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متغيرات إقليمية ودولية
تــأيت زيــارة بلينكــن للجزائــر يف إطــار جملــة مــن املتغــرات 
اإلقليميــة والدوليــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- زيــارة وفــد رويس للجزائــر: ســبقت زيــارة بلينكــن 
إىل الجزائــر زيــارة وفــد عســكري رويس، برئاســة مديــر 
املصلحــة الفيدراليــة للتعــاون العســكري والتقنــي، دميــري 
ــر، يف 23 مــارس 2022، حيــث التقــى  شــوجاييف، إىل الجزائ
ــعيد  ــق الس ــري، الفري ــش الجزائ ــس أركان الجي ــا رئي خالله
ــري  ــي الجزائ ــش الوطن ــادات الجي ــور قي ــنقريحة، وبحض ش
والســفر الــرويس لــدى الجزائــر، يف أول زيــارة ملســؤول رويس 

ــراين. ــراع األوك ــة ال ــذ بداي من

ويــأيت اجتــاع الوفــد العســكري الــرويس مــع قائــد 
الجيــش الجزائــري، ختامــاً للزيــارة التــي قــام بهــا هــذا 
الوفــد إىل الجزائــر، والتــي امتــدت خــالل الفــرة بــن 23 و25 
مــارس املــايض، وذلــك لحضــور االجتاعــات العاديــة للجنــة 

الحكوميــة الروســية – الجزائريــة املشــركة، والتــي تســتهدف 
تعزيــز التعــاون العســكري والتقنــي بــن الجانبــن، وبالتــايل، 
فهــي زيــارة اعتياديــة بــن الجانبــن، وإن كان ال ينفــي أنهــا 
ــى  ــد ع ــكو التأكي ــة موس ــوء محاول ــة يف ض ــب أهمي تكتس
اســتمرار دورهــا الخــارج، وعــدم تراجعــه بســبب انشــغالها 
باألزمــة األوكرانيــة، ولعــل مــا أكــد هــذا املعنــى إعــالن 
أبريــل إجــراء منــاورات مشــركة  الــرويس يف 5  الجيــش 
ملكافحــة اإلرهــاب للقــوات الربيــة الروســية والجزائريــة 

ســتجري يف نوفمــرب 2022.

األســابيع  شــهدت  بالجزائــر:  أورويب مكثــف  اهتــام   -2
ــن إىل  ــؤولن غربي ــل مس ــن قب ــة م ــارات مكثف ــرة زي األخ
ــايل،  ــة اإليط ــر الخارجي ــارة وزي ــدأت بزي ــث ب ــر، حي الجزائ
لويجــي دي مايــو، يف فربايــر املــايض، وكــذا زيــارة وزيــر 
الخارجيــة الربتغــايل، أوجوســتو ســانتوس ســيلفا، ونائبــة وزير 
الخارجيــة األمريــي، وينــدي شــرمان، يف مــارس املــايض، 
فضــالً عــن الزيــارة التــي كان وزيــر الخارجيــة اإلســباين، 
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قــام وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، بزيــارة إلــى الجزائــر، فــي 30 مــارس 2022، فــي ختــام جولتــه 
التــي أجراهــا إلــى الشــرق األوســط، فــي أول زيــارة يقــوم بهــا وزيــر خارجيــة أمريكــي إلــى الجزائــر منــذ عــام 
2000. وتأتــي هــذه الزيــارة فــي ظــل الصــراع األوكرانــي الراهــن، كمــا أنهــا تأتــي فــي أعقــاب الزيــارة التــي 

قــام بهــا وفــد عســكري روســي للجزائــر قبيــل أيــام قليلــة مــن زيــارة بلينكــن.

ــي:  ــتقبل, العــدد 1516، 8 أبريــل 2022، أبوظب ــى الجزائــر، تقديــرات المس ــي إل ــارة وزيــر الخارجيــة األمريك ــدادات الغــاز: دالالت زي إم
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــع  ــر يف مطل خوســيه مانويــل ألباريــس، قــد قــام بهــا للجزائ
ــس  ــا رئي ــي أجراه ــة الت ــة الهاتفي ــة إىل املكامل 2022، باإلضاف
الحكومــة اإلســبانية، بيــدرو سانشــيز، مــع الرئيــس الجزائــري، 
ــس  ــر رئي ــارة وزي ــل زي ــم تأجي ــا ت ــون، في ــد تب ــد املجي عب
الحكومــة الفرنســية، جــون كاســتاكس، والتــي كانــت مقــرره 

ــايض. ــارس امل يف 23 م

ــرويس  ــفر ال ــن الس ــيا: أعل ــة لروس ــة مرتقب ــارة عربي 3- زي
ــة  ــة وزاري ــة عربي ــف، أن لجن ــور بيلياي ــر، إيج ــدى الجزائ ل
تضــم وزيــر الخارجيــة الجزائــري، رمطــان لعامــرة، ســتقوم 
بزيــارة إىل موســكو خــالل األيــام املقبلــة، لبحــث جهــود 
تســوية األزمــة األوكرانيــة، وذلــك تنفيــذاً ملخرجــات اجتــاع 
ــث  ــذي بح ــرة، وال ــر يف القاه ــرب األخ ــة الع وزراء الخارجي
أبعــاد وتداعيــات هــذه األزمــة، خاصــًة يف ظــل االنعكاســات 

ــريب. ــا عــى الســياق الع ــدأت تتمخــض عنه ــي ب الت

أهداف أمريكية متعددة
تعكــس زيــارة بلينكــن إىل الجزائــر، بعــد أكــر مــن عقديــن 
ــة أمريــي لهــا، عــن  ــر خارجي ــارات لوزي مــن انقطــاع أي زي
جملــة مــن األهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا، والتــي ميكــن 

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- دفــع الجزائــر ملراجعــة عالقاتهــا مــع روســيا: هنــاك 
مســاٍع أمريكيــة لدفــع الجزائــر ملراجعــة عالقاتهــا مــع 
روســيا، حيــث أشــار بلينكــن، خــالل زيارتــه إىل الجزائــر، إىل 
ــرويس  ــدور ال ــن ال ــراً م ــت كث ــط عان ــرق األوس أن دول ال
ــة يف  ــا، فضــالً عــن انعكاســات األزمــة الراهن يف ســوريا وليبي
أوكرانيــا عــى ملــف الطاقــة واألمــن الغــذايئ، مشــراً إىل أنــه 
يتوجــب عــى املجتمــع الــدويل زيــادة الضغــط عــى موســكو 
لدفعهــا إلنهــاء الحــرب يف أوكرانيــا، كــا أملــح بلينكــن بعــد 
ــون، إىل رضورة أن  ــد تب ــري، عبداملجي ــس الجزائ ــه بالرئي لقائ
تدفــع األزمــة األوكرانيــة مختلــف الــدول إىل إعــادة تقييمهــا 

ــا مــع روســيا. لعالقاته

ويعــول املوقــف الغــريب يف ذلــك عــى لجــوء الجزائــر إىل 
تنويــع مصــادر تســليحها العســكري خــالل الســنوات األخــرة، 
مــن خــالل اللجــوء إىل تعزيــز أســطولها البحــري بعــدد مــن 
الســفن الصينيــة والفرنســية واألملانيــة واإليطاليــة، فضــالً عــن 

رشائهــا لعــدد مــن املروحيــات مــن بريطانيــا وإيطاليــا.

ويتجاهــل هــذا الطــرح العالقــات االســراتيجية بــن 
موســكو والجزائــر، حيــث تعــد الجزائــر ثالــث مســتورد 
للســالح الــرويس، إذ تعتمــد عــى موســكو يف تســليح قواتهــا 
املســلحة بنحــو 50%، يضــاف لذلــك حجــم التفاهــات 
ــوري،  ــف الس ــق باملل ــا يتعل ــة في ــا، خاص ــة بينه اإلقليمي
ــة،  ــة العربي ــق إىل الجامع ــودة دمش ــد ع ــر تؤي إذ إن الجزائ

بخــالف املواقــف األمريكيــة. 

2- زيــادة إمــدادات الغــاز الجزائــري: يبــدو أن هنــاك محاولة 
ــن  ــك م ــراين، وذل ــراع األوك ــر يف ال ــام الجزائ ــة إلقح أمريكي
خــالل إقناعهــا بزيــادة حجــم إمداداتهــا مــن الغــاز ألوروبــا، 
ــاز  ــة لتقليــل اعتــاده عــى الغ ــاوالت الغربي يف ظــل املح

الــرويس.

ــارة بلينكــن كانــت  ــرات إىل أن زي وأشــارت بعــض التقدي
تســتهدف محاولــة إقنــاع الجزائــر بإعــادة فتــح خــط الغــاز 
“ميدغــاز” الــذي ميــر عــرب األرايض املغربيــة إىل إســبانيا، 
والتــي كانــت الجزائــر قــد أعلنــت وقفــه قبــل عــدة أشــهر، 
الربــاط.  مــع  القامئــة  التوتــرات  حــدة  تصاعــد  بســبب 
ــر الخارجيــة األمريــي، وينــدي شــرمان،  وطلبــت نائبــة وزي
مــن الجزائــر إعــادة فتــح هــذا الخــط، كــا تضمنــت زيــارات 
ــر إلعــادة  ــاع الجزائ ــة إقن ــة املختلفــة محاول الوفــود األوروبي
النظــر يف موقفهــا الرافــض إلعــادة فتــح هــذا الخــط، غــر أن 

ــاءت بالفشــل. ــود ب هــذه الجه

ويتمثــل الســبب الرئيــي للموقــف الجزائــري يف اعــراف 
الواليــات املتحــدة وإســبانيا بســيادة املغــرب عــى الصحــراء 
املغربيــة، األمــر الــذي أزعــج الجزائــر بســبب دعمهــا لجبهــة 
ــول  ــا القب ــا يجعــل مــن الصعــب عليه البوليســاريو، وهــو م
باملطالــب الغربيــة، والتــي ســتكون مبنزلــة تفريــط مجــاين يف 

املصالــح الجزائريــة لتأمــن املصالــح الغربيــة. 

3- ضــان االلتــزام باإلمــدادات القامئــة: أشــارت تقاريــر 
ــه عــدد  ــر، ومــن قبل ــارة بلينكــن إىل الجزائ ــة إىل أن زي غربي
مــن املســؤولن األوروبيــن، تســتهدف الحصول عــى ضانات 
مــن الجزائــر للتأكــد مــن أنــه حتــى يف حــال متســكهم بعــدم 
ــزم  ــوف تلت ــا س ــا، فإنه ــاز ألوروب ــن الغ ــا م ــادة إمداداته زي
ــرات  ــا، خاصــًة يف ظــل التوت ــات املتفــق عليه بتســليم الكمي
الراهنــة بــن الجزائــر وإســبانيا، عــى خلفيــة املتغــرات التــي 
طــرأت عــى موقــف األخــرة إزاء ملــف الصحــراء املغربيــة.

وتشــعر القــوى األوروبيــة بالقلــق مــن العالقــات الوثيقــة 
بــن روســيا والجزائــر، واحتــاالت أن يؤثــر ذلــك عى قــرارات 
ــدات  ــة، عــى الرغــم مــن التأكي األخــرة خــالل الفــرة املقبل
الجزائريــة املتكــررة بأنهــا متثــل مصــدراً آمنــاً للطاقــة، وأنهــا 
ســتلتزم بعقــود التوريــد املتفــق عليهــا إىل أوروبــا، وإن 
ــرة ميكــن مــن خاللهــا  ــك أي فوائــض كب ــا ال متتل أكــدت أنه

تعويــض الغــاز الــرويس. 

مواقف جزائرية محتملة
ميكــن رســم مالمــح املوقــف الجزائــري مــن املطلــب الغربيــة 

يف النقــاط التاليــة:

ــر إىل  ــاد: ال يتوقــع أن تتجــه الجزائ ــر بالحي 1- متســك الجزائ
تغيــر موقفهــا مــن الــراع األوكــراين، خاصــة يف ظــل ســعيها 
للوســاطة بــن روســيا وأوكرانيــا عــرب املجموعــة العربيــة، ويف 
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ــة إىل  ــة، باإلضاف ــات قوي ــن مــن عالق ــا يجمــع البلدي ظــل م
تبنــي الــدول الغربيــة ملواقــف أرضت باملصالــح الجزائريــة يف 

نزاعهــا مــع املغــرب. 

2- رفــض اســتبدال الغــاز الــرويس: تعــد الجزائــر هــي ثالــث 
أكــرب مــورد للغــاز الطبيعــي إىل االتحــاد األورويب، وعــى 
الرغــم مــن إعــالن رشكــة ســوناطراك الجزائريــة اســتعدادها 
ــات  ــة تحدي ــد أن مث ــا، بي ــا إىل أوروب ــادة حجــم صادراته لزي
ــاز  ــط الغ ــالق خ ــتمرار إغ ــل اس ــًة يف ظ ــك، خاص ــه ذل تواج

ــة. ــرب األرايض املغربي ــار ع ــري امل الجزائ

كــا أن الجزائــر ال تســتطيع زيــادة حجــم إمداداتهــا مــن 
ــا بالفعــل،  ــا إىل كامــل طاقته الغــاز بســبب وصــول صادراته
متتلكهــا،  التــي  األنابيــب  خطــي  اســتخدام  خــالل  مــن 
ــغ  ــال. ويبل ــاز املس ــرى للغ ــوط أخ ــة خط ــة إىل أربع باإلضاف
االحتياطــي الســنوي للجزائــر مــن الغــاز حــوايل 700 – 800 
مليــون مــر مكعــب، وكانــت الجزائــر تضخهــا يف الســابق عــرب 
خــط ميدغــاز، املتوقــف حاليــاً. وحتــى وإن متكنــت الجزائــر 
مــن ضــخ هــذه الكميــات عــرب خطــي األنابيــب ألوروبــا، فــإن 
ــة احتياجــات  ــراً لتلبي ــة كث ــون مجدي ــن تك ــة ل هــذه الكمي
األوروبيــن، إذ إن االتحــاد األورويب اســتورد نحــو 155 مليــار 

مــر مكعــب مــن روســيا يف عــام 2021 فقــط.

ويالحــظ أن الجزائــر تبــدو راغبــة يف االســتفادة مــن 
ــة،  ــال الطاق ــا يف مج ــريب بدوره ــام الغ ــم االهت ــي حج تنام
ــا،  ــة لديه ــتثارات األجنبي ــادة االس ــى زي ــك ع ــكاس ذل وانع
ــة  ــراً توجهــات السياســية الخارجي ــن يغــر كث ولكــن هــذا ل
الجزائريــة التــي متيــل إىل تبنــي الحيــاد يف األزمــات الدوليــة، 

ــيا. ــة بروس ــا الوثيق ــى عالقاته ــاظ ع والحف

3- زيــادة ســعر الغــاز إلســبانيا: أعلنــت رشكــة ســوناطراك، يف 
مطلــع أبريــل الجــاري، عــدم اســتبعاد إمكانيــة إعــادة النظــر 
يف أســعار الغــاز املصــدر إلســبانيا، وذلــك عــى خلفيــة ارتفــاع 
ــن بســبب  ــن البلدي ــرات ب ــة، فضــالً عــن التوت أســعار الطاق
ــف  ــق مبل ــا يتعل ــا موقــف املغــرب في ــد تبنيه إعــالن مدري

الصحــراء املغربيــة.

ــلبية  ــات س ــر تداعي ــذا األم ــون له ــع أن يك ــن املتوق وم
ــد  ــن التصاع ــراً م ــاين كث ــذي يع ــباين ال ــاد اإلس ــى االقتص ع
ــف كان أحــد  ــدو أن هــذا املل ــة. ويب الحــاد يف أســعار الطاق
ــؤولن  ــع املس ــن م ــا بلينك ــي أجراه ــات الت ــاور املناقش مح
ــر لوقــف  ــن، يف ظــل مخــاوف مــن أن تلجــأ الجزائ الجزائري
ــم  ــاً يف تفاق ــالً إضافي ــل عام ــد ميث ــا ق ــد، م ــا ملدري إمداداته
أزمــة إمــدادات الغــاز إىل أوروبــا، ورمبــا يكــون ســيناريو رفــع 
أســعار الغــاز الجزائــري املصــدر إلســبانيا هــو أحــد املســارات 

ــا. ــم التوصــل إليه ــي ت ــة الت التوافقي

ــاع أســعار  ــراين يف ارتف ــراع األوك ــام، تســبب ال ويف الخت
الطاقــة، وهــو مــا حقــق للجزائــر دخــالً كبــراً يســاعدها عــى 
ــات الســلبية للــراع، خاصــة ارتفــاع أســعار  تجنــب التداعي
الغــذاء، وعــى الرغــم مــن املحــاوالت الغربيــة للتأثــر عــى 
ــإن  ــيا، ف ــراين أو روس ــراع األوك ــن ال ــري م ــف الجزائ املوق
هــذه الجهــود لــن يكتــب لهــا النجــاح، خاصــة يف ضــوء 
العالقــة الوثيقــة التــي تجمــع الجزائــر وموســكو، فضــالً عــن 
اعــراف الــدول الغربيــة مبغربيــة الصحــراء “الغربيــة”، وفقــاً 

ــر.  للجزائ
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