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الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التح ّول
The Protest Movements in Algeria and the Hard Transition

تتنــاول هــذه الدراســة التجربــة الجزائرية مــع "الربيع العربي" فــي محاولة للتعــرُّف إلى طبيعة
 والبحث فــي آليات تكيف النظــام السياســي الجزائري مع،الحــركات االحتجاجيــة فــي الجزائــر
لم يصعب التغيير في الجزائر؟ وتعرض الدراسة
َ : واإلجابة عن سؤال،فعل االحتجاج من جهة
ً
حد ذاتها الرهانات السياسية التي يتوقف عليها فهم الحالة
ّ  تمثل في،مجموعة من المحاور
ّ
 واإلشــارة إلى تجاوزها، من خالل البحث في جذور األزمة،وفك لغز االســتثناء العربي
،الجزائرية
 وتناقش الدراسة آفاق التغيير في الشق.في البحث عن اإلصالح والتطوير الجذري والحقيقي
 مع عرض سيناريوهات التغيير واالنتقال الصعب في، واالقتصادي، والمؤسسي،السياسي
ّ
الداخليــة والخارجيــة التــي تحكم الســياق العام في فهــم الحالة
ّ ظــل التحــوالت والتحديــات
.الجزائرية وتحليلها
. الربيع العربي، الجزائر، الحركات االحتجاجية:كلمات مفتاحية
The purpose of this paper is to study the Algerian experience with the Arab
spring by identifying the nature of the protests movements in Algeria, to search
the adaptation mechanisms of the Algerian political regime with the protest act
and to answer the question: why the change in Algeria is so hard to happen? Next,
this paper will expose a range of the most important political bets to understand
better the Algerian exception by searching the roots of the crisis which has been
overcomed in searching a radical and real reform. Finally, this paper will be
concluded by addressing the prospects of political, institutional and economical
changes and by exposing a future scenarios of the hard transition in light of
internal and external challenges.
Keywords: Protest Movements, Algeria, Arab Spring.
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مقدمة
شهدت املنطقة العربية أواخر سنة  2010جملة من التحوالت
التاريخية بفعل الحركات االحتجاجية الشعبية ،وساد اعتقاد متفائل
ول ،وأ ّن زمن الحرية جاء ليبقى ،ولكن ذلك
أ ّن عهد االستبداد قد ّ
مل يتجسد واقع ًيا؛ إذ انقسمت تجارب "الربيع العريب" إىل ثالث
مجموعات؛ شهدت األوىل تغريات عميقة ُوصفت بداية بـ "الثورة"،
لكن رسعان ما أعقبتها ثورة مضادة أعادت األوضاع إىل نصابها
السابق (تونس ،مرص) ،والثانية ،كانت أعنف ،وانزلقت إىل حالة
من الفوىض والالأمن (ليبيا ،سورية) ،بينام نجت املجموعة األخرية
من موجات الربيع العريب بانتهاجها إصالحات سياسية ،أضفت نو ًعا
من املرونة عىل أنظمتها (الجزائر ،املغرب) .من ث َ ّم؛ قد نخطئ عند
قراءة "الربيع العريب" انتفاض ًة أ ّدت إىل إسقاط أنظمة استبدادية،
واتخاذ أنظمة أش ّد انفتا ًحا بدلً منها ،مثلام ذهب كثري من التحليالت
األكادميية التي وصفته بـ "املوجة الرابعة" للتحول الدميقراطي ،ولك ّن
التحليل السليم هو الذي يقودنا إىل البحث يف مآالت هذه التحوالت
وفاعليتها عىل املدى املتوسط والبعيد.

تعد الجزائر من فئة الدول العربية التي مل تتأثر مبوجة الربيع العريب،
فعىل الرغم من واقعية الضغوط اإلقليمية يف دول الجوار (تونس
وليبيا) ،وحتى الساحل األفريقي (مايل) ،فإن ذلك مل يزعزع أركان
النظام ،ونجح يف التكيف مع بيئة الجزائر اإلقليمية املضطربة ويف
الحفاظ عىل الوضع القائم .وقد استفادت الجزائر استفادة كبرية
فضل عن الوضع االقتصادي املريح
من الرتاكم التاريخي منذ ً ،1989
يف تلك امل ّدة ( )2014-2004بسبب ارتفاع أسعار البرتول ،ما أتاح
للحكومة فرصة القيام بإصالحات محدودة ،بغية امتصاص غضب
الشارع ،والذي كان بعي ًدا من املكون السيايس عىل غرار تونس ومرص.
يكتيس موضوع الحركات االحتجاجية Protest Movements
أهمية بالغة عىل املستوى األكادميي يف دراسات العلوم االجتامعية
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واإلنسانية ،من خالل األدبيات العلمية التي تناولت هذه الظاهرة
بغية تقديم إطار نظري تفسريي ،يحاول أن يرشحها بأدوات علمية
منهجية .ونشري يف هذا السياق إىل كل من كتابات آالن تورين ،وبيري
بورديو ،وألربتو ميلويس ،وكلوز أوف ،وكرييس ،وكلونديرمان ،وتراشمن،
وفرينانديز بوي ،وتشارلز تييل ،وكذا الباحث املغريب عبد الرحيم
العطري عىل سبيل املثال .أما عىل املستوى الواقعي ،فمع أن هذه
الحركات ظهرت يف ُم َدد تاريخية مختلفة ،فإنها تطورت عىل نحو الفت
مع مطلع التسعينيات وقبلها بقليل ،من خالل دورها يف عملية التحول
الدميقراطي يف أوروبا الرشقية ،وبفعل تداعيات العوملة وما صاحبها
من مواجهة للسياسات الرأساملية ،وحتى يف دول العامل الثالث بفعل
سياسات التكييف الهيكيل ونتائجها السلبية عىل الصعيدين االجتامعي
واالقتصادي ،وتطورت أيضً ا بفعل الوسائط اإلعالمية الجديدة ،ذلك أن
هذه الحركات استفادت من مواقع التواصل االجتامعي التي ساهمت
يف إيجاد أشكال للتواصل والتنسيق يف ما بينهاّ ،
وتدل التجربة العربية
مع فعل االحتجاج بوضوح عىل الدور املفصيل الذي أدته الوسائط
التكنولوجية يف بعث الحراك االجتامعي ،فقد مثلت نظا ًما اجتامع ًيا
تكنولوج ًيا يف تونس ومرص عىل وجه التحديد.
لقد عاد الحديث عن الحركات االحتجاجية يف املنطقة العربية يف
سياق ما عرف بـــ "الربيع العريب" ،وهو موضوع اكتىس يف سياقه
العريب أهمية بالغة؛ نتيجة ما خربته املنطقة العربية منذ م ّدة غري
يسرية من حركية غري مسبوقة يف شكل ه ّبات شعبية ،وحركات
احتجاجية ،وثورات .وهو ما راكم تراث ًا نظريًا يف دراسة هذه الظاهرة.
كام يكتيس هذا املوضوع يف السياق الجزائري أهمية خاصة لعدة
مس ّوغات ،يأيت عىل رأسها شح املوجود من الدراسات والبحوث
رشح الحراك االحتجاجي الجزائري من حيث تاريخه ،وراهنه،
التي ت ّ
وأشكاله ،وخلفياته ،وطبوغرافيته ،عىل اعتبار ما يتوفر عليه املجتمع
الجزائري من رصيد ضخم يف مامرسة فعل االحتجاج ،سواء يف م ّدة
النضال ض ّد املستعمر أو بعد االستقالل .ويف سياق الحراك العريب بعد
 2011نجد بعض الكتابات الجزائرية التي حاولت تفسري خصوصية
الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،ومن ذلك دراسة عبد النارص
جايب بعنوان "الحركات االحتجاجية يف الجزائر" الصادرة عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف شباط /فرباير  ،2011ودراسة
العيايش عنرص املنشورة عىل جزأين يف موقع الجزيرة نت بتاريخ 11
شباط /فرباير  ،2011إضافة إىل دراسة لحسن العايش التي حملت
عنوان "هل تتج ّنب الجزائر الربيع العريب؟ والتي صدرت يف أوراق
كارنيغي يف أيار /مايو  ،2012وهي الدراسات التي حاولت تفسري
الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،فقد استندت الدراستان األوليان
عىل البعد السوسيولوجي يف فهمها ،مركزة عىل البعد التاريخي

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

والثقافة السياسية السائدة ،يف حني ركزت الدراسة األخرية عىل البعد
االقتصادي ،وقد توصلت يف مجملها إىل أ ّن الجزائر مثلت االستثناء
العريب ضمن هذا الحراك.
وعمو ًما ،تؤكد هذه الورقة خصوصية الحركات االحتجاجية يف الجزائر؛
فهي وإن تشابهت يف مسبباتها لتشابه السياق العريب ،فإنها تختلف
أشكال تعبريية
ً
وتتميز منها يف فعل االحتجاج ونتائجه ،فقد أخذت
يف كل من تونس ومرص وسورية ،أفضت إىل تحوالت عميقة بحسب
ظل
كل حالة ال يسمح املقام للتفصيل فيها ،لكن يف الجزائرّ ،
سياق ّ
املشهد السيايس يراوح مكانه ،ملا متثله الحالة الجزائرية من استثناء
كام سبقت اإلشارة إليه ،لعديد من االعتبارات ،وهي حقيقة تستوجب
البحث يف خصوصية الحركات االجتامعية يف الجزائر ،وكفاءة النظام
السيايس يف إدارة األزمات .بناء عليه؛ ستحاول هذه الورقة اإلجابة
عن اإلشكالية التالية :كيف حافظ النظام الجزائري عىل مرونته يف
ظل الحركات االحتجاجية يف سياق الحراك العريب يف املنطقة العربية؟
وكيف نفرس صعوبة التغيري يف الجزائر؟
وميكن تفكيك هذه اإلشكالية إىل التساؤالت الفرعية التالية:
•ما سامت الحركات االحتجاجية يف الجزائر؟

•ما آليات تكيف النظام السيايس الجزائري مع مخرجات الحركات
االحتجاجية يف الجزائر؟

•ما مداخل إعادة تفعيل العالقة بني الدولة واملجتمع يف الجزائر؟
ولإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية املطروحة؛ تنطلق
الدراسة من فرضية مفادها أ ّن خصوصية الحركات االحتجاجات يف
الجزائر املطلبية وانحسارها يف املطالب االجتامعية واالقتصادية أبعد
كل ًّيا املكون السيايس عنها.
تع ّد االقرتابات النظرية جز ًءا ال يتجزأ من موضوع الدراسة ،وال يقوم
البحث من دونها ،إذ ت ّم توظيف مجموعة من االقرتابات بغية دراسة
املوضوع ،وتقديم اإلجابات املقنعة عن االستفهامات املطروحة .فقد
استعانت الدراسة باالقرتاب البنايئ الوظيفي الذي يفرس تضاؤل قدرة
السلطة التنفيذية عىل االستجابة ،وعدم فاعلية املؤسسات التمثيلية
بخصوص تجميع املصالح والتعبري عنها ،وهو ما يؤدي إىل تذمر
مدخل إىل االحتجاج ،واالقرتاب االتصايل
ً
مجتمعي ،وهو الذي يكون
بتفسريه لغياب قنوات االتصال الرسمية ،ما يدفع بالجامهري إىل
البحث عن بدائل ،ويف مقدمتها الشارع ،واالقرتاب املؤسيس الجديد
واقرتاب الدولة – املجتمع ،يف بحث مدى قدرة مؤسسة الدولة عىل
التأثري يف بيئتها وتفسري ذلك ،وهو املتغري الجامع بني االقرتابني ،أي أن
املأسسة والبناء السيايس رشط رضوري ملواجهة املظاهر االحتجاجية.
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وسيكون ذلك بالتعرض أ ّو ًل لطبيعة الحركة االحتجاجية يف الجزائر:
فاعل سياسيا؟ وهي النقطة التي ستبحث يف ميزات
هل كان الشارع ً
الحركة االحتجاجية يف سياق "الربيع العريب" ،لننتقل ثانيًا إىل النظام
السيايس يف الجزائر وفعل االحتجاج :بحث يف املرونة وإعادة إنتاج
الذات ،يف محاولة ملعرفة آليات تكيف النظام الجزائري مع فعل
االحتجاج ،ثم التطرق ،ثالثًا ،إىل الحركات االحتجاجية والرهانات
السياسية يف الجزائر :بحث يف جذور األزمة ،وذلك بغية البحث يف
مسببات الحركات االحتجاجية يف الجزائر ودوافعها ،لتنتهي الدراسة
بالحديث عن آفاق التغيري يف الجزائر :نحو نزع القدسية عن النظام
السيايس يف الجزائر ،وذلك باقرتاح البديل من أجل تصحيح االختالالت
فضل عن استرشاف
الهيكلية عىل مستوى العملية السياسيةً ،
سيناريوهات التغيري يف الجزائر.

ً
أوال :في طبيعة الحركة االحتجاجية
في الجزائر :هل كان الشارع فاع ًلا
سياس ًيا؟
عرف املجتمع الجزائري أشكالً متعددة من االحتجاجات عىل امتداد
التاريخ السيايس للجزائر ،وقد ظهر ذلك جليًا من خالل املقاومات
فضل عن الكفاح السيايس ،وصولً إىل الثورة
الشعبية لالحتاللً ،
التحريرية الكربى سنة  ،1954ليستمر فعل االحتجاج هذا مع
تأسيس الدولة الوطنية بعد االستقالل سنة  ،1962والذي عرب عن
القطيعة بني الدولة واملجتمع((( .وقبل التعرض لخصوصية الحركات
االحتجاجية((( يف الجزائر التي رافقت التحوالت اإلقليمية يف املنطقة
العربية ،ال ب ّد أولً من التعرض للسياق االجتامعي واالقتصادي
للجزائر ،إذ إن االقتصاد الجزائري يعاين الهشاشة ،العتامده عىل الريع
البرتويل ،ما يؤثر يف معدل النمو االقتصادي ،ومن ث َ ّم يف أسعار املواد
االستهالكية األساسية ،عىل الرغم من التحسن الكبري يف الوضع املايل
للجزائر ،إذ بلغ حجم االحتياطي املايل يف سنة  2012ما قيمته 205
مليارات دوالر((( .غري أن ذلك مل ينعكس عىل الواقع االجتامعي لدى
 1لطفي بومغار ونوران سيد أحمد" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر :الحقائق واآلفاق"،
يف :عمرو الشوبيك (محرر) ،الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب (مرص ،املغرب ،لبنان،
البحرين ،الجزائر ،سورية ،األردن) ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2014 ،
ص .314 - 313
 2ستتم دراسة الحركات االحتجاجية كإحدى الصور الجديدة للحركات االجتامعية،
ويطلق عليها يف بعض األحيان الحركات االجتامعية االحتجاجية .حول ذلك انظر :تشارلز
تيل ،الحركات االجتامعية  ،2004 - 1768ترجمة ربيع وهبة (القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة.)2005 ،
 3بومغار وأحمد ،ص .323
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الجزائريني ،وهو ما تجسد يف  3كانون الثاين /يناير  ،2011بخروج
فئات اجتامعية إىل الشارع اعرتاضً ا عىل سوء األحوال املعيشية
املتمثلة بارتفاع أسعار املواد اإلسرتاتيجية األكرث استهالكًا ،وعىل رأسها
الزيت والسكر((( ،ورسعان ما تعاملت معها األجهزة األمنية باالحتواء،
فضل عن ترصيحات للمسؤولني الجزائريني يف العدول عن قرار رفع
ً
أسعار هذه املواد الغذائية.

وقد اتسمت الحركة االحتجاجية يف الجزائر بخصائص معينة ،نشري
إليها يف خمس نقاط:
•االبتعاد عن الطابع األيديولوجي :إذ مل تشهد الحركة االحتجاجية
يف الجزائر طغيان األيديولوجيات الحزبية أو الشعارات القومية،
بل اكتفت برفض الوضع االجتامعي واالقتصادي ،ويعزى ذلك إىل
سيطرة الحركة الشعبية العفوية عىل تحركات الشارع الجزائري.
•التلقائية والفجائية :متيزت الحركة االحتجاجية يف الجزائر
بحسب تعبري األستاذ عبد النارص جــايب ،بضعف أشكالها
التنظيمية ،وغياب الفئات الوسطى واملتعلمني عنها(((،
وبافتقارها إىل شعارات ذات طابع سيايس أو اجتامعي؛ األمر
الذّي دفع بالخطاب الرسمي إىل حرصها يف مطالب اجتامعية
متعلقة بارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية نافيًا أي توجه
سيايس حولها((( .وهكذا ،حكمت العفوية هذه الحركة ،وحددت
طبيعة نشاطها ،بعكس مرص وتونس؛ حيث قادت فيهام الطبقة
املتوسطة "الثورة".
 4تذهب تحليالت إىل القول بأ ّن هناك عالقة بني الزيادة واملضاربة يف األسعار ورجال
املال واألعامل ،كام أ ّن تزايد نفوذهم املايل والسيايس واإلعالمي يف الجزائر يوحي بأ ّن هناك
عالقة أيضً ا بني كبار املسؤولني ومن يرتبطون بهم يف قطاع األعامل .بناء عليه ،ال ميكن تحليل
هذه الزيادة يف األسعار التي أدّت إىل التظاهر والسخط الشعبي يف محتواها الض ّيق ،بل
يجب تفسريها وفق منظور أشمل يتحد ّد ضمن دائرة الرصاع عىل السلطة .انظر مثال :أزراج
عمر" ،الجزائر ..رصاع النظام ورجال األعامل" ،جريدة العرب اللندنية ، 2016/12/8 ،ص .9
 5عبد النارص جايب" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر (كانون الثاين /يناير ،")2011
تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /فرباير  ،2011ص  ،1شوهد
يف  ،2017/3/2يف:
http://bit.ly/2lWgco7
 6املرجع نفسه ،ص .8
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•عدم وجود قيادة :تتمثل السمة الرئيسة عند تتبع الحركة
االحتجاجية يف الجزائر بغياب ملموس للقوى الحزبية يف
التفاعل مع هذه االحتجاجات وتأطريها واالنخراط يف سياقها(((،
ويرجع ذلك إىل سببني؛ يتعلق األول بطبيعة الثقافة السياسية
السائدة((( ،يف حني ينرصف الثاين إىل املشهد السيايس يف الجزائر
وتغييب املعارضة سواء من طرف األحزاب ذاتها ،أو من طرف
النخب عىل مختلف أشكالها ،وهي وضعية ساهم الريع البرتويل
إىل حد بعيد يف زرعها ،فالجميع تحول إىل لجان ملساندة برنامج
رئيس الجمهورية يف مشهد يتم توصيفه غال ًبا باالنسداد والجمود
السيايس ،وهو ما دفع أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر
لويزة إدريس آيت حمدوش إىل التساؤل :هل دخل الجزائريون
يف ثقافة احتجاج غري مسيّسة(((؟
ويف السياق نفسه ،يذهب الباحث العيايش عنرص إىل القول
إ ّن الحركات االحتجاجية مل تشكل هياكل تنظيمية ذاتية ،كام
مل تفرز قادة من داخلها ،ومل تقم بوضع برامج أو خطط عمل
ومطالب واضحة ومحددة ،ويرجع ذلك إىل امل ّدة القصرية
لنشاط تلك الحركات ،ونقص الخربة النضالية لدى الشباب
الذين ميثلون القوة الضاربة فيها ،فأعداد الشباب املنخرطني يف
جمعيات مدنية ،أو نقابات أو أحزاب سياسية محدودة ج ًّدا،
إن مل نقل منعدمة متا ًما .وهي امليزات التي تجعله يفرس غلبة
طابع املواجهات العنيفة وأعامل السلب والتخريب عىل مسار
هذه الحركات وافتقارها إىل أفق سيايس واضح( .((1مع القول
باالستثناء يف بعض الحاالت ،إذ أفرزت هذه الحركات االحتجاجية
(مثال احتجاجات الشباب البطال بالجنوب ،واحتجاجات عني
 7بومغار وأحمد ،ص .326
 8تع ّد الثقافة السياسية املدخل األسايس يف بناء الوعي السيايس الذي يساعد األفراد
عىل بلورة اتجاهاتهم السياسية ،ومن ث ّم يدفعهم إىل املشاركة السياسية واملساهمة بفعالية
يف الحياة السياسية ،وعند تحليل الثقافة السياسية يف الجزائر فإنّها ترتبط بالسياق العام
املتسم بالالمباالة بالشأن العام ،ما يؤثر يف أداء النظام السيايس ،وعىل مختلف املؤسسات
الرسمية وغري الرسمية؛ ألنّها ترتبط بالنسق االجتامعي ككل ،كام تؤثر يف مسألة االستقرار
السيايس فتجانس الثقافة السياسية بني النخب والجامهري أحد املؤرشات األساسية للحكم
فضل عن أ ّن الثقافة السياسية يف الجزائر هي "ثقافة تابعة
عىل االستقرار السيايس من عدمهً .
أو رعوية"؛ فهي ال ترى نفسها قادرة عىل الفعل والتأثري بحسب التقسيم الثاليث (محليّة،
تابعة ،مشاركة) لغابريال أملوند .حول ذلك انظر :غابريال أملوند ،بنجام بويل ،وروبرت
مندت ،السياسة املقارنة :إطار نظري ،ترجمة محمد زاهي بشري املغرييب (بنغازي :منشورات
جامعة قار يونس ،)1996 ،ص .106
9 Louisa Dris-aït Hamadouche, "Algeria in the Face of the Arab Spring:
Diffuse Pressure and Sustained Resilience," Mediterranean Politics, Maghreb,
2012, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2lYJSzh
 10العيايش عنرص" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر ( ،")2-2الجزيرة نت،2011/2/11 ،
شوهد يف  ،2016/12/20يف:
http://bit.ly/2luoQH8

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

صالح حول الغاز الصخري) قيادات موقفية وميدانية شكّلت
وسطاء للتفاوض مع السلطات املحلية واملركزية ،كام تح ّول
بعضها إىل حركات شبه رسمية تحت اسم "التنسيقيات" والتي
سنشري إليها الحقًا.

•النهاية الرسيعة :يبدو أ ّن الحركة االحتجاجية يف الجزائر "جانفي
 "2011ينطبق عليها هذا العنرص ،فقد بدأت رسي ًعا وانتهت
كذلك ،والسؤال األرجح يف هذا الصدد :ملاذا توقفت هذه
املطالب؟ ملاذا توقفت التنسيقية عن خروجها إىل الشارع؟(.((1
عىل الرغم من أ ّن موجة االحتجاجات تواصلت بعد ذلك يف
األعوام ما بني  ،2016 - 2012بحيث تذهب بعض التقديرات
الرسمية إىل أ ّن عدد االحتجاجات يف سنة  2012وصل إىل 4536
احتجا ًجا ،وهناك تقديرات أخرى تقول إن قوات األمن الوطني
العامة قد تدخلت نحو  11ألف مرة لفض االحتجاجات يف
الجزائر ،وقد يكون التدخل يف بعض األحيان ألتفه األسباب
كقطع التيار الكهربايئ ،أو نقص التزود باملاء ،أو حتى مباراة كرة
قدم( .((1وبذلك مثلت الحركات االحتجاجية يف الجزائر خصوصية
فريدة يف فعل االحتجاج يف املنطقة العربية ،فقد كان الشارع
فاعل سياسيًا إىل حد بعيد ،يف حني كان الشارع
يف تونس ومرص ً
فاعل مطلبيًا يف شقه االجتامعي يف الجزائر .وقد عرب يف كثري من
ً
األحيان عن عدم املبادرة عىل غرار التجربة التونسية واملرصية،
وهو ما يفرس تأثري "الرشوة االجتامعية" يف الح ّد من تأثرياته يف
صورة "اإلسكات االقتصادي" الذي سيتم التفصيل فيه يف أجزاء
كل
الحقة من الدراسة .واليشء ذاته مع الحركة االحتجاجية يف ّ
من واليات بجاية والبويرة وبومرداس( ((1مطلع كانون الثاين/
يناير  2017مع دخول قانون املالية سنة  2017حيز التطبيق،
وما حمله من زيادات يف األسعار فقد انتهت يف غضون أيام.
القوي لفئة الشباب يف
•أعامل العنف والتخريب :إ ّن الحضور
ّ
الحركة االحتجاجية التي شهدتها الجزائر يف أعقاب الحراك
العريب ،وبفعل عدم تحكم األح ـزاب السياسية والنقابات
 11يف ما عرف بالتنسيق من أجل التغيري والدميقراطية ،والتي ضمت أحزابًا معارضة ،مثل
حزب "التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية" والنقابات ،ومنظامت املجتمع املدين ،وبعض
الشخصيات السياسية البارزة عىل غرار رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ،وكان هدفها
املطالبة مبزيد من الدميقراطية والعدالة االجتامعية ،ووضع حد لحالة الطوارئ ،واملطالبة
بحرية اإلعالم والصحافة ،وإطالق رساح املحتجني املسجونني ،وامتدت من املدّة  22كانون
الثاين /يناير  2011إىل  25آذار /مارس  .2011انظر:
Frédéric Volpi, "Algeria versus the Arab Spring," Journal of Democracy, vol.
24, no. 3 (July 2013), p. 108.
 12بومغار وأحمد ،ص .327
 13تــقــع هــذه الــواليــات شــال وســط الجزائر ورشقــهــا ،وهــي واليــات قريبة من
العاصمة الجزائر.

37
وتنظيامت املجتمع املدين يف توجيهها ،إضافة إىل الخصوصيات
التي سبقت اإلشارة إليها؛ فإ ّن الخاصية العامة التي متيزها هي
تحولها إىل أعامل عنف ونهب وتخريب ض ّد املمتلكات الخاصة
والعامة ،وهو ما حصل يف أحداث "جانفي  ،"2011أو الحركة
االحتجاجية األخرية اعرتاضً ا عىل قانون املالية  2017والزيادة
يف األسعار ،إذ شهدت الواليات املذكورة آنفا موجة من النهب
والتخريب .واملالحظ أ ّن االحتجاجات األخرية يف كل من بجاية
والبويرة وبومرداس جوبهت برفض شعبي يف مواقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك" ،إذ دعا هؤالء الناشطني إىل عدم االنسياق
وراء دعوات النهب والتخريب ،مستحرضين التجارب العربية
وخصوصا الحالة السورية ،وهي امليزة التي
يف هذا السياق،
ً
تفرغ الحركة االحتجاجية يف الجزائر من محتواها السيايس
واالجتامعي ،ومتكن النظام السيايس يف الجزائر من االستثامر
فيها وتعزيز متاسكه وتحصني مناعته ،لسلبية هذه الحركات يف
منظور املجتمع الجزائري.

ثان ًيا :النظام السياسي في
الجزائر وفعل االحتجاج :بحث في
المرونة وإعادة إنتاج الذات
عند الحديث عن الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،يطرح يف املقابل
فعل مثلت
فعل تأثرت الجزائر ببيئتها اإلقليمية؟ أو هي ً
سؤال :هل ً
االستثناء العريب ،وللفصل يف ذلك وجب التطرق إىل مجموعة
من الخصوصيات:
•بنية الدولة الحديثة يف الجزائر بعد االستقالل وطبيعة تكوين
النظام السيايس :إ ّن رشعية النظام السيايس القامئة عىل الرشعية
الثورية تدل بوضوح عىل أنها املحدد األول لالستجابة للضغوط
من عدمها ،ومن املناسب يف هذا السياق التذكري بالخطاب
الذي ألقاه رئيس الجمهورية يف مدينة سطيف يف  8أيار /مايو
 ،2012حينام أراد أن يشدد عىل أهمية ترشيعات  ،2012حينام
قارن هذا االستحقاق االنتخايب باستحقاق  ،1954وهي املقارنة
التي فيها من املبالغة الكثري ،وتشري إىل املرجعية التاريخية التي
رصح
يتغذى عليها النظام الجزائري .وبخروجه عن النص دامئًا ّ
"أنتم جمي ًعا تعرفون حزيب" ،وهي إشارة إىل سيطرة الحزب
الواحد عىل الرغم من إقرار التعددية الحزبية بعد دستور
 .1989بناء عليه؛ فإ ّن بنية النظام السيايس الجزائري منذ
االستقالل مبنية عىل شخص الرئيس ،وكذا خاصية عدم تغري

38
النظام عىل اإلطالق تدل بوضوح عىل أ ّن من الصعوبة مبكان
الحديث عن التغيري يف الجزائر.

•دور املؤسسة العسكرية ليس فقط يف استكامل بناء الدولة
رئيسا :أعطت املؤسسة والنخب
ولكن بل يف كونها الع ًبا ً
العسكرية يف الجزائر لنفسها حق بناء الدولة الوطنية
والسيطرة عىل الحكم واالنطالق يف مسرية التنمية ،الحق
الذي ترى أنّها اكتسبته من محاربتها لالحتالل الفرنيس (جيش
فضل عن دورها يف التحكم يف االستقرار،
التحرير الوطني)ً ،
والدور األساس يف عدم انتقال عدوى "الربيع العريب" إىل
الجزائر عىل غرار ما مل يحدث يف مرص ،فقد أ ّدت املؤسسة
العسكرية يف مرص دو ًرا يف إزاحة "نظام مبارك" ،ويف تونس يف
ضامن االنتقال السيايس السلمي ،عىل الرغم من الرصاع بني
مؤسسة الرئاسة وجهاز املخابرات ،الذي كان أقوى مؤسسات
الجيش الجزائري ،وتم حلّه مؤخرا وأعيدت هيكلته .ومنه
أمكن القول إ ّن مؤسسة الجيش يف الجزائر ما زالت وازنة
يف املشهد السيايس الجزائري ،وحافظت إىل ح ّد بعيد عىل
الهش.
التوازن ّ

•العالقات السياسية  -املجتمعية التي تشهد قطيعة وليدة
تراكامت تاريخية :يرى صموئيل هنتنغتون أن تحقيق
االستقرار السيايس مرهون مبدى بناء مؤسسات سياسية تنظم
املشاركة السياسية وتحول دون انعدام االستقرار( .((1ويف هذا
اإلطار ،عرف املشهد السيايس الجزائري العزوف عن كل ما له
عالقة بالسياسة ،يف ما نسميه بـ "األغلبية الصامتة" ،فحتى
مشاركتها يف االنتخابات تبقى سلبية كنسبة األوراق امللغاة
يف االنتخابات الترشيعية الجزائرية سنة  ،2012والتي بلغت
قرابة املليوين ورقة .هي وضعية ساهم فيها مساهمة كبرية
ضعف األحزاب السياسية ،التي باتت متثل مؤسسة خاوية
أي محتوى سيايس أو مجتمعي ،وال متتلك أيّة قاعدة
من ّ
شعبية أو انتخابية وازنة ،وانتظمت غال ًبا حول برامج غامضة
محل ،يف صورة
ذات خطاب وطني توافقي ومنطق زبائني ّ
استحبها النظام السيايس يف الجزائر ألنها تكرس لإلصالحات
التجميلية التي بارشها مطلع سنة .2012
ً
عامل إلعادة التوازن
•البنية االقتصادية للجزائر بوصفها
ظل االقتصاد الجزائري رهني الريع البرتويل ،بيد أن
السيايسّ :
النظام الجزائري نجا من الثورات يف العامل العريب عن طريق

 14صموئيل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ترجمة فلو عبود (بريوت:
دار الساقي ،)1993 ،ص .102 - 101
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إعادة توزيع عائدات البالد الضخمة من النفط .فقد لجأ إىل
ما يسميه نارص جايب بـ "الرشوة االجتامعية" بغية رشاء السلم
االجتامعي ،إذ لجأت السلطات العمومية إىل خلق وظائف
موقّتة يف صورة عقود ما قبل التشغيل ،وخاصة للحاصلني
عىل شهادات جامعية( ،((1كام زادت الحكومة دعم املواد
الغذائية وخفضت الرسوم الجمركية عىل املنتجات الغذائية
املستوردة ،ومنحت زيادات سخية يف األجور ملوظفي الخدمة
املدنية ،كام شملت الزيادة رواتب املتقاعدين بنسبة 15
إىل  30يف املئة املنصوص عليها يف قانون املالية لسنة 2012
دعم نقديًا للفالحني ،وقروضً ا من دون فائدة
( ،((1وقدمت ً
للشباب العاطلني ،وضخت يف املقابل مبالغ مالية ضخمة يف
عدة مشاريع ،فقد قفز اإلنفاق الحكومي يف الجزائر بنسبة
 50يف املئة سنة  ،2011وزادت رواتب موظفي الخدمة املدنية
بنسبة  46يف املئة( .((1ويبدو أ ّن هذه السياسات مل تكن
مدروسة؛ ففور أن تراجعت أسعار النفط يف السوق الدولية
 ،2014تراجعت الحكومة عن كثري من الوعود التي أطلقتها،
بل امتد ذلك إىل العجز يف متويل مشاريع البنية التحية.

•ظاهرة اإلرهــاب :الخوف من تكرار التجربة :وهي األزمة
التي جــاءت مبارشة بعد أحــداث ترشين األول /أكتوبر
 ،1988والذي عادة ما يتم تشبيهها بالربيع العريب .أعطت
هذه العرشية تصو ًرا عن حجم املأساة ،ورسخت الخوف
من تجددها عىل الرغم من املظامل االقتصادية واالجتامعية،
فحتى األصوات املعارضة تطالب بإصالحات تدريجية خوفًا

 15بحسب تقرير الديوان الوطني لإلحصاء سنة  ،2015فقد بلغت نسبة البطالة
للمتخرجني الجامعيني نحو  15يف املئة يف أيلول /سبتمرب  ،2014يف حني بلغت  20يف املئة
سنة  .2010انظر:
Office National des Statistiques, "Activité, emploi et chomage en Septembre
2014," 2014, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/1GFWDje
وبلغ معدل البطالة بني الشباب  24.8يف املئة ،وواصل معدل البطالة بني النساء يف االنخفاض
ليصل إىل  14.2يف املئة ،يف الربع األول من سنة  ،2014بعدما كان معدل البطالة بني الشباب
ما بني  30إىل  20يف املئة يف املدّة من  2003إىل  ،2010أما معدل البطالة بني النساء فرتاوح
ما بني  25إىل  15يف املئة يف املدّة نفسها ،انظر عىل التوايل:
International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country Report no. 14/341,
December 2014, p. 6, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2noGJv8; International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country
Report no. 12/20, January 2012, p. 3, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2n66fmj
"16 Lahouari Addi, "The Algerian Regime after the Arab Revolts,
Geographical Overview, Maghreb, Mediterranean Yearbook 2013, p. 176,
accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2luzTQB
17 Lahcen Achy, "The Price of Stability in Algeria," Carnegie Middle
East Center, April 2013, pp. 10-11, accessed on 2/3/2017, at: http://ceip.
org/2luNOWZ

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

من االنهيار ،كلها عوامل ساعدت حكومات بوتفليقة عىل
استغالل هذه املخاوف إلقناع الجمهور بأنه وحده من مينع
الــفــوىض( .((1إ ّن العرشية السوداء خلفت خسائر برشية
ومادية ،وتركت انطبا ًعا يف املخيال الجمعي عن عدم تكرار
التجربة والخوف منها ،بحيث إ ّن صدمة هذه السنوات ،والتي
راح ضحيتها ما يزيد عىل  200ألف قتيل ،وآالف املرشدين
واملفقودين ،جعلت الجزائريني متخوفني من الضغط الشديد
باتجاه التغيريات التي من شأنها أن تؤدي إىل تكرار تلك
املأساة ،ورسخت الخوف من تجددها ،عىل الرغم من املظامل
االقتصادية واالجتامعية ،ويف السياق نفسه ،يذهب نارص جايب
إىل القول إننا انتقلنا من حالة الخوف إىل حالة التخويف(.((1

•الخربة الرتاكمية لألجهزة األمنية :شهدت الجزائر مجموعة
من االضطرابات الداخلية ،وسنوات طويلة من اإلرهاب،
أكسبت أجهزتها األمنية الخربة الالزمة للتعامل مع هذه
األزمات؛ فعىل عكس تونس ومرص ،حيث فشلت قوات األمن
يف التعامل مع االحتجاجات بسقوط عديد من القتىل ،وال
سيّام يف الحالة املرصية ،فقد واجه املتظاهرون يف الجزائر
أجهزة أمنية قوية ومدربة تدريبًا متطو ًرا عىل فنون السيطرة
عىل الجمهور ،معتمدة اعتام ًدا كب ًريا عىل التطويق واملحارصة
والتشتيت ،من دون استعامل الذخرية الحية ،يف محاولة
الستعادة السلم عرب الحوار وليس القمع(.((2

•ضعف املشهد السيايس وهامشية املجتمع املدين يف الجزائر:
عىل الرغم من االنفتاح السيايس يف الجزائر ظل املشهد
السيايس يف حالة جمود ،كام ظل املجتمع املدين هامشيًا
فضل عن
محدود التأثري ،إذ ساهمت عوامل ع ّدة يف ذلكً ،
مرحلة العرشية السوداء وما صاحبها من توجس أمني وبعض
مامرسات السلطة عىل الحياة السياسية ،إذ تم تقزيم األحزاب،
وتشتيت قياداتها باسم ما عرف بـ "الحركات التصحيحية"،
فضل عن املجتمع املدين الذي انحرصت أدواره وأصبحت
ً
تقترص عىل التعبئة للنظام السيايس ،وهو إىل أن يكون لجانًا
فاعل مؤث ًرا يف املجتمع .ويف
مساندة أقرب منه إىل أن يكون ً
هذا السياق ،أمكن القول إ ّن ضعف مستوى التأطري السيايس
18 Mohsin Khan & Karim Mezran, "No Arab Spring for Algeria," Atlantic
Council: The Rafik Hariri Center for the Middle East, May 29, 2014, accessed
on 2/3/2017, at: http://bit.ly/1ivfAug
 19عبد النارص جايب" ،الجزائر :الخوف من التغيري السيايس" ،ورقة مقدمة يف ندوة
خمس سنوات عىل الثورات العربية :عرس التح ّول الدميقراطي ومآالته ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،بريوت.2016/1/23-21 ،
20 Addi, p. 176.
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مثل ،ساهم مساهمة
للمجتمع الجزائري مقارنة مبرص وتونس ً
أي فاعل مجتمعي ،حزبًا كان
كبرية يف الوهن الذي أصاب ّ
أم منظامت مجتمع مدين ،أم نقابات ،يف االنسياق يف عمل
احتجاجي واضح املعامل .واملالحظة الجوهرية يف هذا اإلطار؛
أ ّن الحركة العاملية ناد ًرا ما تكون طرفًا يف فعل االحتجاج،
وذلك راجع يف األساس إىل جعل التنظيم النقايب األسايس يف
الجزائر (االتحاد العام للعامل الجزائريني) حليفًا للسلطة.
هذا مع وجود نقابات حرة ،وال سيّام يف قطا َع ِي التعليم
والصحة( .((2فقد استفادت هذه الفواعل من منح سخية،
أكسبت النظام السيايس يف الجزائر وهم املناعة(.((2

•إسرتاتيجية االحتواء :وصل اإلسالميون إىل الحكم يف كل من
تونس ومرص يف صورة "اإلخوان املسلمون" ،وقد مثل ذلك
تحولً نوعيًا يف الخريطة الحزبية ،بيد أ ّن االنقالب العسكري
بقيادة عبد الفتاح السييس ،وعــودة الدولة العميقة يف
مرص( ،((2وفوز قائد الباجي السبيس باالنتخابات الرئاسية يف
تونس ،كانت شواهد دلّت بوضوح عىل تراجعهم يف املشهد
السيايس العريب بعد ما عرف بالربيع العريب .ويبدو أ ّن هذا
مل يحدث يف الجزائر ،فلخربة السلطة مع اإلسالميني ،ال يسمح
لهم بالوصول للسلطة ،وعىل خالف ما كان متوق ًعا  -سيطرتهم
عىل الربملان يف الجزائر يف ترشيعيات  - 2012بقي حزب جبهة
التحرير الوطني محتفظًا بأغلبية مقاعد الربملان .ويف املقابل،
ترشك جبهة التحرير الوطني بعض القوى االسالمية يف الحكم
عىل غرار التحالف الرئايس الذي ض ّم جبهة التحرير الوطني،
ممثل بحركة
ً
والتجمع الوطني الدميقراطي ،وحزبًا إسالم ًيا
حمس .وعىل الرغم من خيار املعارضة الذي انتهجته "حمس"
فإ ّن تكتل "الجزائر الخرضاء"( ((2الذي ضم أحزابًا إسالمية
 21بومغار وأحمد ،ص .332
22 Lahcen Achy, "Algeria Avoids the Arab Spring?" Carnegie Middle East
Center, May 31, 2012, accessed on 2/3/2017, at: http://ceip.org/2mgS8xg
 23يشري مصطلح "الدولة العميقة" Deep Stateإىل العالقة التفاعلية بني املؤسسات
املختلفة داخل الدولة ،والتي يكون لها تأثري عميق ،نتيجة املصالح والعالقات املتشابكة،
وقد استعمل املصطلح ألول مرة يف تركيا للتعبري عن شبكات من املجموعات وضباط القوات
املسلحة الذين سعوا لحامية علامنية الدولة الرتكية بعد قيامها عىل يد مصطفى كامل أتاتورك،
ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تهدد مبادئ الدولة الرتكية العلامنية .كام ارتبط
بوكالة االستخبارات ووكالة األمن القومي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وشاع استخدامه بعد
أحداث الربيع العريب يف مرص ،ويعني املؤسسات العسكرية واألمنية والقضائية واإلعالمية
التي اجتمعت لغرض الحفاظ عىل مصالحها عند شعورها بالتهديد .انظر:
Patrick H. O'Neil, "The Deep State: An Emerging Concept in Comparative
Politics," SSRN, August 22, 2013, pp. 1-29, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2mbLB6r
 24ويطلق عليه عادة "التحالف األخرض" ،ويضم ثالثة أحزاب إسالمية ،وهي" :حركة
مجتمع السلم" ،و"اإلصالح" ،و"النهضة".
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رسعان ما تالىش رباطه ،فقد مثل عامر غول( ((2املنشق عن
بديل إسالميًا
حركة حمس ،بتأسيسه لحزب "أمل الجزائر"؛ ً
فضل عن عدم قدرة التيار
للسلطة عن حركة "حمس" .هذا ً
اإلسالمي يف الجزائر عىل التعبئة الشعبية ،للخربة التاريخية
من جهة ،ونوعية الخطاب السيايس السائد من جهة أخرى.

•مسألة االرتباط اإلقليمي ومدى تأثري املتغري الخارجي:
فاعل إقليم ًيا بامتياز يف منطقة املغرب العريب،
أصبحت الجزائر ً
للموقع الجغرايف املتميز ،وشساعة مساحتها وتعداد سكانها،
وامتالكها احتياط ًيا نفط ًيا مؤك ًدا يقدر بــــ  12.2مليار برميل،
محتلة بذلك املرتبة الخامسة عرشة عامل ًيا والثالثة أفريق ًيا،
أما ما يخص الغاز الطبيعي فتحتل من حيث االحتياطات
املؤكدة من الغاز الطبيعي املرتبة الثانية أفريق ًيا ،مبقدار
 159مليار مرت مكع ًبا( .((2بناء عليه ،يرى االتحاد األورويب
زعيم إقليميًا يف املنطقة،
والواليات املتحدة األمريكية الجزائر ً
ويتجنبون حدوث اضطرابات فيها ،حفاظًا عىل مصالحهم
فضل عن كونها رشيكًا أمنيًا للواليات
اإلسرتاتيجية ،هذا ً
املتحدة يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة املغاربية والساحل
األفريقي( .((2فقد كشف الهجوم عىل القاعدة النفطية "عني
أميناس" يف الجنوب الجزائري (كانون الثاين /يناير  )2013عن
جملة من املخاطر والتهديدات اإلقليمية املثرية للقلق ،والتي
تدفع باتجاه انعدام األمن .وهكذا ،متثّل هذه التحديات عبئًا
إضاف ًيا عىل الداخل املضطرب بعدوى الربيع العريب ،بفعل
ديناميات األمن املتغرية يف هذا الفضاء الذي تتقاسم معه
الجزائر حدو ًدا شاسعة ،وتفرض عىل الجزائر أداء دور إقليمي
أكرب لتحقيق األمن يف املنطقة(.((2
•اإلصالحات السياسية :التحايل بالترشيعات لتربير البقاء:
بــدأت الحكومة عملية "اإلصــاح السيايس" يف ردهــا عىل
االحتجاجات الشعبية ،وشمل عد ًدا من مشاريع القوانني
الجديدة بعد مشاورات سياسية شكلها الرئيس بوتفليقة
 25عامر غول ،رئيس حزب "أمل الجزائر" ،وزير سابق لألشغال العمومية ،وكذا النقل،
والسياحة ،وهو اآلن عضو مبجلس األمة الجزائري.
 26للمزيد ،انظر:
U.S. Energy Information Administration (EIA), accessed on 2/3/2017, at:
http://www.eia.gov/
27 Achy, "Algeria Avoids the Arab Spring?".
28 James D. Le Sueur, "Algeria: the Arab Spring, and the Specter of
Jihad," in: Daniela Huber, Susi Dennison & James D. Le Sueur, Algeria Three
Years After the Arab Spring, Mediterranean Paper Series 2014 (Washington:
The German Marshall Fund of the United States, January 2014), pp. 9-15,
accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mw9ZRu
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إلدارتها( ،((2مع الطبقة السياسية الفاعلة ،ومنظامت املجتمع
املدين ،ومختلف الشخصيات الوطنية ،ليتوىل التشاور بنفسه
مع الرؤساء السابقني للجزائر ،متثلت بـ :إصالح القانون
االنتخايب ،وفتح املجال لتأسيس أح ـزاب جديدة ،وإنهاء
احتكار اإلعالم املريئ واملسموع ،وزيادة عدد املقاعد الربملانية،
وفرض "الكوتا" النسائية ومشاركة املرأة يف املجالس املنتخبة،
وحاالت التنايف مع العهدة الربملانية ،وصالحيات املؤسسات
الدستورية( .((3وقد سبق هذا قرار رفع حالة الطوارئ يف 23
شباط /فرباير  ،2011والذي جرى العمل به قرابة العرشين
سنة( .((3وصولً إىل التعديل الدستوري لسنة  .((3(2016لقد
مثلت هذه اإلصالحات أداة يف يد النظام بغية التكيف ،نظ ًرا
إىل التوازن الهش ،بيد أ ّن هذه الترشيعات مل تصل إىل إصالحات
حقيقية( ،((3بل هدفت إىل تعزيز قوة السلطة التنفيذية(،((3
ومنع عدوى الربيع العريب ،وامتصاص غضب الشارع ،وذلك
باإلسكات القانوين عرب مشاريع القوانني العضوية(.((3
 29رأَس هيئة املشاورات السياسية السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة،
لتشمل يف ما بعد مستشا َري الرئيس محمد عيل بوغازي ،ومحمد توايت ،وقد فتح باب
مفصل
ً
املشاركة يف املدّة بني  21أيار /مايو و 21حزيران /يونيو  ،2015لرتفع يف ما بعد تقري ًرا
يحتوي عىل  76صفحة وملحقًا من  32صفحة ،وقد رفع التقرير إىل رئيس الجمهورية الذي
توىل وضع رزنامة لإلصالحات.
 30حول هذه القوانني العضوية راجع :الجريدة الرسمية الجزائرية يف عدديها األول
والثاين ،يف كانون الثاين /يناير .2012
 31الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،أمر رقم  20 ،11 - 1ربيع األول 1432
املوافق  23شباط /فرباير  ،2011ويتضمن رفع حالة الطوارئ ،انظر :الجريدة الرسمية ،العدد
 ،2011/2/23 ،12ص .4
 32الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،القانون رقم  26 ،17 - 16جامدى األوىل
 1437املوافق  6آذار /مارس  ،2016ويتضمن التعديل الدستوري ،انظر :الجريدة الرسمية،
العدد  7 ،14آذار /مارس  ، 2016ص .1 - 36
 33هناك دراسة قدّمها الكاتب واإلعالمي الجزائري الدكتور محمد صغري كاوجة ،وضع
فيها سامت حقيقية لإلصالحات السياسية يف الجزائر ،وذكر من تلك السامت :غلبة السلطة
التنفيذية ،وخلوها من عنرص الثقة املفقودة منذ زمن طويل ،وأن األمني إذ أوكل مهمة
اإلصالحات إىل وزارة الداخلية ،قلب األمور؛ إذ تم إقرار القوانني العضوية املذكورة قبل
صدور تعديل الدستور الذي هو مصدر هذه القوانني .انظر :محمد صغري كاوجة" ،دراسة
وتحليل مستقبل اإلصالحات السياسية يف الجزائر بني التصور والتطبيق" ،املوقع الشخيص،
 ،2016/2/11شوهد يف  ،2016/12/2يف:
http://bit.ly/2lYVanb
يتجل يف االكتفاء مبشاورات عني لها نظام الحكم
 34الدليل عىل هيمنة القوة التنفيذية ّ
لجنة من صلبه ،كام انحرص دور هذه اللجنة يف االستامع إىل املدعوين ،من دون أي التزام
حيالهم ،ماعدا إيصال آرائهم ومواقفهم إىل رئيس الجمهورية الذي يعود إليه أمر البت فيها.
فعال باقتصاره عىل
ثم عرضت هذه القوانني عىل الربملان بغرفتيه ،ومل يعد دور الربملان ً
املصادقة عىل مشاريع القوانني التي تقرتحها السلطة التنفيذية ،وتغيبيه من خالل الترشيع
بأوامر أثناء غياب الربملان بني الدورتني ،ما يفرغه من محتواه ،واليشء ذاته مع الغرفة الثانية
ممثلة يف مجلس األمة والتي يعني ثلثها رئيس الجمهورية.
"35 Derek Lutterbeck & Rachid Tlemçani, "Arab Spring à l'algérienne,
The Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief (September
2013), accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2lv5hOZ
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ً
ثالثا :الحركات االحتجاجية
والرهانات السياسية في الجزائر:
بحث في جذور األزمة
يُع ّد البحث يف جذور األزمة وإدراك االختالالت الوظيفية غاية يف
الصعوبة ،فالرهان السيايس يتوقف عىل مدى تجاوز العقبات
املرتبطة بالحاالت املرضية التي باتت لصيقة بالنظام السيايس
واملجتمع الجزائري عىل ح ّد سواء ،ضامنًا لعملية سياسية سليمة
يكون الفعل الدميقراطي إحدى صورها ،والثقافة الدميقراطية أحد
تجلياتها ،ولن يستقيم ذلك إال بالتعرض للركائز الثالثة التي متثل
الرهان السيايس يف الجزائر.
•رشعية السلطة السياسية :عىل خالف مرص وتونس ،حيث تجسد
النظام فيهام يف شخص كل من حسني مبارك وزين العابدين
بن عيل ،تواىل عىل الجزائر منذ سنة 1992خمسة رؤساء ،كان
آخرهم عبد العزيز بوتفليقة .فالجزائريون يعرفون ويدركون
جي ًدا أ ّن إطاحة الرئيس ال تعني تغيري النظام ،عىل الرغم من
محاولة السلطة إضفاء الطابع القديس عىل شخص الرئيس الحايل
(بوتفليقة) الذي يصور يف املخيال الجمعي لدى الجزائريني بأنّه
رمز العزة والكرامة واستعادة األمن والسكينة( .((3ومع ذلك ،يظل
أساسا لخطاب سيايس يستمد
الحقل السيايس الوطني خاض ًعا ً
كل مرشوعيته من رسالة جبهة التحرير الوطني "التاريخية"؛
ّ
رسالة حرب التحرير الوطنية .فإضافة إىل الرتاكم الريعي الذي
مجال كب ًريا للمناورة،
حاز مرشوعية اجتامعية وأعطى السلطات ً
ممثل بخطاب الرشعية التاريخية،
ظل "الريع السيايس" مستم ًرا ً
ومثل بذلك ثنائية "الريع السيايس" و"الريع البرتويل" ،ويبدو أ ّن
األوىل يف طريقها إىل الزوال بيولوجيًا ،أما الثانية فبدت مالمحها
للعيان مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية سنة 2014
إىل عتبة  30دوال ًرا للربميل ،ومنه يظل البحث عن االستمرارية
التي لن تخرج عن إعــادة تصحيح حاالت الخلل الوظيفي
والعجز التي تعرتي الرشعية الدميقراطية(.((3
•يف طبيعة السلطة السياسية وإعادة التفكري يف عالقة الجيش
بالسلطة :تستند السلطة السياسية يف الجزائر إىل بريوقراطية
متجذرة .ومن جانب آخر ،ال مراء يف القول إ ّن هذه البريوقراطية

36 Addi, p. 176.
التغيات الجارية يف العامل
 37سفري ناجي" ،تطورات الوضع السيايس يف الجزائر يف سياق ّ
العريب" ،ترجمة عمر حسني ،يف :مجموعة مؤلفني ،الربيع العريب :ثورات الخالص من االستبداد
دراسة حاالت (بريوت :الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية ،)2013 ،ص .399 - 398
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خاضعة مبارش ًة ومنذ االستقالل لهيمنة الجناح العسكري من
فكثريا ما اتخذت املؤسسة العسكرية يف الجزائر
السلطة(ً .((3
العديد من القرارات ذات الطابع السيايس ،عاملة مببدأ :ال
رئيسا للجزائر من دون موافقة الجيش
ميكن ً
شخصا أن يصبح ً
(((3
وجهاز املخابرات .
وال مناص من القول إنّه يجري توصيف الحالة الجزائرية
بأ ّن "الجيش له دولة" يف إشارة إىل التغلغل الكبري يف مفاصل
السلطة ،وصفوة القول أ ّن ما اصطلح عليه" الجيش السيايس"
يف إشارة إىل جهاز املخابرات ،كان لغ ًزا يصعب حلّه ،فقد تعاقب
منذ سنة  1990إىل غاية سنة  ،2014عىل الحكم خمسة رؤساء،
يف مقابل عرشات الحكومات والوزراء ،ولكن ظل منصب مدير
املخابرات ثابتًا طوال هذه امل ّدة يف يد شخص واحد ،وهو ما
يحمل عىل االعتقاد أ ّن منطق خضوع كل ما هو غري عسكري
تابع ملا هو عسكري؛ صفة يجري تداولها بصفة واقعية وتؤكدها
التجربة الرتاكمية يف تاريخ الجزائر املعارص .ويطرح يف املقابل
ً
سؤال مل ًّحا :من كان يحكم فعل ًّيا(((4؟
إ ّن هذه الثنائية ،والتي تحسم ملصلحة سلطة الجيش الوازنة
يف املشهد السيايس الجزائري ،تعرقل كث ًريا مسألة أولوية بناء
الدولة ،ما قوض العملية السياسية يف الجزائر بأكملها ،وأفرغ
إىل حد بعيد وظيفة الجيش املجتمعية من محتواها الحقيقي.
ويف املقابل؛ جعل من فكرة أ ّن الجيش الحامي األول للبالد،
والضامن األول للدستور مدعاة للريب ،مع املساس مبارشة
كل العمليات االنتخابية،
باملؤسسات السياسية ،ومبصداقية ّ
والتي يف كثري من األحيان توصف بالتزوير ،وبات يف الذاكرة
االجتامعية أ ّن من يحدد الرئيس هم "الجيش السيايس" كام
جرى توصيفه من قبل(.((4
محل جدل
بات هذا النقاش عىل م ّر السنوات القليلة املاضيةّ ،
واسع؛ انتهى يف األخري إىل تفكيك جهاز املخابرات وإحالة مديره
 38املرجع نفسه ،ص .400 - 399
 39إدريس رشيف" ،الجزائر :العالقة بني مؤسسات الدولة قبيل االنتخابات الرئاسية"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2014/3/27 ،شوهد يف  ،2017/3/2يف:
http://bit.ly/2mcab7h
 40ناجي ،ص . 401 - 400
 41هناك دراسة ملحمد حشاموي ،ناقش فيها مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف
الجزائر منذ استقاللها ،مجادلً أن العسكريني –الذين أشار إليهم مبصطلح الربيتوريني  -هم
من يتولون تسيري شؤون البالد بحسب ما يخدم مصالحهم ،مش ًريا إىل الفساد املستفحل يف
املؤسسات وعمليات تصفية الحسابات ،وعدم التوزيع العادل للسلطة والرثوة يف البالد .انظر:
"Mohammed Hachemaoui, "Permanences du jeu politique en Algérie,
Politique étrangère (2/2009), pp. 309 - 321.
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عىل التقاعد .ويف املقابل؛ متّت املناداة بالدولة املدنية ،والتي
أكدها األمني العام الحايل لحزب جبهة التحرير الوطني عامر
سعيداين ،ويبدو أ ّن يف ذلك نو ًعا من تبيان انتصار مؤسسة
الرئاسة عىل جهاز املخابرات ،ولكن تبقى هذه الحركية
أي تطبيق فعيل ،ما مل يتم إرفاق ذلك بإصالحات
خاوية من ّ
دستورية عميقة تحدد بوضوح مهامت هذه املؤسسة املحورية
وصالحياتها .والحال أ ّن التعديل الدستوري سنة  2016أغفل
ذلك ،ما يستدعي إعادة النظر يف هذه العالقة التي تأسست
عىل مدى عقود من الزمن.
•املساءلة وإعادة النظر يف العالقة بني الدولة واملجتمع :تطرح
الحالة الجزائرية الكثري من النقاشات بخصوص الرهانات
السياسية القادمة ،فالوضعية االقتصادية غري املريحة ،والحياة
السياسية املتعرثة؛ تبعثان عىل القول إ ّن فعل االحتجاج ميكن أن
يكون أعنف من ذي قبل ،ما مل تتم معالجة االختالالت الوظيفية،
سياس ًيا ،واقتصاديًا ،ومجتمع ًيا ،وهي املسؤولية التي تقع عىل
عاتق النخب السياسية املكلفة بالشؤون العامة .ويف ظل فشل
هذه النخب يف أداء وظيفتها فإ ّن ذلك من شأنه أن يكون تعب ًريا
عن انقطاع يف العالقة بني الدولة واملجتمع ،والحقيقة أ ّن هذه
القطيعة من شأنها إنتاج منوذجني متوازيني؛ منوذج الدولة التي
ال تأخذ عىل عاتقها املشكالت الحقيقية للمجتمع من خالل
االستجابة ملطالبهم ،وتحقيق الضبط االجتامعي الذي يجعل
املواطنني خاضعني لسلطتها ،ومنوذج ثان منبثق من حركية
املجتمع ،ويظهر ذلك يف عدم الثقة والعمل خارج سلطتها ،يف
املجال السيايس بضعف املشاركة السياسية ،أو القانوين بعدم
احرتامه ،أو االقتصادي بالعمل خارج األطر املنظمة للعملية
االقتصادية يف ما يعرف بـ "السوق السوداء"( ،((4والذي غالبًا ما
ال تتحمل املؤسسات السياسية العامة املسؤولية عنه ،وهو ما
يضعف رصاح ًة مضمون الدولة ووجودها يف ح ّد ذاته(.((4
ويبدو أ ّن االتجاه العام يف الجزائر يدفع نحو النموذج الثاين،
فالقوى االجتامعية قوية واملؤسسات السياسية ضعيفة .وما
دام الحال كذلك؛ فإ ّن العودة إىل النموذج الثاين يدل بوضوح
 42يشري هذا األمر إىل ما يعرف بـ "الرتابندو"  ،Trabendoوهو النشاط الذي تزايد
يف السنوات القليلة املاضية ،وهو يعطينا صورة كبرية بحسب قول محمد عبد الباقي
رض ذلك
الهرمايس ،من متكن أشخاص من النجاح خارج نطاق الهيكل الرسمي للسلطة ،كام ي ّ
ببنية االقتصاد الوطني ،انظر :محمد عبد الباقي الهرمايس" ،التغري االجتامعي -االقتصادي
السياسية :املغرب العريب" ،يف :غسان سالمة (إعــداد) ،دميقراطية من دون
ومضاعفاته ّ
دميقراطيني :سياسات االنفتاح يف العامل العريب /اإلسالمي ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،) 2002،ص .388
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عىل عجز مزمن يف تلبية حاجات املواطنني ،عىل الرغم من
الجهد املبذول من طرف السلطة السياسية يف البالد .وبني هذا
وذاك ال بد من االتجاه نحو النموذج األصلح الذي متثل فيه
الدولة معنى الرفاهية االجتامعية.

رابعا :في آفاق التغيير في
ً
الجزائر :نحو نزع القدسية عن
النظام السياسي في الجزائر
يظل االعتقاد السائد أ ّن أفق التغيري محدود ،فحتى مع االضطرابات
العميقة التي شهدتها الجزائر منذ سنة  ،1988ظل التغيري من
الصعوبة مبكان .وضمن سياق إقليمي مضطرب؛ حافظ النظام
الجزائري عىل مرونته ،باستعامله ورقة "اإلسكات االقتصادي" تارة،
وبالتحايل باإلصالحات القانونية والسياسية تارة أخرى .وضمن
هذه األوضاع ،تواجه الجزائر اليوم ثالثة تحديات حقيقية ،وجب
معالجتها والتعرض لها تجن ًبا للتغيري العنيف والصعب؛ عىل الصعيد
السيايس ،من خالل إعادة النظر يف العملية السياسية مبجملها ،ومن
ث ّم ضامن انتقال دميقراطي يكون الفعل الدميقراطي نواته األوىل
وتعزيز رشعية النظام السيايس .وعىل الصعيد املؤسيس ،من خالل
اإلصالحات الدستورية العميقة التي قوامها دستور دميقراطي ،يضمن
ويحدد حقوق الجميع وواجباتهم ،ويؤسس لدولة القانون .وعىل
الصعيد االقتصادي واالجتامعي ،والذي بات التح ّدي األكرب من خالل
تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية وافتقار الجزائر إىل بديل
اقتصادي ،والذي ظل عقو ًدا طويلة ضام ًنا الستمرارية النظام من
خالل سياسة رشاء السلم االجتامعي ،وهو ما يستدعي إعادة التفكري
يف البديل ،مبا يحرك عجلة التنمية ويضمن األمن واالستقرار .هذه
املحاور متثل صامم األمان يف وجه التغيري العنيف ،وتؤسس للبناء
السيايس ،االقتصادي واالجتامعي.

11على الصعيد السياسي :في بناء
التوافق االجتماعي
هذا هو الشق الذي يتطلب تعزيز الثقافة السياسية التي تؤسس
للقيم واملامرسة الدميقراطية ضمن الخصوصية املحلية للمجتمع
الجزائري ،والتي تتضمن عملية تطوير املؤسسات السياسية التي
ينبغي أن تتوافق مع الثقافة السياسية السائدة يف املجتمع ،ومتكني
جميع الفاعلني السياسيني املؤثرين من التفاهم عىل إجراءات عمل

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

سياسية تضمن الدينامية وتكون الضامن األسايس لعمل املؤسسات
التي تعرب عن إرادة املجتمع.
إ ّن إعادة البناء السيايس هذه ،يجب أن تبدأ من رؤية تحتية تبدأ
من األسفل بغية القضاء عىل املظاهر الشكلية ،والتي كرست لثقافة
عدم الوثوق والالمباالة بالشأن السيايس ،وهي العملية التي يجب
أن تعمل عىل إشاعة الدميقراطية داخل األحـزاب السياسية ،مبا
يضمن املشاركة السياسية التي تتطلب التأسيس لوجود أحزاب
سياسية فاعلة ،ومجتمع مدين أكرث اندما ًجا يف العملية السياسية،
وهي الركائز األساسية التي تفيض إىل توافق سيايس يكون قوامه
دولة الحق والقانون والقضاء عىل الفساد ،يف إطار حكم راشد يستند
إىل الرقابة واملساءلة والشفافية ،بوصفها رشوطًا رضورية للتنمية
السياسية واالقتصادية ،حتى يتم تعزيز الحكامة ثقاف ًة سياسية ال
مرشو ًعا سياس ًيا فقط.

أساسا إىل غياب رشعية دميقراطية
والحال أ ّن هذا االنسداد راجع ً
حقيقية ،فالرشعية التاريخية التي غذّت هذا الجانب عقو ًدا من
الزمن؛ تواجه اليوم النضوب املحتوم ،نتيجة بروز جيل جديد من
الشاب يؤمن برشعية اإلنجاز ،وبتنمية اقتصادية حقيقية تضمن له
العيش الكريم (نصف السكان تقل أعامرهم عن  30سنة) ،وال يؤمن
بالخطاب الرسمي املشحون بالرشعية التاريخية املنبثقة من الكفاح
ضد االستعامر الفرنيس ،هذا الخطاب غال ًبا ما يتم تضخيمه ليمثل
أي خطاب سيايس
خزانًا بقيمته السياسية والرمزية ،ويقف يف وجه ّ
يدعو إىل فك حالة الجمود وتطليق "الريع السيايس" الذي – وإن
كان سيختفي دعاته بيولوج ًيا – ما زال يأخذ ح ّي ًزا أكرب يف الخطاب
السيايس يف الجزائر ،وال يقترص ذلك عىل السلطة الحاكمة فحسب،
بل يتع ّدى ذلك إىل املعارضة السياسية ،واألحزاب املجهرية ،ما يوحي
أ ّن الخطاب السيايس بات فاق ًدا للرشعية الدميقراطية التي هي
أي مرشوع سيايس تكون منطلقاته األساسية التطوير السيايس
وقود ّ
واالقتصادي م ًعا ،بعي ًدا من الخطاب الشعبوي الذي بات ال يتامىش
والحركية املجتمعية يف زمن العوملة.
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22على المستوى المؤسسي :في ضمان
الشرعية الدستورية
يحتاج ذلك إىل صوغ دستور دميقراطي توافقي يضمن توزيع السلطة
توزي ًعا متوازنًا ومتكافئًا ،ويح ّد من هيمنة السلطة التنفيذية( ،((4وهو
ما كرسه التعديل الدستوري سنة  ،2016بإعطاء السلطة التنفيذية
صالحيات واسعة ممثلة برئيس الجمهورية( ،((4ولن يتحقق ذلك إال
فضل عن العمل
مبنح السلطتني الترشيعية والقضائية صالحيات واسعةً ،
عىل ترسيخ استقاللية القضاء وعدالته مبا يعزز بناء دولة القانون،
وبناء مؤسسات سياسية دميقراطية تحظى بثقة املواطنني وتعرب عن
تطلعاتهم ،وتدفعهم إىل االنخراط يف الفضاء العام والسيايس(.((4
ويف ذات السياق ،وجب تأكيد مبدأ الرشعية الدستورية إلعادة إنتاج
عالقة إيجابية بني الدولة واملجتمع ،وعدم االكتفاء بالرتسانة القانونية
وضخامة الترشيعات ،بحيث يجمع الكثريون عىل أن النصوص
الدستورية يف الغالب جيدة وتكفل مساحات واسعة للعمل السيايس،
لكن املالحظ عىل األقل أن املامرسة السياسية يف الواقع بعيدة ج ًدا من
النصوص املوجودة ،وهو ما أشار إليه تقرير التنمية اإلنسانية العربية
لسنة  2004تحت عنوان ":دساتري متنح الحقوق ،وقوانني تصادرها"،
ذلك أ ّن هذه الدساتري كث ًريا ما تحيل عىل الترشيع العادي تنظيم
الحريات والحقوق ،وغال ًبا ما يعمل الترشيع العادي عىل تقييد الحق،
بل مصادرته أحيانًا ،وهو ما يفقد النص الدستوري جدواه ويفرغه من
محتواه( .((4والحال هذا مع القوانني العضوية الصادرة يف الجزائر 2012
التي رافقت اإلصالحات السياسية والقانونية.
أي إصالح قانوين ،مهام كان جي ًدا ،عاج ًزا عن تحقيق
بنا ًء عليه ،سيبقى ّ
ما يبتغى منه ما مل يرفق بإرادة سياسية جادة وحقيقية يف مختلف
املستويات .لذلك؛ ال بد من القفز عىل املقاربة القانونية وجعلها الحقة
 44متثل مسألة هيمنة السلطة التنفيذية عىل بقية السلطات األخرى ميزة يف األنظمة
السياسية العربية ،وقد أشار إليها تقرير التنمية اإلنسانية العربية عام  2004بدولة الثقب
األسود بالقول :تجسد الدولة العربية الحديثة إىل حد بعيد التجيل السيايس لظاهرة "الثقب
األسود" الفلكية؛ إذ تشكل السلطة التنفيذية "ثق ًبا أسود" ،يحول املجال االجتامعي املحيط
به إىل ساحة ال يتحرك فيها يشء ،وال يفلت من إسارها يشء .نجد هذه املركزية املتزايدة
يف الجهاز التنفيذي مضمنة يف النصوص الدستورية للدول املعنية ،التي متنح رأس الدولة
صالحيات واسعة ،بوصفه الرئيس األعىل للجهاز التنفيذي ومجلس الوزراء وللقوات املسلحة،
وللقضاء والخدمة العامة .انظر يف ذلك :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام " ،2004نحو الحرية يف الوطن العريب" (عامن :املطبعة الوطنية ،)2004 ،ص .15
 45راجع يف ذلك الباب الثاين املتعلق بتنظيم السلطات ،الفصل األول الخاص بالسلطة
التنفيذية من املادة  84إىل املادة  :111الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،القانون
رقم  26 ،16 - 1جامدى األوىل  1437املوافق  6آذار /مارس  ،2016ويتضمن التعديل
الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،14الصادرة بتاريخ  7آذار /مارس  ،2016ص. 22 - 16
 46سعاد بوسنية" ،عالقات الدولة  -املجتمع يف املنطقة العربية :املعضالت واألفاق" ،ورقة
غري منشورة مقدمة يف فعاليات امللتقى الدويل حول الحركات االجتامعية وسياق التحول يف
منظومة قيم الوالء واالنتامء يف املنطقة العربية ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،الشلف 20 - 19 ،نيسان /أبريل .2016
 47برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،2004ص .12
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أو موازية للعمل السيايس ال سابقة له ،وخاصة يف ظل توظيفها من
طرف السلطات القامئة لتربير استمراريتها ،وجعلها من إنجازاتها،
يف حني أن تلك السلطات أول من يتجاهلها .ويرى الخرباء يف هذا
املجال أيضً ا أن مسار صوغ الدستور ينبغي أن يكون منفت ًحا ،وأن
يتضمن مساهامت قطاع واسع من العنارص الفاعلة أبعد من األحزاب
السياسية( .((4وهي أمور لن تحقق فعاليتها إال باحرتامها وتكريس
تطبيقها عىل صعيد املامرسة العملية.

33على الصعيد االقتصادي :االستدامة
والتفكير في بديل اقتصادي
ظل االقتصاد الجزائري رهني قطاع املحروقات ،فمع اإلصالحات اإلدارية
ّ
واالقتصادية منذ االستقالل ،مل يتخلص صانع القرار يف الجزائر من
التبعية لهذه املادة اإلسرتاتيجية التي تخضع لسوق دولية تتحكم فيها
عوامل السياسة الدولية ومحدداتها ،ويبدو أ ّن السياسة الدولية تأثرت
كث ًريا باألوضاع السياسية واألمنية يف الرشق األوسط ،وزيادة حصة
كل من إيران وروسيا من اإلنتاج ،وغريها من العوامل التي ال يسمح
ولعل نقطة التحول هذه باتت تطرح
املقام ملزيد من التفصيل فيهاّ .
نفسها مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية سنة  ،2014وتراجع
مدخوالت الجزائر من العملة الصعبة ،وتراجع احتياطات الرصف ،بل
وصل األمر إىل اللجوء إىل صندوق ضبط اإليرادات ملعالجة العجز يف
املوازنة العامة للدولة( ،((4وإعالن حالة التقشف التي اتخذتها الحكومة
شعا ًرا لها عىل مدى السنتني املاضيتني.
ويف السياق عي ِنه ،يواجه الريع البرتويل الذي استعمل كث ًريا يف "اإلسكات
االقتصادي" وامتصاص غضب الشارع اليوم ،النضوب املحتوم ،وذلك
 48ألفارو فاسكونسيلوس وجريالد ستانغ" ،اإلصالح الدستوري يف مرحلة االنتقال إىل
الدميقراطية" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر مبادرة اإلصالح العريب بالتعاون مع مؤسسة أبحاث
السياسات االقتصادية يف تركيا ،أنقرة 21 - 20 ،أيلول /سبتمرب .2012
 49صندوق ضبط االيرادات FRRهو حساب فرعي للحكومة يف البنك املركزي أنشئ سنة
 ،2000وهو عبارة عن فوائض الرضائب عىل النفط التي يتم حسابها عىل أساس الفرق بني
سعر النفط يف السوق الدولية ،والسعر املرجعي البالغ  37دوال ًرا للربميل .ويحول الفائض
إىل الصندوق ،ويسحب منه لتمويل العجز يف امليزانية يف حال مل تكن عائدات الرضائب
عىل النفط كافية .يف البداية هدف الصندوق إىل خفض ديون الجزائر الخارجية .وعندما تم
التخلص من الديون الخارجية تقريبًا بحلول عام  ،2006أصبح الغرض الرئيس من الصندوق
منذ ذلك الحني هو دعم التمويل الحكومي املحيل لربامج االستثامر العام يف إطار برامج
التنمية وخطط خمسية للمدّة  2009-2005و .2014-2010وقد لجأت الجزائر يف غضون
السنتني املاضيتني إىل اللجوء بصفة كبرية لهذا الصندوق بغية تغطية العجز املايل الناتج من
تدهور أسعار النفط التي وصلت أسعارها إىل أقل من  30دوال ًرا ،أي أقل من السعر املرجعي.
رقم قياس ًيا سنة  ،2015بسبب تراجع عائدات النفط والغاز والتوسع املايل
سجل عجز املوازنة ً
الكبري؛ فقد بلغ العجز الكيل للموازنة  16.4يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،إذ تراجعت
عائدات النفط والغاز بنسبة  30يف املئة ،بينام ارتفع اإلنفاق بنسبة  10.2يف املئة ،وقد تم
أساسا من مدخرات صندوق ضبط اإليرادات التي انخفضت إىل  12.3يف
متويل هذا العجز ً
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،بعد أن كانت  25.6يف املئة سنة  .2014انظر:
International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country Report, no. 16/127,
May 2016, p. 4, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mhbgLH

العدد 25
آذار  /مارس 2017

لعوامل ،منها ما سبقت اإلشارة إليه بخصوص تراجع األسعار ،ويف املدى
املتوسط؛ النضوب والزوال املتوقع لهذه املادة ،حال كونها مصد ًرا
فضل عن أمور عملية ،من قبيل تزايد الطلب واالستهالك
حيويًا للطاقةً ،
الداخيل ،بحيث ارتفع حجم االستهالك املحيل من النفط والغاز من
 26يف املئة من اإلنتاج يف سنة  2005إىل  40يف املئة يف سنة .2010
وقد ساهمت ثالثة عوامل يف هذا االتّجاه ،هي تزايد عدد السكان،
بحيث من املتوقع أن يصل أو يفوق عدد السكان يف الجزائر عتبة
 45مليون نسمة بحلول سنة  ،2050والزيادة غري املسبوقة يف استرياد
السيارات عىل مدى السنوات الثالث السابقة( ،((5واالنخفاض املصطنع
يف أسعار الوقود املحلية بفضل الدعم الحكومي الكبري .وقد زادت
حصة االستهالك املحيل من الغاز الطبيعي من  19يف املئة من اإلنتاج
يف سنة  2005إىل  29يف املئة يف سنة .((5(2010
واستنا ًدا إىل ذلك ،أشارت دراسة صدرت يف سنة  2008عن معهد
"تشاتام هاوس" إىل أنه لن يكون لدى الجزائر نفط متاح للتصدير
بعد سنة  .2023وتقول دراسة أخرى إن من املر ّجح أنه لن يعود لدى
الجزائر نفط ليك تص ّدره بني سنتَ ْي  2018و .2020وتحذر الدراسة
نفسها من أنه من دون اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة ،قد تفقد
البالد مكانتها منت ًجا للنفط بحلول سنة .((5(2026
وهي التطورات التي ستحد كث ًريا سياسة إعادة توزيع املوارد الريعية،
وتقلص هامش املناورة أمام أيّة محاولة لرشاء السلم االجتامعي مبنطق
"الرشوة االجتامعية" التي مصدرها الريع املنتهية صالحيته .ويف هذه
الحالة ،ال مخرج من ذلك إال بإعادة توليد مصادر طاقة بديلة تعطي
لالقتصاد الجزائري حركية ،ومن ًّوا خارج املحروقات ،اقتصا ًدا منت ًجا
للرثوة ،أكرث اندما ًجا يف اقتصاد عاملي تطبعه العوملة الشاملة ،مستن ًدا
إىل اقتصاد املعرفة واالستثامر يف العنرص البرشي ،مستجي ًبا للتحديات
والضغوط الداخلية بالتقليص من ح ّدة البطالة وضامن تنمية مستدمية
تفيض إىل تحقيق األمن واالستقرار ،وهو منوذج اقتصادي جديد بأدوات
أساسا عىل املشاركة والفعالية واإلدارة الشفافة،
متجددة ،يرتكز ً
والدميقراطية الهادفة للتحكم ،وتسيري املوارد املادية والبرشية يف خدمة
العدالة االجتامعية ،وهي مسائل جوهرية ج ًّدا يتطلبها اقتصاد بديل
قائم عىل االبداع واملنافسة الحرة ،ومشاركة فاعلني من غري الدولة،
كالقطاع الخاص واملجتمع املدين.
 50بحسب الديوان الوطني لإلحصاء؛ بلغ عدد السيارات املستوردة  253307سيارة ،سنة
 ،2014يف حني بلغ سنة  2015نحو  ،190694إذ يقدر االنخفاض بـ  24.72يف املئة ،انظر:
Office National des Statistiques, "Les immarticulations des vehicules
automobiles," 2015, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mgYg8J
51 Achy, "The Price of Stability in Algeria," p 17.
52 Ibid.; Ali Kefaifi, "Algérie 2015: Le spectre lancinant du début de la fin
des exportations pétrolières," La Nation, December 27, 2011, accessed on
2/3/2017, at: http://bit.ly/2nANb2F
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44الجزائر واالنتقال الصعب:
سيناريوهات التغيير
أحيت الثورات العربية املخاوف من تكرار سيناريو  ، 1988فقد لجأ
الخطاب الرسمي إىل إثارة املخاوف عرب املدخل النفيس واالجتامعي،
محذ ًرا من تعقيدات االنحراف نحو العنف ،ويبدو أ ّن هذا التعامل
سيكون ذا فعالية محدودة ،إن مل يتم التفكري يف أطر بديلة تكون مبثابة
الرضورات البنيوية ملواجهة املخاطر والتحديات ،عىل نحو يسمح للنظام
السيايس من القيام مبهامته عىل نحو مؤسيس وقانوين ،مع تبني سياسات
متكنها من مواجهة األخطار وتحمل االلتزامات ،استنا ًدا إىل املحاور التالية:
• البناء السيايس مطل ًبا لتحقيق الرشعية الدميقراطية.
• البناء املؤسسايت مخر ًجا لتقوية األداء.

• البناء االقتصادي والخيار التنموي مطلبًا إسرتاتيجي.
ويف اإلجامل ميكون القول إ ّن آفاق التغيري والتحول يف الجزائر تقف عند
مفرتق طرق بني احتاملني ،وفق سيناريوهني مختلفني:
السيناريو األول ،يكون بتجاوز الوضع املتأزم والقطيعة مع املايض ،عرب
اإلصالح واالنتقال نحو األحسن من داخل النخب الحاكمة ،ويكون
ذلك أيضً ا بفعل القوة الدافعة والعمل الجامعي من داخل املؤسسات
السياسية الفاعلة ،وفق ميكانيزمات الحكم الدميقراطي ،مع توفري الرشوط
الحقيقية لنهضة اقتصادية حقيقية ،عرب التحول إىل فضاء اجتامعي مبدع،
وهنا نكون أمام ثقافة الدولة بعي ًدا من ثقافة السلطة ،فاألوىل مخرجاتها
الحرية ،والثانية يف إنتاج االستبداد.
السيناريو الثاين ،وهو أش ّد قطيعة مع األول ،ويقوده الشارع ،وهو سيناريو
ثوري عنيف ،وقد يغذي مشاعر اليأس لدى املواطنني ،واستثامر األزمات
الداخلية ،يف شقها السيايس أو االقتصادي واالجتامعي ،عىل الرغ من أنه
سيناريو مستعبد ،بسبب الخصوصية الجزائرية ،والرتاكم التاريخي ،اللذين
فضل عن االرتباطات اإلسرتاتيجية
أفرزتهام األزمة األمنية يف الجزائرً ،
بالقوى العاملية (الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب ،والصني ،وروسيا).
وتظل املسألة الجوهرية التي تلوح يف األفق هي :متى سيكون التغيري؟
ومن سيقود هذا التغيري؟ ويبدو أ ّن حالة الجمود هذه تؤكد بوضوح أ ّن
عمليات االنتقال ستأخذ وقتًا ،نظ ًرا إىل اعتبارات داخلية وخارجية ،جعلت
من الجزائر االستثناء العريب.

الخاتمة
عىل الرغم من كرثة األدبيات التي تحدثت عن الربيع العريب ،فإنها
تقييم واقع ًيا ،بل وقيت حبيسة ثنائية الحرية
فشلت يف تقييمه
ً
واالستبداد السيايس .والواقع أ ّن التغيري املنشود يف سياق الحراك
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العريب مل يكتمل نضجه ،وبات من الرضوري الحديث عن اإلصالح
بدل التغيري .وبالرجوع إىل الجزائر ،يبدو أ ّن تأثري "ال ّربيع العريب"
كان واض ًحا عىل النظام السيايس فيها ،ودفعه إىل اإلصالح التدريجي
املدروس واملرشوط ،ولكن مسألة التغيري بقيت مستعصية إىل حد
بعيد؛ إذ عىل الرغم من الحركات االحتجاجية ،مل تتم املطالبة بإسقاط
النظام ،ويف اعتقادنا أ ّن تحليل الحالة الجزائرية وفهمها ،يحتاجان
إىل منوذج خارج ثنائية الحرية واالستبداد ،وذلك لالعتبارات التالية:
•تعرب الحالة الجزائرية عن فشل مجتمعي أكرث منه سياسيًا،
وهو ما أثبتته احتجاجات " 3جانفي  ،"2011وأزمة غرداية،
وأحــداث الجنوب الجزائري (االحتجاجات املتعلقة بتوفري
مناصب الشغل).
•يجب فهم املزاج املجتمعي الجزائري؛ أهو بالفعل هو راغب يف
تغيري سيايس حقيقي انطالقًا من إدراك وا ٍع لقيم الدميقراطية
معي؟
ومامرساتها ،أم أنه يكتفي بتحقيق رضا اقتصادي ّ
•محدودية دور املعارضة السياسية يف الجزائر عىل خالف تونس
ومرص .وذلك لخربة النظام الجزائري معها منذ األزمة األمنية
التي عصفت بالبالد سنة .1992
•وانطالقًا مام تم بيانه وتفصيله ،فإ ّن التحول يف الجزائر ،كام
نعتقد ،يبقى مرهونًا مبجموعة من املحاور ال ميكن تجاوزها يف
دراسة الحالة الجزائرية:
•الدور الكبري للمؤسسة التنفيذية عىل خالف البقية يف فرض
أجندة اإلصالح السيايس.
•الدور الكبري والغالب للمؤسسة العسكرية ،بحيث أ ّدت دور
الضابط ،وحققت التوزان تحقيقًا كب ًريا يف سياق "الربيع العريب".
وهذا لخصوصيتها التاريخية وعالقتها بالسلطة السياسية.
•استمرار اإلسكات االقتصادي ،ولكن يبقى هذا السالح ضعيفًا
نسب ًيا ،وخاصة مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية،
بداية من سنة .2014
•تتابع الرتاكامت التاريخية ملشكلة الالثقافة السياسية .ذلك أ ّن
بناء مجتمع مدين قوي وفاعل يرتبط يف األساس بطبيعة الثقافة
السياسية السائدة يف املجتمع.
•غياب التنشئة االجتامعية والثقافة الدميقراطية لدى أفراد
املجتمع الجزائري.
•االنتقال اإلقليمي املكثّف للمشكالت األمنية املوجودة مسبقًا
يف املنطقة العربية والساحل األفريقي ،وعودة تحديها لألمن
الوطني؛ األمــر الــذي يجعل مسألة التغيري ترتبط ارتباطًا
وثيقًا بإفرازاتها.
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