
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 مقدمة

تلقي بظاللها  ،وإلى اآلن 5791/5791ال تزال مشكلة الصحراء الغربية، منذ جالء المستعمر اإلسباني عنها عام  

لمميا أطراف النزاع  لون بروز ال مرٍض، المضططبربة واحااها العاتية  ي وجا الممتما الدولي ولول المغرا العربي

راف أاد األط ،بعد انسحاا مواحتانيا، والمزائر 5وعلى اأس هذه األطراف: المملكة المغربية وجبهة البوليسااحو، اولها

خاللها أطراف الصراع  تخاض، ؛  ما مروا ما حزحد على أابعة عقول متتالية2اسميًا من هذا النزاعوخروجها   ،المتنازعة

شتى على ا سكري الميدانيمواجهات  صعيدحن الع سي األممي والدولي، ل ساطة اإلقليمية ، والدبلوما لم تنمح جهول الو

األمر الذي ، اغم قيام تلك المهول ببرح الول عدحدة ومتفاوتة، ل جذاي مقنا لهذه المشططكلةوالدولية  ي إحمال ا

 .وضا هذه المشكلة موضا الالسلم والالارا

 

  ، رصة مواتية هذا التقرحر حمثل إن ، صحراوحة على السااة الدولية ممدلًاطرح القضية ال  ي ظل استئنافو 

سباا اول مقاابة برح اؤحة ل، ااحخي وتحليلي وصفيوعبر منهج ت واول مممل المآالت المتوقعة ، هذه القضيةأهم أ

 من خالل ثالثة محاوا ائيسية هي: وذلك التي حمكن أن تفضي إليها مستقباًل. 

 الصحراوحة؟شكلة أسباا تأزحم الم   

  ومستمداتها؟الحلول المقتراة للمشكلة الصحراوحة 

  الصحراوحة؟مآالت المستقبل القرحب والبعيد للمشكلة  

 

 :لمشكلة الصحراوحةالمتداولة لسباا األ .5

إن ما تعانيا مشططكلة الصططحراء الغربية من تصططلب المواقد الصططالاة عن اا ة أطرا ها المباشططرحن وغير  

ومن إصططراا المتنازعين جميعهم على تحقيغ غاحاتهم من النزاع لون منح أحة تنازالت قد تعمل على ، حنالمباشططر

اتى اآلن الستمراا هذه األزمة. غير  هو ما حمثل السبب العام والمممل والدائم، تقرحب وجهات النظر ما باقي األطراف

صأنا  سباا المتداولة للمشكلة ال ستقراء األ سباا التفصيلية التي تقد وااء احمكن ، حراوحةبا أزحم تصد جملة من األ

 :تيباا التي نفصلها على النحو اآلوهي األس، اتى وقتنا الراهنمشكلة الصحراء 

 

                                                           
بادل إنيممممممممما    ول ش ممممممممم بلل ةي ان لةل ان   ول    ش طبل  1791يةع  تالجخ تأسمممممممممى ممممممممم ا ولةا   اوذهب.يطلق اسممممممممما او عوى مممممممممالجع ة ا شا ية ل حاير ال اويمممممممممة ول و   ج  او ممممممممما ول اي   ا    ا    1

 اوص  ا  او   ول 
 ول عاج اا اوة ممة جل اويمم سممل حبي ايران بي  ةد  ي  ،1797اتفا  ا اوث ائي شع ج ال او عوى ممالجع    ايرئا   ةا   إث  انةبا  ان طبل،انوا شي اونزاع ان مم ع ة ا هذ  خ جت شعلج  2

ل
 اوذ   ضممع ادا

     اشت شعلج انوا حاو خ   ةي شعا ة ا     ا   اوذهب  ت لو ه ألهل اوص  ا 



   
 
 
 
 
 
 

سبة ألطراف النزاع   صيرحة بالن شاملة وم صحراء الغربية من أهمية  سباا ما تمثلا ال حأتي  ي مقدمة هذه األ

الضططخمة من ف على التمسططك بالحقوا الكاملة  ي الهيمنة على ثرواتها األمر الذي زال من إصططراا ال طر، اولها

سي من مخزون ابير والفوالذ باإلضا ة لما تنبوي عليا  البترول والفوسفات شواطئها الممتدة على المحيط األطل

سمكية ستراتيميحبرز  ي اين . وهائل من الثروة ال ضا ًا إليهما البعد اال سي والمغرا ي م سيا  واآلخر البعدان ال

 هي تستحوذ ة األطراف المتصااعة عليها؛ لكا وادولحة امتدالات ايوحة  الغربية تمثل ي اون الصحراء األمني 

اما تمسد هذه الصحراء قضية التحرحر الكبرى وموطن ، والغرا المزائري والشمال المواحتانيعلى المنوا المغربي 

. وإجمااًل حداك المتصااعون على منبقة الصحراء وليسااحوالعيش المفضل بالنسبة للشعب الصحراوي وجبهة الب

سا ة البوحلة أن "  سي هذه الم ساال األطل سواء  ام( 5011)امتدالها على  سواال  صال الخااجي لل سهل من االت ح

 .3"اان ذلك االتصال تمااحًا أو اضااحًا أو اجتماعيًا ما لول اوض األطلسي األوابية أو اإل رحقية أو األمرحكية

عن منصة وجبهة البوليسااحو اإلطااة بالمزائر وما أ ضت إليا من ، 5719وتمثل اتفاقية مداحد الصالاة عام  

سية  المكاسب سيا شرااة ال صحراء الغربية بعد االستعمااوال أاد األسباا المهمة والمعتبرة ،  ي تكييد وضا ال

ستمراا الصراع اول هذه المنبقة واادًا من المستمر إلى اآلن ما جبهة البوليسااحو  تحالد المزائر قد اان ؛  ي ا

لك االتفاقية ب، نتائج ت لذي ترت يا  توهو التحالد ا جذاحةعل خاصططة  ي  ي منبقة المغرا العربي  تحوالت 

بإعالن  البوليسططااحوقيام لعمت المزائر  ؛ ايثمنهاالمسططتعمر اإلسططباني الغربية بعد خروج منبقة الصططحراء 

على خلفية صططراع  5791 براحر  عام  ي السططابا والعشططرحن من الدحمقراطية  لصططحراوحةالممهواحة العربية ا

سكري مرحر  ضد المغرا ومواحتانياع ضتا المبهة  ستمدت المبهة من الدعم المزائري لها بعدًا اما ، خا إقليميًا ا

  ،ثل  نزوحال واوبا وغيرهامخاصة لدى لول الكتلة الشرقية ، بعد تسوحقها لدى اا ة اراات التحرا العالميولوليًا 

صيره  صحراوي  ي تقرحر م شعب ال صحراء الغربية للمبالبة بحغ ال صراع  ي منبقة ال احراة تحراحة تقول ال

 ي " تفعيل مؤسسات لولتها الناشئة التي أعلنت  ي منبقة تيندوف  األمر الذي ساعد المبهة، واالستقالل بأاضا

     .0اوحين"المزائرحة ايث المخيمات التي تضم الصحر

لدائم بين المغرا والمزائر  حا ، وحعد الصططدام الثنائي ا وخال هما الفكري واألحدحولوجي  يما حتعلغ بقضططا

على مداا تضااا مصالحهما لومًا ما ، وقضية الصحراء الغربية بصفة خاصة، منبقة المغرا العربي بصفة عامة

سين عامًا سباا ، ما حقرا من خم سأاد األ سية  ي ا سا صحراوياأل شكل تمراا النزاع ال ؛ ايث تفتش الدولتان ب

سيالة والهيمنة  سبل تحقيغ ال صدامي عن  شتراة  ي المنبقة أاالي و صالح م   ؛المواا ححكمهالون النظر ألحة م

صحراء  سية حمكنضغط اواقة الغربية  كالهما حستخدم قضية ال سب لاخلية أو خااجية  هاسيا تحقيغ أحة مكا

لدوليجا البرف اآلخر  ي وعبر التلوحح بها  الصططراع الثنائي اول الهيمنة  بل إن هذا، لدى الممتما اإلقليمي وا

خبوات مضططالة  ي اتماه اراة تمرحد الُلحمة اإلقليمية بينهما عبر ل ا اليهما إلى ، والسططيالة بين الدولتين

                                                           
 ،2111 :4ا اوةد   17ممممممممم شةلل جاشةل حاحل ااوةلع  ا/ن انول ا ا رلد  او واسول(   اير  افوا  )ح ثشةالي ممممممممم شيرلل اوص  ا  او   ول  انةراس ا ة ا ش  ب ل األشي اوبعشي اوة  ي  جاسا انظ : 1

 ي بر( )ح ص ل 596ص 
 مممممممم ش    ش  ا ا/خ ال  مممم ة ا  طعل اونزاةاا اوة   او   ول.ش  د اوفلعش ي مممم   ول اوص  ا   انظ : 4

ل
  ،www.maghress.com/marayapress/5455 او احط: ول ة  ا

ل
- 1ش ايا ح ا ح الجخ  ةي:نبال
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تأحيد جنوا إ رحقيا  ئراسططبت المزا، عبر المنح النفبية؛  ن اإلقليميين والدولييندححلؤوبة للمؤاسططتقباا 

العالمي لموقفها لدى إسبانيا والوالحات  ي نوال الدعم المغرا بينما نمحت ، ونيميرحا موقفها من قضية الصحراء

سا سمح ممدلًا ، المتحدة و رن صحراء الغربيةالنفوذ الدولي واإلقليمي بتمدل األمر الذي  ضية ال  عبر  إطالة،  ي ق

اعتباا ذلك حمثل " آلية ناجعة إلطالة عمر المصططالح األجنبية  ي المغرا العربي أمد القضططية وتعقيد أااانها ب

 .1خصوصا والقااة األ رحقية عموما"

ال حخلو من منبغ الكيد والعداء وتصططفية ، وتمدا اإلشططااة هنا إلى أن الصططدام الثنائي بين المغرا والمزائر 

سابات القدحمة سبة للمزائر التي وجدت  ، الح صة بالن صة مواتية خا صحراء  ر ضية ال سااحو وق ي جبهة البولي

وللتضييغ الحدولي البّري على المغرا الًا على انتهااات ، ولائمة لتقليص األطماع المغربية  ي الصحراء المزائرحة

ية  لدحن مغربية سططابقة  ي اغ المزائرحين شططهدتها اروا أهل عام  5772عام بين الب . وو غ 5771واتى ال

والتي ال تزال  5713 إن منبقة تندوف التي استحوذت عليها المزائر بعد اربها ما المغرا عام ، ريالمنظوا المزائ

سااحو صحراوحين وجبهة البولي ستراتيميًا وأمنيًاتعد انزًا ، المقر الحالي لل صالحًا للمزائر  ي المنبقة ا وذلك  ،واقت

إلى المحيط األطلسططي  المزائري جزًا لحراة تصططدحر الحدحدوباعتبااها ممرًا مثاليًا نا، ثرواتها المتوقعة بالنظر إلى

 المتوسط.بداًل من البرحغ الساالي البوحل على البحر 

صحراء الغربية و  ضية ال ، ومن أطرا ها المعنيين من جهة أخرى، من جهةحأتي " ااتباك الموقد الدولي " من ق

ي لغة المصلحة   حعتمدالموقد الدولي هذا  ال حزال ؛ نواستمراا النزاع إلى اآلالتأزحم ليضيد سببًا آخر من أسباا 

ضعيات األمواالنظر إلى تقنين  ضية اكل؛  من ناايتها  و سبة للق سبانياططط بالن سابغ  -تعمل إ ستعمر ال الم

خلفية نزاعها ما المغرا انبالقًا من وذلك ، الصحراوحةعلى عرقلة أحة الول ممكنة للقضية  - للصحراء الغربية

حعتقد اإلسططبان أن بقاء ملد ؛ إذ هما " سططبتة ومليلة "إلى اآلن  تحت االاتالل اإلسططباني  ترزاانين مدحنتاول 

 . المدحنتينهاتين برل تحييد المغرا عن المبالبة حضمن ، شائكًا لون الالصحراء 

إحمال توازن خاف حضططمن حتمسططد ااتبااا هو اآلخر  ي ارف  رنسططا على  ي اين أن الموقد الفرنسططي  

ص صحراء . واغم ميلها الظاهر إلى جانب المغراالحها ما المغرا من جهة والمزائر من جهة أخرىم ضية ال ،  ي ق

من اي تضاالشتعال ي إبقاء القضية الصحراوحة طبحرف  رنسا الد ين على إال أن الموقد الفرنسي ممماًل حشي 

  .ذاحعة التدخل  ي شئون الدولتين معًا

سا ي اثيرًا عن وال حختلد الموقد األمرحك  سبانيا و رن سابقين إل ا والتعاطي ممن ايث االاتباك الموقفين ال

ظاهرًا  )االهتمامبل ابما حمثل هذا الموقد  ي مضططمونا المراو  ، و غ مبدأ المصططلحةالقضططية الصططحراوحة 

صحراوحة إلى اآلن باطنًا(واإلهمال  شكلة ال ستمراا الم سباا ا سيًا من أ خذ تت، الحرا الباالة ؛  منذ نهاحةسببًا ائي

                                                           
  او احط:ممممممممممممممممممممممممممم ة ا  2114شممممالا  29ممممممممممممممممممممممممممم ح ممممالجخ  ا/وةتر ني( )انع عر ممممممممممممممممد ممممممممممممممممممممممممممم  ممممممممممممم وفممممل اي  بر او عن ممممممممممممموممممل اويمممممممممممممع ممممل او ي ةف  ممممت  مممماشممممل اي او   وممممل:زج ممممل اوةئا ي ممممممممممممممممممممممممممم   ممممممممممممموممممل اوصممممممممممممم  ا   انظ :  6
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بالموقد الفرنسططي هًا  فًا شططبي حدة موق حات المت نًا ل، الوال ما حذا والمراو  ضطط ما التوازن ال قاء قوا حالب ها ت ف

 . تعاونها االقتصالي ما المزائرواستمراا ، الميوستراتيمي ما المغرا

وجدت لائمًا ألواا لحكومات ، راءوإلى جواا التعاطي المرتبك للقوى الكبرى  ي العالم  يما حتعلغ بمشكلة الصح 

اما أن منبلقات الموقد الدولي من القضططية ، وقوى خفية عملت على عرقلة أحة جهول مبذولة لحل المشططكلة

صحراوحة  صحراءاما حؤاد تعاملا معها ، ه  ي تعقيدهاؤحؤاد تواطال شعب ال صير ل ضية م بل ، ال باعتبااها ق

 .1ى االة االختالف والتمزئة وتكرحس االة الخوف على الكيانات القائمة "باعتبااها ذاحعة " حقصد بها اإلبقاء عل

ما القضططية  التعاطيوباإلضططا ة إلى لحمومة ااتباك األطراف الدولية واالسططتعمااحة القدحمة والمدحدة  ي  

، ةلشائك قد اتسمت المنظمات العربية واإل رحقية بالممول والسلبية  ي تعاطيها ما هذه القضية ا، الصحراوحة

إلى اآلن؛ ايث إن ما مرت وتمر با المنبقة العربية واإل رحقية  سباا بقائها واستمرااها لون الوهو ما حضاف أل

ط وال ، وتناقض وااتباك على مستوى المؤسسات والهيئات والمواقد، من شتات و رقة سياسية ط ساهم ممتمعًا 

ات أاثر خصوصية وجدوى من وجهة نظر الكثير من العرا حزال طط  ي إهمال هذه القضية وااللتفات عنها إلى ملف

ال من " مؤتمر الوادة اإل رحقية "  ي ، واأل ااقة ما حنببغ على مسططاا المواقد المعتمدة والمعلنة من  وهو 

ة نتيمقائمة " ظلت مشكلة الصحراء ومن ثم  قد ، عة الدول العربيةالماضي ) االتحال اإل رحقي االيًا ( واذلك جام

هاء ، ز التنظيمي لمنظمة الوادة اإل رحقيةالعم ية التي لم تتمكن من السططعي إلن لدول العرب مامعة ا اذلك ل و

 9المشكلة والتعمغ  يها؛ نظرًا للقيول التي حفرضها ميثاا المامعة على وسائل وطرا تسوحة المنازعات"

صحراء الغربية على مداا   سكاني لقاطني ال ساهم عدم اسم التعدال ال ضية نوات سالوقد   ي ، واتى اآلنالما

صيلها األزمةتعقيد  شابك تفا صحراء وت سكان ال ؛  في الوقت الذي ترّوج  يا المملكة المغربية ألعدال قليلة ل

تؤاد أن عدل سططكان الصططحراء حتماوز  إن جبهة البوليسططااحو ، ألد نسططمة بقليل 911ال بحيث تتماوز بهم اد 

سمة سبانيا ترّوج بعض القوى بينما ، المليون ن سها إ صحراء وعلى اأ ضية ال أعدالًا أقل مما الغربية المعنية بق

ظلت ممتدة على مداا سنوات الصراع التي . وهذه الضبابية الدحموغرا ية واإلثنوغرا ية ذاره البر ان المتنازعان

همشططين المتنامي عدل الصططحراوحين عامالن أسططاسططيان؛ أولهما: ادتها زال من ، منبقة الصططحراء الغربيةاول 

أو مماواة أو إلى المزائر  مناطغ قرحبةإلى الهرا إلى  ظروف الصراعاضبرتهم والمبرولحن خااج تلك الصحراء ممن 

تباحن آااء جميا األطراف المعنية إلى اآلن. الثاني: الحال ما النازاين المسططتقرحن  ي مخيمات تندوف  اما هي

ضيةبا صح يما حتعلغ ببرحقة تحدح، لق سكان المتواجدحن د المنتمين لل راء الغربية؛  المغرا ال تعترف إال بال

  ،بضم النازاين الصحراوحين أحنما اانوا إلى هؤالء السكانبينما تبالب البوليسااحو ،  عليًا على األااضي الصحراوحة

                                                           
 ي بر( )ح ص ل 581ص  ذ   ،جاسا شةالي م شصدل س ق  انظ : 5
ع ع انع ف ا/ لومي شي انيرلل مممممممممممممممم ان او ا ع: مممممممم ان  ث او عوى الجع()شعسعةل شباتل شي اوص  ا  مممممممم شعضعةاا سواسول مممممممم شيرلل اوص  ا  او   ول   اب وةئجئ مممممممم خاود حي سلطاي حي ة د ا انظ : 9

 ح ص ل() http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec08.doc_cvt.htm او احط:ا/وةتر ني ة ا 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec08.doc_cvt.htm


   
 
 
 
 
 
 

سااحو على إ تعبيلتكراا ألى إلى الخالف الذي وهو  صير الذي اتفغ المغرا والبولي ستفتاء اغ تقرحر الم جرائا ا

 .5771عام 

سبب آخر مهم حتمثل  ي الموقد السلبي المتراجا على ، وحنضم إلى األسباا المؤلحة إلى تأزحم قضية الصحراء 

سنوات طوحلة  صحراء؛  على مداا  شعب ال ساني ل سمي للمملكة المغربية من الملد الحقوقي واإلن ستوى الر الم

وهو ما اان لا أثر ابير  ي ، من المفاء والممااسات القمعيةشهدت عالقة المغرا بسكان الصحراء الكثير ، ممتدة

باإلضا ة التساع هوة النفوا والتباعد بين المغرا وهؤالء هذا ، استمراا وتأزحم المشكلة الصحراوحة وطول أمدها

 بشكل أصبح  يا الصحراوحون الخاضعون لإللااة المغربية مقتنعين بأن معاناتهم ومعاناة المستقرحن، السكان

بحيث أصبحت األجيال الشبابية المدحدة  ي الصحراء تدعو ، هي معاناة واادة ومتشابهة،  ي مخيمات " تندوف "

سااحو طر يإلى التمرل على  سيين: المغرا والبولي صراع الرئي ك، ونتيمة لذل، بر ا الظلممعَا وإلى مبالبتهما ، ال

صحراوحين صبح الملد الحقوقي المغربي  يما حخص ال ساط والمحا ل الدولية؛ ايث ذارتلدى البرح  اثير، أ  األو

شيونال "  " هيومن ااحتس وتش"  :تقااحر المنظمات الدولية مثل ستي إنترنا والحوالث مثلة الكثير من األو "أمني

أهمها سططقوط ضططحاحا على أحدي القوات األمنية لعل ، حغ الصططحراوحينب دالة على ادوث انتهااات مغربيةال

 .فكيك مخيم " ادحم إزحك " بمدحنة العيونالمغربية خالل ت

ط  ،ومن األسباا المساعدة التي أ ضت  ط  لااتباط منبقتها بك، طول أمد المشكلة الصحراوحةإلى وتفضي االيا

  ،استيبانها السري والخفي بكل أنماط المخربين والمتاجرحن بالموال المخداة واألسلحةو، أنشبة التهرحب الحدولحة

سية ) المتأزمة ( نفوذ لى اعتمال الصحراء هذه امنبقة مهد إ األمر الذي سيا مثالية حمب الحفاظ على وضعيتها ال

شبة صحاا تلك األن سبة أل شكالية  حمثلوهو ما ، بالن ضافإ شكلة  متمدلة ت شكاليات المواوثة لدى الم إلى اإل

 التنظيمات تناميخاصة ما ، لةبل ابما تبقى هذه اإلشكالية امر عثرة أمام إحمال الول قالمة للمشك، الصحراوحة

ما ظهوا بوالا أزمات اقتصالحة ، أحضًاو، وعلى اأسها " القاعدة " و" لاعش "،  ي منبقة المغرا العربياإلاهابية 

لوا مؤثر  ي ل ا المبهة  ي اتماه التعاون اللوجستي الشامل ما قد حكون لها ، وسياسية لدى جبهة البوليسااحو

  . اذها اليفًا ضاغبًا  ي ملد القضية الصحراوحةواتخمثل تلك التنظيمات 

 وألت، عاصرتها القضية الصحراوحة جملة من التداعيات العالمية التي، وحضاف إلى األسباا السابقة ممتمعة 

صراع يما ألت إلى  صة لدى ال طرف من هذه ، انكماش اذا لدى أطراف ال سوحد المبالب الخا اان من نتيمتا ت

على وتمنبًا للمواقد المتضالة ما القوى الكبرى  وذلك اإجراء ااترازي، محل النزاع مشكلةالغ باألطراف  يما حتعل

تراجا الموقفين الليبي والمزائري بالنسططبة ك التداعيات األمرحكية؛ إذ حأتي على اأس تل اأسططها الوالحات المتحدة

صحراوحة نتيمة  ضية ال صفت بالبلدحنلدعم الق سية ع سيا صالحة و ستوى الداخل والخااج أزمات اقت . على م

ما ترتب على اروا اإلاهاا من بالسططيالة العالمية بعد انهياا السططو ييت. ثم واذلك انفرال الوالحات المتحدة 

سااحو ضوا الدولي لمبهة البولي سة  تراجا الح شر وانغماس اا ة لول المغرا العربي  ي تياا المواجهة الدولية ال

 .2115عشر من سبتمبر  ليضد اإلاهاا عقب أاداث الحا



   
 
 
 
 
 
 

  ومستمداتها:الحلول المقتراة للمشكلة الصحراوحة . 2

سنواتها األابعين ونّيد  صحراء الغربية على مداا  غير أنا ، تقدحم العدحد من مقتراات الحل، شهدت أزمة ال

سهل  ي  سبا التقرحر هذا ااول التي-ظل التحدحات والعراقيل لم حكن من ال حتم ال  أن-التأزحما إبرازها  ي أ

 : يتشكلة الصحراوحة على النحو اآل إنا حمكن اصد أهم الحلول المقتراة للم، وولوجًا إلى التفاصيلالمشكلة. 

 : أمميةأواًل: الول ومقتراات 

وهي المقتراات التي استغرقتها سنوات القضية المتنازع عليها منذ انتقال تداول القضية لدى األمم المتحدة  

 وهي خمسة مقتراات تتلخص  ي: ، 2113واتى العام  5775خالل العام 

  وحقضي بتخيير شعب الصحراء الغربية بين االنفصال التام عن المغرا أو قبول 5775المقترح األول عام :

االنضواء تحت لوائها عبر استفتاء حتم تنظيما تحت إشراف األمم المتحدة والممتما الدولي. وهو االقتراح 

سااحو( )المغراالنزاع  طر يمن  الذي القى قبواًل سكان  والبولي شأن تعدال  غير أن خال ات البر ين ب

 الصحراء أ ضى إلى تعبيلا بشكل مؤقت. 

  نمحت األمم المتحدة  ي إقناع المغرا والبوليسااحو  : و يا5779عام  هيوستن( )اتفااأو المقترح الثاني

شرة تم خاللها تشكيل  ستفتاء الشعب الصحراويبإجراء أول مفاوضات مبا  وللمرة، الهيئة المشر ة على ا

بشططأن ايفية تحدحد الهوحة الصططحراوحة ومن حنببغ عليا مسططمى الثانية اختلد البر ان المتنازعان 

 صحراوي. 

  على أن تنضوي ، وحقضي بمنح الشعب الصحراوي اكمًا ذاتيًا مدتا خمس سنوات :2111المقترح الثالث عام

لحين إنماز االسططتفتاء بعد انتهاء المدة المحدلة. ، تحت لواء السططيالة المغربيةة ذاتيًا األقاليم المحكوم

هذا المقترح من قبل البوليسططااحو والمزائر  قد تم ا ض  فا ًا على اغ الشططعب و بااه حمثل الت باعت

 الصحراوي  ي تقرحر مصيره. 

  صحراء الغربية بين  :2112المقترح الرابا عام سيم ال ضي بتق شعب ، النزاع طر يوحق ضا ة لمنح ال باإل

سااحو بهذا المقترح سنوات. واغم قبول البولي صحراوي اكمًا ذاتيًا مدتا خمس  إال أنا قوبل بالر ض ، ال

للمزائر على المحيط  تمااحةباعتبااه مقتراًا حنال من السيالة المغربية وحقدم مميزات  من جانب المغرا

 األطلسي. 

 ضي  :2113عام  المقترح الخامس شعب وحق سنوات حمنح خاللها  صحراوي بعد أابا  ستفتاء ال بإجراء اال

صحراء اكمًا ذاتيًا حمّك سة المغرا الخااجيةال سيا سهام الفاعل  ي  ضا ة ، ن إلااتا المحلية من اإل باإل

صحراوي  ضاء أعلى  ي اإلقليم ال شاء مملس ق سلحة المغربية  ي منبقة إلن ما تقليص عدل القوات الم

  وهو المقترح الذي ا ضا المغرا جملة وتفصياًل باعتبااه حنال من السيالة المغربية. ، ذاتيالحكم ال



   
 
 
 
 
 
 

  و يها " طرح المغرا مبالاة جدحدة لقيام اكم ذاتي للصططحراء 2111/  2111 عاميمبالاة الحكم الذاتي :

سيالة المغربية شئون ا، الغربية تحت ال شااي لل ست سيس المملس الملكي اال صحراوحة وذلك عبر تأ ل

إضططا ة إلى ممثلين لبعض المنظمات غير ، عضططوًا ممثلين لقبائل الصططحراء الغربية 502والمكون من 

وا ض أحة خبط ال تسططتبعد ، ما التأايد على وادة التراا المغربي، الحكومية والناشططبين الحقوقيين

ستقالل ستفتاء على اال صي ل، خياا إجراء ا شخ صعبت معا مهمة المبعوث ال ألمين العام لألم وهو ما 

خاصة بعد ال جبهة البوليسااحو الذي أحدتا المزائر بر ض المبالاة ، المتحدة ط وقتئذ طط )  ان والسوم (

صحراوحين  ي تقرحر المصير سالم وااترام اغ ال صراا على تنفيذ خبة ال وبعد أابا جوالت تفاوض ، واإل

بان اي مو ما بين برعاحة األمم المتحدة وأمينها العام المدحد  تأت ، 2111مااس  51و 2119حونيو  51ن  لم 

 1األموا بمدحد "

 جدحدة: وازنة وثانيًا: مقتراات 

ظهرت خلد اواليس التفاوض  ي اآلونة ، في إطاا تحرحك المياه الراادة  ي السططااة الصططحراوحة المعقدة  

حاول اإل الت من عنغ حدة التي ت مد اات والحلول ال ج األخيرة بعض المقتر جا مة  ي الز نا األز عاني م لذي ت ة ا

 : تيذار هذه الحلول على النحو اآل وحمكن .الصحراء

  سلبات اكم سة  صحراوي بمماا شعب ال سمح من وجهة نظر مقترايا لل النظام الفيداالي: وهو نظام ح

مسططتقلة أشططبا ما تكون بدولة لاخل الدولة؛ بحيث حكون لسططكان الصططحراء مؤسططسططاتهم القضططائية 

 رطية لون أن حمس ذلك باندااج الصحراء تحت سيالة المملكة المغربية. والتشرحعية والش

  :ية فداال يا  ي النظام بين الكومنولث والكون وهو نظام ححتمل  ي لاخلا مفهوم التببيغ المشططاا إل

سيكي التقليدي ، الفيداالي ستفتاء لكنا حبتعد عن التببيغ الكال شر لما حعرف بالحكم الذاتي أو ا والمبا

شعب تقرحر ا شرااات قانونية متفغ عليها بين المملكة المغربية وال شين  صير؛ وذلك من خالل تد لم

حمكنها السماح لكال المانبين بتسيير اا ة اإلجراءات المتعلقة باإللااة الكاملة للصحراء الغربية الصحراوي 

لدى  ها  بااات المختلد بشططأن باالعت حة النزاع؛ بمعنى أن تتمتا اإللا طر يلون المسططاس  اة الصططحراو

شراف عام  صحراء ولكن تحت إ شرة على ال ستقاللية مبا اما هي الحال لدى بعض ، للمملكة المغربيةبا

نماذج الحكم العالمية مثل بواتواحكو أمرحكا والمبل األسططول  ي صططربيا وغيرها من نماذج اكم حمكن 

 استلهامها  ي هذا اإلطاا. 

 ر من المغاابة اغبة  ي اسم المشكلة الصحراوحة لون خسائر المهوحة الموسعة: وهو مقترح حتبناه الكثي

ساطة اإلجبااحة بين الدولة ، مغربية سااحو ومعها المزائر من طرحغ الو شميعًا على إزااة جبهة البولي وت

سية  سيا صحاا هذا المقترح أنا جدحر بتحقيغ العدالة ال صحراء الغربية؛ ايث حرى أ سكان ال المغربية و

                                                           
  اوممممم احمممممط:انمممممع مممممع ا/ومممممةمممممتمممممر نمممممي ةممممم ممممما  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 2115شممممم ممممممما لت ايممممم مممممةممممما اومممممممذاتمممممي ةممممممما   اومممممةممممممماشممممممممممممممممم : ممممممممممممممممممممممممممم انممممم ممممم مممممممثذ ممممم   خممممممماومممممممد حمممممي سممممممممممممممممملمممممطممممممماي حمممممي ةممممم مممممممد اومممممةمممممئجمممممئ ممممممممممممممممممممممممممم شصمممممممممممممممممممدل سممممممممممممممممم مممممق  انمممممظممممم :  8
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صحراء واالجتماعية لشعب ضامن لنوال ، ال صة وأنا حرتكز إلى تببيغ الدحمقراطية بمعناها اإلحمابي ال خا

بة جميعًا لة لون التفرقية بينهم وبين المغاا اام ومن خالل تنحية المرازحة ، الصططحراوحين اقوقهم 

اا هذا والتي أثبتت  شلها  ي إنهاء هذه المشكلة. اما حعتقد أصح، الحاامة التي تعتمدها المغرا االيًا

صرها تحت الحكم  ضياع والتهميش التي عا شرحد وال سنوات الت صحراء عن  شعب ال المقترح أن تعوحض 

من شأنا تشميا الالجئين  ي تيندوف والمناطغ ، تعوحضًا جالًا وعالاًل تحت المهوحة الموسعة، المغربي

 حو.المماواة للصحراء على العولة إلى الصحراء والخروج من تحت عباءة البوليساا

  ساطة صحراوحة باعتبااها قضية عداء ثنائي بين  : عربيةو وهو مقترح حنظر  ي األساس إلى القضية ال

؛ ومن ثم  إن مضمون هذا المقترح قضية تقرحر مصير للشعب الصحراويالمزائر والمغرا قبل أن تكون 

صي لدى النظامين المغربي والمزائري شخ صية عربية نا ذة وذات قبول  شخ واذلك لدى جبهة ، أن تقوم 

سااحو صرححة وجالة من أجل ، البولي ضات  شر على مائدة مفاو سط لدى هذه األطراف للملوس المبا بالتو

صحراوحة شكلة ال سم الم سيم الحدول النهائية بين المزائر والمغراتفكيك طال وتمنح ، ؛ بحيث حتم تر

سي صحراوحون اكمًا، المزائر منفذًا بحرحًا على األطل سعًا   ي اين حمنح ال هوحة مغربية تحت  ذاتيًا مو

 ذات سيالة معتبرة للمميا. إسالمية 

 ) سيا ستيروس غاا سباني ) أنخيل مانوحل باح سي اإل سابا: وهو مقترح أثااه الدبلوما صل ال سيم بالف   تق

ط عبر اتابا ) مهامي  ي الصحراء (  5791أاد المشر ين على مصالح إسبانيا  ي الصحراء الغربية  ايث ط

سنة إمحرى  سااحو و غ اتفاقية مداحد  صحراء الغربية بين المغرا وجبهة البولي سيم ال كانية " إعالة تق

سااحو المنبقة التي اانت تتواجد  يها ، 5791 صحراء وحمنح للبولي سحب المغرا من جنوا ال بحيث حن

سابا اغم ا ض المغرا والمبهة لا، مواحتانيا صل ال أو اعتمال ، على أن حتم  رض هذا الحل بموجب الف

سن الثاني سي عملي إلادى مقوالت الملك الراال الح سيا ي والت، الحل الفيداالي أو الكونفداالي اتببيغ 

 7" حقول  يها : ال غالب وال مغلوا  ي هذا النزاع

 طططططط لدى باعتبااه  .الضغط الحقوقي للمينواسو: وهو مقترح ترلل اثيرًا خالل السنوات القليلة الماضية

صحراء طططط ااًلمقترايا ططط  ضية ال سي لق سيا شر وحؤلي إلى خلخلة الممول ال ساعدًا مؤثرًا وغير مبا  م

لدولي  مة تمبر القوات المغربية على ااترام اقوا ومضططمونا قيام مملس األمن ا يات صططاا بفرض آل

المغربي ما  التعاطيوتضطمن تحقيغ ضطغوط اقوقية حمكنها تغيير ، اإلنسطان  ي الصطحراء الغربية

 القضية. 

  :أثااه الذي  مقترح إن هذا ال ،وعلى عكس المقتراين األمميين السططابقينمخبط " ا " وإبعال األممية

سيل سابقين  ي بروا سفراء المملكة المغربية ال ضرواة انخراط المملكة المغربية  ي  51أاد  صي ب حو

صحراء الغربية من خالل البحث عن " مخبط ا "  شامل  ي ال شين مبالاة للحل ال ستثنتد سوحات ح ي الت
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شلةاألممية  صحراوحة الفا شكلة ال ستلهم ما حعرف بطططططط " اتفاقيات إحفيان " التي ، للم ساعدت وح

ستقالل صولهم على اال ضا ملفات النزاع ، المزائرحين  ي ا والتي تم خاللها اعتمال منهمية  اعلة  ي و

 لكا ة األطراف.  على مائدة مفاوضات مشتراة ضمن آليات ضامنة الستخراج الول سياسية مرضية

 على حد أصططوات عدحدة، : وهو أاد الحلول المقتراة بقوة  ي اآلونة األخيرة 55إاياء اتحال المغرا العربي ،

وحقوم  ي األساس ، خاصة  ي المزائر والمغرا وبعض األطراف اإلقليمية المحبة لمنبقة المغرا العربي

حمكن من خاللها استئناف التعاون المشترك عبر على محاولة إحمال صيغة توا قية بين المغرا والمزائر 

األخباا والتهدحدات المشططتراة التي تحيط بالمنبقة من منبلغ ، إلغاء تمميد " اتحال المغرا العربي "

باعتباا أن اتحال المغرا ، تد ا اا ة أطرا ها إلى اتخاذ خبوات إحمابية  اعلة إلنهاء هذا الصططراعالتي و

صراع إلاداث وتهيئة أجواء مواتية لتنحية الخال ات العربي حمثل أقرا الكيان ات والتحالفات  ي منبقة ال

 وغيرها من مشكالت المغرا العربي. وتفكيك اإلشكاليات المعقدة للمشكلة الصحراوحة

  ي مقتراات الحل السابقة:  اؤحة تقييمية

صحراوحة  شكلة ال عدة مالاظات  هذا التقرحر حبدي إال أن، اغم تنوع وتعدل مقتراات الحل التي تم طراها للم

 : تي؛ وذلك على النحو اآلعلى تلك المقتراات جميعها

  سنة 5775الفترة البينية ما بين المقترح األول أن صحراوحة(تدوحل القضية  ) هي  5771والمقترح الثاني  ال

بمعنى أن ، ية ي إطاا االهتمام األممي بقضية شائكة اهذه القضوهي  ترة ابيرة نسبيًا ، خمس سنوات

سرعة المتابعة  استغراا هذه المدة  ي بداحات تدوحل القضية حواي بشيء من عدم المدحة األممية  ي 

حراوحة إال أن العمر المدحد للقضططية الصطط، والحل. واغم أن المقتراات التالية قلت  يها الفترات البينية

التواط  ي ممااسة ع المهات األممية  ي بل حؤاد ضلو، حؤاد عدم المدحة تلكوبقاءها لون ال اتى اآلن، 

 ضمانًا للنفوذ الدولي  ي منبقة الصراع. ، ألواا شكلية ولحكواحة لاخل إطاا التسوحات المعلنة

  أن مبالاة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية طططططط اغم أهميتها القصوى وقت طراها عام

ط لم تحظ بالرعاحة الكا ية من المهات2111 األممية واذلك من باقي أطراف الصراع الصحراوي. وأنا اغم  ط

لذاتي هذا بدتا الوالحات المتحدة من إحمابية )معلنة( تماه مقترح الحكم ا إال أن المهات األممية لم ، ما أ

صحراوي بمدوى هذا المقترح شعب ال سبيل إقناع ال لم ، بل على العكس من ذلك، تبذل جهدًا حذار  ي 

ابما ألنها ، متحدة بمقترح الحكم الذاتي ابرحغ ممهد لحل المشططكلة الصططحراوحة نهائيًاتعترف األمم ال

سها المزائر صلة بالقضية وعلى اأ صحراوي وبموقد الدول ذات ال شعب ال وهو الموقد ، موقنة بموقد ال

 يالذي حنظر لقضية الصراع باعتبااها قضية تقرحر مصير وليس ممرل قضية لمنح امتيازات اكم ذاتي  
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مثاا تعمب؛ ، الصططحراء؛ ومن ثم حظل الموقد المتضططال بين الثناء األمرحكي للمبالاة والتماهل األممي لها

لدولية  يما حتعلغ بقضططية الصططحراء  باعتبااات وإجراءات خفية مراوغة تتم  ي األاوقة ا ألنا حواي 

 واألطراف المعنية بها. 

 ان حأتي، فداالية أو الكومنولث  ي الصططحراء الغربيةأن المقتراين المرتببين بتببيغ الفداالية والكون

 باعتبااهما هذا التقرحرنظر إليهما ومن ثم ال ح، القضية محل الصراع  قط لتحرحك المياه الراادة  ي خضم

صحراء سية بين وجهات ، جدحرحن بإحمال الول نهائية  ي ال سيا وذلك الختالف األحدحولوجية الفكرحة وال

 المملكة المغربية ال حعنيها سططوى السططيالة على طرف من أطراف هذه القضططية؛ المتعلقة بكل النظر 

صحراء سيالة، ال صحراء ال حعتر ون بهذه ال شعب ال سااحو ومعها  بل حعتبرونها من ، بينما جبهة البولي

ضاء علياوالواجب مقاومتا قبيل االاتالل   ي لذا  إنا من العبث االعتقال بمدحة هذحن المقتراين  ؛الق

وأنهما مصدومين باعتبااحن مختلفين للمغرا والبوليسااحو؛  المغرا سير ض المقتراين خاصة ، حلال

رغم  ، اتمًا ألنهما حمهدان بمروا الوقت لتحقيغ انفصال الصحراوحين التام عن المملكة. وأما البوليسااحو

صال التام صحرا، ما حقدما المقتراان من تمهيد لالنف شعب ال ضاً إال أنها ومعها ال ضانهما أح سير  ، وي 

صحراوحة التي هي  ضية ال سية وأحدحولوجية عن جوهر الق سيا ستمثل الة  باعتباا الموا قة عليهما 

 اصول الشعب الصحراوي على اغ تقرحر المصير. 

 سابقين شابهًا للمقتراين ال سعة مقتراًا م من ايث ، ومن جهة أخرى حمكن اعتباا مقترح المهوحة المو

؛ ذلك أن عراقيل عدة تقد  ي وجا تفعيل هذا المقترح وتببيقا على الوجا ليةعدم المدوى والفاع

صحراوحة سااحو من القضية ال صاام لكل من المزائر والبولي سوى ، األمثل؛ أولها الموقد ال  هما ال حقنعان 

. وثانيها عدم المدحة المغربية  ي إنماح المهوحة الموسططعة عبر بتحرحر الصططحراء من قبضططة المغرا

ناهيك عن امتالك المغرا آلليات ضامنة لتببيغ تلك المهوحة. ، مقراطية اقيقية عاللة  ي الصحراءلح

صحراوي لاخل أما ثالث تلك العراقيل  هو  صحراوحين المدل بمدوى و اعلية التمثيل ال عدم إحمان جيل ال

س سا على حد الملك محمد ال سي صحراء " اواااس " منذ تأ شئون ال شااي ل ست  5772الس عام المملس اال

 .سياسية واجتماعية عامة ي المغرا من إصالاات االيًا بما حقدم  واذلك عدم قناعتهم، واتى اآلن

 أو بتفعيل ، علغ بالمقتراين المتعلقين بفرض ال  ي الصططحراء بموجب الفصططل السططاباو يما حت

ضغط الحقوقي لبعثة ال سوال محاذحر اثيرة تمنا محفو ان ب،  إنهما من وجهة نظر هذا التقرحر، مينوا

سنوات طوحلة لم تمرؤ األمم المتحدة ومعها  علوالمدحة  ي تفعيل الثاني؛ ، المرأة  ي اتخاذ األول ى مداا 

صحراوحة شكلة ال سابا لحل الم صل ال ا وإنم، وذلك ليس عمزًا عن تببيقا، الدول الكبرى  ي تببيغ الف

صراع المعنية بال صالحها  ي منبقة ال صحراوحةخو ًا من عرقلة م شكلة ال  تتوااثا. وهو خوف لائم م

سية العالمية جياًل بعد جيل؛ لذ سيا سابا إجراًءاإللااات ال صل ال سبة  ا حبقى تببيغ الف بعيد المنال بالن

سو الحقوقية  هو مقترح ال حقدم وال حؤخر  ي اقيقية األمر ضغوط المينوا ، لهذه القضية إلى اين. أما 

ل ولع، السياسية الشائكةالفاعل  ي القضاحا قوقية لم تعد هي المحرك ببساطة شدحدة ألن الملفات الح



   
 
 
 
 
 
 

عالتهم مؤخرًا  ادث من قيام المغرا ببرل موظفي المينواسططو قبل إ حوضططح نوعية الول الفعل ما 

 عدم جدوى هذا المقترح.ومن ثم حؤاد ، من هذا القبيلالمتوقعة اال محاولة اللموء لضغوط اقوقية 

 أنها مقتراات قابلة   يرى هذا التقرحر، وإبعال األممية وإاياء اتحال المغرا العربي الوساطة تأما مقتراا

 شلت اتى ، ؛ إذ أن معظم الوساطات العربية واإل رحقية والدوليةاغم ضعفها، للنظر ومنح الفرصةلومًا 

جهة بدحلة وغير اآلن  ي إحمال ال للمشكلة الصحراوحة.  ي اين أن اإلبعال الحقيقي لألممية حلزما إحمال 

ملزمة  ي الوهو ما ال حمكن إلاااا  ي ظل ضعد االتحال اإل رحقي والقيول غير ، تتبنى ال القضيةأممية 

ححتاج إاياؤه ،  هو اكيان جاما لدول المغرا العربي، اتحال المغرا العربيميثاا المامعة العربية. أما 

 ال اتى اآلن بين اا ة أعضائا المعنيين. ال تزال بعيدة المن، إلى موضوعية سياسية واستراتيمية

 مآالت المستقبل القرحب والبعيد للمشكلة الصحراوحة:  ثالثًا:* 

صحراوحة تممعت للقضية،  ي الوقت الراهن  لنزاع للمضي قدمًا  ي اسم ا، محفزةالعوامل من ال ممموعة، ال

 : تيةلنقاط اآل ي ا إجمالهاوهي المحفزات التي حمكن ، وإحمابيةبنواحا أاثر جدحة 

 الممتما الدولي طول أمد القضية وارج.  

 العسكرة المتمدلة بين أطراف النزاع وآخرها مناوشات منبقة الكراااات.  

 مروا جبهة البوليسااحو بمرالة انتقالية ارجة بعد اايل زعيمها محمد عبد العزحز.  

  الصحراء الغربيةعقبات االقتصال المغربي والتضييغ الدولي تماه أاقيتا  ي ثروات. 

  

 سينااحوهات مستقبلية محتملة: *

صوف  صحراوحةبخ ضية ال ستقبلية المحتملة للق ستدوا ، المآالت الم سينااحوهات  إنها غالبًا   ي  لك ال

 : تيةقعة اآلالمتو

ها  اال ما ، المتأزم والمتأاجح بين مواقد األطراف المتنازعة عليهاالسططينااحو األول: بقاء أزمة الصططحراء على 

استمراا التدخالت الدولية  ي أوقات اشتدال الصدام بين تلك األطراف لنزع  تيل اشتعال ارا جدحدة  ي منبقة 

سالسة من الميثاا ، المغرا العربي ضمن مقتضيات قانون المالة ال صحراء  وهو ما حعني لحمومة إلااج قضية ال

  النزاع.ؤاد على إحمال ال سلمي ترضى عنا أطراف األممي والم

في والخ الضمنيقيام مملس األمن الدولي بممااسة ضغوط على أطراف الصراع من خالل التلوحح السينااحو الثاني: 

سابابإمكانية  صل ال ضمن الف ضية  ضية. و ي هذا اإلطاا قد اال ، إلااج الق تممدت مواقد المتنازعين  ي الق



   
 
 
 
 
 
 

جدحدة بهدف خلخلة الممول واسططتكشطاف  تعول للواجهة بعض المقتراات الماضططية  ي أثواا وأشططكال وأنماط

  .طبائا التعاطي ممدلًا ما تلك المقتراات وغيرها

صحراء الغربية سينااحو الثالث: بروز زعامات وايانات جدحدة ومؤثرة  ي ال شن قد ، ال صراع وتد تتماوز أطراف ال

ستكون هذه الكيانات والزعامات مزاوع، لواقا جدحد لم حكن  ي الحسبان ة ومد وعة عبر تكتالت لولية وغالبًا ما 

صة صالح خا صحراوحة، لها اعتبااات وم ضية ال صرحن للق صيلة نابعة من عمغ المنا   ،اما حمكن أن تكون ايانات أ

ستراتيمية زمانية ومكانية تتيح لها بحيث حتوقا ألٍي من تلك الكيانات أن تتمكن من  سط نفوذها و غ اؤى ا ب

 الممهواحة السالسة  ي منبقة الصراع.بزو  ا قد حنتج عنمختلد تشكيل واقا ميداني 

خاصة  ي اال انسدال األ غ السياسي ، وهو ااتمال مستقبلي قائم وموجول، نشوا ارا جدحدةالسينااحو الرابا: 

صحراء شأن الحل  ي ال ضي ب سكري الدائم عبر ، والتفاو وهو ما حمكن أن حكون نتيمة طبيعية لحالة االاتكاك الع

 وبدعم محتمل من بعض الحراات االنفصالية المتأهبة  ي الصحراء. ، الصراع أطرافالحدول بين 

سينااحو الخامس:  ستوى  (مؤقت)قيام مملس األمن الدولي واألمم المتحدة بتمميد ال صحراوحة على الم ضية ال للق

اونا واالًا؛ وهو ااتمال ضعيد اغم ، الصراع لبر يما سحب بعثة المينواسو نتيمة المواقد الصاامة ، األممي

صحراءوذلك  ضية ال صوف ق لحتمية الرغبة الدولية  ي إحمال ذاحعة أو ، إما لر ا الحرج عن الممتما الدولي بخ

اماحة للمصطالح ، ذاتها قضطيةالاسطمية معلنة للتدخل  ي شطئون المنبقة ومنها منبقة المغرا العربي عبر 

 روات المنبقة.  الدولية وتحراًا منبقيًا  ي إطاا التنا س الدولي على ث

تقصي با خااج  البوليسااحو(/  )المغراالصراع  طر يادوث تحوالت ضعد جذاحة لدى أاد السينااحو السالس: 

سي للقضية سيا  واذلك، وتعد جبهة البوليسااحو هي األقرا لهذه التحوالت بفعل ما تمر با من أزمات، المشهد ال

جذاي  ي الموقد الم ادوث تحول  قد حنتج عن ذلك تحوالت  ي ، زائري من القضططيةبفعل ااتماالت  ومن ثم 

صحراء ااملة إلى المملكة المغربية ضم ال ضية و ضياع اغ ، الموقد الدولي ابما حترتب عليها تمميد الق ومن ثم 

 مصيره.الشعب الصحراوي  ي تقرحر 

  



   
 
 
 
 
 
 

 خاتمة

تعال الدولي واإلقليمي والمحلي؛ اال  صحراوحة تنبوي على قدا ابير منالبد من التأايد على أن صعوبة المشكلة ال

بقدا اهتماما الفائغ بتأمين مصالحا االقتصالحة ، عن الول للمشكلة الممتما الدولي غير مهتم بالبحث المدي 

ستراتيمية  ي  سية واال سيا صراعوال  ي هذا واإلقليمية أغلب المبالاات والتداخالت العالمية لذا  إن ، منبقة ال

صية المنبقة ، ذا الرمال  ي العيون هي من قبيل، النزاع صو ومن قبيل إحمال ذاائا منبقية ومقبولة القتحام خ

. ومن جهة أخرى  إن شططيوع منبغ  ي ال جوانبها ونباقاتها السططياسططية واالقتصططالحة واالجتماعية واألمنية

سية األنانية  سيا ستحواذال صراع تعاطي على المغرا ي ال حزال حغلب  واال شرحن والثانوحين المعظم أطراف ال مبا

ضيةهذه  ي  شائكة الق حظل ، من جهة ومراوغات الممتما الدولي، من جهةوبين أنانية المتنازعين . الممتدة وال

صحراوي محموبًا  شعب ال صيره. ال شاهدة عن اقا  ي تقرحر م صحراوحة  ضية ال سة على وتظل الق سا شل ال  

سانية إلى اين. ضياع اإلن صفة عامة و ضًا محفو ة تبقى ، غير أنا ب صحراء أح ضية ال بتداعياتها المنفتحة  ق

ستقباًل على  صعدةم سكرحة الدامية، ال األ سينااحو المواجهات الع صعيد العولة ممدلًا إلى  ضا ًا إليا ، ومنها  م

ستهد ة لمنبقة المغرا العربي سعى إليا أطراف لولية وإقليمية من ، صعيد التمزئة المحتملة والم وهو ما ت

باإلضططا ة ألطراف أخرى تنظر لمشططكلة ،  ي المنبقةوة  ي اسططتعالة الدوا االسططتعمااي القدحم البامعين بق

وإلى غير ذلك ، إقليميًا ولوليًاأقلها اعتبااات البحث عن لوا سياسي  اعل ، الصحراء الغربية و غ اعتبااات خاصة

راوحة المزمنة والعصية على الحل من اعتبااات وايثيات ال تخفى عن أعين المهتمين برصد مالمح المشكلة الصح

 اتى اآلن.
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