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هل تكفي إيرادات النفط لمنع انتفاضة جزائرية؟
هل تلتحق الجزابر بركب الدول العربٌة التً عرفت موجة احتجاجات
واسعة من أجل المطالبة بتغٌٌرات سٌاسٌة شاملة؟ هذا السؤال فرض نفسه
عقب إعالن «المنسقٌة الوطنٌة للتغٌٌر والدٌموقراطٌة» ،وهً هٌبة شكلت
أخٌراً وتضم أحزابا ً من المعارضة وجمعٌات مدنٌة ،تنظٌم مسٌرة احتجاج
واسعة فً  23شباط (فبراٌر) الجاري للمطالبة بـ «رفع قانون الطوارئ»
والدعوة إلى «تغٌٌر النظام.
على رغم أن الجزابر عرفت تظاهرات متكررة خالل الشهر الماضً ،إال
أنها لم تصل إلى مستوى زخم كاف من حٌث عدد المشاركٌن وتمثٌلهم
لفبات المجتمع المختلفة ،وال من حٌث االمتداد الزمنً واالنتشار
الجغرافً ،لتحدث تهدٌداً حقٌقٌا ً للنظام ،كما بدا فً حالتً تونس ومصر.
وعلى رغم وجود أوجه عدة للتشابه بٌن األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة
فً الجزابر ومصر وتونس ،من قبٌل المستوٌات المرتفعة للبطالة ال سٌما
فً صفوف الشباب ،وانتشار الفساد والبٌروقراطٌة ،وانعدام الشفافٌة ،إال
أن ما ٌثٌر االنتباه فً حال الجزابر هو أن البلد غنً بموارده البترولٌة
والغازٌة وٌتجاوز احتٌاطه  21بالٌٌن برمٌل من النفط ،وٌنتج ٌومٌا ً نحو
 2.3ملٌون برمٌل.
وفً وقت ٌصل سعر برمٌل النفط فً السوق العالمٌة إلى مبة دوالر ،فإن
المواطن الجزابري ال ٌرى آثار ذلك منعكسا ً فً شكل إٌجابً على مستواه
المعٌشً فً ظل تباطؤ نمو االقتصاد ،وانتشار الفقر والبطالة ،وتدهور
قوته الشرابٌة ،وصعوبة حصوله على سكن البق بأسعار تتناسب مع
قدراته المادٌة .وما ٌثٌر سخط الشارع الجزابري ال ٌتوقف عند االرتفاع
المهول ألسعار السلع األساسٌة ،مثل السكر والزٌت والدقٌق التً تلتهم
أكثر من  51فً المبة من موازنة األسر ،التً كانت السبب الربٌس
لالحتجاجات التً اندلعت خالل الشهر الماضً ،بل إدراكه أكثر من أي
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وقت مضى أن هناك سوء تدبٌر صارخ للموارد التً ٌجنٌها البلد من
مبٌعاته من البترول والغاز والتً فاقت  66بلٌون دوالر خالل عام 3121
وعلى رغم مرور أكثر من  26سنة على بدء برنامج اإلصالح الهٌكلً
وفتح المجال للقطاع الخاص ،فإن االقتصاد الجزابري ال ٌزال ٌعانً من
اختالالت هٌكلٌة عدة ٌمكن إٌجازها فً ما ٌأتً:
أوالً ،الفشل فً التخلّص من االعتماد المفرط على قطاع النفط والغاز.
فبحلول نهاٌة عام  ،3121ش َّكل هذا القطاع نسبة  46فً المبة من الناتج
المحلً اإلجمالً ،وما ٌعادل  89فً المبة من الصادرات ،و 01فً المبة
من إٌرادات الموازنة .ومع ذلك ،فإن قطاع النفط والغاز ال ٌساهم إال بنسبة
تقل عن  6فً المبة من إٌجاد فرص عمل فً االقتصاد .فً غضون ذلك،
انخفضت نسبة مساهمة الزراعة والتصنٌع فً الناتج المحلً اإلجمالً من
 22و 21فً المبة إلى  9و 6فً المبة ،على التوالً ،خالل العقد الماضً.
ثانٌاً ،غٌاب رؤٌة استراتٌجٌة متماسكة من أجل تطوٌر المنظومة
االقتصادٌة وتحدٌثها .أطلقت الجزابر برنامجا ً اقتصادٌا ً خماسٌا ً (- 3121
 )3125بكلفة إجمالٌة تناهز  397بلٌون دوالرٌ ،تضمّن عدداً هابالً من
المشارٌع فً مٌادٌن البنٌة التحتٌة ،والتعلٌم ،والصحة ،والسكن ،الى غٌر
ذلك.
ً
قابمة من مشارٌع أعدتها
إال أن هذا البرنامج الخماسً ال ٌعدو كونه
وزارات مختلفة ،ك ّل بحسب مٌدانه ،ثم جمعت بعضها مع بعض ،ذلك أن
الطابع القطاعً ٌطغى على حساب المنظور الشمولً .فقراءة البرنامج ال
توحً بوجود أي استراتٌجٌة تنموٌة واضحة المعالم لدى الحكومة
الجزابرٌة ،إذ هو ٌر ّكز على أعداد المدارس ،والمســـتشفٌات ،ومناصـــب
التـــوظٌف ،والمساكن ،من دون الحدٌث عن سٌاسات وأهداف نوعٌة فً
مجاالت التعلٌم والصحة ،والتشغٌل والسكن .وهً مٌادٌن تحتاج الى
معالجة كٌفٌة عمٌقة ،ال إلى إضافات كمٌة.
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ثالثاً ،إن االستثمارات العمومٌة شرط ضروري ،إال أنه غٌر كا ٍ
ف بمفرده
لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً المدٌٌن المتوسّط والبعٌد والتً تبقى رهنا ً
بمدى انخراط القطاع الخاص فً االستثمار واإلنتاج والتشغٌل .لذا من
الضروري أن تعمل الحكومة على خلق البٌبة القانونٌة المالبمة من أجل
تشجٌع المبادرة الفردٌة ،واالستثمارات الخاصة المحلٌة واألجنبٌة على حد
سواء.
وهذه شروط ال تزال فً مجملها غٌر متوافرة .حٌث أن بٌبة األعمال فً
الجزابر تتسم بضعف البنٌة التحتٌة وتعقٌد اإلجراءات اإلدارٌة ،وانعدام
الشفافٌة ،واألنظمة غٌر المستقرة.
فعلى سبٌل المثال ،شددت الجزابر القٌود على االستثمارات األجنبٌة فً
شكل مفاجا ،جاعلة من مساهمة الرأسمال المحلً بنسبة ال تقل عن 62
فً المبة شرطا ً إلزامٌاً .وٌُص ّنف تقرٌر «ممارسة أنشطة األعمال» لعام
 3122الصادر عن البنك الدولً الجزابر فً المرتبة  247من بٌن 294
بلداً ،وهً تتخلف عن تونس ،والمغرب ،ومعظم البلدان األخرى فً منطقة
الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا .كما أن تقرٌر الشفافٌة الدولً ٌضع
ً
مجموعة من حاالت التالعب
الجزابر فً مرتبة متأخرة ،إذ عرفت البالد
بالمال العام ،والرشوة ،كما أثبتت ذلك قض ٌّ َتا الشركة الوطنٌة للمحروقات
(سوناطراك) ،ومٌناء الجزابر العاصمة.
رابعاً ،إن نجاعة االستثمار العمومً والحد من سوء التدبٌر ال ٌمكن أن
تتحققا إال بتفعٌل أجهزة الرقابة والمحاسبة ،وتعزٌز الدور الرقابً للبرلمان
عبر فحصه لقوانٌن التصفٌة وتمكٌنه من تشكٌل لجان لتقصًّ الحقابق على
أثر فضابح التالعب بالمال العام ،إضافة إلى تعزٌز استقالل القضاء
وتمكٌنه من القٌام بدوره كامالً فً التحقٌق ومتابعة المتورّ طٌن.
خامساً ،إن القطاع المصرفً فً الجزابر ،وهو ال ٌزال فً معظمه مملوكا ً
للقطاع العام ،ال ٌُسهم إال فً شكل ضعٌف فً تموٌل االقتصاد .وال
تتجاوز االبتمانات المصرفٌة المقدمة للقطاع الخاص نسبة  35فً المبة
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من الناتج المحلً اإلجمالً فً الجزابر ،فً حٌن تجاوزت  61فً المبة
من الناتج المحلً اإلجمالً فً تونس ،و 09فً المبة فً المغرب .إن
ضعف الحصول على التموٌل ٌعوق تطوٌر القطاع الخاص ،وٌمنع
أصحاب المشارٌع المحتملٌن من الدخول فً استثمارات ذات أحجام كبٌرة
واالعتماد على تقنٌات حدٌثة.
إن اإلٌرادات المتراكمة التً تحققها الجزابر مقابل صادرتها من النفط
والغاز ،م ّكنت حكومتها حتى اآلن من دفع فاتورة السلم االجتماعً عبر
دعم أسعار السلع األساسٌة وزٌادة أجور الموظفٌن الحكومٌٌن .صحٌح أن
هذه الحلول الترقٌعٌة ساهمت ،إلى جانب المعالجة األمنٌة ،فً الحد من
االحتجاجات ،إال أن سقف المطالب لدى الشارع الجزابري ٌخطو نحو
االرتفاع ،والمطلوب من القادة إعادة النظر فً شكل جذري ومن دون
مماطلة فً السٌاسات ،وتفعٌل حقٌقً للسلطتٌن التشرٌعٌة والقضابٌة،
واإلتٌان باستراتٌجٌة تنموٌة تصل ثمارها إلى مختلف الفبات االجتماعٌة
والمناطق الجغرافٌة ،وإالَّ فإنهم قد ٌفاجأون بمطالب سٌاسٌة واضحة ال
تقبل بأقل مما حصل علٌه الشارع التونسً ،وٌسعى إلٌه الشارع المصري
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