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من المطامح الترابية إلى حرب  :الجزائرية خالل مرحلة المفاوضات المغرب والثورة

 .1961/1963الرمال

Morocco and the Algerian revolution during the negotiations stage: from

the territorial ambitions to the war of the sand (1961-1963).

  :الملخص

نتطرق ملرحلة من تاريخ العالقات اجلزائرية املغربية خالل مرحلة املفاوضات، حيث ظهرت  قاليف هذا امل

أن العالقات : منها نتائج إىل، وقد توصلنا 1963 بشن حرب الرمال عام إال الرتابية للمغرب ومل تنتهملطامح ا

بكل  هتلتحقيق طموحا املغرب اندفاع راستقالل اجلزائفرض  إذ، احامسا وخطري منعرجا  تة دخلاملغربي –اجلزائرية 

ومناوراته، ونظم  هاستعمل حيل أية نتائج التوصل إىليف  مهادنته لنظام ابن بلةتنجح  عندما ملمكنة، و السبل امل

سكري إىل دخول النظامني املراكز اليت أخالها الفرنسيون، وأدى التصعيد الع ىلالستيالء علمناوشات عسكرية 

 مستوى من التدهور والعداوة تاملسلح بلغالكفاح  نالبلدين زم العالقات بني أن دجاءت لتؤكاليت  يف احلرب

  .تندوف و بشار ىسيادته علفرض على النظام املغريب  رنتيجة إصرا

  . حرب الرمال .احلدود .اجلزائر .املغرب: الكلمات املفتاحية

Abstract:

In this research we try to address the stage of the history of the Algerian-Moroccan

relations during the negotiations stage, where the territorial ambitions of Morocco emerged

and ended only with the launching of the war of the sand in 1963. We have reached the

important results: Algeria-Morocco relations entered a decisive and dangerous phase,

Morocco's drive to achieve its ambitions by all means possible, and when his appeasement of

Benbella system failed to reach any results, he used his tricks and maneuvers and organized

military skirmishes to seize the positions vacated by the French. The military escalation led to

the entry of the two regimes into the war, the relations between the two armed struggle time

reached a level of deterioration and hostility as a result of the insistence of the Moroccan

regime to impose its sovereignty over Tindouf and Bashar.

Keywords: Morocco, Algeria, border, sand war.
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  :قدمةم

،اجلزائريةسـاندة ومؤازرة للثورة األخرية من تاريـخ الثورة اجلزائرية بشكل الفت م أظهر املغرب خالل املرحلة

اجلزائر أم إىل أن  لبقرب استقالاإلحساس  ذلك إىلفهل يرجع  ،اهر متنوعة وأخذت أبعادا خمتلفةجتلت يف مظ

هذا ما حناول التعرف ؟ ب هلا احلكومة اجلزائرية املؤقتةاليت مل تستج هلتحقيق طموحاتالنظام أراد أن يغتنم الظرف 

واملواقف الدقيقة من الثورة اجلزائرية يف هذه املرحلة، وخاصة املوقف من عليه من خالل استعراض تطور العالقات 

ومنه فإن بروز النهج النزاعي بدل  املفاوضات وظهور الطموحات الرتابية من جديد واليت انتهت حبرب الرمال،

لمية للتسوية، كل هذا النهج التعاوين، وتغلب القيم املادية على القيم الرمزية، واللجوء إىل العنف بدل الوسائل الس

«��ǽǀǿ�ǺǷيعكس بشدة درجة التضارب واالختالف يف التصورات واألهداف اليت يدافع عنها كل طرف، ƾĔÂ

تشريح مرحلة مهمة من تاريخ العالقات بني البلدين، وتفسري دوافع االختالف واخلالف، ومظاهر  إىلالدراسة 

وثائق مديرية الوثائق أمهها ونعتمد يف ذلك على مصادر موثقة الناحية التارخيية، أزمة احلدود وحرب الرمال من 

ومنهج وصفي حملاولة تفسري الظواهر واملواقف �ƾǿƢĐ¦�̈ƾȇǂƳÂ،األرشيف الوطين اجلزائري،و 2علبة اجلزائر ،امللكية

  . والتوصل إىل بعض احلقائق التارخيية

  المغرب الترابية حالمفاوضات ومطامالموقف من .1

 ةاملغريب بالقضيتقرير مصري الشعب اجلزائري تزايد االهتمام  نديغول وإعال –اخلامس  دلقاء حمممنذ 

 توقد لقيالدعم الدويل هلا،  بوالدولية وكس ةاحملافل اإلقليمي Ŀ�ƢēǂǐǼǳ ةمساعي حثيثاجلزائرية، وبذل املغرب 

اجلزائرية ومدافعا عنها، األمر الذي متفهما للمشكلة هاملؤقتة باعتبار  جهود حممد اخلامس ثناء احلكومة اجلزائرية

املعتقلني لضغط على فرنسا ودفعها حلل القضية اجلزائرية، وقد لقي تعيني الزعماء ل تمبادرا بعدة للقيام شجعه

اليت حتولت إىل التزام ، وعبء قضية حتريرهم بالسابقة باملغر °�ǶēƢǫȐǟ�ǶǰŞ�§ǂǤŭ¦�ÀƢǈƸƬǇ¦�śȈũ مفاوضني

احلسن ( السياسية ةتوليهم الزعامدوه يف واألمل حي ،اخلامس مساعيه إلطالق سراحهم دفضاعف حمم ،مغريب

.)1983:140الثاين، التحدي، 

 قاعرتافها حب دخاصة بع، يالشعب اجلزائر  رملطلب حتريانصياع فرنسا  بعلى وجو  ةاحلكومة املغربيوشددت 

وقد استقبلت خطوة الشروع يف ، تكون يف صاحلهاورة والتسويف لن تقرير مصري اجلزائريني، مؤكدة أن املنا
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أن تكون هذه  يف أملهاوأعربت عن تأييدها ملوقف احلكومة اجلزائرية املؤقتة وعن  ةحبفاوة بالغ مفاوضات موالن

.30"األمن يف املغرب العريب باجلزائرية واستتامن عناصر حل القضية  عنصرا" اخلطوة 

وقفا من أسلوب املناورة املفاوضات وكان على املغرب أن يتخذ م هجناح هذومل يلبث أن تبخر األمل يف 

�ƢĔ¢Â��ƨȈǬȈǬƷ�©ƢǓÂƢǨǷ� ¦ǂƳ¤�ǺǷ بفرنسا تتهر ن أاعت احلكومة اجلزائرية املؤقتة بأن أذ بعد خاصة ،الفرنسية

اجلزائرية احلكومة  احلكومة املغربية تأييدها ملوقف ، وقد أكدتأهليتها يف متثيل الشعب اجلزائريتأىب االعرتاف ب

 ءعلى إجرايلة مبساعدته كافة الضمانات الكف  جيب أن يكون للوفد اجلزائري"  ةسيللعرقلة الفرنوشجبها  ةاملؤقت

من نوع اليت ذكرها  بللنزاع مبصاعاليت ستجعل حدا  تتصطدم املقابالوليس من املعقول أن  ،مثمرة  مفاوضات

.31"املؤقتة  ةاحلكومة اجلزائريبالغ 

قرب أيف  تسويتها املغرب يساند القضية اجلزائرية ويدعوا إىل املناورات والضغوط الفرنسية ظل نوبالرغم م

 عمشاورات مأجرى كرمي بلقاسم ،  1960عشر يف أكتوبر  ةاملتحدة اخلامسوقت ممكن، ومبناسبة دورة األمم 

بعدد من  امللك ، وعليه فقد اتصل32احلامسةامللك وتقرر تكثيف املساعي السياسية لنصرة اجلزائر يف هذه الدورة 

حممد (مدغشقر ةرئيس مجهوريلصاحلها، ومنهم  تاجلزائرية والتصوي ةنصرة القضي بوامللوك لطل لرؤساء الدو 

مع عدد من رؤساء الدول الغربية، ودعا الرئيس املسالة ، وحبث )237- 235 :ت.اخلامس، انبعاث أمة، د

�ÂƢĔǄȇ¤�ȆǰȇǂǷȋ¦على أمهية ، وتأكيدا)107- 106 :ت.حممد اخلامس، انبعاث، د( صراحة للضغط على فرنسا ر 

الداعي  األمري احلسن شخصيا ـ بدل وزير اخلارجيةـ للدفاع عن موقف املغرب فاملتحدة كلاألمم  ةمناقشات دور 

عن اقتناعنا مبا  العامة ستعرب إن أعمالك على رأس وفدنا يف اجلمعية: " لمهمته بالقو  استقالل اجلزائر، موجها إىل

ضرورة تدخل األمم املتحدة يف هذه القضية تدخال سريعا  ناجلزائرية مأخريا احلكومة املؤقتة للجمهورية  هدعت إلي

وعليه تضمن خطاب  .)192 :ت.اخلامس، دحممد ("اجلزائري من حتقيق مطاحمه بومتكني الشع قصد حلها

 املتحدة األمم لودعوة لتدخاألمري احلسن يف الدورة تأكيدا على حق الشعب اجلزائري يف احلرية واالستقالل 

ƢĔ¤Â�̧بني طريف  مإلجياد تفاه السريع ¦ǄǼǳ¦إن " وأعلن أن املغرب يؤكد من جديد  ،منذ سنوات ةاحلرب املتواصل ء

�ń¤�ǲǏȂƬǴǳ�ǺǷƢǔǳ¦�Ȇũǂǳ¦�µ" اجلزائري بباسم الشع الوحيدالناطق  ياملؤقتة ه احلكومة اجلزائرية ÂƢǨŭ¦�ƢĔ¢Â

30.ǿƢĐ¦�̈ƾȇǂƳ6ص، )1960جويلية 11(  72،عد.  
  املصدر نفسه. 31
32.�ƾǿƢĐ¦�̈ƾȇǂƳ� 9ص، )1960اكتوبر17( 80ع.
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مؤازرة القضية  حديثة االستقالل لصاحل ومواقف املغرب يف كسب الدول وقد أفادت مساعي. 33تسوية سلمية

.ǂƟ¦ǄŪ¦�§ǂƷ� ƢĔƜƥ ضرورة اإلسراع ويف التأكيد على ،اجلزائرية

صدرت الدعوة إىل  �ƢēƢǓÂƢǨǷ�Ŀ ملساندة احلكومة اجلزائرية املؤقتة وجتنيدهومن أجل تأكيد التضامن املغريب 

يوما للتضامن مع اجلزائر، فتجاوبت السلطات املغربية مع الدعوة، ورأت أن  جعل الذكرى السادسة الندالع الثورة

تضامنية إىل عقد مهرجانات تستغلها املعارضة اليسارية اليت دعت بدورها  رمسيا حىت ال تؤطر االحتفالية التضامنية

 وألقى امللك ،يف إجناح التظاهرة ةاحلزبية والشعبي، وقد أسهمت السلطات الرمسية واهليئات 34ةاملدن املغربيكامل   يف

يوم  إن" القضية اجلزائرية  مع اجلزائر ومساندة الذكرى أكد فيه على وجوب التضامن حممد اخلامس خطابا عشية

 إلقرار حقها ونضاعف اجلهود �¢ƢȀƷƢǨǯ�Ŀ�ƢǿƾȈȇƘƫÂ�ƢēƾǻƢǈǷ�ǲǏ¦Ȃǻ�À قضيتنا فيجباجلزائر يومنا وقضيتها 

 ن يف ذلك ضمانة لتأكيد استقالل املغرب ووحدةحل قضية اجلزائر أل بأمهية ، ونوه امللك"والتعجيل بساعة فوزها

يوما  1960، وكان اإلضراب العام يوم فاتح نوفمرب)228-226 :ت.حممد اخلامس، د(الكبري املغرب 

شرف أهرة الكربى اليت التجمعات الشعبية واملهرجانات اخلطابية، واحتضنت البيضاء املظا عقدت فيه ،مشهودا

لتأييد القضية  احلسن يف خطابه على جتند املغرب حكومة وشعبا وأكد األمري ،عليها األمري احلسن وكرمي بلقاسم

.35الشعبني الشقيقني اليت تربط بالعالقات األخوية وأشاد ،اجلزائرية

يف دفع السلطات املغربية  وأسهم ،وقد أصبح تضامن الشعب املغريب يتسم بفعالية اكرب خالل هذه املرحلة

řǗȂǳ¦�®ƢŢȏ¦�ƾȇƾē�ǂƯ¦�ƨǏƢƻ��ǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǷ�ȆǬȈǬū¦�ǺǷƢǔƬǳ¦�°ƢȀǛȍ  يربط  1960للقوات الشعبية يف أكتوبر

  .القصر بكثري من التخوف ريشع بدأوهو أمر  ،)1966:77ة، بركبن ( نضاله التحرري بنضال الشعب اجلزائري

 ضد الشعب تشن ندد مرارا باحلرب الشرسة اليت اجلزائر، وقد مع إلظهار التضامن لقد أصبح القصر يسابق

فرحات عباس تضمنت شجب  رسالة إىل أرسل حممد اخلامس 1960ديسمرب  11فإثر حوادث  ،اجلزائري

املؤقتة وتعرب على وحدة الشعب اجلزائري  سندا للحكومة متثل والتأكيد على أن هذه املظاهرات ،السياسة الفرنسية

، الثاين احلسن( حول هيئة واحدة هي حكومته الوطنية والتفاتة االستقالل واحد وهو مطلب وتشبثه مبطلب

  .)34ـ 33 :1962

33.�ƾǿƢĐ¦�̈ƾȇǂƳ� 9ص، )1960اكتوبر17( 80ع.
.1960نوفمرب 2يوم  دالطليعة عدو .1960أكتوبر  31عدد ، العلم34
35ƾǿƢĐ¦�� 6ص ،)1960نوفمرب  14.( 82ع.
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املؤقتة مع املغرب  ةاحلكومة اجلزائرينسقت ، إفريقيا فرنسا اكانت حتركهونظرا خلطورة املساعي واملناورات اليت  

ومساندة  الدول اإلفريقيةـ الفرنسية املؤمتر يف إضعاف جمموعة جنح وقد ،يف الدار البيضاء إفريقي رعقد مؤمتمشروع 

 خطابا إذ تضمن ،املغرب لتضامنه مع اجلزائر وتأكيد جزائرية مغربية مباحثات إلجراء فرصة وكان ،القضية اجلزائرية

إىل  اجلزائر التحررية ووقوفها لقضية اإلفريقية للمؤمترين التأكيد على مساندة الدول املوجه حممد اخلامس لملكل

 مبنح"وأكد مطالبة هذه الدول  ،"ونضاهلم نضالنا قضيتنا موقف التأييد واملؤازرة الن قضيتهم"انب اجلزائريني ج

.36شرط د أوبدون قي واالستقالل يف احلرية اجلزائر حقها

،موريتانيااملطالب مبغربة  ةالدبلوماسية املغربيمبوقف  هذه املرحلة خالل وقد اصطدمت احلكومة اجلزائرية املؤقتة

يف حرية تقرير مصريها وحماربة مجيع  الشعوب اإلفريقية تأييد كانت تؤكد على مبدأ  نظاهريا وإ ورأت أن جتاريه

توافق  هحصل شبوقد  ،موريتانيا ملغربة يتحمس بركة وملابن  يتبناه املهد أوهو مبدأشكال اهليمنة واالمربيالية، 

، وألجل)1966:66بن بركة، (  املغرب العريب املوحد انضمامها إىل مث اقرتاح موريتانيا الستقالل على الدعوة

 عحمادثة موأجرت  1957وطيدة مع الوطنيني املوريتانيني سنة  تالوطين بعالقاالتحرير  ةارتبطت جبه ذلك

وقد اختذت موقفا حمايدا يف حني صدمت تونس عالنية  ،املوريتانيةخبصوص القضية  1959املختار ولد دادة عام 

لقطع األمر الذي أدى ،  1960نوفمرب املتحدة يفوبدخوهلا لألمم  موريتانيا لالعرتاف املوقف املغريب ودعت

للخالف معتربة  يف وضع حد ااجلزائرية مسؤوليتهحلكومة ، وحتملت ا(ANA,B302) املغربية – التونسية تالعالقا

 عالجيكفل  موريتانيا مبا يف ذلك املغاربية رفيدراليات األقطا ناملشكل مالعريب  بمشروع املغر أن 

 ار على جتاوز اخلالف بني الطرفنياملسؤولني املغربيني والتونسيني وكلها إصر  مع عوناقشت هذا املشرو ،ةملشكلا

(ANA, B302) موريتانياعندما احتاجت إىل دعم  ةاملخاوف وخاص التوسعية تثري، وقد بدا هلا أن مطامح املغرب 

املغرب الرمسي خبيوط مؤامرة تلفه من مجيع  روقتها شع، اوب املختار ولد دادة مع مطلبهايف قضية الصحراء وجت

درسا  موريتانياوهكذا كان استقالل  ،كد اندفاعه خلدمة أهدافه الوطنيةفأ ،ناجلزائريو  فيها كاألطراف ويشار 

عندما من جديد  ححلدود ليطر  العربة منه، فرغم التأييد العريض للقضية اجلزائرية سوف يعود مشكال ذخيتوجب أ

 1961ويظهر احلسن الثاين الذي خلف والده يف مارس ، بسبب الصحراء املفاوضات اجلزائرية الفرنسية متتأز 

  .ية يف اجلزائرمتسكا مبطامح املغرب الرتاب

36.ƾǿƢĐ¦� 10ص، )1961جانفي  16(  87ع.
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التضامن املغريب مع اجلزائر، وشجع مبادرة استئناف  استمرارية لقد أكد احلسن الثاين مبناسبة توليه العرش

أن مغرب  مع كل هذا القول فهل ميكن ،37العريب املنشودة بوحدة املغر مفاوضات استقالل اجلزائر ألجل بناء 

  ؟قف احلكومة املؤقتة يف املفاوضاتموا ةويؤكد مسانديف وجه املراوغات الفرنسية،  سيصمد احلسن الثاين

زائرية أو استغالل ظرفها وال يسمح بالوقوف يف وجه الثورة اجل ةبالغ احلساسي كان الوضع السياسي يف املغرب

 على ليه يف الضغطع التعويل وبإمكانية على علم بطموحات امللك اجلديد كان ديغول غري أن اجلنرال ،احلرج

االستثمار  ديغول مبشروع كانت قضية حساسة للغاية، وقد لوح احلدود املفاوض اجلزائري، خاصة وأن مشكلة

من  الكثري جمتزئة وأملبتسوية  لاجلزائري للقبو املشرتك للصحراء، والتمس من تونس واملغرب ضغطا على الطرف 

مصمما على إبقاء أواصر العالقة مع فرنسا "السيادة الوطنية و  الثاين الذي يبدو حذرا من قضية نموقف احلس

�ƢĔȂǸǔǷ العرش من ديغول مبناسبة توليه هدية وقد تلقى امللك اجلديد ،) 373ـ372 :1983الثاين، احلسن ("

و ما لبث أن  ،)137ـ136 :1983الثاين، احلسن (1961من املغرب قبل عام  Ƣē¦Ȃǫ�ǞȈŦ سحب قبول فرنسا

 الوزراء املعتقلنيألة تتعلق مبس ƢĔ¢�ǲȈǫ�ƨǏƢƻ�ƨǳƢǇ°�ǾǸȈǴǈƫÂ ديغول حملادثة وزير اخلارجية ن الثاينأرسل احلس

وقد تابع احلسن الثاين  ،وليكون اجنازا ثانيا للملك تقوي نفوذه املهدد مبعارضة اليساريني ،38عنهم وضرورة اإلفراج

باحلدود الشرعية ململكته املمتدة إىل الساورة  اجلزائرينييكسب اعرتاف أن بتلهف وكان يأمل يف  املفاوضات

وأبدت  ،مفاوضات افيان لقرار احلكومة اجلزائرية املؤقتة مبباشرة ارتياحها وهكذا أعلنت احلكومة املغربية ،وتندوف

  .وجهات نظرها اليت حتتاج إىل تأمليف الوقت نفسه بعض 

اجلزائرية مبناسبة   االستمرار يف تقدمي إعانتها للحكومة¤°¦®Ŀ�Ƣē"يف البداية سجلت احلكومة املغربية 

إىل االستقالل  يقوده يف تقرير املصري الذي املفاوضات مع احلكومة الفرنسية على أساس حق الشعب اجلزائري

 إن حكومة. " Ƣē®ƢȈǇ�ǲǷƢǰǳ اجلزائر وحرص على وجوب اسرتجاع ،"وسالمة ترابه لشعب اجلزائريا التام ووحدة

حريتها واستقالهلا  اجلزائر إىل أن تسرتجع الكفاح الوطين وجبميع الوسائل استمرار كامال تأييدا تؤيد امللك جاللة

Ƣē®ƢȈǇÂ"، للشعب اجلزائري  املادية والسياسية واملعنوية إعانتها" استمرارية احلكومة املغربية بتأكيد وختم البيان

وقد كان من املفيد التأكيد بوضوح أن  ،39"أو يف املفاوضات الكفاح الوطين سواء يف ميدان حكومته الذي متثله

2ص) 1961مارس 18(  91ع ����¦1961ƾǿƢĐمارس  1بتاريخ  الرباط وبالغ ،انظر، مباحثات احلسن الثاين ـ فرحات عباس وبورقيبة.37
38.ƾǿƢĐ¦�� 2ص، )1961افريل 10( 93ع.
39.ƾǿƢĐ¦�� 1961ماي 22( 96ع(
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 فهو قد أكد بذلك صراحة ليعرتف غري أن املغرب مل يكن ،تقع ضمن السيادة اجلزائرية آنذاك حبدودها الصحراء

ورفع  ،)1962:102، الثاين احلسن( يف رقان أن مكان التفجريات كان أرضا مغربية التفجريات النووية زمن

  .يف اجلزائر الفرنسية ةمطالبه الرتابيمساندة  إىلإىل اجلامعة العربية تدعو  مذكرة

وقد  املشكلة هلذه من التصدي الصحراء كعقبة أساسية، وكان ال بد مسألةوطرحت خالل حمادثات لوغران 

ƢĔأيف ش التشاورفرنسية ويتم  اليت تبقىالسيادة، الشمال املستقل، والصحراء  إىل تقسيم الفرنسي هدف املشروع

جوان املشكلة حبدة، وكان على احلكومة  14يف  مع دول اجلوار مشتملة، وأثار التصريح املشرتك التونسي املايل

��ƢȀȈǴǟ�Ƣē®ƢȈǈƥ�°¦ȂŪ¦�¾Â®�» ¦ŗǟ¦�Ƥ ǈǯÂ� ¦ǂƸǐǳƢƥ�ƨǏƢƻ�̈ǂǯǀǷ�¾ƢǇ°¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀŮ�ÄƾǐƬǳ¦�ƨƬǫƚŭ¦

بورقيبة وصحراء ليبية، ناكرا على  جزائرية صحراء مغربية وصحراء بغموض عن القضية وقال أن هناك رد الفاسي

، وجاء تدخل اخلطيب بعد احملادثات مع ابن بلة مؤيدا ملوقف احلكومة اجلزائرية 40بوجود صحراء تونسية همزاعم

حراء لن تكون إن الص"الرامية إىل إثارة اخلالف بني املغرب واجلزائر، وقال  املؤقتة عندما انتقد السياسة الفرنسية

مباحثات رمسية تكسب من  ، وكان ال بد من حسم املوقف بإجراء41"مصدر شقاق بني الشعبني املغريب واجلزائري

لتكون يوما وطنيا ضد التقسيم،  1961جويلية  5خالهلا احلكومة املؤقتة املوقف املغريب، وقد اختارت مناسبة 

  .سيادة اجلزائر على الصحراء قضيةواستعدت لربح املعركة ضد املغرب وإظهار تأييده ل

احلكومة اجلزائرية املؤقتة إىل املغرب  دوف Ƣđمباحثات رمسية بني احلكومتني خالل الزيارة اليت قام  لقد جرت

 . يللطرح اجلزائر مساندة املغرب  روإظها ااملشكلة مؤقت ةوأدت إىل تسوي ،1961 ةالتاسع جويليمن الثالث إىل 

 وأن هذه ،املؤقتة بدون مقابل مل يعلن مساندته للحكومة اجلزائرية لنا اليوم جلية هو أن املغربواحلقيقة اليت تبدو 

وأقنعت الفاسي بأمهية مؤازرة مطلبها و استعانت  ،إىل املراوغة كسبا ملوقفه جلأت أمام اإلصرار املغريب األخرية

,ANA) ببعض الوزراء املغربيني املتعاطفني مع طرحها ومنهم اخلطيب B302) ،اليسار  ولوحت مبغازلة

بني الطرفني خبصوص ما مت االتفاق  وعشية استقالل اجلزائر حصل االختالف .)34 :1984العلوي، (املغريب

والطرف املغريب  ،1961جويلية  7من قبل احلكومتني يوم  املعلن التأييد فالطرف اجلزائري استند إىل بالغ .عليه

أقاليمه، ƢƳŗǇ¦�Ŀ�§ǂǤŭ¦�¼ȂǬŞ�ƢȈũ°�Ƣǧ¦ŗǟ¦�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�ŐƬǟ¦�ƨȇǂǇ¸ اتفاق مسودة 1963أظهر يف عام 

1961جوان  22 عدد يوم، العلم جريدة. 40
41.�̧ ���ƾǿƢĐ¦98 )19  2ص ، )1961جوان.



ȄࡧȮȯ ɐɦȄ֗ࡧ ʎ Ɉ ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭࡧɰ Ȅɽ ȡ ȳɺȻࡧ ֗ࡧ ʎ ɲȆȝɦ2020

186

 سمبوضوعية تلم وأعطيت القضية أبعادا دعائية، ويف حبثنا حناول ووقع الصراع املسلح وهكذا حصل االختالف

  .عليه قجرى االتفاما  حقائق

بال الرمسي قستجويلية، وبعد اال 3حافلة يوم استقبل وفد احلكومة اجلزائرية املؤقتة رمسيا وشعبيا يف مظاهرات 

،املؤقتة ةاحلكومة اجلزائري نيزيد ع دطوبال وحمموبن  الصوفبو ، حبضور فرحات عباس ةجلس نعقدت احلكومتا

مطالبه عرض خالهلا الطرف املغريب  ،42واحلسن الثاين وعالل الفاسي واخلطيب وبالفريج عن احلكومة املغربية

ملناقشة الوقت مل حين  نأ يوأكد الوفد اجلزائر وأحل على وجوب االعرتاف مبغربيتها، ،اليت رافع عنها من قبل ةالرتابي

�Ƥ،لالحتفاظ بالصحراء ةمناورة فرنسي اليوم هاجلزائرية تواج ن احلكومةأالقضية و  ههذ Ǵǘƫ�ƢĔ¢Âدول  ناعرتافا م

ē®ƢȈǈƥ�°¦ȂŪ¦اتتم مناقشتهاحلدود فسوف  مقضايا رسوأما  ،حراءمشروع فصل الص ضالصحراء لدحعلى هذه  ا 

 ياملشكل احلدوديف  رتأجيل النظ ىاالتفاق عل طويل متالعريب، وبعد نقاش  بوحدة املغر وضمن  يإطار أخو  يف

املشكل  ابوجود هذ املؤقتة مشرتكة ملعاجلة املشكل واعرتاف احلكومة اجلزائرية ةبتشكيل جلنوإرضاء الطرف املغريب 

وحقها  املفاوضات اجلزائرية يفيف اتفاقية خاصة، وذلك مبقابل إعالن املغرب دعمه ملوقف احلكومة  ذلك وتضمني

ويذكر احلسن الثاين يف إطار مرافعته عن قضية احلدود أن حكومة اجلزائر املؤقتة  .43السيادة على الصحراء يف

 وعالل بتقدم اخلطيالنقاش  لنه وخالوأ®ƾȀŭ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦� ¦ǂƸǐǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē®ƢȈǇ�Ǻǟ��̈ عباملغرب للدفا  استعانت

 نحنو ميكحتقيقه على  انتوىل مع جزائريا مغربيا حتاداإ إما أن نقيم" إىل الطرف اجلزائري  امسنباقرتاحني بإ الفاسي

جزائرية  –مغربية  ةنكلف جلن وإما أن ،ةمنطقته الصحراويمنهما عن  ليدافع كأن  نواملغريب ماجليشني اجلزائري 

املفهوم جيدا أن اجلزائر  نوكان م ،االقرتاح الثاين لو قبمت  و ،املغربية من األخوة روح احلدود يفمشاكل  ةبتسوي

وفرضتها  اعدلتها فرنس حدود يتجلى يفالصحراء غبنا  املغرب يفأن يغنب  أي حالتقبل ب ناجلديدة ل

احلكومة  أنإذ كان واضحا  ،االتفاق، وهذا التصور ال يعرب عن حقيقة )140-1983:139الثاين، ("افرض

 تفاقيةاال، وهذا ما تؤكده ومل تعرتف حبقوق ترابية للمغرب ،اجلزائرية اعرتفت بوجود مشكل حدود سيتم دراسته

Ƣē¦̄�ƨȇǂǈǳ¦.

خاصة من خالل العزف  إن االتفاقية السرية اليت اضطرت احلكومة املؤقتة إلمضائها أرضت الطرف املغريب

حلول  وتعد بإجياد بتفهم مشكلة احلدود توحي إشارات االتفاقية ة املغربية من جديد، وتضمنيعلى قضية الوحد

42.ƾǿƢĐ¦�� 9ص) 1960 أكتوبر17(  80ع
. 2005أوت  7مقابلة مع الباحث، اجلزائر، ، شهادة عبد احلميد مهريانظر . 43
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تشديد احلكومتني على بناء وحدة املغرب العريب، وتأكيد  تضمنت االتفاقية وقد ،هلا بعد احلصول على االستقالل

Â�ƢēƾǻƢǈǷ�ƨȈƥǂǤŭ¦�ƨǷȂǰū¦"وحدة  على أساس احرتام معارضتها مع فرنسايف  للحكومة املؤقتة بدون حتفظ دعمها

 وأ تقسيمإىل  الرامية بكل الوسائل كل احملاوالت صاحب اجلاللة ملك املغرب وستعارض حكومة الرتاب اجلزائري،

 بأن املشكل اجلزائري" من جانبها احلكومة اجلزائرية املؤقتة اعرتاف وجاء يف االتفاقية ."تفتيت الرتاب اجلزائري

 اململكة بني حكومة سيجد حال له يف املفاوضات القطرين املفروض تعسفا ما بني احلدود ختطيطعن  الناشئ

جل أقرب أيف  مغربية –جزائرية  جلنة إنشاء قررت احلكومتان و هلذا الغرض ،"اجلزائر املستقلة  وحكومة املغربية

فإن احلكومة املؤقتة "إطار ذلك ويف  والوحدة املغاربية يف دراسة املشكل وحله ضمن روح اإلخاء للشروع

أن تنتج عن املفاوضات الفرنسية اجلزائرية ال ميكن أن تنطبق  للجمهورية اجلزائرية تؤكد أن االتفاقات اليت ميكن

،)1381، ملف2امللكية، علبة اجلزائر("واملغريب اجلزائري بني الرتابني احلدود ختطيط فيما خيص على املغرب

 وعباراته غري مدققة يف احلجة املغربية نالحظ أن صياغته مل يعتمد االتفاقية باللغة العربية الذي لنص ومبقارنتنا

 إن االتفاقيات اليت قد يتم التوصل" املذيل لالتفاقية وفق الصيغة اآلتية  احلكومة املؤقتة فضفاضة، إذ جاء تأكيد

مع  هدحدو  رسم املغرب فيما خيص تعارض هلا أن واجلزائر ال ميكنفرنسا  إليها خالل املفاوضات بني

ƢƦǟ�ƢĔ¢�Ǯ°¦©،)1381امللكية، ملف(اجلزائر ǋ�ȏÂ يتجسم بني  اجلزائري، ذلك أن فرقا واسعا فإلزاما للطر قل أ

لك ذ يعارض وبني أن اجلزائرية بالكاملاحلدود  عدم انطباق اتفاق املفاوضات اجلزائرية الفرنسية على ختطيط

  .حدوده مع اجلزائر االتفاق املغرب يف رسم

املؤقتة  احلكومة اجلزائرية أقرت للمغرب اعرتاف أن تكون هذه االتفاقية التأويل فكان حادا بني وأما اختالف

زع عليها كما تصور املغرب على املناطق املتنا أو بسيادة كما فهم الطرف اجلزائري بوجود خالف حدودي فقط

 وأنعشت آنذاك اجلانبني ن كانت هذه االتفاقية أرضتإتعمق أكثر، و  ن اخلالفأب وعليه نؤكد ،الطرف املغريب

وجاء البالغ املغريب اجلزائري املعلن يف اليوم التايل من  ،)297ـ 295 :1989مالكي، ( املغربية اجلزائرية العالقات

املصادقة على االتفاقية املذكورة مساندا ملوقف احلكومة اجلزائرية املؤقتة، إذ تضمن توافق الطرفني على التعجيل 

ة يف اجلزائري ةمساندته للحكومبتحرير اجلزائر وبناء صرح املغرب العريب، وتأكيد امللك احلسن الثاين على 

Â�ƢēƢǓÂƢǨǷ"أجزائه جزمنبرت  وأ يلتقسيم الرتاب اجلزائر حماولة  لإلحباط كاستعمال مجيع الوسائل  ىعزمه عل" ،

املغرب واجلزائر  حلدود بنيا طمشاكل ضبإن "  ىعل سالثاين وفرحات عباامللك احلسن  دتشدي غوتضمن البال
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ǸȀǸēوجندت  ،44"تدخل أجنيب ومطمح أكل   جوخار  اوحدمهالدولتني بني  إال اميكن تسويتهوال  اوحدمه ا

الذي حضره فرحات  1961جويلية  5 مالتضامن يو يف مهرجان  توأعلن ةالضغط اجلماهريي ةاملؤقتة أدا ةاحلكوم

،45قضية الصحراء ومفاوضات االستقالل النهائي للجزائر يف الالمشروطة عباس واحلسن الثاين مساندة املغرب

البورقييب، وكان املوقف املغاريب قد  تالتعن اعموم تضاهمل  واليت ةلعرقلة املغربيايف جتاوز  ايتهجنحت دبلوماسوهكذا 

,MALEK)ءفصل الصحرامعركة  Ŀ�ƢȀǷ¦ǄĔƢƥن سلمت فرنسا أ ثما لب نلك لقبل ديغو  ناستغل م

 ذإ هبركة وحزبموقف ابن  نتعاونا مأكثر  نالثاين كابان موقف احلسن  ناجلزائريو  ننوه املفاوضو وقد  ،(1995:170

 لإغراءات ديغو وهو أمر يؤكد أن ، قضية الصحراء يف الوقت املناسب مع مطلب تأييدهم يتجاوب يفمل 

,MALEK)الثورة اجلزائرية عتضامنا مأكثر  نيبدو  نأولئك الذيثر حىت على ؤ استطاعت أن ت 1995: 170).

فطالب بتسريع اللجنة املشرتكة ، يضمن مطامح بالدهن االتفاق ال أاحلسن الثاين شعر ب أنومع ذلك يبدو 

وهكذا ظل اخلالف احلدودي هاجسا مقلقا، ، مهمتها وخطط ملضايقة احلضور اجلزائري يف املناطق املتنازع عليها

مشكلة احلدود ما تزال تتسبب يف مضايقات  نأ ةاحلكومة املؤقت هتبعث رسجل تقري، 1961 ةصيف سنففي 

ƾǿƢĐ¦�ƢȀǼǷ�ňƢǠȇافياللت اجلنويبت ون والالجئون يف إقليم(ANA, B302)،بوسلحام وأوضح نائب رئيس البعثة 

الشواطر هددوا  ن خمازنيةأللقانون، و  ةبأعمال خمالف السلطات احمللية تقوم نالالجئني أأوضاع  ةانتقل ملعاينالذي 

أوضاع وأن ، مركزها وقتلوا جنديني ةرفضت مغادر �À¢�ƾǠƥ�ƢȀȈǴǟ�¦ÂƾƬǟ¦Â�ǺȇƾǿƢĐ¦�ǺǷ�ƨǴȈǐǧ 1961يف ماي 

,ANA)ملسؤوليهم واعتقاهلا ماملغربية هلƢǘǴǈǳ¦�ƾȇƾē�ƨƴȈƬǻ�ƨƥǂǘǔǷ©� الالجئني B302)،  داحلوادث تؤكوهذه 

املغريب يف مناطق احلدود  ذالنفو  مإىل تدعية يف أقاليم اجلنوب واهلادفة أساسا يبعلى استمرار املضايقات املغر 

  .ةبيمحل اهلوية املغر  ىالجئني علالوإجبار مئات 

�®Âƾū¦�ǲǰǌǷ�Ŀ�ǂǜǼǴǳ�ǲǿ¢�Śǣ�ƢĔ¢�ƪ ǼǴǟ¢�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�À¢�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟÂبعد احلصول على االستقالل إال 

ƢĔ¢�ȏ¤  جلنة مشرتكة جزائرية  فتشكلت ،مضطرة للتجاوب مع املطلب املغريب 1962وجدت نفسها يف بداية عام

ǿƢĐ¦�¹نظر نص أ. 44 ȐƦǳ¦4ص ) 1961جويلية 17(  100ع ، د.
ǿƢĐ¦�¹نظر نص أ. 45 ȐƦǳ¦4ص ) 1961جويلية 17(  100ع ، د.
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جل متييع مشكلة أ، وذلك من واقرتحت أن تدرس كذلك مشروع وحدة للمغرب العريب، لدراسة املشكل مغربية

.46احلدود ووضع املغرب أمام األمر الواقع

 أيدت مطامح املغرب إحلاحا، حيث بدوقد كانت مفاوضات ايفيان السرية تقطع أشواطها األخرية، ومعها تزا

تصال مع الزعماء اال لربطديغول على تعني حممد لغزاوي احلسن الثاين يف اختيار أحالفه السياسيني، واتفق مع 

طموحاته  اليت عاندت يف تأييد ةاحلكومة املؤقتموقفهم لصاحل مطالبه ونكاية يف  جل كسبأاملعتقلني من 

,DAHLAB)التوسعية 1990: الشعب املغريب ينتظر  أن 1962وأعلن عالل الفاسي يف بداية عام  ،(190-191

-1962:147الفاسي، (."املغرب العريب ةصرح وحداستقالل اجلزائر بفارغ الصرب الستئناف العمل يف بناء 

ن أ، و ةالرتابية املغربيللمطالب  وتفهمهم اجلزائريني وميكننا أن نؤكد أن الساسة املغربيني عولوا على سخاء ،)148

خذين يف االعتبار آ، أجنيب من أي طموح Ƕē®ƢȈǇ منيأأكثر تصميما على ت املسؤولني اجلزائريني بدوا أمام ذلك

ǂȀǜǳ¦�Ŀ�ǶŮ�ƪ ȀƳÂ�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�¿ȏ¢Â�¿ƢǈŪ¦�ǶēƢȈƸǔƫ.

للثورة اجلزائرية، فمن جهة  على مجيع األطراف املناصرة املغريب املنقسم يف املراهنة يالوضع السياس وقد أفاد

مع اجلزائر ومن جهة أخرى مل يدخر القصر جهدا يف  لتأكيد تضامنه الشعبيةجتند االحتاد الوطين للقوات 

منحى التحسن  ذاحلكومتني يأخاملؤقتة، واستمر التنسيق والتعاون املشرتك بني  ةمطالب احلكومالتجاوب مع 

ات اجلزائرية،فقد والتطور، وجنحت الزيارات الرمسية لوفود احلكومة املؤقتة يف كسب التضامن املغريب املفيد للمفاوض

يف احتفاالت عارمة، وأقيم مهرجان حاشد يف مكناس حضره  اجلزائرية الندالع الثورة أحيت الذكرى السابعة

 مع كفاح اجلزائر ومع مطلب وأكد امللك خالله تضامن املغرب حكومة وشعبا،بلقاسم الثاين وكرميامللك احلسن 

ألن  ني بضرورة إيقاف األعمال اإلجرامية والقبول باألمر الواقعاملتطرف ندعوته للمعمري التام، ووجه استقالهلا

من  وجتلى التضامن املغريب بارزا ،)254-1962:253احلسن الثاين، ( منها مفر استقالل اجلزائر حقيقة ال

امللك  ةبذلت حكوموقد  ،47الوطين للتضامن معهم موإحياء اليو جلزائريني ا لقضية السجناء الواسعة خالل املؤازرة

 أولنوي إقامتهم يفحثيثة من أجل إطالق الوزراء اخلمسة املعتقلني كان من نتائجها حتسني  االثاين جهوداحلسن 

�°ƢǼǳ¦�¼ȐǗ¤�Ǧ ǫÂ�ƨȈǌǟÂ��Ƕē°ƢȇǄƥ�§ǂǤŭ¦�ǲưǸŭ�¬ƢǸǈǳ¦Âانتقاهلم إىلالثاين كبريا على  ناحلس رسوف يكون إصرا 

1962جانفي  26عدد يوم ، نظر جريدة العلمأ. 46
   8ص) 1961نوفمرب  27( 109ع، د¦ǿƢĐ¦�ǂǜǻ.يف مهرجانات حافلة 1961نوفمرب 16أحيت السلطات واألحزاب املغربية يوم . 47
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�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��§ǂǤŭ¦جل كسب ود ابن بلة ورفاقهأرب كانت وراء إطالق سراحهم، ومن جهود املغ نالتغين بأ 

(MALEK, 1995: 241-242).

 مساعدا اولقيت جو املغرب،  ىضيفة عل الوزاري بطاقمها حلت احلكومة املؤقتة 1962جانفي  روخالل شه

عدت الثورة، وقد  ةاحتضان قيادإشراك املغرب يف  نكذلك ع، وعربت  ةتدخالت بورقيبعن  امهامها بعيد لتأدية

مشرتك  غإثرها بالسري املفاوضات، وصدر  ىواطالعها علمع احلكومة املغربية،  تإلجراء مباحثامهمة  ةفرص

جلنة  بإنشاء تشييد وحدة املغرب وذلك الشروع يفوضرورة 1961جويلية  7يؤكد العمل ببالغ  للحكومتني

أربعة  ناملشكلة معن إنشاء هذه اللجنة الوزارية  علن فعالأوقد  ،48دائمة للشروع يف تنفيذ املهمة مغربية جزائرية

إذ أراد هلا الطرف املغريب أن تبدأ يف دراسة ، ااثر لنشاطهيظهر أي  ولكن من دون أن ،49مغاربة وثالث جزائريني

  .مشكلة احلدود واقرتح عليها الطرف اجلزائري أن تبدأ مبا هو أهم من احلدود وهو الوحدة املغاربية

ظل اخلالفات اإليديولوجية  خاصة يفالعريب يف احلقيقة موضوع مزايدة الطرفني  بفكرة املغر لقد أصبحت 

 تالوطين للقواالوطين، واالحتاد  رجبهة التحري حقيقي بني قاألفق تواف، وبدأ يلوح يف ااملتزايدة بينهم

 قالتقارب وخنحماصرة هذا  ىعلحريصا  يف حني كان النظام املغريب) 390إىل  367 :2004حريب، (الشعبية

 1962يؤكد يف أفريل  مإبراهيمة، وجعل عبد اهللا اتة، وهو أمر زاد أجواء العالقات قاملنطق التقدمي يفالتوجه 

:1983إبراهيم، ( "املغاربة واجلزائريني املتوالية بني عن وحدة املغرب العريب سوى احلروب ربديل آخال "قائال أنه 

 تعايش نظامنياملرحلة وتأكيدا على عدم  كتل تمطلع على خالفاصادقا من سياسي  اهذا تنبؤ وعد  ،)27

وهي تواجه مطالب املغرب امللحة  ،بدبلوماسيتها مماطلة ةاملؤقت ةاحلكومة اجلزائري توعموما أظهر  ،متناقضني جذريا

¦�Ǧ ǫÂ�ƾǫÂ��ƨȈƥǂǤŭ¦�ƢēƢǫȐǟ�̈°¦®¤�ǺǈƷ�Ǻǟ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦�ƢȀƬǴǤǋ�À¢�Ʈ Ʀǳ�ƢǷÂ بانتهازيته مللك احلسن الثاين

 عوضو باملغرب ضر أ يالتناقض الذاملؤقتة وحتالف مع معارضيها، وهم ال يولونه ثقتهم، وهذا  ةحلكوما ضد

على  ااملغريب سلبالشخصية والقطرية اليت كانت حترك النظام  حأثرت املطاموهكذا  . احملكالعالقات اجلزائرية يف

الثورة اجلزائرية، وأظهرت نوايا القصر احلقيقية يف السعي بكل السبل لتحقيق مطامح سياسية  عاملغرب م تضامن

  .وترابية على حساب اجلزائر الثورية

48.ƾǿƢĐ¦�¹ ȐƦǳ¦�ǎ ǻ���ǂǜǻ¦� 9ص ) 1962فيفري  5(  114ع
للجنة كرمي بلقاسم و بن طوبال وحممد  اجلزائري فعنيممثل املغرب عالل الفاسي، وامحد رضا كديرة ، واخلطيب د موالي امحد العلوي أما اجلانب .49

.1962جانفي  26عدد يوم ، انظر العلم.يزيد
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  :المغرب والثورة الجزائرية من إظهار التحالف إلى التصادم.2

للزعمـــاء  نـــزولأول  إليـــه األنظـــار وهـــو يســـتقبل بوقـــف إطـــالق النـــار يف اجلزائـــر، ووجهـــتب لقـــد احتفـــى املغـــر 

منقطـع  حبمـاس واسـتقبلت اجلمـاهري الشـعبية يف قصـره اجلزائريـة زعمـاء الثـورة اخلمسة املعتقلني، استقبل احلسن الثاين

 بـدا االسـتفهام تلـف العالقـات املغربيـة اجلزائريـة خاصـة وأن املغـرب كانـت عالمـات. 50ورفاقـه النظري موكب ابن بلة

جلبهـة التحريـر الـوطين، وانعكاسـاته علـى  التوجه التقدمي االشرتاكي ، ومنالذي حتقق االستقالل متخوفا من شكل

جـل  أر كثـريا مـن الشـعبية، وعليـه كـان علـى النظـام املغـريب أن ينـاو  االحتـاد الـوطين للقـوات ومييـل حنـ املغرب الـذي بـدأ

ضــالته يف الصــراع  التغيــري، ووجــد حنــو تشــجيع املغــرب لقــد انــدفع .)498 :1981حيــي، ( كســب رهــان اســتقراره

املؤقتــة واملكتــب السياســي املــدعوم مــن قبــل جــيش احلــدود، ومبــا أن بــني احلكومــة اجلزائريــة السياســي الــذي نشــب

وخيضـــر  تلمســان معــوال علـــى عالقاتــه مــع ابـــن بلــة ســـاند القصــر حتـــالف ،احلكومــة مل تتجــاوب مـــع مطالبــه الرتابيــة

  : اإسرتاتيجية أمههوأتباعهما لتحقيق مجلة أهداف 

مركـزه القـوي يف  رمبغربيتها وإظهـااألقاليم اليت كان يطالب  ـ إثارة الفوضى بالشكل الذي ميكن املغرب من ضم

  .املنطقة املغاربية 

  .للتوجه الغريب لنظام اجلزائر املستقلة وإمكانية احتوائه ـ التأثري على التوجه السياسي واإليديولوجي

  . ااإلسرتاجتية سياسيا واقتصاديـ ضم مناطق من إقليم تندوف ذو األمهية 

احلكومـة  بعـدم جتـاو إىل  ابـن بلـة عاملغـريب مـاملؤقتـة سـبب التقـارب  ةخارجيـة احلكومـوزيـر  يرجع سـعد دحلـب

 ي أبـــداهالـــذ صاالهتمـــام اخلـــافأنـــا اعتقـــد أن " و بشـــار  وبضـــم تنـــدوف موريتانيـــا غربـــةمب املغـــرباملؤقتــة مـــع مطالـــب 

هـذا األخـري ال يسـتطيع  يفعـل، فـان بلـة نرأينـا ابـذا عالقـة مباشـرة مـع هـذه املسـائل وكمـا  بلـة نإزاء ابـ كجاللـة امللـ

أو تظـاهر بتصـديقه، وجيـب  صـدقه مـا اخيسـره إذ، ومـا عسـى امللـك احلسـن الثـاين أن ةالوعـود املرجـاأن يقدم له كـل 

 معـه لالسـلطة دخـتوليـه زمـام  دومباشـرة بعـ نـهأكثـريا كـي ينفصـل عنـه، حيـث   تيضـيع الوقـمل  االعرتاف أن ابن بلـة

خالهلـا أكثر من ثالثة أشهر تـردد  تبلة دام نبالثاين بربطها احلسن  االتصاالت اليتويضيف دحلب أن "يف حرب

,DAHLAB)احلكومة املؤقتة ةيعتربه مبثابوانه أصبح  ،اعليه كثري  الغزاوي دحمم 1990: 190-191 ).

50.ƾǿƢĐ¦��ǂǜǻ¦�� 7-6ص ـ ص ، )1961 أفريل 2(  118ع.



ȄࡧȮȯ ɐɦȄ֗ࡧ ʎ Ɉ ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭࡧɰ Ȅɽ ȡ ȳɺȻࡧ ֗ࡧ ʎ ɲȆȝɦ2020

192

للوصول إىل  ةواحمللي ةȈǳÂƾǳ¦�ǶēƢǨǳƢŢومن جهة أخرى عرف ابن بلة وقادة هيئة األركان كيف حييكون 

اجليش  ممعتمدين دعفأظهروا التحالف مع دول اجلوار ومع مصر الناصرية وانطلقوا من وجدة املغربية  ،السلطة

بلة، إذ كان العسكريون عماد سلطته، وهؤالء  ابن  تطبيعة حتالفاالنظام مطلعا على  ايكن هذوالنظام املغريب، ومل 

¦ȂǓǂǠƫ�ƾǬǳ��ƶǴǈŭ¦�¬ƢǨǰǳ¦�ǺǷ±�ƨȈƥǂǤŭ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǞǷ�̈°ȂǿƾƬǷ�ǶēƢǫȐǟ�ƪ ǻƢǯ واكنّ وأباالبتزاز  اشعرو و  للضغوط 

 يف يالنظام الرجع إىل تصنيف ممجوحهم الثوري سيدفعهبل أن  �Ƕē°ȂƯ�ǞǷ انظرهم متعاونيف  مل يكن محقدا لنظا

التحرير اجلزائري وعلى  شجي طمواجهة ضباالتقدمية، وهكذا وجد النظام املغريب نفسه يف  رعدوا للجزائاملغرب 

بالقوة  صادمهميفما كان عليه إال أن  ،السياسيني املعتدلنيتشددا وثورية من  روهم أكثرأسهم هواري بومدين، 

حلكومة اجلزائرية املؤقتة يف دفاعهم ا ةركز قادمن جهتهم  .)230ـ  222 :1980الشامي، ( لتحقيق طموحاته

وإجراء  بزيارة املغر بن خدة إىل تونس واملغرب، وقد بادر  عاخلارجي م على أمهية التحالف مشرعية حكومتهعن 

رسالة يقودها، ووجه للملك احلسن الثاين  اليت ةخالهلا شرعية احلكومأظهر  ةالسلطة املغربي عم تعدة مباحثا

امللكية، علبة ( اجلزائر املستقلة استقباله يفعن متنيات  همعربا لوتسهيل مهامه، Ƣđ�ǾǴعلى العناية اليت استقب رشك

صلح ببيته  ععقده اجتما بشري إىل  بكان اخلطين  إوال نعرف أهداف الزيارة بوضوح، و ،)1381، ملف2اجلزائر

شرعية احلكومة ، ولعل الزيارة جاءت للدفاع عن )1999:31خباش، ( الوالياتبن بلة وبعض قادة حضره 

  .القضايا املغربية عالتعامل معلى سياستها الواقعية يف  دوالتأكي ةملؤقتا

 يالتوجـه القـومبن بلة على املساندة املصرية، وكانت إيديولوجيته املناوئة للرجعية تلتقـي مـع ولقد اعتمد حتالف 

امتــدادا  نحزبــه ســيكو إذ مل يــرتدد ابــن بركــة يف القــول أن ، جانبــه كــذلك اليســار املغــريب إىلالناصــري، الــذي كســب 

«�¦ƢºººǜǼǳ¦�À¢�¦ŐºººƬǠǷ��ƨººȈǠƳǂǳ¦�ƨºººǸǜǻȋ¦�ȄººǴǟ�ŚƯƘºººƬǳ¿� داالحتـــا بحلــز  ƾººđ�ǂºººǏƢǼǳ¦�ƾººƦǟ�ǽ®ȂºººǬȇ�Äǀººǳ¦�ĺǂºººǠǳ¦�Ȇǯ¦ŗººǋȏ¦

الثــاين املــؤمتر  تاملســجل ومقــرراوأمــا التوافــق املنهجــي  ،)1996:37صــايج، ( املغــريب يعــد حليفــا للغــرب وللرجعيــة

:1983امليلــي، (علـى التوجــه الثـوري واملاركسـي ابتأكيـدمه االشـعبية فكـان واضــحاالحتـاد االشـرتاكي للقــوات  بحلـز 

املصــري ووفــد حــزب جبهــة التحريــر الــوطين  دحضــرها لوفــوقــد أوضــح حممــد البصــري أن مــؤمتر حزبــه  ،)146ـــ138

�² حيمـــل معـــه اإلســـرتاجتية الـــيت كـــانوا ســـيدخلون ءالـــذي جـــا ƢºººǇ¢�ȄºººǴǟ�Ǯ ºººǳ̄Â��Ƕºººǰū¦�ń¤�Ƣºººđتقريرنـــا  عالتكامـــل مـــ

ـــــع االتفـــــاق  ،املـــــذهيب ـــــك يف ،ةوتوحيـــــد النظـــــر فوق ـــــني مصـــــر واجلزائـــــر  وذل إطـــــار وضـــــع وحتضـــــري إســـــرتاجتية عامـــــة ب

معـاداة اجلزائـر الثوريـة وشـن  وهذا األمر زاد مـن خمـاوف امللـك ودفعـه للتفكـري يف ،)2002:221البصري، ("وبيننا

  .يف احتواء نظامها وفرض هيمنته على املنطقة املغاربية هفشلت جهودما  اضدها إذاحلرب 
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املرحلة االنتقالية وبداية  املغربية خالل - تطور العالقات اجلزائرية  توضيح إن النظرة السابقة تساعد على

ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�ƨđƢůÂ�ƨȇÂ¦ǂƸǐǳ¦�ǶȈǳƢǫȋ¦�ǒلنا حقيقة املطامح  استقالل اجلزائر، وتبني Ǡƥ�ǶǓ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈƥǂǤŭ¦

  .الثورية وحماصرة اجلزائر املستقلة

 املناطق إىل ضم إجراء االستفتاء سعى املغرب لتنفيذ خمططاته الرامية وقف إطالق النار وعشية خالل مرحلة

 تندوف الفرنسيون أو باملناورات وتشجيع أعيان قبائلاحلدودية سواء بالقوة من خالل احتالل املناطق اليت أخالها 

  .والساورة على املطالبة مبغربيتهم

احلمراء  ةعلى الساقيويف اإلشراف  وموريتانيااملغرب  الربط بنيمنطقة إسرتاجتية مهمة يف  لتندوف متثإن 

احلق "عتربها املغرب يف إطار وهلذا ا تكاحلديد والفوسفا����ƨȈǼǗƢƦǳ¦�©¦ÂǂưǳƢƥ�ƨȈǼǣ�ƨǬǘǼǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯبالذه يوواد

، وأن قبائلها بايعت 1953الفرنسية إال خالل عام  رتلحقها باجلزائ فرنسا مل أنمن الوطن مدعيا ا جزء" التارخيي 

  .)29ـ  27 :2001ايدر، ( السلطان

املغربية بكسب القائد عبد اهللا ولد السنهوري الذي أنكر يف عهد الفرنسيني تبعية تندوف  ةبدأت املناور 

امللك ظهر أ، وعشية إجراء االستفتاء احلدودية للمطالبة مبغربيتهم مقبائل التخو للمغرب، وجندت عددا من أبناء 

 بوستة وزير العدل افارس نقله عبد الرمحان رسالة إىلفطالب يف  ،من أن يكرس ذلك عدم مغربية تندوف هختوف

احلكومة املؤقتة  عم علبحث املوضو  يمحد العلو أ لتندوف وأرسمنطقة  ءمشول االستفتابعدم  1962جوان  19يف

املؤقتة أما احلكومة  ،يف هذه املسالة رخمولة بالنظ�Śǣ�ƢĔƘƥ املؤقتة على بوستة ةالتنفيذي ةردت اهليئيف تونس، وقد 

ن مشكلة احلدود أ، و ةحدودها احلاليبلة فكان موقفهما واضحا يف أن االستفتاء يشمل اجلزائر يف إطار  نبو 

,MALEK) ستناقش مع حكومة اجلزائر املستقلة 1995: عبد  للالستفتاء راسوأمام احلوادث املعرقلة  ،(151-152

مؤكدا له أن سكان  ،السلطة موتسل ءاالستفتاوعرقلة مهمة املشاكل  ةعدم إثار الرمحان فارس امللك املغريب يرجوه 

وأوضح بلعيد عبد السالم عضو  ،)1383امللكية، ملف(ننصوص اتفاقيات ايفياتندوف هم جزائريون حبكم 

املشكل احلدودي كان يف منتهى اخلطورة وكاد يوقع صراعا  تندوف، وأن ىعل ععايش الصرا نه اهليئة التنفيذية ا

الذي دعا السكان إىل عدم  فبتند و " احلركة"طريق تنظيم  نع ةاخرتاق املنطق املغرب استطاع نومرده أ ،دمويا

بلعيد سيستقر بتندوف يوم إعالن استقالل اجلزائر، ويصف  بألن املغر "يعنيهم  االستفتاء الذي ال املشاركة يف

 ىعل فوطنيني لإلشرا تعيني مناضلنيمت " االغريب لبالدناملغربية يف اجلنوب  حباملطام اونتيجة ملعرفتن"نهأعبد السالم 
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 تندوف ومتيف  همساعدا ل واليا على بشار وبلقاسم بن بعطوش مزيانأ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�śǠǧ وتندوف بشار مدينيت

,BENNOUNE)ينيتآمر مع املغرب ةمغبة أي نالفرنسيني محتذير  1990: 198  فبلعيد إىل تندو وانتقل  ،(200-

أن املسالة مرتبطة  دفيما بعجزائريون ولكن تبني له  مĔƘƥ مالبداية إقناعه عليه يفصعب  ،أعيان قبائلها لوقاب

،اجلزائر فلص ممداخل الحتوائهإجياد  هل التقليديني فتسىن ÀƢȈǟȋ¦�ňƢưǳ¦�Ǻǈū¦�Ƣđ�ƾǟÂ اليت ةباإلغراءات املادي

تردد  دالفرنسي بعاجليش  قفرنك ووافأن منحته أربعني مليون  دبع ةبتعليمات صارم ةاحلكومة املؤقتجهته اوقد و 

حلزب  ةاحلركة املوالي القوة احمللية إىل تندوف، بادر بلعيد عبد السالم أوال إىل حل منظمة نجندي منقل مائيت 

القبائل  ضوأعلنت بع ةظروف عادي يف ءذلك جرى االستفتابفعل و مجارك وحراسا جزائريني،  بونص لاالستقال

,BENNOUNE)اجزائريته 1990: 198 -200).

يف تندوف، وخاصة  القائم الفراغ ، واستغل املغربىالذي تقو لكن املشكل ظل قائما يف ظل صراع السلطة 

1962جيش التحرير من بشار وعني الصفراء، وعندما وصلت املدينة يف سبتمرب  تأخر وصول وحدات يف ظل

جلبهة التحرير  املوالني وأولئكة ربالسطوة املغ اخلاضعني بني مقسمة باتت إذ أن املدينة ،مضطربا اوجدت وضع

 ن أسوأ من غياب،هذه الكارثة مل تك51لوقعت الكارثة املسؤولني اجلزائريني ودهاء الوطين، ولوال جهود الوساطة

يتساءل عنها بلعيد عبد السالم  وخيمةعواقب  إىل حصول كان يؤدي الغياب ن هذااجليش اجلزائري باملرة أل

Ǯ ا¢�ÂǂǬƬǇ¦�ǶĔ واملغاربة ل فكيف ميكن لنا أن خنرج: " بالقول ǳ̄�À¤���Ƕđ°ƢŴ�ǲǿ��» ÂƾǼƫ�Ŀ  سوف يكون أمرا

,BENNOUNE)"ترابنا  من هلذا اجلزء املغربية كانوا سيكرسون الصبغة،  للغاية فظيعا 1990: 199-200).

 وحدات جيش التحرير الوطين وبشار، ولوال حترك لالستيالء على تندوف وهكذا كانت حتاك مناورات مغربية

جل دفعهم أاجلزائر املستقلة من  قادة املغرب يداهن كان ملك باجتاه تندوف لوقعت حتت اهليمنة املغربية، وقتها

، سن الثاين إنشاء املكتب السياسيلقد بارك احل .التارخيية مشكلة احلدود والتسليم حبقوق املغرب لحو للتباحث 

جديد من  رسالتني تطرحان 1962، ووجه له يف النصف الثاين من أكتوبر السلطة بن بلة على توليه دأمح وهنأ

 احلسن الثاين التونسية اقرتح –، وإثر نشوب األزمة اجلزائرية )1382امللكية، ملف( املغرب احلدودي بمطل

مباحثات على مستوى وزراء اخلارجية يف الرباط،  ودارت ،)1383امللكية، ملف(محد ابن بلةأبلده على  وساطة

51.ÄǂǔƷ�ƾǸŰ�ƾǿƢĐ¦�̈®ƢȀǋ�� 2006ديسمرب  21وهران، ، مقابلة مع الباحث
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 تاخلالفات واملنازعاحسن الوزاين النظر يف حتقيق وحدة املغرب العريب وإمنا فض  قكما عل منها فيكن اهلدمل 

.52اجلزائر لبعد استقال اليت ظهرت

عملها والفصل يف ملف  املغربية يف – ةاملشرتكة اجلزائريوأصبح احلسن الثاين أكثر إحلاحا على مضي اللجنة 

�À¢Â��ƨȇ®Â�ƪقال ع1963اجلزائريني يف صيف مع املسؤولني يف هذا الشأن أجرى مباحثات احلدود، إذ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢȀǼ

من  باملماطلة واليأس شعوره لكن وأمام ،)25ـ  24 :2000التازي، ( ملف احلدود بفتح وعده بن بلةالرئيس 

 الواليات املتحدة ، وقد كسب إليه مساعدةىأوراقه األخر  مالثاين يستخداحلسن  أاحلل الدبلوماسي للمشكلة بد

املنطقة اليت تتهددها أخطار القوى الثورية  توجهها يفهلما أنه يدافع عن  و أراد أن يثبتاألمريكية وفرنسا، 

منطق القوة والصراع على  أ، وهكذا بدواإليديولوجيات املناهضة لطبيعة نظامه السياسي ولسلطة املغرب التارخيية

  .النفوذ يفرض نفسه

وان السرتجاع األراضي املغتصبة يف نظر احلسن الثاين، خاصة كان التهديد باحلرب أو شنها سبيال 

تعين إغالق طريق  تتندوف كانعلى  ةالسيطرة اجلزائريوأن  ،املغرب قسعيها لتطويجتد يف " جزائر ناصرية "ربواد

�ƾǫ�ƢēÂǂƯÂ ابإرثهالناشئة والصحراء الغربية، وأن القومية اجلزائرية  مبوريتانياوجه املغرب واتصال اجلزائر  الصحراء يف

 وحلظة"طريق املفاوضات،  عالقوة قطتذيب نفوذ املغرب التارخيي، يف هذا اإلطار يؤكد علي الشامي أن منطق 

تقدمت  بعد إعالن االستقالل مباشرة: مغربية  -  ةحرب جزائري كانت حلظة التحضري ألول  راستقالل اجلزائ

وبتحضري دعم  ياالنسحاب الفور ة على احلدود ردت اجلزائر بطلب املغربية واحتلت أهم املواقع اإلسرتاجتي تالقوا

.)1980:222الشامي، ("ةǰȀǼŭ¦�Ƣē¦ȂǬǳمصري 

كانت   ةعدة مراكز حدودياستقالل اجلزائر إىل احتالل  ذمن بالرمال بادر املغر وقبل الصدام املسلح يف حرب 

 الحتالل 1963يف تندوف، وحتركت القوات املغربية يف صيف  هملشبو ا اونشط حتركهالفرنسي  شللجي ةتابع

 شجي توردت قوا ،)النهاجة ، صفصاف، زغدو،كالزارا، بوكيفيت، قصر احلجوي( راجلزائ لعسكرية داخمراكز 

عددا من  تتندوف خلفويف مدينة ،يف مركز زغدو ثووقعت حوادهذه املراكز احملتلة،  ةاجلزائري مبحاصر التحرير 

  ) 1963فيفري  25( 18عدد ، الدستور: ، جريدة املغرب العريب بني اخليال والواقع " انظر مقال حسن الوزاين. 52
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: هجوما على مراكز نمغربيا فشاحملتلة  قاملناط عاجليش اجلزائري اسرتجا قرر  1963ويف جويلية  ،53القتلى

بني  دوالتصعي ةوبدأت محلة التعبئ. اخل...، املغيميم، زعدوحاسي سبيتصفصاف، حاسي موينمانت، مرجية، 

 ةلألعمال العسكريحد  يف وضع بوجدة وزيري خارجية البلدين ءيفلح لقا، ومل )2000:32التازي، (البلدين

�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦�ǾȈǧ�®°Â�ƢǸĔƢȈƥ�À¢�Ƕǣ° "زعزعة العالقات  إىل يؤدي نشانه أ ما من لكل حد العزم على وضع

ووقعت الرتاب اجلزائري،  لاملغربية داختوغلت القوات  1963ويف سبتمرب  ،54"احلسنة القائمة بني البلدين

وبرج لطفي، وهكذا  تنجوب ءحاسي بيضا النزاع مثلث داخل 1963منتصف أكتوبر  يف ةاالشتباكات املسلح

الشقيقني وكان  للشعبني ةالثقيلة مفاجئ افكانت تركتهأكتوبر  نم النصف الثاين الرمال خالل باندلعت حر 

حدا 1963أكتوبر  29 يف عباماكو للنزا  ةتضع تسويمل  ذالبلدين إنظامي  بني ةقطيعة سياسيوقعها مؤثرا على 

 ةالغربي ءيطالب بالصحرا اكم  فيطالب بتندو  وظل املغرب ،املغربية –العالقات اجلزائرية  املتصاعد يفللتوتر 

الواجهة  ناحلدود كاغري أن عامل الصراع على  وهو توتر شجعته كثري من العوامل الذاتية واخلارجية، وموريطانيا

  سغرب أحامل الكفاح املسلح، فمنذ استقالل نرأينا زموقد بدأ كما  ،)1996:60.16صايج، ( هل ةاألساسي

اجلزائر وضعوا عراقيل املشكلة  عاملعركة م يواصلوا نوبدل أالسلطة أن املغربيني  االذين تسلمو  كثري من قادة الثورة

هي احلاسم، معتربين أن النظام املغريب أقدم  ةاملواجهة العسكري لتكون كثريا ǶǿȂǼǿ¦®�ǶĔ¢Â،احلدودية يف وجههم

، هذا يف حني اعتقد املغرب بعد ةالسيادة اجلزائريعلى مناطق  ءاستقالهلم باالعتداى ضرب سلطتهم عشية عل

على  املغرب صرب نالرتابية وأ اجلزائريني للتسليم مبطالبه ىللضغط علالوقت مناسب  نالسلمية أفشل املساعي 

 لالسرية بد 1961جويلية  6 اتفاقية يف الواردة ǶēƢǷ¦ǄƬǳƢƥ�¦ȂǧȂȇ�À¢�ǶȀȈǴǟ ناستقلوا وكاأن  كثريا إىلاجلزائريني  

.55و املراوغة دالرتد

 راستقالل اجلزائفرض  إذ، احامسا وخطري منعرجا  تربية دخلاملغ –أن العالقات اجلزائرية  لنا وهكذا يتبني

أية  التوصل إىليف  لنظام ابن بلة همهادنتتنجح  وعندما ملبكل السبل املمكنة،  هتلتحقيق طموحا املغرب اندفاع

على املراكز اليت أخالها الفرنسيون، وأدى  ءعسكرية لالستيالومناوراته، ونظم مناوشات  هاستعمل حيل نتائج

. ملغربة تندوف  ناملدينة املناصريسكان  نم تاجلزائري قتل عشراجيش التحرير  ناملغربية أ قبيل السلطات ناملروجة مالسنهوري  درواية القائتدعى . 53

وان السنهوري قتل العشرات قبل ، املوالية للجزائر وتلك بللمغر  ةاملواليالقبائل  كان يدور بني) 1962سبتمرب أكتوبر( الفرتة  لالنزاع خالواحلقيقة أن 

2006ديسمرب  21مقابلة مع الباحث، وهران، ، حضري دشهادة حمم. أن يفر إىل املغرب
1963فيفري  15يوم  دالعلم، عدجريدة ، نظر البالغأ. 54
جريدة ، 1963أكتوبر 15 خبلة بتاريابن  دخطاب امح يف خطايب رئيسا الدولتني،كننا تسجيل كثري من العوامل اليت وقفت وراء النزاع املسلح مي.55

.6ـ  4، ص ـ ص، )1963 أكتوبر، نوفمرب 01( ،53عدد ، وخطاب امللك احلسن الثاين جريدة اجلنوب 1963 أكتوبر 16عدد يوم، الشعب
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 زمن الكفاح املسلح بني البلدين العالقات لتؤكد أن التصعيد العسكري إىل دخول النظامني يف احلرب، اليت جاءت

  .بشارو على تندوف  إصرار النظام املغريب فرض سيادته نتيجة لتدهور والعداوةبلغت مستوى من ا

  :الخاتمة

 هبإبداء تعاونللمغرب اجلزائرية الفرنسية مسحت املفاوضات مرحلة القول أن  ميكننا ما سبق على ضوء 

اجلزائر على بلورة مثل  عاملتضامن م الضغط الشعيبمع مطالبها العسكرية والسياسية وساعد  بواستعداده للتجاو 

ومن  ƨȈǳÂƾǳ¦�ƢēƢǨǳƢŢ وخطورة إيديولوجية الثورة اجلزائرية تصاعد مبخاوف ن النظام املغريبوقد أحس .هذه املواقف

دبلوماسية  وحتقيق مطاحمه، ولكن نفوذه لتقوية ملطالبه الرتابية، فعمل على انتهاز كل الفرص املفاوضات تضييع

وتتجاوز ضغوطه بفتح ملف احلدود، وأدى تأجيل النظر يف قضية  ةتكسب املعرك أن اجلزائرية استطاعت ةالثور 

  .املغربية  ةختدم األطروحبكثري من التأويالت اليت 1961جويلية  6صبغ اتفاقية  احلدود إىل

 املغريب على القادة وذلك من خالل ضغوط النظام، اتضحت املطامح املغربية جلية عشية االستقالل

خبطر التوجه اليساري املغريب دفعه للعمل  ، كما أن شعوره"حقوقه الرتابية"مساه أمن أجل التسليم مبا  اجلزائريني

ǾǷƢē¦Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǜǼǳ¦�̈ǂǏƢŰ�ȄǴǟ وهو ما أدى حلرب الرمال  ،واالستحواذ على أقاليمه الرتابية مبعاداة املغرب

  .اليت أكدت القطيعة يف العالقات اجلزائرية ـ املغربية واستمرار التنافس بني نظامي البلدين الشقيقني

  :المصادر والمراجع

  :األرشيف

.1381، ملف 2وثائق مديرية الوثائق امللكية، علبة اجلزائر .1

.1382، ملف 2وثائق مديرية الوثائق امللكية، علبة اجلزائر .2

.1383، ملف 2وثائق مديرية الوثائق امللكية، علبة اجلزائر .3

:(ANA) اجلزائرياألرشيف الوطين .4

a. احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية(GPRA) تقرير رئيس بعثة احلكومة اجلزائرية ، 4و  3، ملف 302، علبة

.1961نوفمرب 19املؤقتة باملغرب املؤرخ يف 



ȄࡧȮȯ ɐɦȄ֗ࡧ ʎ Ɉ ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭࡧɰ Ȅɽ ȡ ȳɺȻࡧ ֗ࡧ ʎ ɲȆȝɦ2020

198
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