
 إعالمية تقارير

  مغربيال المشهد 

                                 

 المرصد المغاربي
 ٢٠٢١ March ٢٧|  |العدد الثاني ||    املشهد يف دول املغرب العربي رصد تطوراتتقاریر غیر دوریة ت

 

 

 

 

 

 

 "وعى صناع الوعي"

 

 وداد املساوي إعداد: 

 العالقات المغربية الجزائرية أزمة  

 

 ملاذا اّتخذت الجزائر القرار اآلن؟   

 الجزائر تلمح لعدم تجدید عقد خط أنابیب غاز یمر عبر املغرب.  

 املغرب یرد یلع إعالن الجزائر قطع العالقات الدبلوماسیة معه.   

صحف مغربیة تناقش قرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسیة مع   

 املغرب.  

 شخصیات بارزة ُتقدم عریضة لوقف التصعید بین املغرب والجزائر.   

 سیناریوهات ما بعد قطع العالقات الدبلوماسیة بین الجزائر واملغرب.  

https://almarsad.co.uk/
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 متهيد 

بعد   املغربية،  الجزائرية  األزمة  تنازلت  التي  والتحليالت  املقاالت واآلراء  لعدد من  التقرير رصداً  يتناول 

املتبادلة ب�  ، وردود األفعال  ٢٠٢١أغسطس    ٢٤إعالن الجزائر قطع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب يف  

 الطرف� يف أعقاب هذا القرار 

 عالقات الدولتین والعملیة الجراحیة: 

اعتمد املغرب منذ سنوات عىل نهج اليد املمدودة للجزائر، عرب مبادرات متتالية من امللك  يقول السليمي 

أحدث تلك    محمد السادس ودعواته إىل فتح الحدود والجلوس إىل طاولة الحوار لتسوية املشاكل العالقة.

الدعوات أطلقت مؤخرا يف خطاب امللك مبناسبة عيد العرش (الجلوس)، مل تجد صدى من الرئيس عبد  

  .املجيد تبون

عود  بعد  األفريقية  القارة  يف  املغرب  يلعبه  بات  الذي  املتنامي  الدور  أن  األفريقي،    االتحاد إىل    تهإال 

واالخرتاقات التي حققها يف ملف الصحراء، بدءا باالعرتاف األمرييك بسيادة املغرب عىل الصحراء ووصوال 

حالة قلق  إىل فتح دول عربية وأفريقية عديدة قنصليات لها يف مدينتي العيون والداخلة، أحدث كل ذلك  

، إزاء امللف الكالسييك الذي  ملحوظة لدى املؤسسة العسكرية وحرّك الديبلوماسية الجزائرية بعد سنوات من الرتاجع

ان للعالقات التي تخيم عليها  طبع عالقات البلدين طيلة عقود بالعداء والتنافس، أعاد بالتايل حالة االحتق

ومقتل قيادي بارز    ٢٠٢٠أجواء متوترة وتحركات ميدانية تشهدها املنطقة منذ حاديث الكركارات يف نوفمرب  

يف هجوم طائرة مس�ة مغربية يف منطقة تيفاريتي إثر تنفيذه عملية    ٢٠٢١يف جبهة البوليساريو يف أبريل  

الرميل الذي أقامه املغرب يف منتصف الث�نينات يف أعقاب حرب    عسكرية يف املنطقة العازلة قرب الجدار

 .عصابات كانت تخوضها جبهة البوليساريو انطالقا من جنوب غرب الجزائر

وستضاف إليها عقدة أخرى، عندما لوح سف� املغرب يف األمم املتحدة عمر هالل مؤخرا مبسألة حق سكان  

معاي� مزدوجة لدى الديبلوماسية الجزائرية يف تعاملها مع    منطقة القبائل يف تقرير املص�، وتحدث عن

تصعيد إعالمي    إجراءاتهذا املوضوع مقارنة مبلف الصحراء، واعتربت الجزائر ذلك "خطا أحمر" وبدأت  

 ١ .وديبلومايس ضد املغرب وصوال إىل قطع العالقات الديبلوماسية

 
 . ٢٠٢١سبتمرب  /شتنرب ٣، يله عربيةدويتشه ف ،!"العالقات الجزائرية املغربية بحاجة إىل "عملية جراحية  منصف السليمي،- ١

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80dw-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/a-59041581
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80dw-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/a-59041581
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&searchNavigationId=9106
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&searchNavigationId=9106
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&searchNavigationId=9106


  

 

۲ | P a g e  

 

 تقارير  إعالمية
 ٢٠٢١ March ٢٧ ||   العدد الثاني

 

 

 

 

 
 

 اآلن؟ ملاذا اّتخذت الجزائر القرار

بيار فرمران املتخصص يف منطقة املغرب، أن "العالقات ب� البلدين    ١تاريخ يف جامعة باريس  ال  أستاذاعترب  

سيئة منذ فرتة طويلة جًدا، فقد سبق أن كانا يف حالة حرب ولكن الخطوة التالية هي نزاع حدودي يف  

والجزائر، الداعمة بشدة  وازداد التوتر ب� الرباط    ."١الصحراء" مش�ا إىل أن األمر يتعلق "بـفعل عنيف جّدا

للقضية الفلسطينية، بعد تطبيع العالقات ب� املغرب وإرسائيل، مقابل االعرتاف األم�يك "بـسيادة" اململكة  

 .٢املغربية عىل الصحراء الغربية

العربية   الدول  (ب� إرسائيل وبعض  أبراهام  اتفاقات  "رد متأخر عىل  الجزائر  قرار  فإن  وبحسب فرمران 

 ."٣م�كية)، والتقارب ب� املغرب وإرسائيلبرعاية أ 

 : النظام الجزائري التخاذ هذه الخطوة مبررات

 استخدام نظام بیغاسوس اإلسرائیلي 

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لع�مرة إن الخطوة لن ترض باملواطن� الجزائري� واملغاربة املقيم�  
با املغربية  السلطات  اتهم  ك�  البلدين..  مواطن�  يف  عىل  للتجسس  اإلرسائييل  بيغاسوس  نظام  ستخدام 

ومسؤول� جزائري� مش�ا إىل أنها مل تقدم توضيحا طلبته الجزائر بخصوص نرش السف� املغريب يف نيويورك 
 ٤وثيقة تدعم مطالب حركة املاك املصنفة إرهابية يف الجزائر.

 دور قضية منطقة القبائل يف األزمة 

الجميع:   العربية يف مقابل  القومية  "إعادة متوقع حول مبادئ  القطيعة هي  أن هذه  بيار فرمران  اعترب 

العريب   املغرب  واتحاد  العربية  للوحدة  ودع�  واإلسالمي�،  القبائل  وقضية  وإرسائيل  فرنسا  مقابل 

 ."٥الستهالك الداخيلوالفلسطيني�"، مش�ا إىل أن هذه رسالة "ل

 
 and-https://www.alhurra.com/arabic-   :،عىل الرابط ٢٠٢١غشت٢٥محاور،الحرة ، ٤..القطيعة ب� الجزائر واملغرب من  إرسائيل أحده�  - ١

international. 

 . https://nabd.com  :،عىل الرابط ٢٠٢١غشت٢٥ملاذا قطعت الجزائر عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب؟، نبض،- ٢

املغرب؟ - ٣ مع  الدبلوماسية  عالقاتها  الجزائر  قطعت  الرابط ٢٠٢١غشت٢٦يورونيوز، ،  ملاذا    :  ،عىل 

https://arabic.euronews.com/٢٠٢١/٠٨/٢٥/why-algeria-cut-diplomatic-relations-with-morocco . 

 . https://arabic.rt.com  : ،عىل الرابط  ٢٠٢١غشت٢٥، RTنوفوستي العربية   الجزائر تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب.. ما السبب؟- ٤

 .  https://www.assahifa.com : ،عىل الرابط   الصحيفة الطاقة.. ماذا بعد ؟،الجزائر تشهر ورقة   محمد الجمييل، - ٥

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.assahifa.com/


  

 

۳ | P a g e  

 

 تقارير  إعالمية
 ٢٠٢١ March ٢٧ ||   العدد الثاني

 

 

 

 

 
 

الجزائري أطرافا أجنبية وخاصة املغرب وإرسائيل بدعم القبائل  واتهم مجلس األمن  حركة استقالل منطقة 

"رشاد" املوجودة يف لندن. واتهمت الجزائر "ماك"    اإلسالميةماك"، التي مقرها باريس والحركة   "يةاالنفصال

 .قتيال ٩٠بإشعال الحرائق يف منطقة القبائل (ش�ل رشق)، التي أسفرت عن 

لكن برأي أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الجزائر إس�عيل معراف فإن ما جرى هو "رد فعل جزائري  

فعل مغريب"، إذ أراد املغرب أن "يقايض دعم الجزائر للصحراء الغربية بدعم حركة استقالل منطقة  عىل  

 ."١القبائل، وهذه فكرة مصدرها إرسائيل

 الجزائر تلمح لعدم تجدید عقد خط أنابیب غاز یمر عبر اململکة

إلسبانيا عرب األنبوب الذي    جزائرية أن ال نية للجزائر يف تجديد عقد توريد الغاز   إعالميةأفادت مصادر   
عىل جانب الجزائر، فكل ما ستفعله هو مشابه ملا    ويف هذا الصدد ال يوجد خطأ قانو�،  ٢يعرب املغرب

لنقل الغاز عرب األنابيب املارة    ال تريد تجديد التعاقد مع الجانب األوكرا�  يقامت به روسيا من قبل، الت
تبنى عالقات تعاون   التيذا النحو، وفشل دبلوماسية األنابيب أراضيه. تسييس خطوط األنابيب عىل ه يف

 ٣املشاريع، هو ملف بحاجة للمتابعة الدقيقة. يفب� البلدان املشاركة  

) ورقة ضغط ضعيفة  Gazoduc Maghreb-Europeويبقى االستغناء عن خط أنبوب الغاز املار من املغرب (

االقتصادي� املغاربة، نظراً ملحدودية تأث�ه عىل مصالح اململكة من حيث  حسب إفادات عدد من الخرباء  

 الغاز الطبيعي، ك� أن األمر يهم إسبانيا بالدرجة األوىل، ألنها املستفيدة النهائية من الغاز املنقول. 

د اتفاق  إزاء عدم رغبة الجزائر يف تجدي  هاومل تعرب إسبانيا حتى اآلن بشكل رسمي أو غ� رسمي، عن موقف

السلطات اإلسبانية تعترب أن األنبوب املار  أن  هذا األنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إىل  

  ٤من املغرب يظل رضورياً لض�ن إمدادات آمنة إلسبانيا.

 
يورونيوز  - ١ املغرب؟،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  الجزائر  قطعت  الرابط ٢٠٢١غشت٢٦، ملاذا  عىل   ، :  

https://arabic.euronews.com/٢٠٢١/٠٨/٢٥/why-algeria-cut-diplomatic-relations-with-morocco . 

، ٢٠٢١غشت٢٦رأي اليوم، ال نية للجزائر يف تجديد عقد توريد الغاز إلسبانيا عرب األنبوب الذي يعرب املغرب، ه  نبيل بكا�، تقارير جزائرية تقول ان - ٢

 .https://www.raialyoum.com   : عىل الرابط 

 .  https://www.shorouknews.coms : الرشوق ، عىل الرابط عاما.. الجزائر تقطع العالقات مجددا مع املغرب،  ٣٣بعد  ،معتمر أم�  - ٣

املغرب،- ٤ مصالح  عىل  تؤثر  ال  ضعيفة  ضغط  ورقة  الجزائري  الغاز  اقتصادي�…أنبوب  بالدي،  خرباء  الرابط  ٢٠٢١غشت٢٦صحافة  عىل   ،: 

http://sahafatbladi.com  ./ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.euronews.com/2021/07/19/kabyle-people-independence-movement-profile-algeria-morocco-diplomacy-tension
https://arabic.euronews.com/2021/07/19/kabyle-people-independence-movement-profile-algeria-morocco-diplomacy-tension
https://arabic.euronews.com/2021/07/19/kabyle-people-independence-movement-profile-algeria-morocco-diplomacy-tension
https://arabic.euronews.com/2021/07/19/kabyle-people-independence-movement-profile-algeria-morocco-diplomacy-tension
https://www.shorouknews.com/columns/moatameramin
https://www.shorouknews.coms/
http://sahafatbladi.com/
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  وبالنسبة إلسبانيا، فإن خط أنابيب الغاز يوفر الرشوط املثىل لض�ن إيصال الغاز الجزائري إليها بكلفة 

 ١تنافسية ال �كن للطرق األخرى ض�نها، يف إشارة إىل الشحن البحري أو حلول النقل عرب أنابيب بحرية.

إدريس الفينة، الخب� االقتصادي املغريب، قال إن الجزائر “تلعب بأوراقها بعد قطع العالقات الدبلوماسية”،  

للتضييق والضغط عىل املغرب، ومنها أنبوب مردفا: “يحاول النظام الجزائري استع�ل كل األوراق املتاحة 

 الغاز الذي �ر عرب اململكة لتزويد إسبانيا بهذه املادة الحيوية، التي يستفيد منها بلدنا كذلك”. 

لـ ”هسربيس”: “اآلن وبعد قرار االستغناء عن هذا األنبوب تجب العودة إىل    وأضاف الفينة يف ترصيح 

األطراف املغربية، وهو الذي تؤطره الترشيعات الدولية، وإذا كان  االتفاق الذي يجمع رشكة سوناطراك و 

 هناك أد� خرق لبنوده من حق املغرب أو األطراف املعنية املطالبة بتعويضات لجرب األرضار”. 

ك� يرى الخب� االقتصادي أن “هذا القرار �كن أال يكون يف صالح الجزائر”، وزاد موضحا: “رشكة سوناطراك  

أن أنبوباً واحداً يشكل تهديداً ملصالحها، لهذا ستحاول إقناع حكام الجزائر بأن القرار الذي تم    تعرف جيداً 

 اتخاذه �كن أال يكون يف صالح الجزائر”. 

وأوضح الفينة أيضا أن “اإلبقاء عىل هذا األنبوب أمر رضوري لسوناطراك يف حالة ما تعرض األنبوب الذي  

 حادث طارئ أو توقف مفاجئ ألسباب متعددة”. �ر من الجزائر نحو إسبانيا ألي

يوضح محمد بن عياد، االقتصادي واألستاذ الجامعي، أن االتفاقية الخاصة بأنبوب الغاز القادم من الجزائر  

واملار من املغرب وصوالً إىل إسبانيا معقدة، إذ تضم عدداً من األطراف وتشمل الشق السيايس واالقتصادي  

باألس وتهم  والربتغال. والتجاري،  إسبانيا  من  كال  وزارة    اس  يف  سابق  مسؤول  وهو  عياد،  بن  وأضاف 

االستث�رات والتجارة واالقتصاد الرقمي، وكان مكلفاً بالتجارة الخارجية: “يف الشق السيايس من حق الجزائر  

نسحاب هكذا  اتخاذ القرار الذي تريده، لكن الشق االقتصادي والتجاري يهم إسبانيا والربتغال، وال �كن اال 

 من اتفاقية تضم أربع دول”.

من شهر أكتوبر املقبل إىل املغرب، بحيث يتم    ٣١ومن الناحية التجارية، ستنتقل ملكية خط األنبوب يف  

استغالله من طرف رشكة برأس�ل مغريب وبرتغايل وإسبا� بالنسبة للشق املغريب، ورشكة أخرى برأس�ل  

 ٢لشق الجزائري.جزائري وبرتغايل وإسبا� تستغل ا

 
لخرض- ١ هسربيس،  يوسف  املغرب،  مصالح  عىل  تؤثر  ال  ضعيفة  ضغط  ورقة   .. الجزائري  الغاز  الرابط    ٢٠٢١غشت٢٧،نبوب  عىل   ،:      

https://www.hespress.com  . 

، ٢٠٢١غشت٣٠األكرب بعد هذه القطيعة.. وكيف سيوثر القرار عىل “االتحاد املغاريب”؟ ، رأي اليوم،بعد فقدان املغرب غاز الجزائر… من الخارس  - ٢

 .  https://www.raialyoum.com  : عىل الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hespress.com/public_author/%D9%87%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://www.hespress.com/
https://www.raialyoum.com/
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 : املغرب لدیه بدائل

قال الربملا� املغريب ج�ل بنشقرون، إن الرباط لديه البدائل، خاصة أن القرار شبه محسوم من قبل الجزائر  

فاملغرب ال يستفيد بقدر استفادة الجزائر من هذا  ،  بشأن إلغاء اتفاقية مرور الغاز عرب املغرب تجاه إسبانيا

السائلة “الغاز”، وأن األمر ال �ثل  ، حيث أن استفاألنبوب املواد  ادة اململكة محدودة وتقدم من خالل 

ويرى بنشقرون أن الرباط    .خسائر للمغرب، خاصة يف ظل ما قطعه من أشواط بشأن الطاقات املتجددة

 .�كن أن تستفيد من اتفاقيات مع دول خليجية بشأن النفط والغاز 

ملغريب، إن الرباط لديه العديد من البدائل، منها الغاز األمرييك أو  قال رشيد ساري الخب� االقتصادي او 

"تطور بشكل كب� يف تقوية   وضح نجيب الصومعي، أن املغربوأ   .١الرويس وكذلك ال�ويجي، األقل تكلفة 

مساهمته يف الطاقات املتجددة ك� أنه بصدد إنجاز أهم منظومة طاقية يف املنطقة وهي خط األنابيب 

لذلك، يشدد املتحدث عىل  ."النيج�ي أو األمن   تبعا  بالغاز  التزود  أثر سلبي من حيث  "عدم وجود أي 

 ."الطاقي عىل املغرب سوى إمكانية ارتفاع طفيف يف الفاتورة الطاقية

أنها أضافت جدوى أكرب  يرى الصومعي، أن "النقطة اإليجابية يف إمكانية االستغناء عن الغاز الجزائريو

 ."٢مة الطاقية التي املغرب بصدد إنجازها مع نيج�يا يف األنبوب املغريب النيج�يللمنظو 

 املغرب یرد یلع إعالن الجزائر قطع العالقات الدبلوماسیة معه.  

 بیان وزارة الخارجیة املغربیة 

للسلطات    جاء يف بيان لوزارة الخارجية املغربية: "اململكة املغربية أخذت عل� بالقرار األحادي الجانب

بيد أنه    عرب عن أسفنا لهذا القرار غ� املربر متاماً ونُ   ،الجزائرية بقطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب

، وكذا تأث�ه عىل الشعب الجزائري،  األخ�ةمتوقع، بالنظر اىل منطق التصعيد الذي تم رصده خالل األسابيع  

 "ة التي انبنى عليهافانه يرفض بشكل قاطع املربرات الزائفة، بل العبثي

 

 

 .    https://www.watanserb.com : بط،وطن، عىل الرا٢٠٢١غشت٣١ما هي بدائل املغرب عن الغاز الجزائري بعد قطع العالقات؟،- ١

الجزائري؟،   - ٢ الغاز  عن  املغرب  بدائل  هي  ما  مغاريب..  األورو  األنبوب  عن  لالستغناء  تلميح  مغاربية،  بعد  الرابط٢٠٢١شتنرب٣أصوات  عىل   ، :   

s://www.maghrebvoices.comhttp   . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.watanserb.com/
https://www.maghrebvoices.com/
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وأضافت الخارجية املغربية يف بيانها: "ومن جانبها، ستظل اململكة املغربية رشيكا موثوقا ومخلصا للشعب  
 ١ ."الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير عالقات مغاربية سليمة وبناءة

 ترصيح رئيس الحكومة املغربية سعد الدين العث��

أسف  عرب عن  العث��،  الدين  سعد  املغربية،  الحكومة  بالده رئيس  مع  عالقاتها  قطع  الجزائر  إلعالن   .ه 

الله". شاء  إن  القريب  يف  نتجاوزه  أن  ونتمنى  الجزائر)  (قرار  األخ�  التطور  لهذا  كث�ا  "آسف   ٢قائال: 

هو قدر محتوم  ن بناء االتحاد املغاريب وعودة العالقات إىل طبيعتها ب� الجارين املغرب والجزائر  إ وأضاف "

 ٣رضوري متليه أوال وقبل كل يشء املصالح املشرتكة وبناء املستقبل املشرتك إلقليم.

وتابع : "ك� متليه التحديات الكربى التي يعيشها عامل اليوم والتي تنبني عىل تجمعات إقليمية قوية ذات  

دامئا يس� يف هذا األفق االسرتاتيجي  وزاد العث��: "يف رأيي أنه يجب أن يبقى املغرب    مصالح مشرتك".

وأكد أن املغرب "يعترب استقرار الجزائر وأمنها من استقرار املغرب وأمنه  ،  ويتشبث باستمرار بهذا األمل"

 .٤واستقرار املغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها" 

اجي عىل وزير الخارجية  وشدد العث�� عىل أن الترصيح الذي صدر عن عمر هالل، ما هو إال رد فعل حج
الجزائري، موضحاً أنه جاء بأسلوب "إذا كنتم تقولون كذا، فإنه كذا"، أي أنه ك� تدعم الجزائر استقالل  

 .٥جبهة البوليساريو، فيجب أيضاً أن ندعم استقالل منطقة القبائل يف الجزائر

 

 يةحزاب املغرباأل قادة مواقف 

عىل التعب� عن األسف إزاء قرار السلطات الجزائرية قطع   ملغربية اأجمع قادة عدد من األحزاب السياسية  

وعربوا يف ردود أفعال بشأن "القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية  ،  العالقات الدبلوماسية مع املغرب

 
املوقع  اململكة املغربية أخذت عل� بالقرار األحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب ابتداء من هذا اليوم،    - ١

 /https://www.diplomatie.ma/ar  : ، عىل الرابط ٢٠٢١غشت  ٢٤ واملغاربة املقيم� بالخارج،  األفريقي الرسمي  لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  

. 

   : ، عىل الرابط ٢٠٢١غشت٢٤مغربية،  أصوات بعد القرار الجزائري.. رئيس الحكومة املغربية لـ"أصوات مغاربية": عودة العالقات قدر محتوم ،  - ٢

https://www.maghrebvoices.com   . 

 .   https://www.elkhabar.com : ، عىل الرابط ٢٠٢١غشت٢٤ج ، أول تعليق مغريب عىل قرار الجزائر قطع العالقات مع اململكة،الخرب، نرسين.- ٣

  . http://almarsadar.com : ، عىل الرابط٢٠٢١غشت٢٥تجاوزه، املرصد العريب،املغرب: نأسف لهذا التطور ونتمنى   - ٤

https://al-  : ، عىل الرابط  ٢٠٢١غشت٢٧رئيس الحكومة املغربية: الترصيحات بشأن "القبائل" الجزائرية ليست موقفا سياسيا ،     حمزة املعطي،   - ٥

ain.com/article/saadeddine-el-othmani-morocco-kabail-algerie . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
https://www.diplomatie.ma/ar/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.elkhabar.com/
http://almarsadar.com/
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بقطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب"، عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين عىل رضورة الحفاظ عىل  

 ط التي تجمع الشعب� املغريب والجزائري وشعوب املنطقة املغاربية. الرواب

بقطع فقد   للجزائر  الجانب  أحادي  القرار  أن  العنرص،  امحند  الشعبية  الحركة  لحزب  العام  األم�  اعترب 

العالقات الدبلوماسية مع اململكة قرار مؤسف، موضحا "نأسف إزاء موقف القادة الجزائري� الذين يسعون  

السبل إىل زعزعة استقرار املغرب"، متابعا بالقول إن اململكة لن ترضخ بأي شكل ألي ضغط كان،    بكافة

 وستواصل الدفاع عن وحدتها الرتابية. الجزائر تتحمل مسؤولية قرارها كاملة". 

 أكد األم� العام لحزب التقدم واالشرتاكية محمد نبيل بنعبد الله أن األمر يتعلق بقرار أرعن، وغ� ك�  

مفهوم، ويدل عىل استمرار النظام الجزائري بل وتعنته يف املوقف املعادي للمملكة وذلك يف مقابل االنفتاح  

الذي يبديه املغرب، معتربا أن النظام الجزائري الذي يستمر يف تيهه ويف محاوالته املتكررة واليائسة من  

يشكو اليوم، أكرث من أي وقت مىض،    أجل إيجاد تفس�ات وتربيرات واهية مصطنعة ملشاكله الداخلية،

االقتصادي   املستوي�  عىل  كذلك  لكن  ود�قراطيا،  سياسيا  املستويات،  كافة  عىل  االستقرار  عدم  من 

 واالجت�عي. 

لشكر، "إننا وإذ نأسف، ك� عرب عن ذلك بالغ    إدريس قال الكاتب األول لالتحاد االشرتايك للقوات الشعبية  و 

الوضع الذي مل يفاجئنا رغم أنه كانت لدينا بذرة تفاؤل بالتجاوب مع العرض املليك  الحكومة املغربية، لهذا  

عىل القادة الجزائري�، نسجل بشكل إيجايب ما ذهبت إليه الدولة املغربية بالتوجه إىل الشعب الجزائري 

وشعوب املنطقة    والتأكيد له بأننا سنظل دوما منفتح� عليه ودوما مقتنع� بأن الروابط التي تربط شعبينا

 املغاربية تستدعي من القادة التجاوب مع ما جاء يف خطاب العرش". 

العام لحزب االتحاد الدستوري محمد ساجد أن القرار األحادي بقطع العالقات مع    األم� وبدوره، اعترب  

ن  املغرب "شكل مفاجأة بعدما كنا ننتظر طي صفحة املايض عقب إعالن جاللة امللك يف خطاب سامي ع

 مد اليد للجزائر". 

بلورة الحلم الذي راود شعوب   وعربت األمينة العامة للحزب االشرتايك املوحد نبيلة منيب عن األسف لعدم
بعد   النظام    إجالء املنطقة  أن  الكب�، مؤكدة  املغرب  وإقامة  بناء دول د�قراطية  الفرنيس، يف  املستعمر 

وال يرى له مصلحة يف عالقات جدية مع املغرب (...) وحل    الجزائري "ضيع عىل البالد بناء نظام د�قراطي، 
 ١مشكل الصحراء حتى يغطي عىل مشاكله الداخلية".

 
   :   ، عىل الرابط ٢٠٢١غشت٢٧،  ma.marocالبوابة الوطنية    قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب،  - ١

https://www.maroc.ma/ar      . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maroc.ma/ar
https://www.maroc.ma/ar
https://www.maroc.ma/ar
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 :العالقات الدبلوماسیة مع املغرب صحف مغربیة تناقش قرار الجزائر قطع 

 حسن أورید 

األسباب   إىل  أوريد  حسن  املليك،  القرص  باسم  السابق  الرسمي  والناطق  املغريب  واملفكر  املؤرخ  تطرق 
جوهر   هي  ليست  املغربية  الصحراء  قضية  أن  مؤكداً  والجزائر،  املغرب  ب�  لألزمة  التاريخية  والجذور 

أنه كانت هناك م البلدين، ألنها من وجهة نظره مجرد "عَرَض"، خاصة  شكالت أخرى قبل  املشكلة ب� 
وجودها، الفتاً إىل أن "جوهر املشكلة هو انعدام الثقة (ب� الطرف�)، وهو األمر الذي يتم التسرت عليه من  

 ١. "خالل توظيف أحداث، أو تأويل أحداث واهية

ويف الوقت الذي كشف فيه الناطق الرسمي السابق باسم القرص املليك املغريب عن وجود وساطات مسترتة  

بل مرص والسعودية وجامعة الدول العربية إلنهاء األزمة ب� البلدين، استبعد قيام فرنسا بلعب دور  من قِ 

ما يف هذه الوساطة، ألنها "غ� مخولة أو مؤهلة لهذا الدور، بسبب ماضيها االستع�ري، وسيكون ذلك  

 ."تربيراً ضمنياً لالستع�ر

طات الجارية؛ فكل عمل دبلومايس تكتنفه الرسية، مضيفاً:  بين� أوضح أنه ال يستطيع التكهن بنتائج الوسا
"أي وساطة لن تكلل بالنجاح إذا رفضها أحد األطراف، واملغرب مد يد الحوار يف أكرث من مناسبة، لكن ال  

  .٢�كنني التحدث في� يخص الطرف الجزائري، وأي وساطة تقتيض موافقة الطرف�"

   محمد بودن

يف باحث  بودن  محمد  “السلطات    قال  أن  اإللكرتونية،  هسربيس  لجريدة  ترصيح  يف  السياسية  العلوم 

الجزائرية ال تعرف كيف تصل إىل نهاية النفق يف عالقتها بالشعب الجزائري؛ ولذلك، فإنها تريد إلقاء اللوم  

 .”يدريعىل املغرب يف محاولة إلرضاء الغرور، وإعادة إنتاج رسديات قد�ة ومتهالكة ال تقنع من يدري وال  

بتوجيه   نفيس  تكثيف  يف  يتمثل  وإعالمها،  الجزائرية، عرب مؤسساتها  السلطات  األكاد�ي: “هدف  وتابع 

من   قبله  وما  واحد  جانب  من  املغرب  مع  العالقات  بقطع  قراراتها  تربير  بغرض  املغرب،  إىل  االتهامات 

مبن املغرب  تربط  يتضمن رسديات  الجزائرية  السلطات  “خطاب  وزاد:  السلطات  إساءات”،  تقول  ظ�ت 

 .”الجزائرية إنها إرهابية

 
باملغرب- ١ للقرص  الرسمي  نيوز،:  الناطق  الصحراء وهناك وساطات غ� معلنة، أصوات  الجزائر ليست  الرابط ،   ٢٠٢١شتنرب  ٣  مشكلتنا مع    :عىل 

https://aswatnews.ma/news٣٠٨٦٢.html. 

والجزائر،  -٢ بالده  ب�  العالقة  مستقبل  يوضح  األسبق  املغرب  حكومة  باسم  العريب،  الناطق  الرابط ٢٠٢١غشت    ٥  العامل  عىل   ، :     

https://arabic.sputniknews.com/arab_world  . 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.sputniknews.com/arab_world
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واستطرد املتحدث: “الواقع أن مجرد القول باخرتاق املغرب لسيادة الجزائر يسائل السلطات الجزائرية؛  

ألنه �ثل دليال عىل ضعفها وضعف املدبرين وقرص نظرهم يف ح�ية السيادة الجزائرية من التهديدات”،  

، ف� معنى أن تقوم مجلة الجيش بتفس� القرار الذي أعلنت عنه وزارة  مردفا: “مثة خلط مؤسيس رهيب

السلطات   أن تصمت  وما معنى  املغرب؟  الدبلوماسية مع  العالقات  قطع  بخصوص  الجزائرية  الخارجية 

الجزائرية عن تواجد قيادة حركتي املاك ورشاد بكل من فرنسا وبريطانيا وتحاول إلباس املغرب لباسا من  

 .”ا؟صميم خياله 

وخلص بودن إىل أن “صمت املغرب وحكمته وأخذه عل� بسلوك وترصفات السلطات الجزائرية، وعدم  
الجزائرية، فضال عن دعوات دول شقيقة وصديقة لضبط   اهت�م الشعب الجزائري مبا تقرره السلطات 

 .”١النفس والحوار كلها معطيات تجعل الخطاب الرسمي الجزائري بدون مفعول إيجايب

  ل البعمرينوف

يقول نوفل البعمري أنه "حان الوقت لنطوي صفحة النظام الجزائري ونلتفت ملا هو أهم من 'مصالحة'  

مع نظام مشدود للوراء، لل�يض بكل عقده التاريخية التي أدت إىل ميالد نظام سيايس بوميديا� حاقد  

 عىل املغرب، وكاره ألي تطور قد يحدث هنا وب� البلدين".

هذا النظام لسنا مطالب� مبجاراته يف سياسته العدائية ك� أننا لسنا مطالب� باالستمرار يف تقديم  ويضيف: "

مبادرة اليد املمدودة وطي صفحة املايض ألنه ال يرى فيها إال ورقة إلحراجه، وينظر إليها بعقلية العسكر  

 االنقالبية".

ا "ظلت كلها بعقود من الزمن محكومة بالعداء  وينتقد الكاتب السياسة الخارجية للنظام الجزائري كونه

لكل ما هو مغريب". ك� ينتقد "الردود التي تصل للمغرب من العسكر الفاقد لكل رشعية للحديث باسم  

 الشعب الجزائري". 

ومن وجهة نظر عث�ن لحيا�، مبقاله يف "العريب الجديد" اللندنية: "مثّة إج�ع يف الجزائر، عىل أن أكرب  
لبلد الكب� العاطل واملعطل عن التنمية، ال يكمن يف وجود حركات انفصالية خدمتها ظروف معينة  تهديد ل

 
املراديةال - ١ "قرص  تربئة  ويحاول  املغربية  للمملكة  العداء  يكرس  الجزائري  الرابط٢٠٢١شتنرب  ٣هسربيس،  ، "جيش  عىل   ، :  

ss.comhttps://www.hespre   . 
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وأوجدتها كأدوات (استع�رية)، أو يف وجود تنظي�ت متشددة مه� كانت مرجعياتها... بل إن التهديد  
 ١ة الشأن العام".األساس للجزائر، هو عطالة النظام السيايس وعطبه البالغ يف تدب� املستقبل وإدار 

   أحمد نور الدین

وإبداء حسن النية تكمن يف   االنفراجيف الشؤون املغاربية، الدكتور أحمد نور الدين أن عوامل   يرى الخب�

"الجلوس إىل مائدة الحوار وحّل الخالفات العالقة واملرتاكمة واملجمدة منذ سنوات، وهو ما اقرتحه العاهل  

، ولكن املبادرات  ٢٠٢١، وأخ�اً يف غشت  ٢٠١٩، ويف غشت  ٢٠١٨ات يف نوفمرب  املغريب بشكل رسمي ثالث مر

 ."امللكية قوبلت بالرفض من طرف النظام الجزائري

بالنسبة للجزائر، "ورقة" لغض   التصعيد مع املغرب  الدين طرح بعدا آخرا مفاده أن  الدكتور أحمد نور 
"أمام مخطط واضح   الطرف عن األزمات السياسية املرتاكمة والتطورات األخ�ة التي شهدتها البالد، ويقول:

تصدي أجل  الجزائرية من  السلطة  يد  للتصعيد كآخر ورقة يف  املتعددة  املعامل وإرادي  الداخلية  أزماته  ر 
غ�   مستويات  وصل  الذي  الجيش  داخل  األجنحة  رصاع  ذاك  يف  مبا  املتفككة  الداخلية  الجبهة  وترميم 

ج�اال يف السجون الجزائرية حاليا، وفرار آخرين إىل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا ومنهم    ٣١مسبوقة بوجود  
 ."٢قائد الدرك السابق الج�ال بلقص�

   عبد الحميد ج�هري

التي رّدت ببيان مقتضب، وواضح ورسيع، اعتربت فيه   الرباط يقول عبد الحميد، مل يفاجئ هذا التصعيد

«أحادي، وغ� مربر ومتوقع». القرار  يتخندق من جديد يف    أن  أن  يريد  أحاديا  القرار  باعتباره  فاملغرب 

تأزيم الذي  منطقه الذي يدعو إليه منذ مدة، منطق اليد املمدودة واالنفراج، وبالتايل ال يعنيه منطق ال

، وهو يلزمها وحدها. والقرار يف رأي الدبلوماسية املغربية غ� مّربر، باعتبار أنه ال يقّدم أي  الجزائر اختارته

م ما تاله رمطان لع�مرة  التاريخ وبعضها  تسويغ عقيل ومنطقي ومقنع يف  إىل  يعود  بعضها  أسباب،  ن 

وهو متوقع، من جهة   .الجزائر يجاور العبثية، من قبيل إشعال الحرائق وجّر إرسائيل إىل مغامرة خط�ة ضد

ءة التنازعية التي تقوم بها دبلوماسية الجار الرشقي منذ تويل تبون رئاسة  أخرى، ألنه يندرج يف زاوية القرا

 
البلدين؟    -١ ب�  "القطيعة"  قرار  وراء  السبب  ما  واملغرب:  الجزائر  يس،  -عالقات  يب  يب  عربية،  :  ٢٠٢١غشت٢٥صحف  الرابط  عىل   ،

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-٥٨٣٢٨٨٦٧    . 

 .  /https://www.dw.com/ar، عىل الرابط : عربية  DWدويتشه فيله الجزائر تقطع عالقاتها باملغرب.. عتاب أم نذير مبا هو أسوأ؟،- ٢

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghress.com/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87+DW+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&searchNavigationId=9106
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الدولة وتويل رمطان لع�مرة مسؤولية الخارجية يف البالد، ومحاولة لحم أجنحة النظام التي انفرطت عراها 

 ١بخصوص إدارة مرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة.

، قطع عالقات كانت تراوح مكانها، يعني قطيعة مع واقع الحال «ستاتيكو» يف  الجزائري الواقع أن القرار

منحى أكرث سلبية، وتتداخل فيه سياقاٌت عديدة. فقد جاء القرار سباحة ضد التيار يف غرب املتوسط، سي� 

، حيث يخرج املغرب ساملا من ثالث أزمات حقيقية مع ج�انه وحلفائه األوروبي�، سي�  يف الشق األورويب

قيد التعليق والسباحة ضد التيار، يف غرب املتوسط، تأيت  أملانيا ، يف ح� تبقى األزمة معوفرنسا مع إسبانيا

اختارت الذهاب بعيدا يف توت� العالقات مع املغرب، بعد خطاب امللك يف ذكرى «ثورة امللك   الجزائر من أن

س جديدة يف  غشت املنرصم، وهو الخطاب الذي طوى صفحة األزمة مع إسبانيا، عىل أس  ٢٠والشعب» يف  

ما بينه�. وهو قرار صفقت له الحكومة اإلسبانية «بامتنان»، ك� رصح رئيسها بيدرو سانشيز، إن خطاب  

امللك يشكل فرصة سانحة إلعادة تحديد الركائز واملعاي� التي تؤطّر العالقات ب� إسبانيا واملغرب، مضيفا  

سؤوالن األوروبيان اآلخران عىل النهج االحتفايئ  أن «املغرب وإسبانيا حليفان وج�ان وأصدقاء». وسار امل

متت  والرباط مدريد نفسه بخطاب ملك املغرب، وهو موقف انفراج كب�، إذا علمنا أن جزءا من األزمة ب�

 .٢معركته عىل أراٍض أوروبية ومن داخل الربملان األورويب 

   محمد بنطلحة الدکالي

وضح محمد بنطلحة الدكايل الخب� يف الشؤون السياسية أن الرد الذي صدر عن النظام الجزائري تجاه 

يايس لدى هذا النظام، حيث ال توجد فيه مؤسسات املغرب يعكس طبيعة التفك� ونوعية السلوك الس

سياسية د�وقراطية، وال هيئة خرباء أو مستشارين، وال مراكز للدراسات االسرتاتيجية �كن أن تتداول بينها  

املقرتحات وتناقش الحلول املطروحة، وتتخذ القرارات بشكل علمي مدروس يراعي مصالح البالد الجزائرية  

 قبل كل يشء.  

بنطلحة أن املناخ، الذي يجري فيه اتخاذ القرارات السياسية لدى النظام الجزائري يستند إىل ال�جسية،  أكد  و 

التي تسيطر عىل مجموعة الفاعل� يف املؤسسة الحاكمة التي يتقاسمها عسكريون وسياسيون تابعون لهم.  

، وما تزال تعيش يف مرحلة زمنية  وهذه املجموعة تنتمي إىل الطبقة الحاكمة التي تركها االستع�ر الفرنيس

 .متجاوزة

 
مغرس،- ١ العالقات،  قطع  الجزائر  لقرار  مغربية  قراءة  ج�هري،  الحميد  :  ٢٠٢١غشت  ٨عبد  الرابط  عىل   ،

https://www.maghress.com/alittihad/٢١٨١٦٨٢ . 

 . https://alittihad.info/khater،عىل الرابط : ٢٠٢١غشت ٩الصفحة الرسمية لالتحاد االشرتايك ،  قراءة مغربية لقرار الجزائر قطع العالقات،- ٢

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://alittihad.info/khater
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الدبلوماسية   واالنتصارات  املغربية  الصحراء  ملف  يعرفها  التي  املتجددة  "الدينامية  إن  بنطلحة،  وقال 

املغربية املتوالية التي حققتها اململكة املغربية أصابت حكام الجزائر باالرتباك والصدمة النفسية وجعلتهم  

الية طائشة مثل ما أعلن عنه وزير خارجيتهم عن قطع العالقات الدبلوماسية مع  يلجؤون إىل قرارات انفع

 ."املغرب

سياسة تنهل من قاموس الحرب الباردة  -وأضاف بنطلحة، أن "الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكن إىل جيو

عدا من  وتتخذ  املشرتك،  للتاريخ  انتصارا  وواقعية  عقالنية  حلول  عن  تتحدث  ال  دامئا  املغرب نجدها  ء 

إيديولوجية ثابتة وموجهة لكل انشغاالتها الدولية والدبلوماسية، ك� أن طبيعة صناعة القرار يف الجزائر  

الذات يجعلها تعا� هذيان   أفكارا تنهل من متركز مفرط نحو  تتبنى  تغرف من سياسة غ� واقعية، بل 

 ."الزعامة اإلقليمية الوهمية

لجزائر باتخاذهم هذا القرار يعيشون عىل هول الصدمة وإحباط كب�  وقال بنطلحة أيضا "نجد أن حكام ا

يف الوقت الذي كان يتع� عليهم أن يردوا بطريقة حكيمة يف مستوى الخطاب التاريخي الذي وجهه جاللة  

لعيد العرش، والذي دعا من خالله حكام الجزائر إىل طي صفحة    ٢٢امللك محمد السادس مبناسبة الذكرى  

النفتاح عىل مستقبل مشرتك للعمل سويا، ودون رشوط من أجل عالقات ثنائية تخدم مصلحة  املايض، وا

 ."الشعب� املغريب والجزائري

الجزائري، فهو يوجد يف حالة   النظام  نراقب بحذر سلوكيات  أن  "يتع� علينا  القول  بنطلحة إىل  وخلص 
والخارجي، وعوض   الداخيل  الصعيدين  التقهقر عىل  ويعا�  املطلوبة إفالس،  الحلول  إيجاد  يف  يفكر  أن 

لتوف� الحاجات األساسية للشعب مثل الخبز واملاء والدواء واالستقرار، فهو يرقص رقصة الديك املذبوح  
 ."١ومستعد للمقامرة بأي يشء ألجل ال يشء

 "ال فیرداد بنما"الصحیفة 

الرقمية يف مقال لها أن قرار النظام الجزائري" األحادي الجانب وغ� املربر    "ال ف�داد بن�"كتبت الصحيفة  
السلطات   بها  تذرعت  التي  الواهية  املربرات  عىل  الضوء  مسلطة  الدبلوماسية"،  األعراف  عن  زيغا  �ثل 

امللكية    خرى، التزام املغرب، يف ضوء مسؤوليته التاريخية ومتاشيا مع التوجيهات أ الجزائرية، ومربزة من جهة  
 السامية، "مبواصلة الترصف بحكمة ومسؤولية". 

 
، عىل  ٢٠٢١غشت٢٦،الصحراء،  "محمد بنطلحة: قرار النظام الجزائري قطع العالقات مع املغرب �ثل "رقصة الديك املذبوح،عبدالهادي مزراري  - ١

 . ٢٠٢١/١٥٦٧٢٨/https://assahraa.ma/journal الرابط :

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://assahraa.ma/auteurs/abdelhadi-mezrari
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ويف هذا السياق، ذكر كاتب املقال بسياسة اليد املمدودة التي ينهجها صاحب الجاللة امللك محمد السادس  

تجاه الجزائر، مستشهدة، عىل وجه الخصوص، بالخطب التي ألقاها جاللة امللك مبناسبة عيد العرش يف  

)، والتي تعكس بجالء  ٢٠١٨نونرب    ٦للمس�ة الخرضاء (  ٤٣وكذا مبناسبة الذكرى الـ،  ٢٠٢١و    ٢٠١١عامي  

اإلقليمي،    االندماجاملوقف الثابت للمغرب بالعمل يدا يف يد، وبكامل الجدية والح�س، عىل إحياء مرشوع  

 باعتباره امتدادا طبيعيا لتاريخ املغرب العريب. 

بشأن تدخل مزعوم يف شؤونه الداخلية، أكدت الصحيفة أن    وبخصوص املزاعم الزائفة للنظام الجزائري

ك� أنها مل تدخر جهدا من أجل تعزيز    للجزائر، اململكة امتنعت دامئا عن التدخل يف الشؤون الداخلية  

عودة االستقرار واألمن إىل الجزائر، ك� يدل عىل ذلك، "القرار األخوي الذي اتخذه جاللة امللك، يف ختام  

القمة العربية السابعة عرشة، بتمديد إقامته ملدة خمسة أيام، وتجوله س�ا عىل األقدام يف  مشاركته يف  

 شوارع العاصمة ودون حراسة أمنية". 

القطيعة   الجزائر  اختارت  والتعاون،  التضامن  روح  تعزيز  من  بدال  ألنه  أسفه  عن  املقال  كاتب  وأعرب 

لالقرتاح الكريم والتضامني من املغرب، بتعلي�ت    والتصعيد، مبديا صدمته إزاء رفض السلطات الجزائرية 

ملكية سامية، بوضع طائرت� من نوع كنداير رهن إشارة الجزائر إلخ�د الحرائق األخ�ة التي اجتاحت  

 العديد من املناطق يف البالد وتقديم املساعدة للساكنة املترضرة.

ئري� بخصوص قرار قطع قناة الحوار الوحيدة  ووجه، يف هذا السياق، أصابع االتهام إىل املسؤول� الجزا

 املالمئة ب� البلدين واإلبقاء عىل الحدود املشرتكة مغلقة.

وبعد أن ذكرت مبسؤولية الجزائر الثابتة يف النزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية، أشادت الصحيفة البنمية  

 ُمتوقع من جانب الجزائر". "مبوقف املغرب الواضح تجاه هذا القرار غ� املربر، بيد أنه  

بتطلعات   التزام مخلص  الجزائري، يف  والشعب  الجزائري�  القادة  ب�  �يز  امللك  أن جاللة  إىل  وخلصت 
 ١الشعوب املغاربية التواقة إىل الوحدة، برصف النظر عن التقلبات الظرفية.

 
، ٢٠٢١غشت    ٣٠نيوز،١عىل الجزائر أن تتحمل "املسؤولية التاريخية والسياسية" عن قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب، ميدي  :صحيفة بنمية- ١

 . ٢٢٨٢٦٧/https://medi١news.com/ar/articleعىل الرابط: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 شخصیات بارزة تقدم عریضة لوقف التصعید بین املغرب والجزائر.

أكرث من مئتي شخصية مغربية وجزائرية من املجتمع املد� "نداء إىل العقل" و"وقف التصعيد"  أصدرت  

الجزائر قرار  من  أيام  بعد  نرشت  عريضة  يف  الدولت�،  الرباط ب�  مع  الدبلوماسية  العالقات  ودعت    .١قطع 

الغد  العريضة إىل "وقف التصعيد وتوطيد أوارص املحبة والتعاون، ودّك الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء  

 ٢املشرتك الواعد".

وأعلن املوقعون وهم مثقفون وأكاد�يون وناشطون يف املجتمع املد� وغالبيتهم من املغرب، رفض “هذه  

 ٣الوضعية املؤدية إىل مواجهة غ� طبيعية (…) تتناىف مع مصالح الشعب� واملنطقة".

ومن الجانب املغريب، كان من ب� األس�ء املوقعة: عبد اللطيف اللعبي، مونية بنا� الرشايبي، إس�عيل  

  العلوي، حسن أوريد، لطيفة الجبابدي، سيون أسيدون، املعطي منجب، محمد السايس، عبد الرحمن بن

ة، عزيز غايل، عبد اللطيف  عمرو، سعيد الساملي، أحمد مرزوقي، محمد الهاليل، خديجة الريايض، عبده براد

الح�مويش، محمد العو�، لطيفة البوحسيني، عبد الرحيم التورا�، عبد الحميد أم�، مصطفى الرباهمة،  

 )٥(.٤مصطفى بوعزيز، عبد الرحيم الجامعي، وأحمد بوعرشين األنصاري

 
بورشاشن- ١ والجزائر،   ،وائل  املغرب  ب�  الحرب  نداءات  ويرفضون  "العقل"  إىل  يحتكمون  :٢٠٢١شتنرب  ٥هسربيس،  مثقفون  الرابط  عىل   ، 

https://www.hespress.com 

    /articlehttps://www.menara.ma، عىل الرابط:٢٠٢١شتنرب٥نداء إىل العقل" من املجتمع املد� لحل األزمة ب� الجزائر واملغرب، منارة، - ٢

    https://www.raialyoum.com، عىل الرابط : ٢٠٢١شتنرب  ٤نداء “إىل العقل” من أكاد�ي� وناشط� لحّل األزمة ب� الجزائر واملغرب، رأي اليوم،    - ٣

  https://www.dw.com/ar، عىل الرابط: ٢٠٢١شتنرب ٤، DWدويتشه فيله رب، نداء إىل العقل" من املجتمع املد� لحل األزمة ب� الجزائر واملغ"- ٤

. 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل٥(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
https://www.hespress.com/public_author/%D9%87%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-+%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%86
https://www.menara.ma/article/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8
https://www.raialyoum.com/
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87+%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87&searchNavigationId=9106
https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=DW&searchNavigationId=9106
https://www.dw.com/ar
https://www.dw.com/ar
https://www.dw.com/ar
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