تعن لمستقبل النخبة والدولة
المظاهرات يف الجزائر :ماذا ي
كريم ميران وإيرين نيل
والت أصبحت ضمن أدبيات علم
يبدو أن النخبة الجزائرية تفتقد لحظة ليوباردية  -يف إشارة إىل رواية النمر  ،The Leopardي
تتغب حت تحافظ عىل بقائها كنخبة .يف هذه الرواية،
وتعب هذه الرواية عن فكر محورية ،وىه أن النخب ال بد أن ر
السياسة ،ر
الت كانت تعمل تحت قيادة الجبال الثوري جاريبالدي ،من أجل
يقوم البارون
ر
الكبب بتوبيخ ابن أخيه ألنه انضم للقوات ي
شء كما هو ،فإنه
ىه "لو أننا نريد أن يظل كل ي
اإلطاحة بالنظام الذي ينتمون إليه ،البارون وابن أخيه .وكانت إجابة ابن األخ ي
شء ".كان يجب عليه أن ينضم للقوات الثورية وهو يف موقف قوة ،من أجل أن يؤثر عىل عملية
من الضوري أن ر
يتغب كل ي
يحم سلطة العائلة يف نظام النخبة الجديد.
التغيب يف النظام ،ولكن يف نفس الوقت
ر
ي
ً
ائريي – يف نفس موقف البارون .إن كل هذه
تجد النخبة الجزائرية -والمعروفة أيضا بـ "البوفوار  "the Pouvoirربي الجز ر
اإلسالميي أثناء
األمور ،والئها الذي امتد لعقود لجبهة التحرير وحرب االستقالل ،وبدرجات مختلفة الوالء لقيم الضاع ضد
ر
الحرب األهلية ،ليس لها أهمية بالنسبة لغالبية الشباب الجزائري ،الذي يمثل اآلن  %60من سكان الجزائر .لقد أصبح من
والت تم احتوائها من جانب البوفوار من خالل وعود بإصالحات ودستورية
الواضح ،ليس فقط منذ مظاهرات – 2011
ي
الت تشهدها الجزائر أن هذه المجموعة من الشباب لم تعد
ة
األخب
ات
ر
المظاه
واصالحات عىل مستوى الحكم – ولكن يف
ر
ي
تثق يف حجج النظام المزعومة.
ً
أكب دول القار االفريقية من حيث المساحة واالنفاق العسكري ،بال شك ،تلعب الجزائر دورا مهما يف عملية االستقرار
باعتبارها ر
.
والجماهب وأيضا داخل النخبة نفسها – تمثل وصفة
يف منطقة البحر المتوسط ولكن ،إن التوترات داخل الدولة – ب ري النخبة
ر
ً
إقليم ،إال أن النظام أصبح ضعيفا.
عمالق
يجعلها
مثالية لكارثة ،عىل األقل عىل المدى الطويل .إن موقع الجزائر ومواردها
ي
شهدت الجزائر العديد من المظاهرات يف األعوام الماضية ،ولكن النظام استطاع أن يحتويــها ،أو يصورها عىل أنها ذات طبيعة
سي المرتبات
المدرسي
بدائية تفتقد أي تصور .هذه المظاهرات قامت بها مهن معينة مثل
واألطباء ،والذين طالبوا بتح ر
ر
ُ
األخبة وطبيعة المطالب تظهر أن ،عىل عكس السنوات القليلة
والحوافز الوظيفية .تحليل طبيعة مكونات المظاهرات
ر
الماضية ،الناس الذيم نزلوا إىل الشوارع لديهم مطالب سياسية محددة ،من ضمنها عدم ترشح الرئيس الحا يىل عبد العزيز
ضمت يف النظام .من أجل مجابهة هذه المظاهرات ،قام النظام – مثله مثل الدول العربية
وتغيب
بوتفليقة للمرة الخامسة،
ر
ي
األخرى يف مواجهتها يف االنتفاضات الشعبية – بقطع االنبنت يف العديد من أنحاء الجزائر .المزيد من المظاهرات مخطط لها
يف األول من األول مارس/آذار والثالث من مارس/آذار .إن تصوير المظاهرات باعتبارها عديمة الجدوى ،وباعتبارها مطالب
كبب.
من جانب جزء
صغب من السكان من أجل إصالحات االقتصادية هو خطأ ر
ر
ً
هناك اضطراب داخىل بي مكونات الحكومة االوليجاركية .إال أن األمر ر
األكب ضغطا هو ما يحدث داخل النخبة .يف عام ،2018
ي ر
وغبهم داخل المؤسسة العسكرية وقوات
غب مسبوق من االعتقاالت ،واعفاء العديد من الجباالت الكبار ر
كان هناك عدد ر
ً
األمن .القليل منهم تم االفراج عنهم مؤخرا من أجل الحصول عىل تأييد المؤسسة العسكرية قبل االنتخابات الرئاسية يف
المسئولي
أبريل/نيسان .إن اعفاء شخصيات يف الجيش هو أمر معتاد يف الجزائر ،ولكن معدل الزيادة يف هذه اإلعفاءات لكبار
ر
ُ
األكب :الرئيس والدائرة الشخصية المقربة له .إن هذه
أكب للسلطة يف أيدي الشخصية
ر
كب ر
بهذا العدد يظهر تحول يف اتجاه تر ر
تلق الضوء عىل ما تحاول النخبة إخفائه طول القوت:
الت تسبق مباشة االنتخابات ،ي
وف مثل هذا المناخ المفتوح ،ي
التحركات ي
وجود انقسام عميق داخل الطبقة الحاكمة .إن السؤال الذي يتم طرحه يف العواصم الغربية يمكن حت هذه النقطة اعتباره
ابتذل :هل الجزائر عىل حافة السقوط.

إن التنبؤات تبدو صعبة للغاية ،خاصة يف ظل التعامل مع واقع معقد مثل ما هو موجود يف الجزائر اليوم .ولكن البنية المغلقة
الكثب من التشاؤم .إن حقيقة عدم قدرة النخبة عىل التوافق عىل
للبوفوار ،وعدم قدرتها عىل اصالح نفسها ينضوي عىل
ر
.
إشكاىل للغاية لو أن النخب قضت بعض الوقت والطاقة تحارب يف بعضها
شخصية يمكن أن تخلف الرئيس بوتفليقة ،هو أمر
ي
كببة.
اجأة
مف
يواجهون
سوف
ربما
،
ة
كبب
بصورة
كان
الس
بي
ر
ر
تباىل بسخط والتوترات المتصاعدة ر
البعض ،وال ي
اغبي يف
جماهبية بحجة أن السكان ال
إن اغفال النظام لفكرة أن من الممكن أن تكون هناك ثورة
متعبي – باعتبارهم ر
ر
غب ر ر
ر
.
الثورة بعد المذابح وسفك الدماء الذي حدث أثناء الحرب األهلية يف التسعينيات – لم تعد صالحة لالستخدام يف الحقيقة،
شء متعلق بالحرب األهلية .عىل
جزء ر
كبب من السكان الشباب ولدوا يف هذا العقد وهم صغار بما فيه الكفاية لتذكر أي ي
والكثب منهم ال يحبه.
الحاىل
وع تام بالموقف
ر
ي
العكس من ذلك ،هم عىل ي
الرئيس لمعالجة المظالم
صب السكان مع موقف الرئيس بوتفليقة ،فإن عمل الحكومة
باإلضافة إىل التوترات المبايدة وعدم ر
ي
حواىل  %50بحلول عام
ب
األجنبية
ائر
ز
الج
عوائد
انخفاض
إىل
أدى
2014
عام
ف
ول
الرئيسية ر
ي
غب فعال .انخفاض أسعار البب ي
وف رد فعل للصعوبات المالية ،فإن الجزائر
 – 2018العودة إىل مستويات  – 2006عىل الرغم من ارتفاع مكاسب الببول .ي
قامت بخفض المضوفات عن طريق حظر مؤقت للواردات ،وتجميد التوظيف العام ومشوعات التنمية ،واتخاذ إجراءات
الدوىل،
من أجل تشجيع إنفاق أقل عىل الطاقة .إن النخبة الجزائرية كانت دوما معارضة لفكرة فتح قطاع النفط أمام االستثمار
ي
الماىل يف فبة ما بعد  ،2014فإن الدولة لم تقم بأي جهود من أجل تقليل االعتماد عىل عوائد الطاقة .كال
حت يف ظل الواقع
ي
والت كانت تعتمد عليها يف االستمرار يف الحكم بصورة سلطوية .إن
الت تمتلكها الحكومة،
ر
ي
العاملي أضعفوا من السيولة ي
الت استمرت يف عام  ،2018خاصة خارج العاصمة والضغوط تباكم
ابات
ض
واال
المحىل
المستوى
عىل
ة
الصغب
ات
ر
التظاه
ر
ي
ي
عىل النظام.
خطبين يف حياة
عاملي
االنتخابات القادمة يف ابريل أو عودة بوتفليقة من سويشا ،حيث يتلق الرعاية الصحية المعتادة ،هما
ر
ر
والت يسيطر عليها أخيه سعيد ،أنه بمجرد إعادة
الحكومة الجزائرية .إن الزعم من جانب المجموعة المقربة من بوتفليقة ،ي
إيجاب ربي الشعب.
انتخاب بوتفليقة فإن النخبة سوف تقوم بعمل إصالحات سياسية واقتصادية جادة ،لم يعد له مردود
ري
ليس فقط بسبب أن هذا الوعد قد تكرر يف كل مرحلة من مراحل النظام ( يف  2011و 2013و 2015و ،)2017إال أن مظاهرات
ُ
شهر رفباير/شباط يف الجزائر تظهر بوضوح أن جزء من السكان لم يعد يصدق هذه الوعود .إنهم يطالبون ليس بعدم ترشح
بوتفليقة ،ولكن إيجاد شخص يمكن فعليا أن يقوم بتنفيذ اإلصالحات المطلوبة .لو أن المظاهرات استمرت ،ليس هناك شك
ً
يف أن رد فعل النخب يمكن أن يكون عنيفا .يف هذه الحالة ،فإنه ال يمكن التنبؤ برد فعل المتظاهرين.
ً
إنه من الوهم حت تمت أن يكون لدى النخب أي نية لتغيب النظام بصورة راديكالية نحو نظام ر
أكب تعدية ودمجا يف هذا الوقت
ر
ي
مصب نظرائها
تسب يف اتجاه
ر
القصب .من أجل االجابة عىل السؤال الذي تم طرحه يف األعىل :أنه لتبسيط القول بأن الجزائر ر
ر
من الدول العربية ،يف اتجاه مزيد من الفوض والتمرد والشعية والمقاومة العنيفة ،وأنها يمكن أن تكون أحد دول "الشتاء
العرب" .ولكنه أيضا من المستحيل تجاهل اإلشارات الواضحة بأن النخبة الجزائرية تضيق الخناق.
ري
_______________________
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