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:االقتصاد السياسي لالنتقال الديمقراطي في الجزائر
حسابات الحقل ومآالت البيدر

The Political Economy and Democratic Transition in Algeria:
Calculations of the Site and the Results of the Harvest
تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندالع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومـآالت االنتقال
النمــو االقتصــادي الم ّتبع الذي
 وتعالج تأثيــر نظام.الديمقراطــي مــن زاويــة االقتصاد السياســي
ّ
 وخاصة الشــباب منهم الذين تولدت، في اآلفاق السياســية للمواطنين،يُعــرف بالدولــة الريعية
 بل ستؤدي إلى، إلى بر األمان، أخي ًرا،أن مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم
ّ لديهم قناعة راسخة
أشــد
 واتضح أن األمر أصبح. بفعل األداء الســ ّيئ لهــذا النظام،إقصائهــم مــن الناحية االقتصادية
َّ
أن تكلفة اإلصــاح عالية على
إلحاحــا لتبنــي نمــوذج
ً
َّ  اتضــح، ومــع مرور الزمــن.نمــو أشــمل وأَد َوم
ٍّ
ً
رافــدا ومعي ًنا لمواصلــة اإلصالحات
السياســية
اإلصالحات
تكون
أن
عــن
ا
وعوض
.ــا
جميع
الصعــد
ً
ً
. وحــازت أهمية أكبــر حتى من اإلصــاح االقتصادي فــي حد ذاته، أضحــت هــي العائق،االقتصاديــة
ــد مثــا ًلا للنمــوذج المســتعصي علــى االنتقــال
ُّ أن الحالــة الجزائريــة تُ َع
ّ وتخلــص الدراســة إلــى
أساسا
 تتمثل، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دســتورية محدودة،الديمقراطي بكل أشــكاله
ً
 ســواء تعلق األمر بهشاشــة، وقــد عــزز ذلــك وضعيــة الدولــة الريعيــة بــكل تجلياتهــا.باالنتخابــات
.النظام السياسي أو األزمات المتالحقة التي مر بها منذ االستقالل إلى غاية اليوم
 النمو، اإلصالحــات االقتصادية، الدولة الريعية، الجزائــر، االنتقال الديمقراطي:كلمات مفتاحية
.االقتصادي
From an economic standpoint, this study aims to comprehend the reasons for the popular
uprising outbreak, as well as the chances for democratic transition from a political
economy angle. It examines the influence of the rentier state economic growth regime
on the political prospects of citizens, particularly young people, who are convinced
that such a regime will not lead to their ultimate safety, but rather to their economic
marginalization due to the system's poor performance. It turns out that adopting a more
comprehensive and long-term growth approach has become even more critical. As time
goes by, it became evident that reform comes at a hefty cost on all fronts. Rather than
being a tributary and assistance to the continuance of economic reforms, political reforms
became an impediment and took on even greater importance than economic reform itself.
The Algerian situation, according to the study, is an example of the intractable model of
democratic transition in all its manifestations, since the incumbent system was pleased
with restricted constitutional arrangements, notably elections. This has strengthened the
rentier state in all its forms, including the political system's fragility and the succession of
crises it has faced since independence till today.
Keywords: Democratic Transition, Algeria, Rentier State, Economic reforms, Economic
growth.
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مقدمة
أشعل الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق يف  22شباط /فرباير ،2019
للوقوف يف وجه ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة
من طرف الجامعة املحيطة به التي باتت تعرف "بالعصابة"((( ،جذوة
األمل يف رؤية الجزائر تستدرك أخ ًريا فشل النموذج التنموي املعتمد
منذ السبعينيات ،وتتجاوز آثار األزمة السياسية واألمنية الخانقة
( ،)2000-1991وتتدارك الفرصة النادرة لإلقالع االقتصادي عىل م ّر
أربع عهدات كاملة للرئيس املستقيل ( )2019-1999لالنطالق يف
بناء منوذج دميقراطي واعد ،قائم عىل فسح املجال أمام الحريات،
والتداول السلمي عىل السلطة ،ومتكني الشباب من فرص العمل
وتقلد املسؤولية.
مل يكن الحراك الشعبي أ ّول املظاهرات التي تعرفها الجزائر ،بل
سبقتها أحداث أخرى أبرزها ما أصبح يعرف بـأحداث  5ترشين
األول /أكتوبر  ،1988حني خرج شباب يف مظاهرات عارمة ،يف الجزائر
أساسا ،لتنتقل إىل املدن األخرى ،ضد الفقر والتهميش
العاصمة ً
(((
وندرة املواد الغذائية  .كانت االستجابة األوىل لها القمع بتدخل
الجيش وسقوط عدة ضحايا ،قبل اإلعالن عن حزمة من اإلصالحات
السياسية واالقتصادية ،وفتح املجال ،أول مرة ،للتعددية السياسية
وحرية التعبري والتظاهر ،كرسها دستور  .1989غري أ ّن املظاهرات
التي شملت أرجاء البالد سنة  2019بدت سياسية ،ومل تحركها
مطالب اجتامعية يف أول األمر ،عىل الرغم من أ ّن األزمة االقتصادية
كانت واضحة للعيان منذ الصدمة النفطية يف عام 2014؛ بل كان
الهدف منها اسرتجاع كرامة شعب من نظام بلغ به األمر أن قدم
شخصا أنهكه املرض ،حتى مل يعد يقوى عىل الكالم والحركة ،لشغل
ً
منصب رئيس البالد عهدة خامسة.
مل تتعرض الجزائر ملوجة الربيع العريب األوىل التي انطلقت رشارتها
ومست يف جوارها تونس وليبيا؛ وكان لهذا االستعصاء
يف عام ّ ،2011
 1وصف أطلقه رئيس أركان الجيش الجزائري ،أحمد قايد صالح ( ،)2019-1940عىل
الدائرة الضيقة التي كانت تحيط بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (أشقاؤه وعىل رأسهم
أصغرهم سعيد بوتفليقة ،وبعض اإلطارات السامية يف الدولة ،وكذلك قيادات عليا يف
الجيش).
 2عن هذه األحداث وتداعياتها ،ينظر:
M'hamed Boukhabza, Octobre 88, Evolution ou rupture (Alger: Editions
Bouchene, 1991); Said Chikhi, "Algérie du soulèvement populaire d'octobre
1988 aux contestations sociales des travailleurs," Naqd, hors série 1 (2001),
pp. 69-103; Myriam Aït-Aoudia, "Des émeutes à une crise politique: Les
ressorts de la politisation des mobilisations en Algérie en 1988," Politix,
no. 112 (2015), pp. 59-82.
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مربراته((( .فبعد عرش سنوات من االضطرابات السياسية واألمنية
الطاحنة (أزمة تسعينيات القرن املايض) التي أودت بحياة نحو 200
ألف جزائري ،وخلّفت خسائر كبرية يف البنية التحتية ،ق ّدرت بنحو 20
مليار دوالر ،وتركت آثا ًرا اجتامعية ونفسية عميقة ،كان من الصعب
أن يستجيب الجزائريون لدعوات تغيري النظام ،حتى إن كانت
مس ّوغات هذا التغيري قامئة .كام أ ّن النظام مل يشهد منافسة جدية
من طرف مناذج أكرث إنتاجية وتنو ًعا ،تتطلب ،يف العادة ،إصالحات
عميقة عىل كل املستويات ،مل تكن الطبقة السياسية ،يف ذلك الوقت،
مستعدة لتحمل تبعاتها السياسية واالجتامعية يف الوقت نفسه(((.
ويورد نارص جايب ثالثة رشوط موضوعية تساعد عىل ترسيع االنتقال
السيايس وإمتامه يف ظروف مواتية ومعقولة )1 :الوضع املايل للبالد.
 )2التجربة السياسية القريبة للجزائريني وما استخلصوه منها من
ِعرب )3 .البعد العريب والدويل الضاغط((( .وسمحت اإليرادات الهائلة
املتأتية من تصدير املحروقات بإطالق برامج استثامرية عمومية
ضخمة((( ،ساهمت يف زيادة دخل الجزائريني وتحسني معيشتهم
عىل نحو محسوس ،عىل الرغم مام شاب هذه السياسة من فساد
وتباين يف توزيع الرثوة ،وفشل جهود الحكومة يف إقامة قاعدة
صناعية ف ّعالة ،تسمح باالنعتاق من هيمنة ال ّريع .لكن االنعتاق من
(((
هيمنة ال ّريع مل يكن العامل الوحيد املسؤول عن كل اإلخفاقات
التي شابت املسرية التنموية التي حاولت الجزائر عربها ،عبثًا ،إقامة
 3سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن َو َعد ،بعد انطالق رشارة الربيع العريب ،يف خطاب
شهري يف ربيع  2011بإصالحات واسعة ،تبدأ مبشاورات مع مختلف القوى السياسية ،وتنتهي
بصياغة دستور توافقي ،غري أنه رسعان ما تخىل عن تلك الوعود.
4 Frédéric Volpi, "Stabilité et changement politique au Maghreb:
"Positionner l'Algérie dans le contexte régional de l'après-printemps arabe,
Maghreb-Macherek, no. 221 (2014/3), p. 46.
 5نارص جايب ،ملاذا تأخر الربيع الجزائري؟ (الجزائر :منشورات الشهاب ،)2012 ،ص .31
 6هدف الربنامج األول تنشيط الن ّمو مدة ثالث سنوات ( ،)2004-2001ورصد له مبلغ
 7مليارات دوالر .خصص الربنامج يف األساس إلعادة تأهيل البنية التحتية األساسية ،وخاصة
يف املناطق التي مستها أعامل اإلرهاب ،وتلك التي ترضرت من الجفاف .وكان هذا الربنامج
إيذانًا بإطالق برامج استثامر عمومية أخرى كانت أهم؛ من حيث املبالغ املرصودة واملناطق
املعنية .وساعد يف متويل هذه األخرية الفوائض امليزانية الكبرية الناتجة من االرتفاع غري
املسبوق يف أسعار النفط .وغطى الربنامج الثاين (الربنامج التكمييل لدعم النمو والربنامج
الخاص بالجنوب والهضاب العليا) املدة ( ،)2009-2005واستهدف ،بقيمة  200مليار دوالر،
تعزيز البنية التحتية (الطريق السيّار ،ومد خطوط السكة الحديدية) ،إىل جانب الهياكل ذات
الصبغة االجتامعية والتعليمية (املستشفيات ،والجامعات ،واملدارس) .ويف عام  ،2010اعتُ ِمد
برنامج ثالث بقيمة  286مليار دوالر الستكامل الربامج التي ُرُشِع فيها يف الربنامج السابق ،مبا
يف ذلك قطاعات النقل بالسكك الحديدية ،والطرقات ،واملياه ،مببلغ قدّر بـ  130مليار دوالر.
وخصص املبلغ املتبقي ( 156مليار دوالر) إلطالق مشاريع جديدة .ينظر :خالد م ّنة" ،تحليل
السياسة امليزانية يف مرحلة اإلصالحات :دراسة حالة الجزائر منذ سنة  ،"1990دفاتر مركز
البحث يف االقتصاد التطبيقي للتنمية ،مج  ،30العدد  ،)2014( 109ص .37-5
7 El Mouhoub Mouhoud, "L'économie politique du soulèvement Algérien:
Quelles perspectives pour la transition économique?" Mouvements, vol. 10,
no. 2 (2020), p. 161.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

وقوي مبا فيه الكفاية ملواجهة
اقتصاد متنوع قادر عىل التصدير،
ّ
الصدمات الخارجية .ويف الواقع ،إ ّن التاريخ االقتصادي للعامل العريب
(((
يف املدة  2014-2000هو تاريخ لنموذج "الن ّمو املش ّوه" املع ّمم
الذي مل ينتبه إليه سوى قلة ،وهو الذي يفرس إىل حد بعيد البعد
االقتصادي /االجتامعي امله ّم للثورات العربية(((.
وجاءت أزمة انهيار أسعار النفط التي شهدتها األســواق العاملية
( )2021-2014لتزيد من تفاقم املصاعب االقتصادية واالجتامعية
للمواطنني الجزائريني ومن عجز الحكومة( ((1التي مل يكن أمامها
خيارات كثرية ،ما أجربها عىل اعتامد خطة تقشفية صارمة (تقليص
النفقات الجارية ،وتجميد إطالق املشاريع العمومية ،والحفاظ عىل
سبياًل) .أعادت
املــوارد املالية من العملة الصعبة ما أمكن لذلك ً
هذه األزمة إىل األذهان هواجس األزمة االقتصادية لسنة  ،1986ملا
انخفضت أسـعـار الـنـفـط يف األسواق العاملية( ((1من  27.56دوال ًرا
للربميل يف  1985إىل  14.4دوال ًرا يف عام  .1986مل يتوقف القلق عند
اآلثار االقتصادية واالجتامعية ،فقط ،لهذه األزمة ،بل امتد ليشمل
الجوانب السياسية أيضً ا .فمعلوم يف تلك الفرتة أ ّن طرح موضوع
االنتقال الدميقراطي يف الجزائر سبق انهيار جدار برلني يف ترشين الثاين/
نوفمرب  1989وقبل موجة االنتقال الدميقراطي ملطلع تسعينيات القرن
املايض التي عرفتها دول أوروبا الرشقية التابعة للمعسكر السوفيايت
سابقًا ،وأيضً ا ،قبل عقدين عىل أحداث "الربيع العريب" يف .((1(2011
نتيجة انخفاض اإليــرادات النفطية ،مل يعد يف إمكان الحكومة
استعاملها لرشاء السلم االجتامعي وتوزيع ال ّريع عىل مختلف
املجموعات الداعمة لها .وما زاد الطني بلة محاولة ترشيح الرئيس
املنتهية واليته لعهدة خامسة عىل الرغم من عدم استطاعته صح ًيا
القيام بواجباته الدستورية .إ ّن إرصار املجموعة املحيطة بالرئيس
السابق عىل مترير مرشوع العهدة الخامسة أدى إىل اندالع مظاهرات
 8يف ظل هذا النموذج ،ازدهر الفساد ونشأت العالقات غري الصحية املتعددة األوجه بني
املؤسسة السياسية ومؤسسة األعامل.
 9جورج قرم" ،االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف الحالة العربية" ،املستقبل
العريب ،العدد  ،)2014( 462ص .21
 10مل تكن الصدمة النفطية الحالية الصدمة الوحيدة التي شهدتها أسواق النفط ،والتي
عرفت فيها أسعار هذه املادة انخفاضً ا بنحو  70يف املئة من قيمتها منذ حزيران /يونيو
 ،2014بل عرفت قبلها خمس صدمات ،قارب فيها انخفاض األسعار  30يف املئة أو أكرث ،وهذا
ما ألحق رض ًرا كب ًريا باالقتصادات املعتمدة عىل تصدير النفط ،مبا يف ذلك اقتصادات روسيا
وفنزويال والجزائر ،بعد أن بقيت األسعار سنوات فوق  100دوالر للربميل.
 11يُعرف النفط الجزائري باسم "صحاري بالند" ،وهو من النوع الخفيف املفضَّ ل لدى
الدول املستوردة ،بالنظر إىل ميزاته عند تكريره يف مصايف النفط .وعادة ما يكون متوسط
سعر النفط الجزائري مرتف ًعا؛ نحو دوالرين إىل ثالثة عن متوسط سعر سلة منظمة الدول
املصدرة للنفط (أوبك).
 12محمود بلحيمر" ،االنتقال الدميقراطي يف الجزائر ( ،")1988-2016رسالة دكتوراه،
جامعة الجزائر  ،2017 ،3ص .8
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الحراك ،يف  22شباط /فرباير  ،2019املطالبة بوقف "مهزلة"
العهدة الخامسة .وعىل خالف مرحلة "االنتقال الدميقراطي" األوىل
( )1991‑1989التي أفضت إىل أزمة أمنية عميقة ،وصفها البعض
بأنها حرب أهلية( ،((1فإ ّن الحراك الشعبي مت ّيز بسلميته املثالية.
ويف خضم املحاوالت الرامية إىل الخروج من األزمة السياسية التي
طرحتها شخصيات سياسية ،ومنظامت املجتمع املدين ،وأحزاب
سياسية ،طفت عىل السطح مفاهيم االنتقال الدميقراطي واملرحلة
االنتقالية بوصفها أحد الحلول املقبولة واملمكن تطبيقها عرب آليات
مل تحظ باتفاق األطراف جمي ًعا(.((1
وبنا ًء عليه ،فمفهوم االنتقال الدميقراطي يف أوسع معانيه ،يعني
العمليات والتفاعالت املرتبطة باالنتقال أو التحول من صيغة نظام
حكم غري دميقراطي إىل صيغة نظام حكم دميقراطي( .((1ويعرف
غيلريمو أودونال االنتقال  Transitionبأنه "املرحلة الفاصلة بني
نظام سيايس وآخر" .ويضيف يف الصدد ذاته "إن االنتقال محدد ،من
جانب ،بالرشوع يف عملية تفكيك نظام تسلطي ،ومن الجانب اآلخر،
بإرساء شكل من أشكال الدميقراطية والعودة إىل أحد أشكال الحكم
التسلطي أو انبثاق خيار ثوري .وميزة االنتقال (الدميقراطي أو املرحلة
االنتقالية) أن تكون قواعد اللعبة السياسية خالله غري محددة"(.((1
ومن ث َ َّم ،فإ ّن االنتقال الدميقراطي ليس عملية خطية ،وغري مضمونة
النتائج وال ميكن التق ّيد مبدة زمنية إلمتامها .كام أ ّن النكوص عن
املكتسبات املسجلة والعودة إىل النظام السابق تبقى واردة( .((1ويف
هذا الصدد ح ّدد خوان لينز وألفرد ستيبان خمسة رشوط لـرتسيخ
13 Luis Martinez, La guerre civile en Algérie (Paris: CERI/ Kartala, 1998).
 14اعرتضت قيادة الجيش عىل اقرتاح تبنى خيار املرحلة االنتقالية ،فقد اعترب رئيس
أركان الجيش الجزائري السابق ،الفريق أحمد قايد صالح ،أن الفرتة االنتقالية ما هي إال
"تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكري يف بناء دولة مبقاييس أخرى وبأفكار أخرى
ومبشاريع أيديولوجية أخرى ،تخصص لها نقاشات ال أول لها وال آخر ،هل هذا هو املقصود؟
ودب ،وليست لقمة سائغة لهواة املغامرات".
هب ّ
فالجزائر ليست لعبة حظ بني أيدي من ّ
ينظر :عاطف قدادرة" ،ملاذا يرفض الجيش مرحلة انتقالية يف الجزائر؟" ،إندبندت عربية،
 ،2019/6/19شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/3wrww3x :
 15حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،ملفات بحثية ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2013/1/24 ،شوهد يف  ،2021/1/22يفhttps://bit.ly/2Y5kSKF :
16 Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter, Transition from
Authoritarian Rule, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies
(Baltimore/ Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1986), p. 6.
 17يؤكده صامويل هنتنغتون يف دراسته لتجارب الدمقرطة الحاصلة يف التاريخ الحديث
باملوجتنْي األوىل والثانية من الدمقرطة اللتني حصلتا يف املدة 1926–1828
(أي ما يسميه
ْ
بالنسبة إىل األوىل ،واملدة  1962-1943بالنسبة إىل الثانية) ،إذ يشري إىل أن بعض الدول التي
حصل فيها انتقال نحو الدميقراطية يف السابق ،رسعان ما عادت إىل نظام حكم غري دميقراطي
(أو تسلطي) .ينظر يف هذا الصدد:
Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late
Twentieth Century (Norma: University of Oklahoma Press, 1993), pp. 15, 16.
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الدميقراطية ،وتتمثل بتطوير حكم القانون ،وبريوقراطية قادرة عىل
تنفيذ سياسة السلطة الجديدة ،ومجتمع اقتصادي قائم عىل رشكات
ومؤسسات مستقلة عن الدولة ،ومجتمع مدين يؤسس جمعيات
ويدافع عن مصالحه تجاه الدولة ،ومجتمع سيايس (األح ـزاب
السياسية والقواعد االنتخابية) يسمح بإضفاء الطابع املؤسيس
عىل املعايري الدميقراطية( .((1وتبقى هذه الرشوط صعبة التحقيق
مجتمعة ،وخاصة يف الحالة العربية .غري أ ّن "منوذج التحول" الذي
انتقلت فيه الدول من الحكم االستبدادي إىل الدميقراطية من خالل
سلسلة من املراحل ،قد تم رفضه إىل حد بعيد .فقد نظر كثريون
إىل العديد من الدول عىل أنها تقبع يف "منطقة رمادية "تتألف
من مختلف أشكال الحكومات؛ إذ تجمع بني جنباتها الخصائص
الدميقراطية واالستبدادية( .((1ومتيزت التجربة الجزائرية باعتامد
مخطط سيايس إلدارة املرحلة االنتقالية ،مستندة إىل تدابري دستورية
مستمدة من النصوص السارية .لكنها مل تكن مقنعة لقطاع واسع
من مكونات الحراك الشعبي الذي اعترب أن تلك الرتتيبات تقيد مسار
التغيري ،وتر ّجح كفة إعادة إنتاج النظام القائم عىل حساب إمكانية
إنجاز التغيري السيايس السلمي(.((2
وتبقى مسألة االنتقال الدميقراطي والدمقرطة مطروحة ،ولكن من
وجهات نظر تختلف بحسب اختالف مشارب الباحثني ومرجعياتهم
األكادميية( .((2وننطلق من بحثنا هذا لفهم أسباب اندالع الحراك
الشعبي من منطلقات اقتصادية تحاول دراسة تأثري نظام النم ّو
االقتصادي املتبع ،والذي يُعرف بالدولة الريعية ،يف اآلفاق السياسية
للمواطنني ،وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة
أن مثل هذه املنظومة لن تؤدي بهم ،أخ ًريا ،إىل ب ّر األمان ،بل ستؤدي
إىل إقصائهم من الناحية االقتصادية ،بفعل األداء السيئ لهذا النظام،
ليصل اإلقصاء مداه إىل النواحي السياسية.
18 Linz Juan & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and
Consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).
 19لوريل إي ميلر وجيفري مارتيني ،التحول الدميقراطي يف العامل العريب ،توقعات
ودروس مستفادة من العامل العريب (واشنطن :مؤسسة راند ،)2013 ،ص .7
 20مسلم بابا عريب" ،التدبري الدستوري لالنتقال السيايس يف الحالة الجزائرية :هل تلبي
املسالك الدستورية القامئة مطالب الحراك الشعبي؟" ،سياسات عربية ،املجلد  ،9العدد 52
(أيلول /سبتمرب  ،)2021ص .1
 21إن متفحص قاعدة بيانات املجالت الجزائرية املفهرسة ()https://www.asjp.cerist.dz
حتى تاريخ شباط /فرباير ،2021والباحث عن مدلول الكلمة املفتاحية "االنتقال الدميقراطي"
مقااًل تعالج مسألة االنتقال الدميقراطي بصيغة أو بأخرى .غري أ ّن املالحظ هو
يجد ً 930
طغيان املقاالت التي تعالج اإلشكالية من منظور العلوم السياسية أو العلوم القانونية
واإلدارية ،يف حني مل يحظ هذا املوضوع باهتامم بالغ من طرف االقتصاديني.
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قبل عرشين سنة ،ظهرت يف األوســاط األكادميية املهتمة بدراسة
االستبداد( ((2يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أدبيات غزيرة
يف حقل العلوم السياسية( ((2هيمنت عليها نظرية "الدولة الريعية".
وساهم يف هذا االهتامم نتائج دراسات تطبيقية دعمت الرأي القائل
وفضاًل عن إعاقته
بأن الريع النفطي يعيق التحول إىل الدميقراطية(ً .((2
الدميقراطية ،تؤدي وفرة املوارد الطبيعية إىل إقامة أنظمة استبدادية،
وتتسبب يف خراب اقتصادي ،وحتى يف اندالع حروب أهلية .وهذا
ما حدا ببعض الباحثني إىل اعتبار االستبداد يف البلدان الوفرية املوارد
الطبيعية "اللعنة السياسية للموارد الطبيعية"( .((2وعىل الرغم من
وفرة املوارد املالية ،فإن هذا مل مينع من اندالع رشارة االنتفاضات يف
بلدان غنية باملوارد الطبيعية عىل غرار ليبيا ( )2011والجزائر (.)2019
غري أنه يف منتصف العقد املايض بدأت تظهر أدبيات تنتقد هيمنة
التحليالت املرتبطة بال ّريع عىل أنه السبب الوحيد للفساد وغياب
الحكم الرشيد ،يف حني أن هذه التحليالت ،املستندة إىل مناذج رياضية
معقدة ،تخلط بني عالقة االرتباط بني متغريات النموذج املفرس
لظاهرة غياب هذا الحكم يف البلدان الريعية والعالقات السببية
بني هذه املتغريات أي العالقات السببية بني املتغريات املستقلة
مثاًل:
 22ينظر ً
Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime Spain," in: Erik Allardt & Yrjö
Littuney (eds.), The Case of, Cleavages, Ideologies, and Party Systems.
Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of
the Westermarck Society, Academic Bookstore, 1964), pp. 291-341.
 23ينظر يف هذا الصدد:
"Michel Camau, "Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe,
Critique internationale, vol. 30, no. 1 (2006), pp. 59-81; Steven Heydemann,
"La question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe," Critique
;internationale, vol. 17, no. 4 (2004), pp. 54-62
ميكن االطالع أيضً ا عىل الكتاب الصادر سنة  1995حول سياسات االنفتاح يف العامل العريب:
دميقراطية من دون دميقراطيني :سياسات االنفتاح يف العامل العريب /اإلسالمي ،بحوث الندوة
الفكرية التي نظمها املعهد اإليطايل "فونداسيوين ايني انريكو ماتيي /جون ووتربوري"،
غسان سالمة (محرر) (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1995 ،
 24يراجع يف هذا الصدد:
Michael Ross, "Does Oil Hinder Democracy?" World Politics, vol. 53 (April
2001), pp. 325-361; Nathan Jensen & Leonard Wantchekon, "Resource
Wealth and Political Regimes in Africa," Comparative Political Studies,
vol. 37, no. 7 (September 2004), pp. 816-841; Jay Ulfelder, "Natural-Resource
Wealth and the Survival of Autocracy," Comparative Political Studies, vol. 40
(2007), pp. 995-1018; Leonard Wantchekon, "Why do Resource Dependent
Countries Have Authoritarian Governments?" Leitner Working Paper,
no. 11, The Georg Walter Leitner Program in International and Comparative
Political Economy, Yale University (December 1999), accessed on 23/3/2022,
at: https://bit.ly/3ybtEK6
25 Michael Ross, "The Political Economy of The Resource Curse," World
Politics, vol. 51 (January 1999), pp. 297-322.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

أو متغريات التفسري وبني املتغريات التابعة أو متغريات النتيجة(.((2
نواحي عديدة
وتكمن أهمية دراسة الحالة الجزائرية يف أنها تشمل
َ
يف آن واحد .فهي دولة يتسم اقتصادها بهيمنة الريع يف كل مناحي
أساسا عن انخفاض املداخيل
االقتصاد ،وتشهد أزمة اقتصادية ناجمة ً
املتأتية منه من جهة ،وم ّرت مبرحلة "انتقال دميقراطي" قبل أكرث من
ٍ
مخاض سيايس عسري عقب
ثالثني سنة ( )1991-1989ودخلت يف
الحراك الشعبي الذي اندلع يف عام  ،2019من املفروض أن يكون
للعامل االقتصادي دو ٌر مهم يف مـآالتها من جهة أخرى.
ووفق ذلك ،يفسح لنا املجال لنسأل ،هل تساهم األزمة االقتصادية
الحالية ،وما يتبعها من رضورة إصالح اقتصادي ،يف ترسيع وترية
"االنتقال الدميقراطي"( ،((2أم أ ّن "االنتقال الدميقراطي" سيعجل
باإلصالحات االقتصادية؟ لقد راعينا يف هذا التحليل استخدام مفهوم
االقتصاد السيايس ،الذي هو تحليل املجتمع الحديث من خالل إطار
يجمع بني العوامل السياسية واالقتصادية ،نظ ًرا إىل وجود ارتباط معقد
بني السياسة واالقتصاد ال ميكن معه فصل أحدهام عن اآلخر(.((2
مل تكن املرحلة االنتقالية من ضمن الحلول التي اقرتحها الجيش
للخروج من األزمة السياسية عقب استقالة الرئيس الراحل عبد
رص عىل التمسك بالحل الدستوري املتمثل
العزيز بوتفليقة .بل أ ّ
باالنتخابات الرئاسية بصفته مخر ًجا وحي ًدا .وكان ر ّد الرئيس الجزائري
عبد املجيد تبون ،بحسب برنامجه االنتخايب ،عىل املطالب التي رفعها
الحراك سياسيًا بامتياز ،متثل باألساس بتعديل الدستور( ((2واقرتاح
قانون جديد لالنتخابات ،حاولت فيه الحكومة تقديم ضامنات للح ّد
من تغلغل املال السيايس يف الحياة السياسية ،وإفساح املجال واس ًعا
للشباب للرتشح لالنتخابات .وضمن خطة الطريق املقرتحة ،نُظّمت
انتخابات ترشيعية يف  12حزيران /يونيو  2021أسفرت عن فوز حزب
26
Hachemaoui Mohammed, "La rente entrave-t-elle vraiment la
démocratie? Réexamen critique des théories de l'État rentier et de la
malédiction des ressources," Revue française de science politique, vol. 62, no. 2
(2012), p. 214.
أرصت السلطة عىل تنفيذ أجندة سياسية للخروج من األزمة ،قوامها تعديل الدستور
27
ّ
واالنتخابات ،أو ما ميكن وصفه باالنتقال الدستوري يف حني تطالب املعارضة ،مبا فيها األصوات
التي تعرب عن الحراك ،برضورة املرور عرب مسار انتقال حقيقي ،يبدأ بانتخاب مجلس دستوري
(تأسييس) وكتابة دستور جديد ،ومن ثم تنظيم االنتخابات .ينظر :شريين شمس الدين،
"النظام الجزائري بني الغضب الشعبي وأزمة التجديد" ،مجلة السياسة واالقتصاد ،مج ،14
العدد ( 13كانون الثاين /يناير  ،)2022ص 37-1؛ نوري دريس" ،الجزائر :انتخابات رئاسية أم
إجهاض تحول دميقراطي؟" ،مبادرة اإلصالح العريب ،2019/11/27 ،شوهد يف  ،2022/3/5يف:
https://bit.ly/3KNgt52
 28فريدن جيفري" ،االقتصاد السيايس للسياسة االقتصادية" ،مجلة التمويل والتنمية،
العدد ( 6حزيران /يونيو  ،)2020ص .9
 29الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،دستور الجمهورية الجزائرية الدميقراطية
الشعبية الصادر يف الجريدة" ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،رقم .2020/12/30 ،82
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جبهة التحرير (محافظ) الوطني باملرتبة األوىل لالنتخابات الترشيعية
بـ  95مقع ًدا ،متبو ًعا بكتلة األحرار بـ  84مقع ًدا ،وحركة مجتمع
السلم بـ  64مقع ًدا ،والتجمع الوطني الدميقراطي بـ  57مقع ًدا.
وعالوة عىل األوضاع السياسية املضطربة التي شهدتها الجزائر مؤخ ًرا،
أث ّر مزيج الصدمة النفطية وجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
يف االقتصاد والسكان بشدة .وساهمت اإلجـراءات االستعجالية التي
اتخذتها الحكومة يف التخفيف من حدة هذه اآلثار ،وخاصة عىل الصعيد
االجتامعي( .((3ومع بدء انحسار األزمة الصحية وتعايف االقتصاد ،وإن عىل
نحو يسري ،أصبح األمر أشد إلحا ًحا لتبني منوذج لل ّنمو أشمل وأدوم(.((3
لقد قلصت هذه األزمة االقتصادية حجم املناورة أمام الحكومة( ((3التي
كانت تعتمد يف السابق عىل اإليرادات الهائلة من تصدير املحروقات،
أضف إىل ذلك الجائحة التي رضبت العامل بأرسه ،والتي أربكت حسابات
الحكومة كلها( .((3وهو ما يفسح لنا املجال للحديث عن رضورة التفكري
يف كيفية االنتقال من النظام الحايل للن ّمو االقتصادي املرتكز عىل تصدير
سلعة واحدة (املحروقات) وإخفاق كل عمليات التنويع االقتصادي مع
ما يتبعه من آثار يف عملية "االنتقال الدميقراطي".
سنحاول يف هذا العمل تتبع املسار الذي شهدته محاوالت اإلصالح
السيايس منذ إرهاصاته األوىل ومحاوالت "االنتقال الدميقراطي"
( )1991-1989والعراقيل التي شهدها ،والتطورات املتالحقة حتى
عام  ،2020وهذا عىل وقع جهود إصالح اقتصادي رضوري أملته
األزمة االقتصادية الخانقة التي تشهدها الجزائر حال ًيا.

ً
أوال :محاوالت "االنتقال" السياسي
المتعثر على وقع األزمات االقتصادية
األزمة الحالية التي مت ّر بها الجزائر هي حلقة يف سلسلة طويلة من
حلقات عدم االستقرار التي م ّرت بها وأث ّرت يف االستقرار السيايس من
جهة والوضع االقتصادي من جهة أخرى .فمنذ استقاللها ،مل مي ّر عقد
أساسا من
من دون أن تشهد البالد أزمة سياسية أو اقتصادية نتجت ً
تغيريات يف هرم السلطة .ففي سنة  ،1962شهدت الجزائر أوىل أزماتها
30 FMI, "Algérie, Consultation de 2021 au titre de l'article IV," no. 21/253
(Washington D.C: 2021).
31 Ibid.
 32استنفدت الحكومة احتياطي صندوق ضبط اإليرادات (صندوق سيادي) سنة 2017
الذي أنشئ سنة  ،2000وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض مالية معتربة ،ناتجة
من االرتفاع القيايس ألسعار النفط يف األسواق العاملية.
 33خالد م ّنة" ،التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-يف الجزائر" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات،
.2020/7/22
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الشكل ()1
مخطط زمني لتعاقب األزمات ومحاوالت اإلصالح االقتصادي والسيايس عىل وقع تذبذبات أسعار النفط ()2020-1962
وﻓﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

1962

اﻧﻘﻼب
ﻋﺴﻜﺮي

و ﺗﻮﱄ اﻟﺸﺎذﱄ
ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد

1965

1978
دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ

ﺗﻮﱄ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد
1999

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
1986

دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻮﺟﺒﺔ
2001

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﳼ

1988

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ

1991

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﺳﻠﻤﻴﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
2014

1989
إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻀﻮب اﻟﺮﻳﻊ

2019

1994
أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

2021

1998

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ

1999

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﳼ )ﻣﺤﲇ(

2020

املصدر :من إعداد الباحثَني.

باستيالء جيش الحدود عىل السلطة التي كانت متثلها الحكومة
املؤقتة .ومل متض ثالث سنوات حتى أزاح العقيد هواري بومدين
الرئيس أحمد بن بلة ( )1965-1963يف انقالب ُعرف بالتصحيح
الثوري يف حزيران /يونيو  .1965وشهدت بعدها الجزائر استقرا ًرا
سياس ًيا نسب ًيا ،سمح بإطالق برامج اقتصادية واجتامعية واسعة.
وشهدت فرتة حكم الرئيس الشاذيل بن جديد ( )1992-1979أخطر
أزمة سياسية ما زالت تعاين الجزائر آثارها إىل اليوم .فعقب انهيار
أسعار النفط سنة  ،1986دخلت الجزائر يف أزمة اقتصادية حادة.

فعىل سبيل املثال ،ارتفعت نسبة الدين الخارجي إىل الناتج الداخيل
الخام من  16إىل  51يف املئة يف املدة ( ،)1988-1986كام ارتفعت
نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من  51إىل  99يف املئة يف املدة
نفسها ،وهذا بسبب حلول موعد استيفاء ال َّدين( .((3واندلعت عىل
إثرها مظاهرات شعبية كبرية يف ترشين األول /أكتوبر  ،1988وأفضت
إىل انفتاح دميقراطي واقتصادي غري مسبوقَني .غري أ ّن هذه املسرية
توقفت فجأة يف عام  1992باستقالة الرئيس الشاذيل بن جديد،
لتدخل الجزائر يف دوامة عنف دموي مرير .ويف عام  ،1999انتخب
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يف خضم أزمة سياسية خانقة
ووضع أمني مرت ٍد وحالة اقتصادية مرتهلة ،بعد استقالة اليمني زروال
( )1999-1995الذي انتخب هو أيضً ا يف ظروف أمنية واقتصادية
صعبة للغاية .ومضت عرشون عا ًما شهدت فيها الجزائر مداخيل
غري مسبوقة من املحروقات ،سمحت بإطالق مشاريع بنيوية تحتية
هائل للفساد عىل كل املستويات ،وانحطاط
كربى ،صاحبها استرشا ٌء ٌ
مخيف يف مستوى املامرسة السياسية.
ميثّل الشكل ( )1تعاقب األزمــات السياسية ومحاوالت اإلصالح
االقتصادي منذ االستقالل ،إىل غاية اندالع الحراك الشعبي يف سنة
 .2019ويتضح منه بصورة جلية كيف انتقلت الجزائر من دولة أخذت
"34 FMI, "Algérie: Stabilisation et transition à l'économie de marché,
(Washington D.C: 1998), p. 17.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

عىل عاتقها تنمية االقتصاد الوطني بانتهاج سياسة تنموية شاملة
إىل دولة ريعية زبائنية .وخالفًا للمنهجية القامئة يف الثامنينيات عىل
املسرّي /اقتصاد السوق ،بات من املفيد
املقارنة بني الثنائية؛ االقتصاد ّ
أكرث دراسة االقتصاد الجزائري من زاوية االقتصاد الريعي /االقتصاد
اإلنتاجي التي ميكن أن تكون أوضح تفس ًريا للتجربة الجزائرية يف
التنمية .ويبدو واض ًحا أ ّن اإلصالحات االقتصادية تأيت دامئًا يف إطار
حزمة من الحلول لألزمات السياسية التي ،للمفارقة ،تظهر عقب كل
تغيري يف أعىل هرم للسلطة (الرئاسة) .وهنا ميكننا متييز ثالث مراحل
أساسية .املرحلة األوىل ( ،)1978-1962وهي املرحلة التي تلت
االستقالل وشهدت فيها الجزائر محاولة جادة لبناء قاعدة صناعية
يف عهد الرئيس هواري بومدين ،قوامها االقتصاد املوجه واالشرتاكية
وحكم الحزب الواحد .أما املرحلة الثانية ( )1998-1979فهي مرحلة
مضطربة تداخل فيها السيايس واالقتصادي ،عىل نحو ع ّجل بتطبيق
برنامج اقتصادي مفروض من الخارج (برنامج التعديل الهيكيل تحت
وصاية صندوق النقد الدويل) .وتزامن تطبيق هذا الربنامج مع مرحلة
انفتاح سيايس تح ّول فيام بعد إىل أزمة سياسية خانقة غابت معه
كل مبادرات "االنتقال الدميقراطي" السلمي .وتتسم املرحلة الثالثة
( )2020‑1999بظهور منطق االقتصاد الريعي وتأثرياته السياسية(،((3
واالقتصادية ،واالجتامعية الذي كان سب ًبا ،بعد عرشين سنة من
تطبيقه ،يف اندالع الحراك الشعبي يف شباط /فرباير .2019

 .1الشرعية الثورية ومحدودية النموذج
التنموي ()1986-1962
عشية االستقالل ،مل تكن مثة حاجة إىل نقاش كبري للحسم ملصلحة
تعزيز سلطة الدولة وهيمنتها يف امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتامعية جمي ًعا .فعىل الصعيد السيايس ،اعتُمد مبدأ الحزب
الواحد لتسيري دواليب الحكم ،والتخطيط املركزي وتدخل الدولة
الكثيف يف الحياة االقتصادية( .((3وتحددت معامل السياسة االقتصادية
الجديدة بالرتكيز عىل االستقالل االقتصادي عن طريق تأميم الرثوات
الوطنية ،وجزء من تجارة الجملة التي كان األجانب يسيطرون عليها،
 35ينظر :نوري دريس" ،الجزائر :تجربة تحول دميقراطي يف سياق فشل اقتصادي"،
سياسات عربية ،مج  ،9العدد ( 51متوز /يوليو  ،)2021ص .80-60
 36يراجع يف هذا الصدد ،ميثاق طرابلس سنة  ،1962وهو وثيقة محررة باللغة الفرنسية،
يتضمن مرشوع برنامج لتحقيق الثورة الدميقراطية الشعبية ،صدّق عليه باإلجامع املجلس
الوطني للثورة الجزائرية يف طرابلس يف حزيران /يونيو  .1962ومن أه ّم بنوده االختيار
أساسا لبناء الجزائر الحديثة ،وتحويل جبهة التحرير الوطني إىل حزب ،وتغيري
االشرتايك بصفته ً
اسم جيش التحرير إىل الجيش الشعبي الوطني .يف:
Republique Algerienne Democratique Et Populaire, Déclaration du
Congrès de Tripoli Juin 1962, Juin 1962, accessed on 26/3/2022, at:
https://bit.ly/3vS9ROH
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وكذا كل املؤسسات املالية يف البالد ،وعن طريق ٍ
نبذ كاملٍ للتنمية
عىل النمط الرأساميل( ،((3وقد أشار ميثاق الجزائر سنة  1964إىل أن
االشرتاكية هي األسلوب والنظام الوحيد لتحقيق التنمية ،وأن النظام
الرأساميل مرفــوض.
ويف هذه املرحلة ،كام يقول عبد الباقي الهرمايس( ،((3أدى مرشوع
فضاًل عن بناء املجتمع من جديد
الدولة للتصنيع والتحديث الرسيعً ،
بحسب سياسة معينة( ،((3إىل بروز تكنوقراطية جديدة يف البالد .ويعزو
الكاتب نفسه صعوبة تحليل الوضع يف الجزائر ،ودراسة طبيعة الدولة
إىل الوزن الرمزي لحرب التحرير الطويلة ،والرصاع بني النخب وكرثة
استعامل الشعارات األيديولوجية املثرية ،يضاف إىل ذلك الطابع الرسي
للمداوالت السياسية الذي حجب ما أنجز حتى اآلن(.((4
ودبّــت بني رفقاء السالح القدامى خالفات عرفت بأزمة صيف
 ،((4(1962فقد استوىل جيش الحدود (كان متمرك ًزا يف الجهة الغربية
للبالد) عىل السلطة وأزاح الحكومة املؤقتة بقيادة بن يوسف بن
رئيسا.
خدة ( ،((4()2003‑1920ثم جرى انتخاب أحمد بن بلة ً
بعد هــدوء نسبي يف املــدة ( ،)1965-1962شهدت البالد عىل
الصعيد االقتصادي تأميم أرايض املعمرين واألمالك الشاغرة جمي ًعا،
وتطبيق نظام التسيري الذايت طبقًا لتنظيامت مراسيم آذار /مارس
وترشين األول /أكتوبر  ،1963وكانون األول /ديسمرب  .1968كام
جرى تأميم املناجم جمي ًعا يف أيار /مايو  ،1966وشبكة توزيع
مشتقات البرتول األجنبية سنة  .1968وجرى اعتامد نظام تخطيط
االقتصاد املركزي تأكي ًدا ملا جاء يف برنامج طرابلس سنة 1962؛ إذ جاء
يف ميثاق الجزائر سنة  1964أن "تنمية البالد االقتصادية متوقفة عىل
التخطيط ،وهذا األخري مدعو إىل القضاء عىل التخلف املرتاكم"(.((4
وهذا ما أفىض إىل االقتناع بأ ّن أسلوب العمل املناسب والف ّعال هو
 37حميد متار ،اسرتاتيجية التنمية املستقلة :دراسة حالة الجزائر (الجزائر :ديوان
املطبوعات الجامعية ،)1983 ،ص .24
 38عبد الباقي الهرمايس ،املجتمع والدولة يف املغرب العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1999 ،ص .78
 39اعتمدت هذه السياسة عىل االشرتاكية منه ًجا ،والحزب الواحد سياسة ،والتصنيع
الكثيف اقتصادًا ،والتعريب عنوانًا للمقاومة الثقافية.
 40الهرمايس ،ص .98
 41تحدّث بن يوسف بن خدة ثاين رئيس للحكومة املؤقتة إبان الثورة بالتفصيل عن
هذه القضية يف كتابه:
Ben youcef Benkhedda, L'Algérie à l'indépendance: La crise de 1962 (Alger:
Edtions Dahlab, 1962).
 42عـ ّـن بن يوسف بن خدة ثاين رئيس للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية
(.)1962-1961
 43جبهة التحرير الوطني ،اللجنة املركزية للتوجيه ،ميثاق الجزائر  ،1964مجموع
النصوص املصادق عليها من طرف املؤمتر األول لحزب جبهة التحرير الوطني 1964/4/21‑16
(الجزائر :املطبعة الوطنية الجزائرية.)1964 ،
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األسلوب االشرتايك ،وهو اقتناع يجسد بكل أمانة امليول النفسية
للشعب الجزائري وطموحاته يف الحرية واالستقالل(.((4
نشبت ثاين أزمة سياسية ،يف سلسلة أزمات مل تنته إىل اليوم ،مع
انقالب العقيد هواري بومدين يف  19حزيران /يونيو  1965عىل
الرئيس أحمد بن بلةُ .سمي هذا االنقالب بالتصحيح الثوري(.((4
وأُل ِغي مبوجبه العمل بدستور  ،1963و ُح َّل الربملان ،وجرى تأسيس
مجلس الثورة .وعىل الرغم من أ ّن الجيش هو الذي استوىل عىل
السلطة سنة  ،1965فإ ّن تأثريه يف دواليبها ،أو عىل األقل يف جزء
رشا إال يف عقد التسعينيات( .((4ويف تلك الفرتة ،كان
منه ،مل يكن مبا ً
الحديث عن الدميقراطية والتعددية رضبًا من الخيال ،وبنا ًء عليه،
ال ميكن اعتبار هذه املرحلة إال من جانبها االقتصادي بالنظر إىل
خصوصية التجربة .غري أ ّن الجانب االقتصادي يغري بدراسته بالنظر
إىل ثراء التجربة وتطبيق الجزائر منوذج اقتصادي ارتكز عىل التصنيع
الكثيف ،أ ّدى فيام بعد إىل أزمة املدفوعات ،ومن ثم إطالق عملية
"االنتقال الدميقراطي" األوىل (.)1991-1989

 .2النموذج التنموي وحلم التنمية على
أسس اشتراكية
أتاحت فرتة االستقرار النسبي الذي شهدته الجزائر()1978-1965( ((4
إطالق برامج تخطيط واسعة لتحسني مستوى معيشة العامل،
وتحقيق االستقالل االقتصادي عن طريق تدعيم االستقالل املايل،
وبناء اقتصاد حديث ُمُيكن أن يواكب اقتصاديات البلدان املصنعة.
لقد متكّن "الجناح التقدمي" يف السلطة من تجسيد رؤية مناهضة
لإلمربيالية واإلقطاعية ،ووضع الجزائر عىل طريق "غري رأساميل
للتنمية" .وتجلت هذه السياسة يف بناء مصانع ضخمة ،ومركبات
صناعية ،وفتح مناطق صناعية .لقد جرى "توجيه كل األموال
املحصلة من الريع النفطي لتمويل هذا القطاع بصفة خاصة،
َّ
 44محمد بلقاسم حسن بهلول ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها ،ج 2
(الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،)1999 ،ص .88
 45يف شباط /فرباير  ،2005قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،الذي كان أحد أبرز
أعضاء املجموعة االنقالبية ،إلغاء االحتفال الرسمي مبا يُعرف ب "التصحيح الثوري" ،وإلغاء
التسميات التي أُطلقت عىل عدد من املالعب واملرافق واملؤسسات الرياضية والخدمية
والصحية .وصدر بيان رسمي بذلك ،جاء فيه أن "إلغاء االحتفاالت بالذكرى بداية من عام
 ،2005يستهدف األخذ بعني االعتبار التطور التاريخي والسيايس لبالدنا ومسعى املصالحة
الوطنية التي انضم إليها شعبنا تحت قيادة رئيس الجمهورية" .ينظر :عثامن لحياين" ،جدل
انقالب  1965الجزائري :بيليه ودبابات السينام وبوتفليقة" ،العريب الجديد،2018/6/25 ،
شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/38V9fi9 :
46 Bourrat Flavien, "L'armée algérienne: Un État dans l'État," Les Champs
de Mars, vol. 23, no. 1 (Winter 2011), p. 22.
 47قاد العقيد الطاهر الزبريي ،أول رئيس أركان للجيش الجزائري بعد االستقالل ،محاولة
انقالب يف كانون األول /ديسمرب  1967عىل العقيد هواري بومدين لكنها فشلت.
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والقطاع الصناعي بصفة عامة ،وذلك عىل حساب بقية القطاعات
االقتصادية األخرى ،هذا مع اإلهامل شبه الكيل للقطاع الخاص الذي
انخفضت مساهمته يف االستثامر من  %45سنة  1967إىل  %5.04سنة
 .((4("1978وعرفت الجزائر خالل هذه املدة ثالثة مخططات تنموية
كربى ،تتمثل باملخطط الثاليث ( ،)1979-1967واملخطط الرباعي
األول ( ،)1973-1970واملخطط الرباعي الثاين ( ،)1977-1974تلت
ذلك مرحلة تكميلية ( )1979-1978جرى خاللها إمتام ما تبقى من
املخطط الرباعي الثاين.
وصل منوذج الرتاكم املرتكز عىل الزراعة إىل نهايته حتى قبل
االستقالل ،لكن تفسري الخلل الناجم عن انهيار هذا النموذج كان
مجان ًبا الصواب؛ فلمواجهة النقص يف اإلنتاج الزراعي الالزم لتشغيل
األعداد الهائلة من السكان الوافدين عىل سوق العمل ،كان ال بد
من انتهاج سياسة اقتصادية أساسها االعتامد عىل الصناعة التي يف
إمكانها مواجهة تح ّديَني ،هام االستهالك والتشغيل .والغريب أن
السلطة أخذت بهذه الرؤية الكولونيالية يف املخططات التنموية ما
(((4
بعد االستقالل ،وخاصة تلك املوجودة يف مخطط مدينة قسنطينة
لسنة  .((5(1958وقد ّبنّي عبد الله ز ّواش أن هذا الخيار كان متناقضً ا
مع اإلرث االقتصادي الكولونيايل املطبوع بغياب شبه كامل لرأس
املال البرشي( ،((5وكذا االفتقار إىل نخبة اقتصادية "مسلمة" أو
وطنية( ،((5وعدم وجود نظام مرصيف قادر عىل متويل االسرتاتيجية
الصناعية املتبناة الحقًا ،التي ُعرفت "بالصناعات املصنعة"(.((5
يشري عبد اللطيف بن أشنهو ،يف هذا الصدد ،إىل الحاجة إىل
إصالح زراعي يقوم عىل تغيري ملكية األرايض للوصول إىل أهداف
 48أحمد بن بيتور ،الجزائر يف األلفية الثالثة تحديات وإمكانيات (الجزائر :دار مارينون،
 ،)2000ص .50
 49مخطط تنموي أطلقته السلطات االستعامرية الفرنسية ملواجهة الثورة التحريرية
التي اندلعت سنة  .1954ومن ضمن أهداف هذا املخطط إقامة مصفا ٍة للنفط يف الجزائر
ومركب للحديد والصلب يف عنابة .ملزيد من
ومركب برتوكياموي يف أرزيو،
العاصمة،
ٍ
ٍ
التفاصيل حول هذا الربنامج ،ميكن الرجوع إىل املقال التايل:
A. Cotta, "Les perspectives décennales du développement de l'Algérie et le
plan de Constantine," Revue économique, vol. 10, no. 6 (Novembre 1959),
pp. 913-946.
50 Zouache Abdallah, "Etat, héritage colonial et stratégie de
développement en Algérie," Les cahiers du CREAD, no. 100 (2012), p. 12.
51 Ibid.
 52استعمل الكاتب تعبري "مسلمة" للتمييز بني النخبة االقتصادية الجزائرية واملع ّمرين
األوروبيني ،أغلبهم مسيحيون.
 53تتم ّيز اسرتاتيجية الصناعات املصنعة بأنها ذات حجم كبري وال تتأثر بعوامل التحجيم،
وتنتمي إىل قطاع إنتاج وسائل التجهيز والسلع الوسيطة ،وهي ذات طبيعة رأساملية ،وبنا ًء
عليه ،تعترب من كوابح النمو.
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منوذج الصناعات املصنعة( .((5ويقتيض تطبيق مثل هذا النموذج يف
التنمية فرضيات أربع ،تتمثل بـ :رضورة وجود متويل أويل ،ورضورة
وجود هيكل تخطيط قوي ،ورضورة اعتامد سياسة صارمة لألسعار
واملداخيل ،ورضورة القيام بإصالح زراعي .وبنا ًء عليه ،فإ ّن أسباب
األزمة االقتصادية ،التي اندلعت يف منتصف الثامنينيات ،تعود إىل
النموذج التنموي املتّبع الذي ما لبث أن أثبت محدوديته فور انهيار
أسعار النفط يف السوق العاملية.

ثان ًيا :اإلصالحات االقتصادية على
وقع االضطرابات السياسية
يف نهاية عقد الثامنينيات ،وتحت ضغط املشكالت االجتامعية
والسياسية ،انخرطت الجزائر يف برنامج واسع لإلصالحات االقتصادية
والسياسية .ومل تقترص اإلصالحات عىل تلك التي ترافق انفتا ًحا خارجيًا
أو برنامج التثبيت والتكييف الهيكيل ،والتي حاول كثريون اختصارها
يف ذلك .وبسبب االتجاه االشرتايك ،الذي طغى عىل املشهد االقتصادي
خالل املدة ( ،)1988-1962كانت صدمة هذه اإلصالحات أعمق من
تلك التي شهدتها بلدان أوروبا الرشقية غداة سقوط جدار برلني.
وحتى قبل أزمة انهيار النفط سنة  ،1986كانت النتائج االقتصادية
غري مرضية ،فقد راوح معدل النم ّو االقتصادي يف نطاق  5.1إىل 5.3
يف املئة يف املدة ( ،)1977-1970يف حني ظل معدل البطالة مرتف ًعا،
ليصل إىل  18يف املئة ،عىل الرغم من االستثامرات الكبرية التي جرى
إنجازها .غري أ ّن هذا مل مينع تسجيل ارتفاع يف دخل األرس ق ّدر بنحو
 20يف املئة يف املدة ( .)1978-1966ومل تلبث األزمة أن اندلعت عند
54 Abdelatif Benachenhou, Planification et développement en Algérie
1962-1980 (Alger: imprimerie commerciale, 1980), p. 17.

65
رسع التحول من االقتصاد املخطط
أول صدمة نفطية ،سنة  ،1986لت ّ
إىل اقتصاد السوق.

 .1حدود النموذج التنموي المتّبع
في الجزائر وأزمة المدفوعات
اعتُربت اإلصالحات االقتصادية التي بدأت أوىل "طبعاتها" منذ بداية
عقد الثامنينيات مبغامرة "انسحاب الدولة" من االقتصاد يف الجزائر(.((5
يع ّرف عبد اللطيف بن أشنهو انسحاب الدولة من االقتصاد بإعادة
تفسري االقتصاد وتنظيمه ،والحدود بني القطاعني العمومي والخاص
سواء عن طريق خصخصة كاملة للقطاع العمومي ،أو تشجيع القطاع
الخاص ،أو تعزيز القطاع الخاص أكرث من القطاع العمومي .وجرى
إطالق حزمة اإلصالحات االقتصادية بعد أن واجه النموذج التنموي
املتّبع منذ عام  1965أزمة عميقة ،مل تكن الصدمة النفطية لسنة
 1986إال تعب ًريا صارخًا عنها .لقد ارتكز النموذج التنموي عىل ثالث
ركائز أساسية ،متثّلت بـ :تثمني املوارد الطبيعية ،والتصنيع الكثيف،
وتحويل الهياكل الفالحية( .((5ويف املقال نفسه ،و ّجه عبد اللطيف
بن أشنهو انتقادات لسياسة التصنيع املتّبعة التي اعتربها السبب يف
اآلثار السيئة يف التنمية ،نجم عنها ضعف التحكم يف االستثامرات
ونقص اإلنتاج .غري أ ّن هذه االنتقادات مل تكن الوحيدة التي ُو ّجهت
إىل سياسة التصنيع يف الجزائر؛ فقد وجد أندراف وحياب أن خيار
صناعة الصلب والحديد مل يكن ذا أولوية مقارن ًة بإهامل الصناعات
البرتوكياموية التي كان من املفروض أن تحظى باالهتامم الكايف(.((5
غري أ ّن هذه االسرتاتيجية سمحت بتحقيق معدالت منو معتربة،
بلغت حدود  7يف املئة يف املدة ( )1979-1969ومكّنت من استيعاب
العاملة يف املناطق الحرضية .كام نجم عن التصنيع الكثيف توترات
يف استخدام املوارد البرشية النادرة ،واملوارد املادية (نقص يف وسائل
اإلنجاز ،وضعف شبكة االتصاالت ،والنقص يف البنية التحتية املتمثلة
باملوانئ ... ،إلخ) واملالية (تفاقم الدين الخارجي الناجم عن اللجوء
املبالغ فيه إىل السوق املالية العاملية ،وغالبًا برشوط مجحفة يف املدة
( .)1978-1974وللخروج من هذه األزمة ،اقرتح البعض التخيل عن
سياسة الصناعات املص ّنعة وتوجيه االستثامرات القادرة عىل التنافس
"55 Abdelatif Benachenhou, "L'aventure de la désétatisation en Algérie,
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, no. 65 (1992), p .176.
56 Abdelatif Benachenhou, "L'économie algérienne entre l'autonomie et
la dépendance," Revue d'économie industrielle, vol. 14, no. 4 (4éme trimestre
1980), p. 214.
57 Wladimir Andreff & Abderrahman Hayab, "Les priorités industrielles
de la planification algérienne sont-elles vraiment industrialisantes?" Revue
Tiers-Monde, vol. 19, no. 76 (1978), p. 870.
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عىل املستوى الدويل ،وإعادة توجيه االقتصاد عن طريق تقسيم
املؤسسات الكبرية إىل مؤسسات صغرية ،ليس بتعزيز التخطيط،
ولكن برتك عالقات هذه املؤسسات مبحيطها خاضعة للسوق(.((5

والية الرئيس بواليتني ،ما اعتُرب تقد ًما ملحوظًا عىل صعيد املامرسة
السياسية .غري أ ّن اليمني زروال مل يلبث أن استقال سنة  ،1999نتيجة
خالفات مع الجيش ،حول التعامل مع األزمة األمنية الطاحنة حينها.

وملواجهة هذه الوضعيةُ ،رُشِع يف اإلصالحات االقتصادية عىل
مستويني ،أحدهام تكييف البنية القطاعية لالستثامرات بهدف إصالح
االختالالت بني القطاعات واالختالالت الجهوية املالحظة حول الفرتة
السابقة ،واآلخر إعادة توازنات االقتصاد العام والتوازنات الخارجية
وإعادة تنظيم االقتصاد( .((5وواجهت هذه اإلصالحات أيضً ا مقاومة
شديدة عىل مستوى األجهزة؛ إذ جرى اعتبارها إعادة نظر يف خيارات
عهد الرئيس الراحل بومدين األيديولوجية.

الثابت يف هذا كله هو دور الجيش املحوري يف تسيري دواليب
السياسة ،سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .ودامئًا ما يكون عىل
استعداد للتدخل يف حالة شعوره بخطر داهم( .((6ومالحظة ثانية،
استدعاء املايض الثوري ورجاالت الثورة ليكونوا واجه ًة لنظام أعيته
الرشعية االنتخابية ،ومل يجد إال الرشعية الثورية ليتمسك بأهدابها،
علّها متنحه الوقاية واألمان يف مواجهة واقع أضحى غريبًا عنه.

 .2أزمة اقتصادية فأزمة سياسية فأمنية
تزامنت اإلصالحات االقتصادية التي تطرقنا إليها آنفًا مع انفتاح
سيايس غري مسبوق عقب اعتامد دستور جديد سنة  ،1989سمح،
فضاًل عن
أول مرة ،باعتامد أحـزاب سياسية وجمعيات مدنيةً ،
إتاحة مساحة من حرية التعبري .وميكن اعتبار هذه املرحلة فرتة
انتقالية جزئية.
طوياًل؛
ً
غري أن هذا "الربيع" اإلصالحي املبكّر يف الجزائر مل يدم
فعقب فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلية مقاعد الربملان يف الجولة
األوىل من االنتخابات الترشيعية ،يف  26كانون األول /ديسمرب ،1991
وعوضً ا عن اللجوء إىل انقالب عسكري مبارش وإذاعة بيان عنه عرب
اإلذاعة والتلفزيون كام جرت العادة مع االنقالبات العسكرية يف
الرئيس بن جديد عىل االستقالة
الجيش
ُ
الجزائر ودول الجنوب ،أجرب
َ
وحل الربملان يف الوقت نفسه ،ما خلق حالة فراغ دستوري غري
مسبوقة .وعىل هذا ،شُ كّلت هيئة رئاسية من خمس شخصيات،
ُس ّميت املجلس األعىل للدولة يف كانون الثاين /يناير  ،1992وجيء
مبحمد بوضياف ( )1992-1919أحد القادة الثوريني الذي اختار
املنفى بعد خالفات مع رفقاء السالح من جيش الحدود .ومل يلبث
أن اغ ِتيل يف  29حزيران /يونيو من السنة نفسها ،ليُستب َدل بعيل
كايف ( )2013-1923أحد القادة الثوريني أيضً ا ،مدة سنتني .وبعد
ندوة وطنيةُ ،سميت ندوة الوفاقُ ،ع ّنّي العسكري اليمني زروال عىل
رئيسا للجمهورية،
رأس الدولة سنة  ،1994وانتخب يف سنة ً 1995
ليغرّي دستور سنة  1989بآخر سنة  ،1996أدرج فيه أول مرة تحديد
ّ
58 Rigmar Osterkamp, "L'Algérie entre le Plan et le Marché: Points de
vue récents sur la politique économique de l'Algérie," Canadian Journal of
African Studies, vol. 16, no. 1 (1982), pp. 27-42.
 59عبد الحميد براهيمي ،يف أصل األزمة الجزائرية ( 1998-1958بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2001 ،ص .149

ويف خضم كل هذه األزمات ،مل يكن مثة بُ ٌّد من اللجوء إىل صندوق
النقد الدويل إلنقاذ اقتصاد مل يعد قاد ًرا عىل تلبية الحاجات األساسية
انتقاصا من السيادة الوطنية
ملواطنيه .اعتُ ِرِب اللجوء إىل الصندوق
ً
وتقيي ًدا لحرية الدولة الوطنية يف تسيري االقتصاد .وكان الخطاب
املهيمن هو سمو الثورات الثالث (الصناعية والفالحية والثقافية) يف
مواجهة الفقر والتخلف داخليًا واإلمربيالية خارجيًا .وما لبث هذا
الخطاب أن تالىش فاس ًحا املجال لثقافة اقتصادية جديدة ،عامدها
االقتصاد الحر واملبادرة الخاصة واالنفتاح عىل الخارج وتحرير
التجارة الخارجية.

ً
ثالثا :نضوب الريع وانهيار نظام
حكم بوتفليقة :أزمة نفطية تفضي
إلى أزمة سياسية؟
تزامن تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-بداية
سنة  ،2020مع أزمة انهيار أسعار النفط الحادة التي كانت ال تزال
مستمرة منذ سنة  .2014وقد أث ّرت هذه األزمة ،عىل نحو حاد،
يف االقتصاد الجزائري ،وخاصة يف عائدات الرضائب من تصدير
املحروقات ،ونسبة من ّو الناتج املحيل اإلجاميل .وكانت الجزائر تخرس
نحو  21.2يف املئة من عائداتها النفطية كلام توقفت أسعار النفط
عند حدود  30دوال ًرا للربميل(( ((6ينظر الشكل (.))2
 60توصف املؤسسة العسكرية الجزائرية عاد ًة بأنها دول ٌة داخل الدولة ،وامتدا ٌد لجيش
التحرير الوطني ،الجهاز السيايس لجبهة التحرير الوطني التي خاضت حرب االستقالل يف
املدة ( ،)1962-1954األمر الذي منح النخب العسكرية رشعية إلدارة البالد بالتحالف مع
نخب مدنية سلطوية مقربة منها ،وإقصاء النخب ذات التوجهات الدميقراطية .يراجع يف هذا
الصدد :بلقاسم القطعة" ،الدور السيايس للقوات املسلحة يف الجزائر الجديدة" ،مركز مالكوم
كري-كارنيغي للرشق األوسط ،2021/3/17 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3P1BZX4 :
 61الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية ،مرشوع قانون املالية
التكمييل لسنة  ،2020مذكرة تفسريية ،أيار /مايو .2020
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الشكل ()2
ثالث صدمات نفطية يف املدة ()2020-2008
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املصدر:
"Europe Brent Spot Price FOB," U.S. Energy Information Administration (eia), accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3Nx1YnP
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وتسببت األزمة النفطية يف انخفاض معدالت الن ّمو االقتصادي من
 3.8يف املئة سنة  2014إىل  0.7يف املئة سنة  .((6(2019غري أنه ال ميكن
أن نعزو هذه النتائج إىل انخفاض أسعار النفط يف السوق العاملية
فحسب ،إذ كان لحالة االضطراب السيايس( ((6التي شهدتها البالد
سنة  2019نصيب من ذلك .فقد تأثر قطاع واسع من النشاطات
االقتصادية من حالة الركود ،نظ ًرا إىل حالة الشك والريبة التي سادت
األجواء أكرث من عام؛ إذ توقع صندوق النقد الدويل( ((6أن ينكمش
االقتصاد الجزائري بنحو  5.2-يف املئة ليعاود النم ّو من جديد سنة
 2021بنحو  6يف املئة مستفي ًدا من حالة التعايف االقتصادي ،وكذا
التحسن يف أسعار النفط بحسب تقديراته.
ع ّجلت أزمة سنة  2014النفطية تآكل اإلجامع الذي كان قامئًا
حول منظومة حكم أساسها الريع النفطي .فمع انخفاض اإليرادات
الريعية ،مل يكن يف اإلمكان مواصلة السياسة نفسها القامئة عىل توزيع
الريع عىل مجموعة رجال األعامل النافذين املرتبطني بالسياسيني
وكبار اإلداريني .ويف  22شباط /فرباير  ،2019خرج الجزائريون يف
مظاهرات عارمة مناهضة لرتشح بوتفليقة لعهدة خامسة .لقد فاض
الكيل مبواطنني سئموا رؤية رئيس ُمقعد عاجز عن الحركة والكالم،
فكرسوا حاجز الخوف من الخروج إىل الشارع.
من املهم دراسة أسباب هذا االنهيار الرسيع الذي أدى إىل وضع نحو
ورئييَس حكومة واملئات من رجال األعامل واإلطارات التي
 32وزي ًرا
َ
عملت يف فرتة حكم بوتفليقة ( )2019-1999يف السجن .إ ّن السبب
الرئيس لكل أزمة سياسية يف الجزائر هو نضوب الريع الذي يعمل
بوصفه لحمة تجمع املستفيدين منه؛ وما إن ينضب ،حتى تتمزق
تلك اللحمة ،فاسحة املجال للرصاعات بني العصبة نفسها املتحلقة
حول الريع أو تأيت عصبة أخرى (سواء مدنية أو عسكرية) لتزيح
العصبة األوىل.
ساهمت اإليرادات النفطية الهائلة التي استفادت منها الجزائر يف
رسم صورة عن "دولة قوية وخدومة" قامئة عىل الرعاية االجتامعية.
62 "Lasting Scars of the COVID-19 Pandemic," Chapter 3, in: World
Bank, Global Economic Prospects (Washington D.C.: World Bank, 2020), p. 6.
 63انطلقت مظاهرات شعبية عارمة يف  2019/2/22مطالبة بإلغاء ترشح الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ،الذي رسعان ما استقال يف الثاين من نيسان /أبريل من السنة
نفسها ،لتنظم انتخابات رئاسية يف  ،2019/12/12ويفوز فيها الرئيس الجزائري الحايل عبد
املجيد تبون .ملزيد من املعلومات ،ميكن الرجوع إىل تقرير حول الحراك الشعبي يف الجزائر:
"الجزائر  2019من الحراك إىل االنتخابات" ،وحدة الدراسات السياسية ،تقرير رقم (،)1
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /فرباير  ،2020شوهد يف  ،2022/3/21يف:
https://bit.ly/3w6WUAo
64 FMI, "World Economic and Financial Surveys. Regional Economic
Outlook Update," (Washington: 2020), p. 4.
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واعتمدت الجزائر عىل ركيزتني لدعم هذه الصورة ،هام األشغال
العمومية الكربى وسياسات الدعم املختلفة (األسعار ،والسكن،
والتجهيزات االجتامعية ،والتشغيل ،والغاز ،والكهرباء ،والصحة
املجانية) إلعادة إنعاش االقتصاد وبعث الوفاق االجتامعي الذي
انفرطت ُع َق ُده يف سنوات الثامنينيات (الصدمة النفطية ،1986
وأحداث أكتوبر  ،1988واالضطرابات السياسية واالجتامعية الناجمة
عن سياسات التكيف الهيكيل) .ال يتعلق فشل السياسات التنموية
باالنتقال إىل اقتصاد السوق غري املكتمل بالبنية الريعية لالقتصاد
الوطني فحسب ،بل إن اإلصالحات النيوليربالية وعودة الدولة القوية
إىل التحكم يف دواليب االقتصاد ابتدا ًء من سنة  ،2000التي تظهر
تناقضً ا يف الظاهر ،عملت يف املنحى نفسه عىل تخريب االقتصاد
عوضً ا عن إصالحه من ناحية ،وبإعادة إنتاج دولة ريعية زبائنية من
ناحية أخرى(.((6
إ ّن هذا التوصيف املوجز ليس إال تبسيطًا لواقع أش ّد تعقي ًدا ،يتداخل
فيه التاريخ مع نظام قائم عىل استغالل ال ّريع النفطي بوصفه وسيلة
لتعزيز السلطة عن طريق خدمة حلفائه (يختلفون بحسب الوقائع
من قدماء الثوريني إىل رجال أعامل وأثرياء جدد) .وسمحت هذه
السياسة باستفادة فئة عريضة من املواطنني من التعليم املجاين،
والسكن االجتامعي وغريها من االمتيازات االجتامعية .غري أن هذا
مل مينع تكرار األزمات السياسية التي كانت يف البدء مرتبطة بحرب
زعامات عىل أسس شخصية ،قبل أن يتسلل الريع إىل دواليب
السلطة لتكون له الكلمة األوىل يف وترية األزمة السياسية واإلصالحات
االقتصادية .سنحاول فيام ييل توصيف الواقع االقتصادي الذي أ ّدى
إىل اندالع الحراك الشعبي يف شباط /فرباير .2019

 .1تفشي الرشوة والفساد على نطاق واسع
وصف الرئيس عبد املجيد تبون ( )2019-الرشوة بأنها "ظاهرة
تغلغلت مثل الرسطان يف أوســاط املجتمع ،وينبغي محاربتها،
والقانون سيكون باملرصاد لكل من يستعمل املال الفاسد"(((6؛ ليؤكد
واق ًعا استرشى منذ بداية والية الشاذيل بن جديد ،وبلغ ذروته يف
والية بوتفليقة .واحتلت الجزائر املرتبة  ،106بدرجة تقدر بـ 35
يف مؤرش مدركات الفساد العاملي الذي تصدره منظمة الشفافية
65 Youcef Benabdallah, "Etat développementiste vs Etat rentier: Qu'en
est-il en Algérie?" Revue Naqd, vol. 36, no. 1 (2018), p. 79.
" 66رضورة محاربة املال الفاسد وإضفاء الشفافية عىل التسيري" ،وكالة األنباء الجزائرية،
 ،2020/10/21شوهد يف  ،2020/10/31يفhttps://bit.ly/3oHzADK :

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

العاملية( ((6سنة  ،2019من أصل  180دولة شملها التقرير( .((6وعىل
سبيل املثال ،حلّت الجزائر يف مؤرش الفساد لسنة  2012الصادر عن
منظمة الشفافية الدولية( ،((6الذي يص ّنف الدول عىل أساس مدى
انتشار الفساد يف القطاع العام ،يف املرتبة  105من بني  176بل ًدا ،ويف
املرتبة  12من بني  17بل ًدا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يف حني س ّجلت الجزائر مراتب دنيا منذ سنة ( 2003املرتبة )88
لرتتفع شيئًا فشيئًا وتصل إىل أسوأ مرتبة سنة .2011
وق ّدر القضاء الجزائري خسائر الخزينة العامة من جراء قضايا فساد
وتالعب باملال العام من طرف مجموعة من املسؤولني الكبار يف
الدولة بنحو  12ألف مليار دينار جزائري ،أي ما قيمته  70مليار
دوالر ،ما يساوي ثالث مرات دخل الجزائر السنوي من العملة
أساسا من صادرات املحروقات .وتتمثل الجرائم
الصعبة املتأتية ً
االقتصادية التي ألحقت هذه األرضار باالقتصاد بالتهرب الرضيبي،
وتهريب العملة الصعبة يف شكل تضخيم فواتري االسترياد ،ومنح
امتيازات واعتامدات بغري وجه حق ،وتبييض األموال ،وإبرام صفقات
ال تنسجم مع القانون(.((7
رئييَس وزراء (أحمد أويحيى
لقد كان مشه ًدا رسيال ًيا وقــوف َ
وعبد املالك سالل) ،ونحو  32وزي ًرا ،يف محكم ٍة بالجزائر العاصمة،
بتهم تتعلق كلها "مبنح عم ًدا امتيازات غري مربرة عند إبرام اتفاقية
مخالفة لألحكام الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بحرية الرتشح
واملساواة بني املرتشحني وشفافية اإلجـراءات ،وخاصة فيام يتعلق
بنشاط تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة االنتخابية"(.((7
كام توبع عدد من الوزراء بتهم أخرى ،يف السياق نفسه ،تتعلق
مبنح امتيازات غري مربرة ،وإساءة استغالل الوظيفة ،وتبديد املال
العام ،وتسليم ،أو األمر بتسليم رخص تسلمها اإلدارات العمومية
إىل أشخاص ال يستحقونها .كام توبع عدد من رجال األعامل ،بحسب
قرار اإلحالة ذاته بتهم منح رشاوى لالستفادة من امتيازات غري
 67تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤرش مدركات الفساد العاملي منذ  ،1995ويقيس
مؤرش  2019ترتيب  180دولة ،وذلك بناء عىل مدركات الفساد لدى القطاع الحكومي.
ومؤرش مدركات الفساد هو مؤرش مركب ومزيج من املسوحات والتقييامت التي تتناول
الفساد ،والتي تجمعها مجموعة متنوعة من املؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة .ويعترب
استعاماًل يف العامل.
ً
مؤرش مدركات الفساد من أوسع مؤرشات الفساد
 68منظمة الشفافية الدولية ،مؤرش مدركات الفساد ( 2019برلني :منظمة الشفافية
العاملية ،)2019 ،شوهد يف  ،2022/3/10يفhttps://bit.ly/3P4ol5o :
69 Transparency International, Annual Reports (2003-2012).
" 70مصادر قضائية تقدر حجم األموال التي خرستها الجزائر بسبب فساد مسؤولني كبار"،
روسيا اليوم ( ،2020/9/RT)، 20شوهد يف  ،2022/3/21يفhttps://bit.ly/3oM9krK :
" 71الجزائر :اعرتاف رئييس الحكومة السابقني مبنح امتيازات لرجال األعامل" ،العريب
الجديد ،2019/12/3 ،شوهد يف  ،2020/10/21يفhttps://bit.ly/3kLEJbF :
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مستحقة وتهريب األموال نحو الخارج بطرق غري رسمية ،إضافة إىل
التمويل الخفي لحملة انتخابية وأحزاب سياسية.
وتحفل وسائل اإلعالم الجزائرية بات ّهامات عن دفع رشكات أجنبية
رشاوى ضخمة إىل شخصيات سياسية وموظفني من ذوي املراكز
الرفيعة لضامن الحصول عىل العقود .وهذا ما حصل ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،مع مرشوع بناء الطريق الرسيع رشق-غرب الذي
يربط بني رشق البالد وغربها ،وهو مرشوع تكلفته  12مليار دوالر،
ميتد عىل مسافة  1200كيلومرت .وكشف محققون نظام رشاوى
وعموالت يشمل أجهزة أمنية يف البالد ومسؤولني بارزين يف وزارة
األشغال العمومية(.((7
وقد سبق أن انفجرت فضيحة فساد سنة  ،2010شملت الرشكة
الوطنية لنقل وتسويق املحروقات ،الرشكة العامة ألبحاث وإنتاج
ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات ،املؤسسة الوطنية للبحث
وإنتاج ونقل وتحويل وتسويق املحروقات (سوناطراك) النفطية
اململوكة للدولة .وأمر رئيس الجمهورية الرشكة حينها بتجميد
كل العقود التي وقّعتها يف املدة كانون األول /ديسمرب - 2009
وغش .ويف
شباط /فرباير  ،2010بسبب االشتباه يف وجود احتيال ّ
أيار /مايو ُ ،2011ح ِكم عىل الرئيس التنفيذي للرشكة محمد مزيان
بالسجن سنتني بسبب سوء استخدام األموال العامة ،إذ منح عقو ًدا
لرشكات ،مبارشة ،وليس من خالل منافسة .وظهرت فضيحة أخرى يف
شباط /فرباير  ،2013حني جرى التحقيق يف إيطاليا مع باولو سكاروين
 ،Paolo Scaroniرئيس رشكة إيني اإليطالية للنفط والغاز اململوكة
للدولة ،يف شبهة تقديم رشوة بـ  265مليون دوالر للفوز بعقود
مع سوناطراك.
اعترب اعتقال الثاليث السعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس بوتفليقة
واملستشار يف الرئاسة ،والفريق محمد مدين ،الشهري بـ "توفيق"،
رئيس جهاز املخابرات األسبق مدة  25سنة( ،((7والجرنال بشري طرطاق،
منسق جهاز االستعالمات السابق ،أبرز حدث عىل اإلطالق بعد خرب
استقالة بوتفليقة .و ُوضع ثالثة رجال أعامل ،هم اإلخوة كريم ونوح
طارق ورضا كونيناف ،إضافة إىل يسعد ربراب ،صاحب أكرب ثروة
يف البالد ،قيد الحبس املؤقت يف سجن الحراش الشهري .ويشتبه يف
تورط اإلخوة كونيناف يف "عدم احرتام التزامات عقود موقعة مع
" 72قضية الطريق السيار رشق-غرب :تعليق الجلسة واستئناف املحاكمة هذا اإلثنني"،
اإلذاعة الجزائرية ،2020/4/26 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3weqItM :
 73أُطلق رساح الجرنال محمد مدين الشهري بـ "توفيق" يف  2021/1/2بعد إسقاط
تهمة التآمر عىل سلطات الدولة .ينظر" :إطالق رساح الجرنال توفيق وتربئة السعيد
بوتفليقة من تهمة التآمر" ،ميدل إيست أونالين ،2021/1/2 ،شوهد يف  ،2022/3/11يف:
https://bit.ly/38kzQ8o
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الدولة واستعامل النفوذ مع موظفني حكوميني من أجل الحصول
عىل امتيازات" .وذكرت وكالة األنباء الرسمية الجزائرية أن ربراب
أودع السجن إثر تورطه يف "ترصيح كاذب بخصوص حركة رؤوس
أموال من وإىل الخارج" ،و"تضخيم فواتري استرياد عتاد مستعمل".
غري أنه تم اإلفراج عنه يف كانون الثاين /يناير  .2020ومل يقترص
مسلسل االعتقاالت عىل رجال األعامل فحسب ،بل شمل حتى
الفاسدين السياسيني ،حيث شهدت محكمة سيدي محمد يف وسط
الجزائر العاصمة إحالة العديد من الوزراء والشخصيات البارزة عىل
رئيسا الحكومة
قايض التحقيق بتهم فساد ،وأبرز تلك الشخصيات َ
السابقان عبد املالك سالل وأحمد أويحيى ،رفقة وزير املالية السابق
محمد لوكال.
يعرّب كل ذلك عن هشاشة النظام السيايس ،الذي تغيب فيه مبادئ
ّ
التداول عىل الحكم وفصل السلطات وسيادة القانون ،وهذا عىل
الرغم من تأكيد السلطات عزمها عىل امليض قد ًما يف محاربة الفساد
من دون هــوادة( .((7فعادة ما يوصف القضاء يف الجزائر بأنه غري
مستقل ،ويتسم بالعجز يف تحديد املسؤوليات .وإذا ح ّددها ،فهو
ال يجرؤ عىل العمل بالعقوبات املنصوص عليها يف القوانني ،التي عادة
ما تكون غامضة يسهل تأويلها وتحويرها ،وخاصة يف حالة الفساد
املؤسسايت الكبري ،حيث تك ّدس ملفاته إىل حني إتالفها( .((7يضاف إىل
ذلك تدين فاعلية املجتمع املدين وضعف احرتافيته يف مناهضة جرائم
فضاًل عن العوائق
الفساد ،ملا يعانيه من قلة الوسائل وشّ ح املواردً ،
اإلدارية والقانونية التي حالت دون حريته يف كشف قضايا الفساد
الكربى والتي أصبح الخارج يسهم يف تحريكها قبل الداخل(.((7

 .2فشل سياسة تنويع االقتصاد
تبنِّي التجارب الدولية عمو ًما أن الدول كلام صارت غنية ،انخفضت
ِّ
حصة قطاع الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل ،وارتفعت حصة التصنيع
والخدمات .وغال ًبا ما يحدث هذا التح ّول نتيجة التق ّدم التكنولوجي
يحسن اإلنتاجية الزراعية ،ويؤ ّدي إىل انتقال عوامل اإلنتاج
الذي ّ
صوب التصنيع والخدمات .ومل تشهد البنيات اإلنتاجية يف البلدان
 74اعتربت مسألة وقاية األموال العمومية من كل إهدار وتبذير ،ومكافحة الفساد
وأشكال اإلرضار باالقتصاد الوطني كافة من األمور االستعجالية التي عىل الحكومة القيام بها
(بيان مجلس الوزراء املجتمع يف .)2014/5/7
 75مثال ذلك السطو عىل مجلس قضاء الجزائر العاصمة والحريق الذي التهم ملفات
مجلس قضاء وهران سنة  .2013ينظر" :تفاصيل اقتحام مجلس قضاء الجزائر وحريق مجلس
وهران" ،الرشوق أونالين ،2013/5/23 ،شوهد يف  ،2022/3/4يفhttps://bit.ly/3Dy7hzz :
 76ح ّرك القضاء اإليطايل قبل الجزائري الدعوى القضائية ضد مسؤولني جزائريني كبار
يف قضية الرشاوى التي تورطت فيها الرشكة اإليطالية إيني مع مسؤولني يف رشكة سوناطراك
سنة  .2013وحتى الدعوى التي حركها القضاء الجزائري تضمنت عيوبًا إجرائية مل متكنه من
مبارشة اإلجراءات عىل مستوى اإلنرتبول.
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قلياًل من التنويع عىل مدى السنوات الثالثني املاضية .بيد
الريعية إال ً
أن القطاع الزراعي تقلّص حجمه النسبي كام حدث يف مناطق أخرى،
ومل ترتفع حصة قطاع الصناعات التحويلية إال ناد ًرا ،يف حني انكمش
الحجم النسبي لقطاع الخدمات.
يف أوائل تسعينيات القرن العرشين ،ح ّددت غالبية الدول التي مت ّر
مبرحلة انتقال ثالثة تح ّوالت مرتابطة يف مجال السياسات االقتصادية
بهدف تعزيز النمو وإيجاد فرص التوظيف الكافية والالئقة .ويتعلق
األمر باالنتقال من اقتصادات يهيمن عليها القطاع العام املتخم
باليد العاملة الزائدة ،إىل اقتصادات يكون فيها للقطاع الخاص دور
املحرك الرئيس للنمو .ومن اقتصادات مغلقة تعتمد عىل نحو مفرط
عىل حامية اإلنتاج املحيل ،إىل أخرى تنافسية متكاملة ومندمجة يف
االقتصاد العاملي ،ومن اقتصادات متمركزة حول قطاعات محدودة
يهيمن عليها النفط والغاز يف العديد من الحاالت ،إىل أخرى
أكرث تن ّو ًعا.
يف املقابل ،استمر قطاع التعدين ،مبا يف ذلك استخراج النفط والغاز،
يف هيمنته ،وزاد حجمه النسبي أكرث خالل العقود األخرية ،األمر الذي
يفيد بأن تنويع االقتصاد ال يزال هدفًا بعيد املنال .وتظهر بيانات
حديثة صادرة عن البنك الدويل أن قطاع التعدين ميثّل  37يف املئة
من الناتج املحيل اإلجاميل للدول العربية املص ّدرة النفط حاليًا ،يف
مقابل  28يف املئة فقط سنة  ،1990كام يساهم يف  85يف املئة من
صادرات السلع ،وما بني  65و 95يف املئة من اإليرادات الحكومية.
وتظهر البيانات أ ّن حجم قطاع التعدين يف اقتصادات دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ميثّل نحو نصف الناتج املحيل اإلجاميل.
وال يساهم قطاع الصناعة إال عىل نحو يسري يف النمو االقتصادي عىل
الرغم من تأثريه الكبري يف التغريات الهيكلية .وانتقلت حصة الصناعة
من  15يف املئة يف منتصف الثامنينيات إىل أقل من  5يف املئة حال ًيا
من الناتج الداخيل الخام .وهذا ما يعرب عن انحسار قطاع الصناعة
مبك ًرا؛ ألنها ظهرت قبل أن يصل القطاع الصناعي إىل درجة من النضج.
ونستطيع مقارنتها مبرحلة ما بعد الصناعة التي عاشتها البلدان الصناعية
العريقة( .((7أما الصادرات الصناعية أو ما يعرف يف الجزائر بالصادرات
خارج املحروقات فلم تتطور منذ سنة  ،1970وال ميكن التكهن بنسبة
النمو الذي ستعرفه بالنظر إىل حالة الجمود الذي يعانيه الجهاز اإلنتاجي
(العمومي والخاص) .ومن جهة أخرى ،متثل العوملة وعىل رأسها املنظمة
العاملية للتجارة ،والجزائر مل تنخرط فيها بعد ،والرسوم الجمركية غري
 77ال يتسم االنحسار الصناعي بأنه نسبي ،بل يتسم أيضً ا بأنه مطلق .يتزامن انخفاض
نسبة الصناعة إىل الناتج الداخيل الخام يف البلدان الصناعية الراسخة مع ارتفاع يف الدخل
الفردي .لكن النسبتني شهدتا يف الجزائر انخفاضً ا يف الوقت نفسه.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

التعريفية ومنافسة البلدان ذات التكلفة املنخفضة ،تحديات حقيقية
وصعوبات واقعية الخرتاق األسواق الدولية(.((7
فيام يتعلق مبيدان املحروقات ،نستطيع معاينة ظاهرة التخيل النسبي
عن نشاطات املصب (البرتوكيمياء) .فقد خصص برنامج استثامر
سوناطراك ( )2016-2012نحو  80يف املئة من الغالف املايل لتعزيز
إمكانات تصدير املواد النفطية الخام .وتصدر الجزائر املواد الخام
(النفط والغاز الطبيعي) أكرث من املواد املشتقة .ففي سنة ،2014
عىل سبيل املثال ،جاءت املواد البرتولية يف قامئة الواردات العرش
األوىل( .((7وتحت مس ّوغ إعادة تجديد احتياطيات الغاز والبرتول،
تب َّنت سوناطراك سياسة إعادة االقتصاد نحو القطاع األويل املتسقة
مع التقسيم الدويل للعمل التي تجاوزها الزمن والحاملة يف طياتها
كث ًريا من الهشاشة االقتصادية؛ فقامت بالتخيل عن حلم تصنيع البالد
الذي شهدته فرتة السبعينيات ،مقابل مقاربة مالية ربطت التوازنات
املالية واالقتصادية بتقلبات أسعار النفط.
وال يهتم القطاع الخاص ،الذي ينتج ما مقداره  85يف املئة من
القيمة املضافة خارج املحروقات ،بالصناعة التي ال متثل ّإاّل  6يف املئة
من الناتج الداخيل الخام ،بل يفضل عليها قطاع السكن واألشغال
العمومية والخدمات بسبب ضآلة االستثامرات واملدة القصرية
الستعادة األمــوال املستثمرة ،ومناخ أعامل منفر ،وعدم قدرته
عىل مواجهته املنافسة والواردات .كام ال ميكننا إال أن نفكر يف أن
الخصخصة هي عامل آخر للتدمري الصناعي بفعل أنه ال يستطيع
تعويض الدمار الحادث يف القطاع الصناعي.
لقد انتقلت عوامل اإلنتاج نحو عوامل أقل من ًوا (السكن واألشغال
العمومية والخدمات) وضعيفة املردود االجتامعي .وتعترب الجزائر
البلد الذي استثمر أكرث ،خالل آخر  15سنة ،يف منطقة جنوب
املتوسط مع تسجيل نسبة منو أقل ،وهذا ما يطرح مسألة تخصيص
" 78بلغت الصادرات الجزائرية خارج املحروقات عتبة  2.4مليار دوالر يف األشهر السبعة
األوىل من سنة  .2021ومن املتوقع أن تتعدى عتبة  4.5مليارات دوالر قبل نهاية السنة
الجارية ،مؤكدًا وجود منحى تصاعدي يف عملية التصدير ،وخاصة نحو البلدان األفريقية،
ما ساهم يف تقليص العجز يف امليزان التجاري" .ينظر ترصيح خالد بوشالغم مدير التجارة
الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات لإلذاعة الجزائرية" :توقع ارتفاع صادرات الجزائر
خارج املحروقات إىل حدود  5مليار دوالر" ،اإلذاعة الجزائرية ،يف  ،2021/9/5شوهد يف
 ،2021/9/8يف .https://bit.ly/3trYOJ9 :ونجد من بني أهم املواد املصدرة خارج قطاع
املحروقات ،األسمدة املعدنية والكيميائية األزوتية بقيمة  886مليون دوالر ،مقابل 524
مليون دوالر ،أي بزيادة تقدر بـ  69.1يف املئة مقارنة بالفرتة املناظرة من سنة .2020
 79شهدت املدة ( )2010-1985ارتفاع صادرات املواد الخام من  36إىل  72يف املئة ،يف حني
عرفت املواد املشتقة انخفاضً ا من  64إىل  28يف املئة من مجمل الصادرات النفطية .وقد كان
هذا التأخر يف مواد مصب املحروقات لفائدة املنبع سببًا يف تأخر الجزائر مقارنة بدول منظمة
أوبك يف ميدان البرتوكيمياء .ويعود ذلك باألساس إىل تفضيل الوظيفة املالية عىل الوظيفة
الصناعية للقطاع ،مبع ًنى آخر ،قدرة التحول الهيكيل والتنويع انطالقًا من املوارد الطبيعية.
ويف سنة  ،2014استوردت الجزائر ما يعادل  5مليارات دوالر من املواد املتعلقة بالبرتوكيمياء.
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املوارد عىل املستوى القطاعي واملؤسسايت املوجهة لالستثامر (الصناعة
مقابل الخدمات األولية ،واإلدارة مقابل املؤسسات) .واقترص النمو
االقتصادي عىل الصدمة اإليجابية لرشوط التبادل (الريع النفطي)،
مع ما يتضمنه ذلك من خسائر ديناميكية متمثلة بضعف طاقات
التمهني أو تراجعها ،واالبتكار واالندماج اإليجايب يف العوملة.

 .3التضييق على االستثمارات األجنبية
المباشرة
وضع قانون املالية لسنتَي ( )2010-2009قواعد جديدة إلقامة
االستثامر األجنبي املبارش ،تتعلق خاصة بنسبة املساهمة الوطنية
التي يجب أ َّاَّل ّ
تقل عن  51يف املئة( .((8وبنا ًء عليهُ ،مُينع عىل كل
مؤسسة أجنبية يف القطاع الصناعي أو املرصيف أن تنجز استثام ًرا من
دون إرشاك مساهم وطني .وميكن أن تكون هذه املساهمة خاصة أو
عامة .غري أ ّن نشاطات االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات عىل حالها
من طرف األشخاص الطبيعيني أو املعنويني األجانب ال تت ّم إال يف إطار
رشاكة تساوي فيها املساهمة الوطنية املقيمة نسبة  30يف املئة عىل
األقل من رأس املال االجتامعي(.((8
وفتحت التعديالت الجديدة أمام املؤسسات العمومية فرصة الرشاكة
مع املؤسسات األجنبية ،وهذا ما ميكن أن نفرسه بالتخيل جزئ ًيا عن
يتعنّي عىل
مرشوع الخصخصة الذي بورش فيه منذ سنة  .1995كام ّ
االستثامرات األجنبية أو بالرشاكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة
لفائدة الجزائر خالل مدة املرشوع كلها .كام توضع ،ما عدا الحاالت
الخاصة ،التمويالت الرضورية إلنجاز االستثامرات األجنبية املبارشة
أو بالرشاكة ،باللجوء إىل التمويل املحيل ،باستثناء تشكيل رأس املال.
وأدخل قانون املالية التكمييل لسنة  2010تعديالت أخرى عىل قانون
خصت يف هذه الحالة حق الشفعة الذي متارسه الدولة
االستثامرّ ،
واملؤسسات العمومية عىل كل التنازالت عن حصص املساهمني
األجانب أو لفائدة املساهمني األجانب(.((8
 80الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،أمر رقم  ،01-09مؤرخ يف  29رجب عام
 1430املوافق  22يوليو سنة  ،2009يتضمن قانون املالية التكمييل لسنة  ،"2009املادة ،58
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  26 ،44يوليو سنة 2009م.
ُ 81عدِّلت هذه املادة باملادة رقم  56من "قانون رقم  08-13مؤرخ يف  27صفر عام 1435
نصت عىل
املوافق  30ديسمرب سنة  2013يتضمن يتضمن قانون املالية لسنة  ،"2014التي ّ
أنه ال ميكن أن متارس نشاطات االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات عىل حالها من طرف
أشخاص طبيعيني أو معنويني أجانب ،إال يف إطار رشاكة تساوي فيها املساهمة الوطنية
املقيمة نسبة  51يف املئة عىل األقل من رأس املال االجتامعي.
 82الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،األمر رقم  01 - 10مؤرخ
يف  16رمضان عام  1431املوافق  26غشت سنة  2010يتضمن قانون املالية التكمييل لسنة
 ،"2010املادة  ،46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  29 ،49غشت سنة .2010
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نص القانون نفسه عىل أ ّن عمليات التنازل التام أو الجزيئ إىل
كام ّ
أسهاًم أو
الخارج عن األسهم والحصص االجتامعية لرشكات متلك
ً
حصصا اجتامعية يف رشكات خاضعة للقانون الجزائري استفادت
ً
من مزايا أو تسهيالت عند إنشائها ،إىل استشارة الحكومة الجزائرية
مسبقًا( .((8وتدل عبارة "استشارة" عوض اإلعالم إجراءات أخرى مل
يأت القانون عىل ذكرها ،وهو ما ميثل إجرا ًء يف غري مصلحة ضامن
االستثامرات .ويجب عىل األشخاص الطبيعيني الخاضعني للقانون
أسهاًم يف الرشكات املستقرة يف الجزائر ،أن يبلغوا
األجنبي املالكني ً
سنويًا قامئة مساهميهم التي تص ّدق عليها املصالح املكلفة بتسيري
السجل التجاري للدولة محل اإلقامة(.((8
خصيصا لل ّرد عىل مستثمر أجنبي قام ببيع
لقد أُدرِجت هذه املادة
ً
وحدة إسمنت ذات مردودية عالية ،استفاد من ميزات رضيبية كبرية،
ملستثمر أجنبي آخر مل يكن مرحبًا به يف الجزائر(((8؛ لكن هذا اإلجراء،
من وجهة نظر قانونية بحتة ،يصعب تحقيقه يف حالة املؤسسات
الكبرية املس ّعرة يف البورصة (وهو ما كانت تقصده هذه املادة) ،وال
ميكن تطبيقه إال يف حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،أو يف حالة
وجود مساهم كبري يحوز نسبة كبرية من األسهم .كام أ َّن التقنني
يحل مشكلة هذه الحالة
انطالقًا من حالة واحدة فقط ميكن أن ّ
تحدي ًدا ،لكنه يظل غري مالئم من الناحية القانونية بالنظر إىل أن
القانون يط ّبق عمو ًما ،وليس فقط لحاالت خاصة أريد من ورائها
منع حالة أن تتكرر.
ويُعترب التقييد املامرس عىل االستثامرات األجنبية املبارشة استجاب ًة
لرؤية السلطات العمومية حيالها .فليس املطلوب من هذه
االستثامرات خلق مناصب شغل جديدة فحسب ،بل رضورة إعادة
استثامر األرباح ،وإلزامية استعامل املواد األولية املحلية ،واالستثامر يف
مناطق ال تحظى باستقطابية كبرية ،ورضورة أن يكون هذا االستثامر
مهاًم لالقتصاد الوطني .وبنا ًء عليه ،يالحظ تعاظم األهداف املطلوب
ً
من املستثمر تحقيقها مقابل امتياز وحيد ،يتمثل باإلعفاءات الجبائية
املمنوحة؛ فمعظم هذه األهداف صعبة التحقيق إن مل نقل مستحيلة.
عىل سبيل املثال ،يُطلب من املستثمر األجنبي اللجوء إىل استعامل
املدخالت الوطنية ،يف حني أن عرض هذه املنتجات ضعيف ،أو حتى
السوق الوطنية .وحتى هذه األهداف التي
منعدم ،بسبب غيابها يف ّ
عىل املستثمر األجنبي تحقيقها ،مل تصدر النصوص التطبيقية الخاصة
بها .وهذا ما يجعل املستثمرين يف حالة ترقب وانتظار أو حذر ،ورمبا
 83املرجع نفسه.
 84املرجع نفسه ،املادة .48
 85أبــدت السلطات الجزائرية رسم ًيا امتعاضها من عملية البيع التي أجرتها رشكة
(مصن َعا املسيلة وعكاز) لصالح رشكة الفارج الفرنسية سنة .2007
أوراسكوم لإلسمنت ْ
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يف حالة خرق للقانون إذا ق ّرروا استرياد هذه املدخالت من الخارج.
مثااًل صارخًا عىل إجراءات ،رمبا كانت يف
وتُعترب مثل هذه اإلجراءات ً
رشع ،لكن الواقع أظهر أنها بعيدة كل
البدء ّ
تعرّب عن حسن نية امل ّ
(((8
البعد عن مجال التطبيق .
تعرّب هذه اإلجراءات وغريها (وهي كثرية يف الواقع) عن حالة من عدم
ّ
أساسا عن غياب رؤية استرشافية
الناجم
االقتصادية
الظرفية
يف
التحكم
ً
شاملة ملا يجب أن يكون عليه االقتصاد الجزائري .وبسبب غياب آليات
ف ّعالة للحوكمة االقتصادية والتخطيط ،يصبح هذا النوع من اإلجراءات
كثري الحدوث ،ما يخلق حالة من عدم االستقرار الترشيعي والضامن
القانوين .ومن ث َّم ،فإن السياسة الرامية إىل استقطاب االستثامرات
األجنبية املبارشة القامئة عىل منح املزايا الرضيبية فقط واالعتامد عىل
استقطابية االقتصاد الجزائري لهذا النوع من االستثامرات مل تؤت
مثارها .بل عىل النقيض ،اتضح أ ّن االستثامرات األجنبية تقتفي سلوك
املؤسسات الوطنية نفسها العاملة يف الجزائر ،القائم عىل االستفادة
من اإلمكانات الكبرية املتاحة لها من قبل االقتصاد الجزائري (وخاصة
مع الربامج الواسعة لالستثامر العمومي) عوضً ا عن التصدير.
فضاًل عن ذلك ،اتسم تعامل السلطات العمومية تجاه هذا النوع
ً
من االستثامر بنوع من االنفتاح يف البدء يف سنة  1993لتنتقل إىل
النقيض يف سنة  2009عرب التضييق عليها عىل نحو بعيد .لقد انتقلت
طبيعة التعامل من سياسة األبواب املرشعة إىل نوع من االنتقائية؛
فليست كل االستثامرات مر ّح ًبا بها ،بل يجب أن تستجيب لبعض
الرشوط حتى ميكنها اقتحام السوق .وكانت الدوافع من وراء ذلك
عديدة ،سواء املحيط الدويل الذي اتسم يف آخر العرشية األوىل
فضاًل
مست ،خاصةً ،البلدان املتقدمة؛ ً
منه بأزمة مالية عميقة ّ
عن العوامل املحلية ،حيث اتضح أ ّن االستثامرات األجنبية مل تقم
بالدور الذي كانت تنتظره منها السلطات العمومية .ومن املفروض
أن تكون النتائج املتوصل إليها َمعي ًنا لرسم سياسة أخرى ،تأخذ يف
االعتبار الواقع الدويل الراهن ،والواقع املحيل الذي يتطلب املزيد من
االهتامم للنهوض بالقطاع الصناعي.
غري أ ّن هذا التضييق مل يزد إال يف نفور املستثمرين األجانب ،سواء
يف قطاع املحروقات أو غريه من القطاعات االقتصادية األخرى (ينظر
الشكل ( .))4وهذا ما أجرب الحكومة عىل تغيري القواعد املتعلقة
 86غالبًا ما تخلق هذه الوضعيات أزمة ،تضطر الحكومة معها إىل إجراء تعديالت
إلجراءات تم اعتامدها بصفة مستعجلة ،من دون التشاور مع الرشكاء االجتامعيني وأرباب
العمل .ومن املنتظر أن تجري مراجعة قانون االستثامر الصادر سنة  ،2001واملعدل واملتمم
لتعميق اإلصالحات االقتصادية واالستجابة لتطلعات الرشكاء (ترصيح وزير الصناعة واملناجم
عبد السالم بوشوارب خالل الدورة الثالثة للجنة الوطنية ملتابعة التزامات عقد النمو املنعقدة
يوم  ،)2014/5/13وبوشارب يف حالة فرار خارج الجزائر (صدر أمر بالقبص الدويل عليه)،
وحكم عليه القضاء ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2019غياب ًيا بـ  20سنة سج ًنا.
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الشكل ()4
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف الجزائر (( )2019-1970مليون دوالر)

املصدر :قاعدة بيانات ،UNCTAD ،يف:https://bit.ly/3N7hWEj :

بإقامة االستثامرات األجنبية املبارشة مرة أخرى يف مرشوع قانون
املالية لسنة 2021؛ فقد فتحت الباب أمام املستثمرين األجانب
الراغبني يف إقامة نشاطات إنتاج البضائع والخدمات من دون الحاجة
إىل رشيك محيل املفروضة سابقًا ،وذلك يف حدود  51يف املئة( .((8كام
جرى إلغاء املادة املثرية للجدل املتمثلة برضورة وجود رشيك محيل
بنسبة ال تقل عن  51يف املئة (املعروفة بقاعدة .)49/51

 .4استنفاد أصول صندوق ضبط اإليرادات
(صندوق تحوط)
أظهرت األزمة املالية العاملية مدى أهمية توفر اقتصاد ما عىل عدة
أدوات متكاملة فيام بينها لالستعامل األمثل الحتياطيات الرصف،
سواء تعلق األمر بصندوق ضبط اإليـرادات لحامية االقتصاد من
الصدمات الخارجية ،أو صندوق استثامري ،أو صندوق تقاعد يضمن
متويل نفقات املتقاعدين ،أو صندوق لتسيري احتياطيات الرصف
لتنويع اإليرادات( .((8وس ّجلت الجزائر فوائض مالية معتربة ،ابتدا ًء من
 87الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،قانون رقم  16–20مؤرخ يف
 16جامدى األوىل عام  1442املوافق  31ديسمرب سنة  ،2020يتضمن قانون املالية لسنة ،"2021
املادة  ،138الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  31 ،83ديسمرب سنة 2020م.
88 Amine Belaicha, et al. (eds.), "Création d'un Fonds d'investissement
d'État en Algérie: Quels enjeux?," Mondes en développement, vol. 159, no. 3
(2012), pp. 135-149.

سنة  2000نتيجة ارتفاع أسعار النفط إىل مستويات قياسية مقارنة
باألسعار السائدة يف فرتة التسعينيات؛ إذ بلغت احتياطيات الرصف،
يف نهاية  194 ،2013مليار دوالر (نحو  +1530يف املئة مقارنة بسنة
 .)2000ومنذ عرشية ( )2010-2000سمح التسيري الحذر للاملية
العمومية بتعزيز االحتياط العمومي عىل مستوى صندوق ضبط
اإليرادات الذي انتقل من  171.5مليار دينار جزائري (  2.4مليار
دوالر أمرييك) يف  4( 2001يف املئة من الناتج الداخيل الخام) إىل
 2931مليار دينار يف  38( 2006مليار دوالر أمرييك) ( 34يف املئة من
الناتج الداخيل الخام) ثم إىل  5634مليار دينار يف 72.64( 2012
مليار دوالر أمرييك) ( 35يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل)(.((8
كام سمح هذا التسيري بتقليص حصة املديونية العمومية الداخلية
مقارنة بالناتج الداخيل الخام الذي انتقل من  23.6يف املئة يف 2001
إىل  8.3يف املئة يف  .2012وبخصوص الديون الخارجية ،تظهر النتيجة
جليًا ،إذ انتقلت قيمتها من  18.1مليار دوالر يف  2001إىل 405.5
ماليني دوالر يف  ،2012أي من  33.1يف املئة من الناتج الداخيل الخام
يف  2001إىل  0.2يف املئة يف .((9(2012
 89الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،قاعدة بيانات املالية
العامة" ،شوهد يف  ،2022/1/12يفhttps://bit.ly/3PgsT98 :
 90بنك الجزائر ،التقرير السنوي  2013التطور االقتصادي واالجتامعي (الجزائر.)2014 :
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ولتعزيز الوضعية املالية املريحة التي صار االقتصاد الجزائري
يتمتع بها منذ أكرث من عقد ،لجأت السلطات العمومية إىل إنشاء
صندوق لضبط اإليرادات النفطية من أجل حامية النفقات العمومية
من التقلبات السلبية ألسعار النفط يف السوق العاملية .ويف سياق
انخفاض أسعار النفط سنة  1998التي بلغت  11دوال ًرا للربميل،
قررت الحكومة اتخاذ إجراء احرتازي متثل بإنشاء صندوق ضبط
املوارد سنة  2000يف شكل حساب تخصيص للخزينة.
شهدت سنة  2000إنشاء أول صندوق سيادي يف الجزائر ،سمي
بـ "صندوق ضبط املوارد" وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر
فوائض مالية معتربة ناتجة من االرتفاع القيايس ألسعار النفط يف
األسواق العاملية ،إذ حقق رصيد امليزانية العامة للدولة فائضً ا ق ّدر
بـ  400مليار دينار جزائري ( 5.45مليارات دوالر) بسبب ارتفاع

إيرادات الجباية البرتولية إىل  1231.2مليار دينار جزائري ( 16.8مليار
دوالر)( .((9خالل السنة نفسها ،ومن أجل االستفادة من هذه الفوائض
واستعاملها يف الحفاظ عىل استقرار امليزانية العامة للدولة ،بالنظر
إىل عدم اليقني الذي مييّز أسعار النفط عىل املديَني املتوسط والبعيد،
قررت الحكومة تأسيس صندوق لضبط إيرادات الجباية البرتولية
الذي يفوق تقديرات قانون املالية الذي تع ّده الحكومة خالل السنة.
وقد تم تأسيس هذا الصندوق من خالل قانون املالية التكمييل
الصادر يف  27حزيران /يونيو  ،2000الذي حدد يف مادته العارشة فتح
حساب تخصيص خاص رقم  302-103بعنوان صندوق ضبط املوارد،
وحدد هذا القانون طبيعة عمل الصندوق وأهدافه ومجاله ،مع العلم
املسرّية للصندوق ،من
أن تعديالت قد أدخلت عىل بعض القواعد ّ
خالل قانون املالية لسنة  2004وقانون املالية التكمييل لسنة .2006

الجدول ()1
وضعية صندوق ضبط اإليرادات ( 2018-2014مليون دوالر أمرييك)

السنوات

2014

2015

2016

2017

2018

رصيد الصندوق يف نهاية السنة السابقة

69.04

43.78

18.95

7.07

0.00

الجباية البرتولية (قانون املالية)

19.58

17.11

15.37

19.83

23.81

الجباية البرتولية املجباة

42.05

22.59

16.27

21.01

2.38

فائض قيمة الجباية البرتولية

22.47

5.48

0.90

1.18

0.00

تسبيقات بنك الجزائر

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

املتاحات قبل االقتطاعات

91.51

49.26

19.85

8.25

0.00

أصل املديونية العمومية املقتطعة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

تسديد تسبيقات بنك الجزائر

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

أصل املديونية العمومية الواجب املقتطعة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

متويل عجز الخزينة

36.80

28.67

12.68

8.25

0.00

مجموع االقتطاعات

36.80

28.67

12.68

0.00

0.00

الرصيد بعد االقتطاعات

54.71

20.60

7.17

0.00

-4.89
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91 FMI, Algérie: Questions choisies, Rapport no. 05/52 (Washington D.C: 2006).
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وع ّدل قانون املالية التكمييل لسنة  ((9(2006الهدف الرئيس للصندوق
ليصبح عىل النحو التايل" :متويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد
الصندوق عن  740مليار دينار جزائري ( 9.6مليارات دوالر أمرييك).
وعىل هذا األساس ،ميكن تقسيم مضامني هذا التعديل قسمني :أو ًاًل،
وسع متويل عجز امليزانية ليشمل عجز الخزينة العمومية( ،((9ومل
ّ
يعد سبب العجز محد ًدا بانخفاض الجباية البرتولية إىل مستوى أقل
من تقديرات قانون املالية ،وهو ما يعني أن هدف الصندوق يتمثل
أي عجز يشمل الخزينة العمومية ،وبنا ًء عليه ،امليزانية
بتمويل ّ
العامة للدولة ،مهام كان السبب يف العجز؛ ثان ًيا ،يجب ّأاّل يقل رصيد
الصندوق عن  740مليار دينار جزائري ( 9.6مليارات دوالر أمرييك)،
ما يعني تحديد سقف لنفقات الصندوق ال ميكن تجاوزه ،وهو ما
يؤكد رغبة الحكومة يف جعل صندوق ضبط املوارد أداة مستدامة
لتعديل امليزانية العامة للدولة وضبطها عىل املدى البعيد.
ومع نشوب األزمة النفطية سنة  ،2014لجأت الحكومة إىل تغطية
عجز امليزانية الستعامل موارد هذا الصندوق ،إىل أن استنفدته متا ًما
سنة  .2017ومن ث َ َّم ،بقي أمام الحكومة خياران أحالهام م ّر ،إما
اللجوء إىل االستدانة الخارجية ،وهذا ما ترفضه متا ًما ،وإما اللجوء
إىل وسائل ما يُعرف بالتمويل غري التقليدي (طبع النقود) مع ما
تحمله من مخاطر التضخم وانهيار قيمة الدينار الجزائري .ومن غري
املؤمل أن تقوم الحكومة بتغيري سياستها جذريًا ،وخاصة يف الشق
االجتامعي منها .فمثّلت ثلث التحويالت االجتامعية ،وهي املعونات
املبارشة وغري املبارشة التي تقدمها الحكومة لعدد من القطاعات،
نحو  1772.5مليار دينار (حواىل  14مليار دوالر) ،أي ما نسبته 8.2
يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل سنة  ،2018لتنتقل هذه النسبة
إىل  8.4يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل سنة .2020

خاتمة
ت ُ َع ُّد الحالة الجزائرية مثااًلً للنموذج املستعيص عىل االنتقال
الدميقراطي بكل أشكاله ،مكتف ًيا برتتيبات دستورية محدودة تتمثل
أساسا باالنتخابات ،عززته وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها،
ً
سواء تعلق بهشاشة النظام السيايس أو باألزمات املتالحقة التي مر
بها منذ االستقالل حتى اليوم .يحتل ال ّريع مكانة كبرية يف االقتصاد
 92الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،أمر رقم  04 - 06مؤ ّرخ يف
 19جامدى الثانية عام  1427املوافق  15يوليو سنة  2006يتض ّمن قانون املالية التكمييل
لسنة  ،"2006املادة  ،25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  19 ،47يوليو 2006م.
 93إن مفهوم رصيد الخزينة أوسع من مفهوم رصيد امليزانية العامة ،إذ يضم رصيد
الخزينة العمومية رصيد امليزانية العامة للدولة ،إضاف ًة إىل أرصدة مختلف العمليات التي
تقوم بها الخزينة العمومية ،وال سيّام أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة.
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الجزائري ،وتعترب إشكالية الريع يف الجزائر قضية مركزية ،بُنيت عليها
اسرتاتيجية التنمية كلها .ويتمثّل التح ّدي الذي تواجهه الدول الغنية
بالنفط ،مبا فيها الجزائر ،بضامن تسخري السياسة امليزانية لتعزيز
النمو والتنويع االقتصادي عىل النحو الصحيح ،وتنفيذ إصالحات بيئة
أعاملها ،بهدف ترسيع وترية النم ّو غري النفطي ،وإيجاد فرص عمل
مستدامة ملواكبة الزيادة الفائقة يف حجم قوة العمل .وعىل الرغم
من انخراط الجزائر يف مسار اإلصالحات ،فإن ذلك مل مينع استمرارية
متساًم بأداء س ّيئ
هيمنة ال ّريع عىل كل مفاصل الحياة االقتصادية؛
ً
للمؤسسات ،وانحسار دور القطاع الخاص أمام هيمنة الحكومة
بفضل إيراداتها الهائلة .وحتى إن ُوجد هذا القطاع ،فهو يدور يف
فلك ال ُعصب التي تتحكم يف ال ّريع.

لقد اتضح أ ّن ال ّريع ميثل منظومة قامئة يف حد ذاتها ،تساهم يف كثري
من األحيان ،يف كبح التنمية االقتصادية املبنية عىل تنويع االقتصاد،
وإقامة اقتصاد تنافيس حقيقي .بل أكرث من هذا ،يساهم ال ّريع يف
تشجيع النشاطات االنتهازية والريعية التي تع ّمق األزمة .غري أنه
ال ميكن تحميل ال ّريع وحده كل االختالالت ،فقد كان لعوامل أخرى،
مثل اإلرث االستعامري والعوامل الثقافية ،وزنها يف األداء السيّئ
للمؤسسات .كام أ ّن االنتقال نحو اقتصاد السوق ليس عملية آنية
يتم فيها تغيري نظام اقتصادي بآخر ،بل يتعداه إىل كونه عملية تغيري
عميقة متس مناحي املجتمع برمته ،ويكون فيه للمؤسسات دو ٌر كب ٌري
يف كبح عملية االنتقال نحو اقتصاد السوق أو إنجاحها.
لقد مثّل حراك  22شباط /فرباير  2019لحظة فارقة يف تاريخ الجزائر
وعرّب بحق عن أمل الجزائريني يف االنعتاق ،ليس فقط من
الحديثّ .
نظام سيايس أخلف وعوده يف تحقيق تنمية لكل الجزائريني ،بل من
ركيزته األساسية املتمثلة بالريع .لقد اتضح مع مرور الزمن أ ّن تكلفة
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اإلصالح عالية عىل الصعد جمي ًعا .وعوض عن أن تكون اإلصالحات
السياسية راف ًدا ومعي ًنا ملواصلة اإلصالحات االقتصادية ،أضحت
هي العائق ،واحتلت أهمية أكرب حتى من اإلصالح االقتصادي يف
حد ذاته .لقد احتاجت هذه اإلصالحات إىل ما يعرف يف أدبيات
االنتقال نحو اقتصاد السوق بالرشوط األولية لإلصالح ،وهذا ما مل
تنجح اإلصالحات الجزائرية يف توفريه .وإن كانت الرشوط املوضوعية
املتعلقة بتدهور الحالة االقتصادية متوافرة ،فإن الرشوط املؤسسية
والهياكل السياسية مل تنضج بعد.
عىل خالف سنوات السبعينيات ،حني خ ُّصصت املــوارد النفطية
(ال ّريع) لالستثامر يف القطاع الصناعي ،اتجهت السلطات العمومية
يف السنوات األخرية إىل متويل النفقات أو التحويالت االجتامعية
من اإليرادات النفطية .كام أ ّن هذه األخرية تزايدت مساهمتها يف
متويل نفقات التسيري ،يف حني أ ّن املوارد املتأتية من إيرادات الجباية
العادية ال تغطي إال  55إىل  60يف املئة من هذه النفقات .كام منحت
األزمة املالية العاملية ،لسنة  ،2008السلطات العمومية مزي ًدا من
الحجج للتخيل تدريجيًا عن النهج التحريري الذي بارشته منذ أكرث
من عقدين؛ وإذا كانت الدول الغربية ملزمة بذلك لتاليف االنهيار
االقتصادي ،فإن الجزائر ركزت عىل بعض الجزئيات التي اعتربتها
السبب األكرب لنزيف العملة نحو الخارج.
كانت األزمة النفطية سنة  2014سب ًبا غري مبارش يف إجبار الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة عىل التنحي سنة  .2019فبعد استنفاد
كل االحتياطيات يف صندوق ضبط اإليرادات وارتفاع عجز امليزانية،
مل تعد الحكومة قادرة عىل اإلنفاق بسخاء عرب التحويالت االجتامعية
والدعم املعمم املبارش وغري املبارش .إن اللّجوء املستمر إىل صندوق
ضبط املوارد لتمويل هذا العجز املتزايد داللة عىل تفضيل التمويل
النقدي عوض التمويالت األخرى ،وخاصة عن طريق السوق املالية.
وإذا كان هذا النوع من التمويل مل يؤ ِّد إىل ارتفاع معدل التضخم
نتيجة اعتامده عىل أموال الصندوق ،فإن العملية بأرسها ،يف املقابل،
تطرح أسئلة عن كيفية استعامل موارد الصندوق بصورة شفافة
من جهة؛ كام يظل التساؤل مطرو ًحا ،من جهة أخرى ،حول ماهية
التضامن بني األجيال من طريقة استعامل أموال هذا الصندوق.
لقد أظهر حراك  22شباط /فرباير ،وما تاله من تطورات ،خطورة
االستمرار يف هذه املامرسات ،ليس فقط عىل الصعيد االقتصادي ،مع
ما يحمله من آثار سلبية يف نسبة النمو القتصادي ومعدل البطالة
والتضخم ،بل يتعداه إىل األمن والسلم املجتمع َيني ،املرتبطني ارتباطًا
وثيقًا بالسياسات الحكومية املعتمدة عىل الريع.
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