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مقدمة 

یتواصل تدھور وضع االقتصاد الجزائري، إذ أدى االنخفاض الحاد ألســعار البرتول والغاز، باإلضافة إىل األزمة الصحیة الناجمة 

عن جائحة كوفید 19، إىل تفاقم وضع كان ھشــا قبل ذلك. واســتمر عجز املیزانیة يف التزاید بســبب اســتمرار انخفاض أسعار 

برمیل البرتول بدایة من 2014 1. بلغ الســعر املتوســط للربمیل 53,07 دوالر أمریيك ســنة2015 مقابل 100,23 دوالر ســنة 2014. 

وانخفض احتیاطي الرصف من 114 ملیار دوالر يف 2014 إىل حوايل 51،6 ملیار دوالر نھایة ســنة 2020. وســیبلغ مســتواه 46،84 و 

47،53 ملیار دوالر ســنتي 2021 و2022 عىل التوايل، حســب توقعات مرشوع قانون املالیة لســنة

.2021

اعتربت الحكومات املتعاقبة منذ ســتة ســنوات أن األزمة ظرفیة، ومل تر أنه من املفید الرشوع يف إصالحات ھیكلیة من شــأنھا 

تحریــر دینامیكیــات تراكــم الرثوة لبناء اقتصاد منتج والخروج من الرتاكم الریعي واملفرتس والقائم عىل املحســوبیة. اكتفت ببعض 

التدابیــر املالیــة قصیــرة املدى زادت من تعقید الوضــع االقتصادي للبالد الذي زاد تدھوره بحلول األزمة الصحیة لـ كوفید 19. 

تدفعنا إذن القیود التي یواجھھا املســؤولون، مثل االنخفاض املتواصل لألســعار العاملیة للمحروقات وتفاقم األزمة االجتامعیة 

واســتمرار األزمة السیاســیة، خاصة منذ 22 فربایر 2019، تدفعنا نحو التفكیر بشــكل أعمق حول التأثیر طویل املدى لظھور 

الجائحــة عــىل النمــوذج الجزائري للحوكمة االقتصادیة القائم عىل النھب واالحتكار من أجل البقاء الســیايس، وكذلك حول عواقبه 

االجتامعیة واالقتصادیة 2.

اســتنتاجنا الرئیيس ھو أن توســع نطاق آثار الوباء عىل الســیاق االقتصادي واالجتامعي الجزائري ال یجد تفســیره فقط يف سوء 

تســییر مؤسســات البالد، مثل تدھور النظام الصحي الجزائري، بل يف الطبیعة الریعیة لالقتصاد وطبیعة املؤسســات (رســمیة / غیر 

رســمیة)، الناتجة عن طبیعة النظام السیايس القائم..

األزمة االقتصادیة الجزائریة ومشكلة ازدواجیة المؤسسات

تجادل أدبیات االقتصاد املؤسســايت بأن األداء االقتصادي ألمة یعتمد عىل جودة مؤسســاتھا 3. تعترب مؤسســة شــاملة املؤسسة التي 

لدیھــا القــدرة عىل تشــجیع الفاعلین االقتصادیین عىل األخــذ بزمام املبادرة واالبتكار، باإلضافة إىل قدرتھا عىل ضامن الثقة والحریة 

والتقریب بین األھداف الخاصة واألھداف االجتامعیة. من ناحیة أخرى، ترتكز املؤسســات االســتخراجیة عىل اســتخراج موارد 

األغلبیــة مــن قبــل األقلیة )املطلعین( وال تويل اھتامما لتأمین حقوق امللكیة أو لتوفیر حوافز للنشــاط االقتصادي. یعتمد االقتصاد 

عىل السیاســة. وتنبع نوعیة املؤسســات االقتصادیة من نوعیة املؤسســات السیاســیة إن التوجه نحو املؤسسات االقتصادیة الشاملة 

بدون ضم املؤسســات السیاســیة )الشــكل 1( ال یكون سوى ظرفیا ومستقبله غیر مؤكد.

1. اســتقر متوســط ســعر النفط عند 53.07 دوالً را للربمیل يف عام 2015 مقابل 100.23 دوالً را للربمیل يف عام 2014. وأدى عجز املیزان التجاري واســتحالة تقلیص الواردات إىل 

انخفاض احتیاطیات النقد األجنبي مبقدار 114 دوالً را. ملیار دوالر أمریيك منذ عام 2014 مقابل 51.6 ملیار دوالر يف نھایة عام 2020. وســیصل مســتواھا ، عىل التوايل ، إىل 46.84 

و 47.53 ملیــار دوالر أمریــيك يف عــام 2021 وعام 2022 ، وفًقا ملرشوع قانون میزانیة عام 2021.

http://www.aps.dz/economie/111359-reserves-de-change-baisse-previsionnelle-a-moins-de-47- milliards-de-dollars-en-2021 

2. یســتند ھذا البحث حول التأثیر املشــرتك لألزمة االقتصادیة والصحیة يف الجزائر إىل مقاربة منھجیة تفضل االنتقال من العام إىل الخاص  

، ومجھزة بتحلیل إحصايئ ووثائقي مرفوق مبالحظة مشــارك مام یجعل من املمكن جمع يف بیانات نوعیة عن تأثیرات االحتواء بعد الجائحة میدانیا. یمتد اســتطالعنا من یولیو إىل 

 ســبتمرب 2020 والطریقة املختارة ھي زیارات املواقع.

3. یتم تعریف املؤسســات فیام یتعلق باملســتویات املختلفة. یجعله دوجالس نورث )Douglas North( )1991 مفھوً ما واســًعا للغایة یحدد مجموعة القواعد الرســمیة )القوانین 

واللوائــح( التــي متلیھــا الدولة والقواعد غیر الرســمیة )الثقافة والعادات وما إىل ذلك( التي تحكم التفاعالت البرشیة.

)North1990, 2005 ; Acemoglu et Robinson 2012, Acemoglu, Johnson et Robinson 2004( 
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الشكل 1 :  التوازن المؤسسايت

Acemoglu et Robinson )2019( :  املرجــع

إن تفســیر األداء الضعیف لالقتصاد الجزائري بعدم وجود بیئة مؤسســاتیة مناســبة لالنتقال إىل االقتصاد املنتج یفرتض مســبًقا 

البحــث عــن أوجــه التعارض املحتملة بین طبیعة الدولة وقوانین االقتصاد الســیايس ونتائج التغییرات املنھجیة التي ینطوي علیھا 

تنظیم املجال االقتصادي من قبل الســوق. إن طبیعة الرتابط بین املؤسســات السیاســیة واملجال االقتصادي ھي التي تفرس ضعف 

املؤسســات االقتصادیة واســتمرار الطابع الریعي لالقتصاد الوطني. عن ھذه النقطة، من الرضوري إجراء تحلیل موجز للنظام 

الســیايس الجزائري. ألســباب تاریخیة، یحكم الجزائر نظام ســیايس اســتبدادي شدید املركزیة، مصدر قوته الرئیيس ھو الجیش من 

خالل قیادته العســكریة. جمیع املؤسســات املدنیة (السیاســیة واالقتصادیة) تنقصھا االستقاللیة ويف بعض األحیان لیست سوى 

مجرد تذییل. ال یتم منح االســتقالل الذايت ســوى بصفة شــكلیة للمجتمع املدين واالقتصادي. یتســبب ھذا املخطط التنظیمي يف 

ازدواجیة لھیاكل الســلطة 4 أصبحت ســمة أساسیة للنظام السیايس االقتصادي الجزائري.

بغــض النظــر عــن القوس الذي فتحته حكومة مولود حمروش اإلصالحیــة، بقي النظام دون تغییر جوھري. یعترب تضمین املجال 

االقتصادي داخل املجال الســیايس واســتخدام املوارد االقتصادیة للحفاظ عىل الســلطة من بین الثوابت التي ترمز إىل اســتمراریة 

النظام. یلخص ھذا الوضع كل غموض النظام الســیايس الجزائري الذي یســعى، من جھة ، إىل القضاء عىل عجز املؤسســات العامة 

التي تعترب ھوة مالیة، ومن جھة أخرى ال یرید التخيل عن اســتخدام االقتصاد لغرض الســیطرة عىل املجتمع. وبالتايل، فإن مســألة 

اإلصالحات يف الجزائر تتأرجح وفًقا للظروف بین خطاب ســیايس یدعو إىل اإلصالح ومامرســات اقتصادیة تخلق العجز املايل وتزید 

منــه. يف ھذا الصدد، من املھم طرح ثالث مالحظات:

أوال، العالقة الرتابطیة املؤكدة بین بدء )وتوقیف( اإلصالحات وتدفق العمالت األجنبیة إىل خزائن الدولة. يف الواقع، ســواء يف 

أواخر الثامنینیات أو منتصف التســعینیات، دفع مســتوى عائدات املحروقات إىل إعادة إطالق اإلصالحات ثم إىل التخيل عنھا. ويف 

العقد األول من القرن الحادي والعرشین، عندما ترســخ ارتفاع أســعار البرتول والغاز العاملیة، تخلت الدولة الجزائریة عن فكرة 

اإلصالحات واكتفت بتنفیذ خطط »االنتعاش االقتصادي«، وكأن أزمة االقتصاد الجزائري لیســت ســوى أزمة دوریة.

ثانیــاً، مل یتــم اســتكامل أي تجربــة إصالح، مبا يف ذلك تجربة التعدیــل الھیكيل ،بل تم إیقافھا جمیًعا يف منتصف الطریق، بدون 

محصلــة وبــدون نقاش حول نتائجھــا )برنامج الخصخصة املجمد، إصالح مرصيف غیر مكتمل )Ouchichi 2014( من خالل 

الرشوع يف اإلصالحات ثم التخيل عنھا، تصیر الدولة بالتايل العقبة الرئیســیة أمام االنتقال إىل اقتصاد منتج.

أخیرا، بفضل ریع املحروقات یصبح النظام الســیايس مســتقالً. كونه ال یعتمد ال عىل الرضائب وال عىل االقتصاد املنتج، فھو یصادر 

 4. ســلطة غیر رســمیة لھا ســلطة حقیقیة وسلطة رســمیة متداخلة يف املؤسسات ولكن بدون سلطة حقیقیة.
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كل ســلطة من املجتمع، مبا يف ذلك الســلطة االقتصادیة. وبذلك یمنع ظھور طبقات اجتامعیة منتجة وجریئة من خالل تشــجیع 

 تلــك التي تتكاثر عن طریق تحصیل الریع.

 السیاق االقتصادي والسیايس لظھور أزمة فیروس كورونا المستجد

إثر انھیار أســعار البرتول عام 2015 5، أصبح عجز املیزان التجاري وانخفاض عائدات الرضائب عىل البرتول وعجز املیزانیة دامئین. 

ال یزال املســؤولون یفرتضون أن األزمة دوریة فقط وأنه یمكن اتخاذ إجراءات دون تأثیر ھیكيل أو إمكانیة إطالق دینامیكیات 

الرتاكامت اإلنتاجیة.

لجأت الحكومة يف البدایة إىل صندوق ضبط اإلیرادات )FRR( . وأســتُنزف ھذا األخیر مبقدار 2.965 ملیار دینار يف 2014، و 

2.886 ملیار دینار يف 2015 و 1.387 ملیار دینار يف 2016 6. ويف 2017، مل یتمكن صندوق ضبط اإلیرادات من اســتیعاب عجز 

الخزینة العامة إال جزئیاً بـ 784 ملیار دج املتبقیة. ومبا أن األموال املحصلة مبوجب قروض الســندات تم اســتخدامھا بالفعل 

المتصاص جزء من عجز املیزانیة لعام 2016، مل یبق أمام الحكومة ســوى اللجوء إىل طباعة النقود بدایة من عام 2017 7، فضال 

عــن »تخفیض قیمة« العملة الوطنیة 8.

كام تم إطالق سیاســة التقشــف مع قوانین املالیة لعام 2016 و 2017 التي خفضت عىل التوايل میزانیة التجھیزات بنســبة 19 

و 23 ٪ ، عــىل أمــل خفــض العجــز إىل 15 ٪ مــن الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2016 و 8 ٪ يف عام 2017. قررت الحكومة أیً ضا 

خفض فاتورة االســتیراد من خالل إعادة مامرســة تراخیص االســتیراد وتعزیز »برنامج االمتثال الرضیبي الطوعي« الذي یعرض عىل 

أي شــخص یعمل يف القطاع غیر الرســمي، بأن یدخل أمواله إىل الشــبكة البنكیة دون رشوط مقابل رضیبة نھائیة ثابتة مبعدل 7٪. 

تــم تحصیــل 30 إىل 35 ملیــون دوالر فقط، بینام متثل الســیولة النقدیــة غیر املرصح بھا ما ال یقل عن ربع الكتلة النقدیة املتداولة، 

أي حوايل 40 ملیار دوالر. أدى ھذا البحث الیائس عن الســیولة أخیرا إىل إعالن الســلطات العمومیة يف أفریل 2016 عن فكرة 

قروض الســندات. بفرتة اشــرتاك 6 أشــھر، یتمتع العامل غیر املھیكلین مبزایا تجنب البنوك الخاضعة للرضیبة عىل أموالھم من 

خالل االشــرتاك يف ســندات بنســب فائدة محددة وفًقا لفرتة الســداد: ٪5 كمعدل الفائدة للسندات ألجل 3 سنوات مقابل 5.75٪ 

للسندات ألجل 5 سنوات.

اندلعت انتفاضة 22 فربایر 2019 إذن يف ســیاق تســتمر فیه عواقب ھذه اإلدارة النخفاض أســعار املحروقات يف التأثیر بشــكل 

كبیــر عــىل االقتصاد الحقیقي والظروف االجتامعیة للســكان. يف حیــن أن تخفیض میزانیة التجھیزات خنق األقلیة التي بقیت 

تعمل يف الجھاز اإلنتاجي الوطني، فقد أدى التجمید املســتمر والتخيل عن العدید من املشــاریع االســتثامریة إىل إبطاء وتیرة 

النمــو االقتصــادي وتقلیــل فرص العمل. أدى التضخم الناتــج عن اإلصدار النقدي من العدم (املطبعة) إىل تقویض القوة الرشائیة 

للســكان الذین یعانون بالفعل من توتر بســبب انخفاض قیمة العملة الوطنیة. أدى ارتفاع معدالت البطالة، وخاصة بین الشــباب،

وتآكل القوة الرشائیة إىل انخفاض الطلب، يف حین أن ارتفاع الطلب أمر رضوري ألي مســعى لالنتعاش االقتصادي 9.

لذلك فمن الطبیعي أن یركز الحراك، من بین أمور أخرى، عىل تحریر االقتصاد من التالعب الســیايس من خالل بناء دولة 

القانون. رد النظام العســكري بتنظیم انتخابات رئاســیة يف دیســمرب 2019 ، يف إطار حملة ضد الفســاد. وجدت عنارص قویة من 

النظام الســابق نفســھا يف الســجن أو ھاربة، ولكن مرة أخرى دون إصالح اقتصادي حقیقي.

 5. يف حین أن ســعر الربمیل یحوم فوق 50 دوالً را، یتطلب التوازن املايل الكيل للبالد أكرث من 80 دوالً را للربمیل.

 6. يف نھایة الســتة أشــھر التي اســتغرقتھا العملیة املالیة العامة ، قدم رئیس الوزراء يف ذلك الوقت رقام قدره 461.72 ملیار دج ، أي أن املبلغ املحصل كان 317.62 ملیار دج فقط.

/https://www.algerie-eco.com/2016/10/17/emprunt-obligataire-heure-des-bilans

 7. بیــن منتصــف نوفمــرب2017 ونھایــة ینایر2019 ، تم تعبئة مبلغ 6،556.2 ملیار دینار جزائري مــن بنك الجزائر لتنفیذ التمویل غیر التقلیدي

 8. بیــن عامــي 2014 و 2017 ، فقــد الدینــار تقریبًا ٪38 من قیمته، من بینھا ٪16 بین عامي 2015 و 2018.

9. بینام يف عام 2014 كان الدوالر األمریيك یســاوي 80 دیناً را ، إال أنه أصبح الیوم یســاوي أكرث من 128 دیناً را . انخفض مؤرش ســعر املســتھلك اإلجاميل من 100 يف عام 2001 (

  https://www.ons.dz/IMG/pdf/ipc_novembre2019-2.pdf .ســنة املرجع) إىل 207.85 يف نوفمرب 2019. واملؤرش ھو 210.98 للمنتجات الغذائیة و 214.33 للنقل واملواصالت

https://www.bank-of-algeria.dz/html/marcheint2.htm 
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بعض اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للجائحة 

عقدت جائحة كوفید 19 التي بدأت تنترش يف الجزائر منذ مارس 2020 بشــكل كبیر الركود االجتامعي واالقتصادي للبالد.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن النظــام الصحي الجزائري یعاين من العدید من النواقــص الوظیفیة والتنظیمیة وال یزال ال یمثل أولویة مالیة 

للحكومة. وبینام تشــھد البالد طفرة ســكانیة مع أكرث من ملیون والدة ســنویة، یتم إنفاق 6.4 ٪ فقط من الناتج املحيل اإلجاميل 

عــىل قطــاع الصحــة، ویبلــغ نصیب الفرد من اإلنفاق 258.5 دوالً را أمریكیًا، مقابل 2387 دوالً را ملنطقة أوروبا يف عام 2017 10.

من حیث الرتكیبة الســكانیة الطبیة )Zehnati 2018( ، يف عام 2018 ، كانت الكثافة الطبیة اإلجاملیة 17 طبیبًا لكل 10000 

نســمة. مقارنة بجیراننا األقرب، تتفوق الجزائر عىل كل من املغرب )7 أطباء( ومرص )8 أطباء( وتونس )13 طبیباً(. الكثافة يف 

تركیــا مطابقــة تقریبًــا للكثافة يف الجزائر، 18 طبیبًا لكل 10000 نســمة. ومع ذلك ، تخفي األرقام املقدمة تباینات بین الوالیات. 

حیث یوجد يف الجزائر العاصمة وحدھا ٪15 من األطباء املامرســین وما یقرب من ربع طاقم األطباء الخواص الذین ال یزالون 

یخضعون ملراقبة ضعیفة من قبل الســلطات. عىل الرغم من التوســع الرسیع للقطاع الخاص، إال أن القطاع العام یھیمن، ویختزل 

تســییره اإلداري العاملین الصحیین إىل مجرد »منفذین«، دون املشــاركة النشــطة يف تطویر وتنفیذ الربامج الصحیة. أخیًرا، یطبق 

نظام الضامن االجتامعي وســداد اإلعفاءات املرتبطة بالرعایة جداول تعود إىل مثانینیات القرن املايض )یتم ســداد رســوم التصویر 

بالرنین املغناطیيس بقیمة 20000 دینار جزائري )100 یورو( مقابل 100 دینار كتعویض )5 یورو(( وبطاقة »الشــفاء« وال یقوم 

بســداد الوصفات الطبیة التي تفوق 3000 دینار.

عىل الرغم من ھذه البیانات، فإن قیاس تأثیر الوباء عىل أي فرع من فروع االقتصاد الوطني، بالنســبة لباحث مســتقل، ال یزال 

صعبًا. يف الواقع ، أقامت الحكومة احتكارا شــبه كامل للمعلومات من خالل تجریم أي مصدر خارج وزارة الصحة. ومع ذلك ، 

فقد متكنا من الرجوع إىل اإلحصائیات الرســمیة املحدودة حول حالة انتشــار فیروس كورونا املســتجد مع مالحظة تشــاركیة

يف املیدان.

تدھور االقتصاد الرسمي

یحظى إســتنتاج التأثیر الســلبي لفیروس كورونا عىل االقتصاد باإلجامع. بعد أســبوعین من تطبیق املرحلة األوىل من الحجر 

الصحي يف الجزائر، فإن األرقام التي كشــفت عنھا Business Academy EVIDENCIA« 11« زاخرة باملعلومات: 22٪ من 

الرشكات التي شــملھا االســتطالع قامت بترسیح نصف موظفیھا عىل األقل وثلث الرشكات وضعت جزء من موظفیھا تحت نظام 

البطالة التقنیة. وما فتئت النتائج الســلبیة للحجر الصحي أن تظھر. یوضح الرســم البیاين أدناه أن أكرث من ٪58 من الرشكات 

تواجه مشــاكل يف دفع الرواتب ، يف حین أن أكرث من ٪54 بحاجة إىل النقد.

 10. منظمــة الصحة العاملیة.2017. اإلحصاءات الصحیة ، جنیف.

Business Academy » EVIDENCIA «, » Impact économique du coronavirus sur les entreprises algériennes «, Avril 2020. https://www.researchgate. .11
.net/publication/342522489 
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الرسم البیاين رقم 1: تأثیر األسبوعین األولین من الحجر الصحي عىل الشركات

Business Academy EVIDENCIA)2020( املصدر: أعددناه بأنفســنا بناً ء عىل أرقام من

ويف منتصــف جویلیــة، قــدرت وزارة املالیة فقدان األرباح الخــاص بالخطوط الجویة الوطنیة الجزائریة بنحو 16.3 ملیار دینار 

و 35 ملیارا نھایة العام. وأدى تعلیق النقل البحري إىل خســارة يف حجم األعامل بقیمة 90 ملیون دینار نھایة شــھر ماي. وعن 

الفرتة من 15 مارس إىل 31 ماي، بلغ فقدان األرباح يف ســوناطراك 247 ملیار دینار و 6.5 ملیار لســونلغاز و 20 ملیار لنفطال. 

وبذلك تكشــف دراســة وزارة العمل أن خســارة قطاع السوق العام بلغت نحو 63.83 ملیار دینار.

أما بالنســبة للقطاع الخاص، فإن النقل والبناء والتموین والفنادق والحرف والســیاحة ھي األكرث ترضرا. وبحســب تحقیقات وزارة 

العمل، اضطر 134 ألف ســائق ســیارة أجرة إىل وقف أنشــطتھم. وشــھدت الفنادق ووكاالت السفر فقدانا لألرباح قدره 81.9 ملیار 

دینار. ویبلغ فقدان األرباح 36.21 ملیار دینار للحرفیین الذین تراجع نشــاطھم بنســبة ٪80. ومن بین 333932 موظًفا عانوا من 

تراجع يف نشــاطھم، شــھد 52367 إغالقا مؤقتًا ألماكن عملھم. أظھرت الدراســة أن ما یصل إىل 200000 عامل توقفوا عن تلقي 

أي دخــل خــالل جــزء مــن أو كل فرتة اإلغالق. 180 ألــف موظف مل یتلقوا رواتبھم يف الوقت املحدد 12. لذلك، قام صندوق النقد 

الدويل مبراجعة تقدیرات معدل البطالة يف الجزائر لعام 2020 إىل ٪15.1 بدالً من ٪12 ، مع توقع معدل منو ســلبي یبلغ حوايل 

)FMI 2020( 5.2٪ 

إضفاء الطابع غیر الرسمي عىل االقتصاد

ومع ذلك ، فإن الواقع یتجاوز ھذه املالحظة بســبب ھیمنة الطبیعة غیر الرســمیة لالقتصاد الجزائري، والتي تعززت بشــكل كبیر 

خالل فرتة الحجر الصحي. لنأخذ عىل ســبیل املثال النقل واألغذیة الزراعیة )خاصة املكونات املتعلقة بالتســویق بالتجزئة للفواكه 

والخرضوات واملرشوبات الكحولیة( ، وھام قطاعان حیویان بســبب ربحیتھام العالیة ومســاھمتھام من حیث الرضائب.

يف إطــار مكافحــة الجائحة، اتخذت الســلطات قراً را بحظــر النقل بجمیع فئاته، دون أي تدابیر مصاحبة أو خدمة دنیا. وجد 

املالیین من املســتخدمین أنفســھم مشــلولین وتم اإلعالن فقط عن تعویض ھزیل قدره 10000 دینار جزائري لكل أرسة )50 

یــورو(13، أو 30 ألــف دینــار مخصصة ملحــرتيف املھن الصغیرة 14. عىل الرغم من عدم وجود موارد لرشكات النقل ، إال أنھا مل 

 12. واستشــھد رئیس الوزراء باإلحصاءات خالل االجتامع األخیر للحكومة مع الوالة، حســبام أوردته صحیفة ریبورتر)Reporters( الیومیة الوطنیة يف عددھا الصادر
 یوم االثنین 17 أوت2020.

13. يف 13 أفریل ، وكعملیة تضامنیة عشــیة شــھر رمضان، أعلنت الحكومة عن 10000 دینار »بدل تضامن« ســیتم دفعھا لألرس املحتاجة املتأثرة اجتامعیا واقتصادیا بإجراءات 
الوقایة و محاربة الوباء. وتجدر اإلشــارة إىل أن ھذا البدل ظل يف عبارة عن إعالن يف عدة والیات.

14. تــم اإلعــالن عنھــا يف نھایــة یولیو ویتعلق األمر بشــكل خاص بالحرفیین والتجار واألفراد والعــامل املیاومین الذین فقدوا وظائفھم. باإلضافة إىل رشط تقدیم ملف ، فإن حضور 
 الشــخص املعني أثناء التقدیم إلزامي!
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تتمكن من االســتفادة من متدید املواعید النھائیة لســداد قروضھا ودفع رضائبھا. اتضح أن ھذه القرارات غیر مالمئة ألنھا 

ســاھمت يف النھایة يف تحول اآلالف من ســائقي ســیارات األجرة إىل القطاع غیر الرســمي ، وفرض أسعار أعىل من املعتاد 15.

شــھد تســویق املرشوبات الكحولیة، التي اســتمر إنتاجھا رغم إغالق منشــآت الرشب يف بدایة الحجر الصحي، نفس اآلثار السلبیة. 

تم تشــكیل شــبكات التوزیع واملبیعات غیر الرســمیة بأســعار باھظة. انترشت نقاط البیع الرسیة عىل مرأى من السلطات. لقد 

حددنــا أكــرث مــن 300 نقطة فقط يف والیتي بجایة والبویرة. وقــد لوحظت نفس الظاھرة يف العدید من تجار الفاكھة والخرضوات، 

حیث تخلوا عن ســجلھم التجاري الســتخدام املواقع العشــوائیة عىل الطرقات والطرق الرسیعة كنقاط بیع، وتحویل الجزائر يف 

غضون بضعة أشــھر إىل سوق مفتوحة يف العراء.

من یتحكم يف ھذه التجارة غیر الرســمیة؟ من املســتفید من ھذا الوضع حیث الخارس الوحید ھو الخزینة العمومیة واملســتھلك؟ 

ھناك أمر واحد مؤكد: تطورت شــبكة الفســاد واملحســوبیة أمام املوقف الســلبي للسلطات واألجھزة األمنیة. وھكذا، تظھر ریع 

ظرفیــة جدیدة إلبــراز الطبیعة الریعیة بالفعل لالقتصاد الوطني.

خاتمة

وفًقــا للمقاربــة املنھجیــة املعتمدة، كنا مھتمین، أوالً وقبل كل يشء، مبنطق عمل االقتصاد الوطني وبشــكل أكرث تحدیداً بالرتابط 

بین الســیايس واالقتصادي من خالل االعتامد عىل دروس االقتصاد املؤسســايت. بعد التحلیل، خلصنا إىل أن عامل اســتمرار االقتصاد 

الریعي يف الجزائر ســیايس يف األســاس ألن النظام القائم یرفض أي اســتقاللیة للمؤسســات االقتصادیة ویرفض رسم حدود واضحة 

بین القطاعین العام والخاص. ھناك خصخصة للدولة وســیطرة للدولة عىل املجال التجاري الخاص.

تقودنــا نتائــج ھــذا التأمل املوجز إىل التأكیدات التالیة: لقد أدت جائحة كوفید 19 إىل تفاقم الوضع الســیايس واالقتصادي الھش 

بالفعل. ھذه الحالة ھي نتیجة لطبیعة الرتابط بین الســیايس واالقتصادي يف الدولة ، ما یؤدي إىل اســتمرار الطابع الریعي 

القتصادھا. يف رأینا، وحده االنتقال الســیايس واالقتصادي املزدوج من شــأنه أن یعید للدولة دورھا كمنظم وللســوق دورھا 

كمنشــئ للرثوة وللمجتمع املدين اســتقاللیته، وھو وحده جدیر بإخراج البالد من ھذه الدورة الجھنمیة لالقتصاد الریعي 

والتوزیعي مع كل ما یولده من ظواھر الھدر والفســاد واملحســوبیة والنھب. بعبارة أخرى، ليك تثبت الجزائر نفســھا أخیًرا 

سیاســیًا يف حكم القانون، واجتامعیًا يف املجتمع املدين واقتصادیًا يف الســوق ، فمن الرضوري إطالق إصالحات ھیكلیة عمیقة عىل 

املســتویین الســیايس واالقتصادي ولیس االكتفاء بالتدابیر االقتصادیة قصیرة املدى كام كان الحال حتى اآلن.

15. كشــفت جریدة الوطن يف نســختھا یوم 20 أكتوبر 2020 أن أكرث من 200000 ســائق تاكيس مل یســتأنفوا نشــاطھم وأن الصعوبات تربز بشــكل أكرب لسائقي سیارات األجرة بین 
الوالیات الذین ال یزال نشــاطھم محظوً را )أكرث من 70000( .
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