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 أجرته كلير تالون

في نظرك ما هي العالقة التي تربط حركة 22/شباط فبراير بثورات الربيع العربي؟

تأتي تلك االنتفاضة كحلقةٍ في تاريخٍ طويل من االنتفاضات في الجزائر؛ حيث شهدت
البالد في عام 1988 تداعياً هائالً في أعقاب األحداث التي عُرِفت بـ"ثورة الشباب"،
والتي زعزعت استقرار النظام واستهلّت ثالث سنواتٍ من االنفتاح الديمقراطي غير

المسبوق. وفي عام 2001 كانت هناك مظاهرات القبايل ، ومحاوالتٌ للتظاهر في عام
2011 وأدتها قوّات األمن في مهدها، واحتجاجات جنوب الجزلئر ضد استغالل الغاز

الصخري. وفي العقد األول من القرن الحادي والعشرين، أثناء الطفرة النفطية، وكذلك
في عام 2011 بالتّزامن مع انتفاضات مصر وتونس، وبفضل التحوُّل في أسعار النفط

عام 2013، لم تكفّ السلطة عن تمويل االستهالك (بمعدل %30 من إجمالي الناتج
المحلّي). وفي المقابل، فقد بالغت في تقدير "رأسمالها األمني"، بينما أساءت تقدير

المؤشرات اآلخذة في التزايد منذ عام 2014، منذرةً بغضبٍ شعبي وشيك. 

وفي عام 2015، أبدت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء آنذاك وقيادة خلفه عبدالمجيد
تبون لمدة ثالثة أشهر (من أيار/مايو إلى تموز/يوليو 2017) رغبتها في القيام

بإصالحاتٍ هيكلية وتحسين العالقة الزبائنية بين الشركات والدولة. إال أنها سرعان ما
أدارت ظهرها لتلك اإلصالحات بتولّي أحمد بويحيى رئاسة الوزراء صيف 2017، وتبنّت

سياسيةً مغامرة لالقتصاد الكلّي قائمةً على التمويل "غير التقليدي" (الحل الشهير
المتمثّل في طباعة النقود) بنسبةٍ تصل إلى %35 من إجمالي الناتج المحلّي في

عامين. كان العام 2016 عام فورانٍ ونفاذ صبر، حيث كانت كافّة المكوّنات االقتصادية
واالجتماعية الكامنة حاضرة، وكانت هتافات الشباب، خاصةً في المالعب، تعكس سخط

الشعب. وقد  أظهرت العديد من استطالعات الرأي، كذلك االستطالع الصادر عن
"الباروميتر العربي"، كيف تناقصت ثقة الشعب في الحكومات المتعاقبة بشكلٍ خطير،

في حين تم تعزيز الشعور باألمان الشخصي الجسدي بشكل كبير 

في الوقت نفسه، تابع الجزائريون عن كثب تطوّرات الربيع العربي في البلدان األخرى،
وهو ما ساهم في إكساب الحركة الشعبية نضجاً سياسياً ملحوظاً. فكانت التجارب

المجاورة بالنسبة لهم إمّا انتكاسة – إذ يُنظر إلى التجربة السورية والمصرية والليبية
كنماذج مضادة – أو مثاالً يحتذى به – إذ شكّلت التجربة التونسية على وجه الخصوص
نموذجاً لالنتقال السياسي. نحن نقيس إلى أي مدى أمعن متظاهرو اليوم في الجزائر

النظر في االنتفاضات الشعبية التي اندلعت في مصر وتونس وغيرها، واستوعبوها من
حيث النمط والنهج والتطوّر. لنأخذ كمثالٍ الطريقة التي نظّم بها المتظاهرون

الجزائريون أنفسهم لحماية السيدات أثناء المظاهرات أو تنظيف الشوارع: تتعلّق هاتان
الممارستان بشكلٍ مباشر بعزم المتظاهرين على عدم تكرار بعض التجارب السلبية
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التي حدثت أثناء المظاهرات في ميدان التحرير (والتي نجهل مصدرها) في القاهرة
وفي تونس.

فيمَ يتمثّل "النضج السياسي" للحركة؟

يتمثّل، من جهة، في حقيقة أن المتظاهرين قد أمعنوا النظر في األوضاع المجاورة
واستوعبوها بشكلٍ كامل، ومن جهةٍ أخرى، في إدراكهم لوجود حلٍّ سياسي لألزمة
التي تمر بها بلدهم. إن هيئة صياغة الدستور التونسية تمثّل في هذا الصدد نوذجاً ال
مثيل له في العالم العربي؛ حيث كفلت حرية االعتقاد والمساواة بين الرجل والمرأة
واحترام األديان. أي إنها استطاعت التوصّل إلى توافقٍ تاريخي بين فئات المجتمع

المختلفة، من النساء إلى اإلسالميين، وكفلت له إطاراً علمانياً في جوهره. يمكن لهذا
النموذج من االنتقال الدامج (الذي يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت)، والسلس رغم

المصاعب االقتصادية، أن يُستخدم كمرجع، ال بل كدليلٍ إرشادي للمتظاهرين
الجزائريين. 

هناك عاملٌ آخر يلعب دوراً محورياً في تفسير قوّة ونضج حراك 22 شباط/فبراير
وقدرته على تخطّي االنقسامات السياسية؛ وهو أن شبح "التهديد اإلسالمي" لم يعد

مؤثّراً. ممّا ال شك فيه أن الدولة قد حاولت إعادة رعب التسعينيات إلى النفوس
بطرقٍ شتّى، منها إعادة بث وثائقيّاتٍ عنيفة. إال أن "رأس المال األمني" الذي كانت

الدولة تعتقد أنه ال يزال في قبضتها قد انهار. فرغم انتشار التيار الديني المحافظ
وتأثيره على المجتمع، ال يبدو أن الشعب يرغب في وصول اإلسالميين مرةً أخرى إلى

السلطة، كما يتّضح من شهادات المشاركين في التظاهرات الحاشدة. كما أن الكثير من
اإلسالميين فقدوا تأثيرهم بعد أن جرى استقطابهم من السلطة. 

في هذا الصدد، لعبت مسألة عائدات النفط والغاز دوراً حاسماً في تطوّر األوضاع في
الجزائر. فبعد الوفاق الوطني والطفرة النفطية في القرن الحادي والعشرين، موّلت

الدولة الكثير من المشروعات (منذ 2011، حيث خصّصت 30 بالمئة من إجمالي
الناتج المحلّي كمنحٍ في جميع االتجاهات خالل سنتين)، وهو ما مكّن السلطة من "نزع

سالح" بعض األحزاب السياسية المعارضة بدمجها "مالياً" في السلطة. فأُدمِجَت
المعارضة، خاصةً األحزاب اإلسالمية المعتدلة، في اللعبة السياسية وشاركت في

تشكيل الحكومة. ويبدو أن اإلسالم السياسي ال يزال حاضراً في المجتمع، لكنه غيّر من
طبيعته. 

ومن أسباب نضج الحراك كذلك هو أن الجزائر قد شهدت على مدار العشرين عاماً
المنصرمة نمو جيلٍ من الشباب المتعلّم الواعي، وهو ما تأتّى بفعل الزيادة الهائلة في

أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في العقدين األخيرين. حيث كانت نسبة
المسجّلين في الدراسات العليا ترتفع بمعدّل 10 إلى 15 بالمئة سنوياً في العقد األول
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من األلفية الثالثة، وزادت من 31 إلى 43 بالمئة، أي بنسبة %12 بين عامي 2011
و2016، وهو ما يكافئ المعدّل العالمي. وقد تضاعفّت نسبة مخصّصات التعليم من

إجمالي الناتج المحلّي في مجال الدراسات العليا بين عامي 2000 (%1.2) و 2010
(%2.5). لكن رغم ما سبق، فإن جودة التعليم قد تدهورت بشكلٍ مثير للقلق، وهو ما

يؤثّر بشكلٍ كبير على فرص توظيف الشباب. 

في هذا السياق، ال تمتّ المظاهرات الحالية بصلة إلى أحداث عام 1988، والتي كانت
بمثابة ثورة كادحين، أو بالثورة التي سبّبتها التعديالت الهيكلية وعملية اإلفقار التي

أعقبت التعافي من الصدمة البترولية في عام 1986. بل هي انتفاضةٌ سياسية واعية
بشدّة لما يتهدّدها من عقبات.

كيف يتموضع المتظاهرون أمام تلك العقبات التي تهدّدهم، وال سيّما السرديّة الوطنية الكبرى
الخاصة بالتحرّر من االستعمار، والتي ما انفكّت الدولة تستخدمها؟

إن مالحظة حجم ما يحدث فيما يخصّ استرجاع الذاكرة الجمعية هو أمرٌ مثير لالهتمام
حقاً. إذ لم يجد الخطاب الرسمي الذي روّجت له الدولة في بداية التظاهرات حول

وجود أيادٍ خارجية محرّضة صدىً لدى المتظاهرين، وسرعان ما تمّ نبذه. يسعى الحراك
الشعبي إلى إعادة صياغة الثورة الجزائرية األصلية حول شخصياتٍ رمزية من الحركة

الوطنية. هكذا يشهد النظام انهيار "رأسماله" األمني والرمزي المنبثق عن ذاكرة
التحرير، والذي يمثّل ركيزته األساسية، لدى الشباب. فالشعب يشعر بأنه محتلٌّ من

الداخل. تلك االنتفاضة الجزائرية غير المسبوقة في نمطها وقوّتها تمثّل انتقاالً من
التحرُّر الرسمي من االستعمار إلى تحرُّرٍ حقيقي من سلطةٍ جائرة، ومن هنا جاءت

المطالبة الملحّة بجمهورية ثانية. 

ينظر الشعب الجزائري إلى الدولة باعتبارها عنصراً خارجياً منفصالً تماماً عنه، كما لو أن
تلك الدولة "العميقة" والشعب يعيشان في عالمين متوازيين دون أن يلتقيا. وتتمثّل

همزة الوصل بين دوائر السلطة والمجتمع في المجاهدين وجبهة التحرير الوطني
واألحزاب السياسية والنقابات والشركات المقرّبة إلى السلطة والتابعة لـ"منتدى
رؤساء الموسّسات" (والتي يبدو أن رئيسها قد قُبِض عليه مؤخّراً)، وكلها تشكّل

تفريعاتٍ عمودية من جماعات المصالح التابعة للسلطة ودوائر الوالء والتبعيّة. بيد أن
الشعب ال يزال مستبعداً من تلك الدوائر. كما أن تلك الدعائم التي كانت تمكّن الدولة
من إحكام قبضتها على الشعب قد تصدّعت الواحدة تلو األخرى بانفصالها عن النخبة

الحاكمة.

في تلك المرحلة، ما هي أوجه إعادة تشكيل النظام المتوقَّعة؟

في اللحظة الراهنة، تبدو المواجهة بين الجيش والشعب أمراً غير وارد الحدوث، ذلك أن
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الشعارات التي يرفعها المحتجّون في مظاهراتهم الحاشدة (ماليين األشخاص يتظاهرون
كل يوم جمعة) تؤكّد على التآخي بين الجيش والشرطة والشعب. لذا فالسيناريو
المرجّح هو إشاعة الجماعات المقرّبة من السلطة حالةً من الفوضى (مثل القيام

بهجماتٍ تُنسَب إلى اإلسالميين) تستدعي تدخّل الجيش والقيام بانقالب عسكري. 

في هذا السياق، يمكن أن نتوقّع سيناريوهين: السيناريو األول – وهو السيناريو المثالي
– يتمثّل في حفاظ الجيش على حياده لتأمين عملية االنتقال، ودعم تشكيل حكومة

توافقٍ وطني تتولّى مسؤولية تشكيل لجنةٍ لصياغة الدستور وبالتالي التأكيد على
سلميّة الثورة، األمر الذي شددت عليه االحتجاجات األخيرة. أما في السيناريو اآلخر،

فتبشر اإلرادة القوية للجيش في البقاء داخل النظام (المادة 102 من الدستور) بخطر
االستئناف المباشر للسلطة من طرف الجيش. واآلن بعد انهيار التحالف بين بوتفليقة
وقايد صالح، ما هي التحالفات األخرى التي يمكن أن تتكوّن داخل تلك األوليغارشية؟
هذا هو السؤال. حينها لن يكون مستبعداً أن يتدخّل الجيش بشكلٍ مباشر، كما حدث

في التجربة المصرية. وبالتالي تنتقل الجزائر من نظام استبدادي يستتر وراء
الديمقراطية إلى نظام استبدادي عسكري مباشر.

هل من الوارد تكرار التجربة المصرية؛ أي حدوث انقالبٍ عسكري عنيف وقيام نظام ديكتاتوري
عسكري؟

يدرك المتظاهرون الجزائريون تماماً هذا األمر، وهم على وعيٍ تام بما عليهم تجنّبه.
ممّا ال شك فيه أن النموذج الجزائري شديد الشبه بالحالة المصرية، خاصةً فيما يخصّ
العالقات المتينة بين الجيش والعالم االعمال. إال إنه، خالفاً لما حدث في مصر، ال يبدو

أن الجيش سيلجأ إلى النموذج اإلسالمي، بل إن الجيش المصري هو من استلهم
النموذج الجزائري بانقالبه على حكومة مرسي (والذي خرجت ضدّه احتجاجاتٌ عاصفة
في 2013) كما فعلت السلطات الجزائرية مع "الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ" عام 1991. 

لقد وعى المتظاهرون في الجزائر تماماً الخطر المتمثّل في استمرار النظام القديم،
ويرفضون هذا الخيار. فهم ليسوا بأغبياء، كما لم يعد لديهم ثقة في متّخذي القرار، بل

هناك عزمٌ وإصرار على قيام جمهوريةٍ جديدة حرّة وديمقراطية.
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المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.
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