
ــر  ــي يف الجزائ ــر االجتامع ــؤرشات التوت ــدت م تصاع
ــدة  ــهدت ع ــام 2017، إذ ش ــن ع ــام األوىل م ــال األي خ
مــدن يف واليــات بجايــة والبويــرة وبومــرداس وتيــزي 
أعــامل  تخللتهــا  النطــاق  واســعة  احتجاجــات  وزو 
حــرق وتخريــب للمرافــق العامــة، وانتــرت ظاهــرة 
تحديًــا  يعكــس  نحــو  عــى  الشــوارع،  »امللثمــن« يف 
ــدالع  ــرى ان ــع ذك ــن م ــا تزام ــو م ــة، وه ــلطة الدول لس
ــة يف  ــية قامئ ــم سياس ــاح بنظ ــذي أط ــوري ال ــراك الث الح
بعــض الــدول العربيــة، ال ســيام يف ظــل وجــود مشــكات 
سياســية  وســلطوية  اجتامعيــة  وفــوارق  اقتصاديــة 
متقاربــة بــن الجزائــر وتلــك الــدول، لكنهــا مل تتحــول إىل 
ــاد  ــق باالعتي ــارات تتعل ــعبية العتب ــة ش ــورة أو انتفاض ث
ــة حــدوث االنتفاضــات الشــعبية،  ــة تكراري عــى مواجه
ــا  ــدة، وإرث م ــبابية الجدي ــوى الش ــود الق ــف صم وضع
يســمى بـ«العريــة الســوداء«، وغيــاب املصداقيــة لــدى 
األحــزاب اإلســامية، ودور املؤسســة العســكرية املواجــه 
لــدول  االنتقاليــة«  و«املتاهــة  الداخليــة،  للفــوىض 
الثــورات العربيــة، والتخــوف مــن عــدوى الرصاعــات 

الداخليــة العربيــة املســلحة.

وبعبــارة أخــرى، ميكــن القــول إن التطــورات الثوريــة 
التــي اجتاحــت املنطقــة العربيــة خــال األعــوام الســت 
ــرصت  ــوري وإن اقت ــكل ث ــر بش ــل الجزائ ــة مل تط املاضي
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــدود، ع ــي مح ــرك احتجاج ــى تح ع
املنــاخ الداخــي مهيــأ لذلك، ال ســيام أن الذاكــرة الجمعية 

الجزائريــة خــرت ذلــك الــرصاع الداخــي عــى مــدى عدة 
ــر  ــة يف الجزائ ســنوات، حيــث كانــت الرصاعــات الداخلي
أكــر حــدة مــن حيــث تعــدد أطرافهــا ومعــدالت تكرارها 
وأعــداد ضحاياهــا وانســياب تأثرياتهــا، لدرجــة أن هنــاك 
الجزائريــة  »الحــرب  عليهــا  يطلــق  الباحثــن  بعــض 
الثانيــة«، بعــد الحــرب الجزائريــة األوىل لاســتقال عــن 
االســتعامر الفرنــي، وهــو مــا دعــا بعــض الكتابــات إىل 
ــراك  ــل الح ــري« يف ظ ــتثناء الجزائ ــن »االس ــث ع الحدي

الثــوري العــريب. 

التقدم من الخلف:
ــر ودول الثــورات  رغــم تشــابه املقدمــات بــن الجزائ
»وضعيــة  هنــاك  أن  أى  النتائــج،  اختلفــت  العربيــة، 
الجزائــر.  يف  ثوريــة«  »نتيجــة  إىل  تــؤد  مل  ثوريــة« 
ــدالع  ــة عقــود عــى ان ــا يقــرب مــن ثاث فبعــد مــرور م
االحتجاجــات يف الجزائــر، فإنهــا مل تصــل إىل ذروة احتدام 
ــدوره إىل إســقاط النظــام، عــى  ــذي يقــود ب الــرصاع وال
ــى  ــن، ع ــا واليم ــس وليبي ــرص وتون ــهدته م ــا ش ــو م نح
ــن  ــدم م ــة »التق ــا لنظري ــل منوذًج ــا متث ــن أنه ــم م الرغ
الخلــف« التــي تشــري إىل أنــه مــا تُحــل أزمــة حتــى تــرز 
أزمــة أخــرى تعيــد البــاد إىل املربــع األول، األمــر الــذي 
ــة النظــام الســيايس  ــق بطبيع ــري تســاؤال محــدًدا يتعل يث
الجزائــري الــذي اســتطاع إعــادة إنتــاج قــواه التقليديــة 
عقــب كل حركــة احتجاجيــة، حتــى صــارت »الحالــة 
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االحتجاجيــة الجزائريــة« عصيــة عــى إســقاط نظــام 
ــم.  الحك

ــري  ــوزراء الجزائ ــس ال ــال رئي ــياق، ق ــذا الس ويف ه
ــم الفنانــن  ــك ســال، عــى هامــش حفــل تكري عبداملال
ــر 2017  ــر يف 6 يناي ــة الجزائ ــة يف العاصم ــرص الثقاف بق
ــا،  ــو يعرفه ــريب وال ه ــع الع ــرف الربي ــاده ال تع إن »ب
وإن قــوة الجزائــر يف اســتقرارها ويف شــعبها القــادر عــى 
التصــدي ألى محــاوالت خارجيــة«. وأضــاف: »كانــت 
ــة  ــراف مكلف ــض األط ــن بع ــة م ــداءات مجهول ــاك ن هن
حقيقــة.  وهــذه  الجزائــر،  اســتقرار  لزعزعــة  مبهمــة 
ليســت أعــامال خطــرية، األمــر يتعلــق بأقليــات يف بعــض 

ــة«.  ــة بجاي ــص يف والي ــن باألخ ــر الوط ــات ع البلدي

كــام هــدد وزيــر الداخليــة نــور الديــن بــدوي، عــى 
ــده مروعــات  ــة خــال تفق هامــش ترصيحــات صحفي
مرتبطــة برنامــج الواليــة الرابعــة للرئيــس بوتفليقــة 
 ،2017 ينايــر   4 يف  قلمــة  مدينــة  يف   )2019-2014(
ــة  ــاول زعزع ــن يح ــد ضــد م ــن حدي ــد م ــرب بي بـ«ال
ــميتها،  ــن دون تس ــا، م ــم أطرافً ــة«، واته ــتقرار الدول اس
ــيام  ــاد«، ال س ــن الب ــتقرار وأم ــة اس ــعي لزعزع بـ«الس
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوات اإلرضاب ع ــاق دع ــد إط بع
واليــات  يف  النشــاط  مجــاالت  وتوقيــف  االجتامعــي 
القبائــل التــي تعــرف بأنهــا »معقــل املعارضــة ضــد 
ــل  ــة مث ــكات حكومي ــب ممتل ــم«، وتخري ــام القائ النظ
ــز  ــب ومراك ــح الرائ ــي ومصال ــل العموم ــات النق حاف
ــار  ــتهداف مق ــركات واإلدارات، واس ــض ال ــد، وبع الري
ــة،  ــة، واقتحــام محــال تجاري ــات للرتبي للرطــة ومديري

ــة. ــرق فرعي ــاق ط وإغ

يف  االحتجاجــات  لتلــك  الرئيــي  الســبب  ويعــود 
واليــات الــرق إىل اإلجــراءات االقتصاديــة واالجتامعيــة 
املؤملــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الجزائريــة ملواجهــة 
قانــون  مــا عكســه  النفــط، وهــو  أســعار  انخفــاض 
عــى  رســوًما  يتضمــن  الــذي   ،2017 لعــام  املوازنــة 
العقــارات ألغــراض تجاريــة وزيــادة يف أســعار مــواد 
ــاء واملــواد  ــن والكهرب ــل البنزي ذات اســتهاك واســع مث
القطــاع  يف  التوظيــف  وتجميــد  الرئيســية،  الغذائيــة 
ــام  ــن ع ــرتة م ــال الف ــور خ ــادة األج ــدم زي ــام وع الع
2017 وحتــى عــام 2019. وقــد رفعــت الفتــات مكتــوب 
عليهــا »كلنــا ضــد قانــون املوازنــة 2017« و«ال لسياســة 

ــن  ــاين م ــر تع ــة«، ال ســيام أن الجزائ التقشــف الحكومي
ــدات  ــذ عامــن بســبب تراجــع العائ ــة من أزمــة اقتصادي

النفطيــة.

فقــد تراجعــت أســعار النفــط مــن 110 دوالر يف عــام 
ــن 45 و50 دوالر يف عــام 2017، وتشــري  ــا ب 2013 إىل م
ــت  ــة متكن ــة الجزائري ــرات إىل أن الحكوم ــض التقدي بع
ــادرات  ــن الص ــار دوالر م ــى 800 ملي ــول ع ــن الحص م
تتمكــن مــن تحســن مســتوى  أنهــا مل  إال  النفطيــة، 
معيشــة الجزائريــن. ورغــم ذلــك، وحرًصــا عــى اســتقرار 
البــاد نــدد االتحــاد العــام للتجــار والحرفيــن الجزائريــن 
بالتهديــدات التــي تعــرض لهــا بعــض التجــار مــن قبــل 
ــد  ــم، والتهدي ــاق محاله ــى إغ ــم ع ــن إلجباره مجهول
بحرقهــا إن ظلــت مفتوحــة. كــام أطلقــت صفحــات 
جزائريــة عــدة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي حملــة 
ــف«  ــار« و«ال للعن ــوق االعتب ــر ف ــعار »الجزائ ــت ش تح
لرفــع العلــم الجزائــري عــى رشفــات املبــاين واملؤسســات 
والــركات والشــوارع يف 7 ينايــر الجــاري، بهــدف توجيــه 
ــن حريصــون عــى وطنهــم  ــأن الجزائري رســالة للعــامل ب

ــف. ــة والعن ــون الفتن ــه يف أت ويرفضــون دخول

إن هنــاك بعــض العوامــل التــي تفــر نجــاح الجزائــر 
ــم  ــريب، رغ ــوري الع ــراك الث ــة الح ــن موج ــاة م يف النج

ــايل: ــزة، عــى النحــو الت ــة املُحفِّ ــة الداخلي توافــر البيئ

الربيع األمازيغي:
حــدوث  تكراريــة  مواجهــة  عــى  االعتيــاد   -١
االنتفاضــات الشــعبية: ميكــن القــول إن الجزائــر ســبقت 
ــي ذات  ــع القبائ ــة الربي ــة بانتفاض ــدول العربي ــة ال بقي
املطلــب الثقــايف يف عــام 1980، التــي قادهــا شــباب 
ــة،  ــة الربري ــة الثقافي الجامعــات املنضــوي تحــت الحرك
كــام شــهدت البــاد أيًضــا انتفاضــة ســكان قســنطينة يف 
عــام 1986، ثــم انتفاضــة شــباب أكتوبــر يف عــام 1988، 
ــن 70  ــر م ــا أك ــي راح ضحيته ــة 2001 الت ــم انتفاض ث
ــع  ــت م ــي تزامن ــر الت ــة 5 يناي ــن حرك ــا ع ــا، فض قتي

ــام 2011.  ــة يف ع ــوري يف املنطق ــراك الث الح

ــة  ــاد املناطقي ــات ذات األبع ــررت االحتجاج ــد تك وق
خــال الفــرتة مــن عــام 2012 وحتــى عــام 2016 يف 
الجزائــر، وهــو مــا يعنــي أن احتجاجــات ينايــر 2017 مل 
تكــن أول االحتجاجــات الواســعة التــي تشــهدها بعــض 
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انتفاضــات  الجزائــر  بــل عرفــت  البــاد،  املناطــق يف 
ــبقت  ــدة، وس ــباب عدي ــأة وألس ــع فج ــد تندل ــعبية ق ش
التــي شــهدتها دول أوروبــا الرقيــة منــذ  الثــورات 
ــو ال  ــى نح ــايض، ع ــرن امل ــن الق ــات م ــة الثامنيني نهاي

ــة. ــة جزائري ــات داخلي ــاًم النتفاض ــي زخ يعط

ــري  ــة: تش ــراف املحتج ــة األط ــوح هوي ــدم وض ٢- ع
تلــك  يف  األساســية  املشــكلة  أن  إىل  الكتابــات  بعــض 
ــنوات  ــال الس ــر خ ــهدتها الجزائ ــي ش ــات الت االحتجاج
املاضيــة تتمثــل يف عــدم معرفــة هويــة األطــراف الداعيــة 
لهــا، فهــى مجهولــة املصــدر وتختفــي وراء شــبكات 
املحتجــن  مطالــب  أن  فضــا  االجتامعــي،  التواصــل 
ــب  ــى املطال ــزت ع ــا رك ــام أنه ــامل. ك ــة املع ــري واضح غ
االجتامعيــة وتجاهلــت األبعــاد السياســية، وخاصــة منــذ 

العهــدة الثانيــة للرئيــس بوتفليقــة.

مواجهة اإلفقار:
ــة:  ــة الجزائري ــن الحكوم ــة م ــتجابة الرسيع ٣- االس
ففــي أعقــاب انــدالع االحتجاجــات االجتامعيــة يتــم 
اتخــاذ خطــوات محــددة ملواجهتهــا، عــى نحــو مــا 
ــر 2011، بإعــان الحكومــة  ــم التعامــل معــه يف 5 يناي ت
الزيــت  وتحديــًدا  الغذائيــة  املــواد  أســعار  تخفيــض 
والســكر، حفاظًــا عــى القــدرة الرائيــة للمواطنــن، 
وهــو مــا ســاعد عــى إدارة واســتيعاب الغضــب الشــعبي 
ــة والســلب  ــه أعــامل الرق ــرزت في ــذي ب ــت ال يف الوق

بواســطة العصابــات اإلجراميــة. 

والوقــود  االســتهاكية  األســعار  ارتفــاع  ومــع 
)مثــل الزيــت والســكر والقهــوة والحليــب والبنزيــن 
ــا  ــة مب ــن 40 يف املئ ــر م ــرًا بأك ــاز( مؤخ ــاء والغ والكهرب
يطــاول الفئــات الشــعبية األقــل قــدرة رشائيــة، يفــرتض 
ــو  ــي، وه ــم االجتامع ــات للدع ــة سياس ــاذ الحكوم اتخ
مــا بــدا يف تأكيــد وزيــر الداخليــة الجزائــري خــال 
ــزام الحكومــة بسياســة  ــه منطقــة قاملــة عــى »الت زيارت
الدعــم االجتامعــي، وأن الدولــة تبقــى الضامــن الوحيــد 
ــادي  ــرف االقتص ــم الظ ــن، رغ ــة للمواط ــدرة الرائي للق
االســتثنايئ«. وقــد خصصــت الحكومــة بالفعــل أكــر 
ــة عــام 2017 لتثبيــت  ــارات دوالر يف ميزاني مــن 10 ملي

ــن. ــه للمواط ــايل املوج ــم امل الدع

معارضة مشتتة:
الشــبابية  املعارضــة  القــوى  صمــود  ضعــف   -٤
ــي خرجــت يف احتجاجــات  ــوى الت ــدة: وهــى الق الجدي
التنظيميــة  الناحيــة  مــن  أصبحــت  والتــي  داخليــة، 
ــة،  ــات املدني ــية واملؤسس ــزاب السياس ــر األح ــارج أط خ
بعــد أن فقــدت األخــرية القــدرة عــى اســتقطاب هــذه 
السياســية  للحريــة  املتطلعــة  املجتمعيــة  الريحــة 
والعدالــة االجتامعيــة. وحتــى األحــزاب ذات التوجهــات 
التجنيــد  عــى  بقدرتهــا  اتســمت  التــي  اإلســامية 
ــري  ــع الجزائ ــن املجتم ــة م ــات عريض ــيايس لقطاع الس
ــأزق  ــرى يف م ــى األخ ــت ه ــعينيات دخل ــد التس يف عق
صغــرية  أحــزاب  إىل  منهــا  البعــض  وتحــول  داخــي، 
وعــدم  نتيجــة ضعــف خطابهــا  مجهريــة،  وكيانــات 

واقعيــة أفكارهــا، فضــا عــن رصاعاتهــا الداخليــة.

كــام أن هــذه القــوى الشــبابية الجديــدة غــري منظمــة 
فئويــة  تركيبــات  تضــم  حيــث  املطالــب،  ومتعــددة 
ــاب  ــل، وط ــن العم ــل ع ــباب العاط ــل الش ــة مث مختلف
ــا  ــرية. فض ــعبية الفق ــاء الش ــكان األحي ــات، وس الجامع
عــن أن هــذه القــوى الشــبابية ال متلــك االســتمرارية 
املطلــب  أحاديــة  أحيانًــا  تبــدو  كــام  االحتجاجيــة، 
)البطالــة، والســكن، واألجــور(. لكــن هــذه الحــركات مل 
تصــل إىل درجــة العاصفــة التــي ميكــن أن تــؤدى إىل 
تغيــري جــذري عــى مســتوى هيــكل النظــام الجزائــري. 
ــب  ــن جان ــدرة م ــدم ق ــاك ع ــإن هن ــرى، ف ــارة أخ وبعب
القيــادات املعارضــة عــى منافســة نظــام الحكــم يف 

ــر. الجزائ

العشرية الحمراء:
٥- اإلرث الثقيــل والتجربــة املريــرة للجزائــر مــع 
العرشيــة الســوداء: وذلــك خــال فــرتة التســعينيات 
ــة راح  ــرب أهلي ــلبية وح ــات س ــن تداعي ــا م ــا أعقبه وم
ــن  ــرتة م ــال الف ــري خ ــف جزائ ــو 200 أل ــا نح ضحيته
املفقوديــن  بخــاف   ،2002 عــام  وحتــى   1992 عــام 
والنازحــن. ومــن هنــا، ســاد تخــوف لــدى املواطــن 
ــي  ــاد الت ــف املض ــف والعن ــة العن ــودة إىل حال ــن الع م
ــن  ــعينيات م ــد التس ــري يف عق ــهد الجزائ ــدرت املش تص
ــن،  ــن الزم ــن م ــتمرت لعقدي ــي اس ــايض، والت ــرن امل الق
ــة  ــروح البري ــتوى ال ــى مس ــة ع ــا قامئ ــزال آثاره وال ت

لماذا لم تتحول االحتجاجات إلى ثورة شعبية في الجزائر؟
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وتدمــري إمكانيــات البــاد املاديــة. ووفــق تعبــري البعــض، 
فــإن أحــد األســباب الرئيســية لحصانــة الجزائــر مــن 
ــة« وليــس متاســك  ــورة الشــعبية هــو »الدمي–قراطي الث

الدميقراطيــة.

وهنــا، فــإن أغلــب قطاعــات املجتمــع الجزائــري 
وفًقــا  تســرتيح  أن  وعليهــا  نقاهــة  مرحلــة  تعيــش 
التجاهــات عديــدة. فقــد خرجــت دعــوات مناهضــة ملــا 
ــى  ــام 2011 ع ــبتمر« يف ع ــورة 17 س ــه »ث ــق علي أطل
مواقــع التواصــل االجتامعــي تتخــذ موقًفــا مضــاًدا، وهــو 
ــورة  ــل »ضــد ث مــا جســدته شــعارات مختلفــة مــن قبي
ــر«  ــتقرار الجزائ ــة واس ــع بوتفليق ــبتمر 2011 وم 17 س
ــيام  ــة«، ال س ــبتمر املزعوم ــورة 17 س ــد ث ــا ض و«جميًع
بعــد تدخــل الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ يف مســار هــذه 
عريضــة  قطاعــات  دفــع  الــذي  األمــر  االحتجاجــات 
ــارعة  ــول مس ــدم قب ــري إىل ع ــام الجزائ ــرأى الع ــن ال م

ــم.  ــار غضبه ــف مث ــن إىل قط اآلخري

بديل متعثر:
لــدى األحــزاب اإلســامية:  ٦- غيــاب املصداقيــة 
ألحــزاب  البديــل  الخيــار  أنهــا  يتصــور  كان  والتــي 
الحكومــة، كــام أن طموحهــا يتجــاوز بكثــري إمكانياتهــا. 
ــار  ــن تي ــر ع ــي تع ــس« الت ــة »حم ــب أن حرك إىل جان
لهــا  تســمح  مصداقيــة  متلــك  ال  املســلمن  اإلخــوان 
باكتســاح االنتخابــات، حيــث أنهــا كانــت عضــًوا يف 
منــذ عــدة ســنوات، وتشــارك يف  الرئــايس  التحالــف 
التــي كانــت رشيــًكا  تحمــل املســئوليات الحكوميــة 

ــا. فيه

ــس«  ــة »حم ــدرة حرك ــف ق ــر لضع ــري آخ ــة تفس ومث
ــذي  ــرب -ال ــامين الع ــع اإلس ــار ربي ــاق بقط ــى اللح ع
ــة اإلســامية  ــت الحال ــام -2013 وهــو تفت ــذ ع تعــر من
السياســية يف الجزائــر. وتبــدو املعضلــة التــي تواجــه 
ــة أن أى تحــرك بالشــارع سيكتســب  املعارضــة الجزائري
العربيــة  الثــورات  لبقيــة  خافًــا  اإلســامي،  الطابــع 
ــا ســيجعل  ــا، وهــو م ــا شــعبيًا عاًم ــي اتخــذت طابًع الت
مواجهــة اإلســامين أيــر كثــريًا عــى أجهــزة األمــن 

ــش.  ــوات الجي وق

٧- الــدور الرئيــي للمؤسســة العســكرية: والتــي 
ــام  ــة النظ ــن حامي ــس م ــى مــرص وتون ــت يف حالت تحول

ــدث  ــك مل يح ــن ذل ــعبية، لك ــورات الش ــة الث إىل حراس
ــم  ــعبية، بحك ــات الش ــرار االنتفاض ــم تك ــر رغ يف الجزائ
التداخــل الشــديد بــن مؤسســتى الرئاســة والجيــش، 
ــن  ــدات م ــة تهدي ــة أي ــا يف مواجه ــا مًع ــث تضامن بحي
الخــارج أو الداخــل، وهــو مــا بــرز عنــد تنحيــة الرئيــس 
بوتفليقــة  عبدالعزيــز  وتــويل  زروال  اليمــن  الســابق 

ــم. الحك

المصيدة االنتقالية: 
التحــوالت  ســادت  التــي  االنتقاليــة  املتاهــة   -٨
ــة: إذ ال  ــورات العربي ــد الث ــا بع ــة م ــة يف مرحل الداخلي
ــة  ــم القدمي ــار النظ ــن انهي ــيطة ب ــة الوس ــت املرحل زال
وبنــاء النظــم الجديــدة تتســم بالتعقيــد الشــديد يف 
بعــض الــدول، بحيــث تشــبه املتاهــة الناتجــة عــن 
الدخــول يف مســارات متنوعــة واســتنزاف يف مراحــل 
مختلفــة، لدرجــة أن هنــاك اتجاًهــا ســائًدا يف الكتابــات 
ــة  ــة متعــددة« وليــس »مرحل يشــري إىل »مراحــل انتقالي
أدبيــات  يف  عليــه  يطلــق  مــا  أو  واحــدة«،  انتقاليــة 
للمراحــل  املتتاليــة  »املوجــات  املقارنــة  السياســة 

الشــعبية«. الثــورات  أعقــاب  االنتقاليــة يف 

السياســية  القــوى  بــن  التوافــق  غــاب  فقــد 
واألحــزاب  الثوريــة  والحــركات  الفكريــة  والتيــارات 
السياســية يف دول الثــورات العربيــة يف مراحــل االنتقــال 
مــن الثــورة إىل الدولــة فيــام يتعلــق بحــل املعضلــة 
األمنيــة ومعالجــة األزمــة االقتصاديــة وبنــاء املؤسســات 
ــاذ  السياســية والتوافــق حــول املســألة الدســتورية وإنف
العدالــة االنتقاليــة وتحقيــق املصالحــة الوطنيــة مبــا 
ــل. ــات أفض ــاء جمهوري ــى لبن ــرتاتيجيات مث ــؤدي الس ي

االستقرار الهش:
ــية  ــاوف الرئيس ــد املخ ــي أح ــس األمن ــل الهاج وميث
ــورة شــعبية  ــن تحــول االحتجاجــات إىل ث ــن م للجزائري
يف ظــل ترصيحــات رســمية عكســتها أحاديــث وزيــر 
ــد األول  ــزال التهدي ــاب ال ي ــا أن اإلره ــة مفاده الداخلي
يف عــام 2017 يف خضــم مــا تشــهده دول الجــوار، ال 
ســيام ليبيــا وتونــس. لــذا كان يفــرتض اســتمرار اإلرضاب 
الســلمي يف الجزائــر خــال الفــرتة مــن 2 وحتــى 7 ينايــر 
ــط  ــري املنضب ــف غ ــامل العن ــدالع أع ــن ان ــاري، لك الج
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ــرأي  أدى إىل الرتاجــع بعدمــا شــعرت قطاعــات مــن ال
ــار  ــن املس ــول اإلرضاب ع ــر تح ــري بخط ــام الجزائ الع
الســلمي، وتعالــت األصــوات املناديــة بإعطــاء األولويــة 

ــي. ــن القوم لألم

انــدالع  مــن  الرغــم  عــى  إنــه  القــول  خاصــة 
منــذ  الجزائــر  يف  مســتمرة  واحتجاجــات  إرضابــات 
بضعــة أعــوام، إال أنــه مل تحــدث ثــورة مشــابهة كالتــي 
يعكــس  نحــو  شــهدتها دول عربيــة عديــدة، عــى 
»خصوصيــة الحالــة الجزائريــة« املرتبطــة مبتغــريات 
ــدة  ــلحة ممت ــة مس ــات داخلي ــل يف نزاع ــيطة تتمث وس
وغيــاب مصداقيــة القــوى املعارضــة البديلــة ســواء 
الجديــدة )الحــركات الشــبابية(  أو القدميــة )الجامعات 
اإلســامية( وإرث »العريــة الســوداء« يف التســعينيات 
ــار  ــم واآلث ــام الحك ــاز املؤسســة العســكرية لنظ وانحي
الســلبية املضاعفــة عــى االقتصــاد الوطنــي والتطــورات 

املتعــرة يف دول اإلقليــم.
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عن المركز:
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــري   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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