
|1

عوامل متعددة
الجزائــر  دولتــي  بــن  السياســية  العالقــات  منــط  اتســم 
واملغــرب بالتوتــر الشــديد خــالل الفــرة األخــرة، وذلــك 
بســبب تصاعــد الخالفــات بــن الدولتــن بســبب عــدد مــن 
ــالن  ــر إىل إع ــة األم ــي أدت يف نهاي ــباب، الت ــل واألس العوام
الجزائــر قطــع عالقاتهــا الدبلوماســية مــع املغــرب، وهــو مــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ميك

ــرب  ــر املغ ــت الجزائ ــل: اتهم ــاط القبائ ــرك يف أوس 1- التح
مبحاولــة زعزعــة اســتقرارها الداخــي مــن خــالل دعــم 
مطالــب “الحركــة مــن أجــل تقريــر املصــر” يف منطقــة 
القبائــل، واملعروفــة باســم “املــاك”، املصنفــة تنظيــاً إرهابيــاً 
يف البــالد، وتتهمهــا الجزائــر بتلقيهــا دعــاً مــن املغــرب 

وإرسائيــل بهــدف زعزعــة اســتقرار الجزائــر. 

واســتندت األخــرة يف هــذه االتهامــات إىل قيــام املبعــوث 
ــو  ــر هــالل، يف شــهر يولي ــم املتحــدة، عم ــدى األم املغــريب ل

املــايض باإلعــالن عــن دعــم بــالده مطالــب هــذه الحركــة يف 
ــا تخضــع  ــا بأنه ــر املصــر، ووصفه الحصــول عــى حــق تقري
لالســتعار الجزائــري منــذ عــام 1963، وقيــام الجزائــر بــوأد 
ــام 2001، وأخــراً يف  ــام 1980، ويف ع محــاوالت اســتقاللها ع

عــام 2019.

2- دعــم ومتويــل اإلرهــاب: اتهمــت الجزائــر املغــرب كذلــك 
بدعــم ومتويــل التنظيــات اإلرهابيــة داخــل الجزائــر، خاصــة 
حركــة “املــاك”، التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا، إىل جانــب 
حركــة رشــاد، وكلتاهــا منظمتــن إرهابيتــن داخــل الجزائــر. 
وتتهــان بإراقــة دمــاء الشــعب الجزائــري خــالل فــرة 
العرشيــة الســوداء، وذلــك بهــدف رضب االســتقرار الســيايس 
واألمنــي الجزائــري، األمــر الــذي رفــع مــن درجــة التوتــر يف 
العالقــات بــن الدولتــن، خاصــة أن املغــرب أعلنــت دعمهــا 
مطالــب حركــة املــاك يف الحصــول عــى حــق تقريــر املصــر 

ــاريو. ــة البوليس ــم لجبه ــري الداع ــف الجزائ ــة يف املوق نكاي
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أعلــن وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطــان لعمامــرة، فــي 24 أغســطس 2021، قطــع العالقــات الدبلوماســية 
ــاد،  ــن كالمعت ــح مواطنــي الدولتي ــة عملهــا لخدمــة مصال ــات القنصلي مــع المغــرب، علــى أن تواصــل البعث
ــرة شــهدت  ــرة األخي ــى أن الفت ــه إل ــر، حيــث أشــار في وذلــك خــالل مؤتمــر صحفــي عقــده بالعاصمــة الجزائ

ارتــكاب المغــرب أعمــال عدائيــة ضــد بــالده.

األسباب الثمانية:
ملاذا أعلنت اجلزائر قطع عالقاتها السياسية مع املغرب؟

األســباب الثمانيــة: لمــاذا أعلنــت الجزائــر قطــع عالقاتهــا السياســية مــع المغــرب؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1318، 26 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــم الجزائــر  ــن: تته ــؤولن الجزائري 3- التجســس عــى املس
ــة، وهــو  ــا إرسائيلي ــة باســتخدام تكنولوجي الســلطات املغربي
ــن  ــج بيجاســوس” للتجســس عــى مســؤولن وصحفي “برنام
جزائريــن، وأعلنــت الخارجيــة الجزائريــة أن بالدهــا تحتفــظ 
بالحــق يف الــرد عــى هــذه األعــال العدائيــة مــن قبــل 

ــرب.  املغ

ــة  ونفــت املغــرب ذلــك، وطالبــت الجزائــر بتقديــم األدل
والرباهــن عــى هــذا االتهــام. ورصح وزيــر الخارجيــة املغريب، 
ــو  ــة “جــون أفريــك” يف شــهر يولي ــارص بوريطــة، مــع مجل ن
املــايض بأنــه يطالــب كل شــخص أو هيئــة وجهــت اتهامــات 
للمغــرب بتقديــم الدليــل أو تحمــل تبعــات افرائهــا الــكاذب 

أمــام القضــاء.

ــراء  ــة الصح ــد قضي ــراء: تع ــة الصح ــول قضي ــاف ح 4- الخ
ــاهمت يف  ــي س ــل الت ــباب والعوام ــر األس ــن أك ــة م املغربي
ــر. فاملغــرب  ــر العالقــات السياســية بــن املغــرب والجزائ توت
تــرى حــل القضيــة مــن خــالل منــح البوليســاريو حكــاً ذاتيــاً 
ــة البوليســاريو  ــر رؤي تحــت ســيادتها، يف حــن تدعــم الجزائ
بإجــراء اســتفتاء شــعبي والحصــول عــى حــق تقريــر املصــر 
وإقامــة الجمهوريــة الصحراويــة املســتقلة عــن املغــرب. 
كــا تدعــم الجزائــر العنــارص املســلحة التابعــة لجبهــة 
ــكرات  ــتضيفهم يف معس ــكرياً وتس ــاً وعس ــاريو مادي البوليس

ــر. ــوب الجزائ ــدوف جن بتن

5- إشــعال الحرائــق يف الجزائــر: تتهــم الجزائــر املغــرب 
بالتــورط يف إشــعال الحرائــق يف غابــات الجزائــر، حيــث رصح 
الرئيــس الجزائــري، عبداملجيــد تبــون، خــالل ترؤســه اجتــاع 
التــي  بــأن معظــم الحرائــق  مجلــس األمــن يف الجزائــر 
اندلعــت يف البــالد نتيجــة أعــال إجراميــة يف األصــل، متهمــة 
“املــاك” وجاعــة “رشــاد” املعارضــة، واملصنفتــن كمنظــات 
ــو املــايض، بتلقــي متويــل مــن املغــرب  ــة يف شــهر ماي إرهابي
التــي حرضتهــا عــى إشــعال الحرائــق يف الغابــات الجزائريــة. 

وألقــت الســلطات الجزائريــة القبــض عــى عــرشات 
املواطنــن بتهمــة االنتــاء لهاتــن الحركتــن، والضلــوع يف 
إشــعال هــذه الحرائــق التــي أســفرت عــن احــراق عــرشات 
اآلالف مــن الهكتــارات مــن الغابــات، ومقتــل مــا ال يقــل عــن 

ــاً.  ــم 33 جندي ــخصاً بينه 90 ش

6- التطبيــع مــع إرسائيــل: تتهــم الجزائــر املغــرب مبنــح 
إرسائيــل الفرصــة للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة ملنطقــة 
ــي  ــن القوم ــد األم ــا وتهدي ــال أفريقي ــريب وش ــرب الع املغ
الجزائــري، وذلــك عــرب توقيــع اتفــاق تطبيــع العالقــات بــن 

املغــرب وإرسائيــل، واتهــام الجزائــر للمغــرب بالتآمــر عليهــا 
ــل.  ــع إرسائي ــاون م بالتع

ولذلــك فقــد شــهدت الفــرة األخــرة تحــركات دبلوماســية 
مكثفــة، قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطــان لعامرة، 
يف محاولــة لحشــد دعــم الــدول األفريقيــة ملنــع منــح إرسائيل 

صفــة عضــو مراقــب داخــل االتحــاد األفريقي. 

وظهــر ذلــك خــالل زياراتــه التــي قــام بهــا ملــر وأثيوبيــا 
ــة  ــة – الجزائري ــات املغربي ــر العالق ــس، وســاهم يف توت وتون
مؤخــراً تريحــات وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي، يائــر البيــد، 
خــالل زيارتــه األخــرة للمغــرب، والتــي أشــار فيهــا إىل قلــق 
ــا  ــراين، م ــري – اإلي ــارب الجزائ ــأن التق ــرب بش ــالده واملغ ب
دفــع الخارجيــة الجزائريــة إلصــدار بيــان اتهمــت فيــه املغرب 
بتحريــض الوزيــر اإلرسائيــي إلطــالق هــذه التريحــات 
ــة،  ــة واالعتباطي ــا باملغلوط ــي وصفته ــر، الت ــيئة للجزائ املس
ــة  ــي ملواجه ــه اإلرسائي ــر حليف ــرب لج ــة املغ ــس رغب وتعك

ــه القومــي.  ــد أمن ــر وتهدي الجزائ

7- التنافــس بــن البلديــن أفريقيــاً: تشــهد الســاحة األفريقيــة 
ــد  ــى متدي ــر ع ــرب والجزائ ــي املغ ــن دولت ــاً ب ــاً رشس تنافس
النفــوذ يف الــدول األفريقيــة كافــة، حيــث بــرزت خــالل 
ــطة يف  ــة نش ــية مغربي ــركات دبلوماس ــرة تح ــنوات األخ الس

ــة.  ــة كاف ــارة األفريقي ــاء الق أنح

ونجحــت هــذه التحــركات يف إعــادة املغــرب لالتحــاد 
األفريقــي وتغيــر مواقــف كثــر مــن الــدول األفريقيــة تجــاه 
قضيــة الصحــراء، وهــو مــا انعكــس يف افتتــاح بعــض الــدول 
األفريقيــة قنصليــات لهــا يف مدينتــي الداخلــة والعيــون 

ــة.  ــراء املغربي ــم الصح ــن إقلي ــن ضم الواقعت

ــر التــي قامــت  ــارت هــذه التطــورات حفيظــة الجزائ وأث
بتحــركات دبلوماســية مضــادة للتحــركات املغربيــة، كــا 
يتنافــس البلــدان عــى لعــب دور إقليمــي يف األزمــة الليبيــة 

ــراء. ــاحل والصح ــة الس ومنطق

ــك املغــريب،  ــا املل ــة: دع 8- فشــل محــاوالت املغــرب للتهدئ
ــايض،  ــو امل ــر يف يولي ــه األخ ــالل خطاب ــادس، خ ــد الس محم
الجزائــر إىل تجــاوز الخالفــات القامئــة وفتــح الحــدود املغلقــة 
ــري،  ــس الجزائ ــا الرئي ــام 1994، ودع ــذ ع ــن من ــن الدولت ب
ــن  ــن دون رشوط، م ــوياً م ــل س ــون، إىل العم ــد تب عبداملجي
ــة  ــات ثنائي ــاء عالق ــة” و”بن ــات األخوي ــر العالق أجــل “تطوي
ــرش  ــأن “ال ــن ب ــاً الجزائري ــوار”، مخاطب ــة والح ــها الثق أساس

ــن املغــرب.  ــداً م ــم أب ــن يأتيانه واملشــاكل” ل
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لماذا أعلنت الجزائر قطع عالقاتها السياسية مع المغرب؟

واعتــربت القيــادة السياســية يف الجزائــر تلــك الدعــوة 
منــاورة سياســية مــن قبــل املغــرب للتغطيــة عــى مــا تقــوم 
ــا  ــت أنه ــي أعلن ــر الت ــد الجزائ ــة ض ــال عدائي ــن أع ــه م ب
ــوم  ــا تق ــبب م ــرب بس ــع املغ ــا م ــر يف عالقاته ــتعيد النظ س
بــه مــن أعــال عدائيــة، ولذلــك قامــت الســلطات الجزائريــة 
ــع املغــرب. ــة للحــدود املشــركة م ــا األمني ــف مراقبته بتكثي

ويف الختــام، فــإن قــرار الجزائــر بقطــع عالقاتهــا السياســية 
مــع املغــرب هــو أمــر طبيعــي يف ظــل التصعيــد املســتمر بــن 
ــر إىل  ــة التوت ــاع درج ــرة، وارتف ــرة األخ ــالل الف ــن خ الجانب

ــة العاهــل  حــد قطــع العالقــات بينهــا، وذلــك رغــم محاول

املغــريب فتــح آفــاق جديــدة للعالقــات مــع الجزائــر.

ومــن املتوقــع أن يؤثــر قطــع العالقــات الدبلوماســية بــن 

ــن، خاصــة  ــكال الدولت ــة ل ــح االقتصادي ــن عــى املصال الدولت

ــات “ســوناطراك”  ــر اتخــاذ رشكــة املحروق مــع إعــالن الجزائ

إجــراءات بشــأن أنابيــب الغــاز الــذي يربــط حقــول الجزائــر 

بالــدول األوروبيــة عــرب املغــرب، والــذي ينتهــي االتفــاق 

ــر القــادم. ــه يف أكتوب الخــاص ب

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.
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