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مقدمات الزيارة الفرنسية
ــار  ــر يف إط ــي إىل الجزائ ــة الفرن ــر الخارجي ــارة وزي ــأيت زي ت
سلســلة مــن التطــورات التــي شــهدتها العالقــات الجزائريــة – 
الفرنســية خــالل األشــهر األخــرة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- بدايــة التوتــر: شــهدت العالقــات الفرنســية – الجزائريــة 
بعــض التوتــرات خــالل األشــهر األخــرة، انعكس أحــد مالمحها 
يف إعــالن الناطــق باســم الحكومــة الفرنســية، جابريــال أتــال، 
ــح التأشــرات  ــة ســبتمرب 2021، تشــديد إجــراءات من يف نهاي
ــوى  ــر، بدع ــك الجزائ ــا يف ذل ــة، مب ــدول املغربي ــي ال ملواطن
ــمح  ــي تس ــفر الت ــح الس ــدار تصاري ــدول إص ــذه ال ــض ه رف
للمهاجريــن غــر الرشعيــن لهــم بالعــودة لبلدانهــم األصليــة، 
وأعقــب ذلــك قــرار آخــر مــن قبــل وزيــر الداخليــة الفرنــي، 
جرالــد دامانــان، يتعلــق بتقليــص عــدد التأشــرات املمنوحــة 

للجزائــر مبقــدار النصــف، مــا دفــع األخرة إىل اســتدعاء ســفر 
باريــس لديهــا وتســليمه مذكــرة احتجــاج رســمية. 

ــن  ــة البلدي ــى عالق ــي طــرأت ع ــرات الت وارتبطــت التوت
ــب  ــس طل ــض باري ــا رف ــل أبرزه ــرات، لع ــن املتغ ــدد م بع
الجزائــر بشــأن تســليمها أعضــاء مــن تنظيمــي “حركــة 
اســتقالل القبائــل” )مــاك( و”حركــة رشــاد” اللتــن تصنفهــا 
ــة، فضــالً عــن  ــات اإلرهابي ــن التنظي ــر باعتبارهــا م الجزائ
رفــض الجزائــر اســتقبال عــرشات الجزائريــن املوجوديــن 
ــن، أو  ــر الرشعي ــن غ ــن املهاجري ــوا م ــواء كان ــس، س يف باري
مــن الشــخصيات التــي تصنفهــا فرنســا كـ”متطرفــن دينيــن” 
وأصــدرت بحقهــم قــراراً بالطــرد. ومــن ناحيــة أخرى، شــهدت 
الفــرة األخــرة تقاربــاً متناميــاً بــن الجزائــر وكل مــن روســيا 

ــر. ــس بشــكل كب ــذي أزعــج باري ــر ال ــا، وهــو األم وتركي

2- ذروة التصعيــد: بلغــت التوتــرات بــن البلديــن ذروتهــا يف 
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قــام وزيــر الخارجيــة الفرنســي، جــان إيــف لودريــان، بزيــارة مفاجئــة إلــى الجزائــر، فــي 8 ديســمبر 2021، التقــى 
خاللهــا نظيــره الجزائــري، رمطــان لعمامــرة، والرئيــس عبدالمجيــد تبــون، فــي مؤشــر مهــم الحتمــاالت 
حــدوث انفراجــة فــي العالقــات المتوتــرة بيــن الجزائــر وباريــس، وذلــك بعــد قرابــة الشــهرين مــن التصاعــد 
المضطــرد فــي حــدة التوتــر فــي العالقــات بيــن البلديــن، والتــي بلغــت حــد ســحب الجزائــر ســفيرها مــن 

باريــس، ومنــع الطائــرات الفرنســية العســكرية والمدنيــة مــن التحليــق فــوق المجــال الجــوي الجزائــري.

انفراجــة محتملــة: أبعــاد زيــارة وزيــر الخارجيــة الفرنســي إلــى الجزائــر, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1420، 17 ديســمبر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــر املــايض، عندمــا نــرشت صحيفــة، لومونــد الفرنســية  أكتوب
ترصيحــات للرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، شــكك 
ــي  ــتعار الفرن ــل االس ــة قب ــة جزائري ــود أم ــا يف وج خالله
ــة، ملمحــاً  ــة الجزائري ــرون الحكوم ــد ماك ــا انتق لألخــرة. ك
إىل أن حــراك 2019 جعــل الرئيــس الجزائــري “عالقــاً يف 
نظــام متحجــر”، وهــو مــا أثــار انتقــادات واســعة، ودفعــت 
ــن  ــالن ع ــس، واإلع ــن باري ــفرها م ــتدعاء س ــر إىل اس الجزائ
منــع الطائــرات الفرنســية العســكرية واملدنيــة مــن التحليــق 

ــري. ــوي الجزائ ــال الج ــوق املج ف

ــر: شــهدت األســابيع األخــرة عــدداً  3- تخفيــف حــدة التوت
مــن املــؤرشات اإليجابيــة بشــأن احتــاالت حلحلــة الخالفــات 
ــح يف  ــس بشــكل واض ــا انعك ــو م ــن، وه ــن البلدي ــة ب القامئ
ــايض،  ــرب امل ــية يف نوفم ــة الفرنس ــن الرئاس ــادر ع ــان الص البي
والــذي أكــد أن اإلليزيــه “يأســف للجــدل وســوء الفهــم الــذي 

ــه ترصيحــات الرئيــس ماكــرون”.  تســببت في

الخارجيــة  لوزيــر  أخــرى  ذلــك ترصيحــات  وأعقبــت 
الفرنــي لودريــان، دعــا فيهــا إىل رضورة تحقيــق عالقــة 
واثقــة ورشاكــة طموحــة مــع الجزائــر تتجــاوز أزمــات املــايض، 
كــا أشــار الرئيــس تبــون خــالل حــوار لــه منتصــف نوفمــرب 
2021 إىل إمكانيــة عــودة العالقــات مــع فرنســا إىل طبيعتهــا 
ــد  ــع التأكي ــن م ــة، ولك ــرات القامئ ــوية التوت ــالل تس ــن خ م
ــن  ــة. وم ــى الندي ــة ع ــة قامئ ــون الرشاك ــة أن تك ــى أهمي ع
ــتكاالً  ــر اس ــي إىل الجزائ ــر الفرن ــارة الوزي ــاءت زي ــم ج ث
للمــؤرشات اإليجابيــة التــي رمبــا تعــزز مــن إمكانيــة تســوية 

ــابقة. ــات الس الخالف

دوافع الزيارة
ــن  ــرة ع ــه األخ ــالل زيارت ــي خ ــة الفرن ــر الخارجي ــرّب وزي ع
ــر،  ــع الجزائ ــة م ــات الهادئ ــتعادة العالق ــالده يف اس ــة ب رغب

ــايل: ــو الت ــى النح ــارة ع ــع الزي ــرض دواف ــن ع وميك

1- اتخــاذ الخطــوة األوىل: تســتهدف فرنســا مــن هــذه 
الزيــارة اتخــاذ الخطــوة األوىل لعــالج الخالفــات القامئــة 
ــن  ــالده ل ــد أن ب ــون أك ــس تب ــًة أن الرئي ــر، خاص ــع الجزائ م
تقــوم بالخطــوة األوىل لتســوية األزمــة مــع باريــس، وبالتــايل 
تعكــس هــذه الزيــارة مســاعي فرنســية للتهدئــة مــع الجانب 
الجزائــري عــرب التأكيــد عــى احــرام ســيادتها، واالعتــذار عــن 

ــرون. ــل ماك ــس إميانوي ــا الرئي ــي أطلقه ــات الت الترصيح

2- حاميــة املصالــح الفرنســية يف الســاحل: أفــرز القــرار 
الجزائــري بشــأن حظــر الطــران الفرنــي يف مجالهــا الجــوي 

تداعيــات ســلبية عــى الوجــود الفرنــي يف منطقــة الســاحل، 
ــورو  ــن ي ــت لعــدة مالي ــف باهظــة وصل ــا تكالي مــع تحمله
خــالل الشــهرين املاضيــن، خاصــة أن الرحــالت أصبحــت 
ــف  ــادة تكالي ــن زي ــالً ع ــف، فض ــاعن ونص ــو س ــول بنح أط

ــة. ــتية يف املنطق ــات اللوجس ــالت والطلع التدخ

ــال  ــرك املج ــدم ت ــس لع ــعى باري ــك، تس ــة إىل ذل وإضاف
أمــام النفــوذ الــرويس املتنامــي الســتغالل الفــراغ الــذي رمبــا 
ــح يف  ــا وض ــو م ــي، وه ــدور الفرن ــع ال ــن تراج ــض ع يتمخ
مــايل عــى ســبيل املثــال، والتــي قــررت الــرد عــى االنســحاب 
الفرنــي منهــا ببحــث إقامــة عالقــة مــع رشكــة فاجــر 

ــية. ــة الروس ــكرية الخاص العس

3- التنســيق بشــأن امللــف الليبــي: تســعى الفواعــل اإلقليمية 
والدوليــة كافــة إىل التوصــل إىل ترتيبــات تضمــن حلحلــة 
ــي، وتســعى  ــا بشــكل رئي ــة وضــان مصالحه ــة الليبي األزم
ــر بشــأن املســارات  ــع الجزائ ــس إىل ضــان التنســيق م باري
املحتملــة لالنتخابــات الليبيــة، والتداعيــات املحتملــة حــال تم 
تأجيلهــا، فضــالً عــن مســاعيها للحيلولــة دون توصــل الجزائــر 

إىل توافقــات مــع الجانــب الــريك تتعلــق بامللــف الليبــي.

ــتعدادات  ــت اس ــية: مثل ــات الفرنس ــتعداد لالنتخاب 4- االس
ــية  ــات الرئاس ــرون لالنتخاب ــل ماك ــي إميانوي ــس الفرن الرئي
املقبلــة يف أبريــل 2022 محــدداً رئيســياً يف السياســات الحــادة 
ــة مــن  ــر، يف محاول ــا باريــس مؤخــراً إزاء الجزائ ــي اتبعته الت
ــد  ــرف، بي ــن املتط ــن واليم ــوات اليم ــب أص ــرون لكس ماك
أن اســتطالعات الــرأي يف الفــرة األخــرة أظهــرت محدوديــة 

ــي.  ــه املســار التصويت ــج هــذه السياســات يف توجي نتائ

ــدة  ــض ح ــد إىل تخفي ــرون عم ــدو أن ماك ــم يب ــن ث وم
ــن  ــة لكســب أصــوات املواطن ــر يف محاول ــع الجزائ ــر م التوت
ــة،  الفرنســين املســلمن، خاصــة مــن ذوي األصــول الجزائري
ــن  ــالً ع ــا، فض ــرة يف فرنس ــه مؤث ــة تصويتي ــل كتل ــي متث والت
تيــار اليســار أيضــاً، والــذي كان قــد انتقــد السياســات األخــرة 
ملاكــرون. ومــن ثــم ال يريــد الرئيــس الفرنــي أن متثــل 
ــط يســتخدمها منافســوه  ــة ضغ ــر ورق ــع الجزائ ــرات م التوت

ــة. ــات املقبل ــده يف االنتخاب ض

ــر الخارجيــة: ينتــاب فرنســا  5- القلــق مــن توجهــات الجزائ
قلــق متصاعــد خــالل الفــرة األخــرة مــن الزخــم الــذي 
شــهدته عالقــة الجزائــر باملحــور الرشقــي، وهــو مــا انعكــس 
ــر  ــن الجزائ ــدي ب ــاون التقلي ــف التع بشــكل واضــح يف تكثي
وروســيا، والــذي تجســد أحــد مالمحــه يف املنــاورات البحريــة 
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ــرب 2021،  ــف نوفم ــيا يف منتص ــر وروس ــن الجزائ ــركة ب املش
ومــا حملتــه مــن مــؤرشات بشــأن تعزيــز التعــاون والتنســيق 
العســكري بــن البلديــن، خاصــًة فيــا يتعلــق مبنطقــة 

ــي. ــاحل اإلفريق الس

التوتــر يف عالقــة  كذلــك، ســعت تركيــا إىل اســتغالل 
الجزائــر بفرنســا ملحاولــة طــرح نفســها كرشيــك اســراتيجي 
بديــل للجزائــر، وهــو مــا تجســد يف توقيــع رشكــة املحروقــات 
الجزائريــة “ســوناطراك” لثالثــة عقــود مــع تركيــا يف 9 أكتوبــر 
2021، بحضــور الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، فضــالً 
ــدة  ــاون مشــركة يف ع ــات تع ــن 6 اتفاقي ــع البلدي ــن توقي ع

مجــاالت يف مطلــع نوفمــرب املــايض.

دالالت مهمة
ــدالالت  ــد مــن ال ــر العدي ــان إىل الجزائ ــارة لودري تعكــس زي
املهمــة بشــأن مســتقبل العالقــات بــن البلديــن، والتــي ميكــن 

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تســوية الخالفــات البينيــة: كشــف دبلومــايس فرنــي 
أن زيــارة لودريــان إىل الجزائــر تهــدف إىل تحديــد مســار 
ــا  ــن. ك ــة الدولت ــة يف عالق ــرات الراهن ــن التوت ــروج م للخ
عكســت كذلــك وجــود اســتجابة مــن باريــس لبعــض املطالب 
الجزائريــة، ســواء املتعلقــة مبلــف التأشــرات، أو الراجــع عــن 
ــكل  ــك بش ــس ذل ــا انعك ــيئة، ورمب ــرون املس ــات ماك ترصيح
واضــح يف إعــالن وزيــرة الثقافــة الفرنســية، روزلــن باشــلو، يف 
10 ديســمرب الجــاري، عــن قــرب موعــد اإلعــالن عــن أرشــيف 
حــرب الجزائــر خــالل الفــرة املقبلــة لتعكــس مســاعي جــادة 
ــع  ــة م ــات الخالفي ــض امللف ــة بع ــس لحلحل ــل باري ــن قب م

ــر، ومنهــا ملــف الذاكــرة االســتعارية. الجزائ

ــه  ــان خــالل زيارت ــايئ: عــرب لودري 2- اســتئناف التعــاون الثن
الجزائــر، عــن رغبــة بــالده يف تســوية الخالفــات مــع الجزائــر 
ــة  ــات اإلقليمي مــن أجــل التنســيق املشــرك ملواجهــة التحدي
الســفر  عــودة  أهميــة  مؤكــداً  البلديــن،  تواجــه  التــي 
الجزائــري لباريــس، وإعــادة فتــح املجــال الجــوي الجزائــري 
ــة  ــي يف نهاي ــر الفرن ــد الوزي ــي. وأك ــران الفرن ــام الط أم
زيارتــه أنــه قــد اتفــق مــع املســؤولن الجزائريــن عــى 

ــايئ. ــاون الثن ــاور التع ــض مح ــتئناف بع اس

ويف هــذا الســياق، أشــارت بعــض التقاريــر إىل أن الرئيــس 
الفرنــي أجــرى نهايــة نوفمرب املــايض اتصاالً مطــوالً مع نظره 
ــري، تــم خاللهــا االتفــاق عــى العمــل عــى تخفيــف  الجزائ
ــتئناف  ــن اس ــالً ع ــي، فض ــكل تدريج ــة بش ــرات القامئ التوت
ــن  ــم م ــى الرغ ــاحل. وع ــة الس ــة مبنطق ــات الخاص املحادث
عــدم إعــالن الجزائــر عــن فتــح مجالهــا الجــوي أمــام الطــران 
الفرنــي، فــإن املباحثــات التــزال قامئــة يف هــذا الشــأن، وقــد 
أفــرزت بالفعــل تقدمــاً محــدوداً يتعلــق بالســاح برحــالت 

اإلجــالء الطبيــة الطارئــة للقــوات الفرنســية مــن مــايل.

ــا  ــي أطلقه ــا انعكســت االنفراجــة يف الترصيحــات الت ك
ــا  ــا فيه ــي دع ــاري، والت ــمرب الج ــون يف 11 ديس ــس تب الرئي
عــن  االبتعــاد  إىل  فرنســا  يف  الجزائــري  الجاليــة  شــباب 
ــد  ــري عمي ــس الجزائ ــتقبال الرئي ــك خــالل اس التطــرف، وذل

ــز. ــن حفي ــمس الدي ــس، ش ــجد باري مس
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الخارجيــة الفرنــي إىل الجزائــر قبــل أيــام قليلــة مــن الزيــارة 
ــر يف 12 ديســمرب  ــرويس إىل الجزائ ــا نظــره ال ــي يقــوم به الت
الجــاري، وهــو مــا يعكــس مــؤرشات مهمــة بشــأن التنافــس 
الســاحل  منطقــة  يف  وباريــس  موســكو  بــن  املتصاعــد 
األفريقــي، ويبــدو أن فرنســا تســعى إىل تجنــب حــدوث 
ــة يف هــذه  ــات األمني ــري بشــأن الرتيب تنســيق رويس – جزائ

ــاك. ــا هن ــا ونفوذه ــى مصالحه ــر ع ــا يؤث ــة مب املنطق

ويف الختــام، تكشــف املعطيــات الســابقة وجــود محاوالت 
فرنســية مكثفــة لحلحلــة التوتــرات الراهنــة مــع الجزائــر، يف 
ــية  ــات الرئاس ــة باالنتخاب ــة املتعلق ــات الداخلي ــوء التحدي ض
ــة  ــة املختلف ــات اإلقليمي ــن امللف ــة، فضــالً ع الفرنســية املقبل
التــي تحتــاج فيهــا فرنســا إىل التنســيق مــع الجزائــر، خاصــًة 
ــي.  ــاحل األفريق ــة الس ــي ومنطق ــف الليب ــق باملل ــا يتعل في
ــن  ــاً م ــاً مبدئي ــاك تجاوب ــدو أن هن ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي م
قبــل الجزائــر للمــي قدمــاً يف املباحثــات مــع باريــس، لكــن 
ــا  ــأين يف خطواته ــر إىل الت ــأ الجزائ ــع أن تلج ــل، يتوق يف املقاب
لجنــي مزيــد مــن التنــازالت الفرنســية، فضــالً عــن محاولتهــا 
تحقيــق التــوازن بــن توجههــا نحــو الــرشق ومصالحهــا مــع 

فرنســا.
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