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مقدمة

1
مقدمة
ً
ّ
العريب،
حدثا استثنائ ًّيا يف تارخي العامل
شكت هناية عام 2010
ّ
ٍ
أين هشدت املنطقة أل ّول م ّرة احتجاجات أ ّدت إىل إسقاط أنمظة
معرت طوي ً
يايس لبلداهنا ،هذه ال ّثورات وإن
الس
ّ
ّ
ال يف املهشد ّ
ً
ّ
اتذت
وأججهتا مطالب
مىحن سياس ًّيا يف هنايهتا فقد غ ّذهتا ّ
أساسا من اخليارات االقتصاد ّية هلذه
نابعة
ة
ي
سوسيو-اقتصاد
ً
ّ
السياس ّية انهتج
البلدان ،فالعامل
ّ
العريب عىل اختالف أنمظته ّ
تقريبا نفس األمناط االقتصاد ّية ،حيث اكنت البداية برباجم
اقتصادي ،وا ّتمست
اقتصاد ّية مطوحة هادفة إىل حتقيق استقالل
ّ
هذه االقتصادات بكوهنا مغلقة يف معومها ،غري أنّه رسعان
مت ال ّت ّ
ما ّ
خل عن هذا اخليار لصاحل االندماج يف االقتصاد
ّ
النّيوليربايل .أفىض هذا اخليار إىل تشكيل خنب اقتصاد ّية
السياس ّية العرب ّية ومتاهت معها ،وباتت
جديدة خلقهتا األنمظة ّ
هذه النّخب مهمينة عىل االقتصادات العرب ّية ،أين سامهت بشلك
كبري بال ّدفع حنو خصخصة ّ
لك القطاعات احليو ّية وتدعمي شبك ّية
مما أ ّدى إىل رضب االقتصادات العرب ّية وال ّتأثري عىل
االستريادّ ،
حياة املواطن البسيط الذي أصبح يعاين من أزمات اقتصاد ّية
واجمتاع ّية ال حرص هلا.
السياق ،فقد هشدت بدورها
مل تكن اجلزائر استثنا ًء يف هذا ّ
ً
والسكرّ ،
إل
ّيت
ز
ال
بثورة
حراك اجمتاع ّيا يف عام ُ 2011عرِف
ّ
أنّ استثنائ ّية احلالة اجلزائر ّية اليت عاشت عرش ّية سوداء بفعل
حت ّوالت سياس ّية ّ
يايس ،ورسعة
الس
ّ
مت وأدُها من طرف النّظام ّ
يايس ملطالب هذا احلراك ،أ ّدت إىل عدم
الس
ّ
استجابة النّظام ّ
االجمتايع نامج عن
تط ّورها إىل مطالب سياس ّية .هذا احلراك
ّ
التح ّوالت االقتصاد ّية اليت هشدهتا اجلزائر ،واليت سامهت يف
بروز خنبة أوليغارش ّية استفادت من ّ
الطفرة النّفطية يف تعزيز
االقتصادي ،وهو ما أ ّدى
ثرواهتا ،أين باتت هتمين عىل املهشد
ّ
إىل تعزيز ال ّ
المساواة االجمتاع ّية واملناطق ّية ،ويه ظاهرة مل
ّ
أساسا إىل
تعود
ا
وإن
خاطئة،
ة
ي
تمنو
لمناذج
ا
نتاج
تكن فقط
ً
ً
ّ
السوسيو-اقتصاد ّية لالقتصاد
حتطمي االستعامر
الفرنيس لل ُبىن ّ
ّ
اجلزائري اليت اكنت سائدة يف مرحلة ما قبل االستعامر ،وهلذا
ّ
تسىع هذه الورقة إىل حتديد مدى قدرة االقتصاد التّضامينّ
اجلزائري
السوسيو-اقتصاد ّية لالقتصاد
ّ
عىل إعادة تفعيل ال ُبىن ّ
ّ
ّ
وجتاوز تداعيات ّ
خاصة ما تعلق
تبن االقتصاد النّيوليربايل
ّ
مهنا بال ّ
العدالة املجالية واالجمتاع ّية.
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أشاكل ال ّ
العدالة االجمتاع ّية يف اجلزائر

2
أشاكل ال ّ
العدالة االجمتاع ّية يف اجلزائر
أمه ّ
الشعارات اليت
لقد اكن شعار العدالة االجمتاع ّية من بني ّ
رفعهتا اجلزائر غداة االستقالل ،وهلذا فقد ّ
اتذت ال ّدولة مجموعة
خاصة عن طريق دمع
من ال ّتدابري لتحقيق العدالة االجمتاع ّية
ّ
اخلدمات واملواد األساس ّية واليت سعت للحفاظ علهيا رمغ تبنّهيا
ّ
ّيوليربايل .وقد اكن من أبرز تبعات هذا اخليار ظهور
النظام الن
ّ
طبقة أوليغارشية استأثرت بالنّصيب األكرب من الثوات ،سواء
الضيب ّية أو عن طريق ّ
الت ّرب ّ
عن طريق االمتيازات ّ
ييب،
الض ّ
أو حىت عن طريق استغالل دمع املواد األساس ّية الواسعة
االسهتالك.

اليت تصبوا إىل ترسيع مياكنزيمات اخلصخصة بدرجة
أساس ّية ،وا ّتفاق ّيات ال ّتجارة احل ّرةّ ،
وإنا امت ّدت لتمشل إصالح
ٍ
ّ
والتبية وال ّتعلمي العايل.
قطاعات اكلعدالة
عىل ال ّرمغ من أنّ االنتقال من ّ
النط االشرتايك يف اجلزائر
ّ
إىل ّ
ّيوليربايل مل يكن عنيفا عىل غرار ما حصل يف
النط الن
ّ
بالصدمة) ،إال أنّ هذا االنتقال اكنت له العديد
روسيا (العالج
ّ
يمسيه "
ما
نطاق
مضن
تدخل
باتت
فاجلزائر
من ال ّتبعات،
ّ
أديب نعمة “ بـ " ال ّرأمسالية اإلرثية " ،ويه حالة ّ
متي األنمظة
السياس ّية عىل الفاعل ّية
السلطة ّ
غري ال ّدميقراط ّية ،ت ّتسم بسيطرة ّ
االقتصادي بني مالحم اقتصادات
االقتصاد ّية ،جيمع هذا النّظام
ّ
السوق وشباكت عالقات غري رمس ّية وذات تراتب ّية (ﻧﻌﻤﺔ : 2014
ّ
 ،)130وأ ّدى بالنّتيجة إىل بروز طبقة أوليغارش ّية أصبحت تلعب
واالقتصادي يف اجلزائر،
يايس
الس
ّ
ّ
دورا كبريا يف املهشدين ّ
ويه طبقة بدأت يف ّ
الظهور مع ارتفاع أسعار البرتول ومع
رصد ال ّدولة مبالغ مال ّية طائلة يف إطار الرباجم امخلاس ّية
لتحقيق ال ّتمنية ،واليت وصلت قميهتا يف الفرتة املمت ّدة بني عايم
1
 2001و 2019إىل ما يناهز  581مليار دوالر.

االقتصاد غري ال ّرمسي
اعمتدت اجلزائر منذ استقالهلا عام  1962عىل نظام ال ّتخطيط
املركزي ،والذي اكنت تريم من خالله إىل بناء قاعدة صناع ّية
ّ
وزراع ّية تضمن هلا حتقيق اكتفاء
ذايت يف املجالني ،غري أنّ
األزمة النفطية عام  1986كشفت عن عيوب ونقائص هذا النّظام،
الدين العام يف اجلزائر إىل مستويات
حيث وصلت نسبة خدمة َّ
قياس ّية بتجاوزها عتبة الـ ـ 80%من الواردات سنة  .1987وأمام
االقتصادي والذي َترا َفق مع اضطرابات اجمتاع ّية
هذا الوضع
ّ
كبرية ُتِّوجت بأحداث  05أكتوبر  ،1988واليت أسفرت عن مقتل
أكرث من 120
خشصا ،مل جتد احلكومة اجلزائر ّية ُب ّدًا من إقرار
ً
السياس ّية واالقتصاد ّية ،أفضت إىل
حزمة من اإلصالحات
ّ
والتوجه حنو االخنراط
السياس ّية يف اجلزائر
ّ
إقرار التع ّدد ّية ّ
اجلزائري
السوق ،وهذا بعد توجيه وزير املال ّية
يف اقتصاد
ّ
ّ
التنفيذي لصندوق النّقد ال ّد ّ
ويل يف هشر
خطاب نوايا إىل املدير
ّ
مارس ّ 1989
أكد فيه الزتام اجلزائر باالخنراط يف مياكنزيمات
السنة و ّقعت احلكومة
السوق ،ويف ماي من نفس
اقتصاد
ّ
ّ
اجلزائر ّية مع صندوق النّقد ال ّد ّ
ويل برناجم ال ّتك ّيف واالستقرار
وحصلت اجلزائر مبوجبه عىل قرض قميته  560مليون دوالر
ّ
رس بالفعل بداية دخول
(بطاهر  ،)181-185 : 2004وهو ما ّ
ّ
اجلزائر مضن ترتيبات االقتصاد النّيوليربايل ،حيث خضعت
اجلزائر ملجموعة من ّ
أساسا برفع ال ّدمع عن
الشوط تتعلّق
ً
املواد األساس ّية وحترير أسعار الفائدة ومنح استقالل ّية أكرب
للبنوك ال ّتجارية يف تقيمي القروض ،باإلضافة إىل فتح رأس مال
االجمتايع لملستمثرين األجانب واحمللّ ّيني،
املؤسسات العموم ّية
ّ
ّ
املؤسسات العموم ّية وبيعها مببالغ
من
املائت
إفالس
إىل
ى
د
ما أ
ّ
ّ
ّ
زهيدة
(حكال .)2019

مل يسامه نشوء ّ
الطبقة األوليغارش ّية فقط يف بروز طبقة جديدة
واالقتصادي
يايس
الس
املهشدين
يف
كبريا
باتت تلعب دورا
ّ
ّ
ّ
بعد أن اكن األمر حك ًرا عىل النّخب العسكر ّية ،ولكنّه أ ّدى إىل
مسي ،وهو اقتصاد عىل اختالف
تعزيز دور االقتصاد غري ال ّر
ّ
املمس ّيات اليت قد ُتطلَق هيلع اكالقتصاد ال ّت ّ
حيت واالقتصاد
ّ
ّ
الظل واالقتصاد
مسي واقتصاد
األسود واالقتصاد غري ال ّر
ّ
ّ
املريئ ،يشري معوما إىل تلك األنشطة غري املُد َرجة يف
غري
احلسابات القوم ّية ،فهي أنشطة بعيدة عن القنوات االقتصاد ّية
املعلنة وبعيدة أيضا عن ال ّرقابة واإلدارة االقتصاد ّية لل ّدول،
إما أن تكون أنشطة مرشوعة أو أنشطة غري مرشوعة
ويه ّ
(بودالل  .)140 : 2013ويربز هذا االقتصاد يف اجلزائر عىل
للسلع واخلدمات وسوق
السوق املوازي ّ
ثالثة مستويات ويه ّ
السلع
سوق
يربز
حيث
املوازي،
العملة
الصف املوازي وسوق
ّ
ّ
خاص يف ّ
التريب من املناطق
بشلك
املوازي
واخلدمات
ّ
1

منذ عام  2001بدأت اجلزائر براجم مخاس ّية مطوحة من أجل حتقيق التّمنية
االقتصاد ّيةُ ،ق ّست إىل أربعة براجم -و ُرصدت هلا مبالغ مال ّية طائلة ،حيث ُرصد
االقتصادي يف الفرتة املمت ّد ة بني  2001و  2004مبلغ 16
لربناجم دمع اإلنعاش
ّ

أما ال ّثاين والذي امت ّد بني سنيت  2005-2009والذي ُعرف بالربناجم
مليار دوالرّ ،
ّ
ُ
ّ
قد ر بـ  130مليار دوالر ،ليعقبه برناجم
ت
مزيانية
له
صدت
ر
فقد
،
و
الن
ّمكييل لدمع
الت
َّ
ّ
ُ
ّ
االقتصادي ،والذي امت ّد بني سنيت  ،2010-2014ورصدت له مزيانية
و
الن
توطيد
ّ
ّ
أما آخر هذه الرباجم والذي ميتد بني سنيت 2015-2019
ُت َّ
قد ر بـ  155مليار دوالرّ ،

ّ
االتاد
وقد لعب دخول اجلزائر يف العديد من اال ّتفاق ّيات مع
األورويب دورا كبريا يف زيادة اخنراطها يف مياكنزيمات
ّ
ّ
ّيوليربايل ،فهذه اال ّتفاق ّيات مل تقترص فقط عىل
االقتصاد الن
أساسا باملساعدات االقتصاد ّية
االقتصادي الذي يتعلّق
اجلانب
ّ
ً

فقد ُرصد له مبلغ  280مليار دوالر (مسيع . )147 : 2012
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ّ
يتضمهنا
يستغل أحصاب األموال ال ّثغرات القانون ّية اليت
مكا
ّ
ّ
ييب ،فكرثة
قانون اجلباية من أجل ممارسة الهت ّرب
الض ّ
احلوافز واإلعفاءات ّ
الضيب ّية اليت أق ّرهتا احلكومات اجلزائر ّية
املتعاقبة مل تؤ ّد إىل تجشيع االستمثار بقدر ما أ ّدت إىل تعميق
ظاهرة ّ
الت ّرب ّ
ييب ،فعىل سبيل املثال ،بلغ جحم اإلعفاء
الض ّ
ّ
ييب خالل الفرتة  2014 - 2010ما ُيق ّدر بـ  747.508مليار
الض ّ
ّ
االتاد العام
جزائري ،وباملقابل وحسب إحصائيات
دينار
ّ
لل ّتجار واحلرف ّيني اجلزائر ّيني لسنة  ،2008فإنّ جحم اخلسائر
الضيب ّية النّامجة عن ال ّتھ ّرب ّ
ّ
ييب بلغت  200مليار دينار
الض ّ
جزائري سنو ًّيا ،وھو ما يعادل نسبة  7.51%من النّاجت احمليلّ
ّ
ّ
اإلمجايل (مياكوي  .)230 : 2015ويعود هذا احلجم الكبري
ّ
للت ّرب ّ
ييب إىل غياب آل ّيات ال ّرقابة وإىل االعمتاد عىل
الض ّ
ّ
ّ
أجهزة بريوقراط ّية يف ماكحفة الفساد تتكفل بإصدار تقارير
سنو ّية عن الفساد يف اجلزائر دون ّ
اتاذ إجراءات حقيق ّية
حملاربة هذه ّ
الظاهرة.

الصف املوازي فهو سوق يسيل اللّعاب
أما سوق ّ
احلدود ّيةّ ،
والسبب
بسبب هامش ال ّرحب الكبري الذي يق ّدمه لزبائنه،
ّ
السوق الذي ق ّدرت آخر تقارير البنك
األسايس الزدهار هذا ّ
ّ
ال ّد ّ
ويل قميته حبوايل  2مليار دوالر (بودهان  ،)2019يعود إىل
ّ
الصافة ال ّرمس ّية ،وهو سوق تغذيه إىل جانب
غياب قنوات ّ
حتويالت ال ّرعايا اجلزائر ّيني املقميني يف اخلارج ،األموال اليت
حتصل علهيا ّ
الطبقة األوليغارش ّية حتت غطاء االسترياد ،واليت
تستخدم يف كثري من األحيان ُطر ًقا متع ّددة من أجل استغالل
السوق ال ّرمس ّية وغري ال ّرمس ّية ،وصلت
السعر بني ّ
الفرق يف ّ
إىل درجة استرياد أحد املستوردين اجلزائر ّيني حلاويات نفايات
بقمية تزيد عن  200ألف دوالر (بومعرة  ،) 2019أما عن سوق
العاملة فقد بلغ عدد العاملني هبذا القطاع ثالثة ماليني عامل،
وبعد أن اكنت هذه ّ
الظاهرة تقترص عىل ميادين معينة كقطاع
البناء وال ّتجارة وقطاع النّقل وغريها من القطاعات ،امت ّدت
لتمشل
ختصصات تتطلّب تكوينا عاليا ،حيث يشتغل  18%من
ّ
أط ّباء األسنان ،و 16%من املهندسني املعامر ّيني ،و  15%من
املهندسني يف تقنيات املعلومات ،و 14%من احملامني ،و9%
املختصني
من خرباء احملاسبني و  5%من األساتذة ،و 4%من
ّ
مسي .وإىل جانب كون 49%
الصحة ،يف القطاع غري ال ّر
يف ّ
ّ
ّ
َّ
مسي ،فإنّ هذه الوظائف
ر
ال
غري
القطاع
يف
فون
موظ
ل
العم
من
ّ
ّ
ّ
تدخل مضن الوظائف اهلشة حيث ال يتجاوز أجر هؤالء ّعتبة
اخلاص إىل العديد من احليل
الـ 150دوالر .مكا يلجأ القطاع
ّ
لل ّتقليل من تلكفة األجور من خالل إخضاع نسبة مع ّينة فقط من
َّ
االجمتايع لتجنّب املساءلة القانون ّية ،إضافة إىل
موظفيه لل ّتأمني
ّ
ّ
ّ
سل األجور املتدن يف القطاع اخلاص ،حيث أشارت دراسة
أع ّدها ال ّديوان الوطينّ لإلحصائيات سنة  2016أنّ مع ّدل األجور
العمويم
جزائري هشر ًّيا يف القطاع
يصل إىل  55.700دينار
ّ
ّ
اخلاص الوطينّ (واكلة األنباء
القطاع
مقابل  32.600دينار يف
ّ
اجلزائر ّية .)2018

دمع املواد واخلدمات األساس ّية
ارتبطت العدالة االجمتاع ّية يف اجلزائر بدمع املواد واخلدمات
األساس ّية ،ويه سياسة بدأت احلكومة اجلزائر ّية يف ّ
التاجع
عهنا من خالل ال ّتقليص من دمعها لبعض املواد الواسعة
خاصة الوقود واملياه والكهرباء ،حيث هتدف احلكومة
االسهتالك
ّ
من خالل إصالحات أطلق علهيا إصالحات " اجليل ال ّثاين "،
إىل حتريك جعلة االستمثار ،عن طريق حترير أسعار املواد
املدعة ،حيث ّ
مت عىل سبيل املثال رفع أسعار الوقود وال ّديزل
ّ
يف اجلزائر تدرجي ًّيا خالل ثالث سنوات ( )2018 - 2015ليصل
سعر البزنين إىل  42دينارا تقريبا للّرت الواحد ( 0.38دوالر)،
وقرابة  23دينارا لملازوت ( 0.21دوالر)(غامني  .)2018بال ّرمغ
السياسة ت ّ
لكف اخلزينة أمواال طائلة ،حيث
من ذلك ،ال تزال هذه ّ
ّ
مت يف موازنة عام  2018ختصيص مزيانية تفوق قميهتا الـ
 182مليار دينار لدمع أسعار احلليب والحمق و 6ماليري للنّقل
السكر والزّيت (رمزي  )2018تمكن املفارقة يف
وتسقيف أسعار ّ
ّ
أنّ سياسة ال ّدمع ال تستفيد مهنا الطبقات احملرومة بقدر ما
تستفيد مهنا األوليغارش ّية ،فقد أشار تقرير أع ّدته حصيفة
السويرس ّية إىل أنّ مستوردي محسوق
" سويس أنفو "
ّ
احلليب املج ّفف واملستعمل يف إنتاج ما ّدة احلليب الواسعة
االنتشار يف اجلزائر ،حي ّققون أرباحا هشر ّية تفوق  1.2مليون
دوالر ( ،)Maurisse 2018وهو نفس ّ
الشء الذي ميكن أن
نرصده عىل مستوى دمع اخلدمات ،فعىل سبيل املثال ،يعاين
الصحة املجاين يف اجلزائر من مشالك ع ّدة وصلت إىل
قطاع ّ
ح ّد انتشار بعض األوبئة اكلكولريا مثملا حدث عام  ،2018وهذا
ّ
ّ
اجلزائري
اإلمجايل
احمليل
بال ّرمغ من أنّ  7.2%من النّاجت
ّ
الصحة عام  2014حسب أرقام ّ
الصحة
ذهب إىل قطاع ّ
منظة ّ
العامل ّية  .)World Health Organization 2018(.ويعود ذلك
إىل الفساد املسترشي يف القطاع والذي ميكن أن نرصده
الصح ّية ،واقتناء األدوية
عىل مستوى بناء وإعادة تأهيل املرافق ّ
ّ
الط ّب ّية أين يستفيد األوليغارش ّيون من األموال
وال ّتجهزيات
الطائلة اليت تنفق عىل هذين املستويني ،وميكن أن نرصد أيضا
الفساد عىل مستوى توفري اخلدمات من ِقبل العاملني يف املجال
ّ
ب ،حيث حيظى أحصاب العالقات -ومه يف الغالب من
الط ّ ّ
ميسوري احلال -باألولو ّية يف احلصول عىل اخلدمات ّ
الط ّب ّية.

ال ّ
العدالة ّ
الضيب ّية
أمه الغايات اليت يصبو
يعترب حتقيق العدالة االجمتاع ّية من
ّ
إلهيا النّظام ّ
ييب ،وعىل ا ّتساع معىن العدالة االجمتاع ّية
الض ّ
واختالفها باختالف ال ّتيارات األيديولوج ّية ،فإنّ حتقيقها يبىق
غاية ّ
السياسات ّ
إجيايب عىل
الضيب ّية ملا هلا من انعاكس
ّ
لك ّ
يايس ،وهلذا سعت اجلزائر
والس
املجمتع
حتقيق االستقرار
ّ
ّ
ّ
ّ
جبايئ حي ّقق العدالة االجمتاع ّية،
منذ استقالهلا لوضع نظام
هذا النّظام هشد العديد من اإلصالحات اليت اكن أبرزها
اإلصالح الذي دخل ّ
حي ال ّتنفيذ بداية من سنة  ،1992والذي
االقتصادي الذي هشدته اجلزائر عقب
جاء مزتامنا مع التح ّول
ّ
ولوجها عهد النّيوليربال ّية ،ب ْيد أنّه وبنظرة رسيعة عىل ما ح ّققه
معق ال ّ
ّ
العدالة االجمتاع ّية،
النّظام
اجلبايئ يف اجلزائر ،جند أنّه ّ
حيث تشري اإلحصاءات أنّه يف الفرتة ما بني  1993و ،2015
وبال ّرمغ من االرتفاع يف مع ّدل من ّو ّ
الضيبة عىل ال ّدخل مبا
حصة األسد اكنت من االقتطاعات
مقداره  ،17.05%فإنّ
ّ
السابقة من األجور واملر ّتبات ،فبيمنا بلغ مع ّدل مسامهة فئة
ّ
األجور واملر ّتبات  79.33%من إمجايل ّ
احملصلة عىل
الضيبة
ّ
ال ّدخل ،بلغت مسامهة الفائت األخرى جممتعة ( 20.66%خمتار
 .)126 : 2016وأمام هذا ّ
الشخ تعالت أصوات مطالبة بفرض
رضيبة عىل ّ
الثوة ،وبالفعل فقد ق ّدمت احلكومة اجلزائر ّية
الضيبة ،غري أنّه ونتيجة للنّفوذ الذي ّ
مقرتحا لفرض هذه ّ
يت ّتع
ً
به رجال األمعال ّ
مت إسقاط مرشوع القانون (لعرويس .)2018
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 1959إىل أكرث من  4ماليني نمسة عام  ،1966وهو رمق كبري
إذا عملنا أن عدد ّ
سكن اجلزائر اكن يبلغ  10ماليني نمسة
ً
ّ
( ،)Stora 1995 : 33هذا ما شك عبئ عىل املراكز احلرض ّية
اليت أعادت إنتاج نفس ّ
االستعامري كتحصيل حاصل،
النط
ّ
حيث باتت معظم املدن الكربى حماطة بشبكة من املساكن
ُ
األوضاع األمن ّية اليت
القصدير ّية/العشوائ ّيات .مكا عزّزت
هشدهتا اجلزائر خالل العقد األخري من القرن العرشين واليت
ّ
أرضت باملناطق ال ّريف ّية من هذه الظ ّاهرة وسامهت بشلك
ّ
خاصة وأنّ معظم
املدينة،
إىل
وح
الن
نسبة
زيادة
يف
كبري
ّ
ال ّتنظميات اإلرهاب ّية اكنت ت ّتخذ من اجلبال مق ّرات هلا ،واكنت
تستغل تواجد ّ
ّ
سكن األرياف املقميني باملقربة من تلك املناطق
ّ
للحصول عىل ال ّدمع اللّ
الس ّكن بني
وجستييكّ ،
مما وضع هؤالء ّ
مطرقة اإلرهاب ّيني الذين جيربوهنم عىل تقدمي ما ميتلكونه من
السلطة اليت ّ
تتمهم بال ّتواطئ يف حالة
ألك وأموال ،وسندان ّ
رضوخهم ملطالب هؤالء اإلرهاب ّيني.

الصعب مباكن احلديث عن " املجال ” يف اجلزائر دون
من
ّ
الفرنيس جاء
ال ّرجوع إىل املرحلة االستعامر ّية ،فاالستعامر
ّ
أساسا من أجل أهداف اقتصاد ّية ،حيث سعت فرنسا
للجزائر
ً
السوسيو-اقتصاد ّية القامئة عىل الزّراعة
البىن
تدمري
إىل
ّ
ّ
ّ
والصناعة التقليدية احملل ّية من خالل إعادة تشكيل مالحم
ّ
األنجسة احلضار ّية يف اجلزائر ،وذلك عن طريق إفقار ال ّريف
لصاحل املدينة اليت ّ
مت إعادة بناهئا وفق ّ
األورويب ،وهو ما
النط
ّ
أورويب .ورمغ
غري
وفضاء
أورويب
فضاء
بني
خلق متاي ًزا جمال ًّيا
ّ
ّ
األورويب
هناية املرحلة الكولونيال ّية ،فإنّ االعمتاد عىل الفضاء
ّ
(املدن املوروثة عن االستعامر) كقاطرة لل ّتمنية يف اجلزائر أعاد
ومعق يف كثري من األحيان ال ّ
العدالة املجال ّية يف اجلزائر.
إنتاج ّ

العالقة بني املدينة وال ّريف
ّ
اجلزائري يف
اجلزائري القاعدة األساس لالقتصاد
شك ال ّريف
ّ
ّ
الفرنيس؛ حيث اكن معظم اجلزائر ّيني
االستعامر
قبل
ما
مرحلة
ّ
الساكين آنذاك،
يفس ال ّتوزيع ّ
يعمتدون عىل الزّراعة ،وهو ما ّ
حيث اكن يقطن أقل من  5%من اجلزائر ّيني يف املدينة ،والذين
الصناعات ال ّتقليدية كسبيل لتحصيل
اعمتدوا يف معمظهم عىل ّ
أما يف املرحلة االستعامر ّية فقد معل االستعامر
قوهتمّ .
السوسيو-اقتصاد ّية يف األرياف
الفرنيس عىل تفكيك البىن
ّ
ّ
اجلزائر ّية ،وذلك من خالل افتاكك األرايض وإضعاف الزّراعات
ْ
واملك َن َنة وغريها
ال ّتقليد ّية احملل ّية وإحقام الزّراعات احلديثة
خاصة يف
مقاومة،
(ال ّتايب  ،)33 : 2008وهو أمر مل مي ّر دون
ّ
ّ
ظل االرتباط الوثيق بني القبيلة واألرض ،وهلذا فقد اكنت القبيلة
يفس
يه اخلل ّية األوىل ملقاومة االحتالل يف سنواته األوىل ،ما ّ
ّ
اجلزائري
القبيل
السلطات االستعامر ّية إىل تفريق النّسيج
ّ
جلوء ّ
معراينّ
يمسى " ال ّد ّوار" سنة
جديد
نسيج
خلق
خالل
من
ّ
للسياسات االستعامر ّية فقد
( 1863زوزو  .)141 : 2008ونتيجة ّ
احنرس وجود اجلزائر ّيني يف املناطق اجلبل ّية وال ّريف ّية وحتديدا
يف املناطق اليت ت ّتسم باألرايض الزّراعية قليلة اخلصوبة،
ّ
بيمنا ّ
وشكوا
فضل بعضهم ال ّتوجه لملدينة البتغاء سبل العيش
السكنات
نتيجة لذلك طوقا قصدير ّيا عىل املدن ،حيث يعود ظهور ّ
ّ
تركزت
القصدير ّية (العشوائيات) إىل سنوات ،1926-1930
خاص يف العامصة اجلزائر حيث بلغ عددها عىل سبيل
بشلك
ّ
املثال يف العامصة سنة  1938مثانية عرش ح ًّيا قصدير ًّيا يقطهنا
أكرث من مخسة آالف
جزائري (لكثوم .)267 : 2012
ّ

بال ّرمغ من استتباب احلالة األمن ّية يف اجلزائر واملجهودات اليت
تبذهلا ال ّدولة من أجل احل ّد من ّ
الظاهرة فإنّ أرقام البنك ال ّد ّ
ويل
ّ
تشري إىل تفامقها ،حيث تكشف هذه األرقام تراجع نسبة سكن
املناطق ال ّريف ّية من إمجايل عدد
الس ّكن من  40.88%سنة
ّ
 1999إىل  27.95%سنة ( 2017البنك ال ّد ّ
ويل  .)2019فغياب
األسايس هلذه
فرص ال ّتشغيل وغياب اخلدمات يبىق احمل ّفز
ّ
ّ
وتبي نسبة ال ّتشغيل الوطن ّية عىل مستوى البلد ّيات
الظاهرة.
ّ
ال ّريفية أنّ مع ّدل ال ّتشغيل يف الوسط ال ّر ّ
ييف هو  11%بالنّسبة
والصناعة،
والبناء
للخدمات 14% ،بالنّسبة لألشغال العموم ّية
ّ
 21%بالنّسبة لإلدارة 38% ،بالنّسبة للفالحة و 16%بالنّسبة
للقطاعات األخرى (زوزو .)215-216 : 2008

العالقة بني املدن املوروثة عن االستعامر ومدن ما
بعد االستعامر
مهمة يف املدن
الفرنيس بنية حتت ّية
ورثت اجلزائر عن املستعمر
ّ
ّ
الكربى عىل غرار قسنطينة ووهران وبطبيعة احلال العامصة،
ّ
االستعامري فقد ك ّرست فرنسا
أمسايل
غري أنّه ونظرا للنّظام ال ّر
ّ
العدالة جمال ّية كبرية من خالل خلقها ملناطق متط ّورة ومندجمة
ّ
الساحل ّية واألحواض
السول
أساسا يف
ترتكز
اقتصاد ّيا
ّ
ً
ّ
ّ
ترتكز يف اجلبال
ال ّداخل ّية ،وإمهال مناطق أخرى متخلّفة
واملناطق احلدود ّية واهلضاب العلياُ .قنّنت هذه االزدواج ّية املجال ّية
اإلداري فاكن يطىغ عىل املجاالت
االجمتاع ّية يف ميدان ال ّتسيري
ّ
الصالحيات ال ّتامة ،ويه مناطق
ذات
املتط ّورة قانون البلد ّيات
ّ
أما املجاالت املتخلّفة والفقرية فاكنت
ون،
الساكن الفرنس ّي
ّ
يقطهنا ّ
ختضع لقانون آخر هو قانون البلد ّيات املختلطة ،ويه بلد ّيات
تض ّم أغلب ّية مسملة أو ما اكن يطلق علهيم " األهايل " .ك ّونت

الساكن ّية يف اجلزائر
السياسة بظالهلا عىل احلرك ّية ّ
ألقت هذه ّ
يف مرحلة االستقالل ،حيث ارتبط " ال ّد ّوار " يف املخيال
اجلزائري بتشتيت القبيلة/العائلة وباالضطهاد ،وهذا
امجليع
ّ
ّ
الس ّكن احلرض ّيني مبارشة بعد االستقالل
يفس ارتفاع عدد ّ
ما ّ
لتبلغ نسبهتم  ،30%إذ ارتفع ال ّتعداد من  3ماليني نمسة عام
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هذه العنارص قاعدة تمنو ّية غري موزَّعة بشلك عادل ،فرنى اهليالك
ّ
ترتكز بكثافة يف املجاالت اليت يقطهنا املستوطنون
القاعد ّية
الفرنس ّيون ،وقليلة أو شبه معدومة يف املجاالت املتبق ّية اليت
يقطهنا اجلزائر ّيون (األهايل) (عقاقبة .)119 : 2010
األسايس لل ّدولة يف مرحلة ما بعد االستقالل هو
اكن ال ّتح ّدي
ّ
القضاء عىل هذه االزدواج ّية املجال ّية ،غري أنّ ّ
الطريقة اليت متّ
اإلداري ،حيث
أساسا يف جمال ال ّتسيري
ا ّتباعها اكنت تمتحور
ّ
ً
ُأ ِعيد النّظر يف ال ّتقسمي
اإلداري باجلزائر يف ديمسرب/اكنون
ّ
األ ّول  ،1965فتقلّص عدد الوحدات اإلدار ّية البلد ّية والوالئ ّية إىل
 15والية و 91دائرة و 676بلد ّية .ويف سنة  1974ارتفع عدد
الواليات إىل  ،31وعدد الدوائر إىل  ،160وعدد البلد ّيات إىل 704
بلد ّية .ويف سنة  1984حدث تعديل آخر عىل اخلريطة اإلدار ّية
للجزائر لريتفع العدد إىل  48والية 742 ،دائرة و 1541بلد ّية
(لعشييب ،علقمة  .)109 : 2010إال أنّ ربط سريورة احلرضنة
باإلجراءات اإلدار ّية اقتضت خلق كيانات إدار ّية دون رؤية أمعق
لملدينة بوصفها مجموعة منتمظة مضن عالقات سوسيولوج ّية
ّ
جغرايف
ومؤسسات ّية واقتصاد ّية وسياس ّية وثقاف ّية داخل جمال
ّ
حم ّدد (مريي  ،)60 : 2004ما أ ّدى إىل خلق كيانات إدار ّية ال
الفرنيس ،وهو ما
ترىق إىل مستوى املدن اليت خلّفها املستعمر
ّ
ّ
جمايل بني مدن ُبنيت وفق ّ
األورويب
النط
جنم عنه حدوث متايز
ّ
ُورثت عن احلقبة االستعامر ّية ومدن ُبنيت بعد االستقالل ّ
لكنا
مل ترق ال من حيث ّ
املعامري وال من حيث البنية ال ّتحت ّية
النط
ّ
إىل تلك املوروثة عن االستعامر.

العالقة اجلدل ّية بني ّ
الشال واجلنوب
إنّ فهم العالقة بني ّ
اجلزائري يتطلّب هو أيضًا
الشال واجلنوب
ّ
بأي
ال ّرجوع إىل مرحلة االستعامر ،فمل يكن حيظى اجلنوب ّ
الفرنيس ،بل حاولت فرنسا ترحيل
اهمتام من قبل االحتالل
ّ
ّ
بالشال
الصحراء " من أجل االستئثار
اجلزائر ّيني إىل " رمال ّ
الصحراء اجلزائر ّية
ذي األرايض اخلصبة .وقد اعتربت فرنسا ّ
ّ
مضت أكرب القواعد العسكر ّية الفرنس ّية
منطقة عسكر ّية حيث
يف إفريقيا واكنت مركزا لتجارب القنابل النوو ّية الفرنس ّية ،غري
الصحراء اجلزائر ّية سنة 1956
أنّ اكتشاف الغاز والبرتول يف ّ
ّ
الفرنيس.
حتتل صدارة االهمتام
الصحراء
غي املعادلة وباتت ّ
ّ
َّ
فأصبحت فرنسا مستع ّدة لل ّتخيل عن ّ
اجلزائري مقابل
الشال
ّ
حصوهلا عىل اجلنوب (أم لكثوم  .)62 :2013فاعتبار اجلنوب
ً
ّ
هامشا لملركز
يتغي متاما لوال
(الشال) اكن من املمكن أن
ّ
أنّ اكتشاف النّفط ّ
االستعامري ،حيث اكن
مت يف أواخر العهد
ّ
من احملمتل أن تلجأ فرنسا إىل بناء مراكز حرض ّية مرتبطة
باستغالل ّ
االستعامري
خاصة وأنّ النّظام
الث وة النّفط ّية،
ّ
ّ
جلأ إىل بناء مدن مزدهرة لألوروب ّيني مرتبطة بال ّتعدين
( )mining boom townsيف اجلنوب ال ّتونيس.
الفرنيس ال تزال طبيعة العالقة
بعد سنوات من هناية االحتالل
ّ
بني ّ
الشال واجلنوب عىل ما يه هيلع ،ويه عالقة أشبه ما
اجلزائري الذي مت ّثل
تكون بعالقة املركز باألطراف ،فاجلنوب
ّ
مساحته  72%من مساحة اجلزائر ،والذي تو ّفر ثالث واليات
منه أكرث من  92%من مداخيل البالد ،ال يزال يعاين من غياب
ّ
وتدن مستوى البنية ال ّتحت ّية ،مكا تتجاوز
اخلدمات األساس ّية
نسبة البطالة فيه عتبة الـ  30%بني ّ
الشباب (مروان .)2018
ّ
كولونيايل
حرضي ما بعد
وبال ّتايل فإنّ الفشل يف بناء منط
ّ
سامه يف إنتاج نفس اإلشاكل ّيات اليت اكن يطرحها ّ
النط
ّ
متعمد بني الفضاء
الكولونيايل القامئ عىل متيزي
احلرضي
ّ
ّ
األورويب.
وغري
األورويب
ّ
ّ
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تداعيات ال ّ
االجمتايعاالقتصادي
العدالة االجمتاع ّية واملناطق ّية عىل املهشد
ّ
ّ

4
تداعيات ال ّ
العدالة االجمتاع ّية واملناطق ّية
االجمتايعاالقتصادي
عىل املهشد
ّ
ّ
ميكن أن نرصد تداعيات ال ّ
العدالة االجمتاع ّية واملجال ّية يف
اجلزائر عىل ثالثة مستويات :

الساكن (أكرث
اخلدمات واملرافق
العامةّ ،
ّ
أما القسم األكرب من ّ
ّ
من  36مليون نمسة) فيعيش يف أقل من  20%من مساحة البالد
( .)World Population Review 2018وأمام تنايم ويع
املواطنني بأنّ قرهبم من املركز الذي يمت ّثل سوا ًء يف الواليات
الكربى أو ّ
حيسن مستوامه
حت يف عوامص الواليات ،ميكن أن
ّ
ّ
واالقتصادي ألرسمه ،فقد باتت
االجمتايع
املعييش والوضع
ّ
ّ
ترقية بعض البلد ّيات أو ال ّدوائر إىل واليات منتدبة أحد املطالب
األساس ّية لبعض احلراكت االحتجاج ّية.

رشعنة الفساد
إنّ غياب العدالة ال ّتوزيع ّية يف اجلزائر سواء عىل مستوى
ّ
الطبقات أو املناطق أ ّدى إىل استفحال ظاهرة الفساد ،اليت
ومتس خمتلف
باتت ُت َع ّد وسيلة مرشوعة لـ (إعادة) توزيع ال ّدخل
ّ
رشاحئ املجمتع .فقد كشف تقرير أع ّدته وزارة ال ّداخلية أنّ 612
رئيس بلد ّية من أصل  1542متو ّرطون يف قضايا فساد ،مكا أنّ
أساسا
 1174منتخ ًبا حمل ًّيا تو ّرطوا يف قضايا مشبوهة تتعلّق
ً
ّ
ملؤش مدراكت
خاصة العقارات .وفقًا
بال ّتنازل عن أمالك ال ّدولة
ّ
الصادر عن ّ
منظة ّ
الشفافية ال ّدول ّية ،احتلّت
الفساد لعام ّ 2017
ّ
اجلزائر املرتبة الـ  112من أصل  180دولة ،ويف تقرير التنافسية
العامل ّية  ،2017-2018احتلّت املرتبة الـ  92من بني  137دولة يف
ّ
مؤش " املدفوعات غري النّظام ّية وال ّرشاوى " (بلعمري .)3 : 2006

ال ّ
االجمتايع
الاستقرار يف املهشد
ّ
لقد أ ّدى غياب العدالة االجمتاع ّية إىل العديد من االحتجاجات
يف اجلزائر ،حيث جتاوزت حسب تقرير أع ّدته ال ّرابطة اجلزائر ّية
السنة (بوثيجل
لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان  14000احتجاج يف ّ
اجلزائري بات من املناطق
 .)2018وامللفت للنّظر أنّ اجلنوب
ّ
السلطة،
يزجع
أصبح
أمر
وهو
اليت تهشد احتجاجات متك ّررة،
ّ
حيث وصف الوزير األ ّول أمحد أوحيى متظاهري اجلنوب بـ
" املشاغبني " ،وهذا راجع يف األساس إىل كون املنطقة تع ّد
يايس ووعا ًء انتخاب ًيا ي ّتكئ هيلع
الس
ّ
تقليد ّيا منطقة مساندة للنّظام ّ
النّظام من أجل رفع نسبة املشاركة يف االنتخابات،
واملالحظ أنّ
َ
احتجاجات اجلنوب بدأت تأخذ ُبعدًا سياس ًّيا مل يكن مألو ًفا يف
احملتجني
السابقة ،وأصبحت شعارات
ّ
االحتجاجات االجمتاع ّية ّ
تتط ّرق إىل قضايا الفساد وال ّ
العدالة وسوء ال ّتسيري واإلدارة.

ّ
وتخض اجلهاز اإلداريّ
الس ّكن
بني اخللل يف توزيع ّ
لقد أفضت سياسة املركز واألطراف يف ال ّتمنية إىل خلل
ّ
جزائري
دميوغرايف كبري ،حيث يقطن ما يزيد عن  3ماليني
ّ
حسب إحصائيات  -2015يف العامصة اجلزائر ،اليت ُتع ّدأصغر الواليات وأفضلها من حيث احلصول عىل اخلدمات
الصحة وال ّتعلمي واالستفادة من بنية حتت ّية
االجمتاع ّية مثل
ّ
ً
تمنية اقتصاد ًّيا .يف حني
متط ّورة نسب ًّيا ،مكا أهنا أكرث الواليات
يقطن  10%من مجموع ّ
الصحراء اجلزائر ّية
سكن اجلزائر يف ّ
ّ
اليت مت ّثل أكرث من  80%من مساحة البالد لكنا تفتقر ألبسط
8
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االقتصاد التّضامينّ كآل ّية لتجاوز تداعيات ال ّ
العدالة

5
ضامين كآل ّية لتجاوز تداعيات ال ّ
ّ
العدالة
االقتصاد ال ّت
ّ
ّيوليربايل ،جتعل من ّ
نقدي
تبن خطابٍ
إنّ تبعات االقتصاد الن
ٍّ
ّ
ممتي يف نظرته لالقتصاد أم ًرا حمت ًّيا ،وهذا من خالل إضفاء
االجمتايع عىل االقتصاد ،حيث أنّ غياب الفاعل ّية
البعد
ّ
االجمتاع ّية ورقابة ال ّدولة يؤ ّدي إىل النّتاجئ واالختالالت اليت
تع ّرضنا هلا آن ًفا.

باإلنتاج وال ّتوزيع واالسهتالك ،اليت تسامه يف دمقرطة
ّ ّ
احملل
االقتصاد القامئ عىل اخنراط املواطنني عىل املستويني
ً
ّ
ّ
املنظات اليت
أشاكال متع ّددة من
يغط
والعاملي ،مكا أنّه
ّ
اخلاصة أو للحصول عىل
يستخدمها النّاس خللق وسائلهم
ّ
املنتجات واخلدمات النّوع ّية من خالل ديناميك ّيات املعاملة
والعامة
اخلاصة
باملثل وال ّتضامن ،واليت تربط بني املصلحة
ّ
ّ
( ،)Allard/Davidson 2008 : 6ويعمتد هذا ّ
االقتصادي
النط
ّ
مما جيعل املواطنني ليسوا
عىل الوحدات ال ّتضامن ّية االجمتاع ّيةّ ،
جم ّرد مسهتلكني فقط ،بل مشاركني يف صنع القرار ودفع
جعلة ال ّتمنية يف بلداهنم .وهو يرتكز عىل قمي جوهر ّية اكلعمل
ّ
البرشي بدل رأس
شاريك وال ّتضامن وإعطاء قمية لرأس املال
ال ّت
ّ
املال املا ّد ّي .ولالقتصاد التّضامينّ حم ّراكت ِع ّدة ،مهنا حماربة
االجمتايع ،والدفاع عن اهلوية املشرتكة لملجمتع،
اإلقصاء
ّ
َ
ّ
ً
وبال ّتايل فإنّ هذا االقتصاد يقوم عىل ُبىن مهيكة مستقلة ،قد
ختتلف من جممتع إىل آخر ،وتقوم عىل ال ّدميقراط ّية ال ّتشارك ّية
ّ
كوسيلة إلدارة هذا اهليلك
املستقل (اهلادي .)65 : 2015

ّ
ضامين
تعريف االقتصاد ال ّت
ٍ
رمغ أنّ االقتصاد التضامينّ
اقتصادي يعود إىل بداية
كمنط
ّ
ٍ
االقتصادي ،إال أنّه مكفهو ٍم وحكركة اكن ر ّدة فعلٍ عىل
النّشاط
ّ
املكرسة ّ
للنعة الفردان ّية ،وهو هيدف باألساس
النّيوليربال ّية
ِّ
ّ
ّيوليربايل (جدول رمق .)1
اقتصادي بديل للنظام الن
إىل إقامة نظام
ّ
وهلذا فقد ّ
مت إنشاء " املؤمتر أو ال ّرابطة األوروب ّية ال ّدامئة
ّ
لل ّتعاون ّيات ،وامجلع ّيات املتبادلة ،وال ّرابطات واالتادات "،
االجمتايع
واليت هتدف إىل تعزيز دور الفاعلني يف االقتصاد
ّ
يف أورو ّبا واليت سامهت بشلك كبري يف تقنينه هناك ( ّ
منظة
العمل ال ّدول ّية .)54 : 2013
ُيطلَق عىل هذا ّ
النط
االقتصادي العديد من ال ّتمسيات اكالقتصاد
ّ
ّ
عيب ،اقتصاد القطاع ال ّثالث واالقتصاد التّعاوينّ
االجمتايع
ّ
والش ّ
ّ
وال ّت
شاريك 2.وعىل اختالف ال ّتمسيات وتع ّدد ال ّتعريفات فإنّ
ّ
هذا النط من االقتصاد يمتحور حول تلبية حاجيات اإلنسان،
حبيث يصبح اإلنسان وليس تعظمي ال ّرحب هو حمور النّشاط
االقتصادي من منطق
االقتصادي ،وحي ّول منطق تفكري الفاعل
ّ
ّ
اإلنسان
االقتصادي  homo economicusإىل منطق اإلنسان
ّ
االقتصادي
االجمتايع  .homo sociologicusفاملنطق
ّ
ّ
احملض يقوم بدرجة أساس ّية عىل ال ّتنافس ،بيمنا يقوم املنطق
االجمتايع عىل ال ّتعاون ،وهلذا فإنّ االقتصاد التّضامينّ
يتضمن
ّ
ّ
مجيع األنشطة االقتصاد ّية املام َرسة من طرف نوع حم ّدد من
املؤسسات ،وبصفة رئيس ّية من طرف ال ّتعاون ّيات وال ّتعاضد ّيات
ّ
وامجلع ّيات ،حيث ّ
تت ّي مبادهئا بتوجيه أهدافها خلدمة الفرد
واألعضاء أو امجلاعة بدال من ال ّرحب ،وباستقالل ّية ال ّتسيري،
ّ
ميقرايط ،وأسبق ّية األفراد ،والعمل عىل رأس
وتد ّرج القرار ال ّد
املال يف تقسمي العائدات (اهلادي .)60 : 2015
عرف حتالف  21؛ وهو حتالف سامه يف وضع قواعد االقتصاد
ُي ِّ
التّضامينّ  ،هذا النّوع من االقتصاد بأنّه ّ
لك النّشاطات املتعلّقة
2

يعود تبين مصطلح االقتصاد التضامين يف هذه الورقة إىل كونه املصطلح الذي
تبنته امجلاعات البحثية يف أمرياك الالتينية  ،و يه مجاعات تدخل أحباثها مضن

نطاق الدراسات النقدية يف العامل اجلنويب الرامية إيل إجياد أطر نظرية بديلة
لتلك السائدة يف الغرب.

10

مؤسسة فريدريش إيربت  -االقتصاد التّضامينّ
جدول رمق 1
ّ
ّ
ّيوليربايل واالقتصاد التّضامينّ .
يوض الفرق بني االقتصاد الن

املنطق الذي حيمك ّ
االقتصادي
النط
ّ
اهلدف املرجيع
الغاية

الوسيلة

املجاالت

كيانات االقتصاد

طبيعة املشاريع االقتصاد ّية
طريقة ّ
اتاذ القرار

ّ
ّيوليربايل
االقتصاد الن

االقتصاد التّضامينّ

االقتصادي
منطق اإلنسان
ّ
رأس املال املا ّد ّي

االجمتايع
منطق اإلنسان
ّ
رأس املال البرشي
تلبية حاجيات اإلنسان
ال ّتضامن

حتقيق األرباح
املنافسة

اقتصادي
ّ
املؤسسات االقتصاد ّية
ّ
مرشوع يديره خشص ملصلحته ّ
الشص ّية
فرد ّية يف أغلب األحيان

ّ
ثقاف
اجمتايع،
اقتصادي،
ّ
ّ

ّ
األفراد ،األرس اليت
تشك كيا ًنا قانون ًّيا.
الساعية
ة
ي
االقتصاد
املؤسسات
ّ
ّ
ّ
لتقليص الفوارق االجمتاع ّية.
 الكيانات ال ّتضامن ّية (ال ّتعاون ّيات،ال ّتعاضد ّيات).
مرشوع تديره مجموعة لتحقيق
منفعة اجمتاع ّية
مجاع ّية

ّ
التاثالت ال ّتارخي ّية

ّ
التاثالت االجمتاع ّية

الصناعات
اعمتد اجلزائر ّيون خالل فرتة ال ّتواجد العمثاين عىل ّ
اقتصادي تضامينّ  ،فامجلاعات ا ِ
حل َرف ّية
ال ّتقليد ّية ،ويه منط
ّ
اكنت ُت َع ّد جامعات تضامن ّية يكون االنضامم إلهيا يف غالب
األحيان عن طريق الوراثة ،وهلذا فهي إىل جانب كوهنا ِحر ًفا
تتضمن ثقافة
هتدف إىل حتقيق ال ّرحب وإعالة العائلة ،اكنت
ّ
حيملها الفرد و ُيع َرف هبا وسط املجمتع الذي ينيمت إليه .وتشري
الصدد العديد من ال ّدراسات إىل أنّ املعامالت املختلفة
يف هذا ّ
اليت اكنت ُتَّرر يف احملمكة ّ
الشع ّية اكنت ُتَّرر فهيا احلرفة
اليت يشتغل هبا ّ
الشص إىل جانب االمس ،واليت تصبح مع
ّ
مرور الزّمن لق ًبا ُي ّ
كن به ،كأن يقال :
عيل الد ّباغ بن قامس
الفرنيس أ ّدى إىل
محاش  .)38 : 2006غري أنّ االحتالل
الد ّباغ ( ّ
ّ
حل َر ّ
تدمري رشوط إعادة إنتاج النّظام ا ِ
يف وأيضا إىل حتويل
حل َرف ّيني إىل ف ّ
ا ِ
الحني اكدحني ،مكا أنّ توجيه فرنسا املواد األول ّية
الصناعات األوروب ّية أ ّدى إىل ّ
ختل اجلزائر ّيني عن اإلنتاج
لصاحل
ّ
ّ
حل َر ّ
ا ِ
يف .ورمغ القضاء عىل هذا ّ
احملتل
النط التّضامينّ من ِقبل
ّ
فإنّ ّ
االشرتايك ( ،)1989-1962استلزم ّ
تبن اجلزائر اخليار
تبن
املجمتيع
صلب االقتصاد
مجموعة من اآلل ّيات اليت تدخل يف ُ
ّ
عىل غرار ال ّتعاون ّيات ،واليت ُت َع ّد وحدة اقتصاد ّية اجمتاع ّية ُت َّ
نظم
طوع ًّيا من ِقبل مجموعة من األفراد عىل أساس العمل املتاكتف
زرايع أو
واملساندة املتبادلة واملسؤول ّية التضامن ّية ملزاولة نشاط
ّ
ّ
خدمايت وفق مبادئ ال ّتعاون؛ وهذا يف سبيل
جتاري أو
صنايع أو
ّ
ّ
خدمة مصاحل أعضاهئا االقتصاد ّية واالجمتاع ّية وخدمة املجمتع
عامة (احليايل ،)1 : 2017وال ّتعاضد ّيات اليت ُتع َرف عىل
بصفة ّ
ّ
أنا ال ّتقامس امجلايع لتاكليف الوقاية وجماهبة املخاطر اليت
يتع ّرضون هلا(  .)Lavenseau/Smuerzinski 2006 : 6إنّ ّ
تبن
رئييس من أجل حتقيق العدالة االجمتاع ّية
هذه اآلل ّيات اكن بشلك
ّ
يف اجلزائر يف مرحلة االشرتاك ّية.

ّ
إنّ ّ
تشك رصيدا دافعا لتطبيق
التاثالت ال ّتارخي ّية ميكن أن
املجمتيع ،مكا ميكن أن تلعب ّ
التاثالت االجمتاع ّية
االقتصاد
ّ
ّ
العائيل ،والذي
دورا يف تنشيط آل ّياته املختلفة مثل االقتصاد
من املمكن أن حي ّقق نتا َ
خاصة وأنّ الزّراعة ال زالت
جئ ُمرضية،
ّ
ّ
ترتكز يف املناطق اليت تلعب فهيا ال ّروابط ال َق َبلية دورا كبريا،
ّ
ايل
ت
وبال
شة،
املهم
املناطق
مضن
عادة
تدخل
ويه
مناطقٌ
فإنّ
َّ
االعمتاد عىل هذا ّ
النط من شأنه أن خيلق فرص معل من جهة،
ويقلّص جحم ال ّ
المساواة املجال ّية من جهة أخرى.
إنّ وجود العديد من األجهزة اليت ّ
مت تأسيهسا من أجل حماربة
البطالة يف اجلزائر عىل غرار ،الواكلة الوطن ّية لدمع تشغيل
ّ
الشباب ،الواكلة الوطن ّية لتطوير االستمثار ،صندوق مضان
واملتوسطة ،الواكلة الوطن ّية
غرية
الص
سات
لملؤس
القروض
ّ
ّ
ّ
ّ
تشك
لتسيري القرض املص ّغر وغريها من األجهزة ،ميكن أن
إذا ما ّ
مت وضعها مضن إطار قانوينّ يعزّز بروز طرف ثالث يف
املجمتيع يف اجلزائر ،فاألصول
االقتصاد ،قاطر ًة لالقتصاد
ّ
ّ
الشباب املنمتني إىل عائالت
االجمتاع ّية لملقاولني من فئة
ّ
تشك هو ّية ثقاف ّية ِمهن ّية مجاع ّية لملقاولني
ِح َرف ّية ،ميكن أن
ّ
الشباب ،فتح ّقق أرباحا اقتصاد ّية من جهة وتسامه يف إعادة
إحياء ُبع ِد هو ّيايت اندثر بفعل االستعامر .إىل جانب هذا ميكن
استغالل الوقف كرأس مال خماطر لرعاية حاضنات األمعال
ّ
تشك منشآت
اليت ترىع األفاكر اإلبداع ّية .مكا ميكن أن
االجمتايع آليات لل ّتقليل من جحم وتبعات االنتقال
االقتصاد
ّ
ّ
خاصة ما تعلّق مهنا باالقتصاد
ّيوليربايل
إىل االقتصاد الن
ّ
غري ال ّرمسي ،مثل  :منشآت ّ
الصغر ،وال ّتأمني
التويل بالغ
ّ
الصح ّية ال ّتآزر ّية ،واملنشآت
الصغر ،وبراجم اإلعانات
بالغ
ّ
ّ
الساكن
االجمتاع ّية اهلادفة إىل إعادة إدماج مجموعات
ّ
جممتيع ،إىل جانب أنواع
احملرومة ،أو االضطالع بعمل
ّ
كثرية من ال ّتعاون ّيات (اهلادي .)76 : 2015
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خامتة

6
خامتة
اجلزائري قبل االستعامر
تشري احلرك ّية ال ّتارخي ّية لالقتصاد
ّ
عاملي أساس ّي ْي مها :
الفرنيس إىل قيامه عىل
الصناعات
ْ
ّ
ّ
ال ّتقليد ّية/احلرف ّية والزّراعة .ولقد معل االستعامر عىل تفكيك هذه
وخاصة
اجلزائري بأرضه
العالقة اهلو ّيات ّية اليت اكنت تربط
ّ
ّ
بقبيلته ،وحرفته اليت ُيع َرف هبا ويتوارثها أ ًبا عن جد ،فبناء منط
السوسيو-اقتصاد ّية
ّ
اقتصادي استغاليل ترافق مع هتدمي البىن ّ
اجلزائري يف مرحلة ما قبل االستعامر ،غري أنّ فشل
لالقتصاد
ّ
األمناط ال ّتمنو ّية يف اسرتجاع تلك البىن سامه يف إعادة
إنتاج نفس االختالالت اليت ّ
خاصة
ميت املرحلة االستعامر ّية
ّ
ّ
عىل مستوى معل ّية احلرضنة اليت اسمت ّرت عىل نفس النج
املكرس لـ ّ
العدالة املناطق ّية ،مكا أنّ ّ
تبن االقتصاد
ّ
االستعامري ِّ
ّ
مشوه ّ
رس
اقتصادي
منوذج
خلق
إىل
ى
د
أ
ّيوليربايل
الن
ّ
ّ
َّ
ال ّ
العدالة املجال ّية واالجمتاع ّية ،واليت إذا ما اسمت ّرت ستؤ ّدي
إىل اختالالت وحراكت جممتع ّية من املمكن أن ُتفيض إىل زعزعة
ّ
أمه
يايس.
الس
االجمتايع
االستقرار
ّ
ولعل ّ
ّ
ّ
واالقتصادي وحىت ّ
أسباب ظاهرة ال ّ
العدالة يرجع إىل سيطرة األوليغارشية عىل
واخلاص.
االقتصادي يف القطاعني العا ّم
النّشاط
ّ
ّ
وهلذا فإنّ اخنراط املجمتع يف القطاع التّضامينّ باعتباره
دعامة أخرى لالقتصاد ،من شأنه أن يساعد يف بناء األسس
اجلزائري ،ومن املمكن أن
االجمتاع ّية-االقتصاد ّية لالقتصاد
ّ
ّ
ّ
يشك منطل ًقا أساس ّيا لل ّتقليص من جحم الالعدالة املناطق ّية
نظري إذا
االجمتاع ّية .غري أنّ هذا األمر يبىق جم ّرد كالم
ّ
مل يؤ ّد إىل تالحق بني العمل العام واملجمتع املدينّ عن طريق
ّ
دميقرايط يكون القناة الرئيس ّية لتعزيز ال ّتضامن
بناء جممتع
وال ّتشارك ّية .لذلك فإنّه من غري املجدي الفصل بني احلر ّيتني
السياس ّية واالقتصاد ّية واليت ر ّوجت له فواعل النّيوليربال ّية مبا
ّ
يسامه يف اسمترار ال ّتبعية االقتصاد ّية ،وال ّتحالف بني النّخب
الصناع ّية واملال ّية
األوليغارش ّية يف بلدان العامل ال ّثالث والنّخب ّ
يف دول املركز املتط ّورة .عالوة عىل ذلك ،فإنّ املرونة اليت يمتتعّ
هبا االقتصاد التّضامينّ من شأهنا أن تتيح الفرصة لقولبة هذا
ّ
النط مبا يتوافق وخصوص ّيات اجلزائر ،وهذا بعيدا عن احللول
اجلاهزة اليت عادة ما تق ّدمها مؤسسات النّيوليربال ّية واليت ال
تؤ ّدي سوى إىل إعادة إنتاج األزمات االقتصاد ّية.
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