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 هوقف جاهعة الذول العربية هن هشكلة الصحراء الغربية
 م. عبذ حسني عبذ حمسن سوسه.م

 املستخلص
مشكمة الصحراء الغربية )المغربية( من اىم المشكالت التي تواجييا تعد دراسة 

 انيا تؤثر عمى، ال سيما لمواضيع الجديرة بالبحث والدراسةامن المممكة المغربية وتعد 
 .السياسات العربيةوانعكس تاثير المشكمة عمى  ،العالقات بين دول المغرب العربي

من اقميم الصحراء  همشكمة الصحراء الغربية التي بدأت أثناء االنسحاب اإلسباني وبعد
ية الى اقميم الصحراء الغربية، وبعد دراسة ، ودخول القوات العربية المغربية والموريتان6976

الجذور التاريخية لممشكمة واطرافيا تناولت دور الجامعة العربية في المشكمة، واطار مشكمة 
ومساعي الجامعة العربية في تسوية الخالفات المغربية  ،الصحراء في داخل الجامعة العربية

  .الجزائرية المتعمقة بالحدود المشتركة بين البمدين
اىمية ) تناولثالث محاور المحور االول اقتضت طبيعة الدراسة تقسيميا الى مقدمة و 

ىمية االقميم االستراتيجية أتضمن )موقع االقميم الصحراوي وسكانو و  قدو  الصحراء(، إقميم
. وسعي  الجذور التاريخية لممشكمة الصحراوية تضمن الثانيحور الماما  .واالقتصادية(

بينما تناول المحور الثالث رؤية الجامعة العربية  ،تسوية النزاعات االقميميةل الجامعة العربية
االول الجامعة العربية وموقفيا من  قسم، الوتضمنت الرؤية قسمين مشكمة الصحراء الغربية،ل

الثاني فبحث مواقف الجامعة العربية من التطورات في المغرب  قسماالحتالل االسباني. اما ال
 تفاقية مدريد.  العربي بعد ا
اتخاذ مشكمة الصحراء  -6 :يمكن تحديدىا بالنقاط اآلتيةموضوع الدراسة  أىمية

بمشكمة الصحراء التركيز  ان -2 التي يواجييا الوطن العربي.التآمر الغربية حمقة من حمقات 
تعارض  إلى باألساسساعد عمى فيم حقيقتيا وىي تصفية استعمار يعود استمرارىا ي الغربية

موضوع الصحراء الغربية  إن -3 المتنازعين عمى الصحراء الغربية. األشقاءيا قدمحجتين ي
وىي بذلك تمثل الصراع في المغرب  اآلنالمواضيع الشائكة التي لم تجد حاًل والى  أىممن 

ىذه المشكمة عمى  أثرت ،شقيقة تداخمت معيا قوى دولية مختمفة ةأقطار عربيالعربي بين 
 األفريقيةجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة  فشمت محاوالت وحدة المغرب العربي و  مشاريع
 حل ليذه المشكمة. إيجادعن 
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ظير ي مشكمة الصحراء الغربية تالبحث ف إن -6 دوافع اختيار الموضوع: ثانيًا:
فيذه المشكمة عينة لعديد من المشاكل المماثمة التي تواجييا الدول العربية  العربية،مشكالت ال

ومثال ذلك مشكمة حاليب بين مصر  ،ستعمار عند إجباره عمى االنسحابوالتي خمفيا اال
مشكمة البريمي بين السعودية وابو ظبي،  والسودان، مشكمة الحدود بين السعودية وقطر،

اختار  -2والنزاع الحدودي القطري البحريني حول الزبارة.  ة،مشكمة الحدود العراقية الكويتي
ولوجود الرغبة في  لمعرفتو المسبقة بالمنطقة وجغرافيتيا،مشكمة الصحراء الغربية الباحث 

 من الوطن العربي. يالتحدث عن الجزء الغرب
Abstract 

Western desert or sahrah is a region in Morocco; more definitely, western  
parts of Morocco. This desert has been under the influence of Spanish invasion 
for decades spanning to 1976. This sahrah is extremely rich. This richness is 
demonstrated by, firstly, minerals like phosphate. Secondly, the geographical 
location, being near the Atlantic ocean this makes it important due to the marine 
riches especially fish. This location also has a strategic significance in local 
policies of western part of Arab homeland as well as international policies.  

The western part of Arab homeland comprises Morocco, Algeria, 
Mauritania, Libya and Tunisia. The European assault has resulted in feeble small 
countries as well as problems in boundaries designation. These countries 
struggling to obtain economic, politic and regional profits, even at the expense of 
the other party, neglecting the unity of Arab land and the united Islamic identity. 

The political organizations are the outcome of policies of conflicting 
countries. Nevertheless, each country attempts are the outcome of the countries 
struggling policies. Nevertheless, each country attempts gain the desert or a part 
of it. This position can be utilized to interfere in any expected or possibly 
happening development this, in turn, is an interference in the interior affaires of 
Morocco: the desert looks like a public garden, open and free to all. These 
organizations has been taken the forms of troops supporting the owner of the 
desert and trying to isolate  this piece of land as an independent entity. 
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Arab League and Arab countries take a hesitating and feeble attitude. 
They try as much as possible to satisfy all parties as if saying “I make nobody 
mad of me at all”. tracing the political development, one can notice that the 
European countries have never recognized the Sahrah Republic. On the other 
hand, some other countries, that declared that recognition, have take it back being 
quite sure such Republic is utterly unreal and can not established.  

 سكانه وهوا ده الطبيعية هوقع إقلين الصحراء،:األول و  احمل
أي وادي  - Rio de ore ريودورو"يطمق تعبير الصحراء الغربية عمى أقميمي "

في الشمال. ومساحتيا تبمغ  Saguia El Hamra في الجنوب والساقية الحمراء –ىب الذ
ألف كيمو متر مربع وتقع عمى الحافة الغربية لمصحراء األفريقية الكبرى، وتحدىا من  264

جزائر في الجانب الشمال المغرب، ومن الشرق والجنوب موريتانيا وليا حدود غير طويمة مع ال
سافة تصل إلى حوالى الشمال الشرقي بينما يمتد ساحميا في الغرب عمى المحيط األطمسي لم

 .(6)، وتواجييا جزر الكناري الخاضعة لالستعمار االسبانيكيمو متر 625
، وقمة المياه وتساقط اً صحراء قاحمة تغمب عميو الرمال كونو جافبيتميز اإلقميم 
فر التربة اوالشمس والرياح الجافة تساعد عمى الجفاف وعدم تو  فيو األمطار غير منتظم

تجد الماء الكافي لتحميميا بشكل  الصالحة لمزراعة، بسبب كثرة األمالح القابمة لمتحمل والتي ال
منتظم، وبصورة عامة المناخ في إقميم الصحراء الغربية قميل القساوة بالقياس إلى بقية المناطق 

شواطئ معرضة دوما الى الرياح والرطوبة، ويستثنى من ذلك داخل اإلقميم اذ المجاورة الن ال
 .(2)الميل يتصف بقساوة بالغة اذ المناخ الصحراوي والحرارة شديدة في النيار والبرودة في

وتشكل الصحراء الغربية بصفة عامة جزًء من الصحراء الكبرى التي تمتد من 
مى لجبال أطمس حتى نير السنغال وتشترك في ىذه األطمسي إلى السودان ومن التالل السف

 –ومالي  –وموريتانيا  –وليبيا –الجزائر  –الصحراء عدة دول عربية وأفريقية ىي المغرب 
والمالحظ أن الصحراء الكبرى كانت  –والسنغال –والنيجر  –والسودان  –ومصر  –وتشاد 

لقوافل التجارية التي كانت منطمقة وا ممرا لعبور القبائل التي ضربت بمختمف جيات الصحراء.
 .(3)إلى نير النيجر والسنغال ولم تخل كذلك من أمثمة لممظاىر الحضارية

بين ثالث دول عربية ىي الجزائر وموريتانيا من  افيًا يقع إقميم الصحراء الغربيةجغر 
الشرق والجنوب والمغرب من الشمال بينما يحدىا من الغرب ساحل طويل عمى المحيط 
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كيمو  644طمسي في مواجية جزر الخالدات "الكناريا" التي تبتعد عن الساحل بحوالي األ
 وينقسم اإلقميم جغرافيًا الى قسمين ىما:. (4)متر

وتبمغ  262)عاصمتيا العيون( وتمتد حتى خط العرض  منطقة الساقية الحمراء -6
 كيمو متر مربع. 82444مساحتيا 

وتبمغ  Roodeoreفيالسيزيزوس( ويطمق عميو وادي الذىب )عاصمتو الداخمة( ) -2
غربا )جر نتش(  22كيمو متر مربع ويمتد شرقًا الى خط  682444مساحتو حوالي 

ويكون ىذا الحد مستقيما وعندما يصل إلى مدار السرطان يصبح عمى شكل قوسين 
غربا  63تاركا لجميورية موريتانيا السبخة المالحة )ابجيل( حتى يتقاطع خط العرض 

 .(5)درجة ثانية شمال خط االستواء 24درجة و 26ما في الجنوب فان الحد ىو أ
ويطمق عمى اإلقميم الصحراوي صندوق الرمال اذ ال يوجد إال شريط عمى الساحل 

قميم الصحراء ينقسم الى ثالث  :مناطق مختمفة وىي وا 
الشمال ىو  مختمفة من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية فال الشمال مناطق  :األولى

 .ية ووجود سكانو البربر المستقرينبداية السمسمة الجبم
وىي منطقة الوسط تمتد من الساقية الحمراء حتى الجنوب وىي عبارة عن الثانية: 

اسعة يقطنيا البدو الرحل البدائيون اذ يعيشون حياة رعوية ويعتمدون عمى المياه شصحراء 
 .(6)أيجاد قنوات اصطناعية لممياه لغرض ارواء المنطقة الجوفية واألمطار وقد حاولت أسبانيا

الثالثة: الجنوب ويقطنو البدو الرحل في مجموعات قبمية يعمل قسما منيم في الزراعة 
 ويممكون المنازل اذ االستقرار لفترة من السنة.

ويمكن تتبع أصول سكان الصحراء وأىمية االقميم االستراتيجية وموارده الطبيعية من 
 الخطوات اآلتية: خالل

سكان الصحراء: تعود إلى قبائل صنياجة البربرية الذين كانوا عماد دولة  :اوالً 
المرابطين التي اسسيا محمد بن ياسين في القرن الحادي عشر الميالدي، ومنذ القرن الرابع 
عشر حتى نياية القرن السادس عشر خضعت الصحراء لحكم العرب ثم امتدت دولة المغرب 

ولكن سرعان ما ىضمت ىذه العناصر في سكان الصحراء وظل الوضع  سمطانيا جنوبا،
 .(7)6946ية كاممة عمى البالد في تموزعمى ىذا النحو حتى حدثت السيطرة االسبان
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 يالناحية االجتماعية لمسكان تميزت  بالطابع البدائي القبمي يعيش عمى الرعي الزراع
ة البسيطة فحياتيم غير مستقرة تعتمد بالدرجة األولى عمى البدائي والصيد واألعمال التجاري

الحيوانات التي يربونيا وزراعة بعض الحبوب وليم صناعاتيم البدائية لسد حاجاتيم اليومية، 
وينقسم شعب الصحراء إلى قبائل مختمفة ويدينون باإلسالم والتقاليد العربية ومن أىم ىذه 

 -قبائل تكنة االزرقين -السواعد -الرقيبان–وحسان  –بنو معفل  –القبائل صنياجة العرب 
 .  (8)نو الخراط

اما بالنسبة لعدد السكان في االقميم الصحراوي فتعد المسالة غير واضحة الن الوثائق 
التي تقدميا األطراف المتنازعة حول الصحراء الغربية تحتوي إحصائيات متناقضة ومتباعدة 

، فبالنسبة لجبية البوليساريو ة العمميةغرافية أكثر من الدقوج تغمب عمييا االعتبارات السياسية
 .    (9)( نسمة كميم عرب مسممون644,444– 544،-)  فيي تقدر عدد سكانيا ما بين

إحصائية ىيئة االمم وىي  ألف نسمة 656ويبمغ عدد سكان الصحراء الغربية حوالي 
ألف  74ويضاف الى ذلك أن عدد السكان كان يتراوح بين  .(64)م 6978عام  في المتحدة

 ألف  344ألف نسمة وعدد المقيمين منيم في الجزائر والمغرب وموريتانيا ال يزيد عن  84و
 .(66)مياجر

وقد كثرت اإلحصائيات وتعددت األرقام دون الوصول إلى رقم حقيقي يعبر عن حقيقة 
ومنيم  (62)الف نسمة معظميم من البدو الرحل 34التعداد السكاني لمصحراء فيناك من يقول 

 .(63)ألف نسمة معظميم من البدو الرحل 254من يذكر 
وتشير دراسات أخرى الى تعدادات السكان الذين يقيمون في اإلقميم فالمالحظ أنيا 
تفتقر إلى الدقة اإلحصائية بسبب عدم االستقرار وتنقل السكان المستمر وراء الرعي بالصحراء 
واألقطار المجاورة ليا السيما وان الحياة الرعوية ال تعترف بالحدود الفاصمة اال انو طبقا 

 .(64)نسمة 76.425قدر عدد السكان في الصحراء  6974إلحصاءات 
ومن كل ىذه اإلحصائيات فان اإلحصاء األسباني يعد أكثر قبوال  نظرا الن أسبانيا  

تقوم بتنفيذ استراتيجية استيطانية. ومن ثم كانت و  القوة الموجودة عمى ارض الصحراء كانت
ممزمة باجراء إحصاء دقيق لمسكان المحميين غير أن عممية اإلحصاء تمت بالطائرة المروحية 

نشرت الحكومة األسبانية إحصاء  6974وشممت كل الصحراويين المقيمين والرحل وفي عام 
والعدد اإلجمالي ىو  6958عام  لمسكان يشمل المقيمين فقط مستثنية الذين ىاجروا بعد



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (484 (  
 

نسمة وقد  35.666نسمة بجانب عدد اإلناث المقدر  38.336نسمة وعدد الذكور  73.497
نسمة أي ما يقارب النصف  35.949سنة  67ظير عدد األشخاص الذين تتجاوز أعمارىم 

نسمة من اإلناث كما انو كان ىناك  67.433نسمة من الذكور مقابل  68.876من بينيم 
 .(65)حصاء لعدد أفراد كل قبيمة وعدد أفراد كل مدينة وقرية في الصحراء الغربيةإ

ثانيًا: األىمية االستراتيجية يقع إقميم الصحراء الغربية في جزء من الشمال الغربي 
األفريقي، ولو حدود مشتركة مع ثالث دول ىي المغرب وموريتانيا والجزائر ويتميز اإلقميم 

 .(66)طل عمى المحيط األطمسيبموقعو الجغرافي اذ ي
 64ويدخل اإلقميم ضمن خط  وتقابمو غربا جزر الكناري التي تسيطر عمييا أسبانيا

شمال خط االستواء وىي الحدود الجغرافية لحمف األطمسي اذ يعتبر مدخال ألمن جنوب أوربا 
ث وحمف شمال األطمسي  إضافة إلى اعتباره مدخال آلمن ىذه الدول العربية األفريقية الثال

 ألمنية. . ليذا يكتسب أىميتو االستراتيجية وا(67)موريتانيا –الجزائر  –المغرب 
وتكمن اىميتيا االستراتيجية بكونيا البوابة الموصمة إلى المستعمرات األوربية في 

ضاف إلى تمك األىمية التنافس االستعماري بين الواليات المتحدة ودول يالقارة األفريقية، و 
ق ألسواأوربا الغربية، فاالقتصاد الرأسمالي يركز عمى ضرورة استيراد المواد األولية وضمان ا

، والصحراء رقعة جغرافية مواجية لمساحل الشرقي لألمريكيتين وان لتصريف اإلنتاج الرأسمالي
عممية إفالت الصحراء الغربية من النفوذ الغربي سيسيل انسياب الوجود السوفيتي )السابق( 

السيما وان جو "الحرب الباردة" ]طبيعة العالقات الدولية بعد الحرب  (68)إلى المحيط األطمسي
العالمية الثانية بين المعسكرين الغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية والشرقي االتحاد 

عالقات الدولية بين الشرق تمك الحقبة من ال تالتنافس ومد النفوذ سمة ميز  في .(69)السوفيتي[
وليا في سيما وان الواليات المتحدة األمريكية تعتبر المحيط األطمسي بحيرة أمريكية والغرب، ال

والقوة ىنا  لممحيط األطمسي وتوسع النفوذ السوفيتي في القارة األفريقية. حاذيةتجربة انغوال الم
 .(24)تنبع من األىمية الطبيعية لمموقع وطبيعة الحدود عامل يضمن فاعمية استمرار القوة

وتكتسب الصحراء الغربية أىميتيا االستراتيجية من األىمية االستراتيجية لموطن 
اذ يمس طرفو الغربي أىم المضائق   (26)عربي ككل بجناحيو المشرق العربي والمغرب العربيال

 .(22)المائية الدولية مضيق جبل طارق االستراتيجي بين البحر المتوسط والمحيط األطمسي
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، ويربط أفريقيا بأوربا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا واإلقميم يمثل نقطة اتصال بري
ط األطمسي، والمساحة الممتدة لجزر الس بمماس إلى مدينة العيون والتي عن طريق المحي

 .(23)كيمو متر تشكل مضيقا يمتد جنوبا فاتحا طريقا استراتيجيا نحو أفريقيا واسيا 244تبمغ 
االىمية االقتصادية: جعمت الموارد الطبيعية التي توجد في اإلقميم قد اإلقميم  :ثالثاً 

دعا إلى توجو االنظار االستعماريو لمسيطرة  6947يحتل أىمية كبيرة فاكتشاف الفوسفات عام 
يورانيوم العمى االقميم، ىذا إضافة إلى وجود معادن أخرى التي اكتشفت مثل البترول و 

 .(24)ذلك يزخر االقميم بالثروة السمكية إضافة إلى والحديد،
يمتمك االقميم من الموارد االقتصادية من فوسفات ويورانيوم وحديد وبترول وغيرىا من 
المواد األولية التي تمعب الدور الفاعل والمؤثر عمى السياسات الدولية والعالقات الدولية، 

تراتيجية اكتسب اإلقميم أىميتو لما وبفضل ىذه اإلمكانات االقتصادية إضافة إلى المكانة االس
 :يأتييمتمكو من الموارد التي يمكن أدراجيا كما 

أن اعظم حقول الفوسفات تقع ضمن مناجم بوقراع الذي اكتشفو  :الفوسفات-أ
وخط الطول  272و 262بين خطي العرض  6947بروفيسور أسباني يدعي )فانويل مربيا( عام 

بوقراع وافنى اذ ظير الفوسفات عمى سطح األرض  درجة غربا بين نيري 63-، 62-، 3–
وتتركز الفوسفات بكمياتو االحتياطية في الصحراء في بوقراع ويقدر بحوالي  .(25)مباشرة

 .(26)% وىي أعمى نسبة في العالم36ممياري طن وجودتو تصل إلى 
في  وتسعى الجزائر لمحصول عمى قدر من الفوسفات الذي يوجد في مناجم بوقراع،

مميون طن من الفوسفات  744الصحراء الغربية والذي تقدر قيمتو اإلنتاجية بنحو مميار و
 .(27)إضافة إلى مناجم الحديد في شمال الصحراء

، واإلقبال الصناعة من خالل ارتفاع أسعارىا وتظير اىمية ىذه المادة الحيوية في
لمتحدة ي )السابق( والواليات االعالمي عمى ىذه المادة السيما من قبل كل من االتحاد السوفيت

 .(28)األمريكية وأوربا الغربية
أن اكتشاف اليورانيوم في الطبقات الفوسفاتية وىي مادة استراتيجية نادرة تدفع الدول 

 الصناعية إلى التنافس لمسيطرة عمى ىذه الموارد إلنعاش اقتصادىا وصناعتيا.
طبيعي المتمثل في الجفاف وفقر والمظير الغالب لالقتصاد المحمي انعكاس  لموسط ال

التربة وعنف التقمبات الجوية اذ بدت ليذه المعادن أىمية كبيرة في حياة سكان اإلقميم 
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فضاًل عن ذلك ظيرت في المنطقة  .(29)أىمية اقتصادية في حياة المنطقة افالفوسفات يعد ذ
الموارد الطبيعية بعض الكميات من البالتين التي تشكل قيمة اقتصادية كبيرة قياسًا الى 

 .(34)األخرى المتوفرة في اإلقميم
بسبب أىمية ىذه المادة الحيوية تزايد االىتمام بيا من قبل الشركات  البترول:-ب

الغربية عندما قامت بتحريات واسعة في الصحراء الكبرى األفريقية ومع تزايد عدد المكشوفات 
ا ومصر، تحركت األطماع االقتصادية من الغاز الطبيعي والبترول في كل من الجزائر وليبي

مار قانونا ينظم عمميات استث 6958ايمول  29األسبانية فاصدر الجنرال فرانكو بتاريخ 
، ويعطي الحق لمشركات العاممة في التنقيب عن البترول، االموال في البحث عن البترول

اء الغربية، اذ أعطى واستمر ذلك القانون ساري المفعول حتى نياية االحتالل األسباني لمصحر 
 .  (36)الخارجية تسييالت لالستثمارات

دعتو من أ، وما عن النفط، وتنظيم عمميات استخراجواىتماميا بالتنقيب اسبانيا ابدت و 
الموضوع ان الصحراء ليس بيا سوى كميات قميمة منو مما جعل الشركات المنتجة تتخمى عن 

، ان اسبانيا تعمدت التكتم الشديد حول وجود النفط في الصحراء فان الحقيقة ىي عكس ذلك
فمن غير المنطقي ان تصرف أسبانيا وكذلك الشركات الغربية األموال الطائمة في مساحات 
شاسعة من الصحراء بغير ىدف اقتصادي ومثال عمى ذلك نجد ان احدى الشركات األمريكية 

ألف كيمو متر مربع فكيف تستمر في  644ب قامت بالتنقيب عن البترول في مساحة تقدر 
 .(32)البحث في ىذه المساحة الشاسعة دون تخطيط عممي

في الساقية الحمراء  بكميات كبيرةفر البوتاسيوم والنحاس ايتو  البوتاسيوم والنحاس:-ج
واىل العينية" "في السبخات الداخمية بكميات قميمة ويوجد النحاس في منطقة بمنطقة "تمماوين" 

 .(33)نو كثير الرواسب وكمياتو محدودةولك
أن الزراعة في الساقية الحمراء تتركز  اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبحرية:-د

في الواحة وىي عبارة عن نقطة خضراء تبدو عمى ىيئة سواد من أشجار النخيل وبعض أال 
الحيوان وتعد اكثر تقدما ، وأصناف من الخضار والحبوب وىناك مينة تربية االخرى شجار

ه ىي األمكنة عن مينة الفالحة وتتوافق مع التقاليد القبمية وتعتبر قيعان الوديان ونقاط الميا
لى ، اذ قطعان اإلبل والماعز في اإلقميم الصحراوي تنتقل من موريتانيا االوحيدة لالنتجاع

، خصوصا عمى كبيرةما جعل الصحراء ذات أىمية  ، وىوجيات طرفاية في السنين العجاف
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قامة صناعات وقوع الصحراء عمى المحيط األطمسيضوء  ، مما يسيل إمكانية التصدير وا 
 .(34)ائمة عمى الثروات السمكية وغيرىاأخرى ق

: عدد الحيوانات في الساقية الحمراء ووادي الذىب أن 6973وتدل إحصائيات عام 
، أما  (35)س من الغنمأألف ر  66ألف راس من الماعز و 57.8ألف جمل و 39يبمغ 

 :(36)اآلتييمكن أدراجيا عمى الشكل فاإلحصائيات المتعمقة بالثروة السمكية في اإلقميم 
 .  ()مميون بيزتا 43.5إنتاج الصيد البحري إلقميم الصحراء  6969 -أ 
 مميون بيزتا. 47.2إنتاج الصيد البحري إلقميم الصحراء  6974 -ب 
 مميون بيزتا. 46،-إنتاج الصيد البحري إلقميم الصحراء  6976 -ج 
 .مميون بيزتا 62.8إلقميم الصحراء إنتاج الصيد البحري  6972 -د 
 .مميون بيزتا  52.5قميم الصحراء إنتاج الصيد البحري إل  6973 -ه 

في إحدى مراحميا  وبسبب األىمية االقتصادية لإلقميم فقد اتخذت السياسة األسبانية
أن العامل  ،تالية إنشاء دولة ممحقة تابعة لوشكل ضم نيائي لمصحراء وفي مرحمة 

االقتصادي لعب دوره في رسم السياسة االستعمارية تجاه المنطقة وقد تعاونت دول أوربا مع 
 أسبانيا في التنعم بخيرات المنطقة، واشتراك عدد من البنوك في تمويل المشاريع والشركات

الصناعية ومن أىميا شركة فوسفوقراع التي اعتبرت من عوامل نجاح وتكثيف اإلنتاج  
ماليين طن عام  4د عمى لف طن سنويا إلى أن وصمت إلى ما يزيأ 744وزيادتو التي بدأت 

6975 . 
 ودو  اجلاهعة العربية التا خيية للوشكلة الصحراوية : التطو اتالثانيو  احمل

تعد مشكمة الصحراء الغربية امتداد لعدة عوامل تاريخية يمكن تممسيا في التطورات 
 :المشكمة بالمراحل اآلتية. ويمكن حصر جذور التي مرة بيا اإلقميم عبر تاريخوالتاريخية 

 .أوال: االحتالل األسباني لإلقميم
 ًا :كفاح الشعب الصحراوي ضد االحتالل األسباني.نيثا

 العربية وتسوية النزاعات االقميمية الجامعة-ثالثاً 
 االحتالل األسباني لإلقلوم  -أوال 

وبعضيم  (37)رغم اختالف الكتاب والسياسيين حول بداية مشكمة الصحراء الغربية
حتى  6465يعتبرىا تعود إلى فترة طويمة، أي منذ دخول البرتغاليين الشواطئ الصحراوية عام 
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، والتي استمرت 6884ومنيم من يعتبرىا منذ االحتالل األسباني لمصحراء عام  6976عام 
، ويمكن اعتبار المشكمة  قد بدأت في  نياية االستعمار األسباني 6976حتى نياية االحتالل 

 .(38)بين أسبانيا وموريتانيا والمغرب بموجب اتفاقية مدريد الثالثية
فترة األخيرة من عيد المرينيين سمسمة األزمات نتيجة دخمت منطقة شمال أفريقيا في ال

لميزات االقتصادية والديمغرافية والمشاكل واالضطرابات الداخمية والخارجية وقد وجدت البالد 
رن الخامس عشر تواجو ىجمات البرتغال واألسبان ويضاف الى ىجمات قنفسيا فجأة في ال

يين الذين كانوا يحاولون السيطرة عمى الشمال البرتغاليين واألسبان ىجمات االتراك العثمان
وبالرغم من تفوق أعدائيا المادي ومن توسع الحرب االستـنـزافية في القرنين  –األفريقي كمو 

السادس عشر والسابع عشر إال أن المرينييون نجحوا في حماية استقالليا فقط بل استردت 
   .(39)المرينيية باستثناء سبتو ومميمة الدولةايضًا كل أراضييا المستعمرة من ايدي االسبان الى 

عالنيا مس وليتيا القانونية ؤ وبعد إعالن الحماية األسبانية عمى الصحراء الغربية وا 
سمتيا بالصحراء "األسبانية" وكان ليذا رد فعل كبير لدى سكان الصحراء  6962عمى األقاليم 

يطرة االستعمارية عمييا فقد أعمنت اذ أن القبائل الصحراوية وسكان المغرب بالرغم من الس
معاىدة الحماية المغرب االقصى في  فقد تضمنت .(44)رفضيا لمسيطرة االستعمارية األسبانية

تناقضات جغرافية وسياسية اثرت عمى التطور السياسي العام المغربي لسنوات طويمة، فالريف 
االسباني اتسم بالعنف عن الشمال الفرنسي، واسفر ذلك عن نمو مغاير في منطقتين يجمعيما 

 ربرية.تاريخ مشترك وحدود جغرافية واجتماعية كادت تتحول الى وطنية ب
في خضم ىذه األحداث التي توالت عمى الصحراء أو الشمال األفريقي بل عمى الدول 
العربية بأسرىا والمغرب العربي عمى وجو الخصوص تقرر عقد اتفاقية الحماية بين فرنسا 

 6962أعقبو االتفاق عمى اتفاقية بين فرنسا وأسبانيا في تشرين الثاني  6962والمغرب سنة 
قام القائد  6964تشرين اول  26سبانيا سيطرتيا عمى الصحراء الغربية. في وبذلك فرضت أ

ثم  6926حزيران  27وبقى األمر كذلك حتى تاريخ  –س طرفاية أاألسباني بتفتيش الداخمة ور 
 .(46)مم األسباني عمييا بمساعدة فرنساقام بقيادة كتيبة احتل بموجبيا طرفاية ورفع الع

عت فرنسا وأسبانيا معاىدة سميت "بمعاىدة مدريد" وق 6962تشرين ثاني  27وفي 
احتمت  6934نيسان  7أكدت الحدود والمناطق التي تسيطر عمييا كل من الدولتين وفي 

يسمى  أصدرت الحكومة األسبانية مرسوما يحدد ما 6946تموز 29أسبانيا أيفنى وفي 
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وتضم ىذه  س مجمس الوزراء، وتضعيا تحت سمطة رئي()بمستعمرة افريقيا "الغربية االسبانية"
 . المستعمرة إقميم أيفنى

عمى اإلقميم الصحراوي جعل اإلقميم  6975-6884أن السيطرة األسبانية منذ عام 
يعيش حالة تخمف وفقر دون االىتمام بالشؤون الداخمية لإلقميم من النواحي االجتماعية 

مى تطبيع اإلقميم بالصبغة ، وقد جرى العمل عة واالقتصادية والسياسية والصحيةوالثقافي
األسبانية واستعمال القير واالضطياد من قبل االستعمار األسباني الذي بقى في المنطقة 
طيمة تمك الفترة ولم يترك اإلقميم إال بعد أن اوجد مشكمة كبيرة بين األشقاء في منطقة الشمال 

حراوي. كل ىذه السيطرة الشعب الص –موريتانيا  –المغرب –األفريقي من العرب وىم الجزائر 
استمرت بموجب التعاون االستعماري وبموجب التحالفات واالتفاقيات والمعاىدات ومن ىذه 

 :(42)المعاىدات
  االتفاقيات الرامية إلى تحديد الممتمكات الفرنسية واألسبانية في المغرب وفي السواحل

 (.6944حزيران  27األفريقية في خميج غينيا )باريس 
 الصحراء الغربية( اتفاقية سرية حول اقتسام المغرب واطالق يد أسبانيا في صحرائو(. 
 ( 6944تشرين اول  63باريس). 
  6945اتفاق سري اشتيتر. 
  (6944نيسان  8التصريح الفرنسي االنكميزي الخاص بمصر والمغرب )لندن. 
 باحتالل سبتو ومميمو والصحراء اتفاق سري فرنسي انكميزي يسمح السبانيا.  
  6945تموز 8مذكرة فرنسية سممت لمحكومة االلمانية بتاريخ وىي. 
  6946نيسان  7مؤتمر الجزيرة الخضراء. 
  تمزيق ارضو وتوزيعيا بين فرنسا واسبانيا لمعاىدة الحماية التي فرضت عمى المغرب و

 .(43)اعنيإضافة إلى اتفاقيات ومعاىدات لم يكشف  6962اذار  34في 
 : كػاح الشعب الصحراوي ضد االستعمار االسباني  ثانوًا

ومما يكشف ىوية الصحراء وتحديد انتمائيا السياسي من بداية الغزو االوربي لممنطقة 
وعمى وجو الخصوص منذ مطمع القرن العشرين ويمكن تممس كفاح سكان اإلقميم من خالل 

 مرحمتين:
 حركة الشيخ ماء العينين أو التجربة الوحدوية. -أ 
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 .(44)حركة التحرير الوطني الصحراوية )جبية البوليساريو( ةنشأ -ب
 اجلامعة العربوة وتسوية النزاعات االقلوموةثالثا : 

الجامعة العربية منظمة تقوم عمى اساس التعاون االختياري بين الدول االعضاء. فال 
عتراف ىذه الدول، والفمسفة التي تقوم عمييا الجامعة العربية مؤداىا االتعتبر سمطة عميا فوق 

يمكن نجاح اعماليا اال اذا كانت ىذه الدول صادقة النية  . البوجود دول عربية ذات سيادة
في التعاون فيما بينيا لخير المجموع. ويبدو ان العوامل االنفصالية ىي سبب خمل دستور 
الجامعة الذي اكد عمى التعاون مع الدول العربية عمى اساس احتفاظ كل منيا بسيادتيا، ولم 

اال اضافة  ليا لعدة دول ليس اً وضع وبدتت تجمعتستطع عمى مدى تاريخيا ان تتجاوز ىذا ال
الى ان مجمس الجامعة العربية الذي يعتبر الييئة االولى في الجامعة العربية ومحور نشاطيا 
ومصدر السمطات فييا قد استثنى من القضايا الذي تعرض عميو القضايا المتعمقة بسيادة 

 . (45)الدول واستقالليا وسالمة اراضييا
ل المنظمات االقميمية والدولية تقوم عمى النظر في المشاكل التي في حين ان ك

تعرض االمن والسالم بين الدول لمخطر، ولذلك فان الدول العربية بدتت في داخل الجامعة 
العربية تسير وفق عرف غير معمن بان امكانية اتفاقية اغمب اآلراء عمى مشكمة معينة امر 

منازعات االقميمية العربية تعرض عمى منظمة االمم صعب المنال، ولذلك نجد ان معظم ال
المتحدة مباشرة او عمى منظمة الوحدة االفريقية اذا كان في نطاق الشمال االفريقي العربي. 

بين المغرب والجزائر في الوقت الذي  6963واثبتت االخيرة فعاليتيا في الحرب المحدودة عام 
. وعمل مجمس (46)لمشكمة الصحراء الغربية ل الي حلعجزت الجامعة العربية من ان تتوص

امين لكل منيا الجامعة ازاء المشاكل التي تعرض عميو بموافقة االطراف المعنية يتضمن نظ
، يقابميا اختصاصان مختمفان االول اساسو التوسط والثاني ىدفو قواعد وشروط تطبقو

 التحكيم. 
، اذ ان التوفيق بين الطرفين المتنازعين أن التوسط عمل ودي مصدره الرغبة في

رضائيما ولكنو غير ممزم ليما، في حين يكون بالوسيط يتقدم الييا باقتراح عسى ان يفوز 
لمتحكيم صفة قضائية ليس من اختصاصو االقتراح الرضاء الطرفين والوصول الى حل وسط 

وة االلزام ما لالحكام وموفق بل انو يفصل بين ادعاءات المتنازعين ويصدر حكما لو من ق
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التي تصدرىا المحاكم. اال ان اىم شروطو ىو صك التحكيم المتضمن تحديد نقاط 
 . (47)الخالف

اال ان كل ما يتعمق بسيادة الدول ال يمكن عرضو عمى المجمس اذ تشير الفقرة 
سيادتيا او ان الخالفات التي تتعمق باستقالل الدول او ولى من المادة الخامسة لمميثاق )اال

 . (48)(ليست المسائل التي تخضع لمتحكيم سالمة اراضييا
 : منازعات العربية بخواص ثالث ميمةولذلك اتسمت ال

أوال: الشمولية: بمعنى انو اذا حدث نزاع بين دولتين بخصوص الحدود المشتركة مثال 
قتصادية وتتخذ سرعان ما يمتد الى ايدولوجية كل من الطرفين والى السياسة االجتماعية واال

الوطن  بموجبو نقسماابعادا اقميمية خطرة. وبذلك يتحول )النزاع المحدود( الى نزاع شامل 
 العربي الى فريقين.  

بين الدول العربية سرعان ما تقفز الى منازعات دولية  ثانيا: المنازعات االقميمية:
العربي وأثار الحرب الباردة في بسبب عمق اليوة بين االنظمة االجتماعية القائمة في الوطن 

  .منتصف السبعينات
تغمب عمييا السمة الشخصية واالعتداد  ثالثا: المنازعات بين االطراف العربية:

بالنفس، من قبل الحكام العرب والرغبة القوية في تفضيل مصالح ضيقة عمى المصمحة 
حدة العربية بفعل الحالة النفسية القومية مما يترك اثارا سمبية عمى الجماىير العربية ويعرقل الو 

العدائية التي تحاول االنظمة العربية القطرية تقويتيا ونقميا من مستوى انظمة الى مستوى 
 جماىير. 

في مشكمة الصحراء  6984وقد عبر األمين العام لمجامعة العربية عن دور الجامعة 
فريقية ال تمعب أي دور في معالجة الغربية ، ان جامعة الدول العربية خالفًا لمنظمة الوحدة اال

الخالفات بين االشقاء العرب كما ىو الشان في مشكمة الصحراء الغربية وال يوجد أي سبب 
االطراف المختمفين ىم دول  يمنع الجامعو من اداء دور في ىذه القضية عمى الرغم من ان

 .(49)عربية
، ة المنازعات العربيةربية في تسويولتحديد مستوى وتطور كفاءة جامعة الدول الع

وتحاول تمك المؤشرات قياس مدى نجاح الجامعة  مؤشرات اإلجرائية.النا الى مجموعة من ئلج
في تسوية المنازعات مع اعطاء اوزان نسبية لذلك النجاح طبقًا ألىمية المنازعات المنظورة، 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (492 (  
 

الدول العربية في  باذ تكون تمك المؤشرات في مجموعيا مقياسا تركيبيًا مرجحًا لكفاءة جامعة
 . (54)تسوية المنازعات

 احملو  الثالث: هوقف اجلاهعة يف هشكلة الصحراء الغربية
يمكن أن نتناول الموضوع بمرحمتين األول فترة االستعمار األسباني والثاني تضمن 
 –فترة ما بعد اتفاقية مدريد الثالثية أي فترة الصراع بين العرب أنفسيم المغرب وموريتانيا 

حول الخالف إلى والجزائر والبوليساريو بالوقت الذي كان الصراع بين العرب واالستعمار، ت
 . صراع بين األشقاء
 اجلامعة العربوة وموقػها من االحتالل األسباني  -املرحلة األوىل 

وفي اجتماع لمجمس الجامعة العربية في شتورا بمبنان ساندت  6964في عام 
، ولم تستطع اعتبرتيا جزء من التراب المغربي ي ضم موريتانيا التيالجامعة المغرب بدعواه ف

حينما اتفقت المغرب وموريتانيا عمى اجراءات  6973موريتانيا دخول الجامعة العربية اال عام 
 . خضت عنيا اتفاقية مدريد الثالثيةمحددة لتقسيم الصحراء بينيما تم

الصحراء الغربية منذ اوائل  وبالرغم من ان الجامعة العربية قد اىتمت بقضية
ء االستعمار السبعينات اال انيا نظرت الييا من خالل اطارىا العام كقضية مطالبة عربية النيا

، ولم تستطع ان تتعمق في حل المشكمة او تسمط الضوء عمييا بحكم االسباني من الصحراء
عند بداية التي شرحناىا الميثاق والذي حدد مقدما عمل الجامعة العربية ضمن المادة الخامسة 

. اال انيا اتخذت بعض القرارات التي صدرت من مجمس الجامعة موضوع الجامعة العربية
 :(56)مؤتمرات العربية االخرى من اىمياالعربية وال
بشأن  6973/ نيسان /  7بتاريخ  3466اصدر مجمس الجامعة العربية القرار  -اوالً 

العالقات العربية االسبانية والذي تضمنت الفقرة الخامسة منو ما يأتي )ان تعمل االمانة العامة 
ووسائل تدعيميا في المجاالت السياسية  يما بالعالقات العربية االسبانيةالنجاز الدراسة الالس

قتصادية والثقافية ومع االخذ بعين االعتبار ما تضمنتو رسالة وزير الشؤون الخارجية واال
لممممكة المغربية بيذا الشأن واعادة طرح الموضوع متكامال عمى المجمس لبحثو في الدورة 

 القادمة(. 
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الستين لمجمس الجامعة العربية )ايمول  تضمن تقرير االمين العام في الدورة -ثانيا
( عرض ىذا الموضوع عمى مجمس الجامعة مع المذكرة التي اعدتيا االمانة 6973 سنة

 العامة عن العالقات العربية االسبانية. 
مذكرة من الحكومة المغربية  6975/ اذار /  23تمقت االمانة العامة بتاريخ  -ثالثا

ورتو االخيرة تطمب فييا طرح موضوع سبتو ومميمة والجزر الجعفرية عمى مجمس الجامعة في د
 : واتخذ بيذا الصدد عدة توصيات ىي ولقد تم عرض الموضوع عمى مجمس الجامعة

التاييد المطمق لممممكة المغربية في مطالبتيا باسترجاع سبتو ومميمة والجزر الجعفرية  -
 وصخرة الحسيسة وفاليس. 

لتطبيق دعم الطمب الذي تقدمت بو المممكة المغربية الى لجنة تصفية االستعمار  -
رة ليما المبدأ المعمول بو من اجل التعجيل بتحرير المدنيين المغربين والجنوب المجاو 

 . واعادتيا الى الوطن االم
بذل المساعي لدى الحكومة االسبانية لمدخول في مفاوضات مباشرة النياء االحتالل  -

 . ية اكماال لوحدة المغرب الترابيةليذه االراضي المغرب
 . (52)را عنو في الدورة القادمة لممجمسالعام الموضوع ويقدم تقري ان يتابع االمين -
ولذلك لم تستطع الجامعة العربية ان تتوغل ابعد من طرحيا عمى انيا مسالة  -

استعمارية. ولم تتصد لمتصدع الذي حدث بين المغرب وموريتانيا والجزائر جراء 
قد وضع  6974بي السابع نزاعيا عمى الصحراء الغربية، لكن قرار مؤتمر القمة العر 

الحد الفاصل لرأي الجامعة العربية عمى اعمى مستوى لمحكام العرب بشأن القضية 
الصحراوية الذي ايد فيو ضمنا اتفاق المغرب وموريتانيا ولم يتطرق القرار الى الموقف 
الجزائري ولم يعتبر الجزائر ضمنيا معنية باالمر فاقر تقسيم الصحراء بالحل الذي 

ل المشكمة فاقر و الدولتان المغرب وموريتانيا بل حث اسبانيا عمى االسراع بحارتأت
في قضية الصحراء الغربية  6974نظر مؤتمر القمة العربي السابع التوصية اآلتية )

وان المؤتمر اذ يبدي ارتياحو الكامل لما توصمت اليو الدولتان الشقيقتان، جميورية 
مغربية ، من اتفاق بينيما باعتبارىما الطرفين المعنيين موريتانيا االسالمية والمممكة ال

بمستقبل الصحراء، يعمن مساندتو التامة وتاييده الكامل لموقف ىاتين  الدولتين المعمن 
عنو مؤخرا بالجمعية العامة لالمم المتحدة في دورتيما الحالية. وتعتبر الدول العربية 
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ا قضية جوىرية تيم جميع الدول قضية الصحراء الغربية وتصفية االستعمار مني
بقبوليا لطمب العربية وتطالب اسبانيا باعتبارىا صديقة العرب التقميدية ان تسرع 

 .(53)المغرب وموريتانيا(
الوضع في المغرب العربي، قام األمين  وبعد توقيع االتفاقية الثالثية في مدريد تازم -

العام لمجامعة العربية محمود رياض بمساعي حميدة لتقريب وجيات النظر. ففي 
، الجزائر ، الرباطقام بجولة واسعة في عواصم النزاع 6976شيري شباط واذار عام 

ونواكشوط، وحاول التمييد الجراء مفاوضات مباشرة بين االطراف المعنية النياء 
شكمة بعد انسحاب االستعمار االسباني عنيا. وقد عاد االمين العام لمجامعة الم

اذار عام  65العربية الى مقره بالقاىرة وقدم تقريرا الى مجمس الجامعة في دورة 
ايجاد مخرج  ن مشكمة الصحراء مشكمة معقدة واناشار فييما بوضوح الى ا 6976

المساعي الدبموماسية المكثفة عمى  سياسي لالتفاق بين اطرافيا تتطمب مزيدًا من
. ولقد (54)الصعيد الثنائي والجماعي من اجل تسوية النزاع تسوية سممية ونيائية(

بذلت إضافة إلى ذلك مساًع حميدة لدول عربية اخرى ليا عالقات جيدة مع الطرفين 
 اال انيا لم تستطع ان تثمر شيئا واصاب مسعاىا مسعى الجامعة العربية. ولذلك فان
توصيات الجامعة العربية وعرض المسالة من خالل زاوية تصفية االستعمار رغم 
أىميتو لم تجد صدى ليا عند االطراف المعنية واكد ىذا الموقف قصور الجامعة 
العربية في ان تكون اداة فعالة لجمع شمل العرب وحل مشاكميم والسير نحو وحدتيم 

 عبر التعاون من خالل الجامعة العربية. 
نتج عن  6979/  9/  34الممك حسين عاىل األردن قام بزيارة رسمية لمجزائر في ف -

الزيارة إصدار بيان أردني جزائري مشترك شدد فيو الطرفان عمى ضرورة أيجاد حل 
سياسي سريع لمقضية الصحراوية عمى أساس مبادئ األمم المتحدة وقرارات المنظمات 

 .(55)الدولية ومبدأ تقرير المصير
ل الممك خالد العاىل السعودي الى ليبيا الجراء محادثات تتعمق بتطورات كما وص -

ربي اضافة الى العالقات الموقف في العالم العربي وخصوصا في المغرب الع
 . (56)الثنائية
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وقد طرحت السعودية حال لممشكمة الصحراوية وذلك بإعطاء حكم ذاتي لمبوليساريو  -
بالبوليساريو كما أن المنظمات االقميمية والدولية إال أن المغرب رفض االعتراف 

استغمت كوسيمة ليذه الوساطة اذ ان المنظمة العربية وىي أالوابك العربية وكذلك 
منظمة أالوبك العالمية اذ العالقة بين السعودية والجزائر من خالل ىذه المنظمة 

 .(57)التي تربطيا والمصالح
ي إلنياء االحتالل االسباني عن الصحراء كما قررت السعودية التدخل بضمان سر  -

متعيدة رسميا ألسبانيا بتزويدىا باحتياجاتيا من البترول الجزائري وذلمت العقبة اليامة 
مميون دوالر  244باإلضافة الى ذلك قدمت السعودية دعمًا لممغرب  –ووقع االتفاق 

 .(58)لمواجية متطمبات المسيرة الخضراء السممية الشعبية
العاىل المغربي الرؤساء والدول التي وقفت الى جانب المغرب ومنيم وقد شكر  -

، واكد ان ورئيس االمارات العربية المتحدة العاىل السعودي واالردني والرئيس العراقي
 .(59)الصحراء جزء ال يتجزء من المممكة المغربية

المغرب ان قضية الصحراء شكمت تيديدًا لوحدة المغرب العربي وتيديدًا التحاد  -
اتحاد  العربي وقد حاولت االطراف تحقيق تقارب في وجيات النظر داخل اطار

المغرب العربي لكن دون جدوى ،لذلك طالبت المغرب من اتحاد المغرب العربي 
بتجميد االتحاد بسبب وقوف الجزائر بوجو المغرب بدعم الجزائر لجبية 

 . (64)البوليساريو
افريقيا بين المغرب والجزائر .. ورفضت الجزائر بسبب ارتفاع حدة الصراع في شمال  -

الوساطة لتصفية النزاع مع المغرب بينما أعمنت المغرب قبولو كل الوساطات العربية 
وكانت تونس قد   )*(واالوربية كان اخره وساطة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة

الحسن الثاني واصمت جيودىا ومساعييا لعقد قمة المغرب العربي اذ استقبل الممك 
وزير خارجية تونس الباجي السبيبي وذكرت مصادر مطمعة في الرياض ان ىذا المقاء 
جاء في إطار الجيود التي تبذليا بعض الدول العربية ومنيا تونس لعقد مؤتمر قمة 
لدول المغرب العربي لكسر الجمود في مشكمة الصحراء، كما زار الجزائر الرئيس 

مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد تخص مسالة بورقيبة وأجرى مباحثات 
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الصحراء الغربية وسبل حل المشكمة اذ سمم رسالة إلى الرئيس الشاذلي بن جديد من 
 .(66)بورقبةالرئيس 

أما السودان فكان يؤيد المغرب، وبانسحاب موريتانيا خسرت المغرب حميفا ليا اضافة  -
–وساحل العاج  – مالي –ىي تنزانيا الى البمدان الخمسة التي اختارتيا السودان 

 . (62)ا المؤيد والمعارض الطراف النزاع، ومنينيجيريا –غينيا 
"بأن دون األخذ  وقد اشار الوزير المغربي عن دور الجامعة العربية في ىذا اإلطار: -

ورغم ما  في االعتبار جية من الجيات العربية المغرب العربي او المشرق العربي،
جامعة قد انتقمت الى المغرب العربي، ولو كان في ذلك تكميف اكثر نعتز بو كون ال

مسؤولية، فاننا نتمنى ان تسير الجامعة بخطوات سريعة نحو عمل ايجابي اوال، وقبل 
 . (63)سبيل تجميد كل الخالفات العربيةكل شيء تعمل في 

والدولية،  اين بدتت بين الوساطات العربية، واالفريقية، قضية الصحراء الغربية وحول -
 وما الذي يطمبو المغرب بشانيا؟ 

"بالنسبة لمصحراء أن األمر يتعمق باسترجاع اراض مغربية اجاب الوزير المغربي  -
كانت محتمة من طرف دولة مستعمرة، وتم خالص االرض بعد كفاح مرير خاضو 
الشعب المغربي وسكان ىذه االقاليم الصحراوية بالذات، وذلك بمساندة اخوانيم في 

وتم بالفعل طبقا لمقرارات الدولية وبنود ميثاق االمم المتحدة بعدما  شمال المنطقة،
 .(64)في الرباط 6974عرض االمر عمى المجموعة العربية في مؤتمر قمة 

العربي في دورة االنعقاد العادي في تونس  ثم كانت توصيات المجنة الدائمة لالعالم -
التي دعت كافة االجيزة االعالمية بالوطن العربي ان تولي  6975/  7/  62بتاريخ 

 .(65)ىذه القضية االىتمام االعالمي الالزم البراز ىذه القضية القومية
 موقف اجلامعة  من التطورات يف املغرب بعد اتػاقوة مدريد   -املرحلة الثانوة

دأ ىذه المرحمة بعد انتياء االستعمار االسباني عمى اثر توقيع اتفاقية مدريد الثالثية تب
 موريتانيا( اذ الضغوط التي واجيتيا أسبانيا من قبل الجيات اآلتية: –المغرب  –بين )اسبانيا 

 . تمعا ممثال بجامعة الدول العربيةالوطن العربي مج -أ 
 السعودية.  –موريتانيا  –الجزائر  –المغرب  –الدول العربية فرادى  -ب 
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الشعب الصحراوي ممثال بجبية البوليساريو وضغوطيا عمى شكل مظاىرات وىجمات  -ج 
 الخ.  …ضد المنشآت االسبانية 

، لعدل الدولية ومجمس االمن الدوليىيئة االمم المتحدة ومحكمة ا –المنظمات الدولية  -د 
 . الخ …وحركة عدم االنحياز، ومنظمة الوحدة االفريقية 

وما اصدرتو ىذه الدول المختمفة من قرارات وتوصيات بيذا الشأن نتيجة تمك العوامل 
من الصحراء الغربية. وحصل  6976/  2/  27اضطرت اسبانيا الى اعالن انسحابيا بتاريخ 

عمى اثر ذلك تحرك المغرب بما يسمى بالمسيرة الخضراء السممية، وتحرك في الطرف الثاني 
وجو نداء الى اسبانيا  6976ساريو الحتالل مراكز متقدمة .. وفي شباط عام جبية البولي

يدعوىا الى انياء االستعمار من قبل المغرب وموريتانيا، مشيرا الى اتفاقية مدريد الثالثية التي 
تم ابراميا بين االطراف المعنية، كما وجو نداء الى مجمس الجماعة الذي وجو بطريقة ادارية 

 ،فريقي والعالمي بالشرعية المطمقةوالغاية من توجيو النداء اييام الرأي العام االمتفق عمييا 
وجيت الى السكرتير العام لمنظمة الوحدة االفريقية عمى شكل رسالة  6975/  2/  25وفي 

من قبل المغرب وموريتانيا وضعيا وزيرا الخارجية المغربي والموريتاني والى مجمس )الجماعة( 
الصحراوي الذي ىو بمثابة برلمان )مجمس( لممنطقة كي يجتمع اعضاؤه في دورة غير عادية 

حرية مصيرىم بانفسيم باعتبار ان راييم سيضع حدا لمنزاع القائم عمى ىذه ويقرر بكل 
، الجبية الشعبية والمغرب وموريتانيا من جية اخرى المنطقة من ابنائيا والجزائر من جية

)البوليساريو( رفضت النداء المغربي الموريتاني الموجو العضاء مجمس الجماعة ودعوتيم 
ت ان ىذه الدعوة ليست سوى مناورة سياسية يراد بيا تغطية لحضور اجتماع طاريء كما اكد

ان الجماعة بالنسبة لشعب  –الفشل العسكري الذي ىو بالمغرب وموريتانيا في الصحراء 
الصحراء لم تعد اكثر من ذكرى سيئة وسترد بقوة السالح عمى المناورة الجديدة لمنظامين 

 . (66)المغربي والموريتاني
العربية واختمفت اتجاىاتيا بيذا الشان فمثال الجزائر وقفت مؤيدة تغيرت مواقف الدول 

الى جبية البوليساريو مما ادى الى تعدد اطراف النزاع بعد ان كان بين العرب واسبانيا بين 
 العرب مع بعضيم وعمى اثره تبمور التحرك عمى الشكل اآلتي:
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بعد توقيع االتفاقية الثالثية في مدريد والتي سميت باتفاقية )مدريد( بمساعي  -أوالً 
حميدة من اجل تسوية المنازعات وتقريب وجيات النظر بين اطراف النزاع ففي شير شباط 

 –الجزائر  –الرباط  –تمت تحركات واسعة في العواصم المتنازعة  6976واذار من عام 
نواكشوط وحاول التمييد الجراء مفاوضات مباشرة بين االطراف المعنية النياء المشكمة بعد 

 . (67)اني عنيا وىذه تعتبر مرحمة جديدةانسحاب االستعمار االسب
ومن الميام الرئيسية الي منظمة دولية تسوية ما قد ينشأ من منازعات بين الدول 

ت تيدد الوحدة المنشودة بين الدول االعضاء في االعضاء بالطرق السممية الن تمك المنازعا
المنظمة كما انيا اذا تحولت الى صراع مسمح فربما افضت الى تفكك المنظمة والى تقسيميا 

، وان ميثاق الجامعة العربية ارض لكل من الجانبين المتنازعيينشيعيا واحزابا بين مؤيد ومع
زاع عربي بين عضوين او اكثر من ينص عمى مبدأ التحكيم االختياري في حالة نشوب ن

اعضاء الجامعة العربية فيناك عشرات المنازعات التي ثارت بين دول عربية لم تفض أي 
نزاع منيا وفق التحكم اال نزاعا واحدا اما باقي المنازعات والخالفات فان تسويتيا تمت نتيجة 

 . (68)لمفاوضات سياسية
فا جديًا فقد تولى السفير المغربي ميمة أن موقف الجامعة العربية كان موق -ثانياً 

، فقد قابل السيد محمود رياض االمين العام لمجامعة تحريك الجامعة لتستيقظ من سباتيا
العربية وقال السفير نحن عمى ابواب حرب مع اسبانيا في حالة تمسك اسبانيا بالصحراء 

 .  (69)الغربية
ة االفريقية مع االمين العام اجتمع السكرتير العام لمنظمة الوحد 4/2/6976في 

 . " الدول المعنية وتم تبادل الرأيلجامعة الدول العربية في القاىرة كذلك اجتمع بسفراء 
وقد ابمغت الحكومة الجزائرية رسميا االمانة العامة لجامعة الدول العربية ان الجزائر 

ة الى الجزء الجنوبي تمفت نظر الجامعة الى الوضع الخطير الناجم عن دخول القوات المغربي
، وان الشرط االساسي الستتباب االمن والسالم في صحراء الذي كانت تديره موريتانيامن ال
ومنظمة الوحدة االفريقية واحترام حق الشعب  ة ىو تنفيذ قرارات االمم المتحدةالمنطق

 . (74)رهالصحراوي في تقرير مصي
طمب منظمة الوحدة  ،ول العربيةمين العام لجامعة الدول العربية الدوقد ابمغ اال

عبدو ضيوف السنغالي ان تتكفل الجامعة العربية رسميا بيذه القضية وذلك الن  االفريقية
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منظمة الوحدة االفريقية تواجو ازمات داخمية بعد ان قرر وزراء الخارجية االفارقة في 
عضو من  69ن معارضة اجتماعيم في أديس أبابا بقبول الجميورية الصحراوية بالرغم م

. ومن اىم النـزاعات التي تدخمت الجامعة العربية في حميا ىي الخالفات (76)ضمنيا المغرب
 .فات الحدودية المغربية الجزائريةالحدودية بين الدول العربية واىميا الخال

 ةـــامتــاخل
 من خالل الدراسة يالحظ ان المشكمة الصحراوية ىي من بين عدة مشاكل يواجييا

تحت الضغط  اال، ان االستعمار لم ينسحب بي وىي وليدة االستعمار االسبانيالوطن العر 
 . الشعب العربي الصحراوي بكل شجاعةالعربي والكفاح المسمح الذي مارسو 

فالصحراء الغربية كان ان المشكمة لم تكن كذلك اثناء وجود االستعمار االسباني 
، ولكن بعد االنسحاب العربي وتحت الييمنة اإلسبانيةب ، انيا جزء مسموب من المغر ينظر ليا

 األشقاءاالسباني بدأت المشكمة وظيرت عمى شكل خالف امتد الى النزاع المسمح بين 
 .العرب

الخاضعة لالستعمار تحولت الى نداء  األقاليمان الدعوات التي ظيرت بتقرير مصير 
ليا وجود في ارث كيانات لم يكن  المغرب العربي الىلتقسيم الوطن الواحد  أراضيتقسم ب

الوحدة العربية بالوحدة الشاممة ونتناسى ىذه الوحدة  ة. واال كيف يدعي دعاالمغرب التاريخي
وىي نزاع جزائري موريتاني مدفوع  بدأتان المشكمة  .ول العربية مع بعضيادفي تعامل ال

 .  وجود دولة جديدة في الوطن العربيبتشجيع ليبي لتسييل 
ولم التي تدفع بالمشكمة الصحراوية ما زالت مستمرة  األسبابلدراسة يتضح ان بعد ا

. فالدور االستعماري التقميدي واضح بحيث لم ترحل اسبانيا عن المنطقة دون يتوصل الى حل
الذي ابتمعتو دول المغرب العربي، بقصد  ، وىو الطعملمنزاع والصراع متاحةان تترك الفرصة 

ادخال المنطقة كميا في صراع مستمر دون امكانية التوصل الى حل ، من اجل او دون قصد
 .مقبول من قبل االطراف المتنازعة سياسي مالئم او
، أي عمى ان االمر يتعمق بعممية تصفية ننظر الى المشكمة من حيث الجوىر لماذا ال

 اميو طرفاالستعمار لم تستكمل فصوليا بعد، كما تصنفو جميع الييئات الدولية وكما اتفق ع
 .6997النزاع في ىيوستون سنة 
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الجمعية العامة لالمم المتحدة بالتعاون مع  وأقرتياان قاعدة الحل قبمو الطرفان 
ير ، تتمثل في اجراء استفتاء لتقرير المصالفريقية وصادق عمييا مجمس االمنمنظمة الوحدة ا

 .6997طبقًا التفاقيات ىيوستون 
 كانت بو ولكن الدول المجاورة لالقميم تالحل وطالب والتزمت المممكة المغربية بيذا

من المحيط العربي المتمثل  ت، ان المشكمة نقمدخل باستمرار وتقف بوجو ىذا الحلتت
بالجامعة العربية والوساطات التي قام بيا مموك ورؤساء الدول العربية ومن المحيط االقميمي 

 .تجسده االمم المتحدة ى اطار دوليالمتمثل بمنظمة الوحدة االفريقية ال
وولي عيده ان العالقات المغربية المتمثمة بشخص العاىل المغربي الحسن الثاني 

، لذلك قد يبدو الحق المغربي بالصحراء س اسيمت في ربط االقميم بالمممكةمحمد الساد
 .جسيد وحدة التراب المغربيواضح في ت

 في النظام أصيالاو عضوًا الى كونيا طرفًا  باإلضافة ان جامعة الدول العربية
. وىذا النظام ال يقتصر عمى األمانة العامة، بل ن ان تعتبر بذاتيا نظام في داخموالعربي، يمك

، ومؤتمرات الوزراء المختصين )اقتصاد، : مجمس الجامعةيشمل أيضا أطراف رئيسية منيا
، المتخصصة ية والعسكرية ومنظماتياالخ(، وىيئات الجامعة االقتصاد عمل، أعالم ..

والمؤسسات واالتحادات المرتبطة بيا، ومع اعترافنا بما لألمانة العامة من دور فريد سواء بما 
في العالم  تستطيع أن تبثو من حيوية في سائر اطراف النظام العربي، او في تمثيميا لمعرب

 ، فأننا نحمميا فوق قدرتيا.الخارجي
كانت وال تزال تنظر الى مصالحيا  الن سياسات الدول المجاورة القميم الصحراء

عربية سواء  أطرافالخاصة البعيدة عن النظرة العامة الشمولية لمشكمة عربية، تتنازع عمييا 
 إلقميمبصورة مباشرة او غير مباشرة، ويمكن القول بان توفر النوايا الحسنة من دول الجوار 

 اإلقميمدة المغرب الكاممة او نيل الصحراء كفيمة بحل المشكمة، سواء بإعادة الصحراء الى سيا
 المممكة المغربية. أطارعمى نوع من االستقالل داخل 

فيما يخص النزاع  األمورأن الدولتان العربيتان الشقيقتان المتان تمسكان زمام 
الصحراوي ينحصر في دولتين رئيسيتين ىما المغرب والجزائر وقد أدت الخالفات التاريخية 

 تلتين إلى تعميق الخالف بينيما بشان مستقبل اإلقميم الصحراوي وساىمواإلقميمية بين الدو 
عوامل عديدة في احتدام ىذا الخالف أىميا اختالف األنظمة في البمدين واختالف توجياتيا 
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واختالف التطمعات الوطنية لكل بمد فضال عن توازن القوى اإلقميمية  األيديولوجية والسياسية،
دولتين في الشمال الغربي في أفريقيا عمى وجو العموم. ورغم أن بينيما باعتبارىما أىم 

( وبدأت في احترام رغبة منذ نياية السبعيناتموريتانيا قد تراجعت عن موقفيا في النياية )
)مبدأ تقرير المصير( إال أن ذلك التراجع كان نتيجة الضعف  الصحراويين في تقرير مصيرىم

 ،مة ومتابعة تحقيق أىدافيا الوطنية واإلقميمية بالصحراءالموريتاني وعدم قدرتيا عمى مواص
 عربية واعتبارات المشروعية الدولية.القومية المصالح اللتزام بالمما يرجع إلى ا أكثر
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