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تقارب متناٍم
ـــاون  ـــرة التع ـــاً يف وت ـــاً ملحوظ ـــهر األخـــرة تنامي شـــهدت األش
ـــو  ـــى النح ـــا ع ـــن عرضه ـــي ميك ـــا، والت ـــر وإيطالي ـــن الجزائ ب

ـــايل: الت

ــن  ــة بـ ــارات املتبادلـ ــددت الزيـ ــررة: تعـ ــارات متكـ 1- زيـ
البلديـــن خـــال الفـــرة األخـــرة، فقـــد ســـبقت زيـــارة 
ـــارة  ـــا زي ـــون، األخـــرة لروم ـــد تب ـــري، عبداملجي ـــس الجزائ الرئي
أخـــرى قـــام بهـــا الرئيـــس اإليطـــايل، ســـرجيو ماتاريـــا، إىل 
ــايل  ــس إيطـ ــي األوىل لرئيـ ــايض، هـ ــر املـ ــر يف نوفمـ الجزائـ

للجزائـــر منـــذ نحـــو 18 عامـــاً. 

ـــو دراجـــي، إىل  ـــوزراء اإليطـــايل، ماري ـــس ال ـــد رئي ـــا عم ك
ـــارة شـــهدت التوقيـــع  ـــل املـــايض، يف زي ـــر يف أبري ـــارة الجزائ زي
ـــا  ـــة، أبرزه ـــة مهم ـــة وتجاري ـــى عـــدة اتفاقيـــات اقتصادي ع
ــو 9  ــا بنحـ ــة إىل إيطاليـ ــاز الجزائريـ ــدادات الغـ ــادة إمـ زيـ

ـــام 2024. ـــول ع ـــة بحل ـــب إضافي ـــر مكع ـــارات م ملي

كذلـــك، فقـــد اســـتقبل وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة 
ـــري، رمطـــان لعامـــرة، يف  ـــة بالخـــارج الجزائ ـــة الوطني والجالي
30 مايـــو 2022، وفـــداً مـــن الرملـــان اإليطـــايل، بقيـــادة رئيـــس 
ــواب  ــس النـ ــة مبجلـ ــة واألوروبيـ ــؤون الخارجيـ ــة الشـ لجنـ
ـــاين  ـــاون الرمل ـــل التع ـــرو فاســـينو، يف إطـــار تفعي اإليطـــايل، بي

الثنـــايئ بنـــاء عـــى االتفاقيـــات املوقعـــة بـــن الجانبـــن.

وقـــام املديـــر العـــام لألمـــن الوطنـــي الجزائـــري، فريـــد 
بـــن شـــيخ، بزيـــارة عمـــل إىل إيطاليـــا، يف 29 مايـــو 2022، 
ـــة  ـــام للرشط ـــر الع ـــل املدي ـــن قب ـــوة م ـــى دع ـــاء ع ـــك بن وذل
ـــاعي  ـــس مس ـــوة تعك ـــي، يف خط ـــو جيانين ـــة، لومبرت اإليطالي
تعزيـــز آليـــات التعـــاون الرشطـــي بـــن البلديـــن، خاصـــًة 

فيـــا يتعلـــق بالتصـــدي للجرميـــة املنظمـــة.

ـــري  ـــس الجزائ ـــارة الرئي ـــت زي ـــراتيجية: تضمن ـــة اس 2- رشاك
ــل  ــركة، لعـ ــات مشـ ــدة اتفاقيـ ــع عـ ــا توقيـ ــون إىل رومـ تبـ
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قـــام الرئيـــس الجزائـــري، عبدالمجيـــد تبـــون، بزيـــارة دولـــة إلـــى إيطاليـــا، فـــي 25 مايـــو 2022، اســـتمرت لنحـــو 
ثاثـــة أيـــام، وذلـــك بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن نظيـــره اإليطالـــي، ســـيرجيو ماتاريـــا، وهـــي الزيـــارة التـــي تكتســـب 
ــاون بيـــن البلديـــن،  ــرة التعـ ــأن التنامـــي الملحـــوظ فـــي وتيـ ــة بشـ ــرات مهمـ أهميـــة خاصـــة وتعكـــس مؤشـ

ـــذ نحـــو 18 عامـــًا. ـــى رومـــا من ـــري إل ـــى لرئيـــس جزائ ـــارة األول كونهـــا تعـــد الزي

عالقــات اســتراتيجية: دالالت زيــارة الرئيــس الجزائــري إلــى إيطاليــا, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1558، 1 يونيــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أبرزهـــا تلـــك االتفاقيـــة املوقعـــة بـــن رشكـــة املحروقـــات 
ـــة، بهـــدف  ـــي” اإليطالي ـــة “إين ـــة “ســـوناطراك” ورشك الجزائري
ــم  ــا تـ ــر، كـ ــفة يف الجزائـ ــاز املكتشـ ــول الغـ ــر حقـ تطويـ
االتفـــاق عـــى زيـــادة حجـــم إمـــدادات الغـــاز الجزائـــري 
إىل رومـــا، مـــن خـــال توجيـــه كافـــة الزيـــادة يف اإلنتـــاج 
ــا، والدفـــع نحـــو تحـــول األخـــرة إىل  الجزائـــري إىل إيطاليـ

مركـــز لتوزيـــع الغـــاز إىل أوروبـــا.

وامتـــدت اتفاقيـــات التعـــاون لتشـــمل عـــدة مجـــاالت 
أخـــرى، يتعلـــق بعضهـــا بتنميـــة املؤسســـات الصغـــرة 
ـــة  ـــاالت زراعي ـــر مبج ـــض األخ ـــط البع ـــا يرتب ـــطة، بين واملتوس
ـــاء الســـفن.  ـــة وبن ـــات الحربي ـــك الصناع ـــا يف ذل ـــة، مب وصناعي
ـــري  ـــل بح ـــط كاب ـــاء خ ـــرح بإنش ـــث مق ـــم بح ـــد ت ـــذا، فق ك
ـــة  ـــة، وإمكاني ـــة الكهربائي ـــا بالطاق ـــداد روم ـــن إلم ـــن البلدي ب

ـــا. ـــل أوروب ـــاء داخ ـــع للكهرب ـــة توزي ـــا لنقط ـــول روم تح

توجهات جزائرية جديدة
ــون،  ــد تبـ ــري، عبداملجيـ ــس الجزائـ ــارة الرئيـ ــت زيـ عكسـ
ـــح  ـــق مبام ـــة، تتعل ـــدالالت املهم ـــن ال ـــة م ـــا جمل إىل إيطالي
التوجهـــات السياســـية واالقتصاديـــة الجديـــدة للجزائـــر، 

ــايل: ــو التـ ــى النحـ ــا عـ ــن عرضهـ ــي ميكـ والتـ

ــركات  ــس تحـ ــر: تعكـ ــة الجزائـ ــة سياسـ ــادة هيكلـ 1- إعـ
الدبلوماســـية الجزائريـــة تجاههـــا لتنويـــع رشاكاتهـــا الخارجيـــة، 
ـــر  ـــدو أن الجزائ ـــة، إذ يب ـــا الخارجي ـــة عاقاته ـــادة صياغ وإع
ـــادي  ـــا االقتص ـــي رشيكه ـــن ه ـــح الص ـــع يك تصب ـــت تتطل بات
األول، مـــع تعزيـــز عاقتهـــا بإيطاليـــا كحليـــف اســـراتيجي، 
ـــيا،  ـــة بروس ـــا التقليدي ـــى تحالفاته ـــاظ ع ـــع الحف ـــوازي م بالت

والدفـــع نحـــو توســـيع مســـتويات رشاكاتهـــا بركيـــا.

ويف هـــذا اإلطـــار، جـــاءت زيـــارة تبـــون لرومـــا، وهـــي 
األوىل للرئيـــس الجزائـــري للغـــرب منـــذ توليـــه الســـلطة نهايـــة 
2019، وبالتـــايل ال ميكـــن تجاهـــل الـــدالالت املهمـــة التـــي 
ـــارة  ـــه يف الق ـــة أوىل ل ـــا كوجه ـــون لروم ـــار تب ـــها اختي يعكس
األوروبيـــة، فضـــاً عـــن طريقـــة االســـتقبال التـــي حظـــي 
بهـــا تبـــون خـــال زيارتـــه لرومـــا. ويبقـــى أبـــرز املتأثريـــن 
ـــا  ـــر ه ـــة للجزائ ـــات الخارجي ـــة يف التوجه ـــوالت الراهن بالتح
فرنســـا وإســـبانيا، يف ظـــل توتـــر عاقـــات الجزائـــر بهـــا، 
مـــا قـــد يدفـــع نحـــو إعـــادة هيكلـــة التحالفـــات القامئـــة 

يف املنطقـــة.

2- تراجـــع النفـــوذ الفرنـــي: تعكـــس زيـــارة الرئيـــس 
ـــات  ـــن اتفاقي ـــه م ـــوت علي ـــا انط ـــا، وم ـــري إىل إيطالي الجزائ
ــوذ  ــض النفـ ــر يف تقويـ ــة الجزائـ ــن رغبـ ــن عـ ــن البلديـ بـ
الفرنـــي يف البـــاد، والتـــي تعـــد أحـــد مطالـــب الحـــراك 
ـــق يف عـــام 2019. وياحـــظ أن النفـــوذ  ـــذي انطل ـــري ال الجزائ

ـــو 2022  ـــي 25 ماي ـــر، فف ـــزداد يف الجزائ ـــا ي ـــادي لفرنس املع
أســـقط الرملـــان الجزائـــري عضويـــة أحـــد نوابـــه بســـبب 
عملـــه الســـابق كممـــرض عســـكري يف الجيـــش الفرنـــي.

يف  الفرنســـية   – الجزائريـــة  العاقـــات  وتدهـــورت 
الســـنوات األخـــرة بســـبب الخافـــات القامئـــة بشـــأن 
ملـــف الذاكـــرة، ورفـــض الجزائـــر املتكـــرر لطلبـــات فرنســـا 
ـــي  ـــم الفرن ـــن الدع ـــاً ع ـــايل، فض ـــكري يف م ـــل العس بالتدخ
النســـبي للمغـــرب يف قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة، لـــذا 
ـــي  ـــوذ الفرن ـــص النف ـــة إىل تقلي ـــة الجزائري ـــدت الحكوم عم
ــل  ــع التعامـ ــه يف منـ ــت مامحـ ــذي انعكسـ ــاد، والـ يف البـ
باللغـــة الفرنســـية يف املراســـات الحكوميـــة، باإلضافـــة إىل 
تنحيـــة العديـــد مـــن املســـؤولن الذيـــن ارتبطـــوا بعاقـــات 

ــة بباريـــس. وثيقـ

ـــف  ـــن موق ـــيا ع ـــر روس ـــرويس: مل تع ـــف ال ـــوض املوق 3- غم
ــة  ــورد للطاقـ ــري كمـ ــدور الجزائـ ــي الـ ــن تنامـ ــمي مـ رسـ
بالنســـبة ألوروبـــا، خاصـــًة إليطاليـــا، يف ظـــل العاقـــات 
االســـراتيجية التـــي تربـــط موســـكو والجزائـــر، بينـــا مثـــة 
اســـراتيجية إيطاليـــة واضحـــة للبحـــث عـــن بدائـــل للغـــاز 
ـــا.  ـــة له ـــي للطاق ـــورد التاريخ ـــل امل ـــا ظ ـــذي لطامل ـــرويس، ال ال

ـــة  ـــه مث ـــر إىل أن ويف هـــذا الســـياق، أشـــارت بعـــض التقاري
ترتيبـــات يجـــري التحضـــر لهـــا لزيـــارة مرتقبـــة للرئيـــس 
ـــد  ـــا ق ـــو م ـــة، وه ـــام املقبل ـــال األي ـــيا خ ـــري إىل روس الجزائ
ـــدادات  ـــأيت لتنســـيق املواقـــف مـــع موســـكو وتجنـــب أي ارت ي
ســـلبية للتعـــاون الجزائـــري – اإليطـــايل عـــى عاقتهـــا 

بروســـيا.
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ـــتفادة  ـــة لاس ـــة متنامي ـــركات جزائري ـــة تح ـــات الراهن املعطي
ـــة  ـــات يتســـم بحال ـــذي ب ـــة ال ـــة الراهن مـــن التفاعـــات الدولي
ـــر لاســـتفادة  ـــث تســـعى الجزائ ـــن االســـتقطاب الحـــاد، حي م
مـــن ذلـــك لتعزيـــز حضورهـــا اإلقليمـــي بعـــد فـــرة مـــن 
ــا ينعكـــس بوضـــوح يف  ــو مـ ــاء عـــى الداخـــل، وهـ االنكفـ
ــهر  ــال األشـ ــون خـ ــا تبـ ــي أجراهـ ــة التـ ــارات املكثفـ الزيـ
ـــة إىل  ـــارة مرتقب ـــر لزي ـــن التحض ـــاً ع ـــة، فض ـــة املاضي القليل

روســـيا.

انعكاسات داخلية وإقليمية
ـــة  ـــات داخلي ـــا تداعي ـــون إىل إيطالي ـــارة تب ـــرك زي ـــع أن ت يتوق

ـــايل: ـــا عـــى النحـــو الت ـــي ميكـــن عرضه ـــة، والت وإقليمي

ــارة  ــذه الزيـ ــت هـ ــة: ألقـ ــة محتملـ ــامت إقليميـ 1- تفاهـ
ـــام  ـــة ذات االهت ـــات اإلقليمي ـــن امللف ـــدد م ـــى ع ـــا ع بظاله
املشـــرك، والتـــي يتصدرهـــا امللـــف الليبـــي، حيـــث يبـــدو 
أن مثـــة مباحثـــات جاريـــة بـــن الجزائـــر ورومـــا لتنســـيق 
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دالالت زيارة الرئيس الجزائري إلى إيطاليا

مواقفهـــا املشـــركة تجـــاه الـــراع الليبـــي، وبصـــورة قـــد 
تناقـــض التحـــركات الفرنســـية يف هـــذا امللـــف.

وال تبـــدو تونـــس بعيـــدة عـــن أجنـــدة هـــذه الزيـــارة، 
ـــال  ـــون خ ـــد تب ـــد املجي ـــري، عب ـــس الجزائ ـــن الرئي ـــد أعل فق
ـــاعدة  ـــتعدتان ملس ـــا مس ـــاده وروم ـــا أن ب ـــه إىل إيطالي زيارت
ـــار  ـــوع إىل املس ـــن، والرج ـــأزق الراه ـــاوز امل ـــى تج ـــس ع تون
ـــار العديـــد مـــن التســـاؤالت بشـــأن  الدميقراطـــي، وهـــو مـــا أث
مـــا إذا كانـــت الجزائـــر ســـتعيد صياغـــة موقفهـــا الراهـــن 
ـــف  ـــًة أن املوق ـــس، خاص ـــية يف تون ـــرات السياس ـــاه املتغ تج
الرســـمي الجزائـــري لطاملـــا عكـــس دعـــاً لإلجـــراءات 
ـــذ  ـــعيد، من ـــس س ـــي، قي ـــس التون ـــل الرئي ـــن قب ـــذة م املتخ

يوليـــو 2021.

ــة  ــة خاصـ ــل أهميـ ــارة إىل أن تونـــس متثـ ــدر اإلشـ وتجـ
يف إطـــار التعـــاون بـــن الجزائـــر وإيطاليـــا، إذ إن الزيـــادة 
املتوقعـــة يف حجـــم إمـــدادات الغـــاز الجزائريـــة لرومـــا 
ســـتتم باألســـاس عـــر خـــط أنابيـــب الغـــاز “ترانســـميد”، 
والـــذي يربـــط بـــن البلديـــن عـــر تونـــس، بقـــدرة إمـــداد 

تبلـــغ حـــوايل 33 مليـــار مـــر مكعـــب ســـنوياً. 

ــر عـــى وعـــود  ــة أخـــرى، حصلـــت الجزائـ ومـــن ناحيـ
إيطاليـــة بدعـــم موقفهـــا يف ملـــف الصحـــراء الغربيـــة، أو 
ـــو  ـــادي، وه ـــف الحي ـــى املوق ـــا ع ـــر حفاظه ـــل تقدي ـــى أق ع
ـــر إىل  ـــن بالنظ ـــن الجانب ـــات ب ـــز العاق ـــاهم يف تعزي ـــا يس م

مركزيـــة هـــذه القضيـــة بالنســـبة لباريـــس. 

2- زيـــادة االســـتثامرات اإليطاليـــة: رجحـــت العديـــد مـــن 
التقديـــرات اتجـــاه إيطاليـــا لزيـــادة حجـــم اســـتثاراتها يف 
ـــة داخـــل  ـــة إيطالي ـــو 200 رشك ـــاً نح ـــل حالي ـــر، إذ تعم الجزائ

الجزائـــر يف قطاعـــات األشـــغال العموميـــة والصناعـــة. 

ـــم  ـــة حج ـــرة املقبل ـــال الف ـــد خ ـــح أن تتزاي ومـــن املرج
ـــون  ـــام تب ـــرح اهت ـــذا الط ـــم ه ـــا يدع ـــرشكات، ورمب ـــذه ال ه
ـــتثمرين،  ـــار املس ـــرشكات وكب ـــاء ال ـــع رؤس ـــاءات م ـــد لق بعق
حيـــث عـــرض تبـــون عليهـــم قانـــون االســـتثار الجديـــد يف 
الجزائـــر، والصـــادر يف 19 مايـــو الجـــاري، حيـــث ينطـــوي هـــذا 

ـــتثمرين. ـــرة للمس ـــازات كب ـــهيات وامتي ـــى تس ـــون ع القان

ـــاري  ـــادل التج ـــم التب ـــاه حج ـــأن، اتج ـــذا الش ـــط به ويرتب
ـــادل  ـــذا التب ـــم ه ـــغ حج ـــا بل ـــي، فبين ـــن للتنام ـــن الجانب ب
يف عـــام 2021 نحـــو 8.5 مليـــار دوالر، مقابـــل 6 مليـــارات 
ـــن  ـــداً م ـــم مزي ـــذا الرق ـــهد ه ـــح أن يش ـــن املرج يف 2020، م

ـــة. ـــنوات املقبل ـــال الس ـــاع خ االرتف

ويرتبـــط بهـــذا األمـــر وجـــود تطلعـــات اقتصاديـــة 
جديـــدة تســـعى الجزائـــر لتحقيقهـــا، مـــن خـــال التحـــول 
ـــى  ـــم ع ـــاد قائ ـــط إىل اقتص ـــى النف ـــم ع ـــاد القائ ـــن االقتص م
املعرفـــة واملؤسســـات الصغـــرة واملتوســـطة، واكتســـاب 
ـــات  ـــر االتفاقي ـــا يف ـــذا م ـــا ه ـــة، ورمب ـــا الصناعي التكنولوجي
ـــا،  ـــون إليطالي ـــارة تب ـــال زي ـــا خ ـــم توقيعه ـــي ت ـــرة الت األخ
ـــن. ـــري إىل الص ـــس الجزائ ـــة للرئي ـــارة املرتقب ـــن الزي ـــاً ع فض

3- ترســـيخ املكانـــة الجزائريـــة يف مجـــال الطاقـــة: تعكـــس 
التحـــركات الجزائريـــة الراهنـــة أحـــد أبعـــاد التنافـــس 
اإلقليمـــي، إذ يبـــدو أن الجزائـــر تســـعى للرويـــج لنفســـها 
ـــا، ومنافســـة بعـــض القـــوى  ـــة يف شـــال أفريقي ـــز للطاق كمرك

التـــي تتجـــه نحـــو الهـــدف ذاتـــه.

ورمبـــا ينعكـــس هـــذا األمـــر يف االتفاقيـــة املرمـــة بـــن 
رشكتـــي إينـــي اإليطاليـــة وســـوناطراك الجزائريـــة لتطويـــر 
الهيدروجـــن األخـــر يف الجزائـــر، يف منطقـــة “بـــر ربـــاع 
شـــال” يف الصحـــراء الجزائريـــة، بهـــدف إزالـــة الكربـــون 
مـــن محطـــة الغـــاز التـــي تديرهـــا رشكـــة ســـوناطراك – إينـــي 

– جـــي أس إي املشـــركة هنـــاك.

ــا  ــيع رشاكاتهـ ــو توسـ ــر نحـ ــه الجزائـ ــام، تتجـ ويف الختـ
الخارجيـــة، خاصـــة مـــع إيطاليـــا وروســـيا والصـــن، وذلـــك 
ـــا  ـــت تربطه ـــي كان ـــة، والت ـــا التقليدي ـــاب تحالفاته ـــى حس ع
بباريـــس، وهـــو مـــا يعنـــي أن الخافـــات القامئـــة بـــن 
ــا،  ــة، ويصعـــب تجاوزهـ ــات عميقـ ــا خافـ ــر وفرنسـ الجزائـ
ــة  ــة – إيطاليـ ــات جزائريـ ــود تفاهـ ــوء وجـ ــة يف ضـ خاصـ

ــا تناقـــض التحـــركات الفرنســـية.  حـــول ليبيـ
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