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 طالب في الجامعة األمریكیة في بیروتو؛ مدون وناشط جزائري بوليغالعابدین السید زین 
 
 

قتصادیة الجتماعیة واالنفسھ للتداعیات اویقوم بإعداد كورونا یروس افي الوقت الذي یواجھ فیھ العالم بأسره جائحة ف
ً والسیاسیة، تكافح  جات شھد كال البلدین احتجا. وقد إیجاد طریق العودة إلى االستقرارمن أجل  الجزائر ولبنان أیضا

ویواجھ لبنان ، 2019فبرایر شباط /  22شوارع الجزائر بالمتظاھرین منذ حیث امتألت شعبیة خالل العام الماضي: 
ظمة في كال البلدین من أجل بقائھا وذلك في الوقت األن. وتُكافح 2019أكتوبر تشرین األول /  17أزمة سیاسیة منذ 

ورونا تحلیالً كیروس ایتطلب فھم تأثیر أزمة ف. وانتفاضات شعبیة وأزمات اقتصادیة وتوترات سیاسیةتواجھ فیھ الذي 
 .لما یحدث في كال البلدین دقیقاً 

 
ثر من البالد بحركة احتجاج شعبیة استمرت ألكتمیزت قد ف. بالوباء الحاليلم تبدأ أزمتھا فإن ، بالنسبة للجزائرو، أوالً 
ات وشملت عالم. أصبحت فجأة مزعزعة لالستقرارالتي الحركة االحتجاجیة إلى تحوالت داخل النظام تلك أدت . وعام
اثنین تم وضع ، حیث لیقةبوتفالسیاسیة لنظام ، وتفكیك النخبة رئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقةالتحوالت استقالة التلك 

 .تغییرات داخل قیادة المخابرات العسكریةتم إجراء ، ء الوزراء في السجن بتھمة الفساد، ومؤخراً من رؤسا
 
، فإن كونھا دولة ریعیةانھیاراً اقتصادیاً. و ضاً سیة المضطربة، تواجھ الجزائر أیعن ھذه البیئة السیابصرف النظر و

حتیاطي ا انخفضو. الدفاع واألمن يقطاععلى اتھا تأتي من صناعة النفط والغاز، والتي یتم انفاق معظمھا غالبیة إیراد
ملیار دوالر بنھایة  60ل من إلى أق 2014عام ملیار دوالر في  160النقد األجنبي الجزائري بشكل حاد من أكثر من 

ً  2020عام  یروس اأزمة فوقد أّدت . شھراً  24قل من أل بواردات؛ مما یسمح للحكومة الجزائریة )للتوقعات(وفقا
التي ئر، الجزاتواجھ حیث  –ألنھا تسببت في انخفاض مفاجئ في أسعار النفط وذلك األزمة، تلك إلى مفاقمة كورونا 

دوالراً  20، سعراً أقل من موازنة میزانیتھامن أجل دوالراً على األقل  135لبرمیل اسعر أن یكون إلى  تحتاج
 .للبرمیل

 
قررت و. بعض التغییرات في المشھد الجزائريكورونا یروس اأحدثت أزمة ففقد ، القضایا الصعبةوفي خضم ھذه 

المنھجي ضد النشطاء  القمعلكن ھذا لم یمنع . وحمایة الصحة العامةمن أجل الحركة االحتجاجیة وقف المظاھرات 
عندما أعلنت الحكومة إغالق أصبحت الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للجزائریین أكثر صعوبة . ووالصحفیین

 .أدى ذلك إلى زیادة التوترات االجتماعیةحیث البالد؛ 
 
 كون لھا عواقبیأن بمن المرجح التي ر الوضع في الجزائر إلى أزمة معقدة متعددة الطبقات تطوّ فقد ، بشكل عامو

لى وع. بدیلأي تشكیل من أجل سیكون من المثیر لالھتمام مالحظة أي تنظیم محتمل للحركة االحتجاجیة . ووخیمة
 یروساإن تفشي ف. ومرونة النظاممدى ، فإن قدرة الحكومة على النجاة من ھذا الوباء ستحدد نفس القدر من األھمیة

 .2019أحداث عام أھمیة من ھو مجرد بدایة للتعبئة الشعبیة التي یمكن أن تكون أكثر كورونا 
 
دفعت المظالم االجتماعیة واالقتصادیة المتدھورة فقد بشكل أكبر.  ولیس واعداً إن الوضع في لبنان لیس أبسط و

الثورة تشكیل تلك أعادت فقد ، ومنذ ذلك الحین. 2019أكتوبر تشرین األول /  17یوم الشوارع للخروج إلى اللبنانیین 
سابق ي الفھذه الثورة الحكومة التي كان یقودھا  أسقطتو. وشكلت أول انتفاضة سیاسیة مستقلة لبنانیةالسیاسة اللبنانیة 
و في ألبنان سواء في ، كما أعادت ربط اللبنانیین. ما بعد الحرب األھلیةالسیاسي لنظام الوكسرت سعد الحریري 

 اأنھوبدو ، یحكم البلد ما یوالیوم. من الطائفیة ، بمستقبل بالدھم ومھدت الطریق للنقاش حول لبنان علماني خالٍ الشتات
، بقیادة رئیس الوزراء حسن دیاب، وھو ما یعني بالضرورة أنھا تفتقر إلى الدعم الشعبي وحتى حكومة ذات لون واحد

 .اإلجماع السیاسي
 
قد و .االنھیار االقتصادي والمالي القریبمع مقارنة بال"أولویة ثانیة" بمثابة االضطرابات السیاسیة تلك ربما تكون و

ود من ، لكنھا مجرد نتیجة لعق، بسبب الوضع السیاسي الحاليتفاقمت، بالطبعالتي عانى لبنان من أزمة اقتصادیة 

https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-20/economic-reckoning-is-coming-for-arab-world-s-last-debt-recluse
https://carnegie-mec.org/diwan/81499
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-pm-saad-hariri-offers-resignation-mass-protests-191029123235727.html
https://www.skynewsarabia.com/business/1314867-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


لدین العام ارتفع او. االقتصادیة المقلقةیحاول اللبنانیون البقاء على قید الحیاة مع مجموعة من المؤشرات و. السیاسات
من الدین العام إلى الناتج المحلي  ٪152نسبة ؛ وأدى ذلك إلى 2020دوالر في عام  ملیار 90ر من للبالد إلى أكث

. لبنك الدوليوفقاً ل، %20ینما ارتفع معدل البطالة إلى ب %30ارتفع معدل الفقر إلى ، باإلضافة إلى ذلك. واإلجمالي
ما یقرب أي ، لیرة لبنانیة مقابل دوالر واحد 5151عند بشكل رسمي ، الذي تم تحدیده أصبح سعر الصرف األجنبيو

 .العوامل مجموعة خطیرة من النتائج االجتماعیة واالقتصادیةوتجلب تلك . لیرة لبنانیة مقابل دوالر واحد 4000من 
 
قد و. ونافایروس كوریق وعرة نحو االستقرار في فترة ما بعد تُشیر تلك المؤشرات السیاسیة واالقتصادیة إلى طرو

دة اندلعت عو. ةمستحیلبأن مسألة منع حدوثھا ، ولكن یبدو ر موجة من السخط الشعبيقد أخّ فایروس كورونا یكون 
یبدو . ونأثناء انعقاد البرلما سیارات احتجاجي موكب بتنظیملبنانیون . وقام الاحتجاجات عفویة في طرابلس وبیروت

ً كبیرة في المستقبل، ما شیر إلى أن الحكومة ستواجھ ضغوطیُ األمر الذي ، قد بدأ بالنفاذأن صبر الناس ب نھي یُ د قا
ً  المجموعة منتلك ستؤدي . وحكمھا  .إلى أسوأ أزمة اجتماعیة واقتصادیة في البالد منذ عقود التحدیات أیضا

 
ذا كانت إجابة نھائیة حول ما إكورونا یروس اتوفر حقبة ما بعد ففسوف ، بالنسبة لكل من الجزائر ولبنانو، وبالتالي

، أوالً  .كبیر على ثالثة عواملمصیر البلدین إلى حد . وسیعتمد في إحداث تغییر نجحت أم القد الحركات االحتجاجیة 
ً استجابة الحكومتین للمظالم االجتماعیة واالقتصادیة ً  .على تشكیل بدیلقدرة الحركات االحتجاجیة ، . ثانیا ، وربما ثالثا

 .االستقرار في كال البلدینتحقیق ، رد فعل المجتمع الدولي وانخراطھ الحقیقي من أجل األھم

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
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