السلْم اإلجتماعي
العالقة بني الدولة واجملتمع يف اجلزائر :دراسة يف مهددات ِّ
The relation Between State and Society in Algeria: a study of the
threats of social peace
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مراجعة المقال :اللغة العربية :أ /.عفاف طريلي (جامعة الوادي)

اللغة اإلنجليزية :أ /.أنوار الناصر (العراق)

ملخّصّ :
إن العالقة بين الدولة واملجتمع قضية عامة وفعالة في عاملنا املعاصر ،فالسِّلم االجتماعي الذي
أصبح مطلبا وحاجة تاريخية ملحة ملجتمعات الجنوب ال يتحقق إال بإعادة النظر في صميم هذه العالقة
وذلك بتوضيح أبعاده االقتصادية (التوزيع العادل للدخل) واالجتماعية (تحقيق السِّلم بين مختلف
املكونات اإلثنية والطائفية والدينية) ،والتي تبقى حاجزا أمام انفراج العالقة بين الدولة واملجتمع ضمن
موقف املجتمع السلمي.
وتتعدد مظاهر العالقة بين الدولة واملجتمع في الجزائر منذ أحداث أكتوبر  1988والتي كان لها تأثير
كبير على السلم االجتماعي امتدت آثارها إلى سنوات ِّواتسعت فيها الهوة بين الدولة واملجتمع بحيث انتشر
العنف وحالة الخوف وانعدام االستقرار هذا باإلضافة إلى تدهور الوضعية االقتصادية وهذا ما يتطلب
البحث في إشكالية العالقة بين الدولة واملجتمع باعتبارها اإلشكالية األم والتي تندرج في نطاقها بحث
القضية املدروسّ .
الكلمات املفتاحية :السلم االجتماعي؛ الدولة؛ املجتمع؛ الحركات االحتجاجيةّ .
Abstract:
The problematic of the relationship between the state and society is a public
and effective issue in our contemporary world. Social peace has become a demand
and an urgent historical need for southern societies, and it can only be achieved by
reconsidering the core of this relationship by clarifying its economic dimensions
(equitable distribution of income) and social dimensions (achieving peace between
the various ethnic, sectarian and religious components), which remains a barrier
to the separation of the state/society within a peaceful societal attitude.
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There are many aspects of the relationship between the state and society in
Algeria since the events of October 1988, which had a major impact on social
peace. Its effects lasted for many years in which the gap between the state and
society widened. Violence and instability spread throughout the country in addition
to the deteriorating economic situation. This requires examining the problem of the
relationship between the state and society as the basic problem and the scope of
this research.
Key words: Social peace; state; society; protest movements.
مقدّمة:

تستلزم دراسة ثنائية الدولة  -املجتمع والقضايا املتعلقة بها في دول الجنوب ِّوالوقوف عند بعض
األولويات الالزمة من الناحيتين املنهجية واملوضوعيةِّ ،وبالعودة إلى اإلطار السوسيوتاريخي الذي تشكلت
الدولة عن املجتمع ،وابتعادها
فيه الدولة في دول العالم الثالث ،تنكشف بعض أهم معالم انفصال هذه ِّ
عن كونها قومية أو وطنية متجذرة في املجتمع ،معبرة عن تناقضاته ،وصراعاته ،وحاجاته ،واختالفاته،
ومكوناته املتمايزة… ،وبالتالي لم يبق لها من دورِّ اجتماعي غير انتهاج استراتيجية االستبعاد والقهر
واالستعباد لألغلبية االجتماعية ،فتعجز بذلك عن تشكيل واقع املجتمع السلميِّ .
ويعتبر السلم االجتماعي مهم جدا بالنسبة لكل املجتمعات سواء املتخلفة أو املتقدمة ،كما ال
يمكن الحديث عن استقرار املجتمعات وازدهار النمو وتحقيق التنمية والحوكمة الرشيدة إالِّ في رحاب
السلم بصفة عامة والسلم االجتماعي بصفة خاصةِّ .
وفي الجزائر مثلت أحداث أكتوبر 1988منعطفا حاسما في مسار العالقة بين الدولة )املركز،
النظام السياس ي) واملجتمع في الجزائر ،حيث شكلت تحديات كبيرة خصوصا وأن العالم في ذلك الوقت
شهد ما يسمى باملوجة الثالثة للتحول الديمقراطي ،ففي فيفري  1989أعلن النظام السياس ي عن
إصالحات سياسية اعتبرت تجسيدا لتحول ديمقراطي بالجزائر بدأ بإقرار دستور ِّ 1989وإعالن اإلنتقال
من نظام الحكم القائم على األحادية الحزبية إلى نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية ،ولكن
على صعيد املمارسة واجه هذا التحولِّ تحديات كبيرة وعسيرة عصفت بالدولة الجزائرية وأدت إلى أزمات
امتدت آثارها إلى سنوات اتسعت فيها الهوة بين الدولة واملجتمع وكان لها تأثير كبير على السلم االجتماعي
األمن وانعدام االستقرار ،هذا باإلضافة إلى تدهور الوضعية االقتصادية،
بحيث انتشر العنف وانعدام ِّ
ومن هنا نتساءلِّ :
كيف تؤثر مهددات السلم االجتماعي على العالقة بين الدولة واملجتمع في الجزائر؟ ّ
وتعد االقترابات النظرية جزءا ال يتجزأ من الدراسة ،وال يقوم البحث من دونها ،إذا تم توظيف
األسللة السابقة ،وقد استعانت
مجموعة من االقترابات بغية دراسة املوضوع وتقديم اإلجابات عن ِّ
الدراسة باملدخل االتصالي بتفسيره لغياب قنوات االتصال الرسمية والتي تدفع بالجماهير بالبحث عن
بدائل وفي مقدمتها الشارع للتعبير عن نفسها ومطالبها ،واقتراب الدولة من املجتمع الذي يكشف لنا
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والتكوينات الخاصة باملجتمع من حيث تحديد أنماط الضعف
ِّ
طبيعة العالقة بين الدولة بجميع أجهزتها
والقوة في هذه العالقة ومدى التفاعل املتبادل الذي يكون بينهما ،واالقتراب الوظيفي الذي يفسر تضاؤل
قدرة السلطة التنفيذية على االستجابة وعدم فاعلية املؤسسات التمثيلية بخصوص تجميع املصالح
والتعبير عنها ،وسيكون ذلك بالتعرض إلىِّ :

أوال ّ
السلم االجتماعي ...بين إشكالية املفهوم وتعدد اإلبعاد ّ
ِّ
يعتبر السلم في مقدمة القيم اإلنسانية الرفيعة ،فهو قيمة أساسية ومحورية في الحياة ،والسلم
في اللغة كلمة واضحة املعنى تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان ،وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل
مجتمع سوي ،وتشكل غاية وهدفا نبيال لجميع األمم والشعوبِّ .
 -1مفهوم السلم لغةّ :
السلم من َّ
السالم وأصله السالمة أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب واآلفات واألخطار،
ويطلق السلم على ما يقابل الحرب والصراع ،قال ابن منظور السلم بالكسر يساوي َّ
السالم ،والسِّلم من
السالم وأصله السالمة أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب واآلفات واألخطار ،ويطلق السلم بلغاته
والس َلم على ما يقابل حالة الحرب والصراع وقال ابن منظور السلم َّ
والس ْلم َّ
الثالث السلم َّ
والسلم يساوي
الصلح يفتح ويكسر ويذكر ويؤنث والسلم يساوي املسالم تقول أنا سلم ملن ساملني وسلم مساملون والخيل
إذا تساملت تسايرت ال يهيج بعضها بعضا (ابن منظور ،1994 ،ص ِّ .)290
 -2مفهوم السلم إصطالحاّ :
مفردة السلم تشمل الترتيبات املفضية للتصالح واالتفاق ورتق النسيج االجتماعي ،فعلى الرغم
من أن البحث في مفهوم السلم  Peace conceptيعتبر حقال جديدا في العلوم االجتماعية والسياسية
(املجال أصبح شائعا مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين) ،إال أن فكرة السلم قد شغلت
الباحثين في العلوم السياسية واالجتماعية منذ زمن طويل ،مقدمين نظريات عديدة لم تقتصر فقط على
تعريف السلم بفكرة "الغ ياب الكامل للحرب" بل تصنف أيضا أفكار التنمية االجتماعية واالقتصادية
بينما في السابق ومن وجهة نظر ضيقة اقتصر تعريف فكرة السلم عند الكثير من الباحثين على غياب
فكرة الحرب أو العنف املباشرِّ .
يمكن حصر مجمل التعاريف املقدمة للسلم في االتجاهين التاليين (سامح ،2008 ،ص ِّ :)9
" غياب الخالف ،العنف ،الحرب "...هذه نظرة شائعة عند العديد من الكتابات ،والتي لها
جذور في الحضارة اليونانية القديمة ،وامتدت في التاريخ اإلنساني املسيحي ،ويتبنى دعاة السلم هذا
التعريف السلم ،ويرى الباحثون في العالقات الدولية أن السلم يعني غياب الحرب ووجود الحرب ال يعني
وجود السلم ،وفي املجتمعات اإلنسانية يعني السلم غياب كل ما له عالقة بالعنف ،مثل الجرائم الكبرى
املنظمة كاإلرهاب و النزاعات العرقية أو الدينية أو الطائفية أو املناطقية (أي تلك التي تنشب بين مناطق
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الدولة ذاته) .وعادة ما تعود أسباب نزاعات املناطق إلى
أخرىِّ داخل إقليم ِّ
جغرافية في مواجهة مناطق ِّ
اعتبارات اقتصادية (مثل الصراع على الثروات الطبيعية كما هو األمر في العديد من بلدان أفريقيا) ،أو
سياسية (مثل احتكار مناطق جغرافية معينة للسلطة السياسية مثلما هو النزاع الجاري حاليا في دارفور
عرقية مثل النزاعات بين األعراق املختلفة التي تقطن مناطق جغرافية في مواجهة بعضها بعضا.
أو ِّ
 السلم هو "االتفاق ،االنسجام ،الهدوء ."...وفق هذا التعريف فإن السلم  -عكس التعريف
السابق -ال يعني غياب العنف بكافة أشكاله ،ولكنه يعني صفات ايجابية مرغوبة في ذاتها مثل الحاجة
للتوصل إلى اتفاقِّ ،والرغبة في تحقيق انسجام العالقات بين البشر ،سيادة حالة من الهدوء في العالقات
بين الجماعات املختلفةِّ .
السلم -إذن -هو حالة إيجابية في ذاتها (االستقرار والهدوء مثال) ،أكثر من كونه غيابا لحالة سلبية
مرفوضة (العنف ،الحرب ،القتل مثال) .يفتح هذا التعريف املجال أمام التفكير في مستويات مختلفة
للتعامل مع مفهوم "السلم" ،فهناك سلم بين الدول ،وسلم بين الجماعات البشريةِّ .
 -3مفهوم السلم االجتماعيّ :
يعتبر السلم االجتماعي م ن أهم املفاهيم االجتماعية املعاصرة ،وهو مفهوم يقوم على أساس توثيق
ً
ً
ً
العالقات الداخلية ،بين أفراد املجتمع وقطاعاته ومؤسساته وفلاته مهما تنوعت دينيا وثقافيا وعرقيا
ً
وسياسيا ،لتقوم هذه العالقات على أسس متينة من التواد والترابط والتعاضد واالنسجام والهدوء
واالستقرار ،ويسود جو من الوئام االجتماعي واالحترام املتبادل بين فلات املجتمع وقطاعاته املتنوعة
وأفراده ،وتنحسر مظاهر النزاع والخصومة والتوترات االجتماعية املختلفة ،ويقل االحتكام إلى العنف في
التعامالت الداخلية وحل الخالفاتِّ .
وقد يكون الحديث عن السلم أو الحرب على صعيد املجتمع بمجتمعات أخرى ،أو يكون على
املستوى الداخلي للمجتمع والعالقة القائمة بين أجزائه وفلاته ،وحديثنا عن السلم االجتماعي نقصد به
حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه وفي العالقة بين شرائحه وقواهِّ ،ومن أهم املقاييس األساسية
لتقوية أي مجتمع تشخيص حالة العالقات الداخلية فيه ،فسالمتها عالمة على صحة املجتمع وإمكانية
نهوضه بينما اهتراؤها داللة على سوء وتخلف (الصفار ،2002 ،ص ِّ .)24
والسلم االجتماعي عبارة عن جملة من املبادئ والقيم والسلوكات واألفكار التي تهدف إلى تحقيق
مبدأ حسن التعايش مع اآلخر ،نبذ العنف تفضيل اللجوء إلى وسائل سلمية وقانونية لحل النزاع،
اإلحساس القوي باالنتماء إلى لحمة املجتمع ،وعصب ِّويته بشكل يصبح فيه من العسير القيام بسلوكيات
تؤدي بشكل مباشر إلى هدم النسيج االجتماعي أو إحداث تشوهات عميقة وجوهرية معتمدة فيه (حسين
و محمد ،2013 ،ص ِّ .)2
كما يعرف على أنه إشاعة ثقافة السلم وترويجه والتسامح واالنفتاح على اآلخر واالعتراف به (عن
طريق ثقافة الحوار وتعزيز عملية قبول الرأي اآلخر) ،وفهم املختلفين فيما بينهم وتقليص الهوة بين
مختلف األطياف والشرائح االجتماعية ،واإليمان بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية ،ودولة القانون
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والدستور ،والتداول السلمي للسلطة ،ورفض جميع أشكال العنف والتطرف في العقيدة والفكر
واملمارسات القمعية في املجتمع ،واإليمان بمبدأ الحوار الديموقراطي الشفاف ،وحرية الكلمة والتعبير،
وتتبنى مبدأ الحوار املفتوح (البغدادي ،2011 ،ص ِّ .)19
ويتوفر السلم االجتماعي عندما تكون للمواطنين عالقات قوية متبادلة مع الدولة والفلات األخرى
في املجتمعِّ ،وأنهم على ثقة بأن القرارات الصادرة عن الدولة يتم اتخاذها بشكل عادل ،كما أن جوهر
السلم االجتماعي هو عندما يكون للمواطنين عالقات قوية متبادلة مع الدولة والفلات األخرى في املجتمع
وأن القرارات يتم اتخاذها بشكل عادل حتى وإن لم يستفيدوا منها بشكل مباشر ،وال يترتب عن السلم
االجتماعي إزالة الخالفات في املجتمع أو الحصول على توافق بين كافة الفلات ،إنما يعني إدارة أفضل
للمصالح واالحتياجات املتضاربة كي ال يعتقد املواطنون بأن عليهم اللجوء للعنف من أجل حماية
حقوقهم (بهاري وآخرون ،2014 ،ص  ،)3وبالتالي يمكن تقسيم مستويات السلم االجتماعيِّ :
 مستوى العالقة بين الدولة واملجتمع،
 مستوى العالقة بين املجموعات والشرائح التي تكون املجتمع،
 مستوى العالقة بين أفراد املجتمعِّ .
وعليه فالسلم االجتماعي نقصد به حالة الهدوء واالستقرار والوئام واالتفاق واإلنسجام ،داخل
املجتمع وفي العالقة بين أفراده و شرائحه من جهة والعالقة بين األفراد والدولة من جهة أخرىِّ .
 .4مقومات السلم االجتماعيِّ :
يقوم السلم االجتماعي على مجموعة من املقومات وتتمثل فيما يليِّ :
 إدارة التعددية :التعددية ظاهرة اجتماعية طبيعة ومألوفة ولكن يتوقف األمر على اإلدارة
السليمة للتنوع بحيث تحفظ للجماعات املتنوعة العيش ضمن مساحات شاسعة للتعبير عن تنوعها في
أجواء من االحترام املتبادل واحترام الخصوصيات ،أما اإلدارة السلبية للتنوع فتقوم على تضييق
الحزبية أو
املساحات في التعبير عن خصوصية اآلخر املتمايز في التعبير عن هويته الدينية أو الطائفية أو ِّ
منطقته ،بما يكفله الدستور والقوانين الناظمة وبما يكفل حق التعبير واملواطنة ،وهذه اإلدارة تقوم على
قمع الهويات والحريات وتمارس العنف تحت مظلة القانون الجائر على اآلخر املتمايز ،فينفي اآلخر،
ويتحول الغنى املجتمعي إلى فقر وتصحر في الفكر والعقيدة والثقافة والفن واملشاركة في التنمية وتنمو
مشاعر الكره والرغبة في االنتقام ،وكذلك مقومات التفكك االجتماعي والحروب األهلية والنزاعات
العصب ِّوية (عامر و آخرون ،2013 ،ص .)8
 العدالة االجتماعية :وتتمثل العدالة اإلجتماعية في تحقيق املساواة في الحقوق األهلية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،دون تمييز استنادا إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو املوقع الجغرافي أو املركز االجتماعي أو ألي سبب كان ،وتوفير فرص متكافلة للجميع لالرتقاء
بقدراتهم على املنافسة إلى أقص حد ممكن ،بهدف زيادة مستوى الرفاهية ،وتقليل حدة التفاوت
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االجتماعي ،وتخفيض معدالت الفقر والحرمان املادي والثقافي والسياس ي ،وذلك باملشاركة املجتمعية بين
القطاع الخاص واملجتمع املدني والدولة ،ويساعد ذلك على بناء القدرات وامللكات وإطالق الطاقات لكل
أفراد املجتمع ،وكذلك مراعاة العدالة في تحمل األعباء بين األجيال الحاضرة واألجيال املقبلة وتقليل
الفروق غير املقبولة بين األفراد واألقاليم داخل الدولة ( ،2013 ،CIPEص .)9
 االحتكام إلى القانون :يمثل "حكم القانون" في املجتمع الحديث أحد أهم عوامل تحقيق
املساواة والعدالة بين األفراد والجماعات ،ويعني حكم القانون عدد من النقاط األساسية( :خليل عليان،
 ،2012ص ص ِّ )14-13
 -1األفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن االختالف في اللون أو الجنس أو الدين أو
العرقِّ،
 -2مؤسسات العدالة ،الشرطة والنيابة واملحاكم تطبق القانون على األفراد بحيادية كاملة بصرف
النظر عن موقعهم االجتماعي ،أو انتمائهم الديني ،أو نفوذهم السياس ي،
 -3يكون اللجوء إلى مؤسسات العدالة ميسورا مكفوال للجميع ،ال يتحمل فيه الشخص أعباء
مالية تفوق إمكاناته املالية أو مستواه الثقافي،
 -4يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي ،وال يواجه أي إجراءات استثنائية بسبب انتمائه
السياس ي أو الديني أو املذهبي،
 -5تطبق مؤسسات العدالة والقانون في إطار زمني معقول ،يسمح لها بتداول األمر بجدية ،وفي
الوقت ذاته ال يؤدي إلى إطالة أمد التقاض ي على نحو يضيع حقوق املواطنين،
 -6تنفيذ األحكام الصادرة عن مؤسسات العدالة بحزم دون تسويف أو تأخيرِّ .
وينصرف مدلول الرأي إلى حرية اإلنسان في تكوين رأيه بناء على تفكيره
ِّ
 حرية الرأي والتعبير:
الشخص ي دون أن يكون في ذلك تابعا أو مقلدا أو خائفا من أحد ،وأن يكون له كامل الحرية في إعالن هذا
الرأي الذي يتبناه ،وباألسلوب الذي يراه مناسبا( ،مصطفى مهدي ،2009 ،ص  )19أما التعبير فهو فعل
يقوم به اإلنسان بوسائل مختلفة ليعبر عن فكرة أو رأي أو معنى ش يء مضمر يحتاج إلى اضطهاد ،فال
يقتصر التعبير عن اللفظ وحرية اللسان أو الكتابة ،وإن كان املرتكز في األذهان عن حرية التعبير هو ذلك،
وعموما يمكن القول أن التعبير ليست إال سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر املرء بفطرته الطبيعية
عن ذاته داخل مجتمعه تحقيقا لخيره وسعادته (مرزوقي ،2012 ،ص .)23
 الحكم الراشد :فالحفاظ على السلم االجتماعي في أي مجتمع يحتاج إلى حكم رشید فكثير
املشاركة وسرقة املال العام ،ويشمل معنى الحكم
ِّ
من الفوض ى واالضطرابات تحدث من جراء غياب
الرشید على مجموعة من املفاهيم األساسية:
 املساءلة :وتعني تقديم كشف حساب عن التصرفات وتشمل جانبين :التقیيم أوالثواب
والعقابِّ ،ويعني ذلك أن یتم أوال تقیيم العمل ثم محاسبة القائمين عليه وذلك من خالل تفعیل دورِّ
املؤسسات السياسية والرقابية واإلعالمية ومنظمات حقوق اإلنسان.
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وحرية تداول املعلومات في املجتمع
 الشفافية :تعبر عن العلنة في مناقشة املوضوعات ِّ
فاملساءلة الجادة تتحقق بتوفر الحقائق أمام املواطنين.
 التمكينِّ :ويعني توسع قدرات األفراد ومساعدتهم على تطور الحياة التي يعشونها بتحولهم من
مشاركين فاعلين.
متلقين سلبیين إلى ِّ
املشاركة
ِّ
املشاركة في العمل العام والتي تأخذ عدة صور منها
ِّ
ملشاركة :تشجع األِّفراد على
 ا ّ
السياسية االجتماعية والثقافية.
 محا ّربة الفسادِّ :ويعني الفساد سوء استخدام املوقع الوظيفي من أجل تحقیق مكاسب
مستوىِّ التوتر
ِّ
شخصية ،وهو ما یتسبب في إحداث فجوة حقيقة بين األغنياء والفقراء ِّوبالتالي ارتفاع
االجتماعي.

ثانيا ّ
ثنائية الدولة واملجتمع في بلدان الجنوب – عالقات الترابط – ّ
يعتبر مفهوم عالقة الدولة باملجتمع من املفاهيم املركزية في الدراسات السياسية ،ونظرا لهذه
األهمية املعرفية والعلمية فقد برزت عدة نظريات ومفاهيم بهذا املوضوع ،وهذا ما أدى إلى كثرة املفاهيم
املتباينة في داللتها اللغوية واالصطالحية والتحليلية ويقصد بعالقة الدولة باملجتمع تلك التفاعالت
الحاصلة بين بين مؤسسات الدولة واملجتمع ،والتي من خاللها يمكن للمجتمع إيصال صوته لها والحصول
على حاجياته ،ويمكن للعالقة بين الدولة واملجتمع أن تكون عالقة سلمية ،وقد تكون عالقة متوترة تتسم
بممارسة العنف السياس ي من كال الفاعلين (سعداوي ،سبتمبر  ،2019ص ِّ .)1009
ِّومععع أن الدولععة واملجتمععع ال يمكععن فصععل أحععدهما عععن اآلخععر فصععال ملموسععا ،فلقععد جععرت فععي كثيععر مععن
األحي ععان مقابل ععة أح ععدهما ب ععاآلخر م ععن حي ععث املف ععاهيم ،فالدول ععة غالبععا م ععا ينظ ععر إليه ععا بص ععفتها قائم ععة عل ععى نح ععو
منفصعل ععن املجتمعع وفوقعه بيعد أن ثمعة فكعرة أكثعر تنوععا يقترحهعا تيمووي ميششو Timothy Mitchell
األسع ععاليب العصع ععرية للتخصع ععص الع ععوظيفي
البنيويع ععة الناجمع ععة عع ععن ِّ
ِّ
مع ععن النظع ععر إلع ععى الدولع ععة بصع ععفتها النتيجع ععة
والس ععيطرة التنظيمي ععة والرقاب ععة االجتماعي ععة الت ععي تم ععا ِّرس ض ععمن مؤسس ععات املجتم ععع مث ععل الجي ععو واألجه ععزة
البيروقراطية واملدارس (األيوبي ،2010 ،ص ِّ .)52
إذا تتععأثر طبيعععة العالقععة بععين الدولععة واملجتمععع بدرجععة تطععور مؤسسععات الدولععة والقععائمين عليهععا ،كمعا
تتعأثر بدرجعة تطعور القعوى االجتماعيعة والسياسعية فععي املجتمعع ،أي أن يملعك املجتمعع مصعفوفة معن املقومععات
الثقافيعة والسياسععية االجتماعيعة تجعععل منعه كمععا يقعول مععالكي نعدا وطرفععا فعي ديناميععة صعو العقععد االجتمععاعي
الجديد الذي يمنع تغول الدولة وابتالعها للمجتمع (األيوبي ،2010 ،ص ِّ .)56
فع ععي هع ععذا السع ععياق يقع ععدم جوي و و ميجو وودا  J.Migdalتصع ععنيفه للدولع ععة القويع ععة فع ععي مقابع ععل الدولع ععة
الضعععيفة فععي ضععوء عالقتهععا بععاملجتمع فالدولععة القويععة بالنسععبة إليععه مععي ذات التغلغععل فععي مجتمعاتهععا ،وتكععون
قيمه ععا السياس ععية واالقتص ععادية ف ععي مص ععلحة مجتمعاته ععا ،إذ تعل ععى فيه ععا ق ععيم املواطن ععة والتض ععامن والثق ععة ب ععين
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مكون ععات املجتم ععع املختلف ععة كم ععا تعل ععوا ف ععي ه ععذا املجتم ععع ال ععروابط األفقي ععة القائم ععة عل ععى القواس ععم الفكري ععة
والسياس ععية املش ععتركة ،وامل ععؤطرة ف ععي األح عزاب السياس ععية والنقاب ععات وتنظيم ععات املجتم ععع امل ععدني وتتكام ععل في ععه
تنظيم ععات املجتم ععع م ععع الدول ععة ف ععي تحقي ععق أه ععداف املجتم ععع ومص ععالحه ،وال يق ععوم الخ ععالف ب ععين الدول ععة وه ععذه
التنظيمات على أسس شخصية أو دينية أو قبليعة أو عرقيعة وإنمعا علعى أسعاس اخعتالف البعرامج والسياسعات،
وي ععربط مج وودا  Migdalه ععذه الش ععروط باملجتمع ععات الت ععي قطع ععت طري ععق الديمقراطي ععة ،وف عي املقاب ععل ف ععإن
ال ععدول الض عععيفة وفق ععت ع ععاجزة ع ععن تنمي ععة مجتمعاته ععا وتحقي ععق مص ععالحهاِّ ،واتخ ععذت موقف ععا ع ععدائيا من ععه
وتنهض تنظيماته املدنية وأحزابه السياسية ،وتنعدم فيه الثقة بالدولعة ،وتنعزع الدولعة فعي هعذا النمعوذج نحعو
تكريس الروابط العموديعة القائمعة علعى القبليعة والعشعيرة والعدين واالنتمعاءات الثنائيعة األخعرى وهعو معا يكعون
مجتمعععا ضعععيفا تتكععرس فيععه اإلخفاقععات االقتصععادية والسياسععة واالجتماعيععة والثقافيععة وينشععر فيععه الفسععاد
واملحس ععوبية ويعم ععل أف عراده م ععن أج ععل مص ععالحهم الشخص ععية وتوزي ععع املن ععافع والخ عدمات ف ععي ض ععوء انتم ععاءات
األف عراد الثنائي ععة وم ععدى قععربهم مععن مراكععز الس ععلطة أو مععن املتمس ععكين بهععا (بلعبك ععي وآخ ععرون ،2014 ،ص -55
ِّ .)56
ِّوق ععد تبن ععت مجتمع ععات الع ععالم الثال ععث ،بص ععورة قس ععرية نم ععاذج غربي ععة ف ععي بن ععاء الدول ععة القومي ععة عن ععد
االسععتقالل وبمععا ال ي ععتالءم م ععع طبيعععة البن ععى االقتصععادية واالجتماعي ععة والسياس ععية الخاص ععة بهععذه الش عععوب،
والتعي تتطلععب نوععا آخععر معن الععنظم السياسععيةِّ ،ولقعد أدخععل االسعتعمار التكنولوجيععة السياسعية الغربيععة لبنععاء
الععدول املسععتقلة ،حيععث وضععع جهععازا بيروقراطيععا مصععمما لضععمان هيمنعة السياسععة الغربيععة علععى العواصععم ثععم
األطراف ،لكنه لم ينجح في بناء مركز سياس ي رأسمالي حقيقي ،قادر على إخضاع األشعكال التقليديعة فعي
على ِّ
املجتمعع ععات الناميع ععة لنفع ععوذ الحضع ععارة والثقافع ععة الغربيع ععة،بفعل انعع ععدام التوافع ععق املع ععادي بع ععين سع ععمات وقع ععيم
املجتمعععات فععي العععالم الثالععث ،وخصععائص البنععى السياسععية املسععتوردة ،ممععا ولععد قععدرا خطي عرا مععن العالقععات
املبني ععة عل ععى اإلس ععتيالب ب ععدال م ععن الديمقراطي ععة (غ ععازي ،د .س .ن ،ص ِّ ،)50ويس ععتنتج جاكس ووون ورو ن وور
 )1985( Jackson and Rosenbergفي الواقع بأن دوال كهذه ليست حقيقية ،فهي في أفضل األحوال
شععبه دولععة وفععي رأيهععا أنِّ علععى املععرء أن يميععز بععين مفهععوم قععانوني حقععوقي للدولععة ومفهععوم سوسععيولو ي إمبريقععي
للدول ععة ،ف ععالكثير م ععن األقط ععار ف ععي الع ععالم الثال ععث (وبوج ععه خ ععاص تل ععك الكائن ععة ف ععي جن ععوب الص ععحراء الكب ععرى
اإلفريقية ) ومي دول باملعنى األول ال تميعز ذلعك العنمط اإلنمعائي لظعاهرة الدولعة فعي الععالم الثالعث كعان نقعيض
ل ععنمط الدول ععة األوروب ععي والغرب ععي ،فف ععي ال ععنمط األخي ععر تط ععورت ال ععدول بص ععفتها كيان ععات سياس ععية وعس ععكرية
واجتماعي ععة أوال ،ث ععم س عععت م ععن خ ععالل التن ععافس والح ععرب إل ععى الحص ععول عل ععى االعتع عراف الق ععانوني بوجوده ععا
(األيوبي ،2010 ،ص ِّ .)53
تنبهنع ععا التجع ععارب املتعاقبع ععة علع ععى دول الجنع ععوب مع ععن النزاعع ععات الداخليع ععة وانتهاكع ععات حق ع عوقِّ اإلنسع ععان
واألزمات التي تعاني منها كل من الدولة واملجتمع إلى حقيقة مزدوجعة هشاشعة املجتمعع وهشاشعة العدول عنعد
أيععة أزمععة سياسععية ،يتصععدع البنيععان االجتمععاعي وقععد تأخععذه ديناميععات االنقسععام إلععى صععدام معلععن أو مضععمر
تتواج ععد في ععه جماع ععات اجتماعي ععة تب ععدأ ف ععي التعبي ععر ع ععن خالفاته ععا بمف ععردات سياسع عية قبع ععل أن تفص ععح ع ععن
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مخزونهع ععا العصع ععب ِّوي ،وعنع ععد أي انقسع ععام اجتمع ععاعي أو صع ععدام أهلع ععي يشع ععهده املجتمع ععع تبع ععدأ الدولع ععة بفقع ععدان
عذرر فععي صععورة
سععلطانها السياس ع ي وتسععتفحل أزمتهععا وتفقععد تماسععكها ووظائفهععا ،وقععد تنه عار ككيععان جععامع أو تتع ِّ
سععلطات أهليععة تنتزعهععا العصععبيات مععن الدولععة وبقايععا أجهزتهععا (بلقزيععز ،2008 ،ص  )75تتغععذى الهشاشععتان
مععن بعضععهما وتتظ عافران فععي إنتععاج املعضععلة ذاتهععا ،بتفتيععت الكيععان االجتمععاعي والسياس ع ي ِّوال تكععون الدولععة فععي
صععحة جيععدة إذا أعلنععت صععحة املجتمععع ،وال املجتمععع يكععون معععافى إن أصععاب الدولععة مععرض ،فالعالقععة بينهمععا
عالقععة تععالزم ومصععير واحععد فععي الس عراء والضعراء ومععن يبيععي منهمععا أن ينععال مععن اآلخععر ينععال مععن نفسععه (بلقزيععز،
 ،2008ص ِّ .)58
ومع ععع ازديع ععاد الشع عععور بالفشع ععل واإلحبع ععاط أمع ععام هع ععذا العجع ععز تبع ععرز أكثع ععر فع ععأكثر للبع ععاحثين والناشع ععطين
السياسيين القطيعة بين الدولة الراهنعة واملجتمعع ،وبعالرغم معن أن شععورنا بهعذه العقيعدة حعديث العهعد إلعى
حععد كبيععر ،فععإن هنععاك مؤشعرات كثيععرة تبععين أنهععا ليسععت ثمععرة الوضععع العراهن ،ومععا يتميععز بععه مععن انهيععار شععرعية
النخبعات الحاكمعة الحاليععة وتفعاقم فسعادها فقععط ،فجعذور هعذه القطيعععة تمتعد عميقعا فععي ظعروف نشعأة هععذه
املعنويععة واألخالقيععة التععي اسععتلهمتها أو ألهمععت نشععاطها وعملهععا
ِّ
الععدول وبنيععة القععوى التععي قامععت عليهععا والقععيم
(غليون ،2003 ،ص ِّ .)28
األسععباب مععا كععان يمكععن للطععالق املكععرس علععى املسععتوى السياس ع ي بععين الدولععة واملجتمععع إلععى أن
و هععذه ِّ
يتحععول مععع الوقععت إلععى قطيعععة اقتصععادية اجتماعيععه فقععد تحولععت الدولععة إلععى مركععز لتكععوين طبقععة متميععزة عععن
الشعععب وأصععبح التطععابق بععين الطبقععة السععائدة والطبقععة املالكععة قويععا وبععديهيا لدرجععة لععم يبععق معهععا أي مجععال
للحععديث عععن السياسععة ملععا مععي حلععق وإبععداع ملجععال الشععأن العععام واملصععالح العامععة ،فععال يعععادل جععم الثععروات
التععي تجمعععت فععي أيععدي الععبعض فععي ظععل التنميععة االشععتراكية أو الرأسععمالية سععوى اتسععاع دائععرة الفقععر والفاقععة
وتعدد املخانق وتفاقم مشاعر الحقد والضغينة (بلقزيز ،2008 ،ص ِّ .)53
وم ععا يفس ععر القطيع ععة الش ععديدة ب ععين ه ععذه الدول ععة واملجتم ععع وتخل ععي الن ععاس عنه ععا ِّول ععم تب ععرز ف ععي مرحل ععة
عدو متماشععية مععع أهععداف املجتمععع أو مععع جععزء كبيععر
النهععوض الععوطني والقععومي ،طاملععا كانععت أهععداف الدولععة تبع ِّ
منعه ،ولكعن األمعر تغيعر عنعدما أصعبحت هعذه السعلطة شعديدة املركزيعة فعي خدمعة مصعالح شعديدة الخصوصععية
والضيق ،ففي هذه الحالة لم يبرز للعيعان فسعاد السياسعة املطبقعة فقعط ولكعن يبعرز أيضعا فعي الوقعت نفسعه
الط ععابع غي ععر املحتم ععل للس ععلطة املركزي ععة املطلق ععة ،أي ليبينه ععا أيض ععا ،وهن ععا أخ ععذ اإلس ععتبداد س ععمة اإلس ععتبداد
املضععاعف ،البنيععوي والسياس ع ي معععا ،وقععد جعععل اإلنكفععاء الشعععبي تععدرك أن وسععيلتها الوحيععدة إلعععادة إنتععاج
سيطرتها على املجتمع ،بل وجودها ذاتعه أصعبح مرتبطعا بقعدرتها علعى تكييعف القمعع وتعميمعه (غليعو ِّن2003 ،
ص ِّ .)220
كمععا يكععون املجتمععع تكععون الدولععة وعلععى صععورته تقععوم ،إذ ال دولععة حديثععة نشععأت أو تنشععأ فععي مجتمععع
تقليععدي تعص ععبي ،تمام ععا مثلم ععا ال يمكععن للدول ععة التقليدي ععة م ععن الععنمط الس ععلطوي أو الثي ععوقراطي أن تنش ععأ ف ععي
مجتمع مدني حديث ،فعالقعة العتالزم بينهعا موضعوعية وتاريخيعة إال فعي وععي ال يفقعه التعاريخ ِّوتعاريخ السياسعة،
للدول ععة والنظ ععام السياسع ع ي دورا كبيع عرا ف ععي إع ععادة إنت ععاج التقلي ععد م ععن خ ععالل إع ععادة تك ععريس
فم ععن الثاب ععت أن ِّ
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منظومعة العالقععات العصععبوية املغلقعة (بواسععطة التعلععيم الطععائفي وقعانون اإلنتخابععات التعصععبي واملحاصصععة
الطائفيععة والقبليععة واإلثنيععة فععي السععلطة) ولكععن ال تسععتطيع أن تفعععل ذلععك بيسععر إال متععى ك عان هنععاك (مجتمععع
عصبوي) له قابلية الستقبال سياسة تكرسه وتمعن في تطهير ظواهره وعالقاته (بلقزيز ،2008 ،ص ِّ .)75
إن تفاقم القطيعة بين الدولة واملجتمع هو الثمرة الطبيعية النحطاط السعلطة الوطنيعة والعالقعات
التي ترتبط بها وانهيار املشروع العوطني كعرخر تجسعيد ملشعروع الدولعة التقعدم التعاريخي والتحعديث الطعامح إلعى
ربععط الجماعععات واملجتمعععات املهمشععة بالحضععارة والتععاريخ وتحلععل القععيم اإلنسععانية املحركععة وامللهمععة واملحفععزة
على املبادرة والعمل ،فهذا املشروع هو الذي سير الدولة وحولها من جهعاز إلعى قعوة ماديعة ومعنويعة وسياسعية
جاذبة ومثيرة للطاعة والوالء في الحقيقة األخيرة من وجودها (غليونِّ ،2003 ،ص ِّ .)223
كم ععا تش ععكل ظ ععواهر انع ععدام آلي ععات الت ععداول الطبيع ععي للس ععلطة واحتك ععار مراك ععز القي ععادة م ععن نخ ععب ال
تتمتع في أغلب األحيان بالحد األدنعى معن األخعالق املدنيعة والكفعاءة املهنيعة ،وغيعاب الحريعات العامعة ،وتفعاقم
االنتهاك ععات اليومي ععة لحق ععوق اإلنس ععان ،وف ععرض املراقب ععة السياس ععية والفكري ععة عل ععى األف عراد ،وهيمن ععة الس ععلطة
الشخصععية مععن الععنمط األبععوي والخلععط املتزايععد والفاضععح بععين الدولععة والحععزب الواحععد والقبيلععة أو الطائفععة،
وتعم ع ععيم إجع ع عراءات العن ع ععف السياس ع ع ع ي والق ع ععانوني ،والتمييع ع ععز املكش ع ععوف بع ع ععين امل ع ععواطنين ،والقمع ع ععع والعقع ع ععاب
الجمععاعيين ،كععل هععذه الظععواهر ال يمكععن أن تخفععى علععى أعععين أي مراقععبِّ ،وتشععكل الحقيقععة اليوميععة (طبيعععة
العالق ععة ب ععين الدول ععة واملجتم ععع والت ععي تتس ععم ف ععي أغل ععب األحي ععان بالقطيع ععة والتف ععاقم ب ععين الدول ععة واملجتم ععع)
(غليونِّ ،2003 ،ص ِّ .)111
هكععذا ،إذن ،تظععل الدولععة الثالثيععة بععدونِّ تجععذر اجتمععاعي فعععال ،األمععر الععذي يجعععل منهععا ،فععي الواقععع،
دولة خواء اجتماعي على حد تعبير أحدِّاملفكرين العرب ،وسبب هذا الخواء االجتماعي "هو أن هعذه الدولعة
لععم تنشععأ عععن ص عراع داخلععي قسععم املجتمععع وكتلععه ،وأتععاح بالتععالي ألحععد أطرافععه املتصععارعة أن يرس ع ي سععيطرته
عبععر "مسععيرة طويلععة" مععي ،فعععال ،سععياق تكثيععف التناقضععات داخععل املجتمععع ،وسععياق صععو تاريخيععة جديععدة
بعناصرها املتعددة :أسعس انقسعام املجتمعع ،واملؤسسعات التعي تعنظم االنقسعام والتكامعل ،والثقافعة التعي تقعرأ
تاريخ ععا ل ععم تس ععبق كتابت ععه .أي أن دول ععة مجتمعاتن ععا ل ععم تش ععكل جه ععاز س ععيطرة انبث ععق م ععن املجتم ععع ول ععو باتج ععاه
االنفص ععال عن ععه ِّوامتص ععاص "مادت ععه" .ل ععذا ول ععدت ه ععذه الدول ععة ،ب ععنمط س ععلطتها الخارجي ععة وطاقمه ععا وأجهزته ععا
ومثقفيه ععا ،هامش ععية ب ععاملعنى الحرف ععي .ول ععم ت ععنجح ف ععي كس ععر هامش ععيتها حت ععى ف ععي أوج س ععطوتها ،عن ععدما ب ععدا أنه ععا
أمسععكت فععي قبضععتها مقاليععد الحكععم والتنظععيم السياس ع ي ووسععائل اإلنتععاج الرئيسععية واإليديولوجيععة الرسععمية
(مصطفى ِّ .)2019 ،
فععي إطععار هععذا الخععواء االجتمععاعي ،الععذي تتحععرك فيععه الدولععة فععي املجتمعععات الثالثيععة ،لععم يبععق لهععا مععن
دورِّ اجتمعاعي غيعر انتهعاج اسععتراتيجية االسعتبعاد والقهعر واالسعتعباد لألغلبيععة االجتماعيعة ،وغيعر إدارة العنععف
وتقنين ععه ،فتعج ععز ب ععذلك ع ععن تش ععكيل أي إجم ععاع وطن ععي ،أو ِّوف ععاق اجتم ععاعي توح ععده ق ععيم وغاي ععات وأه ععداف
ومطامح مشتركة .إن هذه الدولعة الثالثيعة "وعنعدما تتحعولِّ… إلعى أداة تخعدم مصعالح فلعة اجتماعيعة محعددة،
أو تصبح معي ذاتهعا إطعارا لتنظعيم هعذه املصعالح وتوسعيعها حسعب منطعق دورة رأس املعال العدولي ،فإنهعا تبعدو،
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بحق ،من أعظعم معا أنتجعه التعاريخ معن العدولِّ التعسعفية ،فتجمعع القهعر الفكعريِّ إلعى القهعر السياسع ي ،وتعدمر
الس ععلطات الخاص ععة واملس ععتقلة ،وتجع ععل م ععن س ععلطتها الذاتي ععة ومص ععالحها س ععلطة/وطني ععة/ومص ععالح/عام ععة./
فيصبح على الشعب أن يخدم هذه املصالح ،ويدافع عنها ،ويخضع لها ،ويكعرس نفسعه وإمكاناتعه لتطويرهعا"
(حسنِّ .)2018 ،
تأسيسع ععا علع ععى مع ععا سع ععبق يمكع ععن القع ععول أن العالقع ععة بع ععين الدولع ععة واملجتمع ععع يقصع ععد بهع ععا تلع ععك العالقع ععة
التفاعليععة التععي تجمععع بععين مؤسسععات الدولععة واملجتمععع ،والتععي تقععوم علععى توزيععع األدوار والتنععافس علععى توزيععع
القععيم والضععبط االجتمععاعي ،لععذلك تعمععل الدولععة مععن أجععل تحقيععق مسععتويات عاليععة مععن الضععبط االجتمععاعي
وإخض ععاع املجتم ععع ملؤسس ععاتها تس ععتخدم م ععن اآللي ععات القانوني ععة واإلداري ععة م ععع تلبي ععة حاجيات ععه وإشع عراكه ف ععي
العمليععة السياسععية والحصععول علععى قععدر مععن الشععرعية مععن أجععل اسععتمرار مؤسسععاتها ،وفععي حالععة العجععز فععإن
العالقععة بععين الدولععة واملجتمععع تتميععز بععاالختالل والتصععادم والصعراع وانتشععار منععا العنععف (سعععداوي ،سععبتمبر
 ،2019ص ص ِّ .)1010-1009

ثالثا ّ
مهددات السلم االجتماعي وانعكاساتها على العالقة بين الدولة واملجتمع في الجزائرّ .
إن السلم االجتماعي هو توفير االستقرار االجتماعي بحيث ينعكس ذلك إيجابا على الوضع الداخلي
للدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا ،وهو يتضمن عدة قضايا من قضايا التوزيع العادل للدخل وهدفها
تحقيق التوازن الطبقي في املجتمع وال سيما طبقة األغنياء والفقراء بهدف تأمين االستقرار داخل املجتمع،
وقضايا ذات بعد إثني ِّأو عرقي تهدف إلى تحقيق السلم بين مختلف املكونات اإلثنية والعرقية والدينية
والطائفية للمج تمع ،وهناك قضايا سياسية تشير إلى اإلندماج بين املواطنين والنظام السياس ي ومؤسسات
الدولة.
ونجد أن العالقة بين الدولة واملجتمع في الجزائر محكومة بطبيعة النظام السياس ي ومدى قدرة
مجتمع بمؤسساته في مجاراة النظام من حيث املتابعة واملراقبة وهذا لن يأتي إال في ظل دولة قوية
متفتحة وحديثة وليست تسلطية وممارسة للتعسف واالستبداد وإثر انتقال الجزائر إلى التعددية
السياسية واجه هذا التحول تحديات كبيرة وعسيرة امتدت للوقت الراهن واتسعت فيها الهوة بين الدولة
واملجتمع بتهديدها لقضايا السلم االجتماعي مما أدى إلى انتشار العنف وعدم االستقرار السياس ي وهذا
باإلضافة إلى الوضعية االقتصادية املتدهورة وكانت هذه املرحلة من أهم املراحل التي مرت بها الدولة
الجزائرية بعد االستقالل وذلك لحجم التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وأهم القضايا التي
تهدد السلم االجتماعي وتؤثر مباشر على ثنائية الدولة واملجتمع في الجزائر تتمثل فيِّ :
 -1الحركات االحتجاجية كعام مفسر ّل مة الثقة بين الدولة واملجتمع:
إن الحركات االحتجاجية املتنامية في الجزائر تعبر عن فرا سياس ي ومؤسساتي كبير بين املجتمع
والدولة ،مع العلم أن الجزائر فيها أكثر من  60حزب سياس ي وأكثر من  91ألف جمعية تشكل في مجموعها
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املجتمع املدني ،وهذا يعني أن هناك عدد كبير جدا من األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني مقابل
ضعف في اآلداء والفعالية فهي موجودة شكال وغائبة ِّوظيفيا ،ولهذا فإن السلوك العنيف الذي مي ِّز
الح ِّركات االحتجاجية هو نتيجة منطقية لغياب اآلليات املؤسساتية التي تمكن املواطن من التعبير عن
مطالبه وتوصيل انشغاالته لصانع القرارِّ .
فقد شكلت أوضاع التدهور االجتماعي والغلق السياس ي التي عرفتها الجزائر منذ ما يقارب  30سنة
مدخال لحالة االضطراب وغياب األمن والسلم االجتماعيين مجسدة أحد أهم املعالم املميزة لوضعية البالد
وقد امتدت فترة عدم االستقرار وغياب السلم ملدة طويلة من الزمن أي منذ منتصف ثمانينيات القرن
العشرين مرورا بعقد التسعينيات الذي تميز بحرب أهلية بين القوات النظامية والجماعات اإلسالمية
والعشرين حيث لم تكن الصورة مغايرة قط ،رغم
ِّ
املسلحة ،وصوال إلى العقد األول من القرن الحادي
عدم انتظامها لم تتوقف الحركات االحتجاجية لغاية يوم  05كانون الثاني  2011تاريخ انفجار األوضاع
مجددا في انتفاضة شعبية قادها الشباب ضد حالة البؤس والقهر والظلم (عنصرِّ .)2020 ،
مثلت العديد من األحداث التي عاشتها الجزائر خالل ثمانينات القرن املاض ي شرارة أدخلت البالد
في مرحلة من العنف وعدم االستقرار لم تتعاف منها بشكل نهائي حتى وقتنا الراهن ،وكانت عالمة فارزة في
قوة تأثيرها على النتائج السياسية التي ترتبت عنها اإلعالن املباشر عن دخول مرحلة التعددية السياسية
وإصدار دستور جديد اعترف بحق إنشاء األحزاب وحق اإلضراب وتكوين النقابات وإصدار الصحف،
وإجراء أولى انتخابات بلدية وتشريعية في الجزائر كانت نتائجها وخيمة على الدولة واملجتمع وأدخلت
الجزائر في دوامة والعنف وحالة الالأمن املجتمعيِّ .
لعل من أشهر الحركات االحتجاجية الشعبية العنيفة أحداث "الربيع القبائلي" التي اندلعت في
أبريل/نيسان  ،1980وكانت بمثابة أول مواجهة عنيفة بين السكان املدنيين والسلطة تعرفها البالد منذ
واالضرابات واملواجهات العنيفة التي شلت كامل منطقة
االستقالل عام  ،1962واستمرت املظاهرات ِّ
القبائل لفترة من الزمن استعمل فيها النظام أقص ى درجات العنف وقمع الحركة بشراسة وسجن امللات
من النشطاء خاصة من طالب الجامعات والثانويات ،من الناحية السياسية يمكن اعتبار هذه الحركة
بمثابة انتفاضة شعبية عفوية قادها طالب الجامعات املنتمين للحركة الثقافية البربرية ،أما على املستوى
االجتماعي فقد شكلت نقطة البداية لظهور نخبة مثقفة من طالب الجامعات امللتزمين بقضايا الشعب
والنشطاء املدافعين عن الحقوق املدنية (عنصر )2020 ،وقد فتحت هذه االنتفاضة الطريق النتفاضات
شعبية أخرى على غرار أحداث الجامعة املركزية سنة  ،1982وأحداث قسنطينة في الشرق الجزائري ،عام
 1986من مشادات عنيفة اعتقل على إثرها عدد ال يستهان به من املتظاهرين ،وأحداث مدينة سطيف
عام  1986وصوال إلى تمرد مصطفى بويعلي ومجموعته على النظام علم  ،1987واملالحظ أن دورة العنف
واالحتجاجات قصيرة وتتراوح بين سنة إلى ثالث سنوات ،وهذا ما يفسر رغبة الجماهير في التغيير نظرا
إلفرازات املرحلة ،كم أن االنفجارات املحلية شملت مدنا أخرى ،مثل وهران بالغرب الجزائري ،وفي ورقلة
بالجنوب وفي برج بوعريريج وقد رفعت شعارات إما بالدعوة لالهتمام باألمازيغية كثقافة وطنية ،وإما
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والالمساواة وإما التعبير عن التذمر من مشاكل التموين
التنديد باملظالم االجتماعية كاملحسوبيةِّ ،
والبطالة (قاسمي ،2013 ،ص ِّ .)381
وهذا الجدول يوضح آثار هذه األزمة املتعددة األبعاد التي أصبحت عليها الجزائرِّ :
الجدو رقم  :1تطور االحتجاجات االجتماعية في الجزائر ِّ
االضرابات ِّ
عدد ِّ
عدد االحتجاجات االجتماعية ِّ
الفترة ِّ
ِّ 632
ِّ 215
ِّ 1977-1969
ِّ 17983
ِّ 3550
ِّ 1990-1980
ِّ 325721
ِّ 115000
ِّ 2000-1991
الهواريِّ بوزيدي وعابر حفيظة ،احتجاجات الشباب :عقود اإلدماج املنهي أنموذجا ،مجلة
ِّ
املصدر:
التنمية البشرية ،العدد  ،07مارس  ،2017ص ِّ .196
ِّ
واالضرابات ارتفع بشكل رهيب في الفترة
من الجدول نالحظ أن الحركات االحتجاجية االجتماعية ِّ
املمتدة ما بين  2000- 1992نتيجة لعدة أساب :الفقر ،التسلط ،االستبداد الظلم االجتماعي ،اإلقصاء،
ثالث عقود من الزمن بحيث
الحركات االحتجاجية خالل ِّ
األسباب كانت سببا في تأجيج ِّ
التهميش كل هذه ِّ
ال تخمد تلك االحتجاجات في جهة حتى تظهر في جهة أخرىِِّّ .
فبعد الحرب األهلية التي شهدتها الجزائر سنوات التسعينيات بين القوات النظامية والجماعات
اإلسالمية املسلحة جاءت أحداث تيزي وزو في  2001التي اتسمت بدرجة عنف لم تكن معهودة لدى
الحركات االحتجاجية األمازيغية في السابق ،كما ظهرت العديد من االحتجاجات في الجنوب منذ (-2003
 )2004بظهور حركة "أبناء الجنوب من أجل العدالة" ،ثم جاءت أحداث منطقة وادي ميزاب (غرداية)
التي استمرت فيها املواجهات بشكل متقطع خالل سنتين تقريبا  2010-2008لتستمر األحداث إلى غاية
 ،2015ورغم عدم انتظام الحركات االحتجاجية لم تتوقف على غاية جانفي  2011تاريخ انفجار األوضاع
في انتفاضة شعبية قادها الشباب بسبب ارتفاع أسعار بعض املواد الغذائيةِّ .
وأخيرا يمكن رصد ثالثة مصادر رئيسية للعنف في الجزائر( :بوضياف ،2008 ،ص ص ِّ )149-148
ِّ
تحتكر السلطة منذ نشأة النظام
ِّ
 -1املصدر األول يتعلق بأحد خصائص النخبة الحاكمة التي
وترفض مبدأ التداولِّ على السلطة ،ومن ثم قررت إلغاء نتائج االنتخابات التشريعية التي ولدت إحباطا
اإلسالمية لإلنقاذ ودفعت بهم إلى تبني خيارات عنيفة ومسلحة،
ِّ
في صفوف مناضلي الجبهة
 -2املصدر الثاني يتمثل في كونه تعبيرا عن رغبة الشعب الجزائري في إحداث القطيعة مع
ممارسات النظام التسلطي بحيث أن عملية االنفتاح التي برمجتها السلطة وكانت تأمل في أن تتحكم في
مسارها انفلتت من يد مخططيها وتحولت إلى بداية ثورة شعبية تطالب بالحرية واملساواة،
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 -3املصدر الثالث هذه املصادر هو ضعف الوعي السياس ي ِّوتفش ي التخلف الديني لدى الجماعات
اإلسالمية التي ال تتوفر على املرونة الالزمة إلدارة الخالفات والنزاعات ،والتمسك باألحكام املطلقة دون
فقه للواقع واملرحلة ودون مراعاة ما تتطلبه املمارسة الديمقراطية وحرية التعبير.
 -2التفاوت في تو يع الدخ  ،ه هو الحلقة املفقودة لتفسير طبيعة العالقة بين الدولة
واملجتمعّ :
ال تزال صالت الترابط والعالقات السببية ،بين التفاوتات االقتصادية والتمردات واالحتجاجات
تواصل إلهام العديد من األبحاث ،ففي كثير من األحيان ينحو هذا األدب منحى اإليحاءات بأن التفاوتات
االجتماعية تقدم (أسباب محقة) تبرر االحتجاج ضد األوضاع املعيشية سواء الالمساواة العمودية التي
تتعلق أساسا بتفاوت توزيع الثروة بين أفراد املجتمع أو الالمساواة األفقية التي تحيل إلى الفروقات في
الوضعية وفي الوصول إلى املوارد بين الجماعات أو املجموعات املحددة ثقافيا (جماعات عرقية ،طوائف
دينيةِّ .)...
ويمكن القول أن االتجاه السائد على املستوى النظري يؤكد أن عدم العدالة التوزيعية وما
يصاحبه من تفاوت اقتصادي واجتماعي يولد العنف ،وقد أكد أرسطو أن الظلم وعدم املساواة هو سبب
الثورة ،كما وجد كارل ماركس إلى أن االستغالل الذي تمارسه طبقة مسيطرة على أدوات اإلنتاج عند
الطبقات التي ال تملك سوى قوة عملها هو سبب الثورةّ .
وفي دراسته أجراها فاروق أحمد في البحث عن العالقة بين الحرمان االقتصادي وتهديد السلم
االجتماعي والتي طبقها على مصر وإيران ،فأكد وجود عالقة طردية (إيجابية بينهما) لكنها غير مباشرة ،إذ
تتوسطها عوامل أخرى كوعي الحرمان وضعف سيطرة النظم الحاكمة على أجهزة القمع ووجود مسهالت
اجتماعية أخرى ،وقد صا النتيجة التي توصل إليها في الشكل التالي (ثناء ،2008 ،ص ِّ :)309
حرمان اقتصادي  +وعي اجتماعي = اضطراب اجتماعي
اضطراب اجتماعي  +مسهالت الوضع االجتماعي – الضبط الحكوم = ثورة ّ
نجد أن السلم االجتماعي في الدول الريعية النفطية يعتمد بصفة مطلقة على توزيع الريع فعندما
ترتفع أسعار النفط في األسواق الدولية تتمكن الدولة من مراكمة مبالغ ضخمة من العملة الصعبة
وبالتالي تعمل على شراء السلم االجتماعي بواسطة أموال النفط وعندما تنخفض أسعار النفط تجد
باالستمرار في شراء السلم االجتماعي بواسطة اإلنفاق
الدولة الريعية نفسها في مأزق كبير فهي مطالبة ِّ
العام وفي نفس الوقت مي مطالبة بترشيد النفقات ،وفي غالب األحيان تجد نفسها مجبرة على تبني
سياسة التقشف وهنا تبرز هشاشة االستقرار ِّوالسلم االجتماعي املحقق ،فينصب االهتمام على موازنة
اإلنفاق العام مع العائدات النفطية بما يشبه عملية ترقيع اقتصادي يدفع ثمنه أصحاب الدخل املحدود
واستتباعه بملف اإلصالح السياس ي الذي عادة ما يكون مغيبا كنوع من أنواع التعويض في مواجهة حالة
االحتقان التي قد تنشأِّ .
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وفي الجزائر كان لتراجع أسعار النفط سنة  1986حيث بلغ سعر البرميل  30دوالر ليصبح 10
دوالرات ،األمر الذي حد من قدرة الدولة على تقديم وتوفير الخدمات األساسية للمواطنين ،وكذلك السلع
األساسية بصورة كبيرة ،مثل الدقيق والقهوة ،وصاحب ذلك رواج السوق السوداء ،وتراجع القدرة
الشرائية للمواطنين أدت إلى خروجهم لالحتجاج في وقت كانت الدولة تتوسع في سياسة االنفتاح
االقتصادي بصورة زادت من سوء الوضع االجتماعي واالقتصاديِّ ،وما عنى ذلك بمزيد من التراجع للدولة
عن الخدمات التي كانت تقدمها للمواطنين ،ومي وضعية أفادت منها بعض الطبقات بفضل عالقات
الزبونية ،والفساد في حين تضررت الطبقات األخرى األقل حظا (خرمة ووآخرون ،2014 ،ص ِّ .)318
خروِّج الشعب الجزائري في أكثر من واليةِّ ،وبدأ الحديث عن تنظيم
كل هذه األسباب كانت سببا ل ِّ
مظاهرات مناهضة للنظام يوم  05أكتوبر  ،1988بدت بوادرها يوم  04أكتوبر مساء بالعاصمة وانتشرت
في صباح  05أكتوبر لتشتد وتعم العاصمة ونواحي أخرى من الوطن ضمت هذه املظاهرات العديد من
الفلات الشعبية وخاصة املوجودة على خطوط املواجهة مع تدهور أحوالها املعيشية بحيث تصدرها
املفصولون عن الدراسة والعاطلون عن العمل والكهول والعزاب (عنصر ،2011 ،ص ص .)38-37
وكانت املظاهرات عنيفة بحيث شملت عمليات التخريب والتكسير وكانت موجهة أساسا ملقرات
حزب جبهة التحرير الوطني ،ورفعت فيها شعارات معادية لقيادة الحزب التي كان رمزها آنذاك األمين
محمد الشريف مساعدية ،وهذا ما يفسر برفض األحادية الحزبية ،أما الوجه اآلخر لألحداث كان موجه
أساسا للمساحات الكبرى التابعة للقطاع العام ،كالوزارات وأسواق الفالح وبقيت كافة املحالت الخاصة
سليمة بعيدة عن كل عطب ،وهذا ما فسره البعض برفض االحتكار واملطالبة بفتح السوق ،أي إقامة
إقتصاد السوق " ...فاألحداث سرعان ما تطورت صبيحة يوم  05أكتوبر لتأخذ بِّعدا جماهيريا مستهدفة
رموز الدولة من قسمات الحزب ومقرات الوزارات ،وبصفة أخص مراكز الحافالت ،الشرطة وأسواق
الفالح ،رمز معاناة املواطنين اليومية (بلعور ،2009 ،ص ِّ .)3
لقد امتدت املظاهرات إلى مدن أخرى كوهران ،عنابة ،قسنطينة ...مما أدى رئيس الجمهورية
أكتوبر طبقا ألحكام املادة  119من دستور  ،1979كما
ِّ
الشاذلي بن جديد إلى إعالن حالة الحصار يوم 06
صدر بيان عن القيادة العسكرية يعلن منع حظر التجول في منتصف الليل إلى السادسة صباحا بين
منطقتي الرويبة إلى الشراقة ،إال أن املظاهرات واالحتجاجات لم تتوقف بل زادت اشتعاال رغم حالة
الحصار وحظر التجول وبلغت ذروتها يوم  10أكتوبر حيث أطلق الجيش والشرطة النار على املدنيين أثناء
قيامهم بمسيرة سلمية كانت من اإلسالميين انطالقا من من بلكور إلى مسجد السنة بباب الوادي ،ونالحظ
هنا أن املواجهة كانت عنيفة ،والسلطة عمدت إلى استعمال حقها املشروع في استعمال القوة من أجل
إعادة النظام العام (نايت سعدي ،2002-2001 ،ص .)65
وقد مثلت احتجاجات عام  1988تجمعا فريدا ملن يمكن تسميتهم "باملهمشين" بتنوع أسس
التهميش (ثقافي ،اجتماعي ،اقتصادي )...ولقد سبق لكل منهم أن عبر عن سخطه تجاه الدولة والنظام على
امتداد الثمانينات من القرن العشرين كل على حدة ،حيث مثلت هذه اللحظة ما يمكن تشبيهه بأنه
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تحالف وتكتل واسع بين هذه الفلات بداية من خريجي الجامعات ،والعاطلين عن العمل ومن تم تسريحهم
من جهاز الدولة في إطار السياسات الليبيرالية الجديدة القاضية بتقليص جم جهاز الدولة ،وأصحاب
املهن والحرف املتضررين من سياسات االنفتاح (خرمة ِّوآخرون ،2014 ،ص ِّ .)320
لقد شكلت أحداث أكتوبر  1988تجليا واضحا لحالة اإلنسداد التي عاشها النظام السياس ي في
نهاية الثمانينات ،وكانت إيذانا بانهيار أركان شرعيته ،لقد عرفت صائفة  1988تالعبات ال حصر لها،
قرارات غير مسؤولة ،أخطاء فادحة وأخذ منطق الصراع داخل نظام بن جديد منحى خطير ،وبدأت
تتسرب أخبار من شأنها هدم ثقة الشعب في مسؤوليه منها تعلق كبار املسؤولين بقضايا كبيرة في الفساد،
باإلضافة إلى القرارات الخاطلة التي ارتكبها مجلس الوزراء ،والتي زادت من عناء ونكد الشعب الجزائري،
كزيادة نسبة الضرائب وزيادة أسعار املواد األولية من   10إلى   30وتوقيف منحة السياحة ،وإعالن
الصحافة أن الدولة الجزائرية قد قررت التوقف عن بناء املساكن االجتماعية ،وفصل محتمل للمعلمين
الذين لهم أقل من خمس سنوات في التدريس كما أن السوق فارغة والتمويل معطل (بوضياف،2008 ،
ص ِّ .)121-120
ومن أجل التنفيس عن حالة الغضب تلك وكنوع من التعويض السياس ي ،وعد الرئيس في خطاب
ي في  10أكتوبر  1988أنه سيقدم مشروعا لإلصالح السياس ي ،ولم يستبعد
وجهه عبر التلفزيون الجزائر ِّ
إصالح املؤسسات الدستورية القائمة ،وفي 12أكتوبر أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت فيه أنه
سیجرى في  3نوفمبر  1988تعديالت دستورية جديدة ،تشمل تنظيما جديدا للسلطة التنفيذية على أن
تعرض هذه اإلصالحات في استفتاء شعبي ،وتم إلغاء حالة الطوارئ ،وبدأ يسود الهدوء النسبي بعد أسبوع
حافل باألحداث الدامية التي عاشتها الجزائر ،وفي  23فيفري  1989صوت الشعب الجزائري بنسبة 73,4
بامللة بنعم لصالح الدستور الذ ي أقر مبدأ التعددية السياسية (سعد ،2010 ،صفحة ِّ .)57
وفي كانون الثاني/يناير  2011ظهرت جملة احتجاجات شعبية في الجزائر متأثرة بموجة
االحتجاجات العارمة التي اندلعت في العالم العربي وبخاصة الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس
التونس ي ،وقادت هذه االحتجاجات مجموعة من الشبان الذين طالبوا بإجراء مجموعة من اإلصالحات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ويمكن تحديد األسباب التي أدت إلى هذه االحتجاجات بالشكل
التالي( :الحمداني ،2011 ،ص ص :)18-17
 الوضاع املعيشية :البطالة وغالء املعيشة والسكن وارتفاع أسعار املواد الغذائيةِّ .
 املطالبة بإصالحات سياسية :تتهم املعارضة حكومة الرئيس بوتفليقة بغلق املجال السياس ي
من خالل ما يسمى بالتحالف الرئاس ي الذي يضم ثالثة أحزاب مشكلة للحكومة ومسيطرة على البرملان
منذ .1999
كانت بدایة االحتجاجات في الجزائر العاصمة واملدن الرئیسیة األخرى في أعقاب شائعات بأن
أسعار املواد الغذائية األساسية كالسمید والسكر ،الزيت الخاص بالطبخ ،كانت على وشك االرتفاع مرة
أخرى بسبب اللوائح الجديدة التي كانت تهدف إلى كبح جماح السوق غيرالرسمیة ،كانت أعمال الشغب
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عفوية ولیس لديها أي شعارات سیاسیة ،كان شعارها الوحید مناهضة ارتفاع تكالیف املعیشة بسبب
الزیادات في السوق العاملیة للمواد الغذائیة حیث تعد الجزائر من أكبر مستوردي املواد الغذائیة ،وتقلص
الدعم الحكومي ،وانخفاض الحد األدنى لألجور الراكدة ،كان مثيرو الشغب غاضبون أیضا من الدولة
بسبب نقص حاد في املساكن بأسعار معقولة ،وفشل النظامين التعلیمي والصحي وشملت مطالبهم تحسين
الظروف املعیشیة وانخفاض أسعار املواد الغذائیة وتوفير فرص العمل واالحترامِّ .ومع ذلك لم یضف قط
الطابع السیاس ي على أعمال الشغب ،ولم یتحول االحتجاج إلى احتجاج سیاس ي ،ولم تكن هناك مسيرات
وال شعارات مشتركة ِّوال مطالب منسقة )ِّ .(brown, 2011, p3
اتخذت تلك اإلحداث النمط نفسه لحركات احتجاجية سابقة ،شبان تتراوح أعمارهم بين 16
و 24سنة يشكلون مجموعات صغيرة في أحيائهم ثم یخرجون إلى الطريق العام إلقامة حواجز ِّومتاريس
تستعمل فيها اإلطارات املطاطية املشتعلة ثم تنشب املواجهات بعد ذلك مع مختلف األجهزة األمنية ،كما
قام الشبان بتحطيم املحالت التجارية ،واملؤسسات الرسمية (مراكز شرطة ،مدارس ،مكاتب بريد،)...
وحاولوا اقتحامها .تميزت تلك األحداث بافتقارها لشعارات ذات طابع سياس ي ،أو اجتماعي محدد ،وهو ما
جعل الخطاب اإلعالمي الرسمي ینفي عنها أي توجه سياس ي ،ويحصرها في احتجاج ضد رفع أسعار بعض
املواد الغذائية ،هذا املوقف تبنته السلطة العامة التي رفضت أن تزج الشرطة في مواجهات مع الشبان
املحتجين حتى وهم يقطعون الطرق العامة ليقتصر تدخلها على احتالل مواقع دفاعية عندما یتعلق األمر
بمحاولة اقتحام مراكز الشرطة ِّواملؤسسات الرسمية ،وهو ما قلص الخسائر البشرية (جابي ،2011 ،ص
ص ِّ .)6-5
وكان رد فعل الحكومة بإجراء مجموعة من اإلصالحات اإلستباقية بحيث علقت الحكومة في 09
كانون الثاني/يناير الرسوم الضريبية املفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر ،وعلى املستوى
الرسمي أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها من جديد
على إنتاج واستيراد املواد الغذائية االستراتيجية ،وذلك بعد يوم واحد من تعليق الحكومة الرسوم
املفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر ،كما تقرر رفع حالة الطوارئ املفروضة في الجزائر
منذ  19عام ،وذلك في  22شباط فبراير 2011ومي خطة يرى مراقبون أنها جاءت لتفادي تصعيد
احتجا ي مماثل للثروات التي تهز العالم العربي (خرمة ،2014 ،ص .)326
كما استخدم النظام في الجزائر لفترة طويلة عائدات النفط لتمويل نظام التحويالت االجتماعية
ً
السخية التي يستفيد منها كل جزائري تقريبا :األسر واملوظفون املدنيون واملحاربون القدامى واملشتركون في
خدمات الغاز والكهرباء ،وأصحاب السيارات واملزارعون واملستفيدون من مشاريع اإلسكان العامة،
والشباب العاطلون عن العمل ،ورجال األعمال ،وشركات االستيراد وشركات املقاوالت العاملة في املشاريع
والتحويالت
ِّ
العامة ،والفنانون ،وغيرهم من الفلات التي تستفيد بطريقة أو أخرى من الدعم الحكومي
والريوع .وقد مكن ذلك الحكومة من شراء السلم االجتماعي عن طريق والء قطاعات مختلفة من السكان،
كما قررت الدولة تقديم مساعدات من شأنها السماح للشباب بإنشاء مؤسسات صغيرة ،وكلفت هذه
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العملية قرابة  2مليار دوالر دفعت من الخزينة العمومية ،وإن كانت هذه املساعدات أخذت شكل قروض
من دون فائدة مع تسهيالت غير مألوفة في التسدید (عاش يِّ .)2013 ،
وبالتالي نجد أن السلم االجتماعي في الدول الريعية النفطية يعتمد بصفة مطلقة على توزيع الريع،
وهنا تكمن خطورة الوضع ،فأسعار البترول مرتبطة بعوامل خارجية ال تتحكم فيها الدول املنتجة للنفط،
فعندما ترتفع أسعاره في األسواق الدولية تتمكن الدولة من التحكم في مختلف األوضاع االجتماعية
بشراء السلم االجتماعي والحصول على شرعية مزيفة عن طريق توزيع الريع على السكان في شكل خدمات
مجانية مثل (مجانية التعليم مجانية الصحة ،مجانية السكن) مثلما حدث في أحداث جانفي ،2011
والعكس من ذلك عند انخفاض أسعار النفط يتراجع الدور االجتماعي للدولة وهذا ما يؤدي إلى تهديد
السلم االجتماعي مثلما حدث في الثمانيناتِّ .
 -3قضايا التنوع وإشكالية اإلنتماء كعام مفسر لثنائية الدولة واملجتمع في الجزائرّ :
عرفت املجتمعات البشرية ظاهرة التعددية الدينية واملذهبية واللغوية واإلثنية ،وتحولت
التعددية إلى قيمة أساسية في املجتمعات املتنوعة بشريا ودينيا وثقافيا ،وأصبحت التعددية في ذاتها ال
تعني سوى ظاهرة اجتماعية ،ويتوقف األمر بكل أساس ي على إدارة التعددية ،إذ أن هناك إدارة سليمة
للتعددية تحفظ للجماعات املتنوعة أن تعيش مع بعضها وتعبر عن اختالفها وتنوعها في جو من االحترام
املتبادل ،وهناك تعددية سلبية تقوم على اعتبار التنوع "مصدر ضعف" وليس "مصدر غناء" ما يستدعي
فصل اآلخر املختلف لصالح الجماعة األكبر وهو ما يؤدي إلى حروب إثنية أو مذهبية أو عرقية ويهدد
السلم االجتماعي على مستوى الدولةِّ .
وفي الجزائر شكلت بعض القضايا الثقافية واإليديولوجية محاور أساسية هددت السلم االجتماعي
خالل مراحل متعاقبة وعملت بوصفها بؤرا تتناقض حولها تصورات النخب والقيادات داخل املجتمع،
فالجدل بين مشروع الدولة اإلسالمية من جهةِّ ،والنظام الجمهوري من جهة أخرى يكاد يكون السبب
الرئيس ي في الصراع الدامي الذي عرفته الجزائر ،كما أن جدال آخر تمحور حوله الصراع قام بين دعاة
منظومة التعريب واملنظومة الفرنكفونية ،وقد ترتب عليه ضرر كبير من مستوى التعليم والتربية وإنتاج
القيم كما أن تسييس املسألة األمازيغية وتوظيفها في إدارة الصراع شكل جدال زاد من معاناة الجزائريين
وقد انعكس كل ذلك على االستقرار والسلم االجتماعيِّ .
فخالل السنة الدراسية  1995-1994شهدت منطقة القبائل موجة من االحتجاجات أهمها
إضراب أطفال املدارس أطلق عليه "مقاطعة املحفظة" وكانت عبارة عن مقاطعة واسعة للدراسة في
منطقة القبائل ،وقد تم هذا بدعوة من الحركة البربرية ،وفي ظل األزمة ردت السلطات من خالل اليامين
زروال الذي أراد تهدئة الوضع بإدخال اللغة األمازيغية في التعليم باملنطقة ،كما تم إنشاء املحافظة
تلفزيونية باللغة األمازيغية ،وقام الرئيس اليمين زروال بإضافة
السامية لألمازيغية ،وتم إحداث نشرات ِّ
البعد األمازييي ،وأعتبره أحد أهم املقومات األساسية للهوية الجزائرية إلى جانب اإلسالم والعروبة
وأدرجه في التعديل الدستوري .(didierl & rolinde, 1999, p173) 1996
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وفي العام الذي شهدت الجزائر ما عرف حينها بالربيع األسود األمازييي وبالرغم مما يحمله مسمى
هذه الحركة من بعد هوياتي ال يمكن إنكاره ،إال أنه ال يمكن قراءة هذا البعد لهذه الحركة ،بمعزل عن
السياق االجتماعي واالقتصادي األوسع للجزائر حيث أن معدل البطالة في عام  2000تصاعد ليبلغ 30
باملائة ،في وقت كانت الجزائر محققة فيه لفوائض مالية بفضل الغاز والنفط (خرمة ،2014 ،ص .)322
وتفجرت األحداث إثر وفاة شاب في إحدى مقرات الدرك الوطني ،وبالتالي وقعت مظاهرات شهدت
مواجهات عنيفة بين املتظاهرين وقوات األمن والدرك راح ضحيتها ما ال يقل عن  70من الشباب وملات
الجرحى واملوقوفين ،وكانت من نتائجها تشكل تنظيم شعبي جديد عرف باسم "تنسيقية العرو " في
جوان  ،2001والذي ضم أبرز العائالت في منطقة القبائل ،وممثلين من الفعاليات البربرية املختلفة ،حيث
حاول زعماء العرو الضغط على السلطة حيث سار ملات اآلالف من املتظاهرين يوم  14جوان إلى
العاصمة وتسببت املظاهر في حرق وتدمير واجهات املحالت واملؤسسات العمومية والخاصة إال أن قوات
األمن لم تواجهها بأمر من وزارة الداخلية في محاولة المتصاص الغضب الشعبي (عنصرِّ .)2011 ،
خاصة وأنها جاءت في السياق السياس ي األعم الذي كان يتجه إقرار املصالحة الوطنية ،ومن ثم
سعي النظام إلى تهدئة األوضاع وتفادي أي صدام أو انفجار من أي نوع في الدولة ،ومن ثم قبول النظام
إلى تهدئة األوضاع ،وتفادي أي صدام أو انفجار من أي نوع في الدولة ،ومن ثم قبول النظام للتفاوض
وتأكيده تلبية املطالب املرفوعة إليه ،ذلك أن التنسيقية قد تبنت وثيقة مطلبية مكونة من  15نقطة
للتفاوض مع النظام حولها لتهدئة األوضاع ،حمل بعضها طابعا هوياتيا والبعض اآلخر تركز حول الحاجات
التنموية واالقتصادية ملنطقة القبائل ،األمر الذي أدى إلى االعتراف باللغة األمازيغية كلغة وطنية بعد
تعديل دستوري صادق عليه البرملان بغرفتيه ،وشكلت هذه األحداث دليال إضافيا على ضعف تمثيلية
القوى السياسية ،وعدم قدرتها على مسايرة مطالب الشارع الجزائري ،األمر الذي اضطر الدولة للرجوع إلى
تنظيمات تقليدية لضمان تمثيل سكان تلك املنطقة( .الشوبكي ،2013 ،ص ِّ .)314
واملالحظ أن هذه املظاهرات قد ركزت -ألول مرة -على املطالب االقتصادية واالجتماعية والتي
طغت على املطالب الثقافية التقليدية ويعكس ذلك تذمرا عاما جزائريا من سوء األحوال االقتصادية،
وارتفاع نسبة البطالة وصعوبة الحصول على السكن ،ويشتكي سكان منطقة القبائل من عدم اهتمام
الدولة بتنمية مناطقهم وال ِّيرى الكثير منهم فرقا بين حاله اليوم وحالها وقت االستقالل (شامة،2011 ،
ص .)184
كما ظهرت العديد من االحتجاجات في الجنوب منذ ( )2004-2003بظهور حركة "أبناء الجنوب
من أجل العدالة" ،ثم انقسمت الحركة إلى جناح متشدد يطالب باالنفصال عن الشمال ،أو على األقل
بحصة من عائدات النفط لواليات الجنوب وقد لجأ هؤالء إلى حمل السالح ثم تخلوا عنه ،بينما يوجد
أغلب أوللك شمال مالي ضمن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ،بينما حافظ البقية على نهج
حركة أبناء
املطالبة بحقوقهم املشروعة دون عنف ،وعلى الرغم من أن أغلبية املحتجين تهمه العالقة مع ِّ
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الجنوب من أجل العدالة ،فإنهم يقرون أن الجنوب قد تعرض لظلم تنموي ،وصف بالتاريخي ( جاج،
 ،2015ص ِّ .)4
ثم جاءت أحداث منطقة وادي ميزاب (غرداية) التي استمرت فيها املواجهات بشكل متقطع خالل
سنتين تقريبا  2010-2008واستمرت إلى غاية  2015بين سكان من أصول إثنية ومذهبية متباينة :العرب
املالكيين واألمازيغ اإلِّباضيين ،حدث ذلك بالرغم من أن هؤالء السكان تعايشوا في سلم ووئام ملات
السنين ،ولم تحدث بينهم صراعات عنيفة مثل تلك التي عرفتها املنطقة خالل الفترة املذكورة .ويجمع
املتتبعون لألحداث ،بما في ذلك العقالء من سكان املنطقة ذاتها ،على تضافر العوامل االقتصادية مثل
تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،والعوامل السياسية مثل التنافس بين تيارات وأحزاب سياسية
للسيطرة على املنطقة ،وصراع األجنحة داخل مؤسسات النظام حول النفوذ ،والعوامل االجتماعية مثل
توظيف عناصر التباين واالختالف العرقي واملذهبي ضمن تلك الصراعات ،باإلضافة إلى التمييز الذي
مارسه ممثلو النظام على املستوى املحلي بين سكان املنطقة ساهم في تفجير األوضاع وتفاقمها (عنصر،
 ،2011ص ِّ .)10
نصل في األخير أن هناك عالقة ارتباط قوية بين أزمة االندماج الوطني والواقع االقتصادي
والسياس ي ،وهذا يؤكد أن التعددية في حد ذاتها ليست خطرا في الدول التعددية وإنما تصبح مشكلة
عندما تشعر جماعة ما بحرمانها من بعض املميزات التي تعد حقا لها ،وتشعر باستبعادها وتهميشها
سياسيا واقتصاديا وإداريا ،ومن ثم فالقضية األهم مي إدراك مفهوم الجماعة للسيطرة السياسية
فالصراعات العنيفة غالبا ما تكون نتيجة رؤية جماعة معينة أن هناك جماعة أخرى تسيطر على الدولة
ومؤسساتها ومواردها وهذا القولِّ ينطبق على األقليات في الجزائر سواء في منطقة القبائل أو في الجنوب
الجزائري من خالل الحركات االحتجاجية في املنطقتينِّ .
الخاتمةّ :
من خالل تتبع تأثيرات مهددات السلم االجتماعي على العالقة بين الدولة واملجتمع في الجزائر
خالل مراحل متعددة من ثمانينات القرن املاض ي إلى غاية السنوات األخيرة نجد أن السلم االجتماعي
يتعلق مباشرة بارتفاع وانهيار أسعار النفط فكلما انخفضت أسعار النفط شكل ذلك تهديدا للسلم
االجتماعي وكلما ارتفعت أسعار النفط تضطر الدولة إلى شراء السلم االجتماعي سواء في مرحلة االقتصاد
املوجه أو خالل مرحلة االنفتاح االقتصادي والتحول نحو االقتصاد الحر وتوصلنا في هذا الجزء من
الدراسة إلى أن االستقرار والسلم االجتماعي في الجزائر مرهونِّ بتقلبات أسعر تلك املادة ،وهو ما ظهر جليا
خالل أحداث أكتوبر  1988وكذلك أحداث جانفي  2011من خالل عدم املساواة التوزيعية على مختلف
طوائف املجتمعِّ .
كما لعبت قضايا الهوية دورا بالغ األهمية بالنسبة للعالقة بين الدولة واملجتمع وهو ما تجلى
خالل ثالث مراحل املرحلة األولى أزمة القبائل في الثمانينات وكذلك إلغاء انتخابات  1991بعد فوز الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ وبعدها الربيع األسود األمازييي ،لتأتي أحداث غرداية لتأكد صحة الفرضيات بعد
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األحداث الدامية في الجنوب الجزائري التي تعيد الحديث عن كيفية تحقيق السلم االجتماعي في الجزائر
وإعادة التوزان بين الدولة واملجتمع بالتركيز على قضايا عدم املساواة في التوزيع للدخل واإلدارة السليمة
للتعدديةِّ .
ِّ
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