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قــام وزيــر الخارجيــة الروســي ،ســيرجي الفــروف ،بالتوجــه إلــى الجزائــر فــي  10مايــو  ،2022فــي زيــارة
رســمية التقــى خاللهــا الرئيــس الجزائــري عبدالمجيــد تبــون ووزيــر خارجيتــه رمطــان لعمامــرة ،وخــال الزيــارة
قــام الفــروف بتســليم الرئيــس تبــون دعــوة رســمية مــن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن لزيــارة روســيا
فــي القريــب العاجــل.

وتعــد زيــارة الفــروف هــي األوىل مــن نوعهــا للجزائــر بعــد
تــويل الرئيــس عبداملجيــد تبــون الســلطة ،وهــي أيضـاً الزيــارة
األوىل لدولــة عربيــة منــذ التدخــل الــرويس العســكري يف
أوكرانيــا ،كــا تتزامــن مــع مــرور  60عامــاً عــى تأســيس
العالقــات الجزائريــة – الروســية.

أهداف روسيا االستراتيجية
شــهدت الزيــارة االتفــاق عــى إبــرام “وثيقــة اســراتيجية
جديــدة تعكــس النوعيــة الجديــدة العالقــات بــن الدولتــن،
ويف هــذا اإلطــار جــاءت الزيــارة لتحقيــق جملــة مــن
األهــداف ،والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تعزيــز التحالــف االســراتيجي :جــاءت زيــارة الفــروف
للجزائــر لتعزيــز العالقــات االسـراتيجية بني موســكو والجزائر
باعتبارهــا رشيــكاً اس ـراتيجياً لهــا يف منطقــة املغــرب العــريب
وشــال أفريقيــا ،إذ تــدرك موســكو الثقــل الســيايس للجزائــر
عــى مســتوى القــارة األفريقيــة .ولذلــك أكــد الفــروف يف

ترصيحاتــه خــال الزيــارة أن موســكو والجزائــر تعتزمــان
التوقيــع عــى اتفاقيــة تعكــس التغــر النوعــي يف العالقــات
الثنائيــة بــن الدولتــن.
 -2توثيــق العالقــات السياســية :جــاءت هــذه الزيــارة
يف إطــار مــا تشــهده العالقــات الجزائريــة – الروســية مــن
تقــارب ملحــوظ خــال الفــرة األخــرة ،ومــن مــؤرشات ذلــك
االتصــاالت التــي جــرت بــن الرئيســن الجزائــري عبداملجيــد
تبــون ،وفالدميــر بوتــن يف أبريــل املــايض واالتفــاق عــى
تفعيــل هــذه االتصــاالت الثنائيــة لبحــث القضايــا وامللفــات
ذات االهتــام املشــرك عــى املســتويات كافــة.
 -3تعزيــز التعــاون العســكري :تضمنــت زيــارة الفــروف
للجزائــر البحــث يف ســبل تطويــر التعــاون العســكري التقنــي
بــن الدولتــن ،فمــن املعــروف أن روســيا مصــدر رئيــي
لتعزيــز القــدرات العســكرية الجزائريــة ،حيــث تعــد الجزائــر
ثالــث مســتورد للســاح الــرويس ،إذ تعتمــد عــى موســكو يف
تســليح قواتهــا املســلحة بنســبة تفــوق .%70

مواجهــة الغــرب :أهــداف زيــارة وزيــر الخارجيــة الروســي للجزائــر ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  12 ،1540مايــو  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ومــن املــؤرشات الدالــة عــى ذلــك إعــان موســكو يف
أبريــل املــايض عزمهــا إجـراء منــاورات عســكرية مشــركة مــع
الجزائــر يف نوفمــر القــادم ،ويف هــذا اإلطــار أكــد الفــروف
حــرص موســكو عــى تعزيــز تعاونهــا العســكري التقنــي مــع
الجزائــر خــال الفــرة القادمــة.
 -4تعزيــز التعــاون االقتصــادي :تناولــت الزيــارة تحســن
العالقــات االقتصاديــة بــن الجزائــر وموســكو .ويف هــذا
اإلطــار ،كشــف الفــروف عــن عقــد اجتــاع للجنــة الحكوميــة
املشــركة لروســيا والجزائــر حــول التعــاون االقتصــادي يف
الجزائــر يف غضــون أشــهر قليلــة مقبلــة ،والتــي تأجلــت
بســبب جائحــة كورونــا.
وتحــرص موســكو عــى زيــادة حجــم مبادالتهــا التجاريــة
مــع الجزائــر والتــي بلغــت حــوايل  3مليــارات دوالر عــام
 ،2021بعــد أن كانــت تبلــغ حــوايل  4.5مليــار دوالر عــام
 ،2019وذلــك بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا ،وأيضــاً
التنســيق مــع الجزائــر داخــل “منظمــة أوبــك” و”منتــدى
الــدول املصــدرة للغــاز” فيــا يتعلــق بإنتــاج النفــط والغــاز
الطبيعــي.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الجزائــر كانــت تســتورد القمــح
مــن أوكرانيــا ،غــر أن وارداتهــا تعطلــت بســبب الحــرب ،ولذا
أعلنــت الجزائــر عــن اتجاههــا لرشائــه مــن دول أخــرى ،غــر
روســيا ،وذلــك عــى الرغــم مــن أنهــا أحــد أكــر املصدريــن
للقمــح ،ولــذا فإنــه قــد يــأيت ضمــن أهــداف الزيــارة محاولــة
فهــم أبعــاد املوقــف الجزائــري.
 -5اســتمرار الدعــم الجزائــري :جــاءت الزيــارة يف ظــل
املوقــف الجزائــري الــذي يتســم بالحيــاد تجــاه الحــرب
األوكرانيــة ،وهــو مــا اتضــح يف امتنــاع الجزائــر عــن التصويــت
عــى مــروع الق ـرار الــذي تقدمــت بــه الواليــات املتحــدة
والــدول األوروبيــة يف بدايــة األزمــة إلدانــة الغــزو الــرويس
ألوكرانيــا ،وعــدم التصويــت عــى إقصــاء روســيا مــن مجلــس
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ،وهــي كلهــا مواقــف
تدعــم موســكو ،وكذلــك الروايــة الروســية ،والتــي تــرى أن
العمليــات العســكرية ضــد أوكرانيــا مــا هــي إال رد فعــل عــى
إرصار الغــرب عــى تهديــد األمــن الــرويس .ولعــل املوقــف
الجزائــري يف هــذا الخصــوص هــو مــا دفــع الفــروف خــال
هــذه الزيــارة لإلعــراب عــن تقديــره ملوقــف الجزائــر مــن
العمليــة العســكرية الروســية يف دونبــاس.
دالالت سياسية
حملــت زيــارة الفــروف للجزائــر يف هــذا التوقيــت عــدة
دالالت سياســية مهمــة ،ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1مواجهــة التحــركات األوروبيــة :جــاءت زيــارة الفــروف إىل
الجزائــر يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه اهتاممـاً متصاعــدا ً مــن
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قبــل الــدول األوروبيــة خــال الشــهرين األخرييــن وتحديــدا ً
منــذ انــدالع األزمــة األوكرانيــة ،وقيــام الــدول األوروبيــة
والواليــات املتحــدة بالتصعيــد ضــد موســكو بفــرض عقوبــات
ضــد روســيا بســبب تدخلهــا العســكري يف أوكرانيــا والتهديــد
األورويب مؤخــرا ً بتحويــل األمــوال الروســية املجمــدة لــدى
البنــوك الغربيــة إىل أوكرانيــا.
ومــع تــوايل زيــارات املســؤولني األوروبيــن للجزائــر،
أدركــت موســكو أهميــة الحفــاظ عــى عالقاتهــا القويــة
مــع الجزائــر بغــرض إيصــال رســالة إىل الــدول الغربيــة
بــأن موســكو الت ـزال تحتفــظ بنفوذهــا داخــل الجزائــر ،وأن
املحــاوالت الغربيــة الســتقطاب الجزائــر بعيــدا ً عــن الفلــك
الــرويس لــن تنجــح ،خاصــة أن االتحــاد األورويب اصطــف
مؤخ ـرا ً وراء املغــرب حــول قضيــة الصح ـراء املغربيــة ،وهــو
املوقــف الــذي أغضــب الجزائــر.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن هنــاك حاجــة أوروبيــة
للتعزيــز العالقــات مــع الجزائــر عــى املــدى املتوســط ،وذلــك
عــر ضــخ اســتثامرات أوروبيــة يف قطــاع الطاقــة الجزائــري،
وذلــك لتعزيــز قدراتهــا عــى إنتــاج الغــاز الطبيعــي ،مبــا
يقلــص يف النهايــة مــن االعتــاد األورويب عــى الغــاز الــرويس.
 -2موازنــة الــدور األمريــي :جــاءت زيــارة الفــروف عقــب
الزيــارة األخــرة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة األمريــي
أنتــوين بلينكــن للجزائــر يف  30مــارس املــايض ،والتــي كانــت
األوىل لوزيــر خارجيــة أمريــي لهــذا البلــد منــذ  22عام ـاً.
وكان مــن ضمــن أهــداف الزيــارة ســعي واشــنطن
للحصــول عــى ضامنــات مــن الجزائــر بااللت ـزام باالتفاقــات
املوقعــة مــع الــدول األوروبيــة فيــا يتعلــق بإمــدادات الغــاز
الطبيعــي ،ومحاولــة الضغــط عــى الجزائــر إلعــادة تقييــم
عالقاتهــا الحاليــة مــع الجانــب الــرويس لدفــع موســكو نحــو
تعديــل سياســاتها الخارجيــة ،ســواء عــى املســتوى الــدويل أو
فيــا يتعلــق بوجودهــا يف عــدد مــن األزمــات املثــارة مبنطقــة
الــرق األوســط ،خاصــة أزمــة الصحــراء املغربيــة واألزمــة
الليبيــة.
وبالتــايل فــإن زيــارة الفــروف للجزائــر يف هــذا التوقيــت
تقــدم رســالة لواشــنطن مفادهــا اســتمرار العالقــات الجزائرية
– الروســية واتجاههــا نحــو مزيــد مــن التعــاون والتنســيق
املشــرك سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً ،ومــن ثــم فشــل
املحــاوالت األمريكيــة يف التأثــر ســلباً عــى هــذه العالقــات.
 -3تفاهــات إقليميــة مشــركة :يالحــظ أن لــدى كل مــن
روســيا والجزائــر اهتــام مبــارش مبســتجدات وتطــورات
األزمــات املثــارة يف املنطقــة العربيــة ،وعــى رأســها مــا يــي:
أ -األزمــة الليبيــة :تعلــب الجزائــر دورا ً كبـرا ً يف هــذه األزمــة،
خاصــة أنهــا تعــد مــن أهــم الفواعــل الداعمــة لغــرب ليبيــا،
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وبالتــايل ،فهــي تعــد طرفــاً ال غنــى عنــه ،لدفــع املســار
الســيايس وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الليبيــة ،خاصــة أن
موســكو تقــع يف الطــرف املقابــل الداعــم لــرق ليبيــا.
ومــن املعــروف أن ملوســكو وجــودا ً ونفــوذا ً يف وســط
ليبيــا عــر الوجــود يف قاعــدة الجفــرة الجويــة يف وســط
ليبيــا ،إىل جانــب إقليــم ف ـزان الواقــع جنــوب غــرب ليبيــا،
وذلــك عــر رشكــة فاجــر األمنيــة ،التــي نــرت عنارصهــا يف
قاعــديت ب ـراك الشــاطئ ومتنهنــت الجويتــن الواقعتــن عــى
بعــد حــوايل  750 – 700كــم جنــوب العاصمــة طرابلــس منــذ
ســبتمرب .2020
كــا ميتــد النفــوذ الــرويس إىل حقــول النفــط املهمــة،
وعــى رأســها حقــا الـرارة والفيل النفطيــان ،ولدى موســكو
مصالــح اســراتيجية مهمــة يف البقــاء يف الوســط والجنــوب
الليبــي واالنطــاق منــه لتمديــد نفوذهــا يف منطقــة الســاحل
والصح ـراء.
وبالنظــر إىل وجــود جهــود حثيثــة للتنســيق بــن رشق
وغــرب ليبيــا ،وهــو مــا وضــح يف التوافــق عــى انتخــاب فتحي
باشــاغا كرئيــس للــوزراء ،فــإن هنــاك حاجــة للوصــول لتوافــق
وتفاهــم بــن موســكو والجزائــر حــول امللــف الليبــي ،وقطــع
الطريــق أمــام واشــنطن للتأثــر عــى السياســة الجزائريــة
حــول هــذا امللــف.

ب -األزمــة يف مــايل :متكنــت موســكو مؤخـرا ً مــن انتـزاع مايل
مــن دائــرة النفــوذ الــرويس ،خاصــة بعدمــا قامــت باماكــو
بإنهــاء اتفــاق التعــاون العســكري مــع فرنســا والتعــاون مــع
قــوات فاجــر الروســية.
ونظـرا ً ملــا تتمتــع بــه الجزائــر تاريخيـاً مــن دور وتأثــر يف
مــايل ،فإنــه كان أحــد ملفــات التفاهــم بــن الجانبــن ،ولعــل
مــا يؤكــد ذلــك ترصيحــات الفــروف خــال الزيــارة بالتأكيــد
عــى رضورة إجـراء حــوار وطنــي بــن املكونــات كافــة داخــل
دولــة مــايل لحــل أزمتهــا السياســية الحاليــة.
كــا تحــرص الجزائــر عــى التنســيق األمنــي واالســتخبارايت
مــع روســيا لحاميــة أمنهــا القومــي ضــد التهديــدات اإلرهابية
يف مــايل ،خاصــة أن فاجــر طــرف رئيــي يف مواجهــة
التنظيــات اإلرهابيــة هنــاك.
ويف الختــام ،جــاءت زيــارة الفــروف إىل الجزائــر للتأكيــد
عــى أنــه رغــم انشــغال موســكو باألزمــة األوكرانيــة ،فــإن
لديهــا القــدرة عــى التحــرك خارجيـاً والحفــاظ عــى مناطــق
نفوذهــا التقليديــة ،يف مواجهــة التكالــب األمريــي – األورويب
عــى الجزائــر .وبنــا ًء عــى مــا ســبق فــإن املعطيــات الراهنــة
ترجــح اتجــاه العالقــات الجزائريــة – الروســية نحــو مزيــد
مــن التطــور اإليجــايب خــال الفــرة القادمــة مبــا يحافــظ عــى
املصالــح الوطنيــة لكلتــا الدولتــن يف امللفــات اإلقليميــة ذات
االهتــام املشــرك.
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مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
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حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
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