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لن ُتفيض اإلجراءات اإلصالحية املُتبعة من قبل السلطات الجزائرية الستيعاب حالة 	 
التذمر الشعيب، السيما يف ظل تفاقم الوضع االقتصادي وحالة االمتعاض الشديدة 
من ضعف مستوى الخدمات الصحية، وهو ما ظهر يف بروز دعوات الستعادة الزخم 
الجماهريي يف الشارع. باإلضافة إىل أن الرئيس الجزائري يواصل التمسك باألجندة 

السياسية التقليدية، واليت تركز على حماية الهيمنة السياسية للحزب الحاكم.
رغم تنفيذ الحكومة الجديدة تعديالت يف سياساتها التجارية -وأهمها إلغاء نسبة 	 

%49 كحد أقىص للحصص األجنبية يف الرشكات )باستثناء القطاعات اإلسرتاتيجية(، 
وإلغاء حق الدولة يف تنفيذ القرارات استباقياً يف حالة التجريد من املمتلكات- فإنه 
انكماشاً قد يتجاوز %10 يف عام 2020، بسبب  البالد  ُيتوقع أن يشهد اقتصاد 

انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات احتواء فايروس كوفيد 19.
عن 	  الحكومة  أعلنت  الضخم،  املايل  العجز  يف  املزتايد  االتساع  لتقليل  محاولة  يف 

مخططات لخفض اإلنفاق املايل العمليايت بنسبة %50 يف أبريل/نيسان 2020، 
رغبة يف  والدواء والسكن  الغذاء  الحكومي يف دعم  اإلنفاق  أن يستمر  ُيتوقع  لكْن 

تجنب أي اضطرابات اجتماعية.
الغالب 	  يف  ستلزتم  حدودها،  خارج  من  ألمنها  التهديد  خطر  الجزائر  تواجه  بينما 

االستخباراتية  واملشاركة  اإلقليمي  للتعاون  أولويتها  ه  وستوجِّ التدخل،  عدم  بمبدأ 
والتفاوض باعتبارها بدائل للتدخل العسكري يف نزاعات املنطقة. 
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السياسة الداخلية

إنعاش 	  الحادة، ومحاولة  السياسية  باالضطرابات  تبون  املجيد  الجزائري عبد  الرئيس  إدارة  ستتمزي فرتة 
االقتصادية  األنشطة  تشغيل  إعادة  على  حالياً  السلطات  وتعمل  النفط.  أسعار  تراجع  ظل  يف  االقتصاد 
اليت عرقلتها بقوة القيود املرتبطة بفريوس كورونا )كوفيد 19(، وذلك بطريقة تتجّنب بدء موجة ثانية من 
الفريوس. وُتعترب الجزائر يف أمس الحاجة إىل هذا التنشيط، حيث يعين انخفاض أسعار النفط أن الحكومة 
لن تتمكن من تقديم الدعم املايل الواسع النطاق لألعمال التجارية واألرس املُحتاجة، وهو ما يجعل من املهم 

للغاية إعادة تشغيل االقتصاد غري النفطي.
يسعى تبون إىل ترسيخ منصبه يف السلطة عن طريق االستفتاء على الدستور الجديد الذي أجري يف األول 	 

من نوفمرب/ترشين الثاين الجاري. وقد بدأ تبون عملية تعديل الدستور بعد انتخابه يف ديسمرب/كانون األول 
كملت اللجنة مسودتها يف مايو/أيار، ووافقت الحكومة يف بداية سبتمرب/ 2019 عرب لجنة معّينة بالكامل. وأ

أيلول على نسخة نهائية بعد فرتة من املشاورات.
ية، لكن بمعدل مشاركة منخفض 	  وكما كان متوقعا أسفر االستفتاء عن املوافقة على التعديالت الدستور

انتقد  قد  كان  املعارض  الحراك  أن  إىل  اإلشارة  مع  البالد.  أنحاء  متفرقة يف  احتجاجات  وجود  مع  بالتوازي 
 جذري. 

ٍ
كرث شمولية وبتغيري  أ

ٍ
كملها، وطالب بنهج العملية بأ

من جهة أخرى، ستبقى االنتخابات الربملانية القادمة على موعدها يف الربع الثاين من 2022، وهي انتخابات 	 
ليست تنافسية بالكامل، إذ ال يزال الربملان يمارس دوره املعتاد الذي ينحرص يف كونه مجلسا للتصديق على 
قرارات النظام، بداًل من أن يكون مصدراً مستقاًل للترشيع أو جهة لها تأثري كبري فيه، وستسفر تلك االنتخابات 

على األرجح عن أغلبية أخرى موالية للحكومة.
يبقى السؤال األهم يف املشهد الداخلي مرتبطاً بالتوازنات السياسية الداخلية، حيث تعرضت األحزاب -ومنها 	 

ير الوطين والتجمع الوطين الديمقراطي- لرضبات قوية، لكن مل تظهر بعد مؤرشات قوية على  جبهة التحر
ظهور أحزاب بديلة تقدم طرحاً معقواًل مللء الفراغ السيايس واالنتخايب، بخالف بعض الخطوات اليت اتخذها 

تكتل من األحزاب اإلسالمية الصغرية.
ير 	  كان الفتاً خالل الفرتة املاضية إثارة مسألة املزايا االقتصادية اليت ينعم بها كبار العسكريني، إذ زعمت تقار

نهاية أغسطس/آب بأن نجلي القيادي العسكري الراحل أحمد قايد صالح -الذي كان من رجال “بوتفليقة”- 
أن  إىل  إشارة  هذا  ويف  طائلة.  ثروات  جين  يف  والدهما  نفوذ  استغالل  بسبب  لتحقيقات  حالياً  يخضعان 
تبون ورئيس األركان الجديد السعيد شنقريحة يسعيان إىل إحكام قبضتهما على القوات املسلحة عرب إبعاد 
املوالني لقايد صالح. ويأيت ذلك يف وقت يجرى فيه الحديث عن عالقة جيدة تجمع تبون بقادة يف الجيش، 
وبأن قيادات عسكرية نافذة ضغطت بقوة لصالحه على حساب عز الدين ميهويب مرشح التجمع الوطين 

الديمقراطي واملرشح املفضل عند كثريين يف صفوف الجيش.
وخالل الشهور املاضية اتبع تبون األجندة السياسية التقليدية اليت تركز بشكل رئييس على حماية الهيمنة 	 

بمن  واالقتصادية  السياسية  املصالح  حماية  وأيضاً  الحاكم(،  )الحزب  الوطين  ير  التحر لجبهة  السياسية 
ون “أصحاب النفوذ”، أي تكتل النخب السياسية والتجارية والعسكرية املرتبعني فوق النظام السيايس  ُيسمَّ

الذي ُيمكن وصفه بأنه نسخة من “الديمقراطية املوجهة”.
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العالقات الدولية

كيد على 	  واصلت السلطات الجزائرية الزتامها بمبدأ عدم التدخل، ُمحافظًة على تقليدها السيايس بالتأ
يف  العسكري  التدخل  عن  بدائل  باعتبارها  والتفاوض،  االستخباراتية،  واملشاركة  اإلقليمي،  التعاون  أولوية 

نزاعات املنطقة.
والعمل على 	  ليبيا ومايل،  املصالحة يف  يز جهود  لتعز الدولية  اإلجراءات  دعم  الحكومة رضورة  ترى  وفيما 

تعميق أوارص التعاون اإلقليمي الحتواء خطر التنظيمات املسلحة وتجنب مزيداً من الفوىض، ما زال التنافس 
طويل األمد مع املغرب يؤثر سلباً على املساعي املبذولة لرتسيخ تكامل إقليمي بني دول املغرب العريب، خاصة 

مع الرؤى املتعارضة حول وضع إقليم الصحراء الغربية املتنازع عليه.
وتزعم تقارير مختلفة أن الحكومتني الجزائرية واملغربية، تخططان لبناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود 	 

 بينهما مستبعدة بدرجة كبرية.
ٍ
 مبارش

ٍ
بني البلدين، غري أن احتمالية نشوب نزاع

التجارة 	  زيادة  تقتيض  برؤية  برتكيا،  عالقاتها  تعميق  إىل  الجزائرية  الحكومة  فيه  تسعى  الذي  الوقت  ويف 
على  األورويب،  االتحاد  مع  بّناءة  عالقة  توطيد  على  الجزائرية  السلطات  عملت  البلدين،  بني  واالستثمار 
اعتبار أن أوروبا وجهة مهمة لصادرات الغاز الطبيعي الجزائري، مع توقعات باختالفات ستربز بني الطرفني 

من حني آلخر حول املهاجرين غري الرشعيني وحقوق اإلنسان.
إىل 	  أدت  اليت  والحرب  االستعمارية  الحقبة  إرث  بسبب  باألساس  معقدة،  بعالقة  والجزائر  فرنسا  وتتمتع 

 دبلومايس واقتصادي وثقايف وثيق، وشهدت 
ٍ
استقالل الجزائر يف 1962. ومع ذلك، يتمتع البلدان بتعاون

الشهور املاضية توقف ملسار التعاون والتواصل العسكري بني الطرفني لخالفات دبلوماسية ُيتوقع حلها 
خالل الفرتة املقبلة. 

يز مواردها من الطاقة إىل توسيع نطاق العالقة مع الحكومة 	  بموازاة ذلك، ساهم بحث الصني عن تعز
الجزائرية، ففي نوفمرب/ترشين الثاين 2018، وقعت الصني اتفاقاً قيمته 6 مليارات دوالر مع الجزائر لبناء 
 إلنتاج الفوسفات يف والية “تبسة”. ويف سبتمرب/أيلول 2018، وقعت الجزائر اتفاقية لاللزتام بمبادرة 

ٍ
مصنع

الحزام والطريق. وقد حصلت الرشكات الصينية على عدد من عقود اإلنشاءات اليت قيمتها ماليني الدوالرات 
يف الجزائر. لكن يف ظل جائحة كورونا، تشري التوقعات إىل توقف مؤقت لجهود تقوية العالقات االستثمارية 

مع بكني على املدى القريب.

الناخبني للتصويت يف االنتخابات 	  مؤرشات رفض شعيب لتبون يف مقاطعة %60 من  وكانت قد ظهرت 
أن 11  إىل حقيقة  الرفض جزئياً  االنتخابات. ويعود هذا  نتائج  بعد ظهور  له  املتظاهرين  الرئاسية، ورفض 
يراً يف الحكومة خدموا يف عهد بوتفليقة أو يف عهد الحكومة االنتقالية املرفوضة، مما يعزز سخط  من 39 وز

املحتجني على عدم رغبة وعجز السلطات عن تلبية مطالبهم بتغيري شامل يف النظام السيايس.
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الحالة االقتصادية

استمر االحتياطي النقدي للجزائر يف الرتاجع نتيجًة لرتاجع عائدات تصدير النفط والغاز، لكن تقليل الواردات 	 
األعمال يف  القادة يف مجال  ملجموعة من  تبون قد رصح  الرئيس  وكان  الرتاجع.  انخفاض معدل  إىل  أدى 
منتصف أغسطس/آب بأن “االحتياطي النقدي يبلغ 57 مليار دوالر باملقارنة بـ63 مليار دوالر بنهاية 2019”. 
وهو رقم أعلى بقليل من بيانات البنك املركزي، لكن بكل األحوال يشري الرقمان إىل استقرار االحتياطي يف 

األشهر الثالثة املاضية، استجابًة لثبات أسعار النفط وتقليل اإلنفاق على واردات السلع والخدمات.
ونتوقع أن يصل بنهاية العام إىل 48 مليار 	  سيغطي املستوى الحايل لالحتياطي 18 شهراً من الواردات، 

 خارجية 
ٍ
دوالر ليغطي 15 شهراً من االسترياد. وسيوفر هذا متسعاً للحكومة لتتنفس، لكن قرار طلب قروض

 غري مسمى.
ٍ
ال ُيمكن تأجيله إىل أجل

ية، من بينها إلغاء قاعدة تضع حداً 	  وقد نفذت الحكومة الجديدة بعض التعديالت على السياسات التجار
الدولة يف  القطاعات اإلسرتاتيجية، وإلغاء حق  أقىص للحصص األجنبية يف الرشكات عند %49 باستثناء 
تنفيذ القرارات استباقياً يف حالة التجريد من املمتلكات. ويف تقرير البنك الدويل عن ممارسة أنشطة األعمال 
لعام 2020، تظل الجزائر يف املركز 157 من بني 190 دولة. وحصلت الجزائر على مراكز متأخرة باألخص 
يف الحصول على االئتمان )181(، والتجارة عرب الحدود )172(، وسهولة دفع الرضائب )158(، مما ُيظهر 

عيوباً هيكلية يف بيئة أنشطة األعمال سيصعب تالفيها.
وتمثل صناعة الغاز والنفط %90 من صادرات الجزائر، و%60 من عائدات املوازنة. وأدى استمرار االنخفاض 	 

 كبري مستمر يف الحساب 
ٍ
الحاد واملمتد يف معدالت اإلنتاج وأسعار النفط العاملية منذ منتصف 2014، إىل عجز

كرث من %13 من إجمايل الناتج املحلي على مدار األعوام الخمسة املاضية، وهو ما  الجاري بلغ يف املتوسط أ
نتج عنه استزناف رسيع الحتياطي النقد األجنيب الذي تجاوز 190 مليار دوالر يف 2013، لكنه انخفض إىل 

أقل من 60 مليارا بنهاية 2019.
كرث من %10 يف عام 	  وتتوقع رشكة “أي إتش إس ماركت” )IHS Markit( أن ينكمش اقتصاد الجزائر بأ

العاملي بسبب  الطاقة. ولضعف االقتصاد  أثر إجراءات احتواء كوفيد 19 وانخفاض أسعار  2020 بسبب 
كوفيد 19، من املتوقع أن ترتاجع أسعار الطاقة بنسبة %40 يف املتوسط يف 2020، وهذا سيؤثر مادياً على 

اقتصاد الجزائر طوال العام. 
 مايل ضخم، أعلنت الحكومة خطط تخفيض اإلنفاق املايل 	 

ٍ
ونظراً ألن الجزائر كانت تعاين بالفعل من عجز

العمليايت بنسبة %50 يف أبريل/نيسان 2020، يف محاولة لتقليل االتساع املزتايد يف العجز املايل. لكن من 
املتوقع أن تستمر الحكومة يف دعم الغذاء والدواء والسكن، لرغبتها يف تجنب أي اضطرابات اجتماعية.

املتوقع أن 	  لتوفري عناية صحية متقدمة، من  اليت تؤهله  الرعاية الصحية  بإمكانات  يتمتع  البلد ال  وبما أن 
الرئيس عبد  الوبايئ. وأعلن  االنتشار  ملعدل  إجراءات اإلغالق من فرتة ألخرى وفقاً  الحكومة على  تحافظ 
املجيد تبون أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص بإنشاء البنوك ورشكات الطريان والنقل ضمن مساعي 

الحكومة للتكيف مع األزمة املالية اليت سببها الرتاجع الكبري يف أسعار موارد الطاقة.
 وهذا اإلجراء الجديد ليس مفاجأة، إذ رصحت الحكومة عدة مراٍت بحاجتها إىل تقليل فاتورتها املالية، وأن 	 

يلعب القطاع الخاص دوراً كبرياً يف االقتصاد من بني إجراءاٍت عدة للمساعدة يف موازنة حسابها املايل.
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الحكومة 	  أن  ومع  التوايل يف 2020.  على  الثاين عرش  للعام  مالياً  عجزاً  الحكومة  تسجل  أن  املتوقع  ومن 
تخطط لتقليل نفقاتها بنسبة %50، من املتوقع أن يبقى العجز عند %6.5 من إجمايل الناتج املحلي.

السلع. وتجدر 	  االنخفاض يف صادرات  بنفس معدل  لكن ليس  الجزائر  واردات  الوقت نفسه، ستقل  ويف 
اإلشارة إىل أن الحكومة أعلنت خطة لتقليل الواردات الزراعية إىل النصف عن طريق زيادة اإلنتاج املحلي، 
وهذا غري مرجح، وكذلك زيادة صادرات البالد من األدوية املصنعة. وسيستمر ارتفاع معدل البطالة يف تقليل 

الطلب املحلي وإشعال املطالب الشعبية يف املستقبل القريب.
فيما ُتقدر مؤسسة “ فيتش سوليوشزن” )Fitch Solutions( أن ينكمش الناتج املحلي اإلجمايل الحقيقي 	 

الجزائري بواقع %8.3 يف عام 2020. ودفع الهبوط يف الطلب على الطاقة من جرَّاء كوفيد 19 والرتاجع 
للدولة سوناطراك بمقدار  التابعة  النفط  الحكومة لخفض مزيانية رشكة  النفط  الناجم عن ذلك يف أسعار 

النصف من 14 مليار دوالر إىل 7 مليارات.
ومن 	  الحكومي.  اإلنفاق  تقليص  على  القيادة  الحكومية  العائدات  يف  الرتاجع  ذلك، سيشجع   يف غضون 

املتوقع أن ترتاجع قيمة إنتاج النفط بواقع %45.2 على أساس سنوي.
وبالنظر للمناخ السيايس الحساس، من املستبعد حدوث تقليص كبري يف الدعم واألجور واإلعانات االجتماعية، 	 

األمر الذي يشري إىل أنَّ اإلنفاق االستهاليك سيصمد على األرجح بشكل أفضل يف مجاالت االقتصاد األخرى. 
وتبحث السلطات أيضاً عن طرق لخفض فاتورة االسترياد، مثل استخدام األسطول الوطين لجلب البضائع 

من الخارج. ومن شأن خطوة كهذه أن ُتقلِّص استهالك البالد لخدمات النقل األجنبية.

البيئة األمنية

األهلية يف 	  الحرب  مل يشهد  -الذي  الجزائري  الشباب  الحايل من  الجيل  أنَّ  إىل  الشعبية  املظاهرات  تشري 
كبرياً من اللجوء للعنف السيايس، ولكن مع ذلك ظلَّ املحتجون سلميون  ُيبدى تخوفاً  التسعينيات- ال 
العنيفة للحراك االحتجاجي األوسع ووجود قرار  إىل حٍد كبري، وهو على األرجح ما يعكس الطموحات غري 
إثارة تصعيد مزعزع  إسرتاتيجي بتجنُّب إعالن الحكومة حالة الطوارئ. إضافة إىل خشية كل األطراف من 

لالستقرار يف خضم حالة االضطراب.
وقد واصل الجيش الجزائري بصورة منتظمة الكشف عن أسلحة ومخائب للذخرية، معظمها من العبوات 	 

الناسفة واألسلحة الخفيفة. وهو ما يشري إىل ضعف اإلمكانيات واملوارد لدى التنظيمات الجهادية املسلحة، 
املراكز الحرضية الكبرية،  كما أن التقديرات تشري لعدم قدرة تلك التنظيمات على شن هجمات كبرية على 

ولذلك تركز على الهجمات املحلية اليت تستهدف قوات األمن، وعمليات االختطاف الفردية لطلب فدية.
ذات 	  للهجمات  األولوية  منح  اإلسالمية-  الدولة  تنظيم  -مثل  املسلحة  التنظيمات  تواصل  أن  ح  وُيرجَّ

احتمالية النجاح األكرب يف ليبيا وتونس، بينما سيواصل تنظيم “القاعدة يف بالد املغرب” تركزي جهوده على 
تأسيس وجود صلب يف منطقة الساحل اليت توفر تجارة تهريب مربحة يسيطر عليها الجهاديون.

ومن املرّجح أن تكون القدرة على شن الهجمات يف العمق داخل الجزائر منخفضة نسبياً يف مواجهة األصول 	 
ومدن  منطقة  عرب  متناثرة  تزال  ال  القدرات  منخفضة  صغرية  خاليا  خالل  من  تنفيذها  وسيجري  األمنية، 

القبائل، بما يف ذلك سطيف وسكيكدة وخنشلة.
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ولطاملا أولت الجزائر تركزياً كبرياً لتأمني مناطقها الحدودية اليت تزيد عن 6 آالف كيلومرت، خاصة ضد عمليات 	 
التسلل من ليبيا ومايل والنيجر اليت تعززت خالل فرتة االحتجاجات املناهضة للسلطات الحكومية. وهو أمر 
يقع ضمن العقيدة العسكرية الراسخة يف الجزائر اليت تمنح األولوية لتعزيز أمن الحدود وتمنع نرش القوات 

يف عمليات خارج الجزائر.  
ضمن هذا السياق، يظل التعاون األمين اإلقليمي ضعيفاً، ولو أنَّ الجزائر سعت مؤخراً لتعزيز تعاونها األمين 	 

مع دول الجوار، فشاركت على سبيل املثال يف مؤتمر برلني بشأن ليبيا يف يناير/كانون الثاين 2020، وذلك يف 
الوقت الذي تشهد فيه الساحة الجزائرية زيارات متتابعة ملسؤولني يف املؤسسة العسكرية األمريكية إىل الجزائر.

وُيَعد الخالف الجزائري املستمر مع املغرب حول وضعية منطقة الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات والنفط 	 
-واليت يعتربها املغرب جزءاً من أراضيه- هي بؤرة التوتر الوحيدة اليت تنطوي على خطر نشوب حرب بني 

الدولتني، لكنَّ مخاطر حدوث رصاع مفتوح منخفضة.

االستقرار  االجتماعي 

كرب احتجاجاتها منذ 20 عاماً، واليت تطالب بتغيري كامل يف الحياة السياسية. ومن املرجح 	  شهدت الجزائر أ
أن ُتستأَنف تلك االحتجاجات عقب جائحة كوفيد 19. ومن املستبعد أن تكتسب إصالحات الرئيس تبون 
كرث مصداقية، بما يف ذلك  كرب ُتعَترَب أ م السلطات تنازالت أ االجتماعية واالقتصادية املقرتحة زخماً ما مل ُتقدَّ

اإلفراج عن كل املحتجني املعتقلني.
وأجرب تفيش كوفيد 19 املحتجني على إلغاء احتجاجاتهم األسبوعية يف 20 مارس/آذار املايض، للمرة األوىل 	 

ُعيَِّنت يف يناير/ منذ بدء االحتجاجات يف فرباير/شباط 2019. وقبل تفيش الجائحة كانت الحكومة -اليت 
كانون الثاين -2020 عاجزة عن تهدئة االحتجاجات، على الرغم من تقديم تغيريات اجتماعية واقتصادية 
جديدة، مثل مراجعة الدستور الجزائري والقانون االنتخايب. ومن املرجح بقوة أن ُتستأَنف االحتجاجات بعد 

َضت ملنع انتشار كوفيد 19.
ِ
رفع اإلجراءات املُقيِّدة للحركة اليت ُفر

واعتمد الربملان يف أبريل/نيسان املايض مواد جديدة يف قانون العقوبات ُتجرِّم نرش األخبار الكاذبة اليت “تمس 	 
غ الحكومي العلين لهذا الترشيع كان هو الحاجة للتصدي لألخبار  باألمن والنظام العموميني“. ومع أنَّ املُسوِّ
الكاذبة املتعلقة بكوفيد 19، ُينَظر إليه على نطاق واسع باعتباره يوفر رشعية بأثر رجعي العتقاالت الحكومة 

كرث. كل قاعدة الدعم الهشة أ الجديدة للشخصيات املعارضة، األمر الذي يؤدي إىل تآ
وظلَّت االحتجاجات -اليت احتشد فيها يف بعض األوقات 15 مليون محتج يف أرجاء واليات الجزائر الـ-48 	 

الذين  الشباب  املحتجني  للدموع ضد  املسيل  الغاز  استخدمت  األمن  قوات  أنَّ  ولو  كبري،  حٍد  إىل  سلمية 
شاركوا بعنف منخفض املستوى. ومن املرجح أن يواصل املحتجون يف أنحاء البالد الدعوة لبقاء االحتجاجات 
سلمية بسبب الطموحات غري العنيفة للحراك االحتجاجي األوسع ذاته، وألسباب إسرتاتيجية كذلك، بهدف 

تجنب إعالن الحكومة حالة الطوارئ.
كما اعتمدت الحكومة تقليدياً على اإلنفاق العام الكبري واحتياطياتها املرتاجعة من النقد األجنيب من أجل 	 

تقليص مخاطر االحتجاج عرب دعم الواردات الغذائية، وتوفري وظائف القطاع العام، وتوفري السكن، وتعزيز 
مستويات املعيشة. لكن هذه اإلسرتاتيجية غري كافية اآلن يف ظل تقديم مطالب بتغيري سيايس جوهري، 
كرث أن تكون غري قابلة للتطبيق بسبب تراجع عائدات املوارد الهيدروكربونية نتيجة تباطؤ  كرث فأ ومن املرجح أ
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تعايف أسعار النفط العاملية منذ 2016.
وتشري التوقعات إىل أنَّ تفيش كوفيد 19 سيفاقم املحركات األساسية للحراك االحتجاجي، وسيؤدى إىل 	 

اشتداد حدة االحتجاجات املناهضة للحكومة بمجرد اجتياز املرحلة األسوأ يف األزمة الصحية. 
واستغلت إدارة الرئيس تبون الهدوء يف االحتجاجات كفرصة العتقال قادة الحراك، لكن بداًل من أن تؤدي 	 

هذه الخطوات لزنع زخم الحراك، يتوقع أنَّها ستؤجج املشاعر املناهضة للحكومة. وفضاًل عن تسليط الضوء 
يادة حالة التشكك اليت  على عدم تسامح السلطات مع املعارضة، لن يؤدي قمع الشخصيات املعارضة إال لز

ينظر بها الكثري من الجزائريني إىل جهود الحكومة املفرتضة لإلصالح السيايس.
عالوة على ذلك، سيرتك فريوس كورونا خسائر اجتماعية واقتصادية كبرية على الجزائريني العاديني، ويؤدي 	 

إىل تدهور يف مستويات املعيشة، وهو ما سيؤجج الغضب الشعيب.
يادة احتمالية 	  وستؤدي التصورات العامة بأنَّ السلطات أساءت إدارة التعامل مع أزمة كوفيد 19 أيضاً إىل ز

السخط. وكانت هناك سلسلة من الهجمات املادية واللفظية على األطقم الطبية، مما دفع الحكومة يف 
رد  األرجح  الهجمات على  الطبيني. وتمثل هذه  املهنيني  املايض إلعالن ترشيع لحماية  يوليو/تموز  منتصف 

فعل تلقايئ تجاه منظومة صحية تعاين.
ح أن يتحول هذا الغضب باتجاه القادة السياسيني لفشلهم 	  ومع تحسن الوضع الصحي يف النهاية، ُيرجَّ

يف خلق نظام عام قادر على التعامل بصورة أفضل مع الجائحة. وسيتفاقم هذا الغضب بفعل التصورات 
بشأن وجود فساد واسع النطاق، والذي ُيزَعم أنَّه جعل الخدمات العامة تفتقر إىل املوارد الثمينة. وسزييد 
مدى الغضب العام بزيادة حصيلة الوفيات. وحىت 20 يوليو/تموز املايض، كان هناك 1078 حالة وفاة ُتعزى 

إىل كوفيد 19 يف الجزائر.  
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استرشاف حالة الدولة

كيد على مركزية دوره يف الحالة السياسية من خالل دعوة قائد الجيش للجزائريني 	  عاد الجيش الجزائري للتأ
إىل املشاركة يف االستفتاء، وتطّرقه ملواضيع سياسية تخص االستفتاء الشعيب، كما أن األمر ينطوي على رسالة 
السيايس والدستوري”  بأّن مسار “اإلصالح  كيد  التأ الداخل والخارج تتضمن  سياسية موجهة ألطراف يف 
الذي يبارشه الرئيس تبون يتم بزتكية تامة من قبل املؤسسة العسكرية، وأن هناك انسجاماً وتوافقاً كبرياً 

بني الرئاسة والجيش.
يف الوقت ذاته، ُيسهم االستفتاء الدستوري يف تعميق حجم عدم الثقة يف أوساط قطاعات شعبية واسعة 	 

تجاه العملية السياسية، السيما يف ظل ما رافق الحمالت الدعائية لالستفتاء من عودة رموز ووجوه من 
و”التجمع  الوطين”  التحرير  “جبهة  حزيب  قادة  غرار  على  لالستفتاء،  وتسويقهم  املشهد  إىل  السابق  العهد 

الوطين الديمقراطي” ومسؤويل منظمات مدنية كانت لصيقة ببوتفليقة.
خارجياً، من غري املرّجح أن تخرج الجزائر عن سياستها التقليدية القائمة على مبدأ عدم التدخل، وستدعم 	 

اإلجراءات الدولية لتعزيز جهود املصالحة يف دول الجوار وتعميق التعاون اإلقليمي الثنايئ وبني أطراف متعددة 
يف مجموعة من القضايا اإلقليمية املُلحة، وباألخص األمنية منها. فيما ستستمر حالة التوتر مع املغرب لكن 

دون الوصول ملرحلة الزناع العسكري املبارش.
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