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جواب سؤال
التوتر يف العالقات بني اجلزائر واملغرب
السؤال :يف اآلونة األخرية ازداد التوتر يف العالقات بني اجلزائر واملغرب ،ووجهت اجلزائر اهتامات للمغرب تتعلق إبشعال حرائق يف

الغاابت ودعم حركات انفصالية فقطعت العالقات الدبلوماسية وأغلقت احلدود بينهما ،وأعلنت عدم جتديد عقد مد الغاز الطبيعي
إلسبانيا عرب املغرب واهتمتها مبقتل ثالثة جزائريني .فما أسباب هذا التوتر املتصاعد مع أن والءمها جلهة واحدة "بريطانيا"؟ وما املتوقع
من هذا التصعيد؟ هل ميكن أن تتصاعد األمور حىت احلرب أم تعود للهدوء من جديد؟ وشكرا.
اجلواب :لنستعرض العالقات بني اجلزائر واملغرب ومن خالل ذلك يكون اجلواب عن هذه األسئلة:
 -1لقد أنعم هللا على بالد املغرب ابإلسالم يف القرن األول للهجرة ،ودخل أهلها األخيار فيه طواعية ومحلوا رايته وجاهدوا يف
سبيله ،وأصبحت بالدهم والايت ضمن دولة اخلالفة ،وقام املستعمرون ابحتالهلا عندما أحسوا بضعف دولة اخلالفة ،فاحتل الفرنسيون
اجلزائر عام 1830م وأعلنوا أهنا جزء من فرنسا ،فقام أهلها وقاوموا املستعمرين احملتلني .وقد استعمل املستعمرون كافة أنواع البطش
والتنكيل فقتلوا املاليني من أهل اجلزائر يف حماولة منهم لفرنستهم وسلخهم عن هويتهم اإلسالمية ،ولكن مل ينالوا خريا ،وخرجوا منها
مذمومني مذلولني عام 1962م ،وكان اجملاهدون ينالون دعم أهل املغرب ...وابلنسبة للمغرب فقد فرض الفرنسيون سيطرهتم عليه ابسم
معاهدة احلماية الفرنسية للمغرب عام 1912م حىت عام 1956م ،وأقيم فيه نظام ملكي على الطراز الغريب ابرتباط مع املستعمر.
 -2وبعد خروج املستعمر الفرنسي من اجلزائر ارتبط رئيسها أمحد بن بيال أبمريكا الداعمة له عن طريق النظام املصري يف عهد
عبد الناصر الذي كان يقدم الدعم للثوار لتأمني بسط النفوذ األمريكي يف اجلزائر ،وهكذا ليحل فيها مستعمر حمل مستعمر .ولقد
حدثت اشتباكات بني اجلزائر واملغرب عام 1963م أطلق عليها "حرب الرمال" ظاهرها نزاع حدودي ،وكانت من أعمال الصراع
االستعماري لكون النظام اجلزائري برائسة بن بيال يتبع أمريكا ،واملغرب يتبع بريطانيا منذ تويل احلسن الثاين احلكم عام 1961م .وهكذا
يقوم العمالء ابلصراع بعضهم ضد بعض حلساب الدول االستعمارية اليت يتبعوهنا دون أن يستحيوا من هللا وال من رسوله واملؤمنني.
 -3ولكن بريطانيا وعن طريق مغرب احلسن الثاين طبخت انقالاب وأتت بعميلها هواري بومدين فأسقطت عميل أمريكا أمحد بن
بيال عام 1965م ،فأضحت العالقات جيدة بني اجلزائر واملغرب .وبعدما ضمنت بريطانيا تبعية اجلزائر بتويل بومدين احلكم كما هو
احلال يف املغرب وقَّع البلدان معاهدة لرتسيم احلدود وحسن جوار على مرحلتني عامي  1969و1972م ،فتوقف النزاع احلدودي
بينهما ،وأكدا احلفاظ على الدولة الوطنية املستقلة كما أرادها املستعمر .ولكن حدث عام 1976م أن قطع املغرب عالقاته مع اجلزائر
احتجاجا على اعرتاف األخرية جببهة البوليساريو اليت كانت أمريكا من وراء أتسيسها ،مع أن النظام اجلزائري كالنظام املغريب يتبع
بريطانيا ،إال أن بريطانيا أرادت أن حتتضن اجلزائر البوليساريو لتضعها حتت الرقابة وحتاصرها يف خميمات ويف رقعة صغرية لتمنعها من
إقامة دولة يف الصحراء املغربية حلساب أمريكا وبذلك حتمي عمالءها يف املغرب فتحافظ على نفوذها فيه.
 -4مث أعلن عن أتسيس االحتاد املغاريب بني املغرب واجلزائر وتونس يف عام 1989م .ومن بنوده "صيانة استقالل كل دولة من
الدول األعضاء" يف االحتاد املغاريب .ومتهيدا هلذا االتفاق ومقدمة له أعلن عن إعادة العالقات الدبلوماسية والتطبيع بني النظامني
اجلزائري واملغريب عام 1988م ،مع موافقة املغرب على بقاء اجلزائر حمتضنة جبهة البوليساريو لتحقق الغرض املطلوب من هذا

االحتضان ،وهو احليلولة دون متكني أمريكا من إقامة دولة يف الصحراء الغربية املغربية واحليلولة دون إسقاط النظام يف املغرب .ولكن
بريطانيا مل تتمكن من تنفيذ مشروعها االحتاد املغاريب وال املشاريع األخرى بسبب تنامي النفوذ األمريكي يف املنطقة وتفوق أمريكا
وهيمنتها الدولية ومتكنها من عرقلة املشاريع الربيطانية...
 -5يف هناية عام 1991م جرت انتخاابت يف اجلزائر ،فأتيحت الفرصة ألهل اجلزائر ليعربوا عن رأيهم واحنيازهم لدينهم ورغبتهم
أبن حيكموا ابإلسالم ،ففازت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بنحو  %82من األصوات .فقام قادة اجليش العلمانيون وخاصة املثقفون
ابلثقافة الفرنسية يف اجلزائر ابنقالب على الرئيس الشاذيل بن جديد الذي مسح هلذه اجلبهة بدخول االنتخاابت يف بداية عام 1992م
وأجربوه على االستقالة .وبدأ قادة االنقالب ابرتكاب اجملازر ضد أهل اجلزائر الرافضني لالنقالب واملسلوب حقهم حبكم بلدهم حسب
دينهم احلنيف .وكاد والء النظام اجلزائري يتحول لفرنسا لوال أن قادة االنقالب قد ارتكبوا اجملازر تلو اجملازر يف البالد ما جعل بريطانيا
تستغل ذلك وتتمكن من إعادة عميل بريطانيا عبد العزيز بوتفليقة ليرتأس البالد عام 1999م مقابل أن حيافظ قادة االنقالب السابقون
على مراكزهم وال يتعرضوا للمحاكمة ،وهذا ما كان ،أي عادت اجلزائر إىل أحضان بريطانيا ،وبدأ بوتفليقة مهماته ابلعمل على تطبيع
العالقات مع املغرب .فقام بوتفليقة بزايرة املغرب للمشاركة يف جنازة احلسن الثاين عام 1999م ،وسار حممد السادس امللك اجلديد
على هنج والده يف التبعية لربيطانيا .وظهرت بوادر حتسن يف العالقات بني النظامني عام 2005م ،وتقارب النظامان يف خدمة بريطانيا
صاحبة الوالء يف البلدين وفق األدوار املرسومة لكليهما يف تذبذب تتحكم فيه بريطانيا ملصلحتها يف الدرجة األوىل قبل مصلحة البلدين!
 -6استمر هذا الوضع حىت طرأت يف البلدين ظروف داخلية حساسة تكشف حقيقة احلكام يف البلدين ،فاستوجب ذلك افتعال
مشاكل خارجية بينهما إلشغال الناس هبا وصرف نظرهم عن تلك الظروف الداخلية ،ومن مث كان اصطناع هذا اخلالف وهذا التوتر
الساخن بينهما !...وبتدبر هذه الظروف يتبني ما يلي:
أ -مل يهدأ الوضع يف اجلزائر بل مل يزل مضطراب منذ اندالع احلراك عام 2019م ،ومع أن انتخاابت جديدة رائسية وتشريعية
حدثت ،وكذلك تعديل للدستور ...إال أن التوتر الداخلي بقي ساخنا يف اجلزائر ،وشكل مصدر ضغط مستمر على النظام اجلديد يف
اجلزائر ،وعليه فقد كان النظام حباجة إىل افتعال توترات خارجية وخباصة مع املغرب لتحويل أنظار الناس من الزوااي الداخلية إىل زوااي
خارجية ،ومن مث كانت تلك األحداث مع املغرب ...هذا من انحية ومن انحية أخرى ،فإن اجلزائر تسعى عرب التصعيد مع املغرب
الستعادة قدر من مكانتها اإلقليمية املرتاجعة نسبيا أتثرا ابألوضاع الداخلية غري املستقرة...
ب -أما املغرب فإن أوضاعها الداخلية أكثر إحلاحا بصرف املغربيني عنها إىل االنغماس يف مشاكل خارجية لصرف األنظار عن
تطبيع عالقاهتا مع دولة يهود القائمة على احتالل األرض املباركة فلسطني حيث أخذت هذه العالقات منحى املوادة واخلنوع لدولة
م
يهود الذين هم أشد الناس عداوة هلل ولرسوله واملؤمنني .لقد متادى النظام املغريب يف تعزيز عالقته مع كيان يهود يف كافة اجملاالت.
فقالت وزارة دفاع كيان يهود"( :إن غانتس وزير الدفاع اليهودي" والوزير املغريب املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف ابلدفاع الوطين
عبد اللطيف لوديي وقعا مذكرة تفاهم دفاعية ...توفر االتفاقية إطارا صلبا يضفي الطابع الرمسي على العالقات الدفاعية بني البلدين
ويضع أساسا يدعم أي تعاون يف املستقبل ..ستمكن االتفاقية املؤسسات الدفاعية يف كال البلدين من التمتع بتعاون متزايد يف جماالت
االستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغري ذلك ."...وقال موقع اتميز أوف "إسرائيل" اإلخباري "هو أول اتفاق من
نوعه بني "إسرائيل" ودولة عربية على اإلطالق" ...األانضول  ...)2021/11/24ويربر النظام املغريب هذا الذل واهلوان أبنه كان يف
مقابل إعالن أمريكا ترامب االعرتاف ابحلكم الذايت املغريب للصحراء الغربية"( :لقد وقعت اليوم إعالان يعرتف ابلسيادة املغربية على
الصحراء الغربية .إن اقرتاح املغرب اجلاد والواقعي واجلاد للحكم الذايت هو األساس الوحيد حلل عادل ودائم لتحقيق السالم الدائم

واالزدهار!" الصحيفة2020/12/10 ،م) وهي حجة داحضة وعذر أقبح من ذنب ...وعليه فقد كان املغرب هو اآلخر حباجة إىل
افتعال مشاكل خارجية وخاصة مع اجلزائر وذلك لتحويل األنظار عن هوانه وذله جتاه كيان يهود!
 -7وهكذا بدأت األحداث تشتعل على غري نسق وإمنا املهم عند النظامني أن تبعد األنظار عن الوضع الداخلي للنظامني وعما
يقرتفانه من آاثم وجرائم بعمالتهما لالستعمار الغريب الكافر ذراعا بذراع بل شربا بشرب! وابستعراض بعض هذه األحداث يتبني ما يلي:
 استدعت اخلارجية اجلزائرية سفري املغرب لديها احتجاجا على وصف القنصل املغريب يف مدينة وهران اجلزائرية يف أاير 2020مأبن اجلزائر بلد عدو ،واعتربت القنصل شخصا غري مرغوب فيه.
 يف 2020/11/13م عند منطقة الكركرات احلدودية طرد اجليش املغريب جمموعة من املتظاهرين الصحراويني الذين منعوا مرورالركاب عرب هذا املركز احلدودي مع موريتانيا ،ويف وقت الحق طالبت اجلزائر ابنسحاب القوات املغربية.
 ويف 2021/7/15م دعا السفري املغريب لدى األمم املتحدة إىل استقالل شعب القبائل يف اجلزائر ،فاستدعت اجلزائر سفريهالدى املغرب للتشاور .ويف 2021/7/23م ادعت اجلزائر أن املغرب يستخدم برانمج التجسس اليهودي بيغاسوس ضد مسؤوليها،
بينما نفى املغرب هذا االدعاء.
 ومنذ تشكيل احلكومة اجلزائرية اجلديدة برائسة أمين بن عبد الرمحن وعقد اجتماعها األول يف اخلامس والعشرين من متوز/يوليو2021م ،كشفت السياسة اخلارجية اجلزائرية عن مواقف تصعيدية جتاه املغرب بدأت خالل معاجلة احلكومة اجلزائرية أزمة حرائق
الغاابت .واهتم املغرب ابلتورط يف احلرائق اليت اجتاحت مشال البالد وبدعمها ملنظمتني انفصاليتني اهتمتهما اجلزائر إبشعال احلرائق...
 قام وزير خارجية كيان يهود بزايرة للمغرب ،ومن هناك اهتم اجلزائر يوم 2021/8/11م ابلتحريض ضد كيانه والتقارب معإيران ،ما زاد من توتر العالقات بني اجلزائر واملغرب.
 يف 2021/8/24م (يعلن وزير خارجية اجلزائر رمطان لعمامرة قطع العالقات مع املغرب .وقال "ثبت اترخييا أن اململكة املغربيةمل تتوقف يوما عن القيام أبعمال غري ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدان وذلك منذ استقالل اجلزائر عام  ..."1962فرانس برس
2021/8/24م) ...ويف 2021/9/22م أغلقت اجلزائر جماهلا اجلوي أمام كل الطائرات العسكرية واملدنية املغربية...
 أذاعت وكالة األنباء اجلزائرية يوم 2021/10/31م أن ("الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون أمر الشركة الوطنية "سوانطراك"بوقف العالقة التجارية مع املغرب وعدم جتديد عقد مد الغاز الطبيعي إلسبانيا عرب املغرب والذي ينتهي منتصف ليلة  31أكتوبر
 "2021وبرر ذلك "ابملمارسات ذات الطابع العدواين من اململكة املغربية جتاه اجلزائر").
 وبعد إعالن اجلزائر مباشرة أعلن املكتب الوطين املغريب للكهرابء واملاء الصا ح للشرب أبن ("القرار الذي أعلنته السلطاتاجلزائرية بعدم جتديد االتفاق بشأن خط أنبوب الغاز املغاريب األورويب لن يكون له حاليا سوى أتثري ضئيل على أداء النظام الكهرابئي
الوطين ...وأن املغرب يدرس خيارات أخرى لبدائل مستدامة على املديني املتوسط والطويل" ...يب يب سي 2021/10/31م)
 أعلن مكتب الرائسة اجلزائرية يوم 2021/11/3م اهتامه للمغرب بقتل ثالثة سائقني جزائريني وذلك ابستهداف شاحناتجتارية أثناء تنقلها بني العاصمة املوريتانية نواكشوط ومدينة ورقلة جنويب اجلزائر( .قالت اجلزائر اليوم األربعاء الثالث من نوفمرب/تشرين
الثاين  2021إن ثالثة من مواطنيها قمتلوا يف قصف مغريب على احلدود بني الصحراء الغربية وموريتانيا .وفيما توعدت اجلزائر أبن مقتل
هؤالء "لن مير دون عقاب" دويتشه فيله 2021/11/3م) وقد ذكرت فرانس برس (أهنم قتلوا يوم اإلثنني املاضي  "2021/11/1بينما
نفى املغرب ذلك ...فرانس برس 2021/11/3م).

 -8واملدقق يف هذه األحداث وتداعياهتا املعلنة يرى أن أكثر منها حيدث بني الدول وحتل ابلتفاوض واملباحثات ال أن تقطع
العالقات وتوقف الشاحنات والطائرات بل حىت مرور الغاز! إال أن يكون اهلدف افتعال مشكلة لصرف النظر عن اجلرائم الداخلية!
وخاصة أن النظامني يواليان مستعمرا واحدا وهو بريطانيا ،وهو الذي يدفعهما لكي يلعبا أدوارا خمتلفة حلساب هذا املستعمر .وهلذا
فرغم هذه اخلالفات كانت مواقفهما ابلنسبة لقضااي املنطقة يف مشال أفريقيا متحدة ،سواء أكان ذلك فيما يتعلق ابلشأن اللييب أم
ابلشأن التونسي .ومل تظهر خالفات بينهما تتعلق بقضااي املنطقة هناك ،فيختلفان هنا ويتفقان هناك وفق ما يرسم هلما من أدوار
متليها عليهم بريطانيا كما هو شأن عمالئها اآلخرين ...فمثال قطر واإلمارات والؤمها هلا ،ولكنها تعطي لكل منهما دورا .فأحياان
تقتضي مصاحلها تصاحلهما فيسريان معا يف قضية ،وأحياان تقتضي تنافرمها واندساس كل منهما جبانب عميل أمريكي آخر!
وكذلك توزع األدوار بني املغرب واجلزائر ،فيظهر توافقهما حلساب بريطانيا يف الشأن اللييب والتونسي .يف حني يظهر عليهما
اخلالف اآلن!
 -9أما ما هو املتوقع ،فإن نشوب حرب ساخنة بينهما حاليا أمر مستبعد ،وذلك ألن أسباب التوتر ليست أسبااب موجبة
حسب واقعها ،ولكن ال يستبعد أن حتدث مناوشات لفرتة قصرية حلفظ ماء الوجه ابلنسبة لتصريح الرئيس اجلزائري تعليقا على
مقتل اجلزائريني الثالثة بقوله (لن مير هذا احلادث دون عقاب) ،هذا إذا مل يلجأ الطرفان ملفاوضات وتفامهات على طريقة بريطانيا يف
احلل الوسط فتعيد اهلدوء إىل أصله ،ولكن ذلك بعد أن يشعر الطرفان أن مشاكلهما الداخلية( :تطبيع املغرب مع كيان يهود،
واحتجاجات الناس على النظام اجلزائري اجلديد) أصبحت ال تثري الناس يف البلدين! أي زوال السبب الذي جلأ النظامان إىل افتعال
التصعيد من أجله.
ويف اخلتام ،فإنه من املؤمل أن كافة األنظمة القائمة يف العامل اإلسالمي أدوارها موزعة يف التبعية للدول االستعمارية اليت تسند هلا
مهمات وتوزع أدوارها كما تقتضي مصاحلها االستعمارية ،وتعمل على تركيز انفصال املسلمني ومنع وحدهتم يف دولة واحدة تطبق
اإلسالم عليهم كما كانوا قبل حقبة االستعمار ...إن هذا الوضع حيتم على املسلمني العمل على إعادة اللحمة بينهم وتوحيدهم يف
دولة واحدة ،اخلالفة الراشدة ،حتكمهم بدينهم احلنيف ،فال شقاق بينهم وال خالف ،بل كما قال القوي العزيز﴿ :إِ مَّنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن
ِ
ني ِيف تَ و ِاد ِهم وتَ ر ُِ
اُح ِه ْم َوتَ َعاطُِف ِه ْم َمثَ ُل
إِ ْخ َوة﴾ وكما أخرج مسلم َعن الن ُّْع َمان بْن بَش رري قَ َال :قَ َال َر مس م
ول َّ
اّلل ﷺَ « :مثَ ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
َ ْ ََ
ِ
س َه ِر َوا ْْلُ ممى».
س ِد ِِبل م
س ِد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُ ْ
ضو تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر ا ْجلَ َ
ا ْجلَ َ
الرابع عشر من مجادى األوىل 1443ه
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