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بــرزت مؤشــرات مهمــة علــى اتجــاه فرنســا والجزائــر لتجــاوز الخالفــات الدبلوماســية القائمــة بينهمــا ،وإعــادة
تطبيــع العالقــات مــرة أخــرى ،حيــث تلقــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج ،رمطــان
ـاال هاتفيــاً فــي  14يونيــو  ،2022مــن نظيرتــه الفرنســية كاثريــن كولونــا.
لعمامــرة ،اتصـ ً

أسباب توتر العالقات
ترجــع األســباب والعوامــل التــي أدت إىل تصاعــد التوتــر يف
العالقــات الدبلوماســية الجزائريــة – الفرنســية إىل مــا يــي:
 -1ترصيحــات ماكــرون املســيئة :كانــت الترصيحــات التــي
أطلقهــا الرئيــس الفرنــي ،إميانويل ماكــرون ،يف أكتوبــر املايض،
هــي الســبب الرئيــي وراء توتــر عالقــات الدولتــن .فقــد أكــد
ماكــرون أن الجزائــر كان يحكمهــا “نظــام ســيايس عســكري”
لــه تاريــخ رســمي ال يقــوم عــى الحقيقــة ،بــل عــى كراهيــة
فرنســا ،كــا تســاءل ماكــرون عــا إذا كانــت هنــاك دولــة
جزائريــة قبــل الحكــم االســتعامري الفرنــي ،وهــو مــا أثــار
غضــب الســلطات الجزائريــة التــي ســحبت مبــارشة ســفريها
يف فرنســا للتعبــر عــن اســتنكارها لهــذه الترصيحــات املســيئة
وغــر املســؤولة.
 -2خفــض التأشـرات الفرنســية :خفضت الســلطات الفرنســية
التأش ـرات املمنوحــة للجزائريــن بنســبة  ،%50وهــو مــا زاد
مــن التوتــر يف العالقــات بــن باريــس والجزائــر .ومــن الجديــر
بالذكــر أن هــذه اإلجــراءات ســبقت ترصيحــات ماكــرون

املســيئة للجزائــر.
 -3إجـراءات جزائريــة مضــادة :تلــت الترصيحــات واإلجـراءات
الفرنســية لجــوء الجزائــر لعــدد مــن اإلجــراءات للــرد عــى
الســلوك الفرنــي .ومــن أبرزهــا منــع الجزائــر الطائــرات
العســكرية الفرنســية مــن التحليــق فــوق أراضيهــا ،حيــث
تســتخدم عــادة املجــال الجــوي الجزائــري لالنضــام أو الخروج
مــن الســاحل والصحـراء حيــث تنترش قــوات مكافحــة اإلرهاب
الفرنســية.
كــا ســحبت الجزائــر ســفريها لــدى باريــس كنــوع مــن
الــرد االحتجاجــي عــى التصعيــد الفرنــي ،وأكــد الرئيــس
الجزائــري ،عبــد املجيــد تبــون ،أن عــودة الســفري الجزائــري إىل
باريــس مرشوطــة باح ـرام فرنســا الكامــل للدولــة الجزائريــة.

تقارب ملحوظ
اكتســب االتصــال الــذي اســتقبله لعاممــرة مــن نظريتــه
الفرنســية كولونــا أهميــة خاصــة ،ويرجع ذلــك لعــدة اعتبارات
مــن أبرزهــا مــا يــي:

شــراكة متوازنــة :احتمــاالت إعــادة تطبيــع العالقــات الجزائريــة – الفرنســية ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  14 ،1571يونيــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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 -1اســتئناف دبلوماســية االتصــاالت الهاتفيــة :يعــد هــذا
االتصــال هــو األول مــن نوعــه الــذي يحــدث بــن وزيــري
خارجيــة الدولتــن منــذ توتــر العالقــات الدبلوماســية بــن
الجزائــر وفرنســا يف أكتوبــر  ،2021عندمــا اســتدعت الجزائــر
ســفريها لــدى باريــس ،بســبب الترصيحــات املســيئة التــي
أطلقهــا ماكــرون ضــد الشــعب الجزائــري.
كــا أن هــذا االتصــال ينــدرج يف إطــار تبنــي فرنســا
مــا يعــرف بـــ “دبلوماســية االتصــاالت الهاتفيــة” التــي
بدأهــا ماكــرون باالتصــال بتبــون يف ينايــر  ،2022وكان ذلــك
ألول مــرة عقــب مــرور أربعــة أشــهر عــى تصاعــد التوتــر
بينهــا ،واكتســب ذلــك االتصــال يف حينــه ،أهميــة خاصــة
ألن ماكــرون ركــز عــى محاولــة تهدئــة ذاكــرة االســتعامر
الفرنــي وحــرب الجزائــر ،وأبــدى اســتعداده للبحــث عــن
املفقوديــن الجزائريــن يف حــرب االســتقالل ،وتأهيــل املدافــن
األوروبيــة يف الجزائــر.
 -2تصاعــد األزمــة الجزائريــة – اإلســبانية :تزامــن إجــراء
هــذا االتصــال مــع تصاعــد التوتــر الدبلومــايس بــن الجزائــر
وإســبانيا؛ خاصــة عقــب إعــان الجزائــر يف  8يونيــو الجــاري،
تعليــق معاهــدة الصداقــة وحســن الجــوار والتعــاون مــع
إســبانيا املوقعــة بينهــا يف  8أكتوبــر عــام  ،2002ووقــف
عمليــات التصديــر واالســترياد بــن الدولتــن؛ وذلــك بســبب
التقــارب اإلســباين – املغــريب وتأييــد مدريــد للمقــرح
املغــريب الخــاص بتســوية قضيــة الصح ـراء عــر منــح جبهــة
البوليســاريو حكــاً ذاتيــاً تحــت الســيادة املغربيــة.
 -3متايــز املوقــف الفرنــي عــن األورويب :اســتنكرت
الجزائــر املوقــف الخــاص باالتحــاد األورويب تجــاه أزمتهــا
الدبلوماســية مــع إســبانيا ،ووصفــت الخارجيــة الجزائريــة
ترصيحــات مســؤويل االتحــاد األورويب بـــ “املترسعــة” ،خاصــة
أن هــذه الترصيحــات شــملت تهديــدات واضحــة باتخــاذ
االتحــاد األورويب إجـراءات مضــادة للــرد عــى هــذا التصعيــد
الجزائــري ضــد أســبانيا .ويبــدو أن فرنســا تســعى الســتغالل
ذلــك التطــور للتأكيــد للجزائــر أنهــا ال تتبنــى موقــف االتحــاد
األورويب نفســه ،وتحــرص عــى الحفــاظ عــى العالقــات
الجزائريــة – الفرنســية مبنــأى عــن التوتــر بــن الجزائــر
ومدريــد.
 -4زيــارة ماكــرون للجزائــر :اســتغل الرئيــس الجزائــري ،يف
أبريــل  ،2022مناســبة فــوز ماكــرون بفــرة رئاســية جديــدة،
وقــام بتهنئتــه بهــذا الفــوز .ودعــاه لزيــارة الجزائــر بصفــة
رســمية يف أقــرب وقــت ممكــن .وخــال الفــرة األخــرة ،كان
هنــاك تنســيق جزائــري مشــرك لإلعــداد لهــذه الزيــارة التــي
مل يتحــدد موعدهــا بعــد ،إال أن يف ذلــك مــؤرشا ً مه ـاً عــى
اســتعداد الجزائــر لتجــاوز خالفاتهــا مــع فرنســا والدخــول يف
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مرحلــة جديــدة مــن العالقــات الدبلوماســية بــن الدولتــن
خــال الفــرة القادمــة.
 -5اعتــذار الرئيــس الفرنــي :قــدم الرئيــس الفرنــي ماكرون،
يف  9نوفمــر  ،2021اعتــذاره للشــعب الجزائــري ،وأكــد أســفه
للجــدل وســوء الفهــم الناجمــن عــن التعليقــات التــي أدىل
بهــا عــن الجزائــر ،يف محاولــة منــه لتهدئــة التوتــر الــذي
أثارتــه ترصيحاتــه املســيئة ،كــا عـ ّـر ماكــرون عــن “ثقتــه”
بنظــره الجزائــري تبــون ،وقــد ســاهمت هــذه الترصيحــات
يف تهدئــة التوتــر الدبلومــايس مــع الجزائــر بدرجــة مــا ،وهــو
مــا ســاهم يف توفــر الظــروف املناســبة للحديــث عــن عــودة
العالقــات الثنائيــة بــن الدولتــن.

مصالح مشتركة
يعمــل التقــارب الجزائــري – الفرنــي الحــايل ،عــى تحقيــق
مجموعــة مــن األهــداف ،ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1اســتعادة التعــاون اإلقليمــي :تســعى كل مــن الجزائــر
وفرنســا لتعزيــز االتصــاالت والتنســيق املشــرك بينهــا
بغــرض املســاهمة يف تســوية عــدد مــن القضايــا املثــارة عــى
املســتوى اإلقليمــي ذات االهتــام املشــرك ،وعــى رأســها
األزمــة الليبيــة واملاليــة ،خاصــة أن البلديــن يتبنيــان مواقــف
مختلفــة يف امللفــن.
كــا أن روســيا ،الفاعــل العســكري الرئيــي يف مــايل
حاليـاً ،تعــد حليفـاً كذلــك للجزائــر .ويبــدو أن فرنســا ترغــب
يف أال تخــر نفــوذا ً إضافيـاً يف منطقــة الســاحل أمــام روســيا،
بعــد بــدء انســحاب الجيــش الفرنــي مــن مــايل ،ولذلــك رأت
أنــه مــن خــال تعزيــز عالقاتهــا بالجزائــر ،ميكــن أن تســتثمر
النفــوذ الجزائــري الواســع يف منطقــة الســاحل والصحــراء
لضــان عــدم تعرضهــا النتكاســة إضافيــة يف مناطــق أخــرى
يف الســاحل.
وتحــرص الدولتــان عــى تطويــر العالقــات الثنائيــة بينهــا
عــى املســتويني العســكري واألمنــي ،وذلــك يف مجــال تعزيــز
القــدرات العســكرية الجزائريــة وتوظيفهــا يف مجــال مكافحــة
اإلرهــاب يف منطقــة الســاحل والصحــراء التــي تنشــط بهــا
تنظيــات القاعــدة وداعــش اإلرهابيــة .كــا تســعى فرنســا
مــن خــال التقــارب مــع الجزائــر إىل إعــادة فتــح الجزائــر
أجواءهــا مــرة أخــرى أمــام الطائ ـرات العســكرية الفرنســية،
خاصــة تلــك املشــاركة يف العمليــات العســكرية للقضــاء
عــى التنظيــات اإلرهابيــة يف منطقــة الســاحل والصح ـراء،
خاصــة أن اســتمرار الحظــر الجــوي الجزائــري عــى الطائـرات
الفرنســية ميثــل عقبــة أمــام سياســتها الخارجيــة يف منطقــة
الســاحل والصح ـراء.
 -2تعزيــز العالقــات االقتصاديــة :تهــدف الدولتــان مــن
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خــال ســعيهام نحــو إعــادة تطبيــع العالقــات بينهــا وتجــاوز
الخالفــات الدبلوماســية ،إىل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة
والتجاريــة بينهــا خــال الفــرة القادمــة.
وتعــد الجزائــر الوجهــة األوىل للصــادرات الفرنســية ،ويف
ظــل اســتمرار توتــر العالقــات الدبلوماســية بينهــا يتكبــد
االقتصــاد الفرنــي خســائر ماليــة تقــدر بحــوايل  18مليــار
دوالر ســنوياً ،وذلــك بســبب فقــدان باريــس ميــزة ترصيــف
منتجاتهــا يف الســوق الجزائــري ،وخســارة رشكــة توتــال
الفرنســية حــوايل  5.5مليــار دوالر ،كــا تراجعــت فرنســا إىل
املرتبــة الثانيــة بعــد الصــن كرشيــك اقتصــادي للجزائــر ،ويف
ظــل هــذه الخســائر االقتصاديــة أدركت باريــس رضورة إرساع
الخطــى نحــو حــل خالفاتهــا مــع الجزائــر ،خاصــة يف ظــل
األزمــة التــي تعصــف باالقتصــادات األوروبيــة ج ـراء الحــرب
األوكرانيــة ،والتداعيــات العكســية للعقوبــات األوروبيــة ضــد
روســيا.
 -3تأمــن إمــدادات الطاقــة :تســعى فرنســا من خــال تقاربها
الحــايل مــع الجزائــر إىل تأمــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة ،وذلك
لضــان الحصــول عــى الغــاز الطبيعــي الجزائــري ،حيــث
تتخــوف الــدول األوروبيــة ،ومــن بينهــا فرنســا ،أن ترتاجــع
صــادرات روســيا مــن الغــاز الطبيعــي يف إطــار توتــر العالقات

بينهــا بســبب الحــرب األوكرانيــة ،وعقــب نجــاح إيطاليــا
يف االتفــاق مــع الجزائــر عــى زيــادة إمداداتهــا مــن الغــاز
الطبيعــي خــال الســنوات القادمــة ،فقــد أدركــت فرنســا
أهميــة تجــاوز خالفاتهــا مــع الجزائــر يف محاولــة لتوقيــع
اتفــاق مامثــل خــال الفــرة القادمــة.
 -4حــل مشــكلة الهجــرة غــر الرشعيــة :تحــرص فرنســا عــى
تعزيــز تعاونهــا األمنــي والســيايس مــع الســلطات الجزائريــة،
بغــرض الحــد مــن تدفقــات املهاجريــن غــر الرشعيــن مــن
الجزائــر إىل فرنســا ،وهــو مــا دفــع األخــرة للتنســيق مــع
الســلطات الجزائريــة واالتفــاق معهــا عــى ترحيــل املهاجرين
غــر الرشعيــن مــن فرنســا.
ويف الختــام ،فإنــه ميكــن القــول إن املــؤرشات واملعطيــات
الراهنــة ترجــح أن تشــهد الفــرة القادمــة مزيــدا ً مــن التطــور
اإليجــايب يف العالقــات الدبلوماســية بــن الجزائــر وفرنســا،
يف ظــل حــرص الطرفــن عــى تعظيــم مكاســبهام والحفــاظ
عــى مصالحهــا املشــركة ،عــر إعــادة تطبيــع عالقاتهــا
الدبلوماســية مــرة أخــرى ،مبــا يخــدم توجهــات السياســة
الخارجيــة الفرنســية باســتعادة نفوذهــا املرتاجــع يف منطقــة
املغــرب العــريب وشــال أفريقيــا ،ويف الوقــت نفســه تعزيــز
الــدور اإلقليمــي للجزائــر.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
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،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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