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المغرب والجزائر :الجوار الصعب

بناء على
تحــاول هذه الدراســة تت ُّبــع صعوبة تطبيع العالقــات الثنائية بين المغرب والجزائــرً ،
خلفية قضية الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام  ،1994على إثر حوادث فندق أطلس
أن التحريات
أســني بمراكش ،في  24آب /أغســطس  ،1994تسببت بها جماعات إرهابية .وبما ّ
أن هــذه الجماعــات من أصول جزائريــة ،فقد أصدرت الســلطات المغربية قــرارًا يقضي
أثبتــت ّ
بفرض التأشــيرة على الجزائريين .ور َّدت الجزائر بإغالق الحدود البرية بين البلدين .تناقش هذه
الورقــة إشــكاالت العالقــات المغربيــة الجزائريــة مركــزة علــى ملــف حادثــة مراكــش وقضيــة
َّ
أن أجواء
الصحــراء وتأثيــر هذين
الملفين فــي العالقة الثنائية بين البلدين الجاريْن ،وال ســيما ّ
ً
التوتر والمنافســة اإلقليمية قد اســتمرت مخ ِّيمة بظاللها على العالقــات المغربية الجزائرية،
بســبب تشــ ُّبث الطرفين بمواقفهمــا بخصوص قضية الصحــراء؛ نظ ًرا إلى ُّ
تعقد المشــكلة
وعالقتهــا بالوضــع الداخلــي فــي كال البلديــن .فقضيــة الصحــراء فــي المغــرب مــن أ َ ْولــى
األولويــات ،وفــي الجزائــر مــازال هــذا الملــف يدخل في نطــاق المؤسســة العســكرية وضمن
مجالها المحفوظ.
*

باحث مغريب ،متخصص بالتاريخ املعارص ،حاصل عىل الدكتوراه يف التاريخ.
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جذور التوتر بني املغرب والجزائر ليست وليدة املرحلة الراهنة ،بل
ترجع إىل العهد االستعامري ،إضاف ًة إىل وجود ملف قضية الصحراء
املعقدة ،وما عرفته هذه القضية من تداعيات داخل أروقة منظمة
الوحدة األفريقية ومجلس األمن .ساهم الوضع القائم بني البلدين
يف تعطيل اتحاد املغرب العريب ،لك ّن هذا ال يعني أ ّن املغرب تراجع
عن التفاعل مع الدول األفريقية ،فهو مازال سائ ًرا يف إطار إسرتاتيجية
كربى له تسعى إلقامة توازن جيوسيايس يف منطقة املغرب العريب،
وتعويض الالتوازن يف االتجاه نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء يف
الوقت نفسه؛ من خالل سعي امللك محمد السادس يف اتجاه تحالف
يعتمد عىل الذات ،وعىل األطراف األخرى يف مجموعة العامل الثالث
الذي تجمعه به روابط عديدة.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

عىل املنطقة ،وحالت دون تفعيل اتحاد املغرب العريب .من أجل ذلك
تُ ثّل الحدود يف الظاهرة املغاربية ،ماديًّا ومعنويًّا ،مشكل ًة ومفارق ًة
بالغة التعقيد والتناقض.
وترجع جذور التوتر بني البلدين ،إىل ما قبل االستقالل .فكام هو
معلوم كانت الصحراء مستعمر ًة إسبانيةً ،وكان املغرب ،والجزائر،
وموريتانيا ،من املستعمرات الفرنسية .فتع ّدد املستعمر يقتيض تع ّدد
خيارات االستقالل وأمناط سياقاتها .فكيف ميكن تفسري تقلّب النزاع
الحدودي؟ وما موقف البلدين منه؟ وكيف ميكن إنهاء هذا التوتر
بينهام؟
ستؤطِّر هذه األسئلة وغريها هذا العمل .ومبا أ ّن النزاع بني البلدين
مستمر وأم ٌر راه ٌن؛ من ج َّراء الحوادث املرتاكمة ،فإ ّن تفكيك بنية
العالقة الثنائية وعوائقها وتحديات تطورها هو غرضنا من هذا
العمل.

مسألة الحدود بين المغرب
والجزائر
تأطير إشكالي
تحتل العالقات املغربية الجزائرية مرتب ًة متقدم ًة بني العالقات
العربية البين َّية املتوترة؛ الكتسابها طاب ًعا عنيفًا وحا ًّدا ،والرتباطها
بأطراف متع ّددة ومختلفة سياسيًّا واقتصاديًّا .وقد ساهمت يف تعقيد
العالقة الثنائية بني البلدين قضية الحدود الربية بني الطرفني ،عالو ًة
عىل ملف الصحراء .فتع ُّدد املتدخلني ،وتشابك املصالح ،والتصادم
بني الدول الفاعلة يف املنطقة بعد مرحلة االستقالل ،زاد الوضعية
يظل الوضع العا ّم للعالقات املغربية الجزائرية
تعقي ًدا .ومن مثة ّ
حبيس التناقض الحا ّد بني البلدين إزاء قضية الصحراء؛ بسبب ع ّدة
فضل عن العوامل الدولية
عوامل تاريخية وجغرافية وأيديولوجيةً ،
التي تشكَّلت طوال الفرتات السابقة.
تُ َع ُّد الحدود املغربية الجزائرية موضو ًعا ذا إشكال جغرايف وسيايس.
فهي مح ّط أنظار العامل؛ ألنها ارتبطت بالقرارات الدولية ،وبسياسة املد
والج ْزر التي عرفتها العالقات املغربية الجزائرية من جهة ،وبتفاعالت
قضية االستعامر من جهة أخرى .وبذلك كانت قضية الحدود وطبيعة
تشكيلها من أش ّد املشكالت السياسية والقانونية التي خ َّيمت بظاللها

طُرحت مشكلة تحديد الحدود بعد استقالل املغرب عام 1956؛
إذ كُ ِّونت لجنة مشرتكة فرنسية  -مغربية من أجل تعيني الحدود
بصفة نهائية .إال أ ّن الجانب املغريب انسحب منها عام  ،1958وكانت
حكومة الرباط قد اعرتفت بالحكومة املوقّتة للثورة الجزائرية سلط ًة
رشعي ًة وحيد ًة لها صالحية التباحث مع املغرب بشأن قضية الحدود
بني البلدين((( .وبدأ امللك محمد الخامس إعالن مطالبته باستعادة
صحراء البالد املغربية ،وكان يقصد بذلك ض ّم أجزاء من الجنوب
الغريب لإلقليم الجزائري ،إضاف ًة إىل موريتانيا .وقدمت الحكومة
املغربية احتجاجني شديدي اللهجة إىل الحكومة الفرنسية؛ أولهام
بسبب موافقتها عىل منح امتيازات التنقيب يف منطقة تندوف لرشكة
تعدين فرنسية ،وثانيهام بسبب التجارب النووية التي تقوم بها فرنسا
يف واحة ريحان بالصحراء املغربية الجزائرية(((.
وأبرم املغرب ،يف إطار سعيه لتعديل حدوده املوروثة عن االستعامر،
َ
بروتوكول اتفاقٍ يف  6متوز /يوليو  1961مع الحكومة املوقّتة للثورة
 1بطرس بطرس غايل ،العالقات الدولية يف إطار منظمة الوحدة األفريقية (القاهرة:
املكتبة األنجلو املرصية ،)1974 ،ص .247
 2بطرس بطرس غايل ،الجامعة العربية وتسوية املنازعات املحلية (القاهرة :دار الطباعة
الحديثة ،)1977 ،ص .136
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الجزائرية ،برئاسة فرحات عباس ،بشأن قضية الحدود التي تفاقمت
بعد استقالل الجزائر يف  16آب /أغسطس  .1962فقد بدأت تلوح
يف األفق ٍ
آنئذ بوادر أزمة بني املغرب والجزائر .ووقعت تحرشات
عسكرية حول تندوف بعد اتهام املغرب الجزائ َر بقمع تظاهرات
تطالب بانضامم اإلقليم املغريب .وقد أرسل املغرب إىل الجزائر
مبعوثني يف وقتني متالحقني من أجل تسوية املشكلة ،لك ّن قادة الثورة
الجزائرية رفضوا أن يبتُّوا يف موضوع الحدود قبل االنتهاء من انتخاب
الجمعية الوطنية الجزائرية(((.
وعندما اشتد النزاع ،عىل الحدود بني الجزائر واملغرب ،نرشت
الحكومة املغربية بنود االتفاق الرسي عام  1961يف  2أيلول /سبتمرب
 ،1963وقد جاء فيه:
"تؤكد حكومة صاحب الجاللة ملك املغرب ،مساندتها غري املرشوطة
للشعب الجزائري يف كفاحه من أجل االستقالل والوحدة الوطنية،
وتعلن عن دعمها بــدون تحفظ للحكومة املؤقتة للجمهورية
الجزائرية يف مفاوضاتها مع فرنسا عىل أساس احرتام وحدة الرتاب
الجزائري ،وستعارض حكومة صاحب الجاللة ملك املغرب بكل
الوسائل املحاوالت الرامية إىل تقسيم أو تفويت الرتاب الجزائري.
وتعرتف الحكومة املؤقتة من جانبها ،بأ ّن املشكل الرتايب الناشئ عن
حل له يف
تخطيط الحدود املفروضة تعسفًا بني القطرين ،سيجد ًّ
املفاوضات بني الحكومة املغربية وحكومة الجزائر املستقلة ،ولهذا
الغرض ،تقرر الحكومتان إنشاء لجنة جزائرية مغربية يف أقرب أجل
لبدء دراسة املشكل وحله ضمن روح اإلخاء والوحدة املغربية"(((.
غري أ ّن التطورات السياسية الالحقة ،إضاف ًة إىل تضافر ع ّدة عوامل
مرتبطة باألوضاع الداخلية للبلدين ،ساهمت يف تصعيد خالفاتهام
التي انص َّبت مبارش ًة عىل املناطق الحدودية .فقد طلب بن بلة ،بعد
بضعة أسابيع من انتخابه ،تأجيل مناقشة وضعية الحدود املشرتكة مع
الدول املجاورة إىل غاية وضع إطار دستوري يجري التعامل من خالله
مع مثل هذه القضايا السيادية ،وهو ما رواه امللك الحسن الثاين يف
كتابه التحدي خالل زيارته للجزائر ،يف آذار /مارس  ،1963من خالل
القول" :أطلب من جاللتكم منحي بعض الوقت إلقامة مؤسسات
جديدة بالجزائر ،وعندما سيتم إقامتها خالل أيلول /سبتمرب سنفتح
 3محمد عيل" ،املنازعات اإلقليمية بني الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية" ،بحث
لنيل دبلوم الدراسات العليا ،جامعة محمد الخامس – الرباط ،1992 ،ص .110
 4عبد الحميد الوايل" ،القانون الدوايل العام" ،مطبوع موجه إىل طلبة السنة األوىل من
السلك الثاين ،كلية الحقوق  -الدار البيضاء ،السنة الجامعية .1988 - 1987
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جمي ًعا ملف الحدود ،ومن املسلم به أ ّن الجزائر املستقلة لن تكون
وارث َة فرنسا يف ما يتعلق بالحدود الجزائرية"(((.
أي مبادرة توحي بقرب الرشوع يف
لك ّن ترصيح بن بلة مل تعقبه ّ
نص عىل
تطبيق اتفاق  ،1961بل إ ّن الدستور الجزائري عام ّ 1963
أ ّن الجزائر واحدة موحدة ال تقبل التجزئة من الرشق إىل الغرب.
أي مرشوعية عىل الرغم
وبذلك جرى إفراغ املطالب املغربية من ّ
من استنادها إىل حجج تاريخية وقانونية متنوعة؛ منها اتفاق ،1961
واتفاقية اللة مغنية ،والرسائل املخزنية ،وظهائر تعيني املوظفني يف
محل النزاع(((.
املناطق التي هي ّ
مل تعرتف الجزائر املستقلة باالتفاق السالف الذكر ،بدعوى إبرامه يف
أوضاع خاصة متمثّلة بأ ّن الحكومة الجزائرية املوقّتة التي وقَّعته مل
يكن يف وسعها الحسم يف مصري إقليم مل يكن تحت سلطتها .فهذه
الحكومة مل تكن متارس سوى اختصاصات محدودة ،ومل تكن تتخذ
َّإل إجراءات ذات طبيعة وقائية فقط .ث ّم إ ّن املجلس الوطني للثورة
الجزائرية ،وهو السلطة املؤهلة لتصديق االتفاقيات الدولية ،مل
يص ّدق هذا االتفاق(((.
كام كان العتامد منظمة الوحدة األفريقية القاعدة القانونية املتمثّلة
بعدم املساس بالحدود املوروثة عن االستعامر ،وانضامم األغلبية
الساحقة من الدول األفريقية لهذا املبدأ ،دو ٌر يف تقوية املوقف
الجزائري وإضعاف املوقف املغريب .غري أ ّن السبب الحقيقي الذي
كان وراء السياسة التي انتهجتها الجزائر يف مواجهة املطالب الرتابية
كل
أساسا إىل أ ّن اتفاقية االستقالل خولتها امتالك ّ
للمغرب ،يرجع ً
األرايض التي ورثتها عن الفرنسيني ،مبا فيها الصحراء .ومن مثة،
فإ ّن اتفاقية الرباط ت ُع ّد ظرفي ًة ومتجاوز ًة((( .وقد جاء هذا السبب
تنص يف هذا الجانب عىل
مناقضً ا متا ًما ملقتضيات اتفاقية  1961التي ُّ
أ ّن االتفاقيات التي ستنجم عن مفاوضات الجزائر وفرنسا ال يرسي
مفعولها إىل املغرب؛ بخصوص الحدود املستقبلية بينه وبني الجزائر(((.
 5الحسن الثاين ،التحدي ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية ،)1983 ،ص .141
6 Maazouzi, L’Algérie et les étapes successives de l’amputation du territoire
marocain (Casablanca: Dar El Kitab, 1976), p. 144.
7 Mohammed Laamouri, Le contentieux relatif aux frontières terrestres du
Maroc ([S. l.]: [S. N.], 1979), p. 124.
 8عبد الجبار مطعيش" ،العالقات املغربية الجزائرية من  1830إىل اليوم" ،رسالة دبلوم
الدراسات العليا ،كلية الحقوق – الرباط ،1992 ،ص .179
9 Maazouzi, p.100.
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مل تكن دوافع هذا الرفض قانوني ًة فحسب ،بل اقتصادية أيضً ا؛ ذلك
محل النزاع ،ميكن
أ ّن املوارد املعدنية التي تزخر بها األقاليم التي هي ّ
ع ُّدها داف ًعا أساس ًّيا لرتاجع الجزائر عن التزاماتها .فقد جرى اكتشاف
مناجم غنية وشاسعة يف تلك األقاليم ،قُ ِّدر احتياطها بثالثة ماليني
ط ّن ،بنسبة  %50من الحديد .وقد أوكلت السلطات الفرنسية قبل
استقالل الجزائر إىل إحدى الرشكات الفرنسية مه ّمة دراسة استغالل
الحديد يف هذه املنطقة الواقعة يف األرايض الجزائرية .ويف منتصف
عام  ،1963جاء تقريرها النهايئ ،ل ُي ِّبي أ ّن نسبة الحديد تبلغ نحو ،%75
وأ ّن هذا املعدن متوافر بكميات ضخمة .وق َّدرت الرشكة أ ّن إنتاجها،
إضاف ًة إىل إنتاج موريتانيا ،ميثّل  %50من احتياطات السوق األوروبية
من الحديد املستورد ،وأوصت يف تقريرها برضورة نقل الحديد بعد
استخراجه إىل ميناء أكادير.

لك ّن الحكومة الجزائرية ،بعد أن ُعرض عليها األمر ،أرصت عىل
نقله عرب أراضيها إىل ميناء وهران غرب الجزائر .ويف عام ،1963
وقَّع املغرب اتفاقًا رسيًّا مع رشكة فرنسية أخرى للقيام باألبحاث
نفسها يف املنطقة .وكان هدف املغرب من ذلك هو االستقالل املبارش
للمنطقة بني املغرب والجزائر ،وهو أم ٌر مل يحالفه النجاح( .((1كام
تحتوي املنطقة عىل أكرب مخزون احتياطي من الفوسفات يف العامل
أرض فوسفاتية كلّها.
ُمكتشف عام 1963؛ ذلك أ ّن  1200كيلومرت منها ٌ
وقد شع يف استغالل املعدن يف إقليم بوكراع الذي يبلغ احتياطه
ُ
(((1
نحو  9.7مليار طن ،وهو يبعد عن ميناء العيون بـ  110كلم .
عالو ًة عىل ذلك ،قامت الحكومة الجزائرية منذ استقاللها مبامرسات
تع ّزز رفضها لفتح مفاوضات مبارشة مع املغرب .فقد راهنت عىل
مهمتها
إمكانية تغيري النظام السيايس القائم به ،و َع َّدت ذلك من بني ّ
(((1
األساسية( .((1كام طالبت بتأجيل مؤمتر مجموعة الدار البيضاء
 10أحمد مهابة "مشكالت الحدود يف املغرب العريب" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،111
كانون الثاين /يناير  ،1993ص .242
 11عيل ،ص .113
 12الحسن الثاين ،ص .142
 13تكونت هذه املجموعة بدعم امللك محمد الخامس ،وضمت خمس دول هي :مايل،
وليبيا ،وغانا ،وغينيا ،إضاف ًة إىل الحكومة املوقتة للثورة الجزائرية.

كانون الثاني /يناير 2015

الذي كان من املقرر أن يُعقد مبدينة مراكش؛ حتى ت ُحول دون
طرح مشكلة الحدود املغربية الجزائرية .وظهرت يف هذا اإلطار
كل طرف إىل اآلخر
االتهامات ،واالتهامات املضادة التي كان يو ِّجهها ّ
بخصوص التدخل يف الشؤون الداخلية ،ومحاولة قلب األوضاع؛ إذ
ات ّهم املغرب الحكومة الجزائرية بأنها وراء محاولة االنقالب الفاشلة
خالل متوز /يوليو  ،1963واتهمت الجزائر املغرب بأنه كان من وراء
االضطرابات التي وقعت يف منطقة القبايل الجزائرية(.((1
ويف أواخر أيلول /سبتمرب  ،1963توجهت القوات املغربية نحو جنوب
تاكونيت وحايس بيضة اللتني تبعدان عن تندوف نحو  500كيلومرت،
ليتحول األمر إىل مواجهة مبارشة بني القوتني املغربية والجزائرية.
وارتكز الخالف عىل املنطقة الحدودية عىل امتداد مئات الكيلومرتات
من واد كــر إىل حامدة درعــة ،ويف مناطق كولومب بشار أيضً ا.
وبعد أن حاولت قوات مغربية دخول هذه املناطق يف ُعقب قيام
السلطات الجزائرية بقمع إحدى التظاهرات التي كان سكان تندوف
يطالبون من خاللها باالنضامم إىل املغرب ،وعندما اشت ّد التوتر بني
الدولتني ،التقى وزير الخارجية املغريب ونظريه الجزائري يف  5ترشين
األول /أكتوبر  ،1963لوضع تسوية للنزاع بني البلدين .وقد أسفرت
محادثاتهام عن اتفاقية تضمنت النقاط التالية:
محل النزاع
حق مرور األشخاص املقيمني يف املنطقة التي هي ّ
• ّ
عرب الحدود.

أي من الطرفني بدعاية ض ّد الطرف
•تتعهد الدولتان بعدم قيام ّ
لكل
اآلخر ،وتؤكدان مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ّ
منهام.
أي إجراء أو تدبري عسكري
•تتعهد الدولتان باالمتناع عن اتخاذ ّ
من شأنه أن يضاعف خطورة األزمة بينهام.
•اتفق الطرفان عىل رضورة التمهيد إلجراء مقابلة عىل مستوى
القمة بني امللك الحسن الثاين والرئيس بن بلة(.((1
ومل تكد متيض ثالثة أيام عىل هذه املحادثات التي وصفت إثر انتهائها
بأنها م َّرت يف ج ٍّو من الرصاحة واإلخاء ،حتى اندلعت بني الجانبني
حرب رشسة مبنطقة حايس بيضة وتنجوب .وقد متكنت يف ُعقبها
القوات املغربية من السيطرة عىل أجزاء من األرايض التي كانت
 14عبد الجبار ،ص .181
 15غايل ،العالقات الدولية ،ص .251
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موضوع النزاع ،والتي كانت أقرب إىل متركز قواتها من متركز القوات
الجزائرية(.((1
لقد حاول الطرفان تطويق آثار هذه املواجهة عرب ترصيحات صحافية؛
من بينها أ ّن الرئيس بن بلة ،خالل ندوة صحافية يف  13ترشين
األول /أكتوبر  ،1963دعا مسؤويل املغرب إىل احرتام االلتزامات التي
تع ّهد بها الطرفان يف لقاء وجدة يف  9ترشين األول /أكتوبر ،1963
ومن بينها كذلك لقاء مراكش يف الفرتة  17 - 15ترشين األول /أكتوبر
 1963بني بعض املسؤولني من املغرب والجزائر.
لك ّن تلك املحاوالت مل ت ِ
ُفض إىل هدف محدد بسبب تباعد وجهات
رص الجانب الجزائري عىل رضورة انسحاب
نظر الجانبني .فقد أ ّ
متسك الجانب
القوات املغربية من حايس بيضة وتنجوب ،يف حني َّ
املغريب بانسحاب قوات الجانبني من املواقع املكتسبة قبل اشتباكات
 8ترشين األول /أكتوبر .ونتيج ًة إلخفاق املحادثات وعدم استطاعة
الجزائر استعادة املناطق املذكورة ،استولت قوات جزائرية عىل مركز
مغريب عىل الحدود املشرتكة بني البلدين هو قرص إيش( .((1وإزاء
تفاقم ح َّدة الرصاع بني الدولتني ظهرت بوادر وساطة عربية وأفريقية.
ويف محاولة الحتواء النزاع ُعقدت دورة استثنائية ملجلس جامعة
الدول العربية صدرت عنه ع ّدة توصيات ،منها:
•إيقاف إطالق النار فو ًرا.

•دعوة الحكومتني إىل سحب قواتهام املسلحة إىل مراكزها
السابقة قبل بدء االشتباك املسلح ،عىل أالّ يؤث ِّر ذلك يف الخالف
القائم بشأن الحدود.
•تشكيل لجنة وساطة من الدول األعضاء التخاذ ما يقتضيه حسم
النزاع بني البلدين.
•املبادرة إىل وقف الحمالت الصحافية واإلذاعية ضامنًا إليجاد ج ّو
من شأنه تيسري عمل اللجنة(.((1

مل تنجح هذه التوصيات يف إقامة السالم باملنطقة ووقْف إطالق النار،
عىل الرغم من تشكيل لجنة الوساطة بني البلدين املتنازعني ،التي
كانت تض ّم الجمهورية العربية املتحدة ،وليبيا ،وتونس ،ولبنان .وقد
أصدرت اللجنة قرار ٍ
كل من عبد النارص
وقف إلطالق النار ،كام حاول ّ
 16رضوان محمد ،منازعات الحدود يف العامل العريب مقاربة سوسيو تاريخية وقانونية
ملسألة الحدود العربية (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2002 ،ص .176
 17غايل ،الجامعة العربية ،ص .141
 18غايل ،العالقات الدولية ،ص .253

واإلمرباطور هيالسياليس اقرتاح عقْد اجتامعات للقمة تحرضها بعض
الدول العربية واألفريقية ،إضاف ًة إىل الدولتني املتنازعتني .غري أ ّن هذا
األمر مل يتحقّق أل ّن الجزائر كانت متيل إىل معالجة النزاع يف املجال
األفريقي من خالل منظمة الوحدة األفريقية.
الحق التاريخي؛ إذ كان
كانت املطالب املغربية تستند إىل أطروحة ّ
املغرب يسعى لتثبيت حدوده التي تدخل يف إطارها جميع املجاالت
الرتابية التي كانت خاضع ًة يف يوم ما لسيادته ،أو كان يربطها بالعرش
املغريب أحد الروابط الدينية أو السياسية .وهذا املوقف ليس وليد
أوضاع التفاعالت السياسية والدبلوماسية التي عرفتها هذه الفرتة ،بل
عبت عنه جميع القوى الحية يف البالد املغربية(.((1
هو مطلب ّ

املبني عىل قاعدة االنتامء الديني،
الحق التاريخي،
يبدو أ ّن مفهوم ّ
ِّ
ضعيف إزاء أحكام القانون الدويل الوضعي يف إثبات تبعية األقاليم
خصوصا أ ّن مظاهر هذه السيادة
الجنوبية ملجال السيادة املغربية،
ً
كانت قد انقطعت أحيانًا يف بعض هذه املناطق ،كام هو الشأن
بالنسبة إىل موريتانيا التي ظلت عالقتها بحكام املغرب منذ عام 1740
رمزيةً ،ال تتعدى أحيانًا تقديم الهدايا أو طلب الدعم(.((2
لقد أوجب ذلك رضورة تعزيز املوقف باألسانيد القانونية والسياسية
إلظهاره أكرث انسجا ًما مع أحكام القانون الدويل املعارص .فتحليل
الحق،
مجموعة من الوثائق واملعاهدات إلبراز ما يشري فيها إىل هذا ّ
مثل معاهدة اللة
أو لدحض املزاعم التي تتنكر له أو تنفيه؛ من ذلك ً
مغنية ،عام  ،1845وبروتوكولَ  1901و  1902اللذان ك َّر َسا التوسع
الفرنيس يف املناطق الجنوبية ،دفع املغرب إىل اعتامد دعوة مراجعة
حدوده مع الجزائر ،بنا ًء عىل أ ّن مقتضيات هذه املعاهدات بالنسبة
إليه غري ملزمة .وكذلك األمر بالنسبة إىل بنود مؤمتر الجزيرة الخرضاء
عام  1906التي ت ُع ّد سن ًدا يعتمده أصحاب الحقوق التاريخية؛ أل ّن
19
20

من ذلك موقف زعيم حزب االستقالل عالل الفايس يف كتابه :دفا ًعا عن وحدة البالد.
رضوان ،ص .97
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املؤمتر تض َّمن حرص القوى األوروبية والتزامها ضامن الوحدة الرتابية
للمملكة الرشيفة ،مبا يف ذلك جميع األقاليم واألجزاء الرتابية التي
مل يج ِر اقتطاعها آنذاك من مجال السيادة املغربية كام هو الشأن
بالنسبة إىل موريتانيا(.((2

يتخذ قرا ًرا رصي ًحا بهذا الخصوص .فقد جاء فيه أ ّن جميع الدول
الحارضة تلتزم احرتام الحدود التي تركها االستعامر وقت حصول
الدول عىل استقاللها؛ اجتنابًا ملا قد يس ِّببه عدم احرتامها من نزاعات
ومشكالت(.((2

التعارض بيــن الموقف الجزائري
والموقف المغربي

أساسا مرجع ًّيا
وهكذا وجدت الجزائر يف مبادئ ميثاق املنظمة ً
لتثبيت حدودها والحفاظ عليها ،محاول ًة بذلك م ْنح رشعية للحدود
التي ورثتها عن االستعامر؛ من خالل رسدها ع ّدة جوانب قانونية
وعلمية من جهة ،وسعيها لتقويض الحجج التي تق َّدم بها املغرب يف
هذا الشأن ،وج ْعل ذلك مؤث ِّ ًرا يف القرار النهايئ للجنة التحكيم الخاصة
من جهة أخرى .والواقع أ ّن دفاع الجزائر عن الحدود املوروثة عن
االستعامر مرتبط بالدرجة األوىل بتعزيز مكتسبات الثورة الجزائرية
بوصفه بلد املليون شهيد ،ومبحاولة الحفاظ عىل الدولة الناشئة بعد
االستقالل.

الموقف الجزائري
ترتكز األطروحة الجزائرية عىل مبدأ التوارث الدويل وعدم املساس
بالحدود املوروثة عن االستعامر .ويعني مبدأ الحدود املوروثة L’uti
لكل
 ،possidetisوهو من املبادئ املركزية يف القانون الدويل ،أ ّن ّ
طرف ما يف حوزته أو تحت يده .ومن مث ّة يُفيض هذا املبدأ إىل ثبات
الحدود التي كانت قامئ ًة قبل االستقالل ،وهو يتكون من عنرصين
هام :السند فوق اإلقليم الذي مينح الدولة التي تحوز اإلقليم سن ًدا
رشعيًّا يف مامرسة سيادتها عليه ،ومكان الحدود الذي يُ ِّبي املكان
الذي ينبغي أن يكون عليه خط الحدود الدولية لإلقليم(.((2
انطالقًا من هذا املبدأ ،جعلت الدولة الجزائرية قضية الحدود أحد
حل لهذه
أه ّم األهداف األساسية لسياستها الخارجية ،قصد إيجاد ّ
القضية .وتحركت الدبلوماسية الجزائرية بق َّوة عىل الصعيد األفريقي
خالل عــام  ،1963ومتكنت من إقرار ذلك املبدأ وتصديقه ضمن
نصت الفقرة الثالثة من
ميثاق منظمة الوحدة األفريقية( .((2فقد َّ
ميثاق هذه املنظمة عىل التزام املؤسسني احرتام السيادة والوحدة
لكل دولة .وعىل الرغم من ذلك ،ساد الغموض مقتضيات
الرتابية ّ
هذه املادة؛ ما جعل مؤمتر املنظمة املنعقد يف القاهرة عام 1964
21 Laamouri, p. 112.
22 Boualem Bouguetaia, Les frontiers méridionales de l’Algèrie: de
l’indépendance à l’utipossidetis (Alger: SNED, 1981), p. 177.
 23تاج الدين الحسيني" ،وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولية املعارصة ودورها
يف تسوية نزاع الصحراء املغربية" ،أطروحة دكتوراه دولة ،كلية الحقوق – الرباط،1984 ،
ص .338

الموقف المغربي
ظل املغرب يعارض مبدأ الحدود املوروثة ،وتتضح هذه املعارضة من
ّ
خالل مواقف أهمها:
•تأكيده املتواصل أنه وقع ضحية التقسيم االستعامري ،ومن
مثة ال ميكنه تطبيق مبدأ عدم املساس بالحدود املوروثة عن
االستعامر؛ من أجل استكامل وحدته الرتابية بض ّم الصحراء
الغريبة التي يرى أنها تشكِّل جز ًءا ال يتجزأ من إقليمه.

•تحفُّظه عىل ميثاق منظمة الوحدة األفريقية؛ إذ جاء يف نص
تحفظه أنه ،يف ما يتعلق بتحقيق وحدته الرتابية يف إطار حدوده
الحقيقية ،من امله ّم أن يؤكِّد أ ّن توقيعه ميثاق املنظمة ال ميكن
فس باعرتاف رصيح أو ضمني من جهته ،وال بتنازل منه عن
أن يُ َّ
(((2
مواصلة الدفاع عن حقوقه بالوسائل الرشعية .
يتضح التباعد بني موقفي البلدين إىل ح ّد التناقض؛ لذلك فمن الصعب
بحل تُراعى فيه الجوانب املتداخلة يف قضية الحدود املغربية
األخذ ّ
الجزائرية .يضاف إىل ذلك دخول هذين البلدين يف عالقة اتصفت
يف كثري من األحيان بنوع من الرتدد والحيطة ،وإخفاق املساعي
حل نهايئ وعادل لهذه القضية .فقد كادت
الدبلوماسية يف إيجاد ّ
حرب الرمال تندلع من جديد عام  ،1966عندما أعلنت الجزائر عن
 24سيدي محمد بن سيد آب" ،مبدأ عدم املساس بالحدود املوروثة عن االستعامر
كآلية سلمية لحل املنازعات الحدودية اإلفريقية" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية،
العدد  ،)2004( 49ص .31
 25املرجع نفسه ،ص .34

دراسات وأوراق تحليليّة

47

المغرب والجزائر :الجوار الصعب

منجم ،مبا فيها منجم غارة جبيالت املوجود
عزمها تأميم أحد عرش
ً
مبنطقة تندوف نقطة النزاع بني البلدين.
لقد كان املغرب يرفض التأميم؛ إذ ع َّده منافيًا التفاق قبول مه ّمة
ترص عىل أنّه يدخل
لجنة التحكيم األفريقية( .((2يف حني كانت الجزائر ُّ
يف إطار سيادتها ألراضيها .وأ َّدى تضارب املوقفني إىل التصعيد واللجوء
إىل حشْ د القوات العسكرية مر ًة أخرى يف تندوف .كام أُتبعت هذه
السياسة بتوغُّل جديد للقوات الجزائرية ،يف بداية متوز /يوليو ،1966
داخل منطقة فكيك ،ومبناوشات عسكرية شهدتها منطقة بشار
عام .1967
غري أ ّن هذه املرحلة ستنتهي ،بظهور بوادر انفراج جديدة يف العالقات
الثنائية بني البلدين ،وتوقيع امللك الحسن الثاين والرئيس الجزائري
هواري بومدين معاهدة تعاون وصداقة وتضامن بإفران يف  15كانون
الثاين /يناير  .1969وقد اتفقَا عىل تكوين لجنة تقنية مشرتكة
ولجان سياسية ت ُكلَّف يف املستقبل بالتنفيذ العميل لربامج التعاون
بني الدولتني يف ميادين شتَّى .كام أنهام اتفقَا عىل عدم استخدام
القوة يف عالقتهام ،وعىل َع ْرض قضاياهام عىل لجان موقّتة للتحكيم
والتوفيق(.((2
استم َّر مسلسل شد الحبل يف عالقات الجوار .وإ ّن ما ساهم يف
تعقيد ملف النزاع الحدودي هو عدم القضاء عىل بُؤر الرصاع
عىل نح ٍو نها ٍّيئ ،وتشابك املصالح االقتصادية والسياسية ،عالو ًة عىل
تصادم الدول الفاعلة يف املنطقة بعد االستقالل ،وظهور تحالفات
جديدة بعد املسرية الخرضاء ،واتفاقية مدريد يف  14ترشين الثاين/
نوفمرب  1975بني املغرب وإسبانيا وموريتانيا ،وهي تتضمن انسحاب
إسبانيا وتقسيم الصحراء بني املغرب وموريتانيا .وقد أُعلن عن
االتفاق بالرباط يف بالغ مشرتك إسباين  -مغريب  -موريتاين.
لك ّن االختالف يكمن يف القيمة القانونية لهذه االتفاقية املوقعة،
كوثيقة دولية لتصفية االستعامر اإلسباين من الصحراء الغربية ،وتسوية
النزاع املغريب اإلسباين ،وتحديد النظام القانوين لإلقليم .فقد رأت
الجزائر أ ّن االتفاقية لن تُ كِّن الشعب الصحراوي من تقرير مصريه(((2؛
 26تكونت هذه اللجنة خالل مؤمتر رؤساء القمة مبايل يف  30ترشين األول /أكتوبر ،1963
وقُ ِّرر أن تكون متألِّف ًة من ضباط جزائريني ،ومغربيني ،وماليني ،وأثيوبيني.
 27ليىل نادي "العالقات املغربية الجزائرية من  1962إىل  ،"2001دبلوم الدراسات املعمقة
يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  -الرباط ،2001 ،ص .33
 28عبد السالم السفريي" ،امللف الديبلومايس لنزاع الصحراء يف إطار منظمة الوحدة
األفريقية" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام  ،جامعة محمد الخامس ،كلية
الحقوق ،1981 ،الرباط ،ص .3

رصح الرئيس الجزائري هواري بومدين ،خالل العام نفسه ،بأ ّن
إذ ّ
الجزائر ليست لها أطامع ترابية وإقليمية يف الصحراء الغربية ،وأنها
تتخل عن مبادئها السياسية ،وأ ّن من
ال ميكنها ،يف الوقت نفسه ،أن َّ
(((2
حقِّها أن
تنادي مببدأ تقرير املصري  .كام ع َّبت الحكومة الجزائرية،
َ
من خالل مذكرة مرفوعة إىل األمني العا ّم لألمم املتحدة ،يف  12شباط/
فرباير  ،1976عن استنكارها التفاق مدريد الثاليث ،وأكدت أ ّن تسوية
قضية الصحراء ت ُق َّرر مبشاركة جميع األطراف املعنية ،وفقًا لقرارات
مجلس األمن.
اتخذ امللف الدبلومايس ،بعد توقيع اتفاقية مدريد ،أبعا ًدا ت ُِّبي من
خالل تطورها املرحيل أ ّن امللف يكتسب من عامٍ إىل آخر عنارص
تعقيد جديدة ،جهويًّا وأفريق ًّيا ودول ًّيا .وتتمثّل هذه العنارص بتداخل
عوامل تختلف يف تأثريها ،ويف انعكاساتها عىل املساعي األفريقية
املتواصلة للتوفيق بني أطراف النزاع .ومن مثة فإ ّن األمر يحتاج إىل
الحل
حل دبلومايس بدلً من ّ
خلق أوضا ٍع دينامي ٍة مساعد ٍة عىل إيجاد ّ
العسكري؛ حفاظًا عىل التوازن بني بلدان شامل غرب أفريقيا .فام هي
أبعاد ملف الصحراء؟ وما هي انعكاساته عىل الوضع العالئقي بني
دول املنطقة؟

تسوية ملف الصحراء
واالستقطاب المغربي الجزائري
ظهر نزاع الصحراء يف بدايته قضي ًة من قضايا تصفية االستعامر الغريب
املطالبي باسرتجاع
كل من املغرب وموريتانيا
بالقارة السمراء ،بني ّ
ْ
هذا اإلقليم لتسوية وضعيتهام الرتابية والحدودية من جهة ،وإسبانيا
التي كانت تبسط سلطاتها االستعامرية عىل هذا اإلقليم من جهة
أخرى( .((3ففي عام  ،1975انتقل ملف الصحراء من نزاع املستعمر إىل
وخصوصا بعد إخفاق
تصفيته ،ث ّم إىل نزاع جيوسيايس يف املنطقة(،((3
ً
التنسيق املغريب الجزائري املوريتاين يف تحديد اإلقليم ،وهو ما انعكس
عىل مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية بكامباال عام 1975؛ إذ جرى
تقديم مرشوعني لقرارين متعارضني ،هام:
•مرشوع مغريب مرتكز عىل مبدأ الوحدة الرتابية.
 29عيل الشامي ،الصحراء الغربية عقدة التجزئة يف املغرب العريب (بريوت :دار الحكمة
للنرش ،)1980 ،ص .234
 30رضوان ،ص .228
 31محمد العريب املساري ،املغرب ومحيطه ،ج ( 1الرباط :مطبعة املناهل،)1998 ،
ص .250
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•مرشوع جزائري متمسك بتطبيق مبدأ تقرير املصري وفق
قرارات الجمعية األمم املتحدة( ،((3وهو ما ع َّب عنه وزير اإلعالم
الجزائري السابق عبد الحميد مهري بقوله" :إ ّن متسك الجزائر
مببدأ تقرير املصري يعني تعاط ًيا منهج ًّيا مختلفًا ملشكلة الحدود.
وإ ّن رفض منطق املغرب القائل بالحق التاريخي يعكس سياس ًة
صحيحةً ،فهو منطق يتضمن معالج ًة خاطئ ًة ملشاكل الدول
العربية"(.((3

املوافقة باإلجامع عىل هذه الصيغة الغامضة ،فإنّها ت ُثبِت عىل نح ٍو
واض ٍح حالة االنقسام التي أصبحت تعرفها القارة األفريقية .فأطراف
وخصوصا املغرب والجزائر ،وجدت هذا االتفاق مالمئًا إلرادة
الرصاع،
ً
كل منهام؛ إذ إ ّن الجزائر رأت أ ّن املنظمة ل َّبت رغبتها يف تقرير املصري
ّ
واالستقالل املتمثّل بقيام "الجمهورية الصحراوية" .يف حني رأى
املغرب وموريتانيا أ ّن قرارات أديس أبابا مل تحقّق االعرتاف املنشود
بكيان البوليساريو.

يف حني أفرزت الدورة السادسة والعرشون ملجلس وزراء املنظمة
املنعقدة يف أديس أبابا ،ابتدا ًء من  23شباط /فرباير  ،1976انقسا ًما
خط ًرا بني الدول األعضاء بشأن االعرتاف بالبوليساريو ،وهو ما زاد
الوضع تعقي ًدا؛ إذ طُرحت مسطَّرتان ،هام:

صا َحب الرصاع الدبلومايس رصاع عسكري؛ كاالشتباك املسلح الذي
وقع يف نهاية كانون الثاين /يناير  1976بأمغاال الواقعة يف الصحراء،
عىل بعد ثالثة كيلومرتات من الحدود الجزائرية ،بني وحدة عسكرية
جزائرية وقوات مغربية .وقد أسفر ذلك الرصاع عن وصول هذه
وأس أكرث من عرشين جزائريًّا .واعرتضت قوات
القوات إىل أمغاالْ ،
جبهة البوليساريو االنتشار املغريب واملوريتاين يف أجزاء من إقليم
الصحراء بعد انسحاب إسبانيا منها .فقد كانت الجبهة تناهض
اقتسام الصحراء بني املغرب وموريتانيا؛ من خالل ض ّم ثلثي
اإلقليم إىل األرايض املغربية وثلثه اآلخر إىل األرايض املوريتانية .ويف
املقابل ،كانت الجزائر تعارض هذا االقتسام عىل أساس أ ّن السكان
الصحراويني مل يُستفتَوا يف تقرير مصريهم ،عىل نحو ما كان مزم ًعا
عليه قبل االنسحاب اإلسباين.

•مسطَّرة االعرتاف بجبهة البوليساريو حرك َة تحريرٍ ،وفقًا للنتائج
التي توصلت إليها لجنة التحرير يف مبابوتو(.((3

•مسطَّرة إعالن الجمهورية الصحراوية ،مع تأسيس حكومة يف
املنفى ،وإمكانية اعرتاف الدول األفريقية بهذا الكيان(.((3
حاول مجلس الوزراء الخروج بصيغة تر ٍ
اض تنطلق من التقرير الذي
أعدته اللجنة األوىل ،والذي يُثبِت بوضوح عدم قدرة املنظمة عىل
اتخاذ موقف ُمو َّحد بشأن األوضاع املستجدة يف اإلقليم .فقد رأى
هذا التقرير أ ّن الشعب الصحراوي أعلن قيام دولته املستقلة؛ ومن
مثة فإنه مارس حقه يف تقرير املصري ،األمر الذي مل ي ُعد ممك ًنا معه
االعرتاف بحركة تحرير .ث ّم إ ّن االعرتاف بالدول ليس من اختصاص
املنظمة ،بل من اختصاص الدول( .((3وهكذا يتضح أنه عىل الرغم من
 32الحسيني ،ص .343
 33الشامي ،ص .227
 34كان تقرير لجنة التحرير يويص باالعرتاف بجبهة البوليساريو ،بنا ًء عىل أنها حركة
التحرير الوحيدة يف الصحراء اإلسبانية التي تناضل من أجل استقالل اإلقليم.
 35الحسيني ،ص .344
 36املرجع نفسه ،ص .345

يل ،تدخُّل الجزائر يف قضية الصحراء
كشف هذا األمر ،عىل نح ٍو ج ٍّ
املغربية ،وهو ما ظلت تكذبه الحكومة الجزائرية للحفاظ عىل
موقفها الرسمي .وقد صاحب ذلك تسارع يف وترية التسلح إذ
تصاعدت ميزانية الحرب الجزائرية بنسبة  ،%20وتجاوزت 340
مليون دوالر لرشاء العتاد الحريب الذي طلبته من مرص عام .((3( ١٩٧٦
ويف هذا اإلطار ع َّززت القوات الجزائرية وجودها وتجهيزاتها يف
املنطقة ،وهاجمت بعنف القوات املغربية املوجودة بأمغاال ،وهو
األمر الذي جعل الحسن الثاين يوجه رسال ًة إىل الرئيس هواري
بومدين ،يف  15شباط /فرباير  ،1976جاء فيها "أطلب منكم كذلك
إ ّما أن تعملوا بحرب مكشوفة ومعلنة جها ًرا ،وإ ّما بسالم مضمون
دول ًّيا عىل جعل ح ّد يف املستقبل للقول السائد يف بالدي وبني أفراد
شعبي ،إ ّن الجزائر يعادل مدلولها التقلب وعدم الوفاء بالعهود"(.((3
تبقى حوادث أمغاال آخر منوذج لالصطدام املبارش؛ ذلك أ ّن تفادي
هذه املواجهة وجد موقفًا مؤيّ ًدا له يف اإلسرتاتيجيتني العسكريتني
37
38

نادي ،ص .50
الحسن الثاين ،انبعاث أمة ،ج ( 21الرباط :مطبوعات القرص املليك ،)1976 ،ص .17

دراسات وأوراق تحليليّة
المغرب والجزائر :الجوار الصعب

املغربية والجزائرية ،ولدى املسؤولني السياسيني لهذين البلدين(.((3
وقد انتهجت الدبلوماسية الجزائرية من جديد حمل ًة غري مبارشة
ض ّد املغرب يف دعمها الالمرشوط لجبهة البوليساريو ميدان ًّيا؛ وذلك
بتسليحها ،ودفع عنارصها إىل القيام بهجامت عسكرية ض ّد املغرب
بهدف إنهاكه اقتصاديًّا .ومن مثة إجباره عىل الرتاجع عن مواقفه
والتنازل عن مطالبه ،ودعم تلك الجبهة دبلوماس ًّيا ،عىل مستوى
منظمة الوحدة األفريقية ،كإطار قانوين لفك النزاع األفريقي بهدف
حصول الجبهة عىل االعرتاف بها دول ًة كاملة العضوية.
جعل هذا األمر املنظمة إزاء تناقض موضوعي؛ نتيج ًة لتطور مواقف
الدول من اإلجامع والتوافق الذي طبع مختلف قراراتها برصاع ِ
خطر؛
إذ بدأت تلوح بوادر ع ْجز املنظمة يف أُفق عالقات الدول األطراف
وبني املنظمة ،بخاصة بعد إخفاق الدول األفريقية يف عقْد مؤمتر
استثنايئ لبحث الوضع يف إقليم الصحراء ،وفق القرار الذي اتخذه
املسؤولون اإلفريقيون خالل قمة جزيرة موريس  ،((4( 1976وهو األمر
الذي مل يحدث ألسباب مادية وموضوعاتية.
بنا ًء عىل ذلك ،وخالل انعقاد مؤمتر القمة بالخرطوم عام  ،1978جرى
كل من السودان،
تشكيل لجنة الحكامء؛ وهي تتكون من رؤساء دول ّ
وتنزانيا ،ومايل ،ونيجرييا ،وقد كانت مهمتها متمثّلة بج ْمع املعلومات
عب االتصال باملغرب والجزائر وموريتانيا .واستنا ًدا
الكافية عن القضيةْ ،
إىل تقريري اللجنة الفرعية واألمني العا ّم يف  23حزيران /يونيو ،1979
أصدرت اللجنة األفريقية توصيات خاص ًة بإجراء االستفتاء يف منطقة
الصحراء ودفعها إىل اجتامع قادة رؤساء الدول األفريقية الذي ُع ِقد
مبرنوفيا يف متوز /يوليو  .1979وكان مفاد الر ِّد املغريب أ ّن الشعب
الصحراوي قد ق َّرر مصريه نهائ ًّيا ،من خالل نوابه يف "الجامعة" الذين
أبدوا تشبثهم بالوطن األم.
عب عنه الحسن الثاين
وتأكّد هذا االتجاه من خالل املوقف الذي َّ
يف ندوة صحافية ،يف األول من حزيران /يونيو  ،1981وذلك بوضع
حل
ح ّد نهايئ ملشكلة الصحراء املغربية ،مش ًريا إىل رغبته يف اقرتاح ّ
أفريقي( .((4ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،تو َّجه بصفة شخصية
إىل حضور أشغال مؤمتر نريويب ،عىل إثر "حملة" دبلوماسية واسعة
شملت نحو  90دولةً.
 39الحسيني ،ص .480
 40رضوان ،ص .230
 41الحسيني ،ص .359
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ورافقه يف تلك الحملة ،إضاف ًة إىل األعضاء الرسمني ،وف ٌد مه ٌّم يض ّم
رئيس فريق املعارضة االتحادية يف الربملان والكاتب العا ّم لحزب
التقدم واالشرتاكية .وقد أوضح أ ّن ارتباط الصحراء باملغرب بعد توقيع
اتفاقية مدريد أصبح أم ًرا مؤك ًدا عىل نح ٍو ال رجعة فيه؛ وذلك بإرادة
السكان التي اتخذت ع ّدة أشكال" .فالجامعة" التي لها طابع متثييل
حقيقي أعلنت أ ّن الصحراء جزء من اململكة ،كام أ ّن االنتخابات
الح َّرة كانت مناسب ًة للصحراويني يك يعربوا بوضوح عن إرادتهم يف أن
كل األقاليم الصحراوية ق َّدمت
يبقوا مرتبطني باملغرب .وأخ ًريا ،فإ ّن ّ
ع ّدة مرات الوالء الذي ي ُع ّد وفق القانون التقليدي املغريب تعب ًريا عن
االرتباط مبجموع الكيان الوطني الذي ميثّله أمري املؤمنني(.((4
أ َّدى القرار املغريب املتمثّل بقبول االستفتاء إىل تح ّول جديد يف دينامية
إحالل السالم يف منطقة شامل غرب أفريقيا .وأ َّدى هذا القرار مبارش ًة
إىل ر َّدات فعلٍ  ،منها موقف الرئيس الجزائري الذي أشار إىل أ ّن
استفتاء تقرير املصري لن يكون له مع ًنى إال يف حال تنظيمه ،ويف
حال كونه ح ًّرا ،مش ًريا إىل رضورة توافر رشطني رئيسني هام" :انسحاب
القوات واإلدارة العامة املغربية"( ،((4وتحديد تاريخ ملسطَّرة واضحة
عب عن أ ّن وقْف إطالق النار يفرتض
من أجل إجراء االستفتاء .كام َّ
مفاوضات واتفاقات بني الطرفني املعنيني (املغرب والبوليساريو) ،وأ ّن
اللجنة الخاصة ميكن أن تساعدهام للوصول إىل هذه النتيجة ،كام أ ّن
الجزائر مستعدة لتقديم مساهمتها بهذا الشأن(.((4
لقد كان ارتباط املوقف الجزائري بعملية املفاوضات من خالل ثالثة
عنارص أساسية هي:
•إرشاك جبهة البوليساريو بوصفها طرفًا مفاوضً ا ،عىل أساس أن
تؤ ِّد َي الجزائر دور الوسيط.
•إقامة الجمهورية الصحراوية عىل أساس أن تخطط حدودها
خالل املفاوضات.

•إدماج عملية االستقالل االقتصادي لخريات املنطقة يف إطار
التعاون داخل املغرب العريب.
يتناقض ذلك كل ًّيا مع األطروحة املغربية من عملية التفاوض ،فاملغرب
يرتكز عىل أنّ:
 42خطاب امللك الحسن الثاين يف نريويب ،منشورات وزارة الدولة املكلفة بالشؤون
الخارجية ،قسم الصحافة واإلعالم ،ص .7
43 Berramdane Abdlkaleq, Le Sahara occidentale: enjeu magrébin (Paris:
Karthala, 1992), p. 70.
 44الحسيني ،ص .361
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•الجزائر هي الطرف املعني بالنزاع بصفة أساسية؛ ومن مثة
ينبغي إجراء املفاوضات املبارشة معه.
•مغربية الصحراء مسألة نهائية ال تقبل أدىن تراجع.

•إمكانية تطبيق مقررات منظمة الوحدة األفريقية.
لك ّن تباعد وجهات النظر املتعلقة بأساسيات الجلوس إىل طاولة
املفاوضات أ َّدى بالجزائر إىل مامرسة ضغط دبلومايس لج ْعل املغرب
إزاء األمر الواقع ،وذلك عن طريق قبول الجمهورية الصحراوية داخل
منظمة الوحدة األفريقية ،وتكثيف هجامت البوليساريو؛ بهدف
خلخلة التوازن اإلقليمي ملصلحة أطروحة انفصالية.
وقد حددت لجنة املتابعة اإلطار والشكليات التي سيجرى فيها االستفتاء
إبان اجتامعها بالعاصمة الكينية نريويب يف آب /أغسطس ،1981
وأشارت إىل أ ّن السؤال الذي سيو ّجه إىل الشعب الصحراوي هو
االختيار بني االستقالل أو االندماج يف املغرب ،عىل أن تقوم اللجنة،
بتعاون مع األمم املتحدة ،بتنظيم االستفتاء .كام حددت اللجنة
إبان اجتامع نريويب بني  8و 9شباط /فرباير  1982جميع الشكليات
التي يجب أن يخضع لها وقْف إطالق النار وإقامة استفتاء باملنطقة
تحدي ًدا ً
بأي
شامل( .((4لكنها مل ت ُِْش مطلقًا إىل حركة البوليساريو ّ
أي دولة مل تعرتف بـ "الجمهورية الصحراوية" ،وذلك
صفة ،كام أ ّن ّ
بعكس ما كان عليه األمر يف املؤمترات السابقة؛ ما يعني أ ّن املوقف
املغريب استطاع أن يكبح جامح التدهور الذي عرفته عالقاته بأفريقيا،
والذي بلغ قمته يف مؤمتر مرنوفيا عام .((4(1979
عىل الرغم من الجهد السيايس والدبلومايس الذي بذلته منظمة
الوحدة األفريقية ،فإ ّن هذا الجهد تعرض لالنهيار بعد أن وقعت
املنظمة يف تناقض واضح؛ وذلك حينام أقدم أمينها العا ّم أدم كودجو
عىل استدعاء الجمهورية الصحراوية عض ًوا يف املنظمة لحضور أشغال
االجتامع الوزاري بأديس أبابا ،يف  ،1982 /2 /23لبحث قضايا ذات
طابع إداري ،وبالخصوص قضية ميزانية املنظمة .وقد ع َّد املغرب
هذا األمر غري قانو ٍّين ،وغري منسجمٍ مع الجهد السيايس والدبلومايس
األفريقي الرامي إىل تسوية النزاع؛ أل ّن االعرتاف بهذا الكيان ينبغي َّأل
يسبق نتائج االستفتاء(.((4
ارتبطت مبادرة األمني العا ّم كودجو بانسحاب  19دول ًة من االجتامع.
يف حني رأت الجزائر يف تلك املبادرة ،إضاف ًة إىل متكني الجمهورية
 45نادي ،ص .56
 46الحسيني ،ص .366
 47املرجع نفسه ،ص .367
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حق التمثيل ،تحدي ًدا بكل وضوح
الصحراوية من الحصول عىل ّ
لألطراف املعنية بالنزاع؛ أي الجمهورية الصحراوية واملغرب .يف حني
رأى املغرب يف قبول الجمهورية بذلك مخالف ًة واضح ًة ألحكام القانون
الدويل العا ّم بشأن ظهور الدول وتكوينها ،وبخاصة املتوافرة عىل
العنارص الرئيسة املتمثّلة بالسكان ،والسيطرة الفعلية عىل اإلقليم،
ووجود سلطة حاكمة ذات سيادة .ومن مثة ،فإ ّن قبول الدولة بوصفها
عض ًوا يخضع للتوافر عىل العنارص األساسية الخاصة بقيام الدولة؛ أل ّن
االعرتاف ي ُع ّد قرا ًرا سياسيًّا فحسب .وتؤكِّد تطبيقات األمم املتحدة
بهذا الخصوص أ ّن قبول دولة ما عض ًوا يقتيض حصولها عىل االستقالل
رشطًا أ ّو َل لقبولها .لذا ،فإ ّن إعالن االستقالل من جانب واحد ال ميكن
األخذ به يف القبول بعضوية ضمن منظمة الوحدة األفريقية(.((4
وهكذا أخفق جهد تسوية القضية ضمن إطار مؤسسايت أفريقي،
ل ُيحال ملف الصحراء عىل أنظار األمم املتحدة التي تعاملت معه من
زاوية سياسية ،بنا ًء عىل القرار الذي ح َّدد الطرائق والوسائل الكفيلة
حل سيايس عادل وحاسم بشأن النزاع .فقد طالب هذا
بالتوصل إىل ّ
القرار طريف النزاع ،املغرب والبوليساريو ،بالدخول يف مفاوضات
للتوصل إىل وقف إطالق النار ،متهي ًدا لالستفتاء(.((4
وبالتوازي مع ذلك ،وإزاء اشتداد امله ّمة الدبلوماسية ،اتجه املغرب
إىل تعزيز وجوده امليداين مستفي ًدا من التحوالت الدولية والعربية
سعي
املتمثّلة أ َّوال بسقوط الشاه ("دريك" أمريكا) ،وما فرضه من ٍ
أمرييكٍّ من أجل رفْع دعمها لألنظمة املتعاونة التي كان املغرب
ضمنها ،واملتمثّلة ثانيًا بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ،وما فرضه السعي
الغريب لتعميم الخطوة املرصية ِّ
وفك الحصار عنها .فذلك هو ما ق َّدمه
فضل عن لقاء شمعون برييز رئيس
املغرب يف مؤمتر فاس ً ،1982
الوزراء اإلرسائييل آنذاك بإفران عام .1984
تب ًعا لذلك ،استفاد املغرب من الدعم العسكري لإلدارة األمريكية
يف عهد رونالد ريغان الذي اتجه إىل ضامن التوازن العسكري
باملنطقة( .((5وقد اعتمد املغرب يف هذا الصدد إسرتاتيجي ًة عسكري ًة
ذات شقني؛ متثَّل الشق األول بالوحدات املتنقلة التي وضعت عىل
كاهلها عمليات متشيط اإلقليم وتطهريه من قوات البوليساريو ،ومتثّل
الشق اآلخر بإقامة ُج ُدر دفاعية من الرمال واألحجار( .((5واكتمل
48
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دراسات وأوراق تحليليّة
المغرب والجزائر :الجوار الصعب

ذلك بتحقيق اخرتاق مه ّم يف املجال الدبلومايس عرب توقيع املغرب
اتفاقي َة االتحاد العريب األفريقي مع ليبيا عام 1986؛ فمن خالل هذه
االتفاقية ،جرى إيقاف الدعم الليبي للبوليساريو.
وهــكــذا قـــ ّدم األمـــن الــعــا ّم لــأمــم املــتــحــدة دي كــويــار،
يف آب /أغسطس  ،1988مخططه الهادف إىل تنظيم استفتاء لتقرير
املصري يف الصحراء بتنظيم األمم املتحدة ومراقبتها ،وبالتعاون مع
منظمة الوحدة األفريقية .ويف  30آب /أغــســطــس  ،1988وافق
املغرب وجبهة البوليساريو موافق ًة مبدئي ًة عىل مخطط السالم
األممي املقرتح( .((5ويف ضوء ذلك جرى تعيني ممثِّل خاص لألمني
العا ّم األممي ،فوضع خط ًة تفصيلي ًة لتنظيم االستفتاء .ث ّم إ ّن مجلس
األمن أصــدر ،يف  19نيسان /أبريل  1991القرار رقــم  690الذي
قىض إنشاء بعثة أممية ،أُطلق عليها اسم "مينورسو" ،لإلعداد ألمر
االستفتاء واإلرشاف عليه ،عىل أساس أن يبدأ رسيان وقف إطالق النار
يف  6أيلول /سبتمرب .((5(1991
كان املغرب يهدف من وراء قبول االستفتاء إىل تغييب األطراف األخرى
املتورطة يف الرصاع ،من خالل تجاهله املقصود للدول التي ساعدت
البوليساريو( .((5وجاء تبلور مرشوع االستفتاء إفرازًا لسلسلة تطورات
نوعية يف املنطقة ،وموازيًا لعودة العالقات املغربية الجزائرية  -بعد
قطيعة دامت  14عا ًما  -عىل إثر لقاء  10حزيران /يونيو  1988بني
امللك الحسن الثاين والرئيس الجزائري األسبق الشاذيل بن جديد.
وكانت يف ذلك التقارب إشارة إىل تراخي قبضة املؤسسة العسكرية
الجزائرية يف توجيه سياسة الجزائر من جهة ،ومساعدة داعمة
لعملية التفاهم عىل خطة جرى التفاوض فيها طَوال الفرتة 1988
و ،1990من جهة ثانية .ونُس ِّجل إخفاق سياسة املحاور الثنائية
خصوصا ،بعد التجربة امل ُ َّرة ملحور املغرب – ليبيا ،مقابل محور
ً
الجزائر  -تونس – موريتانيا ،وهي تجربة أدت إىل إضعاف األطراف
كلّها من جهة أخرى .وقد ارتبطت هذه التطورات برتاجع ح َّدة
االستقطاب الدويل بني املعسكرين الرشقي والغريب بسبب بداية
تفكُّك املعسكر الرشقي ،من دون إغفال الربوز املتصاعد لالستقطاب
الفرنيس األمرييك وتبلور تحدي التكتل األورويب يف مواجهة دول
الشامل األفريقي.
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وعىل الرغم من التحوالت الجوهرية التي طبعت عالقات دول
املنطقة منذ عام  ،1988والتي تخللها فتْح الحدود املغربية الجزائرية
وانفراج األزمة السياسية بينهام ،وعىل الرغم كذلك من إنشاء اتحاد
املغرب العريب قصد متتني عالقات التعاون عىل مختلف املستويات(،((5
وظهور النظام العاملي الجديد املساعد عىل تفعيل دور األمم املتحدة،
حسم نزاع الصحراء وتسويته نهائ ًّيا.
مل تحدث مساهمة فعالة يف ْ
فبعثة املينورسو املكلفة بتنظيم االستفتاء جعلت األمني العا ّم وص ًّيا
عىل الصحراء املغربية ،مخرتقًا للصالحيات التي ُخ ِّول إيَّاها .وعىل
الرغم من ذلك ،نجح يف تحقيق لقاء بني وفدي املغرب والبوليساريو
يف الفرتة املمتدة بني  17و 19متوز /يوليو  1993بالعيون ،متجاوزًا
بذلك إحدى الصعوبات الكربى التي َّ
تعث عندها "مسلسل" السالم
باملنطقة .ويف املقابل مل يُ َؤ ِّد ذلك إىل تسوية الخالف املرتبط بصفات
املشاركني يف االستفتاء(.((5
كانت هذه املشكلة من أش ّد املشكالت التي واجهت عملية إجراء
االستفتاء تعقي ًدا .فمن خالل التقرير األسايس الذي شكّل اإلطار العا ّم
لخطة التسوية التي تق ّدم بها برييز دي كويالر ،والتي صدرت يف
حسم بشأن طريقة املشاركة يف عملية
متوز /يوليو  ،1991مل يكن مث ّة ْ
كل
تحديد الهوية؛ ما جعل هذا الجانب عرض ًة لتأويالت وتصورات ّ
طرف عىل حدة ،ما عدا ما يتعلّق بقبول قوائم اإلحصاء اإلسبانية
حق املشاركة يف
عام  ،1974وجعلها األساس الذي مينح الصحراويني ّ
هذا االستفتاء .وقد حدث خلط نتجت منه مواقف متباينة بشأن
من سيشارك فيه ،وبشأن من لن يشارك فيه أيضً ا .وتبدو اإلحصاءات
كل األطراف متناقضةً .ففي وقت رفضت فيه البوليساريو
املقدمة من ّ
اإلحصاء اإلسباين يف البداية ،مق ّدر ًة سكان الصحراء مبليون نسمة،
اتهمها املغرب بأنها ت ُدخل ضمن هذا العدد الالجئني واملهاجرين
الذين نزحوا إىل منطقة تندوف من دول أفريقية مجاورة.
بعد ذلك ،عادت جبهة البوليساريو إىل القبول باإلحصاء اإلسباين
وق ّدرت الزيادة التي طرأت عليهم يف ما بعد بنسبة ترتاوح ما بني %10
و .((5(%15وللخروج من هذا املأزق ،عمدت األمم املتحدة من خالل
مجلس األمن إىل َص ْوغ خيارات أخرى للدور الذي ميكن أن تؤ ِّديه
 55رضوان ،ص .239
 56املساري ،ص .298
 57أحمد مهاية" ،االستفتاء يف الصحراء الغربية امتحان جديد لألمم املتحدة" ،مجلة
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يف مجال تسوية هذا النزاع يف حال عدم تق ُّدم مخطط السالم الذي
وضعته(.((5
وبعد توقيع اتفاقية هوسنت  ،1997جرى تعيني جيمس بيكر مبعوث ًا
شخصيًّا لألمني العا ّم يف الصحراء املغربية ،بعد أن قضت املنظمة
ستّ َة أعوامٍ يف متاهة االستفتاء .وكان موضوع تحديد هوية األشخاص
الذين تُفرتض مشاركتهم يف االستفتاء الذي انطلق عام  1994قد وصل
إىل باب مسدود ،بفعل مامرسة االنفصاليني الذين أرصوا عىل عدم
إدراج عرشات اآلالف من أبناء الصحراء يف لوائح االستفتاء ،إضاف ًة
إىل إغراقهم اللوائح امل ُع َّدة بتندوف بأسامء أشخاص ال عالقة لهم
باملنطقة ،وإعادة تسجيل هذه األسامء مبخيامت الحامدة(.((5
ويف تقرير ملجلس األمن ،يف  22أيار /مايو  ،2000أكد كويف أنان ،بنا ًء
عىل توصيات مبعوثه الخاص جيمس بيكر إىل الصحراء الغربية ،د ْعمه
الكامل للجهد املستمر الذي تبذله بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف
الصحراء الغربية ،لتنفيذ خطة التسوية واالتفاقات التي اعتمدها
الطرفان بشأن إجراء استفتاء ح ٍّر ونزيه ومحايد ،عىل الرغم من
الخالفات املوجودة بني الطرفني املعنيني( .((6غري أ ّن االختالف الجذري
يف وجهات النظر ،بشأن رشوط إجراء االستفتاء املتعلّقة بتحديد
هوية املشاركني ،أوصل مسألة االستفتاء إىل باب مسدود.
إزاء هذه الوضعية ،أخذت األمم املتحدة تدفع يف اتجاه مرشوع
حل سيايس متفا َوض فيه إزاء هذه الوضعية ،وهو ما رأى فيه
ّ
بعض املتت ِّبعني دراس ًة إلمكانية تصور خيار ثالث وفرضية اقرتا ٍح
لحل ما .وفاجأ املغرب األطراف املعنية بقضية الصحراء يف اجتامع
ّ
برلني  ،2000مقرت ًحا إجراء مفاوضات مبارشة مع البوليساريو يف أفق
حل نهايئ ودائم .وأعلن استعداده لفتح حوا ٍر جا ٍّد مع
التوصل إىل ّ
الطرف اآلخر لتحديد مآل األقاليم الصحراوية يف إطار وحدة املغرب
وسيادته وتنظيمه الجهوي(((6؛ ما أ َّدى إىل قلب التوازن املغريب
الجزائري بخصوص قضية الصحراء ،وال سيام بعد إعالن األمم املتحدة
مرشو َع االتفاق  -اإلطار الخاص بالحكم الذايت يف متوز /يوليو 2001
الذي قوبل مبعارضة جزائرية شديدة.
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وينص هذا االتفاق عىل انتخاب األشخاص املسجلني يف لوائح تحديد
ّ
الهوية م َّد َة أربع سنوات للهيئة التنفيذية يف الصحراء يف املرة األوىل،
وبعد ذلك يُحال أمر انتخاب الهيئة التنفيذية عىل أعضاء الهيئة
الترشيعية التي ينتخبها جميع املدرجني يف لوائح اإلعادة إىل الوطن
بتاريخ  31ترشين األول /أكتوبر  ،2000م َّمن بلغوا مثانية عرش عا ًما.
ويجرى تحديد الوضع النهايئ لألقاليم املذكورة من خالل استفتاء يتفق
الطرفان عىل تاريخه خالل خمس سنوات تيل دخول االتفاق  -اإلطار
كل املقيمني يف تلك األقاليم
حيز التنفيذ .ويشارك يف هذا االستفتاء ّ
طوال السنة التي تسبق االستفتاء .وبعد املوافقة عليه تقرتح األمانة
كل من املغرب ،والبوليساريو ،والجزائر،
العامة لألمم املتحدة عىل ّ
وموريتانيا ،واألمني العا ّم لألمم املتحدة ،توقيعه؛ بالنظر إىل أ ّن هذه
األطراف كلّها مساندة لالتفاق(.((6
لك ّن الجزائر عارضت هذا التوجه ،وش َّنت حمل ًة دعائي ًة ض ّد
االتفاق  -اإلطار ،وسارعت إىل رفض تقرير األمني العا ّم لألمم املتحدة
يف شباط /فرباير  ،((6( 2001وهو ما أ َّدى إىل إحياء امللفات القدمية،
رسم الحدود بني البلدين ،والتعاون األمني بينهام،
وعىل رأسها ملف ْ
والتضارب يف السياسات إزاء املشاريع األوروبية واألمريكية باملنطقة،
وال سيام بعد سعي الجزائر لالندماج عسكريًّا يف املنظومة املتوسطية
من خالل حلف الناتو ،واالندماج اقتصاديًّا يف االتحاد األورويب من
خالل اتفاق الرشاكة ،والحرص الجزائري عىل إبعاد املغرب عن
املجال األفريقي ،إث ْر الدعم الذي ق َّدمته الجزائر للمبادرة الليبية التي
تتعلّق باالتحاد األفريقي ،والتي أُعلن عنها يف إطار القمة األفريقية
االستثنائية رست الثانية .وقد مثَّل حضور البوليساريو عائقًا إلمكانية
عودة املغرب إىل املنظمة األفريقية التي أصبحت ت ُسمى بد ًءا من
هذه القمة "االتحاد األفريقي".
ويف املقابل اتضحت رغبة الجزائر يف تقوية مكانتها من خالل
حضورها القمة الفرنسية األفريقية بــيــاونــدي ،يف منتصف
كانون الثاين /يناير  ،2001بعد أن قاطعت تلك القمة منذ بداية
فضل عن عودة أجواء سباق التسلح الذي انخرطت
السبعينيات .هذا ً
فيه الجزائر عندما أقدمت عىل اقتناء أسلحة بريطانية بقيمة
 7.5ماليني دوالر ،ث ّم تلتها صفقتها العسكرية الضخمة مع روسيا
التي اقتنت مبقتضاها أسلح ًة بقيمة  2.5مليار دوالر ،وذلك أثناء
زيارة الرئيس بوتفليقة لروسيا.
62
63

املرجع نفسه ،ص .102
ليىل ،ص .77

دراسات وأوراق تحليليّة
المغرب والجزائر :الجوار الصعب

ويف مقابل رفْض الجزائر والبوليساريو االتفاق – اإلطار ،برز التوجه
الذي تقوده الجزائر من أجل الهيمنة والتوسع املتمثّل بخيار التقسيم؛
ذلك أنها اقرتحت تقسيم الساقية الحمراء ووادي الذهب .وقد ق ّدم
األمني العا ّم كويف أنان تقريره ملجلس األمن يف  19شباط /فرباير 2002
املتعلق بوضعية عملية التسوية األممية بالصحراء والخيارات
املستقبلية وهي:
•إجراء االستفتاء.

موسع يف إطار السيادة املغربية.
•م ْنح حكم ذايت َّ
•تقسيم الصحراء بني البوليساريو واملغرب.

•س ْحب بعثة املينورسو من الصحراء(.((6
يبدو أ ّن الجزائر عملت يف اتجاه األخذ بخيار التقسيم ،ليُف َّجر صدام
مغريب جزائري؛ إذ أعلن املغرب أ ّن هذا املوقف يعكس رغبة الجزائر
حق
التوسعية ونزوعها إىل الهيمنة يف املنطقة ،كام أنه يُبطل دعاوى ّ
تقرير املصري التي كانت ترتكز عليها الجزائر نفسها يف دعمها لجبهة
ني
البوليساريو .ورأى املغرب أ ّن هذا األمر مناقض للمبادئ التي بُ َ
عليها االتحاد املغاريب .لذا ،فإ ّن مرشوع التقسيم املقرتح يستهدف
فعل تعسف ًّيا لجزء من األقاليم الجنوبية للمغرب ،ويستهدف كذلك
ً
تقسيم القبائل واألفخاذ واألُرس ،من دون أخذ املصالح املرشوعة
للسكان املعنيني يف الحسبان؛ وهو ما جعل املغرب يتهم الجزائر
الحل السيايس التفاويض لقضية الصحراء ونسفه ،وبأ ّن
مبحاولة إفشال ّ
السياق تُس َّجل
خطة التقسيم ته ّدد املغرب وغريه بالبلقنة .ويف هذا ِّ
مسؤولية الدولة الجزائرية قانونيًّا وسياسيًّا(.((6
وما زاد الوضع تأز ًما ،زيارة بوتفليقة مخيامت تندوف التي ُع َّدت
أي رئيس جزائري منذ عام .1976
سابقةً؛ إذ مل يسبق أن قام بذلك ّ
وقد كانت زيارته يف نهاية شباط /فرباير  ،2003ليعلن بعدها أ ّن
قضية الصحراء ليست ملفًّا يُطوى ،وأ ّن مصري االتحاد املغاريب مرتهن
بها .كام أكد يف رسالة بعث بها إىل رئيس جبهة البوليساريو ،مواصلة
الحكومة الجزائرية دعمها لهذه الجبهة ،وأ ّن الجزائر متشبثة بخيار
حل لنزاع الصحراء وما يتطلَّبه من تطبيق لخطة
تقرير املصري بوصفه ًّ
التسوية.
أعلنت الجزائر ،أواخر متوز /يوليو  ،2004استعدادها لرفع ملف
فصل
الحدود مع املغرب إىل األمم املتحدة من أجل الفصل يف الخالف ً
 64جريدة االتحاد االشرتايك.2002 /2 /21 ،
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رسمٍ نهايئ للحدود؛ انطالقًا من مرجعية قانونية هي
نهائ ًّيا ،ومن أجل ْ
اتفاقية حزيران /يونيو  .1972وما يفرس سعي الجزائر لطرح امللف
هو بروز مس ًعى مغريب ملراجعة املوضوع كلّه بعد ظهور أطروحة
التقسيم ،وال سيام أ ّن املغرب مل يص ّدق نهائيًّا االتفاقية التي كانت
موافقته عليها مرشوطة باالستغالل املشرتك ملناجم الحديد بتندوف،
ودعم الجزائر السرتجاع املغرب صحرا َءه ،وهو أم ٌر مل يت َّم .لهذا كان من
املنتظر أن يعرف هذا امللف تطورات متجدد ًة بني البلدين ،بخاصة
بعد أن زار بيرت فان والسوم املبعوث الشخيص لكويف أنان املنطقة،
وأعلن يف  17ترشين األول /أكتوبر  ،2005أنه ال ميكن التوفيق بني
مواقف األطراف املعنية بالقضية.
حل يريض جميع األطراف ،وقد وجد
لقد كان من املستحيل إيجاد ّ
الرئيس بوتفليقة يف تلك الزيارة فرص ًة ليؤكّد أ ّن مسألة الصحراء يجب
ُحل يف إطار األمم املتحدة؛ ألن مشكلة تصفية االستعامر تخضع
أن ت ّ
(((6
كلّها لصالحيات األمم املتحدة  .يف حني أكّد املغرب أ ّن التسوية
حل سيايس شامل تقبله
النهائية مللف الصحراء مت ُّر عرب التوصل إىل ّ
جميع األطراف(.((6
لحل
املوسع للصحراء هي الصيغة املمكنة ّ
تبقى صيغة ال ُحكم َّ
حل آخر
أي ٍّ
املشكالت املتعلّقة بها ،إزاء انعدام إمكاني ٍة لف ْر ِض ِّ
عىل األطراف املعنية ،وإزاء محدودية اآلثار التي تسعى الجزائر
والبوليساريو لرتتيبها؛ من خالل إشاعة التمرد والخروج عىل القانون
يف الجنوب املغريب .ففكرة الحكم الذايت تعود ،كام سبقت اإلشارة
إىل ذلك ،إىل خطة بيكر األوىل املعروفة بـ "االتفاق – اإلطار"،
حل ثالث ملشكالت
وهي الخطة التي تضمنت ،أ َّو َل مرة ،إمكانية ٍّ
الصحراء( ،((6بعد أن وصلت خطة االستفتاء إىل باب مسدود.
خاص لحكم ذايت جهوي يف
إ ّن سري املغرب يف اتجاه إقامة نظام ّ
الصحراء ،عىل نحو جدي ومقنع ،حتى لو رفض الطرف اآلخر الحوار،
سيكون له من دون ٍّ
شك وق ٌع إيجايب عىل املستوى الدويل؛ ما دام
سيقوم عىل احرتام إرادة سكان اإلقليم ومتكينهم من تسيري شؤونهم
بأنفسهم .وقد أتبثت التجرية يف حاالت مامثلة (يف أوروبا نفسها)
خف الضغط الدويل وانحرس املد االنفصايل؛
أنه كلّام تحقّق ذلك ّ
أل ّن الحكم الذايت الذي اقرتحه امللك محمد السادس يتجاوز ما يُعرف
 66رشيد عفيف" ،بيرت فان والسوم يف ختام زيارته للمنطقة" ،جريدة األحداث املغربية،
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بالجهوية ومجالسها التي تخضع حال ًّيا لوصاية وزارة الداخلية ،والتي
ترتبط بربامج األحزاب السياسية.
ويتطلب هذا األمر كث ًريا من التمحيص والشجاعة السياسية؛ أل ّن
سلطة الحكم الذايت سوف تعتمد عىل انتخابات محلية يشارك فيها
سكان املناطق املعنية ،بنا ًء عىل لوائح تحديد الهوية ومدة اإلقامة
كام حددها القرار األممي رقم  .2001/1359وهذه االنتخابات تنبثق
منها حكومة محلية ذات صالحيات واسعة ،وينبثق منها برملان محيل
منتخب وسلطة قضائية محلية؛ ما يعني وضْ ع السلطات الثالث
(القضائية ،والتنفيذية ،والترشيعية) يف منطقة الحكم الذايت ،مقابل
السلطات نفسها عىل املستوى املركزي الوطني(.((6
لقد تأجج الرصاع من جديد بعد دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
يف رسالة موجهة إىل اجتامع أبوجا ،يف  28ترشين األول /أكتوبر 2013؛
لتوسيع سلطات املينورسو يف الصحراء ،لتشمل حقوق االنسان.
افتعال ألزمة جديدة بني البلدين،
ً
وهو ما ع ّدته حكومة الرباط
ومحاول ًة تكتيكي ًة إلحراج املغرب وإضعاف موقفه تجاه الرأي العا ّم
الدويل .من أجل ذلك استدعى املغرب سفريه بالجزائر للتشاور معه،
رصح ملك املغرب محمد السادس ىف خطاب ألقاه مبناسبة الذكرى
و ّ
الـ  38لـتنظيم "املسرية الخرضاء" ،بأ ّن خصو ًما يدفعون األموال لرشاء
ٍ
ٍ
ومواقف ملنظامت تعادي بالده؛ من أجل تعاملٍ غريِ
منصف
أصوات
َ
مع املغرب ىف قضية إقليم الصحراء.
لك ّن عدم تطبيق هذا القرار نتيج ًة لصالبة املوقف املغريب وديناميته،
ونتيج ًة لتمرير قرار دويل جديد بشأن الصحراء ال يخدش املوقف
املغريب ،أ َّدى إىل إضعاف موقف البوليزاريو وتعزيز موقف املغرب،
وخ َّول مجلس األمن الدويل ،من خالل قراره األخري املتعلق بقضية
الصحراء ،كريستوفر روس ،ب ْدء جوالت مكوكية ،رشيطة أن تكون
حاسم ًة لبدء املفاوضات ،مؤك ًدا أ ّن عــام  2015سيشكل منعطفًا
جدي ًدا يف نزاع الصحراء.
بوجه عا ٍّم ،ميكن تفسري سوء الجوار بني الدولتني بع َّدة متغريات
داخلية وخارجية نُجملها يف النقاط التالية:
متغريات ذات طابع فردي مرتبطة بعوامل سيكولوجية لها عالقة
بطبيعة القادة السياسني يف املغرب والجزائر (الخالف بني امللك
مثل).
الحسن الثاين والرئيس أحمد بن بلة ً
 69باهي محمد "ما هي العالقة بني الحكم الذايت واملجلس االستشاري الصحراوي ،جريدة
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تأثري اختالف األنظمة السياسية والتباين األيديولوجي بني الدولتني؛
رصح بذلك
إذ ينظر ّ
كل طرف إىل اآلخر عىل أنه مصدر تهديد ،كام ّ
الرئيس هواري بومدين بقوله" :ال خالف أ ّن قضية الصحراء الغربية
قد أبرزت من جديد جوهر الخالفات األيديولوجية والسياسية وحتى
اإلسرتاتيجية بني بلدان املنطقة"(.((7
السباق نحو الزعامة اإلقليمية يف املنطقة وما ارتبط بها من تضارب
يف املصالح بني الدولتني ،ونهج لسياسة املحاور بالنسبة إىل الدولتني.
األهمية اإلسرتاتيجية واالقتصادية ملنطقة تندوف.
الوضعية الداخلية للبلدين.
ضغوط البيئة الخارجية؛ وهي تتمثّل مبحاولة الجزائر متتني عالقاتها
بالكتلة الرشقية إبان الحرب الباردة ،وبرهان املغرب عىل املعسكر
كل طرف االستفادة من الحرب الباردة.
الغريب؛ لذلك حاول ّ

خاتمة
بنا ًء عىل ماسبق ،يتضح أ ّن تجاوز الجوار الصعب ببعديه الجيوسيايس
والجيوسرتاتيجي ،وتطبيع العالقات الثنائية بني املغرب والجزائر،
كل
وتجاوز حالة الالحرب والالسلم ،واملساهمة يف ُصنع سالم دائمّ ،
ذلك مرتهن بتصفية القضايا املعلَّقة بينهام.
ويف صدارة هذه القضايا قضية الحدود الربية ،وقضية الصحراء.
حل لهذا النزاع ال ميكن فصله عن نقاش جا ٍّد ومسؤول
فإيجاد ّ
وخصوصا أ ّن
يُفيض إىل منوذج إيجايب من ُحسن الجوار والتعاون،
ً
املنطقة تعيش تحديات أمني ًة عديدةً .فقد أصبحت منطقة الساحل
والصحراء مرت ًعا خص ًبا للجامعات اإلرهابية التي كشف خطورتها
التدخل الفرنيس يف شامل مايل ،عالو ًة عىل قضايا الهجرة واملخدرات،
ُرصا تنموي ًة حقيقيةً ،يف زمن
والتهريب ،وهو ما يُف ِّوت عىل املنطقة ف ً
أصبح فيه التكتل رضور ًة ملحةً .وهكذا ينبغي أن تسود ِقي ُم التقارب
والتعاون بني الطرفني ،وأن يسود التعامل اإليجايب مع املتغريات
اإلسرتاتيجية يف املنطقة.
70

الشامي ،ص .229

