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بعد مرور أكثر من تسعة سنوات من "الثورات الربيع العربي" ،انفجرت االحتجاجات في كل من

السودان والجزائر آملين في احداث تغيير الجذري في طبيعية النظام السياسي الذي خلف أزمات مستعصية ،
وبناء مؤسسات الدولة قائمة على مبادئ الديمقراطية تحت حكم مدني يحظى بالشرعية ،إال أن الحراك

الشعبي في السودان تم احتواءه بعد تأسيس مجلس السيادي الذي تولى مهام تسيير الشؤون الدولة في مرحلة
االنتقالية وهي مرحلة صعبة وجد حساسة التي سيتحدد من خاللها مستقبل الدولة السودانية ،أما الحراك

الشعبي في الجزائر شهد منعطف آخر بعد تدخل المؤسسة العسكرية في حياة السياسية خاصة في تنظيم
االنتخابات الرئاسية باعتبارها الحل الوحيد للخروج الجزائر من المأزق السياسي ،إال أن الحراك بقي مستمر
بعدما تم تعيين رئيس الدولة ،ولجأ الشعب بعد االنتخابات إلى استخدام وسائل األخرى للضغط على طاقم

الحكومي لمعالجة المشاكل التي عاني منها المواطن طيلة عشرين سنة.

الكلمات المفتاحية :الحراك العربي ،االنتفاضة  ،مؤسسات الدولة ،بناء الديمقراطي
Abstract:

After more than eight years have passed since the "Arab Spring revolutions",
protests erupted in both Sudan and Algeria, hoping to bring about a radical change in
the nature of the political system that left intractable crises, and to build state
institutions based on the principles of democracy under a civil rule that enjoys
legitimacy. The popular movement in Sudan was contained after the establishment of
the Sovereign Council, which assumed the functions of running state affairs in the
transitional phase, a difficult and sensitive phase through which the future of the
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Sudanese state will be determined. Presidency, as the only solution to get Algeria out
of the political impasse, but the movement continued after the head of state was
appointed, and after the elections, the people resorted to using other means to pressure
the government staff to deal with the problems that the citizen suffered from for
.twenty years
key words: The Arab movement, the uprising, state institutions, building democracy
المقدمة:
شهههدت بعههو الههدو العربيههة موجههة التغييههر والتههي أطلههي عليههها "بههالربيع العربههي" ،تمكههن الشههعب مههن

خاللها اسقاط النظام أو ضغط علهى النخهب الحاكمهة ادخها اصهالحات السياسهية واالقتصهادية  ،فبعهد مهرور
ما يقارب من ثمانية سنوات اندلعت االنتفاضات بشهكل مفهاجو وسهريع فهي الدولهة السهودانية ثهم تلتهها الج ازئهر،
بالرغم من اختالف األسباب التي دفعت بالشعب للخروج في مسيرات غير مسيسة إال أن هنهاك نقهاط تشهارك

ب ههين الحه هراك الش ههعبي الس ههوداني والحه هراك الش ههعبي الج ازئ ههري م ههن حي ههث المطال ههب والمتمثل ههة ف ههي رحي ههل النظ ههام

السياسي العاجز عن تسير شؤون الدولة والتي أدخلتها في دوامة األزمات المستعصية.

ولقد اتسمت احتجاجات في كال الدولتين السودان والجزائر بالطابع السلمي  ،وهذا ما يد على وعهي

السياسههي الههذي يتمتههع بههه المتظههاهرون ،حيههث لههم يتركهوا فرصههة لتصههعيد المواجهههة بيهنهم وبههين القهوات األمنيههة،

وانما حرصوا على حفاظ على ممتلكات العمومية للدولة واالبتعاد عن األعما الشغب ،إال أن حراك سوداني

شهد منعطف أخر بعد وقوع اصطدامات بين المتظاهرين والقوات األمنية الذي تسبب في تسجيل حاالت من
الجرحى والقتلى.

بههالرغم أن هههدف مههن االحتجاجههات هههو بنههاء مؤسسههات ديمقراطيههة قههادرة علههى اخ هراج الدولههة مههن أزماتههها

وتغييههر نمههط السياسههي واالقتصههادي ،ومكافحههة الفسههاد المنتشههر فههي المؤسسههات العموميههة والخ هوا

 ،وتوزيههع

العههاد للثههروة بههين مختلههف الشهرائة االجتماعيههة للدولههة ،ودعههم مصههادر االقتصههاد غيههر الريعيههة ،إال أن الحهراك
واجهته عدة العراقيل متمثلة في وجود فواعل سياسيين متمسكين في السلطة ،كذلك عدم معرفة طبيعهة العالقهة

بههين المؤسسههة العسههكرية والنظههام السياسههي ،واذا كههان الجههيز ينحههاز إلههى الشههعب ويسههلم السههلطة للمههدنيين أم
يحدث انقالب العسكري وتسيطر المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية ،بااضافة إلى التغييرات االقليميهة

التي كان لها دور رئيسي في تغيير المسار الحراك في الجزائر تخوفا من حهدوث االنفهالت األمنهي ممها يجعهل

الج ازئههر عرضههة للتههدخل األجنبههي .وانطالقهها ممهها سههبي يمكههن صههياغة االشههكالية التاليههة :إلههى أي مههدى سههاهم
الحراك الشعبي ( السودان ،الجزائر) في احداث تغيرات الجذرية للنظام السياسي؟
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المبحث األول :خلفية التاريخية :بين تفاقم األزمات الداخلية وعدم قدرة المؤسسات الدولة على مواكبة

التغيرات الحاصلة.

لدراسة وفهم األزمات الداخلية التي تعاني منها الدو العربية بصفة عامة والجزائر والسودان بصفة
خاصة البد من توضية أن الجزائر شهدت مرحلة انتقالية في نهاية الثمانينيات وانتهجت النهج الرأسمالي قائم

على مبادئ الديمقراطية إال أن هذه التجربة باتت بالفشل وأدخلت الجزائر في دوامة العنف دامت عشر
سنوات ،ولم تتمكن مؤسسات الدولة آنذاك من تكيف مع الفوضى التي انتشرت في مختلف الواليات الوطن

واسترجاع االستقرار األمن الداخلي ،وهذا ما أضعف قدرات الدولة وأدخلها في األزمات المستعصية التي
مست كل قطاعات .فبعدما تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في نهاية التسعينيات تمكن من تنفيذ

برنامجه فيما يتعلي باسترجاع االستقرار األمني وذلك من خال ميثاق السلم والمصالحة واخماد نار الفتنة من

جهة واسترجاع مكانة الجزائر اقليميا ودوليا من جهة أخرى ،إال أن معالجة وايجاد حلو لألزمات وبناء دولة

ديمقراطية أخذ مجرى آخر وهذا ما سنتطرق إليه الحقا .أما عند الحديث عن أزمة السودان يجدر بنا إشارة
إلى مشكل االندماج االجتماعي وعدم تمكن الدولة من سيطرة على كافة الفئات االجتماعية وتحقيي العدالة
االجتماعية ،فبعدما تم انفصا السودان الجنوبية عن الشمالية تبين أن السلطة المركزية غير قادرة على إدارة

األزمة وايجاد آليات أو سياسات هادفة الحتوائها ،وهذا راجع إلى غياب سياسات التنموية وخطط استراتيجية

اخراج الدولة من األزمات ،وهذا ما يوضة عجز مؤسسات الدولة على أداء وظائفها فهي غير قادرة على

استجابة لمطالب األفراد.

المطلب األ ول :أزمة النظام الساسي في كلتا الدولتين (الجزائر ،السودان)
نظه ه ه ار لتفه ه ههاقم األزمه ه ههات وت ازيه ه ههد الفج ه ههوة به ه ههين الدوله ه ههة والمجتمه ه ههع الت ه ههي تكه ه ههاد أن تصه ه ههل إله ه ههى حه ه ههد

القطيع ه ه ههة ب ه ه ههين الش ه ه ههعب والنخ ه ه ههب الحاكم ه ه ههة ،يتوج ه ه ههب علين ه ه هها التط ه ه ههرق إل ه ه ههى األزم ه ه ههات الت ه ه ههي يع ه ه ههاني منه ه ه هها
النظه ه ههامين السياسه ه ههيين (الج ازئه ه ههر ،السه ه ههودان) اسه ه ههتنادا إله ه ههى التحليه ه ههل اله ه ههذي قدمه ه ههه كه ه ههل مه ه ههن لوسه ه ههيان به ه ههاي
وجوزيف البالومبا ار ألزمات النظام السياسي والتي تشمل:

-1أزمةةةةةةةة الشةةةةةةةرعية :ش ه ه ههكلت مس ه ه ههألة الش ه ه ههرعية السياس ه ه ههية أح ه ه ههد أه ه ه ههم ااش ه ه ههكاليات الت ه ه ههي واجهته ه ه هها

سه ه ههلطات النخهه ههب السياسه ه ههية العربيهه ههة ،وتسهه ههتمد ههه ههذه الهه ههدو شه ه ههرعيتها السياس ه ههية م ه ههن مص ه ههادر عهه ههدة س ه ه هواء
كانه ه ههت الشه ه ههرعية مسه ه ههتمدة مه ه ههن الزعامه ه ههة التاريخيه ه ههة الكاريزميه ه ههة  ،أو مه ه ههن عقيه ه ههدة ثوريه ه ههة  ،أو القه ه ههدرة عله ه ههى

اانجه ههاز ومه هها ارفه ههي تله ههك الشه ههرعية مه ههن تعثه ههر أدى إله ههى تفه ههاقم األزمه ههة السياسه ههية ،وكه ههان سه ههببا فه ههي ظهه ههور
الحرك ه ههات االحتجاج ه ههات م ه ههن قب ه ههل الجي ه ههل الش ه ههبابي الص ه ههاعد ف ه ههي ال ه ههدولتي الج ازئ ه ههر والس ه ههودان ،واالنتفاض ه ههة

ضه ه ههد السه ه ههلطات القائمه ه ههة ،الته ه ههي فق ه ه ههدت مصه ه ههداقيتها لعه ه ههدم قه ه ههدرة مؤسس ه ه ههات الدوله ه ههة عله ه ههى تنفيه ه ههذ برامجه ه ه هها
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وتحقيه ه ههي العداله ه ههة االجتماعيه ه ههة ودمه ه ههج الم ه ه هواطنين فه ه ههي الحيه ه ههاة السياسه ه ههية ،وكه ه ههذلك عه ه ههدم اسه ه ههتجابة النظه ه ههام

السياسي لمطالب البيئة الخارجية وعدم قدرتها على التأقلم مع المتغيرات االجتماعية واالقتصادية.1

وتهرتبط هههذه األزمههة بعمليههة بنههاء الدولههة فغالبهها مهها تههم الوصههو إلههى السههلطة عههن طريههي وسههائل

وآليههات غيههر ديمقراطيههة ،ممهها سههاهم فههي ضههعف أداء مؤسسههات الدولههة ،وانخفههاو أو غيههاب الرقابههة
على السلطة التنفيذية للدولة ،وغياب مشاركة الجمهور في صنع الق اررات السياسية.

فعنه ههد الحه ههديث عه ههن األزمه ههة الشه ههرعية فه ههي الج ازئه ههر الته ههي به ههدأت منه ههد نيلهه هها لالسه ههتقال البه ههد مه ههن

االشه ههارة إله ههى أو انقه ههالب حه ههدث ضه ههد الحكومه ههة المؤقته ههة  22جويليه ههة  1962وهه ههذا مه هها ويوضه ههة التنه ههاقو

به ه ههين المبه ه ههادئ السياسه ه ههية (وفه ه ههي بيه ه ههان أو نه ه ههوفمبر) والممارسه ه ههة وقعيه ه هها .فمنه ه ههذ ذله ه ههك الته ه ههاري ته ه ههداو عله ه ههى

السه ههلطة عه ههدد مه ههن الرؤسه ههاء اله ههذين اختلفه ههت طريقه ههة وصه ههولهم إله ههى سه ههدة الحكه ههم ،إال أن شه ههرعيتهم اسه ههتمدت
مه ه ههن " الشه ه ههرعية الثوري ه ه ههة" .فه ه ههالبرغم مه ه ههن األح ه ه ههداث  5أكته ه ههوبر  1988الته ه ههي أجب ه ه ههرت الحكومه ه ههة الجزائري ه ه ههة
إعه ههادة النظه ههر فه ههي سياسه ههتها وادخه هها االصه ههالحات فه ههي مختله ههف القطاعه ههات ،وتعه ههديل الدسه ههتور  1989بمه هها

يواك ه هب التغي ه هرات المحليه ههة والدوليه ههةل إذ أته ههان هه ههذا الدسه ههتور حريه ههة انشه ههاء األح ه هزاب السياسه ههي وأعطه ههى أمه ههل

احه ههداث التغييه ههر فه ههي طبيعه ههة النظه ههام السياسه ههي الج ازئه ههري وته ههم اج ه هراء انتخابه ههات تش ه هريعية بعه ههدها كه ههان فه ههوز

م ه ه ههن نص ه ه ههيب ح ه ه ههزب الجه ه ه ههة االس ه ه ههالمية ل نق ه ه ههاذ س ه ه ههنة 1991فبع ه ه ههدما حق ه ه ههي ه ه ه ههذا الح ه ه ههزب أعل ه ه ههى نس ه ه ههبة
التصه ههويت ته ههم الغه ههاء نته ههائج االنتخابه ههات مه ههن قبه ههل مجله ههس األعله ههى لألمه ههن فه ههي بدايه ههة السه ههنة  1992فإلغه ههاء
نته ههائج انتخابه ههات كه ههان سه ههبب رئيسه ههي ادخه هها الج ازئه ههر فه ههي دوامه ههة العنه ههف ،وبعه ههد تخه ههبط الج ازئه ههر فه ههي أزمه ههة

أمني ههة تمكنهههت مهههن تنظهههيم انتخابه ههات رئاسهههية عه ههام  1999أيهههن تحص ههل ال ه هرئيس عب ههد العزيه ههز بوتفليقهههة علهههى

أعل ه ه هى نسه ه ههبة التصه ه ههويت عمه ه ههل عله ه ههى إدخه ه هها بعه ه ههو تعه ه ههديالت عله ه ههى الدسه ه ههتور بمه ه هها يوافه ه ههي مه ه ههع مبه ه ههادئ

الديمقراطيه ه ههة وحق ه ه ههي بع ه ه ههو االنج ه ه ههازات عل ه ه ههى مسه ه ههتوى المحل ه ه ههي وال ه ه ههدولي واالقليم ه ه ههي ،إال أن ف ه ه ههي عهدت ه ه ههه
الثالثه ههة أصه ههبحت الحكومه ههة عه ههاجزة عه ههن أداء وظائفهه هها وتنفيه ههذ مخططاتهه هها وبرامجهه هها نتيجه ههة النتشه ههار الفسه ههاد

وتب ههذير وسه هرقة الم هها الع ههام مم هها ن ههتج عن ههه أزم ههة اقتص ههادية ح ههادة ،ه ههذا م هها دف ههع بالش ههعب الج ازئ ههري للخ ههروج
للمس ه ههيرات ف ه ههي  ،2011إل ه ههى أن النخ ه ههب الحاكم ه ههة تمكن ه ههت م ه ههن احته ه هواء ه ه ههذه االحتجاج ه ههات ب ه ههإجراء بع ه ههو
اصه ه ههالحات سياسه ه ههية واقتصه ه ههادية مه ه ههن أجه ه ههل امتصه ه هها

غضه ه ههب الشه ه ههعب ،ونظ ه ه ه ار لمه ه ههرو ال ه ه هرئيس عبه ه ههد

العزي ه ههز بوتفليق ه ههة ف ه ههي عهه ه هد الرابع ه ههة وعجه ه هزه ع ه ههن أداء مهام ه ههه وتف ه ههاقم مش ه ههكالت خاص ه ههة (انتش ه ههار البطال ه ههة،
وزي ه ههادة ع ه ههدد المه ه ههاجرين) ،دف ه ههع بش ه ههباب للخ ه ههروج إل ه ههى الش ه ههارع معبه ه هرين ع ه ههن رفض ه هههم للعه ه ههدة الخامس ه ههة،

 -1عبددددر اقدددد ،اح ع ددددرل بارددددر عبددددر اقنبددددمال اقرارس،ا دددد دددد
اقر مص،ل1999لص.106.
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فاس ه ههتمرار احتجاجهه ههات التهه ههي بهه ههدأت منهه ههذ  22فيفه ه ههري  2019ت ه ههد عله ه ههى أن النظ ه ههام السياسهه ههي لهه ههم يحظهه ههى
برضى الشعب.

ال يختله ه ههف النظه ه ههام السياسه ه ههي السه ه ههوداني عه ه ههن النظه ه ههام السياسه ه ههي الج ازئه ه ههري مه ه ههن ناحيه ه ههة التكه ه ههوين

والتنظ ه ههيم ،فعن ه ههد الرج ه ههوع إل ه ههى ت ه ههاري النظ ه ههام السياس ه ههي الس ه ههوداني من ه ههذ  1956نالح ه ههد وج ه ههود صه ه هراع عل ه ههى
الس ههلطة

والمنافس ههة ب ههين األحه هزاب السياس ههية وتض ههارب اسراء ب ههين النخ ههب السياس ههية ح ههو (وض ههع دس ههتور

دائه ه ه ههم وطبيعه ه ه ههة العالقه ه ه ههات الخارجيه ه ه ههة) بااضه ه ه ههافة إله ه ه ههى اسه ه ه ههتقرار الجنه ه ه ههوب واالحت ه ه ه هواء مختله ه ه ههف الش ه ه ه هرائة
االجتماعي ه ههة وتحقي ه ههي الوح ه ههدة الوطني ه ههة ،فغي ه ههاب رؤي ه ههة مش ه ههتركة ب ه ههين الفواع ه ههل ووض ه ههع سياس ه ههة واس ه ههتراتيجية

تهه ههدف إله ههى تحقيه ههي االسه ههتقرار السياسه ههي واألمنه ههي واالجتمه ههاعي ،أدى إله ههى حه ههدوث انقسه ههام داخه ههل البرلمه ههان

بااض ه ههافة إل ه ههى وج ه ههود تحالف ه ههات ب ه ههين األحه ه هزاب السياس ه ههية وه ه ههذا م ه هها س ه ههاهم ف ه ههي ح ه ههدوث انق ه ههالب عس ه ههكري
 ،1958هنه هها نوضه ههة أن النظه ههام السياسه ههي يتخه ههبط فه ههي أزمه ههة الشه ههرعية منه ههذ تأسه ههيس دوله ههة حديثه ههة مسه ههتقلة،
وه ه ههذا ارج ه ههع إل ه ههى ع ه ههدم تمك ه ههن الق ه ههادة أو النخ ه ههب السياس ه ههية م ه ههن وض ه ههع به ه هرامج وخط ه ههط ت ه ههتالءم م ه ههع البيئي ه ههة

االجتماعيه ههة ومه ههع امكانيه ههات الماديه ههة والبش ه هرية للدوله ههةل فعجه ههز المؤسسه ههات الدوله ههة مه ههن أداء وظائفهه هها سه ههاهم

فه ه ههي تصه ه ههعيد األزمه ه ههات وظهه ه ههور جماعه ه ههات معارضه ه ههة خاصه ه ههة فه ه ههي الجنه ه ههوب السه ه ههوداني المطالبه ه ههة به ه ههالتغيير
واالنفص ه ه هها  ،فغي ه ه ههاب االتص ه ه هها ب ه ه ههين النخ ه ه ههب الحاكم ه ه ههة وجماع ه ه ههات المعارض ه ه ههة وزي ه ه ههادة الفج ه ه ههوة أدى إل ه ه ههى

دخ ه ههو الدول ه ههة ف ه ههي الح ه ههروب األهليه ه هة غي ه ههر منتهي ه ههة الت ه ههي أدت إل ه ههى انفص ه هها الجن ه ههوب ع ه ههن الش ه ههما ف ه ههي
2011م وبالته ههالي له ههم تشه هههد السه ههودان اسه ههتقرار سياسه ههي منه ههذ اسه ههتقاللها إله ههى يومنه هها هه ههذا ،فعه ههد حه ههديثنا عه ههن
الس ه ههودان الش ه ههمالية الب ه ههد م ه ههن توض ه ههية أن النظ ه ههام السياس ه ههي ال يق ه ههوم عل ه ههى األس ه ههس والمب ه ههادئ الديمقراطي ه ههة

م ه ههن جه ه ههة وتف ه ههاقم األزم ه ههات وع ه ههدم ق ه ههدرة النخ ه ههب الحاكم ه ههة م ه ههن ت ه ههأقلم والمواكب ه ههة ه ه ههذه التغيه ه هرات م ه ههن جه ه ههة

أخه ههرى بااضه ههافة إله ههى انعه ههدام الثقه ههة به ههين الفواعه ههل السياسه ههية والشه ههعب وهه ههذا مه هها يه ههؤدي إله ههى فقه ههدان مصه ههداقية

النظام السياسي.

-2أزمةةةةةةة ال ويةةةةةةة :إن مسه ه ههألة الهويه ه ههة تنطه ه ههوي عله ه ههى معه ه ههان رمزيه ه ههة وروحيه ه ههة وحضه ه ههارية جماعيه ه ههة

تعطي الفرد إحساسا باالنتماء ،وتخلي لديه الوالء واالعتزاز.2

ترج ه ههع أزم ه ههة الهوي ه ههة واالنتم ه ههاء ف ه ههي المنطق ه ههة العربي ه ههة إل ه ههى تقس ه ههيم الس ه ههاللية واللغوي ه ههة والديني ه ههة

وااقليمي ه ههة الت ه ههي خلفه ه هها االس ه ههتعمار ،وتهم ه ههيز ال ه ههنظم السياس ه ههية لألقلي ه ههات ااثني ه ههة والديني ه ههة والطائفي ه ههة ،كم ه هها

قامه ه ههت بعه ه ههو أنظمه ه ههة الحكه ه ههم إله ه ههى إبعه ه ههاد اله ه ههدين  -كعنصه ه ههر م ه ه ههن عناص ه ه ههر الهويه ه ههة  -عه ه ههن االسه ه ههتغال

السياس ه ههي ،كم ه هها فعل ه ههت الج ازئ ه ههر الت ه ههي حاول ه ههت من ه ههذ اس ه ههتقاللها الس ه ههيطرة عل ه ههى كاف ه ههة الش ه هرائة االجتماعي ه ههة (
 - 2اقر،جع سهل ص-107.ل.108
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التعدديه ههة االثنيه ههة) وذله ههك بإدمه ههاجهم فه ههي الحيه ههاة السياسه ههية واالجتماعيه ههة واالقتصه ههادية دون اقصه ههاء أي فئه ههة،
ب ههالرغم م ههن ه ههذه السياس ههة المن ههتهج م ههن قب ههل كاف ههة الرؤس ههاء ال ههذين توله هوا مقالي ههد الحك ههم ف ههي الج ازئ ههر ،إال أن
منطق ه ههة القبائه ه ههل شه ه هههدت عهه ههدة احتجاج ه ههات متقطعهه ههة لضه ه ههغط عل ه ههى النظ ه ههام السياس ه ههية واس ه ههتجابة لمطه ه ههالبهم
والمتعلقه ههة بقضه ههية اللغه ههة األمازيغيه ههة واعت ه هراف بهه هها كلغه ههة رسه ههمية ،وبعه ههد نضه هها الطويه ههل حه ههدد دسه ههتور عه ههام

" 2002األمازيغي ه ه ههة" (الهوي ه ه ههة البربري ه ه ههة) كلغ ه ه ههة قومي ه ه ههة ،وف ه ه ههي ع ه ه ههام  ،2016وض ه ه ههعت مراجع ه ه ههة للدس ه ه ههتور

"األمازيغية" كلغة رسمية.

وبالمقابه ه ههل نجه ه ههد صه ه ههعوبة فه ه ههي تحديه ه ههد الهويه ه ههة فه ه ههي الدوله ه ههة السه ه ههودانية الشه ه ههمالية نظ ه ه ه ار لتركيبه ه ههة

االثنيه ه ههة والثقافيه ه ههة والدينيه ه ههةل إذ له ه ههم ته ه ههتمكن النخه ه ههب الحاكمه ه ههة مه ه ههن تحقيه ه ههي التكامه ه ههل االنه ه ههدماج االجتمه ه ههاعي
بس ه ههبب وج ه ههود بع ه ههو قبائ ه ههل ذات انتم ه ههاءات عربي ه ههة مث ه ههل قبيل ه ههة الرش ه ههايدة ،وبع ه ههو اسخ ه ههر لدي ه ههه انتم ه ههاءات

أفريقي ه ههة مث ه ههل قبيله ه ههة الف ه ههور إال أن أغلبيه ه ههتهم يص ه ههنفون أنفسه ه هههم ض ه ههمن عه ه ههرب أفارق ه ههة ،فهه ه ههذا التن ه ههوع يشه ه ههكل
عه ه ههائي أمه ه ههام الوحه ه ههدة الوطنيه ه ههة ويسه ه ههاهم فه ه ههي زعزعه ه ههت االسه ه ههتقرار األمنه ه ههي خاصه ه ههة فه ه ههي الموضه ه ههع ال ه ه هراهنل
فخصوصه ههية المجتمه ههع السه ههوداني تتطله ههب االنصه هههار فه ههي الوحه ههدة مه ههع حفه ههاظ واحت ه هرام خصوصه ههية كه ههل فئه ههة

من المجتمع ،واشتراك كل فئات االجتماعية في الحياة السياسية .

-3أزمةةةةةةة التغلغةةةةةة  :إن التغلغه ه ههل يعنه ه ههي بهه ه هها "قه ه ههدرة الحكومه ه ههة (السه ه ههلطة الحاكمه ه ههة ) عله ه ههى السه ه ههيطرة

عله ههى ااقله ههيم الخاضه ههع لسه ههيادتها القانونيه ههة،

أي قه ههدرتها عله ههى الوصه ههو إله ههى كه ههل الم ه هواطنين الخاضه ههعين

لحكمه ه هها ،يتحقه ههي ذله ههك عنه ههدما تكه ههون ق ه هوانين وسياسه ههات الحكوم ه ههة المركزيه ههة نافه ههذة فه ههي سه ههائر أرجه ههاء إقله ههيم
دولته ه ه هها سه ه ه هواء كان ه ه ههت ه ه ه ههذه القه ه ه هوانين الضهه ه هرائب أو التجني ه ه ههد أو تحقيه ه ه ههي االنض ه ه ههباط أو غي ه ه ههر ذل ه ه ههك ،وك ه ه ههذا

السياس ه ههات الت ه ههي تتص ه ههل بالسه ه هكان ونظيرته ه هها ذات الص ه ههلة بأنم ه ههاط وقن ه ه هوات المه ه ههشاركة السياس ه ههية

 .لق ه ههد

ش ه ه هههدت الج ازئ ه ه ههر حال ه ه ههة ال اس ه ه ههتقرار األمن ه ه ههي ف ه ه ههي مدين ه ه ههة غرداي ه ه ههة ويطل ه ه ههي عليه ه ه هها "بأزم ه ه ههة غرداي ه ه ههة" س ه ه ههنة

2013ل له ههم ته ههتمكن الدوله ههة الجزائريه ههة مه ههن فه ههرو سه ههيطرتها عله ههى المنطقه ههة نظ ه ه ار النتشه ههار األعمه هها الشه ههغب
وحه ههرق ممتلكه ههات العامه ههة وعه ههدم رضه ههوس السه ههكان الغردايه ههة للنظه ههام العه ههام ممه هها توجه ههب عله ههى السه ههلطات إرسه هها

الق ه هوات األمنيه ههة المكلفه ههة بمكافحه ههة العنه ههف .كمه هها شه هههدت السه ههودان عه ههدة أزمه ههات الته ههي له ههم ته ههتمكن مه ههن ايجه ههاد
حله ه ههو لهه ه هها ،وهه ه ههذا مه ه هها جعلهه ه هها عه ه ههاجزة مه ه ههن تنفيه ه ههذ وفه ه ههرو نظامهه ه هها عله ه ههى كه ه ههل مواطنيهه ه هها ( كه ه ههل فئه ه ههات

االجتماعيه ههة) ،بع ه ههد دخ ه ههو الدول ه ههة ف ه ههي دوام ه ههة األزمه ههات ظه ه ههرت تش ه ههابكات أمني ه ههة ب ه ههين المتظ ه ههاهرين وقه ه هوات

األمنية في سنة  2013المطالبين بتحسين الوضع االقتصادي للدولة.
- 4

أزمةةة المشةةاركة :وهههي تشههير إلههى تههدني معههدالت المشههاركة لههدى الجمههاهير سهواء فههي

الع ههزوف ع ههن المش ههاركة ف ههي االنتخاب ههات المحلي ههة والتشه هريعية أو

ف ههي

الحي ههاة

السياس ههية  ،نظه ه ار للج ههوء

النخبههة السياسههية الحاكمههة إلههي وضههع العراقيههل أمههام المتطلعههين إلههى المشههاركة مههن جهههة  ،وشههيوع
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األميههة واستش هراء الفقههر فههي صههفوف أبنههاء الشههعب ،3وهههي النتيجههة الطبيعيههة لوجههود أزمههة الشههرعية،
ومه ههرد ذله ههك عه ههدم وجه ههود ميكانزمه ههات محه ههددة فه ههي المجتمه ههع للته ههداو عله ههى السه ههلطة فه ههي المسه ههتويات القياديه ههة
كاف ه ههة .ويرج ه ههع ذل ه ههك إل ه ههى التف ه ههاوت االجتم ه ههاعي واالقتص ه ههادي ف ه ههي المجتم ه ههع ،وانخف ه ههاو ال ه ههوعي السياس ه ههي
نتيجه ههة انتشه ههار األميه ههة ونق ه ه

الخب ه هرة وغيه ههاب الحريه ههة ااعالميه ههة وضه ههعف التنظيمه ههات السياسه ههية الوسه ههيطة

ك ه ههاألحزاب والنقابهه ههات والجمعيه ه ههات وجماعهه ههات الضه ه ههغط  .4وعله ه ههى رغه ه ههم م ه ههن ااصه ه ههالحات السياسهه ههية الته ه ههي
به ههادرت بهه هها كه ههال اله ههدولتين الج ازئه ههر والسه ههودان وحرصه هههما عله ههى إج ه هراء انتخابه ههات وفه ههي الق ه هوانين المنصه ههو

عليه ه هها ف ه ههي الدس ه ههتور إال أنهم ه هها ال ته ه هزاالن تعاني ه ههان م ه ههن أزم ه ههة المش ه ههاركة ،ألن المش ه ههكل مط ه ههرون ف ه ههي ع ه ههدم

وجه ه ههود ثقافه ه ههة الته ه ههداو عله ه ههى الس ه ه هلطة فوجه ه ههود وترشه ه ههة نفه ه ههس األشه ه ههخا

يفقه ه ههد مه ه ههن مصه ه ههداقية العمليه ه ههات

االنتخاب ه ههات بااض ه ههافة إل ه ههى ع ه ههدم الش ه ههفافية ون ازه ه ههة النت ه ههائج ،م ه هها ي ه ههؤدي إل ه ههى الع ه ههزوف ع ه ههن المش ه ههاركة ف ه ههي

الحياة السياسية.

-5أزمةةةةةةةة تكامةةةةةةة  :وتتعله ه ههي بوجه ه ههود جماعه ه ههات عرقيه ه ههة ،ته ه ههرى أن االنتمه ه ههاءات المنطقيه ه ههة والجهويه ه ههة

والطائفيه ههة تسه ههمو عله ههى االنتمه ههاء للدوله ههة القائمه ههةل إذ تشه ههعر هه ههذه الجماعه ههات أنهه هها مهمشه ههة مه ههن قبه ههل النظه ههام
وه ه ههذا م ه هها ي ه ههدفعها إل ه ههى تم ه ههرد ض ه ههد النظ ه ههام ،وكم ه هها أشه ه هرنا مس ه ههبقا ألزم ه ههة غرداي ه ههة ف ه ههي الج ازئ ه ههر وه ه ههي مدين ه ههة

موج ه ههودة ف ه ههي جن ه ههوب الج ازئ ه ههر ظه ه ههرت فيه ه هها احتجاج ه ههات وأعم ه هها الش ه ههغب نتيج ه ههة لتهم ه ههيز وانتش ه ههار الفس ه ههاد

وع ه ههدم اس ه ههتفادة المنطق ه ههة م ه ههن المش ه ههاريع التنموي ه ههة بااض ه ههافة إل ه ههى انع ه ههدام م ارف ه ههي العمومي ه ههة

الض ه ههرورية

خاصه ههة (المه ههدارس والمستشه ههفيات) وانتشه ههار البطاله ههة ،وهه ههذا ينطبه ههي كه ههذلك فه ههي بعه ههو المنه ههاطي فه ههي الدوله ههة

الس ه ههودانية الت ه ههي تع ه ههاني م ه ههن غي ه ههاب المؤسس ه ههات العمومي ه ههة وعج ه ههز الدول ه ههة م ه ههن اس ه ههتجابة لمطال ه ههب الش ه ههعب
في ظل تفاقم األزمة االقتصادية منذ .2011

-6أزمةةةةةة توزيةةةةةع :تتعله ههي بعه ههدم المسه ههاواة فه ههي توزيه ههع الم ه هوارد ااجماليه ههة ،إذ تحظه ههى القله ههة بالنصه ههيب

األكبه ههر مه ههن تله ههك الم ه هوارد بينمه هها تنه هها األغلبيه ههة الجه ههزء األقه ههل ،فغيه ههاب العداله ههة وتقسه ههيم الغيه ههر العه ههاد للثه ههروة

يسه ههاهم فه ههي تعقيه ههد األزمه ههات فينه ههتج عنهه هها زيه ههادة الفقه ههر ،الج ه هرائم ،الفسه ههاد ،الهج ه هرة ،وهه ههذا مه هها تعانيه ههه أغل ه هب

اله ههدو العربيه ههة ،إذا تحه ههدثنا عه ههن الج ازئه ههر الته ههي تمتله ههك ثه ههروات الطبيعيه ههة بااضه ههافة إله ههى موقعهه هها اسه ههتراتيجي

إال أنه ه هها ما ازل ه ههت تع ه ههاني م ه ههن األزم ه ههات نتيج ه ههة لس ه ههوء اس ه ههتغال الم ه هها الع ه ههام م ه ههن قب ه ههل الحكوم ه ههات الس ه ههابقة
وتخصهه ههي

ميزانيه ه ههة ماليه ه ههة (أم ه ه هوا طائله ه ههة) فه ه ههي مشه ه ههاريع مثه ه ههل الطريه ه ههي السه ه ههيار شه ه ههرق غه ه ههرب ،اخه ه ههتالس

 -- 3بصط ى اقصوفيل" اقنرمعما اقرا
 - 4حس
قسم اق و اقس م

كماي ل" اقتنر اقس م
اق قما اقر ق ل جمب

اقتنر اقس م "ل انظ ،اق،ا ط
www.safipness.com /imdexphp ? suit et ort 96

في اقو اق  ،ي آفمقهم" لبذك،ة بسرب قن ل شهماة اقرمجست  ،ك
متن ل 2008ل ص.112.
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األم ه هوا العموميه ههة ،أمه هها السه ههودان به ههالرغم أنهه هها مه ههرت بمرحله ههة حساسه ههة وهه ههي مرحله ههة االنفصه هها واعه ههادة بنه ههاء
الدوله ه ههة كه ه ههان البه ه ههد مه ه ههن ووضه ه ههع تصه ه ههور اسه ه ههتراتيجي يتماشه ه ههى مه ه ههع قه ه ههدرات وامكانيه ه ههات الدوله ه ههة ( الماديه ه ههة،
البشه ه هرية) بمهه هها يحقهه ههي االسهه ههتقرار االقتصهه ههادي والسياس ه ههي واألمن ه ههي ،إال أن المؤسس ه ههة العسه ه ههكرية اسهه ههتحوذت

عل ه ههى ثالث ه ههة أرب ه ههاع الميزاني ه ههة العام ه ههة للدول ه ههة ،مم ه هها أدى إل ه ههى عج ه ههز الدول ه ههة م ه ههن ت ه ههوفير مه ه هوارد وامكاني ه ههات
الستمرار النشاط االقتصادي للدولة .

المطلب الثاني :الحراك الشعبي السوداني – الجزائري  :قراءة في المسبيبات والدوافع.
بغو النظر عما يعتقده المحللين السياسيين أن الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر والسودان في

اسونة األخيرة هو عبارة عن امتداد لموجة التغيير " الربيع العربي" ،إال أن الحراك أخذ شكال جديدا انطالقا

من الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري والسوداني .وقبل أن نتطرق إلى مطالب الشعب وكيفية التعامل
النظام السياسي مع هذا الحراك المفاجو ،وما هو مخرجات النظام  ،وهل تمكن الحراك من تحقيي نتائج،

البد من رجوع إلى األسباب والدوافع التي جعلت الشعوب الدولتين تخرج لشوارع وتعبر عن أراءها تجاه

النظام القائم بعد .

-1أهم األسباب التي أدت إلى االنفجار االنتفاضة في السودان:

من متوقع بعد حدوث االنفصا الجنوب السودان عن الشما عام  ،2011تدخل الدولة السودانية

(الشمالية) في دوامة األزمات بدءا من األزمة االقتصادية نتيجة لتراجع إنتاج النفط بنسبة 75في المائة ،وما
صاحبها من فقدان ايرادات النفط والنقد األجنبي 5ل وتقل

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

بحوالي  5.1في المائة في عام  2012ثم بحوالي 1.4في المائة في عام .2013إذ لم تتمكن القطاعات
اانتاجية في االقتصاد ،وخاصة الزراعة والصناعة تعويو االنخفاو في اانتاج النفطي ألن االقتصاد

السوداني قائم على االقتصاد الريعي ،ولقد ضعيت السودان قبل االنفصا فرصة التحو االقتصادي من

الريعي إلى االقتصاد االنتاجي (زراعية ،الصناعة) بسبب سياسات االقتصادية غير متناسقة وعشوائية ،بالرغم
ما تمتلك السودان من موارد الطبيعية والبشرية بااضافة إلى موقعها استراتيجي الذي يؤهلها أن تصبة مرك از

ارت
تجاريا اقليميا وذلك عن طريي جدب االستثمارات األجنبية في قطاع التصنيع الزراعي ،إال أن القر ا
االعتباطية والسياسات المتعارضة تسبب في حالة عدم االستقرار االقتصادي الذي أدى بالسودان الشمالية

منذ انفصالها عن الجنوب إلى أزمة اقتصادية حادة التي فرضت على الحكومة السودانية في جوان 2012

5

 -اقبنك اقر قي اقسواانل "آخ ،اقتطوااا االقتصماا اقنصف اقثم ي ب عم "2012ل اق را 02ل ااسرب2012 ،ل

ص.2
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تطبيي سياسات ضرورية على صعيدي المالية العامة وسعر الصرف ،6وذلك بإجراء تقشف مالي وخفو
قيمة الجنيه السوداني.
أ-

أزمة الرغيف  2013وتصاعد احتجاجات مطالبة برحيل النظام:

بعد تراجع سعر الصرف وعدم وجود بدائل للخروج من األزمة وبعد ارتفعت أسعار السلع

االستهالكية زادت األزمة االقتصادية تعقيدا خاصة ارتفع سعر الدقيي من  165جنيها إلى  450جنيها لوزن
 50كيلوغرام ،فاضطرت المخابز إلى الغلي بعد مضاعفة سعر رغيف الخبز من  50قرشا إلى جنيه كامل.

وبعد ارتفاع األسعار السلع االستهالكية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط ،خرج الشعب

ليعبر عن غضبه تجاه السياسة غير الرشيدة وفشل النخب الحاكمة من ايجاد حلو لألزمة االقتصادية،

فظهرت احتجاجات في شهر سبتمبر  2013مطالبة بتغيير النظام ،فلجأت النخب الحاكمة إلى استخدام
العنف المفرط اخماد واحتواء هذا الحراك ،حيث قدر عدد القتلى حسب تقارير منظمات حقوقية بأكثر من

 200قتيل ،اعترف النظام السودانى بقرابة  80قتيال .7بالرغم من أن الحكومة تمكنت من السيطرة على
المتظاهرين إال أنها فقدت ثقتها وصدقيتها من قبل الشعب ،الذي أدرك أن ال يوجد إرادة سياسية لتنفيذ

ااصالن وقعيا وانما هي عبارة عن وعود لضمان بقاء واستم اررية النظام.

ويعتبر الحراك  2013أو خطوة يقدم عليها الشعب السوداني لمواجهة النظام الرئيس عمر البشير،

فانتشار الفساد وتوزيع غير العاد للثروة وغياب مشاريع التنموية ،وانهيار القطاع الصحي والتعليمي وزيادة
الفجوة بين مختلف الشرائة االجتماعية وانتشار الفقر ،وعدم استجابة النظام بمطالب الشعب من جهة وعدم

قدرتها على تبني سياسات تهدف إلى تنويع مصادر االنتاجية واستثمار في موارد البشرية ،كل هذه األسباب

ساهمت في تشكيل الغضب الشعب ضد النظام السياسي.
ب-

السودان :بين تراكم الديون الخارجية وارتفاع االسعار (السلع االستهالكية والوقود)

كما تطرقنا سابقا أن السودان دخلت في األزمة المالية واالقتصادية منذ انفصالها  ،2011أدى إلى

تراجع العملة الجنيه بااضافة إلى انعدام مصادر العملة األجنبية ،وضعف االنتاج الزراعي والصناعي،
ويعتبر عام  2018أصعب عام مر به المواطن السوداني والحكومة السودانية التي عجزت عن تعامل مع

األزمةل إذ لم تتمكن الحكومة من توفير النقد األجنبي حيث صرن رئيس الوزراء السابي الفريي أو بكري
- 6صنر ح اقنسر اقر قيل بشم ااا اقرماة اق،ا ق م  2014اقر،اج اقثم في إ ما اقب ،مبج اقذي اتم ه اقخب،اء –
لتس،ا ،اقخب،اءل اقب م ما اقصا ل من اقررا ،اقتن ذي اقررثل ق سواانل اقتس،ا،ل اقم 14/364ل ااسرب ،2014 ،صل.2
 - 7أ رمء صمال "اقسواان اواجه أ ب حماة فى اغ ف اق ش ر افع  ،اقرق ق ب  165إقى  450جن هم..
 ،اقخبز ب  50ق،شم ً إقى جن ه اث  ،غضب ش بى ..بخم ف ب بظمه،اا بث الحتنمجما بترب2013" ،ل
بضمع
انظ ،ق،ا طر
https://www.youm7.com/story/2018/1/6/
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مايو/أير  2018قائال :إن السبب في أزمة الوقود وصفوفه هو عدم
حسن صالة أمام البرلمان السوداني في
ّ
قدرة الدولة على توفير 102مليون دوالر ،وهي المبالغ التي طلبتها و ازرة النفط الستيراد الوقود وصيانة مصفاة

الخرطوم .8بالبرغم من رفع معظم العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة األمريكية على

السودان والذي شكلت عائقا أمام جلب االستثمار األجنبي إال أن السودان لم تتمكن من ضمان العيز الكريم

لمواطنيها.

فبعد وصو إلى األزمة السيولة الحادة وظهور أزمة الوقود اندلعت احتجاجات في بعو المدن

السودانية رافضة ارتفاع األسعار السلع األساسية والوقود إال أن النظام السياسي تعامل بالعنف ضد
المتظاهرين لتتحو المطالب إلى رحيل النظام عمر البشير  ،فازداد عدد المتظاهرين خاصة فالعاصمة
الخرطوم  ،أين تواجه المتظاهرين مع القوات األمنية ونتج عنه خسار بشرية ،بالرغم من تصاعد مطالب

الحراك وضغط على نظام الس ياسي لتخلي عن السلطة إال أن نخب الحاكمة لم تستجب لهذه المطالب ،فلجأ
الشعب لالعتصام أمام مقر المؤسسة العسكرية لتتدخل في الحياة السياسية وعز الرئيس عمر البشير في

 11ابريل  ، 2019فبعد اسقاط النظام استولى القادة العسكريين على الحكم  ،ما جعل الشعب يواصل

مسيرته مطالب بتسليم الحكم للمدنيين ،وبعد مرور  4أشهر رض المجلس العسكري لمطلب الحراك وتم
اتفاق بين القادة الحراك والمجلس العسكري على تشكيل المجلس السيادي ادارة شؤون البالد ،على أن يتكون

من  11شخصا 5 ،عسكريين ،و 5مدنيين ،بااضافة إلى مدني يتفي الجانبان على اختياره.9
 -الحراك الشعبي الجزائري  :بين ان يار النظام السابق وتحقيق المطالب

شهدت الجزائر طيلة عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ( )2019-1999انسدادا سياسيا الذي
شكل عائقا أمام إدخا تغييرات السياسية واالقتصادية من أجل الوصو إلى التنمية المستدامة بتطوير
مختلف القطاعات خاصة ( الزراعية والصناعية).

ال تختلف الجزائر عن السودان من حيث الموقع االستراتيجي التي تتمتع بيه كل دولة وموارد

الطبيعية والبشرية التي تؤهلها أن تكون دولة قوية اقليميا ،ولكن في ظل غياب إرادة سياسية وتالعب بمستقبل

األجيا جعل الدولة الج ازئرية تتخبط في األزمات متشابكة داخليا واقليميا.

لما نتحدث عن انجازات النظام السابي لرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمكن تحديدها في نقاط التالية:

-استرجاع االستقرار األمني للجزائر من خال ميثاق السلم والمصالحة

 - 8خمقر عثرمن اق ل ل اقا،اك في اقسواان :اق مع ون اق،ئ س ون اقس نمااوهما اقرستسب ل تسماا ،ل ب،كز اقنزا،ة
ق راا مال  21انما2019 ،ل ص4
 - 9عم ع ى اقا،اك اقسواا ي ..أبمل تاسست أخ،ى "ع ى اقط،اق"ل انظ ،ق،ا طر
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1306335
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تسديد الديون في عهدته األولى-استرجاع المكانة الجزائر اقليميا ودوليا

-التنفيذ المخطط الخماسي النعاز االقتصادي

بالرغم من هذه االنجازات التي حققها على المستوى االقليمي والدولي إال أن هذا النظام تسبب في

خلي عدة أزمات للشعب الجزائري منها أزمة البطالة التي دفعت بمعظم الشباب إلى الهجرة غير الشرعية

نحو أوروبا للبحث عن حياة األفضل ،تدهور قطاع الصحي التي تنعدم فيه الوسائل الحديثة ويتعذر فيه
العالج ،تراجع التعليم بسبب اتباع برامج ال تتالءم مع البيئة المجتمع ،بااضافة إلى التوزيع غير العاد
للثروة وانتشار الفساد والمحسوبية في كل مؤسسات الدولة العمومية والخوا

 ،وغياب العدالة.

كل هذه األزمات والمشاكل تصاعدت حدتها في العهدة الثالثة أي بعو مرو الرئيس عبد العزيز

بوتفليقة وأصبة عاجز عن أداء مهامه ،فغيابه على الساحة السياسية اتان فرصة للفواعل التحكم في التسيير

الشؤون الدولة (االقتصادي ،السياسي) والسيطرة على الخزينة العمومية وافراغها بطرق غير الشرعية  ،مما
ادخل الجزائر في أزمة اقتصادية إذ صرن على إثرها رئيس الحكومة السابي أحمد أويحيى أن الخزينة
العمومية عاجزة عن سد األجور للموظفين ،والبد من اتباع سياسة التقشف التي تأثر فقط على الطبقة الفقيرة
والموظفين العاديين.10

بقى الشعب الجزائري يعاني في صمت تخوفا من دخو الجزائر في دوامة الالمن مثل ما حدث

في العديد من الدو العربية ،إال أن ترشة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة دفع بالشباب للجوء
إ لى مسيرات السلمية انتشرت في مختلف واليات الوطن حتى فالعاصمة (التي يمنع فيها أي تجمع أو
مسيرات) والتي بدأت في  22فيفري  2019رافضين العهدة الخامسة.

ألو مرة في تاري الجزائر تقام مسيرات تلقائية عفوية في مختلف واليات الوطن ،دون أن تنظم من

قبل المعارضة أو الجمعية ،قاد هذا الحراك الجيل الجديد الذي لم يخضع لالبت اززات األمنية ،وتعامل مع

النظام السياسي بحنكة وذلك بخروج إلى المسيرات كل الجمعة حاملين رايات والشعارات السياسية توضة
أزمة المتعلقة بنظام الحكم وممارسته ،وبعدها أعلنت عدة النقابات المهنية التحاقها بالحراك الشعبي (

المحامين ،القضاة) معبرين عن ورفضهم للعهدة الخامسة .تمكن الحراك من ضغط على النظام السياسي
الذي صرن بتأجيل االنتخاب وانسحاب الرئيس الجمهورية من الترشة للرئاسيات المقبلة على أن يشرف على

المرحلة االنتقالية ،إال أن هذا القرار حظى بالرفو من قبل الشعب الذي واصل مسيراته السلمية بشعارات

مختلفة والمطالبة بمحاسبة العصابة واخراجهم من الحكم بعبارة (يتنحاو غاع) ،وكذلك رفع الفتات تطلب من

- 10عم ر شمافل اقنزائ ،ر ا سراا
أكتو 2014 ،ل صل.6

م ي ص و ما ت،ت ب اقر،ح اال تسمق ل تسماا،ل ب،كز اقنزا،ة ق راا ما ل 28
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نائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالة من تطبيي المواد  ،102 ،8، 7من الدستور للخروج من األزمة
وشكل هذا بداية لتدخل الجيز مباشرة في المشهد السياسي.11

وانطالقا من الوضع السياسي المتأزم وتمسك النخب بالسلطة وتخوف من انهيار مؤسسات الدولة

ودخو الجزائر في انفالت األمني مما يجعلها عرضة لتدخل األجنبي في الشأن الداخلي للجزائر .دفع

بالمؤسسة العسكرية التي صرحت بدعها لمطالب الشعب بضغط بطريقة غير مباشرة على الرئيس الجمهورية

بتقديم استقالته بتاري

ابريل  ،2019إال أن مسيرات بقية متواصلة رافضة اجراء انتخابات في ظل بقاء

الفواعل السياسية في النظام دون حدوث تغييرات جذرية في الحكومة وفي مناصب العليا للدولة ،بقي حراك
متمسك بفتة قضايا الفساد ومحاسبة العصابة (الشخصيات التي تداولت على رئاسة الحكومة) ومتابعتهم

قضائيا ،مع ضرورة بناء الجمهورية الثانية وفي األجندة السياسية جديدة وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات
رئاسية وتشريعية نزيهة تتضمنها شخصيات سياسية وفكرية تحظى بقبو شعبي.

المبحث الثاني :تغيير نظام السياسي :بين استمرارية تصعيد مطالب الشعب وضرورة مواكبة النخبة
الحاكمة للمتغيرات الداخلية.

مرت الجزائر بمرحلة خطيرة كانت تؤدي الجزائر إلى دوامة العنف غير منتهية في أي لحظة،

خاصة بعد تولي عبد القادر بن صالة منصب الرئاسة الجمهورية وتعيين بدوي نور الدين وزير األو  ،وتم

تعيين طاقم الحكومي والوزاري من األشخا
مطالب ورفو كل شخ

الذين كان لهم عالقة بالنظام السابي ،هذا ما أدى إلى تصعيد

له عالقة بالنظام السياسي السابي من جهة ،ورفو اقامت الحوار مع النظام

السياسي القائم الذي ال يحظى بالقبو من قبل عامة الشعب وطلب برحيل كل من بن صالة وبدوي من جهة

أخر  .ظل الشعب متمسكن بمطالبه بالرغم من االصالحات التي باشرت بيها الحكومة بدوي وعلى رأسها
اصدار قرار ادماج عقود ما قبل التشغيل ،رفع األجور للقضاة ،بالرغم من هذه المبادرة إال أنها ليست سياسة

رشيدة للخروج الجزائر من األزمة وانما البد من بناء نظام سياسي وفي مبادئ ديمقراطية يضم كفاءات شابة
في مختلف القطاعات هذا من بين مطالب األساسية للحراك الشعبي للوصو إلى انتخابات رئاسية نزيهة

بترشة قوى سياسية وفي القواعد العامة.

ونظ ار لتضارب اسراء حو خروج من األزمة السياسية الجزائرية وبعد غلي كل سبل للحوار بين

الحراك (الذي رفو تعيين ممثلين عنه ) والنخب الحاكمة وتشبت الشعب في مطالبه واستمرار المسيرات

التي تقام كل الجمعة ،فلم يبقى سوى الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار الجزائر سوى تفعيل المادة 102

 - 11اقنزائ ،إب م
ق راا ما صل.5

اق بوا في ظل االحتسمن اقراخ ي اقسبمح اقخماجيل تسرا ،بوقفل ب،كز اق  ،اال ت،ات ني
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من الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة هذا ما صرن به نائب الوزير الدفاع قايد صالة والتي تم تحديدها
يوم  12ديسمبر .2019

المطلب األول :االنتخابات الرئاسية بين القطيعة واالستمرارية للنظام السابق:
لقد تعددت األطروحات حو مستقبل الجزائر بعد الحراك السياسي خاصة في ظل غياب رؤية

موحدة للخروج من األزمة السياسية المستعصية ،وعدم تحقيي نتائج ملموسة من الحراك الشعبي ،تمسك قايد

صالة بضرورة تنظيم االنتخابات تحت أي ظرف لحماية االستقرار المؤسساتي للدولة الجزائرية  ،وأعلن قائد

األركان في خطاباته أنه سيعمل على مرافقة المسار السلمي لالنتخابات الرئاسية ودعا إلى مشاركة كل فئات

االجتماعية في اختيار المترشة الذي يجدونه أجدر لتولي منصب الرئاسي ،وبعد اعالن مجلس الدستوري عن

قائمة االسمية للمترشحين من طرف السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات التي فاجأت الشعب الجزائر الذي

كان متفائل بتغيير النظام ،فبعد اعالن مترشحين الخمسة علي بن فليس ،عبد المجيد تبون ،لعز الدين
ميهوبي ،عبد القادر بن قرينة ،عبد العزيز بلعيد  ،هذه الشخصية تولت مناصب العليا في الدولة مما لديها
عالقة بنظام السابي ،وهذا ما يؤكد استم اررية النظام السياسي القديم بثوب جديد باستم اررية وجود شخصيات

النظام السابي .قرر الشعب مقاطعة االنتخاب الرئاسي وغلي كل قاعات التي تستقبل المترشحين في مختلف

انحاء الوطن ،كما تم كسر صناديي االقتراع تعبي ار عن رفضهم لالنتخابات ،وتم عزوف عن المشاركة إذ
وصلت نسبة التصويت في تزي وزو إلى  % 2وفي واليات القبائلية أخرى مثل بجاية إلى  %4أما واليات

أخرى ال تتجاوز نسبة التصويت  ، % 25وبعد فرز صناديي االقتراع تم اعالن عن مترشة الذي تحصل
على أعلى نسبة التصويت وهو السيد عبد المجيد تبون  ،هو الشخ

الذي كان متوقع أنه يتولى مقاليد

الحكم نظ ار لعالقته مع الفواعل المتحكمة في السياسية الجزائرية خاصة مع نائب الوزير الدفاع قايد صالة.

-عالقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي ودوره في تغيير مسار االحتجاجات في كلتا

الدولتين(الجزائر والسودان).

إن حديث عن المؤسسة العسكرية وعالقتها بالحياة السياسية خاصة في الدو األفريقية ،يتضة لنا أن

الطابع العسكري م از مسيطر لحد اسن على السلطة السياسية  ،وتختلف آليات تحكم في السلطة من دولة
إلى أخر وذلك حسب خصوصية البيئة السياسية واالجتماعيةل إذ تشهد عديد من الدو األفريقية انقالبات

العسكرية والتي تمكن من خاللها القادة العسكريين التربع على مقاليد الحكم ،وهذا ما حدث في السودان التي

شهدت عدة انقالبات العسكرية ناجحة التي تمكنت من االسقاط األنظمة ( ،1989 ،1969 ،1958

 ، )2019وهذا ما يد أن السودان ظلت تحت حكم العسكري منذ استقاللها ،بالرغم من التنوع العرقي
واالثني والديني والحروب األهلية التي شهدتها السودان وتمرد الجنوب على نظام الحاكم خاصة في ظل

الحكم عمر البشير الذي أدى إلى انفصا الجنوب عن الشما  ،بااضافة إلى العقوبات التي فرضتها واليات
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المتحدة األمريكية على الرئيس عمر البشير ،وبالرغم من الضغوطات الدولية وتفاقم األزمات السياسية وخروج
الشعب المطالبين برحيله إال أنه بقي متمسك بالسلطة ،ولم يتمكن الحراك من الضغط على الرئيس السابي

البشير لتخلي عن السلطة ،ولم يبقى أمام الشعب سوى اللجوء إلى المؤسسة العسكرية اسقاط النظام عمر

البشير ،وعلى اثرها استولى المجلس العسكري على السلطة .12فتخوف الشعب من بقاء تحت حكم العسكري
جعله يستمر في احتجاجات وضغط على المجلس العسكري استالم السلطة للمدنيين وبناء الدولة السودانية
مدنية ديمقراطية ويتم ذلك بإعادة مراجعة الدستور وتعديله بما يتوافي مع مبادئ الديمقراطية  ،وتحديد مهام
كل مؤسسات بما في ذلك تحديد من صالحيات المؤسسة العسكرية التي تنحصر فقط في حماية أمن

الدولة وحفاظ على وحدة الوطن.

يختلف دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر عن نظيرتها في السودان من حيث

خلفيات وكيفية التأثير على النخب الحاكمة ،كما هو معروف أن الجزائر شهدت االنقالب العسكري 1965
والذي قاده الرئيس السابي الهواري بومدين وكانت غاية منه هو تصحية الثوري ،تمكن هواري بومدين استوالء

عن الحكم منذ ( ،)1978-1965ويجد االشارة أن كل الرؤساء الذين تولوا مناصب الرئاسية لم يتم تعيينهم
من قبل الشعب بالرغم من تنظيم االنتخابات إال أنها لم تكن نزيهة وكانت دائما مشكوك فيها ،إذ يوجد فواعل

غامضة تتحكم في مصير البالد ويرجعها األغلبية إلى القادة العسكريين الذين يملكون الشرعية الثورية ،

ويتضة ذلك عند اغتيا الرئيس السابي هواري بومدين ،واألزمة التي شهدتها الجزائر في نهاية الثمانينيات

والغاء االنتخابات التشريعية في  1992التي فاز من خاللها الحزب الجبهة االسالمية ل نقاذ التي كانت

تشكل خط ار على استقرار النظام ،كل هذه األحداث تؤكد على مكانة المؤسسة العسكرية وتأثيرها على البقاء

واستقرار النظام ا لسياسي ،فبعد تولي الرئيس السابي عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم حاو من تقلي

صالحيات المؤسسة العسكرية  ،واضافتها إلى مهامه بمقابل حفاظ المؤسسة العسكرية على أكبر حصة من

الميزانية المالية للدولة ،وهذا ما كرس االنتشار الفساد في أوساط المؤسسة العسكرية ،تمكن عبد العزيز

بوتفليقة على مدار عشرين سنة ضمان والء العسكري للنظام وسيطر عليه.

فالعالقة بين المؤسسات العسكرية والنخب الحاكمة شهدت نقلة نوعية من حيث المساندة والحفاظ على

مصالة النخب النظام ،حيث تم عقد عدة اجتماعات التي جمعت بين الفواعل السياسيين والقادة العسكرين

وهذا ما يد على استمرار الحكم العسكري بالزي المدني ،إال أن االحتجاجات غيرت الحسابات السياسية إذ
ضغطت على المؤسسة العسكرية لتطبيي المواد الدستورية خاصة أن الرئيس الجهورية عاجز عن أداء مهامه

بسبب المرو ،هذا ما جعل من قائد األركان قايد صالة الضغط على الرئيس الجمهورية لتقديم االستقالة،
 - 12ا ت مض اقسواانر ت س راا ااخ
 14أ ،الل 2019ل صل.4

ا تسطمب خماجيل تسرا ،بوقفل اقر،كز اق  ،ي قأل امث ااا
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وتمت تصفية الحسابات بين القادة العسكريين والنخب التي تولت مناصب العليا في الدولة ورجا األعما
وفتة ملف الفساد واختالس األموا العامة ،بالرغم من هذه التحوالت في فواعل السياسية إال أن المؤسسة

العسكرية أجبرت الشعب بطريقة غير المباشرة الخضوع لالنتخابات الرئاسية التي تضمنت المترشحين سبي

لهم وأن كانوا جزء من النظام السابي ،فهذه الخطوة تثبت أن يوجد فواعل ما وراء الستار تسير الشؤون الدولة
وفي األجندة السياسية بما تخدم مصالحهم وتضمن لهم البقاء في السلطة.

المطلب الثاني :الوعي السياسي االجتماعي بين استمرارية الحراك وتحقيق المطالب.

ازداد مشهد السياسي الجزائري غموضا بعد انتهاء االنتخابات واعالن الرئيس الجديد للدولة

الجزائرية ،حيث لم تتوقف المسيرات التي بقيت مستمرة كل الجمعة في بعو الواليات الوطن معبرين عن

رفضهم للوضع السياسي الراهن ومطالبين بإفراج عن معتقلين السياسيين الذين تم حجزهم منذ بداية الحراك،

إال أن المطلب األخير حضي باالستجابة من قبل الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،كما قام رئيس

الجمهورية بتعيين عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة وتم اختيار طاقم الحكومي والوزاري يتضمن شخصيات

جديد من فئات شبابية ،بالرغم من هذه المبادرة إال أن الشعب الجزائر التزم الصمت في الوقت الحالي تخوفا
من تعقيد األزمات ووقع احتكاكات وتصادمات بين الشعب ونظام القائم الذي يمكن أن يغير مسار

االحتجاجات من السلمية إلى العنيفة ،ويؤدي بالدولة إلى انهيار (ذلك بحدوث انشقاقات دخل المؤسسة
العسكرية ،وضعف مؤسسات الرسمية للدولة) خاصة في الوقت الحالي أين أدرك الشعب أن الجزائر تمر

بأزمة حادة داخليا واقليميا ،فالجزائر محاطة عبر مختلف حدودها بالتهديدات األمنية التي تنعكس سلبا على
الوحدة الوطنية وعلى االستقرار األمني والسياسي للجزائر .

ال تختلف السودان عن الجزائر من حيث طبيعة األزمة السياسية ومخرجات الحراك  ،فكال دولتين

تمران بمرحلة جديدة تتميز بالغموو وغياب رؤية واضحة لمستقبل الدولتينل تمكن الحراك الشعبي السوداني
من ضغط على المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة للمدنيين وتم توقيع على وثيقة االتفاق السياسي يوم 5

يوليو  2019من قبل قادة االحتجاج والمجلس العسكري برعاية االتحاد اافريقي ووسطاء أثيوبيين ،والذي

يهدف إلى تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك "مجلس سيادي" لقيادة المرحلة االنتقالية التي ستستمر ثالث
سنوات.

ويعتبر بعو المحللين السياسيين أن هذه المبادرة عبارة عن خطوة لتخفيف من األزمة السياسية

التي خلفها النظام السابي عمر البشير ،ولم يبقى أمام المحتجين اال قبو بهذه المبادرة والعمل على مراقبة
التطورات السياسية في المرحلة االنتقالية.

إن الجيل الذي قاد االحتجاجات هو جيل مشبع بمكتسبات المعرفية والمعلوماتية وعلى دراية بكل

مستجدات والتطورات الحاصلة على المستوى الدولي واالقليمي ،كما أنه مطلع على قدرات الدولة التي يقطن
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فيها ،فغياب سياسات والمشاريع تنموية واصدار ق اررات ارتجالية فيما يتعلي بتسيير شؤون االقتصادية
والسياسية التي أدت إلى تضخيم األزمة  ،جعل من هذا الجيل يعارو ويواجه النظام العاجز عن تسيير

الدولة.

ولتجاوز األزمات التي شلت كافة القطاعات واسترجاع الثقة بين الشعب والنخب الحاكمة وبناء

مؤسسات الدولة قادرة على أداء وظائفها ووضع استراتيجيات تهدف إلى تحقيي التنمية االقتصادية والسياسية

واالجتماعية وصوال إلى التنمية المستدامة البد من:

إعادة مراجعة الدستور أو تعديل بعو المواد فيما يتعلي بتداو على السلطة.-تجسيد حرية التعبير واحترام الرأي العام.

 -تفعيل األداء الوظيفي لمؤسسات الدولة وتبني سياسات هادفة لترسي القيم الديمقراطية  ،وتحقيي

التنمية من أجل حماية الوحدة الوطنية.

فتة قنوات الحوار بين المجتمع المدني والنخب الحاكمة لتوصيل انشغاالت المواطنين. -اشراك جميع الفئات االجتماعية في الحياة السياسة.

التوزيع العاد للثروة بين مختلف الشرائة االجتماعية. -تعيين األشخا

ذو كفاءات علمية وعملية في مناصب العليا للدولة ومحاربة المحسوبية.

-اعادة النظر في السياسات االقتصادية التي تشهد ركودا منذ االستقال الدولتين وذلك باعتمادهما

على االقتصاد الريعي وتجنب سياسات هادفة إلى انتقا لالقتصاد االنتاجي خاصة أن كال دولتين تمتلكان
مساحات صالحة للزراعة والرعي ،كذلك العمل على تطوير القطاع الصناعي ،بااضافة إلى ضرورة اهتمام

بالمجا السياحي الذي يعتبر مصدر لجلب العملة األجنبية.
 -استثمار في الموارد البشرية ،وتخصي

الخاتمة:

ميزانية مالية لتطوير البحث العلمي.

يعتبر الحراك الشعبي الذي شهدته السودان والجزائر خطوة أولى نحو التغيير بعدما حقي بعو

المطالب األساسية والمتمثلة في (اسقاط النظام )ل إذ تمكنت السودان من ضغط على المؤسسة العسكرية

لتسليم السلطة للمدنيين وتم وصو إلى اتفاق بين الهيئات التمثيلية والمجلس الدستوري على تشكيل المجلس
السيادي برعاية االتحاد األفريقي وهذا ما يختلف تماما عما يحدث في الجزائر حيث رفو المتظاهرين كل

حوارات مع السلطة الحاكمة التي فقدت مصداقيتها وثقتها من قبل الشعب ،كما رفضت كل فئات االجتماعية
بما فيهم المعارضين التدخل الخارجي للعب دور الوساطة لحل األزمة السياسية باعتبارها أزمة سياسية

داخلية.
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وفي مقابل نجد أن الحراك في السودان تم االستحواذ عليه أو احتواءه بمجرد توقيع على اتفاقية
تشكيل المجلس السيادي الذي يقود المرحلة االنتقالية والتي تعتبر مرحلة جد حساسة هذا ما يفرو على

األعضاء المشرفين على المرحلة االنتقالية إعادة النظر في المنظومة السياسية واالقتصادية التي أدت بالدولة

إلى انهيار من جهة ومن جهة أخرى يتوجب بناء رؤية مشتركة لتحسين األوضاع األمنية واالقتصادية
واسترجاع الثقة الشعب من أجل بناء دولة ديمقراطية قادرة على مواكبة وتأقلم مع التغيرات الحاصلة سواء

داخلية أم خارجية.

أما الحراك في الجزائر أخدى مسار آخر بعو حدوث انشقاقات وتضارب اسراء حو تنظيم

االنتخابات الرئاسية في  12ديسمبر  ،2019بالرغم من خروج المتظاهرين الذي قدر عددهم بالماليين عبر
مختلف انحاء الوطن رافضين االنتخابات الرئاسية ،إال أن بعو المواطنين توجهوا إلى صناديي االقتراع

الختيار رئيس الدولة ،وتمكن السيد عبد المجيد تبون من الحصو على أعلى نسبة تصويت ،ولكن أغلب

الشعب استمر في مواصلة احتجاجات خاصة في العاصمة ومطالبة بتغيير الجذري للنظام وافراج عن
المعتقلين السياسيين والصحفيين ،ونظ ار لتصاعد التهديدات األمنية التي تحاصر الجزائر عبر حدودها البرية
خاصة الشرقية والجنوبية ،جعل الشعب يتوقف عن االحتجاجات في األسابيع األخيرة للحفاظ على استقرار

الجزائر خاصة بعد تصاعد األزمة اللبيبة ،إال أن هذا ال يعني أن مواطنين الجزائريين ال يقومون بالضغط
على الحكومة لمواصلة االصالحات واالحداث التغييرات في المنظومة التربوية  ،كذلك الضغط على الو ازرة

التشغيل ادماج أصحاب العقود ما قبل التشغيل .

احداث التغيير وبناء دولة ديمقراطية يتطلب وجود وعي سياسي لدى المواطنين من جهة وتعيين

ذو كفاءات العلمية والعملية لديهم القدرة التطوير القطاعات بما يتوافي مع القدرات

أو انتخاب األشخا

المادية والبشرية للدولة ،وبحث عن مصادر البديلة للموارد الطبيعية للحفاظ على االستقرار االقتصادي للدولة
وتحقيي التنمية المستدامة.
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