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إن أنظمة دول المغرب العربي السيما األقطار الثالثة (تونس -الجزائر -المغرب) ومنذ
استقالليا إلى اليوم تعاني من فقدان الشرعية الديمقراطية وعسر استنبات مقوماتيا الضرورية التي من

ش أنيا أن تدفع عجمة التحول والتنمية ،ويبقى السبب الرئيسي وراء ىذا االستعصاء وعسر الوالدة في
حال الدول الثالث ىو أن أنظمتيا السياسية ال تزال تستند إلى أنماط ثقافية قبمية ومؤسسات تحكميا

محددات غير عقالنية ،من قبل المصادر التقميدية لمشرعية المتمثمة أساسا في الدين والتاريخ وىالة

الزعيم.

وعمى ذلك عممية بناء الشرعية الديمقراطية كعممية تطورية تاريخية حضارية مؤسساتية ،بنائيا

في المستقبل المنظور في حال الدول المغاربية الثالث (تونس ،الجزائر ،المغرب) مرىون بإنجاز تحوال

ديمقراطيا حقيقيا ،ولتحقيق ىذا األخير عمى األنظمة السياسية القائمة ومختمف القوى السمطوية
والمجتمعية أن تَتقبل وتتخذ مبادئ النظام الديمقراطي كآليات وكمصادر عن طريقيا تُستمد الشرعية
واألحقية في الحكم ،إذ ال يمكن الحديث عن ديمقراطية نِظام دون أن يتمتع بدرجة ما من الشرعية
والمقبولية ،كما ال يمكن الحديث عن دولة ذات نظام شرعي ديمقراطي من دون أن يقبميا مواطنو

البمد والمنطقة والعالم.

الكممات المفتاحية :الشرعية السياسية ،التحول الديمقراطي ،األنظمة السياسية المغاربية.

Abstract:
The regimes of the Arab Maghreb countries, especially the three countries (Tunisia,
Algeria, Morocco) and their independence to this day suffer from the loss of democratic
legitimacy and the lack of culture of the necessary elements that will drive the process of
transformation and development. The main reason for this obstruction and infertility in the
case of the three countries is That their political systems are still based on tribal cultural
patterns and institutions governed by irrational determinants, by traditional sources of
legitimacy, mainly religion, history and leadership.

The process of building democratic legitimacy as an institutional development process, in the
foreseeable future, in the case of the three Maghreb countries (Tunisia, Algeria and
Morocco) depends on the extent of achieving real democratic transformation. As a
mechanism and sources of legitimacy and right to rule. You can not talk about democracy
without a degree of legitimacy and acceptability, so as to consolidate a state with a legitimate
democratic system must be accepted by the citizens of the country and the region and the
world.
Keywords: Political legitimacy, democratic transformation, regimes of the Arab
Maghreb countries.

مقدمة:

إن األنظمة السياسية المغاربية اليوم بين المطرقة والسندان ،عجز ديمقراطي وأزمة شرعية،

ووفقا لذلك فاألمر الذي يجعل من إمكانية تحقيق الحداثة السياسية مستقبال مرىون بمدى قدرة األنظمة
في تحقيق نقمة نوعية ديمقراطية ،وذلك لن يتأتى إلى بالخروج من ذلك الوضع المتأزم (أنظمة سمطوية

فاقدة لمشرعية الديمقراطية) متوجية نحو ديمقراطية األنظمة تستمد شرعيتيا من أسس حديثة ،وعمى
ىذا األساس جاء ىذا المقال كدراسة استشرافية عن مدى قدرة أنظمة المغرب العربي السيما األقطار
الثالثة :تونس ،الجزائر ،والمغرب عن تخطي ذلك الوضع المتأزم ،والوصول بمجتمعاتيا إلى بر

األمان ،محاولين اإلجابة عن السؤال التالي :ما مدى قدرة األنظمة السياسية المغاربية عن تخطي

الوضع المتأزم (أزمة ديمقراطية ،وأزمة شرعية) ،متوجهة بمجتمعاتها نحو الديمقراطية ،وبناء
الشرعية بأسس حديثة في المستقبل المنظور؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم وضع سيناريوىان بمثابة احتمالين :األول يذىب إلى نجاح األنظمة
في إنجاز تحول ديمقراطي ،وبناء شرعية ديمقراطية في المستقبل المنظور ،والثاني يذىب إلى

استم اررية فشل األنظمة في تحقيق التحول ،واكتساب الشرعية في نظر المجتمعات التي تحكميا.

أوال :سيناريو إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي ،وبناء شرعية بمتكآت حديثة.

ىذا االحتمال يذىب إلى إمكانية نجاح األنظمة السياسية المغاربية في تحقيق تحوال ديمقراطيا،
وبناء شرعية سياسية بأسس حديثة في المستقبل المنظور ،بالرغم من وجود العديد من المعوقات التي

تجعل من ميمة األنظمة ىذه صعبة ،تحول دون الوصول إلى المبتغى المرجو منو ،والمتمثل في بناء
أنظمة الشرعية الديمقراطية ،إالّ في حالة قدرة األنظمة أن تحقق جميع شروط التحول ومستمزمات بناء
الشرعية الديمقراطية 1،واالنطالقة تكون بإقامة عالقات سياسية وقانونية سوية بينيا وبين التشكيالت

السياسية والمدنية والشعبية.

1

 لإلطالع على أىم مستلزمات بناء أسس الشرعية الدديقراطية أنظر :بن عمراوي عبد الدين ،متطلبات بناء أسس الشرعية الدديقراطية يفاألنظمة السياسية ادلغاربية ،مجلة جيل للدراسات السياسية والعالقات الدولية ،ع( 13ديسمرب  ،)2017ص .53-42

إن احتمال تحقيق النظم السياسية المغاربية شرعية ديمقراطية مرىون باحتمال تحقيق تحوالً

ديمقراطيا ،كون ىذا األخير مستمزم من مستمزمات بناء الشرعية الديمقراطية ،وىذا ال يعني أن األنظمة
الغير ديمقراطية ال تحقق شرعية سياسية ،بل نرى في بعض األحيان أن درجة الشرعية السياسية في

األنظمة السمطوية والتي تتحصل عمييا بمصادر تقميدية ىي األعمى من درجة الشرعية السياسية التي
تتحصل عمييا األنظمة الديمقراطية بمصادر حديثة ،فالفارق يكمن في أن األنظمة التسمطية تتحصل
عمى الشرعية بمصادر تقميدية وبوسائل غير أخالقية كوسيمة العنف والتيديد ،وىنا عادة ما يكون

التأييد الشعبي بسبب الخوف ،كأن النظام التسمطي ىنا يتحصل عمى شرعية مشوىة ومزيفة غير
حقيقية ،أي يكتسب شرعية في ظل غياب الثقة المجتمعية** ،و" في غياب الثقة ،ال يصبح لمقوانين

قوة" ،1وعمى ذلك تعم الفوضى وعدم االستقرار ،في حين األنظمة الديمقراطية تتحصل عمى الشرعية
الحقيقية بالمصادر الحديثة المجتمعية.

ما يدعم سناريو نجاح األنظمة المغاربية في تحقيق التحول الديمقراطي وبناء شرعية عمى أسس

حديثة في المستقبل المنظور ىو تزايد انتشار القيم الديمقراطية عالميا ،وتراجع المصادر التقميدية

لمشرعية وطنيا ،إذ أصبحت قضية الديمقراطية المتغير األساسي والحاكم في المشيد السياسي العالمي
بفعل المستجد من الظروف الدولية واإلقميمية والوطنية في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد
والعشرين ،وتبعا لمنطق منظري الموجة الثالثة لمديمقراطية الميبرالية وما ذىب إليو في ىذا الخصوص

فوكوياما في نياية التاريخ ،وىنتنغتون في صراع الحضارات ،فنجاح النظم والمجتمعات الرأسمالية

مرجعو إلى القيم والخصائص المميزة لمنظام الديمقراطي ،حيث منحتيا تمك الخصائص القدرة عمى
حماية قيميا وتحقيق أىدافيا ،وكانت أداتيا في إدارة أزماتيا وحل مشكالتيا ،وبالخصوص مشكمة

العالقة بين المجتمع والسمطة السياسية.

وعمى ذلك تم انتشار عالميا أنو باإلمكان افتراض أن الحل الديمقراطي لممشكمة السياسية في

المجتمعات المتخمفة والمتجسدة أساسا في مشكمة العالقة بين المجتمع والسمطة السياسية ىو جوىر
حل المشكمة السياسية فييا ،ويمكن أن يكون ىذا الحل أيضا وفي الوقت نفسو األساس الذي تقوم عميو

حمول المشكالت األخرى في تمك المجتمعات عمى أساس أن تبني قيم النظام الديمقراطي ومبادئو،

*  -ال ديكن فصل مفهوم "الشرعية" عن مفهوم أوسع ىو "الثقة" اليت تشكل حلمة النسق السياسي ،ومن دوهنا تتحول ادلؤسسات القائمة إىل
ىياكل شكلية فارغة ،إذ يرتبط مفهوم الثقة باألبعاد القيمية واجلوىرية يف العمل السياسي يف ما وراء التحديدات الشكلية للشرعية يف أبعادىا
القانونية وادلؤسساتية ،كما أهنا إطار تقومي حالة الشرعية اليت ال ديكن ضبطها اعتباطيا يف زمنية دورية ،دلزيد من التفصيل ،انظر :سلمان بونعمان،
أسئلة دولة الربيع العربي نحو نموذج الستعادة نهضة األمة (بَتوت :مركز مناء للبحوث والدراسات ،ط ،)2013 ،1ص.226
 -1ىذه ادلقولة لعامل اقتصادي ايطايل" أنطونيو جينوفيسي" ،يرى أن الثقة االجتماعية تنشأ من مصدرين مرتبطُت :معايَت التبادل وشبكات
ادلشاركة ادلدنية ،أنظر :روبرت بوتنام ،ترمجة :إيناس عفت ،كيف تنجح الديمقراطية تقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة(القاىرة:

اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية ،ط ،)2006 ،1ص.216-215

واألخذ بآلياتو ومؤسساتو.

1

ونظ ار لألىمية التي يحمميا نموذج النظام الديمقراطي أكدت دول العالم الكبرى(خاصة الواليات

المتحدة األمريكية) عن تعزيز الديمقراطية ونشر مبادئيا عالميا* ،كما سعت العديد من دول العالم

المعولم ديمقراطيا لم يترك – ولن
المتخمفة تأييدىا لمطالب الديمقراطية والسعي في تبنييا ،ىذا العصر ُ
يترك -لدول المغرب العربي خيا ار بديالً عن خيار الدمقرطة ،وأن تغرد خارج السرب العالمي األحادي

القطب.

وىذه العولمة الديمق ارطية من شأنيا أن تدعم سيناريو نجاح دول المغرب العربي في تحقيق

تحوال ديمقراطيا وترسيخ قيم الحداثة السياسية ،وما يعزز من احتمال ىذا النجاح  -والحاجة الماسة

إلى الخيار الديمقراطي في المستقبل المنظور -أيضا ىو التراجع الكبير في مصادر الشرعية التقميدية

من شرعية تاريخية – ثورية وشرعية كاريزمية ،و بدرجة أقل الشرعية الدينية خاصة في الحالة
المغربية ،وصراع ما تبقى من شرعية األنظمة السمطوية مع بعض المصادر الحديثة المميدة لبروز

الشرعية الديمقراطية.2

 -1علي عباس مراد ،ديمقراطية عصر العولمة(بَتوت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط ،)2015 ،1ص.55-52
 كل التيارات الفكرية ادلعروفة تارخييا واليت شاىدهتا الساحة العربية ،وادلغاربية منها :القومية واللربالية واإلسالمية واليسارية ،تتفق رلتمعة علىفكرة جوىرية مفادىا أن الدديقراطية حل دلشكلة السلطة االستبدادية يف الوطن العريب ،دلزيد من التفصيل ،أنظر - :سامل األبيض ،يف :رلموعة
من الباحثُت" ،الثورات واإلصالح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خالل الثورة التونسية" ،ملفات ،ادلركز العريب لألاحباث

ودراسة السياسات ،مارس  ،2011يف ادلوقع:
تاريخ التصفحhttps://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art142.aspx.2017/12/10 :
* على سبيل ادلثال تبٌت الربدلان األورويب موقفا ودورا فاعال يف الضغط على الدول ادلغاربية بربط العالقات االقتصادية احبقوق اإلنسان والليربالية
والتعددية والتحول الدديقراطي لدرجة دفعت بعض تلك الدول إىل إنشاء وزارة خاصة احبقوق اإلنسان كما ىو احلال يف ادلغرب األقصى .انظر:
-Driis Basri, Michel Rousset et Georges Vedel, Trente Années Constitutionnelle au Maroc
)Maroc : L.G.D.J.-E.J.A. N 2568 , juillet 1993), p.82.
2
دائما ما
 قد ربط العديد من الباحثُت ظاىرة التحول الدديقراطي بالشرعية الثورية اليت قد تكون متالزمة و مصاحبة دلراحل التحول الدديقراطي و ًتكون الشرعية الثورية ىي الشرعية احلاضنة لعملية التحول الدديقراطي فغالبًا ما تكون أدوات و وسائل الشرعية الثورية ضرورية لبدء إجراءات
التحول الدديقراطي و محاية تلك االجراءات و الشرعية الثورية ترتبط أكثر مبرحلة االنتقال الدديقراطي فهي تبدأ مع االنتقال الدديقراطي
و تتحول إىل شرعية االجناز اليت تتمثل يف وجوب إجناز بناء وإعادة تأىيل و ىيكلة مؤسسات الدولة و وضع األسس الدستورية و القانونية
الدديقراطية اليت يتفق عليها االطراف الفاعلُت و حتقيق العدالة االنتقالية اليت تعد اآللية االصيلة و الالزمة لبناء شرعية دستورية ودديقراطية
مستمدة من الشرعية الثورية و مًتمجة ذلا و تلك ىي ادلرحلة األىم و األكرب من عملية التحول الدديقراطي اليت تنتهى باستقرار الشرعية
الدستورية و القانونية للمؤسسات السياسية اليت انتجتها عملية التحول ،دلزيد من التفصيل أنظر - :زلمد أبو عمشة ،مستقبل التحول
الدديقراطي يف العامل العريب وعالقتو بتحقيق التنمية اإلقتصادية ،ادلركز الدديقراطي العريب للدراسات االسًتاتيجية والسياسية واالقتصادية ،يف
ادلوقع http://democraticac.de/?p=10102 :تاريخ التصفح.2016/01/10 :

فاإليديولوجية الثورية والكاريزمية في نظر الفرد المغاربي تتجو نحو التالشي والزوال ،وىذا ما

يجعل من درجة حظوظ بناء الشرعية عمى األسس الديمقراطية تتزايد* ،فتوجو النخب الحاكمة لدول
المنطقة في التخمي عن الشعارات الثورية واستبداليا بشعارات الحداثة والديمقراطية والحكم الراشد

ومحاربة الفساد السترضاء واستيواء الجماىير الشعبية بارزة لمجميع.

كما أن شعوب المنطقة المغاربية اليوم لم تعد تؤمن بأنظمة الشرعية التاريخية والكاريزمية

(الجزائر وتونس) ،والممزوجة بالدين (المغرب األقصى) ،أن تحقق تحوال ديمقراطيا ،وأن تمبي

حاجياتيم وتحقق المصمحة العامة ،كما لم تعد شعارات الثورة تستيوي مشاعرىم ،كما ال تجذبيم
شخصية الحاكم ،مع العمم أن ُحكام الدول الثالث اليوم يفتقدون إلى درجة عالية من الكاريزما ،خاصة
في الحالتين التونسية والجزائرية مقارنة بالحالة المغربية ،حيث الممك أمير المؤمنين وشخص مقدس،
كارزميتو يستمدىا من الدين ،وعمى الرغم من ذلك فإن الشرعية المبنية عمى الشخصية الكاريزمية غير

مضمونة عمى المدى الطويل ،واستمرار أنظمة الشرعية التقميدية وبنخبيا الحاكمة ،التي يعاد في كل

مرة إنتاجيا في ضل تزايد انتشار الوعي الشعبي يعد عمى المدى البعيد أم ار مستحيال.

كما أن التغيير الحاصل في الظروف وفي األجيال حيث صعود فئات الشباب ،1وانتشار الوعي

السياسي المتنامي بالحرية ،وبروز منظمات المجتمع المدني الحديثة ،وكثرة االحتجاجات الشعبية*
* -يقول مؤلف قصة وأسطورة سيد القرود ادلعنونة بـ" استخدام اخلدع للسيطرة" الصيٍت يو يل زي  " :حيكم بعض الرجال شعوهبم باتباع اخلدع،
ال ادلبادئ األخالقية ،ىؤالء احلكام يشبهون سيد القردة ،فهم ال يعون تشوش أذىاهنم وال يدركون أنو يف اللحظة اليت يدرك الناس أمرىم ينتهي
مفعول خدعهم" .سيد القرود ىو ذلك الرجل العجوز الذي استطاع البقاء على قيد احلياة من خالل احتفاظو بقرود خلدمتو حىت يوم خروجهم
عن الطاعة لكشفهم خبدعة العجوز ،أي أن البقاء وادلوت كان مرىون خبدمة القردة وطاعتو ،نرى ىذه القصة شبيهة على واقع األنظمة السياسية
ادلغاربية أي أن بقاء ىذه األنظمة التسلطية وحتقي ق استمرارىا مرىون بعدم وعي الشعب وإدراك خدعة النخب احلاكمة يف مدى أحقيتها للحكم
استنادا للمصادر ادلزيفة ،والعكس صحيح زواذلا مرتبط بالوعي الشعيب عن عدم أحقية تلك النخب احلاكمة دلمارسة احلكم استنادا للمصادر اليت
أكلها الدىر والغَت دديقراطية .دلزيد من التفصيل للحكاية الصينية اليت توضح الفهم ادلتجاىل للقوة السياسية أنظر :جُت شارب ،ترمجة :خالد دار
عمر ،من الدكتاتورية إلى الديمقراطية إطار تصويري للتحرر(بَتوت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط ،)2009 ،1ص.36-35
 - 1اجليل احلايل (جيل الشباب) غَت راضي عن جيل الشرعية الت ارخيية و الدينية ،ادلسيطر على مقاليد األمور السياسية منذ استقالل الدول ،األمر
الذي جعلو (أي جيل الثورة) بدفع مثن ىذا التسيَت الطويل للدولة الوطنية بكل ما أنتجو من تآكل يف الشرعية وعيوب كالفساد وسوء توزيع
الثروة الوطنية ،والتخبط يف اجملال االقتصادي واالجتما عي الذي دعل كل قطر من األقطار الثالث يًتاوح يف مكانو على الرغم من اإلمكانيات
الطبيعية والبشرية  ،يف احلالة اجلزائرية يرى األستاذ عبد الناصر جايب ادلتخصص يف علم االجتماع السياسي أن جيل الشباب أصبح ينفر من رموز
الدولة ،حىت وصل بو األمر إىل حد التشكيك يف جهاد جيل االستقالل وتضحياتو ،دلزيد من التفصيل ،أنظر - :عبد الناصر جايب" ،مأزق
االنتقال السياسي يف اجلزائر ثالثة أجيال وسيناريوان" ،أاحباث ودراسات ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات( ،فيفري  ،)2012يف

ادلوقع:
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPSPDFDocumentLibrary/document_3CAFA88
تاريخ التصفحD.pdf. .2018/01/10 :
* إن ما أمساه ىنتنغتون قانون العدد(أعداد ادلتظاىريُت الرافضُت للنظام) يعزز إىل حد ما كبَت من فرص النجاح يف التحول الدديقراطي مثلما حدث
يف تونس ،أنظر - :عبد الفتاح ماضي ،العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة (القاىرة :دار البشَت للثقافة والعلوم ،ط،1

 ،)2015ص.43-42

المطالبة بالعدالة االجتماعية والرافضة لمنظام القديم ،وتحسن الوضع المالي نوعا ما ،وتزايد مطالب

المعارضين والنخب المحمية ،كميا مؤشرات توحي بمستقبل أنظمة الشرعية الديمقراطية.

وما يعزز أيضا من مقاربة بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية أي تحقيق تحول ديمقراطي وبناء

شرعية بأسس حديثة في حال دول المغرب العربي في المستقبل المنظور ،ىو ما عرفتو الدول الثالث

منذ التسعينات إلى فترة ما بعد الحراك العربي من انفتاح سياسي والذي يعتبر بحق مدخل أساسي من
مداخل التحول نحو الديمقراطية* ،وبناء شرعية ديمقراطية ،مع العمم أن عممية االنفتاح عادة ما تبدأ

في أعقاب ضعف أسس الشرعية التي يقوم عمييا النظام القديم ،وادراك الحكام أنو ال مناص من تغيير
بعض ىذه األسس لمحصول عمى مزيد من الشرعية.

1

واالنفتاح السياسي ىنا يعني نمو شعور عقالني لدى نظام الحكم بتآكل شرعيتو التقميدية

والثورية ،ومن ثم قيامو ،نتيجة لذلك بتقديم تنازالت سياسية من حيث الشعارات ومن حيث درجة

ضبطو لحرية التعبير ،بل وربما قيامو بتبني بعض آليات الديمقراطية ومؤسساتيا ،لكن دون أن يصل
ذلك إلى اإلقرار بأن الشعب قوال وفعال ،ىو مصدر السمطات ،أي أن طبيعة االنفتاح السياسي الذي

تبنتو النخب الحاكمة لدول محل الدراسة ىو تعبير عن قدرة السمطات الحاكمة عمى االستمرار في
الحكم بأسموب حكميا السابق ،األمر الذي يؤدي باالنفتاح السياسي إلى إطالق سيرورة الزمة ولكنيا
غير كافية ،قد تصل بالبمد إلى االنتقال وبعدىا التحول إلى الديمقراطية ،وقد تقف عند مقاربة شكل

الديمقراطية وانكار مضمونيا عند الممارسة ،وىذا ىو حال تجربة االنفتاح السياسي لمدول الثالث حيث
بادرت األنظمة منذ الت سعينات بعممية التحول ،وال نظام واحد من بين األنظمة تجاوز مرحمة االنتقال

الديمقراطي ،إذ ىي حبيسة نقطة االنطالق وتدور في حمقة مفرغة ،بأنظمة مغمقة.

عمى أساس ما سبق عمى دول المغرب العربي في الوقت الراىن وحتى في المستقبل ذو المدى

القريب أن تُطور مرحمة االنفتاح السياسي إلى تحول ديمقراطي حقيقي ،وىذا يعتمد بدرجة كبيرة عمى
توافق القوى السياسية التي تنشد التغيير السممي عمى نظام حكم ديمقراطي ،ويستمزم ىذا التوافق إيمان

القوى السياسية ذاتيا بالديمقراطية قوال وفعال ،2ولعل غياب ىذا التوافق من أبرز العقبات التي تحول
دون إتمام التحول إلى الديمقراطية في حال الدول الثالث في الوقت الراىن كما يؤثر ذلك في

المستقبل.
*  -االحتجاجات الشعبية ادلتتالية تولد اإلصالحات السياسية اليت من شأهنا أن تفكك البنيات ادلؤسسية القددية ،وذلك بتجديد النخب واألفكار،
فنوعية القيادة ،ومهارات السياسيُت اإلصالحيُت ومنظمات اجملتمع ادلدين احلديثة تُعد أحد عوامل جناح التحول حنو الدديقراطية ،وادلسامهة يف بناء
مشروع رلتمعي ،كما متثل إحدى اآلليات احلديثة للخروج من مأزق الشرعية التقليدية.

* - 1عبد الفتاح ماضي ،مداخل االنتقال إىل نظم حكم دديقراطية ،يف :أزلمد مالكي (وآخرون) ،لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر
العرب (بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،)2009 ،1ص.45.46

 - 2المرجع نفسه ،ص.09-08

ما يدعوا أيضا لمتفاؤل في شأن بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية في المستقبل المنظور ،ىو

إمكانية تدعيم مدخل االنفتاح السياسي بمدخل آخر من مداخل االنتقال الديمقراطي وىو التفاوض
وتوافق النخب ،بين النظام وقوى المعارضة المعتدلة ،وىذا ما بدت تظير معالمو خاصة في المممكة

المغربية من خالل ما عرفتو من تناوب سياسي منذ أواخر التسعينات وصوال إلى فترة وصول الحزب

اإلسالمي حزب العدالة والتنمية إلى السمطة ،وتونس وما عرفتو من آليات جديدة لمعمل السياسي بعد
الحراك االحتجاجي ،فاالنتخابات البرلمانية التونسية األخيرة وضعت أسسا وسابقة ميمة لبناء نظام
سياسي تعددي ،يتم فيو تداول السمطة سمميا ،ومن ثم إمكان تحول التفاعالت السياسية من النمط
"الصراعي العدائي" إلى النمط "السياسي التنافسي" الذي يقوم عمى االعتراف باآلخر وليس إقصاؤه.1

فالدولة التونسية حققت طفرة نوعية في شأن االنتقال الديمقراطي خصوصا بوصول نخبة جديدة

ت بصمة إلى النظام السياسي السابق مقارنة بالحالتين الجزائرية والمممكة المغربية،
تم ّ
إلى السمطة ال ُ
حيث النخبة الحاكمة التي تواجدت ىي نفسيا منذ عقود ،2وىذا ما يجعل الدولة التونسية ذات الحظوظ
األكبر في شأن تحقيق التحول الديمقراطي ،وبناء الشرعية الديمقراطية عمى المدى المتوسط.

في حين الحالة الجزائرية منذ منتصف التسعينات إلى اليوم لم تعرف حوار واسع وجدي بين

النظام والمجتمع المدني بكل تنظيماتو والذي من شأنو يكون بمثابة مدخل لتحقيق التحول الديمقراطي،

كما أن اإلصالحات السياسية والدستورية المتخذة ،تبقى شكمية ال تمس جوىر بنية النظام ،والتحدي
األكبر الذي تواجيو الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس ىو تمك الطبيعة االنقسامية والمزمنة التي تتصف

بيا النخبة الحاكمة الجزائرية ،3وىذا ال يعني أن الحالتين المغربية والتونسية حققت ديمقراطية توافقية،
فيي ال تزال بعيدة كل البعد عن ذلك ،ما يجعميما مثل ما ىي عميو الحالة الجزائرية.

ففي حالة المممكة المغربية يرى األستاذ محمد مالكي أنو ظمت االتفاقات الضمنية ،غير المدونة

وال المكتوبة ،حاضرة في مسار إعادة بناء الثقة بين األحزاب سميمة الحركة الوطنية والمؤسسة الممكية،

بل إن مفاصل من االتفاقات التي أسفرت عنيا المفاوضات المؤسسة لالنتقال عام  ،1998لم تكن

واضحة ومعروفة لدى عموم المواطنين ،وىو ما أثر في االنتقال الديمقراطي نفسو مفيوما وممارسة،
كما أن محاور التفاوض كانت حول قيام إصالحات سياسية ودستورية ال تمس جوىر بنية السمطة ،بل
 - 1إبراىيم نوار ،ادلخترب السياسي :مستقبل النظام السياسي يف تونس ،يف ادلوقع:
تاريخ التصفحhttp://www.acrseg.org/15336.2017/11/10 :
2

 -مصطفى عمر التَت" ،رىانات النخب السياسية واجملتمع ادلدين يف ادلغرب العريب" ،ورقة مقدمة يف ندوة ادلغرب العريب والتحوالت اإلقليمية

3

 -عبد القادر مشري ،النخبة الحاكمة في الجزائر ،2002-9191أطروحة الدكتوراه (جامعة اجلزائر :قسم العلوم السياسية والعالقات

الراىنة ،مركز الجزيرة للدراسات(  17و 18فيفري  ،)2013يف ادلوقع:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/5/28/201352817945330
تاريخ التصفح734altteer.pdf.2018/01/10 :

الدولية ،)2008 ،ص.369

تروم تعديالت أفقية بين مؤسسة البرلمان وجياز الحكومة ليس إالّ ،1أما الحالة التونسية فأىم األخطاء
الموجية لمنظام الحالي الخطآن المذان يمكن أن نوجزىما لوثيقة الدستور الجديد ،وىما االنفراد في
الصياغة ،والقفز عمى الحوار الوطني ،إلى جانب العديد من النقائص في الصياغة وكذلك المنيجية.

كما أن واضعي الوثيقة لم يوفقوا في وضع نص توافقي يراعي طبيعة المرحمة االنتقالية المتسمة

بغياب االستقرار ،كما يرى ذلك الخبير القانوني الدكتور صادق بمعيد ،حيث انعدام تحقيق التوافق

خاصة مع وجود انقسام في المواقف بين األغمبية النيابية بزعامة حزب النيضة اإلسالمي ،وبقية الكتل
الممثمة لممعارضة ،كما لم يتم الحسم بينيما في شأن طبيعة النظام السياسي المراد إقامتو ،وىو األمر

الذي جعل من الدستور الجديد ال يستجيب لطموحات الشعب التونسي من أجل بناء نظام ديمقراطي.

2

إضافة إلى ذلك تونس في ىذه المرحمة تعاني من ضعف الوحدة الوطنية ،وصعوبة االستقرار

السياسي وعسر ديمومتو ،وتواتر موجات العنف السياسي واإلرىاب الذي تمارسو التيارات السمفية

الجيادية التكفيرية من حين إلى آخر ،وتعدد مصادر الشرعية في ظل ىذا النظام السياسي االنتقالي،3
كميا مؤشرات تجعل من تحقيق عممية التحول الديمقراطي في الوقت الراىن صعبة المنال ،لكنيا ليست

مستحيمة في المستقبل المنظور.

عمى أساس ما سبق نستنتج أن األنظمة السياسية لدول الثالث تشترك في خاصية أساسية وىي
ِ
الموحد ،وىي الخاصية التي تحول دون تحقيق تحول ديمقراطي حققي ،في
غياب التوافق أو الوفاق
الوقت الراىن ،كما ال يستبعد تحقيقو في المستقبل إذ تم تخطي ىذا الغياب ،وىذا ما يجعل من بناء

أنظمة الشرعية الديمقراطية لمدول الثالث في المستقبل رىين بتحقيق أوال ذلك التوافق السياسي ،وبعدىا
السعي لتحقيق شروط وتوفير العديد من اإلمكانيات والمستمزمات األخرى ،والتي أىميا عمى اإلطالق

أنو عمى المؤسسات الحاكمة واألحزاب اتخاذ خطوات جريئة في شأن إنجاز الخيار الديمقراطي.

وذلك يتطمب عمى النخب الحاكمة التخمي عن احتكار السمطة ،والتوظيف الذرائعي لمعديد من

المقومات الديمقراطية ،كالتعددية الحزبية واالنتخابات ،والقضاء عمى عوامل الظمم االجتماعي والفساد،

واإلقصاء الذي طال شرائح واسعة من المجتمع ،4فمستقبل شرعية األنظمة السياسية المغاربية يقوم

 - 1زلمد مالكي ،ادلغرب وجتربة االنتقال إ ىل نظام حكم دديقراطي يف إسبانيا ،يف :أزلمد مالكي (وآخرون) ،دلاذا انتقل اآلخرون إىل الدديقراطية
وتأخر العرب ،مرجع سابق ،ص.252

 - 2دلزيد من التفصيل بكل ما يتعلق مبشروع الدستور التونسي اجلديد ما بعد احلراك ،أنظر - :توفيق ادلديٍت ،تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة
الديمقراطية الطوباوية األصولية في السلطة(بَتوت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط ،)2013 ،1ص.504-487

 - 3المرجع نفسه ،ص.508-506
4

 العياشي عنصر" ،التجربة الديمقراطية في الجزائر :اللعبة والرهانات" ،ورقة مقدمة للمؤمتر الدويل حول :تعثر التحوالت الدديقراطية يفالوطن العريب (القاىرة :مركز دراسات حقوق اإلنسان ،ومؤسسات األىرام ،ومنظمة حقوق اإلنسان الفلسطينية 29 ،فيفري إىل  03مارس
 ،)1996ص .10-80

عمى إعادة بناء العالقة بين الدولة والمجتمع ،العالقة التي تتجو نحو محاوالت االنفتاح عمى المجتمع

واشراكو في العمميات السياسية المختمفة لصبغيا بالشرعية السياسية.

كما يتطمب ذلك قد ار محترما من التراكم الفعال والعقالني عمى صعيد بناء االقتصاد ،وتقويم

اإلختالالت االجتماعية ،وتنوير الذىنيات لتكون حاضنة لمتحول ومتمسكة بو ومدافعة عنو ،وضرورة
قصوى إلى القطيعة مع التقميد ،والتغيير في آليات تسيير المؤسسات السياسية المركزية وعالقاتيا فيما

بينيا وبين المجتمع " ،إنو انتقال يتطمب الخروج من عباءة الوطنية بتجديدىا وربطيا بالعصر وبالفئات
االجتماعية الفاعمة التي ابتعدت عنيا ،ويتطمب ىذا االنتقال أيضا أن ُيسَّمِم جيل الثورة – الذي وصل
إلى محطتو األخيرة بيولوجيا -مقاليد السمطة السياسية إلى األجيال األصغر" ،1إلى غير ذلك من
المتطمبات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية التي تجعل من حظوظ أنظمة دول المغرب
العربي في تحقيق التحول الديمقراطي وبناء الشرعية الديمقراطية في المستقبل المنظور تتزايد.

ثانيا :سيناريو استمرارية الفشل في تحقيق التحول الديمقراطي ،وبناء الشرعية الديمقراطية.
يذىب ىذا االحتمال إلى فشل األنظمة السياسية لمدول المغاربية الثالث في تحقيق تحوال

ديمقراطيا ،وفي اكتساب الشرعية في نظر المجتمعات التي تحكميا ،عمى اعتبار أن األنظمة السياسية
القائمة ال تستطيع أن تقدم حموال جذرية لموضع القائم المتأزم ،وىذا ما يجعل من استم اررية سيطرة

النمط التسمطي في عالقة الدولة بالمجتمع ،ومواصمة توظيف واستخدام كل األنماط والرموز
واالعتبارات أخالقية كانت أو غير أخالقية من اجل إضفاء الشرعية عمى سمطاتيا السياسية في

المستقبل المنظور أمر وارد ،وىذا ما يؤسس لعدم االستقرار وتأزم الوضع أكثر.
و ما يعزز من ىذا السيناريو ما يمي:

 /01بقاء سمطات أنظمة دول المغرب العربي عاجزة عن إيجاد الحمول الفعالة لموضع السياسي
المتأزم ،المفتقد لمقومات الشرعية الديمقراطية ،وىذا ما يعطي مجاال واسعا لمتوجو نحو استخدام
مجموعة من المرجعيات وتوظيف العديد من الرموز واآلليات التقميدية وحتى الحديثة لشرعنة أنظمتيا

السي اسية ،واستم اررية استعمال وسيمة العنف والقوة من أجل ضبط العالقات السياسية واالجتماعية،
وىو األمر الذي يؤدي إلى انعدام االستقرار السياسي.

 /02فشل مختمف اإلصالحات التي بادرت بيا النخب الحاكمة لمدول الثالث في إحداث التغيير
الحقيقي واليادئ ،وذلك بسبب استمرار وجود ثغرات كبيرة في الساحة السياسية لمدول المغاربية تحتاج
إلى معالجة فعمية ،ذلك ألن :مدخل اإلصالح ال يمكن أن يكون عن طريق زرع ىيكل قانوني حديث

في قمب نظام سياسي عتيق قائم عمى ذىنيات وسموكيات قديمة ،بل ينبغي أن ينصب عمى إعادة

النظر في آليات عمل ىذا النظام ومنطق اشتغالو ،كما أن مسألة اإلصالح ال يمكن أن تقوم بيا إالّ
 - 1عبد الناصر جايب ،مأزق االنتقال السياسي يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص.19

طبقة سياسية مؤىمة لذلك ،كما ال يمكن أن تقوم بدون شعب يمتمك سموكا ديمقراطيا ،وعمى ذلك
فاإلصالح الذي يؤدي بالنظام إلى مرحمة التحول الديمقراطي الناجح ينبغي أن ال يأتي نتيجة قرار

فوقي معزول عن حركة المجتمع وتفاعالتو ،1كما ال ينبغي أن يأتي عن طريق تأثير محددات البيئة
اإلقميمية والدولية وفي ظل غياب محددات البيئة الداخمية.2

كما ينبغي عمى النظام أن يحقق في حقيقة األمر درجة مقبولة من الشرعية قبل الولوج في

أي نظام
عممية اإلصالح ،ألن الشرعية تسبق عممية اإلصالح ،فحسب بيار بودريو يجب عمى ُ
سياسي أن يجعل من الشرعية المرجع األساسي لعممية اإلصالح ،إذ ال معنى ألي إصالح يتبناه أي

نظام سياسي يفتقد لمشرعية السياسية.3

 /03استم اررية العجز في تحقيق شرطي األمن واالستقرار السياسيين في الوقت الراىن  -كداللة لفشل

دولة المغرب العربي في أن تحقق تحوال ديمقراطيا وشرعية سياسية حديثة  -ىو الذي يدعم احتمال
الفشل عمى المدى القريب والمتوسط في تحقيق التحول نحو الديمقراطية ،وعمى ذلك بناء الشرعية
بأسس حديثة ،فالنجاح ىنا مرىون بتحقيق الشرطين ،فكمما حققت الدول الثالث أمن داخمي وخارجي

كمما كانت أكثر قدرة في بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية ،وىنا تحقيق الشرعية ليس فقط في نظر
مجتمعاتيا ،بل حتى في نظر مجتمعات الدول األخرى ،شرعية وطنية وشرعية دولية ،وتحقيق الشرعية

الدولية أمر في غاية األىمية لمحفاظ عمى السيادة الوطنية ،التي ىي شرط من شروط بناء دولة حديثة
ذات أنظمة الشرعية الديمقراطية.

وعمى الرغم من كل المجيودات التي بذلتيا السمطات المغاربية من أجل إعادة األمن واالستقرار

السياسيين ،إالّ أنيا لم تتوج بنجاحات كافية لمقضاء عمى بؤر التوتر والصراعات وىذا ما يجعل من
احتمال أن يسود عدم االستقرار وتصاعد وتيرة الحركات االحتجاجية في المستقبل القريب والمتوسط
احتمال وارد ،خاصة في الحالتين الجزائرية والمممكة المغربية ،المتان تجاوزتا الموجة األولى من ثورات

الربيع العربي في عام  ،2011فالمشيد السياسي الجزائري اليوم مع مرض الرئيس "عبدالعزيز بوتفميقة"

ينت ابو غموض حول من سيخمفو ،األمر الذي أوجد حالة من التنافس الحاد بين األجنحة المدنية
واألمنية الحاكمة في ىذا البمد ،بل إن ذلك األمر دفع البعض ،مثل "معيد أمريكان إنتربرايز" ،إلى

 -1سعاد حفاف" ،اإلصالحات السياسية اجلديدة يف اجلزائر وادلغرب على ضوء الثورات العريب" ،فكر ومجتمع ،ع(20أفريل ،)2014ص.21

 -2العيد ىديف" ،زلددات البيئة اخلارجية ودورىا يف حفز وتفعيل عملية اإلصالح السياسي يف اجلزائر" ،فكر ومجتمع ،ع(17جوان ،)2013
ص.384
Suleiman Gabryel, Sociologie politique du maroc la raison d’état

3

-Nasser

constitutionnelle (France : l’harmattan, 2013). p125-126.

الحديث عن احتمال أن يدخل الجزائر في غمار موجة ثانية متوقعة من ثورات "الربيع العربي" ،1كما

صنف نفس التقرير والذي أعده جون ميشال ريبان مسؤول سابق في و ازرة الدفاع األمريكية الجزائر

ثالثا بعد موريتانيا في قائمة عشر دول ميددة بعدم االستقرار عمى المدى القريب.2

كما أن المشيد السياسي المغربي يعاني اليوم أكثر مما كان عميو من نزاع مفتعل حول

الصحراء الغربية ،وتصاعد الحراك الداخمي ومطالب الصحراويين ،3وىو من أىم العوامل التي تعيق
عممية الدمقرطة والتنمية في المغرب ،والذي من شأنو أن يؤدي إلى حالة عدم استقرار أمني وسياسي
لكال الجارتين المغربية والجزائرية خاصة مع استمرار حالة الغموض الشديد الذي يمف مستقبل عممية

التسوية األممية لنزاع الصحراء الغربية ،وىو األمر الذي يجعل من احتماالت تسوية الخالفات
المغربية الجزائرية وحصول انفراج في العالقات البينية مسألة مستبعدة في المستقبل ،بل إن األفق

األكثر احتمال ىو استمرار الوضع الحالي كما ىو.4

في ىذا السياق أيضا يمكن اإلشارة إلى أن تداعيات األزمة األمنية لسنوات التسعينات في

الحالة الجزائرية وما عرف بسنوات الرصاص في الحالة المغربية ،ما زالت قائمة ،واحتمال االستمرار

وارد نظ ار الستمرار العمميات اإلرىابية بين حين وآخر ،كما ال يمكن أن نيمل ىنا العامل الخارجي

وعالقتو بالتحول الديمقراطي وباالستقرار السياسي واألمني لمدول ،سواء تعمق األمر بالتيديدات

اإلقميمية عمى أمن الدول الثالث بالخصوص ما عرف بالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،وتداعيات

المالية عمى المنطقة ،5أو تعمق األمر بقوى االستكبار العالمي صاحبة المصمحة
األزمتين الميبية و َّ
والنفوذ في المنطقة وفي مقدمتيا فرنسا والواليات المتحدة األمريكية.

 - 1فتحي بولعراس ،اجليش ادلوازن :تأثَتات معضلة خالفة بوتفليقة يف سيناريو التغيَت اجلزائري ،ادلستقبل لألاحباث والدراسات ادلتقدمة ،يف ادلوقع:
 ، https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2246تاريخ التصفح.2016 /12،12 :
 - 2ىناك العديد من ادلسامهات اليت صدرت من دوائر غربية قريبة من صنع القرار اىتمت بالوضع اجلزائري مسلطة األضواء على ادلستقبل الغامض
والتخوف من التطورات ،واليت أحصاىا األستاذ عبد اجمليد مناصرة رئيس جبهة التغيَت يف مقال خاص ديكن العودة إليو من أجل التفصيل– :
عبد اجمليد مناصرة ،من يهدد اجلزائر ومن حيميها؟ ،يف ادلوقع http://alamatonline.com:تاريخ التصفح:
.2017/02/ 08

 - 3زلمد ادلرواين" ،التجربة الدديقراطية يف ادلغرب :األفاق ،ادلمكنات والرىانات" ،نوافذ ،ج ،2ع(07أفريل ،)2000ص.70
 - 4مصطفى اخللفي ،أزمة العالقات ادلغربية اجلزائرية ومشكلة الصحراء الغربية ،يف ادلوقع:
 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078.تاريخ
التصفح.01،2016/10 :
 - 5دلزيد من التفصيل يف ما خيص سلاطر األزمة الليبية على التحول الدديقراطي يف منطقة ادلغرب العريب ،أنظر :رلموعة من الباحثُت" ،األزمة الليبية

وتداعياهتا على منطقة ادلغرب العريب" ،مركز الدراسات المتوسطية والدولية ،ع( 06سبتمرب  ،)2011ص .07-01يف ادلوقع:
http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-06-1.pdf.

 -يف ما خيص تداعيات القاعدة على منطقة ادلغرب العريب ،أنظر :توفيق ادلديٍت ،تونس الثورة ادلغدورة وبناء الدولة الدديقراطية ،مرجع سابق55 ،

فالنزاعات الحدودية

1

دو ار عائقا أمام المجتمعات المغاربية باتجاه بناء أنظمة الشرعية

الديمقراطية وتحقيق االتحاد المغاربي مستقبال ،خاصة النزاع الجزائري -المغربي بخصوص الصح ارء
المغربية ،فجل النزاعات الحدودية وذيوليا كان عمى حساب قضية الديمقراطية والتنمية ،2فبحجة
الخطر الخارجي والعدو األجنبي الذي يدق عمى األبواب جرت مصادرة الحريات والتضييق عمى

المواطنين ودفع األقطار الثالث لمعيش عمى الحافة وفي حالة الطوارئ المستمرة.

3

 /03ما يعزز أيضا من سيناريو الفشل في بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية في المستقبل المنظور
الذي من المحتمل أن تشيد فيو موجة ثانية من ثورات الربيع العربي ىو تأزم الوضع االقتصادي
واالجتماعي وبالخصوص الوضع المالي ،حيث بقدر ما يعمل ىذا األخير بتسييل عممية التحول

الديمقراطي واضفاء الشرعية عمى النظام بتوفره ،قد يتحول إلى عامل معرقل لعممية التحول وفقدان
الثقة والشرعية لمنظام ،4كما ىو سائد اليوم في األقطار المغاربية الثالث التي تعاني من أزمة

اقتصادية واجتماعية خاصة مع بروز األزمة المالية العالمية األخيرة  2008وتداعياتيا 5الواضحة أكثر
أكثر في الوقت الراىن عمى اقتصاد الدول تزامنا مع انخفاض أسعار البترول وتآكل الحتياطي

الصرف* ،ىذه الوضعية تجعل األنظمة عاجزة عن بناء الشرعية والنيج الديمقراطي في عممياتيا
السياسية في الوقت الراىن وفي المدى القريب لصالح األغمبية في المجتمع.

1

 ىناك سؤال مشروع يطرح نفسو هبذا اخلصوص وىو :ىل من مصلحة الدول ادلهيمنة إجراء إصالحات دديقراطية يف الدول التابعة؟ ،وجواباعليو يرى شومسكي يف كتابو "إعاقة الدديقراطية" أن دور العامل الثالث يف بنية ادلناطق العظمى يرتكز على تلبية حاجات اجملتمعات الصناعية،
وبذلك فإن االىتمام األكرب يرتكز على محاية ادلوارد لصاحل الغرب ،ومبا أن اخلطر الرئيسي الذي يتهدد ىذه ادلوارد ىو خطر زللي (أي يف

الدول التابعة) ...فإن احلل كما يذكره شومسكي ىو القمع البوليسي من قبل احلكومات احمللية  .أنظر :زلمد ادلرواين ،مرجع سابق ،ص-73

.74
 -2عبد احلسُت شعبان  " ،معوقات اإلنتقال إىل الدديقراطية يف الوطن العريب ،الدديقراطية ادلوعودة والدديقراطية ادلفقودة " ،يف :علي خليفة
الكواري(زلررا) ،مداخل اإلنتقال إىل الدديقراطية يف البلدان العربية(بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،)2003 ،1ص.242-240

 -3المرجع نفسه ،ص. 243
 - 4عبد الناصر جايب ،مأزق االنتقال السياسي يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص.21
 - 5دلزيد من التفصيل يف ما خيص األزمة ادلالية العادلية  2008وتداعياهتا ،أنظر - :ساعد مرابط ،األزمة ادلالية العادلية  :2008اجلذور
والتداعيات ،مداخلة مقدمة يف ادللتقى العلمي الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية ،أيام  21-20أكتوبر ،2009
جامعة فرحات عباس ،سطيف ،يف ادلوقع.http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/14.pdf :
* على سبيل ادلثال يف احلالة اجلزائرية توضح أرقام البنك ادلركزي أن احتياطي الصرف يفقد منذ بداية عام  2016ما يعادل  1.9مليار دوالر ،وأن
رصيده فقد خالل مخسة أشهر ،أي ما بُت هناية ديسمرب  2015والنصف األول من  2016قيمة تقدر بأكثر من  11مليار دوالر ،ويتوقع أن
يتواصل الًتاجع بصورة أكرب خالل األشهر ادلوالية على خلفية عوامل موضوعية منها تدين مستويات نسب الفائدة وىوامش الربح وادلردودية
وتقلبات سعر الصرف ،مقابل أيضا تآكل اإليرادات اجلزائرية وارتفاع العجز يف ادليزانية واخلزينة الذي يقدر ب 60مليار دوالر ،بينما يتوقع أن
يفوق عجز ادليزان التجاري  15مليار دوالر واألمر نفسو بالنسبة لعجز ميزان ادلدفوعات .دلزيد من التفصيل أنظر :حفيظ صواليلي ،احتياطي
الصرف اجلزائري يفقد  1.9مليار دوالر شهريا ،اخلرب اليومي ،ع.2016/08/10 ،4853

دول المغرب الثالث اليوم عاجزة عن معالجة األزمات االقتصادية واالجتماعية لما يحقق مطامح

الطبقات والفئات الشعبية الفقيرة ،1رغم أن السمطات العمومية لمدول كان ليا فرصة جديرة لتحقيق
إصالحات اقتصادية واجتماعية لحظة ارتفاع أسعار البترول واحتياطي الصرف خاصة في الحالة

الجزائرية التي بمغ عمى سبيل المثال سنة  2011احتياطي الصرف  160مميار دوالر عمما بأن
الجزائر قد قامت بتسديد مسبق لكل ديونيا الخارجية ،ولكن عمى الرغم من ذلك األمور لم تتحسن،

واالعتماد عمى البترول ال يزال سائدا ( 97بالمئة) ،2وانتشار ظاىرة الفساد كان بوتيرة أكثر وغياب
العدالة والمساواة ،إلى غير ذلك من العوامل التي جعمت من القطر الجزائري وباقي األقطار المغاربية

تراوح مكانيا ،وتدفع ثمن ضياع فرصة تحقيق اإلصالح والتنمية في المستقبل ،ذلك اإلصالح الذي

من شأنو أن يتجو بالدول الثالث إلى بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية.

فعجز الدول المغاربية في معالجة مختمف األزمات يولد االستياء الشعبي ،األمر الذي ال يتيح

الفرص الحقيقية لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الشرعية ،وما زاد من غياب تمك اإلتاحة ىو إصرار

النخب الحاكمة عمى البقاء في سدة الحكم ،وانغالق األنظمة السياسية وعدم قبوليا بالشركاء
االجتماعيين ،وكذا التحدي اإلسالمي الذي أصبح يشكل أىم بعد ينبغي مراجعة دوره في عممية التحول
الديمقراطي ،فالحركة اإلسالمية أصبحت عنص ار رئيسا من عناصر التركيبة السياسية الحالية في

المشيد السياسي لكل قطر من األقطار الثالث ،ولعل الحضور الشعبي الحقيقي لمحركات اإلسالمية
في منطقة المغرب العربي أوسع من نسبة التمثيل التي أتيحت ليا ،ال سيما في الجزائر والمغرب ،إذ

إنيا تستند إلى تيار معارض في الوقت عينو ال يزال خارج المعبة حتى اآلن.3

وفوز اإلسالميين في االنتخابات ما بعد الحراك االحتجاجي في كل من تونس(حزب النيضة)

والمغرب (حزب العدالة والتنمية) ومنح ذلك لمسمطة الحاكمة مزيدا من الشرعية ،ال يعني أن الدولتين

المغربية والتونسية حققتا تحوال ديمقراطيا ،بالقدر ما يعني فشل تحقيق التحول ،فالحركة اإلسالمية في

البمدين عاجزة عن إدارة المرحمة ،4كما أن ذلك الفوز منح لمنظام السياسي الجزائري حججا لصالح
استمرار األوضاع عمى ما ىي عميو ،وعدم تغييرىا بدعوى الخوف من انتكاسيا وتكرار التجربة السابقة

1

2

 ىذا العجز يغذي تنظيمات إسالمية عدة تعمل يف السرية التامة وتستفيد من الطبيعة احملافظة والتقليدية للمجتمعات ادلغاربية ،لكي جتسدإسالما متطرفا راديكاليا يف ادلغرب العريب يسَت على خطى تنظيم القاعدة ،دلزيد من التفصيل أنظر :توفيق ادلديٍت ،تونس الثورة ادلغدورة وبناء
الدولة الدديقراطية ،مرجع سابق ،ص.64

 يرى األستاذ اجلزائري عبد الناصر جايب أن السلطات العمومية اجلزائرية عند ارتفاع أسعار البًتول واحتياطي الصرف جلأت إىل سياساتىش يساعد
اجتماعية ىي األقرب إىل منطق الرشوة االجتماعية ،منها إىل اإلصالح االجتماعي واالقتصادي ،ذلدف شراء سلم اجتماعي ِّ
على استمرار األوضاع كما ىي وليس تغيَتىا .دلزيد من التفصيل أنظر :عبد الناصر جايب ،مأزق االنتقال السياسي يف اجلزائر ،مرجع سابق،
ص.22-21

 - 3توفيق ادلديٍت ،تونس الثورة ادلغدورة وبناء الدولة الدديقراطية ،مرجع سابق ،ص.62

 - 4الطاىر عطاف ،الربيع العربي والعجز الديمقراطي (ادلغرب :مطبعة البيضاوي ،)2012 ،ص.115

التي عاشيا الشعب الجزائري مع بداية التسعينات من القرن الماضي ،كيف أدى وقف المسار

االنتخابي بدخول البمد في دوامة العنف ،1مع العمم أن توجيات الدولة الجزائرية واضحة في شأن
الحركات اإلسالمية المسيسة عمى أنيا تنظيمات غير مشروعة ،تعمل من أجل احتكار الدين

اإلسالمي وتوظيفو لخدمة مصالحيا وأىدافيا السياسية في االستيالء عمى السمطة ،كما أنيا تمارس

العنف بشكل مباشر من خالل تبني خطاب سياسي يحرض عميو ،لذلك النظام يعمل من أجل إقصائيا
من الساحة السياسية.2

احتمال وصول اإلسالميين إلى السمطة في الحالة الجزائرية في المستقبل القريب والبعيد المدى

أمر مستبعد ،وما يعزز ىذا االحتمال ىو عدم تحييد الجيش عن السمطة ،فاحتمال إلغاء الدور
السياسي لمجيش في الجزائر غير وارد ومن الصعوبة إق ارره ،رغم العديد من اإلجراءات المتخذة من

طرف الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفميقة كدفع بعض الجنراالت أصحاب الشرعية الثورية إلى التقاعد،
فاحتمال استمرار النظام السياسي الجزائري في سياسة استبعاد التيار اإلسالمي من ممارسة السمطة،

واضعاف احتماالت حصول الحركات اإلسالمية المعارضة عمى قدر كبير من الشرعية في المستقبل
أمر وارد ،كما أن استم اررية الخالف بين التيار العمماني و التيار اإلسالمي في الدول الثالث أمر غير
مستبعد وىي بحق من أىم العوامل المعززة لسيناريو الفشل في تحقيق التحول الديمقراطي وبناء

الشرعية الحديثة.

ىناك حقيقة في غاية األىمية تتمثل في كون القيادة السياسية لمدول المغرب العربي الثالث

( تونس ،الجزائر ،المغرب) ليس لدييا الجدية الالزمة في طرحيا لمسألة التحول الديمقراطي ،بحيث

تراىن بالديمقراطية في كل مرة فقط كورقة لمخروج من دائرة الضغوط الممارسة عمييا من قبل قوى
داخمية وأخرى خارجية ،مع العمم أن التحول الديمقراطي يتحكم في انجازه عامالن مركزيان :اإلرادة

والواقع ،والحالة أن السياسة ىي بالضرورة " فعل ممكن" ،ولكن ما قد يعاب في الوقت الراىن عمى
دول الثالث ىو غياب العامالن :إرادة سياسية غائبة وواقع متأزم ،وىو األمر الذي يعزز من سيناريو
الفشل في انجاز تحول ديمقراطي حقيقي ،حيث أنظمة متسمطة يحكميا منطق البقاء ،وتعضدي قوى

إكراىية ،3قائمة عمى الغمبة ،وترفض االنتقال السممي لمسمطة وتداوليا ،معتمدة في ذلك عمى
استرات يجيات تستيدف بقاء الوضع القائم ،وموظفة من أجمو مختمف آليات الضبط التسمطي من ترغيب
وترىيب ،ليدف القضاء عمى فرص أي بديل.

 - 1عبد الناصر جايب ،مأزق االنتقال السياسي يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص.23

 - 2حسنُت توفيق ابراىيم ،النظم السياسية العربية واالتجاهات الحديثة في دراستها ( بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،)2005 ،1
ص.239
 3ـ زلمد شليب ،انعكاسات الدولة التعاضدية يف عملية التحول الدديقراطي يف دول ادلغرب العريب ،فكر ومجتمع ،ع(10أكتوبر  ،)2011ص
.135

الخاتمة:
في األخير يبقى سيناريو الفشل في انجاز تحول ديمقراطي حقيقي وبناء شرعية ذات األسس

الحديثة عمى المدى القريب والمتوسط في حال دول المغرب العربي ىو األقرب إلى الوقوع ،باعتبار
الحاجة إلى االستقرار ،فاحتمال استمرار الحال الذي ىو عميو الدول المغاربية اليوم من تحول
ديمقراطي غير مكتمل ،ومزج بين التقميد والحداثة في ظل استم اررية أزمة الشرعية الديمقراطية ىو

الغالب ،بمعنى أن الدول تبقى تسعى باستمرار إلى توظيف أنماط الشرعية التقميدية كمرجعيات
أساسية ،دون إىمال المصادر الحديثة حيث تعمل عمى االستعانة بيذه األخيرة إن تطمب األمر

لمحاولة إضفاء الشرعية أكثر عمى نفسيا ،وىو األمر الذي يجعل من وقوع حركات احتجاجية تيدد

سقوط األنظمة أمر مستبعد ،نظ ار لما تحتويو األنظمة من نخب سياسية تحسن من كيفية توظيف
اآلليات التسمطية من أجل إضفاء الشرعية واحتواء الحركات الشعبية أو أي خطر ييددىا.

بمعنى أنو من أجل مصمحة الدولة يمكن ممارسة ما أسماه ماكس فيبر بالعنف المشروع ،أو

بما أسماه أيضا كارل شميث " الديكتاتورية الشرعية" باستعمال كل الوسائل والطرق وان كان ىذا سيتم
عمى حساب الحقوق والحريات كأىداف سامية تفوق جميع القيم ،وىذا ما يجعل من الحركات

االحتجاجية في مثل دول ىذه األنظمة التي توظف االستقطاب كآلية بغرض إجياض مسار التحول

الديمقراطي واعادة إنتاج أنظمة سمطوية جديدة ،ما تحممو من المساوئ أكثر ما تحممو من المحاسن
في شأن الدمقرطة والشرعية الحديثة.
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