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الحراك الشعبي الجزائري:

من حركة احتجاجية إلى ديناميكية سياسية جوهرية
نوري دريس

مقدمة
يف الثاين والعرشون فرباير  ،2019خرج الجزائريون إىل شــوارع املدن للتعبري عن رفضهم لرتشــح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة
خامســة ،بعد أن قىض أكرث من عرشون ســنة يف الحكم (.)1999-2019
الســلطة أ ّن املســرات مج ّرد ســحابة صيف عابرة ســتزول خالل أيام ،ولكن شموليتها واستمرارها ألسابيع ،أجرب
يف البداية ،اعتقدت ّ
قيادة الجيش عىل دفع بوتفليقة إىل االســتقالة ‘’اســتجابة ملطالب الشــعب ، ’’1أمال أن يؤدي ذلك إىل إســكات غضب املتظاهرين
وإعادتهم إىل بيوتهم.
ولكن الجزائريون مل يقتنعوا باســتقالة بوتفليقة ،فاســتمروا يف التظاهر ُمطالبني بتغيري جذري لنظام الحكم ،وبناء دولة القانون.
الســلطة خريطة طريق سياســية تقوم عىل تعديل بســيط لقانون االنتخابات ،وتنظيم رئاســيات تس ّد الفراغ يف السلطة،
فقدمت ّ
وتفرز رئيســا ُمنتخبا يتوىل تنفيذ اإلصالحات التي يطالب بها الجزائريون.
الســيد عبد املجيد تبون رئيسا للجمهورية
يف الثاين عرش ديســمرب  ،2019أجريت انتخابات رئاســية شــارك فيها  ،% 39وأفرزت ّ
،وعد بإحداث القطيعة مع املامرســات الســابقة ،وبناء ‘’ الجزائر الجديدة ‘’ ،وإطالق حملة مكافحة فســاد ض ّد رموز نظام
بوتفليقة ،واســتعادة األموال املنهوبة ،ومع ذلك ،اســتمرت املســرات ،ورفعت شعارات رافضة للمسار االنتخايب ،والنتائج التي
أفرزها ،ومل تتوقف إال بعد أن بدأت جائحة كورونا تنترش يف الجزائر ،حيث أفضت النقاشــات يف وســائل التواصل االجتامعي إىل
تعليق املســرات بداية من الجمعة  20مارس .2020
انقســمت آراء الجزائريني إىل فريقني :فريق يرى أن تعليق املســرات قد أنهى الحراك وال أمل يف عودته ،وأ ّن القرار منح للســلطة
فرصة إلعادة ترتيب نفســها .وفريق آخر يرى أن الحراك يعرب عن طموح الجزائريني إىل التغيري ،يســتمد قوته من هذا الطموح
أوال ،ويغذّيه فشــل الســلطة ورفضها االســتجابة ملطالبهم السياسية ،االقتصادية واالجتامعية ،وحتى وإن توقفت املسريات ألسباب
صحية ،فإنها ســتعود إذا مل تســتطع الســلطة معالجة األسباب العميقة التي أ ّدت إىل اندالعها.
الصحي التي تم فيها تعليق املســرات وتعطيل كل أشــكال الفعل الجامعي ،يف تنفيذ
الســلطة فرتة الحجر ّ
وبالفعل ،اســتغلت ّ
الســلطة
ما تبقى من خارطة الطريق التي أعلنت عنها منذ البداية .ويف ســياق الحجر الشــامل الذي فرضته الجائحة ،أغلقت ّ
كل وســائل اإلعالم العمومية والخاصة أمام كل رأي معارض ،وزادت من رقابتها عىل وســائل التواصل االجتامعي ،لتقوم بتقديم
مرشوع تعديل الدســتور أمام نفس الربملان الذي خلّفه بوتفليقة ،ويتهمه الرئيس الجديد بهيمنة املال الفاســد عليه ،ثم متريره
يف اســتفتاء شــعبي يوم  1نوفمرب  ،2020مل يشــارك فيه إال  ،23%صوت فيها  % 66فقط بنعم عىل التعديالت .ثم بعد ذلك قام
بحل الربملان واســتدعى الهيئة الناخبة النتخابات ترشيعية مبكرة ح ّدد موعدها يوم  12جوان .2021
الرئيس ّ
ولكن ما إن حلّت الذكرى الثانية للحراك (اإلثنني  22فيفري  )2021حتى خرج الجزائريون إىل الشّ ــارع بنفس الشــعارات وبنفس
املطالب التي رفعوها قبل عامني .واســتمر خروجهم ال ٌجمعات املوالية ٌمعلنني بذلك عن عودة الحراك إىل التظاهر .

 .1كان ذلك يف خطاب لرئيس األركان الســابق الفريق أحمد قايد صالح ،يوم  02أفريل  .2019ميكن االطالع عليه عىل الرابط التايلhttps://www.youtube.com/watch?v=yl� :
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تحاول هذه الورقة أن تفهم األســباب التي أ ّدت إىل عودة املســرات الشــعبية بعد عام من تعليقها ،وتطرح التســاؤلني التاليني:
 ملاذا عاد الجزائريون إىل الشــارع بعد عام من تعليق املســرات ،بنفس املطالب والشــعارات؟ كيف أثرت جائحة كورونا عىل الرصاع بني الحراك والســلطة؟ ماهي املوارد التي يتغذى منها الحراك الشــعبي ،وميكن أن تحوله إىل ديناميكية للتغري الســيايس؟ســنحاول اإلجابة عن هذه التســاؤالت عىل ضوء الفرضيات التالية:
الســلمي يف الشــارع وسيلة للتعبري عن
أوال ،يعرب الحراك الشــعبي عن طموح الجزائريني إىل دولة القانون ،ويســتخدم التظاهر ّ
رفــض النظــام القائــم ،واملطالبة بانتقال دميقراطي لبناء دولة القانون .ومادام هذا املطلب ُمعلّقا ،والحقل الســيايس ُمغلقا يف وجه
العمل الحزيب الح ّر ،ســيبقى الشــارع امللجأ الوحيد أمام املجتمع ملامرســة السياسية عن طريق التظاهر.
ثانيا ،حتى وإن اســتغلت الســلطة فرصة تعليق املســرات بســبب جائحة كورونا ،لتمرير مشاريعها السياسية (تعديل الدستور)،
إال أن التداعيات االقتصادية التي خلفتها ،كشــفت عن هشاشــة حكومة الســيد عبد العزيز جراد وعجزها عن الوفاء بوعودها
والتزاماتها السياســية واالجتامعية واالقتصادية.
ثالثا ،اغ ّرتت الســلطة بتعليق املســرات ،واعتقدت أنه بإمكانها التنصل عن التزاماتها وإخفاء ذلك بالدعاية ،فرتاجعت سياســيا
خطوات إىل الوراء (بعودة رموز النظام الســابق) واقتصاديا (بتصاعد ح ّدة االزمة االقتصادية وفرض رضائب جديدة وانهيار
القدرة الرشائية) ،وهذا ما جعلها تخرس جزء كبريا حتى من الوعاء االنتخايب الذي اســتقطبته يف رئاســيات  12ديســمرب.
يتغذى الحراك الشــعبي من طموح الجزائريني إىل دولة القانون ،ومن انهيار الرشعية السياســية للنظام القائم ،ومن التناقضات
التي متيز خطاب الســلطة ومامرســاتها .وأخريا يتغذى من تعطل الجهاز البريوقراطي وعجزه عن حل املشــكالت االقتصادية
واالجتامعية للجزائريني.
ســوف نبدأ أوال باســتعراض الجذور التاريخية ،للحراك الشــعبي الجزائري باعتباره نتيجة لرتاكامت ممتدة يف تاريخ الجزائر
كل من الســلطة والحراك .وكيف اســتغلت الســلطة فرتة تعليق
املعارص .ثم نناقش يف العنرص الثاين جائحة كورونا وتأثريها عىل ّ
املســرات ،وكيف أن جائحة كورونا كانت اختبارا لخطاب الســلطة وجهازها البريوقراطي امل َعطّل.
نرشح يف العنرص األخري ملاذا عادت املســرات الشــعبية مع حلول الذكرى الثانية للحراك الشــعبي ،وكيف تحول هذا األخري إىل
ديناميكية سياســية تتبلور حوله مطالب الجزائريني بالتغيري يف كل املجاالت.

يف الجذور التاريخية للحراك الجزائري
منذ إقرار التعددية الحزبية يف دســتور فرباير  ،1989كان رهان الســلطة هو تحييد املجتمع سياســيا ،وكانت تســتخدم يف
ســبيل ذلك وســائل ُمتعددة ،بعضها غري مبارش مثل التوزيع الســيايس لريوع املحروقات ،البريوقراطية والزبونية السياسية،
وبعضها وســائل مبارشة مثل التضييق عىل املامرســة الحزبية ،الجمعوية ،والنقابية مبختلف األدوات (اإلعالمية ،األمنية ،املادية،
الترشيعية).
ولكن رهان الســلطة األكرب كان يتمثل يف منع الجزائريني من اســتخدام التظاهر يف الشّ ــارع كوســيلة للتعبري عن رفضهم العلني
لها ،ألن ذلك يد َحض الفكرة التي حرِص ال ّنظام الســيايس عىل تســويقها منذ االســتقالل ،والتي تقوم عىل فكرة مفادها أن «القيادة
السياســية -الدولة -هي املمثل الوحيد لجميع الجزائريني ،وهي يف ِخدمتهم ،والجزائريون ُمتّحدون ،ال تخرتقهم انقســامات أو
صف الجزائريني
خالفــات» ( .)Addi,1989فقــط أعداء الداخل ،املدعومــن خارجيا من طرف أعداء الجزائر ،من يحاول تفرقة ّ
وزرع الشّ ــك بينهم حول قادتهم. ’’2
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تأســس عليها النظام الســيايس
ينبثق هذا التصور للحقل الســيايس و للمجتمع ،من الثقافة و األيديولوجيةالشّ ــعبوية التي َّ
الجزائري ،وهي أيديولوجية تقوم عىل متجيد الشّ ــعب وطبقة الفالحني ،وتص ّو ُر الجســم االجتامعي ككتلة أيديولوجية وثقافية
وسياســية واحدة ،ال تخرتقها رصاعات ،وال خالفات وال اختالفات ،وأن هذه توجد فقط بني الجزائريني املخلصني وبني أعدائهم يف
لحل مشــكلة
الخارج أو املوالني لهم يف الداخل .بهذا التصور للمجتمع ،تنفي الشــعبوية الحاجة إىل مؤسســات قانونية وسياســية ّ
الســلطة والخالفات والرصاعات عليها يف املجتمع ( .,Addi( 1997إن األحزاب والنقابات يف نظر الشّ ــعبوية هي أدوات إلضعاف
ّ
وحدة الشّ ــعب الجزائري ،وزرع الشّ ــك يف قادتهم (دريس ،)2015 ،ولهذا يجب ُمراقبتها والتحكم فيها يك ال يســتخدمها أعداء
الجزائر لرضب وحدة صف الشّ ــعب.3
هيكلت هذه الثقافة الشــعبوية لدى النخب الحاكمة الحقل الســيايس طوال عقود األحادية ،ومع ذلك ،فثالثون ســنة من
التعددية الحزبية ( )1989-2019مل تكن كافية لتجاوزها ليعرتف النظام الســيايس القائم عىل مســتوى املامرســة للجزائريني بحقهم
يف السياسة ،التعددية واالختالف.
ســاعدت مداخيل املحروقات عىل صيانة هذه األيديولوجية وإعطائها فعالية سياســية ،بحيث ســمحت للدولة بإطالق برامج
تنموية ،وتوفري العالج والتعليم باملجان لجميع الفئات مام أخَّر اهتامم الجزائريني بقضايا الشــأن العام والسياســة.
ولكن األزمة االقتصادية ملنتصف الثامنينات ،وتراجع التدفقات ال ّريعية أدت إىل تعطُّل األيديولوجية الشّ ــعبوية بســبب عدم
قدرة الدولة عىل االســتمرار يف اإلنفاق عىل الجزائريني بنفس الوترية ،ورافق ذلك تراجع مفعول الرشعية الثورية يف مخيال الجيل
حل آين ملظاهرات أكتوبر  1988إال اقرار تعددية حزبية ونقابية وإعالمية يف دســتور فرباير.1989
الجديد ،ومل تجد الســلطة من ّ
أظهرت أول انتخابات تعددية يف الجزائر (محليات جوان  ،1990ترشيعيات ديســمرب  )1991أن املِخيال االجتامعي كان ال يزال
تجســد يف فوز الجبهة اإلســامية لإلنقاذ
خصبا الزدهار الشّ ــعبوية ،ولكن هذه املرة بشــكلها ال ّديني وليس الثوري القومي ،وهو ما ّ
(الحركة الشــعبوية الراديكالية) يف أغلب املجالس البلدية ( 853مجلس بلدي) واملقاعد النيابية ( 188مقعد).
الســلطة من فوز اإلســاميني الراديكاليني بال ّدور األول لترشيعيات ديســمرب ُ ،1991م ّربرا إللغاء املسار االنتخايب بح ّجة
ات ّخذت ّ
تهديدهم لوحدة الجزائر وقيمها الجمهورية ،فدخلت البالد يف حرب أهلية ،عرفت الســلطة كيف تســتغلها لتمنح نفســها ُعمرا
جديدا برشعية أمنية (محاربة اإلرهاب) إىل حني ترميم رشعيتها السياســية بعد مجيئ بوتفليقة إىل الحكم ســنة .1999
سـ ِمحت البحبوحة املالية للســلطة خالل حكم بوتفليقة( ،)2019 - 1999بإعادة ترميم الشّ ــعبوية وصيانتها دون الحاجة إىل فرض
‘’الرتاجع عن التعددية’’ يف الدســتور ،واكتفت فقط بتلك القيود التي وضعتها يف دســتور  4 1996عىل عمل الربملان واملجالس
الســلطة من كافة أشــكال الرقابة
املنتخبة لتجنب حدوث أية مفاجأة غري محســوبة (حشــاوي  )2008 ،؛وبذلك ،تح ّررت ّ
واملقاومــة ،واســتطاعت تدريجيــا تحييد كل القــوى االجتامعية التي ُيكن أن تقف يف وجهها (نقابات ،أحزاب ،جمعيات أرباب
العمل ،)...وهذا ما ِســمح لها بالذّهاب بعيدا يف احتقار املجتمع إىل ح ّد اإلرصار عىل إبقاء بوتفليقة رئيســا مدى الحياة (بعد
تعديل للدســتور ســنة  ،2008تم فيه إلغاء تقييد ال ُعهدات الرئاســية بعهدتني) رغم عجزه منذ نهاية العهدة الثالثة( )2013حتى
عن الحديث إىل الجزائريني ،يف الوقت الذي تقوم فيه الشــعبوية عىل الوالء للزعيم الذي يتمتع بالكاريزما السياســية والرشعية
 .2تعود هذه الثقافة السياســية الشــعبوية إىل مرحلة حرب التحرير الوطني .نشــأ قادة جبهة التحرير يف مناخ يطبعه الشــك ،الخوف والوالء .أنظر مثال إىل كتاب محمد حريب
(.Harbi Mohammed, LE FLN: mirage et réalité (Alger, NAQD- ENAL, 1993
 .3نحن ندرك متاما أنه ليس هذا هو التعريف الشــائع للشــعبوية يف أدبيات العلوم السياســية الغربية .نتبنى هنا املعنى الذي طوره لهواري عدي يف كتابته منذ مثانينات القرن
املايض ،ألنه األكرث مالمئة لوصف الشــعبوية الثورية للحالة الجزائرية .إن العلوم االجتامعية ليســت علوم كونية ،ونفضل دامئا املعارف املنتجة من باحثني محليني savoir endogène
عىل املعارف املنتجة من طرف باحثني أجانب  ،savoir exogèneحيث غالبا ما ال تتوافق اإلشــكاليات التي يعالجونها مع التحديات واملشــكالت التي تهم املجتمع املدروس ،إضافة
إىل طابعها اإلثنومركزي .يعترب مفهوم الشــعبوية مثلام طوره عدي لهواري ومحمد حريب لدراســة النظام الســيايس الجزائري ،أحد أهم اســهامات السوســيولوجيا الجزائرية يف الجهد
النظري العام لفهم ودراســة أنظمة سياســية ما بعد اســتعامرية .إن تبني املفهوم الغريب للشــعبوية ملجرد أنه غريب ،ليس أبدا مبربر علمي ،بل هو خضوع أكادميي للمركز الغريب ،وهو
خضــوع أيديولوجــي تاريخي ال ميكن تربيره معرفيا وال علميا.
 .4ســمي دســتور  ،1996بدســتور الرتاجع عن االنفتاح إذ أنه اســتحدث الغرفة الثانية للربملان (املادة  98من الفصل الثاين :مجلس األمة) ،حيث مهمتها تحولت إىل مامرســة الرقابة
عــى عمــل الغرفــة األوىل التــي يتــم انتخاب اعضائها باالقرتاع املبارش .ميارس مجلس األمة دور املعطل لعمل الربملان بالنظر إىل كونه مؤسســة ترشيعية يعني فيها الرئيس ثلث أعصاءها
مبوجب املادة  101من الفصل الثاين من دســتور  .1996لالطالع عىل دســتور  ،1996أنظر إىل:
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1015-1996
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التاريخية ويســتطيع ا ّدعاء متثيل جميع الجزائريني.
وإذ ســاعد انزالق بعض تجارب الربيع العريب نحو العنف (ليبيا ،اليمني ،ســوريا) الســلطة الجزائرية عىل تجنب ثورة شــعبية عشية
اقرار العهدة الرابعة ســنة  ،2014فإن محاولة تكرار نفس التجربة ســنة  2019أ ّدى إىل اندالع الحراك الشــعبي ل  22فيفري
.2019
كل الرصيد األيديولوجي الشــعبوي الذي تســتمد منه الســلطة رشعيتها يف الحكم وقدرتها عىل
اســتهلك بوتفليقة خالل فرتة حكمه ّ
الســحر  désenchanterعن التاريخ الثوري ،وعن دولة العدالة االجتامعية بســبب انكشــاف الفساد
تحييد املجتمع سياســيا( :ن َزع ّ
وازدياد الالمســاواة يف املجتمع ،وتح ُّول جبهة التحرير الوطني إىل رمز الفســاد بســبب ســيطرة رجال املال عليها) .عشية التحضري
لرئاســيات أفريل  ،2019التي ترشــحُ /رشِّ ــح إليها ،مل يكن للســلطة املوارد السياسية الالزمة (ال ّريع البرتويل ،الكاريزما الشّ خصية
الســخي ،الهيمنة عىل وســائل اإلعالم وفرض صورة ورأي واحد )...للمرور بسالسة وبالطرق التقليدية
للمرتشــح ،اإلنفاق االجتامعي ّ
أمام ُمجتمع تغري كثريا ،سـ ِمحت له وســائل التواصل االجتامعي ببناء رأي عام مضاد للصورة النمطية التي ترســمها وســائل اإلعالم
الســلطة ،التي تحولت فيها أدوات التســوية السياســية (االنتخابات ،والربملان)
الحكومية .لقد كان املجتمع يف قطيعة تامة مع ّ
إىل أدوات لنرش الفســاد ،ال ّزبونية ،املحاباة بشــكل مل يعد باإلمكان إخفاءه أمام أعني الجزائريني ،وال إخفاء آثاره عىل الحياة
االجتامعية ،االقتصادية والسياسية.
الســلطة حراك  22فرباير ،عدم قدرتها عىل تجاوز التصور الشّ ــعبوي للحقل الســيايس وللمجتمع،
يعكس الخطاب الذي واجهت به ّ
بالحق يف السياســة.
إذ تم اســتخدام نفس املفردات التي كانت تســتخدم يف عهد األحادية لوصف املعارضني واملحتجني واملطالبني
ّ
الصفات التي تُخرجهم من الحقل الســيايس وتضعهم يف خانة (األعداء :املغ ّرر بهم ،الرشذمة ،املغامرون،
ُو ِصف املتظاهرون بكل ّ
الســلطة تضطر إىل
األيادي األجنبية ، 5)...ومع ذلك ،فإن زخم املظاهرات ،اســتمرارها وانتشــارها يف كافة الرتاب الوطني جعل ّ
االعرتاف بحق الجزائريني يف التظاهر وبرشعية مطالبهم لكن مقابل أن تفرض نفســها (ممثال وحيدا لهم) وترســم حدود التغيري،
شــكله وطريقة تنفيذه ،وهذا ما تجىل يف خريطة الطريق السياســية التي فرضتها رغم مقاومة الشــارع ورفضه لها .مضت الســلطة
يف تطبيق خارطة الطريق التي أعلنت عنها منذ البداية ،ورغم تنظيامها النتخابات رئاســية يف ديســمرب  ،2019إال أن املســرات
الشــعبية اســتمرت ،ومل تتوقف إال بعد انتشار جائحة كورونا.

جائحة كورونا ،الحراك ّ
والسلطة
للســلطة من ُصداع ت ُعاين منه منذ
نظريا ،يشـكّل تعليق املســرات بداية من الجمعة 20مارس  2020بســبب جائحة كورونا ،راحة ّ
انطالق الحراك الشّ عبي.
الســلطة يتمســك منذ عزل بوتفليقة ،بالقول أنّه قد متت االســتجابة ملعظم املطالب التي رفعها املتظاهرون :إلغاء
ّ
ظل ِخطاب ّ
العهدة الخامســة لبوتفليقةُ ،محاربة الفســاد ،..وأ ّن ما تبق من هذه املطالب ســوف يتم تحقيقه بعد اجراء االنتخابات الرئاســية،
من خالل تعديل الدســتور ،وبذلك مل يعد هنالك ســبب للتظاهر ،وأ ّن من بقي يخرج إىل الشــارع إمنا يطرح مطالب تعجيزية أو
الســلطة بالعصابة.
أنه ُمدعوم من طرف قوى خارجية أو من طرف ما باتت تســميه ّ
لكن جزء كبري من الشّ ــارع ك مل يتأثر بهذا الخطاب ،ورأى يف خارطة الطريق املقرتحة ،والجاري تنفيذها مج ّرد تغيري طفيف
للواجهــة مــن أجــل الحفاظ عىل نفس ال ّنظام ،وهذا ال يتوافق وجوهر مطالب الحراك املتمثلة أساســا يف انتقال دميقراطي ،يقطع
مع النظام الحايل ويســمح ببناء دولة القانون .ولهذا اســتمرت املظاهرات إىل أن أوقفتها جائحة كورونا.
يتجىل من خالل تعليق املســرات ،كام لو أن جائحة كورونا حقّقت للســلطة ما عجزت عن تحقيقه بواســطة األدوات األخرى:
التضييق عىل املتظاهرين ،مراقبة وســائل التواصل االجتامعي ،ســجن الكثري من الوجوه الناشــطة يف الحراك الشــعبي ،تعديل
الدستور واجراء االستفتاء عليه.
 .5نشــر مثال إىل خطاب قائد األركان الســابق ،نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح ،الذي وصف املتظاهرين يف خطاب له يوم  26فرباير باملغرر بهم ،وللذاكرة ،فإن هذا الوصف
هو نفســه الذي اســتخدمه ميثاق الوئام املدين وميثاق املصالحة الوطنية لوصف الجزائريني الذين انخرطوا يف صفوف الجامعات املســلحة خالل العرشية الســوداء (.)1990-2000
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تبي أنها مل تكن ُمســتعدة لها ،إذ ُو ِضعت خارطة طريقها،
ولكنه يف املقابل ،فرضت الجائحة عىل ّ
الســلطة تحديات جديدة ّ
وخطابها الشّ ــعبوي ،وسياســاتها االجتامعية أمام املحك :مواجهة جائحة كورونا عىل كافة املســتويات :الصحية ،االجتامعية،
رصح بذلك الوزير األول
االقتصادية ،وااللتزام بوعودها بعدم اســتغالل الجائحة وإجراءات الحجر الصحي ألغراض سياســية مثلام ّ
قبل الجمعة  13مارس . 6كان أداء الســلطة خالل هذه الجائحة مصرييا لشــعبية الرئيس الجديد وحكومته ،ســواء أمام الذين
انخرطوا يف خارطة الطريق االنتخابية ،أو أمام الذين عارضوها وضلّوا ُمت َّمســكني باالســتمرار يف التظاهر.
وإذا ما أخذنا نســبة املشــاركة يف االســتفتاء عىل الدســتور كمعيار لقياس تطور شعبية الرئيس ،فإنه من السهل مالحظة تراجعها.
جرت العادة أن تكون االســتفتاءات يف الجزائر ،اســتفتاء عىل شــعبية الرئيس والســلطة بشكل عام ،وخالل استفتاء  1نوفمرب ،2020
مل تحصل الســلطة إال عىل نســبة مشــاركة قدرها  23.80باملئة ،صوت فيها  33.207باملئة بال عىل الدســتور .إنها النسبة األضعف
يف تاريخ كل االنتخابات يف الجزائر املســتقلة.

الحراك والجائحة
بســبب غلق وســائل اإلعالم أمام الرأي املعارض ،ال ميتلك الجزائريون إال الشّ ــارع ،ووســائل التواصل االجتامعي لكرس الصورة
األحادية التي تروج لها وســائل اإلعالم الرســمية ،وحني يقوم املبدأ األســايس ملكافحة وباء الكوفيد  19عىل التباعد االجتامعي
والجســدي ،وتجنب التجمهر والتجمع مبختلف أشــكاله ،فإن الحراك هنا يصاب يف الصميم ويفقد أهم أداة له ومبربرات صحية
موضوعية غري قابلة للمناقشة.
تع ِكس ضعف نســبة املشــاركة يف االســتفتاء عىل الدســتور ،رغم توقف املظاهرات ،أ ّن تأثري الحراك يتجاوز الصدى الذي تتحدثه
مســرات الجمعة والثالثاء ،وأنه ال يُخت َز ُل فقط فيها .لقد أصبح ديناميكية سياســية واجتامعية من النقد والرفض الســيايس تشــتغل
حتى مع تعليق املســرات .تســتمد قوتها من انهيار الرشعية السياســية التي يقوم عليها النظام الســيايس ،ومن الفشل الذي
ِ
لحق ال ّدولة يف كافة املجاالت ،والفســاد الشّ ــامل واملنظم الذي أضحى القاعدة األساســية لتســيري الشّ أن العام ،ومن اغالق الحقل
للسلطة.
الســيايس أمام بروز قوى اجتامعية وسياســية واقتصادية خارج دائرة املوالني ّ
خطاب الســلطة نفســه يغذّي الحراك بســبب تناقضاته ،وتناقض األقوال مع األفعال .فحني حاول التخلص من بوتفليقة ،اضطر
إىل التامهي مع شــعارات الحراك ومطالبه ،لكن من دون أي تصور لالســتجابة لها ،بل فقط من أجل تقديم نفســه كممثل وحيد
الســابق،
للجزائريني ،والطرف الوحيد الذي يســتطيع ّ
حل مشــاكلهم وتحقيق مطالِبهم .إن وصف قائد أركان الجيش الجزائري ّ
8
الفريق قايد صالح ،للمســؤولني يف عهد بوتفليقة بالعصابة قد د ّعم املوقف األخالقي والســيايس للحراك الذي يطالب برضورة
تغيــر املنظومــة التــي صنعت هذه العصابــة ،ولكن ال ّنظام مل يكن يريد بذلك الوصف إال تفادي أن يتحول الحراك إىل رصاع بني
الســلطة
الجيش والشّ ــعب عىل غرار ما حدث يف التســعينات ويف بلدان عربية أخرى ،واالكتفاء بتغيريات شــكلية ال متس بجوهر ّ
والتوازنات التقليدية فيها.
الســلطة تقوم
مع مرور األيام ،وتوايل القرارات واإلجراءات ،والتعيينات يف املناصب العليا ،إكتشــف الجزائريون أن خطة طريق ّ
يحل األزمة البنيوية التي تعاين منها الدولة،
ليحل محلهم أشــخاص آخرون ،وهذا لن ّ
فقط عىل تغيري مجموعة من األشــخاص ّ
ولذلك ،فإنها مســألة وقت فحســب ،حتى تنكشــف محدودية هذا العرض .بل رمبا انكشــفت خالل العام األول من رئاسة تبون.
وقع النظام الجزائري يف مأزق تناقضات األيديولوجية الشّ ــعبوية التي يقوم عليها .إن الشــعبوية فعالة فقط يف أوقات األزمات
حني تكون الجامعة الوطنية يف مواجهة ُعدوان خارجي ( ،)Addi ;1997أو حني يســتطيع النظام الســيايس التحكم يف صناعة
الســلطة أنها تســتطيع اســباغ رشعية شعبية عىل نفســها بذلك الخطاب الشّ عبوي املستمد من ثقافة سياسية
الرأي العام .اعتقدت ّ
الســلطة حني رشــحت بوتفليقة لعهدة خامســة
تعود إىل حقبة الحزب الواحد ،ومل تدرك أن ّ
كل يشء تغري يف املجتمع .مل تنتبه ّ
 .6أنظــر إىل ترصيــح الوزير جراد لوكالة األنباء الجزائرية http://www.aps.dz/ar/algerie/85238-2020-03-14-18-17-53 :
 .7نرشت النتائج النهائية لالســتفتاء عىل الدســتور يف العدد  72من الجريدة الرســمية .ميكن االطالع عليه عىل الرابط التايل:
https://www.joradp.dz/FTP/jo-abc/2020/A2020072.pdf
 .8لالطــاع عىل الترصيح ينظر إىل الرابط التايلhttps://www.youtube.com/watch?v=-0OxJTTH12E :
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إىل أن رأيا عاما ُمضادا كان قد تشــكل عرب وســائل التواصل االجتامعي ،التي أضحت مصدر املعلومة األســايس للجزائريني وفضاء
للنقد الســيايس ،وأن خطاب الســلطة وأجهزتها الدعائية كان منقطعا متاما عن املجتمع ،ومعزوال وال يؤثر يف الجامهري .ومل تدرك
كذلك ،أن محاولة تجديد واجهتها املدنية بعد إقالة بوتفليقة لن تتم بالســهولة نفســها التي تعودت عليها حني كان الجزائريون
ممنوعون من التظاهر.

ّ
السلطة والجائحة
رغم الهزة العنيفة التي تعرض لها النظام منذ  22فرباير  ،2019إال أن الســلطة عجزت عن تغيري أدواتها يف تســيري الدولة والحقل
الســيايس للتكيف مع وضع جديد أصبح فيه الجزائريون يحتلون الشــارع .فسياســيا ،انتهت إىل تنظيم رئاســيات بنفس األشخاص
الذين انتموا  /أو ال يزال ينتمون إىل النظام الســابق ،وبنفس اآلليات تقريبا عدا تغيري تســمية الهيئة املكلفة بإجراء االنتخابات،
الســلطة الوطنية املســتقلة لالنتخابات ، 9وعىل مســتوى أداء الحكومة ،فإن الرئيس تبون
من اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات إىل ّ
السلطة فرتة
نفســه اشــتىك أكرث من مرة من أداء الجهاز البريوقراطي ومن ‘’ اســتمرار ما أســاه مامرسات العصابة ‘’ .استغلت ّ
الحجر الصحي لطرح مرشوع تعديل الدســتور عىل األحزاب والجمعيات( التي ثار الجزائريون ضدها) ،دون أي نقاش عمومي
مفتوح يف وســائل اإلعالم ،وتم سـ ّن بعض القوانني عىل عجل ت ُض ِّيق من مســاحة التعبري ، 10كام اســتمر استخدام القضاء ضد
بالسجن.
الناشــطني يف وســائل التواصل االجتامعي ،وأصدرت يف حق الكثري منهم أحكاما ّ
يســود االعتقاد بني الجزائريني بأن الســلطة خرست املعركة األخالقية والسياســية بســبب استغاللها لجائحة الكوفيد لتمرير دستور
دون نقــاش مفتــوح ،ومتريــر قوانني عقابية يف نفس الربملان الذي تركه بوتفليقة .تناقض هذه املامرســات الوعود التي أطلقتها
ســابقا ،وتناقض أيضا روح الحراك الذي تقول الســلطة أنها تســتمد رشعيتها منه .خرست الســلطة األوراق السياسية التي كانت من
شــأنها أن تعيد جزء من الثقة املفقودة بينها وبني الشــارع ،حني اعتقدت أنه باإلمكان االســتمرار يف النظر إىل االنتخابات كغاية يف
ح ّد ذاتها ،بدل أن تكون وســيلة لتســيري الحقل السيايس ومامرســة التحكيم بني مختلف املتخاصمني واملتنافسني.
السلطة يف إعادة إصباغ نفسها رشعية
سياســيا ،جاءت نِســبة املشــاركة املتدنيّة يف االستفتاء عىل الدســتور ،لتؤكد فشل خطة ّ
سياســية بنفس األســاليب واألدوات التي ظلّت تعتمد عليها منذ بداية التع ّددية .وإذا ما قارنا هذه النســبة مع نســبة املشاركة يف
الســلطة حتى عىل تجنيد وِعاءها
رئاســيات  12ديســمرب ،فإنه ميكن أيضا مالحظة تراجع شــعبية الرئيس وحكومته ،وعدم قدرة ّ
الســلطة األساســية يف تجنيد ال ّناخبني ،وغالبا ما كانت تلجأ
االنتخايب التقليدي املنضبط .كان توزيع الريوع عىل املجتمع وســيلة ّ
عشــية كل موعد انتخايب إىل توزيع اســتعرايض للمســاكن والقروض عىل مختلف الفئات ،ولكن هذه املرة ،ســارت األمور عكس ما
ألِفه الجزائريون منها.
أما اقتصاديا واجتامعيا ،وعىل عىل عكس الوعود التي أطلقها الرئيس خالل حملته االنتخابية بتحســن ظروف معيشــة الجزائريني
واســرجاع األموال املنهوبة ،سـ ّنت الحكومة قانونا تكميليا للاملية ،تض ّمن رضائب كثرية ورفع ألســعار املحروقات يف وقت توقف
الصحي ،ويف وقت كان ينتظر فيه الجزائريون مســاعدات وتخفيضات رضيبية عىل غرار
فيه النشــاط االقتصادي بســبب الحجر ّ
ما قامت به حكومات دول ال متلك موارد الجزائر .طريقة مواجهة الســلطة لألزمة السياســية بعد  22فيفري ،نابعة من تصور لها
يقــوم عــى االعتقاد بأن الجزائريني ال يهتمون بالسياســة ،وأن اهتاممهــم الوحيد يتوجه نحو توفري حاجاتهم الغذائية والصحية، 11
وإذا ما وفرتها لهم ،فإنهم لن يطالبوها بالسياســة.
 .9تم تغيري اســم هذه الهيئة مبوجب القانون العضوي رقم  07 /19املؤرخ يف  14ســبتمرب  .2019الصادر يف الجريدة الرســمية عدد  15الصادرة يوم  15ســبتمرب  .2019لالطالع عليه
أنظر إىل الرابط التايلhttps://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019055.pdf :
 .10تــم تعديــل قانــون العقوبــات يف أفريــل  ،2020ضمن القانون  ،06 20-املعدل واملتمم لقانون العقوبات الجزائري ،وتضمن عقوبات عىل من يروج األخبار الكاذبة عرب وســائل
التواصــل االجتامعــي ،وعقوبــات جديــدة تحــت بند تهديد الوحدة الوطنية .ومنذ صدور القانون يف الجريدة الرســمية يف عدد  ،15املوافق ليوم  29أفريل 2020ن تضاعف عدد
األشــخاص املســجونني بتهم نرش أخبار كاذبة أو تهديد الوحدة الوطنية عرب منشــورات عىل وســائل التواصل االجتامعي .بل أضحت هاتني التهمتني الرئيســيتني عىل لوائح التهم
املوجهة للناشــطني يف الحراك .هذا األمر ،جعل رشائح واســعة تعتقد أن املســتهدف بالتعديالت الجديدة عىل قانون العقوبات هو الحراك الشــعبي وحرية التعبري .لالطالع عىل نص
القانــون الجديد أنظر إىل الرابط التايل.https://www.joradp.dz/FTP/JO-AR/2020/A2020025.pdf :
كام تم ســن قانون ينظم اإلعالم اإللكرتوين ،واعتربه املالحظون هجوما غري مســبوق عىل حرية التعبري يف الفضاء اإللكرتوين.
 .11رصح الرئيس تبون أن  80باملئة من الجزائريني راضون عن أداء حكومته ،وأن املشــاكل األخرى التي توجههم ســببها العصابة التي تضع عراقيل أمامه .أنظر إىل هذا املقطع من
الخطــاب الــذي ألقاه يف لقاءه مع الوالة يوم  12أوت https://www.youtube.com/watch?v=3Y-azstYCGs .2020
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للســلطة أمام الفئات االجتامعية التي
وفقا لهذا التصور ،يعترب ُخرسان املعركة السوســيو اقتصادية ،هو خرسان للرهان األســايس ّ
بقيت تنزل إىل الشــارع وتطالبها بتغيري جذري .إن اإلجراءات التقشــفية املعتمدة يف قانون املالية التكمييل لســنة  ،2020وقانون
املاليــة لســنة  2021وعــودة االحتجاجات القطاعية واملحليــة ،واألزمات الظرفية والهيكلية (أزمة التزود باملاء الرشوب ،أزمة غياب
الســيولة النقدية يف مراكز الربيد ،أزمة ندرة الدقيق خالل الشــهر األول من الجائحة ،أزمة ندرة الحليب املدعم ،ندرة الكثري
من األدوية ،عودة ظاهرة الهجرة غري الرشعية( الحرقة) ،)..ثم ارتفاع األســعار و تراجع قيمة الدينار أمام العمالت األجنبية،
و(اشــتكاء) الرئيس نفســه من أطراف مجهولة تعيق عمل الحكومة  ،هي مقدمات لخرسان الرشعية السياســية لســلطة تتخذ من
شــعار الدولة االجتامعية شــعارا سياسيا ومربرا كافيا ملنع املجتمع من مامرسة السياسة.

الديناميكية السياسية للحراك
رغم توقف املســرات الشــعبية ملدة إحدى عرش شــهرا كاملة ،إال أن الســلطة مل تستطع أن تفعل شيئا من شأنه أن يقنع
الجزائريني بعدم العودة إىل الشــارع .حتى والجزائريون يف منازلهم طوال إحدى شــهرا كاملة(  20مارس  22 2020-فيفري
 ،)2021إال أن الســلطة عن معالجة العطل الذي أصاب مؤسســات الدولة يف مختلف القطاعات .ميكن بســهولة أن نالحظ
اســتمرار نفس األسباب التي أدت إىل اندالع الحراك.
مل تســتطع الســلطة أن تدرك أن األزمة بنيوية ،تســكن عمق الجهاز البريوقراطي ،وترتبط مبارشة بطبيعة النظام الســيايس حيث
الســلطة ترفض الخضوع للرشعية االنتخابية ،وتلجأ بدل ذلك إىل تســويات داخلية بني مختلف العصب والجامعات والشــبكات
ّ
بشــكل جعل املؤسســات الرقابية (القضاء ،الربملان ،الصحافة) تفقد قدرتها عىل مراقبة وتقييد الســلطة التنفيذية .هذا الشّ ــكل من
يحل مشــاكل الجزائريني حتى ولو تم تغيري جميع املســؤولني يف الجهاز البريوقراطي .ال تزال الســلطة تعتقد
الســلطة ،ال ميكن أن ّ
أنها بإمكانها مقايضة اإلصالحات السياســية الســلطة بإعادة إطالق عجلة التنمية االقتصادية ،ولكن مشــكلة االقتصاد الجزائري
سياســية ،واألزمة السياســية هي التي تعرقل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية .)Ouchichi,2011( .ومادامت هذه األزمة قامئة ،فلن
تســتطيع أي ُســلطة ،مهام كانت كفاءتها التقنية ،معالجة األزمة االقتصادية واالختالالت الهيكلية التي يعاين منها اقتصاد الجزائر.
إن مقاومة االصالحات السياســية يف ظل انخفاض مداخيل الدولة من العملة الصعبة (انخفضت من  33مليار دوالر ســنة 2019
إىل  20مليار دوالر ســنة  ) 202012هي يف الحقيقة حرمان للســلطة من أدوات مواجهة األزمة االقتصادية واالجتامعية ،وبالضبط
حرمان األجهزة الرقابية من اكتســاب الرشعية السياســية ملقاومة الجامعات الريعية والشــبكات الزبونية املتحكمة يف التجارة
الخارجية والصفقات العمومية.

Lyas Hallas, Tebboune, l’an1 : Economie en berne. https://twala.info/fr/business/tebboune-lan-1-economie-en-berne (décembre 2020) .12
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استنتاجات
يبدو أن ما اعتقدت الســلطة أنه مجرد حركة احتجاجية عابرة ضد بوتفليقة ،قد تحول إىل ديناميكية سياســية ،تنذر بعودة
الجزائريني إىل السياســية والشــأن العام بعد عقود من تعطيل أدوات إدماج الجزائريني يف الحقل الســيايس.
فرغم توقف املســرات الشــعبية لقرابة عام كامل ،إال أن الســلطة مل تســتطع أن متنع عودتها ،أو عىل األقل عودتها بنفس الزخم،
وبنفس الشــعارات التي انطلق بها ومنها .تعكس عودة املســرات ،بنفس الشــعارات ،ونفس املطالب ،تعطل األدوات التقليدية
للســلطة يف تســيري الحقل الســيايس ،وفقدانها لفعاليتها يف إعادة إصباغ نفســها رشعية جديدة .فرغم تنظيم انتخابات رئاسية،
واســتفتاء عن الدســتور ،وحل الربملان ،إال أن ذلك مل يقنع الجزائريني بعدم العودة إىل الشــارع.
وبقدر ما تصم الســلطة آذانها عن املطالب املرفوعة يف الشــارع وتتنكر للحراك عىل مســتوى املامرســات ،بقدر ما تلتحق بالرشع
مزيــد مــن الفئــات االجتامعية املترضرة من األزمة االقتصاديــة الخانقة ،أو املحبطة من عودة وجوه قدمية إىل الواجهة ،أومن تنصل
الســلطة لوعودها التي قطعتها عىل وعائها االنتخايب.
ومثلام فشــلت االنتخابات الرئاســية وتعديل الدســتور يف إصباغ رشعية سياســية عىل السلطة ،فإن املصري نفسه سوف ستلقاه
االســتحقاقات االنتخابية القادمة ،وســتزيد من الرشخ القائم بني السلطة واملجتمع.
يعرب حراك  22فيفري عن نهاية رشعية دميقراطية الواجهة ،املختزلة يف االنتخابات التي تفرز مؤسســات دون مضمون ســيايس
وقانوين ،ال تضمن التمثيل الســيايس للمجتمع ،وال تضمن حامية الدولة من النزعات االفرتاســية للســلطة السياسية.
وسيســتمر الجزائريون يف اللجوء إىل الشــارع للتعبري عن مطالبهم السياســية مادامت األدوات للفعل الســيايس معطلة ،أو فاقدة
للمصداقية .وإذا ما اســتمرت الســلطة يف إنكارها لحجم أزمة
الرشعية السياســية ،فإن مصري البلد ســيبقى مفتوحا عىل كل املخاطر.
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