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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصلّيــــة  مجلــــة 
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الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
واآلفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء األول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل واآلفــاق
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خالهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق، وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
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سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

 أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة جامعــة »طاهــري محمــد« بشــار، 
ــر3،  ــة الجزائ ــر بجامع ــي الجزائ ــة ف ــات العام ــل السياس ــات وتحلي ــر دراس ــي مخب ــث ف ــو باح عض
عضــو فــي المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة – بيــروت – لبنــان، عضــو الشــبكة العربيــة 
للعلــوم السياســية وعضــو فــي المعهــد العربــي للتجديــد – إســبانيا- وعضــو الرابطــة الدوليــة 
للباحــث العلمــي وعضــو فــي اتحــاد الشــباب العربــي. لــه كتابــان همــا كتــاب »النخبــة السياســية 
المثقفــة فــي  النخــب  بالجزائــر«، وكتــاب »دور  السياســية  التنميــة  ودورهــا فــي تحقيــق 
مســتقبل الوحــدة العربيــة«، وســبعة مؤلفــات جماعيــة، وعــدة مقــاالت منشــورة فــي مجــالت 

مــة، وعــدة مشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة.
ّ

علميــة محك
ناصرالدين باقـي

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية

ناصرالدين باقـي

تاريخ وصول المادة: 5 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الدولة العميقة . الجزائر . الكيان الموزاي . بوتفليقة
ملخص

 يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة اإليجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة 
مــن االنهيــار، لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة، وخلصــت إلــى نتيجــة 
مفادهــا »تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مــواٍز« بســبب الثــورات الشــعبية، وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة 
مــن المحاســبة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب، وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة، وبالتالــي فقــدان المصالــح، 
ــدة  ــر مقي ــتورية«، وغي ــر دس ــأدوات »غي ــل ب ــد يعم ــات، وق ــق المؤسس ــوازي منط ــان الم ــاوز الكي ــد يتج فق
بنــص أو مؤسســات، وال يحكمــه منطــق، بــل مــن خــال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة، ومــن خــال مخطــط 
مــدروس هدفــه الوحيــد تفكيــك الدولــة وإســقاط مؤسســاتها، وفــي الحالــة الجزائريــة طفــت علــى الســطح 
ــام  ــم بســلميته، وق ــر 2019 الــذي ألهــم العال ــة العميقــة مــن خــال حــراك 22 شــباط/ فبراي عناصــر الدول
نتيجــة تغــول الســلطة الحاكمــة آنــذاك التــي اســتغلت لســنوات طويلــة مــرض الرئيــس »عبدالعزيــز بوتفليقــة« 
ــاد فــي دوامــة مــن األزمــات السياســية  ــد الحكــم، وتدخــل الب ــه عــن األنظــار ، للتحكــم فــي مقالي وتواري
واالقتصاديــة تحملهــا المواطــن البســيط علــى الرغــم مــن سياســة شــراء الســلم االجتماعــي التــي لــم تفلــح 

أخيــًرا.
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مقدمة

لطالمــا شــهدت الجزائــر منــذ اســتقالها صراًعــا وصــف بصــراع األجنحــة، ُلخــص فــي العاقــات المدنيــة 
العســكرية، لكــن بعــد تأجــج الحــراك ظهــر صــراع جديــد هــو صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية الدفــاع علــى مطالــب الحــراك المشــروعة، والقضــاء بصفــة نهائيــة علــى 
الدولــة العميقــة الُمســّيرة، هــذا الصــراع أفــرز نخًبــا تؤمــن ببنــاء دولــة جديــدة بانتقــال ســلس للســلطة وعبــر 
إحــراق البنــاء التقليــدي لمراحــل بنــاء الدولــة والمــرور مباشــرة إلــى عمليــة الترســيخ الديمقراطــي باعتمــاد 
ــراك  ــار ح ــى مس ــة عل ــب الوطني ــا النخ ــة وبقاي ــة العميق ــراع الدول ــات ص ــا انعكاس ــة، فم ــات القائم المؤسس

الجزائــر؟ 
من خال اإلشكالية المحورية تبرز األسئلة الفرعية التالية:

 1 - ما هي آليات حفاظ الدولة العميقة على بقائها واستمرارها؟

 2 - ما هي أسباب حراك الجزائر؟

 3 - ما هي مميزات حراك الجزائر وآثاره في بقايا النخبة الوطنية؟

ــة محــاور رئيســة، حيــث  ــة قســمنا الدراســة إلــى ثاث ــة واألســئلة الفرعي مــن خــال اإلشــكالية المحوري
يتنــاول المحــور األول تحــوالت الدولــة العميقــة فــي الجزائــر، فيمــا يتنــاول المحــور الثانــي أســباب حــراك 
الجزائــر، أمــا المحــور الثالــث فيبحــث فــي انعكاســات صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة علــى 

مســار ومســتقبل حــراك الجزائــر.
المحور األول تحوالت الدولة العميقة في الجزائر

 يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة اإليجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة 
مــن االنهيــار، لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة وخلصــت إلــى نتيجــة 
مفادهــا »تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مــواٍز« بســبب الثــورات الشــعبية، وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة 
مــن المحاســبة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب، وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة، وبالتالــي فقــدان المصالــح، 
فالتحــول إلــى كيــان مــواٍز هــو الطريقــة المثلــى والمتوقعــة فــي حالــة االنهيــار، باختصــار »الكيــان المــوزاي« 
قــد يتجــاوز منطــق المؤسســات، وقــد يعمــل بــأدوات »غيــر دســتورية«، وغيــر مقيــدة بنــص أو مؤسســات، 
وال يحكمــه منطــق، بــل مــن خــال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة ومــن خــال مخطــط مــدروس هدفــه الوحيــد 
ــان المــوازي مــن هــذا المنظــور يهــدف إلــى االســتاء علــى  ــة وإســقاط مؤسســاتها)1(، فالكي تفكيــك الدول
ــات  ــة آلي ــة الحاكم ــي النخب ــر بتبن ــي الجزائ ــدث ف ــا ح ــو م ــا، وه ــه داخله ــب نفس ــادة ترتي ــلطة أو إع الس
ــان  ــاج كي ــة، وإنت ــة القديم ــة العميق ــك الدول ــال تفكي ــن خ ــا م ــلطة كلًي ــى الس ــيطرة عل ــح الس ــاليب تتي وأس

مــواٍز يعيــد تشــكيل دولــة عميقــة جديــدة.
ومن هذا المنطلق عملت السلطة السابقة على ما يلي:

)1(  نبيل العتوم، الصراع بين الكيان الموازي والدولة العميقة في األردن، مجلة سوالف، 2019/01/16.
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ــرال محمــد  ــر مــن الشــخصيات فــي مقدمتهــم الجن ــة الســابقة بعــزل كثي ــة العميق -   تفكيــك أجنحــة الدول
مديــن رئيــس دائــرة االســتعامات العامــة DRS ثــم اســتبدال دائــرة االســتعامات )DRS( بجهــاز جديــد 
ُأطلــق عليــه تســمية : »مديريــة المصالــح األمنيــة«، حيــث يتشــكل مــن ثــاث مديريــات: مديريــة األمــن 
ــاز  ــذا الجه ــاق ه ــم إلح ــث ت ــة، حي ــة أو الفني ــة التقني ــي، والمديري ــن الخارج ــة األم ــي، ومديري الداخل

ــنة 2015. ــة س ــة الجمهوري ــرة برئاس مباش
-   استرضاء المعارضة وجعلها شكلية كرتونية.

-   إقصــاء وإبعــاد النخــب الوطنيــة مــن شــخصيات مهمــة لهــا تاريــخ مشــرف فــي كل األزمــات التــي مــرت 
بهــا الجزائــر.

-   إقالة وإحالة عسكريين شرفاء عديدين على التقاعد.
-    تمكيــن رجــال المــال واألعمــال مــن المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار السياســي، أي تحولهــا إلــى قــوى غيــر 

دســتورية أو أوليغارشــية بالمفهــوم النظــري.
المحور الثاني حراك الجزائر: التأخر وأسباب قيامه

عرفــت الــدول العربيــة منــذ 2011 ثــورات عربيــة اتســمت بالهــدوء والعنــف بحســب كل نظــام وبحســب 
التصعيــد الشــعبي، وهــذه الثــورات لــم تكــن الجزائــر بمنــأى عنهــا فعلــى الرغــم مــن تأخرهــا إال أنهــا كانــت 
قــد ظهــرت فيهــا قبــل ذلــك، لكــن السياســات الترقيعيــة وأســاليب النظــام فــي احتــواء المعارضــة واســترضاء 
الطبقــات الشــعبية خفــف مــن وطــأة الحــركات االحتجاجيــة، وحــال ذلــك دون أن تتحــول إلــى ثــوراة علــى 

غــرار مــا حــدث فــي بعــض الــدول العربيــة.
* لماذا لم تتحول االحتجاجات في الجزائر إلى ثورة شعبية؟

علــى الرغــم مــن أن االحتجاجــات فــي الجزائــر تزامنــت كلًيــا مــع األحــداث فــي كل مــن تونــس ومصــر 
إال أنهــا لــم تأخــذ المنحنــى التصاعــدي نفســه الــذي حــدث فــي كا البلديــن، علــى الرغــم مــن أن الشــارع 
الجزائــري انتفــض ضــد النظــام السياســي لألســباب نفســها وهــي أســباب اجتماعيــة بالدرجــة األولــى؛ ولعــل 
أهــم األســباب التــي حالــت دون تحــول االحتجاجــات فــي الجزائــر إلــى ثــورة شــعبية نختصرهــا فيمــا يلــي:
ــم، ويكمــن فــي عــدم احتضــان أي قــوى سياســية لهــذه االحتجاجــات، مــا قــوض دخــول  ــاب التنظي غي

ــة. ــادات ذات مطالــب منظمــة لهــا أهــداف معين قي
الدخــول الضعيــف والمتأخــر للطبقــة الوســطى ســهل مــن عمليــة احتضــان الدولــة للمطالــب االجتماعيــة 

للفئــات الهشــة فــي المجتمــع.
احتواء الدولة للطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني عبر آليات االحتضان المختلفة.

اختــاف المطالــب لــدى المحتجيــن علــى عكــس االحتجاجــات فــي كل مــن »تونــس« و »مصــر« التــي 
ــعار  ــى ش ــد« إل ــعب يري ــعار »الش ــن ش ــعارات فم ــب والش ــد المطال ــر توحي ــعبية عب ــورة ش ــى ث ــت إل تحول

ــل«. »ارح
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-   سياسة الترهيب التي اعتمدها النظام عبر استذكار المأساة الوطنية.
-   سياسة شراء السلم االجتماعي التي انتهجتها الدولة عبر تسخيرها لعائدات الريع.

ــز  ــيح عبدالعزي ــادة ترش ــبب إع ــام بس ــعبًيا ق ــراًكا ش ــر2019 ح ــباط/ فبراي ــذ 22 ش ــر من ــت الجزائ  عرف
بوتفليقــة لعهــدة خامســة علــى الرغــم مــن مرضــه الــذي ألزمــه الكرســي المتحــرك وأجبــره علــى التــواري 
عــن الخطابــات واألنظــار منــذ 2013، فقــد عــد الشــعب خطــوة إعــادة ترشــيحه بمنزلــة اإلهانــة لهــذا للجزائر 
،وترســيًخا لعقــم الشــعب والنخــب بطــرح بديــل يقــود البــاد فــي المســتقبل؛ كمــا مثــل هــذا الحــراك ضربــة 
قاضيــة للنظــام الــذي طالمــا راهــن علــى ورقــة االنفــات األمنــي والعــودة إلــى ســنوات الــدم، مدعًمــا طرحــه 
بحجــج مــآالت الثــورات العربيــة وال ســيما مــا يحــدث فــي كل مــن ســورية واليمــن وليبيــا، أمــا بالنســبة إلــى 
الشــعب الجزائــري فمجــرد الخــروج والتظاهــر هــو انتصــار فــي حــد ذاتــه وكســًرا لهاجــس الخــوف الــذي 

أظلمــت بــه الســلطة الشــعب لســنوات عديــدة.
بعــد ضغــط شــعبي كبيــر عــدل بوتفليقــة عــن الترشــح مقترًحــا البقــاء فــي الســلطة لحيــن عقــد نــدوة وطنيــة 
تجمــع الــكل دون إقصــاء، وتؤســس دســتوًرا جديــًدا يقــود المرحلــة االنتقاليــة التــي تكللــت أخيــًرا بتنظيــم 
ــتقالة  ــاه باالس ــا إي ــض مطالًب ــارع بالرف ــه الش ــرح قابل ــذا الط ــن ه ــلطة، لك ــلس للس ــال س ــي انتق ــات ف انتخاب
وتطبيــق المــادة 102 مــن الدســتور)2( هــذه المــادة التــي تشــير إلــى تولــي رئيــس مجلــس األمــة الرئاســة بعــد 

عــزل الرئيــس فــي حالــة عجــزه صحًيــا أو اســتقالته أو وفاتــه.
اســتقال بوتفليقــة فــي 2 نيســان/ أبريــل 2019 بعــد يــوم واحــد مــن بيــان نــاري مــن رئيــس األركان »الفريق 
قايــد صالــح« يطالــب باحتــرام اإلرادة الشــعبية عبــر تطبيــق المــادة 102، في مشــهد يعبر عــن انحياز المؤسســة 
العســكرية لصــف المطالــب الشــعبية، لكــن مــرة أخــرى يخــرج الشــعب إلــى الشــارع للتظاهــر مطالًبــا برحيــل 
مــا ســموها العصابــة التــي حكمــة البــاد، وصــادرت قــرارات الرئيــس المريــض منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة 
ســنة 2013، وتمثلــت هــذه العصابــة إجمــااًل فــي الحكومــة ورئيســها »أحمــد أويحيــى« ومستشــاري الرئيــس 
ــة،  ــم بوتفليق ــرة حك ــن فت ــوا م ــن انتفع ــال الذي ــال األعم ــن رج ــة م ــر«، وثل ــعيد« و »ناص ــه »الس ــا أخوي وهم
كمــا شــمل الخطــاب الجماهيــري رئيــس مجلــس األمــة الــذي تولــى رئاســة الجمهوريــة بشــكل مؤقــت وهــو 
الســيد »عبدالقــادر بــن صالــح« الــذي مكــث فــي رئاســة مجلــس األمــة ألكثــر مــن 17عاًمــا، ويعــد الــذراع 

األيمــن للرئيــس بوتفليقــة ومرافقــه.
»يتنحاوڤــاع« هــي الجملــة التــي يرددهــا المتظاهــرون، وتعنــي علــى النظــام أن يرحــل بشــكل كامــل، هــذا 
ــب  ــاء المطال ــب إرض ــن الصع ــح م ــعة، فأصب ــتورية واس ــات دس ــح نقاش ــه فت ــري بمطالب ــك الجماهي التمس
المتصاعــدة فــي كل أســبوع، فالمــادة 102 مــن الدســتور التــي خــرج مــن أجلهــا المواطنــون لتطبيقهــا خرجــوا 
ــي  ــام ف ــاء النظ ــدم بق ــاء ليخ ــاس، ج ــى المق ــتور عل ــه دس ــتور ألن ــل بالدس ــل العم ــا وتعطي ــدًدا لتجاوزه مج
الحكــم، ومــا تولــي رئيــس مجلــس األمــة قيــادة المرحلــة االنتقاليــة إال محاولــة إلعــادة إنتــاج النظــام لنفســه، 
ومــرة أخــرى يتدخــل الجيــش لكــن هــذه المــرة فــي صــورة أخــرى مــن خــال افتتاحيــة مجلــة الجيــش فــي 

ــة بســبب مــرض أو  ــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوري المــادة 102: تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائ  )2(
عجــز، وتنــص علــى مــا يلــي: إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهورّيــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض خطيــر 
ــائل  ــكّل الوس ــع ب ــذا المان ــة ه ــن حقيق ــت م ــد أن يتثّب ــا وبع ــتورّي وجوًب ــس الّدس ــع المجل ــن، يجتم ومزم

ــع. ــوت المان ــح بثب ــان الّتصري ــى البرلم ــاع عل ــرح باإلجم ــة، يقت المائم
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5 نيســان/ أبريــل 2019، وبالخــط العريــض »الجيــش ال يقبــل أي حــل خــارج الدســتور« أي إنــه يقــف مــع 
تطبيــق المــادة 102 علــى الرغــم مــن الرفــض الجماهيــري ويــرى فيهــا الحل األمثــل واألســرع لتجــاوز الفراغ 
الدســتوري، وخوًفــا مــن انحــراف المســار الســلمي للحــراك الشــعبي بتدخــات خارجيــة؛ هــذا الطــرح مــن 
المؤسســة العســكرية قســم الشــارع إلــى رأييــن، متفــق مــع الطــرح ومخالــف لــه بحجــة أن شــخصية »القايــد 

صالــح« هــي أيًضــا مرفوضــة، ويصفونــه بأنــه مــن ضمــن العصابــة.
ولعــل مــا تميــز بــه الحــراك فــي الجزائــر عــن غيــره مــن الــدول العربيــة التــي شــهدت حــراًكا شــعبًيا هــو 

أنــه:
حراك دون محرك: أي إنه لم يطرح ممثلين عنه.  •

ــه، فلــم  ــر العالــم علــى الرغــم مــن أن الفــرد الجزائــري معــروف بمزاجيت حــراك ســلمي وحضــاري حي  •
ــدة. ــرة دم واح ــرق قط ت

حراك يأخذ ويطالب: فسقف المطالب يرتفع في كل أسبوع.  •
ــا، ويطالــب بمكافحــة  حــراك كمــا يبــدو أنــه ليــس لــه حــدود، ويســعى لتعطيــل العمــل بالدســتور نهائًي  •

ــه. ــببين في ــه للمتس ــر فضح ــاد عب الفس
حراك يعتمد باالتفاق على المطالب عبر وسائل التواصل االجتماعي من أجل التعبئة.  •

ــأزم  ــن ت ــم م ــى الرغ ــه عل ــظ أن ــه، فالماح ــلميته وحضاريت ــو س ــه ه ــذ بدايت ــر من ــراك الجزائ ــز ح ــا مي م  •
الوضــع إال أنــه لــم ينعكــس علــى الحيــاة االجتماعيــة، فــا مؤسســات الدولــة وال مصالــح المواطنيــن تــم 
تعطيلهــا، ولــم يشــهد الحــراك تصادًمــا مــع الشــرطة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، لــذا يدخــل حــراك 

ــه اســتوفى كل المقاييــس.  ــا فــي مــا يســمى بالربيــع العربــي ألن ــر فعلًي الجزائ
المحور الثالث: انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على 

مسار ومستقبل حراك الجزائر.

لعــل النقطــة التــي فصلــت الصــراع وهــي الجيــش ودوره فــي كشــف وإبعــاد الدولــة العميقــة علــى الرغــم 
ــتخدام  ــر الس ــت تحض ــلطة كان ــد )الس ــن جدي ــا م ــادة بعثه ــه إلع ــراك وقيادت ــه الح ــي توجي ــا ف ــن تجذره م
شــخصيات وازنــة وأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي المنتفعــة ودعمهــا مادًيــا لتوجيــه الحــراك(، ولعــل 
سلســلة االعتقــاالت التــي طالــت شــخصيات سياســية ورجــال أعمــال كشــفت حجــم الفســاد الــذي خلفتــه 

هــذه العصابــة))(.
فيمــا أرســلت المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي الجزائــر رســالة واضحــة المعالــم إلــى الشــعب بــأن إرادة 
الشــعب خــط أحمــر وأن التعــدي علــى الدســتور غيــر مســموح بــه بتاًتــا، لذلــك التــف الشــعب حــول جيشــه، 
وقــد تــم إعــادة الثقــة فيــه بعــد مســألة مــن يقتــل مــن؟ التــي كانــت مطروحــة إبــان العشــرية الســوداء. حتــى تم 

))(  عثمــان لحيانــي، قائــد الجيــش الجزائــري يصــف مجموعــة بوتفليقــة بـ»العصابــة« ويســتعجل تنحيــه، جريــدة 
ــل 2019. ــة، 2 أبري ــنة الخامس ــدد: 1674 الس ــد، الع ــي الجدي العرب
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ترســيم 22 شــباط/ فبرايــر وهــو بداية انطــاق حــراك الجزائر عيــًدا وطنًيا بشــعار: »تالحم الشــعب مع جيشــه«
ــراغ  ــة الف ــكرية لمرحل ــة وعس ــخصيات مدني ــن ش ــة م ــب الوطني ــيير النخ ــا، تس ــة أيًض ــاط المهم ــن النق م

ــّددة. ــال المح ــي اآلج ــس ف ــب رئي ــز وتنصي ــت وجي ــي وق ــات ف ــم انتخاب ــي تنظي ــا ف ــتوري ونجاحه الدس
بعــد إصــرار المؤسســة العســكرية علــى فــرض األمــر الواقــع واعتمــاد الدســتور، انخفضــت وتيــرة الحــراك 
وأضحــى يحمــل مطالــب اجتماعيــة أكثــر منهــا سياســية، بــل انقســم الشــارع والقــوى السياســية إلــى ثاثــة 
اتجاهــات متصارعــة كل منهــا يريــد تمريــر تصــوره لمســتقبل الجزائــر، فاالتجــاه األول يــرى الحــل فــي انتقال 
ســلس للســلطة ال يتأتــى إال عبــر »انتخــاب هيئــة جماعيــة« لشــخصيات وطنيــة، أمــا االتجــاه الثانــي فيــرى فــي 
إنشــاء مجلــس تأسيســي يعيــد صياغــة الدســتور مــن شــأنه بنــاء جمهوريــة جديــدة، أمــا االتجــاه الثالــث فيــرى 
فــي الذهــاب إلــى عهــدة انتقاليــة أي انتخــاب رئيــس جديــد وفــق الدســتور الحالــي ثــم االعتمــاد عليــه فــي 
ــد  ــيد عبدالمجي ــاب الس ــًرا بانتخ ــدث أخي ــا ح ــو م ــراك، وه ــب الح ــق مطال ــتورية تحق ــات دس ــراء تعدي إج
تبــون الرئيــس الثامــن للجمهوريــة الجزائريــة فــي 12 كانــون األول/ ديســمبر2019 بنســبة 58.13 يف املئــة مــن 
أصــوات الناخبيــن)4(، الرئيــس »تبــون« الــذي وعــد عبــر برنامجــه االنتخابــي باالســتجابة لمطالــب الحــراك 
ــن  ــنة 2017 م ــه س ــد عزل ــن بع ــن المظلومي ــن بي ــه م ــد نفس ــث يع ــة، حي ــن العصاب ــن م ــاف المظلومي وإنص

رئاســة الــوزراء بســبب انتقــاده اختــاط المــال بالسياســة.
ــا ومــا نتــج عنهــا مــن أخطــار علــى المتجمهريــن وسياســة الغلــق المنتهجــة مــن  كمــا أن جائحــة كورون
ــي  ــات الت ــوظ التكت ــن حظ ــت م ــر، وأضعف ــراك الجزائ ــدت ح ــا، أخم ــا تقريًب ــم جميعه ــرف دول العال ط
نشــأت بعــد تنصيــب »تبــون«، حيــث عدتــه وجًهــا قديًمــا مــن أوجــه النظــام، وهــو الــذي شــغل مناصــب فــي 
حكومــات عديــدة منــذ 1975، لذلــك منحــت جائحــة كورونــا الرئيــس الجديــد فرصــة ذهبيــة، حيــث عمــد 

إلــى:
ــماه  ــذي س ــروعه ال ــن مش ــي ضم ــاء الديمقراط ــم البن ــدة لتدعي ــتحداث وزارات عدي ــلطة باس ــم الس تنظي

ــدة« ــر الجدي »الجزائ
ــى  ــوء عل ــليط الض ــد تس ــي، تعتم ــلم االجتامع ــة رشاء الس ــف سياس ــدة تخل ــة جدي ــة اجتماعي ــي سياس تبن

ــل. ــق الظ ــماها بمناط ــي س ــة الت ــق الهش ــي المناط ــة ف ــى التحتي البن
استحداث مؤسسات ُتعنى بالمجتمع المدني وإنشاء المجلس األعلى للشباب.

ــن  ــن انتخابيتي ــة لواليتي ــس الجمهوري ــي رئي ــى تول ــز عل ــث رك ــتفتاء، حي ــره لاس ــتور وتمري ــل الدس تعدي
فقــط.

ــة  ــورات اإلقليمي ــى التط ــوف عل ــخصًيا للوق ــه ش ــذي يترأس ــن ال ــلم واألم ــى للس ــس األعل ــث المجل بع
ــة. والدولي

حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تكون يوم 12 حزيران/ يونيو 2021.

المجلــس الدســتوري، إعــان رقــم )0/ إ.م د/ 19 مـــؤرخ فــي 19 ربيــع الثانــي عـــام 1441 الموافـــق 16   )4(
ــة. ــس الجمهوريـ ــاب رئي ــة النتخـ ــج النهائي ــن النتائـ ــنة 2019، يتضم ــمبر س ــون األول/ ديس كان
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

خاتمة 

إن مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كل هــذا هــو أن حــراك الجزائــر نجــح بشــكل كبيــر فــي تغييــر صــورة النظــام 
السياســي بشــكل ســلس عبــر القضــاء، ولــو بشــكل جزئــي، علــى عناصــر الدولــة العميقــة، وشــكل بحــد ذاتــه 
ــا لســير أعمــال الســلطة، كمــا أنــه نحــج فــي إخــراج الشــعب مــن حالــة الخمــول واالغتــراب  جهــاًزا رقابًي
ــا لســنوات طويلــة،  ــة كلًي ــة وغــرس الثقافــة السياســية التــي كانــت غائب ــر والتعبئ ــة التنوي السياســي إلــى حال
كمــا أنــه شــكل قطيعــة جيليــة بيــن رهــاب العــودة لســنوات الــدم، والمضــي ُقدمــا إلــى بنــاء مســتقبل الجزائــر 

الجديــدة بســواعد أبنائهــا.
الهوامش

نبيل العتوم، الرصاع بني الكيان املوازي والدولة العميقة يف األردن، مجلة سوالف، 2019/01/16.  .1

املــادة 102: تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوريــة بســبب مــرض أو   .2

ــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض  عجــز، وتنــص علــى مــا يلــي: »إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهورّي
ــكّل  ــع ب ــذا المان ــة ه ــن حقيق ــت م ــد أن يتثّب ــا وبع ــتورّي وجوًب ــس الّدس ــع المجل ــن، يجتم ــر ومزم خطي

الوســائل المائمــة، يقتــرح باإلجمــاع علــى البرلمــان الّتصريــح بثبــوت المانــع«.
عثمــان لحيانــي، قائــد اجليــش اجلزائــري يصــف جمموعــة بوتفليقة بـــ »العصابــة« ويســتعجل تنحيــه، جريدة   .3

العربــي الجديــد، العــدد: 1674 الســنة الخامســة، 2 نيســان/ أبريــل 2019.
المجلــس الدســتوري، إعــان رقــم )0/ إ.م د/ 19 مـــؤرخ فــي 19 ربيع الثاني عـــام 1441 الموافـــق 16   .4

ديســمبر ســنة 2019، يتضمــن النتائـــج النهائية النتخـــاب رئيس الجمهوريـــة.
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منير شحود  .42

مهند البعلي  .43

ميسون شقير  .44

ناصر الدين باقي  .45

نصار يحيى  .46

نور حريري  .47

هنادي زحلوط  .48

هوازن خداج  .49

ورد العيسى  .50

ياسر خنجر  .51

يوسف فخر الدين  .52

المشاركون
في هذا 

العدد
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