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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن 
 
ت حقوق وكذلك مركز القاهرة لدراساالمحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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  رؤى: هل انتىه الحراك الجزائري؟
 

 لويس مارتيني    
 

 

 

 

 

 

 االنتقال السياسي  السياسية؛، الحركات السلطوية ؛الحراك ؛الجزائر  وسوم: 

 

 

 

 

 

 عامي 
ي الجزائر، عرف، هدفت حركة احتجاجية شعبية غي  2020و 2019بي  

 
النظام ، لتغيي  «الحراك»باسم  تمسبوقة ف

. «دولة مدنية غي  عسكرية»إل تركي    –حسبما أعلنت شعاراتهم–سىع المتظاهرون و  1. وإرساء سيادة القانونبشكل سلمي 

؛ األمر لذي دفعهم 1954ثورة  قد اختطفوا « العسكر»أن المتظاهرون اعتي  وعي  إعادة قراءة تاري    خ الجزائر ما بعد االستعمار، 

، 1957الذي اغتيل عام  مهندس مؤتمر الصومام عل غرار رمضان عبان ،إحياء الشخصيات المنسية من تاري    خ األمةإلعادة 

ي بن مهيدي وعلي البوانت، القادة الثوريون إبان حرب االستقالل الجزائرية و يطرح الحراك مسألة و خرين مثلهم. آوالعرب 

 االستقالل المُ »
َ
ي ذكرها فرحات عباس، الرئيس األسبق للحكومة المؤقتة «رصاد

 2. الت 

الوطن أن صحيفة وذكرت  الصحف الناطقة بالفرنسية شعارات الحركة.  ، تناقلت2019يوم الخامس من يوليو عام  

ي أن «1962لم يسمع مثلها منذ عام »المتظاهرين رددوا شعارات  صادر الشارع »، بينما قالت صحيفة لو سوار داليجي 

ي أن المتظاهرين غنوا . «يوم خمسة يوليو
ب  ! نعم، تعيش الجزائر » هتف الشارع: فيما  «أعيدوا لنا استقاللنا»وكتبت ليي 

ا هو عل األرجح الشعار الذي كان أكير انتشار  إال أن . «النظام، اخرج! »، و«الجزائر حرة وديمقراطية» ،«! اطردوهم كلهم

ينكان ال. «الشعب يريد االستقالل! » ي أسبوعه العش 
 
الستار عن الدولة يزي    ح باختصار كان الحراك  3. حراك وقتها ف

 
ً
وعملت هذه الحركة . «لصوص»و «مغتصبون» محاكمة النخب السياسية والعسكرية للنظام عل أنهم الجزائرية، محاول

ا ستيالء اال عل إعادة   العام من خالل السياسة عي  األجيال. المجال عل فعلي 

اير عاماندلعت  ي العاش  من في 
 
ي أعقاب اإلعالن  ،2019االحتجاجات ف

 
عن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية ف

ي عام وكان ترشح بوتفليقة  4. خامسة
 
ا  عدة؛ لوالية رابعة قد أثار انتقادات 2014ف يه من نظر  ضعف شديد بعد لما يعي 

ي عام 
 
ا عل التنقل عل كرسي متحرك، وغي  قادر عل الكالم، ن مجي   كاحينها  . ورغم أنه 2013إصابته بجلطة دماغية ف

ا  ا إال نادر 
 
ا لست سنوات أخرى ؛ولم يظهر علن  أن بوتفليقة ظل رئيس 

ا
ي عام  5. إل

 
، انفجر الغضب العام وازدراء 2019لكن ف

ية النظام الذي بدا غي  قادر عل تقديم رؤية مقبولة لغالبية الشعب، وتحول إل احتجاجات جما مئات اآلالف ضمت هي 

شيح بوتفليقة ؛من الجزائريي   من جميع األطياف شح  6. للتعبي  عن رفضهم لي  وبعد أسابيع قليلة، أعلن الرئيس أنه لن يي 

 لوالية جديدة. 

ي غضون 
 
 مناصبهم، العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية غادر أشهر، عدة وف

 
ي لم يكن ممكن

المساس بها  ا الت 

وتطهي  بعيد المدى. وطالب  ،واصل المتظاهرون السلميون المطالبة بإصالح شامل للنظام السياسي ما ك  من قبل. 
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ا ما يوصف بأنه  «الحراك» ، والذي غالب  ي لتفكيك االقتصاد الريىعي
بتغيي  شامل للنخبة وإرساء دولة يديرها المجتمع المدب 

 7«.مافيا»

ا العتماده الفعال عل الذاكرة الجماعية    ؛والرموز ونظر 
َّ
ي مث

ل الحراك توليفة من تصورات الحركات االحتجاجية الت 

ي »سبقته، من 
ي التسعينيات. وصاغ  «الربيع األمازيىع 

 
ي الثمانينيات إل الحركة اإلسالمية ف

 
مثل هذه الحركات  ،«الحراك»ف

ا لتغيي  النظام يتعارض مع المصالح السياسية للجيش وأجنداته. 
ا ثوري  ويلعب الجيش دور الضابط السابقة، برنامج 

ي الساحة السياسية
 
ي الجزائر، ويحدد لجميع األحزاب والحركات السياسية مكانها ووظيفتها ف

 
ويثي   8. المركزي للسياسة ف

، فهو مصدر  ي اآلن  حباطاإل فخر و للالجيش مشاعر متناقضة بي   الجماهي 
 
 نفسه. ف

اكيي   ، بشكل خاص للجيشعامة و للنظام  ،يمثل ديمقراطيو الحراك
الموجة التاريخية الثالثة من المنشقي   بعد االشي 

ي واقع
 
. ف ي أعقاب ، األمر  واإلسالميي  

 
اكيون، بقيادة آيت أحمد، 1962االستقالل عام وف شمولية »ضد ، ناضل االشي 

اكية»حسبما أسماها حزبه –« النظام استعادة الثورة »داعي   إل  –1963والذي تأسس عام « جبهة القوى االشي 

ي إطار  «لجزائريةا
 
ي »ف اكية قائمة عل الدعم الشعت 

. «العدالة االجتماعية والحرية»الضامن الوحيد ل باعتبارها ، «اشي 

ي اختطفت وُش 1962-1954وأصبحت قصة الثورة الوطنية )
، أي جيش التحرير «انقالبيو الحدود» قت وأشها (، الت 

، مصفوفة  ي
ي الوطت  ي الذي أصبح الجيش الشعت 

 9. لمعارضة الحكم العسكريالوطت 

اكية )تم إطالق شاح حوالي 1965ولكن بعد انقالب عام  مقاتل من جبهة  3000، تم تحييد جبهة القوى االشي 

ا(
 
اكية؛ تعرض بعضهم للتعذيب وعير عل بعضهم ميت -1965وغرقت الجزائر تحت حكم بومدين ) 10،القوى االشي 

 للم1979
ً
ك مجال ي إجماع سياسي ال يي 

 
 1991-1980طالب الديمقراطية. وواجه خليفته الشاذلي بن جديد )( ف

ً
 (، أول

] ي
بري ]األمازيىع  ي خضم أزمة  11،الربيع الي 

 
ثم الموجة الثانية من االحتجاج ضد النظام، بقيادة اإلسالميي   هذه المرة، ف

ميل 10إل  1986اجتماعية واقتصادية اندلعت مع انهيار أسعار النفط عام   . دوالرات للي 

 
 
ي أكتوبر  ا رد

 
ي نظام التعددية الحزبية. أنىه النظام نفسه، و  أصلح، 1988عل أعمال الشغب ف

حكم الحزب الواحد وتبت 

ثم الجولة األول من  1989وفاز حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وهو حزب سياسي جديد، باالنتخابات البلدية عام 

يعية عام ي قلب الدولة، من أجل تصحيح كان هدف الجب  12. 1991االنتخابات التش 
 
هة اإلسالمية لإلنقاذ هو وضع اإلسالم ف

د الحزب بانحدار الدولة بعد1954ثورة  «انحرافات»
ا
استول الشيوعيون والعلمانيون والمتحدثون باللغة الفرنسية ما . وند

مي   ديني   1962عل السلطة عام   
إحياء بتحفي   المجتمع لا والمتحدثي   بالعربية. وسعت جبهة اإلنقاذ عل حساب الملي 

 
 
ي إطار دولة إسالمية. وخوف

 
ي هذه الدولة الجديدة،  «الكافرة»ا من أن يكون الضحية اإلسالم واستعادة الثقة والتضامن ف

 
ف

ق 
ّ
معسكرات اعتقال ل، وأرسلهم واعتقل اآلالف من أعضاء الحزب ،وحل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  ،الجيش االنتخاباتعل

ي الصحراء 
 
ي  13. ف

 
ي نهاية التسعينيات، عل  «حرب شاملة»وانخرط الجيش ف

 
ي الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ف ضد إسالمت 

ي 
 
.  «استئصال»حساب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، ونجح ف  تهديد البديل اإلسالمي

ي 
 
ي النجاة عل مدى عقدين من الزمن بعد الحرب األهلية المؤلمة ف

 
رغم ب التسعينيات، نجحت الدولة الجزائرية ف

ة من تصدير الغاز الطبيىعي للرئيس بوتفليقة ) ؛االضطرابات والثورات والحروب ( 2019-1999إذ منحت العائدات الوفي 

اء السلم االجتماعي  ي والحركات الشع ،الموارد الالزمة لش 
بية، مع واستمالة الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدب 

ة أثناء الحرب األهلية–االعتماد عل الجيش  إلكراه أو  –الذي اكتسبت وحداته القتالية واالستخباراتية الكثي  من الخي 

 . بسبب الخصومات  ؛تحدي الرئيسعن النخبة السياسية فيما عجزت سحق المعارضي   السياسيي   واالجتماعيي  

  الذي ظهر خالل الحرب األهلية. الداخلية العميقة الناشئة عن االئتالف السياسي 

ة حكم بوتفليقةطيلة  ا ومتنامي   ا السخط واالضطرابات الشعبية حاض   ظل لذلك، بينما   أن الدعوات  ؛في 
ا
إلجراء إل

،  نادرة. تغيي  سياسي أساسي كانت  ا فإنه  ، «الحراك»ظهر حينما وبالتالي ا سياسي  ي يمتلك كان يواجه نظام 
 
تجربة طويلة ف

ي الداخل، و مواجهة 
 
ة لم يستوعبها متظاهرو الحراك هي أعدائه ف  . عل اإلطالقخي 
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 لماذا فشل الحراك؟

 

ة الختفاء  ات كثي  ا بالتأكيد  مارسلقد . «الحراك»هناك تفسي  هيب ،االعتقاالت إذ ساهمت  ؛القمع دور  والمضايقات  ،والي 

ي ويض أمن الدولة االتهامات المتعددة بتقإل جانب  ،وحظر التظاهرات ،القانونية
 
. لكن برغم أن  ف إضعاف الحركة بشكل كبي 

 
ً
.   القمع كان عامل  أنه لم يكن السبب الرئيسي

ا
ا، إل والعوامل  ،19-جائحة كوفيدمن قبيل حاالت الطوارئ كذا فإن مهم 

هاتي   الفرصتي   كما أن النظام سيستغل بشكل أفضل فشل الحركة.  يوضحان  ،التنظيمية مثل رفض التحول إل قوة سياسية

 14بمهارة. 

ا إلبطاء تقدم  ي الواقع، تطلب األمر وباًء عالمي 
 
ي أوائل مارس  «الحراك»ف

 
ي ظل ، 2020ثم اختفائه. ف

 
مخاوف من ف

ي 
ق األوسط، رفض متظاهرو الحراك تعليق مظاهرات  19-وباء كوفيد تفس  ي جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا والش 

 
ف

ي 
 
 ،التوالي  عل السادسة والخمسي   للجمعة  ،إل الشوارع 2020الثالث عش  من مارس عام  الجمعة. وخرج المتظاهرون ف

ين من مارس، . «لن توقفنا كورونا وال االعتقاالت! »مرددين هتافات  ي العش 
 
شوارع خلت ولكن بعد أسبوع واحد فقط، ف

ى ا إذ  ؛العاصمة والمدن الكي 
 
ا  ،قرر الحراك وقف المظاهرات مؤقت هرين عل محاربة الوباء من خالل تنظيف المتظامشجع 

حركة لم يكن من الممكن إيقافها من خالل اعتقال النشطاء  19-الشوارع وتعقيمها. بالتالي أنهت األزمة الصحية ل كوفيد

أو تكتيكات التخويف. واستغلت السلطات الجزائرية هذا االنقطاع لتكثيف قمعها للحركة، فيما استغل الجيش عالقاته 

ي بتغطية إعالمية مع ال
، حظ  ي يحتاجها القطاع الصحي عي  جش جوي بي   الجزائر والصي  

اد اإلمدادات الت  صي   الستي 

ي أبريل
 
تصميم الدولة الجزائرية سمح للبالد » ، عل سبيل المثال، كتبت صحيفة الجيش العسكرية، أن2020 واسعة. ف

ي و نفسها . وكانت المشاعر 15«بتجنب مأساة حقيقية
 
جودة مثل صحيفة الوطن عالية السائل اإلعالم الرئيسية سائدة ف

ي مقال افتتاحي بتاري    خ الخامس عش  من أبريل 
 
ي كتبت ف

 16«.الدولة رفعت التحدي»، 2020الت 

ي الختفاء الحراك هو رفض الحركة تحويل نفسها إل قوة سياسية منظمة
ي الواقع، كانت  17،السبب الرئيسي الثاب 

 
ف

 
ً
ي تغيي  النظام بالجملة، بدل

 
 اجتاح هذا الموقف ،ديناميكية التغيي  إل جانب من التغيي  من الداخل، قاتلة للحركة.  الرغبة ف

عيتها. وألنها ال تثق باألحزاب السياسية، المتهمة باالستقطاب، فشلت الحركة  الحركة ي كانت واثقة ومقتنعة بقوتها وش 
الت 

ي بناء
 
ا لآلمال، وهو ما ن سلوك الطبقة السياسية كان مخيب  هنا ألروابط هيكلية مع أحزاب المعارضة. وتجدر اإلشارة  ف

ا.  ي سلة واحدة ورفضهم جميع 
 
ي وضع األحزاب والقادة الجزائريي   ف

 
 يفش كراهية الحراك لها. لكن الخطأ كان يتمثل ف

وط لبوتفليقة من  «الحراك»كان رفض  ي الديمقراطي جانب للدعم غي  المش 
ي والتجمع الوطت 

جبهة التحرير الوطت 

ا، )هتف المتظاهرون 
 
وع ي الديمقراطي يخرج! »مش 

ي المتحف، التجمع الوطت 
 
ي ف

إذ لم يعد بإمكان (. «جبهة التحرير الوطت 

لالتحاد متظاهري الحراك تحمل رؤية شخصيات مقربة من الرئيس السابق، مثل عبد المجيد سيدي السعيد، األمي   العام 

ي عام 
 
، الذي أعلن ف أو  ،«باسم العمال والعامالت والمتقاعدين، بوتفليقة هو مرشحنا»: 2019العام للعمال الجزائريي  

 
 
ي التحالف الرئاسي  ا علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. وبالمثل، كان رفض عدد

 
ة ف ال يحىص من األحزاب الصغي 

ا مف ا. ولكن لماذا تتبنوا الموقف الذي ال يمثلون سوى أنفسهم، أمر  ا تمام  من أحزاب المعارضة مثل التجمع من نفسها هوم 

ا عن مقاومة النظام وأعلنت عن مقاطعة  ي لم تتوقف تاريخي 
اكية، الت  أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى االشي 

ن )حزب العمال( وعلي بن لالنتخابات الرئاسية؟ عندما سعت شخصيات مثل لويزة حنو  «جماعية ونشطة وسلمية»

فليس )طالئع الحريات( وسعيد السعدي )الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية( لالنضمام إل 

ء نفسه عل شخصيات مثل عبد الرزاق مقري )حركة  ي
المتظاهرين، قوبلوا باستهزاء وصيحات استهجان. وينطبق الس 

اير مجتمع السلم(، الذي أعلن ترشحه للرئاس ي في 
 
 2019ة ف

ً
ي مصلحة ، قائل

 
ي مصلحته، ولكن ف

 
 إن ترشيح بوتفليقة ليس ف

ي يتعرض لها البلد. ئمستغلي الوضع. وأنهم سيتحملون المس
 ولية الكاملة عن العواقب والتهديدات الت 

ي حاولت دون جدوى تغيي  النظام سلمي   «الحراك»لقد لفظ 
كتها لمجرد مشار  ؛ا كل هذه األحزاب والشخصيات الت 

ي انتخابات رئاسة بوتفليقة. بمعرفتهم الوثيقة بالنظام والجيش وشبكاته، كان بإمكان هؤالء السياسيي   منح الحراك رؤية 
 
ف

فقد أخطأ  ؛حزاب معارضةأل وال يحتاج  «الشعب»ا بأنه يمثل ألن الحراك كان مقتنع   ،كتاتورية. لكنيثاقبة حول محاربة الد
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، إما بالتحالف مع قوى سياسية معارضة أو أن يصبح هو نفسه قوة  ي مجال السياسة القاسي والمتعير
 
برفض االنخراط ف

 سياسية جديدة. 

ء مرتبط بالعالما بنقائه وأصالته، معتي   مخمور   «الحراك»كان  ي
ام.  ا كل س  ا وغي  جدير باالحي 

 
السياسي القديم فاسد

 
ً
ة من ذلك، كان يبدل ي للحركة أن تكون منفتحة عل بناء عالقات مع شخصيات ذات خي 

أو مع األحزاب السياسية  ،نبىع 

خلق قوة اجتماعية وسياسية قادرة عل تحدي األجندة السياسية للنظام )االنتخابات الرئاسية، ل ؛المعارضة المستضعفة

يعية، االنتخابات المحلية(. لم يتمكن  من توسيع نطاقه ومضمونه ليبق  قوة نابعة  «الحراك»االستفتاء، االنتخابات التش 

 . ي
 من المجتمع المدب 

ي عام 
 
اكي 2022ف

ي حي   ضايقت  ،، علق مجلس الدولة حزب العمال االشي 
 
وهدد االتحاد من أجل التغيي  والتقدم، ف

لقد أصبحت أحزاب وزارة الداخلية قادة الحركة الديمقراطية واالجتماعية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. 

ا سهلة للنظام. باإلضافة إل ذلك، من خالل 
 
ي دعت إل مقاطعة االنتخابات ورفضها متظاهرو الحراك أهداف

المعارضة الت 

ي السياسة، ُح 
 
نفسه من التمثيل داخل المؤسسات السياسية، مما أدى إل هيكلية ونهج  «الحراك»رم رفضه المشاركة ف

ي داخل الحركة مع غياب ال
اكيي   واألمازي    غ واإلسالميي    ،مثل أسالفهم تمثيلها.  همقادة الذين يمكنأفق 

كان الحراك   ،االشي 

ي  ؛لذكاء السياسي ليفتقر  ض طريقه، واصطدمت ديناميكيات التغيي  المنهح  ي تعي 
للتغلب بشكل أفضل عل العقبات الت 

 18. مرة أخرى بواقع الجيش

ل  ي المؤسسات السياسية سها
 
ا رفض الحراك االستثمار ف ي واقعنسبي 

 
 ميثاق البديل الديمقراطي فإن ، األمر  قمع النظام. ف

ي وأحزاب المعارضة والنقابيي   والمثقفي   والمحامي   –
ي  –وهو هيكل تتكون من منظمات المجتمع المدب 

 
ي  2019وقع ف

 
ف

ا، ويض  به، بعدما  ان قوى سياسي خاش مقدم  انتخاب عبد المجيد تبون واعتي  جميع المؤسسات السياسية رفض  مي  

 . عي
 فغي  ش 

ً
ي االنتخابات؛ دعا ميثاق  من تحدي النظام سياسي  بدل

 
اح بديل سياسي ف ، واقي  ، وتقديم المرشحي   ا، وبناء مني 

 ، ي
ي المجتمع المدب 

 
، تحت تأثي  فاعلي   ف ي لالبديل الديمقراطي

 
 مقاطعة ستكون قاتلة له. رفض االنتخابات واالنغالق ف

ا ألن  ،كانت هذه خطوة صادمة ي النضال من أجل تمتلك بعض الجمعيات المشاركة نظر 
 
ة ف عش  سنوات من الخي 

إل جانب ، «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان»و «اس او اس المختفي   » و  «راج»جمعية ف . التغيي  السياسي 

ي تقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية، النقابات المستقلة والنقابة المس
 
ي مطلع »يعدون ف

 
طليعة النضاالت الديمقراطية ف

ة االجتماع سهام بدوبيةبحسب  «2010-2011 ي عام و  ،خبي 
 
هم نواة التنسيقية الوطنية للتغيي  والديمقراطية ف ي تعتي 

الت 

. تالسلطات أعضاء ميثاق البديل الديمقراطي وسجنكما اعتقلت .  2011 تم حل جمعيات و هم بسبب جرائم التعبي 

ي مثل 
ي الثالث عش  من أكتوبر عام «راج»المجتمع المدب 

 
 . 2021 ف

ي 
 «الحراك»من خالل  ،أظهر المجتمع المدب 

ً
ي الشوارع ، طاقة

 
نت أو ف ، سواء عي  اإلني  ا ملحوظي  

 
ألهم إذ  19. وإبداع

ي 
ي المجتمع المدب 

 
 –سويات، الفنانون، النقابيون المستقلون، األكاديميونالقضاة، الن–العديد من الجهات الفاعلة ف

ي لم يقابلها سياسي
ي توجيهها وتنظيمها. حيوية المجتمع المدب 

 
ن ي قادر ي   ديناميكية فشل الفاعلون السياسيون لألسف ف

 . ة للتغيي  السياسي  عل تسخي  اآلمال الكبي 

ي 
ة جيدة سلطوينظام بإمكانه إسقاط كان من الوهم االعتقاد بأن المجتمع المدب  مثل النظام الجزائري،  ،يتمتع بخي 

ا الستخدام أي طر 
 
ي  ةقيوالذي كان مستعد

 
اف قوي لإلبقاء عل السلطة ف ي باعي 

ي المجتمع المدب 
 
قبضته. يتمتع الفاعلون ف

ي الجزائر، ولكن للحصول عل نتائج، 
 
عية اليوم ف ي وش 

ا عل عليهم بذل المزيد من الجهود لجعل نشاطهم مستينبىع  دام 

 
ً
ا لتغيي  شامل له. باختصار، يجب عليهم  المدى الطويل، من أجل تشجيع التحوالت داخل النظام بدل

 
من السىعي عبث

ي  ؛التخلي عن رؤيتهم الطوباوية الثورية للتغيي  
اتيجية تقوم عل المشاركة السياسية وتنفيذ اإلصالحات الت  ي اسي 

لتبت 

ي بدورها قد   . تغي  النظام بشكل تدريح 

ي الختام، 
 
ي عام حينما ف

 
إطاحة –، استخدم كبار القادة العسكريي   بذكاء مطالب الحراك 2019اندلعت االحتجاجات ف

لتفكيك الشبكات السياسية واإلدارية والمالية واألمنية المرتبطة بالرئيس بوتفليقة. من الناحية  –«اللصوص»جميع 
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ي الموجه فقط ضد فساد رئاسة بوتفليقةالتكتيكية، تضف الجيش كما لو كان الحراك تعبي    لذلك  ؛ا عن الغضب الشعت 

 كان رد فعله السياسي هو إزاحة مؤيدي بوتفليقة واستبدالهم بحكومة تكنوقراط موالية لمصالحه. 

وعه ل  ي ظروف متنازع عليها للغاية، عن مش 
 
ي . «جزائر جديدة» أعلن عبد المجيد تبون، الرئيس الجديد المنتخب ف

 
ف

ي عام 
 
ي كانت عل وشك االنهيار المالي ف

بسبب تراجع أسعار النفط، قال الرئيس إنه ال بد من وضع  2020جزائر تبون، الت 

ي االستهالك
 
ة االزدهار االقتصادي، مثل اإلشاف وروح الكسل واإلفراط ف ي في 

 
ت ف ي انتش 

 20. حد للممارسات السيئة الت 

ط أساسي  «أخلقة الحياة العامة»طالب الحراك، فىهي تتضمن مراعاة ا لموتستجيب خطة عمل الحكومة سياسي   كش 

 لإلصالحات المالية والتجديد االقتصادي. 

، قد  ين من  يتسببعل المستوى اإلقليمي ي الرابع والعش 
 
قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب، المعلن عنه ف

ي ، 2021أغسطس عام 
 
المغرب بدعم حركة تتهم السلطات الجزائرية ف. إخراج الجماهي  من حالة السبات السياسي ف

 ،أزمة الطاقةإال أن تقرير المصي  لهذه المنطقة من الجزائر. حق وتطالب ب 2001لية تأسست عام ئماك، وهي حركة قبا

ي أوكرانيا 
 
، لأعادت الجزائر مرة أخرى  ،الناتجة عن الحرب ف ي ليه وعمصاف الدول المنتجة للنفط والغاز لالتحاد األوروب 

. لم تعد مطالب الحراك فإن  ي ي داخل مؤسسات االتحاد األوروب 
 
 تجد الدعم الكاف

 عامي 
، أعاد النظام الجزائري تشكيل شبكاته وموارده وعمل مؤسساته بسياسيي   قادرين عل إدارة 2022و 2020بي  

األصلية وتم إحياء النظام  «كالحرا»الدولة، وملء الفراغ الذي خلفه التقاعد اإلجباري لبوتفليقة. لقد انتهت حركة 

 السلطوي
ً
ي رؤية الحركة تعود  ، تاركة

 
 عل المدى القصي  ف

ً
 ضئيل

ً
ي لأمل

 
العام. ومع ذلك، نجحت هذه المجال لظهور ف

ي إلهام حماس وأمل ال ينس. يبق  أن نرى ما إذا كان بإمكان األحزاب أو القادة 
 
ي أقل من عامي   ف

 
الحركة غي  المسبوقة ف

ي إل قوة سياسية قادرة عل دفع النظام لتغيي  نفسه. 
 السياسيي   تحويل الزخم غي  العادي للمجتمع المدب 

 

 

 

 عن الكاتب

 

ي مركز األبحاث الدوليةهو  لويس مارتيني   
  فرنسا.  –معهد الدراسات السياسية  - باحث ف 

 

ي األصل باللغة 
ي  الفرنسيةهذا المقال كتب ف   لرواق عرب 
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