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االفتتـــاحيـــة

تــوتــرتــوتــر
وتصعيد متبادلوتصعيد متبادل

تطورات متسارعة شهدتها العالقة بين المغرب وإسبانيا في الفترة االخيرة مع تصاعد حدة األزمة 
وبهوية  سري  بشكل  غالي  إبراهيم  »البوليساريو«  جبهة  لزعيم  األخيرة  استقبال  خلفية  على  بينهما 
منتحلة،وتدفق آالف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لسيطرة مدريد وسط سيل 

من االتهامات والتحذيرات المتبادلة.

مجلة »المرصد«

األزمة بين الرباط ومدريداألزمة بين الرباط ومدريد
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منظمة  جديد،أصدرت  تحرك  وفي   
يونيو/  01 الثالثاء  المتحدة،  األمم 

حزيران 2021، أول تعليق لها حول األزمة 
إذ  وإسبانيا،  المغرب  بين  الدبلوماسية 
حثت كل من الرباط ومدريد على »إجراء 
القضايا  جميع  حل  بهدف  مفتوح  حوار 
التصعيد  بعد  وذلك  بينهما«،  العالقة 
من  زاد  البلدين،  بين  لألزمة  المتزايد 

حدتها ملف الهجرة.
العام  األمين  باسم  المتحدث  وقال 
صحفي  مؤتمر  خالل  دوجاريك،  ستيفان 
عقده في المقر الدائم للمنظمة الدولية 
توتر  هناك  يكون  »عندما  بنيويورك،: 
في  األعضاء  الدول  من  دولتين  أي  بين 
ما  مثل  المتحدة(  )األمم  المنظمة  هذه 
نشهده بين المغرب وإسبانيا حاليًا، فإننا 
دائمًا نحث على إجراء حوار مفتوح بينهما 

لحل كل المشاكل العالقة«.
األخيرة  الدبلوماسية  األزمة  وبدأت 
بين مدريد والرباط على خلفية استقبال 
اإلسباني،  التراب  على  البوليساريو  زعيم 
الرباط  حينها  غالي.ووجهت  إبراهيم 
ما  عواقب  من  محذرة  لمدريد،  انتقادات 

بـ«اعتبارات  الستقباله  وتبريرها  غالي  بوصول  إخطارها  عدم  جراء  »مناورة«،  اعتبرته 
إنسانية«، وحذرت من »عواقب« ذلك على العالقات بين البلدين.

أن  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  األفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  وأكدت 
قرار السلطات اإلسبانية بعدم إبالغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم »البوليساريو« هو 
فعل يقوم على سبق اإلصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي إلسبانيا، أخذ المغرب علما 

كامال به«..
واضافت الوزارة أنه »منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم البوليساريو، المتهم 
بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، ضاعف المسؤولون اإلسبان 

روح  يخالف  الذي  الخطير  الفعل  هذا  تبرير  تحاول  التي  التصريحات  من 
اإلنساني  الجانب  الخارجية،أن  وزارة  الجوار«.واعتبرت  الشراكة وحسن 

االتهامات  على  والتكتم  سلبي  موقف  تسجيل  بالضرورة  يعني  ال 
الخطيرة الموجهة لغالي، موضحة أن »االعتبارات اإلنسانية ال تبرر 

المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار«.
للسفير  المغربية  الخارجية  اعقاب استدعاء  وجاء هذا في 

اإلسباني في الرباط، ريكاردو دييز هوشاليتنر رودريغيز، 
في 24 أبريل الماضي، للتعبير عن استياء المغرب من 

بأنه  المغربية  الخارجية  وصفته  الذي  بالده،  موقف 
في  المغرب  تساهل  »عدم  ولتأكيد  عادل«،  »غير 
موضوعًا  الصحراء  باعتبار  الترابية  وحدته  قضية 

أولوياته  رأس  وعلى  المغربية  للمملكة  وجوديًا 
ضد  عمل  الواقع  هذا  »تجاهل  وأن  االستراتيجية«، 

الشراكة االستراتيجية بين البلدين«.
في المقابل أصدرت الخارجية اإلسبانية بيانا أكدت فيه 

أن »استقبالها لزعيم البوليساريو كان ألسباب إنسانية بحتة«، 
مشيرة على لسان وزيرة الخارجية فيما بعد إلى أنه »لن يخرج 

أمر  اعالمية  تقارير  وفق  غالي  قبل محاكمته«.ويواجه  إسبانيا  من 

األمم المتحدة حثت كل من 
الرباط ومدريد على »إجراء حوار 

مفتوح بهدف حل جميع القضايا العالقة 
بينهما«، وذلك بعد التصعيد 

المتزايد لألزمة بين البلدين، زاد 
من حدتها ملف الهجرة.

،،،،
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استدعاء أمام محكمة في إسبانيا في قضية جرائم حرب ضده رغم أن المحكمة العليا 
اإلسبانية رفضت طلب المدعين في القضية بالقبض عليه.

ولم تتوقف االزمة عند هذا الحد بل تطورت مع وصول آالف المهاجرين من المغرب 
إلى مدينة سبتة الواقعة في أقصى شمال المغرب والتي تقع تحت اإلدارة 
سانتشيز،الحكومة  بيدرو  إسبانيا  وزراء  رئيس  اإلسبانية.واتهم 
المغربية بـ«الهجوم على حدود« بالده.وقال سانتشيز، في تصريح 
الحدود  ما  حكومة  تهاجم  أن  المقبول  غير  »من  إنه  صحفي، 

بسبب خالف في السياسة الخارجية«.
المغرب  سلطات  سماح  أن  على  سانتشز  وشدد 
للمهاجرين بالعبور إلى مدينة سبتة »هجوم على الحدود 
أنه يرفض  إلى  إسبانيا  وزراء  رئيس  اإلسبانية«.وأشار 
إزاء أزمة المهاجرين بين  موقف الحكومة المغربية 

الطرفين«.
مئات  ان  أكدت  قد  اعالمية  تقارير  وكانت 
من  آخرين  مهاجرين  بمعية  المغاربة  القاصرين 
النساء والرجال،تمكنوا في 17 مايو/ أيار الماضي، من 
اقتحام السياجات الحدودية ودخول مدينة سبتة، قبل أن 
األراضي  إلى  جلهم  إعادة  على  اإلسبانية  السلطات  تقدم 
الماضية،  األيام  مدى  على  إعالم  وسائل  وتناقلت  المغربية. 
على  اإلسبانية  السلطات  اعتداء  عن  تتحدث  حقوقية  تقارير 
عشرات القاصرين، وعن ظروف قاسية في مراكز اإليواء في سبتة.

وجهت حينها الرباط 
انتقادات لمدريد، محذرة من 

عواقب ما اعتبرته »مناورة«، جراء 
عدم إخطارها بوصول غالي وتبريرها 

الستقباله بـ«اعتبارات إنسانية«، 
وحذرت من »عواقب« ذلك 

على العالقات بين 
البلدين.

،،،،
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اتهامات المسؤولين االسبان للمغرب بكونه يحاول الضغط على مدريد من بوابة 
في  اكد  بوريطة،الذي  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  لسان  على  جاءت  المهاجرين، 
من  الهروب  تحاول  إسبانيا  وأن  أمن(  )رجل  دركيا  ليس  المغرب  أن  عدة،  تصريحات 
األزمة الحقيقية والمتمثلة في اإلخالل بمبادئ الصداقة وحسن الجوار والشراكة، بعد 

استضافتها لزعيم الجبهة االنفصالية بهوية مزورة وبمبررات إنسانية«.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس،الثالثاء 01 يونيو 2021، توجيهاته 
إلى الحكومة إلعادة جميع القصر المغاربة الذين ال يوجد معهم مرافق، ودخلوا االتحاد 
وزارتي  عن  صادر  بيان  وفق  المغربي،  العاهل  مشروعة.وأكد  غير  بطريقة  األوروبي 
القصر  عودة  بقبول  والحازم  الواضح  المغربية  المملكة  التزام  والداخلية،  الخارجية 

الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.
آليات  وضع  تم  أنه  المشترك  الوزاري  البيان  وأضاف 

والسيما  البلدان،  بعض  مع  الغرض  لهذا  تعاون 
فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين 

إلى المغرب.وأوضح المصدر ذاته أن التأخيرات 
التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة 

اإلجراءات  بالعوائق بسبب  أساسي  بشكل 
المعقدة في بعض البلدان األوروبية.
المغرب على  البالغ على أن  وشدد 

استعداد للتعاون، كما فعل دائما، 
واالتحاد  األوروبية  البلدان  مع 
هذه  تسوية  أجل  من  األوروبي 

المغربية  المملكة  القضية.وعبرت 
األوروبي  االتحاد  يتمكن  أن  أملها  عن 

والدول المعنية من تجاوز القيود اإلجرائية 
المغاربة. القاصرين  عودة  عملية  لتسهيل 

وخلص البالغ إلى أن السلطات المغربية تحتفظ 
اتهامات  على  مناسبة  ردود  تقديم  في  بالحق 

الحكومة اإلسبانية التي ال أساس لها من الصحة في 

اتهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو 
سانتشيز،الحكومة المغربية بـ«الهجوم على 

حدود« بالده.وقال سانتشيز، في تصريح صحفي، 
إنه »من غير المقبول أن تهاجم حكومة 

ما الحدود بسبب خالف في السياسة 
الخارجية«.

،،،،
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الوقت المناسب.
واسبانيا  المغرب  بين  األزمة  ان  ويبدو 
ظل  في  التعقيد  من  المزيد  نحو  متجهة 
أنباء عن مغادرة غالي لألراضي اإلسبانية، 
محكمة  أعلى  الوطنية،  المحكمة  ورفض 
االعتقال  في  وضعه  إسبانية،  جنائية 
حين  إلى  سفره  جواز  وسحب  االحتياطي 
انتهاء التحقيق معه بشأن تهم »التعذيب، 
واإلرهاب،  واالغتيال،  الجماعية،  واإلبادة 

والجرائم ضد اإلنسانية، واالختطاف«.
وبحسب صحيفة »إل باييس« اإلسبانية، 
العودة  رحلة  بدأ  البوليساريو  »زعيم  فأن 
غادر  حيث  العاصمة،  الجزائر  إلى 
لوغرونيو  دي  بيدرو  سان  مستشفى 
الليلة، وتوجه إلى مطار بامبلونا )نافارا(«.

تقنية  الثالثاء، عبر  وجاء ذلك بعد مثوله، 
القاضي  بيدراز  سانتياغو  أمام  الفيديو، 
جنائية  محكمة  أعلى  الوطنية،  بالمحكمة 
منع  إجراءات  فرض  رفض  إسبانية،الذي 
زعيم البوليساريو من السفر أو سحب جواز 
سفره أو وضعه رهن االعتقال االحتياطي.

عن  االخباري  نيوز«  »ارم  موقع  ونقل 
وصفها  التي  الخطوة  هذه  من  انزعاجه  المستوى  رفيع  مغربي  حكومي  مصدر 
بـ«الخطيرة«.وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح 
لوسائل اإلعالم أن »حل األزمة المغربية- اإلسبانية لن يكون بإخراج أو تهريب المدعو 

إبراهيم غالي، وإنما بتقديم توضيح شفاف من قبل إسبانيا لمواقفها تجاه المملكة«.
وأضاف المصدر قوله ان: »إسبانيا لم تحترم المغرب ومكانته التاريخية، وتآمرت مع 
أعداء الوطن من أجل المساس بوحدته الترابية«، الفتًا إلى أن هذه التطورات »كشفت 
الوجه الحقيقي لمدريد ومواقفها الرسمية«.ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتم تعليق 
التعاون بين الرباط ومدريد أو تقليصه في عدد من المجاالت المهمة، قائال: »المغرب 

يدرس جل السيناريوهات المحتملة«.
مع  األزمة  إن  االثنين،  المغربية،اكدت  الخارجية  وزارة  وكانت 
غالي«. إبراهيم  البوليساريو  زعيم  برحيل  تنتهي  »لن  إسبانيا 

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان »عمق المشكلة يكمن في 
الثقة بين بلدين شريكين«، مشيرة  أن ما حصل حطم 
الى ان »األزمة ال تتعلق بشخص إبراهيم غالي حصرا، 
ولم تبدأ بوصوله إلى اسبانيا ولن تنتهي برحيله، 
الشراكة  عالقات  لصدق  اختبارا  كان  حصل  ما 

التي تجمع البلدين«.
وإسبانيا  المغرب  بين  العالقات  ومّرت 
وسط  وجزراً  مداً  عرفت  عّدة  بحقبات 
واآلخر. الحين  بين  ديبلوماسية  أزمات 

ويرى مراقبون انه من المرتقب أن يشهد 
التطورات  من  المزيد  البلدين  بين  الملف 
البلدين  إن  الى  القادمة،مشيرين  األيام  في 
اقتصادية  خاصة  استراتيجية،  مصالح  تربطهما 
ويجب  التصعيد،  لعدم  السعي  وجب  ولذلك  وأمنية، 
المتاحة  الدبلوماسية  بالوسائل  االشكاليات  حسم 

لتجاوز االزمة الراهنة.

وزارة الخارجية المغربية،اكدت 
االثنين، إن األزمة مع إسبانيا »لن 

تنتهي برحيل زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي«.وأوضحت الوزارة في بيان لها ان 

»عمق المشكلة يكمن في أن ما 
حصل حطم الثقة بين بلدين 

شريكين«.

،،،،
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الصحراءالصحراء في  في 
قلـب األزمــةقلـب األزمــة

لم يعد خافيا ما أصبحت تثيره أزمة الصحراء من جدل ليس في المغرب فقط، بل أيضا خارجه، بعد دخول 
بعض الدول األوروبية على خط األزمة، خاصة إسبانيا التي وجدت فرصة للمناورة السياسية بها، في عالقة 
بقضية المهاجرين عبر سبتة ومليلة. التي أصبحت تؤرق مدريد معتبرة أن الرباط ال تتعامل مع المشكل 
بالجدّية الكاملة، خاصة في األشهر األخيرة التي تشهد تدفق العشرات من المهاجرين، إلى درجة جعلت إسبانيا 
على مستويات رسمية، تتهم المغرب بالعدوان واالبتزاز معتبرة أن وحدة األراضي اإلسبانية غير قابلة للتفاوض، 

داعية الرباط إلى االمتثال للقانون الدولي.

شريف الزيتوني

عالقات المغرب وإسبانيا والتوتر غير المسبوق...
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بالعودة إلى تاريخ العالقة بين المغرب وإسبانيا، سنسجل 
مشكلة  تبقى  ربما  مميزة.  فتراتها  أغلب  في  كانت  أنها 
أن  اعتبار  على  الواجهة  في  المحتلتين  ومليلة  سبتة 
في  لكن  سنواته،  طالت  مهما  الحق  يمحي  ال  الزمن 
العموم كانت مدريد والرباط منسجمتي المواقف 
العالقة  تكون  ربما  بل  القضايا  من  الكثير  في 
دول  ببقية  مقارنة  للمغرب  األقوى  األوروبية 
الجغرافيا  أيضا  تفرضه  وهذا  االتحاد، 
دخلت  أن  إلى  بينهما  القرب  إلى  بالنظر 
شرخا  لتخلق  الخط  على  األخيرة  األزمة 

كبيرا وغير متعود في عالقة البلدين.
شريك  ثالث  المغرب  يعتبر  اقتصاديا 
إلى  بالنسبة  األوروبي  االتحاد  خارج  اقتصادي 
إسبانيا. وتقول مصادر مغربية إن 50 في المائة 
إلى  تتجه  إفريقيا  نحو  اإلسبانية  الصادرات  من 
 6.5 المملكة  نحو  صادراتها  قيمة  وتفوق  المغرب، 
ألف   20 حوالي  المغرب  في  توجد  كما  يورو،  مليارات 
إلى  باإلضافة  المملكة،  في  مصالحها  لها  إسبانية  شركة 

لم يعد خافيا ما أصبحت تثيره 
أزمة الصحراء المغربية من جدل 

ليس في المغرب فقط، بل أيضا خارجه، 
بعد دخول بعض الدول األوروبية على خط 

األزمة، خاصة إسبانيا التي وجدت فرصة 
للمناورة السياسية بها، في عالقة 

بقضية المهاجرين عبر سبتة 
ومليلة.

،،،،

ما  بخصوص  إسبانيا  إلى  رسميًا  تحذيرًا  المغرب  وجه 
مغربي.  داخلي  ملف  حول  المعادية  مواقفها  اعتبره 
التي  بنيعيش،  كريمة  مدريد  في  سفيرته  عبر  كان  التحذير 
»الدوافع  تكشف  األزمة  أن  سابقة،  تصريحات  في  اعتبرت 
الخفية ومخططات بعض األوساط اإلسبانية، التي مازالت 
تلح على الرغبة في اإلضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ 

استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975«.

محمدمحمد
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استثمارات أخرى خاصة تجعل العالقة بين 
األزمات  وحتى  كبير  ارتباط  على  البلدين 

بينهما قد تفرض المصالح حلها.
بمعطى  المراقبين  يسعف  التاريخ 
بها  يتعامل  أصبح  التي  الندية  وهو  هاّم 
التسعينات  خالل  المغرب.  مع  اإلسبان 
اقتصادية  أزمات  أمام  المغرب  كان 
هو  األوروبي  الباب  جعلت  بطريقة  كبرى 
بداية  مع  لكن  تجاوزها،  في  األقرب  الحل 
األلفية، حصلت نقلة كبيرة في السياسات 
والسياسات  عامة،  بصفة  المغربية 
االقتصادية بصفة خاصة، حيث ساهمت 
تطور  في  واإلصالحات  النمو  نسب 
المبادالت  من  جعل  بشكل  االقتصاد، 
التجارية عكسية، وأصبح المغرب مصدرا 
منها،  المتطورة  حتى  المنتجات،  لبعض 
بل األكثر أن المنتجات الثقيلة والصناعات 
التكنولوجية، أصبحت تصدر من المغرب 
نقاط  أوروبا، وهذه كانت نقطة من  نحو 
التي  إسبانيا  مع  العالقة  في  الفصل 
صاعدة  قوة  الرباط  في  ترى  أصبحت 

تمثل هديدا غير مباشر لمصالحها. 
التاريخ واالقتصاد والسياسة إذن كلها 

عوامل تقف اليوم في جزء من األزمة التي بلغت درجات غير مسبوقة، فمع حسم الرباط 
في قضية الصحراء وكسبها لشرعية من عدد هام من القوى الغربية، بدأت تطفو على 
السطح مواقف إسبانية معاكسة للهوى المغربي األمر الذي فتح المجال للتصريحات 
المضادة، تلّطفها بعض األطراف بمواقف ديبلوماسية مهدئة لألجواء  والتصريحات 
قبول  هي  األولى  هامتين،  مسألتين  بسبب  مؤخرا  التصريحات  حدة  ارتفعت  أن  إلى 

الذي  غالي  إبراهيم  البوليساريو  جبهة  زعيم  لزيارة  مدريد 
خطيرة،  بتهم  المحاكم  في  قضايا  المغرب  في  تالحقه 

معاد  لموقف  وتبنيا  لها  استفزازا  الرباط  تعتبره  وهذا 
ال  بحجتين  األمر  مع  تعاملت  مدريد  وهنا  لسيادتها. 

وبوثائق  سريا  دخوله  تعتبر  حجة  تناقضا؛  تخفيان 
حوله،  تحقيقاته  بدأ  اإلسباني  والقضاء  مزورة 

حجتان  وهما  لالستشفاء  دخل  أنه  تقول  وحجة 
ما  وهذا  الحقيقة  عن  بعيدتْين  تكونان  قد 

مفصل  »بتفسير  يطالب  المغرب  جعل 
بالعالقات  إخالال  هناك  ألن  جرى،  لما 

يفترض استشارة  الدبلوماسية وكان 
وهو  األمر،  في  المغربية  الحكومة 
إلى  تتجه  األمور  وجعل  يحصل  لم  ما 

أما  المضاّدة.  والتصريحات  التوتر  حالة 
المهاجرين  قضية  فهي  الثانية  المسألة 

تعتبر  والذين  إسبانيا  يدخلون  الذين 
األخيرة أن نظيرتها المغربية ال تتخذ خطوات 

كل  في  األخيرة  تنفيه  ما  وهو  منها،  للحد  حازمة 
مناطق  في  اإلجراءات  بكل  قيامها  مؤكدة  مناسبة 

حدودية ال يمكن ضبط الحركة فيها.
المغرب  وجه  الصحراء،  أزمة  حول  التطورات  آخر  وفي 

العموم كانت مدريد والرباط 
منسجمتي المواقف في الكثير من 

القضايا بل ربما تكون العالقة األوروبية األقوى 
للمغرب مقارنة ببقية دول االتحاد، وهذا تفرضه 

أيضا الجغرافيا بالنظر إلى القرب بينهما 
إلى أن دخلت األزمة األخيرة على الخط 

لتخلق شرخا كبيرا وغير متعود في 
عالقة البلدين.

،،،،
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داخلي  ملف  حول  المعادية  مواقفها  اعتبره  ما  بخصوص  إسبانيا  إلى  رسميًا  تحذيراً 
في  اعتبرت  التي  بنيعيش،  كريمة  مدريد  في  سفيرته  عبر  كان  التحذير  مغربي. 
األوساط  بعض  ومخططات  الخفية  “الدوافع  تكشف  األزمة  أن  سابقة،  تصريحات 
اإلسبانية، التي مازالت تلح على الرغبة في اإلضرار بالمصالح 
سنة  المغربية  الصحراء  استرجاع  منذ  للمملكة  العليا 
خاص،  بموقف  تكتف  لم  إسبانيا  أن  واألغرب   .”1975
بمراجعة  واشنطن  إلى  إشارات  بعث  حتى  حاولت  بل 
دول  بقية  و«نجدة«  الصحراء،  بمغربية  اعترافها 

االتحاد في صراعها المعلن والخفي مع المغرب.
محللون  يعتبر  التطورات  هذه  وسط  وفي 
عهدها  سالف  إلى  العالقات  إعادة  أن  مغاربة 
موقفها  تغير  لن  مدريد  ألن  صعب،  أمر 
الرباط  تريد  كما  الصحراء،  نزاع  من 
أن  المتوقع  من  وبالتالي  اليوم، 
المضادة،  التصريحات  تتواصل 
إشكاال  تشّكل  أن  شأنها  من  والتي 
في منطقة تعيش على وقع موجات من 
كل  في  األكبر  والمتضرر  المهاجرين، 
الحاالت هو إسبانيا التي قد تعيد حساباتها 
إلى  والعودة  بجارتها  عالقتها  في  السياسية 
في  النظر  أجل  من  الحوار  طاولة  وإلى  التهدئة 
المغرب  سيجد  والتي  مجتمعة  الخالف  ملفات 
الصحراء  بقضية  عالقة  في  القوة  موقع  في  نفسه 
ألن بين يديها ورقات ضغط أخرى بالتأكيد لن يكون 

في صالح مدريد مواصلة التصعيد بسببها.

التاريخ واالقتصاد والسياسة 
إذن كلها عوامل تقف اليوم في 

جزء من األزمة التي بلغت درجات غير 
مسبوقة، فمع حسم الرباط في قضية 

الصحراء وكسبها لشرعية من عدد هام من 
القوى الغربية، بدأت تطفو على السطح 

مواقف إسبانية معاكسة للهوى 
المغربي األمر الذي فتح المجال 

للتصريحات والتصريحات 
المضادة.

،،،،

ل
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نجاة فقيري

تأجيج  في  إسبانيا،  عليها  تسيطر  التي  سبتة،  مدينة  إلى  الالجئين  آلالف  المفاجئ  التدفق  أزمة  تسببت 
المغرب  روبليس،  مارغريتا  اإلسبانية،  الدفاع  وزيرة  اّتهمت  حيث  وإسبانيا.  المغرب  بين  الخالفات 
بـ«االعتداء« و«االبتزاز« بعد وصول أكثر من 8000 مهاجر إلى جيب سبتة اإلسباني، قائلة »إنه اعتداء على 

الحدود اإلسبانية وحدود االتحاد األوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب على القانون الدولي«، حسب تعبيرها.

أزمة سبتة..أزمة سبتة..  ثغــرةثغــرة  
على حدود الدبلوماسية على حدود الدبلوماسية 

اإلسبانبةاإلسبانبة  المغربيةالمغربية
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وتمكن آالف المهاجرين نهاية شهر مايو الماضي، معظمهم من المغرب، من الوصول 
إلى سبتة سباحة ، حيث اعترضهم عشرات من قوات مكافحة الشغب االسبانية وأطلقوا 
إلى  اقتيادهم  وتم  الشاطئ  إلى  وصولهم  واآلخر،فور  الحين  بين  للدموع  المسيل  الغاز 
فريق طبي قبل إعادتهم بالقوة إلى السياج الحدودي. وقال رئيس الوزراء اإلسباني نهاية 
شهر مايو الماصي إنه »تم ترحيل 4800 مهاجر إلى المغرب من بين 8000 دخلوا سبتة 
المهاجرين  الشرطة عشرات  المغربي، فقد منعت  الجانب  أما من   بشكل غير شرعي.« 

الشباب من التقدم نحو سبتة.
قاصر  مهاجر  ألف  نحو  أن  اإلسبانية،  السلطات  أفادت  كما 
جاؤوا  الذين  القصر  هؤالء  ويتجول  سبتة  جيب  في  زالوا  ما 
بمفردهم في الشوارع إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم 
أن  يجب  التي  المحلية  السلطات  تديرها  مراكز  في 
إلى  ستعاد  كانت  إذا  ما  لتقرر  حالة  كل  تدرس 
متحدث  وصّرح  إسبانيا.  في  تبقى  أو  المغرب 
بين  ما  أن  اإلسبانية  الداخلية  وزارة  باسم 
8000 و9000 مهاجر، وهو رقم لم يسبق 
األسبوع  بداية  في  سبتة  دخلوا  مثيل،  له 
غير  منظمات  عدة  أشارت  كما  الماضي، 
بدون  القصر  إعادة  يمكن  ال  أنه  إلى  حكومية 

دراسة حاالتهم بالتفصيل.
وبعد وصول آالف المهاجرين من المغرب إلى سبتة 
المشتركة،  الحدود«  »احترام  إلى  الرباط  مدريد  دعت   ،
مؤكدة أنها »أفضل حليف« لها في أوروبا. وقال رئيس الوزراء 

تمكن آالف المهاجرين نهاية شهر 
مايو الماضي، معظمهم 

من المغرب، من الوصول إلى 
سبتة سباحة.

،،،،
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اإلسباني بيدرو سانشيز خالل قمة أوروبية في بروكسل  نهاية شهر مايو، أن وصول آالف 
المهاجرين بشكل مفاجئ إلى جيب سبتة والذي كان ممكنًا بسبب تخفيف مراقبة الحدود 
من الجانب المغربي، حسب تعبيره، »تسبب بأزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين 

االتحاد األوروبي والمغرب«.
»العالقة بين االتحاد األوروبي والمغرب، بين  وأضاف في تصريحات إعالمية محلية أن 
إسبانيا والمغرب، استراتيجية ... لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين«، وتابع 

وبالتالي  االحترام  هي  والثانية  الثقة  هي  »األولى  سانشيز 
ومليلية«،  سبتة  في  إسبانيا  حدود  أوروبا،  حدود  احترام 

الساحل  على  الواقعتان  اإلسبانيتان  المدينتان 
سانشيز  بيدرو  وأكد  للمغرب.   المتوسطي 

ليس  بأنه  المغرب  تذكير  علينا  يزال  »ال  أنه 
في  إسبانيا  من  أكبر  أو  أفضل  حليف  لديه 

المصالح  عن  للدفاع  االوروبي  االتحاد 
االستراتيجية التي تهمه«.

الخارجية  وزير  قال  جانبه  من 
إن  بوريطة  ناصر  المغربي 
يتمثل  لألزمة  الحقيقي  »السبب 

لزعيم  مدريد  استقبال  في  أساسا 
االنفصالية  البوليساريو  ميليشيات 

بهوية مزورة«. حيث طالب بوريطة إسبانيا 
بأن »تتحمل مسؤوليتها وأال تستعمل خطابا 

مزدوجا«. 
المغرب  أن  المغربي  الخارجية  وزير  وأضاف 

أكد بيدرو سانشيز أنه »ال يزال علينا 
تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل

 أو أكبر من إسبانيا في االتحاد االوروبي 
للدفاع عن المصالح االستراتيجية 

التي تهمه«.

،،،،
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عبر  الشرعية  غير  الهجرة  لمحاربة  باهظة  تكلفة  يتحمل 
شبكة   4163 فكك  المغرب  وأنه  أوروبا،  نحو  أراضيه 
للهجرة غير الشرعية في 2017. كما أحبط 48 عملية 
اإلسباني،  للحكم  الخاضع  سبتة  جيب  لسياج  اقتحام 
معتبرا أن أوروبا ال تمنح المغرب حتى 20 في المئة 

من تكلفة محاربة الهجرة غير الشرعية.
أن   المغاربة  والمراقبون  المحللون  ويرى 
في  األكبر«  »العبء  يتحمل  كتن  المغرب 
منع المهاجرين من العبور بطرق سرية 
الشمالية،  الضفة  إلى  شرعية  وغير 
ومرور هذا العدد الكبير إلى سبتة جعل 
األزمة،  حجم  لتدرك  إسبانيا«تستفيق« 
استراتيجية  أدوارا   « المغرب  يلعب  حيث 
اإلرهاب  مكافحة  بشأن  األوروبي  الجانب  مع 
حقوق  وزير  ودّون  الشرعية«.  غير  والهجرة 
على  صفحته  على  الرميد  مصطفى  اإلنسان 
ثمن  أن  أيضا  تعلم  أن  اسبانيا  أنه«على  فيسبوك  
سياساتها  مراجعة  وعليها  باهظ.  المغرب  اعتبار  قلة 

وعالقاتها«.

يرى المحللون والمراقبون المغاربة 
أن  المغرب كان يتحمل »العبء األكبر« 

في منع المهاجرين من العبور بطرق سرية 
وغير شرعية إلى الضفة الشمالية، ومرور 

هذا العدد الكبير إلى سبتة جعل 
إسبانيا«تستفيق« لتدرك حجم 

األزمة.

،،،،
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دعمه  بون،  كليمان  األوروبية،  للشؤون  الفرنسي  الدولة  وزير  أكد  أخرى  جهة  من 
المغرب«، وشدد  التعاون مع  »استئناف  إلى  أزمة المهاجرين في سبتة، ودعا  إلسبانيا في 
على أن الهجرة مشكلة أوروبية وليست مشكلة دولة أو أخرى. كما ودعت الواليات المتحدة  
كل من إسبانيا والمغرب لحل األزمة الحالية في مدينة سبتة وذلك بعد وصول أكثر من 
جالينا  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  وإفريقي.  مغربي  مهاجر   8000
بورتر، في مؤتمر صحافي، »إننا نؤيد أن تعمل إسبانيا والمغرب معا من أجل التوصل إلى 

حل لألزمة«.
تعليقا  الداخلية فرناندو غراندي مارالسكا  وزير  وقال 

حسب  فيها  تسبب  والتي  المغرب  مع  األزمة  على 
الطرف المغربي« استقبال مدريد لزعيم ميليشيات 

البوليساريو« قائال: »كان هناك خالف مع المغرب 
األجل  قصير  الخالف  هذا  يكون  أن  ونأمل 

المعقول  غير  مضيفا«من  اإلمكان«،  قدر 
كاألزمة  وضعا  إنسانية  لفتة  تثير  أن 

في سبتة«، حسب تعبيره.
موجة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

التوتر  خلفية  على  أتت  الهجرة 
مدريد  بين  الحاد  الدبلوماسي 

والرباط منذ استقبلت إسبانيا زعيم جبهة 
من  العالج  لتلقي  غالي  إبراهيم  البوليساريو 

ما  حسب  كورونا،  بفيروس  إصابته  مضاعفات 
صرحت به السلطات اإلسبانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
األميركية جالينا بورتر »إننا نؤيد أن تعمل إسبانيا 

والمغرب معا من أجل التوصل
إلى حل لألزمة«.

،،،،
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رامي التلغ

مّرت العالقات بين المغرب وإسبانيا بحقبات عّدة بدءاً من 
الوجود العربي في األندلس مروراً باحتالل إسبانيا لشمال 
واحتفاظ  المغرب  استقالل  إلى  وصواًل  وجنوبه،  المغرب 
مداً  العالقات  هذه  تشهد  ومليلية.  سبتة  بجيبي  إسبانيا 
وجزراً ويمكن وصفها بأنها صداقة حذرة تؤدي إلى أزمات 

ديبلوماسية بين الحين واآلخر.

العالقات اإلسبانية المغربية العالقات اإلسبانية المغربية 
مد وجزرمد وجزر  على وقع على وقع 
تأثير التاريخ تأثير التاريخ ووتقّلباتتقّلبات  

السياسةالسياسة



17 الخميس ٢7 مايو  ٢٠٢1             العدد: 168 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

العرب  فتح  إستقرارا،فحين  تعرف  لم  و  القدم  في  ضاربة  المغربية  اإلسبانية  العالقات 
األندلس، عام 711، قاد الهجوم القائد المغربي األمازيغي طارق بن زياد. وفي عهود عّدة، 
يضّمون  المغربية  األراضي  على  قامت  التي  الدول  ملوك  كان  عشر،  الحادي  القرن  بعد 

األندلس إلى ممالكهم كما كان الحال في عهد الدولة المرابطية على سبيل المثال.
من ذلك،يرّجح مؤرخون أن بعض أسباب تأرجح العالقات بين إسبانيا والمغرب يرجع إلى 
فترة الوجود اإلسالمي في األندلس وطرد العرب والمسلمين بعد 

ذلك منها في العام 1492.
إيزابيال  الملكة  األندلس، طاردتهم  العرب من   حين خرج 
حتى السواحل اإلفريقية وعززت الوجود اإلسباني في المياه 
اإلسبانية  السيطرة  إبقاء  بهدف  الشمالية  المغربية 
على حدود بالد الجار الجنوبي وذلك منعًا لحدوث أّية 

»مفاجآت«.
التاسع  القرن  أواخر  االستعمار،  حقبة  وخالل 
األراضي  من  واسعة  أجزاء  خضعت  عشر، 
تمّر  لم  إذ   اإلسباني  لالستعمار  المغربية 
هذه المرحلة بهدوء حيث  واجهت إسبانيا 
قادها  المغربي  الريف  في  شرسة  مقاومة 
جيشها  وهزم  الخطابي  عبدالكريم  الزعيم 
دفع  ما  وهذا   1921 العام  في  أنوال  معركة  في 
يعتبر  حيث  الكيميائي  السالح  استعمال  إلى  بها 
شمال المغرب من بين المناطق األولى في العالم التي 

استخدم فيها هذا السالح. 
الحقوقية  الحركات  في  النشطاء  يقول  الصدد،  ذات  في 
المئات قضوا  إن  المغربي  الريف  المدافعة عن ضحايا حرب 

تتعدد محاور الصدام المغربي 
اإلسباني المتجدد، وقد أسهم القرب 

الجغرافي من جهة أولى ورواسب الصراع 
التاريخي الحاد بين البلدين الذي يشكل 

استمرار االحتالل اإلسباني لمدينتي سبتة 
ومليلة والجزر الجعفرية في شمال 

المغرب التجلي الملموس لهذه 
الرواسب من جهة ثانية.

،،،،
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هذا  جّراء  من  الريف  في  البيئة  تأثر  وعن  خطيرة  أمراض  ظهور  عن  ويتحدثون  نحبهم، 
السالح كما يطالبون إسبانيا برد االعتبار للضحايا وبالكشف عن خبايا هذه الحرب.

لم تنسحب إسبانيا من الشمال المغربي قبل العام 1956 وبقيت تسيطر على الصحراء 
الغربية التي تعتبرها المغرب جزءاً من أراضيها حتى العام 1975. 

وإلى اآلن، ال تزال تسيطر على جيٓبي سبتة ومليلية وتفرض سيادتها عليهما وتعتبرهما 
أوروبيين رغم أنهما يقعان ترابيًا في شمال افريقيا.

من ناحية أخرى،أدى الدور الذي لعبه المغاربة أثناء الحرب األهلية اإلسبانية إلى توليد 
عامل صراع قوي بين المغرب وإسبانيا. ففي العام 1934، انطلق الديكتاتور فرانكو من 

شمال المغرب ليطيح الحكومة الجمهورية المنتخبة.
الفقراء من شمال المغرب المستعَمر بهدف  المغاربة  وجّند فرانكو عشرات اآلالف من 

إخضاع الشيوعيين اإلسبان والقضاء عليهم. 
خّلف ذلك في نفوس اإلسبان ندوبًا كبيرة ساهمت في تدهور 

العالقات المغربية اإلسبانية على المستوى الشعبي، فاإلسبان 
ينظرون سلبيًا إلى المغاربة نظراً إلى اإلنخراط في الحرب.

الشاعر  ابنة شقيق  لوركا،  لورا  السياق،تقول  في نفس 
قتله  الذي  لوركا  جارسيا  فديريكو  الشهير  اإلسباني 

أنصار فرانكو ودفنوه في مقبرة جماعية، لصحيفة 
المغرب  أن  في  شك  من  »ما  المغربية:  المساء 

سلبي.  وبمعنى  إسبانيا  تاريخ  في  دوراً  لعب 
كان مرتبطًا بمآسي إسبانيا«.

اإلسبانية  والكاتبة  المؤرخة  وتقول 
القوات  مشاركة  إن  مادارياغا  دي  روزا  ماريا 

الحرب  في  فرانكو  جيش  جانب  إلى  المغربية 
األهلية اإلسبانية »كان من األسباب التي غذت نظرة 

عمومًا  المسلمين  إلى  السلبية  المعاصرين  اإلسبان 
والمغاربة بوجه خاص، ألنهم يعتبرون أن المغاربة أعاقوا 

بناء الجمهورية الحديثة«.

بعد 16 عاما من الحرب، أبرم المغرب 
والبوليساريو اتفاقا تحت رعاية األمم المتحدة 

سنة 1991، ينص على وقف إطالق 
النار وإجراء استفتاء على تقرير 

المصير.

،،،،
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وتتعدد محاور الصدام المغربي اإلسباني المتجدد، وقد أسهم القرب الجغرافي من جهة 
أولى ورواسب الصراع التاريخي الحاد بين البلدين الذي يشكل استمرار االحتالل اإلسباني 
لمدينتي سبتة ومليلة والجزر الجعفرية في شمال المغرب التجلي الملموس لهذه الرواسب 

من جهة ثانية.
وتعد إسبانيا المستعمر السابق لمنطقة الصحراء الغربية، وما تزال مالبسات سيطرة 
استغالل  يستسيغوا  لم  الذي  األسبان  لدى  تاريخية  عقدة  تشكل  المنطقة  على  المغرب 
بتدبير  وانشغالها  فرانكو  الجنرال  احتضار  عند  إسبانيا  بها  مرت  ضعف  للحظة  المغرب 
عملية االنتقال الديمقراطي، كما أن هذه القضية لعبت دورها في شغل المغرب عن تحريك 
ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة، وشكلت عنصر استزاف مالي وأمني يفتح 

الباب لبرامج التغلغل االقتصادي اإلسباني داخله.
في  المتحدة  المملكة  بحجم  الذي هو  اإلقليم  إسبانيا  غادرت 
عام 1975، عندما اجتاحت الصحراء »المسيرة الخضراء«التي 
فرانكو  الجنرال  فيه  كان  وقت  في  الثاني  الحسن  نظمها 
يحتضر بمدريد. وقد سلمت ثلثي اإلقليم إلى المغرب 

والثلث المتبقي إلى موريتانيا.
ضربات  تحت  انسحبت  األخيرة  هذه  لكن   
البوليساريو سنة 1979 وقام الجيش المغربي 

بسرعة باالستيالء على الجزء الموريتاني. 
المغرب  أبرم  الحرب،  من  عاما   16 وبعد 
األمم  رعاية  تحت  اتفاقا  والبوليساريو 
إطالق  وقف  على  ينص   ،1991 سنة  المتحدة 

النار وإجراء استفتاء على تقرير المصير.
تعتبر مدريد أنها تحررت من كل مسؤولية لها في 
الصحراء منذ الرسالة التي سّلمها سفير إسبانيا لدى 
األمين  إلى   1976 فبراير/شباط   26 في  المتحدة  األمم 

العام كورت فالدهايم. 

تقرّب المصالح االقتصادية بين البلدين، 
تعتبر إسبانيا ثاني شريك اقتصادي للمغرب 

بعد فرنسا وتتلقى 14 في المئة من 
صادرات المغرب ومعظمها 

منتجات زراعية

،،،،
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وقد ذّكرت الحكومة االشتراكية بذلك مرة أخرى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 
في رد مكتوب على النواب. غير أن وكيل األمين العام للشؤون القانونية هانس كورل ناقض 
في 2002 الموقف الرسمي اإلسباني. ففي رأي قانوني أصدره بناء على طلب من مجلس 

األمن، أكد بأن إسبانيا ال زالت السلطة المديرة لإلقليم.
رغم كل العناصر السلبية المتراكمة عبر التاريخ، إلسبانيا عن المغرب سوى مضيق جبل 

طارق بطول 14 كيلومتراً وهذا ما يفرض على البلدين التعاون في ملفات كثيرة.
اقتصادي  شريك  ثاني  إسبانيا  تعتبر  البلدين،  بين  االقتصادية  المصالح  تقّرب  حيث 
للمغرب بعد فرنسا وتتلقى 14 في المئة من صادرات المغرب ومعظمها منتجات زراعية. 

كما يعتبر السوق المغربي الوجهة اإلفريقية والعربية األولى للصادرات 
اإلسبانية. وفي مجال الصيد البحري، تحظى السفن اإلسبانية بحصة 

األسد من رخص الصيد الممنوحة لألوروبيين في المياه المغربية.
التي  المهمة  الملفات  أحد  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  ويشكل 

نجحت سلطات البلدين نسبيا في التنسيق بشأنها والحّد منها. 
فموقع المغرب يجعل منه بلداً مناسبًا لعبور المهاجرين غير 

الشرعين، وخاصة أبناء افريقيا جنوب الصحراء، إلى اوروبا.
اإلرهاب  محاربة  ملفات  في  التنسيق  في  نجحا  كذلك 

والجريمة المنظمة والتهريب. يقول العربي المساري، 
سفير مغربي سابق في إسبانيا ووزير اتصال سابق 
إن  اإلسبانية،  المغربية  العالقات  في  ومختص 
المغرب جاراً مضراً  يرون في  اإلسبان  % من   33«

بإسبانيا العتبارات تتعلق بتهريب المخدرات والهجرة 
السرية واإلرهاب«.

مغربي.  مهاجر  ألف   800 حوالى  هنالك  إسبانيا،  ففي 
هؤالء يشكلون أكبر جالية أجنبية في إسبانيا. يرى المساري 

اإلسبانية  النظرة  تصحيح  على  العمل  الضروري  من  »أنه 
وسيلة  أهم  تكون  قد  الثقافة  أن  ويعتبر  المغاربة«  تجاه  النمطية 

لطرد النظرة السلبية واإلقصاء والخوف من اآلخر.

تعتبر مدريد أنها تحررت من 
كل مسؤولية لها في الصحراء منذ 

الرسالة التي سلّمها سفير إسبانيا لدى 
األمم المتحدة في 26 فبراير/شباط 

1976 إلى األمين العام كورت 
فالدهايم. 

،،،،
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حوار/ همسة يونس

بالكلية  الدولية  العالقات  أستاذ  وصف 
بالناظور/ التخصصات  المتعددة 

الغلبزوري،  محمد  المغرب 
األزمة بين المغرب وإسبانيا بأنها 

»أزمة عابرة ومناسباتية«. 
مع  حوار  في  الغلبزوري  وقال 
إنه  اإلخبارية،  إفريقيا  بوابة 
الطبيعية  العالقة  يتوقع عودة 
القريب  في  البلدين  بين 

في  البلدين  بكون  العاجل، 

حاجة إلى بعضهما البعض، مشيرا إلى أن إسبانيا 
ونفس  المغرب  بدون  تعيش  أن  عليها  يصعب 

الشءي بالنسبة للمغرب.
العالقات  أن  الغلبزوري،  أكد  كما 
المغرب  بين  واألمنية  االقتصادية 
كل  سُتذوب  التي  هي  وإسبانيا 

الخالفات بين البلدين....

وإلى نص الحوار:

أستبعد التصعيد بين أستبعد التصعيد بين 
المغرب واسبانيا المغرب واسبانيا 

لهذه األسبابلهذه األسباب

األكاديمي المغربي محمد الغلبزوري
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** تقيم تطورات األزمة بين المغرب وإسبانيا؟
ليلى  جزيرة  أزمة  منذ  نوعها  من  األولى  هي  وإسبانيا  المغرب  بين  األزمة  هذه 
سنة 2002؛ فالمغرب لحد اآلن يعتبر أن األزمة جاءت نتيجة لخرق إسبانيا لمبدأ 
حسن الجوار والشراكة االستراتيجية بين البلدين، وذلك باستقبالها لزعيم جبهة 
»البوليساريو«، فيما اعتبرت إسبانيا أن استقبالها لزعيم »البوليساريو« كان بدوافع 
حرب  شن  أجل  من  إمكانياتها  كل  رصدت  ولهذا  إنسانية، 
لعدد  األخير  هذا  سماح  أن  معتبرة  المغرب  على  إعالمية 
المحتلتين  المدينتين  باقتحام  المهاجرين  من  كبير 
فيما  إسبانيا،  على  »اعتداء«  بمثابة  هو  ومليلية  سبتة 
اعتبر االتحاد األوروبي كذلك أن الحدود بين المغرب 
وسبتة هي حدود أوروبية، ولهذا كل ما يمس بها 

هو مساس بأوروبا بأكملها.

األزمة بين  ما هي حيثيات   **
البلدين؟

أفاضت  التي  النقطة  كانت  إن 
لزعيم  إسبانيا  استقبال  هي  الكأس 
إال  الغالي؛  إبراهيم  المدعو  »البوليساريو« 
مجموعة  ظهرت  قد  تقريبا،  سنة  منذ  أنه، 
فيما  إجمالها  يمكن  والتي  األزمة،  هذه  بوادر 

يلي:
-- إقدام المغرب، سنة 2020، على ترسيم حدوده 
»مونتي  اتفاقية  مع  تكييفها  أجل  من  وذلك  البحرية، 
كوباي« 1982، وهذا ما أقلق إسبانيا، حيث عبرت بصريح 

**  األزمة األخيرة بين المغرب 
وإسبانيا هي األولى من نوعها منذ أزمة 

جزيرة ليلى سنة 2002.

**   المغرب لحد اآلن يعتبر أن األزمة 
جاءت نتيجة لخرق إسبانيا لمبدأ 

حسن الجوار والشراكة 
االستراتيجية بين البلدين.

،،،،
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واحد.  جانب  من  الواقع  األمر  لفرض  محاولة  إال  هي  ما  الخطوة  هذه  أن  العبارة 
والصراع بين المغرب وإسبانيا فيما يخص هذا الترسيم ينصب بدرجة أولى على 

منطقة غنية بالثروات توجد بين الصحراء المغربية وجزيرة كناريا اإلسبانية؛
ومليلية  سبتة  معبري  إغالق  على   ،2019 سنة  أواخر  في  المغرب،  إقدام    --
المحتلتين، وهذا ما اعتبرته إسبانيا حصارا اقتصاديا مضروبا على المدينتين. كما 
قام المغرب كذلك بتدشين مجموعة من المشاريع االقتصادية الكبرى في شمال 
المتوسط والتي ستؤدي بدون  المتوسطي وميناء شرق  الميناء  المغرب من قبيل 

شك إلى تأزيم المدينتين المحتلتتين؛
--  تصريح »بابلو إغليسياس«، زعيم حزب »بوديموس« اليساري الراديكالي الشريك 
في الحكومة االئتالفية اإلسبانية، والنائب الثاني لرئيس الحكومة »بيدرو سانشيز«، 

فتح  إلعادة  المغربي  الجيش  نفذها  التي  العملية  إثر 
الصحراوية  األقاليم  بين  الرابط  الكركارات  معبر 

وموريتانيا، حين جدد الدعوة إلى »تنظيم استفتاء 
تقرير المصير كحل وحيد للملف«، معبرا بذلك 

عن موقف حزبه الداعم لجبهة »البوليساريو« 
االنفصالية؛

صريح،  بشكل  إسبانيا،  تعبير    --
األمريكي  للموقف  معارضتها  عن 

الذي   ،2020 دجنبر  شهر  في 
الواليات  اعترفت  بمقتضاه 

بالسيادة  األمريكية  المتحدة 
أقاليمها  على  المغربية  الدولة 

االعتراف  هذا  أن  واعتبرت  الجنوبية 
سيؤدي إلى »تعقيد الوضع في المنطقة«؛

قمتين  تأجيل  تم  األحداث،  هذه  بفعل  إذن، 
نهاية  مع  وإسبانيا  المغرب  بين  مشتركتين 

سنة 2020 وبداية سنة 2021 والتي كانت ستؤدي 

**  ال اعتقد أن األزمة بين المغرب 
وإسبانيا ستتجه إلى المزيد من التصعيد، فهي 

أزمة عابرة ومناسباتية كباقي األزمات التي 
مرت بها العالقة بين البلدين في عدة 

مناسبات.

،،،،
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اإلشكاليات  من  مجموعة  معالجة  إلى 
من  البلدين  بين  العالقة  تواجهها  التي 
ليأتي  واالقتصاد..،  واألمن  الهجرة  قبيل 
التي  النقطة  بمثابة  يعتبر  الذي  الحدث 
إسبانيا  استقبال  وهو  الكأس،  أفاضت 
»البوليساريو«  جبهة  زعيم  الغالي،  إلبراهيم 
سري؛  وبشكل  مزورة  بهوية  االنفصالية، 
باالعتبارات  ذلك  بررت  إسبانيا  إن  حيث 
المصحات  إحدى  في  العالج  أي  اإلنسانية 
إدخال  أن  المغرب  اعتبر  فيما  بإسبانيا، 
تحت  مزور  سفر  بجواز  الغالي  إبراهيم 
إخطار  وبدون  بطوش«،  بن  »محمد  اسم 
المغرب بذلك، يعتبر بمثابة خيانة والطعن 
الجوار  عالقة  تربطه  بلد  من  الظهر،  في 
والشراكة االستراتيجية. كما اعتبر المغرب كذلك أن المدعو ابراهيم الغالي متهم 
أن كان محل  له  اإلنسانية في حق مواطنين مدنيين، وسبق  بارتكاب جرائم ضد 
مذكرة بحث من طرف القضاء اإلسباني، ولهذا، يجب إلقاء القبض عليه وتقديمه 

إلى العدالة.

** هل تتجه األزمة بين المغرب وإسبانيا إلى مزيد من التصعيد؟
ال اعتقد أن األزمة بين المغرب وإسبانيا ستتجه إلى المزيد من التصعيد، فهي 
في  البلدين  بين  العالقة  بها  مرت  التي  األزمات  كباقي  ومناسباتية  عابرة  أزمة 
عدة مناسبات، كأزمة جزيرة ليلي سنة 2002 على سبيل المثال. أنا أتوقع عودة 
إلى  حاجة  في  البلدين  بكون  العاجل،  القريب  في  البلدين  بين  الطبيعية  العالقة 
بعضهما البعض، فإسبانيا يصعب عليها أن تعيش بدون المغرب ونفس الشءي 
سُتذوب  التي  هي  البلدين  بين  واألمنية  االقتصادية  فالعالقات  للمغرب،  بالنسبة 
القارة األوروبية،  المغرب أول شريك تجاري إلسبانيا خارج  الخالفات، باعتبار أن  كل 
تربطه  الذي  األوروبي  االتحاد  للمغرب وهي عضو في  تجاري  أول شريك  وإسبانيا 
التجارية  فالمبادالت  متميزة.  مكانة  تعطيها  شراكة  اتفاقية  المغربية  بالمملكة 
بين البلدين تتعدى 6 مليار أورو، كما توجد ملفات مشتركة بين البلدين ال يمكن 
ملف  نجد  الملفات،  هذه  أبرز  ومن  يجمعهما،  الذي  للجوار  نظرا  عنها  االستغناء 
اإلرهاب والهجرة واألمن...، وال ننسى كذلك أن المغاربة يحتلون المرتبة األولى في 

إسبانيا من حيث الجاليات األجنبية بحوالي 777,991 مواطن مغربي.

** ماذا بشأن موقف مدريد من نزاع الصحراء؟
محايدة  أنها  نفسها  تعتبر  مدريد  الرسمي،  المستوى  على 
مستوى  على  ولكن  المغربية،  الصحراء  قضية  ملف  في 
إلى  منحازة  أنها  على  أخرى  بعد  مرة  تكشف  الممارسة 
الجمعيات  من  مجموعة  تحتضن  فهي  »البوليساريو«،  جبهة 
وما  ومعنويا،  ماديا  وتدعمها  الصحراوية  االنفصالية 
الموقف اإلسباني في اتجاه االعتراف األمريكي بمغربية 
تعبيرا  إال  البوليساريو  لزعيم  واستقبالها  الصحراء 
هذه  إلى  المفهوم  غير  االنحياز  هذا  على  صريحا 
البلدان  من  المغرب  أن  العلم  مع  االنفصالية،  الحركة 
الترابية  للوحدة  دعمه  عن  صريح  بشكل  عبرت  التي 
إلسبانيا سنة 2017، عندما أعلنت جهة كطالونيا عن تنظيم 
على  يجب  ولهذا،  الكطالني،  الشعب  مصير  لتقرير  استفتاء 
من  األخير  هذا  باعتبار  المغرب،  مع  بالمثل  تتعامل  أن  إسبانيا 

**  إسبانيا يصعب عليها 
أن تعيش بدون المغرب 
ونفس الشيء بالنسبة 

للمغرب.

،،،،
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المبادئ التي تحكم القانون الدولي العام.

بين  العالقات  قطع  إمكانية  إلى  تشير  األزمة  تعقيدات  هل  برأيك..   **
البلدين.. وما تأثير ذلك وانعكاسه على المنطقة؟

لحد اآلن، األزمة أدت إلى تجميد التعاون بين البلدين على المستوى األمني وعلى 
مستوى ملف الهجرة، وهذا ما رأيناه في األسبوع الماضي عندما تدفق مجموعة 
من المهاجرين جنوب الصحراء والمغاربة على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، 
أخل  المغرب  أن  اعتبرت  التي  إسبانيا،  طرف  من  متباينة  أفعال  ردود  إلى  أدى  مما 
بالتزاماته الدولية عن طريق سحب قواته من الحدود بين المغرب ومدينة سبتة، 
آلية  عطل  الذي  هو  البوليساريو«   « لزعيم  إسبانيا  استقبال  أن  المغرب  اعتبر  فيما 
لكي  إلسبانيا  »بَواب«  وال  بدركي  ليس  المغرب  أن  واعتبر  البلدين،  بين  التعاون 
يقوم بحراستها. كما أكد مسؤول أمني مغربي أن المغرب أوقف تعاونه األمني مع 
إسبانيا. أما فيما يخص العالقات االقتصادية، فال اعتقد أنها ستتجه نحو القطيعة، 

فهي عالقة مستمرة وإن تأثرت شءي ما بتداعيات »كوفيد 19«، إال أنها 
العاجل، خاصة وأن هناك الحديث عن  القريب  إلى حالها في  سترجع 

فتح المجال البحري والجوي قريبا في وجه المهاجرين المغاربة في 
أوروبا وهو ما سيساهم في تنشيط العالقة التجارية بين البلدين.

كما أن هناك حديث بعض الصحف اإلسبانية عن نية القضاء 
وبما  الغالي.  إبراهيم  المتهم  مع  تحقيق  فتح  في  اإلسباني 

أن المغرب لحد اآلن يتحاشى استعمال األوراق السياسية 
الحساسة التي يمتلكها والتي من شأنها أن تؤدي إلى 
وهي:  بأكملها  المتوسطية  المنطقة  في  التصعيد 
سبتة  المحتلتين  المدينتين  باسترجاع  المطالبة 

إسبانيا  مطالبة  وكذا  األخرى؛  الجزر  وباقي  ومليلية 
باالعتراف واالعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها بالريف ما 

الكيماوية المحظورة  بين 1921 و1926 بواسطة األسلحة 
في  طبيعتها  إلى  سترجع  البلدين  بين  العالقة  فإن  دوليا، 

القريب العاجل.

**  العالقات االقتصادية 
واألمنية بين البلدين هي التي 

ستُذوب كل الخالفات.

،،،،
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حوار/ سوزان الغيطاني

أكد المحلل السياسي الليبي أحمد العبود أن هناك العديد من الملفات العالقة بين المغرب 
إسبانيا  تحتلهما  اللتين  ومليله  سبته  بينها  الجانبين  بين  العالقات  توتر  الى  أدت  وإسبانيا 

وترفض عودتهما إلى المغرب باإلضافة إلى موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية ودعم 
العالقات  أن  المرصد  مبينا في مقابلة مع صحيفة  االستقالل  البوليساريو في  لمطالب جبهة  إسبانيا 

بين البلدين اتسمت بتبادل االتهامات خالل الفترة الماضية فالمغرب يتهم إسبانيا بأنها تستضيف 
بأنها ال تقوم بجهودها ودورها في  الرباط  المقابل مدريد تتهم  البيلساريو وفي  قادة  االنفصاليين 

مكافحة الهجرة غير شرعية....      إلى نص الحوار:

هذه أبرز الملفات هذه أبرز الملفات 
العالقة بين العالقة بين 

المغرب وإسبانيا المغرب وإسبانيا   

المحلل السياسي الليبي أحمد العبود

المغرب تتهم 
إسبانيا باستضافة 

االنفصاليين.

،،،،
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** كيف تتابع تفاصيل األزمة بين المغرب وإسبانيا؟
وقبل  ليست جيدة  االيام  االسبانية هذه  المغربية  العالقات  بأن  يعلم  الجميع 
كنتيجة  والسيئة  الجيدة  بين  بندولي  بشكل  تترنح  العالقة  طبيعة  ظلت  ذلك 

للعديد من الملفات العالقة ذات الطبيعة الخالفية.

** ما أبرز هذه الملفات العالقة؟
إسبانيا  تحتلهم  التي  ومليله  سبته  رأسها  على  يأتي   

موقف  إلى  باإلضافة  المغرب  إلى  عودتهم  وترفض 
المغرب من قضية الصحراء المغربية ودعم إسبانيا 

بل  االستقالل،  في  البوليساريو  جبهة  لمطالب 
لطالما استضافت إسبانيا القادة الصحراويين 

وبعد  لإلقليم  المغرب  بضم  تعترف  ولم 
االعتراف األمريكي والدولي بأحقية المغرب 
بضم الصحراء الغربية مع إعطاءه نوع من 
الحكم الذاتي تحت التاج المغربي تجاهلت 
الموقف  طبيعة  في  التغيير  هذا  مدريد 

الدولي واألمريكي الجديد.

اتسمت  الماضية  الفترة  خالل   **
العالقات بين الجانبين بتبادل االتهامات.. 

هل يمكن أن تعطينا مزيدا من التفاصيل 
حول هذا األمر؟

المتبادلة  االتهامات  كانت  الماضية  المدة  خالل 
فالمغرب  اإلسبانية  المغربية  العالقات  سمة  هي 

قادة  االنفصاليين  تستضيف  بأنها  إسبانيا  يتهم 
البيلساريو وفي المقابل مدريد تتهم الرباط بأنها ال تقوم 
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بجهودها ودورها في مكافحة الهجرة غير شرعية وتغض الطرف عن تدفق 
االالف من المهجريين المغاربة إلى سبته ومليله المحتلتين. 

الخالقات  حلحلة  في  األورومتوسطية  الشراكة  دور  تابعت  كيف   **
المغاربية األوروبية؟ 

 2011 منذ  المتوقف  المتوسطية   االورو  والشراكة   التعاون  إن  يقال  ما 
والذي استطاع عبر منتدي برشلونه حلحلت الخالفات المغاربية االوروبية 
خاص  بشكل  إسبانيا  مع  المغرب  عالقات  في  دفئ  وانتجت  عام  بشكل 
والخالفات  الصراعات  عهد  إلى  المتوسطي  اإلقليم  تعيد  الماضي،  في 
تؤثر  للواجهة قضايا خالفية  تعيد  المتبادلة من جديد كما  واالتهامات 

على العالقات الثنائية بين البلدين.

** إسبانيا تجاهلت تغير 
الموقف الدولي بشأن 

الصحراء الغربية.

،،،،
** مدريد تتهم الرباط 
بغض الطرف عن تدفق 

المهاجرين.

،،،،
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كاريكاتير

محمد قجوم


