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لعــدة  نظــراً  خاصــة؛  أهميــة  الزيــارة  هــذه  واكتســبت 
اعتبــارات، وعــى رأســها أنهــا الزيــارة األوىل مــن نوعهــا التــي 
يقــوم بهــا رئيــس إيطــايل للجزائــر منــذ مــا يقــرب مــن مثانيــة 
عــر عامــاً، كــا أنهــا الزيــارة الخامســة لرئيــس دولــة أجنبيــة 
ــون، الســلطة يف  ــد تب ــس، عبداملجي ــويل الرئي ــذ ت ــر من للجزائ
ديســمرب 2019، إذ اســتقبلت يف الفــرة املاضيــة أربعــة رؤســاء 
ــة إىل أن  ــذا باإلضاف ــر. ه ــر والنيج ــا وقط ــس وتركي ــن تون م
هــذه الزيــارة جــاءت يف ظــل عــدد مــن املتغــرات امللحوظــة 
يف توجهــات السياســة الخارجيــة الجزائريــة تجــاه الــدول 

ــة.  األوروبي

دالالت مهمة
جــاءت هــذه الزيــارة يف إطــار ســعي الدولتــن لتعزيــز 
السياســية  املجــاالت  مختلــف  يف  الثنائيــة  عالقاتهــا 
واالقتصاديــة واألمنيــة، وحملــت هــذه الزيــارة يف طياتهــا 
ــا  ــا م ــن أبرزه ــة، وم ــة مهم ــية واقتصادي ــدة دالالت سياس ع

ــي: ي

الرئيــس  جــاءت زيــارة  السياســية:  العالقــات  1- تعزيــز 
اإليطــايل للجزائــر يف إطــار حــرص الدولتــن عــى تعزيــز 
ــذاً  ــك تنفي ــا، وذل ــية بينه ــية والسياس ــات الدبلوماس العالق
ملذكــرة التفاهــم حــول الحــوار االســراتيجي الخــاص بتطويــر 
ــن  ــا ب ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــا، والت ــة بينه ــات الثنائي العالق
الجانبــن الجزائــري واإليطــايل خــالل زيــارة وزيــر الخارجيــة 
اإليطــايل، لويجــي دي مايــو، للجزائــر يف شــهر ديســمرب 
املــايض، حيــث تــم االتفــاق عــى تطويــر العالقــات الثنائيــة 
ــة  ــة، خاص ــاالت كاف ــة يف املج ــل إىل حــد الراك ــا لتص بينه

السياســية واالقتصاديــة.

2- إبــرام تحالفــات جديــدة: تتبنــى القيادة السياســية للجزائر 
سياســة خارجيــة جديــدة تقــوم عــى تفعيــل العالقــات 
الدبلوماســية لتعزيــز دورهــا اإلقليمــي تجــاه األزمــات املثــارة 
ــة  ــك يف منطق ــة( وكذل ــة الليبي ــة )األزم ــة املغاربي يف املنطق
الــرق األوســط )القضيــة الفلســطينية..( والقــارة األفريقيــة 
ــويب(  ــة اإلثي ــد النهض ــة س ــل أزم ــاطة لح ــا دور الوس )طرحه
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ــدويل.  ــة التأثــر عــى املســتوى ال وكذلــك محاول

ويف هــذا اإلطــار تركــز الدبلوماســية الجزائريــة عــى 
ــاد  ــداً االتح ــن، وتحدي ــا الدولي ــع رشكائه ــا م ــز عالقاته تعزي
األورويب وروســيا والصــن. وتســعى الجزائــر لتعزيــز عالقاتهــا 
ــيايس  ــل س ــن ثق ــا م ــا له ــراً مل ــا؛ نظ ــع إيطالي ــية م السياس
واقتصــادي داخــل االتحــاد األورويب، والعمــل عــى تشــكيل 
ــايس  ــر الدبلوم ــا، يف ظــل التوت ــع روم ــف اســراتيجي م تحال
القائــم بــن الجزائــر وفرنســا، حيــث وصــل األمــر إىل دعــوة 
فرنســا الجزائــر الحــرام الســيادة الفرنســية عــى خلفيــة أحــد 
ــر  ــد عن ــري “محم ــفر الجزائ ــا الس ــي عقده ــرات الت املؤمت
ــم  ــاك، وحثه ــة هن ــة الجزائري ــع الجالي ــس م داوود” يف باري
ــية.  ــية الفرنس ــاة السياس ــل يف الحي ــة دور فاع ــى مارس ع

وجــاء هــذا املوقــف كــرد فعــل عــى الترصيحــات املســيئة 
للرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، والتــي كان مــن بينهــا 
التشــكيك يف وجــود أمــة جزائريــة قبــل االســتعار الفرنــي 
ــد ضــد فرنســا،  ــر للتصعي ــذي دفــع الجزائ ــر، األمــر ال للجزائ
حيــث أكــد تبــون أنــه ال عــودة للعالقــات مــع فرنســا بســبب 
ــخ  ــاس بتاري ــرات واملس ــألة التأش ــرون ومس ــات ماك ترصيح
ــرب  ــف املغ ــد ملوق ــي املؤي ــف الفرن ــك املوق ــالد وكذل الب
ــز  ــو تعزي ــر نح ــع الجزائ ــا دف ــو م ــراء، وه ــة الصح يف قضي
ــا  ــرة بفرنس ــا املتوت ــن عالقاته ــل ع ــا كبدي ــا بإيطالي عالقاته
للتأكيــد عــى قــدرة الجزائــر عــى إقامــة تحالفــات ورشاكــة 
ــة للبــالد  ــة التــي تحــرم الســيادة الوطني ــدول األجنبي مــع ال

ــة.   ــا عــى أســاس مــن الندي وتعامله

3- موازنــة الــدور الفرنــي: تزامــن التقــارب اإليطــايل – 
ــراً يف  ــراً كب ــذي يشــهد توت ــري يف التوقيــت الراهــن ال الجزائ
العالقــات الدبلوماســية بــن الجزائــر وفرنســا، حيــث وجــدت 
إيطاليــا الفرصــة املناســبة لتوظيــف هــذه التوتــرات لتحقيــق 
ــز  ــد مــن التقــارب مــع الجانــب الجزائــري بهــدف تعزي مزي
نفوذهــا بشــكل أكــرب داخــل الجزائــر والحصــول عــى عالقات 
مميــزة معهــا سياســياً واقتصاديــاً، ومبــا يســاعدها عــى متديــد 
نفوذهــا الســيايس يف منطقــة املغــرب العــريب وشــال أفريقيــا 
ــا يف  ــى مصالحه ــاظ ع ــة للحف ــاعي اإليطالي ــدم املس ــا يخ مب
هــذه املنطقــة االســراتيجية، خاصــة أن النفــوذ الفرنــي 
ــة  ــرة األخــرة، يف املنطق ــاً خــالل الف ــاً ملحوظ يشــهد تراجع
املغاربيــة وأيضــاً يف منطقــة الســاحل والصحــراء، لصالــح 

ــا. رشكاء جــدد ومــن بينهــم إيطالي

4- عالقــات اقتصاديــة متطــورة: مــن شــأن التقــارب الســيايس 
الحــايل يف العالقــات الجزائريــة – اإليطاليــة أن يســهم يف 
ــغ  ــث بل ــن، حي ــا الدولت ــة لكلت ــب االقتصادي ــم املكاس تعظي

حجــم التبــادل التجــاري بينهــا يف عــام 2020 حــوايل 6 
مليــارات دوالر، كــا أن هــذا التقــارب ســوف يضمــن إليطاليا 
تأمــن حصولهــا عــى احتياجاتهــا مــن الطاقــة، فمــن املعروف 
ــة،  ــا هــي الوجهــة األوىل لصــادرات الغــاز الجزائري أن إيطالي
بكميــات ســنوية تقــدر بنحــو 15 مليــار مــر مكعــب، منهــا 
12 مليــار لركــة إينــي، التــي تــم تجديــد العقــد معهــا عــام 
2019 ملــدة 10 ســنوات، و3 مليــارات مــر مكعــب كل عــام 
ــار مــر مكعــب ســنويا  ــال ملــدة 8 ســنوات، وملي لركــة إين

ملــدة 8 أعــوام لصالــح رشكــة إديســون. 

ومــن مصلحــة إيطاليــا التأكيــد عــى االتفاقيــات املوقعــة 
مــع الجانــب الجزائــري بشــأن الحصــول عــى الغــاز الطبيعي، 
خاصــة عقــب إعــالن الجزائــر عــدم تجديــد العقــد الخــاص 
بنقــل الغــاز إىل إســبانيا عــرب أنبــوب نقــل الغــاز الــذي ميــر 
عــرب األرايض املغربيــة، ويف هــذا اإلطــار تســعى الجزائــر 
لالســتفادة مــن النمــوذج االقتصــادي اإليطــايل، خاصــة فيــا 
هــذا  وتطبيــق  واملتوســطة،  الصغــرة  بالــركات  يتعلــق 

ــر. ــة يف الجزائ ــة االقتصادي ــق التنمي ــوذج لتحقي النم

ــا  ــى م ــن ع ــا الدولت ــد كلت ــرك: تعتم ــق مش ــورة تواف 5- بل
لديهــا مــن رؤى ومواقــف مشــركة تجــاه عــدد مــن القضايــا 
املثــارة يف املنطقــة لتعزيــز العالقــات السياســية بينهــا، 

ــك كــا يــي: وذل

أ- األزمــة الليبيــة: تتقاســم الجزائــر وإيطاليــا رؤيــة مشــركة 
ــوية  ــار التس ــع مس ــالل دف ــن خ ــة م ــة الليبي ــوية األزم لتس
السياســية، وفقــاً ملــا نصــت عليــه خريطــة الطريــق األمميــة، 
وأيضــاً تؤكــدان عــى أهميــة إخــراج املرتزقــة واملقاتلــن 
األجانــب مــن األرايض الليبيــة، وكذلــك ترفــض كلتــا الدولتــن 

ــة.  ــة الليبي ــة يف األزم التدخــالت األجنبي

وبالتــايل فــإن املوقفــن الجزائــري واإليطــايل تجــاه هــذه 
األزمــة يتــم البنــاء عليــه لتحقيــق مزيــد مــن التقــارب الحــايل 
يف العالقــات السياســية بــن الدولتــن، كــا أن ذلــك يســاعد 
ــدور  ــة ال ــا ومواجه ــل ليبي ــايل داخ ــوذ اإليط ــد النف يف متدي
الــريك املتصاعــد يف منطقــة رشق املتوســط، ومــا ترتــب عــى 
ذلــك مــن تداعيــات عــى املصالــح االقتصاديــة اإليطاليــة يف 

هــذه املنطقــة.

ب- الهجــرة غــر الرشعيــة: متثــل قضيــة الهجــرة غــر الرعية 
ــا إىل دول االتحــاد  مــن دول املغــرب العــريب وشــال أفريقي
األورويب مــن القضايــا األمنيــة املقلقــة، خاصــة إليطاليــا، 
ــة غــر  ــن بطريق ــن الجزائري ــات املهاجري ــث زادت تدفق حي
رشعيــة خــالل الفــرة األخــرة إىل إيطاليــا، ســواء لإلقامــة بهــا، 
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ــي دول  ــا إىل باق ــال منه ــت واالنتق ــة ترانزي ــا دول أو اتخاذه
ــاد األورويب.  االتح

كــا أن الجزائــر أصبحــت “نقطــة عبــور” ملــا يســمى بـــ 
“قــوارب املــوت” التــي يســتخدمها األفارقــة بغــرض الهجــرة 
أيضــاً للــدول األوروبيــة، األمــر الــذي دفــع الحكومــة اإليطالية 
إلجــراء مزيــد مــن التنســيق والتعــاون مــع نظرتهــا الجزائرية، 
خاصــة عــى املســتوى األمنــي؛ للبحــث يف ســبل الحــد مــن 
موجــات الهجــرة غــر الرعيــة باتجــاه إيطاليــا، ومــن ذلــك 
ــة فضــاء شــنغن  ــل للجن ــا الوفــد املمث ــام به ــي ق ــارة الت الزي
والرطــة األوروبيــة “اليوروبــول” بالربملــان اإليطــايل يف شــهر 
أبريــل املــايض للجزائــر لوقــف هجــرة الجزائريــن إىل ســواحل 
ــن  ــة ب ــة الهجــرة املوقع ــة مكافح ــذ اتفاقي ــا” وتنفي “رسديني
الدولتــن، كــا دعــت إيطاليــا االتحــاد األورويب يف شــهر 

ــوات الهجــرة  ــه “قن ــق علي ــا يطل ــل م ــايض لتفعي ــر امل أكتوب
ــكلة  ــى مش ــاء ع ــة للقض ــول املقرح ــد الحل ــة” كأح القانوني

ــة إىل دول االتحــاد.  الهجــرة غــر الرعي

ماتاريــال  اإليطــايل  الرئيــس  زيــارة  فــإن  الختــام،  ويف 
للجزائــر تكشــف عــن عــدة أمــور رئيســية، مــن أبرزهــا تأكيــد 
ــف مــع رشكاء جــدد بخــالف فرنســا يف  ــر عــى التحال الجزائ
ــن  ــات السياســية ب ــر الحاصــل يف العالق ظــل اســتمرار التوت
ــوذه يف  ــز نف ــايل لتعزي ــعي اإليط ــل الس ــن، ويف املقاب الدولت
منطقــة املغــرب العــريب للحفــاظ عــى مصالحهــا االســراتيجية 
هنــاك، ووفقــاً لهــذه املعطيــات فإنــه مــن املرجــح أن تشــهد 
ــري – اإليطــايل  ــارب الجزائ ــن التق ــداً م ــة مزي ــرة القادم الف

ــا. ــة منه ــة، خاصــة االقتصادي ــى املســتويات كاف ع
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