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العالم

قضية

الجزائر ــ مراد طرابلسي
اس ـت ـق ـ ّـر ال ــوض ــع ف ــي الـ ـج ــزائ ــر بـعــد
الغليان الــذي أعقب انقالبًا عسكريًا
ق ــاده العقيد ه ــواري بــومــديــن ،وزيــر
ال ــدف ــاع ،عـلــى الــرئـيــس أحـمــد بــن بلة،
في التاسع عشر من حزيران/جوان
 .1965استسلمت كل جيوب املقاومة
الـبــاقـيــة مــن «ال ـق ــوات املـحـلـيــة» ُ ،وهــي
ّ
ميليشيات شــكـلـهــا الــرئـيــس املـطــاح
ملواجهة الجيش عند الحاجة ،وكــان
مواز من أهم أسباب
وجودها كجيش ٍ
ذلك االنقالب.
امل ـج ـمــوعــة ال ـحــاك ـمــة ب ـق ـيــادة العقيد
الجيش
بومدين ،القائد العام ألركــان
ّ
االستقالل ،تمسكت بكل
ّإبان حرب
ُ
شــيء ،وكــان رجــالـهــا منتشرين في
ّ
كل األرج ــاء ،ولكنها ال تعرف العمل
ل ـب ـنــاء امل ــؤس ـس ــات ووضـ ــع اقـتـصــاد
البلد على السكة.
ج ـ َـم ـ َـع ال ـع ـق ـيــد رف ــاق ــه ف ــي «مـجـلــس

ٌ
أزمة في الجزائر
الثورة» ،وصارحهم« :الوضع خطير
ُ
يـ ــا ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ...نـ ـح ــن نـ ـسـ ـي ـ ِـط ــر وال
ن ـح ـك ــمّ ...
ألن الـ ــذي يـحـكــم ال ب ـ ّـد أن
ي ـكــون ل ــه بــرنــامــج وأن ي ـكــون عــارفــا
طريق بناء البلد الذي يحكمه» .جرى
نـ ـق ــاش «ط ــوي ــل عـ ــريـ ــض» ،واهـ ـت ــدى
ً
الـجـمـيــع إل ــى ال ـطــريــق :ال ب ـ ّـد أوال من
تـهــدئــة ال ـخــواطــر بـخـطــاب ال ــوح ــدة ال
الـتـمــرد ،وبــاالسـتـمــراريــة ال القطيعة،
وبجمع الشمل ال تفرقته .لقد ُعــزل
الرئيس بن بلة بسبب انفراده بالحكم
وقــراراتــه التي ال يقاسمه فيها حتى
أقـ ــرب امل ـق ــربــن إل ـي ــه م ــن امل ـســؤولــن
الـســامــن ،وال بـ ّـد مــن تغيير أسـلــوب
ال ـح ـكــم الـ ـي ــوم ،ب ــإش ــراك م ــن يـعــرف
ويـمـلــك الـتـفـكـيــر وال ـت ـصــور وال ـقــدرة
على تصميم السياسات واملشاريع
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـثـقــافـيــة
والــدبـلــومــاسـيــة ،الـتــي تنهض بالبلد
ُ
ُ
وتخرجه من الركود ،وتبعد الريبة .ال
بـ ّـد مــن البحث عــن كـفــاءات كــانــت قد

أعطت الكثير للثورة ثم انسحبت من
امليدان ،أو ُه ِّمشت لسبب أو آلخر.
ً
ُّ
ات ـفــق عـلــى م ـبــاشــرة الـعـمــل «حـ ــاال».
ات ـ ـصـ ــل رئ ـ ـيـ ــس «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـث ـ ــورة»
ب ــال ــدب ـل ــوم ــاس ــي والـ ـق ــان ــون ــي مـحـمــد
ال ـص ــدي ــق ب ــن ي ـح ـيــى ،الـ ــذي ك ــان قد
ُع ـ ِّـن قـبــل م ــدة سـفـيـرًا لـلـجــزائــر لــدى
مــوس ـكــوُ .ع ـ ِق ــد اج ـت ـمــاع عــاجــل بني
الرجلني ،وأعاد بومدين على بن يحيى
مــا ج ــرى فــي االج ـت ـمــاع ،وق ــال لــه ّإن
ُ ِّ
القيادة الثورية تريدك أن تشكل فريق
عمل ممن تراه قادرًا على العطاء بغية
تقديم برنامج نهضة للدولة الجزائرية
القطاعات ً .كان بومدين
في مختلف ً
محام
فهو
،
كبيرة
ثقة
يثق بالرجل
ٍ
ش ــاب وم ــن املـثـقـفــن ال ــذي ــن الـتـحـقــوا
بــال ـثــورة ف ــي وق ــت مـبـكــر ،إذ ســاهــم
فــي تــأسـيــس «االت ـح ــاد ال ـعــام للطلبة
امل ـس ـل ـمــن ال ـج ــزائ ــري ــن» ف ــي ت ـمــوز/
يوليو ّعــام  ،1955وكــان من بني أهم
مــن نظموا انتفاضة طــاب الجامعة

والثانويات لاللتحاق بالكفاح املسلح
فــي أيــار/مــايــو  ،1956وكــان املساعد
األول لـلــرئـيــس فــرحــات ع ـبــاس ،أول
رئيس للحكومة املؤقتة خالل الثورة،
َوملع َ نجمه في مفاوضات االستقالل.
ق ـ ِـب ــل ب ــن ي ـح ـيــى امل ـه ـم ــة ،وفـ ــي زمــن
قـ ـي ــاس ــي اتـ ـص ــل بـ ـع ــدد مـ ــن رف ــاق ــه
لـلـمـشــاركــة ول ـل ـم ـشــورة ،وم ــن هـنــاك
ب ــدأ بـتـشـكـيــل أول فــريــق مــدنــي من
االخـتـصــاصـيــن ف ــي ع ــدة قـطــاعــات،
عـ ـك ــف عـ ـل ــى ت ـق ـي ـي ــم وضـ ـ ـ ــع ال ـب ـل ــد
ً
أوال ،ثـ ـ ّـم ب ـن ــاء اقـ ـت ــراح ــات م ـتــدرجــة
ف ــي ال ــزم ــان بـحـســب األولـ ــويـ ــات :من
املشاريع العاجلة إلى تلك التي يحتاج
ً
وركز
تجسيدها وقتًا وجهدًا ومــاالّ ،
فــي الـبــدايــة على تأميم أو ش ــراء كل
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـفــرن ـس ـيــة وبـ ـن ــاء قـطــاع
إنـ ـت ــاج ــي خ ــدم ــات ــي ع ـل ــى أن ـق ــاض ــه.
وكان من أول أعمال فريق العمل هذا،
«املخطط الثالثي  »1969/1967الذي
ُبني على ثالث ركائز :توسيع نطاق

ٌ
«الجمهورية الثانية» ...حلم مجهض
ّ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
أن
على الرغم من
ً
يبدو منذ  ،2013ضحية بسبب إبقائه على رأس ّ
السلطة نتيجة عوامل وأسباب «مجهولة» ،فإن
المعارضة تتزايد مطالبها بـ«مجلس تأسيسي»
يقود نحو «جمهورية ثانية»
«تابو المجلس التأسيسي»
تعتبر لويزة آيت حمادوش ،وهي أستاذة العلوم السياسية في «جامعة الجزائر»ّ ،أن النظام
ّ
الحاكم يرفض التعاطي مــع فكرة انتخاب مجلس تأسيسي ،ألنـهــا تمثل بالنسبة إليه أحد
«التابوهات» لعدة اعتبارات تاريخية وسياسية .وتوضح ّأن فكرة املجلس التأسيسي ارتبطت
ُ
تحكم الجزائر وقتها
بمرحلة التحضير لالستقالل الوطني من املستعمر الفرنسي ،إذ كانت
حكومة مؤقتة جرى االنقالب عليها في ما ُيعرف بأزمة صيف عام  ،1962من طرف جيش
الحدود الذي كان يقوده الهواري بومدين ،وهو ما انتهى إلى ّإرساء نظام الحزب الواحد.
ّ
ناضل من أجله
وتشرح أن الدعوة إلى املجلس التأسيسي بعد ذلك االنقالب ،مثلت الطرح الذي ُي ِ
«حــزب جبهة القوى االشتراكية» الــذي أسسه الزعيم التاريخي حسني آيت أحمد (الصورة)،
املنشق عن «حزب جبهة ّالتحرير الوطني» ،بسبب رفضه فكرة الحزب الواحد ،وانتهى الخالف
بني الحزبني إلى تمرد مسلح لـ«جبهة القوى االشتراكية» عام  .1963ووفق آيت حمادوش ،فهذا
من بني الخلفيات التي ساهمت في شيطنة فكرة املجلس التأسيسي
وفي جعلها مرفوضة تمامًا بالنسبة إلى النظام السياسي.
من جانب آخر ،تشير أستاذة العلوم السياسية إلى ّأن
ّ
رد فعل النظام السياسي السلبي بخصوص املجلس
التأسيسي والذهاب إلى الجمهورية الثانية ،يكمن في
أن هــذا املشروع ُينظر إليه على أنــه «إعــادة نظر كلية
في الدولة الجزائرية بحد ذاتها ،وليس فقط وسيلة
إلص ــاح مــا هــو مــوجــود فــي الـســاحــة الـسـيــاسـيــة».
وبغض النظر عن التعاطي السلبي للنظام السياسي
ُ
م ــع ه ــذا املـ ـش ــروع ،ت ــذك ـ ُـر آي ــت حـ ـم ــادوش ّأن م ـشــروع
«التأسيسي» في حد ذاتــه ،يتطلب عـ ّـدة ِّ شــروط يجب أن
ً
ً
تتوافر أوال قبل الحديث عنه ،وذلك كي ُيمثل حال سياسيًا.
ً
ومن باب املقارنة ،تضرب أستاذة العلوم السياسية ،مثاال
عــن الـتـجــربــة الـتــونـسـيــة الـتــي قــالــت إنـهــا نجحت ألن
املجلس التأسيسي ( 2011ـ  )2014قام على أساس
ً
انتخابات نزيهة كانت تمثيلية أوال ،ثم أدى مهمته
في إعداد دستور للبالدّ ،
ألن القوى السياسية التي
ُ
انتخبت فيه كــان لها النضج الـكــافــي للتفاوض
(عن جريدة الخبر)
والتوافق.

الجزائر ــ محمد العيد
ت ـت ـفــق م ـع ـظــم أطـ ـي ــاف املـ ـع ــارض ــة فــي
الجزائر ،بحساسياتها املختلفة ،على
ض ـ ــرورة االن ـت ـق ــال ن ـحــو الـجـمـهــوريــة
الثانية الـتــي تعني التأسيس لدولة
ُ
«ت ـم ـت ـلــك م ــؤس ـس ــات ش ــرع ـي ــة ،ت ـصــان
ّ
فيها امل ـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة» .إال أن
االخ ـتــاف يكمن فــي كيفية الــوصــول
إلى هذه الغاية التي تبقى مجرد حلم،
طــاملــا أن الـسـلـطــة تــرفــض أي اعـتــراف
بوجود أزمــة سياسية تستدعي مثل
هذا االنتقال.
ت ـ ـبـ ــرز ف ـ ـكـ ــرة الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى ان ـت ـخ ــاب
«مجلس تأسيسي» كأحد أهم الحلول
الـتــي تقترحها أح ــزاب سـيــاسـيــة ،من
ّ
تستمد
أجل «بناء مؤسسات للدولة،
شرعية شعبية حقيقية» ،وتقوم على
أساس دستور توافقي يشارك ممثلو
ال ـش ـع ــب ب ـك ــل أط ـي ــاف ــه ف ــي ص ـيــاغ ـتــه،
ـص ن ـهــائ ـيــا م ـم ــا ت ـقــول
وذل ـ ــك لـلـتـخـلـ ّ
ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــزاب إنـ ـه ــا «ه ـي ـم ـن ــة ن ـظــام
غـيــر ديـمــوقــراطــي يتخذ مــن الـتــزويــر
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وس ـي ـل ــة الس ـت ـم ــرار
وج ــوده» ،وفــق ما ُيسمى في الجزائر
اصـطــاحــا «ديـمــوقــراطـيــة الــواج ـهــة».
ّ
ويؤمن كثير من أحزاب املعارضة بأن
الجزائر ال تزال تخضع لنظام الحزب
ال ــواح ــد الـ ــذي اس ـت ـمـ ّـر م ــن االسـتـقــال
(ت ـ ـمـ ــوز /جــوي ـل ـيــة  )1962إلـ ــى غــايــة
 ،1989ولكن بشكل مختلف فقط.
وتـتـكــرر فـكــرة «املـجـلــس التأسيسي»
فــي كــل م ـ ّـرة ت ـكــون فـيـهــا ال ـجــزائــر في
مــواج ـهــة ظ ــرف سـيــاســي خ ــاص .فقد
طــرحــت ف ــي ف ـتــرة الـتـسـعـيـنـيــات بعد
توقيف املـســار االنتخابي عــام ،1992
إثــر فــوز «الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»
بمعظم مقاعد البرملان في الدور األول
من االنتخابات ،وعــادت لتظهر أيضًا
مع مشروع التعديل الدستوري الذي
أق ـ ّـره الــرئـيــس عبد الـعــزيــز بوتفليقة،
عـ ـ ــام  .2012وهـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم تـ ـع ــود مــن
جديد ،بسبب الوضع السياسي الذي
ي ـص ـفــه ب ـعــض ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــامل ــأزوم
على خلفية غياب الرئيس بوتفليقة
ع ــن امل ـش ـهــد ،وأي ـض ــا نـتـيـجــة الــوضــع
االجـتـمــاعــي املـضـطــرب ال ــذي فرضته
األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـهــا
البالد.

ّ
وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو
ّ
مستبعدة تمامًا من ذهن السلطة ،فإن
أحزاب املعارضة ال تيأس من طرحها
فــي كــل مـنــاسـبــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
وجــه «حــزب ّ
العمال» املحسوب على
الـتـيــار الـيـســاري فــي الـجــزائــر ،دعــوة
إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،مـ ــن أج ــل
تنظيم انتخابات «لتشكيل مجلس
ّ
تأسيسيُ ،ينظم عملية إنقاذ البالد».
وطـ ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده
املــرشـحــة الــرئــاسـيــة الـســابـقــة ،لويزة

المواالة غير مبالية
بهذه الدعوات
وتعتقد بأن ال أزمة
سياسية في البالد

حـ ـن ــون ،ف ـك ــرت ــه ع ـل ــى ش ـك ــل مـ ـب ــادرة
سياسية تقوم على جمع التوقيعات
م ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن مل ـص ـل ـح ــة ع ــري ـض ــة
تحوي العديد من املطالب.
وترمي املبادرة ،وفق أصحابها ،إلى
«استدعاء انتخابات ملجلس وطني
تأسيسي ّ
يتم بموجبه إرساء قواعد
تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي
قـ ــادر ع ـلــى إن ـق ـ ّـاذ ال ــدول ــة وتـحـصــن
ُ
بلدنا» .وقالت إنه ينبغي أن «تعطى
ال ـك ـل ـمــة لـلـشـعــب ل ـكــي ي ـق ــوم بنفسه
بتحديد شكل ومضمون املؤسسات
التي يحتاج إليها ملمارسة سيادته
الكاملة ،وهــي مؤسسات تكون ذات
ص ــدق ـي ــة ف ـع ـل ـيــا قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إع ـ ــداد
س ـي ــاس ــات م ـطــاب ـقــة لـلــديـمــوقــراطـيــة
بمحتواها االجتماعي واالقتصادي
والسياسي».
وسـيـكــون لـهــذا املـجـلــس التأسيسي
ال ـ ـ ـ ــذي دع ـ ـ ــت إل ـ ـيـ ــه م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة «ح ـ ــزب
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال» 11 ،م ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــا ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع
ب ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
ّ
واالق ـت ـصــاديــة والـحـقــوقـيــة ،لـعــل من
أهـمـهــا إخ ــراج ال ـبــاد مــن االنـكـمــاش

االق ـت ـصــادي عــن طــريــق وق ــف العمل
ب ـس ـي ــاس ــة ال ـت ـق ـش ــف ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـحــق
أغلبية الشعب ،وإقرار ُّ
السلم املتحرك
ل ــأج ــور وامل ـع ــاش ــات لـتـتـمــاشــى مع
كـلـفــة ال ـع ـيــش ،وإن ـق ــاذ املستشفيات
وال ـج ــام ـع ــات م ــن ال ـت ـح ـط ــم ،وإن ـق ــاذ
الشباب الــذيــن يدفعهم الـيــأس نحو
الهجرة غير الشرعية .باإلضافة إلى
«ت ـحــريــر ال ـع ــدال ــة» بـغـيــة وض ــع حد
الفتراس األمــوال واملمتلكات العامة،
وم ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد فـعـلـيــا ،وتـطـهـيــر
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن امل ــافـ ـي ــا
وح ـم ــاي ــة امل ـل ـك ـيــة ال ـج ـمــاع ـيــة لــأمــة
بمنع كل أشكال الخصخصة ،وإقرار
ضريبة على الثروة ،ورفع كل القيود
على الـحــريــات ،وتـحــريــر اإلع ــام من
كل أشكال التحرش.
وينطلق «ح ــزب ال ـعـ ّـمــال» فــي معظم
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة م ـ ــن اف ـ ـتـ ــراض
وج ـ ــود «شـ ـ ــرخ» ب ــن ال ــرئ ـي ــس وبــن
الـحـكــومــة ال ـتــي عـ ّـيـنـهــا ،إذ يتصرف
بـعــض ال ـ ــوزراء فــي اعـتـقــاده انطالقًا
من حساباتهم الخاصة وبعيدًا عن
توجيهات الــرئـيــس .ويـقــول رمضان
تعزيبت ،وهو نائب عن هذا الحزب،
ّ
في تصريح إلى «األخبار» ،إن مبادرة
حــزبــه هــدفـهــا التعبئة حــول مسائل
س ـيــاس ـيــة اج ـت ـم ــاع ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة
م ـه ـمــة وح ـس ــاس ــة ملـسـتـقـبــل ال ـب ــاد،
يمكنها أن تقود الجزائر إلــى «عهد
ّ
الجمهورية الثانية» .ويشير إلى أن
التوجه إلى الرئيس يأتي اعتبارًا من
كونه صاحب السلطة والصالحيات
ـي الــدعــوة إلــى مجلس
الــدسـتــوريــة فـ ّ
تــأس ـي ـســي ،وألنـ ـ ــه أظ ـه ــر ف ــي اآلونـ ــة
ُ
تجاوبًا مــع مطالب شعبية
األخـيــرة
وث ـقــاف ـيــة م ـه ـمــة ل ـل ـج ــزائ ــري ــن ،على
غــرار ترقية اللغة األمازيغية وإقــرار
االح ـت ـفــال ب ــرأس الـسـنــة األمــازيـغـيــة
ّ
كيوم وطـنــي ،إلــى جانب أن الرئيس
ّ
تـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
خ ـص ـخ ـص ــة ،هـ ــي فـ ــي أص ـل ـه ــا نـهــب
للمؤسسات العامة ،كان الوزير األول
(رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة) أح ـم ــد أويـحـيــى
بصدد إتمامها .وهذا ما ُي ِّ
بي ،وفقًا
ل ــه« ،وج ــود تـنــاقـضــات حقيقية بني
إرادة الرئيس وبني قرارات الحكومة».
غير أن فرضية وجود هكذا تناقضات
ّ
أو خـ ــاف ،لـيـســت م ـح ــل إج ـم ــاع بني

