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املقدمة
تتوا�ض��ل يف اجلزائ��ر االحتجاج��ات ال�ض��عبية الراف�ض��ة لتمدي��د ف��رة حك��م الرئي���س عب��د 
ت��ه ا�ض��تفزازًا له��ا  العزي��ز بوتفليق��ة، من��ذ 22 فرباير/�ض��باط املا�ض��ي، عل��ى خلفي��ة م��ا عدَّ
بر�ض��حه، يف 10 فرباير/�ض��باط، جلول��ة خام�ض��ة، كان م��ن املق��رر اأن جت��ري يف 18 اأبري��ل/

ني�ض��ان؛ وذل��ك نظ��رًا لتده��ور حالت��ه ال�ضحي��ة، وغيابه ع��ن اإدارة مهامه ومتثي��ل اجلزائر يف 
املحاف��ل الدولي��ة منذ قرابة �ض��بع �ض��نوات. 

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الق��رارات الت��ي اأ�ضدره��ا الرئي���س عب��د العزي��ز بوتفليق��ة، القا�ضي��ة 
بتاأجي��ل االنتخاب��ات، كا�ض��تجابة ملطال��ب االحتجاج��ات ال�ض��عبية، قد اأربكت حلظ��َة �ضدورها 
املحتج��ن واأح��زاب املعار�ض��ة، لكنه��م �ض��رعان م��ا راأوا فيه��ا التفاف��ًا على مطالبه��م، واأعلنوا 

رف�ضه��ا، ودع��وا اإىل ا�ض��تمرار االحتجاج��ات.

وق��د اأخ��ذت دائ��رة االحتجاج��ات بالتو�ض��ع يومًا بعد اآخر، ومعها ارتفاع �ض��قف املطالب اإىل 
�ض��رورة تغي��ري النظ��ام ال��ذي يب��دو اأن��ه يفتق��د اإىل �ض��خ�ضية جامع��ة، وهو ما يثري الت�ض��اوؤالت 

حول م�ض��تقبل امل�ضهد اجلزائري.

مدركات
حت��دت اجلماه��ري اجلزائري��ة الراغب��ة بط��ي �ضفحة الرئي���س عبد العزي��ز بوتفليقة، املعتلِّ 
ال�ضح��ة، خماوفه��ا الت��ي خلفته��ا �ض��نوات الع�ض��ر الدامي��ة، حمركة امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي الراكد 
خ��ال ال�ض��نوات املا�ضي��ة، ومعي��دة الثق��ة باملجتم��ع اجلزائ��ري، واأنع�ض��ت االآم��ال باإمكاني��ة 
االنتقال اإىل الدميقراطية، ولو ب�ضورة متدرجة، وقد حظي املحتجون و�ضلوكهم احل�ضاري، 

وكذل��ك تعام��ل ال�ض��لطات االأمني��ة معهم حت��ى اللحظة، باإ�ض��ادة املتابعن. 

يحك��م الرئي���س عب��د العزي��ز بوتفليق��ة )82 عام��ًا( الب��اد من��ذ 20 عام��ًا )1999(، ون��ال 
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تقدير كثريين يف حينها؛ لدوره يف انت�ض��ال اجلزائر من احلرب االأهلية، واإعادة اال�ض��تقرار 
والتنمي��ة اإليه��ا، رغ��م بع�س االتهامات التي تعر�س لها، واملتعلقة بقمع االحتجاجات �ض��ابقا، 
غري اأن �ضحته تدهورت كثريًا بعد عام 2013، ومنذ ذلك احلن اأ�ضبح نادرًا ما يظهر علنًا، 
وعادة ما كان يخاطب ال�ض��عب اجلزائري بوا�ض��طة م�ض��اعديه، املتهمن با�ض��تغال بقائه يف 

ال�ضلطة.

دوافع االحتجاجات 
ثم��ة اأ�ض��باب �ضيا�ض��ية واقت�ضادي��ة واجتماعي��ة ونف�ض��ية عدي��دة وراء االحتجاج��ات، تتمث��ل 
بركود النظام ال�ضيا�ضي، وعدم حدوث تغيري، و�ضيطرة اجلي�س، وتدهور االقت�ضاد، وتف�ضي 
مظاهر الف�ضاد املايل يف االإنفاق احلكومي والتهرب ال�ضريبي وخمالفة موا�ضفات امل�ضاريع، 
ولع��ل االأ�ض��باب النف�ض��ية املتعلق��ة بالكرام��ة تق��ع يف �ضدارته��ا؛ نتيج��ة طول مدة بقاء الرئي���س 
عب��د العزي��ز بوتفليق��ة يف ال�ض��لطة واعت��ال �ضحت��ه، فه��و مل ي�ض��تطع اأن يلق��َي خطاب��ًا عام��ًا 
خ��ال ال�ض��نوات ال�ض��ت املا�ضي��ة، ومل ميث��ل ب��اده يف املوؤمت��رات والزي��ارات الدولي��ة، ون��ادرًا 

ما ا�ض��تقبل زائرًا اأجنبيًا.

وال ب��د م��ن االإ�ض��ارة اإىل اأن الرئي���س عب��د العزي��ز بوتفليق��ة حظ��ي باح��رام كث��ري م��ن 
اجلزائري��ن خ��ال رئا�ض��ته قب��ل اأن ي�ض��اب مبر���س يف 26 نوفمرب/ت�ض��رين الث��اين 2005، 
ُنق��ل عل��ى اإث��ره اإىل امل�ضت�ض��فى الع�ض��كري الفرن�ض��ي )ف��ال دوغرا���س(، حي��ث مك��ث �ض��هرًا 
وخم�ضة اأيام، ويف 27 من اأبريل/ني�ضان 2013، اأ�ضيب بجلطة دماغية، ُنقل على اإثرها اإىل 
امل�ضت�ض��فى الفرن�ض��ي نف�ض��ه، وبق��ي يف امل�ضت�ض��فيات الفرن�ض��ية اإىل ي��وم عودت��ه اإىل اجلزائ��ر 

يف 16 يوليو/مت��وز 2013 عل��ى كر�ض��ي متح��رك.
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�ضراع النخبة احلاكمة
حتك��م اجلزائ��ر، من��ذ حترره��ا م��ن اال�ض��تعمار الفرن�ض��ي عام 1962، جمموع��ة من القادة 
الع�ض��كرين وم�ض��وؤويل اال�ض��تخبارات ونخب��ة رج��ال االأعم��ال وال�ضيا�ض��ين، ومب��رور ال�ض��نوات 
�ضاقت دائرة احلكم، و�ضاعف من تداعياتها تعاظم دور �ضقيق الرئي�س بوتفليقة )�ضعيد( 
يف عملي��ة �ضن��ع الق��رار، واإقال��ة الرئي���س لقي��ادات يف اجلي���س، ففي منت�ضف �ض��بتمرب/اأيلول 
املا�ضي اأقال الرئي�س اجلزائري خم�ضة من كبار قادة اجلي�س، اأبرزهم قائد القوات الربية 
اللواء اأح�ضن طافر، وقائد القوات اجلوية اللواء عبد القادر لونا�س، واأمن عام وزارة الدفاع 
اللواء حممد زناخري. و�ضبق له اأن اأقال، يف 17 اأغ�ضط�س/اآب املا�ضي 2018، قائد املنطقة 
الع�ض��كرية االأوىل التي ت�ض��مل العا�ضمة واملدن القريبة منها، حبيب �ض��نتوف، وقائد املنطقة 
الع�ضكرية الثانية التي ت�ضمل غرب الباد، ومن �ضمنها املناطق احلدودية مع املغرب، اللواء 
�ض��عيد ب��اي؛ وذل��ك بع��د اإقالت��ه قائد جه��از الدرك اللواء مناد نوبة، وقائ��د جهاز االأمن العام 
الل��واء عب��د الغن��ي هام��ل، وقائ��د جه��از اال�ض��تخبارات التابع��ة لل�ض��رطة ن��ور الدي��ن را�ض��دي، 
وقائد الناحية الع�ضكرية الرابعة عبد الرزاق �ضريف، ومدير ال�ضوؤون املالية يف وزارة الدفاع 

الوطن��ي بوجمع��ة ب��ودواو، وع��ددًا م��ن امل�ض��وؤولن يف املديري��ات الفرعية للجي���س.
ويف ظ��ل االحتجاج��ات ال�ض��عبية ق��دم بع���س القي��ادات يف احل��زب احلاكم )جبه��ة التحرير 

الوطني( والنواب ا�ضتقاالتهم من احلزب.

م�ضمون قرارات الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
اأكد الرئي���س عبد العزيز بوتفليقة اأنه مل يكن ينوي الر�ض��ح: »ال حمل لعهدة خام�ض��ة، بل 
اإنن��ي ل���م اأن��و ق��ط االإق��دام عل��ى طلبه��ا، حي���ث اإن حالت��ي ال�ضحية و�ض��ني ال يتيحان يل �ض��وى 
اأن اأوؤدي الواجب االأخري جتاه ال�ضعب اجلزائري، اأال وهو العمل على اإر�ضاء اأ�ض�س جمهورية 
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جديدة تكون مبثابة اإطار للنظام اجلزائري اجلديد الذي ن�ضبو اإليه جميعًا«.

واأعل��ن ع��ن ن��دوة وطني��ة جامع��ة م�ض��تقلة )موؤمت��ر ح��وار وطن��ي( »�ض��تكون هيئ��ة تتمت��ع ب��كل 
ال�ض��لطات الازم��ة لتدار���س واإع��داد واعتم��اد كل اأن��واع االإ�ضاح��ات، الت��ي �ضت�ض��كل اأ�ضي�ض��ة 
النظ��ام اجلدي��د، ال��ذي �ض��يتمخ�س عن��ه اإطاق م�ض��ار حتوي��ل دولتنا الوطنية، و�ض��تكون هذه 
الن��دوة عادل��ة م��ن حي��ث متثي��ُل املجتم��ع اجلزائري وخمتلف م��ا فيه من امل�ض��ارب واملذاهب، 
و�ض��تتوىل الّن��دوة تنظي��م اأعماله��ا بحرّي��ة تام��ة، بقي��ادة هيئ��ة رئي�ض��ة تعددي��ة، عل��ى راأ�ض��ها 
�ضخ�ضية وطنية م�ضتقلة، حتظى بالقبول واخلربة، على اأن حتر�س هذه الّندوة على الفراغ 
م��ن ُعهَدته��ا قب��ل نهاية عام 2019. و�ض��ُيعر�س م�ض��روع الد�ض��تور الذي تع��ده الندوة الوطنية 
عل��ى اال�ض��تفتاء ال�ض��عبي. والن��دوة الوطني��ة امل�ض��تقلة ه��ي الت��ي �ض��تتوىل، ب��كل �ض��يادة، حتديد 

موع��د تاري��خ اإج��راء االنتخ��اب الرئا�ض��ي ال��ذي لن اأتر�ض��ح ل��ه باأي حال م��ن االأحوال«.
وق��د اأث��ار نف��ي الرئي���س بوتفليق��ة الرغب��ة يف الر�ض��ح ل��دورة قادم��ة كث��ريًا م��ن الت�ض��اوؤالت 
ع��ن ال�ض��خ�ضية الت��ي �ض��تدير امل�ض��هد ال�ضيا�ض��ي، بع��د اأن �ض��بق االإع��ان ع��ن تر�ض��حه واأيدت��ه 
قيادات يف الدولة واأحزاب املواالة، وكذلك عن مدى د�ضتورية القرارات التي اأعلنها الرئي�س 

بوتفليق��ة، وعاقته��ا مبطالب االحتجاجات ال�ض��عبية.

وبح�ض��ب وكال��ة روي��رز فق��د اأ�ض��اد الدبلوما�ض��ي اجلزائ��ري االأخ�ض��ر االإبراهيم��ي، بع��د 
اجتماع��ه م��ع بوتفليق��ة، ب�ض��لوك املحتج��ن، قائ��ًا عل��ى التلف��از: »ال�ض��باب الذي��ن خرج��وا يف 
�ض��وارع بلدن��ا ت�ضرف��وا مب�ض��وؤولية اأث��ارت اإعج��اب اجلمي��ع يف الداخ��ل واخل��ارج«، داعي��ًا اإىل 
»اال�ضتمرار يف التعامل مع بع�ضنا البع�س بهذه امل�ضوؤولية واالحرام املتبادل، واأن نحول هذه 

االأزم��ة اإىل منا�ض��بة بناء وت�ض��ييد«.

ونف��ى االأخ�ض��ر االإبراهيم��ي االأخب��ار املتداول��ة ب�ض��اأن تكليف��ه برئا�ض��ة )الن��دوة الوطني��ة( 
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الت��ي �ضت�ض��رف عل��ى املرحل��ة االنتقالي��ة يف الباد.

مواقف الفاعلن املحلين
تباين��ت مواق��ف امل��واالة ع��ن مواق��ف املعار�ض��ة جت��اه تر�ض��ح الرئي���س عب��د العزي��ز بوتفليقة 
لعه��دة خام�ض��ة �ض��ابقًا، والحق��ًا جت��اه الق��رارات الرئا�ض��ية )خارط��ة الطري��ق(، اإذ َتُعده��ا 
تها املعار�ضة متديدًا  املواالة يف املجمل �ضرورة لرتيب االنتقال االآمن لل�ض��لطة، يف حن عدَّ
للعه��دة الرابع��ة وحتاي��ًا عل��ى مطال��ب املحتج��ن الداعي��ة الإح��داث تغي��ري مبن�ض��ب الرئي���س 

والنخب��ة احلاكمة.

وكم��ا اأن املعار�ض��ة اجلزائري��ة لي�ض��ت كيان��ًا واحدًا موحَد االأهداف، كذلك ال�ض��لطة ال تبدو 
يف جوهرها من�ضجمة ومتفقة على الروؤية حول م�ضتقبل االأزمة ومن يخلف الرئي�س بوتفليقة، 
ف��كل جن��اح م��ن اأجنحته��ا يح��اول ت�ض��يري االحتجاجات وا�ض��تثمارها مل�ضلحت��ه باالعتماد على 

مواقعه يف ال�ضلطة وعاقاته اخلارجية.

وكان ح��زب جبه��ة التحري��ر الوطن��ي، �ضاح��ب االأغلبي��ة الربملاني��ة، والتجم��ع الوطن��ي 
الدميقراط��ي، ال��ذي ينتمي اإليه رئي���س الوزراء امل�ض��تقيل، و�ضاحب الكتل��ة الربملانية الثانية، 
رحب��ا باإع��ان تر�ض��ح الرئي���س عبد العزي��ز بوتفليقة لعهدة )فرة( خام�ض��ة، واأْعلنا دعمهما 

له.

تع��اين املعار�ض��ة اجلزائري��ة م��ن االنق�ض��امات، وغي��اب التواف��ق ح��ول م�ض��روع جمع��ي له��ا، 
و�ض��خ�ضيات متثله��ا، و�ض��بق له��ا اأن ف�ض��لت يف االتف��اق على مر�ض��ح واحد يخو���س االنتخابات 
ملناف�ضة الرئي�س بوتفليقة، قبل تاأجيل االنتخابات، وا�ضطرار بع�س املر�ضحن اإىل االن�ضحاب 
م��ن امل�ض��اركة فيه��ا، وم��ع ذل��ك فقد عار�ض��ت اأغلبية املعار�ض��ة، اإن مل تك��ن جميعها، قرارات 
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الرئي���س بوتفليق��ة )خارط��ة الطري��ق(، ويع��ود ذل��ك لتمديد الرئي���س لنف�ض��ه عهدت��ه الرابعة، 
وع��دم م�ض��اورة املعار�ض��ة يف تل��ك الق��رارات، ومن �ضمنها تعين رئي���س احلكومة ونائبه.

فقد راأى رئي���س احلكومة االأ�ض��بق علي بن فلي���س )2000-2003( اأن الباد �ض��هدت تعديًا 
بالق��وة عل��ى الد�ض��تور؛ باالإع��ان ع��ن متدي��د الوالي��ة الرابع��ة للرئي���س بوتفليق��ة، دون مباركة 
م��ن ال�ض��عب. م��ن جهته��ا راأت حرك��ة جمتم��ع ال�ض��لم )اأح��د اأكرب اأح��زاب املعار�ضة( برئا�ض��ة 
عبد الرزاق مقري، مر�ضح الرئا�ضة املن�ضحب، اأن خارطة طريق بوتفليقة متثل التفافًا على 
مطالب التغيري احلقيقية لل�ضعب، وُيق�ضد بها تفويُت الفر�ضة التاريخية لانتقال باجلزائر 

نحو جت�ضيد االإرادة ال�ضعبية والتخل�س نهائيًا من النظرة االأحادية الفوقية.
ب��دوره راأى ح��زب العم��ال، بقي��ادة لوي��زة حن��ون، اأن ه��ذه الق��رارات كان��ت �ض��توؤدي اإىل 
د والية الرئي���س بوتفليقة، لكن وقوع ذلك هو التفاف على مطالب ال�ض��عب  التهدئة لو مل متدَّ

يف تغي��ري النظام.

ويف ذات ال�ض��ياق ق��ال ح��زب جبه��ة العدال��ة والتنمي��ة، بقي��ادة عب��د اهلل ج��اب اهلل: رف�ضن��ا 
فر�س خريطة الطريق، التي و�ضعت مبنطق فر�س االأمر الواقع مبعزل عن ال�ض��عب، وبعيدًا 

عن اأي حوار معه اأو اإ�ض��راك له فيها.

وكان االحت��اد الوطن��ي ملنظم��ات املحام��ن اجلزائري��ن طال��ب ب�«�ض��حب تر�ض��ح بوتفليق��ة 
لوالي��ة خام�ض��ة تفادي��ًا الأي ان��زالق اأو ت�ضعي��د«، م�ض��ددًا عل��ى �ض��رورة تاأجي��ل االنتخاب��ات 
الرئا�ض��ية والتاأ�ضي���س ملرحل��ة انتقالي��ة ال تتجاوز �ض��نة واحدة، ت�ض��رف عليه��ا حكومة حمايدة 

وتوافقي��ة.

ويعد اجلي���س اجلزائري بقيادته فاعًا رئي�ض��يًا، حيث يوؤدي دورًا حموريًا يف اإدارة الدولة 
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والتحك��م يف التفاع��ات ال�ضيا�ض��ية م��ن خل��ف الكوالي���س. وقد اأظهر اجلي���س، بقيادة الفريق 
اأحم��د قاي��د �ضال��ح، نائ��ب وزير الدفاع ورئي���س هيئة االأركان، اهتمام��ًا كبريًا باالحتجاجات، 
وتاأكيدًا لدوره يف احلفاظ على االأمن واال�ضتقرار يف خمتلف الظروف، واأ�ضدر اجلي�س عدة 
بيانات منذ بداية االأزمة تدرجت بح�ضب مواقف الرئا�ضة اجلزائرية، حيث دعم يف البداية 
اإج��راء االنتخاب��ات، ث��م ق��رارات الرئي���س الت��ي اأجل��ت االنتخاب��ات ود�ض��نت خارط��ة طري��ق، 
ويف البيان��ات االأخ��رية ابتع��دت مواق��ف اجلي���س قلي��ا ع��ن الرئا�ض��ة ومال��ت اأك��ر للمطال��ب 

ال�ضعبية �ضمنيا.

ويع��د الدف��اع الوطن��ي، مبوج��ب د�ض��تور عام 1996، من بن مهام رئي���س اجلمهورية، الذي 
ي�ضغل اأي�ضا من�ضب وزير الدفاع وقائد االأركان بدوره نائب لوزير الدفاع.

 وتظه��ر م��ن حت��ركات قي��ادة اجلي���س وت�ضريحاته��ا اأنه��ا حت��اول التحك��م يف احل��راك 
ال�ض��عبي، وممار�ض��ة ال�ضغ��ط عل��ى ق��وى املعار�ض��ة وا�ض��تمالة بع�ضه��ا، واإدارة التغي��ري خ��ال 
املرحلة القادمة، والدفع ب�ضخ�ضيات مدنية لتويل منا�ضب رئي�ضية بهدف امت�ضا�س غ�ضب 

ال�ضارع.

املواقف االإقليمية والدولية 
ي�ض��كل احل��راك ال�ض��عبي هاج�ض��ًا مقلق��ًا لاأنظم��ة االإقليمي��ة؛ خوف��ًا م��ن مع��اودة انتق��ال 
�ض��رارته جمددًا اإىل دولها، ولتحدي اجلماهري املخاوف التي ولَّدها تعامل االأنظمة العنيف 
م��ع �ض��عوب دول الربي��ع العرب��ي. وق��د التزمت اأغلبي��ة االأنظمة العربية ال�ضم��ت وعدم اإعان 
مواق��ف ر�ض��مية، وم��ع ذل��ك تعم��ل بع���س دول االإقلي��م وال��دول الك��ربى على ر�ض��د احتجاجات 
اجلماه��ري يف اجلزائ��ر، وتوظيفه��ا خلدم��ة اأجندته��ا اخلا�ض��ة، نظ��رًا ملقوم��ات اجلزائ��ر 
واإمكاناته��ا املادي��ة والتاأثريي��ة يف دول اجل��وار، خا�ض��ة تون���س وليبي��ا واملغ��رب. ف�ض��ًا ع��ن اأن 
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اجلزائ��ر منت��ج رئي�ض��ي للطاق��ة، وتعد ثالث م�ضدر للغاز الطبيع��ي الأوروبا، وع�ضوًا فاعًا يف 
منظمة اأوبك، و�ضريكًا فاعًا يف احلد من تدفق املهاجرين من اأفريقيا ومكافحة االإرهاب. 

فرن�ض��ا تع��د الدول��ة االأك��ر تفاع��ًا وخ�ض��ية م��ن تداعي��ات احتجاج��ات اجلماه��ري، وق��د 
�ض��هدت بع���س مدنه��ا احتجاج��ات اجلزائري��ن املقيم��ن فيه��ا م�ض��اندة مل��ن ه��م يف اجلزائر، 

وراف�ض��ة لبق��اء الرئي���س بوتفليق��ة يف ال�ض��لطة.

ويب��دو م��ن حت��ركات احلكوم��ة الفرن�ض��ية اأنه��ا م��ا زال��ت تتعام��ل م��ع اجلزائ��ر مبنط��ق 
الو�ضاي��ة، حي��ث كثف��ت م��ن توا�ضله��ا م��ع النخب��ة اجلزائري��ة، وق��د راأى الرئي���س الفرن�ض��ي 
اإميانوي��ل ماك��رون اأن ق��رار بوتفليق��ة فت��ح ف�ض��ًا جدي��دًا، ودع��ا اإىل مرحل��ة انتقالي��ة مل��دة 
معقولة، واأ�ضاف: »�ضنبذل كل ما يف و�ضعنا كي نكون مع اجلزائر يف هذه املرحلة االنتقالية 

ب�ضداق��ة واح��رام«.

م��ن جهته��ا اأي��دت الوالي��ات املتح��دة القرارات التي اأ�ضدرها الرئي���س اجلزائ��ري، اإذ قالت 
وزارة اخلارجي��ة االأمريكي��ة اإنه��ا تدع��م اجله��ود الت��ي تبذله��ا اجلزائ��ر »لر�ض��م طري��ق جديد 
للم�ض��ي قدم��ًا م��ن خ��ال ح��وار يع��رب ع��ن اإرادة كل اجلزائري��ن واآماله��م يف م�ض��تقبل اآم��ن 

ومزده��ر«، واإنه��ا تتاب��ع ع��ن كثب التقارير ب�ض��اأن تاأجي��ل االنتخابات.

ال�ضيناريوهات
االحتجاج��ات اجلماهريي��ة؛ بزخمها وال�ض��ورة احل�ضارية التي بدت عليها، كانت مفاجئة 
للجمي��ع، وحمل��ت غمو�ض��ًا مل تت�ض��ح ماحم��ه الكلي��ة حت��ى االآن، خا�ض��ة اأن اجلزائري��ن لهم 

ذكرى موؤملة.

��ب طبيع��ة الفع��ل اجلماه��ريي وكيفي��ة تعام��ل ال�ض��لطات مع��ه املوثوقي��ة باأي من  وع��ادة ُت�ضعِّ
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ال�ض��يناريوهات الت��ي �ضت�ض��لكها التط��ورات، لكنها يف املجم��ل، يف احلالة اجلزائرية الراهنة، 
ميكن ت�ضنيفها يف ثاثة �ض��يناريوهات متفاوتة يف ن�ض��ب حتققها:

ال�ضيناريو االأول: التوافق على خارطة الطريق 
يتوقع هذا ال�ض��يناريو اأن تقبل املعار�ضة واملحتجون بخارطة الطريق التي د�ض��نها الرئي���س 
عبد العزيز بوتفليقة، لكونها قد توفر املناخ املنا�ضب، وتهيئ الظروف النتقال �ضل�س لل�ضلطة، 
بعد االتفاق على د�ضتور جديد، انطاقًا من اتفاق ال�ضلطة واملعار�ضة على خطورة تداعيات 
انف��ات االأزم��ة، خا�ض��ة يف ظ��ل التباين��ات يف �ضف��وف املعار�ض��ة، وغي��اب املمثل��ن الوازن��ن 

للجماهري املحتجة والقادرين على �ضبط احلراك.

ي�ضع��ف ه��ذا ال�ض��يناريو غي��اب الثق��ة بال�ض��لطة والتزامه��ا بتنفي��ذ االإ�ضاح��ات، نتيج��ة 
اتخاذها اإجراءات اأحادية مل حتاول الت�ضاور مع املحتجن اأو قوى املعار�ضة قبل اإ�ضدارها، 

كذل��ك تع��دد مواق��ف املعار�ض��ة واجلماه��ري، و�ضعوب��ة قبوله��ا جمتمعة عر�س ال�ض��لطة.

ال�ضيناريو الثاين: عدم القبول وا�ضتمرار االحتجاجات
ينطل��ق ال�ض��يناريو م��ن فر�ضي��ة اأن احل��االت الثوري��ة تب��داأ بح��راك حم��دود، لكنه��ا �ض��رعان 
م��ا جت��ذب املزي��د م��ن اجلماه��ري وممثل��ي فئ��ات ال�ض��عب يف حالت��ي ت�ضعي��د اأجه��زة ال�ض��لطة 
اأو تنازالته��ا؛ فعن��د ح��دوث تن��ازالت م��ن قبل ال�ض��لطة يرتفع �ض��قف مطال��ب املحتجن، وتربز 

املظ��امل ومطال��ب النقاب��ات مبعاجل��ة م�ض��كات قطاعاتها.

يدع��م ه��ذا ال�ض��يناريو رف���س املعار�ض��ة واجلماه��ري تاأجي��ل االنتخاب��ات ومتدي��د م��دة 
حكم الرئي���س، وتكليف وزير الداخلية ال�ض��ابق رئي���س احلكومة اجلديد واتخاذ قرار تاأجيل 

االنتخاب��ات والق��رارات املرافق��ة دون الت�ض��اور م��ع املعار�ض��ة اأو ممثل��ن ع��ن املحتج��ن.
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ي�ضع��ف ه��ذا ال�ض��يناريو اإدراك خمتل��ف الق��وى ال�ضيا�ض��ية والع�ض��كرية لتداعيات��ه ال�ض��لبية، 
خ�ضو�ضًا اأن ذاكرة اجلزائرين ما زالت م�ض��تح�ضرة �ض��نوات الع�ض��ر ال�ض��وداء/الدموية يف 

ت�ض��عينيات الق��رن املا�ض��ي.

ال�ضيناريو الثالث: التوافقات اجلزئية وبقاء االحتجاجات املتقطعة 
يتوقع هذا ال�ض��يناريو املرجح اأن توافق املعار�ضة على عنا�ضر يف خارطة الطريق وت�ض��تمر 
بالتحف��ظ عل��ى اأخ��رى، يف حماول��ة لتجن��ب التف��اف ال�ض��لطة عل��ى االإ�ضاح��ات، م��ع احتم��ال 
ح��دوث تغي��ريات خ��ال املرحل��ة القادم��ة يف التعام��ل م��ع املحتج��ن، ورمب��ا يف موق��ع الرئي���س 

بوتفليق��ة، ويف ه��ذا االإط��ار ميك��ن التواف��ق على موعد اآخ��ر لانتخابات الرئا�ض��ية القادمة.

حي��ث تلتق��ي م�ضال��ح املعار�ض��ة مع م�ضالح جزء من ال�ض��لطة حول �ضرورة خروج الرئي���س 
بوتفليق��ة م��ن ال�ض��لطة، يف الوق��ت ال��ذي ي�ض��ر ه��و اأو املقرب��ون من��ه عل��ى خروج��ه امل�ض��رف، 
وبحيث ت�ضمن خمرجات التغيري م�ضاحلها، وقد ا�ضتطاعت قرارات الرئي�س بوتفليقة نقل 
ج��زء وازن م��ن االأزم��ة اإىل مرب��ع الق��وى ال�ضيا�ض��ية واالجتماعي��ة، واأحدث��ت �ضراع��ات داخ��ل 
مع�ض��كر املعار�ض��ة ح��ول املرحل��ة االنتقالية والتمثيل يف الندوة الوطنية والروؤى ال�ضيا�ض��ية يف 

انعقادها. حال 

ويعتم��د الطرف��ان؛ ال�ض��لطة واملعار�ض��ة، عل��ى االحتف��اظ ب��اأوراق �ضغ��ط عل��ى االآخ��ر، فف��ي 
ح��ن تري��د املعار�ض��ة التلوي��ح بتحري��ك ال�ض��ارع )املظاه��رات(، تتجن��ب ال�ض��لطة االع��راف 
الكل��ي مب�ض��روعية مطال��ب ال�ض��ارع، وحت��اول التحاي��ل عل��ى ا�ض��تحقاقات االع��راف اجلزئي، 
بحي��ث ت�ض��ري تل��ك االحتجاج��ات، وم��ن �ضمنه��ا مواقف اأح��زاب املعار�ض��ة، مل�ضلحة جناح يف 
ال�ض��لطة يق�ضي �ض��ركاءه وي�ض��مح مب�ض��اركة حمدودة للمعار�ضة، وكذلك اال�ض��تجابة ملطالب 
اجلماه��ري ق��د تك��ون جزئي��ة وموؤقتة، من جهتها تدرك قوى املعار�ضة، ومن �ضمنها جزء من 
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النخبة ال�ض��لطوية التي ت�ض��عر باالإق�ضاء، اأهمية بقاء �ضغط االحتجاجات النتزاع املزيد من 
احلق��وق واحلري��ات واالإ�ضاحات.

يدع��م ه��ذا ال�ض��يناريو الرحي��ب االأويل بق��رارات الرئي���س بوتفليق��ة، ث��م احل��ذر الاح��ق، 
دون الرف���س املطل��ق له��ا، م��ع اإق��رار اأغل��ب االأط��راف اأن��ه اخلي��ار االأمث��ل الذي يحظ��ى بتاأييد 

الفاعل��ن الرئي�ض��ين حملي��ًا ودوليًا.



مرك��ز م�ض��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد االأبح��اث العلمي��ة وامل�ض��تقبلية، وي�ض��اهم يف �ضناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ض��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ض��رها ع��رب تكنولوجي��ا االت�ضال، اإ�ض��هامًا 

من��ه يف �ضناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ض��ليم

الر�ضالة
امل�ضاهمة يف رفع م�ضتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري اال�ضراتيجي يف املجتمعات العربية

االأهداف
-  االإ�ضهام يف ن�ضر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�ضايا حمددة.

-  التاأ�ضيل العلمي للق�ضايا ال�ضيا�ضية امل�ضتجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خال اإعداد االأبحاث وتقدمي اال�ضت�ضارات.

الو�ضائل
-  اإعداد الدرا�ضات واالأبحاث واال�ضت�ضارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�ضل والتن�ضيق مع املراكز واملوؤ�ض�ضات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ض��ل ل�ضروريات التعاي���س ال�ض��لمي، وامل�ض��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�ضباب الباحثن املتميزين. 



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

االأبحاث والدرا�ضات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ض��ات واالأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ض�س 
املركز، وهي:

- الدرا�ضات ال�ضيا�ضية.

- الدرا�ضات املتخ�ض�ضة يف التيارات االإ�ضامية والفكرية.

-الدرا�ضات احل�ضارية والتنموية. 

- درا�ضات الفكر االإ�ضامي. 

اال�ضت�ضارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ض��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ضت�ض��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ض��مية 
واالأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�ضايا الفكرية واالأحداث ال�ضيا�ضية واالجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�ضر:   .3

ي�ضهم املركز يف ن�ضر الدرا�ضات واالأبحاث عرب و�ضائل الن�ضر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:




