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 متقاطعة اتقراء

 السياسية الدراسات وحدة .الاهتخابات إلى الحراك من2019 الجسائر

ياسات ودراسة لألبحاث العربي   املركس   .2020 ،الدوحة ،الس 

الشرق ألازمات،  مجموعةثقرير  ؟الجسائر : هحو رفع الحجر عن الحراك
 .0202 ،ألاوسط وشمال أفريقيا

س ن اهرًمثل  غً اإلاسهص الػسبي لألبحار الػسبُت الخىالي  غلىن االـادز ن االخلٍس

 أولُخين خينمظاهم (Crisis Group)و مجمىغت ألاشماث  )الدوحت(ودزاطت الظُاطاث 

ٌظعى مً داللها املحّسزون الى اطخجالء بػم غىاؿس البحث اإلاسجبوت بهرا الحدر 

 الحسان.  اإلاخمثل فيالهام 

وما هي جداغُاث  ؟ 0205فبراًس  00حدار مىر ما الري حدر؟ وهُف جوىزث ألا 

 اليها ؟ جلً هي أهم ألاطئلت التي ًخػسق ظهىز حائحه وىزوها الىكؼ الجصائسي بػد

س   .ناالخلٍس

 أؤلاػازة  ذوحب
ّ
له مػالجت هره  ئلىوال ً ًذخلفان في هٍس ٍس ألاطئلت أن هرًً الخلٍس

س ًسمي حتى وإن واهذ محاوز الاوؼغاٌ هفظها. جلدًم ؿىزة تهخم  ئلىألاّوٌ  الّخلٍس

لت أُاق الاكخـادي ومظمؼ الخرهير بالّظ  ،يُاس ي واإلاإّطظاحي والاحخماعبالىكؼ الّظ 

ت و  الحدًث غً الاهخذاباث  ئلى ًيخهي ،الخددالث الخازحُتغُاب  ئلىهرلً الهٍى

س الثاوي فُبد أما .اث التي جىاحهها الجصائس بػد هرا الحدروالخحدًّ  السئاطُت  أالخلٍس

الري ٌؼيله الحسان مً حُث غالكخه بالظلوت والىكؼ اإلاأشق   مباػسه بالخىق في

حائحت  أفسشتها  اكخـادًتاحخماغُت و جداغُاث  مً مّيزه ما أهّم  غلى مسهصا منيألا 

الاكخـاد  ظل جىاٌو الخحدًاث التي ًىاحهها الحسان والجصائس بؼيل غام في هما ،وىزوها

عي  .الَس

 
ّ
سان دًإه  ،طلمُخهو  0205فبراًس  00غلى فسادة الحسان الجصائسي الري بدأ في  الخلٍس

   املحافظت غلى جىاشنها. ئلى 0520وغلى مىكف الظلوت التي طػذ مىر 
ّ
س ًره س الخلٍس

لى ئالاهخلاٌ ىأد الحسان زم ل ظت السئاطتألاٌو بمظاعي الظلوت، ممثلت في مإّط 

س ئلى دوز مإّط الخفاوق مػه. وهىا ًيبّ  ظت الجِؽ التي اججهذ ئلى الاغتراف ه الخلٍس
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بػد  ًجاد مذسج لألشمت كمً "اإلاظاز الدطخىزي".ل  وطػذبؼسغُت موالب الحسان 

سذلً 
ّ
س ذاجه  ًره بحالت الاطخلواب بين الداغمين إلاىكف الجِؽ والرًً الخلٍس

ينبـ "أؿبحىا ٌػسفىن الحلا  "]...[ مً حهت ومً وؿفىا بػمالء البادٌظُين الىىفمبًر

س الثاوي أّم  (.4 .)ؾ الخازج مً حهت أدسي" أن الحسان ال ًحظى بدغم  فيري ا الخلٍس

 أّن ما يهم باليظبت لهإالء هى "الّظ  ئلىحمُؼ اإلاىاهىين، مىبها 
ّ
ػبُت" والىكىف في ُادة الؼ

  وحه الىفىد ألاحىبي الري ًسون
ّ
ٌ 4. )ؾ "ًحىم فىق الاهخفاكت"ه أه بحالت  (. واللى

دًه  الاطخلواب هىا ٌػبر في الىاكؼ غً دًىامُت الحسان بغم الىظس غً مإٍّ

التي لها زهاؿاث الظُاطُت والاحخماغُت والثلافُت مً ؤلا حملت ومػازكُه، هما ٌػىع 

ت وؤلاًدًىلىحُت ُاس ي الري التي حػىع أًلا حالت الخجاذب الّظ و  ،مسحػُاتها الفىٍس

ً ميّ  ألاديرة. وكد طاهمذ اإلاىاكف اإلاخباًىت  طىتز الىكؼ في الجصائس دالٌ الػؼٍس

وفي  ،حدار ػسخ في اإلاىكف مً الحسانئفي ومػازكت ُاطُت مً مىالاة لألحصاب الّظ 

ػامل مػه داّؿت وأّن الحسان اطتهدفها حمُػا في مظاهساث الجمػت موالبا طبل الخّ 

 حُل.ًاها بالسّ ئ

 أما باليظبت إلاىكف املجخمؼ اإلادوي الري وان 
 
با ُّ  في الحاالث  مغ

ّ
مً هسف الظلوت ئال

جىظمها الاهخذاباث التي حالت أو في  ،جأًُد مىاكفهابغُت حظخدعي ججىُده  ذالتي واه

بما  والتي لم جىً هخائجها جأحي بأي مفاحأة بظبب غُاب الؼفافُت، فلم ًحظ ،الظلوت

ً.اهخمام  مًًىفي  ٍس  الخلٍس

 م الخالاكخـادي، ًلّد ُاق الّظ  في
ّ
سان ـ ت لٍس هاهاث التي ًىاحهها ت غً السّ غاّم زٍؤ

ُّ الحسان بظبب الّظ  ذت التي ُاطت الحيىم
ّ
  ظل

 
والتي  ألاديرة ىىاثمازض هُلت الّظ ج

س ألا ًـفها الخّ  اهتهذ  حُث ،(01 .)ؾ الػىاكبٌو بالػؼىائُت وغير محظىبت لٍس

 ُّ التي أغلبذ  حدارهداز اإلااٌ الػام. وفي دلم ألا إزث بالفظاد و ت هبري جميّ بفلائح مال

 وفي .زفػهاًاث الىاحب الخحّد أولى  مً الهّؽ  الاكخـادي الىكؼ أكبح 0205فبراًس 

غّدة مبادزاث لخبراء وباحثين ٌظخعجلىن  ظهسثُاس ي والاكخـادي لاغ الّظ ؿلب الىّ 

 
ّ
ًت إلايافحت الفظاد واطترحاع ألامىاٌ سوع في حملت حّد الحيىمت الجدًدة مً أحل الؼ

ؼاإلانهىبت   الىازداث. وجىَى
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 وىزوها حاء لُػل  حّساء حائحت لىً جدهىز الىكؼ الاكخـادي
ّ
د الىكؼ أهثر وطى ـ

  فُماإاث مدؼائمت جيبّ 
ّ
 ًخػل

ّ
ت مؼ جساحؼ أطػاز املحسوكاث التي ي داؿّ م باالكخـاد الىل

 
ّ
الّدًً الخازجي ٌظمح  اوػدامحتى وإن وان فمً مدادل الجصائس.  %53 ل حىاليحؼي

 للدولت بىىع مً اإلاىاوزة في املجاٌ اإلاالي ئال 
ّ
ال ساث أدسي جىحي بأّن الىكؼ أن زمت مإػ

باإلائت مً ػسواث اللواع الػام في مجاٌ  22هثر مً أ جـفُتكسز بظبب ًذلى مً 

ئكافت ئلى حالت ؤلافالض  ،ؼسواث الػاملت في البالدالمً  %21وؼان  وججمُدالبىاء 

س الثاوي، ؾد وؼان آلاالف مً الخجاز والحسفُين حّساء الحجس الـحي التي تهّد  . )الخلٍس

 ائكافت ئلى ذلً ف (.00
ّ
مً  الـىاغُت اليؼاهاث بػم مظذالتي هالذ ساث ن الخىج

لم الاحخماعي أؿبح غير ػساء الّظ  ػأنها حػلُد الىكؼ الاكخـادي للبالد داؿت وأّن 

 جد باجذممىً في أحىاء 
ّ
 .بشح اإلاىازد اإلاالُت  ظمـ

س ألاّوٌ ًبدو الاهخمام واضحا بمظألت الهىٍّ  ت كمً جداغُاث باليظبت للخلٍس

غُت دالٌ  مًوذلً  ،الحسان ذُت للمظألت ألاماَش هسوحاث في ألا الخرهير بالجروز الخاٍز

غي أ  "اؿوىاع اطخلوابلـ -مىر الاطخػماز-التي مّهدث  وكد اطخفحل هرا  ،غسبي" -ماَش

غُت وهى ما شاد   الىكؼ في أحىاء  مًالحسان مؼ ظهىز جىظُف طُاس ي للساًت ألاماَش

بت في هفىض اإلاؼازهين في الحسان )ؾالؼً و اهدؼاز حالت   .(02 .الٍس

 زث أحُاها بخددبلدان السبُؼ الػسبي التي جميّ  وبذالف حاالث في طُاق آدس،
ّ
 واضحل ـ

 أحىبُتللىي 
ّ
الػىف  طلمُخه وغدم اطخذدام ئكافت ئلى-ظم ، فان الحسان الجصائسي اح

بػدم جددل اللىي ؤلاكلُمُت والدولُت في الؼأن الجصائسي، ومسد  -مً هسف الظلوت

س ذلً  ذُت والراهسة الجماغُتحظب الخلٍس إلى جفػُل و  ،ألاٌو ئلى الخبرة الخاٍز

ت ت مىر ألاًام ألاولى للحسان والخمظً بالؼسغُت الدطخىٍز ا  ،الدبلىماطُت الجصائٍس وأدير 

ت ئلى دوز اإلاإطظت التي حظمذ الخالف لـالحها، ئكافت ئلى الحّع الىهني  الػظىٍس

ت مً  أحصاب وشخـُاث وهىُت مؼ الىكؼ الظُاس ي الري مّيز حػامل اإلاػازكت الجصائٍس

 (. 00-05 .)ؾ

سان  0205دٌظمبر  00وبؼأن الىكؼ الري أغلب الاهخذاباث السئاطُت لـ  ٌؼير الخلٍس

   ئلى الخحدًاث الىبري التي جىاحهها الظلوت
ّ
اث مً حهتغلى واف ، وإلى ئػيالُت ت اإلاظخٍى

جذّف هره الخحدًاث باألطاض اإلاظائل و  .حػامل الحسان مؼ هرا الىكؼ الجدًد
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كافت ئحػدًل كاهىن الاهخذاباث( ومحازبت الفظاد، دطخىز و الحػدًل  مثل) الخىظُمُت

 
ّ
لت بأشماث الجىاز الجغسافي للجصائس. أما باليظبت للحسان ئلى الخحدًاث الخازحُت اإلاخػل

س الثاوي بـ أمام جـمُم في مىاحهت  آلان أهه ًىضح فهى "اإلادؼىً" ــــالري ًـفه الخلٍس

ؼير مساغاة غلى اإلاض ي بمؼسوع ؤلاؿالح دون  الظلوت مىكف الفاغلين في الحسان. َو

س هىا مسة أدسي ئلى أن غُاب كُادة أو ممثلين غً الحسان كد ًذلم فساغا مً  الخلٍس

 .د في الخوابأو ئلى حالت مً الدؼّد  ،نهانػأهه أن ًإدي ئّما ئلى ؤلاؿابت بحالت مً ؤلا

س أو دزاطت ال ، ال ػً أن أي جلٍس ًفي بالحدًث غً الىكؼ أن  هًمىى دالؿت اللٌى

ً ٌؼىالن 0205مىر فبراًس  الجصائسي في شدم الحسان الحاؿل ٍس ، ومؼ ذلً فان الخلٍس

جسجبى ئطهاما أولُا لدزان بػم الجىاهب الظُاطُت والاحخماغُت والاكخـادًت التي 

راث الحاؿلت كمً هره الحسهت الاحخماغُت التي حؼهدها الجصائس مىر اطخلاللها. بالخغيّ 

ً، والخىزُم الري ميّ  ٍس س ئز الخلٍس كافت الى الللاءاث والؼهاداث التي اطدىد غليها الخلٍس

دزان حجم الخػلُداث ئ في تاإلاهخمين دازج الجصائس داؿّ  الثاوي بالخـىؾ ٌظاغدان

سان لللساء  الحاؿلت وؿػىبت الخػامل مؼ الىكؼ الساهً، وفي هفع الىكذ ٌظمح الخلٍس

سة التي ال ًمىً  اللثام غً ئماهت  دالٌمً  ،غفالهائبالحاهت بػدد مً اإلاػلىماث الغٍص

الىكؼ و أ ،بػم الجىاهب اإلاسجبوت بالحسان الؼػبي طىاء مً دالٌ مىكف اإلاإطظاث

  السؤي املخخلفت التي ًلدمها وؼواء الحسان.دالٌ  مًأو  ،الاحخماعي والاكخـادي

 بن زهين  بلقاسم

 


