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أسباب توتر العالقات
ــر يف  ــد التوت ــي أدت إىل تصاع ــل الت ــباب والعوام ــع األس ترج
ــي: ــا ي ــية إىل م ــة – الفرنس ــية الجزائري ــات الدبلوماس العالق

ــي  ــات الت ــت الترصيح ــيئة: كان ــرون املس ــات ماك 1- ترصيح
أطلقهــا الرئيــس الفرنــي، إميانويل ماكــرون، يف أكتوبــر املايض، 
هــي الســبب الرئيــي وراء توتــر عالقــات الدولتــن. فقــد أكــد 
ــا “نظــام ســيايس عســكري”  ــر كان يحكمه ــرون أن الجزائ ماك
لــه تاريــخ رســمي ال يقــوم عــى الحقيقــة، بــل عــى كراهيــة 
ــة  ــاك دول ــت هن ــا إذا كان ــرون ع ــاءل ماك ــا تس ــا، ك فرنس
ــار  ــا أث ــي، وهــو م ــل الحكــم االســتعاري الفرن ــة قب جزائري
ــة التــي ســحبت مبــارشة ســفريها  غضــب الســلطات الجزائري
يف فرنســا للتعبــري عــن اســتنكارها لهــذه الترصيحــات املســيئة 

وغــري املســؤولة.

2- خفــض التأشــرات الفرنســية: خفضت الســلطات الفرنســية 
ــا زاد  ــو م ــن بنســبة 50%، وه التأشــريات املمنوحــة للجزائري
مــن التوتــر يف العالقــات بــن باريــس والجزائــر. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن هــذه اإلجــراءات ســبقت ترصيحــات ماكــرون 

ــر.  املســيئة للجزائ

3- إجــراءات جزائريــة مضــادة: تلــت الترصيحــات واإلجــراءات 
ــى  ــرد ع ــراءات لل ــن اإلج ــدد م ــر لع ــوء الجزائ ــية لج الفرنس
الســلوك الفرنــي. ومــن أبرزهــا منــع الجزائــر الطائــرات 
ــث  ــا، حي ــوق أراضيه ــق ف ــن التحلي ــية م ــكرية الفرنس العس
تســتخدم عــادة املجــال الجــوي الجزائــري لالنضــام أو الخروج 
مــن الســاحل والصحــراء حيــث تنترش قــوات مكافحــة اإلرهاب 

الفرنســية.

ــن  ــوع م ــس كن ــدى باري ــر ســفريها ل ــا ســحبت الجزائ ك
الــرد االحتجاجــي عــى التصعيــد الفرنــي، وأكــد الرئيــس 
الجزائــري، عبــد املجيــد تبــون، أن عــودة الســفري الجزائــري إىل 
باريــس مرشوطــة باحــرام فرنســا الكامــل للدولــة الجزائريــة. 

تقارب ملحوظ
اكتســب االتصــال الــذي اســتقبله لعامــرة مــن نظريتــه 
الفرنســية كولونــا أهميــة خاصــة، ويرجع ذلــك لعــدة اعتبارات 

مــن أبرزهــا مــا يــي:

العدد 1571، 14 يونيو 2022

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 

لعمامــرة، اتصــااًل هاتفيــًا فــي 14 يونيــو 2022، مــن نظيرتــه الفرنســية كاثريــن كولونــا.

شــراكة متوازنــة: احتمــاالت إعــادة تطبيــع العالقــات الجزائريــة – الفرنســية، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1571، 14 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــذا  ــد ه ــة: يع ــاالت الهاتفي ــية االتص ــتئناف دبلوماس 1- اس
ــري  ــن وزي ــدث ب ــذي يح ــه ال ــن نوع ــو األول م ــال ه االتص
ــن  ــية ب ــات الدبلوماس ــر العالق ــذ توت ــن من ــة الدولت خارجي
الجزائــر وفرنســا يف أكتوبــر 2021، عندمــا اســتدعت الجزائــر 
ــي  ــيئة الت ــات املس ــبب الترصيح ــس، بس ــدى باري ــفريها ل س

ــري.  ــرون ضــد الشــعب الجزائ ــا ماك أطلقه

كــا أن هــذا االتصــال ينــدرج يف إطــار تبنــي فرنســا 
التــي  الهاتفيــة”  االتصــاالت  “دبلوماســية  بـــ  يعــرف  مــا 
بدأهــا ماكــرون باالتصــال بتبــون يف ينايــر 2022، وكان ذلــك 
ــر  ــد التوت ــى تصاع ــهر ع ــة أش ــرور أربع ــب م ــرة عق ألول م
ــة  ــة خاص ــه، أهمي ــال يف حين ــك االتص ــب ذل ــا، واكتس بينه
ــتعار  ــرة االس ــة ذاك ــة تهدئ ــى محاول ــز ع ــرون رك ألن ماك
ــن  ــدى اســتعداده للبحــث ع ــر، وأب ــي وحــرب الجزائ الفرن
املفقوديــن الجزائريــن يف حــرب االســتقالل، وتأهيــل املدافــن 

ــر. ــة يف الجزائ األوروبي

2- تصاعــد األزمــة الجزائريــة – اإلســبانية: تزامــن إجــراء 
هــذا االتصــال مــع تصاعــد التوتــر الدبلومــايس بــن الجزائــر 
وإســبانيا؛ خاصــة عقــب إعــالن الجزائــر يف 8 يونيــو الجــاري، 
ــع  ــاون م ــوار والتع ــن الج ــة وحس ــدة الصداق ــق معاه تعلي
ــف  ــام 2002، ووق ــر ع ــا يف 8 أكتوب ــة بينه ــبانيا املوقع إس
ــك بســبب  ــر واالســترياد بــن الدولتــن؛ وذل ــات التصدي عملي
للمقــرح  مدريــد  وتأييــد  املغــريب   – اإلســباين  التقــارب 
ــة الصحــراء عــر منــح جبهــة  املغــريب الخــاص بتســوية قضي

ــة. ــيادة املغربي ــت الس ــاً تح ــاً ذاتي ــاريو حك البوليس

اســتنكرت  األورويب:  عــن  الفرنــي  املوقــف  متايــز   -3
الجزائــر املوقــف الخــاص باالتحــاد األورويب تجــاه أزمتهــا 
ــة  ــة الجزائري ــت الخارجي ــبانيا، ووصف ــع إس ــية م الدبلوماس
ترصيحــات مســؤويل االتحــاد األورويب بـــ “املترسعــة”، خاصــة 
ــاذ  ــة باتخ ــدات واضح ــملت تهدي ــات ش ــذه الترصيح أن ه
االتحــاد األورويب إجــراءات 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 

ــد.    ومدري

ــري، يف  ــس الجزائ ــتغل الرئي ــر: اس ــرون للجزائ ــارة ماك 4- زي
أبريــل 2022، مناســبة فــوز ماكــرون بفــرة رئاســية جديــدة، 
ــة  ــر بصف ــارة الجزائ ــاه لزي ــوز. ودع ــذا الف ــه به ــام بتهنئت وق
رســمية يف أقــرب وقــت ممكــن. وخــالل الفــرة األخــرية، كان 
هنــاك تنســيق جزائــري مشــرك لإلعــداد لهــذه الزيــارة التــي 
مل يتحــدد موعدهــا بعــد، إال أن يف ذلــك مــؤرشاً مهــاً عــى 
اســتعداد الجزائــر لتجــاوز خالفاتهــا مــع فرنســا والدخــول يف 

ــن  ــن الدولت ــات الدبلوماســية ب ــن العالق ــدة م ــة جدي مرحل
خــالل الفــرة القادمــة.

5- اعتــذار الرئيــس الفرنــي: قــدم الرئيــس الفرنــي ماكرون، 
يف 9 نوفمــر 2021، اعتــذاره للشــعب الجزائــري، وأكــد أســفه 
ــي أدىل  للجــدل وســوء الفهــم الناجمــن عــن التعليقــات الت
ــذي  ــر ال ــة التوت ــه لتهدئ ــة من ــر، يف محاول ــن الجزائ ــا ع به
أثارتــه ترصيحاتــه املســيئة، كــا عــّر ماكــرون عــن “ثقتــه” 
بنظــريه الجزائــري تبــون، وقــد ســاهمت هــذه الترصيحــات 
يف تهدئــة التوتــر الدبلومــايس مــع الجزائــر بدرجــة مــا، وهــو 
مــا ســاهم يف توفــري 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:

ــر  ــن الجزائ ــعى كل م ــي: تس ــاون اإلقليم ــتعادة التع 1- اس
بينهــا  املشــرك  والتنســيق  االتصــاالت  لتعزيــز  وفرنســا 
بغــرض املســاهمة يف تســوية عــدد مــن القضايــا املثــارة عــى 
ــها  ــى رأس ــرك، وع ــام املش ــي ذات االهت ــتوى اإلقليم املس
األزمــة الليبيــة واملاليــة، خاصــة أن البلديــن يتبنيــان مواقــف 

ــن. ــة يف امللف مختلف

كــا أن روســيا، الفاعــل العســكري الرئيــي يف مــايل 
حاليــاً، تعــد حليفــاً كذلــك للجزائــر. ويبــدو أن فرنســا ترغــب 
يف أال تخــرس نفــوذاً إضافيــاً يف منطقــة الســاحل أمــام روســيا، 
بعــد بــدء انســحاب الجيــش الفرنــي مــن مــايل، ولذلــك رأت 
أنــه مــن خــالل 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 املســتوين العســكري واألمنــي، وذلــك يف مجــال تعزيــز 
القــدرات العســكرية الجزائريــة وتوظيفهــا يف مجــال مكافحــة 
ــا  ــط به ــي تنش ــراء الت ــاحل والصح ــة الس ــاب يف منطق اإلره
تنظيــات القاعــدة وداعــش اإلرهابيــة. كــا تســعى فرنســا 
ــر  ــح الجزائ ــادة فت ــر إىل إع ــع الجزائ ــارب م ــالل التق ــن خ م
أجواءهــا مــرة أخــرى أمــام الطائــرات العســكرية الفرنســية، 
خاصــة تلــك املشــاركة يف العمليــات العســكرية للقضــاء 
ــة الســاحل والصحــراء،  ــة يف منطق ــات اإلرهابي عــى التنظي
خاصــة أن اســتمرار الحظــر الجــوي الجزائــري عــى الطائــرات 
ــة يف منطقــة  ــة أمــام سياســتها الخارجي ــل عقب الفرنســية ميث

الســاحل والصحــراء. 

2- تعزيــز العالقــات االقتصاديــة: تهــدف الدولتــان مــن 
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خــالل ســعيها نحــو إعــادة تطبيــع العالقــات بينهــا وتجــاوز 
الخالفــات الدبلوماســية، إىل تعزيــز العالقــات االقتصاديــة 

ــة. ــرة القادم ــالل الف ــا خ ــة بينه والتجاري

ــر الوجهــة األوىل للصــادرات الفرنســية، ويف  وتعــد الجزائ
ــد  ــا يتكب ــية بينه ــات الدبلوماس ــر العالق ــتمرار توت ــل اس ظ
ــار  ــوايل 18 ملي ــدر بح ــة تق ــائر مالي ــي خس ــاد الفرن االقتص
دوالر ســنوياً، وذلــك بســبب فقــدان باريــس ميــزة ترصيــف 
توتــال  الجزائــري، وخســارة رشكــة  الســوق  منتجاتهــا يف 
الفرنســية حــوايل 5.5 مليــار دوالر، كــا تراجعــت فرنســا إىل 
املرتبــة الثانيــة بعــد الصــن كرشيــك اقتصــادي للجزائــر، ويف 
ظــل هــذه الخســائر االقتصاديــة أدركت باريــس رضورة إرساع 
ــل  ــة يف ظ ــر، خاص ــع الجزائ ــا م ــل خالفاته ــو ح ــى نح الخط
األزمــة التــي تعصــف باالقتصــادات األوروبيــة جــراء الحــرب 
األوكرانيــة، والتداعيــات العكســية للعقوبــات األوروبيــة ضــد 

روســيا.

3- تأمــن إمــدادات الطاقــة: تســعى فرنســا من خــالل تقاربها 
الحــايل مــع الجزائــر إىل تأمــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة، وذلك 
ــث  ــري، حي ــي الجزائ ــاز الطبيع ــى الغ ــول ع ــان الحص لض
ــا، أن تراجــع  ــا فرنس ــن بينه ــة، وم ــدول األوروبي تتخــوف ال
صــادرات روســيا مــن الغــاز الطبيعــي يف إطــار توتــر العالقات 

ــا  ــاح إيطالي ــب نج ــة، وعق ــرب األوكراني ــبب الح ــا بس بينه
ــاز  ــن الغ ــا م ــادة إمداداته ــر عــى زي ــع الجزائ ــاق م يف االتف
ــا  ــت فرنس ــد أدرك ــة، فق ــنوات القادم ــالل الس ــي خ الطبيع
ــع  ــة لتوقي ــر يف محاول ــع الجزائ ــا م ــاوز خالفاته ــة تج أهمي

اتفــاق ماثــل خــالل الفــرة القادمــة.

4- حــل مشــكلة الهجــرة غــر الرشعيــة: تحــرص فرنســا عــى 
تعزيــز تعاونهــا األمنــي والســيايس مــع الســلطات الجزائريــة، 
بغــرض الحــد مــن تدفقــات املهاجريــن غــري الرشعيــن مــن 
ــع  ــيق م ــرية للتنس ــع األخ ــا دف ــو م ــا، وه ــر إىل فرنس الجزائ
الســلطات الجزائريــة واالتفــاق معهــا عــى ترحيــل املهاجرين 

غــري الرشعيــن مــن فرنســا.

ويف الختــام، فإنــه ميكــن القــول إن املــؤرشات واملعطيــات 
الراهنــة ترجــح أن تشــهد الفــرة القادمــة مزيــداً مــن التطــور 
ــا،  ــر وفرنس ــن الجزائ ــية ب ــات الدبلوماس ــايب يف العالق اإليج
ــاظ  ــم مكاســبها والحف ــن عــى تعظي يف ظــل حــرص الطرف
ــا  ــع عالقاته ــادة تطبي ــر إع ــركة، ع ــا املش ــى مصالحه ع
ــة  ــات السياس ــدم توجه ــا يخ ــرى، مب ــرة أخ ــية م الدبلوماس
الخارجيــة الفرنســية باســتعادة نفوذهــا املراجــع يف منطقــة 
املغــرب العــريب وشــال أفريقيــا، ويف الوقــت نفســه تعزيــز 

ــر. ــدور اإلقليمــي للجزائ ال
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