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عالقات تعاون مع موسكو
تتمتــع الجزائــر بعالقــات قويــة مــع روســيا والــدول األوروبيــة، 
غــر أن عالقاتهــا بــاألوىل تعــد أوثــق، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل:

1- رشاكة روســية – جزائرية اســراتيجية: تدرك موســكو أهمية 
ــة  ــه مــن ثقــل ســيايس يف منطق ــا تتمــع ب ــر يف ظــل م الجزائ
املغــرب العــريب وشــال أفريقيــا، وهــو مــا دفــع موســكو خالل 
الســنوات األخــرة لتطويــر عالقاتهــا السياســية واالقتصاديــة مع 
الجانــب الجزائــري، وهــو مــا ســاهم يف إيجــاد مصالــح مشــركة 

بــن الدولتــن.

ــلح  ــياً لتس ــدراً رئيس ــيا مص ــد روس ــاٍن، تع ــب ث ــن جان وم
القــوات املســلحة الجزائريــة لتطويــر قدراتهــا العســكرية، 
ــارة  ــر، أكــر مســتورد لألســلحة الروســية يف الق إذ تعــد الجزائ
ــراء  ــة ل ــرة صفق ــت األخ ــام 2006، وقع ــي ع ــة، فف األفريقي

ــار دوالر. ــل 7.5 ملي ــية مقاب ــلحة روس أس

واشــرت الجزائــر وحدهــا حــوايل 200 قطعــة طائــرات 
ــرات  ــن طائ ــا ب ــراوح م ــذ 2000 إىل 2019، وت ــن روســيا من م
ــالت  ــة ومقات ــر مقاتل ــرات هليكوب ــل إىل طائ ــر للنق هليكوب
ــم  ــن نظ ــة م ــاذج مختلف ــب من ــم طل ــا ت ــة. في ــة مقاتل بري
الدفــاع الجــوي أرض – جــو، باإلضافــة إىل صواريــخ مــن أنــواع 
أخــرى، كــا طلبــت أكــر مــن 500 دبابــة يف املجمــوع خــالل 
الفــرة نفســها. وتشــر تقديــرات إىل أن الســالح الــرويس ميثــل 

ــري. ــة الســالح الجزائ نحــو 69% مــن جمل

ــز  ــر بتعزي ــت الجزائ ــة: قام ــية – جزائري ــتثامرات روس 2- اس
قدراتهــا عــى تصديــر الغــاز الطبيعــي عر التعــاون مع روســيا. 
ــث  ــداً للبح ــة عق ــوناطراك” الجزائري ــة “س ــت رشك ــد وقع فق
عــن الغــاز واســتغالله يف منطقــة “حقــل العســل” بالصحــراء 
الجزائريــة. ومــن املرقــب دخــول هــذا املــروع حيــز اإلنتــاج 
خــالل ســنة 2025. ومتتلــك ســوناطراك 51% مــن الحصــص يف 
حــن متتلــك رشكــة غازبــروم الروســية نســبة 49%”. ومــن غــر 
املرجــح أن تتخــى الجزائــر عــن عالقاتهــا مبوســكو مــن أجــل 

ضــان أمــن الطاقــة األورويب بعيــداً عــن النفــوذ الــرويس. 
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دخلــت الجزائــر علــى خــط األزمــة األوكرانيــة التــي اندلعــت عقــب إعــان روســيا تدخلهــا عســكريًا فــي أوكرانيــا 
فــي 24 فبرايــر الماضــي، حيــث وضعــت هــذه األزمــة الجزائــر فــي موضــع حــرج مــا بيــن روســيا التــي قامــت 
بعمليــة عســكرية ضــد أوكرانيــا، والــدول الغربيــة التــي ترفــض النهــج الروســي وتدعــم أوكرانيــا فــي المقابــل.

حيــاد معلــن: قــراءة فــي الموقــف الجزائــري مــن الصــراع الروســي – األوكرانــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1486، 09 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- عالقــات اقتصاديــة مــع الــدول األوروبيــة: توجــد عالقــات 
قويــة بــن الجزائــر والــدول األوروبيــة، خاصــة عــى املســتوين 
االقتصــادي والتجــاري يف ظــل اتفاقــات الراكــة االســراتيجية 

املوقعــة بــن الــدول األوروبيــة والجزائــر جنــوب املتوســط. 

والغــاز  للنفــط  العموميــة  الجزائريــة  الركــة  وتعــد 
ــروم”  ــا بعــد “غازب ــاين مــورد للغــاز إىل إيطالي “ســوناطراك” ث
الروســية، كــا ارتفعــت صــادرات الغــاز الجزائــري نحــو إيطاليا 

ــن مســتوى 2020.  ــة ع ــنة 2021 بـــ 9.2 باملئ يف س

ــد يف  ــر بل ــع أك ــر راب ــر تعت ــن أن الجزائ ــم م ــى الرغ وع
العــامل مــن حيــث إنتــاج الغــاز، وهــو مــا يعــادل 3.37% مــن 
اإلنتــاج العاملــي، فــإن روســيا تنتــج أكــر مــن 16% مــن اإلنتاج 
العاملــي. وبالتــايل يــدرك األوروبيــون أنــه ال توجــد أيــة دولــة 
ــال  ــاز ح ــن الغ ــية م ــدادات الروس ــض اإلم ــى تعوي ــادرة ع ق
انقطاعهــا، كــا ال يوجــد فائــض يف إنتــاج الغــاز ميكــن ضّخــه يف 
الحــن، ســواء مــن الجزائــر أو قطــر التــي تضــخ حاليــاً بأقــى 

طاقتهــا.

اصطفاف مع روسيا
حاولــت الجزائــر اتخــاذ موقــف يتســم بالحــذر تجــاه تطــورات 
ــكو،  ــا ملوس ــة دعمه ــد رصاح ــا مل تب ــة، إذ إنه ــة األوكراني األزم
غــر أن سياســتها العمليــة انرصفــت يف الوقــت ذاتــه إىل تبنــي 

مواقــف داعمــة لألخــرة، وهــو مــا يتمثــل يف التــايل: 

ــاً  ــر موقف ــد الجزائ ــيا: مل تب ــا بروس ــى عالقاته ــاظ ع 1- الحف
سياســياً رســمياً مــن الــرصاع الــرويس – األوكــراين، ســواء بالتأييد 
ــة  ــن وزارة الخارجي ــادرة ع ــات الص ــزت البيان ــة، ورك أو اإلدان
ــا  ــة يف أوكراني ــة الجزائري ــة عــى أوضــاع الجالي ــة كاف الجزائري
العســكرية  األوضــاع  وكيفيــة مســاعدتهم عــى مواجهــة 
املضطربــة هنــاك، ومــدى إمكانيــة مســاعدتهم عــى العــودة 

ــالد.  إىل الب

وعــى جانــب آخــر، امتنعــت الجزائــر عــن التصويــت إىل 
جانــب 34 دولــة أخــرى خــالل اجتــاع الجمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة يف 2 مــارس الجــاري عــى مــروع القــرار األمريــي 
واألورويب الخــاص بإدانــة الغــزو العســكري الــرويس ألوكرانيــا، 
وهــو مــا قــد يُفهــم عــى أن الجزائــر ترغــب يف الحفــاظ عــى 
عالقاتهــا الدبلوماســية والعســكرية القويــة مــع الجانــب 

ــرويس. ال

2- نفــي تعويــض الغــاز الــرويس: نفــت الجزائــر اســتعدادها 
ــت  ــا أعلن ــا إذا م ــاز الطبيعــي إىل أوروب ــدادات الغ ــادة إم لزي
روســيا وقــف صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي للــدول األوروبية، 
ــع  ــة م ــية مقابل ــريت” الفرنس ــة “لي ــرت صحيف ــد أن ن فبع
الرئيــس املديــر العــام لركــة ســوناطراك الجزائريــة عنونتهــا: 

بـــ “الجزائــر مســتعدة لتزويــد أوروبــا بكميــات إضافيــة مــن 
الغــاز”. ســارعت ســوناطراك إىل تكذيــب الخــر إذ أكــدت أن 
العنــوان مــن وحــي الجريــدة، وال يتناســب مع محتــوى الحوار، 

وأودعــت ضدهــا شــكوى بتهمــة التالعــب والتحريــف.

ــا تصــدره  ــوع م ــون أن مجم ــد مســؤولون جزائري ــا أك ك
الجزائــر إىل أوروبــا يقــدر بنحــو 42 مليــار مــر مكعــب، بينــا 
ــة نفســها  ــاز واحــد رويس أن يصــدر الكمي ــوب غ بإمــكان أنب
ألوروبــا، وهــو مــا يعنــي أنــه ال قبــل للجزائــر بتعويض الســوق 
ــات  ــدو أن ترصيح ــي. ويب ــاز الطبيع ــن واردات الغ األورويب ع
الجريــدة الفرنســية كانــت موجهــة لتهدئــة الجمهــور األورويب، 
ــتويات  ــي إىل مس ــاز الطبيع ــعار الغ ــاع أس ــد ارتف ــة بع خاص
قياســية، وهــو مــا تســبب يف ارتفــاع التضخــم يف منطقــة اليورو 
إىل مســتويات تقــارب الـــ 5.8% يف فرايــر ارتفاعاً مــن 5.1% يف 

ينايــر 2022. 

ــر بشــدة  ــة: احتجــت الجزائ ــا مرتزق ــد أوكراني 3- رفــض تجني
عــى منشــور الســفارة األوكرانيــة لــدى الجزائــر، الــذي نرتــه 
يــوم 3 مــارس، والــذي تعلــن فيــه أن أوكرانيا ترغب يف اســتقبال 
“مواطنــن أجانــب لالنضــام إىل املقاومــة ضد املحتلــن الروس 

وحايــة األمــن العاملــي”. 

ــة  ــفارة األوكراني ــة الس ــة الجزائري ــت وزارة الخارجي وطالب
ــوك، يف 5  ــا عــى فيــس ب بحــذف املنشــور مــن عــى صفحته
مــارس 2022، وهــو أمــر مفهــوم متامــاً، ليــس فقــط بالنظــر إىل 
العالقــات الوثيقــة التــي تجمــع الجزائــر بروســيا، ولكــن نظــراً 
ألن تجنيــد املرتزقــة يخالــف القوانــن الدوليــة، كــا أنــه مــن 
شــأنه أن يســتقطب أفــراداً جزائريــن، وميدهم بخرة عســكرية 
ــة الجزائريــة، وهــو  قتاليــة بصــورة تخــرج عــن ســيطرة الدول

أمــر يهــدد أمــن أي دولــة. 

انعكاسات على االقتصاد الجزائري
يرتــب عــى الــرصاع الــرويس – األوكــراين عــدداً مــن التداعيات، 

والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التايل:

1- تعزيــز املكاســب االقتصاديــة: يالحــظ أن الجزائــر قــد 
اســتفادت مــن الــرصاع الــرويس – األوكــراين، والــذي تســبب يف 
ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز إىل مســتويات قياســية، وهــو مــا 
ــة  ــن املكاســب املالي ــد م ــر عــى املزي يضمــن حصــول الجزائ
التــي يحتــاج إليهــا اقتصادهــا الوطنــي الــذي يعــاين مشــكالت 
ــبب  ــرة بس ــرة األخ ــالل الف ــت خ ــة تفاقم ــة داخلي اقتصادي

ــا. جائحــة كورون

ونظــراً العتــاد الجزائــر عــى صادراتهــا مــن الطاقــة والغاز 
الطبيعــي باعتبارهــا مــن مصــادر الدخــل القومــي للبــالد، فــإن 
ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة إىل 130 دوالراً للرميــل بســبب 
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تداعيــات األزمــة األوكرانيــة ســيوفر، بطبيعــة الحــال، إيــرادات 
إضافيــة للجزائــر ميكــن اســتغاللها لســد احتياجاتها مــن القمح 
ــر  ــدرت للجزائ ــي ص ــيا الت ــن روس ــتورده م ــت تس ــذي كان ال
حــوايل 363.5 ألــف طــن مــن القمــح يف ينايــر املــايض، وفقــاً 

ملــا تــم االتفــاق عليــه بــن الدولتــن.

كــا أعلنــت الجزائــر تنويعهــا مصــادر الحصــول عــى 
ــاً لتداعيــات هــذه األزمــة عــى احتياجاتهــا مــن  القمــح تجنب
ــر مــن مكاســب  ــإن مــا ســتحققه الجزائ ــم ف القمــح، ومــن ث
ماليــة بســبب زيــادة إمداداتهــا مــن الغــاز ألوروبــا ســيمكنها 

ــة. ــا الغذائي ــا عــى احتياجاته ــب تداعياته ــن تجن م

2- صعوبــة اســترياد القمــح الــرويس: تواجــه الجزائــر صعوبــة 
يف اســتراد القمــح الــرويس، إذ إن املعامــالت الجزائريــة لــراء 
القمــح الــرويس كان يتــم عــر نظــام “ســويفت” الــدويل 
للتحويــالت املاليــة، غــر أن عــزل الــدول الغربيــة ملوســكو مــن 
النظــام بســبب أزمــة أوكرانيــا، ســيجعل الجزائــر تبحــث عــن 

ــدا.  ــة أخــرى مثــل األرجنتــن واملكســيك وكن رشاكات دولي

ــن  ــاً ع ــؤولتن مع ــا مس ــا كانت ــيا وأوكراني ــراً ألن روس ونظ
ــاج العاملــي مــن القمــح، فــإن توقــف هــذا  ــع اإلنت حــوايل رب
اإلنتــاج ســوف يــؤدي إىل ارتفــاع كبــر يف األســعار، خاصــة إذا 

ــدت الحــرب لشــهور.  ــا امت م

ــاظ  ــا إىل الحف ــعى إيطالي ــايل: تس ــري – إيط ــارب جزائ 3- تق
ــت، الســيا  ــر يف هــذا التوقي ــع الجزائ ــة م ــات قوي عــى عالق
فيــا يتعلــق بالحصــول عــى الغــاز الطبيعــي الجزائــري، حيث 
تحصــل إيطاليــا عــى 40% تقريبــاً مــن احتياجاتــه مــن الغــاز 
الطبيعــي الجزائــري، فيــا متثــل وارداتهــا مــن الغــاز الــرويس 

ــوايل %30. ح

ويف ظــل التأييــد اإليطــايل ألوكرانيــا وتأييدهــا ملســألة فــرض 
العقوبــات الدوليــة عــى روســيا، فــإن رومــا تخــى أن تفــرض 
عليهــا موســكو عقوبــات تقلــص مبوجبهــا إمداداتهــا مــن الغــاز 
الطبيعــي، ولذلــك تســعى لتحجيــم تداعيــات هــذا الســيناريو 
عــر ضــان اســتمرار تدفــق الغــاز الجزائــري، والــذي لــن يكون 

بديــالً بــأي حــال مــن األحــوال لنظــره الــرويس.

ويف الختــام، فــإن املوقــف الجزائــري كان أقــرب إىل الحيــاد، 
غــر أنــه يف الواقــع العمــي، كان أقــرب إىل املوقــف الــرويس، 
ــم املتحــدة،  ــي يف األم ــلوكه التصويت ــن س ــا يتضــح م وهــو م
فضــالً عــن نفيــه تعويــض الغــاز الــرويس، وأخــراً، رفضــه 
ــر اســتفادت  ــا، ويف حــن أن الجزائ ــة إىل أوكراني إرســال املرتزق
مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة، فإنهــا يف املقابــل، ســتواجه بارتفــاع 

ــة، خاصــة القمــح.  أســعار املــواد الغذائي
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