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وانعكــس ذلــك يف طبيعــة الوفــد املرافــق لدراغــي يف زيارتــه، 
والــذي تضمــن كل مــن وزيــر الخارجيــة، لويجــي دي مايــو، 
باإلضافــة  ســينجوالين،  روبرتــو  البيئــي،  التحــول  ووزيــر 
إىل الرئيــس التنفيــذي لرشكــة إينــي اإليطاليــة، كالوديــو 

ــكالزي. ديس

تحركات إيطالية نحو الجزائر
تــأيت زيــارة دراغــي إىل الجزائــر يف إطــار التحــركات الحثيثــة 
التــي تقــوم بهــا رومــا مؤخــراً لتعزيــز تعاونهــا مــع الجزائــر 
يف مجــال الطاقــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- اتفــاق جديــد بــن ســوناطراك وإينــي: قــام الرئيــس 
التنفيــذي لرشكــة إينــي اإليطاليــة، كلوديــو ديســكاليزي، 
بزيــارة إىل الجزائــر خــالل األســبوع املــايض، تضمنــت هــذه 
الزيــارة توقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع الرشكــة الجزائريــة 
الحكوميــة للمحروقــات “ســوناطراك”، تســتهدف زيــادة 
حجــم اإلمــدادات الجزائريــة مــن الغــاز لرومــا، باإلضافــة إىل 

تعزيــز مســتويات التعــاون املشــركة واالســتثامرات يف مجــال 
ــة. الطاق

ــارة  ــر: ســبق زي ــة اإليطــايل للجزائ ــر الخارجي ــارة وزي 2- زي
ــه،  ــر خارجيت ــا وزي ــام به ــرى ق ــارة أخ ــر، زي ــي للجزائ دراغ
خاللهــا  تــم  املــايض،  فربايــر   28 يف  مايــو،  دي  لويجــي 
ــا،  ــة إليطالي ــادة حجــم اإلمــدادات الجزائري بحــث ملــف زي
ــواردات الروســية، وهــي  ــض أي خفــض محتمــل يف ال لتعوي
الزيــارة التــي أتــت يف أعقــاب ترصيحــات رشكــة ســوناطراك 
الجزائريــة بأنهــا عــى اســتعداد لزيــادة حجــم إمداداتهــا مــن 

ــا. ــاز ألوروب الغ

3- زيــارة تبــون املرتقبــة لرومــا: أعلــن ســفري الجزائــر 
لــدى رومــا، عبــد الكريــم طواهريــة، أن مثــة زيــارة مرتقبــة 
للرئيــس الجزائــري، عبــد املجيــد تبــون، إليطاليــا، حيــث أملــح 
الدبلومــايس الجزائــري إىل أن هــذه الزيــارة من املقــرر أن تتم 
يف مايــو املقبــل، وذلــك بهــدف اســتكامل املباحثــات الجاريــة 
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ــر، فــي 11 أبريــل 2022، بنــاء علــى  ــارة رســمية إلــى الجزائ قــام رئيــس الــوزراء اإليطالــي، ماريــو دراغــي، بزي
دعــوة مــن الرئيــس الجزائــري، عبدالمجيــد تبــون، وطغــى ملــف الطاقــة علــى مالمــح هــذه الزيــارة بشــكل 
واضــح، خاصــًة فــي ظــل ارتــدادات الحــرب الروســية – األوكرانيــة علــى القــارة األوروبيــة، ومســاعي الــدول 

األوروبيــة للبحــث عــن بدائــل للغــاز الروســي. 

ــي:  ــل 2022، أبوظب ــدد 1524، 16 أبري ــتقبل, الع ــرات المس ــي للجزائــر، تقدي ــوزراء اإليطال ــس ال ــارة رئي ــع زي ــة: دواف ــح اقتصادي مصال
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بشــأن تعزيــز حجــم التعــاون االقتصــادي بــن البلديــن، ومــن 
املرجــح أن تنطــوي هــذه الزيــارة عــى التوصــل لجملــة مــن 

االتفاقــات املتعلقــة باســتثامرات إيطاليــة يف الجزائــر.

أهداف روما االقتصادية
تعكــس زيــارة دراغــي إىل الجزائــر جملــة مــن الــدالالت 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة، والت املهم

ــرب  ــاً أك ــيا حالي ــل روس ــرويس: متث ــاز ال ــل للغ ــاد بدي 1- إيج
مــورد للغــاز بالنســبة إليطاليــا، حيــث تحصــل األخــرية عــى 
حــوايل 40% مــن إجــاميل وارداتهــا مــن الغــاز مــن موســكو، 

مبــا يعــادل حــوايل 29 مليــار مــر مكعــب ســنوياً.

ــا  ــأت روم ــة، لج ــية – األوكراني ــرب الروس ــياق الح ويف س
خــالل الفــرة األخــرية إىل محاولــة التوصــل إىل اتفاقــات 
ــدول املصــدرة للغــاز، عــى غــرار  ــدة مــع عــدد مــن ال جدي
قطــر وأذربيجــان وأنجــوال والكونغــو وموزمبيــق وليبيــا، 
ناهيــك عــن الجزائــر والتــي تحظــى بأهميــة خاصــة، كونهــا 
ــد  ــا، بع ــاز إىل إيطالي ــورد للغ ــرب م ــاين أك ــاً هــي ث ــد حالي تع
ــادل  ــا يع ــر مكعــب ســنوياً، مب ــار م ــيا، بحــوايل 21 ملي روس

ــاز. ــن الغ ــة م ــواردات اإليطالي ــع ال ــوايل رب ح

وتتعلــق التحــركات اإليطاليــة الراهنــة مبســاعي رومــا 
تقليــص االعتــامد عــى الغــاز الــرويس. وأطلــق رئيــس الــوزراء 
ــن  ــري ترصيحــات أعل ــه الرئيــس الجزائ اإليطــايل عقــب لقائ
ــن إىل  ــل آخري ــتتضمن فواع ــأن س ــذا الش ــه يف ه أن تحركات
جانــب الجزائــر، وهــو مــا انعكــس بالفعــل يف االتفــاق األخــري 
ــن  ــو م ــوال والكونغ ــرص وأنج ــع م ــا م ــه إيطالي ــذي عقدت ال

ــادة اإلمــدادات مــن الغــاز. أجــل زي

وأشــار البيــان الصــادر عــن رشكــة “إينــي” اإليطاليــة إىل 
ــة ســيكون بشــكل  ــادة يف حجــم اإلمــدادات الجزائري أن الزي
ــب  ــر مكع ــارات م ــوايل 9 ملي ــل إىل ح ــى يص ــي حت تدريج

خــالل 2023 – 2024.

2- ضــخ اســتثامرات إيطاليــة يف الجزائــر: أشــارت بعــض 
التقديــرات إىل أن هنــاك حاجــة جزائريــة ملحــة الســتثامرات 
ــراً  ــك نظ ــاز، وذل ــن الغ ــا م ــم إمداداته ــادة حج ــرية لزي كب
ــة  ــال الطاق للراجــع امللحــوظ يف حجــم االســتثامرات يف مج
خــالل الســنوات املاضيــة، بالتــوازي مــع الزيــادة املطــردة يف 
حجــم االســتهالك املحــي، وبنــاء عليــه مل يكــن خــط األنابيــب 
ــميد” )Transmed( ال  ــا “ترانس ــر وروم ــط الجزائ ــذي يرب ال
يعمــل بكامــل قدرتــه االســتيعابية البالغــة حــوايل 33 مليــار 

ــه. ــه يعمــل فقــط بثلثــي طاقت مــر مكعــب ســنوياً، لكن

ويف هــذا اإلطــار، أشــارت بعــض التقاريــر إىل أن الجزائــر 
تســتهدف اســتثامر حــوايل 40 مليــار دوالر خــالل الفــرة 

2022 – 2026 يف مجــال الطاقــة.

حجــم  زيــادة  املقبلــة  الفــرة  تشــهد  أن  ويتوقــع 
االســتثامرات اإليطاليــة يف الجزائــر، خاصــًة يف مجــال الطاقــة 
والغــاز واســتغالل الهيدروجــن األخــر والطاقــة املتجــددة، 
وهــو مــا أشــار إليــه رئيــس الــوزراء اإليطــايل، والــذي أعلــن 
بــأن بــالده ستســاعد الجزائــر عــى تطويــر الطاقــة املتجــددة 

ــن. ــن البلدي ــرك ب ــاون املش ــر التع ــل تطوي ــن أج م

ويف هــذا اإلطــار أعلنــت رشكــة “إينــي” اكتشــاف حقــول 
غــاز ونفــط جديــدة يف الصحــراء الجزائريــة، ويرجــح أن 
تشــهد زيــارة تبــون لرومــا الشــهر املقبــل بدايــة التوقيــع عى 
ــادة حجــم االســتثامرات  عــدد مــن االتفاقيــات املتعلقــة بزي

ــر. ــة يف الجزائ اإليطالي

حدود التعاون المحتمل
تعكــس حالــة الزخــم الراهنــة يف عالقــة رومــا والجزائــر عــن 
عــدة ارتــدادات محتملــة، ميكــن أن تفرزهــا وتــرية التقــارب 
ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــن، والت ــن الجانب ــة ب املتنامي

التــايل:

1- اتفاقيــات آجلــة وليســت عاجلــة: يالحــظ أن الترصيحــات 
ــون،  ــس تب ــه بالرئي ــاب اجتامع ــا دراغــي يف أعق ــي أطلقه الت
ــن  ــا ب ــع إعــالن نواي ــم توقي ــد ت ــه ق ــا بأن ــي أكــد خالله والت
ــت  ــة، كان ــاع الطاق ــايئ يف قط ــاون الثن ــأن التع ــن بش البلدي
ترصيحــات فضفاضــة، إذ مل يحــدد دراغــي تفاصيــل االتفــاق 
الــذي تــم مــع الجزائــر، وهــو األمــر ذاتــه بالنســبة للحكومــة 
الجزائريــة، وهــو مــا يعكــس إمكانيــة عــدم التوصــل إىل 
ــاً  ــزال مطروح ــر ال ي ــى اآلن، وأن األم ــددة حت ــات مح توافق
عــى أجنــدة الزيــارة املرتقبــة لتبــون إىل رومــا الشــهر املقبــل.

وأشــارت تقاريــر إىل وجــود مباحثــات جاريــة تتعلــق 
مبحاولــة التوصــل التفــاق بــن الطرفــن بشــأن إحيــاء مــرشوع 
خــط جالــي بــن البلديــن، والــذي تبلــغ قدرتــه االســتيعابية 

حــوايل 8 مليــارات مــر مكعــب.

ــر إىل  ــه، أملحــت بعــض التقاري واســتمراراً يف االتجــاه ذات
ــوناطراك  ــي وس ــي إين ــن رشكت ــراً ب ــربم مؤخ ــاق امل أن االتف
ميثــل اتفــاق آجــل، ســيحتاج إىل فــرة مــن الزمــن لحــن البــدء 
ــة  ــن رشك ــادر ع ــان الص ــته البي ــا عكس ــو م ــه، وه يف تحقيق
ســوناطراك الجزائريــة، والتــي أملحــت إىل أن االتفاقيــة املربمــة 
مــع الجانــب اإليطــايل تســتهدف ترسيــع وتــرية التطويــر يف 
مرشوعــات البنيــة التحتيــة، لزيــادة حجــم اإلمــدادات لرومــا 
عــرب خــط “ترانســميد”، وهــو مــا قــد يتســق مــع مســاعي 
ــادة  ــع نحــو زي ــارة غضــب روســيا بالدف ــب إث ــر لتجن الجزائ
ــا، فضــالً عــن  ــة يف حجــم إمداداتهــا مــن الغــاز ألوروب عاجل
عــدم توافــر القــدرة الفعليــة للجزائــر يف الوقــت الراهــن مــن 

ــة. ــدول األوروبي ــادة حجــم اإلمــدادات لل أجــل زي

ــض  ــت بع ــا: طرح ــد إىل روم ــن مدري ــاز م ــل الغ 2- تحوي
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التقاريــر احتامليــة أن تقــدم الجزائــر عــى تحويــل إمداداتهــا 
زيــادة حجــم  إيطاليــا، ملحاولــة  نحــو  الحاليــة إلســبانيا 
ــن  ــة ب ــرات الراهن ــل التوت ــًة يف ظ ــا، خاص ــدادات لروم اإلم
الجزائــر وإســبانيا عــى خلفيــة تغــري موقــف األخــرية بشــأن 
ــتدعاء  ــر إىل اس ــع الجزائ ــام دف ــربى، م ــراء الك ــف الصح مل
ــعار  ــع أس ــة رف ــح إىل إمكاني ــد، والتلمي ــن مدري ــفريها م س
ــس  ــارة رئي ــدو أن زي ــبانيا. ويب ــدره إىل إس ــذي تص ــاز ال الغ
ــق إســبانيا، وســط  ــارت قل ــد أث ــر ق ــوزراء اإليطــايل للجزائ ال
ــدادات  ــادة اإلم ــر زي ــة أن تؤث ــن إمكاني ــري م ــاوف األخ مخ

ــد. ــو مدري ــا نح ــر بإمداداته ــات الجزائ ــى التزام ــا ع لروم

ــر  ــة أخــرى، يتســق هــذا الطــرح مــن التقاري ومــن ناحي
ــة  ــادة هيكل ــة إلع ــارت إىل وجــود مســاعي جزائري ــي أش الت
تحالفاتهــا الغربيــة، مــن خــالل تقديــم مســتوى الرشاكــة مــع 
إيطاليــا عــى حســاب التحالفــات التقليديــة مــع فرنســا، 
وكــذا إســبانيا، ولعــل هــذا مــا انعكــس يف الزيــارة التــي قــام 
بهــا الرئيــس اإليطــايل، ســارجيو ماتاريــال، للجزائــر يف نوفمــرب 
املــايض، بالتــوازي مــع التوتــر الــذي شــهدته عالقــات الجزائــر 

وفرنســا.

ــر  ــا بروســيا: تســعى الجزائ ــر عــى عالقاته 3- حــرص الجزائ
لتعزيــز تعاونهــا مــع الجانــب اإليطــايل، بيــد أنهــا ال ترغــب 
يف أن تتأثــر عالقاتهــا االســراتيجية بالحليــف الــرويس. ويف هذا 
اإلطــار، أعلــن الســفري الرويس لــدى الجزائــر، إيجــور بيليايف، 

ــة،  ــس متين ــى أس ــة ع ــر قامئ ــع الجزائ ــالده م ــات ب أن عالق
ــادة حجــم  ــق بزي ــري يتعل ــرار جزائ ــأي ق ــر ب ــن تتأث ــا ل وأنه
ــة  ــركات الجزائري ــذه التح ــرباً أن ه ــا، معت ــرادات ألوروب اإلي

تعكــس مســألة تجاريــة بحتــة.

وعمــدت رشكــة ســوناطراك خــالل الفــرة األخــرية إىل 
محاولــة تجنــب تعزيــز تعاونهــا مــع الــرشكات الغربيــة 
وحدهــا، إذ اتجهــت للتعــاون كذلــك مــع الــرشكات الصينيــة، 
عــى غــرار رشكــة ســينوب” )Sinope(، وهــو مــا قــد يتســق 
ــارة حفيظــة موســكو،  مــع املســاعي الجزائريــة يف تجنــب إث
مــا يجعــل تحركاتهــا محســوبة بشــأن زيــادة حجــم إمداداتهــا 
ــة  ــا التضحي ــل ال ميكنه ــا يف املقاب ــا، لكنه ــة إىل أوروب النفطي

ــاد األورويب. ــع دول االتح ــاً م ــا متام بعالقته

ــن  ــة كل م ــن يف عالق ــم الراه ــس الزخ ــام، يعك ويف الخت
الجزائــر وإيطاليــا عــن ســعي روما لتقليــل مســتوى اعتامداها 
عــى الغــاز الــرويس، بينــام تســتهدف الجزائــر إعــادة هيكلــة 
تحالفاتهــا الغربيــة، لصالــح تعزيــز العالقــات مــع إيطاليــا عى 
حســاب إســبانيا، بيــد أن التعــاون مــع إيطاليــا يف مجــال الغاز 
ســيحتاج إىل بعــض الوقــت، خاصــًة يف ظــل حاجــة الجزائــر 
إىل ضــخ اســتثامرات ضخمــة لتعزيــز صــادرات الغــاز طويلــة 

األجــل.
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