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التعليم العلمي والتكنولوجي ،وبناء
قاعدة صناعية ،وإصالح زراعي.
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ،تـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع ّف ــري ــق
ُ
الـعـمــل مــع األي ـ ــام ،وص ــار يـغــطــي كل
ّ
وتحول إلى «مجلس
االختصاصات،
اقـتـصــادي اجـتـمــاعــي» ،يــرســم خطط
ال ـت ـن ـم ـيــة ،وي ـل ـعــب دور ال ـب ــرمل ــان فــي
ت ـقــديــم م ـشــاريــع ال ـق ــوان ــن .وبـفـضــل
تـلــك الـسـيــاســة ،خــرجــت الـجــزائــر من
ورط ـت ـه ــا ووصـ ـل ــت إلـ ــى م ــا وص ـلــت
فــي السبعينيات :دول ــة تملك قــاعـ ّـدة
ص ـنــاع ـيــة م ـه ـم ــة ،وت ـت ـح ـكــم ف ــي ك ــل
ث ــروات ـه ــا ب ـعــد تــأم ـيــم ك ــل املـمـتـلـكــات
الفرنسية وإعادة تأهيلها وتحديثها.
وك ـ ُـب ــر ط ـم ــوح ال ـح ـكــومــة ال ـجــزائــريــة
وقتها ،فأسست لنظام زراعــي جديد
وبشعار
بمسمى «الـثــورة الــزراعـيــة»،
ً
«األرض ملن يخدمها» ،وذلك استجابة
لحاجة البلد إلــى فـ ّـك أزمــة خانقة في
ّ
وتسيب غير مسبوق للعمل
املدينة
الزراعي في الريف .فقد هجرت مئات

اآلالف من العائالت الريف لتستقر في
امل ــدن حيث تــوجــد املــدرســة والنظافة
والشغل واألضواء .كان الريف ساحة
واس ـعــة للفقر والـتـخـلــف مل ــدة قــاربــت
 500عــام ،مــن الحكم العثماني الــذي
كان ُ
يعص ُر الناس بالضرائب ،مرورًا
ب ــال ـح ـك ــم ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي اس ـتــولــى
عـلــى أجـ ــود األراض ـ ــي ووزع ـه ــا على
ً
املستوطنني األوروب ـيــن ،وصــوال إلى
ح ــرب ض ــروس حـمــل س ـكــان الــريــف
أوزارهـ ـ ـ ـ ــا ألكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــع س ـن ــوات
عــانــوا خــالـهــا مــن الـقـتــل والـتـشــريــد
والنفي ،وكان التنقل من قرية أو بلدة
من
ترخيص ّ
إلــى أخ ــرى يحتاج إلــى ّ
الثكنة العسكرية .وبعد كل هــذا ،حل
االسـتـقــال وغـ ّـيــر الــوضــع رأســا على
ع ـقــب ،واكـتـشــف ال ـجــزائــريــون للمرة
األولـ ــى طـعــم ال ـحــريــة واألمـ ــل ف ــي غد
أفضل ،وهذا األفضل يوجد في املدينة
ح ـيــث امل ــدرس ــة وال ـن ـق ــاء وال ـك ـهــربــاء
ووفرة املاء والحياة العصرية.

خ ــال الـس ـنــوات األول ــى لالستقالل،
اك ـت ـظــت املـ ــدن ب ـس ـكــان ال ــري ــف حتى
ع ـج ــزت ع ــن اس ـت ـق ـبــال ـهــم ،ولـ ــم تـعــد
املـ ـ ـ ــدارس ت ـك ـف ــي ،وال ش ـب ـك ــات امل ــاء
والـكـهــربــاء وال ـص ــرف الـصـحــي تفي
بــال ـغــرض ،وتـشـكـلــت أحــزمــة الـبــؤس
بـبـيــوت الـصـفـيــح عـلــى أط ــراف امل ــدن،
وبنى آخــرون فــوق سطوح العمارات
التي خلفها االحتالل.
تـفـ ّـرغ فــريــق مــن الـخـبــراء فــي أواخــر

ّ
توسع فريق
مع األيام،
العمل ّ
وصار ُيغطي كل
االختصاصات

الستينيات للبحث عن إجابة لسؤال
ّ
ملح« :ملــاذا يهجر القرويون أرضهم
وي ـل ـت ـح ـق ــون ب ــامل ــديـ ـن ــة؟» ،ف ــوج ــدوا
اإلجابة تقول« :يأتون من أجل الرفاه،
ّ
ألن الــوضــع فــي الــريــف قــاهــر» ،فيما
كــان الحل املقترح يقول« :ال بد إذن
من نقل الرفاه إلى الريف كي يستقر
الناس» .وبدأ فورًا العمل على إنجاز
أض ـخــم م ـش ــروع وأق ـ ــوى قـ ــرار بعد
ق ــرار إش ـعــال ال ـث ــورة ،وه ــو «ال ـثــورة
ال ــزراعـ ـي ــة» ،وذل ـ ــك ب ـب ـنــاء ألـ ــف بـلــدة
فالحية مع كل مرافق املدينةُ ،تـ ِّ
ـوز ُع
م ـســاك ـن ـهــا ع ـل ــى املـ ــزارعـ ــن وتـ ــوزع
ع ـل ـي ـهــم األرض م ـج ــان ــا ًفـ ــي شـكــل
تعاونيات جماعية ،بــدايــة بــأراضــي
الــدولــة املــوروثــة عن مــزارع االحتالل
ث ــم ب ـتــأم ـيــم م ــن ي ـم ـل ـكــون أرض ـ ــا ال
يخدمونها.
ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،كـ ــان ال ـج ــزائ ــري
يغضب حني ُت َ
قار ُن بالده بإسبانيا أو
كوريا الجنوبية ،ألنها كانت أفضل،

العالم

وك ــان لـهــا أف ــق أوس ــع ،فيما تـطــورت
الـطـبـقــة الــوسـطــى بـشـكــل مــذهــل ،ما
أعـطــى فــرصــا كـبـيــرة لتكوين نخبة
قوية .لكن كثيرين يرون أن مشروع
«الـ ـث ــورة ال ــزراع ـي ــة ك ــان ـ ـ تــاريـخـيــا ـ
أكبر بكثير من املستوى الــذي بلغه
املجتمع الجزائري .فالنظام التعاوني
صعب للغاية ويحتاج إلى مستويات
أخ ـ ــرى م ــن اإلدراك ومـ ــن الـتـعــايــش
والـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ال ـج ـم ــاع ــي».
وحـتــى قـطــاع واس ــع مـمــن كــانــوا في
مسؤوليات كبيرة بالدولة ،لم يفهموا
ّ
ّ
املشروع إلى درجة أنه تبخر مباشرة
بعد وف ــاة الــرئـيــس ه ــواري بومدين،
ّ
وتغير ميزان القوى في جهاز الحكم
ملصلحة قوى التراجع عن الخط الذي
رسم معامله فريق عمل الخبراء الذين
استنجد بهم النظام حني كان قادرًا
على االعـتــراف بقصوره .هل يمكن
اليوم العودة إلى األصل ،واالستنجاد
بمن يعرف طريق الخروج من األزمة؟
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أح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة املــؤم ـنــة ب ـضــرورة
انـتـخــاب مـجـلــس تــأسـيـســي .ويعتبر
«ح ـ ــزب ج ـب ـهــة الـ ـق ــوى االش ـت ــراك ـي ــة»،
وهو أحد أقدم الداعني في الساحة إلى
ّ
ه ــذا امل ـش ــروع ،أن الـنـظــام الـسـيــاســي،
سـ ـ ــواء ب ــال ــرئ ـي ــس أو ب ـح ـك ــوم ـت ــه ،أو
ب ـب ـق ـي ــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات« ،كـ ـتـ ـل ــة واحـ ـ ــدة
تسير على نسق غير ديـمــوقــراطــي»،
وت ـح ـت ــاج إلـ ــى «بـ ـن ــاء شــرع ـي ـت ـهــا مــن
جــديــد ع ـبــر إع ـ ــادة الـكـلـمــة لـلـشـعــب».
ويتحدث الحزب الــذي أسسه الزعيم
التاريخي الــراحــل حسني آيــت آحمد،
فـ ــي ن ـص ــوص ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـنـبـثـقــة

ع ــن مـجــالـســه الــوط ـن ـ ّيــة امل ـن ـع ـقــدة في
الفترة األخـيــرة ،عن أنــه حريص على
مواصلة العمل من أجل تحقيق أوسع
توافق وطني ممكن من أجل تجسيد
ج ـم ـه ــوري ــة ث ــان ـي ــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى دول ــة
القانون والسيادة الوطنية والشعبية
والديموقراطية والعدالة االجتماعية،
ويــدعــو إلــى االلـتـفــاف حــول مشروعه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق
«اإلجماع الوطني» حول هذه املسائل.
وفـ ـ ــي م ــوق ــف أكـ ـث ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،ي ــرى
ّ
«ح ـ ـ ـ ـ ــزب ج ـ ـيـ ــل ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» أن بـ ــدايـ ــة
تأسيس الجمهورية الثانية يتكون

بتفعيل امل ــادة الــدسـتــوريــة الخاصة
«بـعــزل الــرئـيــس بوتفليقة نـظـرًا إلى
عـ ــدم ق ــدرت ــه ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بـمـهـمــاتــه
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب أوض ـ ـ ــاع ـ ـ ــه
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة» .وي ـ ـقـ ــول ال ـ ـحـ ــزب الـ ــذي
يـ ـق ــوده املـ ـع ــارض ج ـيــالــي س ـف ـيــان،
ّ
إن «رحـيــل السيد بوتفليقة سيكون
ِّ
ّ
ُ
بداية الحل» ،ويـقــدم تصوره ملرحلة
ّ
ما بعد بوتفليقة ،بالقول إن الرئيس
ال ـج ــدي ــد ي ـج ــب ع ـل ـيــه إطـ ـ ــاق م ـســار
تــأسـيـســي ،يــأخــذ شـكــل ح ــوار واســع
م ــع ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ـج ـت ـمــع
املدني (أي ليس عبر انتخاب مجلس

تــأسـيـســي)ُ ،
وي ـتـ ّـوج ذلــك فــي مــا بعد
بتأسيس نــدوة وطنية ملــدة  6أشهر
إلــى  12شـهـرًا ،يكون هدفها صياغة
دس ـتــور تــواف ـقــي جــديــدُ ،
ويـسـتــدعــى
ُ
الشعب بعد ذلك إلى املصادقة عليه
عبر استفتاء ،فيعطي بذلك األسس
األولـ ـ ــى ل ـج ـم ـهــوريــة ث ــان ـي ــة .وي ــراف ــع
ه ــذا ال ـح ــزب مــن أج ــل أن يـحـمــل هــذا
امل ـشــروع مرشحًا واحـ ـدًا للمعارضة
في االنتخابات الرئاسية.
من جهة أخــرى ،تبدو أحــزاب املــواالة
غ ـيــر م ـبــال ـيــة ب ـه ــذه الـ ــدعـ ــوات ،ألنـهــا
ّ
تعتقد أن الجزائر ال تعيش أي أزمة

سياسية :املواعيد االنتخابية تجرى
ف ــي وق ـت ـه ــا ،وامل ــؤسـ ـس ــات املـنـتـخـبــة
تقوم بعملها وتـمــارس صالحياتها
الدستورية على أكمل وجــه .ويذهب
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــ«جـ ـبـ ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر
ّ
الــوطـنــي» جـمــال ول ــد ع ـبــاس ،إل ــى أن
ً
الجزائر تعيش فعال عهد الجمهورية
ال ـثــان ـيــة بـفـعــل ال ـت ـعــديــل الــدس ـتــوري
الواسع الذي ّ
تم اعتماده في شباط/
ف ـي ـف ــري  .2016وفـ ــي هـ ــذا م ــا ُيـظـهــر
حجم الفارق الشاسع في ُ النظرة إلى
األوضـ ـ ــاع ف ــي ال ـج ــزائ ــر امل ـقـ ِـب ـلــة على
انتخابات رئاسية ربيع العام املقبل.
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