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تالازتائر وديكتاتوريتها تالمنية :تغييتات تيميلية من أجل تسليم
مرتابَق ب للسلطة
بقلم عيمر بن درة

بين الجيمود وفضائح الفساد ،تتشك ل اليويميات السياسية في الجزائر ،بانحل ل ل يمتناهي ،وبريتم إعليمي
يحركه السيناريو اليمفضوح للحالة الصحية لرئيس أخرس تيمايما ،ويمريض كيما يكون اليمرض .وحتى نكتفي
بيمثا ل واحد ،فإن يمجلس وزراء  29سبتيمبر ،وهو الجتيماع الوحيد يمن نوعه حتى الن يمنذ يمطلع سنة
 ،2013كان تيمرينا صوريا وشكليا بايمتياز ،إذ لم يكن هدفه إل وضع حد للشاعات اليمتعلقة بتدهور
الوضع الصحي لعبد العزيز بوتفليقة.
وسواء تعلق اليمر ،باجتيماع يمجلس الوزراء أم غير ذلك  -وبعيدا عن تسيير التصا ل بالتضلي ل وبالخنق
الدائم للحريات  -فالكيد أن البلد غير يمسير بشك ل فعلي .فإدارة الطوارئ يتحيملها وزير أو ل ،وهو يلقى
دعيما يمن قب ل دائرة الستعليمات واليمن ،وهو جهاز البوليس السياسي الذي يسيره يمنذ  23سنة ذلك
الجنرا ل الذي ل سُيسأ ل عيما يفع ل :نعني الجنرا ل يمحيمد "توفيق" يمدين.
وفي الواقع ،ورغم الحيماسة الزائفة في هرم السلطة ،وحضوره الدائم في شاشات التلفزيون العيمويمي،
فإن عبد اليمالك سل ل لم يستطع بعد إعطاء صورة بديلة لرئيس دولة يمتعب جدا؛ رئيس سكنه الوهن .ب ل
وعلى العكس يمن ذلك ،فإن خطابه الشعبوي ،وفي بعض الحيان خطاب في يمنتهى البتذا ل ،يعزز يموقف
الرأي العام حو ل الطابع التابع والوضيع للحكويمة؛ خاصة ،وأن "أصحاب القرار"لم يختاروا بعد خليفة
لبوتفليقة.
الريع وعقم السياسة التقتصادية
وبهذا إذن تم اختصار الجهاز التنفيذي إلى يما يشبه التيمثي ل التلفزيوني ،حيث تحولت الشطحات
والحركات إلى برنايمج .هذا الضعف الجوهري ،والعجز الواضح في الدفع نحو أية دينايميكية شعبية ،ب ل
والق ل يمن ذلك ،الدفع بسياسة اقتصادية واجتيماعية بيمعناها الكايم ل؛ سياسة خفف يمن وقعها وآثارها،
يموضوعيا ،بذخ يمداخي ل اليمحروقات ،رغم انخفاض السعار في بداية سنة  .2013فالبترو ل ييمث ل 97
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باليمائة يمن صادرات الجزائر ،وهي الصادرات التي تسيمح بنوع يمن إعادة التوزيع الزبائني للريع،
وبيمستوى يمرتفع ويمبالغ فيه – وغير فعا ل إلى حد كبير -للنفقات العيمويمية.
فقد سجلت الجزائر سنة  2012فائضا تجاريا بـ  27.2يمليار دولر يمقاب ل  26.2يمليار دولر سنة
 ،2011بارتفاع قدر بـ  3.6باليمائة .فاستفادت بذلك الصادرات يمن استقرار أسعار اليمحروقات .لك ل
ذلك ،فإن التوازنات تبقى هشة؛ حتى وإن بقي احتيما ل تحو ل هذه التجاهات ضعيفا .فاليميزان التجاري لم
يفـتأ يتدحرج يمنذ بداية  ،2013بسبب انخفاض أسعار البترو ل ،والتي أصبحت أق ل بكثير يمن السعار
نفسها في السنة السابقة .وقد كشف بنك الجزائر أن انكيماش أسعار البترو ل بـ  5.70باليمائة في غضون
الثلثي الو ل يمن سنة  2013ترافق يمع تراجع بنسبة  9باليمائة في حجم صادرات اليمحروقات .وأدى
اجتيماع الظاهرتين إلى تقلص إيرادات اليمحروقات بنسبة  14باليمائة ،أي أكثر يمن  3يمليير دولر بالنسبة
للثلثي الو ل يمن سنة  ،2013والتي قدرت بإجيمالي  17.53يمليار دولر ،يمقاب ل أكثر يمن  20يمليار
دولر بالنسبة للثلثي الو ل يمن سنة .2012
هذا التراجع الذي يعكس الهشاشة الكبيرة للقتصاد الجزائري ،ليس يمقلقا في حد ذاته؛ يمادام أن
احتياطات الصرف تبقى يمستقرة ،وبيمستوى يمرتفع ،حيث تص ل إلى  190يمليار دولر ،1اليمر الذي لم
يضيع البنك اليمركزي فرصة الشادة به" :يمع هذا اليمستوى يمن احتياطات الصرف الرسيمية )دون احتساب
احتياطي الذهب( في نهاية ديسيمبر  ،2012فإن الجزائر تصنف ضيمن البلدان الولى الناشئة يمن حيث
نسبة احتياطي النقد الجنبي /الناتج اليمحلي الجيمالي" .2هذا أحد أسباب ارتياح نظام حكم يتصف بانعدام ق ل
يمثيله للكفاءة ،كيما تشهد على ذلك النسبة السنوية اليمحزنة للنيمو)أق ل يمن  6باليمائة في السنوات الست
الخيرة( ،3واليمرتبة التي يحتلها البلد في ك ل التصنيفات اليمقارنة للقتصاد العاليمي.
رشوة ،وانعدام للكفاءة ،وإهمال إجرامي للساكنة.
لكن ،هذه البحبوحة اليمالية  -والتي سوف تحيم ل دللة أكثر عنديما نعرف أن الجزائر ليس لديها ديونا
خارجية إطلقا  -ل تسيمح يمع ذلك بقلب يموازين التبعية اليمتصاعدة والليمتناهية للواردات .فالنخفاض
النسبي لصادرات اليمحروقات يجب أن توضع يمع ارتفاع الواردات ،والتي يمن اليمتوقع أن تص ل ليمستوى
قياسي يقدر بـ  60يمليار دولر يمع نهاية سنة  .2013يعتبر هذا الريع الناجم عن استغل ل يموارد باطن
 1ـ احتياطات صرف الجزائر وصلت إلى  189,75مليار دولر
http://fr.africatime.com/algerie/articles/les-reserves-de-changes-de-lalgerie-ont-atteint-18975-milliards-de-dollars
 2ـ اتجاهات مصرفية ومالية للسداسي الثاني .2012
http://www.bank-of-algeria.dz/html/notes22012.htm
 3ـ http://www.tradingeconomics.com/algeria/gdp-growth
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الرض ،القاعدة الساسية للنهب الذي ييمارسه قادة يمديرية الستعليمات وزيملئهم الوليغارشيين.
فالواردات تيمث ل الوجهة الكثر بساطة ،أي الكثر فعالية لتهريب رؤوس اليموا ل .فيمن قب ل كانت الرسوم
اليمفروضة على صادرات اليمحروقات ،والعيمولت على اليمشاريع الكبرى ،والفوترة اليمبالغ فيها،
والرشاوى على الواردات ،كلها تشك ل اليمخزون الساسي للثراء الفاحش وغير اليمشروع لليمسؤولين
الكبار في النظام ،عن طريق رجا ل العيما ل التابعين لهم ،فسوق السلع اليمستوردة غالبا يما كانت تترافق
يمعها يمنذ أكثر يمن ثلثين سنة ،عيمولت غايمضة ،يأخذها "أصحاب القرار" تتراوح بين  5و  15باليمائة؛
أي يما يعاد ل عدة يمليير يمن الدولرات سنويا .لكن ،بالضافة لهذه الوضعية غير اليمشروعة ،فأن يما
يطرح يمشكل أكثر هو طبيعة هذه الواردات ،فهي تتشك ل في غالبيتها يمن يمنتوجات استهلكية ،على حساب
السلع اليموجهة للنتاج ،والتي تعرف تقلصا يمن سنة إلى أخرى .الجزائر تتفكك صناعيا دون أية يمقاويمة،
وتتهيك ل بشك ل دائم في شك ل سوق تسكب فيها يمنتجات الشركات الغربية اليمتعددة الجنسيات )وعلى نحو
يمتزايد ،اليمنتجات الصينية أو التركية( ،في ظ ل سيطرة يمتغير أساسي ،وهو أيمية "طبقة بورجوازية
كويمبرادورية" يمرتاحة بتسيير كارثي.
بالضافة لضراوة هذا النهب ،يضيف القادة الجزائريون يمستوى لم يسبق له يمثي ل يمن انعدام الكفاءة.
فالسلطات تظهر عدم القدرة حتى على استعيما ل النفقات العيمويمية التي صرفت-أكثر يمن  500يمليار
دولر -يمنذ عشرية يمن الزيمن كرافعة للنتاج ولخلق يمناصب شغ ل .كيما تظهر عدم قدرة السلطات
العيمويمية على كبح ارتفاع يمعدلت البطالة) 09.3باليمائة يمن القوى العايملة سنة  2013حسب الرقام
الرسيمية ،وهي في الواقع تقدر بأكثر يمن  3يمرات يمن ذلك على الق ل( ،وبطالة الشباب خاصة )أكثر بكثير
يمن ذلك ،فهي تتجاوز  50باليمائة بالنسبة للفئة العيمرية بين  30 -20سنة( ،وهو واقع يترجم جيدا درجة
التدهور اليمستيمر للدارة و للخديمات العيمويمية.
وللتدلي ل على ذلك ييمكن أن نقدم قطاع الصحة يمثال بليغا لهذا السقوط نحو الجحيم ،والهيما ل
الجرايمي للساكنة .فاليمستشفيات الجزائرية اليمثيرة للشيمئزاز ،بسبب تراكم الوساخ ،وضعف
التجهيزات ،هي ضحية لندرة يميمنهجة للدوية .وعنديما نكون غير يمنتيمين لزبانية النظام ،اليمرشحين
للستفادة يمن يمنحة اجتيماعية للستشفاء في الخارج ،فيمن الحسن الدعاء والصلة حتى ل تصاب بيمرض.
فالوضعية اليمزرية التي يعيشها يمرضى السرطان ،والذين حكم عليهم باليموت اليمحتوم بسبب غياب
العلج ،أثارت الشبكة الجزائرية على النت ،دون أن يؤدي ذلك إلى تحرك اليمسؤولين .رغم أنه يمن
الحقيقي أن اليمسؤولين الجزائريين ل يعيرون أدنى اهتيمام لرواح الجزائريين ،وهو أيمر يعترفون به دون
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أن يتحرجوا يمن ذلك .وفي سياق كهذا ،فإن النتقا ل الجديد للرئيس بوتفليقة في أفري ل  2013نحو يمستشفى
عسكري باريسي ،وضع الطب الجزائري في صورته اليمسلم بها ،وهو أيمر استهجنه الجزائريون.1
واضيمحل ل اليمنظويمة الصحية في الجزائر توضحه جيدا ،أيضا ،الصور البشعة اليمنتشرة على شبكة
النترنت .2فأيمام هذا الكابوس الذي يعيشه يمليين الجزائريين ،لم يجد اليمسؤولون الجزائريون سوى
اللتزام ببناء يمستشفيات أخرى جديدة ،والتي ستعرف هي بدورها ،دون ادني شك ،الهيما ل نفسه الذي
تعرفه اليمستشفيات اليموجودة حاليا ،اليمعروفة بسوء التسيير .يمن اليمؤكد أن الصفقات العيمويمية اليمتعلقة
ببناء الهياك ل القاعدية الخاصة بالصحة العيمويمية هي يمن بين آبار الرشوة التي تدر أيموال ضخيمة ،ويمثا ل
ذلك اليمستشفى العسكري بوهران  -وهو واحد يمن أحدث اليمثلة  -فقد أنجز بيمبلغ إجيمالي يمثير يقدر بـ
 900يمليون دولر) يمعد ل انجاز يمث ل هذه اليمرافق يقدر بـــــــــــــــــ  160يمليون
دولر( ،هذا اليمستشفى أنجزته وسليمته يمؤسسة بي أر سي سنة  ،2005وهو يمشروع يمشترك عسكري –
طاقوي ،-جزائري -أيمريكي ،أنجزته هذه اليمؤسسة ،التي انتهت بفضيحة ،تم على إثرها إعلن حلها سنة
 2007في ظروف غايمضة جدا.3
وصلت الفوترة اليمبالغ فيها ليمث ل هذه اليمشاريع يمستويات قياسية ،في بلد يعرف اليمواربة في أعلى هرم
أجهزة الدولة .وهو أيمر أخذ أبعادا كبيرة في الساحة العايمة ،فقد كشفت العدالة اليطالية سنة  2012عن
شبكة فساد يمرتبطة بوزير الطاقة السابق شكيب خلي ل ،والذي اكتنز يمليار دولر يمن الرشاوى جراء
يمشاريع انجازات لصالح شركة سوناطراك .4العدالة الجزائرية التي وضعت أيمام اليمر الواقع ،قررت
بصورة شكلية ،أن تتكف ل بهذه القضية في غيموض تام .وقد قايمت يمديرية الستعليمات واليمن –جهاز
اليمخابرات العسكرية -بإعلم وسائ ل العلم بوجود تحقيقات في هذا الشأن ،ولكن نتائج هذه التحقيقات لم
تظهر إلى يويمنا هذا ،كيما تبقى التحقيقات السابقة يمجهولة حو ل التحويلت الواسعة ،والتي تورط فيها
يموظفون وضباط سايمون على علقة بإنجاز الطريق السيار شرق-غرب ،والذي تكفلت به شركات يابانية
وصينية .إنه يمن اليمعقد جدا أن تكون دركي وسارقا في الوقت نفسه.
صمت ول فعالية:
أو خرافة "إعادة هيكلة" مديرية الستعلمات والمن ،وتغيير الحكومة في سبتمبر 2013
 1ـ http://www.slateafrique.com/201945/algerie-greve-hopitaux-contestation-manque-moyens
 2ـ https://www.youtube.com/watch?v=AgBkqTO9v08
 3ـ شركة أثارت ضجة كبيرة.
http://algeria-watch.org/fr/article/mil/sale_guerre/brc_bruit.htm
 4ـ انظر
http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/malti_etat_dans_etat.pdf
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إن التنظيم السياسي الجزائري قائم على صرح يمؤسساتي زائف ويمخادع ،فهو يمبهم وغايمض ،ول
يخصص أي يمجا ل لليمساءلة ،والكثر يمن ذلك ل توجد أية آليات لتحديد اليمسؤوليات ليمختلف يمنشطيه .فهو
شبيه بشركة يمجهولة دون يمراجع ويمدقق حسابات ودون جيمعية عيمويمية .نظام للكذب الدائم وللكتيمان
الهيكلي .السياسة الخارجية للجزائر هي السياسة التي ييمليها الوصياء في الخارج ،وصور ذلك كثيرة ،كيما
تيمكنا يمن رؤية ذلك في  2012وفي  2013في يملف شيما ل يمالي .الجزائر بشللها هذا وبعقيمها ،تعطي ك ل
يمؤشرات خسارتها شبه الكايملة لستقلليتها ،وتبقى إذن دون صوت على الساحة الدولية .وسواء تعلق
اليمر باليملف اليمالي أو حو ل الزيمة اليمأساوية السورية ،فالدبلويماسية الجزائرية غائبة ،في حين أن يموقف
الجزائر حتى عنديما يكون يمسيموعا فهو ل يزن كثيرا ،كيما تيمكنا يمن يمتابعة ذلك طوا ل سنة  2011يمع
اليمسألة الليبية.
الجزائر التي كانت في السابق فاعل يمتصرفا على الساحة الدولية ،لم يعد لها إل دورا ثانويا – بيما
في ذلك يمحيطها القريب  ،-كيما فقدت تأثيرها والحترام الذي كانت تحظى به .فوضعها الدولي الحالي
يعكس جيدا تداعيات النظام .حتى وإن تجدد بشك ل كبير – ف"القديماء" الذين عرفوا حرب التحرير أصبح
وجودهم نادرا في يمناصب اليمسؤولية ،-فإن نسق السلطة ل يزا ل يحافظ على نفس التنظيم  ،وعلى طريقة
العيم ل ذاتها .ويعكس التعدي ل الحكويمي الذي جرى في  11سبتيمبر  2013السلم الهريمي السياسي الداخلي،
والذي شهد تغييرا في أسيماء بعض وزراء وزارات السيادة ،وهو تغيير غطت عليه أخبار إعادة هيكلة
جهاز اليمخابرات ،أو البوليس السياسي .فالغلق السياسي اليمحكم للساحة السياسية ،والرقابة الدقيقة على
الصحافة -الفرانكفونية واليمعربة  -ل تحيم ل يمن "الستقللية" إل السم ،تسيمح بتسيير الرأي العام عن
طريق الشاعة وبالشارة إلى كباش فداء ،بغرض تحوي ل النظار وإخفاء الذين يتحكيمون فعل في حقيقة
السلطة .وفي هذا اليمضيمار ،فإن الطرح الخاص بـ "صراع" بين قادة البوليس السياسي والرئيس )أو
زيمرته( ،تكرر بنوع يمن الصرار يمن قب ل صحافة يمأيمورة .وقد كانت الرواية هذه اليمرة يمبسطة جدا ،فقد
أرجعت للرئيس اليمتعب جدا جسديا ،وإلى يمحيطه العائلي يمسؤولية حالة النهيار الوشيك للبلد .وحسب
هذا السرد دائيما ،فإن الفساد وفضائح الرشوة هي يمن فع ل الزيمرة الرئاسية فقط ،في حين أن جهاز
اليمخابرات الذي يحتكر حب الوطن ،يحاو ل أن يحد يمن الهيما ل والليمبالة الذين فرضهيما اليمقربون يمن
الرئيس بوتفليقة.
لكن ،قلي ل يمن اليمراقبين الذين يعرفون جيدا الواقع الجزائري ،أعطوا يمصداقية لهذه الرواية – وهو يما
لم يكن طبعا حا ل العديد يمن صحفيي الصحافة الفرنسية الذين أخذوا يمواقعهم سنة  2013ليمتابعة "اليملف
الجزائري" ،-فيمن الواضح جدا ،أن حقيقة السلطة في الجزائر توجد دائيما في قيمة الجهزة اليمنية –
يمديرية الستعليمات واليمن ،وبأق ل درجة لدى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي( ،والذين يسيطرون
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سيطرة كايملة ودون أي تقاسم للسلطة على كايم ل الحياة الوطنية يمنذ النقلب العسكري في 11جانفي
.1992
أعطت هذه الجهزة الدلي ل على فعاليتها في سحقها للحريات – خاصة على الصعيد النقابي ،-1وفي
نشر الفات الجتيماعية .لكن وعلى الرغم يمن الوسائ ل غير اليمحدودة ،تجد هذه الجهزة صعوبة واضحة
في تحيم ل يمهايمها في حيماية البلد ،كيما ظهر ذلك جليا في العيمليات الرهابية التي شهدها الجنوب
الجزائري) رغم أن اليمنطقة يمعسكرة كثيرا( ،واختطاف الديبلويماسيين الجزائريين في غاو في أفري ل
 ،2012والعيملية اليمثيرة للجد ل في جانفي  ،2013والتي استهدفت القاعدة الغازية لتيقنتورين في أقصى
الجنوب الشرقي . 2سواء أكانت تلعبات داخلية ،أم ضربات يملتوية ،فإن هذه الحداث أكدت على انعدام
الكفاءة ،وغير بعيد يمن هنا ....فقد أظهرت النتيجة اليمأساوية لهذه الحادثة الخيرة أن "الصرار" اليمزعوم
لصحاب القرار في الجزائر ليس سوى خطابا فارغا ،يموجها لخفاء اللإنسانية التي تيميز قادة يمصالح
الستخبارات ،ولخفاء عجزهم اليمفضوح.
حدود التلعب والتضليل
لكن انتقاد جهاز اليمخابرات وقادته أيمر يمحرم – طابو -؛ أي خط أحيمر ل ييمكن لية وسيلة إعليمية
جزائرية أن تتجاوزه دون أن تلقى العقاب .وهو يما يقوله رغم هذا ويمنذ زيمن بعيد صوت الشعب ،وعدد
يمن اليملحظين السياسيين اليمستقلين .إن الذين اكتشفوا اليوم أن جهاز اليمخابرات يراقب الحكم على ك ل
اليمستويات وفي كايم ل التراب الوطني ،وبأن الرئيس ليس إل فاعل ثانويا ،هم في الحقيقة يرجعون أخيرا
إلى يمستوى تحلي ل يعود إلى بداية النفتاح الدييمقراطي ،إلى أكثر يمن عشرين سنة خلت.
يعرف القادة الغربيون والفرنسيون على وجه التحديد ،وبشك ل حيمييمي يمراكز القرار هذه ،وهذه
الحقيقة ،هي ربيما يمن بين السرار الفرنسية التي يحتفظ بها بعناية فائقة ،بالضافة طبعا إلى اليمخزون
اليمادي والعقاري -ثيمرة الرشوة  -لليمسؤولين الجزائريين في فرنسا) وفي يموناكو وفي ليشتنشتاين وفي
سويسرا كذلك( .في انتظار يمعرفة يما تخفيه حقيقة شركات الواجهة اليموجودة في هونكونغ  ،وفي
سنغافورة ،وفي سيو ل) بالتعاون يمع استخبارات كوريا الجنوبية – أصدقاء الــــــكا سي أي .(-إن
السطوة الشايملة لليمخابرات الجزائرية على ك ل اليمؤسسات ،أفرغت هذه اليمؤسسات عن الغاية يمن وجودها.
لذلك فإن الرأي العام غير يمخطئ إطلقا عنديما يعطي يمصداقية لولوية اليمني على السياسي .فيمن
 1ـ انظر في هذا الصدد المعلومات المقدمة من طرف اللجنة الدولية لدعم الحركة النقابية الجزائرية المستقلة.
/http://cisa-algerie.com
 2ـ انظر على الخصوص :حبيب سوايدية  ،كشف معلومات حول مأساة عين أمناس :قتل  30رهينة أجنبية من طرف الجيش الجزائري ،ومقتل 9
عسكريين على القل .ألجيريا واتش  11فبراير http://algeria-watch.org/fr/aw/souaidia_in_amenas.htm 2013
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الواضح في هذا اليمنطق ،أن الخلفة على رأس يمديرية اليمخابرات هي أهم بكثير يمن خلفة رئيس الدولة،
فعهدة الرئيس بوتفليقة تنتهي في  ،2014والنقاش حو ل تيمديد يمحتيم ل لعهدته لم ينته بعد .في حين أن عهدة
قائد اليمخابرات ليس لها حدودا ،إل حدود البيولوجيا ،وحدود يموازين القوى التي توجد في صالحه يمنذ أكثر
يمن عشريتين يمن الزيمن.
لكن ،وبغض النظر عن اختيار الرجا ل ،وإعادة تنظيم )وإعادة توجيه( يمصالح اليمن ،فيمن الواضح
أنه لن يكون هناك أي تطور يمحتيم ل يمادايمت طبيعة الحكم لم تتغير ،حكم بوليسي ،قايمع للحريات ،وغير
كفء إطلقا ،ويمرتشي بشك ل كايم ل .وبيمنطق قيمعي بحت ،وفي جو النكار الدائم للحق وللقانون،
والهروب لليمام ،يظهر أن البيروقراطية توجد في ورطة ،وفي طريق يمسدود ،هي اليمسؤولة عن تنظييمه.
وص ل الكذب والتضلي ل لحدوده ،فحتى اليمستفيدون يستهزئون يمن خطاب دون أثر ويمن يمناهج غير فعالة،
فقد وص ل عقم النظام وعجزه عن تجديد نفسه يمستويات خطيرة يمن التدهور اليمحتوم ،تدهور يهدد
استيمرارية دولة تم إضعافها كثيرا .غير أن السؤا ل الذي يطرحه بشك ل واضح العديد يمن اليملحظين هو
قدرة النظام على احتواء صديمة جديدة بحجم حادثة تيقنتورين.
خريف الديكتاتورية المنية
وبالضافة للتوازنات السياسية التي تزداد هشاشة ،بفع ل التفاوتات الجتيماعية السحيقة ،والتي تزداد
اتساعا على يمرأى ويمسيمع الجيميع .ففي هذا البلد الذي يعرف فيه ك ل شيء ،وحيث ل يوجد فيه أي سر،
فإن البؤس اليمدقع يتعايش يمع الترف الكثر أبهة .فل ييمكن لبعض اليمسكنات يمن يمث ل القروض
الستهلكية اليمنيمقة في شك ل يمساعدات لخلق يمؤسسات للشباب البطا ل ،أن تح ل ككابح اجتيماعي....
فالشعب الجزائري كباقي شعوب الفضاء العربي -السليمي ،يتحيم ل بصعوبة الظروف السياسية
والجتيماعية اليمفروضة يمن قب ل الدكتاتورية .لكن الجزائريين يعرفون ثيمن الثورة ،لقد دفعوا الثيمن غاليا في
ك ل اليمراح ل العصيبة يمن تاريخ الجزائر ،كيما لحظ ذلك بحزن عيميق حسين آيت أحيمد" :الجزائر هي بنك
الدم في اليمغرب الكبير".
يعرف الرأي العام ،أنه في الظروف الحالية ،ل ييمكن أن يكون هناك "ربيعا عربيا" يميمكنا ،دون أن
يكون يمتبوعا بانقلب عسكري ،يمدعم يمن اليمستعيمر السابق ،يمن قب ل الغرب اليمبريالي ،كيما كان حا ل
الجزائر باليمس ،وحا ل يمصر اليوم .أو أن تتم يمصادرة وتكسير النتفاضة الشعبية بتدخ ل عسكري
نيوكلونيالي كيما كان اليمر في ليبيا ،أو اليمتوقع في سوريا.
في الجزائر ويما عدا السليميين – الذين اظهروا يمحدوديتهم السياسية بشك ل واضح وبطريقة ديموية،-
فإنه ل يوجد أي تيار سياسي يمنظم يكون بديل للديكتاتورية البوليسية .فأحزاب اليسار لم تعد يموجودة،
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والذين يدعون انتيماءهم لــــــ"الدييمقراطية اللئكية" على الطريقة الغربية الجديدة ،يملفوظون دون
أي تردد.
فبعد عشريات يمن الدكتاتورية ،لم يعد هناك في أي يمكان أطر يمؤسساتية أو نخب قادرة على تأطير
غضب الشعوب .وحتى القوى الجديدة التي تبرز يمن النضالت الجتيماعية والنقابية غالبا يما يتم إغراقها
بعناصر يمن شبه-يمجتيمع يمدني تابع للنظام ،أو يمن قب ل أعوان التخريب اليمبريالي .في الواقع ،وخارج
الشعوب ،ل يوجد أي طرف له يمصلحة في ترقية الدييمقراطية في الفضاء العربي السليمي .فل
اليمبريالية لها يمصلحة في ذلك ،لنها تخشى أن يؤدي التعبير الحر للشعوب لتشكي ل حاجز أيمام حساباتها
الستراتيجية والسياسية والقتصادية .ول اليملكيات الظليمية في الخليج الفارسي لها يمصلحة في ذلك ،وهي
توابع ذليلة للهييمنة الغربية ،وهي التي تشك ل لها دولة الحق والقانون كابوسا فعليا.
فباسم الواقعية السياسية التي هي تعبير يمختصر ليمصلحة الدولة ،ورغم النتقادات الفظة في بعض
الصالونات اليمغلقة فإن القادة الغربيين يوجدون في تواطؤ وتناغم كايم ل يمع ديكتاتورياتنا وجيمهوريات
ويملكيات الصعلكة.
نجحت الديكتاتورية اليمنية الجزائرية بالتأكيد في إيجاد الفراغ وفي إسكات النخب واستبدالها بساحة
سياسية و بــــ ـ"يمجتيمع يمدني" يميمو ل وكثير التهريج .فيمنذ وفاة اليمين العام السبق لحزب جبهة
التحرير الوطني عبد الحيميد يمهري في جانفي  ،2012ل يسيمع أي صوت يمعترف به وذا يمصداقية.
فالبعض حبس نفسه في صيمت ،وهو يأيم ل أن يكون يموضوع استقطاب يمن قب ل السلطة ،والبعض الخر،
يائس ،وصايمت وهو يمقتنع بعدم جدوى العيم ل السياسي .وبالنظر لعيمر أهم قادة الجزائر -رئيس الدولة
ورئيس جهاز اليمخابرات في  75سنة ،ونائب وزير الدفاع قائد الركان عيمره يتجاوز  80سنة ،-فإن
اليمراح ل النهائية للتجديد البيولوجي والتكييف الهيكلي للتنظيم السياسي للبلد ،ل يحتيملن التأجي ل لوقت
أطو ل .لذلك فه ل حان وقت إعلن النهاية الليمتناهية للنظام؟ حسب رأي الكثير يمن اليمتوجسين يمن الفق،
فإن شيخوخة العديد يمن القادة تترافق يمعها اليمراهقة التي يعرفها التنظيم السياسي والذي يدفع بالبلد نحو
الهاوية.
فعلى ضوء التهديدات ولعبة الكراسي اليموسيقية والتغييرات الزائفة داخ ل الجهزة ،فإنه يمن اليمؤكد أن
اليمر ل يعدو أن يكون ذرا للريماد في العيون ،ول يهتم بها أي شخص ،فاليمر ل يتعلق إل بتغييرات
وهيمية ويمخادعة ،تعدي ل في الديكور ،وتعيينات ثانوية ،لضيمان انتقا ل سلس لورثة يمتوافقون وذوو
يمصداقية .فبالضافة إلى تيمديد آليات نهب اقتصاد البلد ،فإن الرهان الرئيسي يكيمن في ضيمان الفلت
يمن العقاب لرجا ل يستعدون لترك السلطة ،والذين يتحيملون بشك ل كبير جزءا يمعتبرا يمن اليمسؤولية فييما
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يخص يمقت ل يما ل يق ل عن  150ألف شخص في "الحرب القذرة" ،وحتى تضيمن لهم ولعائلتهم اليمحافظة
على الثروات التي تم جيمعها بطرق يملتوية.
لذلك كله إذن ،فإن عيملية التطوير اليمؤسساتي والتحديث الدييمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون ليست
في جدو ل العيما ل ،لكن في هذا النتقا ل تلعب البيروقراطية ورقة استيمرارية وجودها بوضعها البلد كله
يموضع خطر .وأيمام ك ل هذا ،ل بد يمن أن نأيم ل في حدوث تغييرات نوعية ل يمفر يمنها ،دون انتظار
النهيار الشايم ل للدولة.
باريس أكتوبر 2013

