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عن املؤمتر

تحول بارزًا يف تاريخ املنطقة االجتامعي
ً
قُبيل أن يُرشف عق ٌد عىل االكتامل منذ ثورات عام 2011؛ ذلك الحدث الذي مثّل

والسيايس ،اندلعت موجة جديدة يف عدد من البلدان العربية ،لتعلن استمرار التطلعات الشعبية إىل التغيري عىل
الرغم مام أ ّ
مل باملوجة األوىل من تحديات وتراجعات .وبالفعل ،أسفرت انتفاضتان شعبيتان يف السودان والجزائر عن
عا يف ظل هيمنة األنظمة الحاكمة؛ إذ أُطيح الرئيس عمر البشري يف  11نيسان /أبريل  ،2019تحت
تغيريٍ مل يكن متوق ً
وقْع تظاهرات جامهريية جارفة .وباملثل ،أسفرت املوجة االحتجاجية العاتية يف الجزائر عن الدفع بالرئيس السابق

رئيسا للجمهورية يف  2نيسان /أبريل  .2019ومنذ تلك التطورات ،يشهد
هدته بصفته
عبد العزيز بوتفليقة إىل إنهاء ُ
ع ْ
ً

السودان والجزائر عملية انتقال سيايس صعبة ،تستهدف االنتقال إىل النظام الدميقراطي القائم عىل التعددية

السياسية وحكم القانون واملواطنة وحامية الحريات املدنية والسياسية ،إال أن مسار االنتقال يف هذين البلدين
يواجه العديد من العقبات والتحديات.

مل تكن الثورة السودانية التي اندلعت يف  19كانون األول /ديسمرب  2018موجة ثانية من الثورات العربية التي اندلعت

يف عام  2011فحسب ،والتي نادت بالكرامة والدميقراطية والعدالة ،وإمنا عكست أيضً ا منطًا سودانيًا متكر ًرا .فقد

شهد السودان منذ االستقالل عدة فرتات انتقالية ،كانت تستهدف إقامة الحكم الدميقراطي التعددي ،كام م ّر بثالثة
انقالبات عسكرية ،وثالث ثورات أو انتفاضات شعبية ،استهدفت إطاحة النظام السيايس الذي أقامه عسكريون .لكن

جل االنقالبات العسكرية كانت يف أعقاب انقسام النخب واألحزاب السياسية ورصاعها عىل السلطة،
كان ملحوظًا أن ّ

بل جاء بعضها أيضً ا عرب تعاون أو دعوة أحزاب مدنية للعسكريني بتسلّم السلطة ملواجهة خصومها املدنيني.

وإىل جانب ضعف األحزاب والنخب املدنية وتدخّل العسكريني يف السلطة وما ترتب عليه من إرث استبدادي امتد

إىل قطاعات املجتمع كافة ،عاىن السودان مشكالت أخرى حادة ،أهمها املشكالت اإلثنية والجهوية والحروب

األهلية يف الجنوب ويف إقليم دارفور ،وتصاعد دور امليليشيات املسلحة ،ومشكالت الفقر والتخلف والفساد
وضعف مؤسسات الدولة التي يتشارك فيها مع كثري من دول الجنوب .وواجه السودان كذلك ،حكوم ً
ة وشعبًا ،مشكلة

أخرى تتمثّل يف اإلرهاب وإدراجه عىل قامئة الواليات املتحدة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب ،وما ترتب عىل هذا

من عقوبات اقتصادية؛ أدت إىل عزل السودان عن االقتصاد العاملي عقودًا طويلة ،وتفاقم مشكالته االجتامعية
واالقتصادية.

مل تكن عملية االنتقال يف  2020 /2019سهلة؛ فقد سقط كثري من الضحايا يف مواجهات مع قوات األمن والجيش،

وخصوصا بعد انقالب الجيش عىل البشري ،ال سيام يف مجزرة القيادة العامة .وشهدت البالد أيضً ا عملية تفاوض صعبة
ً
بني القوى املدنية التي كانت يف صدارة الحراك الشعبي واملؤسسة العسكرية التي تُعترب املؤسسة املنظمة

عرف باسم "الوثيقة الدستورية" يف  17آب /أغسطس  2019بني املجلس
الرئيسة يف البالد ،انتهت إىل اتفاق ُ

العسكري االنتقايل الذي تسلّم السلطة بعد إطاحة البشري وتحالف قوى إعالن الحرية والتغيري .وقد كان للعوامل

فضل عن أن السودان شهد ،بعد أشهر
ً
الخارجية دور محوري هنا؛ فقد جرى هذا االتفاق بوساطة إثيوبية وأفريقية،
قليلة من الحكم االنتقايل ،اإلعالن عن تطبيع عالقته مع إرسائيل ،وذلك يف ظل اختالفات يف وجهات النظر بني أركان

وحسم الجناح العسكري داخله هذه االختالفات لصالح التطبيع.
الحكم املدين االنتقايل،
ْ

ما زالت عملية االنتقال الدميقراطي يف السودان غري مستقرة؛ وذلك لتدخّل قوى خارجية ذات مصلحة يف استمرار

ريا مع التطبيع؛ بسبب خالفات بني القوى املدنية املشاركة يف
العسكر يف الحكم .وقد ازدادت هذه القوى تأث ً
الثورة حول العالقة بالجيش ،وطبيعة املرحلة االنتقالية ،وإقصاء بعض القوى املدنية من التفاهامت بعد الثورة،

فضل عن وجود تاريخ سابق التفاقيات السالم مع الحركات املسلحة يف السودان.
ً
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أما الجزائر ،فقد ظلت خاضعة لحكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) ،منذ استقاللها عام  1962حتى مطلع
ة الرئيسة يف البالد إىل جانب الحزب ،وتم
التسعينيات من القرن العرشين ،وكان الجيش الوطني الشعبي القو َ
متثيله بقوة داخله .وبعد ضغط شعبي يف أعقاب "انتفاضة أكتوبر  ،"1988اضطر الجيش والجبهة إىل فتح املجال
ن الجيش انقلب عليها ،وألغى
العام؛ لتشهد البالد أول انتخابات ترشيعية تعددية يف كانون األول /ديسمرب  .1991لك ّ
ٍ
وهامش
ما سلطويًا بواجهات تعددية شكلية
نتائجها ،لتشهد البالد مرحلة دموية من العنف املسلح ،ثم عرفت نظا ً
من الحريات .ويف شباط /فرباير  ،2019شهدت البالد انتفاضة شعبية سلمية أطاحت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
عا عنيفًا وال أعامل عنف ،وبدا كأن الدولة
( ،)2019-1999ودفعت بالجيش إىل التدخل سياس ًيا .مل تشهد االنتفاضة قم ً
ميه الجزائريون "العرشية السوداء" الدموية يف تاريخ الجزائر .وانطلقت فرتة انتقالية
والجيش استفادا
ّ
مم يس ّ
وجت بعملية تعديل دستوري ،قادها النظام والجيش من أعىل ،بهدف معلن هو تكريس نظام دميقراطي
صعبة ،تُ ّ
تعددي فعيل.
يف كل هذه املراحل ،ظل الجيش الجزائري هو القوة الرئيسة يف البالد ،مستمدًا رشعيته من ثورة التحرير (-1954
)1962؛ وهو ما مكّنه من أداء دو ٍر محوري يف اختيار رؤساء الجمهورية عىل مدى خمسة عقود كاملة ،يُضاف إىل
ذلك تغلغله يف مفاصل الدولة ،ال سيام عرب الوالة ورؤساء الدوائر الذين يعيّنهم رسميًا رئيس الجمهورية .وقد
وفّر االقتصاد الريعي ،القائم عىل املوارد النفطية بالدرجة األوىل ،إيرادات مالية ضخمة؛ سمحت بتمدد شبكات
املحسوبية والزبونية التي أتاحت حفظ بقاء النظام عرب رشاء السلم االجتامعي الذي تبينت مظاهر هشاشته منذ
وصول إىل مرحلة بوتفليقة التي اعتمدت االسرتاتيجية ذاتها ،وسعت لتحقيق الهدف ذاته
ً
ترشين األول /أكتوبر ،1988
ن النظام شاخ يف هذه املرحلة ونخره الفساد ،كام
عرب رشاء املوالني للنظام وضامن والئهم ألجهزة السلطة .ولك ّ
تداخل بني أرسة الرئيس ورجال األعامل ،وهو أمر مل يكن معروفًا سابقًا .ويف حالتَي نظام الحزب الواحد (-1962
ً
شهد
 )1989ثم نظام التعددية الشكلية (بعد  ،)1989حافظ النظام عىل توازن دقيق بني اإلبقاء عىل سيطرته الفعلية
ومطالب املجتمع ،إال أنه بدلً من حزب الدولة الوحيد ،صار مثة حزبان يدعمهام الجيش ويسيطران عىل الربملان
والحكومة والحياة السياسية ،هام حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الدميقراطي ،مع وجود أحزاب
وفضل
ً
صغرى موالية وأحزاب معارضة ضعيفة ،مع استمرار هيمنة نخبة عسكرية وسياسية ضيقة عىل مقاليد الحكم.
عن ذلك ،عانت أحزاب املعارضة مشكالت هيكلية عدة ،ساهمت هي األخرى يف استمرار النظام ،منها االنقسامات
واالنشقاقات الحزبية ،وسيطرة الرموز التاريخية ،وافتقادها الدميقراطية والتداول عىل السلطة داخل ًيا ،وعجزها
املستمر عن تقديم برامج سياسية قادرة عىل التعبئة الشعبية.
واستنادًا إىل ما تقدّم ،يأيت هذا املؤمتر الذي ينظمه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بعنوان "املوجة
الثانية من االنتفاضات العربية :تجربتا السودان والجزائر" ،ضمن سلسلة املؤمترات السنوية لقضايا الدميقراطية
والتحول الدميقراطي التي يرشف عليها "مرشوع التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان العربية" يف
املركز .ويستعرض املؤمتر الحالتني السودانية والجزائرية ،بوصفهام تشهدان بالفعل عملية انتقال سيايس يف
ظل سياقات ضاغطة ،محلية وإقليمية وخارجية .وتقدم األوراق ،التي جرى اختيارها بعد اجتيازها عملية التحكيم،
معالجات وإضافات بحثية عديدة ،واألمل أن تحفز أيضً ا التفكري يف مزيد من البحث يف مختلف القضايا املتصلة بالتغيري
واإلصالح يف الدول العربية.
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جدول األعامل

اليوم األول

السبت 9 ،ترشين األول /أكتوبر 2021
الرقم التعريفي835 4201 1089 :
الجلسة االفتتاحية
15:15-15:00

حيدر سعيد
عبد الفتاح مايض

الجلسة األوىل
النخب ومؤسسات االنتقال السيايس يف السودان
16:45-15:15

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
هجنة املركبة :تأثري التحالف الحاكم
حسن الحاج عيل :ال ُ
يف مسار الفرتة االنتقالية يف السودان
عبد الله عيل إبراهيم :مفهوم الصفوة :إننا نتعرث حني نرى
التجاين عبد القادر حامد :الثورة السودانية وآفاق االنتقال الدميقراطي

17:00-16:45

اسرتاحة

الجلسة الثانية
تحديات بناء الدولة وقضايا الدستور يف الجزائر
رئيس الجلسة :محمد حميش
18:30-17:00

عبد القادر عبد العايل :طبيعة السلطة السياسية يف الجزائر بعد الحراك الشعبي
بني طموح االنتقال الدميقراطي وترسيخ النموذج األنوقراطي
كامل جعالب :املسار الدستوري واالنتقال الدميقراطي يف الجزائر
عدنان نويوة :مكافحة الفساد يف الجزائر يف ضوء التحديات السياسية واالقتصادية
بعد حراك 2019

 زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة ()GMT +36

اليوم الثاين

األحد 10 ،ترشين األول /أكتوبر 2021
الرقم التعريفي897 5186 1515 :

الجلسة الثالثة
الدولة وبناء السالم يف السودان
رئيس الجلسة :مهدي مربوك
16:30-15:00

سلطان بركات ومنى هداية :مركزية إقليم الرشق يف سالم السودان:
التوترات القامئة والوقاية من تصاعد النزاع
جوبا لسالم السودان:
بهاء الدين مكاوي محمد قييل :اتفاق ُ
تحدّيات الواقع وآفاق املستقبل
حمد عمر حاوي :من تحديات االنتقال الدميقراطي يف السودان
يف أعقاب ثورة ديسمرب 2018

16:45-16:30

اسرتاحة

الجلسة الرابعة
قضايا العالقات املدنية – العسكرية
18:15-16:45

رئيس الجلسة :صالح زياين
محمد يس بشري :جدلية األمني /العسكري والسيايس
يف تجربة االنتقال الدميقراطي يف الجزائر
كرار محمد التهامي :إشكاالت االنتقال يف السودان :نواقص الثورة ونواقض الدميقراطية
عادل أورابح :املؤسسة العسكرية الجزائرية ودورها يف سياق الحراك الشعبي
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اليوم الثالث

اإلثنني 11 ،ترشين األول /أكتوبر 2021
الرقم التعريفي874 8770 1775 :

الجلسة الخامسة
القوى االجتامعية يف سياق االنتقال
رئيس الجلسة :حامد عيل
16:30-15:00

حراك السودان والجزائر وانعكاساته
َ
محمد نعيمي :دور الحركات االجتامعية يف
عىل مطالب االنتقال الدميقراطي
حسن الساعوري :الثورة السودانية أمام تحديات التحول الدميقراطي
مشاعر األمني الدولب :الهندسة االجتامعية الفوقية لقضايا النساء يف الفرتة االنتقالية
يف السودان

اسرتاحة

16:45-16:30

الجلسة السادسة
قضايا االقتصاد يف سياقات انتقالية
رئيس الجلسة :سيد أحمد قوجييل
18:15-16:45

عيل إبراهيم محمد :املعوقات االقتصادية للتحول الدميقراطي يف السودان
بعد كانون األول /ديسمرب 2019
خالد منه ورضا بوجانة :االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف الجزائر:
حسابات الحقل ومآالت البيدر
الزايك الحلو :األسباب االقتصادية النتفاضة ديسمرب  :2018أزمة التنمية وأداء االقتصاد
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اليوم الرابع

الثالثاء 12 ،ترشين األول /أكتوبر 2021
الرقم التعريفي898 4468 6433 :

الجلسة السابعة
املؤثرات الخارجية يف عمليات االنتقال ()2-1
16:00-15:00

رئيس الجلسة :أرشف عبد الحي
أحمد إبراهيم أبو شوك :حكومة الثورة االنتقالية يف السودان والتطبيع مع إرسائيل:
الخلفية التاريخية وجدل الراهن السيايس
مرافئ عبد الله الباهي الحسني :التقارب مع العسكر :التأثري الخارجي يف مسار االنتقال
الدميقراطي يف السودان

16:15-16:00

اسرتاحة

الجلسة الثامنة
املؤثرات الخارجية يف عمليات االنتقال ()2-2
17:15-16:15

رئيس الجلسة :عبده موىس
يارس درويش جزائريل :التحوالت الجيوسياسية وحراك  2019يف الجزائر
عريب بومدين :السياق الدويل للحراك الشعبي يف الجزائر :دور العامل الخارجي
بني الخيارات االسرتاتيجية واالعتبارات القيمية
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املشاركون
امللخـصــات

أحمد إبراهيم أبو شوك
أستاذ التاريخ الحديث واملعارص بجامعة قطر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة بريغن بالرنويج عام
 .1998عمل باحثًا يف مركز دراسات الرشق األوسط والعامل اإلسالمي يف الجامعة نفسها ( ،)1999-1995ثم أستاذًا
يف قسم التاريخ والحضارة ( )2012-1999يف الجامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،وباحثًا وأستاذًا زائ ًرا يف مركز
دراسات الرشق األوسط الحديث بربلني ( ،)2016 ،2012 ،2010وجامعة بتسبريغ األمريكية ( ،)2015وجامعة ويسكونسن
( .)2017نرش كتبًا وبحوث ًا علمية عديدة ،باللغتني العربية واإلنكليزية.

حكومة الثورة االنتقالية يف السودان والتطبيع مع إرسائيل:

الخلفية التاريخية وجدل الراهن

تهدف هذه الورقة إىل إبراز املوقف التاريخي للسودان من قضية التطبيع مع إرسائيل ،ومناقشة األسباب
املوضوعية التي دفعت حكومة الثورة االنتقالية إىل قبول مرشوع التطبيع يف ظل الظروف السياسية الراهنة،
وتحليل مواقف القوى السياسية السودانية من القضية نفسها .وتناقش تأثري عملية ربط رفع اسم السودان من
قامئة الدول الراعية لإلرهاب مبرشوع التطبيع اإلرسائييل  -األمرييك (اتفاقيات أبراهام) يف ابتزاز الحكومة االنتقالية
للتوقيع عىل إعالن "اتفاقيات أبراهام" ،وكيف أثرت عنارص الجذب والطرد املحلية واإلقليمية والعاملية يف خلق
موقف ضبايب يف السودان ،رمبا تكون له انعكاسات سلبية عىل مستقبل الفرتة االنتقالية .وتخلص الورقة إىل
ن موافقة الحكومة االنتقالية عىل التطبيع مل تكن أولوية انتقال دميقراطي؛ والدليل عىل ذلك اختالف
القول إ ّ
مواقف األحزاب السياسية من إجراءات التطبيع الشكلية ومخرجاته املوضوعية املتوقعة .ويص ّنف املعارضون
يل .ويخدم
موافقة الحكومة االنتقالية عىل التطبيع بـ "باالبتزاز السيايس" ،القائم عىل بعد اسرتاتيجي وآخر ما ّ
وق إرسائيل
البعد االسرتاتيجي الرؤية األمريكية التي تستند أولويّاتها إىل ضامن األمن اإلرسائييل ،والحفاظ عىل تف ّ
يتجل البعد املايل يف
ّ
سياسيًا وعسكريًا يف اإلقليم ،وحامية املصالح االقتصادية املشرتكة بينهام ،يف حني
األزمة االقتصادية التي تعيق مسار االنتقال الدميقراطي يف السودان ،وتجعله عرض ً
ة لالبتزاز السيايس.

11

بهاء الدين مكاوي محمد قييل
أستاذ مشارك بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر .شغل منصب عميد كلية التجارة والدراسات االقتصادية
واالجتامعية بجامعة النيلني بالسودان .حصل عىل درجة الدكتوراه عام  .2002ترتكز اهتامماته البحثية يف مجاالت
التنمية السياسية والتحول الدميقراطي وقضايا التنوع الثقايف .من مؤلفاته" :مشكلة جنوب السودان :األسباب
والتداعيات ومبادئ الحل" ( ،)2011و"املجتمع املدين يف السودان" (محرر) (.)2010

اتفاق جُوبا لسالم السودان :تحدّيات الواقع وآفاق املستقبل
سؤال أساس ًيا :ما أهم التحديات التي تواجه اتفاق جوبا لسالم السودان؟ ويتفرع منه عدد من
ً
تطرح الورقة
األسئلة ،مثل :ما األسباب الرئيسة التي أفضت إىل الحروب والنزاعات يف السودان؟ وما أبرز نقاط اتفاق السالم
بني الحكومة االنتقالية والحركات املسلحة ومدى استجابة االتفاق ملطالب األخرية؟ وما تأثري ذلك يف االنتقال
الدميقراطي بالبالد؟ تنتهي الورقة إىل القول إنه عىل الرغم من اختالف ظروف نشأة الحركات املسلحة املختلفة،
فإنها تشرتك يف كثري من املطالب ،من أهمها :التنمية املتوازنة ،واملشاركة الحقيقية يف السلطة ،واالعرتاف
أساسا للحقوق ومناطًا للواجبات يف السودان .وترى أن
وع الثقايف ،واحرتام حقوق اإلنسان ،واعتبار املواطنة
ً
بالتن ّ
ة مواتي ً
سقوط النظام العسكري أتاح فرص ً
ة لوقف الحرب وتحقيق السالم ،وأن اتفاق جوبا لسالم السودان يواجه
جملة من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية ،يف حني تتوافر لديه عدة فرص للنجاح أيضً ا .وعىل
جح الورقة احتامل قدرة أطراف العملية
الرغم من كرثة وتشابك التحديات والصعوبات التي تواجه عملية السالم ،تر ّ
ما يف إنفاذ االتفاق ،والتأييد الشعبي
السلمية عىل مواجهة هذه التحديات؛ وذلك لحرص أطرافها عىل امليض قد ً
ن استدامة السالم تتطلب توافر الوعي الكايف ألطراف
الواسع الذي اكتسبه ،واملساندة الدولية التي حظي بها .لك ّ
العملية السلمية مبخاطر االنزالق إىل الحرب مرة أخرى ،ومراعاة الحركات املوقّعة عىل االتفاق الظروف االقتصادية
والسياسية الحرجة التي متر بها البالد.
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التجاين عبد القادر حامد
أستاذ ورئيس قسم العلوم االجتامعية مبركز ابن خلدون بجامعة قطر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن يف سنة  .1989ترتكز اهتامماته البحثية يف الفكر
السيايس اإلسالمي والحركات اإلسالمية والدراسات القرآنية .حارض يف العديد من الجامعات العربية والغربية ،منها
جامعتا فرجينيا وشيناندواه بالواليات املتحدة ،وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية مباليزيا .من آخر مؤلفاته بحث
"إشكالية القرآن امليك يف دراسات املسترشقني" (.)2020

الثورة السودانية وآفاق االنتقال الدميقراطي
تطرح الورقة تساؤالت مثل :أكان سقوط نظام اإلنقاذ نتيجة لـ "مبادرة من الداخل" أم لتحالف املعارضة ،أم لالثنني
عا؟ وما مدى تأثري العامل الخارجي يف مرحلة إسقاط النظام واالنتقال إىل الدميقراطية؟ أيُتوقع أن يتبع نظام ما
م ً
بعد اإلنقاذ مسا ًرا دميقراطيًا ،أم سيتحول إىل نظام تسلطي جديد؟ تنتهي الورقة إىل القول إنه ليس من املستبعد
أن يكون الهدف املتفق عليه بني القوى الدولية ورشكائها السلطويني يف اإلقليم هو االنتقال بالسودان إىل
النظام "الهجني" ،حيث تبقى عنارص النظام السلطوي القديم ممسكة مبفاصل السلطة ،ولكن مع املحافظة عىل
دعم من الواليات املتحدة
فضل عن أن التحالف العسكري  -املدين الحاكم سيجد
ً
الحد األدىن من الدميقراطية .هذا
ً
األمريكية ودول االتحاد األورويب (ومن حلفائها اإلقليميني) ،ميكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق ،واستيعاب
عدد من الحركات املسلحة يف العملية السياسية ،واالنخراط املتدرج يف املنظومة الدولية (األمنية واالقتصادية).
أما من ناحية الداخل السوداين ،فستواجه الحكومة االنتقالية تحديات صعبة ،قد ال تؤدى إىل انهيار الوضع االنتقايل
فحسب ،وإمنا إىل انهيار الدولة السودانية ذاتها.
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حسن الحاج عيل
أستاذ العلوم السياسة بجامعة الخرطوم .عمل مدي ًرا لألكادميية العليا للدراسات االسرتاتيجية واألمنية بالخرطوم.
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسة من جامعة شامل تكساس بالواليات املتحدة عام  .1992ترأس تحرير
مجلة "دراسات اإلسالم والعامل املعارص" ( ،)2010–2007ومجلة "دراسات الرشق األوسط وأفريقيا" ( .)2007–2005حاز
جائزة التميز العلمي من جامعة الخرطوم عام  ،2013والجائزة العربية للدراسات االجتامعية واإلنسانية عام  .2013من
مؤلفاته "مراحل االنتقال العربية :مدخل مؤسيس للتفسري" ( ،)2015و"املشهد السيايس لجنوب السودان ومخاطر
االنفصال يف العامل اإلسالمي" باالشرتاك مع حمدي عبد الرحمن ( ،)2010و"خصخصة األمن :الدور املتنامي للرشكات
العسكرية واألمنية الخاصة" (.)2007

الهُجنة املركبة :تأثري التحالف الحاكم يف مسار الفرتة االنتقالية يف السودان
تهدف هذه الورقة إىل دراسة تأثري التحالف الهجني املركب الذي يحكم الفرتة االنتقالية يف السودان ويتحكّم
يف مسارها .ومل ّا كان هذا التحالف يعكس خيارات اسرتاتيجية مختلفة ،ورمبا متضاربة يف بعض الحاالت ،عسكرية
وأمنية ،فإن عدة أسئلة تربز ،تسعى الورقة لتناولها ،وهي :ما درجة التوافق املتوافرة بني مكونات التحالف؟ وكيف
يُدار تنوع خيارات النخب االسرتاتيجية؟ وهل سيقود التحالف الهجني الفرتة االنتقالية إىل الدميقراطية؟ وتفرتض
الورقة أن استقرار الفرتة االنتقالية يعتمد عىل القدرة عىل إدارة الخيارات االسرتاتيجية املتنوعة لنخب التحالف،
أول ،يعكس
ً
وعىل أمد الفرتة االنتقالية؛ إذ كلام زاد أمدها ،زاد احتامل عدم استقرارها .ومن أهم نتائج الورقة:
ٍ
مستويات مختلف ً
ة من التعقيد؛ فهناك مستوى كيل يعتمد عىل توازن
التحالف الهجني الذي يحكم الفرتة االنتقالية
األهداف االسرتاتيجية بني أضالع التحالف الرئيسة ،ومستويات فرعية تستند إىل توازنات األهداف االسرتاتيجية داخل
كل ضلع ،وهناك اعتامد متبادل بني املستويات املختلفة .ثانيًا ،أظهر طول الفرتة االنتقالية قضايا عكست خالفات
هويات السياسية املتبدلة .ثالثًا ،تشري حسابات
التحالف الهجني ،وأدخل البالد يف حالة من التحالفات املتغرية وفقًا لل ُ
املنفعة وتكلفة الخسارة من االنتخابات إىل أن أمد هذه الفرتة رمبا ميتد سنوات أكرث؛ ما يجعلها أقرب إىل أن تكون
فرتة انتقالية مفتوحة.
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حسن الساعوري
رئيسا لقسم ،وأمني الشؤون العلمية ،وعميد كلية،
أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلني بالسودان .عمل سابقًا
ً
ثم نائ ًبا ملدير الجامعة ،ومدي ًرا لجامعتي دنقال والنيلني وذلك ما بني عامي  1986و .2008حاصل عىل درجة الدكتوراه
يف العلوم السياسية من جامعة ديالوير بالواليات املتحدة عام  .1985له كتب عدة ،منها "دميقراطية السودان
إىل أين" ( ،)1987و"مستقبل التحول الدميقراطي يف السودان" ( ،)2007و"دارفور :الرصاع عىل السلطة أم عىل
السودان" ( ،)2010و"املياه والعالقات الدولية يف حوض النيل" ( ،)2018و"السودان بني القوى اإلقليمية والدولية"
( .)2019ن ِ
ُش له العديد من البحوث العلمية يف دوريات سودانية مختلفة يف مجاالت الفكر السيايس ،والعالقات
الدولية ،وقضايا الحرب والسالم ،وقضايا مياه النيل.

الثورة السودانية أمام تحديات التحول الدميقراطي
تهتم هذه الورقة مبآالت ثورة ديسمرب  2018السودانية ،وبصفة خاصة بيان التحديات والعقبات التي تواجه النخب
السياسية يف االنتقال بالبالد إىل الدميقراطية .لذلك ،تستمد أهميتها من الوقوف عىل الكيفية التي واجهت بها
هذه القيادات مشكالت االنتقال ،ومن ثم اإلشارة إىل فرص نجاح الثورة يف تأسيس وترسيخ نظام دميقراطي مستدام
يف السودان .وتطرح الورقة سؤالً أساسيًا هو :إىل أي ح ّد تستطيع النخب السياسية تجاوز مشكالت االنتقال مع
نظام سيايس كان عسكريًا إىل نظام دميقراطي؟ وتخلص الورقة إىل القول إن غياب توافق النخب السياسية أدى
أول ،التعرث يف إنشاء مؤسسات الحكم االنتقايل التي يتم عربها تحديد آليات التحول الدميقراطي.
إىل ثالث سلبياتً :
ثان ًيا ،تجاوز الدستور االنتقايل من الطرفني املدين والعسكري؛ ما أدى إىل تداعيات وخيمة عىل محاوالت بناء دولة
ريا ،ف ْرض العزل
القانون ،وإىل االنفالت األمني الذي فتح بدوره املجال أمام املكون العسكري إلحكام سيطرته .وأخ ً
السيايس ضد بعض القوى املشاركة يف الثورة ،الذي ميثل نقيضً ا للسلوك الدميقراطي القائم عىل حق الجميع
يف املشاركة السياسية .وسيستمر التعرث ما مل تصحح هذه السلبيات.
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حمد عمر حاوي
أستاذ العلوم السياسية وعميد سابق للدراسات العليا بجامعة بحري يف السودان .حاصل عىل درجة الدكتوراه من
جامعة جوبا عام  ،2004والتي ترأس فيها قسم العلوم السياسية .له العديد من املؤلفات حول قضايا السودان،
منها باإلنكليزية "تشكّل الهوية يف سودان ما بعد االنفصال" ،و"بناء الدولة وإعادة بناء الهوية الوطنية يف القرن
األفريقي" (محرر) (.)2017

من تحديات االنتقال الدميقراطي يف السودان يف أعقاب ثورة ديسمرب 2018
تناقش هذه الورقة مسرية التحول الدميقراطي يف السودان يف أعقاب ثورة ديسمرب  ،2018وتنطلق من مالحظة
ن البيئة السودانية تصادم ذلك بواقع معقد
أنه يف الوقت الذي تتطلع فيه الثورة إىل تحقيق تحول شامل ،فإ ّ
ومعاكس .وتهدف الورقة إىل تحديد أهم التحديات التي ميكن أن تعوق مسرية التحول الدميقراطي ،وتحديد الحد
هد الطريق لتحول دميقراطي متدرج.
األدىن املمكن والعميل ،الذي إ ْ
ن متكنت الثورة من تحقيقه ،ميكنها أن تُ ّ
وتخلص الورقة إىل أن تحقيق التحول الدميقراطي وفق شعارات الثورة ومبفاهيمها الشاملة ،ويف خالل املدة
املوصوفة ،يعترب من باب املطالب غري الواقعية ،ورمبا يتحقق االنتقال يف املستقبل األبعد عندما تتوافر طاقة
ثورية شبابية ونسوية ودرجة وعي أكرب .وإجاملً  ،يظل الوقت مبك ًرا للحكم عىل نجاح التجربة أو فشلها يف وقت
ما
مقها ،وتسري التجربة عمو ً
تظل بعض األهداف بعيدة املنال ،ويثري التعامل مع بعض القضايا بعض الخالفات أو يُع ّ
قياسا عىل املدة القصرية التي قضتها ،والواقع
ببطء شديد .وتشري الورقة إىل أن التجربة حققت بعض اإلنجازات،
ً
املعقد الذي ورثته سياس ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا وأمن ًيا ،مع وجود بعض املساعي واملبادرات التي ال تزال مطروحة
ونتائجها غري واضحة.
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خالد منه
أستاذ باحث مبركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم
االقتصادية من جامعة الجزائر الثالثة عام  .2015شارك وترأس العديد من املرشوعات البحثية يف مجاالت االقتصاد
والتنمية والسياسة االقتصادية والبنوك واالستثامر .له عديد البحوث يف هذه املجاالت منشورة بالعربية ولغات
أخرى ،آخرها بالفرنسية "االنتقال إىل اقتصاد السوق يف الجزائر :معوقات االقتصاد الريعي ومشاكل االستثامر"
باالشرتاك مع فاطمة الزهراء أوفريحة (.)2020

االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف الجزائر :حسابات الحقل ومآالت البيدر
منذ أكرث من ثالثة عقود ،شهدت الجزائر عدة أزمات سياسية ذات دوافع اقتصادية يف أغلبها .تهتم هذه الورقة
باالعتبارات االقتصادية لعملية االنتقال السيايس؛ باعتبار أن أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق يف سنة
 2019هو كرس هيمنة الريع عىل مقدرات االقتصاد ،وإتاحة الفرصة للشباب ملامرسة حقوقهم السياسية واالقتصادية.
وتبي الورقة أن النظام االقتصادي الحايل ال ميكنه بالفعل أن يقود إىل هذا االنعتاق ،إذا مل يعالج مسألة الريع من
ّ
جذورها .فعىل مر العرشين سنة املاضية ،ساهمت سياسات السلطات العمومية يف تعميق األزمة االقتصادية؛
بإهدارها فرصة اإلقالع االقتصادي من جهة ،وترسيخ مامرسات تستقى سلوكياتها من األدبيات املتعلقة باالقتصاديات
الريعية من جهة أخرى .ويكمن الرهان يف تغيري املنطق الريعي الذي طبع االقتصادي الجزائري ،وتخليصه من كل
الرتسبات التي علقت به وخاصة الفساد والرشوة ،ويف االنفتاح الحقيقي سواء من الناحية االقتصادية أو السياسية.
أساسا عىل االستغالل الكبري للموارد النفطية ،واالسترياد
ويتطلب ذلك تغيري مصادر النمو االقتصادي الحالية القامئة
ً
املكثف الذي متارسه فئة صغرية من املستوردين ،واالقتصاد غري الرسمي.

17

رضا بوجانة
طالب دكتوراه يف مجال اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،يعمل باحثًا مبركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
بالجزائر .شارك يف العديد من املرشوعات البحثية يف مجاالت االقتصاد والصناعات االبتكارية وقضايا البطالة والهجرة.
له العديد من املشاركات واملنشورات البحثية يف مجالت علمية ،من آخرها بحث "الحكم الراشد كمقاربة ملحاربة
الفساد وتحقيق النمو االقتصادي :دراسة قياسية لعيّنة من الدول العربية" باملشاركة مع برقوقي إبراهيم (.)2019

االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف الجزائر :حسابات الحقل ومآالت البيدر
منذ أكرث من ثالثة عقود ،شهدت الجزائر عدة أزمات سياسية ذات دوافع اقتصادية يف أغلبها .تهتم هذه الورقة
باالعتبارات االقتصادية لعملية االنتقال السيايس؛ باعتبار أن أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق يف سنة
 2019هو كرس هيمنة الريع عىل مقدرات االقتصاد ،وإتاحة الفرصة للشباب ملامرسة حقوقهم السياسية واالقتصادية.
وتبي الورقة أن النظام االقتصادي الحايل ال ميكنه بالفعل أن يقود إىل هذا االنعتاق ،إذا مل يعالج مسألة الريع من
ّ
جذورها .فعىل مر العرشين سنة املاضية ،ساهمت سياسات السلطات العمومية يف تعميق األزمة االقتصادية،
بإهدارها فرصة اإلقالع االقتصادي من جهة ،وترسيخ مامرسات تستقى سلوكياتها من األدبيات املتعلقة باالقتصاديات
الريعية من جهة أخرى .ويكمن الرهان يف تغيري املنطق الريعي الذي طبع االقتصادي الجزائري ،وتخليصه من كل
الرتسبات التي علقت به وخاصة الفساد والرشوة ،ويف االنفتاح الحقيقي سواء من الناحية االقتصادية أو السياسية.
أساسا عىل االستغالل الكبري للموارد النفطية ،واالسترياد
ويتطلب ذلك تغيري مصادر النمو االقتصادي الحالية القامئة
ً
املكثف الذي متارسه فئة صغرية من املستوردين ،واالقتصاد غري الرسمي.
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الزايك الحلو
رضا بقسم االقتصاد يف جامعة الخرطوم ،وعمل سابقا باحثًا بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي يف
يعمل محا ً
السودان .حاصل عىل درجة املاجستري يف اقتصاديات التنمية من معهد الدوحة للدراسات العليا عام  .2019شارك يف
عدد من املشاريع البحثية ،منها مرشوع عن آثار جائحة فريوس كورونا املستجد يف االقتصاد السوداين ،بدعم من
منظمة العمل الدولية .له منشورات منها "تقييم رسيع ألثر جائحة كورونا عىل أسواق العمل املحلية يف السودان".

األسباب االقتصادية النتفاضة ديسمرب  :2018أزمة التنمية وأداء االقتصاد
تهدف هذه الورقة إىل البحث يف أسباب االنتفاضة السودانية عام  2018من منظور االقتصاد السيايس .وتستخدم
بيانات تم استخالصها من الرصد الخربي للثورة السودانية الذي أنجزه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
ومصادر أخرى .وتشري البيانات واملعلومات إىل أن مجموعة أسباب اقتصادية ،تتمثّل يف ندرة السلع األساسية
(الخبز ،والوقود) وارتفاع األسعار وتقييد سحب النقود من املصارف وتردّي الخدمات العامة وضعف األداء التنموي،
ولت مطالب الثوار من الرتكيز عىل اإلصالحات االقتصادية إىل هدف إسقاط
ساهمت يف إشعال فتيل االنتفاضة ،ثم تح ّ
النظام .تحاول الورقة بناء رسدية تربط بني تلك العوامل وحالة االقتصاد السوداين منذ عام  ،2011باستخدام الكثري من
البيانات عن األداء االقتصادي وبعض األدبيات التي تناولت اإلشكال االقتصادي يف السودان .وتوصلت إىل أن االقتصاد
السوداين كان يعاين هشاشة انعكست عىل مقدرة الدولة عىل توفري السلع املدعومة والتحكم يف األسعار؛ ما
فضل عن أن هناك عوامل أخرى ساهمت يف هذا
ً
أدى إىل تراكم الغضب الشعبي ثم إىل ثورة أسقطت النظام .هذا
الغضب ،وأدت يف النهاية إىل الخروج إىل الشارع ،منها سياسة التمكني ،وتداعيات الحرب األهلية.
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سلطان بركات
املدير املؤسس ملركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين ،حاصل عىل درجة األستاذية يف العلوم السياسية من
جامعة يورك باململكة املتحدة التي أسس وأدار فيها وحدة اإلعامر والتنمية بعد الحرب ( .)2014-1993عمل سابقًا
يف مركز بروكنجز لألبحاث بالدوحة .تغطي خربته العملية مجاالت أكادميية ومهنية مختلفة ،أهمها إدارة النزاعات
واالستجابة اإلنسانية للكوارث وإعادة التعايف بعد الحرب وإدارة املراحل االنتقالية .قدّم استشارات مهنية للعديد
من مؤسسات األمم املتحدة والبنك الدويل واالتحاد األورويب واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب والهالل األحمر
وكري الدولية وأوكسفام .قاد مبادرات وبرامج يف أفغانستان والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومرص واألردن وكوسوفو
مؤسسا يف لجنة
وا
ً
ولبنان وفلسطني والفلبني والصومال ورسيالنكا والسودان وسورية وأوغندا واليمن .وكان عض ً
الخرباء ملبادرة مؤرش السالم العاملي ( .)2014-2008نرش الكثري من املؤلفات كان آخرها "فهم التأثري :استخدام
بحوث بناء الدول يف السياسة الربيطانية" (.)2014

مركزية إقليم الرشق يف سالم السودان :التوترات القامئة والوقاية من تصاعد النزاع
مي ُّر إقليم رشق السودان مبرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط الصدع املحلية مع توترات القرن األفريقي واألطامع
اإلقليمية والدولية .تتتبّع الورقة تلك التصدعات وتقاطعاتها ،بغرض فهم وتحليل النزاع يف اإلقليم .وتكمن فرضيتها
ن إحالل /تعزيز
ن الرشق ميثل األولوية واملدخل الجغرايف يف عملية بناء السالم السوداين ،وأ ّ
األساسية يف أ ّ
السالم يف هذا اإلقليم يرتبط بعالقة تبادلية مع أمن القرن األفريقي واستقراره .ومن هنا ،تقدّم الورقة أفكا ًرا أولية،
قد تسهم يف رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية .وتستند الورقة إىل مجموعة من املصادر األولية
واألدبيات واملقابالت الشخصية مع األكادمييني املختصني والدبلوماسيني والفاعلني السودانيني .هذا إضافة إىل
مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوا ًرا سودانيًا يف املسار الثاين  .Track IIوتستعني ،يف تأطري بعض جوانب التحليل
عا ملا يسمى "النهج
واألفكار املطروحة ،مبجموعة من النظريات والفرضيات املتقاطعة مع مجال دراسات النزاع ،اتّبا ً
املركّب" ،واملتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع املعقدة.
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عادل أورابح
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف تخصص الدراسات األمنية الدولية ،عام  ،2018من جامعة الجزائر  .3يعمل حاليًا باحثًا
مستقل ،ترتكز اهتامماته البحثية يف مواضيع التحوالت األمنية ،والعالقات املدنية  -العسكرية يف دول املغرب
ً
العريب ،وال سيام الجزائر .شارك بأبحاثه يف فعاليات علمية دولية عديدة ،منها "املجتمع املدين الجزائري يف
سياق ريعي" ،و"الدولة الريعية وهشاشة األمن اإلنساين يف السياق العريب" .عضو يف الجمعية الجزائرية
للعلوم السياسية.

املؤسسة العسكرية الجزائرية ودورها يف سياق الحراك الشعبي
تحتل املؤسسة العسكرية الجزائرية مكانة مركزية يف قلب الدولة؛ نظ ًرا إىل أدوارها التاريخية ،بداي ً
ة بتأسيس
وصول إىل
ً
مصفوفة النظام السيايس ،مرو ًرا بدورها التحديثي والتنموي يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته،
تسيريها فرتة الحرب األهلية يف التسعينيات .وجاءت أحداث الحراك الشعبي عام  2019لتؤكد هذه املكانة ،والدور
املفصيل الذي أدته املؤسسة العسكرية يف سياق هذه األحداث .بيد أن كل هذه األدوار مل تتخذ مسا ًرا خط ًيا؛
فضل
ً
عصبي للنظام السيايس القائم ،واقتصاده الريعي،
بسبب خضوعها لسياقات متقلبة مرتبطة
أساسا بالطابع ال ُ
ً
عن عوامل أخرى مرتبطة بتكوين املؤسسة العسكرية نفسها .تسعى هذه الورقة لفهم دور املؤسسة العسكرية
إجامل ،وعىل دورها
ً
يف سياق الحراك الشعبي ،واسرتاتيجياتها املتبعة يف سبيل الحفاظ عىل النظام القائم
التقليدي ومصالحها داخله ،خاصة أن هذه االسرتاتيجيات اتسمت بطابع سلمي مغاير ملا دأبت فيه هذه املؤسسة
يف السابق .وتفرتض الورقة أن التغيريات التي خضعت لها املؤسسة العسكرية يف عهد الرئيس السابق عبد العزيز
عصبية املرتبطة بذلك ،أعادت ،إىل حد ما ،تعريف دورها يف سياق الحراك الشعبي .وبناء
بوتفليقة ،والرهانات ال ُ
عليه ،ال تكتفي الورقة بتحليل الديناميكيات التي خضعت لها املؤسسة العسكرية عشية اندالع الحراك فقط ،وإمنا
تهتم أيضً ا مبجمل الديناميكيات التي سادت يف عهد الرئيس بوتفليقة.
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عبد القادر عبد العايل
أستاذ بقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة موالي الطاهر
يف والية سعيدة بالجزائر .عمل سابقًا يف جامعتي ورقلة وتيسمسيلت .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة الجزائر  3عام  .2008ترتكز اهتامماته البحثية يف موضوعات السياسة املقارنة ،ومناهج البحث
العلمي ،والنظرية السياسية ،ونظرية العالقات الدولية ،والتصدعات االجتامعية ،وسياسات الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،وله العديد من اإلصدارات فيها ،نذكر منها" :التصدعات االجتامعية وتأثريها عىل النظام الحزيب يف إرسائيل"
( ،)2010وله إسهامات ومشاركات يف مشاريع بحث حول العنف الحكومي والسالم ،والتدين الجديد .وساهم أيضً ا يف
"الدليل الدويل للسالم واملصالحة"  ،)2013( International Handbook of Peace and Reconciliationويف "الدليل
الدويل للحرب والتعذيب واإلرهاب" .)2012( International Handbook of War, Torture, and Terrorism

طبيعة السلطة السياسية يف الجزائر بعد الحراك الشعبي بني طموح االنتقال
الدميقراطي وترسيخ النموذج األنوقراطي

تتناول هذه الورقة تحليل العالقة التفاعلية بني الحركات االحتجاجية والنظام االنتقايل ذي الطابع األنوقراطي يف
الجزائر ،وكيف تؤدي اسرتاتيجيات البقاء والتعامل مع املطالب االحتجاجية إىل إعاقة االنتقال الدميقراطي أو إنتاج
مخرجات محدودة تجاهه .ويف املقابل ،تربز ما تتسم به الحركات االحتجاجية يف الجزائر من انعكاس هذا اإلرث
مق
الثقايف والبنيوي عىل فقدان روح املبادرة والوحدة وتشكيل قيادات حراكية ذات قدرة إقناعية وحجاجية .وتع ّ
هذه الوضعية معضلة الوضعية االنتقالية املمتدة ،وأزمة النظام العميقة التي تزداد مع ازدياد األزمة االقتصادية
وتراجع واردات النفط .والسؤال الذي تطرحه الورقة :هل تسمح طبيعة النظام السيايس للحراك أن يدفع نحو مزيد
من الخطوات يف مسار االنتقال الدميقراطي؟ وتنتهي إىل القول إن توسيع مجال نشاط املجتمع املدين وقدراته
وتوليده لحركات اجتامعية وسياسية قوية ومأمسسة ميكن أن يغري من قواعد اللعبة السياسية ،ويوجه السلوك
االحتجاجي نحو تج ّنب العنف السيايس؛ ما يؤدي إىل إصالحات مؤثرة يف قواعد السلوك والقرار السيايس داخل
النظام السيايس.
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عبد الله عيل إبراهيم
أكادميي وصحايف وكاتب مرسحي ،يعمل أستاذًا رشفيًا للتاريخ األفريقي واإلسالمي بجامعة ميسوري بكولومبيا
بالواليات املتحدة األمريكية .حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالواليات املتحدة ،ونال الزمالة العلمية يف
اإلنسانيات األفريقية من جامعة نورثوسرتن األمريكية لعامي  1991و .1992ترأس تحرير مجلة "الدراسات السودانية"
بجامعة الخرطوم .له اهتامم خاص بالتاريخ الثقايف لالستعامر .نرش بحوث ًا يف عدد من الدوريات املتخصصة
بالدراسات األفريقية واإلسالمية بالواليات املتحدة .ومن أبرز كتبه املنشورة باللغة اإلنكليزية "الجامليات االجتامعية"
عن جامعة نورثوسرتن ( ،)2017و"تاريخ القضاء والتجديد اإلسالمي يف السودان" ( .)2008ونرش بالعربية عدة كتب
منها "املهدي والعلامء" ( ،)1968و"مصادر العنف يف الثقافة السودانية" ( ،)2019وله قيد النرش كتاب "الثقافة
السودانية :خارطة طريق".

مفهوم الصفوة :إننا نتعرث حني نرى
يخ ّيم عىل الفرتة االنتقالية الحالية يف السودان شبح الفشل الذي يأتيها مام تعارفنا عليه بـ "الحلقة الجهنمية"،
وهي التي تنتهي مبثل هذه الفرتة والنظام الدميقراطي العاقب إىل انقالب فدكتاتورية .وهذا اليأس الباكر مام
استقرأه املحللون من تجربة سبقت فرتتني انتقاليتني عامي  1964و 1985قام يف إثرهام نظام دميقراطي ،ثم
طواهام انقالبان عسكريان عامي  1969و .1989ويضع املحللون فشل الفرتات االنتقالية عىل عاتق الصفوة التي
تنادي بالحكم املدين .فمتى تنازعت الصفوة املدنية ،آلت مقاليد األمور إىل العسكر بصورة تلقائية .شقّت الورقة
جا أعقد لفهم هذه "الحلقة الجهنمية"؛ إذ أعادت ،من جهة ،النظر يف صالحية مفهوم الصفوة لتشخيص هذه
نه ً
الحلقة ،وهو مفهوم منقول إىل خطابنا السيايس عن الفكر الغريب .ومن جهة أخرى ،ردّت هذه الحلقة إىل "الثورة
منا لفشل الفرتات االنتقالية عىل تنازع الصفوة،
َص املفهوم ف ْ
املضادة" الغائبة يف تحليلنا السيايس .فلام ق َ
ه َ
م رصاع
خض
يف
ذاتها
الصفوة
الورقة
وطنت
لذلك،
ًا
ف
وخال
خلقها.
أوحى كأنه كان يف الوسع أال تتنازع لوال سوء
ّ
اجتامعي واسع ،ليست هي طرفًا فيه فحسب ،بل يف حرب حقيقية بني أطرافها هي نفسها كذلك.
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عدنان نويوة
يعمل أستاذًا مساعدًا يف القانون باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية ببنزرت ،وباحثًا مبخرب قانون العالقات
الدولية واألسواق واملفاوضات يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
القانون العام من الكلية نفسها عام  .2018ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا مكافحة الفساد والعدالة االنتقالية.
له مشاركات يف عدة مؤمترات علمية ،منها "الفساد يف املبادالت التجارية الدولية والتحكيم التجاري الدويل"،
أي دور لهيئة الحقيقة والكرامة؟".
و"قضايا شهداء الثورة وجرحاهاّ :

مكافحة الفساد يف الجزائر يف ضوء التحديات السياسية واالقتصادية بعد حراك 2019
تبحث الورقة يف سبل مساهمة سياسة مكافحة الفساد يف رفع التحديات التي تواجه الجزائر يف ضوء الحراك
ن
الشعبي الذي اندلع سنة  ،2019وأفىض إىل دخولها يف انتقال دميقراطي .وتنطلق من فرضية بحثية مفادها أ ّ
سياسات مكافحة الفساد املرتكزة عىل القوانني واملؤسسات ،واملعدّلة يف إثر االنتقال الدميقراطي واالقتصادي،
تساعد يف بناء قدرات الدولة التي تشمل القدرة عىل املساءلة واملحاسبة السياسية والقضائية واملجتمعية
للمتورطني يف الفساد ،وهي ضامن رئيس لنجاح االنتقال الدميقراطي .وتحاول الورقة تحليل ومناقشة هذه
م إرساؤها يف الجزائر ،وال يزال
ومات مكافحة الفساد القانونية
واملؤسساتية التي ت ّ
ّ
الفرضية ،من خالل استعراض مق ّ
عم
العمل جاريًا عىل تطويرها .وتخلص الورقة إىل أ ّ
ن تب ّني وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد "املعدّلة" يف الجزائر يد ّ
التوازن بني مسارات التحديث االجتامعي واالقتصادي والسيايس ،مبا يع ّزز فرصة إقامة نظام سيايس دميقراطي
"منصلح ذات ًيا" ومستدام.
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عريب بومدين
أستاذ وباحث يف العلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعيل يف الشلف بالجزائر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
العالقات الدولية من قسم الدراسات الدولية بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر 3عام .2020
ترتكز اهتامماته البحثية يف القضايا السياسية واألمنية يف املنطقة املغاربية ،ومنطقة الساحل األفريقي ،وله
دراسات يف مسائل التحوالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية واألمنية يف الجزائر.

السياق الدويل للحراك الشعبي يف الجزائر :دور العامل الخارجي بني الخيارات
االسرتاتيجية واالعتبارات القيمية

عادة ما يرتبط حضور العامل الخارجي ،يف فرتات التغيري السيايس بصفة جلية ،بالدول ذات املكانة املتميزة يف
أساسا مبضامني وأبعاد التنافس الدويل واإلقليمي .تحاول هذه الورقة
التقسيم الجيوبوليتييك للعامل ،والرتباطها
ً
مناقشة وتفسري متغري العامل الخارجي تجاه الحركة االحتجاجية يف الجزائر ( 22شباط /فرباير ،)2019من خالل التطرق
إىل حدود التدخالت الدولية واإلقليمية يف توجيه مسار الحراك الشعبي الجزائري ،مقارن ً
ة بدول عربية أخرى بدا
فاعل محوريًا .وتهدف هذه الورقة إىل بحث محددات عالقة الجزائر بالقوى اإلقليمية والدولية،
ً
فيها الدور الخارجي
فضل عن تفسري غياب املستلزم الدميقراطي
ً
وتفسري مسألة غياب التدخالت الخارجية يف الحراك الشعبي الجزائري،
وحضور املستلزم االسرتاتيجي يف عالقة الجزائر بالقوى الخارجية ،لتنتهي يف األخري إىل طرق مستقبل املسار
ن مسألة غياب التدخالت اإلقليمية
السيايس املضطرب ،ومناقشة فرص التحول من الخارج .توصلت الورقة إىل القول إ ّ
أساسا باملستلزم الجيوسيايس واالسرتاتيجي ،بعيدًا عن االعتبارات
والدولية يف الحراك الشعبي الجزائري ترتبط
ً
ن مخاطر عدم االستقرار
القيمية واملعيارية ،حيث يتحدد سلوك املوقف الخارجي باملوقع الجيوسيايس للجزائر؛ إذ إ ّ
فضل عن أهمية الجزائر
ً
يف الجزائر من شأنها خلق تحديات أمنية شديدة التعقيد يف منطقة البحر األبيض املتوسط،
يف معادلة التوازنات االسرتاتيجية للمنطقة ،خاصة بالنسبة إىل األمن األورويب.
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عيل إبراهيم محمد
برملاين سوداين سابق ،حاصل عىل درجة الدكتوراه يف اقتصاديات التنمية .حارض يف عدد من الجامعات السودانية
يف قضايا االقتصاد والتنمية .يعمل مبركز السودان الستطالع الرأي والدراسات اإلحصائية ،وعمل باحثًا متعاونًا بدائرة
األبحاث االقتصادية واالجتامعية باملركز القومي للبحوث .ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا الفساد والتنمية ،ونرش
يف هذا املجال ورقة بعنوان "اآلثار االقتصادية لرفع العقوبات األمريكية عن السودان" (.)2020

املعوقات االقتصادية للتحول الدميقراطي يف السودان

بعد كانون األول /ديسمرب 2019

تطرح الورقة تساؤلني محوريني :ملاذا استمرت املامرسات الفاسدة بعد سقوط نظام البشري والضغط الشعبي الكبري
عىل العدالة االنتقالية إليقافها؟ وما تداعيات ذلك العجز عىل مسألة التحول الدميقراطي يف البالد؟ لإلجابة عن
هذين التساؤلني ،تستفيد الورقة من أدبيات اقتصاديات التنمية ،وتتوسع يف تفسري ظاهرة الفساد الكبري من خالل
نظرية التسويات السياسية ،التي عالجت الفساد بوصفه ظاهرة مساوقة للتحول الرأساميل يف البلدان النامية.
وتسلط الورقة الضوء عىل كيفية تقاطع الجغرافيا السياسية مع اقتصاديات الفساد ،محاول ً
ة بناء إطار تحلييل لفحص
بعض املؤرشات ملدركات الفساد التي ظلّت مالزمة ألداء الحكومة بعد التغيري .تخلص الورقة إىل عدة نتائج ،منها أن
التوزيع غري املتكافئ للسلطة داخل التحالف الحاكم يعني ،ضمن أشياء أخرى ،أن االستجابات السياسية غري فعالة
يف مخاطبة تحدي الفساد الكبري ،ومن املرجح أن تظل كذلك عىل املدى املنظور؛ وهو األمر الذي ميكن أن يكون
يف الحاالت القصوى عقبة رئيسة أمام التحول الدميقراطي والتنمية االقتصادية كليهام.
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كرار محمد التهامي
دبلومايس وسفري سوداين سابق ،ترأس إدارة الصني بوزارة الخارجية السودانية .تجمع اهتامماته العلمية ما بني
رئيسا لشعبة الدراسات السياسية
التخصص يف مجال الخدمات الطبية والصيدلة واالهتامم بالقضايا السودانية .عمل
ً
مبركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية بالسودان عام  ،1985وتوىل رئاسة لجنة الخرباء للهجرة والتنمية بلجنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا "اإلسكوا".

إشكاالت االنتقال يف السودان :نواقص الثورة ونواقض الدميقراطية
تتناول الورقة قضايا االنتقال السيايس ،عرب املقاربات النظرية لبعض مناذج االنتقال التاريخية ومحركاتها االجتامعية
والبنيوية التي أنتجت تحديات ذلك االنتقال وما أفىض إليه .ويف ضوء هذه املقاربات ،تعالج الورقة التطور
التاريخي للنموذج السيايس السوداين ،واملزاج السيايس واالختيارات املرهقة للنخب السودانية التي أطاحت آمال
الدميقراطية يف أكرث من محاولة .والسترشاف املستقبل ،تتناول الورقة فكرة إعادة تشكيل الفاعلني السياسيني،
ورفع الوعي املؤسيس والجامهريي ،وتغيري بنية األحزاب التي وصلت إىل املشهد الراهن .وتطرح فكرة ترويض
الجيش ليكون جز ًءا من البناء الدميقراطي ،ال يحكم وال يكون بعيدًا عن الحكم؛ وذلك عرب تطوير نظرية التوافق التي
قدمتها ربيكا شيف وتوليفها عىل الواقع السيايس من خالل تأسيس "سلطة رادفة" قوامها املؤسسة العسكرية
بدل
واملجتمع املدين والنخب الحاكمة ،لتتموضع هذه الرتويكا يف مساحة دستورية بالرتايض لبناء الدميقراطية ً
من هدمها.
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كامل جعالب
يعمل أستاذًا للتعليم العايل يف القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية بجامعة الجلفة بالجزائر ،وعضو
املجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية يف الجامعة نفسها ،ويدير مخرب قانون البيئة ،وهو مسؤول
مرشوع بحثي حول العدالة الدستورية ودولة القانون يف الجزائر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف القانون العام من
جامعة البليدة بالجزائر عام  .2012ترتكز اهتامماته البحثية يف مجال القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية،
وموضوعات دولة القانون والقضاء الدستوري .له عدة مؤلفات وبحوث منشورة ،منها" :سلطة املجلس الدستوري
الجزائري يف تفسري الدستور" ،و"الشكوى الدستورية أمام املحكمة الدستورية الفيدرالية األملانية" ،و"مبدأ
الفصل بني السلطات يف اجتهاد املجلس الدستوري الجزائري".

املسار الدستوري واالنتقال الدميقراطي يف الجزائر
عبت
تبحث هذه الورقة يف مدى فاعلية املسار الدستوري يف الجزائر يف إطالق عملية االنتقال الدميقراطي كام ّ
عنه مطالب الحراك الشعبي يف شباط /فرباير  ،2019وترصد محطّات هذا املسار الذي اعتمدته السلطة مقارب ً
ة
ّ
تعث مساهمة املسار الدستوري يف تحقيق اإلصالح املنشود إمنا
وحيدة يف االستجابة ملطالب الحراك .وتجادل بأن
ة يف مسار دستوري شكيل منعزل عن
منفرد ً
يعود إىل
ٍ
أسباب تتعلق بإرادة السلطة السياسية التي كانت تنطلق ُ
سياقه ،وال يصل مبحتواه إىل ذلك العمق الذي يطيح باملنظومة الدستورية القامئة غري الدميقراطية .بقي املسار
الدستوري يف الجزائر متأخ ًرا عن مطالب الحراك ،وظلّت مبادرات السلطة حبيسة مسار دستوري شكيل مل يتجاوز
يف محتواه تعديل املعدّل بهدف إعادة إنتاج النظام بشكلٍ جديد ،ولكن بالقيم الجوهرية نفسها التي كانت مت ّيز
النظام القديم .وإذا كانت مقاربة الحل الدستوري التي متسكّت بها السلطة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقة قد تكون املسار األكرث أمانًا يف حالة أزمة سياسية يختلف فيها الفاعلون يف طريقة االنتقال الدميقراطي
ستظل مرتبطة بإرادة السلطة السياسية يف
ّ
وليس يف محتواه ،فإن فاعلية هذا املسار يف دعم عملية اإلصالح
ة إىل املحطة التي يتحقق فيها ذلك اإلجامع حول رضورة هدم كل قواعد النظام الدستوري القائم،
الوصول مبارش ً
تجسد مبادئ الدستورانية الحديثة وتحقّق مطالب اإلصالح.
ومن مثة إعادة تشكيل نظام دستوري بقواعد جديدة
ّ
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محمد يس بشري
أستاذ جامعي يف املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر .حاصل عىل أستاذية التعليم العايل من وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي عام  .2019ترتكز اهتامماته البحثية يف موضوعات التحول الدميقراطي ،والسياسة
العامة ،وإدارة األزمات ،ومسائل التكامل املغاريب .له عديد البحوث واملؤلفات ،منها "الوضع يف ليبيا ورهانات
مستقبل املركب األمني لغرب املتوسط" ،و"إشكالية القوة واألمن يف غرب املتوسط" ،و"اتحاد املغرب العريب"،
و"اتفاقية الرشاكة الجزائرية  -األوروبية :مدخل تقييمي للسياسة العامة التفاوضية" ،و"املغرب العريب واألزمة بني
ماملك الخليج :حياد إيجايب".

جدلية األمني /العسكري والسيايس يف تجربة االنتقال الدميقراطي يف الجزائر
تبحث هذه الورقة يف إشكالية العالقة بني الرشعية وعاملني ،هام العامل األمني /العسكري والعامل السيايس،
أي ح ّد ميكن أن يكون العامالن األمني /العسكري والسيايس مدخلني للدّفع نحو ،أو لكبح،
وتطرح السؤال التايل :إىل ّ
عملية التحول نحو الدميقراطية يف التجربة الجزائرية؟ ويف هذا اإلطار ،تتناول الورقة موضوعات مثل :عوائق االنفتاح
عىل الطبقة السياسية واملجتمع املدين وعقدة االستعصاء عىل التغيري ،وهل تجربتا عامي  1988و 2019تأكيد
للجدلية أم هوامش إلعادة التوازن بني العاملني األمني /العسكري والسيايس؟ وآفاق إعادة التوازن بني العاملني
ومرشوع التحول الحقيقي نحو الدميقراطية يف الجزائر .وانتهت الورقة إىل القول إن بناء الدولة الجزائرية الحديثة
ٍ
حرصت يف جدلية صنعت معامل الرشعية ،وهي جدلية أولوية أحد العاملني:
مثّل عامل
ضغط لتب ّني ثقافة سياسية ُ
األمني /العسكري أو السيايس .وأثرت تلك الجدلية يف متغري الرشعية؛ فالصدامات التي شهدتها الجزائر منذ عام
 1954كانت تربط ،عىل الدوام ،بني تلك الرشعية وأولوية األمني /العسكري عىل السيايس .وخلصت كذلك إىل التأكيد
عىل أن مثة حاجة إىل االعتبار من تجربتي "انتفاضة أكتوبر  "1988وحراك  2019لصياغة منوذج تغيريي يؤسس لتحول
دميقراطي ،ويعتمد عىل القضاء عىل تلك الجدلية يف إطار توافقي ،وبناء منوذج اقتصادي غري ريعي.
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محمد نعيمي
يعمل أستاذًا لعلم اجتامع التنظيامت مبعهد التنمية االجتامعية بالرباط ،وباحثًا مبركز الدراسات واألبحاث يف العلوم
االجتامعية ،وعضو فريق العمل مبرصد أمريكا الالتينية .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة
محمد الخامس باملغرب عام  .2019تتمحور اهتامماته البحثية حول الحركات االجتامعية يف دينامياتها الداخلية
والخارجية يف املغرب ،ودور الحركات االجتامعية يف االنتقال الدميقراطي يف العامل العريب وأمريكا الالتينية،
ودراسة الحركات املضادة للعنرصية بالواليات املتحدة األمريكية .له عدة بحوث ،منها "محدودية نظرية االختيار
العقالين يف سوسيولوجيا الحركات االجتامعية :حالتا حركة  20فرباير وحراك الريف يف املغرب" املنشور بدورية
"عمران" (.)2020

َ
حراك السودان والجزائر وانعكاساته عىل مطالب
دور الحركات االجتامعية يف

االنتقال الدميقراطي

حراك السودان والجزائر من منظور مقارن .وتستهدف فحص
َ
تدرس الورقة دور الحركات االجتامعية يف دينامية
أوجه التشابه واالختالف بينهام ،وبيان االنعكاسات املتباينة لهذا الدور عىل مطالب االنتقال الدميقراطي يف كال
البلدين .لذلك ،مثة أهمية مزدوجة ،نظرية وعملية .فنظريًا ،سيجري وضع دراسات االنتقال الدميقراطي يف عالقتها
بسوسيولوجيا الحركات االجتامعية عىل محك الواقع العريب عرب تجربتَي السودان والجزائر؛ وعمليًا تتيح املقارنة بني
هاتني الحالتني استخالص الدروس املمكن استفادتها عربيًا .تخلص الورقة إىل نتائج منها أن وجود "تجمع املهنيني
مستقل عن السلطة ونقاباتها الرسمية وعن األحزاب السياسية يف السودان،
ً
تكتل نقاب ًيا
ً
السودانيني" ،بوصفه
ساهم إىل حد بعيد يف انتقال الحراك يف السودان من العفوية إىل الهيكلة ،ويف تعبئة بقية الحركات االجتامعية
ومنظامت املجتمع املدين وأحزاب املعارضة .وهو األمر الذي لوحظ غيابه يف التجربة الجزائرية ،ليظل الحراك فيها
غري مهيكل .يف حني أن وجود معارضة سياسية قوية يف السودان ،وانخراطها يف الحراك ،ودعمها له ،أضفى
رشعية سياسية عليه ،ومكَّنه من بلورة مطالب االنتقال الدميقراطي والتفاوض بشأنها مع املؤسسة العسكرية
والرشوع يف مرحلة انتقالية .وهو األمر الذي يفتقده الحراك الجزائري حتى اآلن؛ ما حال دون صياغة مطالب سياسية
ًِّ
متعثا إىل حني.
متوافق عليها ،وجعل التحول الدميقراطي
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مرافئ عبد الله الباهي الحسني
طالبة دراسات عليا بقسم العلوم السياسية يف جامعة الخرطوم ،تخرجت يف كلية الدراسات االقتصادية االجتامعية
من الجامعة ذاتها .شاركت يف عدد من الربامج التدريبية واملشاريع البحثية وورش العمل منذ بداية الفرتة االنتقالية
يف مركز األيام ،ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم .وهي نائب رئيس جمعية طالب العلوم السياسية بالجامعة نفسها.

التقارب مع العسكر :التأثري الخارجي يف مسار االنتقال الدميقراطي يف السودان
تتناول هذه الورقة بالتحليل تأثري التدخل الخارجي يف مسار االنتقال الدميقراطي يف الفرتة االنتقالية يف السودان،
بالرتكيز عىل أثر االرتباطات الخارجية للمكون العسكري يف مسار االنتقال .ومن خالل تت ّبع مسار األحداث ،انتهت إىل
أن التدخّل الخارجي ذو اتجاهات متعددة ،يتنوع بتنوع املصالح االسرتاتيجية للفاعلني الخارجيني ،وكل فاعل يعمل عىل
ول الدميقراطي مبا يخدم مصالحه .ويتحقق التأثري الخارجي عرب طرائق مختلفة مثل الدعم
أمننة جوانب من التح ّ
االقتصادي أو العسكري والوساطة وغريها .وأظهر التحليل أن التدخل الخارجي يؤثر يف ديناميات وقضايا ،وحتى
يف أمد الفرتة االنتقالية .ويساعد يف زيادة حدة هذه التأثريات وجود تحالف عسكري  -مدين مبكونات مختلفة،
مدنية وعسكرية .وانتهت الورقة إىل تأكيد ما ذهب إليه منظّرو نظرية األمننة ومدخل املركب اإلقليمي املعقد من
أن ظاهرة األمن عالئقية؛ ذلك أن قضايا دولة ما ال ميكن تناولها مبعزل عن محيطها اإلقليمي املعقد ،حيث تتداخل
التأثريات ويتبدى االعتامد املتبادل بني وحدات اإلقليم والفاعلني األساسيني.
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مشاعر األمني الدولب
أستاذة مساعدة بكلية االقتصاد والعلوم االجتامعية والبيئية بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ،ورئيسة قسم
دراسات املرأة واألرسة واملجتمع مبعهد السودان اإلمنايئ يف الجامعة نفسها .حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة الخرطوم عام  .2020ترتكز اهتامماتها البحثية يف قضايا املرأة ،ودراسات التنمية،
والعالقات الدولية ،وهي عضو جمعية الدراسات الدولية وهيئة تحرير مجلة "دراسات مجتمعية".

الهندسة االجتامعية الفوقية لقضايا النساء يف الفرتة االنتقالية يف السودان
تهدف هذه الورقة إىل دراسة مشاركة النساء يف الثورة يف السودان يف كانون األول /ديسمرب  ،2018وعرض ما
يخص قضايا النساء يف الوثائق املرجعية للفرتة االنتقالية .وتركز عىل البحث يف مدى فاعلية سياسة الهندسة
االجتامعية الفوقية لقضايا النساء ،من خالل تحليل اإلجراءات والقرارات والترشيعات التي صدرت من املستويات
األعىل يف الهرم الحكومي نحو األسفل فيام يتعلق بالنساء .وقد جرى تعديل عدد من القوانني والترشيعات يف
توقيت استباقي لتشكيل املجلس الترشيعي للفرتة االنتقالية ،من دون إجراء حوار مجتمعي حولها؛ ما جعلها مثار
ما لقيم املجتمع وثقافته .وتشري أهم نتائج الورقة إىل أن طبيعة
جدل يف الشارع العام ،وذلك ملا عدّه البعض مصاد ً
اإلجراءات الفوقية تأيت مناقضة لقيم الدميقراطية؛ ألنها تستبق إجراء االنتخابات ،وأن أسلوب الهندسة االجتامعية
الفوقية الذي تستخدمه الحكومة االنتقالية يف السودان يستهدف القيام بتغيري ثقايف من دون االهتامم بقضية
التمثيل واملشاركة السياسية التي متثل أحد املؤرشات املهمة يف التحول الدميقراطي.

32

منى هداية
باحثة يف مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين .حصلت عىل درجة املاجستري يف إدارة النزاع والعمل اإلنساين من
معهد الدوحة للدراسات العليا .ترتكز اهتامماتها البحثية يف قضايا الوساطة يف النزاعات ،والتهجري القرسي مع
الرتكيز خاصة عىل النساء يف العامل العريب ،وقدّمت عدة بحوث يف تلك املجاالت .نرش لها كتاب "الجئات :عن تكيف
الالجئات السوريات املعيالت يف إسطنبول (.)2020( ")2018-2011

مركزية إقليم الرشق يف سالم السودان :التوترات القامئة والوقاية من تصاعد النزاع
مي ُّر إقليم رشق السودان مبرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط الصدع املحلية مع توترات القرن األفريقي واألطامع
اإلقليمية والدولية .تتت ّبع الورقة تلك التصدعات وتقاطعاتها ،بغرض فهم وتحليل النزاع يف اإلقليم .وتكمن فرضيتها
ن إحالل /تعزيز
ن الرشق ميثل األولوية واملدخل الجغرايف يف عملية بناء السالم السوداين ،وأ ّ
األساسية يف أ ّ
السالم يف هذا اإلقليم يرتبط بعالقة تبادلية مع أمن القرن األفريقي واستقراره .ومن هنا ،تقدّم أفكا ًرا أولية ،قد
تسهم يف رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية .وتستند الورقة إىل مجموعة من املصادر األولية
واألدبيات واملقابالت الشخصية مع األكادمييني املختصني والدبلوماسيني والفاعلني السودانيني .هذا إضافة إىل
مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوا ًرا سودانيًا يف املسار الثاين  .Track IIوتستعني ،يف تأطري بعض جوانب التحليل
عا ملا يسمى "النهج
واألفكار املطروحة ،مبجموعة من النظريات والفرضيات املتقاطعة مع مجال دراسات النزاع ،اتبا ً
املركّب" ،واملتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع املعقدة.
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يارس درويش جزائريل
أستاذ بقسم الدراسات اإلنسانية يف جامعة والية فتشربغ  Fitchburg State Universityبالواليات املتحدة األمريكية.
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات األملانية والدراسات اإلنسانية العابرة للتخصصات من جامعة ستانفورد يف
الواليات املتحدة عام  .2004ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا األدب يف الثقافتني األملانية والفرنسية ،وشؤون
الرشق األوسط .له عديد املؤلفات ،من آخرها بحث بعنوان" :اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال يف سياسة
الهجرة" ،نرش يف دورية "حكامة" (.)2021

التحوالت الجيوسياسية وحراك  2019يف الجزائر
وتبي أن التغريات والعوامل الخارجية تساعد
تحلل الورقة انعكاس التغريات الجيوسياسية عىل حراك  2019يف الجزائر،
ّ
الحكومة الجزائرية عىل تجاوز الحراك ،وأن مفتاح ذلك هو مرونة النظام الحاكم داخليًا وخارجيًا ،إذ متكّنه من االدعاء
بأنه استجاب ملطالب الحراك ،يف حني تعطي حلفاءه الدوليني مرب ًرا للوقوف معه من خالل اإلشارة إىل أنه قام
بإصالحات .وتضيف الورقة أن فشل الثورة الليبية أدى إىل تغري تاريخي يف الجغرافيا السياسية يف شامل أفريقيا
والساحل ،وأن الجزائر من أكرث الدول تأث ًرا مبا حدث .وهذا التغري هو فرصة وتح ٍّد للنظام الجزائري يف الوقت نفسه.
ويكتسب هذا التحدي شكلني .األول ،هو تعاظم دور الجامعات املسلحة عىل حدود الجزائر الجنوبية؛ ما يتطلب من
الجيش مواجهتها .أما الثاين ،فهو الخلل يف توازن القوى يف شامل أفريقيا بعد سقوط القذايف .كذلك تكتسب
فرصة النظام شكلني ،فالقوى العاملية أصبحت يف حاجة أكرث إىل جيش قوي يف الجزائر ملواجهة التحديات التي
عجزت عنها يف مايل؛ ما يضمن وقوفها وتعاونها مع الجيش الجزائري .كام يستطيع النظام توظيف هذه التحديات
ليحض الشعب عىل الوقوف إىل جانبه يف هذه األوقات "العصيبة".
ّ

34

رؤساء الجلسات
أرشف عبد الحي

أستاذ مشارك يف برنامج اللسانيات واملعجمية العربية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل درجة الدكتوراه
يف اللسانيات االجتامعية من جامعة إدنربة بربيطانيا .عمل باحثًا مبركز الدراسات اإلسالمية والرشق أوسطية بالجامعة
وزميل باحثًا بكلية كلري
ً
رضا بقسم الدراسات الرشق أوسطية بجامعة كامربيدج بربيطانيا (،)2010-2009
نفسها ،ومحا ً
هول يف الجامعة نفسها ( .)2013-2009ترتكز اهتامماته البحثية يف القضايا اللسانية والتعددية والسياسات اللغوية،
والخطاب الكولونيايل وأثره يف تشكيل النمط اللغوي.

حامد عيل

أستاذ مشارك وعميد كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل درجة
الدكتوراه يف االقتصاد والسياسة العامة من جامعة تكساس يف أوسنت عام  .2004عمل أستاذًا ومدي ًرا لربنامج
السياسات العامة يف الجامعة األمريكية يف القاهرة .لــه العديد مــن املؤلفــات باإلنكليزية ،منها "دارفور :االقتصاد
السيايس" ( ،)2015وشارك يف تحرير كتاب "املوارد الطبيعية وعدم املساواة والنزاعات" (.)2019

حيدر سعيد

رئيس قسم األبحاث ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية" يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل مستشا ًرا
عمن (.)2011-2010
للمركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية ،ومستشا ًرا للدراسات واألبحاث يف مؤسسة املستقبل يف
ّ
له العديد من املؤلفات العلمية ،آخرها املساهمة يف الجزء الثاين من كتاب "تنظيم الدولة املك ّنى 'داعش'" ،وتحرير
كتاب بعنوان" :الشيعة العرب :املواطنة والهوية".

سيد أحمد قوجييل

أستاذ مساعد يف برنامج الدراسات األمنية النقدية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل درجة الدكتوراه
يف العالقات الدولية من جامعة الجزائر الثالثة عام  ،2015ترتكز اهتامماته البحثية يف مجال الدراسات األمنية النقدية،
ونظريات األمن ،واألمن البيئي واإلنساين ،وأمن الطاقة ،والعالقات املدنية  -العسكرية ،وإصالح قطاع األمن .له عديد
املؤلفات ،منها "الرصاع عىل تفسري الحرب والسلم" ( ،)2019و"تطور الدراسات األمنية يف العامل العريب" ( .)2012وله
مقاالت منشورة يف العديد من املجالت األكادميية.

صالح زياين

أستاذ التعليم العايل يف قسم العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة  ،1الجزائر .حاصل عىل
درجة املاجستري من جامعة بريستول ،بريطانيا  ،1990ودرجة دكتوراه الدولة من جامعة باتنة ،الجزائر  .2004وهو مدير
مخترب األمن يف املتوسط ،جمعة باتنة  ،1ومدير تحرير املجلة الجزائرية لألمن والتنمية .تشمل أبحاثه ومجاالت اهتاممه:
التكامل املغاريب ،السياسات العامة ،األمن يف حوض املتوسط ،الدراسات االفريقية ،املجتمع املدين والتحول
الدميقراطي ،القضايا البيئية .من آخر منشوراته تأليفًا ،التكامل املغارب املؤجل :تدوير الزوايا ( ،)2021وتحري ًرا ،هجرة
األدمغة وإشكالية تثمني دور الكفاءات الوطنية (.)2021
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عبد الفتاح مايض

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية ،ومنسق مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف
املنطقة العربية" يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورئيس تحرير دورية "حكامة" .عمل سابقًا باحثًا
ريا بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
زائ ًرا مبركز وودرو ويلسون يف واشنطن ،وخب ً
العلوم السياسية من جامعة كلريمونت للدراسات العليا بالواليات املتحدة عام  .2005وترتكز اهتامماته البحثية
يف نظم الحكم والتحول الدميقراطي ،والرصاع العريب  -الصهيوين ،ومناهج البحث يف العلوم االجتامعية .من
مؤلفاته األخرية" :عرثات يف امليدان :كيف أخفقت ثورة يناير يف مرص؟" ،وله كتاب تحت الطبع بعنوان " الدميقراطية
والبندقية :العالقات املدنية العسكرية وسياسات تحديث القوات املسلحة"

عبد الوهاب األفندي

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا باإلنابة ،والعميد السابق لكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية فيه .حاصل عىل
درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ريدينغ عام  .1989عمل منسقًا لربنامج اإلسالم والدميقراطية مبركز
دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت يف لندن منذ عام  ،1998ودبلوماسيًّا يف الخارجية السودانية (-1990
 ،)1997وصحاف ًّيا يف بريطانيا ،حيث توىل إدارة ورئاسة تحرير عدة مطبوعات ( ،)1990-1982وأستاذًا وباحثًا زائ ًرا يف
معهد كريستيان ميكلسن بالرنويج ،وجامعة نورثويسرتن بشيكاغو ،وجامعة أكسفورد ،وجامعة كامربيدج ،واملعهد
الدويل للفكر والحضارة اإلسالمية مباليزيا.

عبده موىس

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا حقوق اإلنسان والتحول
الدميقراطي وإصالح السياسات العامة يف مرص واملنطقة العربية .قدّم خربته يف مجال التنمية املستدامة وتطوير
السياسات ضمن مرشوعات تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والوكالة الكندية للتنمية الدولية .له مشاركات يف
مؤمترات متنوعة ،وأبحاث محكّمة منشورة منها "مسألة سيناء بني املظلومية املحلية والجهاد املعومل" ،وترجامت
علمية منها "التنمية والرأساملية والدميقراطية" آلدم شيفورسيك.

محمد حميش

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية ،تخصص
عالقات دولية ،من جامعة باتنة  1يف الجزائر عام  .2017عمل أستاذًا باحثًا يف العلوم السياسية والعالقات الدولية
يف جامعة أم البواقي يف الجزائر .ترتكز اهتامماته البحثية يف حقل نظريات العالقات الدولية ،والعالقات الدولية
يف الفضاء األورومغاريب ،وعالقات العامل العريب بالقوى الصاعدة.

مهدي مربوك

أستاذ علم االجتامع يف الجامعة التونسية ،ومدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -فرع تونس .وهو
حقوقي .عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات أجنبية ،منها :كامربيدج ،وجامعة
مختص يف الشباب والهجرة ،ومناضل
باحث
ّ
ّ
العلوم اإلنسان ّية يف باري .وهو عضو مراصد أورومتوسطية لضحايا الهجرة .نرش باللغتني العربية والفرنسية عدّة
مقاالت وكتب عن النخبة ،والهجرة ،والشباب ،واملواطنة.
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