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أي رهان لزيارة ماكرون المرتقبة إلى الجزائر؟

الرئيس الفرن� إيمانويل ماكرون

باريس- “القدس العر�”: تأمل باريس والجزائر � � صفحة سلسلة من سوء التفاهم والتوترات

خالل األشهر القليلة الماضية، خالل الزيارة ال� سيقوم بها الرئيس الفرن� إيمانويل ماكرون من

الخميس ح� السبت إ� الجزائر، وتعد الزيارة الرسمية الثانية له إ� هذا البلد منذ وصوله قصر

اإلليزيه � مايو عام 2017.
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يقول قصر اإلليزيه إن هذه الزيارة “ستساعد � تعميق العالقات الثنائية ال� تتطلع إ� المستقبل،

لتعزيز التّعاون الفرن�- الجزائري � مواجهة القضايا اإلقليمية ومواصلة العمل ع� معالجة

الذاكرة”� “فصحيح أن هناك عالقة تبدو مميزة بين رئي� البلدين، إيمانويل ماكرون وعبد المجيد

تبّون، إال أن هذه العالقة تحتاج إ� أن تنعكس باإليجاب ع� العالقات الدبلوماسية بين بلديهما

ال� � دون المستوى المطلوب”، كما يقول لـ”القدس العر�” الصحا� والمحلل السيا� عالء

الدين بونجار�

تأ� الزيارة � ظل بوادر تهدئة بعد شهور من التوتر ع� خلفية تصريحات الرئيس ال� نقلتها

صحيفة “لوموند” وال� اتهم فيها النظام “السيا� العسكري” الجزائري بأنه بُ� ع� “ريع مرتبط

بالذاكرة”، كما شكك � وجود أمة جزائرية قبل االستعمار الفرن��

ملفات حساسة تفرض نفسها ع� الزيارة، � مقدمتها موضوع التأشيرات ال� تمنحها فرنسا

� ً ً متصاعدا وال� انخفضت بنسبة 50 � المئة بالنسبة للجزائريين، األمر الذي يثير غضبا

صفوفهم� فقبل نحو عام، لجأت باريس إ� خطوة تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة إ�

مواط� الجزائر والمغرب وتونس بسبب رفض حكومات هذه البلدان الثالثة تشجيع عودة

المهاجرين غير النظاميين� “فالجزائر تنتظر رداً واضحاً من فرنسا، بل موقفاً إيجابياً منها، بخصوص

هذه المسألة ال� تثير أكثر فأكثر الغضب حيالها”، كما يقول المحلل الصحا� فيصل مطاوي

لـ”القدس العر�”�

موضوع الغاز الجزائري سيكون ع� الطاولة أيضا، � ظل صعوبات اإلمداد ع� خلفية الحرب �

أوكرانيا� فمنذ الحرب هناك والتهديدات المعلقة ع� إمدادات الغاز الرو�، لجأت أوروبا إ�
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الدول األخرى المنتجة للطاقة لتأمين إمداداتها� وباتت الجزائر � مركز رقعة الشطرنج للطاقة�

فبعد زيارة المستشار األلما� شولتز � شهر فبراير إليها، وزيارة رئيس مجلس الوزراء اإليطا� ماريو

درا� إليها � شهري أبريل ثم يوليو، أ� الدور ع� الرئيس الفرن� إيمانويل ماكرون�

� الـ19 من شهر يوليو، تم توقيع عقد نفط وغاز بقيمة أربعة مليارات دوالر ع� مدى خمسة

وعشرين عاما بين شركة “سوناطراك” الجزائرية وشركة توتال إنرجي الفرنسية وشركة إي� اإليطالية

وشركة كونتيننتال بتروليوم األمريكية� خالل المؤتمر الصحا� الذي أعقب التصديق ع� هذا

العقد المهم لمستقبل الطاقة � أوروبا، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك عن إمكانية إبرام

عقود أخرى قبل نهاية العام الجاري�

مسألة الذاكرة تب� � األخرى � قلب التوترات بين باريس والجزائر، ع� الرغم من الخطوات

ال� اتخذت بخصوصها خالل الفترة الرئاسية األو� إليمانويل ماكرون، بما � ذلك إشارات

االعتراف بالجرائم ال� ارتُكبت خالل الحرب الجزائرية، مثل اغتيال المحامي والزعيم السيا�

للحركة الوطنية الجزائرية ع� بومنجل أو مقتل موريس أودين، عالم الرياضيات الشيو�

المناهض لالستعمار الذي اغتيل ع� يد مظليين من الجيش الفرن�� ناهيك عن تقديم المؤرخ

الفرن� بنجامين ستورا، بتكليف من الرئيس ماكرون، لتقرير أو� بجملة من المبادرات الجديدة

ال� يمكن أن تتخذها السلطات � باريس لتنفيذ “مصالحة تذكارية”�

باإلضافة إ� المواضيع سابقة الذكر، ستكون القضايا اإلفريقية حاضرة كذلك خالل هذه مباحثات

ماكرون- تبون، ال سيما ليبيا، ال� تواجه انسداداً سياسياً غير مسبوق، أو منطقة الساحل، وبشكل

خاص دولة ما�، ال� تقيم الجزائر معها عالقات جيدة، ع� عكس عالقتها مع فرنسا وال� تمر
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ً بأسوأ أوقاتها منذ استقاللها عنها� وهنا، يرى الصحا� عالء الدين بونجار أن “زيارة ماكرون حاليا

للجزائر تندرج كذلك ضمن مساعيه إلعادة إحياء الشراكة بين باريس ومستعمراتها اإلغريقية

السابقة، وال� تدهورت كثيراً”�

عبد المجيد تبونالغاز الجزائريالذاكرةالجزائرالتأشيرات ال� تمنحها فرنساإيمانويل ماكرون

فرنسا

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *
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البريد اإللكترو� *االسم *

إرسال التعليق

أغسطس 22, 2022 الساعة 9:17 صAhmed HANAFI اسبانيا

يبدو أن ما ورد � المقال بخصوص النتائج المرتقبة للزيارة يجانب الواقع� ما يهم النظام الجزايري قبل كل �ء، � عالقاته

بفرنسا تحديدا، ليس هو الوضع � ليبيا أو ما� أو فلسطين أو سوريا أو … او �، وليس هو الغاز او الذاكرة أو الفيزا ، ما يهمها

أن ال تنضاف فرنسا إ� الالئحة، أقصد اليحة الدول األوربية ال� قالت بشكل رسمي وصريح، الحل األمثل واألكثر واقعية

بالنسبة لقضية الصحراء هو الحكم الذا� تحت سيادة المغرب�

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 10:14 صمحي الدين احمد ع�

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . هذا الماكرون ماذا يريد من الجزائر

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 10:35 صالمقري�

فرنسا ليست اال فنانة غريبة االطوار تتقن فن الرقص ع� االوتار .

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 10:40 صمغر� صحراوي

من مصلحة أوروبا إستمرار الصراع العب� بين المغرب والجزائر يعرفون كذالك أن هذا الصراع ال يجب أن يتحول لحرب ألنها

ة �كل نا عل ا األد ن ادل ت ه لذالك ختلفة ن كذالك تهدده
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ستهددهم كذالك بنسب مختلفة لذالك هم يتبادلون األدوار علينا � كل مرة

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 11:05 صش�س�

ليس من أجل سواد عيون الجزائريين طبعا، فلوال النفط والغاز الجزائريين لما بادر ماكرون بهذه الزيارة “الودية” إ� الجزائر

بعد أن أدرك ُشح المصادر األساسية من روسيا

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 11:24 صميساء فلسطين

فرنسا كالثعلب الماكر ال يرجى منه خير يا طير ��

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 11:29 صميساء فلسطين

ال رهان وال هم يحزنون، فرنسا الوجه االستعماري القديم الجديد تلهث وراء مصالحها فقط كما كانت تفعل دائما مع شمال

أفريقيا ��

رد

أغسطس 22, 2022 الساعة 11:52 صأمين الجزائر

غير مرحب بك � الجزائر بلد االحرار ، إن شاء هللا االستقالل ،” دولة مدنية “

رد

locoأغسطس 22, 2022 الساعة 2:02 م

ع� ضوء تطورات الحرب الروسية االوكرانية اصبحت الجزائر � موضع قوة � ما يخص امدادات الغاز للدول االوروبية فمن

الغربية �الصحراء نزيه و حر استفتاء ا�تنظيم تدعو و الغربية الصحراء من بقلبموقفها فرنسا تقوم ان المستبعد الغير
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