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املقدمة
يف الثــاين مــن أبريل/نيســان  ،2019وبعــد مــا يقــارب شــهراً مــن مالزمــة احملتجــن اجلزائريــن
الشــارع مطالبــن بعــدم ترشــح رئيــس البــاد لواليــة خامســة ،ق ـ ّدم الرئيــس اجلزائــري عبــد العزيــز
بوتفليقــة اســتقالته مــن منصــب رئيــس اجلمهوريــة ،ليصــار بعــد ذلــك إىل العمــل ابملــادة  102مــن
الدســتور ،الــي تنــص علــى تــويل رئيــس جملــس األمــة رائســة الدولــة ابلنيابــة مــدة ال تزيــد علــى 90
يوم ـاً ،تنظــم خالهلــا انتخــاابت رائســية النتخــاب رئيــس جديــد.
جــاء هــذا اإلجـراء بعــد بيــان للجيــش اجلزائــري ألقــاه رئيــس هيئــة األركان اجلزائريــة ،الفريــق أمحــد
قايــد صــاحل ،يدعــو فيــه إىل تســليم الســلطة دســتورايً إىل جملــس األمــة ،يف حــن ال ي ـزال احل ـراك
الشــعيب إىل اآلن مصـ ّـراً علــى تطبيــق املــادة الســابعة والثامنــة مــن الدســتور ،اللتــن تنصــان علــى
أن احلكــم للشــعب ،مطالبــن برحيــل رئيــس الدولــة ورئيــس احلكومــة مــن خــال خمــارج دســتورية
تفضــي إىل انتخــاابت تشــرف عليهــا هيئــة مســتقلة بعيــداً عــن رمــوز الســلطة الــي عينهــا الرئيــس
الســابق وحميطــه.
فمــا مصــر املشــهد اجلزائــري بعــد اســتقالة بوتفليقــة؟ وكيــف ميكــن للجيــش حتديــد خارطــة طريــق
تبعــد البلــد عــن الصدامــات الداخليــة واخلارجيــة؟

حمورية اجلزائر يف املنطقة
تعــد اجلزائــر القلــب النابــض لــدول املغــرب العــريب؛ ملــا حتتلــه مــن أمهيــة وموقــع اسـراتيجي ،فهــي
تتوســط الــدول اخلمــس املغاربيــة ،حتدهــا مــن الشــرق تونــس وليبيــا ،ومــن الغــرب اململكــة املغربيــة
وموريتانيا ،ويف الشــمال منها يقع البحر املتوســط وأورواب ،ومن اجلنوب حتدها الصحراء الكربى.
أمــا علــى الصعيــد اجلغـرايف فتحتــل اجلزائــر مــن حيــث املســاحة املرتبــة األوىل أفريقيـاً ،بعــد انقســام
الســودان ،واحلادية عشــرة عاملياً ،كما يعدها البعض البوابة بني الشــمال واجلنوب؛ أي بني أورواب
وأفريقيــا ،بصفتهــا نقطــة الوصــل االقتصاديــة ،خاصــة يف جمــال الغــاز الطبيعــي؛ إذ يصــل امتــداد
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الغــاز الطبيعــي مــن اجلزائــر إىل إيطاليــا عــر تونــس ومنهــا إىل إســبانيا والربتغــال عــر املغــرب.
تســعى اجلزائــر إىل اســتمرارية عــدم التدخــل يف شــؤون دول اجل ـوار ،الــذي قــد يؤثــر يف الشــأن
الداخلــي هلــا ،وخاصــة يف ظــل تنامــي الصـراع املســلح يف ليبيــا ،الــي حرصــت خــال الفــرة املاضيــة
علــى رفــض أي صـراع مســلح بــن طــريف الصـراع هنــاك .ورغــم انــدالع املواجهــات املســلحة يف ظــل
انشــغال اجلزائــر بوضعهــا احلــايل فــإن اجلزائــر مــا زالــت تؤكــد احلــل ســلمي لألزمــة يف ليبيــا ،وترفــض
أي تطــور يف الصـراع قــد يؤثــر علــى األمــن القومــي اجلزائــري ،وهــذا مــا يفســر قيــام اجليــش اجلزائــري
مبناوراتــه األخــرة علــى احلــدود مــع ليبيــا.

الفاعلون احملليون يف اجلزائر
احنصــرت العمليــة السياســية يف اجلزائــر خــال العقديــن املاضيــن يف األطــر املؤسســية ممثلــة يف
الســلطة السياســية مبختلــف أجنحتهــا املتصارعــة ،واملعارضــة السياســية ،مــع انكفــاء شــعيب؛ حيــث
انعــزل اجلزائريــون عــن احليــاة السياســية وكان دورهــم هامشــياً ،حــى يف املناســبات االنتخابيــة الــي
كانــت تعــرف عزوفـاً عــن املشــاركة ،يف مقابــل انتشــار احلــركات االحتجاجيــة املطلبيــة الــي كانــت
ترفــض التســييس .لكــن منــذ  22فرباير/شــباط دخــل اجلزائريــون كفاعــل أساســي يف العمليــة
السياســية ابإلضافــة إىل األطــر الرمسيــة األخــرى.

احلراك
ال يـزال احلـراك اجلزائــري منــذ الثــاين والعشـرين مــن فرباير/شــباط املاضــي مصـراً علــى إســقاط رمــوز
النظــام القــدمي ،علــى الرغــم مــن اســتقالة بوتفليقــة ،ومــن بينهــم رئيــس جملــس األمــة عبــد القــادر بــن
صــاحل الــذي انتقلــت إليــه الســلطة حبكــم املــادة  102مــن الدســتور.
للحـراك دور فاعــل وهــام يف بنــاء املشــهد اجلزائــري اليــوم ،مــن خــال االحتجاجــات األســبوعية
عقــب كل مجعــة ،بنفــس طويــل ميارســه املتظاهــرون ،إذ اســتطاعوا الصمــود أكثــر مــن عشــر ُجــع
متواليــة ،متكنـوا خالهلــا مــن الضغــط علــى رئيــس اجلمهوريــة ليقــدم اســتقالته بعــد عشـرين عامـاً مــن
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احلكــم ،تــا ذلــك اســتقالة رئيــس اجمللــس الدســتوري عبــد العزيــز بلعيــد ،وهــو أحــد البــاءات الثالثــة
الذيــن يصــر احل ـراك علــى إقالتهــم ،إضافــة إىل الرئيــس املؤقــت عبــد القــادر بــن صــاحل ،ورئيــس
الــوزراء نــور الديــن بــدوي ،وأعضــاء حكومتــه ،فضـاً عــن حماســبة كل رمــوز الفســاد مــن املســؤولني
ورجــال األعمــال ،حيــث أودع علــى إثــر ذلــك شــقيق الرئيــس املســتقيل ،ســعيد بوتفليقــة ،احلبــس
االحتياطــي ،واســتدعي رئيــس الــوزراء الســابق أمحــد أوحيــى ،ووزيــر املاليــة حممــد لــوكال ،ورفعــت
ووضــع عــدد مــن رجــال األعمــال
احلصانــة عــن وزراء آخريــن متهيــداً ملثوهلــم أمــام القضــاء للتحقيــقُ ،
يف قائمــة املمنوعــن مــن الســفر.
مل تكــن اســتقالة بوتفليقــة هــي أقصــى طموحــات احلـراك الشــعيب ،الــذي يبــدو أنــه قــرر االســتمرار
يف التظاهــر بدعــوى أن االســتقالة تركــت الق ـرار يف أيــدي أط ـراف النظــام نفســه ،الذيــن يصــر
املتظاهــرون علــى تغيريهــم جــذرايً ،واختيــار شــخصية متوافــق عليهــا إلدارة اجمللــس الدســتوري يقــدم
بعدهــا الرئيــس املؤقــت اســتقالته وتنتقــل الســلطة إىل اجمللــس الدســتوري.
مــا تشــهده اجلزائــر اليــوم مــن حـراك هــو خــارج عــن نطــاق الســلطة واملعارضــة ،فأغلــب احملتجــن
ال تتجــاوز أعمارهــم ســن الثالثــن ،ومل يواكبـوا تلــك االنقســامات الــي واجهتهــا اجلزائــر فيمــا مســي
ابلعش ـرية الســوداء ،مبــا يؤكــد عفويــة هــذا احل ـراك وتلقائيتــه ،يف حــن يــرى البعــض أن هنــاك يــداً
جلهــاز االســتخبارات األســبق يف حتريــك البــداايت األوىل للحـراك مــن اخللــف.

اجليش
يعــد قايــد صــاحل اليــد اليمــى واحلليــف األول للرئيــس املســتقيل عبــد العزيــز بوتفليقــة بصفتــه
الشــخص الــذي أســهم معــه يف احلــد مــن نفــوذ املؤسســة االســتخباراتية ،وخــاض معــه بعــض
الصراعــات الداخليــة مــع املؤسســة األمنيــة وقيــادات عســكرية واســتخباراتية ،وحــى يف معاركــه
االنتخابيــة ،خاصــة يف دورهتــا الرابعــة.
لكــن مــا ينبغــي معرفتــه أن الســلطة السياســية يف اجلزائــر تســر علــى مــا يرمســه هلــا العســكريون
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منذ االســتقالل وإىل اآلن ،ولعل التدخل القوي للمؤسســة العســكرية يف الشــأن السياســي أســهم
فيــه عوامــل عـ ّدة؛ أبرزهــا تنامــي التهديــدات اإلقليميــة ،وضبابيــة املســتقبل السياســي قبــل اســتقالة
بوتفليقــة وبعدهــا.
حافظــت مؤسســة اجليــش منــذ اســتقالل اجلزائــر علــى دور مركــزي يف الدولــة ،وشــكلت األســاس
واحملــور هلــا ،وحكمــت املؤسســة فعليـاً البــاد منــذ عهــد الرئيــس الســابق اهلـواري بومديــن إىل عهــد
عبد العزيز بوتفليقة ،حيث اختارت البقاء وراء الســتار ،وعدم الربوز يف الواجهة ،وعلى ما يبدو
أن املؤسســة العســكرية حريصة على االســتمرار يف أداء هذا الدور بعد أن أمســكت بزمام املبادرة
السياســية ،وتولــت الــرد علــى مطالــب احلـراك والتفاعــل معــه مــن خــال بياانهتــا وخطاابهتــا املتكــررة،
وهــذا مــا يدفــع ابجتــاه حســم سـريع لألزمــة ،لتــايف مزيــد مــن اإلرهــاق ،يف ظــل بــروز خمــاوف مــن
انفــات األوضــاع الداخليــة أو دخــول قــوى مواليــة للرائســة علــى جبهــة املواجهــة.
وإذا كان اجليــش قــد بــدا حازمـاً يف جتــاوز مرحلــة بوتفليقــة فإنــه حــى اآلن مل يســتجب ملطالــب
احل ـراك يف جتســيد املادتــن  7و ،8وقــد قوبــل خــروج رئيــس األركان يف مناســبتني دعــا فيهمــا إىل
املشــاركة يف احل ـوار السياســي الــذي ابشــره رئيــس الدولــة ،برفــض شــعيب واهتامــات لقائــد األركان
ابســتمراره يف خدمــة النظــام الســابق ،يف حــن يصــر املدافعــون عــن هــذا اخليــار علــى أنــه األســلم
مقارنــة ابملرحلــة االنتقاليــة ومــا يرافقهــا مــن خماطــر ،ويف مقدمتهــا اهتــام اجليــش بتنفيــذ انقــاب
عســكري.
وبغــض النظــر عــن الــدور الــذي يؤديــه اجليــش وراء الســتار فإنــه يبقــى حيظــى ابحـرام كبــر لــدى
الشــعب ،فهــو مكـ ّـون مــن أبنــاء الشــعب ،ومثــل هــذا الســند الشــعيب الــذي يؤكــده أكثــر مــن مراقــب
ملــا جيــري يف البــاد جيعــل اآلمــال معقــودة علــى مســامهة أكثــر فعاليــة مــن قــادة اجليــش يف تدبــر
األزمــة احلاليــة .ويــرى البعــض أنــه كان علــى قايــد صــاحل أن يســهم يف الدعــوة إىل طاولــة ح ـوار
بــن أحـزاب املـواالة وأطـراف املعارضــة ألجــل اخلــروج خبارطــة طريــق تنهــي األزمــة احلاليــة .بيـ َـد أن
مثــل هــذه الدع ـوات قــد تُثــر خمــاوف مــن اســتغالل اجليــش للموقــف ألجــل العــودة إىل الواجهــة
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السياســية ،خاصــة مــع اســتحضار الســيناريو املصــري.

املعارضة
تعــد املعارضــة العنصــر املكمــل للســلطة ،س ـواء يف املشــاركة السياســية أو ابلنقــد وتصحيــح
املســار ،ويف هــذا الســياق يعــد املشــهد السياســي يف اجلزائــر بعــد االســتقالل معقــداً بعــض الشــيء؛
إذ كانــت الســلطة واملعارضــة يف قبضــة واحــدة؛ وهــي قبضــة جبهــة التحريــر ،وكانــت املعارضــة
الفعالــة غائبــة كلي ـاً عــن املشــهد؛ فقــد أقصيــت إىل الســجون أو املنــايف أو بقيــت علــى هامــش
احليــاة.
ومــع االنفتــاح السياســي ســنة  ،1989واإلعــان عــن اإلصالحــات والتعدديــة احلزبيــة ،ظهــرت
الطبقــة السياســية يف الســاحة مــن جديــد ،وكان للســلطة دور يف تشــويهها ،حبيــث أضحــت يف
ذهــن بعــض املواطنــن خيانــة للوطــن ،ومــع هــذا فــإن أحـزاب املعارضــة تعاطــت إجيابيـاً مــع احلـراك
الشــعيب ،واخنرطــت فيــه ،ودعــت يف بدايــة احلـراك إىل تشــكيل هيئــة رائســية لقيــادة مرحلــة انتقاليــة
حمــددة املــدة.
وتســعى أح ـزاب املعارضــة لتقــدمي حلــول دســتورية تلــي مطالــب احل ـوار ،للخــروج مــن األزمــة
احلاليــة ،يف حــن يتهمهــا بعــض الناشــطني يف احل ـراك بركــوب صهــوة االحتجاجــات وتســخريها
خلدمــة مآرهبــا احلزبيــة ،وهنــاك مــن يذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك ويعدهــا واجهــة أخــرى للســلطة
السياســية أو ختــدم أحــد أجنحتهــا.

املواقف الدولية
فرنسا
بُعيــد ســاعات مــن إعــان اســتقالة بوتفليقــة ســارعت فرنســا للتعبــر عــن ثقتهــا ابلشــعب
اجلزائــري الــذي أســهم يف إحــداث التغيــر الدميقراطــي والســلمي ،ومــن الطبيعــي أن هتتــم فرنســا مبــا
جيــري يف اجلزائــر؛ نظـراً للبعــد التارخيــي واجلغـرايف واالقتصــادي الــذي يربــط بــن البلديــن؛ فاجلزائــر
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اثين شـريك اقتصــادي هلــا؛ إذ بلــغ حجــم التبــادل بــن البلديــن ســبعة مليــارات دوالر ســنة ،2018
لكــن يف املقابــل يرفــض الشــعب واجليــش أي شــكل مــن أشــكال التدخــل والوصايــة عليهــم؛ حــى
ال يؤثــر ذلــك يف الق ـرار الداخلــي ومينــح الشــعب اســتقاللية حتديــد املصــر.
يف املقابــل ختشــى الســلطات الفرنســية مــن تدهــور احلالــة يف اجلزائــر ،وهــو مــا جعلهــا تتعامــل مــع
احلـراك بطريقــة حــذرة؛ وذلــك ألن فقــدان الســيطرة وضبــط الوضــع األمــي يف اجلزائــر قــد يؤثــر يف
مصاحلهــا اخلاصــة األمنيــة واالسـراتيجية ،وقــد يعــزز اهلجــرة غــر الشــرعية حنوهــا ،ومــن انحيــة أخــرى
يعرقــل مصاحلهــا االقتصاديــة داخــل أفريقيــا ،وهــو مــا صرحــت بــه ماريــن لــوابن ،رئيســة احلــزب
اليميين الفرنســي (التجمع الوطين) ،ودعت احلكومة الفرنســية إىل عدم منح التأشــرة للجزائريني؛
إليقــاف تدفــق املهاجريــن ،علــى حــد قوهلــا.
إال أن الوضــع ابلنســبة إىل فرنســا قــد يســهم يف زعزعــة بعــض األنظمــة والتحــركات يف الــدول
الفرونكفونيــة (وهــي الــدول الــي كانــت اتبعــة لالســتعمار الفرنســي وتتحــدث اللغــة الفرنســية إمــا
كلغــة ٍّأم أو كلغــة اثنيــة) .ويــرى البعــض أن فرنســا تســعى إىل حتريــك يدهــا اخلفيــة داخــل البلــد
مــن أجــل عــدم املضــي يف االنتخــاابت؛ خوفـاً مــن صعــود اإلســاميني مــرة أخــرى ،أو أي طــرف
معــارض لسياســاهتا وحيــاول احلــد مــن نفوذهــا ،ومــا تــردد علــى لســان قائــد األركان مــن آتمــر أطـراف
داخليــة مــع قــوى خارجيــة كانــت فيــه إشــارة واضحــة إىل وجــود تعــاون وتنســيق بــن فرنســا وأخــي
الرئيــس والقائــد األســبق لــأركان ،حممــد مديــن ،وخليفتــه اجلنـرال طرطــاق ،الــذي أقيــل مــن منصبــه
هــو أيضـاً بعــد اســتقالة الرئيــس ،وهنــاك أخبــار غــر رمسيــة تشــر إىل أن اعتقــال الثالثــة يف الرابــع مــن
مايــو/أاير جــاء علــى خلفيــة ذلــك ،وأهنــم متهمــون ابخليانــة العظمــى.

روسيا وتركيا والصني
أثبتــت القضيــة الســورية عــودة روســيا إىل ممارســة دور حمــوري وفعــال يف السياســة الدوليــة ،وبــكل
أتكيــد أهنــا ستســعى إىل اســتعادة كل أصدقائهــا الســابقني ،ومــن بينهــم اجلزائــر ،خاصــة أهنــا تعــي
أن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لــن تــرك الف ـراغ الــذي ســتخلفه فرنســا يف حــال ســقوط النظــام
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وجنــاح احلـراك ،فضـاً عــن ســعي النظــام السياســي يف حــد ذاتــه إىل طلــب مســاعدة الــروس وأخــذ
الضمــاانت يف حــال ظهــور متغـرات أخــرى تعصــف بســلمية احلـراك.
يف املوقــف الرتكــي يشــر تصاعــد حــدة اخلالفــات بــن أنقــرة وابريــس الــذي زاد بعــد احل ـراك
اجلزائــري إىل أن هنــاك شــعوراً فرنســياً بتحــركات تركيــة يف املشــهد اجلزائــري ،ال ســيما أن تركيــا تعــي
مكانــة اجلزائــر بــن العــرب ،كمــا تتشــارك تركيــا واجلزائــر يف مصــاحل اقتصاديــة ،خاصــة بعــد اجلولــة
األخــرة الــي قــام هبــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مــع مــا يقــارب  200رجــل أعمــال إىل أفريقيــا
مــن أجــل بعــث مشــاريع ابجلزائــر يف جمــال الغــاز واحلديــد والتعديــن وغريهــا.
أمــا الصــن فإهنــا تســعى لتوســيع نفوذهــا السياســي ،ومؤخ ـراً اســتقر اختيارهــا علــى اجلزائــر
كش ـريك رئيســي يف منطقــة مشــال أفريقيــا ،وراهنــت عليــه ،وهلــا اســتثمارات بلغــت  464مليــون
دوالر ،يف حــن بلغــت مبيعــات اجلزائــر للصــن  117مليــون دوالر ،وهــو رقــم مهــم يف اجلزائــر،
لــذا يســعى النظــام السياســي مــن خالهلــا إىل االحتمــاء هبــا.
كل هذه املتغريات جعلت النظام السياسي من خالل الفواعل القدمية يتجه إىل بناء توافقات
خارجية حىت يتســى له وضع خمرجات داخلية رمبا يكون هلا أثر ســليب يف مســتقبل اجلزائر.

املوقف العريب
نظـراً لكــون اجلزائــر دولــة فاعلــة يف الشــمال األفريقــي ،وعلــى إثــر الصـراع اللييب-الليــي ،تفضــل
اجلــاراتن تونــس واملغــرب الصمــت واحليــاد حيــال االحتجاجــات اجلزائريــة ،إذ قــال الرئيــس التونســي،
الباجــي قايــد السبســي ،إنــه «ليــس يف موضـ ٍع لتقــدمي الــدروس للجزائــر ،والشــعب اجلزائــري شــعب
حــر ومــن حقــه التعبــر كمــا يريــد».
وعلى الرغم من أن اإلمارات والســعودية مل تعلنا إىل اآلن أي موقف رمسي جتاه االحتجاجات
يف اجلزائــر ،وابلرغــم مــن تغطيــة وســائل إعالمهمــا لألحــداث ،فــإن مطالــب احملتجــن ترفــض أي
تدخــل عــريب يف الشــأن اجلزائــري ،وخصوص ـاً مــن الســعودية واإلمــارات ،الــذي يرونــه مشــبوهاً
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ويســعى إلجهــاض احلـراك اجلزائــري ،علــى حــد قوهلــم.

السيناريوهات
مــا تـزال االحتجاجــات السياســية مســتمرة وحتافــظ علــى زمخهــا ،وإن عرفــت قــدراً مــن التفــاوت
مــن مجعــة إىل أخــرى ،يقابــل ذلــك ختــوف البعــض مــن تفــرد املؤسســة العســكرية ابملشــهد السياســي
يف املرحلــة القادمــة ،أو تبعيــة الرئيــس املؤقــت للمؤسســة العســكرية ،الــي ستشــرف علــى ســر
االنتخــاابت الرائســية ،بعدمــا اســتبعد جنــاح املخابـرات والرائســة مــن العمليــة السياســية وهامشــية
دور املعارضــة؛ وهــذا مــا يضــع البلــد أمــام ثالثــة ســيناريوهات قادمــة:

السيناريو األول :الوصول إىل حل دستوري يف إطار التوافق الشعيب
حرصاً من اجليش على رســم خارطة طريق وجتميع معظم األطياف السياســية من أجل الوصول
ابجلزائــر إىل بــر األمــان ،تــرى املؤسســة العســكرية أن احلــل ال ميكــن أن يكــون خــارج الدســتور،
ولذلــك وعــدت حبمايــة املســار االنتقــايل الدســتوري وحتقيــق االســتقالل الثــاين ،وهــذا مــا يالحــظ
مــن خــال ربــط اتريــخ االنتخــاابت الرائســية القادمــة برمزيــة اتريــخ االســتقالل مــن املســتعمر
الفرنســي يــوم  5يوليو/متــوز  ،1962ولكــن هــذا التاريــخ والصيغــة احلرفيــة للحــل الدســتوري ابتــت
شــبه مســتبعدة؛ ألن احلـراك الشــعيب خيشــى مــن املضــي يف تنفيــذ املــادة  102الــي يتبناهــا اجليــش،
ويــرى يف ذلــك إعــادة إلنتــاج النظــام الســابق ،لذلــك قــد يوافــق اجليــش علــى أي مقــرح سياســي يف
إطــار الدســتور نفســه ومبــا ال يذهــب ابلبــاد إىل فـراغ دســتوري؛ تتبنــاه قــوى سياســية وال يتعــارض
مــع مطالــب احلـراك ،ويعــزز الثقــة هبــذا اخليــار اســتدعاء كثــر مــن رمــوز النظــام الســابق للمحاكمــة،
ويف مقدمتهــم أخــو الرئيــس الســابق ورئيســا املخابـرات الســابقان كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك.

السيناريو الثاين :جناح االحتجاجات والعمل ابملادة السابعة والثامنة
تفعــل مــن خالهلــا املــاداتن الســابعة
يدعــم احل ـراك الشــعيب وأح ـزاب املعارضــة هــذه الرؤيــة الــي َّ
والثامنــة مــن الدســتور ،والــي تنــص علــى أن احلكــم للشــعب ،ومــن مث ستؤســس هيئــة رائســية تكــون
f i k e r c e n t e r. c o m

w w w .

9

الجـــزائر | إمكانية العبور فــــي ظل
االحتقان الداخلي والسباق الخارجـي

تقدير موقف

مهمتهــا تشــكيل حكومــة وطنيــة جديــدة ،وإصــدار قانــون انتخــاابت يتيــح للشــعب اختيــار رئيــس
للبــاد والبــدء بعهــدة جديــدة.
يدعــم جنــاح هــذا الســيناريو متســك احلـراك الشــعيب املتزايــد ابملادتــن ،وحرصــه علــى إســقاط كل
رمــوز النظــام الســابق ،واســتفادته مــن جتــارب الربيــع العــريب الــي آلــت أغلبهــا إىل إنتــاج األنظمــة
الســابقة.

السيناريو الثالث :الفراغ الدستوري وإلغاء االنتخاابت
هــذا الســيناريو يبــدو مســتبعداً ،ويعــد أخطــر ســيناريو؛ لعــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة ،فعلــى
املســتوى الداخلــي ســيفتح البــاب أمــام الدولــة العميقــة إلعــادة التمركــز داخــل النظــام ،وفــرض
رموزهــا داخــل احلـراك ابالنضمــام إىل اجمللــس الرائســي الــذي سيشــكل يف حالــة الفـراغ الدســتوري،
وهــو مــا ترفضــه األطـراف سـواء الغالبيــة الشــعبية أو املؤسســة العســكرية ،وتتحفــظ عليــه األحـزاب
املعارضــة البــارزة ،أمــا علــى املســتوى اخلارجــي فــإن إلغــاء االنتخــاابت مرتــن ســيكون حافـزاً حقيقيـاً
ـرح وصايــة أو مرافقــة سياســية دوليــة للمســار
لألط ـراف اخلارجيــة للتدخــل سياســياً ،ورمبــا تُقـ َ
السياســي يف اجلزائــر ،و هــو مــا أشــار إليــه االحتــاد األورويب منــذ أســابيع ،وتتوجــس منــه املؤسســة
العســكرية والقــوى الشــعبية.

اخلامتة
التمســك ابحلــل الدســتوري يف إطــار التوافــق الشــعيب هــو اخليــار الــذي تصــر عليــه املؤسســة
العســكرية حيــث تــرى أن احلــل ال ميكــن أن يكــون خــارج نطــاق الدســتور ،ويعــد هــذا الســيناريو
هــو األقــرب للتحقــق بنــاء علــى معطيــات الواقــع السياســي يف اجلزائــر ،حبكــم التوافــق الــذي تشــهده
الســاحة السياســية بــن اجليــش والقــوى السياســية واحلـراك الشــعيب ،حيــث يتمســك اجليــش ابحلــل
الدســتوري ملنــع اهنيــار املؤسســات ،ويف نفــس الوقــت يســتجيب يف إطــار حمــدود ملطالــب احل ـراك
املتزايــدة يف كل مــرة ،وختوفهــا مــن إعــادة إنتــاج النظــام الســابق ،لكــن يبقــى هنــاك هامــش التخــوف
10
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مــن تفــرد املؤسســة العســكرية ابملشــهد السياســي ،الــذي جتســده نــداءات أحـزاب املعارضــة وبعــض
قــوى الشــعب حتــت شــعار «يتنحــاو قــاع».
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع � ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوع��ي
وتعزي��زه و�إ�ش��اعته م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا
من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه و�إث��راء التفك�ير املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
 الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف. قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة. الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة. -مواكب��ة املتغ�يرات العاملي��ة والعربي��ة ،م��ن خ�لال �إع��داد الأبح��اث وتق��دمي اال�ست�ش��ارات.

الو�س��ائل
 �إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية. التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية. تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا ي�ؤ�ص��ل ل�ضروريات التعاي���ش ال�س��لمي ،وامل�ش��اركةالفاعلة.
 �إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش. -رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�ص
املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية
والأهلية ،وذلك من خالل قيا�س الر�أي العام جتاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية،
بالتع��اون م��ع كادر علم��ي ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

