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انحياز إسبانيا لموقف المغرب تجاه
الصحراء الغربية يؤجج النزاع اإلقليمي
مع الجزائر
الحدث
،،2022
اسـتقبل العاهـل المغربـي ،الملـك “محمـد السـادس” ،يـوم الخميـس  7إبريل/نيسـان 2022
رئيـس الـوزراء اإلسـباني “بيـدرو سانشـيز” ،بعـد نحـو عـام مـن القطيعـة الدبلوماسـية.
جـاءت الزيـارة بعـد أن حولـت إسـبانيا موقفهـا المحايـد تجـاه قضيـة “الصحـراء الغربيـة” ،والـذي
التزمـت بـه نحـو نصـف قـرن ،حيـث أعلنت في مارس/آذار الماضي دعمهـا للخطة المغربية تجاه
منطقـة الصحـراء الغربيـة“ ،مبـادرة الحكـم الذاتـي” ،واعتبـرت أنهـا تمثـل “األسـاس األكثـر جديـة
وواقعيـة وصدقيـة لحـل هـذا النزاع”.
 ،2021إثـر االنتقـادات التـي وجهتهـا
توتـرت العالقـات بيـن المغـرب وإسـبانيا منـذ أبريل/نيسـان ،2021
الربـاط إلسـبانيا بعـد اسـتضافتها لزعيـم جبهـة البوليسـاريو لتلقـي العلاج علـى أراضيهـا ،فـي
المقابـل ،أدى التحـول فـي موقـف إسـبانيا تجـاه قضيـة “الصحـراء الغربيـة” إلـى توتـر عالقاتهـا
مـع الجزائـر ،حيـث اسـتدعت األخيـرة سـفيرها لـدى مدريـد فـي مـارس/آذار الماضـي للتشـاور.

التحليل ...المغرب يعزز “األمر الواقع” سعيا لكسب نقاط في سباق
النفوذ مع الجزائر

صفحة 3 - 1

يعـود الصـراع بيـن المغـرب والجزائـر علـى منطقـة الصحـراء الغربيـة إلـى سـبعينيات القـرن
المنصـرم ،عقـب انسـحاب إسـبانيا مـن األراضـي التـي احتلتهـا فـي الصحـراء الغربيـة ،نشـب صـراع
حـاد بيـن الربـاط والجزائـر مـن أجل الهيمنة اإلقليمية ،حيث سـارعت المغرب إلى فرض سـيطرتها
علـى  80٪مسـاحة الصحـراء الغربيـة ،بينمـا دعمـت الجزائـر ،في إطار صراعها الجيوسياسـي مع
المغـرب ،جبهـة البوليسـاريو التـي تطالـب باسـتقالل الصحـراء الغربيـة ،علـى إثـر ذلـك ،اندلعـت
حـرب لمـدة عقديـن بيـن المغـرب وجبهة البوليسـاريو ،انتهت بوقف إطالق النـار عام  1991بدعم
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مـن األمـم المتحـدة ،ومـع ذلـك ،اسـتمر توتـر العالقات والمناوشـات بيـن الجزائر وجبهة البوليسـاريو
مـن جهـة والمغـرب مـن جهـة أخـرى ،األمـر الـذي أدى إلـى إغلاق الحـدود بيـن الربـاط والجزائـر منـذ
عـام  1994وحتـى الوقـت الحالـي.
فـي أحـدث موجـات الصـراع ،تصاعـدت التوتـرات بيـن المغـرب والجزائـر بشـكل حـاد فـي نوفمبر/
 ،2020بعـد انسـحاب جبهـة البوليسـاريو مـن اتفـاق وقـف إطلاق النـار ،ر ًّدا علـى قيـام
تشـرين ثانـي ،2020
المغـرب بعمليـة عسـكرية منطقـة الكركـرات بالصحـراء الغربيـة ضـد عناصـر الجبهـة ،بلغـت التوتـرات
ذروتهـا بعـد تصريحـات منـدوب الربـاط فـي األمـم المتحـدة في منتصـف يوليو/تمـوز  2021هاجم
فيهـا موقـف الجزائـر الداعـم لحـق تقريـر المصيـر فـي الصحـراء الغربيـة ،ودعـا بالمثـل لحـق تقريـر
المصيـر لمنطقـة القبائـل الجزائريـة ،األمـر الـذي أدى إلـى قرار جزائـري بقطع العالقات الدبلوماسـية
بيـن البلديـن ،وإيقـاف تصديـر الغـاز الطبيعـي عبـر خـط أنابيـب غـاز “المغـرب العربي-أوروبـا” الـذي
يـزود إسـبانيا بالغـاز الجزائـري مـرورا بالمغـرب.
سـعى المغـرب فـي السـنوات األخيـرة الكتسـاب مزيـد مـن الدعـم الدولـي واإلقليمـي لالعتـراف
بكامـل سـيادتها علـى الصحـراء الغربيـة ،حيـث أطلقـت الربـاط خطتهـا للصحـراء الغربيـة فـي عـام
 ،2007والتـي تمنـح األراضـي المتنـازع عليهـا الحكـم الذاتـي تحـت السـيادة المغربيـة ،اكتسـبت
،2007
الخطـة مؤخـرا المزيـد مـن الدعـم اإلقليمـي ،إذ قامـت  17دولـة من الشـرق األوسـط وأفريقيا بإنشـاء
أو التعهـد بإنشـاء قنصليـات لبالدهـا فـي الصحـراء الغربيـة ،وتواصـل الربـاط سـعيها بقـوة للحصـول
علـى اعتـراف أوروبـي لخطتهـا ،السـيما بعـد اعتـراف إدارة “ترامـب” الرسـمي بالسـيادة الكاملـة
للمغـرب علـى الصحـراء الغربيـة ،ضمـن “اتفاقـات أبراهـام” ،وميـل ميـزان الموقـف العربـي لصالـح
الربـاط بعـد ضمـان موقـف دول مجلـس التعـاون ومصـر واألردن ،بصورة رسـمية معلنة أو ضمنية،
فـي نفـس الوقـت ،رفعـت الربـاط حجـم اسـتثماراتها فـي أراضـي الصحـراء الغربية في إطار سـعيها
لفـرض سـيطرتها الفعليـة علـى المنطقـة ،حيـث أطلقـت فـي عـام  2016خطـة اسـتثمارية فـي
الصحـراء الغربيـة بقيمـة  1.8مليـار دوالر.
سـتؤدي الخطـوة اإلسـبانية الداعمـة للسـيادة المغربيـة علـى الصحـراء الغربيـة إلـى تطويـر
العالقـات بيـن الربـاط ومدريـد فـي عـدة قضايـا رئيسـية ،يأتـي فـي مقدمتهـا الهجرة ،السـيما بعد
اسـتخدام المغـرب المهاجريـن غيـر الشـرعيين كوسـيلة ضغـط اثنـاء توتـر عالقتهـا مـع مدريـد العـام
الماضـي ،وفـي نفـس السـياق ،سـتواصل المغـرب تطويـر عالقاتهـا التجاريـة مـع إسـبانيا التـي تعـد
الشـريك التجـاري الرئيسـي للربـاط ،حيـث تسـتقبل إسـبانيا نحـو ربـع صـادرات المغـرب الخارجيـة.
فـي الجانـب اآلخـر ،سـيؤدي القـرار اإلسـباني إلـى تدهـور عالقاتهـا مـع الجزائـر ،وسـتكون إحـدى
النتائـج المحتملـة هـي التأثيـر علـى صـادرات الطاقـة ،تعتمـد مدريـد على الغـاز الجزائـري لتوفير نحو
 50%مـن واردات إسـبانيا مـن الغـاز ،ولكـن منـذ يناير/كانـون ثانـي الماضـي ،خفضـت إسـبانيا مـن
اعتمادهـا علـى الغـاز الجزائـري بعـد أن توقفـت األخيـرة عـن إرسـال إمـدادات الغـاز عبـر خـط األنابيـب
“المغـرب العربي-األوروبـي” ،فـي حيـن اسـتمر تدفـق الغـاز عبـر خـط أنابيـب “ميـد غاز” الـذي يربط
الجزائـر وإسـبانيا مباشـرة باإلضافـة إلـى اسـتمرار شـحنات الغـاز المسـال ،منـذ ذلـك الحيـن تراجعـت
إمـدادات الغـاز الجزائـري إلـى  28%مـن إجمالـي واردات إسـبانيا مـن الغـاز.
تسـعى الجزائـر للحفـاظ علـى سـمعتها كمـورد موثـوق للغـاز الطبيعـي إلـى أوروبـا ،يمثـل أحـد
البدائـل الرئيسـية الالزمـة السـتغناء أوروبـا عـن الغـاز الروسـي ،كما تراهن على االسـتفادة مـن ارتفاع
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أسعار الغاز الطبيعي لتحقيق مكاسب اقتصادية ،ومع ذلك ،قد تتجه الجزائر لخفض صادراتها إلى
إسـبانيا وتوجيـه المزيـد مـن الغـاز الطبيعـي إلـى مسـتهلكين آخريـن فـي االتحـاد األوروبـي من خالل
خـط أنابيـب “ترانسـميد” الـذي يربـط الجزائـر بإيطاليـا ،وفـي حيـن أن دعـم إسـبانيا لموقـف المغـرب
فـي النـزاع اإلقليمـي ،دفـع العالقـات الثنائيـة إلـى التوتـر ،فـإن الروابـط التجاريـة بين الجزائـر وأوروبا،
خاصـة مـا يتعلـق بصـادرات النفـط والغـاز ،قديمـة وعميقـة ،ومن المرجـح أن تسـير دون االصطدام
باألزمـات السياسـي ،حيـث ال تسـتطيع الجزائـر االسـتغناء عـن عائـدات النفط والغـاز المهمة.

الخالصة
نظـرا للتوتـرات الحاليـة ،سـيكون لتحـول السياسـة اإلسـبانية تجـاه الصحـراء الغربيـة تأثيـر عميـق
ً
علـى صـراع النفـوذ فـي شـمال أفريقيـا وأيضـ ًا علـى خارطـة التحالفـات .مـن المرجـح أن تواصـل
المغـرب تعزيـز عالقاتهـا مـع االتحـاد األوروبـي ،السـيما بعـد إعلان االتحـاد دعمـه لموافقـة إسـبانيا
علـى الخطـة المغربيـة الخاصـة بالصحـراء الغربيـة؛ األمـر الـذي قـد يشـير إلـى بدايـة تحـول أوسـع
لالتحـاد األوروبـي نحـو دعـم موقـف المغـرب ،خاصة مع موقف ألمانيا مطلـع العام الحالي الداعم
أيضـا لمبـادرة “الحكـم الذاتـي” .كمـا أن المغـرب يسـعى لالسـتفادة مـن العالقـة مـع “إسـرائيل”
ودول الخليـج فـي حثهـم علـى تغييـر مواقـف أطـراف دوليـة وإقليميـة تجـاه قضية الصحـراء .وهو
مـا يدفـع الجزائـر فـي المقابـل لتعزيـز شـبكة تحالفـات أخـرى فـي القـارة األفريقيـة ،خاصـة جنـوب
أفريقيـا ،باإلضافـة إلـى تعزيـز العالقـات الوثيقـة أمنيـا وعسـكريا مـع روسـيا.
سـيواصل المغرب حماية اسـتثماراته في الصحراء الغربية وتعزيز سـيطرته وفرض األمر الواقع
على األراضي المتنازع عليها .على الجانب اآلخر ،ستواصل الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو .وفي
حيـن أن اسـتمرار الحشـد العسـكري المغربـي فـي المنطقـة الشـرقية ،باإلضافـة إلـى االسـتفزازات
العسـكرية من قبل جبهة البوليسـاريو ،سـيقود إلى اضطرابات أو اشـتباكات محدودة عند المناطق
الحدوديـة ونقـاط التمـاس .لكـن مخاطـر التصعيـد العسـكري المباشـر بيـن الجزائـر والمغـرب مازالـت
غيـر مرجحـة في المـدى القريب.
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