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وتعــد زيــارة الفــروف هــي األوىل مــن نوعهــا للجزائــر بعــد 
تــويل الرئيــس عبداملجيــد تبــون الســلطة، وهــي أيضــاً الزيــارة 
األوىل لدولــة عربيــة منــذ التدخــل الــرويس العســكري يف 
ــيس  ــى تأس ــاً ع ــرور 60 عام ــع م ــن م ــا تتزام ــا، ك أوكراني

ــية. ــة – الروس ــات الجزائري العالق

أهداف روسيا االستراتيجية
ــراتيجية  ــة اس ــرام “وثيق ــى إب ــاق ع ــارة االتف ــهدت الزي ش
جديــدة تعكــس النوعيــة الجديــدة العالقــات بــن الدولتــن، 
مــن  لتحقيــق جملــة  الزيــارة  جــاءت  اإلطــار  هــذا  ويف 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك ــداف، والت األه

ــروف  ــارة الف ــاءت زي ــراتيجي: ج ــف االس ــز التحال 1- تعزي
للجزائــر لتعزيــز العالقــات االســراتيجية بن موســكو والجزائر 
باعتبارهــا رشيــكاً اســراتيجياً لهــا يف منطقــة املغــرب العــريب 
وشــال أفريقيــا، إذ تــدرك موســكو الثقــل الســيايس للجزائــر 
ــروف يف  ــد الف ــك أك ــة. ولذل ــارة األفريقي ــتوى الق ــى مس ع

ترصيحاتــه خــالل الزيــارة أن موســكو والجزائــر تعتزمــان 
ــة تعكــس التغــر النوعــي يف العالقــات  ــع عــى اتفاقي التوقي

ــن. ــن الدولت ــة ب الثنائي

الزيــارة  هــذه  جــاءت  السياســية:  العالقــات  توثيــق   -2
ــن  ــية م ــة – الروس ــات الجزائري ــهده العالق ــا تش ــار م يف إط
تقــارب ملحــوظ خــالل 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 

ــة.  ــتويات كاف ــى املس ــرك ع ــام املش ذات االهت

3- تعزيــز 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 للســالح الــرويس، إذ تعتمــد عــى موســكو يف 

ــا املســلحة بنســبة تفــوق %70. تســليح قواته
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قــام وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي الفــروف، بالتوجــه إلــى الجزائــر فــي 10 مايــو 2022، فــي زيــارة 
رســمية التقــى خالهــا الرئيــس الجزائــري عبدالمجيــد تبــون ووزيــر خارجيتــه رمطــان لعمامــرة، وخــال الزيــارة 
قــام الفــروف بتســليم الرئيــس تبــون دعــوة رســمية مــن الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن لزيــارة روســيا 

فــي القريــب العاجــل.

مواجهــة الغــرب: أهــداف زيــارة وزيــر الخارجيــة الروســي للجزائــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1540، 12 مايــو 2022، أبوظبــي: 
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ــكو يف  ــالن موس ــك إع ــى ذل ــة ع ــؤرشات الدال ــن امل وم
أبريــل املــايض عزمهــا إجــراء منــاورات عســكرية مشــركة مــع 
ــروف  ــد الف ــار أك ــذا اإلط ــادم، ويف ه ــر الق ــر يف نوفم الجزائ
حــرص موســكو عــى تعزيــز تعاونهــا العســكري التقنــي مــع 

ــر خــالل الفــرة القادمــة. الجزائ

ــن  ــارة تحس ــت الزي ــادي: تناول ــاون االقتص ــز التع 4- تعزي
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 

ــا. ــة كورون ــبب جائح بس

وتحــرص موســكو عــى زيــادة حجــم مبادالتهــا التجاريــة 
ــام  ــارات دوالر ع ــوايل 3 ملي ــت ح ــي بلغ ــر والت ــع الجزائ م
ــام  ــار دوالر ع ــوايل 4.5 ملي ــغ ح ــت تبل ــد أن كان 2021، بع
2019، وذلــك بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، وأيضــاً 
ــدى  ــك” و”منت ــة أوب ــل “منظم ــر داخ ــع الجزائ ــيق م التنس
الــدول املصــدرة للغــاز” فيــا يتعلــق بإنتــاج النفــط والغــاز 

ــي. الطبيع

ــح  ــتورد القم ــت تس ــر كان ــارة إىل أن الجزائ ــدر اإلش وتج
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. 

الزيــارة يف ظــل  الجزائــري: جــاءت  5- اســتمرار الدعــم 
املوقــف الجزائــري الــذي يتســم بالحيــاد تجــاه الحــرب 
األوكرانيــة، وهــو مــا اتضــح يف امتنــاع الجزائــر عــن التصويــت 
ــات املتحــدة  ــه الوالي ــذي تقدمــت ب عــى مــرشوع القــرار ال
ــرويس  ــزو ال ــة الغ ــة إلدان ــة األزم ــة يف بداي ــدول األوروبي وال
ألوكرانيــا، وعــدم التصويــت عــى إقصــاء روســيا مــن مجلــس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، وهــي كلهــا مواقــف 
ــرى أن  ــي ت ــية، والت ــة الروس ــك الرواي ــكو، وكذل ــم موس تدع
العمليــات العســكرية ضــد أوكرانيــا مــا هــي إال رد فعــل عــى 
ــف  ــل املوق ــرويس. ولع ــن ال ــد األم ــى تهدي ــرب ع إرصار الغ
ــري يف هــذا الخصــوص هــو مــا دفــع الفــروف خــالل  الجزائ
ــن  ــر م ــف الجزائ ــره ملوق ــن تقدي ــراب ع ــارة لإلع ــذه الزي ه

ــاس. ــية يف دونب ــكرية الروس ــة العس العملي

دالالت سياسية
حملــت زيــارة الفــروف للجزائــر يف هــذا التوقيــت عــدة 

دالالت سياســية مهمــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- مواجهــة التحــركات األوروبيــة: جــاءت زيــارة الفــروف إىل 
الجزائــر يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه اهتامــاً متصاعــداً مــن 

قبــل الــدول األوروبيــة خــالل الشــهرين األخريــن وتحديــداً 
منــذ انــدالع األزمــة األوكرانيــة، وقيــام الــدول األوروبيــة 
والواليــات املتحــدة بالتصعيــد ضــد موســكو بفــرض عقوبــات 
ضــد روســيا بســبب تدخلهــا العســكري يف أوكرانيــا والتهديــد 
ــدى  ــدة ل ــية املجم ــوال الروس ــل األم ــراً بتحوي األورويب مؤخ

ــا. ــة إىل أوكراني ــوك الغربي البن

ومــع تــوايل زيــارات املســؤولن األوروبيــن للجزائــر، 
أدركــت موســكو أهميــة الحفــاظ عــى عالقاتهــا القويــة 
مــع الجزائــر بغــرض إيصــال رســالة إىل الــدول الغربيــة 
بــأن موســكو التــزال تحتفــظ بنفوذهــا داخــل الجزائــر، وأن 
ــك  ــداً عــن الفل ــر بعي ــة الســتقطاب الجزائ املحــاوالت الغربي
الــرويس لــن تنجــح، خاصــة أن االتحــاد األورويب اصطــف 
مؤخــراً وراء املغــرب حــول قضيــة الصحــراء املغربيــة، وهــو 

ــر. ــب الجزائ ــذي أغض ــف ال املوق

ــة  ــة أوروبي ــاك حاج ــإن هن ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
للتعزيــز العالقــات مــع الجزائــر عــى املــدى املتوســط، وذلــك 
عــر ضــخ اســتثارات أوروبيــة يف قطــاع الطاقــة الجزائــري، 
ــا  ــي، مب ــاز الطبيع ــاج الغ ــى إنت ــا ع ــز قدراته ــك لتعزي وذل
يقلــص يف النهايــة مــن االعتــاد األورويب عــى الغــاز الــرويس. 

ــارة الفــروف عقــب  ــي: جــاءت زي ــدور األمري ــة ال 2- موازن
ــي  ــة األمري ــر الخارجي ــا وزي ــام به ــي ق ــرة الت ــارة األخ الزي
أنتــوين بلينكــن للجزائــر يف 30 مــارس املــايض، والتــي كانــت 

ــاً. ــذ 22 عام ــد من ــذا البل ــي له ــة أمري ــر خارجي األوىل لوزي

واشــنطن  ســعي  الزيــارة  أهــداف  ضمــن  مــن  وكان 
ــزام باالتفاقــات  ــر بااللت ــات مــن الجزائ للحصــول عــى ضان
املوقعــة مــع الــدول األوروبيــة فيــا يتعلــق بإمــدادات الغــاز 
ــم  ــادة تقيي ــر إلع ــى الجزائ ــط ع ــة الضغ ــي، ومحاول الطبيع
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 
ــة  ــة واألزم ــراء املغربي ــة الصح ــة أزم ــط، خاص ــرشق األوس ال

ــة. الليبي

ــارة الفــروف للجزائــر يف هــذا التوقيــت  وبالتــايل فــإن زي
تقــدم رســالة لواشــنطن مفادهــا اســتمرار العالقــات الجزائرية 
ــاون والتنســيق  ــن التع ــد م ــا نحــو مزي ــية واتجاهه – الروس
املشــرك سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً، ومــن ثــم فشــل 
املحــاوالت األمريكيــة يف التأثــر ســلباً عــى هــذه العالقــات. 

ــن  ــدى كل م ــظ أن ل ــركة: يالح ــة مش ــات إقليمي 3- تفاه
روســيا والجزائــر اهتــام مبــارش مبســتجدات وتطــورات 
األزمــات املثــارة يف املنطقــة العربيــة، وعــى رأســها مــا يــي:

أ- األزمــة الليبيــة: تعلــب الجزائــر دوراً كبــراً يف هــذه األزمــة، 
خاصــة أنهــا تعــد مــن أهــم الفواعــل الداعمــة لغــرب ليبيــا، 



1540 3|12 مايو 2022

أهداف زيارة وزير الخارجية الروسي للجزائر

وبالتــايل، فهــي تعــد طرفــاً ال غنــى عنــه، لدفــع املســار 
الســيايس وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الليبيــة، خاصــة أن 

ــا.  موســكو تقــع يف الطــرف املقابــل الداعــم لــرشق ليبي

ومــن املعــروف أن ملوســكو وجــوداً ونفــوذاً يف وســط 
ليبيــا عــر الوجــود يف قاعــدة الجفــرة الجويــة يف وســط 
ــا،  ــوب غــرب ليبي ــع جن ــزان الواق ــم ف ــب إقلي ــا، إىل جان ليبي
وذلــك عــر رشكــة فاجــر األمنيــة، التــي نــرشت عنارصهــا يف 
قاعــديت بــراك الشــاطئ ومتنهنــت الجويتــن الواقعتــن عــى 
بعــد حــوايل 700 – 750 كــم جنــوب العاصمــة طرابلــس منــذ 

ــبتمر 2020. س

ــة،  ــط املهم ــول النف ــرويس إىل حق ــوذ ال ــد النف ــا ميت ك
وعــى رأســها حقــال الــرشارة والفيل النفطيــان، ولدى موســكو 
ــوب  ــط والجن ــاء يف الوس ــة يف البق ــراتيجية مهم ــح اس مصال
الليبــي واالنطــالق منــه لتمديــد نفوذهــا يف منطقــة الســاحل 

ــراء. والصح

ــن رشق  ــيق ب ــة للتنس ــود حثيث ــود جه ــر إىل وج وبالنظ
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 
ــة  ــة الجزائري ــى السياس ــر ع ــنطن للتأث ــام واش ــق أم الطري

حــول هــذا امللــف. 

ب- األزمــة يف مــايل: متكنــت موســكو مؤخــراً مــن انتــزاع مايل 
ــو  ــت باماك ــا قام ــة بعدم ــرويس، خاص ــوذ ال ــرة النف ــن دائ م
بإنهــاء اتفــاق التعــاون العســكري مــع فرنســا والتعــاون مــع 

قــوات فاجــر الروســية.

ونظــراً ملــا تتمتــع بــه الجزائــر تاريخيــاً مــن دور وتأثــر يف 
مــايل، فإنــه كان أحــد ملفــات التفاهــم بــن الجانبــن، ولعــل 
مــا يؤكــد ذلــك ترصيحــات الفــروف خــالل الزيــارة بالتأكيــد 
عــى رضورة إجــراء حــوار وطنــي بــن املكونــات كافــة داخــل 

دولــة مــايل لحــل أزمتهــا السياســية الحاليــة.

كــا تحــرص الجزائــر عــى التنســيق األمنــي واالســتخبارايت 
مــع روســيا لحايــة أمنهــا القومــي ضــد التهديــدات اإلرهابية 
مواجهــة  يف  رئيــي  طــرف  فاجــر  أن  خاصــة  مــايل،  يف 

ــاك. ــة هن ــات اإلرهابي التنظي

ــد  ــر للتأكي ــارة الفــروف إىل الجزائ ــام، جــاءت زي ويف الخت
ــإن  ــة، ف ــة األوكراني ــكو باألزم ــغال موس ــم انش ــه رغ ــى أن ع
لديهــا القــدرة عــى التحــرك خارجيــاً والحفــاظ عــى مناطــق 
نفوذهــا التقليديــة، يف مواجهــة التكالــب األمريــي – األورويب 
عــى الجزائــر. وبنــاًء عــى مــا ســبق فــإن املعطيــات الراهنــة 
ــد  ــو مزي ــية نح ــة – الروس ــات الجزائري ــاه العالق ــح اتج ترج
مــن التطــور اإليجــايب خــالل الفــرة القادمــة مبــا يحافــظ عــى 
املصالــح الوطنيــة لكلتــا الدولتــن يف امللفــات اإلقليميــة ذات 

االهتــام املشــرك.
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