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:ملخّص
 ومكانة هذا املفهوم،يحاول الباحث في هذا املقال إبراز مفهوم االنتقال الديمقراطي من جهة
 إلى جانب التركيز على تموقع هذا املفهوم ما بين التوجهات السياسية،كممارسة في الجزائر من جهة أخرى
املتمثلة أساسا في فهم مشكالت الدولة وتحقيق متغيرات األمن واالستقرار السياس ي وانتقال السلطة؛
)اقتصادية واملتمثلة هي األخرى في تحقيق النمو االقتصادي (ثراء الدولة-وبين املتطلبات السوسيو
.وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم
 االنتقال الديمقراطي؛ التنمية السياسية؛ التنمية االجتماعية؛ التنمية:الكلمات املفتاحية
.االقتصادية؛ االستقرار السياس ي؛ انتقال السلطة؛ النمو االقتصادي؛ الجزائر
Abstract:
Through this article, the researcher tries to spotlight democratic transition
as a concept in theory and to highlight its status as a practice in Algeria. The focus
is also put on the positioning of this concept in the course of both political trends,
i.e. understanding the State problems and achieving the variables of security,
political stability and the Power transfer, and the socio-economic requirements,
i.e. achieving the economic growth (State wealth), overcoming the crisis of income
distribution and providing education, as well.
key words: Democratic Transition; Political Development; Social
Development; Economic Development; Political Stability; Transfer Of Power;
Economic Growth; Algeria.
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مقدّمةّ :
تحظى عملية االنتقال الديمقراطي بأهمية بالغة في األنظمة السياسية ،العربية والغربية على حد
سواء ،باعتبارها عملية محددة للنسق السياس ي ومتطلباته الداخلية والخارجية ،السياسية واالجتماعية
واالقتصادية وغيرها ،من هنا جاء االنتقال الديمقراطي كاستجابة للتحوالت الكبيرة التي عرفها العالم منذ
أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
كما يعد االنتقال الديمقراطي من بين أهم املالمح األساسية لعملية التطور السياس ي؛ وأحد أهم
التغيرات السياسية التي تشهدها العديد من دول العالم الثالث عموما ،والجزائر على وجه خاص ،حيث
أن هذه األخيرة عرفت أحداثا عديدة ومتنوعة خالل املرحلة املمتدة من  62إلى  89ومن  89إلى غاية وقتنا
الحالي ،شملت مختلف املجاالت واعتبرت بمثابة خلفيات وأسباب ساعدت في االنتقال من نظام إلى نظام
آخر (سياسيا واقتصاديا).
من ذلك تمثل دراسة عملية االنتقال الديمقراطي في الجزائر أهمية بالغة ،ليس ألن ذلك سيدفع
بالباحث إلى تحديد طبيعة الدوافع واألسباب وكذا األهداف الرئيسية التي تقف وراء هذه العملية
ومبرراتها ،وإنما أيضا ألجل دراسة العالقة بينها على اعتبارها متغيرا سياسيا يتأثر ويؤثر في متغيرات أخرى
اقتصادية واجتماعية.
أهمية الدراسةّ :
تتحدد أهمية الدراسة في قيمتها العلمية والواقعية ،كونها تعالج موضوعا هاما يربط بين ثالث
متغيرات جوهرية ،والبحث في العالقة بينها ،بحيث تربط بين االنتقال الديمقراطي كعملية والتوجهات
السياسية من جهة؛ ومن جهة أخرى بينه وبين املتطلبات السوسيو-اقتصادية ،أين سيحاول الباحث فهم
مسار عملية االنتقال الديمقراطي في الجزائر وربطها أوال بفهم مشكالت الدولة التي تنحصر في إشكالية
السلطة وطريقة الوصول إليها وممارستها في مجتمعات تفتقد ملقومات ودعائم الديمقراطية ،وذلك مرده
القصور في بناء الدولة الوطنية بعد االستقالل؛ ثم ربطها ثانيا بمسألة التنمية االقتصادية واالجتماعية،
والتي تنحصر هي األخرى في ثالث أزمات ،هي :أزمة الدخل ،أزمة التوزيع وأزمة التعليم.
وبالتالي إدراك الفترة االنتقالية التي تمر من خاللها الجزائر ،وتبيان محاوالت ترسيخ الديمقراطية،
من خالل البحث في العوامل واألسباب واملظاهر ،وإيجاد اآلليات والضوابط التي تحكم الظاهرة
السياسية في الجزائر ،خاصة وأن املوضوع منحصر في دراسة العالقة بين االنتقال الديمقراطي كعملية
سياسية تتموقع بين كل من التوجهات السياسية واملتطلبات السوسيو-اقتصادية.
 حدود املشكلة البحثيةّ :تتلخص حدود املشكلة البحثية فيما يلي:
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النطاق الزمني :يتحدد النطاق الزمني لهذه الدراسة منذ تبني الجزائر التوجه نحو التعددية
السياسية واالنفتاح نحو االقتصاد الحر -اقتصاد النظام الرأسمالي ،-أي منذ دستور  23فيفري  1989إلى
غاية .2014
النطاق املكاني :تتحدد املشكلة البحثية في نطاق مكاني محدد هو الجزائر ،إذ يعتبر النطاق املكاني
للبحث ميزة بحثية في حد ذاته ،حيث أن الجزائر قطعة رئيسية في املجال املغاربي والعربي واإلسالمي
واملتوسطي واإلفريقي.
النطاق املوضوعي :يتلخص النطاق املوضوعي الذي التزم به الباحث في هذه املشكلة البحثية في
تحديد العالقة بين كل من املتغير السياس ي واملتغير االقتصادي واملتغير االجتماعي ،حيث أن املتغير األول
فيتحدد في عملية االنتقال الديمقراطي ،أما املتغير الثاني فيتحدد في مسألة التنمية االقتصادية؛ في حين
أن املتغير الثالث فيتحدد هو اآلخر في مسألة التنمية االجتماعية.
 إشكالية الدراسةّ :انطالقا مما سبق ،فإن التركيز في هذه الورقة البحثية سينصب على إبراز تموقع االنتقال
الديمقراطي ما بين التوجهات السياسية واملتطلبات السوسيو-اقتصادية في الجزائر ،من ذلك ستكون
إشكالية الدراسة حول ذلك مطروحة على النحو التالي:
ما أثر كل من التوجهات السياسية واملتطلبات السوسيو-اقتصادية على عملية االنتقال
الديمقراطي بالجزائر؟
 فرضيات الدراسةّ :ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،تم صياغة الفرضيات التالية:
 يستند التأثير على عملية االنتقال الديمقراطي في الجزائر على طبيعة اإلمكانات املتاحة أماماقتصادها.
ّ
 كلما قلت اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية في الجزائر كلما زادت عملية اإلصالح السياس ي نحوانتقال ديمقراطي.
ّ
 كلما زاد اتجاه الرسوخ الديمقراطي في الجزائر ،كلما أثـر ذلك على طبيعة السياسات االقتصاديةواالجتماعية.
 منهجية الدراسة:تتطلب طبيعة املشكلة البحثية مجموعة من املقاربات النظرية واملناهج العلمية ،وضرورة توظيفها
حسب الحاالت املناسبة لها ،من أجل االلتزام بشروط البحث العلمي؛ وذلك مبين في اآلتي:
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 -1املقاربات النظرية املستخدمة:
 االقتراب البنائي الوظيفي:تم التطرق لهذا االقتراب النظري في هذه الدراسة ،من أجل النظر إلى النظام السياس ي الجزائر
على مستويات ثالث تشمل كل من قدرات النظام السياس ي ،ووظائف التحويل ،وأخيرا وظائف االستمرار
والتكيف ،من أجل البحث في األزمات التي تعترض وظيفتي االستقرار واالستمرارية للنظام السياس ي
الجزائري.
 االقتراب النظمي:تم االستعانة في التحليل على هذا املقترب النظري ،من أجل توضيح املالمح العامة واملحددات
األساسية للنظام السياس ي الجزائري ،وتبيان التفاعالت السياسية في املجتمع والتي تشكل نظام سلوك
يمكن فصله تحليليا عن بقية األنظمة األخرى ،ومن ثم يكون من السهل الفصل بين املتغيرات األساسية
(السياسية ،االقتصادية واالجتماعية) داخل النظام ومتغيرات البيئة املحيطة به التي تؤثر فيه.
 اقتراب االقتصاد السياس ي:يعتبر أنصار هذا االقتراب أن الظاهرة السياسية ظاهرة تابعة ،ومن ثم فهي تعتمد بصورة
أساسية على الظاهرة االقتصادية ،لذلك وضعوا مجموعة من الشروط االقتصادية التي جعلت سببا
أساسيا لتحقيق الديمقراطية السياسية ،وهذه الشروط تتمثل في وجود اقتصاد أكثر توجها نحو السوق؛
وجود مستوى اقتصادي وتكنولوجي عال؛ وجود تقاليد ثقافية أكثر تسامحا ،وأقل انغالقا ،وأقل قابلية
للحلول الوسط؛ وجود مستوى عال من التعليم؛ وجود درجة عالية من التمدن ،وجود تعددية اجتماعية
بما فيها وجود طبقة برجوازية ومستقلة()1؛ من هنا ،كانت الضرورة البحثية لالستعانة بهذا املقترب
لدراسة ما سبق وتجسيده على الحالة الجزائرية.
 -2املناهج العلمية املتبعة:
 املنهج التاريخي:سيتم اتباع املنهج التاريخي ،ملرور النظام السياس ي والوضع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر
بمراحل في تطوره تاريخيا وزمنيا ،فهذا يركز على دراسة املاض ي ألجل فهم الحاضر والتمكن من استقراء
املستقبل.
 املنهج الوصفي:سيتم استخدام هذا املنهج من أجل وصف ظاهرة االنتقال الديمقراطي في الجزائر ،وعالقتها
بمتغيرات الدراسة ،إلى جانب تحليلها وتفسيرها بغية الوصول لنتائج علمية.
 منهج دراسة الحالة:سيتم اعتماد هذا املنهج باعتبار أن الباحث سيتناول متغيرات البحث من خالل تدعيمها بدراسة
حالة معينة هي التجربة الجزائرية.
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 خطة الدراسةّ :وستتم اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،والفرضيات املطروحة باالعتماد على املقاربات النظرية،
واتباع املناهج املستعان بها في التحليل ،وفقا لخطة الدراسة التالية:
املبحث األول :التوجهات السياسية ّ
املطلب األول :فهم مشكالت الدولــة
املطلب الثاني :األمن ،االستقرار السياس ي وانتقال السلطة
املبحث الثاني :املتطلبات السوسيو-اقتصادية ّ
املطلب األول :التنمية االقتصادية
املطلب الثاني :توفير متطلبات املعيشة األساسية -التنمية االجتماعية واالقتصادية

املبحث األولّ ّ
التوجهات السياسية ّ
تتمثل أهم التوجهات السياسية أساسا في متغير القدرة التنظيمية التي تؤثر وتتأثر من خالل
عملية االنتقال الديمقراطي ،وأهم املتغيرات السياسية التي تعد هامة في عمليتي االنتقال نحو
الديمقراطية والتنمية السياسية ،واملبادرة لرسم سياسات إصالح اقتصادي ناجحة؛ كما يعتبر هذا املتغير
من بين أهم املستويات الوظيفية للنظام السياس ي ،واملتمثلة في القدرات التي حددها كل من "غابريال
أملوند" و"بنجهام باول"  ،)*(Benjham Powellأي هي قدرة النظام على ضبط سلوك وعالقات األفراد()2؛
وعلى رأس قائمة هذه التوجهات املتطلبات التالية:
املطلب األول :فهم مشكالت الدولــة
يعد قيام الدولة الوطنية وفهم املشكالت التي تعترضها من بين أهم املرتكزات األساسية لنجاح
عمليتي التنمية واالنتقال نحو الديمقراطية ،من خالل إصالحها ،ويكون إصالحها شامال لجميع املجاالت
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية...الخ ،وذلك ملا سينعكس من خالله إيجابا على مستقبل
هذه الدولة ،وفي هذا الصدد يمكن االستناد ملا قد ذكره الباحث "برهان غليون" فيم يلي:
"البحث في الدولة وفهم مشكالتها يشكالن املدخل الرئيس ي لتحليل وفهم األزمة الشاملة
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية التي تعيشها املجتمعات العربية ...وكل إصالح اقتصادي أو
سياس ي أو اجتماعي أو ثقافي ال يمكن أن يمر إال بإصالح الدولة"(.)3
يوجد اتفاق شبه تام ملعظم الباحثين مفاده أن للدولة دور مؤثر في التنمية بكل مجاالتها وتعزيز
االنتقال نحو الديمقراطية ،وعلى الرغم مما يقيمه أنصار الليبيرالية الجديدة من ارتباط بين الحريتين
السياسية واالقتصادية القائمة على الحد من دور الدولة االقتصادي واالجتماعي( ،)4إال أن الداعي إلى
تدخل الدولة في النشاط االقتصادي هو الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم
االنتاج واالستهالك ،وهذا ما يجب على الدول أن تسعى إليه من خالل تحقيق التنمية االقتصادية
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واالجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها لالستثمار في املجاالت التي ال يتمكن النشاط الفردي من
االستثمار فيها لنقص في الخبرة أو في رؤوس األموال ،وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقا الحتياجات البالد(.)5
إن التجارب التاريخية التي أفضت إلى بناء مجموعة من النظريات حول الدولة تؤكد فرضية
أسبقية عملية بناء الدولة على اعتماد نموذج الديمقراطية التعددية الذي يعتبر في املحصلة النهائية مجرد
نتيجة لخطوات ومراحل بناء الدولة الوطنية ،وينطبق هذا على حالة الجزائر ،أين قررت النخبة الحاكمة
االنتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية ومن االقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق في
نهاية الثمانينات من القرن املاض ي ،والذي تطلب على األقل توفير أدنى الشروط لتجسيد النموذج
الديمقراطي الغربي ،وهذا ما دفع بالسلطات الجزائرية أن تتبنى توجهات سياسية تتمثل في خيار اإلصالح
الراديكالي ،املتمحور أساسا حول تآكل مصادر شرعية نظام الحكم وما ترتب عنها من أزمات سياسية
وثقافية واجتماعية واقتصادية(.)6
كما أن عملية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في الجزائر وفهم مشكالتها ،يقتض ي مقاربة شاملة
ومتشعبة األبعاد ،تنطلق من بناء املؤسسات وفصل الدولة عن األشخاص الذين يمارسون السلطة
باسمها ،مرورا بتفكيك منظومة االستبداد ،وبناء ثقافة ديمقراطية تعزز من املشروعية والتي تقود إلى
عملية انتقال ديمقراطي تكرس لحق األفراد في اختيار من يحكمهم عبر عملية سياسية تشارك فيها جميع
القوى االجتماعية دون أي إقصاء أو تهميش(.)7
فذلك ينطبق على حالة الدولة الوطنية الجزائرية من خالل تطور نظامها السياس ي ،عرفت منذ
تأسيسها إلى اليوم أزمات متعلقة ببنائها وتنظيم سلطتها ،وتراكمات سلبية على مختلف األصعدة
واملجاالت ،تتطلب املراجعة والتقييم والتقويم ،وأن الحلول االرتجالية السريعة التي يأتي إليها النظام
الحاكم ،من حين آلخر  -من حين آلخر -على حساب الحلول الواقعية االستراتيجية عقدت الحياة أكثر
وأ ّزمتها ،وهو األمر الذي لم ينتج إال سياسات ترقيعية ،أدت إلى اإلقصاء والتهميش والخوف ومحاربة
الحلول االبتكارية التجديدية ،ورفض الرأي اآلخر ،كل ذلك أدى في النهاية إلى املواجهة والعنف والتطرف
من كل األطراف؛ فلقد أفرزت الثورة الجزائرية كسائر ثورات العالم خالل مسيرتها العملية نتائج إيجابية
وأخرى سلبية ،غير أن هذه األخيرة تغلبت وانتشرت مع مرور الوقت ،وتحولت إلى سلوك مناف ألهداف
الثورة التحريرية ،وهو األمر الذي وسع في الهوة الحاصلة بين الحكام واملحكومين ،حتى أصبح مجرد
التفكير في معالجته يهدد بالخطر ،وأن مجرد االستشعار بذلك يولد أزمات أخرى متالحقة أهدرت قدرات
التنمية الوطنية وشوهت بالتناقض وأهداف ومبادئ الثورة التحريرية ،بحيث تشخصت تلك األزمات في
السمات واألحداث التالية(:)8
 استوالء قيادة األركان العسكرية على مقاليد السلطة ،واألخذ باألولوية للعسكري على السياس ي. تجسيد سلطة عسكرية حاكمة ،تحت عنوان نظام جمهوري ديمقراطي شعبي. مسيرة بناء الدولـة الوطنيـة خـالل السـبعينيات حافلـة بإنجـازات فـي مجـاالت شـتى ،أجهـزة الحكومـةوالتعلــيم واإلعــالم والعدالــة االجتماعيــة النســبية؛ لكــن فــي الثمانينيــات بــدأ االنهيــار والتراجــع ،وبعــد ممارســة
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اســتغرقت ثالثــة عقــود مــن الــزمن بــدأت مظــاهر األزمــة الوطنيــة ،وأبعادهــا تتجلــى تحــت وطــأة ثــالث عناصــر
أساس ــية ،انحص ــرت األول ــى منه ــا ف ــي احتك ــار الس ــلطة م ــن قب ــل املؤسس ــة العس ــكرية ،أم ــا الثاني ــة تمثل ــت ف ــي
محدودي ــة امل ــردود التنم ــوي ،وتك ــريس التف ــاوت الطبق ــي ،واتس ــاع دوائ ــر التهم ــيش واالس ــتقطاب الطبق ــي ،ف ــي
حين أن الثالثة تمثلت في محاربة املشروع الوطني بعروبته وإسالمه وتهميش التاريخ.
 كــل ذلــك ســاهم فــي االنتفاضــة الشــعبية بتــاريخ  05أكتــوبر مــن ســنة  ،1988فــي حــين أن انتخابــاتج ــوان  1990كان ــت تحم ــل دالالت حيوي ــة بالنس ــبة ملس ــتقبل الجزائ ــر ،م ــن الناحي ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية
واملنافسة السياسية التعددية.
 ت ــدخل الج ــيش ف ــي س ــنة  1991إلجه ــاض العملي ــة اإلنتخابي ــة وإقال ــة "الش ــاذلي ب ــن جدي ــد" ،وح ــلاملجلــس الشــعبي الــوطني ومســاهمة الجــيش بــذلك فــي بلــورة األبعــاد املختلفــة ألزمــة النظــام السياس ـ ي وأزمــة
الجزائر.
 ك ــل ذل ــك يكم ــن ف ــي غي ــاب مش ــروع اس ــتراتيةي للدول ــة الوطني ــة واملواطن ــة الت ــي تجم ــع حوله ــا كاف ــةالطوائــف السياســية واالجتماعيــة وكــذلك غيــاب الســيادة الشــعبية باعتبارهــا مصــدرا للســلطة مــن الناحيــة
الدســتورية عــن طريــق ديمقراطيــة حقيقيــة وانتخابــات نزيهــة وشــفافة وإلغــاء الســلطة األبويــة علــى الشــعب
الجزائـ ــري ،ليتحمـ ــل مسـ ــؤولياته التاريخيـ ــة كمـ ــا تحملهـ ــا فـ ــي مواجهـ ــة أعتـ ــى قـ ــوة اسـ ــتعمارية عرفهـ ــا التـ ــاريخ
الحديث(.)9
من خالل ما سبق ذكره عن الحالة الجزائرية ،يمكن فهم بناء الدولة الجزائرية الحديثة
ومشكالتها ،وأهم األزمات التي اعترضت قيام سلطتها السياسية ،كما يمكن اعتبار ذلك أيضا نقطة
التحول نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون واملؤسسات السياسية واالقتصادية الفعالة.
املطلب الثاني :األمن ،االستقرار السياس ي وانتقال السلطة ّ
تناول الباحثون-عبر عقود طويلة -مفهوم األمن ً
دوما من منظور الدولة ،وظهرت في هذا اإلطار
تعريفات متعددة لألمن تنطلق جميعها من الحفاظ على سيادة الدولة وحدودها وتأمين مصالحها في مواجهة
التهديدات الخارجية ،وركزت الدراسات على مفاهيم األمن الوطني( ،)10وذلك ملا لها من أهمية وضرورة
لترسيخ األمن واالستقرار في الدولة على نحو صحيح ،ويالحظ املراقب أن الحديث اليوم عن األمن الوطني
من قبل املسئولين في كثير من الدول يركز على برامج تعبر عن اهتمامات جزئية تتصل بأمن الدولة مثل:
تعزيز ميزانية الدفاع وإجراءات األمن الداخلي وغيرها(.)11
كما يعتبر بعض املفكرين والباحثين البعد الداخلي هو البعد الحاكم في مفهوم األمن الوطني نظرا
لطبيعة االرتباط بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ،ويرجع هذا البعد إلى مكونات الدولة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملعنوية والعسكرية التي تشكل مظاهر قوتها الداخلية وتؤثر بالتالي
على سياستها في بعدها الخارجي ،كما يرجع إلى طبيعة النظام الدولي املعاصر الذي يعرض الدولة لالختراق
الخارجي والتبعية من دول أخرى لها مصالح واهتمامات داخل الدولة ،ويعود ذلك إلى ثورة املعلومات
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والتقدم التكنولوجي الكبير وكثافة العمل الدبلوماس ي والتوسع في االعتماد التجاري واالقتصادي
واالستراتيةي املتبادل بين الدولة والدول األخرى(.)12
كما تؤثر كل من الخالفات الداخلية ،واملشاكل الطائفية واأليديولوجية ،والنشاط التنموي،
والتماسك االجتماعي وغيرها على البعد الداخلي ،في حين يعتبر هذا البعد الركيزة األساسية لألمن الوطني،
نظرا للتطور الكبير في وسائل وأساليب التهديد ،والوسائل االقتصادية والسياسية واأليديولوجية
والنفسية واملعنوية تلعب دورا أكثر نشاطا على املسرح الدولي ،ومن الناحية الفعلية فإن االرتباط وثيق
بين البعدين الداخلي والخارجي ،واألمن الوطني هو محصلة التفاعل بين هذين البعدين(.)13
ّ
في حين ،يعد الال استقرار السياس ي حالة واردة مع كيفية استالم السلطة واملحافظة عليها كجوهر
للنظام السياس ي بالكمية والنوعية التي تجعل منها تقص ي العديد من البرامج االقتصادية واالجتماعية
بغية إنجاح برامجها السياسية واملحافظة على ديمومة النظام السياس ي ،وذلك كله سينعكس مباشرة في
الحياة االقتصادية ،وهنا يتأكد أن جهود الدولة املؤسساتية تنصب على جوانب تثبيت السلطة
وديموميتها وتوفير أسباب الثبات واالستقرار للنظام السياس ي على حساب النشاطات والوظائف األخرى،
من ذلك يعتبر تحريك الحياة االقتصادية وإعطاء الفرصة ألصحاب الرأي من تخطيطها ومتابعة تنفيذ
خططها وتعديلها بما يتناسب وتحقيق األهداف مرهونا باستقرار وثبات النظام السياس ي(.)14
كما أن لطبيعة النظام دور جوهري في تحديد مكانة ووزن املعارضة السياسية ،التي تمثل التهديد
املهم للسلطة في حالة عدم مشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية ،واالستفادة من مالحظاتها النقدية
لتسيير األمور واألخذ بالرأي اآلخر كأحد الوسائل في تعديل املسارات الخاطئة التي قد تحدث من خالل
النشاطات املختلفة ،كما أن لدرجة ثبات األمن السياس ي تأثير على الحياة في كل جوانبها (السياسية،
االجتماعية والسياسية) ،فمن جهة سيكون كل ذلك مرهونا بدرجة استخدام العنف السياس ي بين
السلطة الحاكمة واملحكومين ،أو حتى من جهات املعارضة ،ومن جهة أخرى سينعكس مباشرة على
الوضع االقتصادي العام وحركة األسواق(.)15
يعتبر االستقرا ر السياس ي متغيرا مستقال لتحقيق وتوفير الطمأنينة ،مؤثرا في متغير تابع ممثال
أساسا في تحقيق املشاركة السياسية الواسعة ،الفعالة والجدية( ،)16وتنحصر العالقة أساسا بين توفير
األمن واالستقرار السياس ي وبين إنجاح املرحلة االنتقالية وترسيخ الديمقراطية من خالل متطلبات ازدهار
الديمقراطية وترسيخ املرحلة االنتقالية فيها ،والتي تعد ضمن العوامل املؤثرة في ظاهرة االستقرار
السياس ي(.)17
والحديث عن األبعاد الثالثة سالفة الذكر (األمن ،االستقرار السياس ي وانتقال السلطة) في الجزائر
يمكن التطرق للنقاط التالية:
 يــرتهن األمــن الــذي يفضـ ي لالســتقرار السياسـ ي فــي الجزائــر بوجــود نظــام مؤسســاتي متــوازن ،يــدخلفــي تركيبتــه :املؤسس ــة العســكرية بجيشــها الح ــامي للدولــة وحــدودها الخارجي ــة ،الســلطة السياســية كم ــؤطر
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ومنــافس داخــل العمليــة السياســية التعدديــة ،ومؤسســات تمثيليــة بطــرق حــرة ونزيهــة ،إلــى جانــب مؤسســة
قضائية مستقلة تضمن الحقوق ،وتعلي مكانة القانون ،وأخيرا فضاء إعالمي حر وموضوعي(.)18
 إن األزمات السياسـية واألمنيـة املتتاليـة التـي أعقبـت عمليـة االنفتـاح السياسـ ي فـي الجزائـر ،جعلـتمـ ــن األمـ ــن واالسـ ــتقرار السياس ـ ـ ي فـ ــي خطـ ــر ،ومظه ـ ـرا ألزمـ ــات متعـ ــددة ،أيـ ــن سـ ــاهمت معطيـ ــات اقتصـ ــادية
واجتماعي ــة ف ــي زي ــادة ح ــدتها ،وألج ــل تج ــاوز ه ــذه األزم ــات ،اس ــتدعى ذل ــك دع ــم األم ــن واالس ــتقرار ف ــي البل ــد
ومأسسة لنوع من األخالق السياسية املبنية على الحوار والنقاش والتداول(.)19

املبحث الثاني ّ
املتطلبات السوسيو-اقتصاديةّ ّ
يذهب أنصار الليبرالية الجديدة إلى عدم وجود عالقة بين الديمقراطية كنظام سياس ي وبين
النظامين االقتصادي واالجتماعي ،بحيث تنطبق الديمقراطية على الجانب السياس ي فقط دون الجانبين
االقتصادي واالجتماعي ،وتغدو الديمقراطية السياسية وسيلة تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية
من خالل مجموعة الحقوق ،وترسيخ هذه الديمقراطية وعملها بفعالية لم يتم إال بعد إدخال مجموعة
من املتطلبات التي تتمثل في القيم واألغراض االجتماعية ،وهي بمثابة أركان الديمقراطية الصحيحة
املتقدمة؛ وتأكيدا لهذا الرأي ،قال األستاذ "كمال املنوفي" في أحد حلقات النقاش البحثية(:)20
ً
"إن للديمقراطية مصاحبات أو شروطا اقتصادية واجتماعية ،وأن هناك بلدان حققت انطالقة
ً
أحيانا كما في حالة الصين وناعمة كما في حالة ماليزيا ،وسنغافورة
اقتصادية في ظل نظم سلطوية شرسة
...الخ ،لكن الرأي الغالب هو الذي يقول بالتالزم بين الديمقراطية وبين التنمية االقتصادية واالجتماعية
ألنني من املؤمنين مع هؤالء الذين يرون ذلك بأنه ال تنمية اقتصادية بغير تكريس الحترام حقوق اإلنسان،
وأنه ال تنمية اقتصادية بغير استثمارات ،وال استثمارات بغير حريات ،والحريات ال يكفلها إال نظام
الديمقراطية الحقيقي".
إجماال ملا سبق ،يمكن تحديد أهم املتطلبات ذات الطابع السوسيو-االقتصادي في اآلتي(:)21
املطلب األول :التنمية االقتصادية
برزت بعض النقاشات التي تستكشف العالقة بين الديمقراطية والتنمية في مجال حقلي دراسات
التنمية والسياسة املقارنة ،أين يعتبر "مارتن لبست" أول من تحدث عن هذه العالقة في مقالته الشهيرة
عام " 1959بعض الشروط االجتماعية املسبقة للديمقراطية" ،من خالل البحث في االرتباط اإليجابي بين
الثروة والديمقراطية ،باعتباره أن النظام الديمقراطي لم يسقط أبدا بعد بلوغه مستوى معين للدخل
( 6055دوالر لكل فرد مقاسا بسلة من حسابات الناتج املحلي االجمالي لعدة دول) .غير أن قوة العالقة
هذه ال تعني وجود سببية ،ولهذا فإن األكاديميين ومحللي التنمية وصناع السياسة انشغلوا لفترة طويلة في
إزاحة الغموض عن العالقة املعقدة بين التنمية والديمقراطية ومحاولة تقرير إن كان هناك ارتباط سببيا
بين االثنين (.)22
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فمسار التنمية االقتصادية في الجزائر اكتنفه العديد من املفارقات والتناقضات ،التي أثرت تأثيرا
كبيرا على نجاح العملية التنموية برمتها ،فرغم املوقع االستراتيةي الذي تتمتع به واملوارد الطبيعية الهائلة
املتوافرة واإلمكانيات البشرية الضخمة رغم ما تطرحه من قضايا التخصص والكفاءة إال أن الجزائر ما
زالت لم تضع قاطرتها التنموية على سكة اإلقالع االقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة(– .)23سيتم
التفصيل أكثر في هذا الجانب ،في العناصر الالحقة -
املطلب الثاني :توفير متطلبات املعيشة األساسية -التنمية االجتماعية واالقتصادية -
إن حالة الجزائر ،بخصوص التنمية االقتصادية ملواجهة األزمات تقتض ي إعادة النظر واملراجعة
الجذرية لكثير من الخيارات السابقة حتى تتكيف مع التغيرات التي طرأت على الصعيدين الداخلي
والخارجي ،وتتجاوز األخطاء القاتلة التي تضمنتها التجربة املاضية –أزمة التسعينات -من خالل تشجيع
االستعمال العقالني للموارد والثروات املمكنة –االمكانات االقتصادية ،-املادية والبشرية منها على
الخصوص ،ولعل أول خطوة في ذلك االتجاه هي إعادة تقويم املوارد مثل النفط والغاز الطبيعي ،وكذلك
الخبرات واملهارات الفنية والعلمية املتراكمة في هذين امليدانيين ،واستعمال عائداتهما لتطوير فروع جديدة
من الصناعات وتنشيط االستثمار(.)24
فمن خالل ذلك ،هناك من يرى أن التنمية االقتصادية تبنى على انتقال من مرحلة إلى أخرى مثل
فترة الخماسية والسداسية وغيرها ،وهناك من يرى بأن التنمية مثل النابض أي كلما كان أكثر مرونة
وسماكة كلما يكون االنتقال أكبر أي االنتقال عبر الصدمات؛ وهناك من يرى أن التنمية ال تعني فقط
الوفرة املادية وإنما التنمية تؤدي إلى الشمول أي االهتمام بكل الظواهر املتعلقة بالبشر وتنمية املؤسسات
وعدم التمييز بين األشخاص واملؤسسات نفسها ،وهذا ما يدفع للحديث عن نقطة أساسية وهي التنمية
البشرية التي أصبحت من أهم املتطلبات فهي من أجل اإلنسان ولإلنسان وبمعنى آخر هي توسيع خيارات
الناس للعيش بطريقة كريمة ،وأول مرة استعمل هذا املصطلح سنة  1977وأعلن عنه رسميا سنة 1986
في األمم املتحدة(.)25
وأهم ما يتعلق بمتطلبات املعيشة األساسية التي تتضمنها الديمقراطية واملساعدة على عملية
االنتقال الديمقراطي ،وما يجعل هذه األخيرة بفعل الحرية واملساواة تمكن الفرد من املمارسة الفعلية
لهذه الحقوق واملتطلبات ،هي:
الفرع األول :الحد من الفقر والتفا ّوت في توزيع الدخل (أزمة التوزيع)
تتعلق أزمة التوزيع بعدم قدرة النظام السياس ي في أن يكون عادال ومساويا في توزيعه لكافة املوارد
االقتصادية املتاحة وعدم مقدرته أيضا على توزيع عوائد التنمية املادية وغير املادية على املجتمع( ،)26هذا
ما يجعل من الحكومات تواجه هذه املشكلة بالقرض املباشر في توزيع الثروة ،وتؤثر بشكل فادح وكبير
ظاهرة الفساد السياس ي على أزمة التوزيع من خالل وجود عناصر شاذة وفساد في موقع املسؤولية ،تقوم
بخلخلة النظام االجتماعي من خالل وجود طمعها بمصالحها الخاصة ويقصد بأزمة التوزيع أيضا الزيادة
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الهائلة في كم املطالب الشعبية التي تتعلق بمنافع مادية من الحكومة وإدخال فكرة أن الحكومات هي
املسؤولة عن مستوى املعيشة هذا في املجتمع(.)27
أثناء قمة رؤساء الدول في إطار الجمعية العامة لألمم املتحدة بالنسبة آلفاق  ،2015هو القضاء على
الفقر املدقع والجوع ،كما جاءت املالحظات التي قدمها برنامج األمم املتحدة للتنمية بالنسبة للجزائر
إيجابية فيما يخص التقدم املحرز في اتجاه تحقيق هذا الهدف ،ورأى البرنامج أن الجزائر بصدد تحقيقها
األهداف التالية(:)28
 تقلـيص نسـبة األفـراد الـذين يعـانون مـن الجـوع بنسـبة  50 %وتمكـين جميـع األطفـال مـن إتمـام طـوركامل من الدراسات االبتدائية.
 العمل على تخفيض نسبة الفقر العام املقدر ب  %8.5من السكان سـنة  2002و %8.0سـنة،2003إلى  %6.8سنة  2004كخطوة أولى.
 ثـم محاولـة القضـاء علـى الفقـر كخطـوة ثانيـة ،مـن خـالل بعـث النشـاط االقتصـادي واسـتحداثمناصب الشغل وانتهاج سياسة التضامن الوطني ،حيث سجلت مداخيل األسر فـي سـنة  2004ارتفاعـا بنسـبة
%14منها نسبة  % 9تمثلها خصوصا الزيادات في األجور.
كمــا ج ــاء ف ــي ه ــذا الص ــدد وفــي العدي ــد م ــن الب ـرامج املدعم ــة ملشــاريع التنمي ــة ف ــي مختل ــف مجاالته ــا،
خاصة االقتصادية ،بعض السمات والخصائص املتمثلة فيما يلي(:)29
 خالل الفترة املمتدة من (:)2009- 2005اتسم النمو االقتصادي باالنخفاض ،بسبب تراجع أسعار املحروقات بسبب نقص الطلب العالمي
نتيجة األزمة املالية العاملية مع أواخر سنة 2007؛ كما أن القطاع الصناعي الخاص قد حقق معدالت نمو
موجبة لكنها تبقى دون املستوى ،أما القطاع الصناعي العام فقد سجل معدالت نمو سالبة.
غياب استراتيجية واضحة وكذا غياب مكاتب دراسات مؤهلة لوضع الدراسات التقنية في تنفيذ
ومراقبة البرامج االستثمارية؛ إال أنه في هذه الفترة انخفضت نسبة البطالة من  17.7إلى 10.3سنة
.2009
 خالل الفترة املمتدة من (:)2014- 2010تميزت البرامج في هذه الفترة بحجمها االستثنائي وحرص الحكومة على تثمينها على الصعيد
اال قتصادي والذي سينعكس على الجانب االجتماعي واملعيي ي ،حيث هدف إلى التقليل من معدالت
البطالة من خالل خلق  03ماليين منصب عمل ،إلى جانب االهتمام باملورد البشري الذي يعتبر الركيزة
األساسية للبرامج االقتصادية واالجتماعية.
الفرع الثاني :توفير التعليم:
يؤدي كل من التعليم ،الرعاية الصحية ،الضمانات االجتماعية ضد البطالة وغيرها دورا رئيسا في
الحد من الفقر والتفاوت في توزيع الدخل ،ويظهر دورها ،بالتالي في تعزيز عملية االنتقال الديمقراطي ،إال
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أن أهمية التعليم تظهر بشكل خاص في ذلك ،من حقيقة أن توفير التعليم يعزز فرصة املشاركة
الديمقراطية كنتيجة لتزايد الوعي بالحقوق ،واالطالع على األحداث وتكوين رأي شأنها ،والتعبير عن موقف
بصددها(.)30
والبد اإلشارة إلى نقطة أساسية تتعلق بالتعليم ،وهي دور وسائل اإلعالم واالتصال ،التي من شأنها
أن تساعد وتدعم على التعليم ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى كون لها دور في تعزيز عملية االنتقال نحو
الديمقراطية وتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية ومن ذلك التنمية الشاملة إلى التنمية املستدامة.
إذن تعتبر متطلبات وضرورات التنمية ،الشروط االقتصادية مسألة أساسية باعتبار أن انهيار البنى
االجتماعية واالقتصادية كان من بين األسباب التي أدت إلى تأجيج العنف ( )31االجتماعي الذي ّ
فجر
االنتفاضات الشعبية في العالم العربي –الجزائر في التسعينات .-فالعملية الديمقراطية ال يمكن أن تزدهر
إال في بيئة اقتصادية مواتية ،ولهذا يتعين على املجتمع في إطار سعيه العام من أجل التنمية ،أن يهتم
بصفة خاصة في تلبية االحتياجات االقتصادية للطبقات املحرومة ليضمن من ثم اندماجها الكامل في
العملية الديمقراطية –القدرة االستخراجية والقدرة التوزيعية (.)32

الخاتمةّ :
تناولــت هــذه الورقــة مــن خــالل العناصــر املتطــرق إليهــا ،مســألة االنتقــال الــديمقراطي بــين التوجهــات
السياس ــية واملتطلبـ ــات السوس ــيو-اقتصـ ــادية ،م ــن خـ ــالل البح ــث فـ ــي أه ــم املقومـ ــات وعالق ــة التنميـ ــة بـ ــين
أبعادها الثالث :السياسية ،االجتماعية واالقتصادية.
فكــان التركيــز فــي العنصــر األول علــى التوجهــات السياســية املتمثلــة فــي فهــم مشــكالت الدولــة وتحقيــق
متغيرات األمن واالستقرار السياس ي وانتقال السلطة.
ثم بعـد ذلـك ،تـم التطـرق فـي العنصـر الثـاني للمتطلبـات السوسـيو-اقتصـادية املتمثلـة هـي األخـرى فـي
تحقيق النمو االقتصادي (ثراء الدولة) وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم.
ولكـون موضـوع هـذه الورقـة يـدور حـول عالقــة االنتقـال الـديمقراطي بـالجزائر كمتغيـر تـابع ،وكـل مــن
التوجهات السياسية واملتطلبات السوسيو-اقتصادية كمتغير مستقل ،تم إبـراز العالقـة بـين هـذه املتغيـرات،
مــن خــالل توصــيفها وتحديــدها وتحليلهــا ،باالعتمــاد علــى املقتــرب البنــائي الــوظيفي . " ،أملونــد"-؛ مــن خــالل
موضــوع التنميــة والنمــو االقتصــادي وث ـراء الدولــة الجزائريــة ،بحي ـث هــذا املؤشــر يلعــب دورا هامــا فــي تعزيــز
وترســيخ الديمقراطيــة وتحقيــق التنميــة السياســية ،وتــوفر متطلبــات املعيشــة األساســية عــن طريــق الحــد مــن
الفقــر والقضــاء علــى مشــكل التفــاوت فــي توزيــع الــدخل ،إلــى جانــب تــوفير التعلــيم ،كـ ّـل ذلــك فــي ســبيل تحقيــق
تنميــة سياســية ،اجتماعيــة واقتصــادية وبالتــالي تنميــة شــاملة ،إلــى تنميــة مســتدامة ،تلعــب دورا جوهريــا فــي
االنتقـ ــال نحـ ــو الديمقراطيـ ــة وترسـ ــيخها ،دون أن ننس ـ ـ ى دور الدولـ ــة ،ومـ ــدى تحقيـ ــق وتـ ــوفير عنصـ ــر األمـ ــن
واالسـ ــتقرار السياس ـ ـ ي واالقتصـ ــادي وانتق ـ ــال الس ـ ــلطة سـ ــلميا ،وبالت ـ ــالي تحقي ـ ــق عمليـ ــة انتق ـ ــال ديمقراط ـ ــي
حقيقية وناجحة.
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وبــذلك نكــون قــد بحثنــا فــي األثــر التــي تخلفــه التوجهــات السياســية واملتطلبــات السوســيو-اقتصــادية
علــى عمليــة االنتقــال الــديمقراطي بــالجزائر ،مــن خــالل ارتبــاط عمليــة االنتقــال الــديمقراطي فــي الجزائــر بتــأثير
ّ
وطبيعة اإلمكانات املتاحة أمام اقتصادها؛ فكلما قلت إمكانات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة فـي الجزائـر
كلما زادت عملية اإلصالح السياس ي نحو انتقال ديمقراطي.
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( )26محمد العويني ،العلوم السياسية دراسة في األصول والنظريات والتطبيق .القاهرة :عالم الكتب ،1988 ،ص.30.
( )27محمد أحمد نايف العكش ،مؤسسات املجتمع املدني والتحول الديمقراطي األردن نموذجا ( .)2005-1999األردن :دار الحامد للنشر
والتوزيع ،2012 ،ص.62.
( )28نفيسة زريق" ،عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر وإشكالية النظام الدوالتي املشكالت واآلفاق" ،مذكرة ماجستير غير منشورة .جامعة
الحاج لخضر باتنة :كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،2009-2008 ،ص.127.
( )29طالم علي وفياللي بومدين ،مرجع سبق ذكره .ص.105.
( )30بيتر ميركل" ،ماهي البلدان الديمقراطية في عالم اليوم؟" ،املجلة الدولية للعلوم االجتماعية .ع ،136.باريس  ،1993ص-ص.116-115 .
( )31ملزيد من التفاصيل حول العنف في الجزائر ،راجع في ذلك:
 مسعود بوسعدية ،ظاهرة العنف في الجزائر والعالج املتكامل .الجزائر :مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع.2011، حسن طوالبه ،العنف واإلرهاب من منظور اإلسالم السياس ي مصر والجزائر نموذجا .ط ،2.األردن :عالم الكتب الحديث.2005 ،( )32منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم والثقافة ،مرجع سبق ذكره .ص.18.

985

10

01

985 972

2019

