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إســتــهــالل
عقد السيد عيل بن فليس يوم  25أفريل  2014ندوة صحفية عىل إثر إعالن املجلس
الدستوري نتائج االنتخابات الرئاسية ،ندد فيها بتواطؤ هذا املجلس يف تزويرا النتخابات،
وأعلن باملناسبة عزمه نرش كتاب أبيض يبني فيه باألدلة آليات التزوير التي كانت مصدر
رسقة اإلرادة الشعبية أثناء هذه االنتخابات.
ومن شأن هذا الكتاب األبيض أن يكون شهادة صادقة وموضوعية وموثقة عن التزوير
الذي شَ ا َن انتخابات  17أفريل  2014يف كافة مراحلها شكال ومضمونا ،حتى ال تتم مرة
أخرى رسقة اإلرادة الشعبية عن طريق االحتيال ومنع الشعب من اختيار حكامه.
وهذا الكتاب الذي أعد من قبل فريق عمل نصبه السيد عيل بن فليس ،هو مثرة
دراسة دقيقة لالسرتاتيجية التي اعتمدتها السلطة لضامن فوز مرشحها بدءا من توفري البيئة
الدستورية املالمئة إىل إعالن النتائج املقررة سلفا.
وقد استند هذا الفريق للقيام بعمله عىل قرارات اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات،
وعىل تقارير صحفية ،وبخاصة عىل التقارير التي أعدها ممثلو املرتشح عيل بن فليس عن
سري االنتخابات عرب كافة الواليات مرفقة بشهادات تؤكد ثبوت التزوير يف كافة مراحل
العملية االنتخابية.
كام استند الفريق عىل شهادات عديد املواطنني عن التزوير يوم االنتخابات وث ّقت هي
األخرى مختلف أشكاله كام هي مدرجة ضمن هذا التقرير.
وإذا كان من غري املمكن اإلفصاح عن هوية هؤالء ألسباب يعلمها الجميع ،فإن عددا
كبريا منهم عبرّ عن استعداده لتقديم شهادته ،إذا اقتىض األمر ،أمام لجنة مستقلة للتحقيق
يف التزوير الشامل الذي عرفته انتخابات  17أفريل .2014
ويُربز هذا الكتاب كافة الصعوبات التي تح َّملها املرتشح عيل بن فليس جراء الدور الذي
لعبته اإلدارة طيلة العملية االنتخابية.
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ومن الواضح أن ال يكون هذا الكتاب شامال ،باعتبار أنه من غري املمكن إحصاء كل
حاالت التزوير .ومع ذلك فإن به ما يكفي من محتوى إلعطاء نظرة عىل آليات التزوير التي
أصبحت عامد البقاء يف السلطة عىل حساب اإلرادة الشعبية.
نأمل أن يساهم هذا الكتاب األبيض يف إيقاظ وعي املواطن حتى ال يصبح التزوير قدرا
محتوما .فقد أصبحت بعض الدول التي اشتهرت سابقا بالتزوير ،مرجعا يف مجال االنتخابات
الحرة ،املنتظمة والشفافة اليوم.
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اليوم أكرث من أي وقت مىض! إذا كان لهذا الكتاب األبيض من هدف اليوم ،فلن يكون
سوى رفع هذا النداء .نداء الستئصال التزوير من نظامنا السيايس إىل غري رجعة...نداء لوقف
تلطيخ سمعة مؤسساتنا وتشويه القامئني عليها .نداء ليك يتم وضع حد نهايئ لرسقة اإلرادة
الشعبية وتزييف الخيارات التي يذهب ضحيتها يف كل مرة الشعب السيد.
إن التزوير هو سالح الضعفاء ،سالح الذين ال ميتلكون الثقة يف النفس وال يف مواطنيهم،
إىل درجة أن تنتفي لديهم إمكانية التفكري يف منافسة انتخابية من غري تالعب أو تحطيم أو
إعداد مسبق لصالحهم .فهم أبدا العبون غري نزهاء هدفهم الوحيد فرض أنفسهم سادة أية
لعبة واملتحكمون يف قواعدها.
لقد تم طعن الشعب الجزائري يوم  17أفريل ،وعرب آخرون بدله عن صوته ،عىل غري
وجه حق .وحلت إرادة املجموعات الضيقة محل إرادته.
وحتى إذا كان الدستور الجزائري ينص عىل أن الشعب هو مصدر جميع السلطات ،فإن
االنتخابات األخرية بينت أن هناك مصادر أخرى للسلطات تحركت لتكون بديال عنه خالفا
لكل قانون ولكل أخالق.
و بناء عليه تشكل يف الواقع " تحالف ألجل التزوير" فرض قوانينه ومصالحه الخاصة
مكان الصالح العام واملصلحة الوطنية إىل درجة أن أصبح من السهل التعرف عليه النتشاره
املكشوف يف كل مكان ضاما إىل جانبه مؤسسات الجمهورية ،جهاز الدولة ،املال املشكوك
فيه ،جزء مدجن من املجتمع املدين ،الوسائل اإلعالمية العمومية وبعض الوسائل اإلعالمية
الخاصة التي أعلنت تبعيتها له بوضوح.
يسلط هذا الكتاب األبيض الضوء بشكل واضح ،من غري تحفظ وال مركب نقص ،عىل
الدور الذي قام به هذا التحالف خالل االنتخابات الرئاسية األخرية .ويحدد دور كل
مكون من مكوناته ،كاشفا املهمة املنوطة بكل منها ،كام يفكك اآلليات التي متيز بها وتم
استخدامها الواحدة تلوى األخرى.
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كام يكشف البعد النظامي الذي اكتسبه التزوير يف الحياة السياسية .نعم لقد أصبح
التزوير نظاما عايل التطور ،خالفا لتلك النظرة االختزالية التي تجعل منه مقترصا عىل
صناديق االقرتاع وما تتعرض له من تالعب.
لقد أصبح التزوير نظاميا عندنا ،ألنه أخذ ثالثة أشكال باألساس :شكل مؤسيس ،شكل
بنيوي وآخر عميل .وسريكز الكتاب األبيض عىل هذه األشكال الثالثة مراعيا كل الرصامة
والحرص للبحث عن الحقيقة املمكنة.
إن الوجه املؤسيس للتزوير هو ذلك الذي برز لنا يف شكل رئاسة للجمهورية ،حكومة،
برملان ،ومجلس دستوري ،جميعهم مل يراع الحد األدىن من الحياد والنزاهة تجاه العملية
االنتخابية كام تستدعيه طبيعة مهام كل من هذه املؤسسات ،وكذا متطلبات املامرسة
الدميقراطية واألخالق العامة.
و قد كانت هي ذي أيضا صورة الواليات ،الدوائر والبلديات التي ُدفعت لتعمل بانتظام
لصالح النظام القائم.
أما الوجه الهيكيل للتزوير فقد برز يف تلك الفجوات املختلفة واملتعددة يف قانون
االنتخاب ،حيث كانت املدخل للتزوير وإليجاد فضاءات واسعة للتالعب واإلفراط يف تفسري
األحكام والتعسف.ويقوم هذا الكتاب األبيض بالكشف عن هذه الفجوات مبينا كم هي
شكل من أشكال التسهيالت القانونية املعطاة للتزوير كام يقوم باستخالص رضورة سدها
يف أقرب اآلجال.
ويتجىل الوجه العميل للتزوير يف آخر مراحل العملية االنتخابية ،عندما يتم حشو
الصندوق بكافة الوسائل ،أويجري االنتخاب بشكل صوري ،أو يقوم فرد واحد بتصويت
متعدد  ،أو يتم التالعب بأصوات األسالك النظامية ،أو الصناديق املتنقلة أو إمكانية متديد
املدة القانونية للتصويت بدون مربر موضوعي .ناهيك عن الحديث عن القامئة االنتخابية
ذاتها التي يتم تضخيمها قبل حشو الصناديق.
إن التزوير هو كل هذا ولكنه أيضا كل تلك الوسائط السياسية ،االقتصادية واالجتامعية
التي يتم تجنيدها بالقهر والقوة.
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إنه يتجىل يف تلك األحزاب السياسية التي تتم استاملتها بوعود تتعلق مبناصب مسؤولية
أو حصص يف االنتخابات ،أو تهدد بتصحيحيات وانشقاقات مستقبلية وفقا الختيارها
الصواب أو الخطأ.
كام يتجىل يف تلك الباترونا التي يتم السعي لرتكيعها من خالل وسائل ردعية ثقيلة
كالرضائب والصفقات العمومية .وأيضا يف تلك النقابة التي يتم الحفاظ عىل وحدتها رغم
كل املد والجزر الذي تعرفه ،ليك تبقى خادمة لالنتخابات .ويف تلك املنظامت الجامهريية
التي ،خالفا لوجهتها وسبب وجودها ،تندرج بانتظام وانضباط مع مرشح النظام القائم،
ليس من أجل تبدل يف النظرة لديها إمنا طمعا يف إعادة توزيع مرتقبة لريع مضمون
ستستفيد منه.
إنه أيضا يف هؤالء الذي يحملون األموال املشكوك فيها ،الذين تغلبوا عىل التذكري بها ،إال
أنهم يف مقابل والئهم يجدون أنفسهم يُؤجرون بإمكانية ربطهم باقتصاد الريع.
إنه أخريا يف هذه الوسائل اإلعالمية العمومية ،ويف بعض وسائل اإلعالم الخاصة التابعة
للسلطة القامئة التي يتم تجنيدها مجتمعة ضد املنافسة السياسية وعىل حساب القيم
وأخالقيات املهنة.
وهكذا سيتجىل من خالل هذا الكتاب األبيض جسد التزوير يف شكل أفعى تلتف بإحكام
وبشكل تام عىل املؤسسات ،جهاز الدولة ورشائح واسعة من الحقل السيايس االقتصادي
واالجتامعي.
إن التزوير هو من طبيعة األنظمة الشمولية ،إنه ميثل جوهر كل من منط التفكري لديها
وطريقة التسيري .هو جوهر منط التفكري لديها ألنه ال يعد بالنسبة لهذه األنظمة جرمية
ضد املامرسة السياسية واألخالق العمومية إمنا هو وسيلة من بني الوسائل لالستحواذ عىل
السلطة والبقاء فيها .وهو جوهر منط التسيري لديها باعتبارها ال ترى يف االقرتاع العام سوى
أحد الطقوس املعطِّلة التي يجب التضحية بها بعيدا عن كل مخاطرة أو حظ يف النجاح.
إن التزوير هو تراث مشرتك لكافة األنظمة التسلطية التي تعترب اإلرادة الشعبية غري
ذات أهمية ،وت ُهمل اختيار املواطن  ،أما الرشعية واملرشوعية فهي عندها من الشكليات
الثانوية التي ال أثر لها.
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إن التزوير غش يشوه سمعة القامئني به أنفسهم ويكشف عن فهمهم الخاطئ للمسؤولية
السياسية ،إنه يعرب عن الخوف ،الحيطة والحذر من الشعب الذي يُشَ ك باستمرار يف قراراته:
وإال ملاذا نزور إذا كام متيقنني من تأييد الشعب لنا؟
إن التزوير ترافقه باستمرار أشكال أخرى من العنف أال وهي اإلكراه ،التهديد والتخويف
الذي ينتج بدوره أشكاال من الدعم والتواطؤ.
التزوير هو يف ذات الوقت فعل لسلب وتحويل مجرى الحياة الدميقراطية وبطبيعته
حامال لرشعية مشوهة.
إنه فعل لهذا السلب من خالل ثالث عناوين :سلب اإلرادة الشعبية ذاتها ،وسلب حقوق
اآلخر ،أي القوى السياسية املتنافسة ،وسلب الفعل الدميقراطي الذي يشكل من خالله
املواطن اختياره الحر ويعرب عن قراره الحر أيضا.
إن التزوير هو عبارة عن تحويل ملجرى الحياة الدميقراطية من حيث هو إكراه للمجتمع
عىل البقاء ضمن الوضع القائم ،بوجوده تتوقف الدميقراطية عىل أن تكون الوعاء الذي
يجري فيه التفضيل بني الرجال ،األفكار والربامج السياسية ،ومن حيث كونه النقيض التام
لها حيث تتحول بامتياز إىل حياة غري دميقراطية من خالل التزوير واستخدام املزور.
إن التزوير هو أيضا حامل لرشعية كاذبة باعتبار أن املستفيد منه يشوه نفسه بنفسه
عن غري وعي .عندما يفتقد لالحرتام ويُشك يف سلطته وال يحصل عىل أدىن ثقة من الناس.
أنه أيضا يجسد قمة السوء ،العقبة الكأداء التي تقف يف وجه التداول الدميقراطي .فكلام
طال بقاء ،كل من اختيار الشعب السيد وقيم املامرسة السياسية السليمة والسري الطبيعي
للحياة الدميقراطية ،رهينة لهذا الفعل الزائف بكل معنى الكلمة أي التزوير ،يبقى البديل
الدميقراطي معرضا للضغوط و ممنوعا.
لذا فإن مكافحة التزوير ينبغي أن متر عرب انتفاضة شعبية تُذكِّر يف الوقت املناسب كل
الذين يقومون به ،يزيفون أو يغشون بأن اإلرادة الشعبية هي التي تعلو ،و صوت املواطن
له معنى ،والتعبري الدميقراطي الحقيقي رضورة ملحة.
إن هذا هو طريق دولة القانون،أي طريق الحقيقة ،اإلرادة الشعبية والتعبري الدميقراطي
املخلص ،وهو ذات طريق الرشادة يف الحكم و أخلقة الحياة السياسية.
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ومن وجهة النظر هذه فإن التداول الدميقراطي ينبغي أال يختزل يف تغيريات مؤسساتية،
ويف إصالحات هياكل أو أمناط تسيري للشؤون العمومية ،إنه أكرب من ذلك ،إنه يتعلق
بتصور راق للدولة ،وبرؤية مستنرية عن املجتمع ،وبطريقة عمل تحمي الصالح العام.
مبا يعني كم يتطلب هذا البديل من جهد يف مجال القيم األخالقية ورضورة وجود أخالق
عمومية مصانة ألجل معركة املستقبل.
لقد قللت السلطة من خالل عمل منظم من خطورة التزوير الذي أصبح مييز مامرساتها
وسلوكها السيايس دون أن تحسب حسابا للكوارث التي تركتها هذه الظاهرة عىل املجتمع.
لقد أدى التزوير بالفعل إىل تشويه العمل السيايس حتى أصبح ال يثري عند مواطنينا سوى
الشك والريبة والرفض.
كام أدى التزوير إىل انهيار الثقة بني الحاكم واملحكوم .مل يعد املواطنون واملواطنات
يثقون أبدا أن الذين يحكمونهم إمنا هم يف مواقعهم نتيجة إرادة شعبية وألجل تحقيق
هدف واحد هو خدمة الصالح العام.
وإليه أيضا يعود قتل روح التمدن مادام االقرتاع العام ال يؤدي إال إىل نتيجة معروفة سلفا
خارج وبعيدا عن االقرتاع الشعبي.
إن ما يجهله حكامنا أو يتجاهلونه أن التزوير هو يف النهاية لعبة صفرية ،وأن ما
يربحونه اليوم يف السلطة يخرسونه يف النفوذ ،وما يعتقدون أنهم يربحونه باالكتفاء بتأييد
شعبي صوري يخرسونه يف مجال الرشعية ،وما يعتقدون أنهم يربحونه من خالل االستئثار
غري املحدود بالسلطة يفقدونه يف مجال القدرة عىل التجنيد حول أية مهمة وطنية مهام
كانت.
وهكذا يفقد االقرتاح العام معناه يف مثل هذه الظروف ويفقد الغاية من وجوده،
ويصبح غري قادر عىل منح الرشعية للسلطة وملامرستها .وال يقيم عالقة الثقة بني القادة
والشعب ويعيق الحصول عىل ما يجب من سلطة لتسيري الشؤون العامة.
إن التزوير ال يوصل إىل مقاليد الحكم سوى سياسيني ضعاف ،مشوهني ،بدون قاعدة
سياسية واجتامعية حقيقية.
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لقد أسقطت مسرية العامل منذ مدة ونحن يف بداية القرن الحادي والعرشين التزوير
وجعلته من مامرسات عهود غابرة .إال أن القصة الكاملة للتزوير هذه ،ستسجل لنا بأن
النظام السيايس الجزائري قد قام بتبسيط االنتخابات إىل عملية يتم خاللها توزيع الكوطات
االنتخابية بشكل منظم ،ومن خاللها يقوم الجهاز السيايس ةاإلداري مبعاقبة أو مكافأة من
يريد بالطريقة التي يريد.
لكل هذا حق لنا القول:
إن الاستبداد والتسلط كانا دائما رفيقي التزوير الطبيعيين.
مديرية حملة المترشح علي بن فليس
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تـنبـيــه بـخـطـورة الـتزويــــــر
(مقتطفات من ترصيح السيد عيل بن فليس فور ايداعه ملف ترشحه لدى املجلس
الدستوري يف يوم  04مارس )2014
أود أن أتقدم بجزيل الشكر ملئات اآلالف من املواطنني الذين منحوا يل ثقتهم من خالل
تجندهم الواسع لعملية جمع التوقيعات لصالح ترشحي معربين بذلك عىل تصميمهم
وثباتهم وغري مهتمني باملساومات حول استقرار البالد التي ميارسها دعاة الجمود وبقاء
الحال عىل حاله.
كام مل يرضخوا أمام الصعوبات املفتعلة من قبل إدارة مرغمة عىل اإلذعان يتعرض
أعوانها بدورهم للتهديد والوعيد.
إين أدرك كل اإلدراك أن هؤالء األعوان ميقتون ،يف خلجات أنفسهم ،التزوير قناعة منهم
وجل قد نهى عن مثل هذا الفعل كام تنبذه األخالق و يعاقب القانون مرتكبيه.
أن الله عز ّ
إن ترشحي مدعوم بربنامج يجسد املرشوع الذي أريده للجزائر ،مرشوعا شامال ومنسجام
وبراغامتيا هو نتاج جهد فكري شخيص غذّته مشاورات واسعة مع العديد من الفاعلني و
الخرباء.
إين أٌق ِْدم عىل هذه الخطوة وأنا عىل دراية باملناخ السيايس الذي يطبع مجريات هذا
املوعد الهام وبكل املناورات املشبوهة التي هو عرضة لها.
لقد قررت تحمل مسؤوليايت كاملة غري منقوصة أمام املوىل عز وجل وأمام الشعب
الجزائري وأشهده عىل إراديت الخالصة التي ال تلني لجمع كل الجزائريني حول برنامجي دون
إقصاء و ال تهميش.
فعىل الدولة الجزائرية ومؤسساتها أن ال تخل مبهامها الدستورية يك ال يكتب عليها مثل
هذا الترصف كوصمة عار و ليك ال تصنف هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ بالدنا يف خانة
الفرص الضائعة وحتى يتسنى كذلك لكل الجزائريات والجزائريني تبني هذا االستحقاق
الرئايس الحاسم ألجل رسم معامل مستقبلهم.
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ال بد أن يشكل االستحقاق الرئايس املقبل حال و مخرجا للجزائر عوض أن يكون و العياذ
بالله عامال معمقا لألزمة و بوادر ذلك تلوح لألسف يف األفق و تظهر للعيان.
إن احرتام الشعب الجزائري وإرثه التاريخي املجيد يجب أن يتجسد من خالل مسار
انتخايب نزيه وشفاف وبعيد عن كل انحياز أو خرق للقانون.
أدعو الشعب الجزائري أن يصون صوته و يحمي سيادته وأن ال يخضع للمساومة وال
لهاجس الخوف و التخويف ،فالوقت قد حان بالنسبة له لتحديد مصريه كشعب حر ولوضع
حد لجميع أشكال احتكار الحكم و االنفراد به مدى الحياة التي متثل العوامل األساسية
لرتاجع العامل العريب.
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كان ترشحي لالنتخابات الرئاسية محل تساؤالت مرشوعة حول دوافعه ،علة كينونته
والغرض منه.
وهكذا ،طُرحت عدة استفهامات و وضعت تكهنات مختلفة بشأن متسيك برتشحي
لالنتخابات الرئاسية بعد اإلعالن عن مرشح العهدة الرابعة وسحب العديد الرتشيحات
املعلن عنها.
وقد أراد البعض أن ينزل مبوقفي هذا إىل مجرد الرغبة يف الثأر بالرغم من أن هذا ال
ينسجم ال مع تربيتي وال مع قناعايت وإمياين بسداد الكفاح السيايس الذي أخوضه منذ زمن
طويل .يف حني رأى البعض اآلخر يف ذلك فخا نصبته السلطة القامئة يل ألسقط فيه وأُعطي
مصداقية الستحقاق انتخايب طاملا كان معيبا ومذموما .والحقيقة هي خالف ذلك ،فقد كُنت
ومازلت أعتقد يف أعامق نفيس أن العمل السيايس هو ،قبل كل شيئ ،مسألة إرادة وقوة
التزام وتشبع مببادئ وقيم ،كنت و مازلت اعتقد أنه ومن باب اإلخالص للمواطنني والوفاء
يل أال أتخىل أثناء الطريق عن معركة سياسية عقدت العزم عىل
لنفيس ولكل ما أؤمن به،ع َّ
خوضها حتى النهاية  ،بل ليس يف مقدوري ذلك ولو أردت ،ألن األمر يتعلق بواجب عزمت
عىل الوفاء به تجاه بالدي وشعبي.
أما إذا كانت أطراف أخرى قد رأت يف قراري مجرد شهادة عن موقف ال يحمل أية أفق،
يل القيام به تحسبا الستحقاق آخر ال يجب أن أوهم
أي كحد ادىن من العمل السيايس كان ع َّ
نفيس به ألن مآله محدد مسبقا ،فإين أقول لهؤالء جميعا:
نعم ،ترشحي للرئاسيات هو شهادة ،ولكنها شهادة تندرج ضمن عملية سياسية أوسع،
تهدف ،إىل جانب كل النوايا الحسنة ،إىل متكني بلدنا من النظام السيايس الذي تستحقه:
• شهادة تقول أن التمديد اآليل للسلطة القامئة ليس قدرا محتوما يُثقل كاهل هذا
البلد وال ميكن مقاومته ،بل ميكن تفاديه إذا أدركنا كيف نوظف توظيفا الئقا مشاعر الرفض
والغضب التي يثريها عند مواطناتنا ومواطنينا.
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• شهادة تقول بأن بديال دميقراطيا عن السلطة االستبدادية ممكن إذا استطاعت
جبهة الرفض ومقاومة هذه السلطة أن تضع خالفاتها التكتيكية الظرفية جانبا وتركز عىل
األهداف االسرتاتيجية التي تشرتك يف مكوناتها.
• شهادة تقول أن بديال سياسيا واقتصاديا واجتامعيا واقعيا موجودا ،وميكنه أن يحل
بكيفية هادئة وسلمية ،محل قيادة تفتقر إىل الكفاءة والتامسك الرضوريني إلدارة الشؤون
العامة ،وال تعرف تسيريها إىل اآلن إال عن طريق اإلمالءات واألمر الواقع.
ـ شهادة ،أخريا ،تقول أنه ميكن أن مننع عن بلدنا وشعبنا االصطدامات واالنقطاعات غري
املراقبة وغري القابلة للمراقبة ،فليس قدرا محتوما علينا أن نخرج من محنة لندخل يف محنة
أخرى مادام البديل الدميقراطي الهادئ ،الشامل والتوافقي من طبيعته أن يكرس نهائيا
دائرة األزمات املتكررة وغري معروفة النهاية.
وعليه فإنني أؤكد أنه ال جدال يف أن لالنتخابات الرئاسية طابعا حاسام ،إال أنني أمام
الكيفية املثرية للغضب واملهينة التي تم يف خضمها تحضري وتنظيم هذا االستحقاق ،التي
قرر البعض عن وعي كامل عدم املشاركة فيها واختار آخرون مثيل املشاركة ،أقول:
إنني احرتمت موقف أنصار عدم املشاركة عىل النحو الذي تم التعبري عنه ،وكنت شخصيا
متفهام للدوافع التي أوحت هذا االمتناع ،وأكدت بكل عالنية أن النداء بعدم املشاركة أو
عدم املشاركة ذاته هو حق سيايس ال ميكن إنكاره.
كام استنكرت يف ذات الوقت بكيفية قطعية ادعاء السلطات العمومية "مبحاكمة" أولئك
الذين كان ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم مبرشوعية وقانونية مامرسة حق من حقوقهم ،كام
استنكرت التنديد بهم أو توبيخهم.
وعىل غرار أنصار عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،سجلت شخصيا نفس املالحظات
الخاصة برشوط تحضري وتنظيم هذا االستحقاق ،وهي رشوط مثرية للغضب وغري مقبولة
إطالقا ،إذ مل تف بأدىن معايري االنتظام واإلخالص والنزاهة.
ولقد قمت بالكشف عن معظم هذه العراقيل ،وإن مل يكن كشفي كامال ،وخلصت،
بناء عىل تحليلها ،إىل أن السلطات القامئة مصممة عىل املرور بالقوة متجاوزة كل القيم
األخالقية والقانونية ومحتقرة بوضوح اإلرادة الشعبية ذاتها ،وهو ما جعلني ومازال ،عىل

ملاذا تر�شحت لالنتخابات الرئا�سية ليوم � 17أفريل 2014

XXVII

وعي كامل بأن التزوير هو من طبائع النظام السيايس الجزائري.
ولذا فإنه لدي يقني واحد بخصوص مكافحة هذا التزوير :أن ذلك لن يتم من خالل
اسرتاتيجية االبتعاد التي تنطوي عىل عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية إمنا من خالل
تبني اسرتاتيجية مخالفة تقوم عىل التموقع يف هذه االنتخابات ملعارضة التزوير ومقاومته.
لقد كنت أعرف أن النظام السيايس الجزائري يراهن دامئا عىل السخط الذي سيتبخر
وعىل املقاومة التي ستتالىش وعىل محاوالت إنكار الرشعية وعدم املشاركة أو االنسحاب
التي ستُنىس بعد مدة.
إال أنني كنت أقول أنه أمام تحد سلطة متغطرسة ،واثقة من ال مسؤوليتها ومن إفالتها
من أي عقاب ،هناك موقف واحد هو املقاومة السياسية.
فالتزامي إذن يندرج ضمن هذه املقاومة السياسية ،ويف إطار هذه املقاومة تندرج بحزم
مشاركتي يف االنتخابات الرئاسية.
ويف هذا السياق ،هناك عدة أسباب بالنسبة يل دفعتني إىل التمسك برتشحي عىل الرغم
من كل املضايقات التي واجهتتها باستمرار طوال الحملة االنتخابية.
ومن بني هذه األسباب أضع يف املقام األول واجب الوفاء بالوعد وباإللتزام اتجاه الشعب
الجزائري.
فعندما أعلنت عن ترشحي للشعب الجزائري يف 19جانفي  2014أعطيته ضامنا بأين
حامل ملرشوع سيايس لبلدنا ،ووعدت املواطنات واملواطنني بأن أقدم لهم هذا املرشوع
للحكم عليه خالل حملتي االنتخابية.
ذلك أن األمر وكام هو واضح هنا يتعلق بالتزام سيايس وأخالقي أبرمته معهم ،ومل يكن
يف وسعي أن أتهرب منه.
كام أن هناك سببا ثانيا يكمن يف ادعاء السلطة أن املعارضة عقيمة وليست حاملة ألي
بديل سيايس.
وقد شاركت يف االنتخابات الرئاسية ،تحديدا ،لتفنيد هذا االدعاء املغالط والغتنام فرصة
الحملة االنتخابية وأثبت للشعب الجزائري وجود بديل سيايس ذي مصداقية ،بديل سيايس
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ينطلق من رؤية شاملة ،من مقاربة متامسكة ومن منهاج واقعي ،بديل يتكفل بالرهانات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية الكربى ،بديل يتبلور يف اسرتاتيجيات وطنية تتجسد يف
مخططات وبرامج عمل عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد ،بديل ينبني عىل تدابري دقيقة
قابلة للقياس والتدقيق.
أما السبب الثالث لتمسيك برتشحي يف هذه االنتخابات ،فيتعلق بإشكالية التزوير ذاتها:
كيف ميكن التعامل مع التزوير؟ وكيف ميكن محاربته؟ لقد تساءلت كثريا  :أمام التزوير
كيف ميكن أن يكون املوقف؟ هل أن املوقف السيايس األكرث جدوى يكمن يف ترك الفضاء
الذي ل ّوثه التزوير ،أو عىل العكس من ذلك ،يجب شغل هذا الفضاء وتجنيد الجميع
لتطهريه؟
وخلصت من كل هذا إىل االستنتاجات التالية:
• أن عدم املشاركة يف العملية االنتخابية هي مبثابة تسهيل مهمة النظام املزور .ومن
املفارقة أنه لو ترك الفضاء االنتخايب خاليا ،ملا احتاج هذا النظام املزور بيولوجيا حتى إىل
اللجوء إىل التزوير ليعلن فوزه يف  17أفريل .ففي هذا الفضاء املهجور كان سيفوز ببساطة
بتخلينا عن الساحة.
• إن عدم املشاركة أو انسحاب املرتشحني من العمليات االنتخابية مل يسبق وأن أحرجا
النظام السيايس الجزائري .فهو ينسجم دامئا مع ذلك بفعل قدراته الكبرية عىل استيعاب
الظاهرة .وعىل العكس من ذلك ،فهو عىل درجة كبرية من الحساسية عندما يوضع تحت
الرقابة أو عندما يعي أن حركاته متابعة أو ترصفاته االحتيالية ثابتة ومندد بها.
• وأخريا فإن تاريخ االنتقال السيايس يف بلدان العامل الثالث يعلمنا حقيقة أساسية،
وهي أن تغيري األنظمة السياسية يتم بتجاوز امللل واالستسالم وتجاوز رفض خوض املعركة.
فالتغيري يكون دامئا نتيجة لعمل سيايس صبور ،مكابد ومكافح.
 أما السبب الرابع واألخري بالنسبة ملشاركتي يف االنتخابات الرئاسية فقد كان مرتبطابالتزامي السيايس ويندرج التزامي السيايس هذا ضمن أفق تغيري متناسق ،هادئ وتدريجي
للنظام السيايس الجزائري ،تغيري يجنب بلدنا االشتباكات واالصطدامات التي تكون دامئا
ضارة.
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وعليه فبمشاركتي الفعلية يف االنتخابات الرئاسية متكنت من أن أقدم للشعب الجزائري
وللنظام ذاته الرسالة اآلتية :أن نظامنا السيايس عفا عليه الزمن وأنه أصبح يشكل تهديدا
بالنسبة للدولة ولألمة ،وأن وقت اإلرجاء انتهى ووصل وقت التغيري.
إن عدم اغتنام فرصة الرئاسيات لتقديم هذه الرسالة هو بالنسبة يل مبثابة عدم وفاء
وطني لواجب وتخل ملواطن مسؤول عن التزامه السيايس واألخالقي وذلك من منطلق أن
العمل السيايس ،بالنسبة يل ،ليس حيلة أو متويها أو تالعبا بل هو من العظمة والنبل ما
يجعله يرتكز عىل بعد النظر والشجاعة وروح التضحية.

عيل بن فليس
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السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم الوطنية والدولية،
لقد كنتم الشهود املبارشين وأفضل املالحظني لالقرتاع الرئايس الذي وصل باألمس إىل
محطته األخرية.
كام كان لكل واحد وكل واحدة منكم قراءته الخاصة واستنتاجاته الشخصية.
أود إذن أن أتقاسم معكم اليوم قراءيت الشخصية و استنتاجي الخاص باإلضافة للدروس
السياسية التي استخلصتها.
لدي ثالث استنتاجات هي:
• استنتاجي األول يشري إىل أنه مل تكن هناك انتخابات ،وال يجب أن نخدع عىل
أنفسنا ألن تاريخ السابع عرش أفريل كان يوما تم فيه التوزيع من قبل اإلدارة لألصوات ما
بني املرشحني لالنتخابات الرئاسية ،فاعتامدا عىل حرية الترصف التي يتمتع بها و الخيارات
التي مييل إليها قام النظام القائم مبجازاة أو مبعاقبة املرشحني املشاركني يف االنتخابات.
• أما استنتاجي الثاين فيؤكد عىل أن مرشوعي السيايس للجزائر قد لقي ترحابا ال
شك فيه واستفاد يف الوقت نفسه من دعم شعبي عريض ،فالشعب الجزائري مبجمله أي
اللوايت والذين تابعوين خالل حملتي االنتخابية قد سنحت لهم الفرصة ليطلعوا بأنفسهم
عىل هذا الرتحاب وهذا الدعم.
ولن تفلح النتائج املعلنة يف مسح وإلغاء هذه الحقيقة التي رسخت يف ذاكرة كل
الجزائريات و الجزائريني ،وعليه فإين أعترب أن ترشحي ومرشوعي السيايس قد تم تلقيهام
بحامس شعبي فاق كل توقعايت و كل آمايل.
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• وأما استنتاجي الثالث فيؤكد أنه وعىل عكس مرشح النظام القائم الذي كان بغيابه
وغياب مرشوع له محل رفض واسع النطاق ،فإن ترشحي ومرشوعي قد أحدث جوا من
الثقة و األمل ،وعليه فإين مل أهزم بواسطة التصويت الشعبي ومل أفشل يف سباق انتخايب
رشيف وعادل.
وإن كان حدث هذا ألعرتف بذلك ألنه لدي بالفعل ما يكفي من الشجاعة السياسية
والرشف والقوة النفسية لتقبل وتحمل املسؤوليات.
و لو تم التصويت بطريقة سليمة ورصيحة ولو تم اإلعالن عن النتائج بطريقة ال ميكن
دحضها ،لكنت قد قبلت بها ورضخت لإلرادة الشعبية باحرتام.
اسمعوين جيدا ولتحفظ ذاكرتكم ما ييل :إن النتائج املعلن عنها قد تم التحضري والتخطيط
والتنظيم لها من طرف تحالف يحمل ثالثة أسامء :التزوير ،املال املشبوه ،و بعض وسائل
اإلعالم التابعة إىل القوى املالكة لهذا املال املشبوه.
هذه هي الحقيقة التي ال ميكن نكرانها ،هذه هي الحقائق الثابتة هذا هو االستخدام
التعسفي للسلطة الذي ال ميكن القرتاع السابع عش أفريل إخفاءه إىل األبد.
أيها السيادة والسادة ،اسمحوا يل أن أقدم لكم بعض التوضيحات عن كل واحدة من
املكونات الثالث لهذا التحالف الذي أصابني بأرضار ثانوية فيام الشعب الجزائري هو
الضحية األول له ،باإلضافة إىل أن الشعب الجزائري بكامله الذي رأى صوته و خياره وإرادته
تتعرض للرسقة املوصوفة بشكل ال مسئول و مناقض متاما ألبسط قيم األخالق السياسية.
اسمحوا يل بأن أبدأ بتحليل ظاهرة التزوير:
إن التزوير الذي برز بشكل فاضح يف عشية السابع عرش أفريل كان متعمدا و تم التحضري
له منذ فرتة طويلة.
 لقد عدلت الحكومة يك تسلم الوزارات التي لها عالقة مبارشة بتنظيم االنتخابات الرئاسيةإىل أقرب املقربني إىل مرشح النظام القائم.
 يعلن الوزير األول الذي هو رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم االنتخابات الرئاسية ،عن ترشحممثل النظام القائم عوضا عن املرشح نفسه ،ثم يصبح الوزير األول مديرا لحملته االنتخابية.
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 إسقاط رشط التمتع بكامل القوى الذهنية والبدنية من مستلزمات الرتشح يف إعالناملجلس الدستوري.
 إذالل كل حكومة الدولة الجزائرية بجعلها مجرد لجنة مساندة ملرشح النظام القائم. اضطلع رئيسا مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني دور الناطق باسم هذا املرشح. مل يؤد املجلس الدستوري مهامه املخولة له ،بل وأساء استخدام السلطة املخولة له ،فقبلترشحا ال يستويف الرشوط ،و هذا األمر كان ظاهرا للعيان.
 من املفروض أن تتحىل اإلدارة املحلية بواجب اإلنصاف والحياد و النزاهة ،وال تتعاملبالتهديد والتخويف والرتغيب ،لقد أجرب موظفوها عىل خدمة ترشح النظام القائم.
إين أشعر من أعامق نفيس واجب قول ما ييل للمواطنني و املواطنات:
 أوال ،إن التزوير مينح منفذيه رشعية كاذبة ،أي ال يعطي لهم الرشعية الحقيقية والمينحهم ثقة واحرتام املواطنني.
 ثانيا ،إن التزوير هو تراث مشرتك لكل األنظمة الفردية التي تتميز مبا ييل :اإلرادةالشعبية التي ال قيمة لها يف تصورهم ،واملواطن الذي هو محل احتقارهم وإهانتهم.
 ثالثا :يعرب التزوير عىل شعور من الخوف والشك تجاه الشعب الذي يشك يف خياراته ويخىش من قراراته :ملاذا يا ترى نزور إذا كنا متأكدين من الدعم الشعبي؟.
 رابعا :دامئا ما يرافق التزوير أنواع العنف األخرى التي هي االبتزاز و التخويف من عدماالستقرار ،ألن املزورين ال يبحثون عن اإلقناع بل عىل اإلجبار ،و ليس هدفهم الحصول عىل
دعم شعبي بل تشكيل أتباع و عالقات ريعية.
 كام يجسد التزوير ،حسب رأيي ،قمة األذى السيايس ،فهو ميثل العائق األكرب أمامالبديل الدميوقراطي .و بالفعل فلن يتحقق البديل الدميوقراطي مادام خيار الشعب السيد
و قيم املامرسة التعددية السليمة و مسار حياة دميوقراطية حقيقية ال زالت رهينة للتزوير.
إن مواجهة التزوير تستلزم جمع شمل كل القوى السياسية واالجتامعية التي يجب
أن تؤكد للمزورين بأن لإلرادة الشعبية وزن ،و بأن لصوت املواطنة قيمة ،و بأن املامرسة
الدميوقراطية رضورة ملحة.

XXXIV

ت�صريح ال�سيد علي بن فلي�س بعد الإعالن عن النتائج يــوم � 18أفريل 2014م

أيها السيدات و السادة؛
عىل ضوء كل ما قلته اآلن ،مل يكن ما حدث يوم أمس انتخابا ،بل إن التزوير هو الذي
فرض منطقه و أهان بذلك الشعب الجزائري.
أنا ال أعرتف بنتائج هذا االقرتاع ،وسأحتج عليها بكل الطرق السياسية و القانونية.
وهذا بعيدا عن االعتبارات الشخصية ،فالذي يهم اليوم أكرث من أي اعتبارات أخرى،
هي الدولة ،و مصري الجمهورية نفسها ،وحول هذه املسألة أود أن أقدم استنتاجني بالغي
األهمية.
 استنتاجي األول هو أن التزوير قد لطخ بشكل خطري رشعية الذي استفاد منه. واستنتاجي الثاين هو أن املستفيد األول من هذا التزوير يرى و يسمع عنه العامل أنهفاقد القدرة عىل تحمل املسؤوليات الوطنية الكربى :و معنى هذا جعل تسيري جمهوريتنا
بالتفويض و هذا ما سرياه الجزائريون.
إن هذه الوضعية الفريدة أضحت متثل تهديدا عىل األمن الوطني ،فال هي مقبولة و ال
هي مسموح بها ،بل هي تفرض اآلن ردة فعل وطنية لكل القوى السياسية و االجتامعية
الحريصة عىل املصالح الحيوية لشعبنا العظيم و عظمة بلدنا الجزائر.
فضمن هذا اإلطار كنت قد دعوت يوم أمس و أدعو اليوم إىل تجمع وطني واسع خدمة
للجمهورية ،وعرب هذه الدعوة فإين أسري وفقا ألربع قناعات أساسية:
• القناعة األوىل هي أن النظام السيايس الجزائري قد أدى ببلدنا إىل حالة انسداد تامة
نشهدها اليوم .إن الخروج من هذا املأزق مييل حتام تغيري النظام القائم.
• قناعتي الثانية هي أن هذا النظام قد برهن بشكل تام عىل عدم قدرته عىل االستجابة
لتطلعات شعبنا و التكيف مع التغريات التي يعرفها العامل الذي يحيط بنا.
• قناعتي الثالثة هي أن التغيري لن يأيت إال مبقاومة شعبية سلمية ومل شمل قوى التغيري.
إن القوى السياسية واالجتامعية الحاملة للبديل الدميوقراطي هي املحرك لهذا التغيري.
• وأخريا قناعتي الرابعة التي مفادها أن البديل الدميوقراطي يجب أن يكون توافقيا
منظام و سلميا.

ت�صريح ال�سيد علي بن فلي�س بعد الإعالن عن النتائج يــوم � 18أفريل 2014م

XXXV

توافقيا أي عليه أن يضمن حوله أوسع تعبئة سياسية واجتامعية.
منظام أي ذو أولويات محددة ،عرب إقامة الفرق ما بني األكرث واألقل استعجاال ،والتمييز
ما بني األهم و الثانوي ،يف إطار حركة متدرجة ،سلمية ويجب أن يكون شعارها الحوار
السيايس وسيلة لتحقيق هذا البديل.
وال شك يف أن برنامجي السيايس قد استفاد من دعم شعبي واسع ،نساء ورجال ،آمنوا
و الزالوا يؤمون به ،فلن أخيب ظنهم ،و أدعوهم يك يبقوا متالحمني ومستعدين للنضال
السيايس الجديد الذي ينتظرنا ،إذ يستلزم هذا النضال الشجاعة ،ويستلزم العزمية و النفس
الطويل ،وأنا أعلم أننا ال نفتقد لكل هذا.
وقريبا سأعلن لكم شكل و محتوى هذا النضال السيايس املستقبيل الذي ينبغي أن يكون
متناغام مع املحيط السيايس و االجتامعي الوطني.
وهذا يعني رصاحة إنشاء إطار سيايس منظم ،يجمع كل من آمن و تؤمن باملرشوع الذي
أحمله من أجل الجزائر.
وأود أن أنهي هذا الترصيح األويل بواجب شكر و اعرتاف.
 شكر وعرفان أوال تجاه الذين دعموين ،و رافقوين وحملوا معي مرشوع تجديد بلدنا. شكر وعرفان موجه للواتيو الذين انضموا بصدق وإخالص ملرشوعي السيايس واقتنعوابأنه ميثل فرصة كان عىل بلدنا األخذ بها.
 شكر وعرفان يف النهاية للذين صوتوا لصالحي ألنهم آمنوا بإخالص التزامي السيايس،وأحقية برنامجي من أجل بلدنا و قدرته عىل رفع مختلف التحديات التي تواجهه.
اعلموا بأنكم مهام كنتم و أينام كنتم بأنكم مواطنات و مواطنني ،بأنكم بالرغم من كل
يشء ،أكرب الفائزين سياسيا و أخالقيا يف هذا االقرتاع.
شكرا لكم ،والسالم عليكم
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مـــــقــــــدمـــــــة
يـُ َعـ َّر ُف تزوير االنتخابات بأنه مجموعة من اآلليات واألدوات واالسرتاتيجيات التي
تهدف إىل التأثري يف نتيجة االقرتاع بالكيفية التي تضمن نتيجة مرغوبا يف الحصول عليها .و
ميس كامل مراحل
هو ،باملعنى الواسع ،ال يتوقّف عند الخروقات املشاهدة يوم االقرتاع ،بل ّ
العملية االنتخابية.
إن تزوير االنتخابات يف بالدنا ليس نسجا من الخيال ،وليس حجة الخارس لتربير فشله
إمنا هو واقع قائم .فقد طالت االنتخابات التي تم تنظيمها منذ االستقالل رضوب من الغش
أدت إىل اختالس اإلرادة الشعبية عند كل اقرتاع.
ففي  22ديسمرب  ،2011و مبناسبة افتتاح السنة القضائية ،وصف رئيس الجمهورية نفسه
االنتخابات التي عرفتها بالدنا يف السابق ،بأنها انتخابات عىل طريقة «نجالن .»Naegelen :
إال أن نجالن اليوم ،قد يكون مزورا يف بداية تدريبه مقارنة بالذين زوروا االقرتاع الشعبي
يف  17أبريل .2014
فهذا االقرتاع مل يكن أبدا استثناء للقاعدة .بل كان عىل قدر من الزيف لصالح مرشح
السلطة إىل درجة أن عددا من املرتشحني املحتملني ق ّرروا أالّ يتقدموا مبجرد اإلعالن عن
ترشح هذا األخري  ،معتربين أن التصويت لن يكون إال إجراء شكل ّيا و مجمعني يف ذات
الوقت بأن الف ُُصوص قد ُر ِميت و أن اللعبة قد انتهت .ذلك أنه مل يبق لديهم إال سؤال
وحيد كان من املمكن أن يطرح يتعلق بنسبة املشاركة والنسبة التي ستمنح للسيد عبد
العزيز بوتفليقة ،املتعلق دوما «بأدبيات» السياسات املندثرة و غري القابل إالّ بنتائج
«بريجنيفية» ،مثلام دل عىل ذلك تصاعد النسب التي «تحصل عليها» بني  1999و2009
( 73.8٪يف  ،1999و ٪ 85يف  2004و  90.2٪يف .)2009
ومن هنا ،فإن النداء إىل املقاطعة من قبل جزء من الطبقة السياسية مل يكن إال ردا عىل
هذا التزوير املربمج!
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مــقـــدمــــة

وعليه فإننا نستطيع اليوم أن نعترب التزوير املستخدم يف االنتخابات الرئاسية ليوم 17
أبريل  2014تزويرا متميزا بضخامته ومناهجه املتطورة.
فقد تم ترتيب كل يشء لضبط معامل الطريق إىل العهدة الرابعة  :تكييف املحيط
السيايس واملؤسسايت ،إخضاع اإلدارات ،تعبئة وسائل الدولة ،تركيع املنظامت الوطنية
والجمعيات ،تكميم وسائل اإلعالم ،شيطنة املعارضة!...
كام أن الظروف االستثنائية التي كان سينظم فيها هذا االقرتاع (اعتامد قانون يف ظل
إصالحات يفرتض أنه يعطي مزيدا من الضامنات للمرتشحني ،االتجاه ،عىل الصعيد الجهوي،
نحو التناوب عىل السلطة ،ثم الوضع الصحي ،ملرتشح النظام )...أجربت السلطة عىل مضاعفة
الحذر  :تعبئة املزيد من الوسائل ،تشديد مامرسة الضغوط ،اللجوء إىل كل أشكال االبتزاز
والتخويف لضامن املرور بالقوة ،وبكل الوسائل إىل العهدة الرابعة .
لقد متت تهيئة كل يشء :فساد سيايس ،استخدام مؤسسات الدولة ألغراض حزبية،
استغالل مقصود لغموض بعض من أحكام القانون ،تفسري تعسفي ألحكام ترشيعية بحيث
مل يرتك أي يشء للصدفة !
كان الغش مربمجا ،منظام ومنفذا من قبل اإلدارة التي كان من املفرتض أن تكون هي
الضامن الحرتام قانونية وحياد االقرتاع .ومن أجل "طأمنة" الناس ،ضاعفت السلطة من
ترصيحات "حسن النوايا" و" تعهداتها بتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
أما بالنسبة لبقية االحتياطات ،فقد اعتاد النظام عىل التقدير أن االحتجاج عىل التزوير
ال يدوم طويال ،وسيكون من السهل وضعه عىل كاهل الذين "يرفضون الخسارة" ،ثم تعود
األمور إىل مجراها الطبيعي يف انتظار استحقاق قادم.
وبذلك ،وجد منافسو الرئيس املرتشح أنفسهم أمام " ِم ْح َدلـَة Rouleau compresseur:
أو آلية ر ْحي ثقيلة تعمل بواسطة التزوير مل ترتك لهم أية فرصة ملنافسة مرشوعة يكون
الفائز فيها هو الشعب السيد.
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البــاب األول

سياق اإلنتخابات
 .1املأزق السيايس
تشهد الجزائر انحرافا شخصنة يف السلطة و انحرافا بها منذ عدة سنوات.
فقد وجه منذ مدة ،السادة آيت أحمد ،زعيم حزب جبهة القوى االشرتاكية ( )FFSعبد
الحميد مهري ،األمني العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ( )FLNومولود حمروش،
رئيس الحكومة السابق ،القلقون إزاء حالة األزمة التي يعيشها بلدنا ،وجهوا نداء يف
بيان مشرتك بتاريخ  14سبتمرب  ، 2007قصد إيجاد مسار لدمقرطة السلطة ومامرستها
ومراقبتها ،من أجل الخروج من املأزق.
إال أن الرد عىل ندائهم هذا جاء من خالل تعديل دستوري يف  ،2008تضمن السامح
بعهدة ثالثة.
وكان املرحوم عبد الحميد مهري قد نرش يف  17فرباير  ،2011أي سنة واحدة قبل وفاته،
ومعاينة منه للسياق السيايس "الهش والخطري" ،رسالة مفتوحة ،عبارة عن وصية منذرة،
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،يرافع فيها من أجل تغيري سلمي للنظام الذي صار غري قادر
عىل حل املشاكل الشائكة ،املتعددة والعميقة التي يعاين منها بلدنا  ،و عاجز أكرث من
ذلك عىل تحضري البلد بكيفية فعالة ملواجهة تحديات املستقبل التي ستكون أكرث صعوبة
وخطورة .و اقرتح لغرض هذا التغيري خطة طريق للخروج من األزمة ،إال أن هذا النداء
بقي دون ر ّد إىل يومنا هذا.
وجرت االنتخابات الرئاسية لسنة  2014يف سياق أزمة سياسية عميقة تفاقمت بسبب
الغياب الطويل لرئيس الجمهورية عن املشهد السيايس.
وظهرت تص ّدعات خطرية داخل النظام نفسه بشأن مالءمة أو عدم مالءمة العهدة
الرابعة.
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الإنـتـخــابــات الرئــا�سيـــة لعــام 2014

كتاب �أبـيـ�ض حــول الـتـزويــر

ففي ِخض ّم هذا الوضع املتأزم ،ضاعف السيد عامر سعداين ،األمني العام لحزب جبهة
التحرير الوطني ،من حالة االستياء السيايس مبهاجمته علنا مديرية االستعالمات واألمن
(،)DRSالذي عاب عليها «سلطانها املطلق» ،وهي هجمة ّ
تدل عىل انقسامات داخل
السلطة حول العهدة الرابعة .يضاف إىل ذلك الجو املسموم الناتج عن سلسلة من فضائح
الفساد التي هزت أركان النظام يف هذه السنوات األخرية.
ومن جهة أخرى ،ظهرت ترصيحات غري مسؤولة لشخصيات تابعة للسلطة ،عىل غرار
عامرة بن يونس الوزير واألمني العام لحزب " الحركة الشعبية الجزائرية وعبد املالك سالل
الوزير األول ذاته ،ترت ّب عنها توترا عشية افتتاح الحملة االنتخابية.
ولعل هذا ما دفع بالعديد من الشخصيات السياسية الوطنية و الضباط السامني يف
الجيش الوطني الشعبي املتقاعدين للربوز يف الخطوط األمامية ورفع أصواتهم منبهني
بخطورة الوضع .ودعا بعضهم إىل حل توافقي يتضمن فرتة انتقالية بدال من انتخابات مثرية
للجدل ومن شأنها تعميق األزمة أكرث مام تحلّها..
أما عىل املستوى الجهوي ،فقد جاء االقرتاع يف سياق جديد ميّزته محاوالت تداول عىل
السلطة مشبوهة أحيانا و بكيفيات متفاوتة من حيث العنف أنتجت تهديدات جديدة
للجزائر عىل الصعيد االسرتاتيجي خاصة عند الحدود مام جعل امكانية درئها مرهونة
بإيجاد متاسك وطني حول رئيس يتمتع برشعية منبثقة عن اقرتاع عام مؤسس لتداول
سلمي حول السلطة عن طريق صناديق االقرتاع رشيطة أن يكون هذا االقرتاع منظام
بكيفية صحيحة ونزيها وشفافا.

 .2التعبئة ضد العهدة الرابعة
مل يسبق أن أثار استحقاق رئايس ذلك القدر من االهتامم بالنظر إىل عدد املرتشحني
الراغبني يف الظفر مبنصب القايض األول يف البالد .ويف نفس الوقت ،مل يسبق وأن كان الرتشح
النتخابات رئاسية متنازعا فيه كام هو الحال بالنسبة لرتشح السيد عبد العزيز بوتفليقة
لعهدة رابعة.
بعض األشخاص داخل السلطة ،مل يكونوا يصدقون كثريا بأن الرئيس كان ينوي الظفر
بعهدة أخرى.
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لنتذكر هذه اإلجابة التي أدىل بها السيد مراد مدليس ،عندما كان وزيرا للشؤون الخارجية،
إىل الصحايف ج .ب .الكباش ،الذي أراد أن يعرف ما إذا كان التوجه ينحو نحو رئاسة عىل
مدى الحياة« .هذه باألحرى مزحة ! أيا كان التاريخ الذي ستنتهي فيه عهدته(؟) سيكون قد
أنجز مساره ،وعلينا اآلن أن نتجه نحو استخالف .»..تلكم هي إجابة الوزير عىل قناة TV
 LCPملجلس الشيوخ الفرنيس ،يف  23فرباير .2011
ومن سخرية القدر أن السيد مدليس ،الذي أصبح رئيس املجلس الدستوري ،هو الذي
سيقبل بفرض ملف ترشح الرئيس للعهدة الرابعة.
وماذا ميكن أن يقال عن هذا الر ّد الذي ق ّدمه السيد أحمد أويحيى ،األمني العام السابق
لحزب التجمع الوطني الدميوقراطي ،والذي كان حينها وزيرا أوال ،يف الندوة الصحفية التي
عقدها بعد الدورة الخامسة لحزبه ،يف  6جانفي  ،2012عىل إثر سؤال لصحفية تستوضحه
عماّ إذا كان حزبه سيد ّعم عهدة رابعة .فكان ر ّد أويحيى « :هل تعتقدين أن عهدة رابعة
ستخدم الجزائر»؟ .و ماذا يعني أن يقال السيد أويحيى من وظائفه يف  04سبتمرب من
نفس السنة ،ثم يستنجد به من جديد لدعم فرض العهدة الرابعة؟
أما األحزاب السياسية واملنظامت والجمعيات الوطنية والشخصيات الوطنية من املقام
األول ،فقد ناشد العديد منها رئيس الجمهورية التخيل عن هذه العهدة الرابعة واالنسحاب
بكرامة ،و من بينها من دعا إىل تفعيل املادة  88من الدستور.
و يف  30مارس  ،2013قام السادة أحمد بن بتور ،رئيس الحكومة السابق ،سفيان جياليل،
األمني العام لحزب "الجيل الجديد" ،ومحمد مشاطي رحمه الله ،أحد أعضاء فوج االثنني
والعرشين التاريخي ،بتنبيه الراي العام برضورة «تغيري عاجل وسلمي» ،وأعلنوا عن
تأسيس «جبهة ضد العهدة الرابعة».
أما يف  11فرباير  ،2014فقد دعا السادة  :عيل يحيى عبد النور ،وزير سابق وعضو مؤسس
للرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان وأحمد طالب اإلبراهيمي ،وزير الشؤون الخارجية
السابق ،ورشيد بن يلس ،ضابط عميد متقاعد يف الجيش الوطني الشعبي ،بدورهم «كل
القوى املخلصة يف البالد إىل معارضة العهدة الرابعة بالوسائل السلمية ومجابهة فرض زيف
انتخايب».
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ويف  12فرباير  ،2014ثار العميد املتقاعد حسني بن حديد ضد العهدة الرابعة التي
اعتربها «مستحيلة» .وحذا حذوه ضباط سامون آخرون متقاعدون.
ويف  17فرباير  ،2014اعترب السيد مولود حمروش رئيس الحكومةاألسبق ،يف ترصيح
حساسة ودعا الجيش إىل التد ّخل من أجل إخراج الجزائر من
علني ،أن البلد يعيش أوقاتا ّ
املأزق.
ويف مقابلة صحفية ليوميتي «الوطن» و «الرشوق» ،نُشرِ ت يف  24مارس  ،2014أكّد أن
«النظام مل يعد يحمل مرشوعا وطنيا وأنه قد بلغ أقىص مداه».
ويف  19مارس  ،2014أصدر الرئيس اليمني زروال بيانا مط ّوال ،دعا فيه إىل التناوب
عىل السلطة متخذا ضمنيا موقفا ضد العهدة الرابعة ،بانتقاده األسلوب القرسي للبقاء يف
الحكم ،وحث عىل رضورة وضع الجزائر عىل درب التحول الحقيقي ،مؤكدا أنه " :يخطئ
كل من يعتقد بأنه قد يتحقق(التحول الحقيقي) بإرادة رجل واحد مهام كان ملهام.".
إال أن هذه التعبئة الواسعة مل تنث الرئيس عن السعي وراء عهدة غري مناسبة ،ال مع
السياق الجهوي ،الذي شهد ظهور تطلعات الشعوب إىل حكامة جديدة والتداول عىل
السلطة ،وال مع حصيلة الخمسة عرش عاما من السلطة التي قادت البالد إىل طريق
مسدود ،وال مع الحالة الصحية للرئيس  ،التي مل تعد تتالءم مع عهدة رابعة له.

 .3اإلعالن عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة
كان االعالن عن ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم  22فرباير من قبل الوزير األول
مفاجأة داخل الطبقة السياسية و املجتمع حتي و إن كان ذلك يندرج ضمن اسرتاتيجية
إطالة عمر النظام املتوقعة ،.فقد َع ْن َونَت جريدة  El Watanليوم  23فرباير  2014مقالها
املتعلق بهذا املوضوع "لقد تجرأ".
والواقع « إنهم تجرأوا» ،ذلك أن السيد سالل قد اعرتف فيام بعد" :نحن الذين أرغمناه"!؟
أما لدى حاشية الرئيس -املرتشح  ،وبالنظر إىل حالته الصحية ،فقد تجرأ بعضهم عىل
االستشهاد بحالة الرئيس روزفلت الذي قاد الواليات املتحدة االمريكية عىل كريس متحرك
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! و أشار آخرون  ،عىل مستوى عدم تحديد العهدات ،إىل املستشارة األملانية أنجيال مريكل
! يف مقارنات أقل ما يقال عنها أنها غري مناسبة.
وساد الجميع شعور عام باإلذالل أمام هذا الفعل القرسى.
فقد اعترب السعيد سعدي ،األمني العام السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة
والدميوقراطية ( ،)RCDوهو يتحدث يف منتدى جريدة « »Libertéيوم  25فرباير ،2014
«أن هذا الرتشح ّ
مذل ،غري مقبول وخطري عىل املؤسسات وعىل البالد».
و اعترب عبد الرزاق مقري ،زعيم حركة مجتمع السلم ( ،)MSPأن مثل هذا الرتشح "ال
ميكن تصوره" (،Algérie-focusي  26سبتمرب  ،)2013وأ ّن «عهدة أخرى لبوتفليقة هي
إهانة للشعب الجزائري».
و فضل العديد من املرتشحني االنسحاب بدال من الدخول يف اقرتاع مغلق .مثلام حدث
مع السادة أحمد بن بيتور ،سفيان جياليل والعميد املتقاعد محمد الطاهر يعىل.
فقد وصف سفيان جياليل ،عند إعالنه عن سحب ترشحه يوم أول مارس  ،2014ترشح
بوتفليقة بأنه «كوميديا من الذوق الرديء وأنه انقالب انتخايب» ( ، )Algérie - focusليوم
 02مارس .)2014
أما أحمد بن بيتور ،الذي أعلن عن سحب ترشحه يوم  3مارس  ،2014فقد اعترب أن
«االقرتاع لن يكون إال قرصنة» (.)Maghreb-émergent

 .4محاوالت يائسة لتربير الرتشح للعهدة الرابعة
لقد ت َ ّم تقديم عدة ُحجج ،وهي كلها واهية ،لجعل فرض العهدة الرابعة أمرا مقبوال:
• الرشعية الثورية للمجاهد؟

لقد قدمت الرشعية الثورية كحجة أوىل يف تعارض تام مع بيان أول نوفمرب الذي كان من
أهدافه بناء جمهورية دميوقراطية واجتامعية وليس جمهورية برئاسة عىل مدى الحياة.
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• الرشعية القانونية؟
كام اعتربت العهدة الرابعة  ،حقيقة قانونية ،بناء عىل دستور  2008املغتصب ،يف إهامل
تام لفقرة أن يكون الرئيس مستوفيا لجميع الرشوط املطلوبة من املرتشح لالنتخابات
الرئاسية يف ذات الدستور.
• حصيلة ال ُعهدات الثالث؟
و تم تقديم حصيلة العهدات الثالث لتربير هذا الرتشح يف الوقت الذي اتفق الجميع
باستثناء أتباع املرتشح  ،عىل أن حصيلة ال ُعهد الثالث كانت بصفة شاملة سلبية .مبا يف ذلك
املرتشحون الخمسة اآلخرون وبعض األحزاب السياسية والشخصيات األخرى الداعية إىل
مقاطعة االنتخابات.
وحتى و إن كان صحيحا أن بُنى تحتية أُنْ ِج َزت  :طريق سيار ،سدود ،سكنات ،مدارس
وجامعات ،فإنه قيل الكثري عن فضائح الفساد واالختالسات التي حامت حول هذه
املنشآت.
وفضال عن ذلك ،فإن هذه اإلنجازات ال متثل إال شيئا قليال باملقارنة مع الحجم الكيل
لألموال التي صرُ فت منذ عام .1999
إن الحصيلة الحقيقية هي التي متيز حالة بالدنا  :فضاء سيايس مغلق ،دميوقراطية
الواجهة ،حكامة سيئة ،فضاء حريات مق ّيد ،اقتصاد بازار ،اختالس املوارد املستمدة من
املحروقات ،سياسة اجتامعية مفرزة لالمساواة واالقصاء ،تضاعف التصدعات يف التامسك
الوطني ،تقهقر وضعيتنا يف الحقل السيايس الجهوي والدويل.
تلكم هي الحصيلة الحقيقية !
• رجل الـــقـــــــدر؟
و من الحجج األخرى املقدمة لتربير الرتشح للعهدة الرابعة مفهوم رجل القدر و كأنهم
مل يفهموا بعد أن عرص «الزعامة» ،عرص الرجل "صاحب الفضل يف كل (عرص الرجل امللهم)
يشء" قد انتهى ؟ لقد صارت عبادة الشخصية ،يف عرص دميقراطية الحكامة ،مهجورة و عفا
عليها الزمن .إن الجزائر ،شكرا لله ،غنية بالرجال والنساء القادرين عىل ضامن التداول عىل
السلطة بكيفية أفضل.
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• من أجل إمتام برنامجه التنموي؟
كام قدمت حجة امتام برنامجه التنموي و كأن خمس عرشة سنة والكثري من املوارد
واإلمكانات مل تكن كافية إلنجاز هذا الربنامج "الشهري" لرئيس الجمهورية ،الذي أصبح
عقيدة يرى الوزراء أنفسهم مضطرين للتذكري به باستمرار؟ ما هو عدد ال ُعهد الالزمة إلمتام
هذا الربنامج ؟ وهل ميكن القيام يف مدة خمس سنوات ما مل يكن يف الوسع القيام به يف
مدة خمس عرشة سنة ؟ أفال يتطلب األمر عهدة خامسة؟ سادسة؟ سابعة؟
• من أجل الحفاظ عىل استقرار البالد؟
و قد قيل يف هذا املجال أن كل تغيري عىل رأس الدولة قد يكون قفزة يف املجهول بالنظر
إىل التحديات األمنية التي تواجه بلدنا !
و هنا ،ال ريب يف األمر،أن العكس هو الصحيح  :إن رئيسا جديدا يتم انتخابه بكيفية
جيّدة ،و يتمتع بالرشعية ،وباملصداقية وبثقة الشعب هو وحده الكفيل بإعادة جرب
التامسك الوطني الذي يشكّل الرشط األسايس لضامن الحفاظ عىل االستقرار ومواجهة كل
التحديات مهام كانت طبيعتها !
• من أجل مواصلة سياسة املصالحة الوطنية ؟
و جاء يف معرض تربير هذه العهدة أيضا مواصلة سياسة املصالحة الوطنية و كأن هناك
من شكك فيها رغم أنه ينبغي التذكري بأنها بدأت بقانون الرحمة الذي بادر به الرئيس
اليمني زروال .
إن املصالحة الوطنية مكسب الشعب الجزائري ال رجعة فيه ،ولن يكون ألي رئيس
تحسني آلياتها ،السيام بالعمل عىل إزالة العراقيل املانعة لتصفية امللفات
تم انتخابه إال ّ
العالقة.
إن كل هذه املربرات الواهية تربز أن الدافع الحقيقي لهذا الرتشح ليس سوى ضامن
البقاء يف السلطة لزمرة معينة تسعى للحفاظ عىل مصالحها و جني مثار أكرب منها ،إرضارا
مبصالح الشعب واألمة !
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 .5مقاطعة االقرتاع
لقد كان هناك جزء كبري من الطبقة السياسية الجزائرية يف انتظار قرار رئيس الجمهورية
بالرتشح من عدمه .إال أن هذا الجزء قرر يف النهاية مقاطعة االنتخابات ،اقتناعا منه أن
الرتشح لعهدة رابعة يعني إغالق الباب عىل أية إمكانية للتناوب.
وهكذا ،أنشأت األحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ،التي قررت االنسحاب من
السباق الرئايس« ،تنسيقية األحزاب والشخصيات من أجل مقاطعة االنتخابات الرئاسية
ليوم  17أبريل ».2014
وتم تنظيم تجمعات ومسريات للتنديد بفرض الرتشح للعهدة الرابعة ،وللمطالبة
باملقاطعة ورشح أسباب ذلك.
واعتربت التنسيقية أن اقرتاع يوم  17أبريل  2014عبارة عن متثيلية انتخابية نتائجها
معروفة مسبقا بالنظر إىل تح ّيز اإلدارة ومختلف املؤسسات لصالح الرئيس املرتشح.
وقد رأت أن كل مشاركة ما هي إال "تزكية ملسار يحمل يف طياته خطرا محدقا بالنسبة
ملصالح البالد واستقرارها".
أي أن فكرة املقاطعة نَ َب َعت من االقتناع أن «األزمة السياسية ليست مرتبطة فقط بعهدة
رابعة ،ولو أنها تشكّل أسوأ تعبري لنظام ينبغي تغيريه بالوسائل السلمية والسياسية».
ولذلك اقرتحت التنسيقية بدال من االنتخاب« ،ندوة وطنية للحوار حول مستقبل الجزائر
وآليات االنتقال الدميوقراطي».
و من جهة أخرى اعتربت أحزاب وشخصيات سياسية أخرى ،و برغم أنها تتقاسم ،بصورة
عامة ،هذا التحليل حول األزمة السياسية والشكوك التي تحوم حول نزاهة االقرتاع ،أن
املقاطعة ليست حال .وهو حال املرتشح عيل بن فليس.

 .6انتخابات مل يسبق لها مثيل
كانت انتخابات يوم  17أبريل  2014فريدة يف غرابتها فقدُ ،دعي الشعب الجزائري إىل
انتخاب مرتشح غائب ،مرتشح تم تقديم ترشيحه من قبل الغري ،مرتشح ُوضع يف األمام من
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قبل زمرة ترغب يف مامرسة الحكم بالوكالة إلدامة تقاسم الريع بتغطية ج ّيدة من الدولة،
مرتشح ،حسب ما كان يقوله القامئون عىل رعايته ،مل يكن يف حاجة إىل حملة ،فهم الذين
سيقومون بها بدال منه ،بوكالة!
حتى و هو مريض ،حتى وحقيقة مرضه واضحة للعيان ،فهو الشخص الوحيد القادر عىل
إدارة البالد يف الظروف الراهنة.
والحقيقة ،أن املرتشح مل يكن قادرا عىل القيام بحملة ،فكيف إذن ،يف هذه الحالة ،ميكنه
أن يحكم البالد ملدة خمس سنوات.
والحقيقة أنه طُلب من الجزائريني أن ينتخبوا لصالح مرشح ،مع العلم اليقني أن مسريين
آخرين ،مل ينتخبوهم ،هم الذين سيحكمون باسمه.
يحدث هذا يف الوقت الذي كانت الجزائر يف حاجة إىل رئيس يتمتع بصحة جيدة ملجابهة
مشاكل التنمية واألمن التي تواجهها.
إن هؤوالء الذين يقفون وراء هذا السيناريو ُهم بصدد اللعب باستقرار الجزائر! إنهم
يتغاضون عن التحوالت التي طرأت عىل املجتمع الجزائري ،ويرصفون النظر عىل كل
التغيرّ ات التي حدثت يف محيطنا الخارجي ويرفضون االستامع إىل األصوات املتعالية التي
تطالب بإعادة الجزائر إىل الجزائريني.

 .7تحذيرات ضد التزوير
أما التزوير ،فقد كان مدبّرا مع سبق اإلرصار ،محضرّ ا بدقة وموضوعا ،قيد التنفيذ منذ
سنتني عىل األقل .فلم يُرتك أي يشء للصدفة.
عىل الرغم من ترصيحات وتعهدات» السلطة بشأن إرادتها يف تنظيم «اقرتاع منظم
بكيفية قانونية ،نزيه وشفاف» ،كانت هناك شكوك ج ّديّة تحوم حول صحة هذا االنتخاب.
فتحذيرات الذين كانوا يريدون وضع السلطة أمام مسؤولياتها كانت متع ّددة:
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فقد أعرب الرئيس اليمني زروال عن شكوكه مرصحا أنه « :إذا كان من واجب املواطن
الجزائري أن يديل بصوته يف املحطات الوطنية الكربى ،فإنه يتعني عىل الدولة أن توفر
أحسن رشوط الشفافية والحرية حتى يتم احرتام هذا الخيار ويؤخذ يف الحسبان بشكل
حازم» (جريدة  Le Soir d’Algérieليوم  20مارس )2014
واغتنم املرتشح عىل بن فليس فرصة إيداع ملف ترشحه باملجلس الدستوري ،يوم 04
مارس  ،2014التخاذ الشعب الجزائري "شاهدا" وتحذير السلطة من كل محاولة تزوير.
ويف  31مارس  ، 2014ويف منتدى جريدة  ،Libertéالحظ السيد مولود حمروش أنه
"ليس باإلمكان الوصول إىل تنظيم انتخابات نزيهة وحرة" ،مؤكدا أن "االنتخابات أصبحت
أداة لإلقصاء".
أما أحمد بن الرشيف ،عضو مجلس الثورة سابقا ،فقد توقع أن بوتفليقة لن يحصل إال
عىل  ٪ 10من األصوات ،مرصحا ". :ال تنخدعوا ،سوف يعلن فائزا بأكرث من  ٪ 70من
األصوات!" (جريدة  Le Soir d’Algérieليوم  30مارس .)2014
ومل تأخذ السلطة هذه التحذيرات يف الحسبان ،ووقع التزوير عىل أوسع نطاق .فإىل
جانب وحشية حشو صناديق االقرتاع التي ،لألسف ،اعتاد عليها الناخب ،أُضيف منط آخر
من الغش أكرث إتقانا ،وأكرث تطورا وأكرث تف ّننا هذه بعض أشكاله.
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التزوير قبل استدعاء هيئة الناخبني
 .1حملة انتخابية مسبقة وغري قانونية للوزير األول

لقد دشّ ن تعيني السيد عبد املالك سالل كوزير أول ،يف  11سبتمرب  ، 2012بداية التزوير
ال عجب أنه كان مديرا للحملة االنتخابية للسيد عبد العزيز بوتفليقة يف العهدتني
السابقتني.
وقد بدأ رئيس الوزراء ذلك يف الواليات الثامنية واألربعني ،تحت غطاء زيارات عمل،
حيث كان يوزع األغلفة املالية خرقا ألبسط قواعد املوازنة .و يكون مستوى االلتزامات
الجديدة قد تجاوز الـ  1000مليار دج( .الوطن  14أفريل )2014
ويف كل محطة من محطاته ،كان السيد سالل يلتقي مبمثيل "املجتمع املدين" حيث
يقوم بعض أعضائه ،وفقا لسيناريو تم اإلعداد له ج ّيدا ،بالتلويح بصور رئيس الجمهورية
وباملطالبة برتشيحه.
وهي الصورة التي ستتيح لحاشية رئيس الجمهورية التأكيد أن عبد العزيز بوتفليقة قد
قب َِل أن "يضحي" بنفسه ،ويتقدم لعهدة رابعة ،نزوال عند رغبة الشعب الجزائري.
لقد كان الوزير األول يف رحالته هذه ،يلعب دور ماسك املبخرة ( )Thuriféraireخالل
حمالت الرتويج لشخص الرئيس وإنجازاته ،مثريا ملوضوعي االستقرار والتهديد بالفوىض
يف حالة تغيري النظام.
 .2تهيئة األرضية ملرشح النظام بإقالة "املرشحني املحتملني" للرئاسيات واسرتجاع
األحزاب الزبونة
لقد تم استحداث تغيريات عىل رأس بعض األحزاب متهيدا لفوز مرشح النظام فقد ـ
اضطر أحمد أو يحي إىل االستقالة يوم  3يناير  2013من منصبه كـأمني عام لحزب التجمع
الوطني الدميوقراطي ( ،)RNDتاركا منصبه لويف مطلق لرئيس الجمهورية ،وهو عبد القادر
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بن صالح ،رئيس مجلس األمة.
 و كان عبد العزيز بلخادم موضوع سحب الثقة يوم  31يناير  ،2013وع ّوض عىل رأسحزب جبهة التحرير الوطني ( )FLNبويف مطلق أخر لعبد العزيز بوتفليقة ،وهو عامر
سعداين.
 و ُع ِّوض أبوجرة سلطاين عىل رأس حزب حركة مجتمع السلم ( )MSPيوم  4ماي ،2013عند انعقاد املؤمتر الخامس للحزب ،من قبل عبد الزاق مقري و إن ظهر هذا األخري
كمعارض رشس للعهدة الرابعة.
و بدا كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الدميوقراطي سباقا
محموما لدعم عهدة رابعة ،حتى قبل أن يكون عبد العزيز بوتفليقة قد أفصح عن نيته
يف الرتشح لعهدة أخرى.
و بعد أن تم تحييد املنافسني األكرث ّجدية داخل النظام ،أصبح الطريق مفسوحا نحو
عهدة رابعة؛ ويف األخري متت استعادة السيدين بلخادم وأو يحي ليقوما بحملة انتخابية
للدفاع عن عهدة رابعة بال استغراب!

 .3ضبط معامل التحكّم يف املؤسسات
 . 1.3تعديل وزاري يف  11سبتمرب 2013
نَــبَــع التعديل الوزاري املعلن عنه يف  11سبتمرب  2013من إرادة السلطة يف ضبط معامل
التحكم يف اقرتاع  17أفريل  2014من خالل تزوير شامل.
من خالل هذا التعديل ،عينّ الرئيس املرتشح أقرب مقربيه عىل رأس أهم املؤسسات التي
ستتوىل تنظيم االقرتاع وتسيريه ومراقبته.
وهكذا ُعينّ 		:
 السيد مراد مدليس ( وزير الشؤون الخارجية سابقا) رئيسا للمجلس الدستوري،خلفا للسيد الطيب بلعيز؛
 -السيد الطيب لوح (وزير العمل والشؤون االجتامعية سابقا) وزيرا للعدل ،حافظ

التزوير قبل ا�ستدعاء هيئة الناخبني
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األختام؛
 السيد عبد القادر مساهل (الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية املكلفبالشؤون اإلفريقية واملغاربية سابقا) وزيرا لالتصاالت ،لرتكيع وسائل اإلعالم .مل
يستمر يف هذا املنصب إال مدة العملية االنتخابية ،ليعود اىل وزارة الشؤون الخارجية
مبجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
 السيد الطيب بلعيز ( رئيس املجلس الدستوري سابقا) وزيرا للدولة ،وزيرا للداخليةوالجامعات املحلية.
وكان الترصيح األول الذي أدىل به وزير الداخلية الجديد هو رفض نداء جزء من الطبقة
السياسية الرامي إىل إنشاء لجنة انتخابية مستقلة متاما عن وزارة الداخلية والجامعات
املحلية لتحضري العملية االنتخابية واإلرشاف عليها.
وللتذكري ،فإن هذه الوزارة ،مبا لها من وصاية عىل اإلدارات املحلية (واليات ،دوائر
وبلديات) تع ّد العمود الفقري لكل الجهاز االنتخايب.
وهل ينبغي أن نذكر عىل صعيد آخر ،أن نفس املسؤول ،متيز عندما كان يشغل منصب
رئيس املجلس الدستوري ،خالل صيف  ،2013بصمته أمام األصوات التي كانت تدعو إىل
العمل عىل إثبات عجز الرئيس عىل القيام بوظائفه ،وتفعيل املادة  88من الدستور.
 .2.3حركة يف سلك الوالة
لسلك الوالة دور ج ّد مهم يف العملية االنتخابية ،ولذلك فإن الحركة التي وقعت يف هذا
مست "األقطاب الكربى" ذات الكثافة االنتخابية:
السلك متت شهرين فقط قبل االنتخاباتّ ،
الجزائر العاصمة ،سطيف ،وهران ،عنابة ،تلمسان ،قسنطينة ،مستغانم وكذا بعض الدوائر
اإلدارية الكربى للعاصمة :رشاقة ،حسني داي ،الحراش وبرئ مراد ريس.
وتم تنصيب والة موثوق فيهم عىل رأس الواليات األكرث كثافة سكانية.

 .4رفض تلبية طلب إنشاء لجنة مستقلة لتحضري االنتخابات واإلرشاف عليها
استنادا إىل التجربة املستم ّدة من االستحقاقات التي عرفها بلدنا منذ االستقالل ووقوفا
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عند تعهدات السلطة بتنظيم اقرتاع صحيح وشفاف ،طلب املرشحون للرتشّ ح لالنتخابات
الرئاسية ليوم  17ابريل  ،2014إنشاء لجنة مستقلة تكون مهمتها تنظيم مجمل العملية
االنتخابية واإلرشاف عليها ومراقبتها ،بداية من مراقبة القامئة االنتخابية إىل اإلعالن عن
النتائج.
هذا هو اإلجراء الذي ،لو ُع ّمم ،ألزال الشكوك التي كانت تحوم حول اإلدارة وأعطى
مصداقية لالنتخابات .إال أن وزير الداخلية مل يكن مستعد قط للتخيل عن أبسط صالحيته
يف مجال تنظيم االنتخابات ،ذلك لعلمه أن التحكّم يف العملية االنتخابية ،السيام من خالل
إدارة القامئة االنتخابية والتأطري البرشي لالقرتاع ،هو وحده الكفيل بتأمني إعادة انتخاب
مرشح النظام.
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 .1اإلعالن عن ترشّ ح عبد العزيز بوتفليقة من قبل الوزير األول وهو رئيس
للجنة الوطنية لتحضري االنتخابات
تم اإلعالن عن الرتشّ ح أثناء الندوة الصحفية التي عقدها بوهران يف  22فرباير ،2014
عىل هامش االفتتاح الرسمي للندوة األفريقية حول االقتصاد األخرض.
ويتعلق األمر هنا بخلط كامل بني وظائف الوزير األول ،ووظائف رئيس اللجنة الوطنية
لتحضري االنتخابات ،الخاضع لواجب الحياد ، ،ونشاط املدير املعلن عنه لحملة مرشّ ح
لرئاسة الجمهورية

 .2دعم الربملان للعهدة الرابعة
لفد تح ّول املجلس الشعبي الوطني يف  3مارس  ،2014مبناسبة افتتاح الدورة الربيعية،
إىل لجنة مساندة للرئيس املرتشح لعهدة رابعة.
فقبل الكلمة االفتتاحية للدورة ،وبحضور الحكومة ومدعوين من مجلس األمة ،وقف
نواب حزب جبهة التحرير الوطني( )FLNمل ّوحني بصور الرئيس وهاتفني ملدة تفوق
دقيقتني « :من أجل عهدة رابعة للرئيس».
وانض ّم نواب حزب التجمع الوطني الدميوقراطي( )RNDإىل نظرائهم يف حزب جبهة
التحرير الوطني ملساندة الرتشح ،يف حني أن نواب " تكتل الجزائر الخرضاء" تربؤوا من هذه
املبادرة وطلبوا  ،بدون جدوى ،من زمالئهم أن يتوقفوا عن انتهاك الدستور والنظام الداخيل
للمجلس.
و تناغم رئيس املجلس الشعبي الوطني ،السيد محمد العريب ولد خليفة ،مع برملانيي
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األغلبية قائال« :إن بوتفليقة هو املرشح األنسب لشغل أعىل وظائف الدولة».
مضيفا« :ستستقبل الجزائر يف غضون بعض األسابيع ربيعا آخر للجزائر الوفية للذي
خدمها بإخالص وك ّرس لها جزءا من حياته ،وهو الذي ل ّبى طلبها لتخليصها من رصاع مد ّمر
بإقامة مصالحة بني أبنائها ،وأعاد إىل دولتنا مكانتها املتميّزة بني األمم».
واعترب ،يف اندفاعه ،أن "الوقت يف صالح الجزائر بفضل حكمة الرئيس بوتفليقة وبعد
نظره وتعلقه بوحدة البالد".
أقل من ذلك ،قبل أن يضع نفسه مع الحزب الذي يديره
أما رئيس مجلس األمة ،فلم يقل ّ
تحت ترصف مديرية الحملة االنتخابية للرئيس املرتشح.

 .3إشكالية جمع التوقيعات
كان التزوير واضحا أثناء عمليات تشكيل ملفات الرتشيح لالنتخابات الرئاسية.
فاملادة  139من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات تلزم املرتشحني بأن يقدموا :
• إما قامئة تتضمن ،عىل األقل 600 ،توقيع فردي ألعضاء منتخبني يف مجالس بلدية أو
والئية أو برملانية  ،وموزعة عرب  25والية عىل األقل.
• وإما قامئة تتضمن ،عىل األقل 60.000 ،توقيع فردي لناخبني مس ّجلني يف قوائم انتخابية
 ،يتم جمعها عرب  25والية عىل األقل ،و أال يقل العدد األدىن من التوقيعات املطلوبة يف كل
والية من الواليات املقصودة عن  1500توقيع.
وت ُد ّون هذه التوقيعات يف مطبوعات فدرية يصادق عليها ضابط عمومي.
وت ُسحب املطبوعات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمرتشحني النتخاب
رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية ،حسب الرشوط املح ّددة مبوجب التنظيم.
وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية ليوم  17أبريل  ،2014فإن املرسوم التنفيذي رقم 14-07
املؤرخ يف  15جانفي  ( 2014ج ر رقم  ) 2ينص عىل أن " يتم سحب املطبوعات فور نرش
املرسوم الرئايس املتضمن استدعاء هيئة الناخبني النتخاب رئيس الجمهورية".
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وهذه األحكام التنظيمية ،التي ت ُقرن سحب املطبوعات باستدعاء هيئة الناخبني ،تختلف
عن تلك التي كانت سارية املفعول يف  2004و  2009بالنسبة لنفس االنتخابات.
يف  ،2004كان من املمكن أن يتم السحب ابتداء من  10جانفي  ،2004يف حني أن هيئة
الناخبني مل يتم استدعاؤها إال يف  07فرباير ( 2004قرار مؤرخ يف  08جانفي  – 2004ج ر
رقم  03ومرسوم رئايس رقم  04-19مؤرخ يف  07فرباير  – 2004ج ر رقم .)08
يف  ،2009كان من املمكن ايضا أن يتم السحب ابتداء من  08جانفي  ، 2009يف حني
أن هيئة الناخبني مل يتم استدعاؤها إال يف يوم  07فرباير  ( 2009قرار مؤرخ يف  05جانفي
 – 2009ج .ر .رقم 01؛ مرسوم رئايس رقم  ،09-60مؤرخ يف  07فرباير  – 2009ج.ر .رقم .)09
حسب األحكام التنظيمية القدمية ،يُتاح للمرتشحني أجل قُ ّدر يف مجموعه بخمسة
وسبعني ( )75يوما (  30يوما قبل استدعاء هيئة الناخبني وخمسة وأربعني( )45يوما بعد
استدعائها) إليداع ملفات ترشحهم لدى املجلس الدستوري .وقد تراجع هذا األجل إىل
خمسة وأربعني ( )45يوما يف األحكام الجديدة.
املخصص للمرتشحني
ات ُِخذت هذه اإلجراءات  ،لسبب واضح ،وهو التضييق من الوقت
ّ
لجمع مطبوعات التوقيعات ومنعهم ،بذلك ،من الرتشّ ح.
وخري دليل عىل ذلك هو رفض املجلس الدستوري مللفات الرتشح التي تق ّدم بها السادة
محفوظ عدول ،عىل بن نواري والصادق طامش بحجة عدم كفاية توقيعات املساندة.
اشت ّد الطابع "املاكر" لهذا الترصف الرامي إىل التقليل من حظوظ املرتشحني يف جمع
التوقيعات الالزمة ،يف أجل قصري ،بالسلوك الضار املتع ّمد الذي تظاهرت به مصالح وزارة
الداخلية املكلفة بتسليم املطبوعات.
بشح ،مجربين بذلك املرتشحني عىل تنقالت عديدة
كانت هذه املصالح ت ُسلم املطبوعات ّ
إىل وزارة الداخلية وتأجيل توزيعها عىل محبيهم يف الواليات.
والسيد عىل بن فليس ،عىل غرار مرتشحني آخرين ،مل يحصل أبدا عىل الكمية املطلوبة.
فقد تر ّدد لسبع ( )7مرات عىل املصالح املعنية للمطالبة بهذه املطبوعات التي مل يتوقف
محبوه عىل املطالبة بها عرب الرتاب الوطني.
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أما الرئيس املرتشح فقد يكون قد سحب خمسة ماليني مطبوعة قبل اإلعالن عن ترشحه
بكثري !
وقد رفع أحد املرتشحني طعنا أمام اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات للمطالبة
بتسليمه الكمية الكافية من املطبوعات ،غري أن طعنه مل يُقبل (قرار رقم  01مؤرخ يف 9
فرباير  – 2014ملحق رقم  ،)1بحجة أن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات الرئاسية
"ال ترشف عىل تطبيق أحكام القانون املتعلق بنظام االنتخابات إال ابتداء من تاريخ إيداع
ملفات الرتشيح وإىل غاية نهاية العملية االنتخابية" ،مع أن تنصيب هذه اللجنة كان قد تم
يف  23جانفي .2014
لقد ع ّزز غياب مؤسسة للرقابة عىل هذا املستوى من العملية االنتخابية اإلدارة يف
تسلطها وتحيّزها.
ومل يتعرض لهذه املضايقات الرئيس املرتشح الذي يكون قد سحب مرة واحدة خمسة
ماليني ( )5.000.000مطبوعة ،كام سبق ذكر ذلك!

 .4اجراءات التصديق عىل التوقيعات
ُخ ّول التفويض بالتصديق عىل التوقيعات الفردية التي تتضمنها مطبوعات مساندة
املرتشحني للرئاسيات ،ملنتخبني محليني معظمهم ينتمون إىل حزب جبهة التحرير
الوطني( )FLNوحزب التجمع الوطني الدميوقراطي( .)RNDفكان هؤالء املنتخبون
املفوضون منحازين بشكل واضح للمرتشح-الرئيس ،حتى قبل استدعاء هيئة الناخبني ،ما
رض باملرتشحني اآلخرين ،وعىل وجه الخصوص املرتشح عيل بن فليس.
أ ّ
وبطبيعة الحال فقد غضت الجهات الوصية عىل السلطات املحلية ( والة ،رؤساء
الدوائر )...غضت البرص عن كل أوجه القصور املس ّجلة بهذا الشأن.
و شعر املواطنون بالكثري من الصعوبات للحصول عىل التصديق عىل توقيعاتهم ،وما كان
عىل الكثري منهم إالّ أن يلتزموا صربا كبريا للمطالبة باملطبوعات التي اودعوها قبل يوم أو
يومني واسرتجاعها.

التزوير بعد ا�ستدعاء هيئة الناخبني
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وهذه الوضعية تعقدت أكرث فأكرث بسبب :
 غياب مصلحة مخصصة لهذا الظرف؛ نقص يف توجيه املواطنني عىل مستوى البلديات؛ التقصري اآلثم لبعض املوظفني الذين يهاجرون مناصبهم أو يتغيبون ( كأن الصدفكانت مبتكرة ! )؛
نصبوا أنفسهم مراقبني،
 التشديد املفرط يف مراقبة الوثائق من قبل أشخاص آخرين ّومنتقدين أحيانا اختيارات املواطنني.
وهذا الحشد من املراوغات البريوقراطية عادة ما دفعت املواطنني إىل االنتقال إىل
جهات أخرى للتصديق عىل توقيعاتهم.
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التزوير عند إيداع الرئيس املرتشح مللف ترشحه لدى
املجلس الدستوري
 .1بيان املجلس الدستوري الـ ُمـلغَــز يف  20جانفي 2014
من املعتاد أن يجتمع املجلس الدستوري مبجرد استدعاء هيئة الناخبني تحضريا لالنتخابات
الرئاسية ،ويصدر بيانا يذكّر فيه برشوط األهلية لالنتخابات ،كام هو الحال يف االنتخابات
الرئاسية لسنتي  2004و.2009
فكال البيانني الصادرين يف هاتني املناسبتني ،تم التذكري فيهام بأن ملف املرتشح ينبغي أن
يتضمن ،عىل وجه الخصوص األوراق التالية :
 ترصيح علني مبمتلكات املرتشح العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه ،مع التوضيحأن املرتشح ملزم ينرش ترصيحه مسبقا يف جريدتني وطنيتني وتقديم نسخة من هذا
النرش يف امللف؛
 شهادة طبية للمعني مسلَّمة من طرف أطباء محلفني "تثبت أن املرتشح يتمتع بكاملقواه العقلية و الجسدية.
 .1.1فيام يخص الرشط املتعلق بالشهادة الطبية
إن املجلس الدستوري الذي يرأسه السيد مراد مدليس ،وهو أحد األشخاص األكرث والء
لرئيس الجمهورية ،ال يبدو أنه خرج عن هذه القاعدة ،ذلك أنه أصدر بيانا بتاريخ 20
جانفي  2014يذكّر فيه برشوط األهلية لالنتخابات الرئاسية ،غري أنه يف هذه املرة مل يذكر
املجلس الدستوري الشهادة الطبية  ،عكس ما كان عليه الحال يف البيانني اللذين سبقا
االنتخابات الرئاسية لسنتي  2004و.2009
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يع ّد عدم إعادة ذكر بيان  20جانفي  2014للرشط املتعلق بشهادة طبية صادرة عن
أطباء محلفني ( تشهد بأن املرتشح يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية) مبثابة مناورة
لتفادي تجريد الرئيس املرتشح ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،من األهلية االنتخابية ،مع أنه
يعرتف هو ذاته بأنه ال يتمتع بكامل قدراته الجسدية (انظر رسالة  22مارس  2014املوجهة
إىل الجزائريني) ،وبالتايل ،ال تتوفر فيه الرشوط املطلوبة ليك يكون مرتشّ حا لالنتخابات
الرئاسية.
ولسد هذا النقص ،وجد املجلس الدستوري حيلة بأن أوضح يف البيان أن ملف الرتشيح
ينبغي أن يتضمن الوثائق الواردة يف املادة  136من القانون العضوي املتعلق بنظام
االنتخابات ،دون توضيحات أخرى .والواقع أن من بني الوثائق الواردة يف هذه املادة (الفقرة
 )7توجد الشهادة الطبية.
 .2.1فيام يخص الرشط املتعلق بالترصيح باملمتلكات العقارية واملنقولة للمرتشّ ح
يف داخل الوطن وخارجه
أقل ما ميكن أن يقال عن الترصيح مبمتلكات املرتشح ،الذي نرشته رئاسة الجمهورية يف
أول مارس  ،2014هو أنه غري كامل ،طاملا أنه ال يتضمن املوجودات النقدية وال املمتلكات
املحتملة خارج الوطن ،وهذا النقص يشكل خرقا آخر واضحا ألحد رشوط األهلية لالنتخاب.

 .2خدعة تقديم  4.239.132توقيعا

أرفق الرئيس املرتشح مبلف ترشيحه املودع باملجلس الدستوري يوم  3مارس  2014قامئة
تتكون من  4.239.132توقيعا فرديا للناخبني تم جمعها يف ظرف أسبوع واحد بعد اإلعالن
عن ترشحه.
تع ّد مثل هذه العملية مستحيلة التحقيق ،عنام نعلم أن الجهاز املوضوع للتصديق عىل
التوقيعات ال ميكنه تلبية ذلك لألسباب التالية :
 ال وجود لشباك مع ّد خصيصا لهذا العرض؛ ال وجود إالّ منتخب واحد مفوض لهذه املهمة عىل مستوى كل مجلس شعبي بلدي؛ ال وجود ملداومة خارج أوقات العمل القانونية.إذن ،كيف ميكن جمع هذا العدد من التوقيعات يف غضون فرتة زمنية ج ّد قصرية (أقل
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من أسبوع) ،وليس هناك من شاهد رأى طابورا من املواطنني عىل مستوى مكاتب البلديات
إلفادة الرئيس املرتشح بتوقيعاتهم !
وحتى حكومة سالل مل تر ،كالعادة ،رضورة تنظيم "مرسحية" للتصديق عىل التوقيعات
بتغطية من وسائل اإلعالم العمومية ،ألن املرور بالقوة ،عىل حساب األشكال القانونية ،هو
املنهاج املفضّ ل لديها.
اعتامدا عىل عدة شهادات مقنعة ،فإن مطبوعات التوقيع الفردي ملساندة الرئيس املرتشح
قد تم ملؤها يف غياب أصحابها املفرتضني بأخذ هويتهم مبارشة من سجالت الحالة املدنية.
وقد استعملت مداومات املرتشح وبعض محالت الجمعيات الوطنية ذات الطابع
االجتامعي واملهني ومقرات اإلتحاد العام للعامل الجزائريني مللء املطبوعات والتصديق
عليها يف عني املكان ،خارج ساعات عمل اإلدارة ،وهو اليشء الذي يشكّل خرقا خطريا
للقانون.
وحتى مع افرتاض أن تدابري استثنائية تم اتخاذها ،فمن املستحيل ماديا أن يتم الحصول
عىل أربعة ماليني توقيع خالل أسبوع واحد .وهذا مل مينع املجلس الدستوري من تأييدها
ونرشها يف الجريدة الرسمية.

 .3إقرار ترشح السيد بوتفليقة من قبل املجلس الدستوري

قبل املجلس الدستوري إقرار ترشح رجل مريض.
إن الشهادات الطبية املثبتة للصحة الج ّيدة التي تقدم بها املرتشح والتي يُجهل مصدرها
ومضمونها ،هي بكل وضوح انتهاك صارخ لليمني املهنية ومبادئ األخالقيات الطبية .وتعد
كذلك كاذبة من الذين سلموها؛ فهم ببساطة مذنبون وقابلون ملحاكمة قضائية.
وبطبيعة الحال ،فإن الدعوات الرامية إىل نرش هذه الشهادات مل تلق أي صدى.
وقد تأكد هذا الجرم أكرث بعد ترصيحات الرئيس املرتشح نفسه يف رسالته املوجهة إىل
الجزائريني يف  22مارس ،2014التي أشار فيها إىل قصور حالته الصحية ،مكذبا بذلك موقف
املجلس الدستوري.
وترصيحات الرئيس هذه أكّدها السيد سالل نفسه يف البليدة يوم  24مارس  2014عندما
قال  " :نحن الذين جلبناه للرتشح".
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التزوير بعد نرش املجلس الدستوري لقامئة املرتشحني
"املقبولني للرئاسيات"
 .1بطاقية انتخابية ثنائية
تواصل تورط اإلدارة يف التزوير بالتالعب بالقوائم االنتخابية ،مع أن مراقبتها متاحة
قانونا ،ولكن مل يتم العمل بها بسبب سبق إرصار اإلدارة عىل خلط املعلومات.
أصال تكون القوائم االنتخابية دامئة ،وتتم مراجعتها العادية خالل الثاليث األخري من كل
سنة واالستثنائية مبقتىض املرسوم الرئايس املتضمن استدعاء هيئة الناخبني .وهذا املرسوم
الرئايس هو الذي يح ّدد تاريخي افتتاحها واختتامها.
ويتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية
يرأسها قاض.
أما يف الخارج ،فيتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل دائرة قنصلية تحت
مراقبة لجنة إدارية انتخابية يرأسها رئيس املمثلية الدبلوماسية أو رئيس املركز القنصيل.
وكل لجنة من اللجان اإلدارية املحلية أو الدبلوماسية مزودة بأمانة دامئة تتوىل مسك
القامئة االنتخابية طبقا لألحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عىل الرغم من كل هذه اإلحاطة القانونية يف إعداد القوائم االنتخابية ،لوحظ تكرار
تجاوزات (أشخاص توفوا مل تشطب أسامؤهم ،تسجيالت مضاعفة ،تسجيالت جديدة مل
ت ُد ّون يف القوائم االنتخابية ،)...وهذا ما كانت املعارضة قد نددت به يف السابق ،مام أجرب
السلطة عىل تضمني القانون الجديد إلزامية تسليم نسخة من القامئة االنتخابية البلدية
للمرتشحني لالنتخابات الوطنية واملحلية (املادة  18من القانون العضوي املتعلق بنظام
االنتخابات).
غري أنه ،ولألسف ،مل يكن من السهل وضع هذا اإللزام القانوين قيد التنفيذ نتيجة عدم
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اهتامم اإلدارة باحرتام القانون والمباالة املوظفني بذلك بسبب إفالتهم من أي عقاب ولوكان
إداريا !
وتحت ضغط املرتشحني ،تم اإلفراج عن القوائم االنتخابية البلدية وسلمت لهم ،ولكن يف
شكل أقراص مضغوطة ،عىل أن تُعاد إىل مصدرها خالل العرشة ( )10أيام املوالية لإلعالن
عن نتائج االقرتاح ،تحت طائلة عقوبة جزائية مق ّررة بنص املادة  220من القانون العضوي
املتعلق بنظام االنتخابات.
وعند الرشوع يف استغالل هذه األقراص ،تبينّ يف الحني أن القوائم املسلمة ال تتطابق مع
القوائم التي أعدتها اللجان اإلدارية البلدية املحلية واللجان الدبلوماسية .فالقوائم املسلمة
للمرتشحني مح ّررة باللغة الفرنسية وغري مرتبة ترتيبا أبجديا ،يف حني أن القوائم التي أعدتها
اللجان اإلدارية البلدية واللجان الدبلوماسية محررة باللغة العربية ،ومرتبة ترتيبا أبجديا
ومصادق عليها من قبل القايض أو الدبلومايس املختص ،وهذاما طرح إشكاال من حيث
صحتها أوال ثم من حيث إمكانية استغاللها.
والحال أنه ال ميكن االطالع عىل القوائم االنتخابية املسلمة للمرتشحني يف شكل أقراص
مضغوطة إال بإدخال رمز تعريف الناخب ( رقم بطاقة الناخب) ،مماّ جعل هذه األقراص
غري قابلة لالستغالل وال إلجراء أية مراقبة بواسطتها ،السيام فيام يخص طلب إبعاد أعضاء
مكاتب التصويت الذين ينبغي أن يعينوا بقرار من الوايل ،وحرصا من بني الناخبني املقيمني
يف إقليم الوالية.
يوجد ،إذن ،يف الجزائر نوعان من القوائم االنتخابية :
 األوىل ذات قيمة قانونية مؤكدة ،فُع ّدت باللغة العربية من طرف لجنة يرأسها قاض أودبلومايس صادق عىل صحتها ،وهي مرتّبة ترتيبا أبجديا؛
 األخرى أع ّدتها اإلدارة باللغة الفرنسية ،بدون ترتيب أبجدي ،مسلمة للمرتشحنيلالنتخابات الوطنية واملحلية بإلزام قانوين ،غري مصادق عليها ،ال قيمة قانونية لها وال
تصلح ألي يشء يف عمليات مراقبة العملية االنتخابية!
وهكذا ،فإن األحكام القانونية التي ُوضعت لصالح املرتشحني ملراقبة البطاقية االنتخابية
صارت ،من حيث الواقع ،الغية.
إن غموض البطاقية االنتخابية الوطنية هو ،عىل األرجح ،أحد األسباب التي جعلت
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االتحاد األورويب ومنظامت أجنبية أخرى تر ّد دعوة بالدنا للمشاركة يف مراقبة االنتخابات
الرئاسية ليوم  17أبريل .2014

 .2بطاقية انتخابية مضخّمة

يف غياب آلية مستقلة للتدقيق يف البطاقية االنتخابية ،صارت هذه األخرية ،يف بالدنا،
محل شبهة عىل الدوام .لقد كان وال يزال حجم هيئة الناخبني موضوع جدل باستمرار،
ولسبب وجيه ،ذلك أنه يف حني أن عدد املسجلني نِسبة إىل عدد السكان يكون عىل وجه
العموم بني  % 30و  ،% 40ففي الجزائر تفوق هذه النسبة  % 5وهذا ما فسح مجاال
كبريا للتزوير .والواقع أن هيئة الناخبني لدينا ال ميكن أن تتجاوز مثانية عرش( )18مليون
ناخب ،وبالتايل ،هناك هامش يفوق أربعة ( )4ماليني صوت ميكن للسلطة أن تستعملها
لصالح مرشحها ،عن طريق حشو صناديق االقرتاع ،أو التصويت املتع ّدد أو التصويت غري
القانوين عوضا عن الغري.
وإذا كان ال يصوت إالّ من كان مسجال يف قامئة الناخبني بالبلدية التي بها إقامته ،مبفهوم
املادة  36من القانون املدين (املادة  4من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات)،
فهناك استثناءات أوردها القانون لفائدة أعضاء الجيش الوطني الشعبي ،األمن الوطني،
الحامية املدنية ،موظفي الجامرك ومصالح إدارة السجون والحرس البلدي (هذا السلك
األخري تم حلّه رسميا يف  31أكتوبر  )2012الذين ميكنهم أن يطلبوا تسجيلهم يف بلديات
مسقط الرأس أو بلديات آخر موطن أو بلديات مسقط رأس أحد األصول.
وهذ االستثناء فتح الطريق لتسجيالت متع ّددة يستحيل تحديد حجمها يف غياب أرقام
إحصائية خاصة بتعداد األسالك التي تستفيد من هذا االستثناء.
خصصه القانون لصالح عنارص املصالح املذكورة أعاله
أما نظام التصويت بالوكالة الذي ّ
واملاكثني يف أماكن العمل يوم االقرتاع ،فقد ض ّخم كثافة هيئة الناخبني بتسجيالت متع ّددة
يف البطاقية االنتخابية.
أخريا ،فإن املراجعات املختلفة (العادية واالستثنائية) للقوائم االنتخابية مل تتمكّن من
تطهريها من أسامء الناخبني املس ّجلني ألكرث من مرة أو املتوفني الذين مل تشطب أسامؤهم
من القوائم.
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وعىل سبيل اإلشارة ،تم ،بسيدي بلعباس ،اكتشاف  22شخصا متوفني مل تُشطب أسامؤهم
من البطاقية االنتخابية (ملحق رقم .)02

البــاب السادس

التزوير أثناء الحملة االنتخابية
 .1تعليق فاحش مللصقات مرشح النظام يف األماكن العمومية.
متنع املادة  195من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاب استعامل أي شكل لإلشهار
خارج األماكن العمومية املخصصة لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى ،يأمر القانون الوالة بالسهر عىل تطبيق هذه األحكام..
لقد لوحظ اإللصاق الفوضوي الفاحش عرب كامل أقاليم واليات الوطن .وإذا كان األمر
يتعلق بفعل كل املرتشحني الذين مل يحرتموا األماكن املخصصة لإللصاق ،فقد أخذ ذلك
أشكاال خاصة بالنسبة للمرتشح-الرئيس  ،ذلك أن اإللصاق الخاص به طال حتى املواقع
التي تعترب منيعة ومؤمنة بصفة خاصة ،عىل غرار مطار الجزائر العاصمة ومحطة الحافالت
بالخروبة (الجزائر العاصمة) أو املقر املركزي لالتحاد العام للعامل الجزائريني .وقد ُح ِشدت
لذلك  ،السيام يف الليل ،وسائل املؤسسات العمومية والبلديات ،من رافعات وسقاالت
لتعليق امللصقات العمالقة التي استمرت تغطي هذه البنايات لوقت طويل.
ليس هناك حاجة إىل إثبات التواطؤ الواضح ملسؤويل هذه املواقع  ،وال املوقف السلبي
اآلثم للسلطات (الوالة) املكلفة مبوجب القانون بالسهر عىل احرتام األماكن املخصصة
إللصاق الرتشيحات .
لقد أصدرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات عدة قرارات تأمر مبوجبها مديرية
الحملة االنتخابية للمرتشح عبد العزيز بوتفليقة بإزالة امللصقات العمالقة املنترشة عىل
املباين والبنى التحتية العمومية ،من بينها :
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• املطار الدويل "هواري بومدين" ( قرار رقم  ، 161ملحق رقم )2؛
• محطة الحافالت بالخروبة  -مدينة الجزائر( -قرار رقم  ،171ملحق رقم )3؛
• املقر املركزي لالتحاد العام للعامل الجزائريني – مدينة الجزائر( -قرار رقم  ،12ملحق رقم )4؛
• مقر االتحاد العام للعامل الجزائريني – مدينة أم البواقي( -قرار رقم  ،45ملحق رقم )5؛
• مقر االتحاد العام للعامل الجزائريني – مدينة معسكر( -قرار رقم  ،20ملحق رقم )6؛
• مقر االتحاد الوطني للنساء الجزائريات مبدينة البيض ( قرار رقم  ،37ملحق رقم )7؛
• مراكز التصويت مبدينة البليدة (قرار رقم  ،233ملحق رقم )8؛
• بنايات عمومية بخنشلة :إدارة مسح األرايض ،فرع بلدي ،ملعب بلدي ،وكالة الخطوط
الجوية ،مقر االتحاد العام للفالحني الجزائريني ،مقام الشهيد ،حديقة عمومية (قرار رقم ،48
ملحق رقم )9؛
• بنايات عمومية بربج بوعريريج (اتحادية الصم البكم ،قاعة متعددة الرياضات ،مقر منظمة
أبناء الشهداء ،مقر مديرية األشغال العمومية (قرار رقم  ،15ملحق رقم )10؛
• مسجد بغليزان غُطيت جدرانه مبلصقات بوتفليقة ثبّتها السيد عبد الصدوق سيد أحمد ،نائب
من الحركة الشعبية الجزائية ( ،)MPAحزب الوزير عامرة بن يونس (قرار رقم  ،258ملحق رقم .)11

 .2تحويل محالت جمعيات إىل مداومات انتخابية تابعة للمرتشح بوتفليقة،
خرقا للقانون
يتعلق االمر بصفة خاصة مبحالت:
 االتحاد العام للعامل الجزائريني مبدن الجزائر ،معسكر ،أم البواقي؛ االتحاد الوطني للنساء الجزائريات مبدينة البيض؛ منظمة أبناء الشهداء بربج بوعريريج؛ اتحادية الصم البكم بربج بوعريريج؛ -االتحاد الوطني للفالحني الجزائريني.

 .3حملة انتخابية جائرة

 .1.3مرتشح غائب وحملة بوكالة ،واقع فريد من نوعه يف تاريخ االنتخابات :
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تم متثيل الرئيس املرتشح "رسميا" من قبل سبعة ( )7مسؤولني سياسيني عوملوا من قبل
اإلدارة كأنهم مرتشحون فُرادى .
مل يظهر الرئيس املرتشح أبدا طوال الحملة االنتخابية عىل الرغم من الوعود االنتخابوية
ممن هم يف محيطه.
ذهب السيد سالل إىل درجة أن قال" :إن الرئيس ال يحتاج إىل القيام بحملة ،فحصيلته
هي التي تتحدث عنه".
 .2.3حكومة تحولت إىل لجنة مساندة
ُج ّند أعضاء الحكومة لخدمة مرشح النظام باعتامد الخلط بني تكثيف مفاجئ لزيارات
تفتيش وزارية يف الواليات وتنظيم تجمعات انتخابية ( Le Soir d’Algérieليوم  9أبريل
 .)2014ويف هذا السياق ،كتبت جريدة  Libertéليوم  04أبريل " : 2014تحولت
الحكومة إىل لجنة حملة فرضت هيمنتها عىل كل املؤسسات ،وحشدت اإلدارات الجهوية
واملحلية واملؤسسات العمومية لخدمة املرشح بكيفية ب ّينة".
ويظهر هذا الخلط بجالء عندما يتعلق األمر بتقدير مدى رشعية حكومة بَق ّيت قيد
االشتغال مع أن رئيسها ُع َزل عن وظائفه ليك يتوىل مديرية حملة الرئيس املرتشح.
لقد فصلت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،لعدة مرات ،يف شكاوى تجاه
حاالت مؤكدة من عدم احرتام واجب التحفظ من قبل أعضاء الحكومة الذين قاموا بتنشيط
تجمعات يف مواقع زيارات العمل والتفتيش التي كانوا يقومون بها.
وقد ُرفعت شكاوى ،عىل وجه الخصوص ،ضد:
 وزير املجاهدين ،السيد محمد الرشيف عباس ،بسبب التج ّمع الذي نشّ طه بعني التوتة(باتنة) يوم  28مارس ( 2014جريدة  Libertéليوم  31مارس )2014؛
 وزير الفالحة ،السيد عبد الوهاب النوري ،بسبب تحويل زيارة العمل التي قام بهاإىل املعذر (باتنة) ،يف  6أبريل  ،2014إىل زيارة دعائية لفائدة الرئيس املرتشّ ح (يومية El
 Watanليوم .)6/4/2014
 -وزير الرتبية الوطنية ،السيد عبد اللطيف بابا أحمد  ،الذي استغل زيارة العمل التي

34

الإنـتـخــابــات الرئــا�سيـــة لعــام 2014

كتاب �أبـيـ�ض حــول الـتـزويــر

قام بها إىل غليزان يف  27مارس  2014لعقد اجتامعات انتخابية ()El Moudjahid
 مستشار رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بلخادم ،بسبب تنشيطه لتجمع دعايئمبدينة بريكة (باتنة) يوم  6أبريل ( 2014الوطن  El Watanليوم  9أبريل )2014
 مدير الديوان برئاسة الجمهورية ،السيد أحمد أو يحيى ،بسبب تنشيطه لتجمع دعايئمبدينة سيدي بلعباس يوم  29مارس ( 2014جريدة  L’expressionليوم  30مارس )2014؛
 وزير التعليم والتكوين املهنيني نور الدين بدوي الذي انتقل إىل املسيلة يوم  31مارس.)El Moudjahid( 2014
 .3.3مشاركة عضوين ( )2من املجلس الدستوري يف حملة املرتشح بوتفليقة
مت ّيز عضوان ( )2من املجلس الدستوري ،يف هذه املناسبة ،بسيدي بلعباس وبريكة (والية
باتنة).
العضو األول ،وهو السيد ابراهيم بوتخيل ،عضو املجلس الدستوري ،بعنوان مجلس
األمة ،و منتخب الكتلة الربملانية للتجمع الوطني الدميوقراطي .شوهد من قبل مواطنني
جديرين بالثقة يف  28مارس  ،2014بسيدي بلعباس ،وهو يرافق السيد أحمد أويحيى ،مدير
الديوان برئاسة الجمهورية ،وعضو نشيط يف الحملة االنتخابية ،شوهد يف موقع التجمع
الذي كان سينشطه هذا األخري يف اليوم املوايل لصالح املرتشح الرئيس.
أُخطرت اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات بهذه االنتهاكات الخطرية ملبدأ الحياد
وواجب التحفظ الذي ينبغي عىل القايض الدستوري أن يلتزم بهام ،باعتباره من املكلفني
بالسهر عىل نزاهة االقرتاع الرئايس .فأوفدت اللجنة مقررا يوم التجمع ( 29مارس ،)2014
الذي الحظ أن السيد بوتخيل ابراهيم كان غائبا عن التجمع .والحال أن الوقائع التي
أُخطرت بها اللجنة جرت عشية التجمع ( انظر الوقائع الواردة يف القرار رقم  60الصادر
بتاريخ  01أبريل  2014عن اللجنة الوطنية لألرشاف عن االنتخابات ،ملحق رقم .)12
العضو الثاين ،وهو السيد قراوي عبد النور ،عضو املجلس الدستوري ،بعنوان املجلس
الشعبي الوطني ،ومنتخب الكتلة الربملانية لحزب جبهة التحرير الوطني .شوهد هو أيضا
يف التجمع الذي نشطه السيد عبد العزيز بلخادم بربيكة لصالح املرتشح الرئيس ،متنكرا يف
قشابيه وشاش ونظارات شمسية.
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وقد أخذ املراسل املحيل لجريدة الخرب صورته املم ّوهة بهذه الكيفية ونرشها يف عددها
الصادر يف أول أبريل  .2014و مل يدل املعني بأي تكذيب بهذا الشأن.
يعد هذا السلوك خرقا صارخا ألحكام النظام املح ّدد لقواعد عمل املجلس الدستوري
التي ت ُخضع أعضاء املجلس الدستوري إللزامية التق ّيد بواجب التحفظ والحياد.
رفعت مديرية الحملة االنتخابية للسيد عىل بن فليس طعنا ضد السيد قراوي عبد النور
إىل اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،ويف نفس الوقت قدمت إىل املجلس الدستوري
طلب رد هذا األخري الذي ثبت تورطه بكيفية قطعية يف الحملة االنتخابية.
غري أن اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات رفضت الطعن مبوجب القرار رقم 194
(ملحق رقم  )13بحجة أن الشخص الذي ظهرت صورته يف الجريدة مل يكن من املمكن
التعرف عليه عىل أنه هو السيد قراوي عبد النور.
أما فيام يخص املجلس الدستوري ،فقد تب ّنى ،يف مراسلته رقم  104املؤرخة يف  16أبريل
 ،2014مربر اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،بدال من أن يعرض طلب الرد عىل
مداولة أعضاء املجلس الدستوري (ملحق رقم .)14
 .4.3استعامل تعسفي لوسائل الدولة واملؤسسات العمومية حرصا لصالح املرتشح
الرئيس.
تقتيض األخالقيات االنتخابية الفصل الكامل بني نشاطات الدولة ومستخدميها ومواردها
وبني إمكانات املرتشح لالنتخابات.
ُرفع إىل علم اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات العديد من التجاوزات الشائعة
لدى الجميع ،خرقا للامدة  196من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ،مماّ أدى بها
إىل إصدار عدة قرارات تؤكد فيها خرق القانون االنتخايب ،يف هذا املجال:
وكمثال عىل ذلك حشدت مبدينة سطيف ،اإلدارة املكلفة بالتكوين املهني وسائلها
الخاصة بالنقل ومرتبصيها ملرافقة السيد وزير التكوين املهني يف جميع تنقالته االنتخابية
عرب بلديات الوالية .وهذا األخري كان يف السابق واليا بسطيف.
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ودامئا مبدينة سطيف ،جندت مصالح وكالة املياه مستخدميها واستعملت عرباتها لدعم
التجمع الذي نظمه السيد سيدي السعيد ،األمني العام لالتحاد العام للعامل الجزائريني.
استُخدمت عادة حافالت البلديات لنقل األشخاص إىل تجمعات بوتفليقة .وقد تدخلت
اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات يف هذا الشأن يف قضية تتعلق ببلدية عني سيدي
عيل باألغواط ( قرار رقم  .)74مبدينة الجلفة استعملت شاحنة البلدية لنقل كراس ملوقع
التجمع املنشط لصالح بوتفليقة ( قرار رقم .)142
وماذا ميكن أن يقال عن وضع مستخدمي املؤسسة الوطنية للتلفزيون وعتادها وأرشيفها
تحت ترصف قنوات تلفزيونية خاصة ،مساندة للعهدة الرابعة ،مع أن مؤسسة التلفزيون
مؤسسة عمومية
هناك صحفيون وتقنيون تابعون للمؤسسة الوطنية للتلفزيون ُوضعوا تحت ترصف
قنوات خاصة ،ويكونون قد استفادوا من بدالت مدفوعة من قبل صاحب العمل األصيل
مبقدار  1000د.ج .لليوم الواحد (جريدة  Libertéليوم  8أبريل )2014؟
 .5.3شعبوية ،وعود وتهديدات للحصول عىل أصوات الناخبني لصالح مرشح النظام
تقتيض حرية التصويت عد م وجود أي تأثري يرمي إىل توجيه اختيار الناخب ،ماعدا
الحجج املستمدة من الربامج االنتخابية .وهذه الحرية ال تنسجم مع أي شكل من أشكال
الضغط أو التهديد أو التخويف أو التالعب أو اإلكراه أو التحريضات املغرضة ،بل ال
تنسجم حتى مع الوعود مبكافآت.
• اعتنت الدعاية الرسمية امل َُصونة مبهارة من قبل وسائل اإلعالم العمومية والخاصة
التابعة ،بتمرير صورة الرئيس املرتشح عىل أنه ذلك الشخص الذي يعود الفضل إليه يف كل
يشء ،وهو "القادر عىل أخذ الشعب الجزائري إىل السعادة يف ظرف عهدة واحدة".
فَبرَ َكته إذن هي التي قد تكون السبب يف رفع سعر البرتول ،يف الظروف املناخية
االستثنائية  ،وحتى يف جعل الجزائر تظفر ملرتني بالتأهل لكأس العامل !
فهو صانع السلم ،أب األمة والرجل املنعم بالفضل والربكة.
وأبعد من ذلك فقد يُنظر إليه يف الخارج عىل أنه " أفضل رئيس يف العامل العريب
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واإلسالمي"! (السيد ساحيل ،وزير سابق منتدب) .بالنسبة لرئيس مل يُر يف مؤمتر دويل منذ
سنوات ،فهذا الوصف يالمس التفاهة.
يُش ّبهونه مبانديال ،باستثناء أن مد ّمر التمييز العنرصي انسحب بعد عهدة واحدة ،مع
أنه كان يف ذروة شعبيته ،وهذا فرق كبري!
وصفوه بأوصاف ت ُسند عىل العموم للخالق .فبالنسبة لهذا الرجل السيايس الذي كان يف
املعارضة سابقا ومل يكن يجامل رئيس الجمهورية ،فاملرتشح أصبح عنده " :العزيز".
هذه هي عبادة الشخصية التي عفا عنها الزمان.
مل تتوقف السلطة عند هذا الحد .فقد ضاعفت من الوعود الشعبوية املستحيلة التحقيق
مثل استيعاب مشاكل السكن والبطالة خالل هذه العهدة ،مع أنها مل تتمكن من إعادة
إيواء سكان مدينة الشلف الذين ما يزالون يقطنون بشاليهات خشبية منذ  33سنة عىل
إثر زلزال  1980أو سكان بومرداس املنكوبني منذ  11سنة .كام أنها مل تجد حالّ إلشكالية
مناصب العمل الهشة التي تلهي بها خاصة الشباب خريجي الجامعات.
• يتم توزيع سكنات عشية موعد االنتخاب وسط ضجة كبرية ،مع أن هذه السكنات
مل يتم إنجازها أو حتى مل يرشع بعد يف بنائها ،وتعطي وعود بتسليم سكنات يف  24شهرا،
يف حني أن السكنات الخاصة بربنامج "عدل" مل تسلم إال بعد  13سنة .وتعطي كذلك وعود
للشبان الجامعيني مبنحهم سكنات ومناصب عمل بعد التخرج من الجامعة .
تعطى وعود بالسكنات مقابل التصويت لصالح الرئيس املرتشح وتهدد باإلقصاء من
قوائم املستفدين املحتملني الذين قد ميتنعون عن التصويت (وايل الجزائر  :جريدة الخرب
ليوم  9أبريل .)2014
• يتقرر تحرير مناصب العمل املج ّمدة يف الوظيفة العمومية ،ال سيام يف الرشطة
ومصالح األمن األخرى.
• كَرث الحديث عن اكتشافات مزعومة ملناجم محروقات جديدة لطأمنة السكان
القلقني عىل مستقبلهم جراء استنزاف مواردهم وتعريضها للنهب.
•

ُمورست ضغوط قوية عىل املوظفني وعامل املؤسسات العمومية وكذا املؤسسات
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الخاصة التي يساند أصحابها العهدة الرابعة ،خرقا ملبدأ حرية التصويت .فبناء عىل بعض
املعلومات املتطابقة يكون بعض املسؤولني قد فرضوا عىل مستخدميهم إحضار بطاقاتهم
االنتخابية وورقة االقرتاع الخاصة بنب فليس ليثبتوا أنهم "صوتوا" وصوتوا"بكيفية جيدة"،
وذلك تحت طائلة تحمل تبعات منعهم من مواصلة مسارهم الوظيفي (جريدةLe Soir
 d’Algérieليوم  28مارس .) 2014
مورست كذلك ضغوط عىل مستخدمي القطاع العمومي للمساهمة يف تجمعات ممثيل
املرتشح الرسمي.
• مست هذه الوعود واملساومات كذلك القطاعات الهشة بفعل عدم وجود تضامن
وتفكك السياسة االجتامعية للحكومة ،مثل البطالني ،املعوقني ،املتقاعدين ،شاغيل السكنات
الهشة ،مستذكري الجيش الوطني الشعبي ،مقاومي اإلرهاب ( )Patriotesو أعوان الحرس
البلدي حيث أُ ِ
عطيت لكل جامعة من هذه الجامعات الهشة وعود بتلبية مطالبها ،ولكن
بعد االنتخابات.
• ويف يوم االقرتاع ُمورست ضغوط أخرى عىل الناخبني وأعوان مكاتب التصويت
واملالحظني .

 .4احتكار وسائل اإلعالم لصالح الرئيس املرتشح
 .1.4تحيز وسائل اإلعالم العمومية
فضال عن السيد سالل الذي استفاد من األولوية اإلعالمية ،فإن املمثلني اآلخرين الستة
( )6للمرتشح بوتفليقة قد استفادوا عمليا من التغطية اإلعالمية خالل التجمعات التي
املخصص للمرتشحني اآلخرين  ،وهؤالء هم  :عامر سعداين ،بن صالح
عقدوها بنفس القدر ّ
عبد القادر ،عامرة بن يونس ،عامر غول  ،أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم.
و قد أُخطرت اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات من قبل املرتشح عىل بن فليس
بحالة مؤكدة من املعاملة غري املتساوية بني املرتشحني للرئاسيات ،فقضت بأمر اإلذاعة
الوطنية بأن تحرتم مبدا املساواة يف توزيع وقت مرور املرتشحني باإلذاعة (قرار رقم .)66
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 .2.4قنوات خاصة يف خدمة الرئيس املرتشح
زيادة عىل قنايت "النهار  "TVو "نوميديا  " TVاملدعمتني بكيفية كاملة للسلطة،
أنشئت قنوات تلفزيونية جديدة خصيصا لدعم مرتشح النظام  ،مثل "األجواء" " الوئام
 "TVو"الرئيس ."TV
وقد بدأت هاتني األخريتني البث يف  23مارس  ،2014أي يف اليوم األول للحملة االنتخابية!
وقد استفاد مرشح النظام بومضات إشهارية يف وسائل اإلعالم العمومية طوال الحملة
االنتخابية ووضعت القنوات الخاصة "بكرم" تحت ترصفه.
استفادت كذلك كل التجمعات التي نشّ طها عبد املالك سالل وكل األعضاء املؤثرين
يف الحملة (رئيس مجلس األمة ،رئيس املجلس الشعبي الوطني ،أعضاء الحكومة ،األمني
العام لالتحاد العام للعامل الجزائريني )...من أوسع تغطية ،يف حني أن املرتشحني اآلخرين
املخصص لهم يف سجل الحملة االنتخابية ،عىل أمواج
كان عليهم أن يكتفوا بوقت البث
ّ
التلفزيون واإلذاعة العموميني !
 .3.4تركيع وسائل اإلعالم
مل يسبق للسلطة أبدا أن ضيقت الخناق عىل وسائل اإلعالم كام فعلته هذه املرة يف
الحملة االنتخابية.
القنوات التي مل يتمكن النظام من إخضاعها واملشكوك فيها بأنها تتعاطف مع املرتشح
عىل بن فليس ،تعرضت ملضايقات ثم أغلقت كام هو الحال بالنسبة لقناة "أطلس " TV
 : ( Tsaليوم  14مارس  ،)2014أو حرمت من اإلشهار مثل قناة "الجزائر نيوز" وجريدة "
الجزائر نيوز" ( El Watanليوم  16أبريل .)2014
وقد تكون الصحافة املكتوبة هي أيضا تعرضت لنفس الضغوط من جانب السلطة
إلضعاف كل عزم لديها عىل مساندة مرشح آخر غري مرشح السلطة:
 تذكري بدفع مخلفات فواتر سحب الجرائد ،التي بلغت عند بعض العناوين مبالغهائلة؛
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 مساومة عىل اإلشهار العمومي ،الذي يُبقي عىل الحياة لدى معظم الجرائد.وقد أحدثت مثل هذه الضغوط عند أصحاب املؤسسات اإلعالمية نوعا من الحجب
الذايت إرضارا باملرتشحني اآلخرين.
ومن جراء ذلك ،فإن مرتشحا مثل عيل بن فليس ،الذي كان مصاحبا بحوال ستني ()60
صحفيا ،طوال كل الحملة االنتخابية ،مل يستفد من معاملة عىل قدر اإلقبال الشعبي الرائع
الذي جذبته التجمعات التي نظمها.
 .4.4تركيز هجامت وسائل اإلعالم املؤمتَرة عىل املرتشح عىل بن فليس
 .1.4.4تجريح يف شخص بن فليس واتهامه بأنه :
 يريد أن يشعل النار يف البلد ويغرقه يف الدم؛ يريد أن يرضب استقرار البلد ووحدة الوطن؛ يريد أن يرد االعتبار للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ويعيد البلد إىل سنوات التسعينيات يهدد بدعوة الناس للخروج إىل الشارع للتعجيل بــ "الربيع العريب"تحصل عىل أسلحة ليبية
 ّاتهم املرتشح كذلك بأنه يخدم مصالح أجنبية ،ليس فقط من قبل محيط املرتشح عبد
العزيز بوتفليقة ،ولكن ،و يا للغرابة من قبل مرتشحة النتخابات رئاسية.
 .2.4.4قذف يف سمعته بكيفية مخجلة وفظيعة
ضاعفت القناة التلفزيونية الخاصة "النهار  "TVرشاستها ضد املرتشح بن فليس بتكثيف
الشائعات والتعاطي لرضوب أخرى من القذف واالتهامات الخيالية :
 تهجامت عىل أعضاء أرسته، االعالن كذبا عن استقالة املدير الوطني لحملة السيد عيل بن فليس والعديد مناملسؤولني يف الواليات من بينها والية تلمسان وعنابة؛
 اإلعالن كذبا عن توقيف املدير الوطني للحملة من قبل مصالح األمن؛ اإلعالن كذبا عىل أن العديد من األحزاب السياسية والشخصيات الوطنية سحبتدعمها للسيد عيل بن فليس.
 -االعالن كذبا عن سحب الجمعيات ملساندتها له ،والتي ،يف الحقيقة ،مل تعلن أبدا
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رسميا مساندتها للمرتشح بن فليس.
رفعت هذه التجاوزات الخطرية إىل اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات فأمرت
مبوجب القرار رقم ( 331ملحق رقم  )15هذه القناة بالتوقف الفوري عن هذا التشهري
الذي يخل بالسري الحسن لالنتخابات و ميس برشف وكرامة املرتشح عيل بن فليس .ورغم
ذلك مل مينع هذا هذه القناة من اإلستمرار يف مهمتها املنحطة طيلة العملية اإلنتخابية.
أخطرت العدالة كذلك بهذه التجاوزات.
وهكذا ،فإن بعض وسائل اإلعالم كانت مسؤولة عن انزالقات الحملة االنتخابية ،بحيث
أخفت الهجامت الشخصية الخيارات السياسية.
 .3.4.4اتهامه باإلرهاب
اتهامات خطرية ضد السيد بن فليس تناولتها وسائل اإلعالم بكيفية خاصة ،رصح بها
الرئيس املرتشح وهو يستقبل وزير الشؤون الخارجية اإلسباين.
اتُهم السيد بن فليس بأنه يهدد باالنتقام من أبناء وعائالت الوالة ،وهو ما يع ّد ،حسب
املرتشح بوتفليقة ،وهو يتحدث بوصفه رئيسا للدولة ،مبثابة إرهاب !

 .5انتحال الربنامج والتدابري التي اقرتحها عيل بن فليس ومرتشحون آخرون،
من قبل مديرية حملة مرشح النظام!
إعامال ألحكام املادة  191من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات "يجب أن
يُرفق كل إيداع ترشيح بالربنامج االنتخايب الذي يتعينّ عىل املرتشحني احرتامه أثناء الحملة
االنتخابية".
انتهكت هذه القاعدة من قبل ممثيل الرئيس -املرتشح ،ال سيام مدير حملته .فبعد
تركيز خطاباتهم ،يف بداية الحملة ،عىل حصيلة العهدات الثالث واالستمرارية ،تعاطوا فيام
بعد ،بكيفية منظمة ،النتحال مواضيع واقرتاحات تناولها مرتشحون آخرون  ،محاولة منهم
الستقطاب ناخبني فروا منهم.
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وهكذا ،فإن االقرتاحات اآلتية قد تم انتحالها:
 املراجعة التوافقية للدستور وإحداث فصل حقيقي بني السلطات وإعادة تحديدتنظيمها واختصاصاتها؛
 إصالح القانون األسايس للقضاء واملجلس األعىل للقضاء حتى يكون من املمكنتكريس استقاللية القضاء؛
 ترقية دور املعارضة داخل النقاش السيايس؛ إعادة تحديد صالحيات هيئات مراقبة النفقات العمومية.وهي كام هو واضح اقرتاحات منبثقة عن األفكار األساسية للربنامج السيايس الذي قدمه
عىل بن فليس للصحافة يوم  17جانفي  ،2014مبناسبة اإلعالن عن ترشحه لالنتخابات
الرئاسية ،و تم تحويلها من طرف ممثيل مرشح النظام ،لصالحهم بشكل واسع.
و قد سمح السيد سالل لنفسه بالقيام بحملة حول مفاهيم " التجديد الوطني"
فصلها مرشحون آخرون ،مع أن
الدستور التوافقي" أو "الجمهورية الثانية" ،التي سبق وان ّ
أي من هذه املفاهيم مل يرد يف الربنامج املعلن عنه من قبل الرئيس املرتشح ! و مثل هذا
بعض االقرتاحات األخرى كالتخفيض من مدة الخدمة الوطنية إىل  12شهرا.

 .6ميزانية ضخمة لدعم حملة مرشح النظام
تضع معظم الترشيعات االنتخابية سقفا لنفقات الحملة ،وتسن قواعد للشفافية،
انطالقا من الفكرة أن حجم األموال املرصوفة من قبل مرشح ما ميكنها التأثري بشكل كبري يف
نتيجة االقرتاع .وقواعد الشفافية هي التي ستسمح بتحديد دور املال "املشبوه" يف العملية
االنتخابية.
وقد وضعت املادة  205من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات سقفا لنفقات
حملة املرتشحني لالنتخابات الرئاسية ،ق ِّدرت بستني ( )60مليون دينار يف الدور األول ،و
بثامنني ( )80مليون دينار يف الدور الثاين.
إال أن فريق حملة املرتشح عبد العزيز بوتفليقة استفاد ،خرقا للقانون ،من ميزانية
ضخمة يصعب تحديدها بدقة ،يف غياب مطلق للشفافية .وقد تكون هذه امليزانية قد
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تجاوزت  800مليون دج (ثالثة مرات أكرب من تلك املخصصة إلنتخابات ( )2009جريدة
الوطن  14أفريل  ،)2014دون احتساب وسائل الدولة التي حولت بكيفية غري قانونية
لصالح املرتشح ،والتي ال ميكن ضبط حجمها.
 .1.6مصادر متويل غري شفافة
مبناسبة إقامة مأدبة غداء بفندق األورايس يف  4مارس  2014نظّمها رجل أعامل مؤثر
ومساند من غري قيد أو رشط ملرشح النظامُ ،دعي إليها رجال أعامل ومديرو مؤسسات .و
قد أشارت بعض وسائل اإلعالم إىل أن مطبوعات وزعت عليهم وتعهد مبوجها كل واحد
منهم بدفع مبلغ يرتاوح بني خمسامئة ألف ( )500.000وخمسة ماليني ()5.000.000
دينار لصالح املرتشح السيد عبد العزيز بوتفليقة ( Focus-Algérie, Liberté, El Watan
ليوم  5مارس .)2014
 .2.6النفقات
وتكون هذه النفقات قد غطت خاصة :
• استئجار ثالث طائرات طوال الحملة االنتخابية مبلغ يكون وحده قد تجاور مبلغ
نفقات الحملة املرخص بها قانونا !
• مصاريف النقل واملهام الخاصة بالوزراء الذين تنقلوا إىل الخارج أثناء الحملة
االنتخابية؛
• استئجار بأمثان باهظة ملحالت املداومات االنتخابية عىل مستوى الواليات والدوائر
والبلديات؛
• صنع ملصقات عمالقة للرئيس املرتشح غطت الكثري من البنايات العمومية والتي
بلغت كلفة القطعة الواحدة منها ما يقارب  300.000د.ج؛
• صنع دعائم إشهارية  :قمصان (يت شريت) للرتويج ،قبعات ،شارات ،أعالم ،ملصقات
للرئيس املرتشح من كل أشكال وأحجام بكمية مذهلة؛
• إكرام املراقبني املساندين لبوتفليقة وإغراء مراقبي املرتشحني اآلخرين ،السيام مراقبي
البن فليس ،يف مراكز ومكاتب التصويت.
وإىل جانب هذا صرُ فت أموال خفية معتربة لتغذية الفساد السيايس من خالل:

44

الإنـتـخــابــات الرئــا�سيـــة لعــام 2014

كتاب �أبـيـ�ض حــول الـتـزويــر

رشاء األصوات
تحدثت مصادر متطابقة عن تسليم مكافآت مقابل تقديم ورقة التصويت الخاصة بنب
فليس ،ال سيام يف عنابة وتبسة .و أوردت الصحافة أن مبلغ رشاء صوت الواحد تراوح بني
 200و 1000دينار جزائري.
مكافآت مللء قاعات التجمعات
 تسليم مبلغ  1000د.ج لكل شخص يحرض تجمع السيد أو يحي مبدينة تيارت،حسب جريدة  Le Soir d’Algérieليوم  28مارس .2014
 وصل املبلغ إىل أكرث من خمسني ( )50أورو بالنسبة لبعض التجمعات بفرنسا ،السيام يف باريس (شهادة عىل يو توب Algérie-focus ،يوم  7أبريل .)2014
 "إكرام" كل الذين ساعدوا عىل إعداد محارض الفرز. "إكرام" مراقبي املرتشحني اآلخرين لتحويلهم عن مهامهم ليك يفسحوا لهم املجاللحشو صناديق االقرتاع.

 .7تورط اإلدارة وتحيزها
هناك تورط واضح يف العملية االنتخابية من طرف الوالة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات
(ج ت و – ت و د)  ،منتهكني بذلك مبدأ حياد أعوان الدولة .ولقد أشارت الصحافة إىل كثري
من الحاالت من هذا القبيل.
وقد أُخطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات بهذه الوضعية لعدة مرات،
فأصدرت قرارات تأمر مبوجبها أعوان الدولة بالتزام الحياد املطلق.
وهذه هي حالة رئيس دائرة سيدي لخرض بوالية مستغانم الذي رصح يف  25مارس
 ،2014والحملة االنتخابية كانت يف ذروتها ،إىل يومية "  "Réflexionأن "بوتفليقة أعطى
شبابه وخربته الطويلة للجزائر".
ومبوجب القرار رقم  17املؤرخ يف  26مارس ( 2014ملحق رقم  )16أمرت اللجنة الوطنية
لألرشاف عىل االنتخابات رئيس الدائرة ،الذي أخل ،بهذه الكيفية ،بالتزاماته القانونية بالسهر
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عىل نزاهة االقرتاع ،أمرته بالتوقف الفوري عن هذا النوع من السلوك وبااللتزام املطلق
لواجب الحياد.
وهذا األمر ،الذي كان يقتيض توقيفا آليا للموظف املتهم ،مل مينع تالعبا فاحشا مبحارض
فرز النتائج يف كل دوائر والية مستغانم ،من ضمنها دائرة سيدي لخرض ،حيث ُوجهت كل
األصوات ،ويف مجموعها ،إىل املرتشح الرئيس.
ذلك هو الوضع كذلك بالنسبة لرئيس دائرة املرشية (والية النعامة) ،الذي استدعى
رؤساء مراكز ومكاتب التصويت يف  10أبريل  2014لالجتامع ،لحثهم عىل أالّ يسلموا محارض
الفرز إىل ممثيل املرتشحني إال بعد أن ميروا عىل رؤساء املراكز وخلية اإلعالم ،مع أن القانون
(املادة  51من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات) يفرض تسليمها داخل مكاتب
التصويت وقبل رفع الجلسة.
وبخصوص ذلك ،فقد أصدرت اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات القرار رقم 184
(ملحق رقم  )17أمرت مبوجبه رئيس دائرة املرشية بوقف هذه املامرسات ،وكذا وايل
والية النعامة ،بالسهر عىل التطبيق الدقيق للامدة  51من القانون العضوي املتعلق بنظام
االنتخابات.
أما بالنسبة لرئيس دائرة باتنة ،فلم يشذ كذلك عن هذا السلوك ،وهو الذي غيرّ  ،خلسة،
قامئة أعضاء مكاتب التصويت البلدية ،دون أن ميكّن ممثيل املرتشحني من مضمونها ،وهذا
بهدف واضح للتزوير.
وقد أخطرت اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات بهذا السلوك املخالف للقانون ،ما
جعلها تصدر القرار رقم ( 202ملحق رقم  )18الذي أمرت مبوجبه وايل والية باتنة بأن يسلم
ملمثيل املرتشحني القامئة األصلية والقامئة املعدلة.
وعىل صعيد آخر ،فقد ساهمت السلطات املحلية واملؤسسات العمومية بشكل واسع يف
املخصصة لتجمعات ممثيل الرئيس املرتشح.
حشد املواطنني وضامن نقلهم مللء القاعات
ّ
وقد أعطى وزير الداخلية هو نفسه تعليامت للوالة بإرسال النتائج املسجلة عىل مستوى
الوالية قبل الساعة الحادية عرش ليال ،يف حني أنه وفقا لقانون االنتخابات فإن محارض اللجنة
الوالئية ال ترسل إىل الوايل.
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 .8تجنيد مكره للحركة النقابية واملنظامت والجمعيات الوطنية والحركة
الجمعوية
ُمورست ضغوط قوية عىل الحركة النقابية واملنظامت الوطنية والحركة الجمعوية بصفة
خاصة ،مبا يف ذلك الحركة الرياضية ،بغرض مساندة مرشح النظام.
تعرضت الجمعيات البتزاز حقيقي من أجل إشهار دعوتها لرئيس الجمهورية للرتشح
لعهدة رابعة أومساندتها لرتشّ حه ،تحت طائلة ضياع املساعدات العمومية التي تستفيد
منها .وقد يكون غالف مايل معترب قد خصص لفائدة الجمعيات املنارصة
وقد أحدثت هذه الضغوط انقسامات داخل منظامت وطنية وجمعيات أخرى ،وهي
منظامت غري سياسية مبوجب القانون.
وإذا كانت مساندة العهدة الرابعة مل تطرح مشكلة بالنسبة لبعض الجمعيات ،مثل
االتحاد الوطني للنساء الجزائريات ،تحت إدارة نورية حفيص ،عضو املكتب الوطني لحزب
التجمع الوطني الدميوقراطي ( )RNDأو االتحاد الوطني للفالحني الجزائريني برئاسة محمد
عليوي ،عضو املكتب السيايس لحزب جبهة التحرير الوطني ( ،)FLNفهناك جمعيات أخرى
تع ّرض متاسكها لتصدع من جراء ذلك ،مثل املنظمة الوطنية للمجاهدين واالتحاد العام
للعامل الجزائريني واملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء ومنتدى رؤساء املؤسسات.
 .1.8حالة االتحاد العام للعامل الجزائريني
وصلت عهدة األمني العام لالتحاد العام للعامل الجزائريني ،السيد سيدي السعيد وكذا
عهدة القيادة املنبثقة عن املؤمتر الحادي عرش ( ،)2008إىل نهاتها يف مارس . 2013
وبتواطؤ مع السلطة تم تأجيل استدعاء املؤمتر الثاين عرش النتخاب أمني عام إىل ما بعد
االنتخابات الرئاسية .
وبهذه العملية "القيرصية" ،متكن السيد سيدي سعيد من الوفاء بعقده وتقديم دعم
نشيط للرئيس املرتشح ،مع أن القانون األسايس لالتحاد العام للعامل الجزائريني يُع ّرف هذا
التنظيم بأنه منظمة نقابية غري سياسية.
ج ّند السيد سيدي السعيد املركزية النقابية ومحالتها ووسائلها لصالح املرتشح بوتفليقة.
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وقد أحدث هذا اإلقحام الكثري من الغضب داخل املركزية النقابية إىل درجة أنه برزت
" حركة تصحيحية" تكتلت يف " اللجنة الوطنية السرتجاع االتحاد العام للعامل الجزائريني
والحفاظ عليه(.")CNRS
وقد دخلت حوايل خمسة عرش اتحادية يف املعارضة (جريدة  L’expressionليوم 19
نوفمرب )2013
ويُنسب خصوم سيدي السعيد إىل هذا األخري كونه " مهووسا ومكتسبا جسدا وروحا"
للدفاع عن العهدة الرابعة وفوز الرئيس ،الذي ال ميكن أن يحدث إال بالتزوير وحشو
صناديق االقرتاع".
ويرى هؤالء املعارضون أن "سيدي السعيد يجدف يف االتجاه املعاكس لرغبات عامل
الشغل وتطلعاته".
ويف  9أبريل ،أثناء الحملة االنتخابية ،التحقت اتحاديات جديدة باملعارضة وطالبت
باستقالة سيدي السعيد وفتح فرتة انتقالية.
وقد أساء موقف سيدي السعيد هذا عىل مصداقية املركزية النقابية ،ومل يش ّجع عىل
خلق جو من الصفاء لعقد مؤمترها الثاين عرش ،يف الوقت الذي تعالت فيه أصوات تطالب
بالتعددية النقابية.
 .2.8حالة املنظمة الوطنية للمجاهدين
تم استدعاء املكتب الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين خصيصا لهذه املناسبة .إال
أن هذا املكتب مل يكن يرغب يف مساندة املرتشح عبد العزيز بوتفليقة العتبارات واضحة
تتعلق بصحته ،و ذهب بعض أعضائه إىل اقرتاح دعوة رئيس الجمهورية إىل مترير املشعل.
ويف األخري انتهى أعضاء املكتب الوطني إىل أن قرروا باألجامع ترك املنخرطني أحرارا يف
اختيار مرشحهم.
وهكذا ففي  10مارس ( 2014ملحق رقم  )19أصدرت أمانة املنظمة الوطنية بيانا
ناشدت فيه املواطن "القيام بواجبه الوطني واختيار الشخص األقدر عىل اقتياد البالد نحو
انتقال اجتامعي واقتصادي وثقايف" ( Algérie Focusليوم  13مارس .)2014
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وقد وافق السيد السعيد عبادو األمني العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عىل هذا
الحياد بحيث رصح لجريدة الخرب  " :مهام يكن الفائز فنحن نرحب به".
وهذا املوقف ملنظمة املجاهدين مل يكن لرييض السلطة ،مماّ جعلها تدعو بإلحاح األمني
العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين للرتاجع عن موقفه.
و كُلف عبد القادر بن صالح ،بوصفه األمني العام لحزب التجمع الوطني الدميوقراطي
وكذا محمد الرشيف عباس ،وزير املجاهدين والعضو يف قيادة حزب التجمع الوطني
الدميوقراطي ،مثل السعيد عبادو ،بحمل هذا األخري عىل التعبري عن ندمه.
وقد ت ّم تذكري السعيد عبادو بأن السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الرئيس الرشيف للمنظمة
الوطنية للمجاهدين وأنه بهذا املوقف ستتعرض املنظمة  ،بال شك ،إىل تخفيض املساعدات
التي تتلقاها من الدولة أو حتى إىل إلغائها ،ما اضطر السعيد عبادو إىل الرتاجع.
وهكذا ،تراجع السعيد عبادو عن موقفه وأصدر بيانا يف  18مارس  2014يعبرّ من خالله
عن مساندة املنظمة الوطنية للمجاهدين للعهدة الرابعة التي ترشح لها رئيسها الرشيف
عبد العزيز بوتفليقة (  Le quotidien d’Oranليوم  20مارس  ،) 2014ناكرا بذلك موقف
األمانة الوطنية ومتسببا يف غضب أقرانه .وقد أكد السعيد عبادو مساندته مبناسبة االحتفال
بيوم عيد النرص يف  19مارس.
 .3.8حالة الحركة الرياضية
خرقا للميثاق األوملبي واملبادئ األساسية للحركة األوملبية والقوانني األساسية لالتحادات
الرياضية ،استُعملت الحركة الرياضية ألغراض انتخابية.
بدأت صور الرئيس املرتشح تظهر بالفعل يف  23مارس  ،2013مبلعب  5جويلية ،أثناء
اللقاء الذي جمع فريق مولودية الجزائر( )MCAبالنادي الريايض القسنطيني(،)CSC
حيث قام شبان مجندون برتديد اسم املرتشح ومساندة العهدة الرابعة.
ويف هذا السياق ،نظّم رئيس الوزراء ،فيام يخصه ،مأدبة غداء بفندق األورايس دعا
إليها رؤساء الرابطات ونوادي كرة القدم (جريدة  El Watanليوم  9أبريل  ،)2014تع ّرض،
أثناءها ،رؤساء النوادي التي تستفيد من مساعدات الدولة ومن رعاية املؤسسات العمومية
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من بينها سوناطراك ،لضغوط قوية من أجل اإلعالن عن مساندتهم للرئيس املرتشح
والتزامهم بحشد أنصارهم مللء قاعات التجمعات التي سينشطها ممثلو املرتشح بوتفليقة.
 .4.8حالة منتدى رؤساء املؤسسات
تعرضت منظامت أرباب العمل ،هي كذلك ،إىل ضغوط قوية لتقديم دعمها للمرتشح
عبد العزيز بوتفليقة .وكان الجو السائد يف هذا ِ
الخضَ ّم يوحي للمعنيني أن األعضاء الرافضني
لهذه الضغوط قد يتعرضون ،كام هو الحال بالنسبة للذين دعموا بن فليس يف سنة
 ،2004إىل إعادة تقويم جبايئ جد قاس ،وإىل مضايقات إدارية و إىل اإلقصاء من الصفقات
العمومية.
وجمع الوزير األول منظامت أرباب العمل بفندق األورايس ،يف  18مارس ،2014
الطالعهم عىل الربنامج االقتصادي للمرتشح بوتفليقة وأخذ مساندة منظامت أرباب العمل
السبع التي يضمها منتدى رؤساء املؤسسات ،يف حني أن الحملة االنتخابية مل تبدأ بعد (Le
 Quotidien d’Oranليوم  19مارس )2014
و مل يكن من السهل الحصول عىل هذا الدعم  :أوال بسب غياب النصاب القانوين املطلوب
داخل منتدى رؤساء املؤسسات التخاذ مثل هذا القرار ،ثم بسبب املعارضة من بعض رؤساء
املؤسسات الذين ق ّرروا عدم تزكية الرتشيح للعهدة الرابعة بسبب الحالة الصحية للمرتشح
من جهة ،وبسبب القوانني األساسية ملنظامتهم التي ال تسمح لهم باملشاركة يف أي نشاط
سيايس ،من جهة أخرى.
أما وجبة الغداء التي نظمت بفندق األورايس يوم  4مارس لتعبئة أرباب العمل لصالح
الرئيس املرتشح ،فلم يحرضها إالّ  25رئيس مؤسسة من ضمن  250مدعوا .
استدعى األمر ثالث محاوالت حتى يتمكن منتدى رؤساء املؤسسات من عقد جمعية
عامة بفندق األورايس يف  13مارس  ،2014بنقطة واحدة عىل جدول األعامل  :التصويت
عىل مساندة ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة.
ات ُخذ القرار ،حسب ما هو متداول ،بالتصويت برفع اليد 95 :صوتا من بينها  55بوكالة،
أي أن عدد الوكاالت يفوق الحارضين.
وجه املرتشح عيل بن فليس رسالة ،تم نرشها ،إىل رؤساء املؤسسات ،ليس ليطلب
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مساندتهم ،ولكن حيادهم لتذكريهم بأن طبيعة مهمتهم هي إنتاج الرثوات وليس اإلنحياز
لطرف من األطراف يف منافسات سياسية.
إال أنه تم تجاهل هذه الرسالة ،وقام أنصار العهدة الرابعة مبنع إدراجها يف جدول
األعامل.
أحدث قرار منتدى رؤساء املؤسسات أزمة داخل منظمة أرباب العمل (Algérie Focus
ليوم  13مارس  ،)2014إذ كان موضوع انتقاد من قبل العديد من أعضاء املنتدى الذين
غادروا القاعة ،سواء من حيث الشكل (اللجوء إىل التصويت برفع اليد خرقا للنظام الداخيل
ملنتدى رؤساء املؤسسات ،من أجل ردع أي محاولة لرفض الدعم املطلوب) أو من حيث
املضمون ( الطابع غري السيايس للجمعية) .وقد وصل األمر بالبعض من أرباب العمل
هؤالء إىل االستقالة من املنظمة عىل غرار السيد سليم عثامين الذي وصف يف منرب مفتوح
نرش يف جريد  Libertéليوم  17مارس  ،2014التصويت الذي جرى "باملسخرة ملساندة
انتخابية".
وقبل ذلك ،ن ّدد صاحب منتوجات "الرويبة " "مبحاولة فرض قرارات عىل رؤساء املؤسسات
بالقوة واإلكراه والتهديد" ،معرتفا بقوله  " :البعض منا بدأ يشعر ج ّديا بالخوف".
ويف مقابلة صحفية لإلذاعة الفرنسية الدولية ( ،)RFIتناقلته جريدة  El Watanليوم 11
أبريل  ،2014وصف السيد سليم عثامين هذا التصويت برفع اليد "بتصويت الرتهيب" ،قائال
 " :لقد مارسوا الكثري من الضغوط عىل رؤساء املؤسسات التخاذ قرار حول هذه املسألة
السياسية خرقا للقانون".
ويف مقابلة مع املبعوث الخاص ألسبوعية " ،"Le Pointنُرشت يف  16أبريل ،2014
ذكر السيد سليم عثامين أن أحد أعضاء منتدى رؤساء املؤسسات ،الذي يحاول إقناعه
بالتصويت عىل املساندة ،همس إليه " :أنت ال تعرفهم؛ إنهم قادرون عىل كل يشء "  .هذه
املالحظة ال تحتاج إىل تعليق.
أما أرباب العمل الكبار الذين يشكّلون اللويب البوتفليقي ،فال أحد يشك بأنهم سوف
يجنون أرباحا عىل مساندتهم "غري املرشوطة" ،يف شكل اعفاءات جبائية ،نفاذ إىل قروض
امتيازية ،محو ديون ،حصول عىل صفقات عمومية ،وتسهيالت أخرى.
ولوحده ،فإن مج ّمعا ميكن ذكره مقربا من السلطة يكون قد استفاد من دفرت طلبات
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اإلنجاز مبا يفوق  200مليار دينار بعنوان مختلف الربامج املتتالية للبنى التحتية ،أي ما
يقارب ملياري ونصف مليار ( )2،5دوالر أمرييك ( Le Quotidien d’Oranليوم  11مارس
.)2014
وقد طُلب من رؤساء املؤسسات ،بإلحاح ،أن يق ّدموا مساهمة مالية يف الحملة االنتخابية
للرئيس املرتشح ،ويضعوا تحت ترصفه محالت إليواء مداوماته ووسائل نقل وكل دعم
لوجستي آخر.
وقد ذهب املتحمسون منهم إىل إنشاء قنوات تلفزيونية وضعت تحت ترصف املرتشح..
ومن نتائج هذا كله أن تركت مساندة منتدى رؤساء املؤسسات للعهدة الرابعة آثارا عىل
املنتدى ،كام ظهر ذلك من خالل استقالة اسعد ربراب ،ومن خالل املشاكل التي واجهها
رضا حمياين للحفاظ عىل التامسك داخل املنتدى.
 .5.8حالة املنظامت االجتامعية واملهنية
مل تد ّخر املناورات االحتيالية ملديرية الحملة االنتخابية للسيد بوتفليقة ،السلك الطبي
الذي استدعي ،عىل غري علم ،لتجمع ملساندة املرتشح الرئيس.
فبحجة لقاء مع وزير الصحة ،قام مدير املؤسسة العمومية للصحة الجوارية "بسيدي
امحمد بوشنافة" (مبدينة الجزائر) بدعوة األطباء العاملني باملؤسسة التي يديرها للذهاب
إىل فندق الرياض بسيدي افرج لحضور لقاء ينظمه ذات الوزير حول "السياسة الوطنية
للصحة العمومية".
سلمت دعوة وأوامر مهمة (ملحقان رقم  20و رقم  )21خصيصا لهذا الغرض إىل األطباء
الذين فوجئوا عند وصولهم إىل الفندق بوجودهم وجها لوحه مع مدير الحملة االنتخابية
للسيد عبد العزيز بوتفليقة ،الذي وزع عليهم برنامج مرشحه وحثهم عىل التصويت عليه.
وقد أخطرت مديرية الحملة للسيد بن فليس اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الرئاسية
بهذا املوضوع ،فأصدرت أمرا ملدير املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي امحمد
بوشنافة (مدينة الجزائر) بالتوقف عن تسخري األطباء لحضور التجمعات االنتخابية (قرار
رقم  ،77ملحق رق )22
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.6.8استجداء املسجد واألمئة
ويف انتهاك صارخ للترشيع ،الذي يبعد أماكن العبادة ومستخدميها ،عن الحقل السيايس
واملنافسات االنتخابية ،و ّرطت السلطة املسجد واألمئة يف االنتخابات الرئاسية ليوم  17أبريل .2014
فمنذ الدورة األوىل ملجلس التنسيق لألمئة التي انعقدت يف  21نوفمرب  2013طلبت
السلطة مساندة هذه الهيئة للرئيس بوتفليقة فكان لها ذلك .وبهذه الكيفية شَ كَرت
منظمة األمئة السلطة عىل الرسعة التي بذلتها العتامد نقابة األمئة.
قسمت األمئة .ففي حني رصح األمني العام للنقابة جلول
ومع ذلك ،فإن العهدة الرابعة ّ
حجيمي ،ليومية "الرشوق" ( 28فرباير  )2014أنه يساند الرئيس املرتشح و سيقوم بالحملة
لصالحه  ،دعا جامل غول ،رئيس املجلس املستقل لألمئة ،إىل الحياد قائال  ":توقفوا عن
املخادعات والحسابات!" وهناك أمئة نهضوا ضد استخدام خطب الجمعة للدعاية االنتخابية
(الرشوق ليوم  28فرباير .)2014
ويف  10أبريل ،ومن دار اإلمام باملحمدية (مستغانم) دعا وزير الشؤون الدينية واألوقاف
األمئة إىل استخدام املنابر للتّحسيس بواجب املشاركة يف االنتخابات الرئاسية .ووصل األمر
بالوزير إىل اعتبار التصويت عمال تعبديا ( Le Soir d’Algérieليوم  10أبريل .)2014
ومل يكن الوزير يف حاجة إىل القول عىل من سيتم التصويت ،غري أن صدى ندائه كان
ضعيفا ،ذلك أنه يف الجمعة املوالية غادر مصلون يف بعض املساجد األماكن مبجرد أن تطرق
اإلمام إىل املسألة .أليس هذا رضب من بذور الفتنة ؟
 .7.8حالة الزوايا
وكام هو الحال يف االنتخابات السابقة ،طلبت السلطة من الزوايا املساندة املعلنة ،مماّ
خلق انقسامات داخلها.
ففي البداية أعرب الدكتور شعالل محمود عمر ،رئيس الجمعية الوطنية لزوايا الجزائر،
عن معارضته ملساندة عهدة رابعة.
فعىل هامش الندوة الوطنية حول الصوفية التي انعقدت مبعسكر يف  07مارس 2014
رصح" :لدينا موقف الحياد الكامل يف االنتخابات الرئاسية ليوم  17أبريل ،لسنا مع وال ضد
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عهدة رابعة للرئيس الحايل" مضيفا سنشتغل مع الذي سينتخب ويتقاسم معنا أفكارنا
وقيمنا".
وأعلنت بعض الزوايا ،مثل الزاوية العلوية ،رصاحة معارضتها للعهدة الرابعة (Le
 Jeune Indépendantليوم  10ماس . )2014
ولهذا السبب تحركت السلطة واتصلت بالزوايا بشكل فردي .ف ُكلّف والة وهران واألغواط
وأدرار للقيام بزيارات إىل شيوخ الزوايا الكتساب مساندتهم مع تذكريهم باملساعدات
السخية التي سيتلقونها من الرئيس ومن السلطة بصفة عامة ( El Watanليوم  11مارس
. )2014
ومنذ ذلك الحني ظهر انقالب يف املواقف.
فعىل إثر جمعية عامة ،انعقدت عىل جناح الرسعة ببو حنيفية (معسكر) يف  17مارس
 ،2014أصدر االتحاد الوطني لزوايا الجزائر بيانا يف  18مارس  ،2014يناقض رئيسه ويدعو
أتباع الزوايا والطرق الصوفية للتصويت بقوة يوم  17أبريل املقبل النتخاب خادم القرآن
الكريم عبد العزيز بوتفليقة لتمكينه من إمتام برنامجه السيايس ( El Watanليوم  19مارس
.)2014
 . 8.8حالة منظامت أخرى غري سياسية
• الهالل األحمر الجزائري
غداة يوم انتخابها ،أكدت الرئيسة الجديدة للهالل األحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس،
التي تم فرضها بطريقة فوقية عىل رأس هذه املؤسسة املرموقة ،الطابع غري السيايس للهالل
األحمر الجزائري( Le Jour d’Algérieليوم  12مارس  .)2014إال أن هذا الترصيح مل مينعها
من اتخاذ موقف لصالح العهدة الرابعة وانتقاد معاريض حق الرئيس املنتهية واليته للسعي
وراء خالفة نفسه ( La tribune des lecteursليوم  17مارس .) 2014
• الكشافة اإلسالمية الجزائرية
"س ّخرت" من أجل
الكشافة اإلسالمية الجزائرية ،التي تعترب أيضا منظمة غري سياسيةُ ،
تقديم مساندتها ملرشح النظام.
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وهكذا ،ففي نهاية انعقاد املجلس الوطني السادس والعرشين ،أعرب أعضاؤه عن
دعمهم غري املرشوط لرتشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة (يومية املجاهد05 ،
أبريل .)2014
وقد وضع نور الدين بن ابراهم القائد العام للكشافة وعضو املجلس الوطني لحزب
التجمع الوطني الدميقراطي ،صغار الكشافة اإلسالمية الجزائرية ،عىل الرغم من أنهم ليس
لديهم من العمر ما يكفي للتصويت ،تحت ترصف الرئيس املرتشح مللء قاعات التجمعات
التي ينشطها ممثلوه.
فقد كان أشبال الكشافة اإلسالمية حارضين منذ تجمع املساندة الذي نظمه رئيس
الحركة الشعبية الجزائرية يف قاعة األطلس يف أول مارس .2014
 .9.8حالة الفنانني
سعت السلطة لحشد الفنانني حول ترشح عبد العزيز بوتفليقة ،فامرست يف البداية
ضغوطا "ودية" عىل املتعودين عىل مكافآت املؤسسة الوطنية للتلفزيون وإنتاجها
السنياميئ .وهؤالء كانوا يعلمون أن أي تر ّدد من قبلهم قد يتس ّبب يف وضعهم عىل القامئة
السوداء.
تم استدعاؤهم إىل ساحة مفدي زكريا .فكان عددهم ،بالكاد ،حوال خمسة عرش ،قدموا
ليعربوا عن دعمهم ملرشح "االستقرار واالستمرارية" وقد أوردت يومية املجاهد ( 14مارس
 )2014الحدث تحت عنوان " :الفنانون الجزائريون يساندون العهدة الرابعة".
وعىل العكس من ذلك ،فإن "حركة صوت الفنانني" املعارضة للعهدة الرابعة ،التي قامت
باعتصامني يف  27مارس و  03أبريل بتيزي وزو تم تجاهلها من قبل وسائل اإلعالم.
كام أن هناك فنانني ُخدعوا ،عندما كانوا يعتقدون بأنهم يشاركون يف تسجيل أنشودة
للجزائر .وقد اشتد غيظهم عندما علموا أن األمر يتعلق بأغنية لحملة انتخابية .وملا أنذروا
باالستقبال الساخط للرشيط الغنايئ عىل الشاشة ،أعرب البعض منهم مثل سامعني ،كنزة
فراح ،فريد خيذر ،محمد بنوغاز ،أمني اخلف ،عن امتعاضهم من هذا التالعب بحبهم
للجزائر وتأسفوا عن مشاركتهم يف هذه العملية الدعائية.
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 .9إعالن عن فوز مرشّ ح النظام
مبدينة قاملة ،ويف  27مارس  ،2014رصح السيد عبد القادر بن صالح " :نحن ال نريد
انتصارا ضعيفا ،ولكن انتصارا واسعا لتمكني مرشحنا عبد العزيز بوتفليقة من وزن ووضع
يليقان به ليس يف الجزائر فحسب ،ولكن يف الخارج أيضا".
رصح يف عنابة يوم 26
أما عامر سعداين األمني العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،فقد ّ
مارس  2014أن انتصار بوتفليقة سيكون بنسبة . 60%
وهذه الترصيحات املنذرة ال ت ِن ُّم عن رغبة مبتذلة لشخصيات ذات نفوذ يف محيط صناع
القرار ،ولكن تعبرّ عن اسرتاتيجية مضبوطة بشكل ج ّيد ،ومدرجة لكل هياكل الدولة من
أجل فوز مضمون ومعلن عنه مسبقا.
واملثل األكرث داللة أىت من بلدية "طايه" ( والية سطيف) حيث كانت النتائج الرسمية
لالنتخاب معروفة  48ساعة قبل يوم االقرتاع.
وقد قام مدير حملة عيل بن فليس بسطيف الذي اطلّع عىل الغش املسبق ،بإيداع طعن
وقايئ يف  16أبريل  2014عىل الساعة العارشة صباحا لدى اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل
االنتخابات (ملحق رقم .)23
ومل يكن هذا الطعن يزعج أحدا ألن النتائج املطعون فيها عشية االنتخاب تم تأكيدها
يف مساء اليوم املوايل يف محرض اإلحصاء البلدي لبلدية طايه (ملحق رقم )24
إذن مل تكن ترصيحات بن صالح وسعداين كالما يف الهواء !
كان الفوز منتظرا ألنه كان مربمجا ،وكانت السلطة متأكدة من ذلك إىل درجة أنها
استبعدت احتامل دور ثان .وبالفعل ،فإن العهدة الثالثة كانت ستصل إىل نهايتها يف 19
أبريل ،أي يومني بعد تاريخ االقرتاع .ويف حالة الدور الثاين ،الذي كان من املحتمل أن ينظم
يوم أول ماي  ،سيحدث فراغا ملدة  12يوما .وبالتأكيد ،مل يكن يخفى ذلك عىل منظمي
االقرتاع ،والتفسري الوحيد لهذا كله أن فرضية الدور الثاين كانت مستبعدة متاما.
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 .10التمييز يف تخصيص مواقع التجمعات
أتيحت ملمثيل املرتشح بوتفليقة امكانية اختيار أماكن التجمعات ،اليشء الذي مل يتمكّن
منه املرتشحون اآلخرون.
والحالة األكرث خزيا تتجسد يف تخصيص القاعات مبدينة الجزائر للتجمعات الختامية
للحملة.
فقد اشرتط فريق حملة الرئيس املرتشح يف آخر تجمع لحملته االنتخابية ،أن تتاح له
أكرب قاعة متع ّددة الرياضات يف مدينة الجزائر ،وهي "القاعة البيضوية" فتحصل عليها .و مل
املخصصة للتجمعات.
تكن هذه القاعة مق ّررة يف قامئة القاعات
ّ
وبهذا يكون الرئيس املرتشح قد استفاد من أكرب قاعتني :قاعة حرشة والقاعة البيضوية
الني أخذها بتواطؤ سخي من والية الجزائر ،التي تحايلت "بإتقان" عىل التنظيم املعمول
به ،بحجة تأجريها من أجل تنظيم عرض ،وهي تعرف مسبقا املمثلني فيه.
ومل يبق للمرتشح عيل بن فليس لتنظيم آخر تجمع له إالّ االختيار بني قاعتني يف ضواحي
الجزائر العاصمة ،قاعة يف بلدة الدويرة وقاعة يف بلدة الرويبة !
وقد أُ ِ
خطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات بهذا الخرق الصارخ للتنظيم وهذا
التفضيل الواضح بني املرتشحني ،فأصدرت قرارا تحت رقم  219يتعلق بالتخصيص التعسفي
ملوقع تجمع الجزائر والقاعة البيضوية لصالح الرئيس املرتشح وحشد اإلذاعة الوطنية لدعوة
املواطنني إىل الحضور بها.
ويف نفس السياق ،أمرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات عبد املالك سالل
بالتوقف عن استعامل مواقع التجمعات غري املرخص بها مثل الفنادق (قرار رقم .) 77
تدخلت أيضا اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات بشأن استعامل متحف املجاهد
ببوسعادة و مسيلة لفائدة نفس املرشح (قرار رقم .)132
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 .11البحث عن الدعم األجنبي ملرشح النظام
يف الوقت الذي مل يتوقف فيه ممثلو مرشح النظام عن التنديد "باليد األجنبية" ،وهم
بذلك يلعبون عىل الوتر الوطني للمواطنني ،سعوا إىل تأمني دعم القوى األجنبية.
مل يتم تكذيب الخرب الذي أوردته الصحافة أن السعيد بوتفليقة انتقل إىل فرنسا حيث
يكون قد استقبل بـ"يك دوريس" .وإذا كان األمر كذلك ،ما هي طبيعة الصفقة التي يكون
قد أبرمها مع الرشيك الفرنيس ؟
كام مل يكن االستغالل املغرض لزيارة كاتب الدولة األمرييك جون كريي ،عندما كانت
الحملة يف أوجها ،لرييض رشكاءنا األمريكان.
إن الكلامت التي نطق بها عىل املبارش الرئيس – املرتشح وهو يف نفس الوقت رئيس
الجمهورية  ،بحرضة وزير الشؤون الخارجية اإلسباين ،متهام املرتشح بن فليس برغبته يف
استعامل العنف لزعزعة البالد ،قد أغضبت املواطنني الجزائريني .وهذا السلوك ،أقل ما يقال
عنه ،أنه غري مألوف يف استقباالت رئيس الدولة.
أما بعد اإلعالن عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة ،فقد استُغلت كل الندوات الجهوية التي
نظمت يف الجزائر لتمجيد الرئيس املرتشح.
وقد وجد ضيوفنا أنفسهم مضطرين للتعبري عن كرم دعمهم ،وتبني بيانات العرفان
للمرتشح .ومن بني هذه الندوات :
 املؤمتر الرابع ملنظمة املرأة العربية ( 27 - 25فرباير )2014؛ مجلس منظمة الوحدة النقابية األفريقية السابع والثالثون ( 10مارس )2014؛ -الجمعية العامة ملنظمة العمل العربية األربعون ( 15أبريل .)2014

 .12اسرتاتيجية التخويف واملساومة باالستقرار
• استغالل شعور املواطن بالخوف
استغلت السلطة مشاعر الخوف عند املواطن القلق عىل مستقبله" .نحن أو الفوىض"
تلك هي رسالة السلطة ،فالدميقراطية قد تشكل تهديدا بالنسبة للجزائر ،فهي تحمل خطر
العودة إىل وضعية التسعينيات ،والتغيري يكون مبثابة فقدان كل املكتسبات االجتامعية.
والحقيقة أن الدميقراطية تهديد للنظام وليس للجزائر.

58

الإنـتـخــابــات الرئــا�سيـــة لعــام 2014

كتاب �أبـيـ�ض حــول الـتـزويــر

• استغالل الشعور بامللل واألمر الواقع
لقد جاء يف معرض حديث الوزير األول عبد املالك سالل " :نحن ال نتوقف أمام أي يشء
" .أليس هذا إقرار بالنية املبيتة باملرور بالقوة وبكل الوسائل ،السيام بالتزوير ،وضد إرادة
الشعب الجزائري ؟
• استغالل املشاعر الوطنية
وسعت السلطة إىل جلب اقتناع الناس بالفكرة أن مرشّ حها هو الضامن الوحيد لوحدة
األمة ومتاسكها ،يف حني أن سياسته ( الجهوية ،اختالل يف التوازن اإلقليمي من حيث العملية
التنموية ،اإلقصاء ،غياب التخطيط  ،انعدام الحوار )...هي التي تُضعف التامسك الوطني.
ال أحد يحتكر الدفاع عن استقرار الوطن .كل جزائري ميارس أو ال ميارس مسؤوليات يهتم
باستقرار البالد .فرضورة الحفاظ عىل استقرار البالد موضوع إجامع كل املواطنني.
ثم ملاذا يُفرتض أن رئيسا جديدا سيكون حامال لالاستقرار؟ أليس العكس هو الصحيح؟
إن رئيسا انتخب بكيفية دميقراطية ،من خالل اقرتاع حر ،صحيح وشفاف ،هو وحده الذي
سيكون مزودا بالرشعية واملصداقية ،وكفيال بأن يصبح يف وضعية تسمح له بحشد توافق
وطني لتعزيز تالحم األمة ،وبالنتيجة يكون عامال أساسيا يف استقرار البالد.
ثم ملاذا الخلط بني الوضع القائم واالستقرار؟ فالوضع القائم والجمود هام يف ذاتهام
اللذان يشكالن بذور زعزعة االستقرار ،ذلك أنه ،إذا كان بلدنا يتمتع اليوم بنوع من
االستقرار ،املنظور إليه من زاوية تهديد األمن الداخيل والخارجي ،فإن الجدارة ال تعود ال
لرجل واحد وال لقيادة سياسية.
والواقع أنه  ،إذا كان بلدنا يتمتع اليوم بيشء من االستقرار ،وهو يقع يف بيئة إقليمية
مضطربة ،فإن الفضل يعود إىل كل أولئك الذين دافعوا عن الجمهورية عندما كانت مه ّددة،
إىل الجيش الوطني الشعبي ومصالح األمن التي كانت وال تزال تسهر عىل حامية الحدود
وتواصل يف نفس الوقت الكفاح ضد اإلرهاب.
يعود الفضل كذلك إىل سياسة الرحمة التي وجدت امتدادها يف الوئام املدين ويف املصالحة
الوطنية والتي ال ميكن ألحد أن يشكك فيها .إذن ،ما هو اليشء الذي ي ّربر هذه التحذيرات
املتكررة من محاولة العودة إىل وضعية التسعينيات ،إن مل تكن إرادة التخويف؟
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و يعود الفضل أيضا إىل حكمة الشعب الجزائري الذي مل يرتك نفسه يُج ّر إىل حركة
االحتجاجات العنيفة التي مست بعض بلدان املنطقة واختار التعبري عن رغبته يف التغيري
من خالل الوسائل السلمية ،وهي الحكمة التي تحلّت بها أيضا كل املعارضة باملعنى الواسع
لهذه الكلمة ،التي مل تسقط يف املغامرة االنتهازية و املزايدات.
أخريا ،يف حالة األزمة التي يعيشها بلدنا حاليا ،فاالستقرار ال تضمنه االستمرارية ولكن
يكون بالتغيري السلمي .فاالستقرار مه ّدد بالرصاع بني الزمر وجامعات النفوذ عىل مامرسة
السلطة الفعلية بالوكالة ،ومن خالل تغلغل املال يف الحقل السيايس .و ما يهدد االستقرار
هو سياسة األرض املحروقة التي تظهر كرد فعل لحيوان جريح ،وتالعب الذين يحاولون
استغالل ما تبقى من السلطة التي بلغت أقىص مداها.
إن االستقرار مرهون بتامسك األمة ،وبالتوافق الوطني حول تعزيز دولة القانون وتوسيع
فضاءات الحرية وحكامة شفافة ،وسياسة اقتصادية منشئة للرثوات وفرص عمل ،وسياسة
اجتامعية متوازنة ومتضامنة.

 .13تهديد وتخويف مرشحي املعارضة
بعد أن تأكد ممثلو الرئيس املرتشح بوضوح من معارضة العهدة الرابعة وعدم شعبيتهم
التي ترجمتها الصعوبات التي تلقوها لعقد تجمعاتهم ،لو مل تتورط اإلدارة بكيفية مبارشة
يف ملء القاعات ،مل يرت ّددوا يف استخدام التهديد والتخويف ،خاصة يف حق املرتشح بن
فليس وأنصاره .وقد برع مدير حملة بوتفليقة يف هذا الشأن بحيث استطاع أن يجمع بني
الغطرسة واالحتقار والالمسوؤلية.
ففي  18مارس  ،2014يف قاعة حرشة ،وحتى قبل افتتاح الحملة االنتخابية ،اتهم بعض
املرتشحني و املعارضة الذين دعوا إىل املقاطعة ،بأنهم يريدون إثارة "الربيع العريب" بالجزائر،
صارخا  " :اضطراباتكم تفتح الباب أمام التد ّخل األجنبي الذي ميكن أن يحدث تقنتورين
أخرى" ،واصفا "الربيع العريب" بالبعوض ،و مهددا "باستخدام كل املواد للقضاء عليه".
ويف البليدة ( 24مارس  ،)2014دعا الشعب إىل الحذر من املعارضة معتربا "املعارضني
أسوأ من اإلرهابيني وسيتكبدون مائة مرة أكرث مماّ تكبده اإلرهابيون يف تقنتورين".
( Echourouk On lineليوم  25مارس .)2014
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ويف نفس اليوم ،وبربج بوعريريج ،ن ّدد « :مبؤامرة مدبرة ضد بالدنا» بتواطؤ من
املعارضة وحذّر « :نحن أقوياء ولنا نفس القوة الضاربة كالتي رضبت يف تقنتورين .لن
نرتك أحدا يؤذي بالدنا (بالدهم هم ؟) وميس بسيادته».
يف  12أبريل ،ويف الوقت الذي اقرتبت فيه الحملة االنتخابية من نهايتها ،نرشت مديرية
حملة السيد عبد العزيز بوتفليقة بيانا ملهبا اتهمت فيه عىل بن فليس بتدبري أعامل عنف
وحرائق احدثت اضطرابات يف تجمعات ممثيل املرتشح.
ما هي القدرة لدى عيل بن فليس املرتشح الحر وما هي الوسائل التي يف حوزته حتى
يتعاطى مبثل هذه الترصفات التي ،عىل أية حال ،ال تنسجم مع ثقافته السياسية ؟
أما يف  14أبريل  ،2014وأثناء التجمع األخري بالقاعة "البيضوية" ،فقد عاد سالل من
جديد التهام بن فليس بالتحريض عىل العنف ووجه له تحذيرا "ضد أي تظاهر للتنديد
بالتزوير" ،مضيفا إىل اتباعه "ال تستمعوا إىل مثريي الشغب الذين يزرعون اليأس" ،مضاعفا
يف تهديده" :الجزائر والجزائريون لهم جيش ومصالح أمن قوية ،ال ميكن ألحد أن يزعزعنا"
(  Algérie Watchليوم  14أبريل )2014
ويف غضون ذلك ،وانطالقا من تيزي وزو ،قام عامرة بن يونس بتهديد املعارضني ملرشحه
بترصيحه " :يكون لنا حساب معهم بعد  17أفريل"( .جريدة ،Le Soir d’Algérieي2
أفريل )2014
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التزوير أثناء التصويت
 .1توزيع أوراق االقرتاع الخاصة باملرشح بوتفليقة والتحريض خارج مكاتب
االقرتاع للتصويت عليه.
وهذه الحالة حدثت  ،خاصة ،يف:
 السبت (دائرة عزابة ،والية سكيكدة). -بوحجار والقالة (والية الطارف).

 .2حضور سلطات داخل مكاتب االقرتاع
لوحظ ،لعدة مرات ،وجود مسؤويل اإلدارة داخل مكاتب التصويت ،وخاصة رؤساء
الدوائر وسلطات محلية أخرى ،مثل رؤساء البلديات ،وعىل وجه الخصوص يف املناطق
الريفية.
تلك هي حالة رئيس بلدية سيدي الخباز( .تيممون ،والية سيدي بلعباس).

 .3صناديق االقرتاع غري مشمعة أو أزيل تشميعها
من بني ضامنات نزاهة االقرتاع وشفافيته ،يوجد تشميع صناديق االقرتاع وغلقها بقفلني
مختلفني ،ما قد يثني عىل فتحها أثناء االقرتاع الستبدال أصوات سبق التعبري عنها.
وقد ك ّرس املرشع إلزامية تشميع قفيل صندوق االقرتاع مبوجب أحكام املادة 44
من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ،وهي األحكام التي وضّ حها أكرث املرسوم
التنفيذي رقم  12-179الذي ينص يف مادتيه  3و  11بوجوب تأكّد أعضاء مكتب التصويت،
قبل افتتاح االقرتاع ،من وجود الوسائل املادية من بينها:
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أ -صندوق شفاف لالقرتاع يتضمن رقام تعريفيا ومجهز بقفلني مختلفني؛
ب -مادة تشميع قفيل( )2صندوق االقرتاع.
يفتتح الرئيس صندوق االقرتاع ويُشهد الحارضين يف مكتب التصويت أن صندوق
االقرتاع الشفاف مقفل بقفلني مختلفني ،ثم يسلُم مفتاح أحد القفلني إىل املساعد األكرب سنا
ويحتفظ باملفتاح الثاين عنده ،ثم يقوم بتشميع قفيل صندوق االقرتاع.
ويف املذكرة املرجعية التي ُوجهت إىل مؤطري مراكز ومكاتب التصويت من طرف
وزارة الداخلية مبناسبة االنتخابات الرئاسية ليوم  17أبريل  ،2014املنشورة من قبل وزارة
الداخلية ،يظهر بالتفصيل هذا اإللزام القانوين.
إن الثابت باإلجامع أنه يف يوم االقرتاع ،ويف جميع مكاتب التصويت عرب الرتاب الوطني
أغفل املسؤولون عن هذه املكاتب عمدا تشميع الصناديق.
وهذا اإلغفال املتع ّمد ،متهيدا للتزوير ،تم التنديد به ،بعد املعاينة املؤكدة ،مام أدى
باللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات إىل إصدار سلسلة من القرارات عىل جناح الرسعة
يف يوم  17/04/2014تأمر مبوجبها بتشميع الصناديق طبقا للقانون.
و يــذكــر عىل سبيل املثال :
 .بالنسبة لوالية الجزائر
أ .القرار رقم  273الخاص مبركز التصويت مبدرسة صحراوي محمد باملرادية؛
ب .القرار رقم  245الخاص مبركز التصويت مبدرسة الورتالين بباب الزوار؛
ت .القرار رقم  265الخاص مبركز التصويت مبدرسة أبو حيان التوحيدي باملدنية؛
ث .القرار رقم  299الخاص مبركز التصويت مبدرسة الحياة ببوروبة؛
ج .القرار رقم  346الخاص مبركز التصويت مبدرسة  8ماي  1945بالدار البيضاء.
 .بالنسبة لوالية قسنطينة
أ .القرار رقم  251الخاص مبركز التصويت مبدرسة حسني عبد الرزاق بالخروب؛
ب .القرار رقم  261الخاص مبركز التصويت مبدرسة الشيخ بيوض بالخروب؛
ت .القرار رقم  272الخاص مبركز التصويت مبدرسة محمد الزاهي بقسنطينة.
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 .بالنسبة لوالية البويرة
أ .القرار رقم  248الخاص مبركز التصويت مبدرسة بشري اإلبراهيمي بسور الغزالن؛
ب .القرار رقم  252الخاص مبركز التصويت مبدرسة أوسفوان عمر بق ّرومة.
 .بالنسبة لوالية معسكر
أ .القرار رقم  ،291الذي يأمر وايل معسكر بإلزام كل رؤساء مراكز التصويت بالوالية
الذين مل يقوموا بتشميع أقفال صناديق التصويت بالقيام بذلك عىل الفور ،وعند االقتضاء
باستعامل القوة العمومية .صدر هذا القرار عىل الساعة التاسعة صباحا وعرش دقائق (
 9سا .)10
.بالنسبة لوالية وهران
أ .القرار رقم  287الخاص مبركز التصويت مبدرسة عثامن عبد القادر ببرئ الجري؛
ب.القرار رقم  255الخاص مبركز التصويت مبدرسة الذكور رقم  2بحايس بونيف؛
ت.القرار رقم  292الخاص مبركز التصويت مبدرسة خالد ابن الوليد بحايس بونيف؛
ث.القرار رقم  302الخاص مبركز التصويت رقم  ،07مبدرسة مكاوي ممون برأس العني؛
ج.القرار رقم  289الخاص مبركز التصويت مبدرسة حنصايل لحسن مبرىس الكبري؛
ح.ج .القرار رقم  306الخاص مبركز التصويت رقم  ،47مبتوسطة املقري بوهران؛
خ.القرار رقم  329الخاص مبركز التصويت مبدرسة فريحة مسوم ببلدية عني الرتك.
.بالنسبة لوالية البليدة
أ.القرار رقم  263الخاص مبركز التصويت مبدرسة قلواز موىس بالرشيعة؛
ب.القرار رقم  285الخاص مبركز التصويت مبتوسطة الربتقال ،شارع زرارقة موىس بالبليدة؛
ت.القرار رقم  286الخاص مبركز التصويت مبدرسة اإلخوة العمري مبوزاية.
ث.القرار رقم  281الخاص مبركز التصويت رقم  5بشارع عيىس بن موىس ببوفاريك.
.بالنسبة لوالية ورقلة
أ.القرار رقم  257الخاص مبركز التصويت مبدرسة الشيخ بوعاممة بحايس مسعود.
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 .بالنسبة لوالية تيارت
أ .القرار رقم  ،269الخاص مبركز التصويت كمون محمد بتيارت؛
ب .القرار رقم  336الخاص مبركز التصويت بحي امللعب بتيارت؛
ت .القرار رقم  308الخاص مبركز التصويت مبدرسة دحامين فطيمة بتيارت.
 .بالنسبة لوالية ميلة
أ .القرار رقم  311الخاص بــمراكز التصويت :
 متوسطة مبارك املييل مبيلة؛ متوسطة شنينبة حسني مبيلة؛ متوسطة بن عيىس بشلغوم العيد؛ متوسطة خليفي عبد الحمن بشلغوم العيد؛ مدرسة سيود مختار ببلدية شقارا؛ مدرسة اإلخوة بن كريت ببلدية شقارا. .بالنسبة لوالية بومرداس
أ .القرار رقم  279الخاص مبركز التصويت مبدرسة علوان جمعة بخميس الخشنة (خمسة
 --5مكاتب تصويت).
 .بالنسبة لوالية الوادي
أ .القرار رقم  294الخاص مبركز التصويت مبدرسة نرصة حشاين بالوادي؛
ب .القرار رقم  297الخاص مبركز التصويت مبدرسة بكاري الطيب ببلدية البياضة؛
ت .القرار رقم  301الخاص مبركز التصويت مبدرسة عاد عيل ،ببلدية البياضة؛
ث .القرار رقم  307الخاص مبركز التصويت مبدرسة دحدة بشري ببلدية حايس خليفة.
ج .القرار رقم  316الخاص مبركز التصويت مبدرسة بركة العيد ببلدية الرباح.
 .بالنسبة لوالية خنشلة
أ .القرار رقم  288الخاص مبركز التصويت مبدرسة لشخب بشري ،ببلدية نسيغة ،دائرة
الحامة؛
ب .القرار رقم  293الخاص بثالثة ( )3مراكز تصويت بالحامة ؛
ت .القرار رقم  345الخاص مبدارس تغربيت وبوزنداق ببلدية خريان.
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وأبعد من ذلك ،فإن الصناديق التي تم تشميعها "سهوا" ،أمرت اإلدارة بإزالة تشميعها.
وقد اطلعت عىل ذلك اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات وأصدرت القرار رقم  322يف 17
أبريل  2014عىل الساعة العارشة و عرشين دقيقة ( 10سا  )20أمرت مبوجبه رئيس مركز
التصويت مبدرسة بلعيدي حميدي ،الكائن بالعاشور (مدينة الجزائر) بإعادة التشميع الذي
كان موضوعا عىل أقفال صناديق االقرتاع وأزيل بأمر رصيح من األمني العام لبلدية العاشور
عىل الساعة التاسعة صباحا ( 09سا .)00
مست عملية الغش هذه سبعة ( )07مكاتب.
وقد ّ

 .4استعامل الحرب العادي
لقد أدى التزوير عن طريق التصويت املتع ّدد من قبل الناخبني الحائزين عىل عدة
بطاقات انتخابية ،أ ّدى باملرشع إىل فرض استخدام الحرب الفوسفوري لوضع بصمة السبابة
اليرسى عىل القامئة االنتخابية كدليل عىل أداء الواجب االنتخايب.
و من شأن الحرب الفوسفوري أن يثني املحتالني عن تكرار الفعل االنتخايب ،ذلك أن من
ميزات هذا الحرب أنه يسمح بالتعرف عليهم بكل سهولة.
غري أنه ،يف املامرسة العملية ،هناك مكاتب تصويت استعملت العلب الحربية الخاصة
باألختام بحجة أنهام مل تستلم زجاجات الحرب الفوسفوري .بعض املزورين يكونون قد
أخلطوا هذا الحرب باملاء ألنه ،حسب قولهم ،مل يكن لديهم ما يكفي من الحرب لليوم الكامل.
وهكذا انتُهكت األحكام القانونية التي تضمنتها املادة  46من القانون العضوي املتعلق
بنظام االنتخابات.
ومن هنا تكون مسؤولية اللجنة الوطنية لتحضري االنتخابات الرئاسية التي يرأسها الوزير
األول والتي تكمن مهمتها يف السهر عىل توفري كل الرشوط املادية والبرشية لضامن السري
الحسن ونجاح هذا االستحقاق االنتخايب املهم مرهونة بكاملها.
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 .5عدم وجود أو عدم كفاية أوراق االقرتاع الخاصة باملرتشح بن فليس يف
مكاتب التصويت
لقد فصلت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات يف الطعون التي قدمتها مديرية
حملة السيد بن فليس و/أو أعضاء اللجان املحلية ملراقبة االنتخابات بشأن عدم وجود أو
عدم كفاية هذه األوراق يف مكاتب التصويت:
 والية بسكرة  :القرار رقم  288الصادر عىل الساعة العارشة والنصف صباحا ( 10سا )30يتعلق بنقص  98ورقة تصويت الخاصة بالسيد بن فليس بالنظر إىل عدد املسجلني مبكتب
النساء مبدرسة مصمودي محمد ببلدية الدوسن؛
 والية الطارف  :القرار رقم  304الصادر عىل الساعة الثانية عرشة و ثالث عرشة دقيقة( 12سا  )13يتعلق بنقص أوراق التصويت الخاصة بالسيد بن فليس ،مبركز التصويت
مبدرسة ملياين بن عودة ببلدية تيارت.

 .6أوراق التصويت الخاصة باملرتشح بن فليس غري قانونية
سمحت يقظة لجان حملة املرتشح عيل بن فليس باكتشاف مكيدة دنيئة طالت أوراق
التصويت الخاصة به ،يف بعض مراكز التصويت.
وهكذا ،لوحظ عىل مستوى مكاتب عدة بلديات من الوطن أن أوراق التصويت الخاصة
بالسيد بن فليس تحمل يف طبعتها نجمة غريبة.
وهذا "العيب" التقني الذي ميكن رؤيته بالعني املجردة ال ميكن أن يفلت عن يقظة
وخربة موظفي املطبعة الرسمية املحنكني يف مراقبة الوثائق الرسمية.
ّ
يدل االمتناع اآلثم عن سحب هذه األوراق من الطباعة و/أو قبل االقرتاع من قبل
املكلفني بالتحضري املادي لالنتخابّ ،
يدل داللة واضحة بأن املؤامرة مدبّرة من قبل أولئك
الذين يعتقدون بأنهم سيعملون عىل الترصيح ببطالنها عند وقت الفرز ،ألنها غري مطابقة
للمواصفات التنظيمية الواردة يف املرسوم التنفيذي رقم  179 14-املؤرخ يف  20فرباير ،2014
الذي يح ّدد نص أوراق التصويت التي تستعمل يف االنتخاب الرئاسية ليوم  17أبريل سنة
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 2014ومواصفاتها التقنية (ج.ر .رقم  11مؤرخة يف  26فرباير .)2014
وبالفعل تنص املادة  02من هذا املرسوم عىل ما ييل" :تكون أوراق التصويت ذات
منوذج مو ّحد لجميع املرتشحني  ،"...ومن الواضح أنها ليست هذه هي حالة أوراق املرتشح
عيل بن فليس يف املكاتب املتورطة.
أخطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات بهذا التشويه املتمثل يف النجمة
املطبوعة عىل أوراق التصويت الخاصة بالسيد بن فليس ،فأصدرت عدة قرارات معلنة
"عدم اختصاصها" بحجة أن هذه الوقائع ال تدخل ضمن اختصاصها ،ولكن من اختصاص
املجلس الدستوري املكلف باملراقبة البعدية لقانونية االنتخابات !
من بني هذه القرارات :
 القرار رقم  363الصادر يف  17أبريل  2014عىل الساعة الخامسة مساء واثنتي عرشةدقيقة ( 17سا  )12بباتنة؛
 القرار رقم  382الصادر يف  17أبريل  2014عىل الساعة الخامسة مساء وواحدوخمسني دقيقة ( 17سا  )51بسطيف يتعلّق بعدة مراكز تصويت؛
 القرار رقم  391الصادر يف  17أبريل  2014يتعلق ببلدية صالح باي (سطيف) حيثتم اكتشاف  346ورقة مغشوشة يف مركز تصويت ،و  100ورقة مامثلة يف مركز آخر
تتضمن مواصفات غري قانونية (وجود نجمة).

 .7عدم نرش قوائم أعضاء مكاتب التصويت
تلزم املادة  36من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات بتعليق قوائم أعضاء
مكاتب التصويت واألعضاء املضافني يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع.
ويهدف هذا اإلجراء الشكيل إىل التع ّرف عىل األعضاء الخمسة املشكلني ملكتب التصويت،
و عند االقتضاء ،إىل طلب ردهم  ،حسب الرشوط املنصوص عليها قانونا وكذا التحقق فيام
إذا كانوا قد عينوا للتصديق عىل محارض الفرز للنتائج.
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مل تنصاع لهذا االلزام القانوين العديد من مكاتب التصويت ،ما اضطر اللجنة الوطنية
لإلرشاف عىل االنتخابات إىل توجيه أوامر لرؤساء مكاتب التصويت والوالة املعنيني ،بالعمل
عىل نرش قوائم أعضاء مكاتب التصويت.
مس هذا اإلجراء واليتي:
وقد ّ
 عني متوشنت :القرار رقم  ،344يتعلق مبدرسة بوعاممة يف بلدية العامرية؛ -وهران :القرار رقم  ،340يتعلق مبدرسة فريحة مسوم يف بلدية عني الرتك.

 .8تشكيلة غري قانونية ملكاتب التصويت
يُعينّ أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيون ويسخرون بقرار من الوايل ،من
بني الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية ،باستثناء املرتشحني وأوليائهم واملنتمني إىل أحزابهم
وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة باإلضافة إىل األعضاء املنتخبني.
وعىل سبيل املثال تأكد وجود إرادة متعمدة لدى اإلدارة للقيام بالتزوير يف مدينة
سعيدة ،وبالتحديد يف مركز التصويت لعالل مدغري ،حيث قام الوايل بتعيني نائب رئيس
املجلس الشعبي الواليئ املحيل كعضو يف مكتب التصويت ،خرقا للقانون.
وقد أُخطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات وأصدرت قرارا تحت رقم 395
بتاريخ  17أبريل  2014عاينت فيه هذا اإلخالل وأمرت بطرد العضو الالرشعي بأمر من
الوايل .وقد صدر هذا القرار عىل الساعة الثانية عرشة ( 12سا  ،)00أي بعد أربع ساعات
من رسيان عملية التصويت!

 .9عدم وجود عوازل بأعداد كافية
َذكّرت اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات  ،من خالل قراريها رقمي  246و( 249ميلة
وبرج بوعريريج) اإلدارة املكلفة بالتنظيم املادي لالنتخابات ،التي يرأسها السيد الوزير
األول ،بااللتزام الذي يقع عىل عاتقها بتوفري عوازل مبكاتب التصويت بعدد كاف ،كام هو
منصوص عليه يف أحكام املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  12-179املؤرخ يف  11أبريل
 2012الذي يح ّدد قواعد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت وسريها.
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 .10اإلخالل برسية التصويت داخل العوازل
نَظّم القانون املتعلق بنظام االنتخابات عمليات التصويت بكيفية مفصلة ،خاصة عىل
مستوى مرحلة االختيار الحر للناخب ،الذي ينبغي أن يتاح له عازل الختيار مرشحه.
والحال ،أنه لوحظ أن ناخبني كانوا مصاحبني يف العازل ،خرقا للقانون ،وأن أشخاصا
مسنني متت مرافقتهم داخل العازل "ملساعدتهم" عىل التصويت.

 .11تصويت دون تقديم أوراق تعريف
هناك شهادات متطابقة تفيد أن أشخاصا صوتوا بدون تقديم أوراق تثبت هويتهم،
خاصة بالنسبة لإلناث الاليئ ينتحلن هوية الناخبات الغائبات .أما اآلخرون فينتخبون بهوية
اآلباء أو اإلخوة الغائبني.
وعىل سبيل املثال ،يف مستغانم ومبركز التصويت رقم  01بالصفصاف ،انتخب واحد
وعرشون ( )21شخصا بدال من آخرين (ملحق رقم .)25
نفس املعاينة جرت يف مركز التصويت العريب العريب ،يف بلدية القصور ،والية برج
بوعريريج ،ويف واليات  :مستغانم ،باتنة ،البويرة وسكيكدة (دائرة بخوش لخرض).
وهذه الوقائع التي ترهن املسؤولية الجزائية ملرتكبيها وألعضاء مكاتب التصويت
املشاركني ،قد تم اإلبالغ عنها يف شكل طعون أمام اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التي
أصدرا قرارات يف هذا الشأن ،وخاصة :
 oالبويرة ،قرار رقم 364؛
 oالبويرة ،قرار رقم 365؛
 oالبويرة ،قرار رقم 348؛
 oميلة ،قرار رقم 379؛
 oسيدي بلعباس ،قرار رقم 330؛
 oوالية الجزائر – الدويرة ،قرار رقم 285
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 .12تصويت بكيفية غري قانونية بدال من الغري
الكثري من الناخبني ،وخاصة الذين تقدموا إىل مكاتب التصويت يف الفرتة ما بعد الظهرية،
وجدوا أن أشخاصا آخرين قد صوتوا بدال منهم ! لجأ رؤساء املكاتب الذين بوغتوا بهذا
التوافد إىل إضافات يف القوائم االنتخابية من أجل احتواء غضب هؤالء الناخبني الساخطني
ومتكينهم من التصويت بهذه الكيفية ،مرتكبني بذلك جرائم تزوير.
وهذه هي حالة شابة ناخبة مسجلة يف املكتب رقم  53يف مركز التصويت ببلدة "غمريد"،
بالقل ،حسب ما أوردته جريدة " "Libertéليوم  18أبريل .2014
ويف مكتب التصويت لحي الزيادية بقسنطينة ضُ بِطت مراقبة وهي بصدد وضع بصامتها
بجانب أسامء ناخبني مل يصوتوا.
وهناك بطاقات انتخاب مل يتم توزيعها ،فاستُعملت للتصويت بدال من الغري.
وقد أصدرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات قرارات تتعلق مبثل هذه الحاالت،
وخاصة بتبسة ،يف قضية السيدة س .سامية( ،مدرسة محمود بن محمود) التي حرضت
للتصويت عىل الساعة السادسة بعد الزوال (قرار رقم .)387

 .13تصويت متعدّ د
يسمح القانون ألعضاء الجيش الوطني الشعبي واألمن الوطني والحامية املدنية وموظفي
الجامرك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي(هذا السلك األخري تم إلغاؤه) الذين
مل يتم تسجيلهم يف قامئة انتخابية ملكان إقامتهم ،أن يطلبوا تسجيلهم يف القامئة االنتخابية
ألحدى البلديات اآلتية:
 بلدية مكان اإلقامة؛ بلدية مسقط رأس املعني؛ بلدية آخر موطن املعني؛ -بلدية مسقط رأس أحد أصول املعني.
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وهذه اإلمكانية ،يف غياب بطاقة انتخابية وطنية شفافة ،موثوق بها ومتاحة للمرتشحني،
فتحت بابا لتسجيالت متعد ّدة وبالتايل لتصويت متع ّدد يصعب اكتشافه.

 .14ناخبون رشعيون غري مسجلني يف مكتب التصويت
لقد َح َرم التالعب بالقوائم االنتخابية ألجل ارتكاب تزوير حقيقي ،ناخبني حائزين عىل
بطاقات انتخابية قانونية أدوا بها واجبهم املدين يف االنتخابات الترشيعية لسنة  ،2012من
التصويت يف هذه االنتخابات.
والحالة األكرث لفتا لالنتباه والتي أخطرت بها اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات
(قرار رقم  )414هي حالة السيدة م .ت .التي مل تتمكن من التصويت باملكتب التي
اعتادت التصويت فيه باملحمدية (مدينة الجزائر).
وقد ت ّم سجيل حاالت مامثلة يف الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة وإليزي .فالناخب
الذي يحمل البطاقة رقم  68.022مل يتمكن من التصويت مبكتبه املعتاد (قرار رقم .)358

 .15مصوتون غري مسجلني
إذا كان بعض األشخاص املسجلني بكيفية قانونية مل يتمكنوا من التصويت ألن أسامءهم
مل ترد يف القامئة االنتخابية ملكتب التصويت الذين اعتادوا عىل التصويت فيه ،فهناك
أشخاص آخرون غري مسجلني ومع ذلك صوتوا بكيفية احتيالية بفعل تواطؤ أعضاء مكاتب
التصويت الذين داسوا كل القواعد القانونية واألخالقية.
واللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،التي أخطرت مبثل هذه الحاالت ،أشهدت عىل
ذلك خاصة يف قرارها رقم  333املتعلق بتصويت ثالثة أشخاص غري مسجلني يف مكاتب
التصويت رقم  35 ،31و  39التابعة ملركز التصويت الواقع باملدرسة املختلطة بباب الواد
(مدينة الجزائر).
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 .16حظر الدخول إىل مكاتب التصويت أثناء االقرتاع
يف إطار صالحياتها ،تقوم اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات وفروعها املحلية (اللجان
الوالئية واللجان البلدية) بإيفاد عنارص من بني أعضائها للقيام بزيارات يف امليدان قصد
معاينة مطابقة العملية االنتخابية ألحكام القانون للتأكد خاصة من أن:
 أوراق التصويت موضوعة مبكاتب التصويت حسب الرتتيب املحدد من قبل املجلسالدستوري؛
 مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق االنتخابية الرضورية ،خاصة بصناديق شفافةوعوازل بعدد كاف.
 قوائم أعضاء املكتب معلقة مبكاتب التصويت ،يوم االقرتاع.يف العديد من الوالياتُ ،منع أعضاء لجان املراقبة البلدية من الدخول إىل مكاتب
التصويت والقيام مبهمتهم ،من طرف أعضاء مكاتب التصويت املدعمني للرئيس املرتشح،
وغري املبالني باحرتام القانون.،
تلك هي حالة بلديتني عىل وجه الخصوص :
 تبسة ،بلدية الصفصاف ،مدرسة عامرة محمد (قرار رقم )367؛ -الجزائر العاصمة ،بلدية بابا احسن ،مدرسة طايبي محمد (قرار رقم .)390

 .17حظر الدخول إىل مكتب التصويت أثناء الفرز
تتيح املادة  51من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات للناخبني الحضور يف عملية
فرز األوراق وإعداد محارض التصويت.
وقد تم منع هذا الطابع العمومي للعملية من قبل رؤساء مكاتب التصويت الذين
تجرأوا عىل طرد الناخبني من املكاتب و/أو رفضوا لهم الدخول.
وهذه الجلسات املغلقة كانت بأمر من رؤساء مراكز التصويت الذين س ّخروا القوة
العمومية لهذا الغرض.
يف الجزائر العاصمة ،أُغلقت أبواب مركز التصويت بحي ماليك عىل الساعة الثامنة
وخمس عرشة دقيقة مساء ( 20سا  ،)15مع أن مواطنني موجودين يف عني املكان عربوا عن
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رغبتهم يف حضور عملية الفرز ،غري أنهم أخربوا بأن العملية ستتم يف جهة أخرى.
تعرض صحفيان من جريدة الوطن ( .A.Mو  ).S.Mالعتداء وتهديد بالقتل بخنشلة
يوم االقرتاع ألنهام أرادا أن يتحققا من جرائم حشو صناديق االقرتاع ومن طرد ممثيل بن
فليس .القضية كانت موضوع إدانة من قبل "منظمة مراسلني بال حدود" التي طالبت
بإجراء تحقيق.

 .18متديد ساعة غلق مكاتب التصويت
تنص املادة  29من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات بأن االقرتاع يبدأ يف الساعة
الثامنة ( 08سا  )00صباحا ويختتم يف نفس اليوم عىل الساعة السابعة ( 19سا  )00مساء .غري
أنه ،لتسهيل التصويت ،ميكن الوايل ،عند االقتضاء ،وبرتخيص من الوزير املكلف بالداخلية
أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء االقرتاع أو متديد ساعة اختتامه يف بعض البلديات أو يف
سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة .ويطلع اللجنة الوالئية ملراقبة االنتخابات بذلك.
يكون قرار متديد ساعة اختتام االقرتاع م ّربرا عموما بتدفق أعداد كبرية من الناخبني يف
مكاتب االقرتاع عند اقرتاب ساعة الغلق القانونية ،وهذه هي الحالة التي ينبغي التكفل بها.
يف  17أبريل ،كانت  590بلدية أي  1/3من البلديات والتي تقع يف  36والية (أكرث من 2/3
من الواليات) موضوع إجراء التمديد الذي يفرتض أن يُشكل حاالت استثنائية !
هناك إذن العديد من الوالة الذين م ّددوا ساعة غلق مكاتب التصويت من الساعة
السابعة مساء ( 19سا  )00إىل الساعة الثامنة ( 20سا  ،)00بدون سبب يذكر ماعدا إرادة
الغش بالقيام ،بتزوير نسبة املشاركة وبرتتيب النتائج "املحصل عليها" من قبل املرتشحني.
دفعت نسبة االمتناع القيايس التي كانت تلوح يف األفق إىل حتمية إعادة النظر فيها بني
الساعة السابعة ( 19سا  )00و الساعة الثامنة مساء ( 20سا  )00إلضفاء "طابع الرشعية"
عىل املرتشّ ح الرئيس الذي عاىن دوما من انتخابه بكيفية سيئة.
عند الساعة السابعة مساء ( 19سا  ،)00اتفقت مصادر وزارة الداخلية عىل تقدير نسبة
املشاركة بـ.% 40,81 :
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وعند الساعة الثامنة مساء( 20سا  ،)00وبفعل الحشو املكثف لصناديق االقرتاع الذي
شارك فيه أعضاء مكاتب التصويت ،املنتخبون عىل املستوى املحيل والوطني املدعمون
للرئيس املرتشح واإلدارة املحلية عىل كل املستويات ،بفعل ذلك ارتفعت بأعجوبة هذه
النسبة املعلن عنها من قبل وزارة الداخلية بإحدى عرشة نقطة (.)11
وبذلك انتقل عدد الناخبني من  8.830.653إىل  11.307.478ناخبا ،إي بفارق 2.476.825
ناخبا يف ظرف ساعة واحدة !
ويف هذا الصدد ،أخطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات من قبل املرتشحني
"املنافسني" ،الني أصدرت عدة قرارات ذات الصلة بهذا املوضوع.
وقد لوحظ حشو صناديق االقرتاع يف عدة أماكن:
 مدينة الجزائر ،قرار رقم 399؛ عني البيضاء ،قرار رقم 408؛ مستغانم ،قرار رقم 418؛ الوادي ،قرارات رقم 442 ،432 ،425؛ بسكرة ،قرار رقم .439 قسنطينة ،حي الزيادية ،حيث ضبطت رئيسة مركز ذاتها وهي بصدد حشو صناديقاالقرتاع يف مكتب التصويت مبدرسة "بوبالط"
 واد سيل (والية الشلف) فشلت محاولة حشو الصناديق بفعل تدخل ممثيلاملرتشحني؛
بسيدي بلعباس  :رئيس الدائرة هو بذاته ،بعد أن عاين أن نسبة املشاركة كانتضعيفة ،يكون قد أعطى تعليامت بحشو الصناديق يف سبعة مراكز انتخابية ،خاصة
مراكز مدارس " 20أوت"" ،بوسلهام" و "األمري عبد القادر"؛
 مستغانم ،يف  21بلدية ،خاصة يف مكاتب النساء؛ خنشلة ،أربع( )4بلديات؛ باتنة؛ ا لرويبة؛ برج بوعريريج؛ تبسة؛ -سوق اهراس؛
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 معسكر؛ سعيدة.أعىل نسب املشاركة التي ُس ّجلت بني الساعة السابعة والثامنة مساء ،كانت بالواليات اآلتية:
 غليزان ،أكرث من % 49,51؛ مستغانم ،أكرث من % 43,91؛ أدرار ،أكرث من % 43,07؛ تلمسان ،أكرث من % 42,09؛ تيسمسيلت ،أكرث من % 41,98؛ معسكر ،أكرث من .40,30%هل أن والة هذه الواليات تلقوا تعليامت ملضاعفة نسبة املشاركة عىل املستوى الوطني
بحشو مكثف للصناديق ،لصالح املرتشح عبد العزيز بوتفليقة ؟

 .19محارض فرز موقعة عىل بياض
مل يكن حشو صناديق االقرتاع ورقة رابحة كافية إلعالن فوز الرئيس املرتشح ،بل كان
التالعب مبحارض فرز األصوات رضوريا الستكامل الباقي.
عشية االنتخابات ،قام العديد من الوالة بإعطاء تعليامت للموظفني التابعني لسلطتهم
بتأخري إعداد محارض فرز األصوات بعرشين ( )20دقيقة ،بعد غلق عملية جرد األصوات.
كانوا ينتظرون تعليامت !
وهذا التدبري املكشوف أخطرت به اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات مبراسلة من املديرية
الوطنية لحملة السيد عيل بن فليس يف  16أبريل ( 2014ملحق رقم .)26
الخدعة الثانية كانت تك ُمن يف إعداد محارض فرز األصوات موق ّعة عىل بياض من قبل
أعضاء مكاتب التصويت .وقد تم الحصول عىل مناذج منها عىل مستوى:
 مدينة الجزائر ،بلدية رويبة ،مركز التصويت زمرييل مصطفى ،مكتب رقم  24رجال(ملحق رقم )27؛
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 عنابة ،البوين ،مركز التصويت رقم  ،07ببوخرضه ،مكتب رقم ( 06ملحق رقم )28؛ بسكرة ،أوالد جالل ،مركز التصويت الشيخ نعيمي ،مكتب رقم ( 04ملحق رقم )29؛ بسكرة ،مركز التصويت غريب قويدر ،مكتب رقم  09رجال (ملحق رقم )30؛ بسكرة ،مركز التصويت دباش عبد الله ،مكتب رقم  06رجال (ملحق رقم )31؛ بسكرة ،مركز التصويت نارصي محمد ،مكتب رقم  04رجال (ملحق رقم )32؛وتبعا للطلب ،فقد كانت هذه املحارض مليئة ،ولن يكون ألحد أن ينازع فيها يف غياب
بطاقية انتخابية شفافة.

 .20محارض فرز مزورة بكيفية واضحة
مكّنت فطنة مالحظي املرتشح عيل بن فليس كذلك من اكتشاف صنف آخر من محارض
فرز األصوات ز ّورت بكيفية واضحة ،خاصة يف:
 .1مستغانم ،سيدي لخرض ،وهو مقر الدائرة التي يشتغل فيها رئيس الدائرة الذي كان
ميجد الرئيس املرتشح يف جريدة محلية ،والحملة االنتخابية يف أوجها (قرار اللجنة الوطنية
لإلرشاف عىل االنتخابات رقم  ،)17بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  07-دوار
رواونه ،مكتب رقم ( 18ملحق رقم )33؛
 .2مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  ،06مكتب رقم 19
(ملحق رقم )34؛
 .3مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  07دوار رواونه ،مكتب
رقم ( 11ملحق رقم )35؛
 .4مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  ،07مكتب رقم 12
(ملحق رقم )36؛
 .5مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  ، 07مكتب رقم 22
(ملحق رقم )37؛
 .6مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  ، 09مكتب رقم 04
(ملحق رقم )38؛
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 .7مستغانم ،سيدي لخرض ،بلدية بن عبد املالك رمضان ،مركز رقم  ، 07دوار رواونة ،مكتب
رقم ( 10ملحق رقم )39؛
 .8مستغانم ،خري الدين ،بلدية عني بودينار ،مركز أوالد مختار رقم  ، 03مكتب رقم 05
(ملحق رقم )40؛
 .9مستغانم ،خري الدين ،بلدية عني بودينار ،مركز رقم  ، 01مكتب رقم ( 02ملحق رقم )41؛
 .10مستغانم ،بوقرات ،بلدية أوال داين ،مكتب رقم  ،36نساء؛
 .11مستغانم ،عني تدلس ،بلدية أوالد الخري ،مركز رقم  ،07مكتب رقم ( 16ملحق رقم )42؛
 .12مستغانم ،بوقريات ،مركز محمد سطمبويل ،مكتب رقم ( 04ملحق رقم )43؛
 .13مستغانم ،بوقرات ،مركز أوالد داين ،مكتب رقم  /35رجال (ملحق رقم )44؛
 .14مستغانم ،بوقرات ،مركز أوالد بوعبسة ،مكتب رقم ( 15ملحق )45؛
 .15مستغانم ،بوقرات ،مركز بن عيىس لعجال ،مكتب ( /38ملحق )46؛
 .16مستغانم ،بوقرات ،مركز أوال داين ،مكتب رقم ( 34ملحق رقم )47؛
 .17مستغانم ،بوقرات ،مركز رقم  ،08مكتب رقم ( 24ملحق )48؛
 .18مستغانم ،بوقرات ،مركز رقم  ،8مكتب رقم ( 23ملحق رقم )49؛
 .19مستغانم ،عني تدلس ،مركز سيدي بلعطار ،مكتب رقم ( 12ملحق رقم )50؛
 .20مستغانم ،بوقرات ،مركز محمد سطمبويل ،مكتب رقم ( 05ملحق رقم ،)51
 .21مستغانم ،بوقرات ،مركز محمد سطمبويل ،مكتب رقم ( 06ملحق رقم )52؛
 .22مستغانم ،بوقرات ،مركز بن عيىس لعجال ،مكتب رقم ( 37ملحق رقم )53؛
 .23مستغانم ،بوقرات ،مركز بن عيىس لعجال ،مكتب رقم ( 08ملحق رقم )54؛
 .24عنابة ،الحجار ،بلدية سيدي عامر ،مركز بوزراد حسني ،مكتب رقم ( 03ملحق رقم )55؛
 .25تيبازة ،مركز بوستة ،مكتب رقم  ، 05حيث عدد األصوات املعرب عنها يفوق مبئة ()100
صوت عدد املسجلني يف القامئة االنتخابية (ملحق رقم .)56
تتعلق املحارض التي ت ّم ذكرها بالناخبني املقيمني يف معظمهم باملناطق الريفية ،وتستدعي
املالحظات التالية التي تؤكد زيفها:
 23 -محرضا تتضمن عدد الناخبني يرتاوح بني  12( 100%محرضا) و 11( 98%محرضا)
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من عدد املسجلني ،ما يناقض جذريا األرقام الرسمية املتعلقة باملقاطعة عىل املستوى
الوطني!
  14محرضا ال تتضمن أي صوت ملغى؛  08محارض تتضمن بني صوت واحد وأربعة أصوات ملغاة؛  23محرضا متنح بني  12( % 100محرضا) و  11( % 99محرضا) من األصوات املعرب عنهاللرئيس املرتشح.

 .21خروقات يف مكاتب التصويت املتنقلة
تم اإلبالغ عن تالعبات بصناديق التصويت املتنقلة أثناء النقل .وهناك إخالل آخر لوحظ
يف تصويت العسكريني يف مكاتب التصويت املتنقلة خرقا للقانون الذي يخصص هذه
الصناديق للبدو الرحل.
لقد أوردت جريدة  Libertéليوم  18أبريل  2014أن مكتبا للتصويت وقع غزوه من
قبل عسكريني أتوا لالنتخاب بقرية أوتول ،عن بعد  20كلم من متنغست .فبمثل هذا
الفعل ضَ ّخم تصويت عنارص الجيش الوطني الشعبي عىل مستوى املكاتب املتنقلة نسبة
املشاركة للناخبني من البدو الرحل وس ّهل التزوير.

 .22خروقات متعددة أثناء رسيان االقرتاع بالخارج
لقد طوى الجزائريون املقيمون بالخارج ،وبكيفية نهائية ،صفحة االنتخابات ،اقتناعا
منهم أن النتائج كانت معروفة وهي لصالح مرتشح النظام وأن كل الوعود "بانتخابات
نظيفة ونزيهة" ما هي إالّ أوهاما ،الغرض منها اصطياد أصواتهم من أجل هدف واحد ،وهو
تضخيم نسبة املشاركني.
وكمثال عن ذلك ،فإن اقرتاع  17أبريل  ،2014كاد أن يكون شبه معدوم باململكة املتحدة
لوال أصوات عائالت الديبلوماسيني والطلبة ،معظمهم ابناء املسؤولني املقربني للنظام.

التزوير �أثناء الت�صويت

-
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يف غالسكو ،من  791جزائريا مسجال ،انتخب  32منهم ،مع ورقتني الغيتني؛
يف دبلن من بني  1263مسجال ،انتخب  140منهم ،مع  36ورقة الغية؛
يف بر منعاهم ،من بني  979مسجال ،انتخب  55منهم ،مع  10أوراق الغية؛
يف كرديف ،من بني  430مسجال ،انتخب  35منه مع صوت واحد الغ؛
يف بالفاست ،من بني  128مسجال ،انتخب  11منهم مع صوت واحد الغ؛
يف مانشسرت ،من بني  1552مسجال ،انتخب  79منهم ،مع  10أوراق الغية؛
يف لندن ،من بني  17014مسجال ،انتخب  1365منهم ،مع  180صوتا الغيا.

يف غالسكو ،دبلن ،بر منعاهم ،كرديف ،مانشسرت وبالفاست مل يدم التصويت إالّ يوما
واحدا ( ،)1يوم األحد  12أبريل  ،2014خرقا للقانون الذي ينص عىل خمسة ( )05أيام .وقد
ُر ّحلت الصناديق إىل لندن يف نفس اليوم.
وهكذا فقد بقي االقرتاع تحت السلطة الحرصية للموظفني الدبلوماسيني الذين استخدموا
وتعاطوا جميع الحيل لضامن نتيجة تكون مبثابة الثبات يف املنصب.
لقد لوحظت عىل مستوى الدوائر الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية ،خروقات متكررة
للقانون املتعلق بنظام االنتخابات ،من بينها:
 تورط مستخدمي السفارات والقنصليات يف تنظيم التجمعات؛ االبتزاز املامرس عىل رعيانا بشأن تسيري الشؤون القنصلية؛ التأثري عىل الناخبني خارج مكاتب التصويت ،وعىل املكشوف ،من قبل مسانديالرئيس املرتشح؛
 توجيه الناخبني داخل مكاتب التصويت من قبل موظفي القنصليات؛ صناديق غري مشمعة؛ قوائم انتخابية تتضمن عيوبا؛ مشكل أمن صناديق االقرتاع ووثائق التصويت بعد غلق مكاتب التصويت؛ التالعب بصناديق االقرتاع الباقية بدون حراسة بعد غلق مكاتب التصويت.ومهام كانت الضامنات املقررة قانونا ،فإن صندوق االقرتاع الذي مييض عدة ليايل مبكتب
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التصويت ،كام هو الحال بالنسبة لصناديق مكاتب التصويت املتنقلة ،سيكون بالرضورة
معرضا ملخاطر التزوير.
لقد تدخلت اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات للتذكري باملسؤولية التي تقع عىل عاتق
رؤساء مكاتب التصويت يف تأمني صناديق االقرتاع والقوائم االنتخابية (قرار رقم 186
القنصلية العامة بباريس).

 .23إعالن متأخر عن النتائج
يكون وزير الداخلية قد أعطى تعليامت للوالة ليك يرسلوا النتائج يف أجل أقصاه يوم
الخميس  17أبريل قبل الساعة الحادية عرشة ليال ( 23سا  .)00غري أن هذه النتائج مل يعلن
عنها الوزير إال يوم الجمعة  18أبريل عىل الساعة الثالثة وثالثني دقيقة بعد الظهر ( 15سا
 ،)30يف حني أنه يف انتخابات سنتي  2004و 2009رصح بالنتائج صبيحة اليوم املوايل ليوم
االقرتاع.
عالوة عىل ذلك ،فإن الوزير يكون قد اقتنى تجهيزات معلوماتية أكرث نجاعة .وقد راجت
معلومات حول إمكانية اإلعالن عن النتائج يف وقت متأخر من املساء.
ومن املرجح أن التزوير عىل املستوى املحيل مل يكن قد حقّق النتائج املرجوة ،فصار
من الرضوري التالعب عىل املستوى املركزي .وهذا ما يفسرّ التأخري الكبري بني وقت استالم
النتائج ووقت اإلعالن عنها من قبل وزير الداخلية.
أثناء الحجز املعلومايت عىل مستوى وزارة الداخلية فإن "أخطاء إرادية" تكون قد وقعت
من أعوان "موثوق بهم" وقد تكون قد ساعدت عىل تضخيم النتائج املمنوحة ملرتشح
السلطة عىل مستوى الواليات.

81

البــاب الثامن

قصور اإلدارة يف التنظيم املادي لالقرتاع
جرت االنتخابات تحت مسؤولية اإلدارة التي يقع عىل أعوانها االلتزام بالحياد التام تجاه
كل املرتشحني.
وعىل كل عون مكلف بالعمليات االنتخابية أن ميتنع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو
أي سلوك آخر من شأنه أن يشوه صحة ومصداقية االقرتاع.
ويُحظر استخدام ممتلكات اإلدارة أو وسائلها أو أموال عمومية أخرى لفائدة مرشح ما.
هذه االلتزامات الواردة يف قانون االنتخابات هي األساس الذي ينبغي أن ينبني عليه
ضامن احرتام إرادة الشعب يف اختيار مؤسساته وحكامه من خالل اقرتاع عام وحر وصحيح
ونزيه وشفاف.
ويف هذا الصدد ،فإن املشهد واضح :لقد فشلت اإلدارة سواء عىل املستوى الوطني أو
املحيل:

 .1اللجنة الوطنية لتحضري االنتخابات
يف  20يناير  ،2014قام الوزير األول ،السيد عبد املالك سالل ،بتنصيب اللجنة الوطنية
لتحضري االنتخابات الرئاسية ،مهمتها السهر عىل توفري كل الرشوط املادية و البرشية لضامن
السري الحسن لهذا االستحقاق االنتخايب املهم ،وضامن نجاحه.
ويكمن دور هذه اللجنة الوطنية لتحضري االنتخابات الرئاسية يف تحضري هذا االقرتاع يف
ظروف يضمن شفافيته وصحته ،والتكفل بالجوانب التقنية البحتة ،يف الوقت الذي تتكفل
فيه اإلدارة بتنظيم االنتخابات.
إن املالحظة األوىل التي ميكن اإلدالء بها حول هذه اللجنة هي أن رئيسها ،ويف هذه
الحالة الوزير األول ،هو الذي أعلن عن ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة ،وهو الذي أصبح
فيام بعد مدير حملته االنتخابية.
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وهل ميكن حينئذ التص ّور بأنه مل يكن قد ضبط معامل سري هذه اللجنة لتفضيل مرشحه ؟
ومن جهة أخرى ،فإن هذه اللجنة ،التي تتألف من وزراء الداخلية ،والعدل واملالية
واالتصال ،ليست وال ميكن أن تكون مستقلة عن السلطة.
إذن ،ملاذا تظهر هذه اللجنة املذمومة عند كل اقرتاع ؟
أ ُوصفت هذه اللجنة عىل أنها هيئة إدارية بحتة ،يف حني أنها من الناحية العملية تلعب
دورا مهام يف العملية االنتخابية ،بداية من مسك البطاقية االنتخابية.
وهذه البطاقية مل توضع أبدا تحت ترصف املرتشحني الذين ال ميكنهم النفاذ إال إىل
القوائم املحلية ،وهذه القوائم املحلية غري قابلة لالستغالل!
ولذلك كله دعا العديد من مسؤويل األحزاب السياسية املعارضة ،ال سيام املرتشحني
املحتملني ،إىل إنشاء لجنة لتحضري االنتخابات تكون مستقلة ،من ّددين مبساندة اإلدارة
املربمجة ملرتشح السلطة.

 .2اإلدارة املحلية
خ ّول القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات اإلدارة املحلية وعىل رأسها الوايل ،تحضري
ومتابعة العملية االنتخابية يف كل مراحلها ،وعىل وجه الخصوص:
 إعداد ومراجعة القوائم االنتخابية؛ إعداد البطاقات االنتخابية؛ توزيع الناخبني عىل مكاتب التصويت مبوجب قرار من الوايل؛ إنشاء مراكز التصويت بقرار من الوايل؛ تقديم ساعة افتتاح االقرتاع أو تأخري ساعة غلق مكاتب التصويت بقرار من الوايل؛ تعيني وتسخري أعضاء مراكز ومكاتب التصويت بقرار من الوايل؛ تعيني أعضاء اللجنة االنتخابية البلدية بقرار من الوايل؛ التصديق عىل قوائم مالحظي املرتشحني؛ تزويد مراكز و مكاتب التصويت باإلمكانات املادية ،خاصة ،العوازل ،صناديقاالقرتاع ،الطاوالت ،األختام ،الحرب الفوسفوري القانوين ،املحابر...؛

ق�صور الإدارة يف التنظيم املادي لالقرتاع
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 وضع القوائم االنتخابية القانونية تحت ترصف املكاتب؛ تأمني مواقع التصويت ومحيطها املبارش.والواقع أن قصور اإلدارة املحلية يف الوفاء بالتزاماتها كان واضحا بكيفية ال جدال فيها.
فمسؤولية الوالة ،التي نبه إليها املرتشح بن فليس ،يف اخفاق استحقاق  17أبريل ،2014
والذي كان يراد له أن يكون شفافا ونزيها ،هي كاملة وغري منقوصة.
إ ّن اإلغفال اآلثم يف تطبيق القانون قد طأمن املخالفني وش ّجع املزورين املتأكدين من
إفالتهم من أي عقاب.
لقد أُهملت ضامنات املراقبة الج ّدية أثناء العملية االنتخابية لفائدة النتيجة الوحيدة
النهائية املأمور بها.
كانت لقاءات تلقّي التعليامت قد نُظّمت قبل االقرتاع مع رؤساء املراكز وأعضاء مكاتب
التصويت ،من قبل الوالة ورؤساء الدوائر وكان لها هدف واحد وهو تبليغ التعليمة اآلتية:
"تدبروا حتى يخرج الرئيس املرتشح من الصناديق فائزا".
كانت املواقف السلبية التي تظاهر بها الوالة يف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة
الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات واضحة ،عىل الرغم من األوامر التي تضمنتها هذه
القرارات.
ليس هناك وال واحد اتخذ مبادرة باالعرتاض عىل التعليق الفوضوي الفاحش يف األماكن
العمومية ،أو حذّر املخالفني أو عمل عىل إزالة امللصقات الالرشعية.
عىل العكس من ذلكُ ،س ّجل االلتجاء املفرط من قبل نفس الوالة إىل األحكام الترشيعية
التي تسمح لهم بتمديد ساعة غلق مكاتب التصويت ،وهو التمديد الذي مل يكن له
أي مربر سوى حشو صناديق االقرتاع ،وهو ما شُ وهد وتم التنديد به عىل مستوى معظم
الواليات املعنية.

85

البــاب التاسع

آليات املراقبة والطعون غري ناجعة
"الجزائر مصونة من التزوير بفضل آليات املراقبة و الطعون ذات الفعالية القصوى التي
تحمي سالمة اإلرادة الشعبية" ،هذا ما كان يحب قوله وتكراره عىل الدوام للمسؤولني
الذين يشتغلون عىل أعىل مستوى من الهرم املؤسسايت.
إن إنشاء لجنتني وطنيتني ،اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات واللجنة الوطنية
ملراقبة االنتخابات ،و حضور املالحظني املمثلني للمرتشحني يف مراكز ومكاتب التصويت،
وكذا تسليم محارض الفرز عند اختتام االقرتاع ،لهي عوامل كان من الواجب أن تشكّل أعىل
ضامن النتخاب نظيف ونزيه.
أخريا ،فإن املجلس الدستوري ،القايض الضامن لصحة االنتخابات الرئاسية ،كان من
املفروض أن يصفي ويصحح ،وعند الحاجة ،يقمع خروقات القانون عىل مستويني اثنني:
 عند إيداع الرتشيحات؛ عند إيداع الطعون بعد االقرتاع.أماّ دعوة املالحظني األجانب ،كام جرت العادة ،فتعترب ،عند النظام" ،سيدة " األدلة عىل
إرادته للخضوع إىل املراقبة التي متارس وفقا ملعايري الدميقراطية العاملية.

.1اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات
تتشكل اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،حرصيا ،من قضاة يعينهم رئيس
الجمهورية ،وتضطلع ،حسب املادة  170من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،
بالنظر يف:
 كل ﺗﺠﺎوز ﻤﻳﺲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، -كل ﺧﺮق ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي املتعلق باالنتخابات،
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 اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتوهذا االختصاص ،الذي يبدو غري محدود ،يغطي كل مراحل العملية االنتخابية من وقت
استدعاء هيئة الناخبني إىل وقت تسليم محارض الفرز ،مرورا برسيان الحملة االنتخابية
يف جميع جوانبها (تعليق ملصقات ،تجمعات ،نفاذ إىل وسائل اإلعالم ،عمومية كانت أو
خاصة.)..
والحال أن املادة  169من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ق ّيدت تد ّخل
اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات  ،بحيث حددت وقت تدخلها من يوم إيداع
الرتشيحات إىل نهاية العملية االنتخابية .وهذا ما يبعد كل الطعون املتعلقة باألفعال
السابقة للرتشيحات والتي اتُهِمت فيها اإلدارة ،كام هو الحال ،عىل سبيل املثال ،بالنسبة
لرفض تسليم الكميات الكافية من مطبوعات املساندة التي طلبها املرتشحون أورفض
التصديق عىل التوقيعات من قبل الضباط العموميني املختصني ،وهذه الحاالت هي بكل
تأكيد حاالت واضحة لخرق أحكام القانون االنتخايب.
وقد سبق أن أخطرت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات حول نقطة تعارض فيها
أحد املرتشحني مع وزير الداخلية والجامعات املحلية ،فأصدرت قرارا بهذا الشأن يقيض
بعدم اختصاصها بسبب أنها مل تكن  ،يف هذا الوقت ،قيد االشتغال.
أكيد أن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات أصدرت يف إطار نشاطاتها 456 ،قرارا :
  03خالل فرتة تسجيل الرتشيحات؛  241خالل الحملة االنتخابية؛  212أثناء االقرتاع.غري أنه إذا كانت بعض القرارات التي أصدرتها مام يستدعي التثمني  ،خاصة من حيث
الرسعة يف التكفل بالطعون يف مراحلها املختلفة (تحقيق ،اتخاذ القرار ،تبليغ إىل األطراف
املعنية من قبل املحرضين القضائيني الذين قاموا بنشاط استثنايئ يف هذا املجال) ،فينبغي
مع ذلك اإلشارة إىل أن السلبية التي تظاهرت بها السلطات املكلفة بتنفيذ قراراتها ،أي
الوالة واملصالح الواقعة تحت سلطتهم ،قد أرضت بكيفية ج ّدية مبصداقية هذه املؤسسة
وعززت املخالفني يف اقتناعهم بإفالتهم من أي عقاب.
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إن القرارات التي صدرت عن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،خاصة فيام يتعلق
بالتعليق الفوضوي الفاحش للملصقات بقيت حربا عىل ورق.
واألمثلة األكرث تعبريا ت ُخ ّص تعليق ملصقات عمالقة باملطار الدويل بالجزائر العاصمة،
مبحطة الحافالت بالخروبة (الجزائر العاصمة) ،مبحطة الحافالت بالرويبة مبحاذاة الطريق
السيار رشق/غرب ،وعىل واجهات عدة بنايات عمومية.
إن الترصيح بعدم االختصاص الذي قضت به اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات
الرئاسية ،خاصة يوم االقرتاع ،بسبب أن النزاع يدخل ضمن اختصاص املجلس الدستوري
أو الجهات القضائية العادية (جرائم) ،يؤكد عدم فاعلية هذه الهيئة التي أشاد بها الكثري
وقدمها عىل أنها الجدار الذي ال ميكن أن يتجاوزه التزوير.
لقد عاينت اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات يف قراراتها أن :
 ناخبني مسجلون بكيفية نظامية مل يتمكنوا من التصويت؛ ناخبني غري مسجلني صوتوا؛ رجاال انتخبوا بدال من أزواجهم وأمهاتهم وأخواتهم؛ قوائم انتخابية تم التالعب بها بإضافات؛ صناديق االقرتاع تم حشوها بالفعل؛ تزويرا ملحارض فرز وقع فعال؛ هناك انتهاكا ملبدأ حياد اإلدارة بفعل بعض أعوان الدولة عدميي الضمري من حيثاحرتام القانون؛
 املساواة بني كل املرتشحني يف النفاذ إىل وسائل اإلعالم مل تتحقق رغم تنظيمها قانونا؛ وسائل اإلعالم الخاصة ،وخاصة التلفزيون ،مل تلتزم بأي حياد أثناء الحملة االنتخابية،وأكرث من ذلك تعاطت لدعاية دنيئة ضد السيد عيل بن فليس ،دون التعرض ألي
عقاب كان ،ما عدا تذكري خجول للرجوع إىل جادة الصواب (قرار رقم )331؛
 هناك جمعيات غري سياسية تعاطت الدعاية السياسية علنا ،ولكن يف غياب ترخيصقانوين لردعها ،مل يكن للجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات إالّ إحالة الطعون التي
رفعت ضدها إىل جهات أخرى.
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املعاينة مريرة وقاسية  :إن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات ،عىل الرغم من
النوايا الحسنة ألعضائها  ،كانت عبارة عن "مؤسسة  -حجة" ( )Alibiالتي تجاهلها املزورون
من كل طينة والتي كان وزنها يف نزاهة وشفافية االنتخابات ال معنى له.

 .2اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات
ُحددت تشكيلة اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات و صالحياتها يف الفصل الثاين من
الباب السادس من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.
وتتألف هذه اللجنة من أمانة دامئة تتك ّون من كفاءات وطنية وممثلني عن املرتشحني
املشاركني يف االنتخابات.
ويتم تنصيب اللجنة مبناسبة كل اقرتاع ،حيث تنتخب رئيسها من بني أعضائها ،وتكون لها
فروع محلية عىل مستوى الواليات والبلديات يعينّ أعضاؤها من قبل اللجنة الوطنية ملراقبة
االنتخابات بناء عىل اقرتاح املرتشحني املشاركني يف االنتخابات ،وينتخب رؤساء هذه الفروع
املحلية ،كل فيام يخصه ،من قبل نظرائهم.
وقد برزت نية التحكم يف هذه اللجنة من البداية عند اختيار أمانة دامئة لها عىل املقاس
بتعيني سبعة موظفني من ثالث وزارات :الداخلية ،املالية ،والشؤون الخارجية مبوجب قرار
وزاري مشرتك منشور بالجريدة بتاريخ  18فرباير  ،2014وهذا ما يناقض املادة  172من
القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات التي ترشح تشكيلة هذه اللجنة بذكر" كفاءات
وطنية تُعينّ مبوجب تنظيم".
إن عدم االمتثال هذا ألحكام القانون يف اختيار أعضاء األمانة الدامئة يدل عىل سبق إرصار
اإلدارة يف ضبط معامل توجيه هذه اللجنة .وانطالقا من هنا يكون القفل األول قد ُوضع!
ومن جهة أخرى فإذا كان القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات (املواد  175وما
بعدها) يفوض هذه اللجنة مبهمة متابعة ومراقبة العمليات االنتخابية وحياد األعوان
املكلفني بهذه العمليات ،وبالتأكد بصفة خاصة من :
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 .1أن عمليات مراجعة القوائم االنتخابية تجري طبقا لألحكام القانونية ،السيام فيام
يتعلق باحرتام فرتات تعليق امللصقات والحق يف االحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات
القضائية يف حالة قبول الطعون املرفوعة.
يف هذا املجال ،تجدر اإلشارة إىل أن عمليات املراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية قد
أغلقت يف  06فرباير  2014يف حني أن اللجنة مل تنصب إال يف  16مارس ! 2014
 .2أن كل الرتتيبات قد اتخذت من أجل التسليم يف اآلجال املحددة لنسخة من القامئة
االنتخابية البلدية لكل ممثل من ممثيل املرتشحني.
حول هذه النقطة الثانية ،فإن اللجنة قد أخطرت بعدة طعون ترمي إىل إلزام اإلدارة
املحلية بتسليم القوائم االنتخابية .وإذا كانت القوائم قد سلمت يف شكل أقراص مضغوطة
يف نهاية األمر ،فقد تبني أنها غري صالحة لالستعامل ،مماّ حرم املرتشحني من عنرص معترب من
العنارص التي تسمح لهم مبراقبة نزاهة االنتخابات.
 .3أن قامئة األعضاء األساسيني واإلضافيني ملكتب التصويت قد ُعلّقت مبقرات الوالية
والبلديات وكذا مبكاتب التصويت يوم االقرتاع.
حول هذه النقطة كذلك ،فإن املعاينة واضحة ،فالقوائم مل تُعلق عىل مستوى كل مقرات
الواليات والدوائر والبلديات ،وأقل من ذلك عىل مستوى مكاتب االقرتاع.
وقد كان للجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات أن ذكّرت السلطات املحلية املعنية
ورؤساء املراكز ومكاتب االقرتاع بأن القانون يلزمهم بالتعليق ،وبالنتيجة أمرت الوالة
املعنيني بتنفيذ ذلك.
 .4أن كل الرتتيبات قد اتخذت لتسليم قامئة أعضاء مكاتب التصويت إىل املرتشحني وأن
الطعون املحتملة للر ّد قد تم التكفّل بها فعال.
يف هذا املجال أيضا تعاطت اإلدارة املحلية مبناورات مخادعة يف تسليم قوائم أعضاء
مكاتب التصويت ،البعض منها متت مراجعتها ومل تبلّغ ،ومامرسة الطعون بهذا الشأن كانت
مستحيلة بسبب غياب عنارص دالة للمراقبة  ،وعىل وجه الخصوص القوائم االنتخابية.
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 .5أن أوراق التصويت قد وضعت مبكاتب التصويت طبقا لنظام الرتتيب املتفق عليه
وأن مكاتب التصويت مز ّودة بالعتاد والوثائق االنتخابية الرضورية ،السيام صناديق شفافة
وعوازل بعدد كاف.
حول هذه النقطة أيضا ،وخصوصا فيام يتعلق بالعوازل ،فقد تبينّ أن العديد من مكاتب
التصويت مل تز ّود إال بعازل واحد .وقد كان للجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات أن
عاينت هذا النقص وأمرت بتزويد مكاتب التصويت بعوازل إضافية.
 .6أن ملفات املرتشحني لالنتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا لألحكام املتعلقة
بالرشوط القانونية املطلوبة.
يف هذا املجال يجدر التذكري أيضا أن اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات تم تنصيبها بعد
اإلعالن عن قامئة املرتشحني من قبل املجلس الدستوري!
ومن جهة أخرى ،يحق التساؤل عن فائدة تقرير هذه اللجنة إذا مل يتم نرشه إال بعد
اإلعالن الرسمي عن نتائج االقرتاع من قبل املجلس الدستوري.
كام ينبغي التذكري أن تقرير اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الترشيعية التي جرت يف
 10ماي  ،2012مل ينرش إال يف الثاين ( )2من شهر جوان  ،يف حني أن النتائج الرسمية كان
قد أعلن عنها يف  15ماي ! 2012
وتجدر اإلشارة ،أنه مل يوقع التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات
سوى 35عضوا من بني  45عضوا الذين تتألف منهم اللجنة .وقد أورد أن "خروقات خطرية
وتجاوزات متع ّددة طالت العملية االنتخابية" .أما رئيسها السيد محمد صديقي فقد ذهب
إىل اعتبار "هذه االنتخابات فاقدة ألية رشعية" .ومعلوم أن يكون مآل هذا التقرير الوضع
يف األرشيف.
وعىل صعيد آخر ،فإن سمعة اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات وفروعها املحلية شابتها
حكاية غامضة تتعلق مبكافآت .وبالفعل ،فقد أوردت الصحافة الوطنية أن الوزير األول
وقّع عىل مرسوم تنفيذي رسي وغري قابل للنرش (مرسوم  14-08مؤرخ يف  17فرباير )2014
يتعلق مبنح تعويضات ملمثيل املرتشحني باللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات ،وألعضاء اللجان
الوالئية واللجان البلدية للمراقبة (جريدة  El Watanليوم  20مارس  ،)2014خرقا للامدة
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 187من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات التي متنع رصاحة هذه املامرسة.
وقد أحرجت هذه التعويضات املستفيدين منها وزادت مناخ التالعب والفساد الذي
طال كل يشء سوءا.
ولعل هذا ما جهل الصحافة الوطنية تكتب يف اليوم املوايل لالنتخابات " :لجنتان ملراقبة
االنتخابات والنتيجة صفر".
فقد كانت اإلدارة تناور طوال العملية االنتخابية مستعملة ومتعسفة يف استعامل مركزها
ووسائلها.

 .3املجلس الدستوري
من بني كل مؤسسات الدولة ،يبقى املجلس الدستوري مؤسسة متم ّيزة ،إذ إنه ال يشكل
بحكم قانونه األسايس هيئة سياسية بل يعترب املالحظ اليقظ للعبة الفاعلني السياسيني،
واملنظم لخطوط التوازن بني السلطات واملتقدمني ملامرسة السلطة ،الرشيك املفضل يف
تنمية الدميقراطية ودولة القانون.
إال أن "الدور اليسء" الذي أوكل له يف معالجة ملفات املرتشحني لالنتخابات الرئاسية ال
يرشفه أبدا.
وسوف يحتفظ التاريخ بهذه الحلقة ومبسؤولية أصحابها الذين تخلّوا عن دورهم
كقضاة ليتحولوا إىل منارصين ملرتشح يفتقد ألهلية الرتشيح :
فاثنان من أعضاء املجلس الدستوري استغرقت تداعياتهام السياسية (ت.و.د /ح.ت.و)
واجباتهام القانونية التي تقتيض تجميد نشاطاتهام الحزبية ،حيث تخليا عن هذا الواجب
القانوين وراحا يشاركان يف تنشيط الحملة االنتخابية للرئيس املرتشح.
األول من خالل لقائه بالسيد أويحيى ،مدير الديوان برئاسة الجمهورية بفندق بسيدي
بلعباس ،عشية عقده لتجمع بذات املدينة؛
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والثاين من خالل مشاركته ،بثوب متنكر مل يخدع به أحدا ،يف تجمع نشّ طه بربيكة (والية
باتنة) السيد بلخادم وزير الدولة برئاسة الجمهورية.
وتؤكد هذه السلوكات ،إن كانت هناك حاجة للتأكيد ،أن مؤسسات الجمهورية ُو ِضعت
يف خدمة زمرة معينة  ،إرضارا بالجمهورية !
ولذلك فإن رفض كل الطعون املرفوعة إىل املجلس الدستوري ،بعد االقرتاع ،مل يفاجئ
أحدا ،السيام وأن إجراءات الطعن التي من املعتاد أن توضع يف النظام الداخيل للمجلس
الدستوري والقانون االنتخايب متلكتها وزارة الداخلية يف شكل مرسوم تنفيذي رقم 80 14-
بتاريخ  20فرباير 2014يتعلق بكيفيات الطعن يف صحة عمليات التصويت.
ولحفظ ماء الوجه ،اكتفى املجلس الدستوري باستنساخ نص املرسوم املذكور يف بيان غري
مؤرخ ،نرشه عىل موقعه.
وهكذا ذكّر املجلس الدستوري أنه:
 .1يحق لكل مرتشح أو ممثله املفوض قانونا وكذا كل شخص مؤهل من بني ممثيل
املرتشحني يف مكتب التصويت ،أن يطعن يف صحة عمليات التصويت ،عن طريق تقديم
احتجاج؛
 .2يس ّجل االحتجاج يف محرض فرز األصوات املوجود عىل مستوى مكتب التصويت؛
 .3يُخطر املجلس الدستوري فورا باالحتجاج املقدم يف شكل طعن يرسل إليه عن طريق
الربق يف أجل أقصاه يوم الجمعة  18أبريل  ،2014عىل الساعة الثانية عرشة (منتصف
النهار)؛
 .4يجب أن توضح يف الطعن :صفة صاحب الطعن ،لقبه واسمه وعنوانه ،ورقم بطاقة
هويته ومكان وتاريخ إصدارها ،وتوقيعه ،ولقب املرتشح املمثّل واسمه ،مع عرض الوقائع
والوسائل امل ّربرة لالحتجاج؛
 .5يف حالة تقديم طعن من قبل مف ّوض من مرتشح غري ممثل يف مكتب التصويت ،يجب
أن يرفق الطعن بتفويض مكتوب ،يرسل إىل املجلس الدستوري؛
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ترسل الطعون إىل املجلس الدستوري عن طريق الفاكس.
وهكذا تبني إجراءات الطعن املخترصة بهذه الكيفية ،عن طريق الفاكس ويف أجل ج ّد
قصري وبشكل غري عاد ،تبني نية القامئني عىل ذلك يف االستهزاء بنزاع يتفق املالحظون عىل
وصفه بالثقيل والخطري.
وهكذا تم وبدون حرج إغفال كل الخروقات التي حدثت قبل االقرتاع و أث ّرت بشكل
خطري يف مصداقيته ،ال سيام :
 .1حق مراقبة البطاقية االنتخابية من قبل املرتشحني حيث صار الغيا بإرادة اإلدارة
لألسباب التي سبق رشحها .فال وجود ألية هيئة مراقبة أو طريقة من طرق الطعن لإلخطار
بهذه االنتهاكات الخطرية للقانون؛
 .2تورط اإلدارة يف مختلف مراحل العملية االنتخابية ،بسلوكها السلبي ،مثل االمتناع عن
تسليم القوائم الخاصة بأعضاء مكاتب التصويت ونرشها ،و الضغوط التي مورست عىل
املالحظني والناخبني ،خاصة من قبل رؤساء الدوائر واملنتخبني املحليني؛
 .3تسليم محارض فرز بيضاء؛
 .4تسليم محارض فرز مزورة بكيفية ب ّينة؛
ونتيجة كل هذا سجلنا أنه من بني  94طعنا التي تكون قد رفعت أمام املجلس الدستوري:
  43طعنا مل تقبل بسبب عدم استفائها للرشط الوجويب املتعلق بتدوين االحتجاجاتيف محارض الفرز عىل مستوى مكاتب التصويت؛
  51طعنا رفضت بسبب ورودها لكتابة الضبط باملجلس الدستوري خارج األجلاملحدد بيوم أي الجمعة  18أبريل عىل الساعة الثانية عرشة ( 12سا  ( )00بيان املجلس
الدستوري يف  18أبريل )2014
أخل املجلس الدستوري مبهامه.
كل ذلك أصبح واضحا ،وأكد كيف ّ
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كتاب �أبـيـ�ض حــول الـتـزويــر

 .4املالحظة الدولية
مل تكن أبدا املالحظة الدولية ضامنا لشفافية وقانونية االقرتاعات.
فعادة ما تستعمل من قبل من هم يف السلطة لتزكية انتخابات وإعطائها الحد األدىن من
الرشعية عىل الصعيد الخارجي .ولهذا السبب مل يسبق وأن حدث توافق حول مالءمة دعوة
مالحظني أجانب ملتابعة اقرتاعاتنا.
لقد أثبتت التجربة الجزائرية يف مجال املالحظة الدولية أنه مل يكن حضور املالحظني
الدوليني يحدث أي أثر عىل املسار االنتخايب ،فاالقرتاعات تتتابع وتتشابه وخاصيتها هي
تحويل إرادة الشعب عن طريق تزوير مكثف.
تابع االنتخابات الرئاسية ليوم  17أبريل  2014مائتا ( )200مالحظ من االتحاد اإلفريقي،
مائة وعرشة ( )110من الجامعة العربية ،مثانية عرش ( )18من منظمة التعاون اإلسالمي
وبعض الشخصيات األجنبية املعروفة بعالقاتها "الودية" مع بالدنا.
ورفض االتحاد األوريب الدعوة بحجة أنها "جاءت متأخرة" .وإذا كان صحيحا أن الدعوة مل
توجه إىل الرشيك األوريب إال عند نهاية شهر يناير  ،2014فإن األمر يتعلق بإجابة دبلوماسية
ملجاملة السلطات الجزائرية.
والواقع أن االتحاد األوريب يكون قد اعترب أن رشوط اقرتاع صحيح مل تكن متوفرة ،ومل
يكن بذلك ،يرغب يف تزكية غش معلن .ومن جهتها ،فإن السلطة التي ال تجهل ،بكل تأكيد،
اإلجراءات املعمول بها مع االتحاد األوريب ،خاصة آجال إخطارها باملالحظة االنتخابية،
أ ّخرت إرسال الدعوة .وبهذا كان "الرشف" مصونا بالنسبة لكال الطرفني.
ومل تبق إذن سوى املالحظات املقدمة من داخل البيت (االتحاد اإلفريقي ،الجامعة
العربية ،منظمة التعاون اإلسالمي ،شخصيات محبة) والتي مل يكن ينتظر منها إال املجاملة
والترصيحات والتوصيات املتفاوض عليها مع السلطات املحلية .خاصة وأنه تم التكفل
بأعضائها بكيفية سخية طوال مدة إقامتها خرقا للمبادئ األخالقية املعمول بها يف هذا
املجال مام جعلها ال تجد بديال عن منح تربئة للسلطة.
وهو ما ميكننا من القول أن حضور مالحظي املجاملة ال ميكن أن يثني املزورين عن
غشهم.

�آليات املراقبة والطعون غري ناجعة

95

وأسفاه عىل سلب إرادة الشعب !
وأية مصداقية ميكن أن تعطيها مالحظة مكونة من  350مالحظا لتغطية  60.000مكتب
تصويت يف أكرب بلد أفريقي؟
كل هذا مل مينع السيد وزير الشؤون الخارجية ،من أن يرصح أن "التجربة الجزائرية يف
تنظيم االنتخابات تشكل مصدر إيحاء يف تقنني املامرسات الفضىل يف العمليات االنتخابية
يف العامل".
إننا نريد اقتسام هذا التقدير ،ولكن ولألسف ،بدال من أن يعطي بلدنا درسا يف الدميقراطية
االنتخابية ،ق ّدم للعامل "درسا يف التزوير" !
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بالتأكيد ،ليس مز ّورو السلطة هم الذين سيكذّبون هذه النكتة املنسوبة إىل "سطالني":
"ليس الناس الذين يصوتون هم الذين سيعت ّد بهم ،ولكن الذين يع ّدون األصــوات"
(.)Science et Technique du 19/05/2014
من املحزن أن نرى أن إرادة املزورين هي التي تفوقت عىل اإلرادة الشعبية يف  17أفريل
.2014
إن التزوير بطابعه املكثف ،الفاحش واملحقر ،قد اتخذ شكال من أشكال العنف السيايس
األقىص.
فاآللية التي ُو ِض َعت قيد العمل لتمرير املرتشح عبد العزيز بوتفليقة بالقوة ال ميكن أن
تعطي إال نتيجة مزورة.
وإال كيف ميكن تفسري أن مرتشحا تعرض ممثلوه السبعة ،مع كل الوسائل التي وضعت
تحت ترصفهم ،إىل أقىس املتاعب يف مبارشة حملتهم االنتخابية وما تبعها من تجمعات
مضطربة أو مقصرّ ة أو حتى ملغاة بتاتا ،كيف نفرس أن مرتشحا مثل هذا وجد صعوبات يف
ملء القاعات عىل الرغم من تجنيد عامل القطاع العمومي ،يستطيع أن يحصل عىل ٪ 82
من األصوات ؟
يف حني أن عىل بن فليس ،الذي مل يواجه أية صعوبة يف عقد تجمعاته ،سواء من حيث
التحكم يف التدفق الهائل للجمهور أو من حيث االستقبال بصدر رحب من قبل السكان يف
كل مكان ال يحصل عىل أي صوت يف العديد من مكاتب التصويت يف مدينة كان التدفق
عىل التجمع الذي عقده بها مذهال كام يشهد عىل ذلك الصحافيون الذين رافقوه ؟
و كيف ميكن أن نفرس أن الرئيس املرتشح حصل عىل  % 100من األصوات يف عدة
مكاتب تصويت يف مدن عرف فيها ممثلوه أقىس الصعوبات لعقد تجمع حتى أمام
حضور مبعرث .ماذا يعني أن يعترب من هم أكرث حامسة أن نسبة  % 100غري كافية ليخرجوا
من صناديق االقرتاع عدد ا من األوراق يفوق عدد املسجلني!
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كيف ميكن ،بالنظر إىل كل هذه العوامل ،إعطاء أدىن مصداقية للنتائج التي رصح بها
السيد وزير الداخلية وصادق عليها ،بدون حرية ،املجلس الدستوري الذي رفض كل الطعون
املرفوعة أمامه من قبل املرتشحني ؟ والواقع أن النتائج ُدبّرت يف أوكار خفية للسلطة.
لذا أمكن القول أنه إذا كان حجم التزوير ذاته يصعب تحديده يف غياب كل إحصاء مواز
أو سرب ألراء عند الخروج من مكاتب التصويت ،فإن دمج كل هذه الخروقات املشهودة
تستبعد أطروحة "األعامل املعزولة" وتبطل قطعا النتائج "الرسمية" لهذه االستشارة
االنتخابية.
أليس مأسويا أن نرى أن االقرتاع العام ،بعيدا عىل أن يُشكّل تعبريا عن اإلرادة الشعبية،
أصبح الوسيلة التي تديم النظام ،وبالنتيجة تستبعد املواطنني وتجعلهم يقبلون به ،يف
غياب الوسائل التي بها يعرتضون عليه ؟
أمل يصبح التزوير االنتخايب بهذه الكيفية منظام آليا ( )Régulateurيف خدمة سلطة
مستبدة ،وظال يرافق كل شكل من أشكال االقرتاع؛ وليس فقط ظاهرة هامشية ،بل امل ُ َه ْي ِك ُل
الفعيل لالستشارة ذاتها؟
لقد أصبح يحق البقاء يف السلطة بالقوة مغلف بالتأهيل االحتيايل عن طريق صناديق
االقرتاع ،مثلام أصبحت األنظمة االستبدادية تنسجم مع االقرتاع العام " املرتب واملتحكم
فيه" ،بدعم من مالحظني دوليني مختارين بدقة.
لقد ضيّعت بالدنا ،مرة أخرى ،فرصة تاريخية لتحقيق التداول السلمي عىل السلطة.
فعوضا أن تستفيد السلطة من دروس االحداث املأسوية التي أدت إىل سقوط االنظمة
االستبدادية يف منطقتنا ،فضّ لت أن تش ّدد يف غلق الفضاء السيايس بواسطة التزوير.
وأصبح بإمكاننا القول أنه ال يكفي تنظيم انتخابات يف فرتات منتظمة ،بل ينبغي أن
تسمح هذه االنتخابات بالتعبري الحر عن اإلرادة الشعبية ،ذلك أن اإلرادة الشعبية هي
املصدر الوحيد للرشعية وهي التي تخ ّول الحكم للسلطات العمومية.
وأنه ينبغي أن يُعترَ َف ولو مرة واحدة للمواطن بحقه يف املساهمة يف تسيري الشؤون
العامة لبالده بكيفية مبارشة أو غري مبارشة ،عن طريق ممثلني مختارين بكل حرية.
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إن تهميش املواطن واملجتمع املدين بصفة عامة يف مجال اتخاذ القرار واللجوء اآليل
للتزوير قد تجىل بوضوح يف الضعف الكبري املسجل يف نسبة املشاركة يف العمليات
االنتخابية وبرز فيام يعرف بعزوف الناخب عن االقرتاعات ،مام أجرب السلطة عىل تضخيم
هذه النتيجة إلعطاء نوع من املصداقية لها.
أليس من حقنا ان نسأل إذا كان التزوير ليس قدرا محتوما ،وهو ليس كذلك ،كيف ميكن
إذن إعادة املصداقية النتخاباتنا؟
ال ميكن اسرتجاع الثقة إال إذا كانت آلية تنظيم االنتخابات واالرشاف عليها ومراقبتها
مستقلة حقيقة .هذا هو الضامن الحقيقي للحياد وعدم االنحياز .وباملوازاة مع ذلك ينبغي
أيضا إقامة عدالة انتخابية مستقلة حقيقة.
علينا أن منكن مثل هذه اآللية من كافة الصالحيات الواسعة انطالقا من مسك القامئة
االنتخابية وتنظيم االنتخابات واإلرشاف عىل رسيانها ميدانيا إىل غاية اإلعالن عن النتائج
وأن متارس هذه الصالحياتها بكيفية مستقلة ومتح ّررة من كل شكل من أشكال الضغوط،
من أية جهة كانت .ويجب أن تتاح لها اإلمكانات التي تسمح لها بتنفيذ قراراتها.
هناك أيضا رضورة استقاللية العدالة االنتخابية التي تطرح بحزم .فاملجلس الدستوري،
يف ظل الظروف الحالية ،ال ميكن أن يضمن الحياد والنزاهة املطلوبني.
وإذا كان صحيحا أن تتوىل اإلدارة يف بعض الدميوقراطيات تنظيم االنتخابات دامئا ،وأن
املنازعات االنتخابية يعود الفصل فيها إىل املحاكم العادية ،فإنه ينبغي التنويه أن لهذه
اإلدارة يف هذه الدميوقراطيات تقليدا يف الحياد وللمحاكم تقليدا يف االستقاللية والحياد
تجاه السلطة السياسية ،فضال عن كونها تتمتع بثقة املواطنني املطلقة.
إن املعيار العاملي املكرس يف يومنا هذا  ،والذي ال ينبغي أن يجهله بلدنا ،هو أن
االنتخابات يجب أن تكون حرة وصحيحة ونزيهة،
 وهذه االنتخابات ال تكون حرة إال إذا جرت بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغطأو التخويف أو اإلكراه؛
-

وال تكون صحيحة إال إذا كان الحياد يف تنظيمها مضمونا بآليات قامئة؛
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وال تكون نزيهة إال إذا كانت املساواة يف املعاملة بني املرتشحني مضمونة.

وإذا كان صحيحا أيضا أنه ال ميكن ألي انتخاب يف العامل أن يكون حرا وصحيحا ونزيها
بنسبة  ، % 100وأن كل نظام انتخايب قابل للتحسني ،فإن الرضورة تصبح ملحة لإلرساع
يف التغيري الجذري عندما يصبح التزوير نظاما لتزوير اإلرادة الشعبية وللبقاء يف السلطة
وعندما تصري االنتخابات غاية يف حدة ذاتها.
ويف بالدنا ينبغي أن يقترص دور السلطة ،التي فقدت كل مصداقية يف تنظيم االنتخابات،
عىل ضامن الجوانب اللوجستية واألمنية لحسن سري االنتخابات؛ من غري إعفائها من
مسؤوليتها يف تهيئة مناخ مؤات ملنافسة سياسية نظيفة تضمن تناوبا سياسيا وفقا لإلرادة
الشعبية ،التي تع ّد املصدر الوحيد للرشعية .
وكل هذا يستدعى رضورة مراجعة ترشيعنا االنتخايب لتقريبه من املعايري الدولية .مع
إدراكنا التام أن أفضل قانون انتخايب يف العامل ال ميكن أن يضمن صحة اقرتاع ما مل تكن هناك
إرادة سياسية الحرتام مبدأ التناوب عىل السلطة عن طريق صناديق االقرتاع.
إن حل أزمة الرشعية التي يعيشها بالدنا ،والتي تفاقمت بفعل فرض العهدة الرابعة
بقوة ،يكمن يف العودة إىل مسار انتخايب عىل اساس انتخابات حرة حقيقة وصحيحة
ونزيهة.
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. يتعلق برفض تسليم مطبوعات التوقيعات الفردية لصالح املرتشحني لالنتخابات الرئاسية،2014  فرباير09  يف1 قرار رقم
Décision de la CNSE n°1 du 09 février 2014, concernant le refus de délivrance des formulaires
de signatures individuelles au profit des candidats à l’élection présidentielle.
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Annexe

قامئة تحمل اسامء  22شخص متوفيني مل يتم تشطيب امائهم من القوائم االنتخابية
بوالية سيدي بلعباس

Liste de 22 personnes décédées non radiées du fichier électoral à Sidi Bel Abbés.
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Annexe

قرار اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات رقم  161الصادر
بشأن التعليق الفوضوي الفاحش مللصقات يف املطار الدويل بالجزائر

Décision de la CNSE n°161 rendue dans les cas d’affichage sauvage
concernant l’Aéroport International d’Alger.
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Annexe

قرار اللجنة الوطنية لألرشاف عىل االنتخابات رقم  171الصادر
بشأن التعليق الفوضوي الفاحش مللصقات يف محطة الحافالت بالخروبة – مدينة الجزائر.
Décision de la CNSE n°171 rendue dans les cas d’affichage sauvage
concernant la gare routière du Caroubier, Alger.
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Annexe
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قامئة تجمعات فريق حملة عبد العزيز بوتفليقة
املضطربة و/أو امللغاة
 .1البـــويـرة  :أول تجمع لغول بن يونس طاله صياح استياء ( Euroalgérieليوم
 23مارس  )2014؛
 .2قسنطــينة  :فضيحة يف تجمع بلخادم  :قاعة فارغة تقريبا .كان لزاما االلتجاء إىل
امللعب لجلب أنصار فريق شباب قسنطينة الذي كان سيلعب دور مثن النهايئ من
منافسة الكاف ( ( )CAFالرشوق ليوم  25مارس )2014؛
 .3سطــيـف :سعداين أمام قاعة فارغة .تجمع ال يتجاوز مثاين دقائق ( djazairessليوم
 25مارس )2014؛
 .4عنــــابـــة :شعار «بركات !» يحدث اضطرابا يف تجمع سعيداين (.1091-info
 27مارس )2014؛
 .5عني التوتة :ربع ساعة قذف ملحمد رشيف عباس ( ،Libertéليوم  28مارس )2014؛
 .6ورقـــــلة  :البطالون يفسدون تجمع سالل ( ،You tube – El Watanليوم 28
مارس  .)2014قىض الوزير األول السابق أوقاتا شاقة بورقلة؛
 .7قسنــطينة  :سالل يف قاعة شبه فارغة .كان لزاما جلب مواطنني من البلديات
املجاورة ( Algérie patriotiqueليوم  28مارس )2014؛
 .8تبـســــــة  :بن يونس وغول ك ّدا يف ملء قاعة ( L’expressionليوم 29مارس
)2014؛
 .9بجايــة  :تــجـــم ســـالل ُمنـــع ( La dépêche de Kabylieليوم  5أبريل .)2014
املتظاهرون يحارصون دار الثقافة ملنع تجمع سالل (،Algérie patriotique
 5أبريل  .)2014سالل يُثَ َّبت داخل صالون املطار( ،Le Soir d’Algérieليوم  5أبريل
)2014؛
.10أم البـواغي :أويحيى يستقبله متظاهرون ( ، El Watanليوم  5أبريل )2014؛
.11غلـــيــزان :بن يونس وغول مينعان من عقد تجمعهام ( Le Soir d’Algérieليوم 6
أبريل )2014؛
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.12البـــويرة :بلخادم يتجنب السكان .كان مؤطرا بجهاز أمني مذهل واكتفى بزيارة
مداومة للمرتشح ( El Watanليوم  6أبريل ) 2014؛
.13رأس لعيون :أمام ضغينة السكان ،عبد املالك بوضياف يلجأ إىل محافظة الرشطة
(،Algérie-focus
 6أبريل )2014؛
.14ليل ومرسيليا :حملة بن يونس وغول تتحول إىل كابوس ( ،Le Soirليوم  6أبريل
)2014؛
.15بــاريــس :تجمع غول وبن يونس مضطرب؛ مدعوون بشارات (،WordPress
 7أبريل )2014؛
.16املــعــذر :اضطراب زيارة عبد الوهاب نوري من قبل شباب أتوا لالحتجاج ضد
العهدة الرابعة ( El Watanليوم  7أبريل )2014؛
.17قسنطينـة  :سعداين يلغي تجمعه ( 7 ،All africaأبريل )2014؛
.18باتـــنـــة  :تجمع بن صالح وبلخادم مل يبدأ إال بعد ساعتني بسبب غياب الجمهور
( El Watanليوم  9أبريل )2014؛
.19بومرداس  :شبان مينعون تجمعا لنب يونس ()Kabylie-actualité؛
غول وبن يونس  :إلغاء تجمعني ببومرداس .مل يتمكن املنظمون من ملء القاعات
( 28 ،.info.1001مارس )2014؛
.20باتــنـــة :تجمع بن صالح وبلخادم بدأ بعد ساعتني من التأخري بسبب غياب
الجمهور( El Watanليوم  9أبريل )2014؛
.21باتــنـــة  :معارضون تعرضوا للرضب عىل أيدي الرشطة .كانوا قد أتوا لتعكري صفو
تجمع بن صالح وبلخادم ( El Watanليوم  9أبريل )2014؛
.22باتــنـــة  :سالل اضطر إىل إلغاء تجمعه خوفا من السكان ( El Watanليوم  9أبريل
)2014؛
.23الشــلـف :تجمع سعداين طاله صياح استياء ( El Watanليوم  10ابريل )2014؛
.24خنشــلـة :انقطاع تجمع غول وبن يونس ( Libertéليوم  11أبريل )2014؛
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.25سطاوايل :نهاية هائجة لتجمع سعداين .تجمع مل يدم أكرث من  15دقيقة (Actualités
ليوم  11أبريل )2014؛
 .26بجاية  :تجمع أويحي تحت حراسة مشددة 1000 ،رشطي مجند (Algérie patriotique
 11أبريل )2014؛
.27بـــجــاية :تجمع أويحيى :مدرجات خالية من الجمهورية بكيفية فظيعة .اندالع
مشاجرات بسكاكني وكتل أحجار( El Watanليوم  11أبريل ) 2014؛
.28سيـدي بلعباس :سعداين ونورية حفيص يلغيان تجمعهام املقرر ليوم  12أبريل
«حتى بدفع مكافأة للناس وجلبهم بحافالت مل يتمكنا من ملء القــاعــات»
( ElWatanليوم  13أبريل )2014؛
 .29تيــزي وزو :تجمع أو يحيى تحت حراسة مشددة للرشطة .الرجال املسلحون
واملرتدون للزي الرسمي أكرث من الجمهور ( Libertéليوم  15أبريل )2014؛
.30باتــنــة  :كبار سن يف رحلة سياحية إىل تيمقاد ح ّولوا إىل تج ّمع بلخادم (Liberté
ليوم  15أبريل )2014؛
.31ورقــلــة  :بلخادم طاله صياح استياء ( El Watanليوم  12أبريل )2014
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