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 تمهيد 

وعن  الجزائر،  على  العالمية  القوى  تصارع  عن  تحدثت  إن  الورقة  هذه  تبالغ  ال 

مغازلتها لهذه الدولة باالستثمارات والسالح، ومحاوالت عرض استضافة النفوذ 

الفعال من بين  من أجل مواجهة تغول نفوذ اآلخرين، فيما تنتقي الجزائر السالح  

لعروض   االستسالم  وترفض  القوى،  هذه 

أكانت  سواء  قواعد،  بإنشاء  العالمية  القوى 

النفوذ  أرضية تقاسم  ألغراض إستراتيجية على 

العالمي أو على أرضية تكتيكية لمواجهة شبح 

النظامية  غير  الهجرة  أو  باإلرهاب،  يسمى  ما 

 وأمراء تجارتها. 

لحرب، وال الجزائر  تطمح  أن   ربما ال  ترغب في 

القوى  بين  لمواجهة  مسرحا  تكون  أو  تنحاز، 

فيها   الذاكرة  ملفات  تفتق  لكن  الكبرى، 

يدفعها باتجاه تحسين أوراق تفاوضها لتحصيل 

السوق  أمام  إلتاحتها  تحضر  كعكة  من  حصة 

وخالل  والعالمية،  المحلية  للبضائع  العالمي 

الجزائر  تتخير  تفاوضها،  أوراق  لتحسين  سعيها 

 .بل القسمة العادلة للكعكةشريكا يق

تتجاوز   وكيف  التعقيد؟  شديد  العالمي  المسرح  هذا  على  الجزائر  تتحرك  كيف 

الضغوط التي تدفعها مجددا للتبعية واالنحياز؟ وكيف تختار شركاء المستقبل؟  

 هذه الورقة تجتهد في تقديم إجابة. 

 

  

ام م،   ربمامم    زامرملزرم،  تمممامل  ال 

حا مم و   و  ت،غممف  أ  ت  وال 

تكوت مسمممم،مم  ااوزينم       

تم م م    امكم   زامكم م،ا   زاموموا 

مل م   زامكزة،ف   نم  عما  نم   

ب تر ه ت س    ورزق ت  وضن  

ا  صمممم م  مصمممم  م  ة كم   

ت ضممم، حت م ن   م ل زاسممموق 

زا م ااأ ال ضممممم رل زاا ل م  

وزا مم اا مم   وسعي امممم  نمم  

   ا  سمممم    ورزق ت م وضممممنم

عموم مم    قمممم  مكمم   زامرملزرم،  تم مرم م، 

 زاوسا  زا  دا  الك ك .
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 روسيا والجزائر 

لحضور الروسي بمنطقة الشرق نفوذ موسكو في الجزائر يعد أحد أهم أعمدة ا

، وهو  1األوسط، حتى وإن رفضت الجزائر وجود قاعدة عسكرية روسية على ترابها 

محاوالت  ضمن  إنسايدر"،  "بيزنس  لموقع  أمنيون  مراقبون  له  لمح  أن  سبق  ما 

دولة تقيم عالقات تعاون    21دول إفريقية من بين    6روسية إلقامة قواعد في  

في   معها  وثيق  السمراءعسكري  موسكو 2القارة  زودت  الرفض،  هذا  وبرغم   .

في المئة من األسلحة    66، بما نسبته  2018و  2014الجيش الجزائري، بين عاَمي  

القارة  في  الروسي  للسالح  األكبر  المستوِرد  الجزائر  وكانت  منه،  المملوكة 

 اإلفريقية. 

بلغت حّصة الجزائر،    ووفقًا لتقديرات السفير الروسي لدى الجزائر، "إيجور بالييف"،

 ، نصف مبيعات األسلحة الروسية إلى إفريقيا.2018في يوليو/ تموز 

العام   "روزنفط" 2017ومنذ  روسيا،  في  األبرز  الطاقة  شركتا  تعاونت   ،

من   المملوكة  الهيدروكربونية  للمواد  "سوناتراك"  شركة  مع  و"ترانسنفط"، 

  الدولة الجزائرية في مشاريع إلنشاء خطوط أنابيب.

اقة الروسية إمكانية كذلك ناقشت وزارة الط

الزيارة  بعد  الجزائر،  في  "الدا"  سيارات  إنتاج 

التي قام بها وزير الخارجية الروسي "سيرجي 

الثاني  الماضي/كانون  يناير  في  الفروف" 

2019 . 

من  عددا  هذا  العسكرية  المصالح  نسق  دعا 

عبرت  الذي  الدقيق  التوازن  لتقييم  المراقبين 

الروسية   الخارجية  تصريحات  حراك  عنه  حيال 

بحذر   تلعب  روسيا  أن  منه  بدا  وما  الجزائر، 

إلمساك عصا الجزائر من المنتصف، بالرغم من  

 
.  2020ديسمبر   27توب”: ليس في نية الجزائر إقامة قاعدة عسكرية روسية بأراضيها”، موقع "مصدر نيوز"،  المحرر، مصدر أمني جزائري لـــ”دزاير 1
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ترو    زاروس زاا لزعاف م  

 ت تؤدي ثورف قمم ة   ج ي    

زامرملزرم،   مم،ف  مأ  وزنم مرمم بمم   

زامم ممع مم     تمموامم مما  إاممت 

زارلزر  م  مل زاماعاورزا م    

زالي رزا م   للت غرزر زاوالعم    

زاا  اف زا أ ة جت  ا  با  

دلانم  ال رز،  ودز  مت ل  

زارلزر،ي  أ  زاشمممم ممف  م  

 زا ظ ه،.
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قبل   من  دأبت  دعم   -أنها  على  األذهان،  ماثال في  زال  ما  السوري  والنموذج 

بهم  تعصف  التي  الشعبية  االحتجاجات  مواجهة  في  المستبدين  حلفائها 

  .3وبمستقبل وجودهم في السلطة 

تخوفات الروس المتزايدة من أن تؤدي ثورة شعبية   -بطبيعة الحال    -ذلك  يضاف ل

مع  الجزائرية  العالقات  توطيد  إلى  الجزائر  في  حرة  وانتخابات  ناجحة 

الديمقراطيات الليبرالية، على غرار الواليات المتحدة التي كانت قد أبدت دعمها  

  .للحراك، ودافعت عن حق الشعب الجزائري في التظاهر 

جزائر حيال التدخل الروسي وال يمكن في هذا الصدد تجاهل أهمية دور متوازن لل

في ليبيا، ومستقبل الوجود العسكري هناك،  

المشهد  تعتري  التي  التغيرات  إطار  في 

إلى  يفضي  قد  والذي  األميركي،  السياسي 

الدور   من  أوسع  يكون  ربما  الجزائر،  في  دور 

األسبق  األميركي  الرئيس  إدارة  حاولت  الذي 

فاع  دونالد ترامب لعبه في الجزائر عبر وزير الد

مارك أسبر، والذي كان من أبرز مالمحه محاولة 

تأمين مستقبل المشهد السياسي الجزائري من  

المجيد   عبد  الرئيس  على  عسكري  انقالب 

  .4تبون

أن   يلحظ  الجزائري  للمشهد  العقد المتتبع  منتصف  منذ  اتجهت  بوتين  روسيا 

لحلفائها،  العسكرية    القدراتتعزيز  في  تتجلى  جديدة  الماضي باتجاه إستراتيجية  

الغاز   من  هائلة  طاقية  موارد  يمتلكون  الذين  أولئك  نجحت وبخاصة  والنفط. 

عسكرية قوة  إلى  البلد،  هذا  يعانيه  الذي  الحصار  رغم  فنزويال،  تحويل  في  موسكو  

وهي نفس  المنطقة،  في  جوي  سالح  بأهم  تتمتع  الالتينية  أميركا  في  حقيقية  

 
 http://bit.ly/2ZmVCjB. 2019مارس   22يل راماني، الحسابات الروسية الحذرة في الجزائر، معهد كارنيجي للسلم الدولي، سامو 3
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زارملزر،ي   الماشممممنمما  زاامتم م مل 

روام   بوت   زترنت عل ظ  ت 

ماك ما صمما زا وا زاا ضممأ  

يماعماف  بم ترم ه إامممم رزت ر م   

زاموممارز   تم مز م    مأ  تم مرملمت  

ا ل  رن   وبر صم  زا سمك     

 وائم  زامك   عا لكوت موزرد 

زام مم و   مم   همم رملمم   امم  م مم  

 وزاا ط
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روسيا   . 5األخيرة السنوات  خالل  الجزائر  مع  تطبقها  التي  إلستراتيجية  ا تجاوزت 

االقتصادية  الروابط  تعميق  باتجاه  الجزائر  مع  المحضة  العسكرية  العالقات 

والتجارية معها، وتبذل جهودا أكبر للفوز بسوق الحبوب الجزائري، الذي تهيمن 

واحدا من األسواق الرئيسة القليلة غير   عليه حاليا فرنسا، فيما يعد هذا السوق

الروسي  للقمح  باإلضافة 6المتاحة  هذا   .

آخرها  كان  أخرى،  مجاالت  عدة  في  للتعاون 

الروسي  اللقاح  إنتاج  مجال  في  التعاون 

 .7لمواجهة فيروس كورونا في الجزائر

ورغم الطموحات التجارية الروسية في الجزائر،  

بقوة  تمتعا  األكثر  العسكرية  العالقات  تظل 

، اتجهت روسيا لبناء 2020فخالل  اندفاع ذاتية.  

الجزائر ضمن مشروع   مركز عسكري في  أكبر 

شراكة وتعاون عسكريين بين روسيا وعدد من 

  .8الدول بينها مصر والجزائر

" 2" من طراز "إم  24كما اتجهت روسيا لتحديث أسطول الجزائر من طائرات "سو  

والجزائري  الروسي  للجيشين  خصيصا  كما  9الموجه  الهند ،  تزويد  على  وافقت 

للجزائر بصواريخ "براهموس" االعتراضية، وصواريخ "آكاش" أرض جو، التي تصنعها 

  .10نيودلهي بعقد مع الشركة الروسية المنتجة لهما 

" المتقدمة للجزائر، وهي الطائرات التي 35هذا عالوة على بيع طائرات "سو  

م من  للجزائر  المحاذية  الفرنسية  الطلعات  والذي واجهت  مالي،  دولة  طارات 

  .11قادت إليه تلك االشتباكات "المشبوهة" على الحدود بين الجزائر ومالي 

 
.  2021فبراير   6العربي"، إقليميتين، صحيفة "القدس  قوتين  منهما وتجعل  والجزائر  فنزويال العسكرية مع  التحالف عقيدة تطبق  مجدوبي، روسيا حسين   5
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 http://bit.ly/3s36K1C. 2021يناير   30، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  Vوكاالت، روسيا والجزائر.. تعاون إلنتاج لقاح سبوتنيك  7

.  2020أغسطس   25إستراتيجية بين الجزائر وروسيا، موقع "يوتيوب"، قناة "الجزائر عن قرب"، روسيا تبني أكبر مركز عسكري في الجزائر | شراكة  8

https://bit.ly/3k0lmvY 
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"  24انس  وكاالت، مواجهات على الحدود الجزائرية: "أدنى مقومات الحياة معدومة هنا ويجب التنقل للجانب المالي لتأمين حوائجنا"، موقع "قناة فر 11
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زا رمم   مم   زامماوممم    ورغم 

زاروامممم مم   أ زارلزر،  تظمم  

زا ع م   زا سممممك  م  ز ة ، 

زجمما مم ة  زت مم .  بووف  تا  مم  

  زترنت روامم   2020 رعي  

ا ا ء  ة ، م،ة  لسممك،ي  أ 

زارلزر، ضما  مشمروة قمرزة  

وت  وت لسمك ي       روام   

مصمممم، ولماد م  زاماوي   انم   

 وزارلزر،
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" 57كما اتفقت كل من روسيا والجزائر على تزويد األولى للجزائر بطائرات "سو  

" األميركية، وإن لم تنتم لطائرات الجيل 35القريبة في أدائها من طائرات "إف  

"، هذا 70الجيل الرابع ++"، عالوة على مسيرات "إس  الخامس، وتحسب على "

المبدئي على تجميع "ميج   إلى االتفاق  " بعد نجاحها في تجميع 35باإلضافة 

 " الروسية المتخصصة في الدفاع الجوي. 400، ومنظومة "إس 12" 29"ميج 

وإن لم يمنع هذا أن تناور الجزائر برفض استضافات منظومة رادارات "ياكروما"  

وربما 13ية الروس للجزائر،  األميركي  الدفاع  وزير  زيارة  أعقب  الذي  الرفض  ، وهو 

بسبب رغبة الجزائر في تعكير عالقاتها مع تركيا بالنظر لرغبة روسيا في ضم الجزائر 

 لمحور روسي يمتد من فنزويال إلى الهند.
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 الصين والجزائر 

وإن كانت ليست روسيا وحدها من تخطب ود الجزائر. فالصين تفعل ذلك أيضا،  

البوابة االقتصادية، والتي جعلت الصين أكبر بلد  البوابة الصينية التقليدية هي 

يمثل مواطنوه جالية أجنبية في الجزائر يقدر عددهم بعشرات اآلالف ومعظمهم 

من العاملين في مشاريع البناء الكبرى، إال أن الحضور الصيني الذي يرتكز على 

العسكرة عالوة على عدة مجاالت أخرى من بينها االقتصاد تجاوزه نسبيا باتجاه  

، حيث قدمت الصين للجزائر عدة مساعدات ضخمة قدرت 14"19جائحة "كوفيد  

بنحو   األولى وحدها  يورو،    420شحنتها  ألف 

ميداني  مستشفى  إقامتها  على  عالوة 

وطاقم مستشارين طبي ومعدات دعم طبي 

 تخص مواجهة الفيروس القاتل.  

م العالقة  األهمية وتبدو  فائقة  الصين  ع 

بالنسبة للجزائر، ما دفع وزير االتصال والناطق 

محمد  الجزائرية،  الجمهورية  رئاسة  باسم 

"النهار"   لصحيفة  للتصريح  بلعيد،  أوسعيد 

بالده ال يهمها من   بأن  النظام(،  )المقربة من 

يقلق من العالقة مع الجانب الصيني، وهو ما 

الواليات   تفهم منه مراقبون أن المقصود هو

إفريقيا  شمال  في  الصيني  الحضور  تمدد  من  القلقة  الحضور  15المتحدة  وهو   ،

تونس،  شرق  شمال  في  عسكرية  قاعدة  إلقامة  المتحدة  الواليات  دفع  الذي 

 .16سنوات تبدأ من مطلع العقد الراهن 10مقرونة باتفاق شراكة يدوم 

ويمثل قطاع المقاوالت أحد أهم أوجه الشراكة القوية بين الجزائر والصين، ويعد  

مسجد "الجامع األعظم" الُمقام على أرض العاصمة الجزائرية، والذي بدأ بناؤه  

عام    8قبل   )مايو/أيار(  في  مساحة  2012سنوات،  على  مربع   200،  متر  ألف 

 
 http://bit.ly/3bgWf3J. 0202أبريل  4وكاالت، الصين تساعد صديقتها القديمة الجزائر في مواجهة كورونا، موقع "سويس إنفو"،  14
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ا سممممت روامممم م  ومماهم  م  

ترممف ود زارلزر،.  م اصمممم   

 عضمممم   وإت ةم جمت   ت  م   ام 

زا وزبمم  زاصمممم ا مم  زا ول مماعمم   

زال  صممممم دعمم     زا وزبمم   هأ 

وزا أ ي لت زاصمم    ة ، بلا 

عا م  موزااوه يم ا م   ياة م  

لممادهمم   عموممار  زامرملزرم،   مأ 

ب شمممرز  ز الم وم ظانم 

م  زا مم مل    أ مشممممم   ل 

 زا ا ء زاك ،ا
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، أحد أوجه التعاون  120بسعة أكثر من   الجزائري الصيني، حيث نفذته   ألف ُمصلٍّ

، إال أن هذه 17شركة هندسة البناء الحكومية الصينية بتكلفة بلغت مليار دوالر

 الخطوة الرمزية ال تمثل سوى بداية قائمة تعاون من الثقل اإلستراتيجي.  

ويعد الطريق الصحراوي اإلفريقي، الرابط بين  

الجزائر   أحد   -العاصمتين  نيجيريا،  في  الجوس 

التعاو حيث أوجه  البلدين،  بين  اإلستراتيجي  ن 

غير  الشطر  تمويل  في  الجزائر  الصين  ساعدت 

الجزائري من هذا الطريق، والذي تعول الجزائر 

عليه القتحام السوق اإلفريقية التي تضم أكثر 

مليون نسمة من الدول التي سترتبط   700من  

والنيجر وبوركينا فاسو  تونس  بالطريق، وهي 

 ان المجاورة لها.  ومالي ونيجيريا والبلد

عام   به  العمل  بدأ  الذي  الطريق  ، 1960هذا 

النيجيرية  بالعاصمة  العاصمة  الجزائر  ويربط 

"الجوس" مع عدة تفرعات، لم ينجز حتى اآلن بسبب صعوبات اقتصادية ومالية 

محطاته  من  عدد  في  إنجازه  لتأخر  أدى  ما  منها،  يمر  التي  الدول  منها  تعاني 

اليوم لكنه  الصيني    -  اإلفريقية،  التعاون  بالكامل في   -وبفعل  سيكون جاهزا 

 .18 2021حزيران / يونيو 

تعود العالقات الصينية الجزائرية القوية إلى مرحلة االستقالل الجزائري، لكنها  

، حيث ارتقى مستوى العالقة بين البلدين إلى شراكة 2014شهدت طفرة عام  

ال التي دفعت  الشراكة  الصينية تجاه الحضور  إستراتيجية شاملة، وهي  شركات 

القوي والمضطرد التوسع في قطاع اإلسكان بالجزائر، ثم توسع الحضور الصيني 

بالمئة من إجمالي االستثمار األجنبي الصيني في   6لتستأثر الجزائر وحدها بنحو  

إفريقيا، حيث طالت االستثمارات الصينية مشاريع البنية التحتية األكبر، كتوسيع 
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وعا م   مم ة زااوم وال   مما 

 هم  ويم  زاشممممرزةم  زاووعم  

وعم مما  وزاصمممم م    زامرملزرم،   م م  

ز لمظمم" مسممممرمما   "زامرمم ممل 

زاُاوم ل للت  ر  زا م صممممام  

بمما  بامم  ه  زارلزر  مم   وزاممكي 

امممممماممموز    مممأ    8 ممم ممم   

  للت  2012)مم  وأ عم رع لم ل  

 اا م ، م،بل   200مسمممم مم   

م     اا   120بسمممم مم   ة م، 

 .ُمص   
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بناء السكك الحدي دية والطرق السريعة، عالوة على دور الشركات الصينية في 

 ميناء "شرشال" الجزائري، والذي يعد أحد أهم الموانئ البحرية هناك.

الجديد،  العاصمة  مطار  إلنشاء  األمر  وامتد 

مدينة  في  األولمبي  الملعب  على  عالوة 

أكبر  إلنشائهم  باإلضافة  )جنوب(،  "وهران" 

سجن فيها كذلك. ومع وجود بيئة عمل مرحبة 

بالوجود الصيني، مضت الشركات الصينية نحو 

اج توسعة أنشطتها في قطاعات التعدين وإنت

 .19اإلسمنت وتصنيع المعدات

نسبيا  حديثا  يعد  الجزائري  بالمشهد  حضوره  في  الصيني  االقتصادي  التوسع 

، 1958مقارنة بالعالقات التعاونية العسكرية بين البلدين، والتي تعود إلى عام  

لمساندة  جسرا  الجزائر  فجعلت  إفريقيا،  في  حضورها  تعزيز  بكين  اختارت  حين 

السمراء، ما أدى الحقا إلى أن تتجه دول شمال إفريقيا   حركات التحرر الوطني

بنحو   تنفرد  جعلها  ما  الصينية،  األسلحة  على  صادرات 49لالعتماد  من  بالمئة 

 العمالق اآلسيوي للقارة ككل.  

في هذا اإلطار، كانت الجزائر المشتري األول بين تلك الدول، وأعقب ذلك بدء 

بتدريب ضباط عسكريين العسكري  الصين، وإنشاء ملحق   التعاون  جزائريين في 

، وتمثل الجزائر اليوم ثالث أكبر 1971دفاعي في السفارة الجزائرية ببكين عام  

 مشتٍر لألسلحة الصينية في العالم. 

الصين  باعت  األخيرة،  األعوام  في  الصينية  الدفاعية  الصناعات  تطور  ومع 

ال كانت  حيث  متنوعة،  أسلحة  الجزائرية  العسكرية  دولة للمؤسسة  أول  جزائر 

" نوَعْي  من  للسفن  المضادة  الصينية  الصواريخ  أنظمة  تستورد  -Cإفريقية 

802/CSS-N-8 ″،  التي لديها  5ع "إس أر  نو  من  الصواريخ  متعددة  راجمات  وكذا "

" الدفع  ذاتية  عيار LZ45القدرة على إطالق صواريخ موجهة، ومدافع هاوتزر   "

ملم، وتستخدم في التدريبات التكتيكية، وفي آخر تعاون عسكري زودت   155

 
 http://bit.ly/3qtz5gZ. 2018سبتمبر  4وكاالت، التنين الصيني يواصل زحفه في شمال إفريقيا .. من يغري من؟، موقع "قناة دويتشه فيله" بالعربية،  19

زاصمممم مام مم    زام مع مم    تم مود 

زارلزر  م  زاووعم  إات م،ملم  

زالامممم وعي زارلزر،ي  اكانم  

  2014قممممنما  ا ،ف لم ل  

م ث زرتوت مس وا زا ع    

زام ملمما م    قممممرزةمم   م م   إامت 

 إا رزت ر   ق مل 
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بكين الجزائر بأنظمة صواريخ متطورة من الجيل 

" المضادة للدبابات بوصفها أول HJ-12الثالث " 

  .20دولة إفريقية تحصل عليها 

األول   أكتوبر/تشرين  في  الجزائر  تسلمت  كما 

من    2018 الصنع  صينية  طيار  بدون  الطائرات 

"، والتي 4" و"سي إتش  3طرازي "سي إتش  

 .21بة والقتالتجمع بين مهام المراق

الجزائر  من  كل  بين  المشكالت  إطار  وفي 

وإسبانيا، وبعد حصولها على طراد "الفاتح" من  

السفن CSSCشركة   لصناعة  الكبرى  الصينية  الشركات  كبريات  إحدى  وهي   ،

البحرية  دفعة 22والمعدات  تسليم  على  الجزائرية  المسلحة  القوات  اتفقت   ،

 .23الل بضعة أشهرطرادات عسكرية من المرتقب تسليمها خ

وكما بدأت الصين عالقاتها مع القارة السمراء  

من الجزائر في بداية ستينيات القرن الماضي، 

االحتفاظ بموطئ قدم لها في غرب أمال في  

هذه  تأسيس  الصين  تعيد  القديم"،  "العالم 

العالقات من جديد، لكنها اليوم تسير خطواتها 

في إطار مواجهة مرتقبة مع الكتلة الغربية، 

وعلى رأسها الواليات المتحدة التي ترى في الصين الخطر األكبر على اقتصادها 

 في المستقبل.

  

 
 http://bit.ly/2Nxdq9k. 2020نوفمبر  12فريق التحرير، الوجود الصيني في الجزائر.. هل تدخل بكين إفريقيا من بوابة الكبار؟، موقع "ميدان"،  20

 http://bit.ly/3u89LQ8. 2018نوفمبر   1المحرر، الجزائر تستورد الطائرات الصينية بدون طيار، صحيفة "الشعب" الصينية،   21
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زاصممممممامم لمم     تمممممور  ومممل 

زاصمممم مام مم   مأ   زامما مم لم مم  

ز لوزل ز س ،ف  ب لت زاصم   

زام سممممكم  مم    املمامؤاممممسمممممم  

زارلزر  مم   اممممل مم  م اولمم    

م مث ةم جمت زارلزر،  وي دوام   

تسمممم مورد  جمظمامم   إ م  موم مم  

  زاصمموز  ا زاصمم ا   زااضمم دف

 الس  

بمما   زاصمممم   لع مم تنمم  مل 

زارملزر،  م   زاسممممامرزء  زاومم رف 

 أ بممازعمم  امممم  ا مم   زاو ت 

زاا ضممأ   مع  أ زالم     

باوائ  ممال انمم   أ غ،  

 "زا  ام زاواعم"
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 الواليات المتحدة 

خالل الفترة األخيرة من إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب توجه وزير 

زا مكوكية،  جولة  في  إفريقيا  غرب  شمال  دول  إلى  إسبر،  مارك  األخير  ر  دفاع 

 بالصحيفة  البحوثخاللها كال من تونس والجزائر والمغرب، وهو ما تناوله قسم  

في حينه، واستبق إسبر هذه الزيارة بتوقيع اتفاق شراكة وتعاون دفاعيين مع 

مدته   الرسالة  سنوات،    10تونس  وهي  هناك،  عسكرية  قاعدة  إقامة  تضمن 

المركزية التي أرسلها من تونس للبلد المغاربي األقرب جغرافيا إليه، قبل أن يقوم 

 15بزيارة الجزائر نفسها في زيارة عدت األولى لوزير دفاع أميركي منذ أكثر من  

ليعيد  كذلك  الجزائر  غادر  ثم  تاريخه،  في  عاما 

من الرسالة  نفس  تمثل   إرسال  التي  المغرب 

في  المتحدة  للواليات  األساسي  الحليف 

بتوطين صناعة  إفريقيا، مع وعود  شمال غرب 

البحر  على  المطل  البلد  هذا  في  عسكرية 

 المتوسط والمحيط األطلنطي. 

وتناور الجزائر بعالقاتها بكل من روسيا والصين والواليات المتحدة لكي تضمن  

ن الثالثة. وكما سبق للجزائر أن رفضت إقامة استقاللها النسبي عن هذه البلدا

أن رفضت كذلك   لها  اإلقليمي، فإنها سبق  ترابها  روسية على  قاعدة عسكرية 

، وهو الطلب 24  2014إقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها في العام  

الذي بررته قيادة الجيش األميركي في أوروبا "إيكوم" آنذاك بالحاجة لتسهيل 

أنشطة الجماعات المتطرفة، وال سيما فرع تنظيم القاعدة في شمال   تتبع ورصد

إفريقيا، المسمى "تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"، الذي كان قد 

استقر لفترة على التراب الجزائري قبل أن يمتد نشاطه إلى بلدان الجوار، وخاض  

ا جنوب  دول  بعض  ومن  مالي  من  أخرى  مسلحة  جماعات  جانب  لصحراء  إلى 

الحرب  هذه  تزال  وما  واإلفريقية،  الفرنسية  القوات  مع  حربا ضروسا  والساحل، 
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وحام ور زارلزر، ب ع م تنم  بكم  

م  روام   وزاصم   وزاوالع   

تضمممممامم    اممكممأ  زاممامم مم مماف 

زامم وعان  زااسمم أ ل  هكه  

 زا لازت زا عث 

https://www.alestiklal.net/ar/view/6826/dep-news-1607534232
https://www.alestiklal.net/ar/view/6826/dep-news-1607534232
https://www.alestiklal.net/ar/view/6826/dep-news-1607534232
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قائمة وإن بدرجة أكثر حدة، والتي توجه لها كل من الواليات المتحدة وفرنسا 

  .25العملية اإلستراتيجية المسماة "عملية برخان"

ل مشيرين  الجزائري،  الرفض  إطار  تفسير  في  آنذاك  المراقبون  موقف واختلف 

مبدئي خلف رفض الجزائر، وهو ما جوبه برفض واشنطن بيع طائرات من دون  

 طيار إلى الجزائر، فيما يرى آخرون أن العكس هو الصحيح.

غير أن المجاملة التي أسداها مارك إسبر للرئيس تبون خالل هذه الزيارة متمثال 

أدى في دعم سياسي ضد موقف سلبي من المؤسسة العسكرية تجاه "تبون"،  

اتجاهين   في  تطور  لكنه  البلدين،  بين  العسكرية  العالقات  في  نسبي  لتطور 

 أحدهما سلبي واآلخر إيجابي. 

بحرية  شراكة  في  فيتمثل  اإليجابي  الدور  أما 

بين كل من القوات البحرية الجزائرية والقوات 

األميركية  العسكرية  للقيادة  التابعة  البحرية 

في إفريقيا )أفريكوم(، بدأت بعد رسو حاملة 

روزفلت"،  إس  إس  "يو  األميركية  الطائرات 

كوم( عن رغبتها في وجود وتعبير قيادة )أفري

السادس  يضمن صيانة قطع األسطول  تعاون 

في  كما  المتوسط  جنوب  في  األميركي 

الواليات  من  سعي  بأنه  مراقبون  فسره  ما  وهو  باليونان،  المتوسط  شمال 

"إس   منظومة  وتحييد  الروسية،  البحرية  التقنية  على  للتعرف  " 400المتحدة 

السادس " في غرب 35وطيرانها من فئة "إف    الجزائرية حيال حركة أسطولها 

 المتوسط. 

كما عكست هذه العالقة البحرية رغبة من البحرية الجزائرية في زيادة االحتكاك  

بآلة عسكرية بحرية غربية متطورة، وبخاصة في ضوء حجب التدريبات المشتركة 

رئيس مع فرنسا منذ بدء توتر العالقات الجزائرية الفرنسية منذ منتصف عهد إدارة ال

 ، وكذا بعد توتر العالقات مع إسبانيا. 26الفرنسي "إيمانويل ماكرون"

 
.  2020يناير  14" بالعربية"، 24المحرر، سبع سنوات على انطالق عملية برخان العسكرية الفرنسية في الساحل، موقع "قناة فرانس   25
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لكسمت هكه زا ع   زا      

زامرملزرم  مم    زام م م  مم   مم   رغم مم  

بمم امم   زالم كمم ،  ز مم دف   أ 

غم، م مم    بم م  مم   لسمممممكم  مم  

م مورف  وبر صمم   أ ضمموء 

مرمف زا ما   م   زااشمممم ،ةم  

تم بمماء  مماممك  وتم، ممل  م،جسمممممم  

 زا ع    زارلزر    زا ،جس  
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غير أن هذا الدور اإليجابي تبعه مؤشرات سلبية صادرة عن الواليات المتحدة، كان 

أولها ما يتعلق باعتراف إدارة "ترامب" بمغربية الصحراء الغربية، ثم تلكم الرسالة 

الدف وزير  "جزيرة التي حملها  بأزمة  يتعلق  فيما  إسبانيا  للجزائر من  األميركي  اع 

كابريرا"، والتي تصطف حيالها الواليات المتحدة في نفس الخندق، وبشكل غير 

العمق   في  للعمل  الجزائر  توجيه  في  وترغب  اإلسباني،  الموقف  مع  مباشر، 

ما  وهو  المتوسط،  غرب  في  التمدد  من  بدال  الليبي،  الملف  وفي  اإلفريقي، 

يعزى لوجود حالة تخوف من تقنيات الطيران 

 -الروسي    -الروسي والطيران المسير الصيني  

ومنظومات   -التركي   الجزائر،  في  الجزائري 

تطويرها  المرجح  اإللكتروني  التشويش 

بالتعاون مع األتراك أو الروس في تأثيرها على 

في  للصواريخ  المضادة  "إيجيس"  منظومة 

 المدمرة األميركية "كوك".

"إس   منظومة  تأثير  على  عالوة  " 400هذا 

سبق  والتي  التركي،  التطوير  تحت  الواعدة 

محاولتين   عرقلت  أن  الجزائرية  للمخابرات 

تركيبها  وعلى  عليها  للتجسس  أميركيتين 

 وتقنيتها. 

يرتبط  حينما  للنشاط  طريقه  سيجد  المتوسط  غرب  في  التقنية  هذه  فوجود 

اقتصادية لبلد طموح مثل الجزائر يسعى لتنمية نصيبه من  تشغيلها بجملة مصالح  

نشاط   حالة  في  البحرية  قواته  يجعل  ما  وهو  المتوسط،  غرب  في  الغاز  ثورة 

  .مستمر، ويجعل من تطورها بعد وصول حزمة الطرادات الصينية مصدر تهديد

رد وهو ما دفع الواليات المتحدة للعمل من أجل أن تكون بديال للجزائر كأكبر مو

بدون   المتوسط  غرب  في  المرتقب  الجزائري  الغاز  يجعل  ما  إسبانيا،  إلى  للغاز 

سوق، وهو ما من شأنه أن يدفع الجزائر لالمتثال، واالهتمام بالملف اإلفريقي 

 أكثر من ملف غرب المتوسط.

زام مومام مم   مأ  هممكه   مويمود 

غ،  زاا وامط ام را ا  و   

الاشم   م اا   ،ت ط تشم  لن  

برال  مصمم ال ز  صمم دع  ا لا 

زارلزر، عسمممم ت  ااوح م مم  

ا اا م  جصممممي م  م  ثورف زا م و  

 أ غ،  زاا واممط  وهو م  

زام م م   مم   مأ  عمرم مم   موزتمم  

م ا  جشممم   مسممم ا،  وعر   

م  تموره  ب ا وصموي م م  

زامرزدز  زاصمممم ا م  مصمممممار 

 تناعا.
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حيال  للجزائر  المتوازنة  السياسة  أن  يرى  المراقبين  من  واسعا  قطاعا  أن  غير 

مجاال تترك  العالمية  القوى  بايدن    خالفات  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  أمام 

للتعامل بحكمة أكبر مع الملف الجزائري، أمال في مواجهة تمدد النفوذ الصيني 

اقتالع    -تاريخيا    -، خاصة وأنه قد سبق  27في غرب إفريقيا قبل النفوذ الروسي 

الجزائر من دائرة النفوذ الفرنسي العتيد نسبيا،  

م سياسة  من  الجزائر  انتقلت  حاربة حيث 

التي  المنظمة  عضوية  إلى  الفرانكفونية، 

عاما، ثم انتقلت للمحور    40ظلت تحاربها زهاء  

مبدأ   من  الجزائر  ومراوحة  الصيني،  الروسي 

إلى  المتصارعة،  الدولية  بين األقطاب  الحياد 

"ناتو"  األطلسي  شمال  حلف  على  االنفتاح 

الفرنسي   المستعمر  ساند  أن  له  سبق  الذي 

التحر  ثورتها  توقيع ضد  إلى  انتهت  كما  رية، 

يعتبره  األوروبي  االتحاد  مع  شراكة  اتفاق 

معظم المحللين الجزائريين، بما فيهم مستشار سابق لرئيس الجمهورية، "اتفاقا 

لها،  ويروج  األوروبية  البضائع  يعرض  "سوقا"  الجزائر  اقتصاد  من  يجعل  كارثيا"، 

 وتموت فيه الصناعة الوطنية لعجزها عن المنافسة. 

وربما آن األوان من وجهة نظرالواليات المتحدة ألن تحاول دفع الجزائر إلى دائرة 

 ترحال جديدة "متوازنة" من المحور الروسي الصيني باتجاه جديد.
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 م ل  وزاممم   م  زاارز ة   

 ،ا  ت زاسممم  اممم  زاا وزوج  

الرلزر، م م ي سع م   زاووا 

  ت ،، مرمم ال  ممم ل  زا مم اا مم

يمو   ز مم م،ةمأ  زام،رم مأل  إدزرف 

بم عمات ال  م مم  ب كام   ة ، 

زامرملزرم،ي   ممع  زاماملما  ممل 

زامام مو    تمامماد  مموزيمنمم    مأ 

إ م  موم مم   غم،   زاصمممم مامأ  مأ 

     زاا و  زارواأ
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 الجزائر بين تركيا وفرنسا 

لفرنسا  مرهقا  يكون  وأن  البد  ثم  ومن  ألوروبا،  مرهق  الراهن  الجزائري  الوضع 

بشكل خاص، وذلك على اعتبار أن فرنسا تمثل الدولة صاحبة ما تفضل تسميته 

بـ"االمتياز االستعماري" في غرب وشمال غرب إفريقيا بشكل عام، وهو ما تتصور 

المناطق، وهو ما   لها وضعا خاصا في هذه  يرتب  إطاره فرنسا أنه  تعمل في 

تونس  أميركية في  عراقيل  يواجه  ما  المناطق، وهو  نفوذها في هذه  لبسط 

 والمغرب والساحل اإلفريقي الغربي. 

روسية في ليبيا،   -كما يجابه أيضا عراقيل تركية  

الغضب  احتواء  في  المتأخر  نجاحها  رغم 

الواليات  فيه  تنظر  وقت  في  اإليطالي، 

المتحدة وإسبانيا للتطلعات الفرنسية باعتبارها 

وتوجيهه كذ احتوائه  لك، مصدر خطر البد من 

مواجهة  في  المساعدة  بعض  منحه  وربما 

 األتراك والجزائريين. 

الجزائري   الحراك  تواجه    -ومنذ  خاص،  بشكل 

الجزائر.  في  السلطة  رأس  مع  مشكلة  فرنسا 

  -وبرغم نزوع المؤسسة العسكرية لبناء روابط عميقة مع فرنسا، وهو ما يعزى  

لمتوسط، فإن المؤسسة لالستقواء بها على إسبانيا في ملف ا  -في أحد أبعاده  

الوصاية  رفض  في  بومدين  خط  لمعاودة  ميال  أكثر  تبدو  الجزائرية  الرئاسية 

بالنظر  الجزائر  اعتبار  رد  على  إصرارا كذلك  وأكثر  الجزائري،  القرار  على  الفرنسية 

لحقبة االستعمار وما حل بالجزائر إثرها، وهي التوجهات التي تتبدى من خالل  

، 29، وملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية28االستعمارملف االعتذار عن فترة  

وتتسرب هذه الروح للمؤسسة العسكرية، ما دفع لوجود نوع من تحدي اآللة 

  .30العسكرية الفرنسية، وبخاصة على الحدود الجزائرية مع مالي 
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زامرزهم   زامرملزرم،ي  زاموضمممممل 

م،ه   وروبم   وم  ثم البما  

ا ،جسمممممم   عكوت م،هومم   و ت 

بشممممكمم  سمم ع  و امم  للت 

زل   ر  ت  ،جسممم  تا   زااوا   

   صممم م   م  ت ضممم  تسممما  

بممم"زالم   و زالا  ا ري"  أ 

غ،  وقممممامم ي غ،  إ   و مم  

 بشك  ل ل
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ويرونها   الذاكرة"،  "ملفات  باسم  الجزائرية  التحوالت  هذه  مراقبون  ويسمي 

، وهو التوتر الذي يمكن تلمسه 31رنسا وتوتر عالقتها بالجزائر كذلكمصدرا لتوتر ف

ضد  فرنسا  مع  قاتلوا  الذين  للجزائريين  "ماكرون"  تكريم  احتفالية  خالل  من 

 .، ومسالك أخرى ليس آخرها إعالنه رفض االعتذار عن االستعمار32بالدهم

سعي  عن  بعيدا  التوتر  هذا  إدراك  يمكن  ال 

البحرية  العسكرية  قدراتها  لتطوير  الجزائر 

بصورة   جنوبا  التوجه  يعني  بما  والجوية 

اإلفريقية  الصحراوية  التضاريس  حيث  أساسية، 

الوعرة تجعل سالح الجو مقدما على األسلحة 

فإنه  البرية بأطيافها، أما تطوير القدرات البحرية  

باتجاه المتوسط الذي  التقدم  ال يعني سوى 

تركيز  جراء  شرقه  في  جمة  متاعب  يلقى 

األتراك على نيل حقوقهم االقتصادية في هذا 

البحر، وهو ما يجعل من قوة صاعدة أخرى في 

 غرب المتوسط مصدر إزعاج آخر. 

والجزائر(  )تركيا  وغربه  المتوسط  شرق  في  الصاعدتين  القوتين  أن  ويتصادف 

اجهان ماضيا استعماريا قاسيا مع فرنسا بشكل خاص. وإذا كان استعمار فرنسا تو

للجزائر ماثال أمام األذهان، فإن الجانب التركي ال ينسى أن الفرنسيين كانوا أول 

اإليطاليين   مع  جنب  إلى  جنبا  العثمانية  الدولة  احتلت  التي  األوروبية  القوات 

طئت أراضي إسطنبول بما لهذه الحاضرة والبريطانيين واليونانيين، وأن فرنسا و

 التاريخية من "رمزية".

لشق  فرنسا  ستتجه  اإلفريقي،  العمق  إلى  لها  كبوابة  للجزائر  فرنسا  بفقدان 

طريقها للهيمنة اعتمادا على الساحل الغربي إلفريقيا، وهو الساحل الذي تجابه 

"الع في  الفرنسي  الحضور  لتحجم  تدخلت  واسعة  أميركية  مطامع  ملية فيه 

الذي  العسكري  الدور  من  يسيرا  وشطرا  المخابراتي  الدور  وتقتنص  بارخان"، 
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 http://bbc.in/3qw4v6D. 2018سبتمبر  12المحرر، ماكرون يكرم الجزائريين الذين قاتلوا مع فرنسا ضد بالدهم، موقع "قناة بي بي سي" بالعربية،  32

هممكه   مممرز مم مموت  عسمممممماممأ 

بمم اممممم  زامرملزرم  مم   زام م موال  

زاممكزة،ف"  وعروجنمم   "مل مم   

مصمممممارز ا وت،  ،جسممممم  وتوت، 

لع  نم  بم ارلزر، ةمكام    وهو 

زا وت، زاكي عاك  تلاسم  م  

تممكمم  ممم  زممم مم مم امم مم   سممعي 

زاممك    الرلزر ي    "ممم ةروت" 

  تلوز مل  ،جسم  ضما بعدهم  

  ومسممم ا   س،ا ا أل هس،ه   

زاللمم مم ر مم   لمم   إلممعجمم   كزر 

 زالا  ا ر.
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تضطلع فرنسا بتضحياته كاملة، لكنها ستكون  

مضطرة للحصول على نصيب ضيق من كعكته 

 االقتصادية مقارنة بالحصة األميركية. 

بل  وحدها،  بها  تهنأ  لن  الفرنسية  الحصة  لكن 

ما  ربما  وهو  عدة،  دول  من  مشاطرات  تجد 

األتر  البحارة  خطف  عملية  لترتيب  اك  دفعها 

مشاطرتها  تركيا  لمحاوالت  حد  وضع  لتحاول 

األسلحة،   بمبيعات  يتعلق  فيما  خاصة  حصتها، 

حيث تتجه الحصة التركية للتعاظم على حساب 

الحصة الفرنسية، وهو ما كان من تجلياتها أن  

السمراء،   القارة  الشرطة في  لتجهيزات قوات  التركي يشق طريقه  السالح  بدأ 

  .33ا الرئاسة الفرنسية لمنع هذا التسويقوفشل المباحثات التي أجرته 

بالتصنيع  نسبي  حصار  محل  إفريقيا  غرب  في  الفرنسي  الوجود  يجعل  ما  وهو 

 العسكري الجزائري شماال، والتصنيع العسكري التركي المسوق شرقا وجنوبا. 

مع  الضروس  بمواجهتها  والمعروفة  االحتالل،  آالم  الجزائر  تشاطر  التي  تركيا، 

المتوسط وجنوب القوقاز، تتلقف الخالف الجزائري الفرنسي   فرنسا في شرق

جربته  الذي  بيرقدار"  وبخاصة "سالح  للجزائر،  السالح  مزودي  قافلة  إلى  لتنضم 

أوروبيا   شرائه  طلب  لحد  فاعليته  وثبتت  باغ"،  قره  "حرب  في  وأذربيجان  تركيا 

يما تقدم الرئيس  وأميركيا، حيث طلبت الجزائر سربا من بيرقدار، وتسلمته بالفعل، ف

، وهو ما 34التركي باالتصال بالمغرب ليطمئنها بأن السالح التركي غير موجه لها 

 يمثل مدعاة للقلق الفرنسي بشكل خاص.

ذات  تركيا  فإن  الجزائر،  في  المعنوي  ونفوذها  حضورها  فرنسا  خسرت  وفيما 

ناعتها  العالقة الوطيدة بكل من الواليات المتحدة والصين يمكنها أن تشارك بص 

رأس المال الجزائري لالستفادة من السوق اإلفريقي الذي ستنفتح آفاقه أمام  

  .بعد اكتمال طريق الصحراء اإلفريقية 2021الجزائر بحلول يونيو/حزيران 
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ب وازت  ،جسم  الرلزر، ة وزب  

زح م  مومأ    زام مام   إامت  امنمم  

اممت ر   ،جسمم  اشمم  ا  ون  

الن اا  زل ا دز للت زاس م  

وهممو  ح مم  ممومم مم    زامم مم،بممأ 

زاسممممم مم  زامكي ترم بم    م  

وزامممم مم   مممم مل  م ،ة مم  

زام ضممممم ام م مرمم  ور  تمماسملممت 

"زام ماملم مم    زام م،جسممممأ  مأ 

 ب رس ت"
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بالتجارة الخارجية  التجارة الجزائري كمال رزيق، ونائبه المكلف  وخالل لقاء وزير 

ماهينور    عيسى التركية  السفيرة  مع  بكاي، 

السفيرة  على  الجزائري  الوزير  اقترح  أوزديمير، 

إنشاء تكتل شركات مختلطة بالتزامن مع بداية 

حر   تجاري  تبادل  منطقة  إلطالق  التحضيرات 

 .35 2021إفريقية في يناير/كانون الثاني 

المواجهة  أوار  كان  وفيما  أخرى،  جهة  ومن 

ا يشتعل، قامت الجزائر بين كل من تركيا وفرنس

"سو   محرك  تركيا 35بإرسال  إلى  الروسي   "

لدراسته، وهو ما أسفر عن تطوير تصميم تركي 

" 30لمحرك جديد أكثر تطورا من محرك "ساترن  

"سو   في  المستخدم  ما 35الروسي  وهو   ،"

الجنوبية،  كوريا  مع  بالتعاون  تركيا  طورته 

ا اليوم على تطويره مع إحدى "، والذي تعكف تركي30ويحمل اسم "زد دي لي  

الشركات اليابانية، وينوه مراقبون إلى أن نسخته األولى قد جربت بالفعل في 

 "حرب قره باغ"، وأنها نالت استحسان الطرف الياباني. 
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  ا  سسم،   ،جسم  مضموره   

زامام ماموي  مأ  وجم مو همم  

تمم،ةمم مم   ز   زاممرمملزرمم،   مم ت 

بكمم  م   زاوا مماف  زا ع مم  

زاا  مماف وزاصمممم   زاوالعمم    

عاكان   ت تشمم ر، بصمما ل ن   

زامممرممملزرممم،ي   زاممماممم ي  ر س 

زاسممممموق  مم   امعاممممم م مم دف 

امممم مام م مل  زاممكي  زح م  مومأ 

بم ملموي   زامرملزرم،  ه مم  مم   ممم ل 

بم مما   2021 موجم موأممز مرزت  

زاصممممم مرزء  ام  م   زةم مامم ي 

 زح   و  
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 خاتمة 

البحر المتوسط لم يعد البحيرة األوروبية الهادئة على نحو ما ظل طيلة فترة ما 

الثانية، ففيما يشتعل شرقه بموجب المنافسة بين تركيا من  بعد الحرب العالمية  

جانب وكل من فرنسا ومصر واليونان وإسرائيل من جانب آخر، فإن الرياح في غربه  

  .اليوم تكاد تشعل نيران مواجهة جديدة تقع الجزائر في مركزها

ريين، فإن القوى العالمية تتجه وفيما لم تعد الصيغة الفرانكفونية مرضية للجزائ

نحو الجزائر من أجل مبيعات السالح حينا وتوطين تقنية تجميعها حينا آخر، وتنافس 

أوراق مواجهة شرقية   لترتيب  بينها   3غربية بصيغة جديدة بعد أكثر من    -فيما 

كتلتين   بين  الباردة  الحرب  نهاية  من  عقود 

طيلة   العالم  الحرب   4حكمتا  أعقبت  عقود 

 المية األولى.الع

ملفات الذاكرة الجزائرية أعيد فتحها، وتفتحت 

ميزاتهم  الستثمار  الجزائريين  تطلعات  معها 

الجيوسياسية من أجل تحسين شروط تفاوضهم 

مع القوى الكبرى لتعظيم حصتهم من كعكة 

األوراق  هذه  لدعم  واتجهوا  المنطقة، 

وتوسع  للسالح،  منظم  بتصنيع  التفاوضية 

ترسانتهم لتغطية طموحاتهم مدروس في بناء  

إفريقيا  وفي  المتوسط،  غرب  جنوب  في 

 جنوب الصحراء. 

تفرض التوازنات الدولية حتى هذه اللحظة نوعا من الحماية النسبية إلرهاصات 

الطموح الجزائري، وتمنحها أوراقا تفاوضية قوية في مواجهة نزعات اصطفاف  

الطاقة، ح المنطقة من  ثروات  الواليات غربية وشرقية حيال  تحد من قدرة  يث 

المتحدة في الضغط على الجزائر بقوة لصالح إسبانيا، كما تحد من قدرة الروس 

من الضغط على الجزائر لصالح تطلعاتهم الجيوسياسية في المياه الدافئة، فيما 

تمثل الثروة الواعدة فاتح شهية للصين يشجعها على توجيه االستثمارات للجزائر، 

 والنفوذ الجيوسياسي.  سعيا وراء الربح

عم مما   امم  زامام موامممممط  زام م م، 

زامنمم درمم    ز ورو م مم   زام م م م،ف 

 ،ف  للت ج و مم  لم  ا لم   

زام مم امام مم   زام م،   بم مما  ممم  

زا  ج       ا  عشمم    قمم،   

باويف زااا  سممم      ت،ة   

م  يم جمف وةم  م   ،جسممممم  

ومصم، وزا وج ت وإامرزر   م  

زا  مم ح  أ  يمم جممف هس،   مم ت 

غ،ب  زا ول تك د تشمم   ج رزت  

موزينمم  يمماعمماف تول زارلزر، 

  أ م،ة ه .
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الجزائر   الكعكة    -وتتجه  تحصيل حصتها من  أجل  الشريك   - من  التكتل مع  إلى 

اإلقليمي التركي، وتفادي الدوران في فلك 

وتجعل  الجزائرية،  الحصة  تبتلع  قد  كبرى  قوة 

لعرض   وحسب  "سوقا"  الجزائري  المسرح  من 

تجاه   جنوبا  التوجه  تنوي  التي  دول بضائعها 

 .تنزع الستهالك البضائع األوروبية المنشأ

م   ي  ت صم     - ر  زارلزر، ت

إات   -مصمممم نم  م  زاك كم   

زا ك   مل زاشم    زح ل اأ  

زامماورزت  وتم مم دي  زام م،ةمأ  

 أ  ل   وف ة ،ا  ا ت  لل  

زا صممم  زارلزر     وتر   م  

زااسممممرح زارلزر،ي "اممممو  "  

ومسمف ا ،  بضم ر ن  زا أ 

حاوي زا وي  ياوب  تر ه دوي 

زام ضمممممم رمل  حماملة الامممم م نمع، 

 ز ورو    زاااشأ.


