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اتجاهات الرأي العام الجزائري تجاه الحراك الشعبي
Algerian Public Opinion Trends Towards Popular Hirak

 الخاصــة بالحــراك الشــعبي فــي الجزائــر ترســخ2020/2019 أظهــرت بيانــات المؤشــر العربــي
ظاهرة الخروج إلى الشارع لالحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية
، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية،واالقتصادية واالجتماعية
 وأكدت نتائج المؤشــر أن االســتبداد واالســتئثار بالحكم.مثــل االنتظــام في األحزاب والنقابات
َ
الحــراك الزخم الكبير
 وأعطت،والفســاد هــي أكبــر العوامل التي دفعت الناس إلــى االحتجاج
، وعلى الرغم من نجاح حراك الشــارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على االســتقالة.الــذي ميــزه
 وارتفاع مســتوى اآلمــال في تحقيق تحســن في،ومنعــه مــن الترشــح لعهدة رئاســية خامســة
فــإن تلــك اآلمال ســرعان مــا تراجعت بعد تنامــي اعتقاد
ّ ،المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
. وأن األوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل،مفاده أن النظام لم يتغير
. الحراك، الجزائر، المؤشر العربي:كلمات مفتاحية
The Arab Opinion Index 2019/2020 data on the Algerian Hirak shows the
consolidation of the phenomenon of taking to the streets to protest as the
dominant form of expression of political, economic, and social demands at a
time when forms of institutional political participation, such as party and trade
union membership, are declining. The Index results confirmed that tyranny,
monopolisation of power and corruption are the main factors that led people to
protest and gave the movement the great dynamism that characterises it. Although
the Algerian street movement succeeded in forcing Abdelaziz Bouteflika, the
former President of Algeria, to resign, preventing him from running for a fifth
term as president and raising hopes for an improvement in economic and social
indicators, these hopes quickly faded after the conviction grew that the regime
had not changed and that the general situation remained as it was before.
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مقدمة
يُع ّد اللجوء إىل االحتجاج يف الشارع ،بصفته فضا ًء عا ًّما ،سلوكًا شائ ًعا
لدى الجزائريني ،حتى قبل عام  ،2010وقد ق ّدرت الرابطة الجزائرية
لحقوق اإلنسان أ ّن الجزائريني يخرجون لالحتجاج مبعدل  14ألف
مرة كل سنة((( .ولكن ذلك يحدث غالبًا عىل نطاقات محدودة
زمن ًيا ومكان ًيا ،وألسباب تتعلق بإدارة الشأن املحيل يف الغالب.
ومل يكن الطابع السيايس واض ًحا دامئًا أثناء هذه االحتجاجات من
خالل الشعارات واملطالب املرفوعة .وإىل اليوم ،ال يزال الجدل
محتد ًما بخصوص إذا ما كانت االحتجاجات األبرز يف تاريخ البالد،
يف ترشين األول /أكتوبر  ،(((1988ذات صبغة سياسية واضحة ،أو
"انتفاضة خبز" أفرزتها الظروف االقتصادية واالجتامعية العصيبة
التي تلت األزمة االقتصادية عام .1986
وبالتزامن مع االنتفاضة يف تونس بد ًءا من كانون األول /ديسمرب ،2010
اندلعت يف عموم املدن الجزائرية احتجاجات واسعة بسبب الغالء،
فيام ُعرف الحقًا بـ "انتفاضة الزيت والسكر"((( ،ولكنها مل تتطور
لتأخذ شكل ثورة شعبية كام حصل يف تونس ومرص وليبيا ،وذلك
لعوامل كثرية ،من بينها انحصار املطالب املرفوعة يف التنديد
بالظروف االقتصادية املرتدية.
وبحلول نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة
( ،)2021-1937وإعالنه الرتشح لالنتخابات التي كانت مقررة
يف نيسان /أبريل  ،2019انطلقت موجة جديدة من االحتجاجات
يوم  22شباط /فرباير من العام نفسه ،يف شكل مظاهرات سلمية
أسبوعية ع ّمت كل مناطق البالد ،إىل أن توقفت اضطراريًا بد ًءا
تفيّش وباء فريوس كورونا املستجد
من آذار /مارس  2020بسبب ّ
(كوفيد .)19-أخذت هذه الحركة االحتجاجية الطويلة اسم "الحراك"،
وشكّلت مرحلة حاسمة يف التاريخ السيايس للجزائر .ويف هذا الصدد
املــؤرّش العريب  ،2020 /2019الذي أجراه املركز
يوفر استطــالع
ّ
" 1الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تحذّر 14 :ألف احتجاج يف الجزائر سنويًا!" ،الرشوق
أونالين ،2016/2/19 ،شوهد يف  ،2022/3/21يفhttps://bit.ly/3aBUO3g :
شخصا بحسب األرقام
 2ع ّمت املظاهرات حينها أغلب مناطق البالد ،وقتل فيها 169
ً
الرسمية ،وقد كانت السبب املبارش يف نهاية حكم الحزب الواحد وإقرار أول دستور تعددي
يف  23شباط /فرباير  .1989ينظر :عبد الحميد عبدوس" ،ملاذا فشلت انتفاضة أكتوبر  1988يف
تحقيق التحول الدميقراطي؟" ،البصائر ،2017/10/10 ،شوهد يف  ،2022/3/5يف:
https://bit.ly/3toXkAF
 3بدأت االحتجاجات يف  5كانون الثاين /يناير  2011عقب االرتفاع املفاجئ يف أسعار
الزيت والسكر ومواد متوين أخرى ،واستمرت عدة أيام ،وتخللتها أحداث شغب وتخريب.
وخلّفت  5قتىل وقرابة  800جريح .ينظر'" :ثورة الزيت والسكر' ...الرشارة التي أطفأت
'الربيع العريب' يف الجزائر" ،الرشوق أونالين ،2013/1/14 ،شوهد يف  ،2022/3/11يف:
https://bit.ly/3OTQJH0
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ٍ
بيانات يف غاية األهمية لفهم
العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
موقف الجزائريني من الحراك ،واستطالع آرائهم تجاه دوافع هذا
النمط من املشاركة السياسية الجامهريية ونتائجه.

ً
أوال :دوافع التظاهر
هناك رابط قوي يف نظر الرأي العام بني الطابع االستبدادي ألنظمة
الحكم والفساد الذي يسودها ،ولذلك يعتقد أغلب املستجيبني أ ّن
معارضة الدكتاتورية ومناهضة الفساد هام أهم سببني لخروج الناس
إىل الشوارع للتظاهر ،وظل هذا االعتقاد ثابتًا تقريبًا منذ انطالق
الثورات العربية نهاية عام  .2010ويف املقام الثاين توجد العوامل
ذات العالقة بحياة الناس اليومية ،مثل سوء األوضاع االقتصادية،
وغياب العدل واملساواة بني املواطنني .ومن الالفت لالهتامم يف
نتائج املؤرش العريب أن األسباب األكرث حضو ًرا هي املتعلقة مبوقف
"الضد" من مسأل ٍة ما ،يف حني يرتاجع االتفاق عىل املطالب التي هي
"من أجل" قيمة معينة .بعبارة أخرى ،مثة ميل أكرب إىل االتفاق بني
املتظاهرين عىل ما خرجوا لالحتجاج ضده ،يف مقابل اتفاق أقل بشأن
ما خرجوا للتظاهر من أجله .وميكن مالحظة ذلك ،من خالل النسب
التي حصلتها مطالب تحقيق الكرامة ،وتعزيز الحريات السياسية،
وإرساء الدميقراطية ضمن األسباب العامة لالحتجاج ،والتي راوحت
بني  4و .%8هذا الوضع يف حاجة إىل تأمل ،فاالتفاق عىل كون النظام
مستب ًدا وفاس ًدا ،وعىل تر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف البلد
يجمع الناس عىل اختالف توجهاتهم السياسية وانتامءاتهم املذهبية
أو الطائفية ،لكن األمر يصبح بالغ الصعوبة حني يتعلق بالقيم
الجامعة خارج إطار االتفاق عىل معارضة النظام .وقد بينت التجارب
يف تونس ومرص وليبيا أن إسقاط النظام أهون من بناء توافق سيايس
إلقامة نظام جديد يحقق طموحات مختلف الفرقاء.
مثة مالحظة أخرى مهمة تتعلق بالنسبة املتدنية للذين يعتقدون
أن احتجاجات الشارع كانت من أجل الدميقراطية ،والتي ظلت يف
حدود  %5يف مؤرش  2016ومؤرش 2020؛ وهذا األمر يطرح أسئلة
جادة بشأن واقع املطلب الدميقراطي يف املنطقة العربية :هل هو
مجرد مطلب نخبوي؟ وملاذا ال يأخذ موق ًعا متقد ًما ضمن الدوافع
املحركة للفعل االحتجاجي يف املنطقة؟
تكمن إحدى الفرضيات التي ميكن أن تق َّدم لتفسري هذا التناقض يف
األثر السيئ الذي خلفته سياسات "الرتويج للدميقراطية" يف العامل
العريب من جانب الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وبعض
املنظامت الدولية غري الحكومية .وهي سياسات أبانت التناقض
املوجود بني الخطاب واملامرسة؛ إذ ترافقت املشاريع واملبادرات
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الجدول ()1
أهم سبب لخروج الناس للتظاهر يف الشارع

2020/2019

2016

أسباب اندالع الثورة أسباب اندالع الثورة
2013/2012
املرصية 2011
التونسية 2011

نتيج ًة ألوضاعهم االقتصادية السيئة

5

14

28

12

20

ضد الفساد (فساد النظام)

21

22

33

19

15

عدم وجود عدالة والظلم والقهر (غياب
العدل واملساواة بني املواطنني)

8

10

8

14

10

ضد الدكتاتورية

27

18

6

13

8

من أجل الحريات السياسية

8

7

8

14

8

سوء اإلدارة

--

--

--

0

1

احتكار السلطة /وغياب التعددية

--

--

5

1

8

العاملة للغرب

--

--

--

--

6

من أجل الكرامة

4

1

--

--

--

من أجل الدميقراطية

5

5

--

--

--

السياسات الخارجية املحابية للغرب

--

--

1

--

--

التوريث السيايس للمناصب السياسية
العليا

--

--

3

--

--

أخرى

0

19

1

2

0

ال أعرف /رفض اإلجابة

22

4

7

25

24

املجموع

100

100

100

100

100

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر .)2020

الرامية إىل نرش الدميقراطية وتعزيزها يف العامل العريب مع عالقات
وثيقة باألنظمة التسلطية يف املنطقة ،إضافة إىل ضلوع تلك األطراف
الدولية ،خاصة الواليات املتحدة ،يف إجهاض محاوالت االنتقال
الدميقراطي التي أفرزت نجاح أحزاب وتيارات سياسية مناوئة
ملصالحها ،كام أن تجربة االنتقال السيايس يف العراق عقب الغزو
األمرييك عام  ،2003والذي شُ ّن باسم الرتويج للدميقراطية ،فشلت
فشاًل ذري ًعا ،وأنتجت وض ًعا مأساويًا ومنوذ ًجا غري قابل لالحتذاء؛ بل
ً

أكرث من ذلك ،عادت التجربة العراقية بالرضر عىل كل حاميل مرشوع
اإلصالح الدميقراطي يف املنطقة العربية عمو ًما(((.
وبخصوص العوامل التي دفعت الناس إىل املشاركة يف حراك الشارع
يف الجزائر ،اعترب  %47من املستجيبني أ ّن ترشح بوتفليقة لعهدة
رئاسية خامسة كان السبب األول للحراك ،بينام اعتربه  %24يف
 4ينظر يف هذا املوضوع :العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية،
عبد الفتاح مايض (محرر) (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2021 ،
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املرتبة الثانية ضمن األسباب العامة الندالع االحتجاجات؛ والواقع أن
األسباب األخرى ،كارتفاع تكلفة املعيشة ،والتضييق عىل الحريات
العامة ،وغياب التداول السلمي عىل السلطة ،كانت حارضة باستمرار،
حتى قبل مجيء بوتفليقة ،ولكن حالة الرئيس الصحية ،وعجزه التام
جعاَل الجزائريني
عن تسيري شؤون البالد منذ نهاية العهدة الثالثةَ ،
يشعرون بحرج كبري بعد أن ترضرت سمعة البالد يف كل مرة يظهر
فيها الرئيس بتلك الصورة املخزية .ويف دولة ذات نظام رئاسوي قوي،
مل يتقبل الجزائريون أن يحكمهم رئيس غري قادر عىل االضطالع
مبهامته بنفسه .ومع إعالن بوتفليقة ،أو من يتحدث ويحكم باسمه،
عزمه عىل املنافسة من أجل عهدة خامسة ،ثار الجزائريون وأعلنوا
رفضهم وتح ّديهم مهام كانت أشكال القمع التي ميكن أن تواجههم،
وكان شعار "ال للعهدة الخامسة" يتصدر مسريات يوم الجمعة خالل
األسابيع األوىل من الحراك.
الجدول ()2
أهم سببني دفعا الناس إىل التظاهر ضد نظام بوتفليقة
السبب األول السبب الثاين

ارتفاع األسعار /ارتفاع تكلفة املعيشة

9

9

الفساد اإلداري واملايل

14

12

البطالة /عدم توافر فرص عمل

5

5

عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة

1

7

سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم

4

8

انخفاض مستوى األجور

1

1

تقييد الحريات العامة

1

1

غياب التداول السلمي للسلطة

8

9

ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة

47

24

االعتقال والسجن للمعارضني

0

1

مرض الرئيس بوتفليقة

5

8

سيطرة مجموعة أشخاص (قوى غري
دستورية) عىل رئاسة بوتفليقة

4

11

ال أعرف /رفض اإلجابة

1

--

ال يوجد خيار ثانٍ

--

4

املجموع

100

100

املصدر :املرجع نفسه.

وانسجا ًما مع النتائج العامة للمؤرش العريب السابقة الذكر ،جاء
الفساد املايل واإلداري يف املرتبة الثانية ضمن األسباب التي ح ّركت
االحتجاجات يف الجزائر ،وهي الظاهرة التي استفحلت بقوة خالل
حكم بوتفليقة(((؛ فقد زاد نفوذ أصحاب املال يف السياسة ،وانترشت
ظاهرة رشاء املناصب ،وطفت عىل السطح قضايا فساد يف املشاريع
العامة عىل نح ٍو مل يشهده الجزائريون من قبل ،وزاد من حدة
املشكلة ارتباط أغلب تلك القضايا مبق ّربني من محيط الرئيس.

ثان ًيا :التباين بين نسب التأييد
ونسب المشاركة
بغض النظر عن الدوافع املحركة لحراك الشارع يف حالة الجزائر بني
ِّ
عا َمي  2019و ،2020أبدى أغلب املستجيبني تأييدهم للمظاهرات
(الشكل  ،)1ومل تتجاوز نسبة املعارضني لها  .%6وقد أدت اإلخفاقات
واألزمات التي سادت العهدتني األخريتني للرئيس بوتفليقة ،خاصة
عقب مرضه ،إىل من ّو رغبة كبرية يف التغيري لدى عموم املواطنني ،وهو
ما جعل نسبة التأييد تأيت مرتفعة.
يف املقابل ،وعىل الرغم من نسبة التأييد العالية ،مل يعلن سوى %27
أنهم شاركوا فعل ًيا يف املظاهرات ،وهذا راجع ،من بني عوامل عديدة،
إىل الضعف العام ملستوى املشاركة السياسية يف الجزائر ،مبختلف
أشكاله ،والشكوك يف قدرة الشارع عىل التأثري الفعيل يف الشأن
السيايس الداخيل .ولذلك ،نرى أن املواقف السياسية للمواطنني،
مثل تأييد االحتجاجات ،ال ترتجم دامئًا إىل سلوك عميل .ورمبا كانت
التجربة السياسية للبالد خالل الفرتة القصرية لالنفتاح السيايس يف
املدة  ،1991-1989واملآالت العنيفة التي أعقبتها خالل التسعينيات
من القرن املايض ،قد جعلت أغلبية الجزائريني يتبنون منطًا من
التعبري عن املواقف السياسية ،حا ًّدا خطاب ًيا ،ول ّي ًنا سلوك ًّيا.
عامل آخر يف هذا الصدد ،وهو عدم وجود قيادة سياسية معلنة
مثة ٌ
للحراك ،وال برنامج عمل واضح املعامل ،وال أرضية مطالب جامعة.
وهذا ما جعل الناقمني عىل األوضاع السياسية واالقتصادية يبدون
تأييدهم لالحتجاج من غري أن يرتجموا ذلك يف مشاركة فعالة
يف الواقع.
 5ينظر :محمد بنكاسم" ،ماذا تقول التقارير الدولية عن الفساد يف الجزائر؟" ،الجزيرة نت،
 ،2019/3/28شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/39a85zZ :
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الشكل ()1
نسب التأييد للحراك يف الجزائر ()2019-2020

ﻻ أﻋﺮف/
رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺪة

أؤﻳﺪ اﳌﻈﺎﻫﺮات
أﻋﺎرض اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

أؤﻳﺪ اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺪة

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر .)2020

الشكل ()2
نسبة املشاركني يف املظاهرات أثناء الحراك

املصدر :املرجع نفسه.
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الجدول ()3
توقعات الجزائريني حيال نجاح حكومة عبد العزيز جراد املع ّينة يف كانون الثاين /يناير 2020
سوف تنجح بالتأكيد

سوف تنجح إىل
حدٍّ ما

لن تنجح إىل حدٍّ ما

لن تنجح عىل
اإلطالق

ال أعرف /رفض
اإلجابة

تحسني الوضع االقتصادي

12

44

16

18

9

احرتام حقوق اإلنسان

16

45

14

17

9

خلق فرص عمل

14

41

16

19

9

محاربة الفساد

14

42

14

22

9

التوزيع العادل لألموال والخدمات بني
الواليات واألقاليم (العدالة بني األقاليم)

17

38

16

18

11

العمل عىل تحقيق التوازن يف السياسة
الخارجية للجزائر

16

47

8

12

17

تأسيس لحكم مدين يف الجزائر

12

42

14

19

14

تأسيس لنظام دميقراطي تداويل تعددي

14

40

15

18

14

املصدر :املرجع نفسه.

ً
ثالثا :ما بعد الحراك
بعد أن انحرست موجة الحراك ،وأخــذت الرتتيبات السياسية
والدستورية ملرحلة ما بعد بوتفليقة طريقها إىل التنفيذ ،أبدى
الجزائريون انطباعات متباينة بشأن احتامل نجاح حكومة عبد
العزيز جراد املع ّينة يف كانون الثاين /يناير  2020مبارشة بعد انتخاب
رئيسا للجمهورية .وبالنظر إىل التجارب السابقة،
عبد املجيد تبون ً
عرّبت نسبة ضئيلة ج ًدا ( )%8عن يقينها بأن الحكومة ستنجح يف
ّ
تحقيق مطالب الشارع ،واعترب  %46أنها ستنجح إىل ح ٍّد ما ،وهذه
نسبة مرتفعة ومفاجئة يف الواقع ،ورمبا يرجع ذلك إىل حجم التفاؤل
الذي رافق الجزائريني بإمكانية التغيري نحو األفضل بعد نجاحهم يف
إجبار بوتفليقة عىل االستقالة ،إضافة إىل ما ق ّدمه املسؤولون من
طأمنة أثناء املرحلة االنتقالية ،وخاصة قائد أركان الجيش ،وانطالق
حملة توقيفات واسعة ملسؤولني حكوميني سابقني بتهمة الفساد.
رفعت هذه العوامل مستوى ثقة الجزائريني بالوعود الحكومية،
ولكن نسبة مهمة ( )%33ظلت متشككة يف شأن نجاح املسؤولني
الجدد يف تجسيد تلك الوعود وتحقيق مطالب املتظاهرين.
كانت آمال الجزائريني عالية نسب ًيا بشأن نجاح حكومة جراد يف
تحقيق تقدم يف املؤرشات السياسية واالقتصادية الكربى ،مثل احرتام
حقوق اإلنسان وتعزيز الطابع املدين لنظام الحكم والتأسيس لنظام

دميقراطي تعددي حقيقي ،وتحسني األوضاع االقتصادية ومحاربة
الفساد وتوفري فرص عمل للبطالني وتحقيق التوازن الجهوي .ولكن
هذه اآلمال عادت إىل االنحسار مجد ًدا مبرور الوقت ،وساد االعتقاد
أن الوضع مل يتغري نحو األفضل ،وأن أكرث املؤرشات بقيت كام كانت
عليه من قبل ،إن مل تكن قد ساءت أكرث.
ويف هذا السياق ،أظهرت بيانات املــؤرش العريب أن  %77من
الجزائريني مييلون إىل االعتقاد أن الوضع العام ظل كام كان عليه
من قبل ،بينام اعتقد  %9أن األمور ساءت أكرث .ورأى  %11فقط أ ّن
الوضع بات أفضل بعد الحراك .ويرجع هذا اإلحباط إىل عوامل كثرية،
من بينها استمرار منظومة الحكم نفسها يف السلطة ،وبقاء املؤرشات
االقتصادية واالجتامعية عىل النمط نفسه من الرتاجع ،والخالف الحاد
حول خريطة الطريق التي يجب اتباعها إلخراج البالد من األزمة .وقد
مثاًل ،يف النسب املتدنية للمصوتني يف االنتخابات الرئاسية
تجىل ذلكً ،
يف كانون األول /ديسمرب  ،2019ويف استفتاء تعديل الدستور يف بداية
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020حيث مل يخرج للتصويت سوى %23
من الناخبني(((.
" 6االستفتاء عىل مرشوع تعديل الدستور :نسبة املشاركة بلغت  23.7باملائة" ،اإلذاعة
الجزائرية ،2020/11/1 ،شوهد يف  ،2022/3/4يفhttps://bit.ly/3HCW6Yr :
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الشكل ()3
موقف الجزائريني من حالة الوضع العا ّم بعد الحراك

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻣﺜﻠام ﻛﺎن

أﺳﻮأ

أﻓﻀﻞ

املصدر :املرجع نفسه.

رابعا :دور الجيش في المرحلة
ً
الجديدة
بالنظر إىل التجربة السياسية الجزائرية منذ االستقالل ،والتي أدى فيها
الجيش ،وال يزال ،دو ًرا محوريًا يف منظومة الحكم ،أبدى الجزائريون
عىل نحو ضمني رغبتهم يف أن يقترص الجيش عىل دوره الرئيس يف
الدفاع عن الوطن ،وأن يرتك شؤون الحكم للمدنيني .وعىل الرغم
فاعاًل سياس ًيا خالل سنوات حكم
من تراجع الظهور العلني للجيش ً
بوتفليقة ،فإنه عاد إىل الظهور بقوة من خالل قائد أركان الجيش،
أحمد قايد صالح ،طوال فرتة الحراك ،وهو الذي أرشف عىل عملية
حريصا عىل أن يجري
انتقال السلطة وتسيري املرحلة االنتقالية ،وكان
ً
أي تسوية تجري
ذلك وفق مقتضيات الدستور ،رافضً ا رفضً ا قاط ًعا ّ
خارج التدابري الدستورية .أما الذين يرون أ ّن من األفضل أن يكون
للجيش دو ٌر سيايس ،والذين بلغت نسبتهم  ،%24فهم عىل األرجح
من الفئة التي مث ّنت موقف الجيش خالل املظاهرات بعدم التدخّل
أو استعامل العنف ضد املتظاهرين ،وتعتقد هذه الفئة أن الطبقة
السياسية عاجزة وحدها عن إدارة شؤون البالد يف املراحل الصعبة،
خاصة مع زيادة أهمية العوامل األمنية وتنامي التهديدات املتعددة
األبعاد يف املحيط اإلقليمي املبارش.

ومع الخصوصية التي متيز موقف غالبية الجزائريني من الجيش،
تظهر نتائج املــؤرش العريب املستوى العايل من التقدير لدور
الجيش خالل املظاهرات طوال فرتة الحراك؛ إذ رأى  %85من
املستجيبني أ ّن دوره اتسم باإليجابية ،ويبدو أنهم تب َّنوا هذا
املوقف بعد املقارنة مبا شهدته بعض البلدان العربية منذ بداية
الربيع العريب ،وباملواقف السابقة للجيش يف الجزائر خالل أحداث
 5ترشين األول /أكتوبر  ،1988وعقب االنتخابات الترشيعية التي
أفرزت فوز املعارضة يف كانون الثاين /يناير  .1992فخالل الحراك،
ظهر الجيش يف صورة الحامي لوحدة البالد ،واملانع لكل أشكال
االنزالقات األمنية من جراء الوضعية الهشّ ة ملؤسسات الدولة.
ختا ًما ،تتباين التقديرات لألحداث التي جرت خالل عا َمي 2019
و2020؛ فقد توافر تأييد كبري لقرار بوتفليقة االستقالة ،ولالعتقاالت
التي شملت عد ًدا من رموز نظامه ،غري أن نسبة التأييد انخفضت
أي راية أخرى غري
ً
قلياًل تجاه إعالن رئيس أركان الجيش منع رفع ّ
الراية الوطنية خالل املظاهرات ،يف إشارة إىل راية الحركة األمازيغية
التي كان بعض املتظاهرين يرفعونها يف أماكن مختلفة يف البالد.
ويف هذا املحور من املؤرش تصادفنا مرة أخرى مشكلة االختالف
بخصوص الرتتيبات الواجب اتخاذها للخروج من األزمة ،فعىل الرغم
من أن املطلب الرئيس للمتظاهرين كان رفض ترشح بوتفليقة

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا

116

Issue 55 - Volume 10 - March 2022

الشكل ()4
موقف الجزائريني من دور الجيش خالل الحراك

ﻻ أﻋﺮف/
رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪٍّا

ﺳﻠﺒﻲ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

إﻳﺠﺎيب ﺟﺪٍّا

إﻳﺠﺎيب إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

املصدر :املرجع نفسه.

لعهدة خامسة ،فإ ّن نسبة الجزائريني الذين أعلنوا تأييدهم قرار
إجراء انتخابات رئاسية مل تكن يف املستوى ذاته .وقد عرفت الساحة
السياسية خالل تلك الفرتة ش ًّدا وجذبًا كبرييْن حول جدوى إجراء
االنتخابات يف ظل ظروف وإطار ترشيعي غري مواتيَني ،وطالب عدد
من الناشطني بفرتة انتقالية ينتخب فيها مجلس تأسييس إلعداد

دستور جديد للبالد ،ثم املرور إىل انتخاب رئيس وبرملان منبثق َْنْي
من التفاهامت الجديدة .ولكن إرصار الجيش عىل إجراء االنتخابات
الرئاسية وانقسام الحراك حول مسألة املرحلة االنتقالية أنهيَا ذلك
الجدل ،وجرى تنظيم االنتخابات ،والعودة إىل اإلطار الدستوري
مرة أخرى.

الجدول ()4
املواقف من األحداث الكربى خالل الحراك
أؤيد بشدة

أؤيد إىل حدٍّ ما

أعارض إىل
حدٍّ ما

أعارض بشدة

ال أعرف /رفض
اإلجابة

استقالة الرئيس بوتفليقة

82

13

1

2

2

اعتقال رموز نظام بوتفليقة

82

14

1

2

2

إعالن قائد الجيش عن منع رايات غري الراية الوطنية

63

17

4

9

5

إجراء االنتخابات الرئاسية

39

26

13

14

8

املصدر :املرجع نفسه.
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خاتمة

المراجع

املــؤرّش العريب  ،2020 /2019يف نتائجه املتعلقة
ق ّدم استطالع
ّ
بالتظاهرات االحتجاجية يف إطار ما اصطلح عىل تسميته بالحراك يف
ٍ
إضاءات مهم ًة حول عدد من املسائل ذات األهمية النظرية
الجزائر،
والتطبيقية بشأن دوافع املتظاهرين وتج ّندهم واستجاباتهم.

العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية.
عبد الفتاح مايض (محرر) .الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.2021 ،

يف الحالة الجزائرية ،يعترب الشارع املرسح الرئيس للتعبري السيايس،
تأيي ًدا أو احتجا ًجا وتعب ًريا عن املطالب ،وهذا الوضع هو نتيجة
لرتاكامت التجربة السياسية الجزائرية املعارصة ،حتى قبل االستقالل.
ويف الوقت ذاته ،تعاين أشكال املشاركة السياسية املؤسسة ضمن
األحزاب والنقابات وغريها أزم ًة عميقة ودامئة؛ ما أث ّر سلبيًا يف فاعلية
الشارع يف تحقيق املطالب التي تح ّرك احتجاجاته .ومثلام حصل
مع الحراك ،وعىل الرغم من النجاح يف دفع الرئيس بوتفليقة إىل
االستقالة ،فإ ّن غياب البعد املؤسيس لالحتجاج حال دون تحقيق
املطالب األخرى ،ومل يؤ ِّد إىل تغيري حقيقي للنظام القائم وآلليات
عمله ،وهذا ما يفرس حالة اإلحباط وعدم الرضا التي تلت الحراك،
وانتشار االعتقاد أن الوضع بقي عىل حاله ،وأ ّن اآلمال التي صاحبت
الحراك وهو يف أوج عنفوانه ،رسعان ما تحطمت عىل صخرة حقائق
العيص عىل التغيري.
الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي
ّ
والواقع أ ّن الحالة الجزائرية ليست استثنا ًء يف هذا املجال ،ففي
عموم املنطقة العربية ،تبدي األنظمة القامئة قدرة ومرونة فائقتَ ْنْي
عىل التعامل مع احتجاجات الشارع؛ وسواء جرى ذلك عرب آلية
القمع أو االحتواء ،فإن الحكام نجحوا يف الحفاظ عىل طبيعة النظام
أي احتامالت
وأركانه مقابل إصالحات شكلية ومحدودة .ويف غياب ّ
ملأسسة االحتجاج ،والتوصل إىل توافقات واضحة بني املحتجني بشأن
التصورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية البديلة ،يتوقع أن
تظل فاعلية الشارع يف تحقيق التغيري محدودة ،وقد يرتاجع دوره
مستقباًل باعتباره فضا ًء دميقراط ًيا ومجااًلً للتعبري عن
ً
عىل نح ٍو بعيد
مطالب الفئة العريضة من املواطنني.

املــركــز الــعــريب لألبحاث ودراســـة السياسات .املــؤرش العريب
 ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب .الدوحة:
ترشين األول /أكتوبر .2020

