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 ٢٠١٥ جوالی ١٢
  

  :مزاب در انسانی تلفات یادار ھای درگيری
 کيست؟ نفع به الجزائر جنوب در ه ئیقبيل نظام تقويت

  

 جوانی مردان غالبا آنھا قاتالن .اند داده جان تن  ٣٠ به قريب جوالی چھارم از مزاب در غراديه شھر ھای درگيری در

 تازگی به که ّعطاف رابحة .نيست روشن آنھا ۀانگيز بوده، تشخيص قابل سختی به چھره بر نقاب با برخی که باشند می

  . استنموده يانب باره اين در را خويش تأمالت استه بود منطقه در

 وقوعه ب ای ويژه ۀرابط در گشته آشوب موجب غراديه شھر در پيش چندی از که مختلف ھای مليت ميان برخورد 

 .اند پيوسته

 صالح عين در ويژه به اند، گرفته صورت الجزائر سراسر در شيل گاز استخراج قبال در اعتراضاتی ٢٠١٤ مبردس از

 جنوب اھالی تقابل به ٢٠١٥ جنوری اول در صالح عين اھالی ميان در ويژه به وشج خود بسيج اين ۀدامن  .غراديه و

 که است ساخته اين از ناگزير را دولت بار اولين برای گشته، رژيم نگرانی موجب و منجر دولتی ادارات با کشور

 آن موازات به  .گذارد گو و گفت به عمومیۀ عرص در را طبيعی منابع از استفاده ۀزمين در خود ژيکيسترات تصميمات

 .است آمده وجوده ب ديپلم فاقد و ديپلمه بيکار جوانان اعتراضات مزبورۀ منطق سراسر در

 برای مناسبی محل زيند می جا آن در که اجتماعی ھای گروه و ھا مليت ميان جداسازی برای غراديه رابطه اين در

 ھا عرب و ھا مزابی زيند، می ھم کنار در مختلف ھای تملي که شھر محالت از برخی در. است یه ئقبيل نظام آزمايش

 رسيده بدانھا نسل به نسل ھايشان مغازه و بوده مزابیً غالبا بازاريان سوک، در ولی کنند می زندگی ھم با ھماھنگی در

 ۀريش که است اسالمی نحل از که( باشند می اباضيه مذھب دارای ھا مزابی که کرد فراموش نبايد حال عين در  .است

 آنھا اکثر بوده، سنی اھالی ساير که حالی در ،)دارد سنت اھل به  ھم نه و شيعه به ربطی نه و آمده وجوده ب عمان در آن

 .باشند می الجزائر ديگر تاوالي اھالی

 نشين مزابی محالت در ژاندارمری توسط که کنترلی و حضور رغم علی گيرنده، اوج برخوردھای در جھت ھمين به

 موجب درازمدت در امر ھمين و رود می ليسیوپ – سياسی ِامنيتی نيروھای وسيع حضور انتظار گيرد، یم صورت

 گشت خواھد منطقه سراسر در اعتراضی ھای جنبش بر فشار اعمال

 ٢٠١٥جوالی  ٩ – تالکسکاال از برگرفته
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