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أحمد اهللا عز وجل الذي أصبغ على نعمه ظاهرا و باطنا ووفقني في إتمام هذه 

المذكرةو أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف األستاذ المحترم  

"مراد جوابي"الذي لم يبخل بنصائحه و إرشاداته و توجيهاته القيمة كما أشكر من 

ساعدني في إنجاز هذه المذكرة من قريب ومن بعيد كما أشكر كل أساتذتي الذين 

 سهروا و تعبوا ولم يدخروا جهدا من أجل تعليمي.
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إلى من تعجز الكلمات عن ذكر مآثرهما إلى من حلما أن يرياني 
أتخطى دراجات العلم و النجاح إلى الذين لن أوفيهما حقهما مهما 

قلت فيهما إلى:    أمي 

و أبي 

إلى كل أفراد العائلة الذين حملوا معي هم إكمال مشواري الدراسي. 

إلى كل األصدقاء و الزمالء الذين تركوا بصماتهم في حياتي. 

 إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد.
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إلى من أبتغي رضاھما بعد رضا هللا إلى والدي العزیزین، راجیا 
رضاھما 

مجاھدا لبرھما ما استطعت إلى ذالك سبیال إلى من أدین لھم 
بالفضل وألمس 

منھما النبل إخواني وأخواتي إلى كل من یعرفوني ویحبوني 
وجمعت بیني وبینھم مودة ورحمة 

إلیھم أھدي ھذا العمل المتواضع محبة ووفاء وعرفانا 
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 المقدمة :
 

 تمهید 

ال یزال تقریر المصیر السیاسي للشعوب، یشكل حجر الزاویة في الحیاة الدولیة 

المعاصرة، ذلك أنه یمثل أداة قانونیة لتمكین الشعوب الخاضعة الیوم للسیطرة االستعماریة 

األجنبیة من تحقیق استقاللها وٕاقامة دولة مستقلة ذات سیادة، ویشكل تقریر المصیر 

السیاسي أحد األسس القانونیة األكثر أهمیة لالعتراف بمشروعیة ذلك الكفاح والتسلیم 

بالطابع الدولي للمنازعات الحربیة التي تثور في هذا الشأن، وااللتزام القانوني لمساعدة 

الشعوب، ومن جهة أخرى فإن تقریر المصیر السیاسي، مرتبط بتصفیة االستعمار الذي تبذل 

الجهود الحقیقة من أجل إزالته، ولعل ما یؤكد ذلك االرتباط، أن االعتراف بتقریر المصیر 

 السیاسي للشعوب المستعمرة سیتتبع نتیجة ضروریة، هي رفض االستعمار في جمیع صوره.

یعتبر نزاع الصحراء الغربیة أحد أقدم النزاعات في العالم، وأكثرها إهماال، في حین 

، حیث بدل 1975 إلى 1884بقیت هذه المنطقة تحت إدارة االستعمار االسباني منذ سنة 

أن ینال هذا اإلقلیم إستقالله تم تقسیمه بین كل من المملكة المغربیة والجمهوریة الموریتانیا 

، نتیجة الضغط الذي مارسته المم 1975وبعد االنسحاب المفاجئ لالستعمار اإلسباني سنة 

 ضمن األقالیم 1963المتحدة علیها لمنح االستقالل لإلقلیم، الذي اعتبرته هذه األخیرة سنة 

 التي یجب تصفیة االستعمار منها.

 سنة بین كل من المغرب وموریتانیا ضد 16فبعد أن دارت الحرب في المنطقة لمدة 

 لیستمر 1979جبهة البولیساریو الممثل الرسمي للشعب الصحراوي، انسحبت موریتانیا سنة 

 والتي تم فیها التوقیع على مخطط التسویة 1991النزاع بین باقي األطراف حتى سنة 

بإشراف من األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة الذي نص على وقف إلطالق النار 

 وٕاجراء استفتاء تقریر المصیر.

 سنة من تاریخ وقف إطالق النار وبدایة مصار التسویة 26فبعد مرور أكثر من 

األممي تم خالل هذه الفترة إصدار العدید من القرارات واقتراح العدید من الحلول السیاسیة 

 المختلفة، لكن رغم ذلك ال یزال النزاع قائما إلى یومنا هذا.
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 أهمیة الموضوع:

مع استمرار حالة الجمود الذي یشهده ملف الصحراء الغربیة أو ما أصبحت تسفر 

عنه جهود األمم المتحدة في هذا اإلطار من تبادل لالتهام حول الطرف المعرقل، ومن خالل 

تداول الملف سنویا على طاولة مجلس األمن الذي ینجح في تحدید حل لألزمة لكنه دائما 

یفشل في إصدار قرار یفرض بموجبه تلك الحلول، ومن خالل عدم اعتراف اسبانیا بتاریخها 

المشین تجاه اإلقلیم، توجه لها األصابع في كل مرة على أنها الطرف المعرقل إلیجاد تسویة 

 للملف.

من هنا تبرز أهمیة الموضوع المطروح في شكل توضیح النزاع في الصحراء الغربیة 

خاصة وأن القضیة وصلت إلى مرحلة تتطلب قرارا صارما من مجلس األمن تحت البند 

 السابع لتطبیق الشرعیة الدولیة.

 - مبررات اختیار الموضوع:2

 هناك عدة مبررات ذاتیة وموضوعیة دفعتنا إلى اختیار هذه الدراسة من أهمها: 

 أ- المبررات الذاتیة:

تعود مبررات اختیارنا لهذا الموضوع عن غیره، لما یتم به من أهمیة كبیرة بالنسبة لنا 

 بهدف إظهار وٕابراز حقیقة النزاع في الصحراء الغربیة، وجاءت كما یلي:

القضیة الصحراویة- والتي شكلت عائقا أمام –- الرغبة في التطلع على أهم قضایا العصر 

تقدم مسار اتحاد المغرب العربي الذي أصبح ضرورة إستراتیجیة نفرضها المعطیات الدولیة 

الراهنة، كما أن هذه القضیة شكلت تهدیدا مستمًرا الستقرار المنطقة، كما أن اعتبار إقلیم 

 الصحراء الغربیة كآخر مستعمرة في إفریقیا تعطي للدراسة خصوصیتها.
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 ب- المبررات الموضوعیة:

 أما فیما یخص المبررات الموضوعیة إلختیارنا هذا الموضوع، فیمكن حصرها في: 

إبراز إهمال القضیة من طرف دول الوطن العربي ككل، في حین أنها جزء ال یتجزأ  −

 من الكیان العربي.

قلة الدراسات واإلهتمامات العلمیة واألكادیمیة التي تختص بدراسة قضیة الصحراویة  −

 بشكل معمق.

ِاهتمام الباحثین األجانب بدراسة النزاع في الصحراء الغربیة عن غیرهم من  −

الصحراویین والعرب، خاصة فترة االستعمار اإلسباني وموقف هذه األخیرة تجاه 

النزاع الحالي، مع أننا نعتقد جازمین أنه لم یتم التطرق له سلفا بصفته األكادیمیة 

 والعلمیة من طرف الكتاب أو المحللین العرب.

اإلهتمام بالموضوع ینبع أساسا من أهمیة القضیة في حد ذاتها، بحیث أّن أي  −

تطورات تجري في هذه المنطقة سیكون تأثیر كبیر على العالقات الدولیة والمغاربیة 

 وذلك لتشابك وتداخل مصالح العدید من الدول فیها.

 - أهداف الموضوع:3

 تتمثل أهداف دراسة هذا الموضوع في العدید من النقاط أبرزها:

 دعم وٕاثراء المكتبة الوطنیة بدراسة جدیدة  للقضیة الصحراویة. −

الرغبة في تسلیط الضوء على القضیة الصحراویة خاصة وأنها تشكل أحد معوقات  −

 التكامل في إطار اتحاد المغرب العربي.

معرفة اهم التطورات التي شهدتها القضیة الصحراویة و التعرف كذلك على موقف  −

 المغرب و جبهة البولیساریو من  هذه القضیة .
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 - أدبیات الدراسة:4

تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع الصحراء الغربیة، ولكن نحن نركز على النزاع 

 بین المغرب والصحراء الغربیة، حیث یمكننا رصد بعضها من هذه الدراسات.

، تقریر المصیر وقضیة الصحراء الغربیة- كتاب األستاذ بن عامر تونسي بعنوان: 1

)، تناول هذا الكتاب الجانب 1987الصادر في الجزائر (المؤسسة الجزائریة للطباعة سنة 

 القانوني للنزاع.

الصحراء الغربیة في األمم المتحدة والحدیث عن - الدكتور إسماعیل معراف بعنوان: 2

 ).2010، الصادر في الجزائر (دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الشرعیة الدولیة

- الدكتور "عمر إسماعیل سعد اهللا" بعنوان: تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون 3

 ).1986الدولي العام المعاصر (المؤسسة الجزائریة للطباعة، 

 - اإلشكالیة :4

تحاول هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالیة المركزیة التالیة من خالل طرح سؤال 

 مفاده: 

إلى أي مدى أّثر تمسك المغرب وجبهة البولیساریو في مواقفهما و ما هي الفواعل 

 إلى 2001التي أثرت على حل النزاع في الصحراء الغربیة في الفترة الزمنیة الممتدة من 

 ؟2017

 و إلدراك هذه اإلشكالیة تم طرح عدة أسئلة فرعیة وهي:

ما موقف المغرب و جبهة البولیساریو من  النزاع ؟ و ماهي مواقف الفواعل الدولیة  −

 واإلقلیمیة من النزاع؟

 ماهي  المقترحات  التي قدمتها األمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي المغربي ؟  −

 ما هي نتائج التسویة السلمیة لنزاع في الصحراء الغربیة ؟ −
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 - فرضیات الدراسة:5

 لإلجابة على التساؤالت أعاله، نطرح فرضیة رئیسیة وفرضیات فرعیة:

 الفرضیة الرئیسیة:

  تمسك المغرب وجبهة البولیساریو بمواقفهما وعدم تقدیم تنازالت أدى لعرقلة مسار

 تسویة االممي لنزاع في الصحراء الغربیة. 

 الفرضیات الفرعیة:

النزاع الحاد بین المغرب و جبهة البولیساریو راجع إلى األهمیة الجیواستراتیجیة  −

 الكبیرة التي تحظى بها الصحراء الغربیة  

كلما زاد تدخل االطراف الخارجیة في القضیة الصحراء الغربیة زاد النزاع حدة و  −

 تعقید .

نجاح مسار التسویة االممي في الصحراء الغربیة مرتبط بمدى تقدیم المغرب و جبهة  −

 البولیساریو لتنازالت خالل المفاوضات .

 - حدود الدراسة:6

 - اإلطار المكاني والزماني:

تتمحور حدود الدراسة حول إطاریین، أولهما مكاني والثاني زماني، فبالنسبة لإلطار 

 المكاني، یتمثل في تحلیلنا للنزاع الواقع في الصحراء الغربیة، كإقلیم جغرافي.

- 2001 فسیكون مرتكز على الفترة الزمنیة ما بین اإلطار الزمانيأما في ما یخص 

 واالهتمام سیكون بدراسة األحداث التي توالت بعد ذلك إلى غایة األشهر األولى من 2017

 .2017عام 

 - اإلطار النظري:

 اعتمدنا في تحلیلنا لهذه الدراسة على النظریات التالیة :
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 نظریة األلعاب:

في مفهومها الواسع یمكن فهم نظریة األلعاب على أنها معالجة علمیة أي نظریة 

للعب "المقصود باللعب هنا لیس اللهو فحسب، بل هي تتعدى ذلك". أما مفهومها األصلي 

فإن نظریة األلعاب هو مجال من مجاالت إهتمام الریاضیات ولها أهمیة كبیرة فیما یسمى 

 وفي العلوم االقتصادیة.   (operation research)بالبحوث المعلوماتیة

وتضم نظریة األلعاب بدراسة إستراتیجیات التصرف أو العمل في ظل نظام منظومة 

 ذات قواعد معینة (هذه القواعد تسمى اللعبة).

نظریة توازن القوى: 

هي نظریة تقوم على أن وجود الدول والتحالفات في حالة تكاد تتعادل فیها قوتها 

العسكریة أمر من شأنه أن یحول دول نشوب النزاع المسلح، وعلیه فإن بعًضا من الدول 

تسعى إلى الحفاظ على التوازن العسكري فیما بینها، ویعتبر سعي إحدى الدول لزیادة قدرتها 

 ویولد سعًیا من قبل الدول الضطرابالعسكریة للصورة التي تخل بالتوازن القوى أمًرا یدعو 

األخرى لتعزیز توازن القوى بمعاهدات تلتزم فیها الدول األطراف بالحفاظ على قوتها 

العسكریة ضمن حدود مقبولة من الدول األخرى.  

 - اإلطار المنهجي: 9

تفترض طبیعة الموضوع االستعانة بعدة مناهج، من أجل اإللمام بأغلب العناصر 

التي لها عالقة بموضوع الدراسة، لمحاولة تفكیك عناصر اإلشكالیة وتتبع خطوات كل 

 مرحلة من مراحلها ولعل أهم هذه المناهج.

 جـ- المنهج الوصفي:

تقدیم االعتماد على المنهج الوصفي، بهدف وصف الظاهرة النزاع في المنطقة 

الصحراویة، ودرجة خطورتها وِانعكاسها على أمن المنطقة بصفة خاصة واالتحاد المغاربي 

 بصفة عامة.
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 ب- المنهج التاریخي:

یستخدم هذا المنهج عن دراسة ظاهرة تحتاج إلى دالئل تاریخیة ویستخدم هذا المنهج 

في كثیر من الدراسات إلتباع الظاهرة من شأنها، وهنا تتطلب من الدراسة استعراض المراحل 

التاریخیة المتعاقبة التي مرت بها المسألة قید الدراسة، وهذا خالل استعراض كرونولوجیا 

ألهم األحداث التي طبعت النزاع عبر فترات تاریخیة ماضیة وذلك بغیة الوصول إلى 

 استنتاجات تساعدنا على تحلیل القضیة.

 أ- منهج دراسة الحالة:

یستخدم هذا المنهج لدراسة ظاهرة معنیة، حیث یسعى الباحث من ورائه إلى دراسة 

دقیق لمعرفة بعض الخفایا التي ال یمكن دراستها في الدراسات العامة، حیث استعملت 

الدراسة هذا المنهج لمعالجة القضیة الصحراویة باعتبارها حالة واحدة ومختلفة عن غیرها 

والتمعن في أهم العوامل المؤثرة في تلك الحالة وٕابراز االرتباطات والعالقات السببیة بین 

 أجزاء الظاهرة.

 - صعوبات الدراسة:10

لعل أبرز عائق یواجه الدارس هو صعوبة تناول الموضوع بموضوعیة مطلقة مع ذلك 

حاولنا رصد المعلومات والحقائق بشكل أكادیمي لتبیان الوقائع كما هي، وثاني صادفنا في 

عملنا یكمن في قلة المراجع المتعلقة بالقضیة الصحراویة، مما جعلنا نعتمد على مراجع 

باللغة األجنبیة كمحاولة إلثراء الموضوع، في حین وجدنا صعوبة في جمع معلومات المتعلقة 

 بموضوع الدراسة.

 تقسیم الدراسة: 11- 

 لإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم تقسیم دراستنا إلى ثالث فصول حیث كان.

 بمثابة اإلطار المفاهیمي والنظري للنزاع الدولي، حیث تطرقنا إلى تعریف - الفصل األول

 النزاع، الصراع، األزمة، التوتر، وٕاضافة إلى ذلك النظریات المفسرة للنزاع الدولي.
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فیدخل في صلب الموضوع، حیث تطرقنا إلى دراسة القضیة من الجانب - الفصل الثاني 

 التاریخي وتطوره، وأطراف النزاع في القضیة.

من الدراسة خصص لرسم مجموعة من التصورات لحل القضیة الصحراویة - الفصل الثالث 

وكیف ساهمت األمم المتحدة والدول اإلقلیمیة في اقتراح حلول لهذا النزاع مع إعطاء البدائل 

 الممكنة إلیجاد حل سلمي یرضي الطرفین، الصحراوي والمغربي دون الرجوع للكفاح المسلح.
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 األول:الفصل 

     المفاھیمي  اإلطار
 والنظري

 



 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

 تمهید: 

یعتبر اإلطار المفاهیمي مدخل مهما لدراسة أي موضوع، فعن طریقه نستطیع تحدید 

المفاهیم المحددة لمتغیرات الدراسة وضبطها، كما یعد اإلطار النظري أیضا مدخل على 

غایة من األهمیة وال یمكن االستغناء علیه في دراسة أي موضوع، فهو الدلیل الذي یوجه 

الباحث من خالل مساعدته على تحدید طریقة البحث ویمده بالخلفیة المعلوماتیة والنظریة 

التي تعطي الموضوع صیغة علمیة خاصة موضوع دراستنا كونه موضوعا متشعبا نظرًیا 

 متعدد المناهج، وغیر مضبوط من حیث المفاهیم، لذلك توجب علینا توضیح معالم الدراسة.
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 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

 المبحث األول: اإلطار المفاهیمي

إن طبیعة الموضوع بحثنا تحتم علینا الوقوف على بعض المفاهیم والمصطلحات 

كونها لها أهمیة كبیرة في مجال البحث العلمي، حیث تعتبر المفاهیم ركنا أساسیا في بناء 

المناهج وصیاغة النظریات وفرض الفروض، لذلك یعد الوضوح المفاهیمي من بین أهم 

 شروط عملیة البحث.

 المطلب األّول: تعریف النزاع وأنواعه.

 - تعریف النزاع:1

یعتبر النزاع من المفاهیم التي دار حوله الجدل، نظًرا لوجود عدة مفاهیم تتقارب مع 

 هذا المفهوم، ولهذا سنقوم بعرض مجموعة من التعاریف التي قدمها الباحثون.

 أ- مفهوم النزاع لغة:

جاء معنى النزاع في قاموس مشتق من كلمة نزع، نقول نزع الشيء ینزعه نزعا، فهو 

منزوع ونزیع، وانتزعه والمعاني، والنزاعة والمنزعة: الخصومة... والنزاعة والمنزعة: 

الخصومة، والمنازعة في الخصومة: مجاذبة الحجج فیما یتنازع فیه الخصمان، وقد نازعه 

 . 1منازعة ونزًعا، جاذبه في الخصومة

وجاء معنى النزاع في قاموس الهدى مشتقا من نازع نزاعا ومنازعة، فنقول فالن نازع 

 .2فالن في كذا: خاصمه وغالبه، وتنازع القوم، اختلف، وتنازع القوم الشيء: تجاذبوه

 

 

 

،            2003، دط، 8أبي الفضل، جمال الدین محمد بن أكرم، ابن منظور، قاموس لسان العرب، بیروت: دار صادر، م- 1
 .352- 149ص 

 .51،  ص 2013 إبراهیم قاللي، قاموس الهدى، الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، دط، د.س،-2

- 11 - 
 

                                                           



 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

 ب- من الناحیة االصطالحیة:

قدم الدارسون العدید من التعاریف للنزاع، وعموما یرى الكثیر من المفكرین أن هناك 

 . 1تصور بین النزاع، األول موضوعي والثاني ذاتي

فالتصور الموضوعي یعتبر النزاع بأنه وضعا تنافسًیا تكون فیه األطراف داعیة 

بتعارض المواقف، إذ یرید فیه كل طرف احتالل موقع یتعارض والمواقع التي ترید أن تحتلها 

األطراف األخرى. أما التصور الذاتي فیعني إدراك الوضع الموضوعي إدراكا مشوها وخاطًئا 

 .2ألنه ینطلق من الذاتیة والخصوصیة

فمصطلح النزاع یرجع في أصوله التاریخیة إلى بدایة تناقض مصالح المجموعات 

البشریة والتهدید القائم لهذه المصالح، وامتداد المصطلح الیوم یشمل كافة المواقف التي ال 

یوجد فیها توافق بین مصالح المجموعات البشریة. إن جوهر االختالف بین التصورین یتمثل 

في كون التصور الموضوعي ینظر إلى النزاع كحالة طبیعیة واقعیا، في حین أن التصور 

 الذاتي یعتبرها حالة إدراك مرضیة عرضیة ولیست طبیعیة متأصلة.

وٕاذا كان التصور الموضوعي یعتبر الحصیلة النهائیة للنزاع حصیلة صفریة أي ما 

یراجعه الطرف األّول یمثل خسارة للطرف الثاني، فإن التصور الذاتي ینظر إلى النزاع على 

 أنه غیر صفري بحیث یمكن االتفاق بالشكل الذي یضمن التعاون، وحتى مكاسب متبادلة.

كما یستخدم مصطلح النزاع عادة لإلشارة إلى: "وضع تكون فیه مجموعة معینة من 

األفراد- سوء قبیلة أو مجموعة عرقیة أو لغویة أو ثقافیة أو دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة 

أو سیاسیة- تنخرط في تعارض واع مجموعة أو مجموعات أخرى معینة ألن كل من هذه 

 .3المجموعات یسعى لتحقیق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك"

 .10، ص 2008، 1حسین بوقارة، تحلیل النزاعات الدولیة، الجزائر: دار هومة، ط- 1
 .11، ص 2007، 1 حسین قادري، النزاعات الدولیة، دراسة وتحلیل، الجزائر: دار منشورات خیر جلیس، ط-2
جیمس دورتي، روبرت بالستخراف النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، ترجمة: ولید عبد الحمى، بیروت، - 3

 .140، ص 1985، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

من خالل هذا التعریف نالحظ أن النزاع یربط بمجموعة من األهداف والمصالح التي 

تكون متناقضة بین الطرفان، فكل طرف یسعى إلى تحقیق أهدافه التي تتناقض مع أهداف 

الطرف اآلخر، فیحدث تعارض فینتج لنا سلوك عنیفا، ونجده بین الجماعات داخل الدولة   

 أو بین الدول التي لیس بإمكانها التنازل عن مصالحها الوطنیة. 

 أسباب السلوك النزاعي لدى الدول إلى الطبیعة البشریة المظلمة  Morgenthauویرجع

التي تحكمها غریزة القوة وجب السیطرة والهیمنة، حیث تزداد هذه الطبیعة العدوانیة عندما 

 تنتقل من مستوى الفرد إلى مستوى الدولة.

نتیجة لقدرة هذه األخیرة على تعبئة واستعمال إمكانیاتها المادیة إلیذاء الدول األخرى، 

 لدعم موقفه وهي كون الشر لدى اإلنسان ومن لدى  Morgenthauوهناك حجة أخرى یوردها

 . 1الدولة میل یتعذر استئصاله

تعریف مایكل نیكوس "النزاع یوجد عندما یرغب شخصان في القیام بأعمال غیر 

متناسقة، ویستطیعون تحقیقها في نفس الوقت كأكل نفس التفاحة مثال أو یریدون القیام 

بأشیاء مختلفة، حیث أن هذه األشیاء المختلفة تتعارض بشكل متبادل، كمثل رغبتهم في 

البقاء معا، لكن واحد یرغب في الذهب إلى السینما واآلخر یفضل البقاء في البیت" نالحظ 

في هذا التعریف أن النزاع یحدث عندما یكون هناك تعارضا واختالف في رغبات األشخاص 

 .2باإلضافة إلى محاولة كل طرف تحقیق أهدافه الخاصة ولو على حساب الطرف اآلخر

 

 

 

جیمس دورتي، روبرت بالستخراف النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، ترجمة: ولید عبد الحمى، بیروت، - 1
  .142، ص 1985، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات عصر العولمة، (مصطلحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة - 2
 http// :www.koutobarabia.com.10/03/2018وٕاعالمیة)، نقل من الموقع: 
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 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

 1بحیث یمكن القول أّن هناك ثالثة أنواع من النزاعات، هي:

 - أنواع النزاعات:2

هو الذي یحصل ضمن القنوات اإلجرائیة المعروفة والمعمول بها أ- النزاع الدبلوماسي: 

كوسیلة وآلیات التفاعل الدبلوماسي والتي حددتها ونظمتها اتفاقیات وقوانین وأعراف دولیة 

ویحصل ذلك في إطار الدبلوماسیة المتعددة األطراف كاألمم المتحدة ومنظماتها 

 المتخصصة، وكذلك المنظمات اإلقلیمیة وغیرها، أو في إطار العالقات الثنائیة المباشرة.

وهو الذي یحصل خارج القنوات المتعارف علیها ولو یتسم هذا ب- النزاع غیر المؤسسي: 

النوع من النزاع بالعنف، ومن األمثلة على هذا النوع من النزاعات قطع العالقات الدبلوماسیة 

 فرض العقوبات، تبادل االتهامات والحمالت الصحفیة وغیر ذلك.

وهو الذي یعطل أو یلغي القنوات القائمة والتقلیدیة للتفاعل النزاعي ج- النزاع المسلح: 

ویستبدلها بوسائل أخرى تتم بالعنف، ویندرج مفهوم الحرب في هذا السیاق ولو أن الكثیر من 

 الباحثین یفضلون استعمال مفهوم النزاع المسلح على مفهوم الحرب الشمولیة المفهوم األول. 

ویعرف كوینسي رایت الحرب كإتصال العنیف بین وحدات متمیزة لكن متشابهة، 

 أن الحرب هي استمرار السیاسة بوسائل أخرى، وهو بذلك یعتبر الحرب »كالوسویتز«ویرى 

الخیارات السیاسیة المتاحة أمام صانع القرار لخدمة أهداف الوحدة أو المجموعة التي یمثلها 

فالحرب إذن لیست غایة بحد ذاتها وبالتالي یجب حسب كال وسویتز إخضاعها دائما 

 .2للسیاسة

 

 

، (مخبر البحوث والدراسات في 1حسین بوقارة، تحلیل النزاعات الدولیة (مقاربة نظریة)، سلسلة دراسات دولیة رقم - 1
 .09- 07العالقات الدولیة)، ص ص 

- 293)، ص ص 1985، 1هیف یوسف حتى، النظریة في العالقات الدولیة، (دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط- 2
294. 
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 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

 المطلب الثاني: مفهوم التوتر واألزمة والصراع.

 - مفهوم التوتر:1

التوتر هو ذلك القلق النفسي الذي یسود العالم بأسره، وینشأ عن أسباب متعددة تهدد 

، لذلك یشیر إلى 1السالم العالمي، وینذر بحرب محلیة أو إقلیمیة قد تتحول إلى حرب عالمیة

حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور ببیان المصالح والرغبة في السیطرة أو تحقیق االنتقام  

غیر أنه یبقى في هذا اإلطار دون أن یتعده لیشمل تعارضا فعلیا وصریحا وتهدیدا متبادال 

  2من األطراف للتأثیر على بعضهم البعض وعلیه فالتوتر هو حالة تسبق حدوث النزاع

وكثیًرا ما رافقت انفجار النزاع وأسباب التوتر في الغالب مرتبط بشكل یثق بأسباب النزاع إلى 

جانب ذلك فإن التوترات إذا تحولت إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عامًال مساعدا             

 أو رئیسیا لحدوث النزاع طالما أنه توتر على عملیة صنع القرار.   

ویختلف النزاع عن التوتر كونه بمجرد حدوثه في العالقات، تبقى العالقات التعاونیة 

 .3قائمة هذا على عكس النزاع إذا قام فإن كل أشكال التعاون تختفي

 ومن أهم أسباب التوتر الدولي نذكر على سبیل المثال:

  قتل رئیس دولة كبرى أو رئیس حكومتها. -1

 توجیه تهدید من دولة كبرى إلى دولة أخرى یتضمن التلویح بالحرب. -2

 حشد الجیوش على الحدود. -3

  االعتداء على إحدى الدول. -4

  تحویل أساطیل الدول الكبرى نحو جهة معینة. -5

موسى بن قصیر، البعد الدیمغرافي في النزاع الفلسطیني اإلسرائیلي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم - 1
 .    17، ص 2008السیاسیة، فرع عالقات دولیة ودراسات إستراتیجیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

فؤاد جدو، دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة حالة منظمة أطباء بال حدود، مذكرة مقدمة لنیل شهادة - 2
، ص 2010الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص سیاسة مقارنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

10. 
 .25، ص 2001عدنان السید حسین، العرب في دائرة النزاعات الدولیة، لبنان، مطبعة سیكون، دط، - 3
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  خرق إحدى معاهدات السالم واألمن المتبادل. -6

فالتوتر إذن هو حالة من الشدة واالنفعال تعبر عن بدایة خروج النزاع من مرحلته 

الكامنة إلى العلن، فتوتر العالقات بین الدول خاصة بین تلك التي تتبنى نهجا نزاعیا فیما 

بینها وكثیرا ما ترافقه الحمالت الدعائیة والهجمات اإلعالمیة، فالتوتر إذن یعكس حالة من 

الخوف والعداء والرغبة في السیطرة أو تحقیق االنتقام، فأسباب التوتر في الغالب مرتبطة 

 .1بشكل وثیق بأسباب النزاع

حسب "مارسیل میرل" التوتر هو "مواقف نزاعیة ال تؤدي مرحلیا على األقل إلى 

، إذن فالتوتر یعتبر المرحلة األولى التي تؤدي إلى السلوك النزاعي، حیث أن 2اللجوء للقوة

صانعي القرار تنتابهم لحظات من الشك اتجاه سلوك اآلخرین، مما یجعلهم یتصرفون بطریقة 

قد تستغفر الدول األخرى، لتحدث بذلك شرخا في العالقات ومنه قد تتجه الدولة للدخول في 

 صراع مع األطراف األخرى. 

وعلیه فالتوتر لیس كالفراغ، ألن هذا األخیر یشیر إلى تعارض فعلي وصریح وجهود 

 .3متبادلة بین األطراف للتأثیر على بعضهم البعض

یختلف التوتر عن النزاع، إذ یشیر التوتر إلى حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور 

وتباین المصالح أو ربما الرغبة في السیطرة أو تحقیق االنتقام، والتوتر حالة سابقة على 

النزاع وكثیرا ما رافقت انفجار انتزاع، كما أن أسباب التوتر هي في الغالب مرتبطة بأسباب 

النزاع، كما أن التوترات إذا تحولت إلى شكل خطیر قد تكون بدورها عامل مساعدا أو رئیسا 

 لحدوث النزاع.

أحمد فؤاد أرسالن، نظریة الصراع الدولي، دراسة في تطور األسرة الدولیة المعاصرة، القاهرة: الهیئة المصریة العامة - 1
 .19، ص 1986للكتاب، دط، 

 .96، 95 ص، ص 1992عبد العزیز جراد، االعالقاات الدولیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة لفنون المطببعة، - 2
-موسى بن قاصیر، البعد الدیمغرافي في النزاع الفلسطیني اإلسرائلي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 3

 . 18، 17، ص 2008السیاسیة، فرع عالقات دولیة ودراسات إستراتیجیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

یعتبر التوتر بدایة لحالة نزاعیة، وال یتعارض وجوده مع وجود حاالت التعاون، بینما 

النزاع هو حالة صراعیة ال تتضمن عالقات تعاون. بإعتبار أن التوتر كمرحلة سابقة للنزاع 

فهو ال یؤدي وحده إلى الصراع وٕانما یعود ذلك إلى میل األطراف الستخدام أو أظهار سلوك 

النزاع، بمعنى أن الشك والریبة وعدم الثقة بین األطراف لیست كافیة لتولید النزاع بین 

 في هذا Holistiاألطراف، وٕانما المهم الموقف المتعارض ألطراف النزاع، ویذهب هولستي

 والریبة والشك لم تكن شروطا كافیة لحدوث صراع             Antagonismاإلطار إلى أن العداوة

أو أزمة، أي أن التوتر قد ال یتحول إلى نزاع إذ تمكن األطراف الحد من شدة التعارض في 

 .1المواقف، وذلك بإدارة هذا التوتر بطریقة عقالنیة

والتوتر من الناحیة اإلجرائیة: "وضع انفعالي یأتي بعد األزمة، یعبر عن الخوف 

بسبب انعدام الثقة، وهذا ما یولد العداء ضد الطرف اآلخر، والرغبة في االنتقام والسیطرة 

 لیعبر عن بروز نزاع بعدما كان هذا األخیر كامنا.

 - مفهوم األزمة:2

 ومتالزمة اإلنسان 2األزمة ظاهرة إنسانیة وجزء من نسیج الحیاة منذ العصور القدیمة

وهي تنشأ في أیة لحظة وفي ظروف مفاجئة نتیجة ظروف داخلیة أو خارجیة تخلق نوع من 

التهدید للدولة أو المنشأة أو الفرد وبتحتم التعامل معها للقضاء علیها أو التقلیل من شأنها 

والحد من خسائرها وتأثیراتها االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة حتى أنها أصبحت سمة من 

سمات الحیاة المعاصرة اإلنسان والمجتمعات والدول، األمر الذي أدى إلى االهتمام بما 

وبإدراكها كأسلوب وقاضي ومستقبلي للتكیف مع التغیرات المفاجئة التي قد تحدث قبل 

حدوث األزمة أو أثناء حدوثها، وقد ازدادت األزمات وخطورتها في العصر الحالي حتى أن 

مصطلح األزمة أصبح من أكثر المصطلحات شیوًعا واستخداما وعلى كافة األصعدة 

 .95 عبد العزیز جراد، مرجع سابق ذكره، ص -1
، ص 2011على بن هلواللدویلي، إدارة األزمة وٕاستراتیجیة المواجه، الریاض: جامعة دایف العربیة للعلوم األمنیة، دط، - 2

01-03. 
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والمستویات، فهناك أزمة اقتصادیة وأزمة سیاسیة وأزمة اجتماعیة وصحیة كما توجد أزمة 

 دولیة وأزمة إقلیمیة.

ومن هنا نجد أّن األزمة: موقف مضطرب ومتوتر ینتج عنه إحساس بالخطر یتطلب 

مجهودا للتعرف على األزمة، وتعد األزمة من أكثر المصطلحات تدوًال في مختلف األنظمة 

والتخصصات وأیضا في مختلف المستویات من الفرد إلى المجتمع والمنشأة والدولة حتى أن 

 تعریفاتها تعددت وتنوعت.

" األزمة بأنها تسلسل تفاعلي بین Diesing" و"دیزینج Snyderویعرف "جلن سنایدر

حكومة دولتین أو أكثر في صراع شدید ال یصل إلى درجة حرب حقیقیة ولكن یحوي بین 

 .1طیاته بدرجة كبیرة احتمالیة نشوب تلك الحرب

وفي مجال األزمات الداخلیة هي: "حدث مفاجئ یهدد حالة األمن والمصلحة القومیة 

وتتم مواجهه في ظروف تتسم بضیق الوقت وقلة اإلمكانات ویترتب على تفاقمه نتائج 

 .2خطیرة

وعرفتها: "ارتفاع الصراعات إلى مستوى یهدد بتغیر طبیعة العالقات الدولیة بین 

 الدول".

نالحظ من خالل هذه التعاریف: أن األزمة تعبر عن حالة من عدم االستقرار 

الفجائیة التي تؤثر على النظام الدولي تحدث في غالب األحیان بشكل مفاجئ قد تؤدي إلى 

النزاعات ولكن لیس بالضرورة كل األزمات قد تؤدي إلى النزاعات، ویصعب مواجهتها بسبب 

 .3ضیق الوقت

 .04علي بن هلواللدویلي، المرجع السابق، ص - 1
2- Loyd. W, Songer and Jan Reber A, Crisis Management System Security Management N.Y.S, 
September, 1987, PP 08-09.  

 .04، ص 2002، 42عین سفاح وقحطان حسین طاهر، ماهیة األزمة الدولیة، مجلة العلوم السیاسیة، العدد - 3
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وقد عرف مایكل بوشیر" األزمة اعتمادا على الظروف التي ترافقها فیؤكد على أن 

األزمة هي: حالة ترافقها ظروف أربعة ضروریة تفي بغرض قیامها ویرى "برشید" أن 

 الظروف األربعة هي: 

 

  تهدید القیم والمصالح العلیا. -1

  تغییر في البیئة الداخلیة والخارجیة. -2

 احتمالیة استخدام العنف والقوة العسكریة. -3

  ضیق الوقت ومحدودیة عند األشخاص. -4

فاألزمة هي تحول فجائي عن السلوك المعتاد بمعنى تداعي سلسة من التفاعالت 

، أو المصالح الجوهریة 1یترتب علیها نشوب موقف مفاجئ ینطوي على تهدید مباشر للقیم

للدولة، مما یستلزم ضرورة اتخاذ قرارات سریعة في وقت ضیق وفي ظروف عدم التأكید 

 وذلك حتى ال تنفجر األزمة في شكل صدام عسكري أو مواجهة. 

 الذي یجسد تصارع إرادتین وتضاد مصالحها 2ویقترب مفهوم األزمة من مفهوم النزاع

إال أن تأثیره ال یبلغ مستوى تأثیرها الذي یصل إلى درجة التدمیر، كما أن النزاع یمكن تحدید 

أبعاده واتجاهات وأطرافه وأهدافه التي یستحیل تحدیدها في األزمة، وتتصف العالقات 

النزاعیة دائما باالستمراریة، وهو ما یختلف عن األزمة التي تنتهي بعد تحقیق نتائجها السلبیة 

 أو التثمین من مواجهتها.

1- ArieOfri, Crisis and opportunity for casting, orbid a journal of world affairs, Vol 26, N°4, Writen, 
1983, PP 72- 82. 

، 1997علیوة السید، إدارة األزمات والكوارث (حلول عملیة وأسالیب وقائیة)، القاهرة، مركز القرار لإلستشارات، دط، - 2
 .06ص 
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تعریف إجرائي لألزمة "هي عبارة عن تهدید مفاجئ لصانع القرار بسبب تغیر البیئة 

الداخلیة والخارجیة وعدم إدراك تداعیات هذا التغییر، وبالتالي یصعب فیها اتخاذ قرار نتیجة 

 لضیق الوقت وترتبط نتائجها بكیفیة إدارتها من األطراف المعنیة بها".

 -  مفهوم الصراع:3

بعد الصراع حتمیة ومالزمة للتغیر االجتماعي، وهو تعبیر عن عدم التوافق في 

المصالح والقیم والمعتقدات، فالصراع ظاهرة طبیعیة في كل المیادین، یكون مباشًرا أو غیر 

مباشًرا أو مسلحا أو واضحا أو كامنا بهذا المعنى فإن الصراع هو حالة من اختالف في 

المواقف واالتجاهات، إذ یمكن اعتباره أعمق من النزاع، وذلك عادة ما یكون الحدیث عن 

إدارة الصراع ولیس حله، باستخدام مختلف وسائل حل النزاعات، فالصراع أوسع مثل 

الصراع الحضاري بین اإلسالم والغرب، والصراع اإلیدیولوجي بین ما كان یعرف بین 

 .1المعسكر الشرقي والغربي، إذ غالبا ما یمتد الصراع لعقود طویلة بل لقرون عدیدة

ویشیر عادة مصطلح الصراع إلى "حالة أو وضع تقوم فیه جماعة من البشر 

باالشتباك في نوع من التعارض الواعي مع جماعة أخرى أو أكثر من جماعة، على أساس 

 أن الجماعات المناوئة تبدوا أنها تسعى إلى أهداف ال تقبلها الجماعة األخرى.

فالصراع هو نوع من التعامل حول قیم ودعاوي بشأن الموارد والسلطة، أي أن 

ینطبق على التفاعل الذي یبحث بین البشر وبعضهم البعض، فهو أكثر من Conflitالصراع 

 التنافس الذي هو أبسط صور الصراع ومن صور الصراع المعقدة، األزمة والتوتر والنزاع.

والصراع هو تنازع اإلرادات الوطنیة والقومیة، وهو ناتج عن االختالفات والتناقضات 

بین أهداف الدول وٕامكانیاتها، والصراع ال یتخذ شكل المواجهة المسلحة، وٕان كانت أشكاله 

ومظاهره تتعدد، كأن یكون سیاسیا أو اقتصادیا أو عالمیا أو تكنولوجیا، والصراع تتعد 

 .96، ص 2010 عبد القادر محمد فهمي، النظریات الجزئیة و االكلیة في العالقات الدولیة،النشر دار الشروق، -1
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وسائله كأن تكون حصارا أو تهدیدا أو تحالفا أو تحریضا، وتتعدد أسبابه كأن تكون سیاسیة               

 .1أو اقتصادیة أو إستراتیجیة اجتماعیة وفي مجمل مظاهر صراع ال تقع الحرب

فحسب معهد "هاید لبرع" الدولي لبحوث الصراع، یعرف الصراعات بإعتبارها: 

"تصادم المصالح الختالف في المواقف أعلى القیم الوطنیة على األقل بین طرفین من 

الجماعات المنظمة والدول ومجموعة من الدول، والمنظمات التي هي مصممة على السعي 

 نحو تحقیق مصالحها ونصره قضایاهم". 

كما یرى "أحمد فؤاد أرسالن" أن الصراع الدولي هو ظاهرة عدم التوافق أو التناقض 

في المصالح، القیم واألهداف القومیة بین القوى الفاعلة في النظام الدولي الذي یتمیز بحتمیة 

التفاعل بین وحداته المتفاوتة في طاقاتها وٕامكاناتها المتناقضة في منطقاتها القدیمة 

 .2واالیدیولوجیة

 یرى "بأن الصراع هو إرادة المجتمع في امتالك  Ryman Aronأما "ریمون أرون"

المزید من األشیاء والعیش نحو األفضل یجعل المجتمع في امتالك المزید من األشیاء 

 والعیش نحو األفضل یجعل من الصراع كآلیة".

، فهي تشیر إلى حصول التضاد بین دوافع Confliettheoryبینما نظریة التصارع

ورغبات متعارضة، مما یؤدي كقاعدة إلى نشوء التوتر العاطفي لدى الشخص، إذا أصبح 

االختالف قائما بین الباحثین حول مصطلح الصراع ومفهومه الفلسفي والمادي من جهة 

 .3واالجتماعي والسیاسي من جهة أخرى

تبدو العالقة بین النزاع والصراع من خالل إبقاء النزاع على مسائل معینة لفترة طویلة 

دون أن یكون هناك حال لها، فعند هذه الحالة یكون النزاع صراعا، أو عندما یهدد أحد 

 .15- 16اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
 .153-151، ص ص 2002، 1عبد اهللا مصباح، السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة، لیبیا: دار الرواد، ط- 2

3- Roger T Johnson, Dadvid W, Vhnson : About conflict Resolution, the Cooperative Learning at the 
Univsrsity of Miniesota, in: http://www.cooperation.org/conflict, html/21/03/2018, P11. 
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أطراف باللجوء إلى استخدام العنف في حل النزاع، وهو یجعل المصطلحین في تداخل 

أحیانا، إذ ینقلب الصراع الغامض إلى نزاع مع وجود عوامل أخرى قد تتدخل في هذا وذلك. 

ومقابل الصراع یبدوا النزاع قابال للتسویة، ألنه یحفظ مصالح معینة لألطراف، بینما قابلیة 

 .1التسویة في الصراع أصعب من النزاع وغالبا ما یستخدم المفهومان وكأنهما مفهوم واحد

 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري للنزاعات.

توجد العدید من النظریات التي قامت بتفسیر النزاعات الدولیة ووضحت أسباب 

 حدوثها، ومن بین هذه النظریات.

 المطلب األول: النظریات النفسیة واالجتماعیة المفسرة للنزاعات الدولیة.

یذهب التفسیر السیكولجي إلى اعتبار أن انتزاع ینشأ من البناء الذاتي - النظریة النفسیة: 1

للفرد سواء في نطاق فردي أو في نطاق جماعي إذ البد من أخذ الواقع االجتماعي والبناء 

النفسي للفرد كعملیة عضویة مترابطة التفسیر للسلوك العدواني، ففي الماضي كان بعض 

علماء النفس یفسرون بشكل مباشر السلوك العدواني في الجماعات بأنه نتیجة طبیعة 

السلوك العدواني عند الفرد، ویبدو أنهم استخدموا التصور األفالطوني حول الدولة على 

اعتبار أنها التعبیر المجسم عن الفرد وحولوا ذلك إلى تعبیر علمي یعتبر الفرد الصورة 

 . 2المصغرة للمجتمع

فالخصائص النفسیة للفرد والجماعة في ظروف معینة تعد المؤشر األساسي الختیار 

الحرب أو التكامل أو التسویة السلیمة للنزاعات، وبذلك فإن هذا المدخل یمثل مكانة بارزة في 

مختلف الدراسات التي تتناول بالتحلیل ظاهرة النزاع الدولي، ویركز بعض العلماء تفسیرهم 

 .200،ص2007، 1حسین قادري، النزاعات الدولیة، دراسة وتحلیل، الجزائر: دار منشورات خیر جلیس، ط- 1
جیمس دورثي، روبرت بالستغراف، النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، ترجمة: ولید عبد الحي، بیروت، - 2

 .140، ص 1985، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

- 22 - 
 

                                                           



 اإلطار المفاهیمي و النظري                الفصل األول:                                
 

للدوافع المحركة لعملیة النزاع والتصارع على المستوى الدولي في نطاق ما یسمونه بنزعة 

صناع القرار إلى التدمیر وهي النزعة التي تجد أساسها في غریزة حب السیطرة والتسلط 

، والحروب في أریهم توفر الفرصة المثلى 1والمیل إلى االنتقام والتوسع والمخاطرة والصراعات

إلرضاء هذه الدوافع الكامنة في أعماق الطبیعة اإلنسانیة نفسها على اعتبار أن بعض 

علماء النفس یعتبرون أن الدافع العدواني موجودا باستمرار داخل اإلنسان، ویقتض الرص 

لیعبر عن ذلك، وهو الوضع الذي تعبر عنه سیاسة الو.م. أو إسرائیل مع العالم العربي، إذا 

طالبت منه تغییر المناهج التعلیمیة باعتبارها تحتوي على عدوانیة تجاه إسرائیل والغرب 

 . 2المسیحي بتبنیها لمبدأ الجهاد، كما أن البرامج التعلیمیة الحالیة تفرح ما أسموه باإلرهاب

اعتبر الفیلسوف األلماني "رینودنیبور" أنه ال یمكن استئصال فكره اإلثم والشر من 

المجتمع نتیجة وجودها في الطبیعة البشریة وخاصة نتیجة أنانیة اإلنسان، لذلك أكد "نیبور" 

على استحالة السیطرة على النزاعات والحروب ولقائها بالوسائل العقالنیة، فكل ما یمكن أن 

یفعله اإلنسان هو محاولة تفادي الدخول في النزاعات، كما یرى "نیتشه" أن الوجود اإلنساني 

هو الصراع دائم ومتواصل"، وهو بالتالي نوع من الحرب التي هي بدورها تنفي إدارة 

الحصول على القوة "وینتقد ینتشه أنه ال توجد إجراءات یمكن أن توقف الحرب نهائیا ویمجد 

نتشه الصراعات أو الحروب واعتبر أنها كانت دائما عبر التاریخ بمصابة حكمة كبیرة لكل 

 .3األشخاص

 ولقد اعتمد منهج التحلیل النفسي على المركبات النفسیة لتفسیر النزاعات:

الذي یرتبط غالبا بعقدة اإلحساس بالذنب طبیعیا كان أو میتافیزقیا، وهو أ- مركب الفشل: 

یؤدي إلى تشخیص الفشل وخیبة األمل والكوارث ذلك أننا نحاول أن نلقي على اآلخرین 

،  2014، 1سامي إبراهیم الخزندار، إدارة الصراعات وفص المنازعات إطار نظري، قطر: العربیة للعلوم والنشر، ط- 1
 .134ص 

 .42، ، ص 2007، 1حسین قادري، النزاعات الدولیة، دراسة وتحلیل، الجزائر: دار منشورات خیر جلیس، ط- 2
 .44المرجع نفسه، ص - 3
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مسؤولیة حادث أنزل بنا ضررا، ونرید أن نجمل علنه الحقیقیة، ومن ناحیة أخرى فإن 

الشعور بالذات الخاطئة یجعلنا نتوقع جزءا من القدر وأن نتقبله في غموض.... إذا لم نتطلع 

إلى حلول مصیبته، وفي حاالت أخرى تتجه عقدة الشعور بالذنب إلى تسامي فتتحول إلى 

 .1بطولة فیتفاني الشخص في سبیل من یحیطون أو في وطنه

فالبطل یصبو إلى التضحیة ولكن لكي یستحق زیادة الجزاء، ومن الممكن أن تتجه 

إلى جرائم جدیدة مثل (یمكن لبطل الحرب أن یكون له نفس مزدوجة، نفس الضحیة ونفس 

القاتل، أنه شهید یباشر القتل، فیأخذ نفسه في عقله الباطن بالتضحیة والجریمة في آن واحد، 

 إذ أن الجریمة تعطي تبریر أكبر للتضحیة.

أما عن الشعور بالنقص فیمكن أن یكون له مصادر عدیدة، وقام "أدلر" 

 بتحلیل هذه المصادر التي یتخلص أثرها األساسي في  (Adler et Bracchfeld)و"براكفلند"

معظم الحاالت أنها تثیر رغبة ملحة للتعویض، فنحن نحاول نتیجة لكبریائنا، أن نتعزى عن 

نقائصنا بممارسة مزایا في متناول یدنا، فالنزعة الحربیة یمكن أن نجد لها أساسا في 

اإلحساس بالقلق على عالمنا المعاصر، ومن الممكن أن یقدر األفراد تفضیل النزاع على 

 .2العیش في فزع دائم وهذا ما یمكن أن نطلق علیه داموا فلیس

 ب-التفسیر النفسي للنزاع على المستوى الدولي:

یربط بین النزعة العدوانیة وبین الطبیعة اإلنسانیة من أبرز دعاة من - االتجاه األول: 

االتجاه "سیغموند فروید" الذي یرجع الدوافع المحركة لعملیة التنازع والتصارع إلى غریزة حب 

التسلط والسیطرة، وكذلك على الدافع نحو االنتقام والتوسیع والمخاطرة، واستنادا إلى "فروي 

دان" النزعات والحروب إنما تمثل فرصة مثلى إلرضاء مثل هذه الدوافع والنزاعات المكامنة 

 في أعماق الطبیعة اإلنسانیة ذاتیة.

جاستونبوتول، الرحب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجها االجتماعیة والثقافیة والنفسیة، ترجمة عباس - 1
 .88، ص 1983، 1الشربني، بیروت: دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ط

 .90جاستونبوتول، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ویمثله بما یسمى بنظریة اإلخفاق أو اإلحباط: من أبرز دعاة هذا االتجاه - االتجاه الثاني: 

عالم النفس "فلوجل" و"أریك فروم" ویقول فوجل في تفسیره للنزاع "بأن الدول التي تحقق فیها 

الحاجات األساسیة لشعوبها بصورة معقولة تكون أقل استعدادا من الناحیة السیكولوجیة للنزاع 

والحرب من تلك الدول التي تسیطر على شعوبها الشعور بعدم الرضا أو الضیق، أما "أریك 

فروم" فیرى أن العنف والمیل إلى التدمیر إنما یمثالن الناتج التلقائي والحتمي للشعور 

باإلحباط الذي ینشأ عن الصدمة الناتجة عن خذالت اآلمال والتطلعات القومیة لسبب            

 أو ألخر.

یركز على المعتقدات القومیة كسبب للنزاع، والتي تقوم على االحتفاظ - االتجاه الثالث: 

باتجاهات سلبیة إزاء الدول األخرى، ویأتي في مقدمة على االحتفاظ باتجاهات سلبیة إزاء 

الدول األخرى، ویأتي في مقدمة العوامل الدافعة لذلك إعادة توجیه الشعور باإلحباط الداخلي 

إلى بعض الدول التي ینظر إلیها نظرة عدائیة، ومحاولة إفراغه فیها، األمر الذي یدفع 

 .1بالعالقات المتبادلة لهذه األطراف إلى مستوى أعلى من التوتر والصراع

 - النظریة السوسیو اجتماعیة:2

یعد المدخل االجتماعي أحد أهم المقتربات النظریة في دراسة ظاهرة النزاع في 

مستویاتها المتعلقة باألفراد أو الجماعات على حد سواء، بینما اتجه هذا المدخل في مراحله 

 ماركس وانجلیز-              –األولى إلى االعتماد على المقتربات المتعلقة بتحلیل الصراع الطبقي 

أو على نظریات التطور االجتماعي- داروین وأنصاره- أو على مجمل األوضاع 

االجتماعیة واالقتصادیة- ماكس فیبر- فإن نطاق االهتمام في الداخل قد اتسع بدوره لیشمل 

جاستونبوتول، الرحب والمجتمع، تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجها االجتماعیة والثقافیة والنفسیة، ترجمة عباس - 1
 .92، ص 1983، 1الشربني، بیروت: دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ط
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المتغیرات المتنوع التي تمثل رافد الظاهرة النزاعیة على جذوره المتعددة، كإدراك القیم 

 .1األصول العرقیة أو االثنیة، اإلیدیولوجیة والثقافیة

كما ینظر أصحاب هذا االتجاه إلى التحوالت االجتماعیة الناتجة من خالل الظاهرة 

السكانیة التي تدفع بالدولة إلى الدخول في المسار النزاعي الدولي، وعلى العموم فإن ظاهرة 

الزیادة السكانیة ستؤدي إلى نزاعات ال حصر لها على الكرة األرضیة، فالزیادة السكانیة 

ستزید من االرتفاع في الطلب على الغذاء والمجال الحیوي، في الكرة األرضیة ذات المساحة 

والموارد المحدودة، حیث هناك خطورة التعرض إلى نقص الغذاء نتیجة الزیادة السكانیة 

ویشیر عالم االجتماع األمریكي "بوك هاون" إلى الثورة الدیمغرافیة التي ستؤدي إلى أزمة 

عالمیة، ألن الكرة األرضیة محدودة المجال الحیوي وال یستطیع أن یستوعب كل الزیادات 

السكانیة الهائلة، ویضیف أنه إذا لم تثمر جهود التنمیة في الدول المتخلفة، ستتغیر هذه 

 .2الدول عن عدوانها نتیجة لتك الضغوط التي تتعرض لها

كما أّن غیاب التجانس المجتمعي في كثیر من الدول بشكل بیئة خصبة لنمو 

النزعات خاصة إذا لم تعمل السلطة السیاسیة على محاولة إقامة اندماج وطني فوجود 

انقسامات حادة نتیجة وجود عدة ِاثنیات مثال وغیاب ما یعرف باالجتماع الوطني حول نسق 

قیم الرموز األساسیة في المجتمع، ووجوده بدال عن ذلك أنساق قیمیة مختلفة یعبر عنها وما 

یساهم في خلق النزاعات أو یزید من حدته وجود عقائد تعبر عن هذه االختالفات في عدة 

أنساق قیمیة، وتعمل كوسیلة لتبعیة السیاسیة وللتعبیر عن والءات قد تكون منها ما تحت 

الدول أو عبر الدولة لجماعات قد تطالب بنوع من حق تقریر المصیر أو تعتبر أنها تنتمي 

 إلى دول أخرى.

، 03منیر محمود بدوي، مفهوم الصراع: دراسة في أصول النظریة لألسباب واألنواع، مجلة دراسات مستقبلیة، العدد - 1
 .63- 55، ص ص 1997

 .55، 44حسین قادري، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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وقد رأى "مازیني" بأنه لو كان لكل هویة وطنیة تعبیر عن ذاتها في دولة قومیة 

لیساهم ذلك بشكل كبیر في إزالة أسباب الحروب، فحق تقدیر المصیر الوطني هو الطریق 

للسالم حسب "مازیني" وتندرج في هذا اإلطار مشاكل األقلیات الوطنیة وقدرة أو عدم قدرة 

 .1السلطة السیاسیة على النجاح في مشروع االنصهار الوطني

 - النظریة االقتصادیة:3

نظًرا ألهمیة الموارد االقتصادیة وصعود التعامل االقتصادي إذ أصبح یحتل المكانة 

األولى في عناصر قوة الدولة بعد الحرب الباردة فإن أهمیة المتغیر االقتصادي إزداد ومن 

ضمنه التنمیة، وتعمقت التناقضات بین الدول وأصبح یمثل عنصًرا هاما من العناصر 

المؤدیة إلى اندالع نزاعات دولیة، ولقد لعبت العوامل االقتصادیة دورا مهما في الدراسات 

التي تناولت الشروط الرئیسیة لتحقیق السالم العالمي واألسباب التي تكمن وراء النزاعات 

 . 2الدولیة

فالمحدد االقتصادي هو سبب له عالقة برغبة الدولة في الحصول على الموارد 

االقتصادیة، وعلیه فإن الحصول على الموارد التراكمیة هو التعبیر العلمي الدقیق الذي 

یستخدمه علماء اإلستراتیجیة في التعبیر عن السبب االقتصادي في نشوب النزاعات والمواد 

التراكمیة هي الموارد التي إذا امتلكتها الدولة تسهل لها الحصول على موارد جدیدة، ففي غزة 

من الفترات كان الفم موردا تراكمیا، فالحصول على الفحم یمكن الدولة من بناء أساطیل قویة 

تمكنها من احتالل أماكن أخرى، وفي فترة كانت األرض الزراعیة تعطي الدولة میزة هامة 

لجهة عدم تعرضها للحصار الغذائي، بعد ذلك صار الحصول على الموارد الصناعیة هو 

 .  3الغایة الكبرى للدولة، ألن الموارد الصناعیة هي الصماد األول للجیش الحدیث

 وفي إطار المتغیر االقتصادي هناك نظرتان:

 .319، ص 1985، 1ناصیف یوسف حتي، النظریة في العالقات الدولیة، بیروت: دار الكتاب العربي، ط- 1
 .129جیمس دورتي، روبرت بالستلغراف، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .489- 488، ص ص 2007، 1حسین بوقارة، تحلیل النزاعات الدولیة، الجزائر: دار منشورات خیر مجلیس، ط- 3
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تنتمي النظرة األولى إلى المدرسة الماركسیة، وأخرى تقع خارج المجتمع الواحد بین 

الطبقتین البرولیتاریا والبرجوازیة، وینسحب ذلك على الصراع في المستوى الدولي، وما 

یحركه هو الرغبة في االستحواذ على أدوات اإلنتاج، حیث یرى الماركسیون أن السعي وراء 

الثروة هو الرغبة في االستحواذ على أدوات اإلنتاج، كما أن السعي وراء الثروة هو الذي كان 

وراء الظاهرة اإلمبریالیة، فالرغبة في التحكم في الموارد النادرة كالطاقة، النطق والغذاء، 

المعادن والمیاه وهي مصادر أساسیة للقوة وتؤدي في كثیر من الحاالت إلى النزاعات تحت 

مبررات مختلفة ویذهب "لینین" إلى االعتقاد بأن اشتعال الحرب العالمیة األولى لم یكن سوى 

صراعا بین القوى المسیطرة على األسواق والمستعمرات، فإن المصدر الرئیسي للحروب 

والنزاعات في عصر الرأسمالیة هو العامل االقتصادي الذي جاء وراء الترتیبات والصراعات 

 الدولیة.

فاستحداث نظریة المركز والمحیط التي ترى بأن الهدف الرئیسي لدول المركز هو 

 .  1استغالل البلدان المختلفة، مما یؤدي إلى نزاعات یطیل أمدها

أما النظرة الثانیة في المقاربة االقتصادیة ترى بأن الدول في دوامة سعیها المتواصل 

لرفع مستوى إمكانات بالحصول على غیرها أو اإلبتزاز مما یتسبب في دخولها في نزاع مع 

 .2الدول األخرى وهذا ما یشیع مظاهر التوتر في البیئة الدولیة

وألهمیة المتغیر االقتصادي فإن الدالئل تشیر إلى أنه سیكون في المستقبل من أهم 

العوامل الدافعة إلى نشوب نزاعات بین الدول سواء في الشمال، حیث تزداد عملیة التنافس 

بین الدول الغنیة أو بین الجنوب حیث محدودیة الموارد وعدم االستفادة منها ألنها تذهب 

بشكل أو بآخر إلى بلدان الشمال المتقدم والذي یزداد معها انتهاكات حقوق اإلنسان 

 واألقلیات والفقر وانتشار األوبئة والعنف المنظم.

كامل الخزرجي، العالقات السیاسیة الدولیة وٕاستراتیجیة إدارة األزمات، األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزیع، ط - 1
 . 254، ص 2009

 .256كامل الخزرجي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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لذلك فإن العوامل االقتصادیة سبب مهم جدا في نشوب نزاعات وقیام التواترات بین 

الدول خاصة إذا إستخدم هذا العامل من قبل دولة ضد دولة أخرى كورقة ضغط علیها 

وخاصة عند قیامها بضغوطات اقتصادیة هامة تتمثل في فرض الضرائب والرسوم 

الجمروكیة وقطع المساعدات والقیام باالستفزازات التجاریة والحصار االقتصادي والمقاطعة 

 .1االقتصادیة، فكل هذا یعتبر عوامل تسهم في حدوث نزاعات بین الدول

وبعد الحرب الباردة أصبحت األبحاث تركز على دور الموارد كعامل من بین العوامل 

 التي تتسبب في قیام النزاعات الداخلیة واستمرارها.

 إطالق الحركات المسلحة العنف من أجل الحصول على المواد الطبیعیة والثورة التي أوالً :

 تجلبها.

توفیر إیرادات الموارد الطبیعیة ألجل التمویل الالزم لمواصلة النضال المسلح، بل أن ثانیا: 

المحافظة على السیطرة على إیرادات الموارد یمكن أن تصبح وسیلة وسببا رئیسیا إلطالة 

 .2النزاعات

 المطلب الثاني: نظریات العالقات الدولیة المفسرة للنزاعات.

توجد العدید من النظریات التي قدمت تفسیر األسباب حدوث النزعات الدولیة، ومن 

 بین هذه النظریات:

یرى العدید من الباحثین بأن الواقعیة لیست نظریة وٕانما مجموعة : )Realism(- الواقعیة 1

 یعتمد على فرضیات أساسیة متماسكة فیما بینها Paradingنظریات تشكل مع بعضها منظورا

ومتمیزة عن غیرها ومشتركة بین منظریه، وتعود جذورها إلى إسهامات المفكرین الواقعیین 

 باإلضافة إلى تأثیر الفكر العسكري "توماس هوبز" و"میكیافلي"وأمثال "ثیومیدیدس"األوال

 .256، ص 2010هایل عبد المولى طشطوش، مقدمة في العالقات الدولیة، األردن: دار جامعة الیرموك، دط، - 1
،            2013نبیل ملفین، روبن كوننغ، الموارد والصراع المسلح التسلح ونزع السالح، ستوكهولم، المعهد البشري، دط، - 2

 .35ص 
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كارل فونكالوز االستراتیجي على توجه التنظیر الواقعي الكالسیكي خاصة إسهامات 

 .   (On war)في مؤلفه المعنون: في الحرب (Carl van clauswitz)وتیز

 ویقسم الفكر الواقعي إلى:

إن الحاجة لدراسة العالقات الدولیة بوسائل خصوصیة تتمیز عن الواقعیة الكالسیكیة: 

التاریخ والقانون، الذي سعت إلیه الواقعیة التي تعد أّول محاولة تنظیریة في العالقات 

الدولیة، حیث برزت هذه الدراسات األكادیمیة في الوالیات المتحدة بعد نهایة الحرب العالمیة 

األولى كرد فعل "مزدوج" على المثالیة التداخلیة الویلسونیة وعلى النزعة األخالقیة االنعزالیة 

 .1للجمهوریین

 

 من أهم افتراضیات الواقعیة الكالسیكیة: 

  أن الواقعیة الكالسیكیة ترتكز على خمسة مبادئ: "مورفانتو"یعتقد 

السیاسة تحكم بقوانین موضوعیة مصدرها الطبیعیة البشریة والنقائض أو الخلل الذي  -1

 یمیز العالم.

 المصلحة هي المرجع األساسي للفعل (العمل) الدولي. -2

كل نظریة في العالقات الدولیة، جیب أن تتجنب األخذ بین االعتبار التبریرات  -3

 اإلیدیولوجیة ومشاعر الفاعلین.

 أحسن سیاسة خارجیة هي تلك التي تقلل األخطار وتعظم الفوائد. -4

التوتر بین متطلبات نجاح العمل السیاسي والقوانین األخالقیة غیر المكتوبة التي  -5

 .2تحكم العالم ال یمكن تجاوزه

1- Jean Jacques (Roche), Théorien des relations internationales 2ème, Paris : Moutchrestien, 1997, P 
20. 

عمار حجار، السیاسة المتوسطیة األمنیة لإلتحاد األوروبي، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة - 2
 .06، ص 2001باتنة، 
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یرسم الواقعیون صورة قائمة عن العالقات السیاسیة الدولیة وضمن حدود الدولة ذات 

السیادة الشكلیة، حیث یصفون العامل أنه یتسم بالصراعات المستمرة من أجل القوة واألمن 

 ویغزو الواقعیون الصراعات التي تحدث في العالم إلى ما یسمونه بفوضى النظام 1بین الدول

الدولي، وأن العالقة بین الدول هي عالقة قوة، فالدولة تعمل لزیادة قوتها مما یجعل لها 

 أعداء محتملین إن لم یكونوا فعلیین.  

كما یعتبر الواقعیون أن الدولة هي الوحدة المركزیة وینظرون إلى السیاسة الدولیة 

 على أنها ذات طبیعیة تنافسیة وأن الدول تتعامل من منطلق األنانیة الذاتیة.

لق وضع "جون هیرز" مفهوم "معضلة األمن" لتفسیر ما یدفع الدول إلى تنامي 

العنف والصراعات مثل ما تفعل بسبب رغبة مزعومة إلكتساب السلطة، وبرأیه فإن السعي 

السلطة كثیرا ما یمثل استجابة لتهدید ما، ولیس سببه الرئیسي، تكسب الدول القوة لتجنب 

الهجوم أو اإلخضاع، أو اإلبادة من قبل الدول األخرى وهذه الجهود لضمان أمنها تجعل 

 .2الدول األخرى أقل شعورا باألمان وترقیمها على االستعداد لألسوأ

 هناك تیاران ضمن المدرسة الواقعیة فیما یخص أسباب سلوكیات الدول النزاعیة.

 الذي یعتبر أن الطبیعة البشریة تحكمها غریزة القوة، وهي توماس هوبز"یمثله "التیار األول: 

غریزة حیوانیة تتمثل في حب السیطرة والهیمنة، فاإلنسان ینزع للشر والخطیئة وامتالك القوة 

وتزداد هذه العدوانیة عندما تنتقل من المستوى الفردي إلى مستوى الدولة نتیجة اإلمكانات 

 الموجودة، تأخذ أبعاد أخرى وتؤدي إلى نزاعات وصراعات.

 فیقول أن البحث عن القوة لیس نتیجة غریزة حیوانیة "هانز مورغانثو"یمثله التیار الثاني: 

متأصلة في الطبیعة البشریة، وٕانما یربط القوة بالحاجة الماسة لألمن، فانعدام األمن في 

،                2009كامل الخزرجي، العالقات السیاسیة الدولیة وٕاستراتیجیة إدارة األزمات، األردن، دار للنشر والتوزیع، ط - 1
 .  216ص 

رتشارد نیدلیبو، لماذا تتحارب األمم؟ دوافع الحرب في الماضي والمستقبل، ترجمة إیهاب عبد الرحمن على الكویت: دار - 2
 .37، ص 2013المجلس الوطني الثقافي والفنون واآلداب، دط، 
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النظام الدولي یتسم بالفوضى یخلق ضغوطا على الدولة للحصول على أكبر قدر من القوة 

والمفارقة الكبرى هي أن اضطرار الدول لزیادة قوتها من أجل دعم أمنها یؤدي إلى إزدیاد 

الصراع بینها وبالتالي إلى إزدیاد ِانعدام األمن واالستقرار... وتدخل الدول في حلقة یصبح 

األفراد كمواطنین  وكرجال دولة أقل سوء مما هم علیه في النظرة األولى، وینطلق الرأي 

األول من نظرة هوبز الفلسفیة إلى الطبیعة البشریة وهي نظرة متشائمة، ویمثل هذا االتجاه 

 .1هانس مورغانتووكینیث والتز

في حین یطلق الرأي الثاني من نظرة لوك الفلسفیة وهي نظرة تفاؤلیة وأیضا من 

اعتبارات سیاسیة إستراتیجیة ویمثلها مد لي بول الذي یجادل بأن الحرب هي عنیف منظم 

، ویعتبر الواقعیون أن لعبة میزان القوى هي 2تقوم به وحدات سیاسیة ضد بعضها البعض

 الوسیلة األكثر عملیة إلقامة السالم واالستقرار. 

وتركز النظریة الواقعیة في تحلیلها للظواهر الدولیة على الدولة كفاعل وحید في 

العالقات الدولیة، وعلى مفاهیم القوة، المصلحة الوطنیة وتوازن القوى، وترى أن المعاییر 

التي تحكم العالقات بین الدول تختلف جذریا عن المعاییر التي تحكم األفراد داخل المجتمع 

الوطني، فالنظام الدولي حسب رأیهم یتسم بالفوضى نظًرا الفتقاده لسلطة علیا بفرض 

االستقرار واالنضباط داخل المجتمع الدولي، ألن الدول ذات سیادة وتتصرف بحدیة تامة 

 وهذا یؤدي في نهایة المطاف إلى حدوث فوضى سیاسیة.

فالدول هي دائما في نزاع من أجل القوة وسعي مستمر نحو حمایة وتنمیة مصالحها 

 العالقات الدولیة هي صراع من أجل القوة وأن القوة هي مورغانتو لهانسالوطنیة، فبالنسبة 

وحدها القادرة على تحقیق المصلحة، فالدولة في سعیها لتحقیق مصلحتها القومیة تكون 

محكومة بمبادئ وقیم وأخالقیات تختلف عن المبادئ والقیم التي تحكم األفراد في عالقاتهم 

الشخصیة فسلوك الدول تحركه الرغبة في الحصول على القوة، وزیادتها باللجوء إلى الوسائل 

 .25،  ص 1985، 1ناصیف یوسف حتي، النظریة في العالقات الدولیة، بیروت: دار الكتاب العربي، ط- 1
 .20ریتشاد نید لیبو، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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المتاحة لذلك ویرى أن النزوع إلى السیطرة هو خاصیة كل هیئة اجتماعیة سواء األسرة أو 

 .1التنظیمات االجتماعیة أو المنظمات المهنیة والمؤسسات السیاسیة المحلیة في الدولة

یهمل الواقعیون في تحلیلهم مصادر النزاعات الدولیة للمصادر االقتصادیة 

واالجتماعیة والنفسیة، فالنزاع حسب أریهم ظاهرة طبیعیة تنتج عن تنافس الدول في سعیها 

إلكتساب القوة وتحقیق مصالحها الوطنیة التي تكون متناقضة مع األطراف األخرى، وهذا ما 

یعاب علیها فالعالقات الدولیة إذا كانت تمثل في إحدى جوانبها حقیقة الصراع، فإن الجانب 

األخر فیها تجسده ضرورات التقارب ودوافع التعاون، وهذا ما نلمسه في الوقت الحاضر، 

حیث أن غالبیة الدول، إن لم تكن كلها، متفقة على ضرورات الحوار والتعاون والتفاهم 

إلنجاز أهداف مشتركة، وكذلك حل مشكالت ومعالجة أزمات عن طریق العمل المشترك 

متجنبین بذلك أدوات ووسائل العنف والقوة المسلحة نظرا لما تنطوي علیه من مخاطر تهدد 

السلم واألمن الدولیین ویعتقد "ریمون أرون" أّن السیاسة الدولیة تتضمن صداما ثابتا إلرادات 

الدول بما أن النظام الدولي یتكون من دول ذات سیادة وغیاب قوانین تنظم العالقات بینها 

ألن كل دولة تتأثر بأفعال دول أخرى وتشك في نوایاها، وهذا ما جعل الدول تسعى للحصول 

 .2على أكبر قدر من القوة

 الواقعیة البنیویة:

ركز كینیث والتز في كتابه "نظریة السیاسة الدولیة" على النظریة الواقعیة البنیویة 

 والتي من أهم افتراضاتها:

، 1عبد القادر محمد فهمي، النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة، األردن: دار الشروق للنشر والتوزیع، ط- 1
 . 93- 91، ص ص 2010

موسى بن قاصر، البعد الدیمغرافي في انتزاع الفلسطیني اإلسرائیلي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في العلوم - 2
 .21، ص 2008السیاسیة، فرع عالقات دولیة ودراسات استراتیجیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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تسعى في تفسیرها للنزاع على أسباب بنیة النظام الدولي دون أي اعتبار على 

اإلطالق للطابع الداخلي لألمم المكونة له ویسمى كینیث والتز النظریات التي تفسر السیاسة 

 نظریات اختزالیة.الداخلیة 

في تفسیرها للنزاع الدولى ال تركز على الطبیعة اإلنسانیة، بل أن جوهر تركیزها هو 

البیئة الدولیة المتمثلة في الفوضى السیاسیة للنظام الدولي، وقام "فولتز" بثورة في األفكار 

المتعلقة بالعالقات الدولیة عندما ركز على البناء الفوضوي بدال من اإلنسان والدولة مغیرا 

بذلك الشكل الداخلي للتفكیر، ألن قبل "ولتز" كانت أسباب الحرب تختزل في "نابلیون" 

و"هنلد" وأحیانا بعض األنظمة االقطاعیة بمعنى آخر كان اإلنسان والدولة هما اللذان 

 یتسببان في الحرب ولكن بعد "والتز" هناك بناء عالمي یقف خلف ظاهرة الحرب.

 ترتكز روایة الواقعة الجدیدة لسلوك الدول على خمس فرضیات أساسیة:

 - الفوضویة وانعدام السلطة ضمن النظام الدولي.

 - امتالك بعض الدول للقوة العسكریة قد یمثل خطرا على غیرها.

 - ال یمكن الوثوق بمواقف الدول من بعضها، إذ أن حلیف الیوم قد یصبح عدو الغد.

 - تتحرك الدول بدافع الصراع على البقاء.

 .1- الدول هي بالفعل شركاء عقالنیون

 هناك ثالث افتراضات حول سلوك الدولة في العالقات الدولیة نوردها كما یلي:

- اإلمكانیات مقابل االحتمالیة: بمعنى أن النظام الدولي یتلقى بشكل مستمر ضغوطا 1

أمنیة عالمیة، وفي هذا السیاق یرى "جون میشهیمر" أن الواقعیة الجدیدة تنظر إلى االنتظام 

الدولي كصراع قاس، وفي خصم هذا الصراع تعتقد الدول أنه الفرصة المناسبة ألخذ 

المصالح من بعضها البعض، فالواقعیة الجدید تنظر إلى أن الدول تبني أسوأ الحاالت 

 المنظورة وذلك لثالثة أسباب أساسیة:

 .199،، ص 2007، 1حسین قادري، النزاعات الدولیة، دراسة وتحلیل، الجزائر: دار منشورات خیر جلیس، ط- 1
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إّن الحرب المحتملة هي سبب یجعل الفاعلین الدولیین یركزون على مجرد إمكانیة  −

 النزاع.

 الدولتركز أساسا على مبدأ ترجیح االعتداء المحتمل من قبل الدول األخرى. −

الدول العقالنیة تركز على إمكانیة الصراع ألن الدفاع الوقائي یعبر عن الضمان الوحید  −

 .1ضد االعتداء

ویرى "جیمس ولیام" أّن جذور النزاع تكمن في المیل الطبیعي في اإلنسان للنزاع، 

والتي أنتجت (النزاع) في القرون القدیمة، وطبیعة اإلنسان أو اندفاعه للقمع ال یمكن تغییرها 

ولكن مع ذلك یمكن تحویلها، ففي ظل الفوضى لیس هناك تناسق آلي، إذ تستخدم الدولة 

القوة للحصول على أهدافها، بعد تقیید إمكانیة النجاح، وتعطى قیمة لهذه األهداف أكبر من 

الرغبة في السالم، ألن كل دولة هي في األخیر التي تحكم على قضیتها، أي للدولة یمكن 

في أي وقت أن تستخدم القوة لتنفیذ سیاسات، وهذا ما یستدعي الرد على القوة بالقوة أو دفع 

 .2ثمن ضعفها

 النظریة اللیبرالیة:

حاول أنصار الطرح اللیبرالي االبتعاد عن النظرة التشاؤمیة للنظام الدولي، حیث 

ینظرون إلیه نظرة تفاؤلیة، وهذا لكي یقلوا من حدة التفاعالت النزاعیة بین الدول بسبب 

انسجام القیم والمصالح، مما یجعل األمن معطى مشتركا فیما بینها إلى جانب استمرار أهمیة 

میكانیزم القوة في إدارة العالقات الدولیة، یكمن مصدر النزاعات حسب هذه النظریة في 

البنیة السیاسیة للدول ذات الحكم الشمولي والدكتاتوري، وهذا بحكم عقیدتها وبحكم الدوافع 

التي نحركها، األهداف التي ترمي إلیها، واألسالیب التي تنتجها تعد السبب الرئیسي واألكبر 

 الذي یكمن وراء تزاید حدة النزاع في المجتمع الدولي.  

، 2006عامر مصباح، االتجاهات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة، الجزائر: دار دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، - 1
 .229- 224ص ص 

 .231عامر مصباح، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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استمدت النظریة اللیبرالیة أفكارها من بعض فالسفة أمثل (جون لوك، جیریمیبنتام، 

توما اإلكویني، منویل كانت، إرلوند توینبي، نورمانو ودر ویلسن) الذي أعربوا عن إیمانهم بـ 

. حیث اعتبر هؤالء 1"العقل" و"الضمیر" بوصفها یشیدان بالسالم الدائم واالنسجام الشامل

الفالسفة أن الجمهوریات ذات المؤسسات التمثیلیة هي أكثر میل للسلم من الملكیات المطلقة 

واألنظمة االستبدادیة، ورأوا أن النخب األرستقراطیة الحاكمة لها میل للدخول في نزاعات 

 . 2وحروب دولیة

كما یرون أن األفراد هم األساس والفاعلون األساسیون دولًیا، وأن الدول عبارة عن 

مجموعة من الفاعلین أو الممثلین وأن مصالحهم وسیاستهم محددة بالمزایدات والمناقشات 

بین المجموعات واالنتخابات، وأن اهتمامات الفرد والدولة قالب لمجموعة مختلفة من الشروط 

الداخلیة والدولیة... ویعتقد اللیبرالیون أن مصالح األفراد والدولة تتشكل من خالل تشكیلة 

واسعة من الداخل والظروف الدولیة في نهایة المطاف یتم تحدیدها من قبل القوة التفاوضیة 

بین جماعات المصالح، كما سلطت الضوء على مواضیع هامة كانتشار الدیمقراطیة والحاجة 

إلى إنشاء مؤسسات دولیة فعالة، وتعزیز حقوق اإلنسان وهذا ألجل الحصول على عدالة 

، إضافة إلى كون 3توزیعیة عالمیة وأمن بشري وتنموي وكل هذا یمنع حدوث نزاعات دولیة

المؤسسات الدولیة مثل وكالة الطاقة الذریة وصندوق النقد الدولي، یمكن أن تساعد الدول 

 .4عن طریق تشجیعها على ترك المصالح اآلتیة لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم

 

النور محمد فرج، النظریة الواقعیة في العالقات الدولیة، دراسة نقدیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة، كردستان: - 1
 .142، ص 2007مركز كردستان للدراسات اإلستراتیجیة، دط، 

2- Colin Elman and Miriam Fenius, eds, progres in international relations theory, Cambridge, it 
forthcoming, 2002, P 03. 
3- James. L. Richardson, Criticalism in international relations, working paper, Canberra, 2002, in  
http://www.Answers.comt topic/international-Relations theory/24/04/2018, P 07. 

 عادل زقاع وزیدان علي، نقال من الموقع: - 4
http://www;geocities.com/adelzeggagh/IR.html, 22/04/2018, P 03. 
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 الفصل: خالصة

مفهوم القوة هو مثل المفاهیم األخرى في حقل العالقات الدولیة التي تتمیز بغموضها 

وغیاب اإلجماع بین المختصین حول معناها. إذ سیطرت ولوقت طویل مقاربة تقلیدیة واقعیة 

التصور على مفهوم القوة باختزاله في المجال العسكري، حیث رسم الواقعیون نظرة فوضویة 

للنظام الدولي، والذي تسعى من خالله كل دولة لتحسین قدراتها، وتنظر للدول األخرى على 

أنها تهدید ألمنها، وهدفها الذي تسعى إلیه هو الحفاظ على سیادتها وضمان بقائها 

 واستمرارها.

لكن الفرضیات الواقعیة لفهم وتفسیر الواقع الدولي أظهرت عجزها عن مواكبة 

الظروف الجدیدة لفترة الحرب الباردة، هذه األخیرة التي مهدت الطریق للدارسین والمنظرین 

 لمراجعة مفهوم األمن، خاصة مع بروز دینامیكیات العولمة.
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الفصل الثاني: 
 نزاع الصحراء الغربیة

 
 

 



 الفصل الثاني:                                                      نزاع الصحراء الغربیة
 

 تمهید:

حد بلدان الساحل اإلفریقي التي تمیزت قبل وصول أتشكل منطقة الصحراء الغربیة 

تركزت على االكتفاء المبني على االقتصاد الطبیعي ،االستعمار ببنیة اجتماعیة واقتصادیة

وقد استهدفت هذه االستقاللیة ،مما أعطى للصحراویین نوع من االستقاللیة في نمط حیاتهم

 من طرف المستعمر الذي عمل جاهدا على تحطیم تلك البنیة االقتصادیة.
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. المبحث األول: جیوستراتجیة الصحراء الغربیة

 تتمتع الصحراء الغربیة بموقع جیوستراتیجي هام وتنتمي الصحراء الغربیة إلى إقلیم 

المغرب العربي وٕاذا تحدثنا عن جیوبولیتكیة المنطقة، یجب أن نتحدث عن الموقع، المساحة، 

تضاریس.  الالسكان باإلضافة إلى األقالیم و

المطلب األول: الدراسة الجغرافیة للصحراء الغربیة. 

 كان إقلیم الصحراء یشمل جزء من الصحراء الكبرى، التي تبدأ حدودها من الساحل 

األطلنطي إلفریقیا في مصر والسودان، فقد تم تحدید هذه الحدود بمعاهدات واتفاقیات بین 

الدول المستعمرة أي بین إسبانیا التي كانت تحتل الساقیة الحمراء ووادي الذهب من جهة 

وبین فرسا التي كانت تحتل المغرب وموریطانیا من جهة أخرى. 

تقع الجمهوریة العربیة  الصحراویة  في شمال غرب إفریقیا،على ساحل المحیط 

األطلسي، تحدها المملكة المغربیة من الشمال، والشمال الشرقي الجزائر،من الشرق موریتانیا. 

، وتعتبر هذه المنطقة الواجهة المباشرة لجزر 2  كلم284000تبلغ مساحتها اإلجمالیة حوالي 

 كلم 475 كلم طول مع موریتانیا و1570 كلم یظم 2045الكناري، إذ یبلغ طول حدودها 

 °8طول مع كل من الجزائر والمغرب، ما یمكن إن نحدد هذه المنطقة أیضا بخطي الطول 

 .1 على مدینة الداخلة°16 وبخط العرض °20و 

إضافة تتكون الصحراء الغربیة من إقلیمین رئیسیین هما الساقیة الحمراء ووادي الذهب

االسباني على الساقیة ووادي االستعمار ، وكلمة الصحراء أطلقها 1958إقلیم طرفایة قبل

الذهب حیث أراد من خاللها التقلیل من أهمیة المنطقة حتى ال تكون محل أنضار القوى 

 مقسمة إلى ثالثة أقسام أساسیة 1958االستعماریة األخرى، وقد كانت الصحراء الغربیة قبل

وهي: 

  على الرابط االلكتروني:  24/04/2016موسوعة مقاتل من الصحراء، تاریخ االطالع ، مشكلة الصحراء الغربیة- 1
http://mokatel.com 

- 40 - 
 

                                                           



 الفصل الثاني:                                                      نزاع الصحراء الغربیة
 

 عاصمتها الطنطان. 2كلم36500الطرفایة:  −

 عاصمتها العیون. 2 كلم82000الساقیة الحمراء:  −

 .1 عاصمتها الداخلة2 كلم190000وادي الذهب:  −

 سكان الصحراء الغربیة من أصول عربیة وبربریة إجتمعت على اإلسالم مكونة - السكان:

نسیج إجتماعي ذابت أمامه كل الفوارق اإلجتماعیة والعرقیة، وقد كانت قبائل (صنهاجة، 

مصمودة، زتانة، غمارة، هوارة) من أوائل القبائل التي سكنت الصحراء الغربیة إضافة إلى 

القبائل العربیة القادمة من شبه الجزیرة العربیة والتي أتت حاملة لواء اإلسالم، خالل الفترة ما 

بین القرنین الثامن والخامس عشر، فوصلت إلیها قبائل من بني حسان وبني هالل عن 

طریق مصر وتغلغلت بواسطة سیطرتها في منطقة الساقیة الحمراء ومجمل أراضي موریتانیا 

ووادي الذهب، وبفضل شدتها وتزاید نفوذها طبعت المنطقة بطابعها اإلسالمي الممیز مع 

، أصبح العرب یسیطرون على مجموع البالد وینس البعض هذه 19حلول بدایة القرن 

القبائل إلى الیمن.  

 رّسخ المسلمون في بالد الصحراء أسس نظام إجتماعي وأنعشوا الحیاة االقتصادیة 

هناك. خاصة تجارة الذهب، لذا كانت تشكیلة سكان المنطقة تنقسم بین الزوایا وبنو حسان 

حیث:   

الزوایا: نطلق هذه التسمیة على أهل العلم خاصة كل ما له عالقة بالدین فهم مكلفون بالتعلم 

والتعلیم، القضاء وفي الفتوى، إضافة إلى ذلك لهم دور سیاسي واقتصادي حیوي داخل 

المجتمع، إذ یعملون بالزراعة وتربیة الماشیة وحفر اآلبار.  

بنوحسان: یطلق علیهم أیضا "عرب معقل" دخلوا األراضي الصحراویة في نهایة القرن الثامن 

هجري، یفرضون سیطرتهم داخل المجتمع بقوة السالم وعملهم األساسي هو الصید وحمایة 

مذكرة تخرج مقدمة ، الدبلوماسیة كالیة لتسویة القضیة الصحراویةمنینة البشیر الحسین وعلي سالم  خلیهنة بوطلحة، - 1
 .22ص.، 2013/2014لنیل شهادة اللیسانس في العالقات الدولیة، جامعة قالمة:
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المجموعات المستضعفة التي تخضع لهم، كذلك نجدهم یشكلون السلطة السیاسیة والعسكریة 

 1في المنطقة.

الدراسة الدیمغرافیة: 

 م، عدد 1966 مارس 30حسب اإلحصائیات الرسمیة المغربیة المعلنة بتاریخ 

 نسمة، نصفهم مهاجر خارج حدود الصحراء الغربیة وهم 97376السكان اإلجمالي بلغ 

 موزعین على الشكل التالي:  

  نسمة من المهاجرین. 27976إقلیم طرفایة:  -أ

  نسمة من المقیمین.48400ب - الساقیة الحمراء ووادي الذهب:  

  نسمة مهاجرین.  9000موریطانیا:  -ج

 .2 نسمة من المهجرین12000تندوف:  -د

ومن بین هذه اإلحصائیات جمیعا، یعتبر اإلحصاء اإلسباني أكثر علمیة، فهو 

إحصاء دقیق لسكان المحلیین، تمت عملیة اإلحصاء بهلیكوبتر وشملت كل الصحراویین 

 م نشرت الحكومة اإلسبانیة إحصاء لسكان یشمل فقط 1974المقیمین والمرتحلین وفي عام 

، وهم:  1958المقیمین ویستثني المهاجرین بعد عام 

 نسمة من المقیمین في الصحراء  73497العدد اإلجمالي للسكان: 

 نسمة.  38336عدد الذكور: 

 

 

 

 

. 24/04/2018بتاریخ ،  http://ww-marefa.org/index.php، نقال من موقع :الصحراء الغربیة المعرفة- 1
 المرجع السابق الذكر.، مشكلة الصحراء الغربیة- 2
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. 1 نسمة35161عدد اإلناث: 

.  والجیوبولوتیكیة االقتصادیةهمیةالمطلب الثاني: أقالیم الصحراء الغربیة واأل

 تتمیز الصحراء الغربیة بتعدد األقالیم فیها، إذ نجدها تنقسم إلى خمس أقالیم تختلف 

كل منها عن األخرى في التضاریس والمناخ وهي كالتالي:  

 - إقلیم الساقیة الحمراء: 1

في الشمال یعرف أیضا بالنهر األحمر نسبة إلى نهر موسمي یجتاز اإلقلیم لمسافة 

 كلم ویغذیه عدد المسیالت المائیة تنمو على امتدادها المراعي وحقول الذرة الصفراء 500

والشعیر یتشكل هذا اإلقلیم من مرتفعات جبلیة تكسو األشجار أودیتها كما في واد أكساط 

ویتوفر على ثروة مائیة معتبرة، إضافة إلى وجود أثار نادرة تعود إلى عصور ما قبل التاریخ. 

 مئویة، وتكون فیه نسبة 25یسود في إقلیم الساقیة الحمراء مناخ معتدل متوسط الحرارة فیه 

األمطار وفیرة.  

إقلیم ذو طبیعة جبلیة قاسیة مناخه قاري وجاف إذ تتفاوت درجات الحرارة فیه بشكل 

 مئویة وتنخفض في اللیل إلى ما دون الصفر.  °45حاد حیث تزید في النهار عن 

تتناثر على سفوح مرتفعات "القلتة" سبخات الملح، خاصة في "أمات اللحم" و"أمغاال" 

و"وین ترغت"، وتوزع مراكز المیاه بین "تاسكتنت" "تنواكة وٕاملیلي" و"تاعرزیمت".  

 

 

 

 

 على الرابط 28/04/2016، قال من موقع الرسالة احلي منتدى، تاریخ االطالع الموقع الجغرافي للصحراء الغربیة- 1
 http://alrissala.ahlamontada.comااللكتروني: 
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 - إقلیم تیرس جنوب شرق: 2

مناخه شبه صحراوي وطبیعته شبه متباینة، بعض مرتفعاته جرداء عبارة عن صخور 

متبعثرة وبعضها اآلخر مغطى بالشجیرات الحراجیة أما "وادي الجنة" التابع لجبال "لغالت" 

 فهو كثیف األشجار. 

مناخه شبه صحراوي وطبیعته شبه متباینة، بعض مرتفعاته جرداء عبارة عن صخور 

متبعثرة وبعضها اآلخر مغطى بالشجیرات الحراجیة أما "وادي الجنة" التابع لجبال "لغالت" 

 : فهو كثیف األشجار. 

یسوده مناخ قاري شبه صحراوي یتشكل قیمه الشرقي من سلسلة جبال صخریة یصل 

 متر.  500ارتفاعها حوالي 

 - إقلیم الساحل: 3

 كلم ویتمتع هذا اإلقلیم بجو معتدل رطب تغطى كثبان 1200شریط ساحلي طوله 

الرمل، مساحات واسعة من جزءه الغربي، بینما ترتفع الجبال في جزءه الشرقي بشكل أفقي 

 متر أما المنطقة الساحلیة فهي سطحیة ذات مناخ جاف ومعتدل في 3000لتصل إلى علو 

بعض األماكن وتلتقي عبد البحر في شكل منحدر في غالب األحیان، وتعد هذه المنحدرات 

باإلضافة إلى قلة عمت المیاه الساحلیة ووجود حواجز رملیة كثیرة وزوابع البحریة الناتجة 

.  1عن التیارات الهوائیة القادمة من كتاریا

 

 

 

 على الرابط 28/04/2017، قال من موقع الرسالة احلي منتدى، تاریخ االطالع الموقع الجغرافي للصحراء الغربیة- 1
 http://alrissala.ahlamontada.comااللكتروني: 
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. األهمیة الجیوبولیتكیة للمنطقة -2

 الصحراء الغربیة بحكم موقعها الجغرافي، كانت نقطة وصل بین جیرانها وحافظ على 

التواصل وحافظ على هذا التواصل عدة عصور، أمنت في ذلك مرور قوافل تجاریة وثقافات 

مختلفة، أتاحت لشعوب المنطقة تطورا مادیا وحضاریا، استمر الصحراویون على هذا النهج 

حتى دخل األوروبیون وسیطروا على الطرق التجاریة والموارد األساسیة التي كانت أصال 

مصدر للحیاة بشعوب المنطقة كلها كما حولوا ثرواتها إلى موارد وصناعات تصدیریة مما 

أدى إلى وضعها في تبعیة سلبیة وقد اتبعت اإلدارة اإلسبانیة نفس السیاسة في الصحراء 

الغربیة لنقل المواد الخام خاصة الفوسفات. 

أ: المصدر الحیواني. 

كانت حیاة الصحراویین تعتمد على تربیة المواشي (اإلبل، الغنم، المعز خاصة) 

المصدر الرئیسي للوجود في المناخ الصحراوي إضافة إلى التجارة والصید البحري والفالحة 

كان السكان یستفیدون من جلود المواشي لصناعة مستلزماتها الضروریة ویعتمدون في 

عیشهم على لحمها وحلیبها یصنعون الخیم واألغطیة من أوبارها وصوفها وجلودها، كانت 

المواشي تستخدم في عملیة التبادل التجاري األساسي بینما في الدول المجاورة مثل النیجر 

مالي والتشاد كان الملح الحجري هو األهم، إذ ینقل إلیها عبر القوافل التجاریة في تخوم 

 .1الصحراء الغربیة، بل لعبت في بعض األحیان دور النقود في هذه الدول

 ب :الثروة السمكیة. 

تعتبر شواطئه الصحراء الغربیة من أغنى السواحل المحیط األطلسي بثروة سمكیة 

 وتشكل 2 كلم150000حیث تحوي على أهم حوض سمكي في إفریقیا إذ تبلغ مساحته 

 على موقع البالد.نت    01/05/2018نشر بتاریخ ،مدخل في اقتصاد الصحراء الغربیة، علي سالم محمد فاضل- 1
 http//M.elbilad.net :  على الرابط االلكتروني24/04/2016تاریخ االطالع 
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 طن من األسماك 10% من االحتیاط العالمي إذ یمكن صید 11موارده السمكیة أكثر من 

 صنف من الرخویات.   71 صنف من األسماك، 200، تظم هذه المیاه أكثر من 2 كلم1في 

ج: الموارد الطبیعیة. 

تزخر أراضي الصحراء الغربیة بإحتیاطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري 

وهو ما دفع منذ الستینات من القرن الماضي بالعدید من الشركات األجنبیة إلى البحث 

والتنقیب والكشف في عدة مناطق، لكن ظروف اإلستقرار في المنطقة دفعت هذه الشركات 

إلى كتم نتائج إستكشافتها في انتظار فرص أفضل تمنح األمن والسالم لالستثمار في 

الصحراء الغربیة. 

 -الفوسفات:1

 كلم 100توجد مناجم الفوسفات في منطقة "بوكراع" وهي مدینة واقعة على بعد 

.    1 كلم على الساحل100جنوب شرق العاصمة وبـ 

، والفوسفات 1974وبدأ اإلنتاج الصناعي للفوسفات في الصحراء الغربیة في سنة 

، بعمق یتراوح بین المترین 2 كلم231الموجود بمنجم بوكراع یوجد في مساحة ال تتعدى 

وأربعة أمتار، وبمجيء المغرب أصبح یستغل المنجم من خالل شركة فوس بوكراع هذه 

األخیرة تقوم بإنتاج حوالي أربعة مالیین طن سنویا وتقوم هذه الشركة بتصدیر الفوسفات إلى 

الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا وأسترالیا في الوقت الذي حذرت فیه األمم المتحدة المغرب 

 .2من استهالكه لثروات الموجودة في اإلقلیم بحكم أنه خاضع لإلستعمار

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة تطور نزاع الصحراء الغربیة من االنسحاب اإلسباني إلى مخطط بیكر الثاني- محمد عمرو، 1

 .  2006الماجستیر في العالقات الدولیة، جامعة الجزائر: 
 .  10، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ص.حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة- أمین شریط، 2
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- الثروات الطاقویة:  2

 یوجد على السواحل الصحراویة كمیات هائلة من الغاز والنفط على مقربة من 

الشواطئ وقد شكل هذا اإلعالن محل إهتمام أطراف النزاع المملكة المغربیة وجبهة 

البولیساریو، فقد سارعت المملكة المغربیة إلى توقیع إتفاقیات لتنقیب على النفط مع كبرى 

 م. وهو األمر 2001شركات التنقیب مثل توتال الفرنسیة وكیرماك األمریكیة في أكتوبر 

الذي إعترضت علیه قیادة البولیساریو، وجعل المغرب بعد ذلك تتطلب رأي قانوني من األمم 

المتحدة والتي أصدرت بدورها وثیقة قانونیة تجیز التنقیب شرط عدم إستغالل تلك الموارد 

دون رضا وموافقة سكان اإلقلیم المتنازع علیه، هذه الوثیقة أعطت سند قانوني للبولیساریو 

كي تعقد هي األخرى إتفاقیات مع شركات وفیما یخص اإلستشارة القانونیة حول ذلك إعتبر 

أحد المسؤولین أنها غیر ملزمة، لكن من وجهة نظر القانون تبقي ملزمة حتى یتم حل النزاع 

القائم، أما عن الحدود البحریة بین الصحراء الغربیة والدول المجاورة فقد ینشأ خالف عندما 

قامت إسبانیا بتعزیز تواجدها من خالل إعطاء رخصة تنقیب للشركة اإلسبانیة األرجنتینیة 

"ریسول" إذ احتجت المغرب على ذلك وٕاتخذت جبهة البولیساریو خطوة من خالل إغالق 

 .1المنطقة االقتصادیة الخالصة التابعة للصحراء الغربیة

كما نجد أیضا معدن الیورانیوم في منطقة "السمارة" الذي حظي باهتمام بالغ إلى 

درجة أن السلطات اإلسبانیة قد فرضت علیه حراسة مشددة ومنعت االقتراب من منطقة 

. 2التنقیب

 

 

 .11 ص ، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة ،حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة- أمین شریط، 1
 المرجع نفسه.- 2
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 المبحث الثاني: ظهور النزاع في الصحراء الغربیة.

النزاع الدولي یمكن أن یقع بین الدول أو بین دول الحركات التحریر الوطني، ونزاع 

الصحراء الغربیة یمكن أن ندخله في النوع الثاني، ولكل نزاع تاریخ حاسم یعتمد علیه في أیة 

محاولة تهدف إلى تسویة هذا النزاع أو الحكم فیه، فالمواقف والتصرفات التي تحدث بعد هذا 

التاریخ ال تعبر عن الوضع القانوني للقضیة المتنازع علیها أو المركز القانوني ألطراف 

النزاع.  

المطلب األول: جذور و تطورات  النزاع في الصحراء الغربیة. 

 - جذور النزاع في الصحراء الغربیة. 1

تعود مشكلة الصحراء الغربیة إلى بدایة خروج القوى االستعماریة العظمي من المنطقة 

وما خلقه من مشاكل حدودیة ناتجة عن تقسیمه للمنطقة تقسیما عشوائیا دون النظر هویات 

السكان واآلثار السلبیة التي قد تنتج عن هذا التقسیم، بل إعتمد أساسا على تقییم النفوذ بین 

فرنسا وٕاسبانیا اللتان مثلتا أكبر القوى االستعماریة في منطقة شمال إفریقیا، فقد أخذت فرنسا 

كل من تونس، الجزائر، موریطانیا والمغرب، وأخذت إسبانیا كل من الصحراء الغربیة وبعض 

المناطق في شمال المغرب.  

وفي نهایة الخمسینات من القرن الماضي بدأت المنطقة المغربیة تسترجع إستقاللها 

ومع هذا االستقالل ظهرت الصراعات الحدودیة وبالخصوص مع الجزائر والمغرب وصل 

 فیما سمي بحرب الرمال، إضافة إلى النزاع بین 1963إلى حّد التصادم بالسالح سنة 

المغرب وموریتانیا الذي وصل إلى األمم المتحدة حیث كانت المغرب تطالب بموریطانیا 

 .1على أساس أنها جزء من التراب المغربي بعد أن تحقق لها إستقاللها

 على الرابط االلكتروني: 29/04/2018، نقال من موقع الجزیرة.نت، تاریخ االطالع  أبرز أحداث الصحراء الغربیة- 1

www.eljazeera.net 
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كما أثارت المغرب مسألة الصحراء الغربیة على أساس أنها تمثل جزء من الكیان 

الموریتاني، فالصحراء تمثل جغرافیا الجزء الشمالي الغربي لموریتانیا، كما تمثل الجزء 

الجنوبي للمغرب.  

وعندما بدأ حزب االستقالل كفاحه في المغرب، بهدف التحریر من السیطرة اإلسبانیة 

والفرنسیة، كانت أیدیولوجیة العسكریة تؤكد على الهدف السیاسي، المتمثل في فكرة المغرب 

العربي الكبیر، والتي كانت أساسا لمطالبه اإلقلیمیة، وكان حزب االستقالل قد أعلن مطالبة 

، استنادا على حجج مختلفة في معرض مطالبة المملكة 1957بإسترداد موریتانیا في یولیو 

المغربیة بموریتانیا وقد أثارت المغرب وموریتانیا الحّل السلمي لتسویة النزاع بینهما ولجأ إلى 

األمم المتحدة وفي هذه األثناء أعلت إسبانیا أن منطقة الصحراء الغربیة هي محافظة إسبانیة 

. 19611في سنة 

فالدول المغاربیة لم تبذل أي جهد لتحریر المنطقة، عدى محاوالت محتشمة من 

المغرب وموریتانیا، لكن بدا االنقسام بینهما واضح في األمم المتحدة حیث أن كل طرف یرید 

المنطقة الصحراویة لنفسه، فالمملكة المغربیة تطالب سیادته على هذه المنطقة بحكم وجوده 

التاریخي بها وامتداد المغرب قبل دخول المستعمر في حوض السنغال، أما موریتانیا فكانت 

تطالب بالصحراء باعتبارها إمتداد طبیعي لها، وقرب سكان موریتانیا من سكان الصحراء 

الغربیة عرقیا، وفي هذه األثناء قامت انتفاضة تطالب بتحریر الصحراء الغربیة فقامت 

 1973إسبانیا بقمعها، لكن لم تهدأ األمور بل إستمرت المقاومة بقوة أكبر، وفي ماي 

تأسست جبهة البولیساریو، وبعد عشرة أیام من تأسیسها حاولت إسبانیا أتقمع المقاومة 

 .2العسكریة في الصحراء نهائیا

: المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، قضیة الصحراء الغربیة مقاربة للحلولال، ف- الداهیة ولد محمد 1
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=248448&r=0 

 - المرجع نفسه.2
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 بینما كانت المغرب وموریتانیا تلحان على إرجاع المنطقة الصحراویة 1974في سنة 

إلیهما، بینما أن جبهة البولیسایو أنها من قام بالكفاح ضد المستعمر وبالتالي هي صاحبة 

الحق في إدارة شؤونها بعد إنسحاب إسبانیا، قررت إسبانیا وبشكل أحادي ینظم إستفتاء في 

 .19751الصحراء الغربیة خالل النصف األول من سنة 

لكن رفضت كل من المغرب وموریتانیا لهذا الحل، بینما رحبت جبهة البولیساریو بهذا 

المشروع وأبدت إستعدادها للمشاركة في هذا اإلستفتاء، أما المغرب قررت اللجوء إلى محكمة 

 1974 سبتمبر 18العدل الدولیة حیث أعل عن هذا الملك المغربي الحسن الثاني في 

وبالفعل تقدم المغرب بطلب إستشاري إلى محكمة العدل الدولیة مرفقا بعدة أدلة وبراهین على 

. 2قضیته

بعد أن وافقت الجمعیة العامة على الطلب المغربي، أحالته إلى محكمة العدل الدولیة 

 وبعد أن فحصت 1975 جویلیة 30 جوان إلى 25 جلسة علنیة من 27والتي عقدت 

األحداث الداخلیة (تعیین القادة، جبایة الضرائب، المقاومة المسلحة، وحمالت السالطین...) 

التي قدمها المغرب كإثبات لیسادته التاریخیة على الصحراء الغربیة، واألحداث الخارجیة 

(معاهدات، إتفاقات ومراسالت دبلوماسیة) التي إعتبرها المغرب تأكید اإلعتراف دولي من 

حكومات أخرى بتلك السیادة التاریخیة، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك ال یقدم دلیل على 

وجود روابط سیادة إقلیمیة بین المغرب والصحراء الغربیة بالرغم من وجود عالقات تبعیة 

(روحیة ودینیة) بین بعض قبائل المنطقة والسلطان، وأعلنت أن جمیع األدلة المادیة 

والمعلومات المقدمة للمحكمة ال تثبت وجود أیة روابط سیادة إقلیمیة بین أرض الصحراء 

 الغربیة من جهة، وبین المملكة المغربیة أو المجموعات الموریتانیة من جهة أخرى.  

: المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، قضیة الصحراء الغربیة مقاربة للحلولال، ف- الداهیة ولد محمد 1
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=248448&r=0. 

 .نفسھالمرجع - 2
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وعلیه فإن المملكة لم یثبت لدیها وجود روابط قانونیة، من شانها أن تؤثر على تطبیق 

) المتعلق بتصفیة االستعمار من الصحراء الغربیة وعلى الخصوص XV (1514القرار 

. 1تطبیق مبدأ تقریر المصیر من خالل التعبیر الحّر والحقیقي عن إرادة سكان المنطقة

 ألف مواطن ساروا إلى 350أعلن الملك الحسن الثاني تنظیم مسیرة خضراء بمشاركة 

منطقة الصحراء، مما دفع بالنظام اإلسباني إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب 

 نوفمبر 21وموریتانیا إلنهاء الوجود االستعماري االسباني في الصحراء الغربیة، وفي 

 ثم التوقیع على إتفاقیة مدرید الثالثیة بین المغرب وٕاسبانیا وموریتانیا یتم بموجبها 1975

إنهاء الوجود اإلسباني المغربي والموریتاني، لكن هذا االتفاقات الثالثي لم ینهي المشكلة بل 

زادها تعقیدا، حیث عملت البولیساریو على تصعید عملیات عسكریة ضد اإلسبان على 

اتفاقیة مدرید، كما استولت على عدد من المواقع الصغیرة في المنطقة، كما أعلنت جبهة 

 بعد یومین من 1976 فیفري 28البولیساریو عن قیام الجمهوریة العربیة الصحراویة في 

رحیل إسبانیا، وكانت هذه أول بدایة لتفجیر الصراع المسلح بین المغرب وجبهة البولیساریو 

التي ظلت تدعمها دول عربیة أبرزها الجزائر التي دخلت خط النزاع بعد المسیرة الخضراء 

واستشعار الحظر وقامت باالعتراف بالجمهوریة العربیة الصحراویة كأول بلد یعترف بها وهذا 

ما فتح باب للحرب بین جبهة البولیساریو والمغرب من جهة وقطع العالقات بین البلدین من 

. 2جهة أخرى

 

 

، 1998، القاهرة: دار المختار، النزاععلى الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحق- مصطفى الكاتب ومحمد بادي، 1

 .68-63ص
 .4، جامعة بغداد: كلیة العلوم السیاسیة، ص االتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیة- حمید فرحان الراوي، 2
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 -  تغیرات و تطورات النزاع في الصحراء الغربیة.2

، قد أجمعت على ضرورة 1974 كانت كل من الجزائر والمغرب وموریطانیا قبل سنة 

تصفیة اإلستعمار في الصحراء، الغربیة، فهذه الدول الثالث أبدت مبدأ تقریر المصیر.  

 ظهرت خالفات بین هذه الدول عندما صرحت حینها كل من المغرب 1974 في سنة 

وموریطانیا رغبتها في ضم الصحراء الغربیة بینما أعلنت الجزائر تأییدها الكامل إلستقالل 

 .1الصحراء الغربیة

 ، وقیام جبهة البولیساریو 1974وهو األمر الذي أنتهى بعقد اتفاقیة مدرید الثالثیة 

 . 1976 فیفري 28بإعالن قیام الجمهوریة العربیة الصحراویة في 

وتنازل موریتانیا بحقوقها في الصحراء الغربیة لصالح المغرب. وهذا الوضع قام 

بنشوب صراع بإستعمال السالح بین المغرب وجبهة البولیساریو التي ظلت تحظى بإهتمام 

ودعم مالي وسیاسي من طرف دول عربیة عدیدة إلى الوقت الذي إنتقل فیه ملف الصحراء 

من األمم المتحدة إلى منظمة الوحدة اإلفریقیة، لیعود مرة أخرى إلى األمم المتحدة، بعد أن 

عجزت منظمة الوحدة اإلفریقیة عن إیجاد حل لنزاع الصحراوي، وقد ظل القتال دامیا على 

 سنوات مما خّلف اآلالف من الضحایا، وأدى إلى التراجع االقتصادي في كل من 10مدة 

. 2المغرب والجزائر، وأحدثت أزمات إقتصادیة لكل دول المغرب العربي

 وبعد تمایز مواقف دول الجوار الثالثة (المغرب، الجزائر، موریطانیا) وانحیاز 

الجزائر لصالح الصحراء الغربیة وتحت وقع رفض الصحراویین للسیطرة المغربیة على 

: المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، قضیة الصحراء الغربیة مقاربة للحلولال، ف- الداهیة ولد محمد 1
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=248448&r=0. 

ا إلتحاد المغاربي و مشكلة الصحراء الغربیة، جامعة بغداد: كلیة العلوم السیاسیة مرجع سابق- حمید فرحان الراوي، 2

 .4ص
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أراضیها أنشأت في الجزائر تحدیدا في تندوف مخیمات الالجئین، أما على المستوى 

 السیاسي فقد شهدت قضیة الصحراء الغربیة عدة تطورات: 

-على المستوى اإلفریقي:  

 مر الصراع الصحراوي بخطوات متقدمة وكانت إفریقیا هي حلبة الصراع األنجح 

للصحراویین في مطالبتهم باالستقالل، وذلك لنجاح الجزائر في تسویة القضیة ضمن 

األقطاب الذي كانت القارة السمراء تشهده. فقد حضت القضیة باهتمام كبیر من طرف 

 جانفي / 24 إلى 19منظمة الوحدة اإلفریقیة من خالل إجتماعها في مابوتو بالمزمبیق من 

 أوصت لجنة التحریر التابعة لمنظمة الوحدة اإلفریقیة باإلعتراف بجبهة 1976ینایر 

البولیساریو كحركة تحریریة إفریقیة وفي إجتماع وزراء خارجیة المنظمة في جزر موریس من 

 تبنوا التوصیة. وصادق مؤتمر القمة األفریقي المنعقد في 1976 یونیو/ جوان 29 إلى 24

 على عقد مؤتمر قمة إستثنائي حول الصحراء 1978 یولیو 22 إلى 18خرطوم من 

الغربیة، وتشكیل لجنة من الحكماء مؤلفة من خمسة رؤساء دول من بینهم رئیس المنظمة 

لتقوم بفحص كل معطیات مشكل الصحراء الغربیة بما في ذلك حق شعب هذه المنطقة في 

تقریر مصیرها. ووجدت هذه القرارات اإلفریقیة ترحیبا واسعا وٕاجماعا شامال من طرف هیئة 

 داعیة بدورها إلى تنظیم 1985 لسنة 5040األمم المتحدة، مما دفعها إلى إتخاذ القرار رقم: 

إستفتاء تقریر المصیر واإلستقالل ووقف إطالق النار والشروع إلى مفاوضات مباشرة بین 

طرفي النزاع، وذلك بقیام األمم المتحدة بإرسال بعثات متعددة إلى المنطقة من أجل 

األوضاع فقد زار المنطقة "هیكنور غروس إسییال" الممثل الخاص لألمین العام لألمم 

المتحدة، وهكذا بدأت الجهود المشتركة للمنظمتین في البحث عن حل للمشكل من خالل 

مقترحات مفصلة أساسها تسویة النزاع القائم والسلم من أجل التوصل إلى حل عادل. وفي 

، جاء 1990/6/18/360/52تقریر األمین العام لمنظمة األمم المتحدة الذي یحمل رقم: 
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 األساسي هو تمكین الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقریر المصیر 1فیه أن الهدف

وعلى أساس هذه المعطیات التي توضح التصور لمنطلقات مخطط التسویة، وضع برنامج 

تنفیذي لمكونات المخطط وهي:  

وقف إطالق النار   -

 تبادل أسرى الحرب  -

 تقلیص عدد القوات المغربیة باإلقلیم  -

 تحدید الهویة وتسجیل المصوتین  -

 عودة الالجئین المؤهلین للتصویت  -

 إطالق سراح المساجین السیاسیین  -

 2.تنظیم اإلستفتاء واإلشراف علیه إدارة أهمیة مؤقتة لإلقلیم -

 المطلب الثاني: أطراف النزاع في الصحراء الغربیة.

- االطراف المباشرة.1  

هناك ثالثة أطراف رئیسیة، وقد حددنا أطراف هذا النزاع استناًدا إلى معاییر الربح 

والخسارة التي تحكم تقریبا كل النزاعات، حیث أن مبدأ تأثیر الفاعلین یكون بمعادلة منصب 

هذا الطرف والذي یعادل خسارة الطرف اآلخر حتما في األمر المتنازع علیه، ومن هذا 

المنطلق یمكن أن نحدد الطرف األول وهو المغرب ومطالبه بالصحراء كجزء ال یتجزأ من 

تراب المغرب، حیث أن صاحبة المكسب األكبر في حالة الربح وهي أیضا الخاسر األكبر 

في حالة استقالل الصحراء الغربیة. 

. 10، ص 1998- مصطفى الكاتب، النزاع في الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحق، دار المختار سوریا، 1
: المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، قضیة الصحراء الغربیة مقاربة للحلولال، فالداهیة ولد محمد - 2

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=248448&r=0. 
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یربط المغرب موقفه بمعطیات تقول أنها تاریخیة فمنذ استقالل المغرب وهي لم - المغرب: 1

تكف عن المطالبة بإستعادة جمیع المناطق التي ظلت بعیدة عن سیادتها لإلعتبارات 

القانونیة التي شملت مناطق سیادتها، كما هو الحالة في مدینة "سبتة وملیلة" وكذلك ما 

یسمى بمناطق "حمایة" وأیضا المحاوالت اإلسبانیة للتمسك بمنطقتي الساقیة الحمراء ووادي 

الذهب من خالل إقامة دولة في الصحراء الغربیة ترید من خاللها استمرار السیطرة على عدة 

مناطق من المغرب، ورأى هذا األخیر أن االحتالل اإلسباني لهذه المناطق لم یغیر مصیرها 

المشترك، وأّكد الموقف المغربي أن الساقیة الحمراء ووادي الذهب، كانا یشكالن جزًءا من 

مجموعة صحراویة كانت بكاملها جزًءا من األرض المغربي، حیث كانت العالقات بین 

الصحراء ومراكش تكون على التعاون في كافة المجاالت. 

ففي المجال السیاسي فإن عدًدا من القبائل المغربیة انحدرت من الصحراء الغربیة 

خاصة دول المرابطین التي تنتمي إلى قبیلة صنهاجة الصحراویة ولكن ملوك مراكش یسینون 

ببعض رجال هذه القبائل في شغل المناصب اإلداریة والقضائیة والسیاسیة، إذ كانت 

 أفریل قد أعلنت التصریح المشترك، واعترفت من خالله باستقالل 07الحكومة اإلسبانیة في 

المغرب ووحده أراضیه، فإنها وتنفیذًا لذلك أعادت للمغرب المنطقة التي كانت تحتلها في 

 سلمت اسبانیة "طرفایة" وهو من أقالیم 1958شمال البالد بإستثناء "سبتة وملیلة"، وفي عام 

 "ایفنى" ألن إقلیم "طرفایة" و"إیقي" كانا یخضعان لإلقلیم 1969الجنوب كما سلمت عام 

نفسه الذي یخضع له إقلیم الساقیة الحمراء ووادي الذهب، وهما أساس النزاع والذي بسببه 

 أكتوبر 16لجأت المغرب إلى األمم المتحدة، حیث وافقت لجنة تصفیة االستعمار في 

 على أول قرار یصدر بشأن إقلیم الصحراء الغربیة، حیث طلبت الجمعیة العامة 1964

 من الحكومة اإلسبانیة بدء مفاوضات إلنهاء مشكلة 1975لألمم المتحدة في دیسمبر 

السیادة على إقلیم الصحراء الغربیة، حیث طلبت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر 
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 من الحكومة اإلسبانیة بدء مفاوضات إلنهاء مشكلة السیادة على إقلیم الصحراء 1975

. 1الغربیة

ویرى المغرب في ضم إقلیم الصحراء استدراًكا لما فاته من اقتطاع جزء كبیر من 

أرضه للجزائر، واقتطاع المستعمر الفرنسي لموریطانیا التي تبلغ مساحتها ثالثة أضعاف 

مساحة المغرب باإلضافة إلى الموارد التي یزخر بها اإلقلیم من السمك والفوسفات. 

فحسب المغرب لم یعرفوا تاریخیا دولة اسمها الصحراء الغربیة سواًءا في الماضي             

أو الحاضر، وأنها كانت أرض مغربیة كما تؤكده جمع الوثائق ومن هذه المرجعیة التاریخیة 

یمكن القول من أن المغرب لم ینظر المغرب أبًدا إلى الصحراء الغربیة ككیان مستقل، بل 

یعتبرها أرضا له وتحت سیادته وأن المساس بأرض الصحراء هو المساس بالمغربـ وهذا ما 

یجعل المغرب أكثر األطراف تمسًكا بموقفه الذي ال یرى بدیًال عنه وأن أي بدیل آخر غیر 

. 1مغربیة الصحراء هو تقسیم وتفتیت للمغرب

 إلى 1970أدت المذابح اإلسبانیة ضد الشعب الصحراوي عام - جبهة البولیساریو: 2

ظهور وتأسیس الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب، حیث عقد المؤتمر 

 على الحدود بین موریطانیا والصحراء، وأعلن فیها 1973 ماي 10التأسیس األول، بتاریخ 

میالد جبهة البولیساریو، على انخفاض كل التنظیمات السیاسیة القائمة، في ذلك الوقت، إذ 

استطاعت الجبهة أن تضم إلى صفوفها جمیع المناضلین في الصحراء، وكذلك كل 

التنظیمات السیاسیة فیها، وبذلك أصبحت جبهة البولیساریو هي التنظیم الوحید الممثل 

، وركزت في هدف 2لشعب الصحراء، وقامت على أهداف ومبادئ أكثر تحدید ووضوًحا

رئیسي، وهو االستقالل التام للصحراء، بعیًدا عن إسبانیا والمغرب وموریطانیا، ونبت أسالیبها 

 .25، ص 1998- مصطفى الكاتب، النزاع في الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحق، دار المختار سوریا، 1
إسماعیل معراف ،الصحراء الغربیة في األمم المتحدة وحدیث عن الشرعیة الدولیة، الجزائر دار هومة للطباعة - 2

 .32-36،ص،ص2010والنشروالتوزیع،
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على أساس العمل السیاسي والعسكري، وتتمثل األهداف السیاسیة للكفاح المسلح في هدفین 

أساسیین وهما:  

- عروبة الصحراء، بإرجاعها إلى أصلها العربي، رًدا أولیا على االستعمار الذي حاول 1

بمختلف األسالیب االستعماریة، إلحاق األراضي الصحراویة تعسفا باألراضي اإلسبانیة. 

- الرد على اإلهمال العربي، سواًءا من قبل األنظمة العربیة المجاورة، في شمال إفریقیا  2

أو من قبل األنظمة العربیة البعیدة عن اإلقلیم، وعلى الرغم من أن جبهة البولیساریو قد 

تكونت في موریطانیا، فإن التطور األساسي في الحركة، بعد أن حقق زعماء الجبهة 

اتصاالتهم وتفاهمهم مع الجزائر، باعتبارها دولة تقدمیة تناصر حركات التحرر العربیة 

 إلى التوجه إلى الجزائر، التي رحبت بهم 1974واإلفریقیة، دفع قیادات الجبهة منذ عام 

وتمیزت هذه المرحلة بأن المنطلق الوحدوي لشعب الصحراء في مواجهة االستعمار، وارتكزت 

 1انطالقة الجبهة هذه المرحلة على ثالث نقاط أساسیة وهي:

نظًرا لألهمیة اإلستراتیجیة إلقلیم الصحراء، عسكرًیا واقتصادیا فإن بقاءه تحت سیطرة 

االستعمار واإلمبریالیة سیكرس مركًزا لمراقبة شعوب المنطقة وكل تحركاتها، وهذا فضًال عن 

الناحیة االقتصادیة المتمثلة في وجود الموارد الطبیعیة في الصحراء. 

االنتماء إلى الوطن العربي واإلیمان بأن الشعب في الساقیة الحمراء ووادي الذهب 

هو شعب عربي- وسیبقى كما كان قدیما، منارة جدیدة في النضال ضد الوجود االستعماري 

في المغرب العربي. 

المنطقة الممتدة من جبل طارق إلى نهر السینغال تطل على المحیط األطلسي أي 

أنها حكما یجب أن تخضع لسیاسة الحلف األطلسي، والساقیة الحمراء ووادي الذهب تعتبر 

 .02حمید فرحان الداوي، االتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیة، كلیة العلوم السیاسیة، بغداد، ص - 1
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نقطة التالقي في شمال غرب إفریقیا ومن ثم هي نقطة إلتماس بین الوطن العربي والقارة 

اإلفریقیة. 

 

  الغیر مباشرة:األطراف-2

إّن تحدید األطراف الغیر المباشرة في القضیة الصحراویة أمر صعب نوعا ما نظًرا 

للتدخل األطراف وتبادل األدوار بینها، لنجد كل من إسبانیا والجزائر وموریطانیا أصبحت 

ضمن األطراف الغیر مباشرة في النزاع لینحصر الدور المباشر بین المغرب وجبهة 

 البولیساریو وهنا سنذكر األطراف الغیر المباشرة في بدایة النزاع وهي: 

بدأت في بدایة األمر بنهج سیاسة الحیاد إال أنها عمدت - الوالیات المتحدة األمریكیة: 1

 وقد 1974على ذلك إلى دعم المغرب وذلك بتمویل هذا األخیر بالسالح األمریكي في سنة 

عبرت أمریكا عن هذه المساعدة بأنها أسلحة دفاعیة وقد ثبت عكس ذلك فیما بعد، ولم 

تكتف أمریكا عن هذه المساعدة بل استمرت فیها وقد ظهرت هذه األسلحة في الجدار العازل 

الذي شیدته المغرب وال تزال الو.م.أ تدعم الموقف المغربي، ولكن هذا الدعم ُعرف بالتذبذب 

في مجال حقوق اإلنسان الذي اخترقته المغرب في الصحراء الغربیة، ویظهر تذبب الموقف 

األمریكي من القضیة في التنافس األمریكي الفرنسي، وسعى الطرف األمریكي من القضیة 

في التنافس األمریكي الفرنسي، وسعى الطرف األمریكي لضغط على المغرب من أجل 

 .  1االهتمام بأولویة التحالف األمریكي على حساب الطرف الفرنسي

كانت فرنسا تدعي سیاسة الحیاد، ولكن تبین أّن هذه السیاسة ما هب إّال خدمة - فرنسا: 2

تدعي بها واتضح ذلك خالل دعمها للمغرب وموریطانیا ضد شعب الصحراء الغربیة وذلك 

على حساب المصالح االقتصادیة التي تستمدها من المغرب، وهذا ما جعلها تدخل عسكرًیا 

، ص،ص 1993 بن عامر تونسي، تقریر المصیر وقضیة الصحراء الفرنسیة، الجزائر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، -1
282.283 
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وبشكل مباشر في النزاع، حیث هاجمت الثوار أثناء عودتهم من الحرب ضد موریطانیا. فقد 

ظهرت فرنسا وحتى إلى یومنا هذا الزالت تدعم المغرب في هذه القضیة وهذا لمسألة 

 مصالحها االقتصادیة.   

یعتبر تدخل روسیا في هذا النزاع ضمني من خالل الدعم الذي قدمه - روسیا: 3

البولیساریو عن طریق الجزائر الحلیف األساسي في المنطقة وهذا یفرض غرس النفوذ 

 .1الروسي والدعوة إلى إسقاط األمبریالیة في المغرب

بعث العقید الراحل معمر القذافي برقیة إلى ملك المغرب معلنا وقوفه إلى جانب - لیبیا: 4

الصحراء الغربیة بحیث بدأ ملك المغرب بالسیطرة على المنطقة وأكسب القضیة مع نوع من 

القوة وذلك بعد إعالن عن الجمهوریة العربیة الصحراویة من طرف جبهة البولیساریو، وقد 

لعبت لیبیا دوًرا هاما في تحریك الحرب التحریریة في الصحراء نظًرا لدعم اللیبي العسكري 

للبولیساریو إال أن لیبیا انسحب من النزاع فیما بعد إّن تحدید األطراف الغیر المباشرة في 

القضیة الصحراویة أمر صعب نوعا ما نظًرا للتدخل األطراف وتبادل األدوار بینها، لنجد كل 

من إسبانیا والجزائر وموریطانیا أصبحت ضمن األطراف الغیر مباشرة في النزاع لینحصر 

الدور المباشر بین المغرب وجبهة البولیساریو وهنا سنذكر األطراف الغیر المباشرة في بدایة 

 النزاع. 

 

 

 

 

 

 .46، ص 1995 اسماعیل معراف، األمم المتحدة والنزاعات اإلقلیمیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
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 المطلب الثالث: انعكاسات النزاع على الدول المغاربیة

عرفت منطقة المغرب العربي عدة هجومات وتدخالت أجنبیة في شؤونها الداخلیة 

أدت إلى تفكیكها أحیانا وتوحیدها أحیاًنا، عرفت كذلك محاوالت للوحدة حتى وٕان كانت قلیلة 

مقارنة بحاالت التفكك والتجزئة خاصة في العصور القدیمة والوسطى، أما في العصور 

الحدیثة فإن عملیة التفكیك في العمل الجماعي بدأ من القرن العشرین عندما سعى بعض 

الشباب المغاربي إلى تنسیق جهودهم وتوحیدها لرد الخطر الفرنسي، وتوالت توحداتهم رغم 

عوامل التجزئة التي كانت تفرها الظروف تارة والقیادات من جهة، والواقع السیاسي في هذه 

البلدان كعامل أساسي إلى أن وجد اتحاد المغرب العربي الذي كان نتیجة عدة اجتماعات 

عبر عقود متتالیة كان أولها مؤتمر األحزاب المغاربیة الذي عقد في مدینة طنجة المغربیة 

 والذي ظم ممثلین عن حزب االستقالل المغربي، والحزب 1958 أفریل 30-28بتاریخ 

، وبعد االستقالل كانت هناك محاوالت نحو فكرة 1الدستوري وجبهة التحریر الوطني الجزائریة

التعاون والتكامل بین دول المغرب العربي، ومعاهدة مستغانم بین لیبیا والجزائر، ومعاهدة 

، وأخیًرا اجتماع قادة المغرب 1983اإلخاء والوفاق بین الجزائر وتونس وموریطانیا عام 

، وٕاصدار بیان زرالدة الذي أوضح 1986 جوان 10العربي بمدینة زرالدة في الجزائر یوم 

رغبة القادة في إقامة االتحاد المغاربي وتكوین لجنة تضبط وسائل تحقیق وحدة المغرب 

 .2العربي

ومن خالل دراستنا للقضیة الصحراویة وتأثیرها على العالقات المتعلقة بالدول 

المغاربیة في هذه المنطقة المعقدة فضًال عن المشكالت التي رافقت تطورات هذه القضیة 

التي أصبحت تشغل بال كال المواطنین في منطقة المغرب، حیث أن الصحراء الغربیة 

 والتي تمثل الصراع القائم بین المغرب وموریطانیا وجبهة 1976المتنازل علیها منذ عام 

 .05حمید فرحان الداوي، االتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیة، كلیة العلوم السیاسیة، بغداد، ص - 1
 .07نفس المرجع السابق، ص -2
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البولیساریو والجزائر الداعمة لها، وتعاطف الدول العربیة مع كل طرف من هذه األطراف 

 .1المتنازعة فإن هذا االتحاد یمثل منطقة إقلیمیة بین المغرب والجزائر وجبهة البولیساریو

 من 1989 فیفري 20صرح رئیس الجمهوریة الصحراویة محمد عبد العزیز في 

"ستوكهولم" عن عودة المحادثات المباشرة بین المغرب وجبهة البولیساریو وتم تأكید ذلك من 

طرف المغرب، وهذا فقط ألن شركاء المغرب في االتحاد یطمحون لرؤیة المشكلة تحل سلمیا 

عن طریق الحوار، ولكن ذلك یبدو بعیًدا عن واقع األمور، حیث وصف الملك الحس الثاني 

 ألف صحراوي 30الرئیس الصحراوي برئیس بدون حدود وال أرض وطالب بإدماج حوالي 

یعیشون في الجنوب المغربي في االستفتاء حول تقریر المصیر ألنهم حسبهم كانوا مضطرین 

 .1985لمغادرة الصحراء الغربیة نتیجة الهجوم المشترك اإلسباني الفرنسي عام 

إن عدم وجود إرادة حقیقیة من طرف المغرب في الدخول في محادثات جادة مع 

الصحراویین قررت جبهة البولیساریو إعالن الهدنة التي أعلنتها من جانب واحد والعودة إلى 

 وبهذا یكون الملك قد حقق هدفه في إنشاء مغرب 1986العمل المسلح ابتداًءا من مارس 

دون مشاركة الجمهوریة العربیة الصحراویة التي ظهرت معزولة ومهمشة لدرجة اعتقاد 

الكثیر من المتتبعین للقضیة أنها وصلت إلى نهایتها، وهو ما یفسر عدم إهتمام المغرب 

وحرصه على مواصلة المحادثات مع البولیساریو، حیث صّرح الملك المغربي قائالً : ال یوم 

ما یتفاوض علیه ألن الصحراء الغربیة أرض مغربیة. 

نصت معاهدة تأسیس االتحاد على انعقاد مجلس الرئاسة سنوًیا باإلضافة لعقد 

دورات غیر عادیة إذ اقتضت الضرورة إال أنه منذ التأسیس لم یتم عقد سوى ست دورات 

فقط على مستوى الرئاسة كانت أولها في تونس ثم الجزائر ثم المغرب وموریطانیا وأخیًرا 

، وهي الدورة التي قدرت لها أن تكون األخیرة على مستوى 1993تونس مرة أخرى في أفریل 

الرؤساء إلى اآلن، فالدورة الموالیة والتي كان مقر عقودها الجزائر لم یتسن إلتثامها ظاهرًیا 

 .08حمید فرحان الداوي، االتحاد المغاربي ومشكلة الصحراء الغربیة، كلیة العلوم السیاسیة، بغداد، ص - 1
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 1994وهذا راجع للخالفات المغربیة الجزائریة خصوصا بعد حادثة الرباط اإلرهابیة سنة 

واتهام المغرب نظیرتها الجزائر بالوقوف وراء الحادثة من جهة ودعمها الغیر مشروط لجبهة 

. 1البولیساریو

 بتجمید مؤسسات االتحاد ولم تعد لهذه 1995طلبت المغرب في دیسمبر 

 باجتماع في الجزائر صم وزراء خارجیة الدول األعضاء 2001المؤسسات إال في مارس 

باستثناء المغرب التي أوفدت وزیر الدولة الخارجیة وهو ما اعتبرته الجزائر خطوة تهدف من 

وراءها المغرب للضغط علیها من أجل إیجاد تسویة ثنائیة لملف الصحراء الغربیة أي 

 .2استبعاد الصحراویین من تقریر مصیرهم

یتضح االتحاد المغاربي مما سبق ككتل إقلیمیة فشل في إیجاد حل ألهم وأّول عقبة 

في طریق االتحاد أال وهي القضیة الصحراویة الذي أصبح ضرورة حتمیة تفرضها التكتالت 

الدولیة واإلقلیمیة التي تزداد في العالم كل یوم، ومع تأكدنا من أن العالق األكبر إلندماج 

الدول المغاربیة هو القضیة الصحراویة، فمن الالزم إیجاد حلول ومقاربات جدیدة إلنعاش هذا 

االتحاد، حیث هذه الحلول یجب أن تأخذ بعین االعتبار أن ثالث دول مع االتحاد تعترف 

بالجمهوریة العربیة الصحراویة، وهي الجزائر، لیبیا وموریطانیا وتونس تلتزم الجاد والمغرب 

طرف معني بالنزاع، فإما إقصاء طرفي النزاع- المغرب والبولیساریو- معا من هیاكل 

االتحاد. 

المبحث الثالث: المواقف اإلقلیمیة والدولیة حول نزاع صحراء الغربیة. 

یعتبر نزاع الصحراء الغربیة من أقدم النزاعات التي ال تزال في حالة نقاش لتسویة 

هذه األزمة. ونجد معظم الدول تدعم هذه المنطقة من أجل نیل استقاللیة خاصة، خاصة 

الدول العربیة واإلقلیمیة باستثناء المغرب الذي یعتبر أن أراضي هذه المنطقة أراضي تابعة 

مریمبادي محمد  سالم، مقترح تقریر المصیر و متتقبل النزاع في الصحراء الغربیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الیسانس -1
 .17،ص2015/2016في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات دولیة، جامعة طاهر موالي ، سعیدة 

 .19نفس المرجع السابق، ص- 2
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للمغرب وغیر قابلة للتجزئة بحجة أن سكان الصحراء الغربیة من أصل مغربي، وكان هذه 

من صنع السیاسة المغربیة التي قامت بتشجیع اإلستطان في الصحراء الغربیة وهذا بهدف 

االعتراف بأنهم من أصل مغربي ولن یعبروا عن آرائهم بصراحة. 

انتقل هذا النزاع إلى مرحلة أخرى بحیث وصل ملفه إلى الدول الكبرى كالوالیة المتحدة 

األمریكیة والصین، وطرح في هیئة األمم المتحدة عدة مرات وفي محكمة العدل الدولیة 

ساعیة وراء إیجاد حلول لتسویة هذا النزاع بطریقة سلیمة. وقد عبرت معظم الدول عن 

موقفها ورأیها حول تقریر مصیر الصحراء الغربیة. 

 المواقف اإلقلیمیة. :المطلب األول

 - الموقف المغربي.1

كانت أراضي الصحراء الغربیة تابعة للمغرب وذلك بعدة حجج مختلفة أهما: أن 

سكان هذه المنطقة من أصل مغربي وعادات وتقالید الشعب الصحراوي نفسها مع المغرب، 

فهي إذن إال امتداد للصحراء التابعة للمغرب، فأثناء طرح هذه المسألة في محكمة العدل 

 أراضي 1الدولیة كانت بسؤالین: "هل كانت الصحراء الغربیة وادي الذهب والساقیة الحمراء

. 1لیست ألحد"

فإذا كان الرد بالنفسي، فماذا هي العالقة القانونیة بین هذه المنطقة والمغرب، مما 

یثبت أن هناك مراوغة مغربیة من أجل ضم وجعل الصحراء الغربیة تابعة لألراضي المملكة 

المغربیة، وكان عالء الفاسي أول مغربي طالب باسترجاع هذا اإلقلیم إلى عدة أقالیم أخرى. 

 .2007 جوان 11الصحراء الغربیة : تكالیف النزاع، تقریر الشرق األوسط، - 1
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 والرابع عشر من شهر تشرین الثاني، تجسدت 1975ففي اتفاقیة مدرید سنة 

المطالب المغربیة إلقلیم الصحراء الغربیة باعتبارها تابعة للمغرب تاریخیات وجغرافیا، وقد 

. 1حضر في هذه االتفاقیة كل من المغرب، اسبانیا و موریتانیا 

 مطالبة بنفس 1976وقد دخلت المغرب بجیوشها إلى اإلقلیم الصحراوي سنة 

المطالب السابق ذكرها، وبموجب المسیرة الخضراء. وتجد أن المملكة المغربیة لم تكن 

مخالفة للرأي الصادر من هیئة األمم المتحدة التي وضعت خطة، ومع موافقة البولیساریو 

المتمثلة في وقف إطالق النار. 

وكان أیضا موقف المغرب حول منظمة جبهة البولیساریو هم عبارة عن مجموعة 

مسلمة إرهابیة غیر قانونیة ومتمردة في نشاطها ورمتهم أیضا بأنهم مصریون مما جعلهم 

یتحولوا إلى إیدیولوجیة إسالمیة متطرفة، وأنهم یحتفظون بعالقات وارتباطات ببعض 

الشبكات الجهادیة. 

وبما أن "البولیساریو" فاعل مستقل، فقد اتهمت المغرب الجزائر بأنها هي من ولدت 

وأنشأت هذه الجبهة، لذا نجد في بعض األحیان تشیر إلیها بإسم "حیلساریو" بمعنى "الجزائر 

ساریو". 

كما أن المغرب ترفض دائما بوجود مسألة ونزاع اسمه الصحراء الغربیة وتقتصد بأن 

الجزائر تدعم البولیساریو إلضعاف منافسها الكامن داخل المغرب لضمان وصولها إلى 

المحیط األطلسي عبرة دولة عملیة صحراویة یهدف الوصول إلى مناجم غار جییالت 

واستغاللها. 

اعتبرت المغرب بأن الصحراء الغربیة، أراضي تابعة للمملكة المغربیة وأرجعت هذه 

الحجة إلى الفترة االستعماریة التي تعرضت إلیها هذه األراضي بحیث عبرت عن ذلك بأن 

االستعمار اإلسباني هو الذي انتزع، هذا الجزء الصحراوي من المغرب، واتهمته أیضا أنه 

 http://ar.m.wikipedia.org.wik- اتفاقیة مادرید، ویكیبیدیا 1
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اقتطع منها بعض األجزاء من الجزائر وموریتانیا ومالي، وأجزاء من سنغال ونیجیریا، وهذا 

، بحیث استقلت المغرب سنة 1ما یعارض "مبدأ احترام الحدود الموروثة عن االستعارة"

، وهذا المبدأ في القانون الدولي بأن األراضي والممتلكات األخرى تظل ملكا لمالكها 19562

 في النهایة الصراع.

 موقف الجزائر. -2

تعتبر الجزائر من الدول األكثر مساندة للصحراء الغربیة من أجل الحصول على 

استقاللها، وهذا خاصة بعد نیل الجزائر استقاللها، فكانت تدعم المناطق المستعمرة والحق 

في تقریر مصیرها، بحیث تنظر الجزائر إلى الصحراویین بإعتبارهم ضحایا استعمار، لذا 

یجب وضع حد لهذا األخیر إنها مسألة إجالء استعمار یجیب أن یتم حلها، وأن مقدمة 

"اإلمبراطوریة التشریعیة" التي تم طرحها من قبل المغرب، قد ولدت من نهج وطني 

. 3سنفونیمغالي في والوطنیة

وكانت الجزائر تدعم هذا المنطقة باإلشارة إلى القرارات والقوانین التي تصدرها هیئة 

األمم المتحدة والقانون الدولي، والضغط علیها لوضع ملف هذه المسألة في المقدمة، وفي 

هذه الحالة ظهر أن كل األطراف المعینة قد وافقوا على تنظیم استفتاء حول تقریر المصیر 

، واعتبروا أن 1988 للجزائر سنة 4وهذا من طرح أثناء زیارة الوفد المغربي "إدریس البصري"

إجراء استفتاء هو الحل المناسب لتحدید النتیجة. ولكن نجد أن المغرب عارضت ذلك 

بموقف متعصب معارض للقانون الدولي وألن أنه أمر یسیر ضدها، وحسب ما قاله أحد 

المسؤولین الجزائریین: "إن مبدأ تقریر المصیر یعتبر حق مقدس، وسوف یقوم الغرب بدفع 

 المنازعات اإلقلیمیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، الساحة المركزیة  - بن عكنون – ،- األستاذ: نوري جعفر1
 .60 ص 1992الجزائر،

 http://ar.m.wikipedia.org.wik- الحالة السیاسة للصحراء الغربیة :2
 .2007 جوان 11 – 65- الصحراء الغربیة، تكالیف النزاع تقریر الشرق األوسط، رقم 3
 نفس المرجع.- 4
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ثمن كبیر بالنسبة لمصداقیته، وشرعیته لو تمت التضحیة بذلك المبدأ في سبیل الحل. وأما 

األشیاء األخرى فهي لن یتم القبول بها من قبل الصحراویین مطلقا، مهما كانت الضغوط 

. 1شعال المقاومة من جدید"إالخارجیة التي ستمارس علیهم، وسوف یتم 

عبرت الجزائر عن موقفها الصریح على جمیع المستویات، وفي كل المناسبات بأنها 

ال تزال داعمة ومؤدیة للشعب الصحراوي على حق تقریر مصیره ورفضت كل اآلراء التي 

تسیر عكس ذلك. 

 قام المبحوث الشخصي لألمین العام لألمم المتحدة السید 2001 ماي 05ففي 

"جیمس بیكر" وتباحث مع الرئیس السید عبد العزیز بوتفلیقة، ووزیر الخارجیة آنذاك السید 

"عبد العزیز بلخادم"، وسلمهم نسخة من التقریر الجدید لألمین العام لألمم المتحدة المتضمن 

 voir l’url : boudriss.blogspot.com.blog-spot-6993االتفاق – اإلطار : 

قام الرئیس الجزائري ببعث رسالة أخرى إلى األمین العام ومبعوثة "جیمس بیكر" 

بحیث قدمت الجزائر عدة انتقادات لمضمون ومحتوى االتفاق باإلطار. 

ویمكن أن نلخص الرد الجزائر لألمین العام حول االتفاق في النقاط التالیة:  

الجمعیة  جاء االتفاق ضد مبدأ حق تقدیر الشعب الصحراوي في مصیره حسب قرار -

. 1514العامة لألمم المتحدة رقم 

 .2أن االتفاق یحاول جعل الصحراء الغربیة تابعة للمغرب -

 الجزائر بان هذا النزاع هي قضیة لضفة استعمار، ویجب أن ٌتحل ترىوفي األخیر 

 الموقع علیه من طرف جبهة 3على مستوى األمم المتحدة، وأن الجزائر مع "اتفاق هیوستن"

 .2007 جوان 11 – 65الصحراء الغربیة، تكالیف النزاع تقریر الشرق األوسط، رقم -1
 من إعداد الطالب عبد  العام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون، استفتاء تقریر مصیر الصحراء الغربیة -ا2

 .210.  ص2013/2014النبي مصطفى، سنة 
 http://ar.m.wikipedia.org.wikالحالة السیاسیة للصحراء الغربیة :- 3
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     البولیساریو والمملكة المغربیة والساعي إلى تسویة نهائیة لهذه المسألة وفقا للخطط

. 1األمي

وأكدت الجزائر أیضا بأنها غیر معنیة بهذا النزاع، وذكرت أن هناك طرفین معني نبه 

هما: جبهة البولیساریو والجمهوریة الصحراویة العربیة الدیمقراطیة والمغرب. أما الجزائر 

وموریتانیا هما طرفان لهما اهتمام فحسب یكون هذا النزاع یقع في حدود الدولتین، لذا یجب 

علهما الحذر من شرب هذا النزاع إلى األراضي الجزائریة والموریتانیة فالجزائر تنوي أن 

تعمل باتجاه التخفیف من التوترات بین البولیساریو والمغرب، ألن هذا الصراع سیكون مضر 

للجزائر یفعل موقعها المجاور والذي یعرقل إقامة عالقة لها مع أحد أهم الدول المجاورة لها 

. 2وهي المغرب

أما دول الرأي األخیر للجزائر وموقفها حلول هذه القضیة أكدت بأنها مسألة كانت 

 على طاولة األمم المتحدة تحت نبد تصفیة االستعمار، وهي لیست 1965مطروحة منذ عام 

، أي تاریخ إعالن المغرب عن أحقیق بها بعد خروج المستعمر اإلسباني 1975ولیدة عام 

. 3منها

 - موقف موریتانیا.3

لم یختلف موقف موریتانیا كثیرا مع الجزائر حول قضیة الصحراء الغربیة، فقد 

أظهرت اهتمامها لعدة أسباب منها: أن هذا النزاع یحدث في حدودها بكونها دول مجاورة 

وتجنب دخول الجماعات المسلمة ألراضیها عبر الحدود هما یؤدي إلى تدهور األمن 

واالستقرار في موریتانیا. وهذا ما جعلها تتدخل تخفیف التوترات بین المغرب والبولیساریو. 

 :www.alalam.ma/tag///http اتفاق هیوستن-1
 2007 جوان 11، 65 الصحراء الغربیة : تكالیف النزاع، تقریر الشرق األوسط رقم -2
 http://ar.m.wikipedia.org.wik الحالة السیاسیة للصحراء الغربیة -3
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، 1ففي البدایة كانت متحالفة مع المغرب، ومن ثم تعرضت لهزیمة على ید البولیساریو

، (وقد وقع اتفاق سري 1978مما أدى إلى إزالة الرئیس "مختار ولد داداه" بانقالب عسكري 

 استولت موریتانیا بموجبه 1975-12-31بین الرئیس الموریتاني والملك الحسن الثاني في 

 دخلت الجیوش موریتانیا على المنطقة وهذا 1976-10-11، وفي سنة 2على "واد الذهب"

، وقد استنجت موریتانیا 4 الحمراء"3بعد احتیاج الجیوش المغربیة للمنطقة الشمالیة  "الساقیة

 بالجزائر 1979من الصحراء الغربیة بعد توقیع معاهدة السالم مع البولیساریو في أوت 

. لذا نقول أن موقف موریتانیا قد مر 1984معترفة بالجمهوریة العربیة الصحراویة سنة 

بمرحلتین: 

 المرحلة األولى قبل االنقالب العسكري -

 المرحلة الثانیة بعد االنقالب العسكري -

كان ما یمیز المرحلة األولى في عهد الرئیس المختار ولد داده الذي كان یعتقد بأن 

الجزء  المبني للصحراء الغربیة كان تابعا لموریتانیا.وقد ثبت ذلك الملك المغربي باتفاقیة 

. 1975سریة للرئیس الموریتاني في أكتوبر 

أما المرحلة الثانیة عقد میزتها الموجة العسكریة التي نظمتها بعض الضباط بهدف 

اإلطاحة بالرئیس المختار ولد داده، كانت هذه الموجة بمثابة االنقالب العسكري، والذي 

ظهر إلى مسرح األحداث بفضل المصالحة التي وقعت مع جبهة البولیساریو وموریتانیة 

 21، ص 2007 جوان 11 – 65ط رقم س الصحراء الغربیة : تكالیف النزاع تقریر الشرق األو-1
 إعداداستفتاء تقریر المصیر الحمراء في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، من -2

 .32، ص 2013/2014الطالب عبد الني مصطفى، السنة الجمعیة 
 35-نفس المرجع السابق ص 3
 إعداد استفتاء تقریر المصیر الحمراء في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، من 4

 .40، ص 2013/2014الطالب عبد الني مصطفى، السنة الجمعیة 
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المتمثلة في وقف إطالق النار، وقد احتضنت السلطات الموریتانیة لهذا الرأي، مما جعلها 

توقع اتفاقیة مع جهة البولیساریو، وخروج قواتها بشكل نهائي من الصحراء الغربیة. 

 بین الطرفین 1979-08-05أما فیما یخص لهذه االتفاقیة فقد وقعت بتاریخ 

موریتانیا وجهة البولیساریو بالجزائر، أین توصال إلى حل النزاع بینهما، مع اعتراف موریتانیا  

. 19841 سنوات من تاریخ هذه االتفاقیة 05بالجمهوریة العربیة الصحراویة بعد 

وفي األخیر یمكن أن نلخص موقف موریتانیا  حول قضیة الصحراء الغربیة بإعالنها 

أن لسكان هذه المنطقة نفس التقالید والعادات نفسها مع الشعب الموریتاني مما جعلها تطالب 

بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربیة محاولة ذلك بالمقاومة العسكریة مع جهة البولیساریو. 

 تم توقیع اتفاقیة السالم بین موریتانیا والجمهوریة الصحراویة بالجزائروكان 1979وفي سنة 

من نتائج هذه االتفاقیة االنسحاب الكلي من الجزء الجنوبي الذي زعمت علیه موریتانیا  بأنه 

. 2أرض تابع لها منذ القدم، وكما اعترفت أیضا بالجمهوریة الصحراویة

المطلب الثاني: المواقف الدولیة. 

إختلفت نظرة الدول الكبرى حول نزاع الصحراء الغربیة، فهي تكتسي أهمیة بالغة 

لألوروبا عموًما وفرنسا وٕاسبانیا بالخصوص، فإن بالمقابل لیست بذات الدرجة بالنسبة 

للوالیات المتحدة األمریكیة، إلى أن المصالح البترولیة لهذه األخیرة جعلت اهتمامها بالمنطقة 

في تزاید مستمر، كما أنها تدرك باستمرار قضیة الصحراء الغربیة سیبقى التوتر قائم في 

العالقات المغربیة الجزائریة وهو ما یضمن بقاء المنطقة تحت قواتها ونفوذها خصوًصا من 

الجانب العسكري. 

 

 إعداداستفتاء تقریر المصیر الحمراء في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، من -1
 .34، ص 2013/2014الطالب عبد الني مصطفى، السنة الجمعیة 

 http://ar.m.wikipedia.org.wik الحالة السیاسیة للصحراء الغربیة :-2
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 - موقف الوالیات المتحدة األمریكیة.1

في البدایة كان موقفها ال یعارض الموقف المغربي، وهذا نظرا للعالقات التاریخیة بین 

المغرب والوالیات المتحدة األمریكیة، بحیث نجد أن المغرب أول بعد المترف بالوالیات 

 وأن الوالیات المتحدة إستفادت 1 في عهد السلطان "محمد بن عبد اهللا"1774المتحدة سنة 

بالتجربة الدیمقراطیة المغربیة وما زاده تمیزا هي الطریقة االستثنائیة التي تجاوز ربعیه 

الدیمقراطي فیما بات بعرف باالستثناء المغربي. 

وعلى الرغم من أن المغرب كان حلیفا استراتیجیا للوالیات المتحدة األمریكیة أثناء 

الحرب الباردة، وبعد إال أن نزاع الصحراء الغربیة یوجد في دائرة مهمل في صناع القرار 

. 2األمریكیین

وكان موقف الوالیات المتحدة األمریكیة فیما یتعلق بنزاع الصحراء الغربیة متعدد 

ومختلف حسب اختالف الظروف والعالقات الدبلوماسیة خاصة مع اسبانیا والمغرب، ویظهر 

أن الدبلوماسیة األمریكیة قامت بدفع اسبانیا إلى اتخاذ موقف یلتقي مع مطالب المغرب في 

 1975إعادة الصحراء الغربة والقبول بمعاهدة مدرید أین تركت اسبانیا مكانها للمغرب سنة 

. 3وقامت بملء الفراغ في الجمهوریة الصحراویة

ومع صعود الرئیس "كارتر جیمي" بدأ الوضع بتغیر مع المغرب ابتداء في سنة 

 عندما اتهمت الوالیات المتحدة األمریكیة المغرب بأنه عن القانون الدولي الذي 1978

. 1960نصت علیه االتفاقیة العسكریة بینهما في 

ومن هنا بدأت الوالیات المتحدة األمریكیة بالمراوغة، وهذا بعد أن اتهمت جبهة 

البولیساریو بكونها حلیفة لإلتحاد السفیاتي، وهذا ما أدى إلى فتح المجال لبیع السالح 

 ) سلطان مغربي، من ساللة العلویین، ناب عن أبیه السلطان و تولى الحكم بعد وفاة والده1790 – 1715 (-1
 جوان 16 الوالیات المتحدة األمریكیة، جدلیة الدعم و التخلي عن الخلیف المغربي بحجة الشرعیة الدولیة، بیروت، -2

 02 - 01، ص 2009
 .نفس المرجع- 3
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للمغرب في عهد الرئیس "رونالد رغین" بعد أن تم نقله من طرف الرئیس السابق "كارتر" 

باعتبارها أن هذا الصراع یدخل في دائرة الحرب الباردة. 

من جانب آخر نجد أن الوالیات المتحدة األمریكیة ترفض أي مشروع تعاون مع 

المغرب یشمل الصحراء الغربیة المحتلة مثل اتفاقیة التجارة الحرة التي استثنت منها الصحراء 

 وفي عهد 1الغربیة بسبب وضعها القانوني. كمنطقة ال زالت تخضع لتغطیة االستعمار

الرئیس بوش عاد مجددا إلى التأكید على أن حل قضیة الصحراء لن یفرض عل المغرب 

بسبب حساسیة الملف في سیاسته الداخلیة، فإستراتیجیة "بوش" تعود إلى الحرب ضد 

. 2اإلرهاب الدولي، وهو جوهر التعاون األمریكي مع المغرب

أما حالیا أي في فترة حكم الرئیس "أوباما" صرح عدة مرات دول الصحراء الغربیة 

مخاطیا بأنه سیجد لكل األنسب لهذا النزاع، و لكن لم یقم بأي حركة تؤكد على ما یقوله أي 

مجرد حبر على ورق، فالموقف األمریكي لم یتضح بعد حتى نحكم علیه، أما هذه 

التصریحات فهي مجرد مادة ساكنة للشعب الصحراوي والدلیل على ذلك أن أوباما لم یقم 

بأي فعل حاسم في هذه القضیة، بأن ال تكون معاملته مع الصحراء الغربیة جزء من 

. 3سیاسته

ویظهر في سیاسات أمریكیة أخرى خاصة في حكم "أوباما" أن ملف هذا النزاع 

 .سیكون محور النقاش المرتبط بالشرعیة الدولیة

ما یؤدي إلى ظهور مخاطر متعددة وكبیرة لهذا النزاع، مع  إمكانیة تداعیاته على 

منطقة المغرب العربي التي بدأت تظهر فیها حالة من أحوالها في الحرب الباردة بعد قطع 

 http://futuresahara.net/archives/16233 المستقبل الصحراوي -1

 جوان 16الوالیات المتحدة األمریكیة قضیة الصحراء الغربیة : جدلیة الدعم و التخلي عن الحلیف المغربي، بیروت - 2
 .03. ، ص2009

 www.upes.or.bodyarticulosهل موقف أوباما مشجع من قضیة الصحراء الغربیة - 3
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العالقات مع فینزویال بسبب قضیة الصحراء الغربیة، والتصریحات اإلیرانیة بعد األزمة 

. 1الدبلوماسیة المغربیة التي بدأت تشیر إلى دعم البولیساریو مرة أخرى

 - موقف اسبانیا.2

 أین 1984تعتبر اسبانیا الدول المستعمرة للصحراء الغربیة ویرجع تاریخها إلى سنة 

أعلنت اسبانیا منطقة وادي الذهب تحت سیطرتها، ورغم ذلك لم تتمكن من السیطرة من 

 سنة، بحیث واجهت عدة مقاومات و تمكنوا من البقاء في 50ناطقها الداخلیة إلى بعد مرور 

الشریط الداخلي، وعادت مرة أخرى إلى المقاومة حتى استطاعت أن تدخل إلى أراضي 

، أین زعمت المغرب بأن هذه الصحراء جزء من 1975الصحراء واستقرت فیها إلى غایة 

المملكة المغربیة. 

فموقف اسبانیا حول قضیة الصحراء الغربیة كان متعلقا بقانون تصفیة االستعمار 

 20 حدث توجه جدید في السیاسة االسبانیة ومسبب بیان الذي صدر یوم 1973ففي سنة 

فیفري. و في نفس السنة طالب الجماعة من الجنرال "فرانكو" أن الشعب الصحراوي هو 

الوحید المؤهل لتحقیق مصیره وتحدید مستقبله بعید عن أي تدخل خارجي، وكان الرد من 

. 3 أن الشعب الصحراوي حر في اختیار مستقبله2الجنرال فرانكو

 أعلنت اسبانیا بأنه ستحدد وضعا سیاسیا جدیدا إلقلیم الصحراء 1947وفي سنة 

الغربیة، وقد أعلنت إلجراء استفتاء حول تقریر مصیر الشعب الصحراوي تحت مراقبة األمم 

المتحدة ولكن هذا االستفتاء لم یتم بسبب الضغوطات المغربیة، فموقف اسبانیا لم ینتج بنیتها 

بل من طرف ضغوطات علیها كدولة مستعمرة سواء من طرف هیئة األمم المتحدة                 

أو منظمة الوحدة اإلفریقیة ومجموعة عدم االنحیاز، وأخیرا من طرف الدول المعنیة بالمشكلة 

 .، ص2009 جوان 16الوالیات المتحدةوقضیة الصحراء الغربیة، جدلیة الدعم والتخلي عن الحلیف الغربي، بیروت - 1
05 .http://ar.m.wikipedia.org.wik 

 نفس المرجع السابق.- 2
  Tony HodgesOp-cit : p.103 و29، ص 1975 تقریر بعثة األمم المتحدة الخاص لعام -3
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في سیاستها التنسیقیة والتعاونیة من أجل اإلسراع في تصفیة االستعمار في ٌالیم، فقد قرر 

 إسراع في تصفیة  االستعمار في الصحراء 1970 سبتمبر 1القادة الثالث قي "قمة نوانسیو"

الغربیة الذي أعفت عنه الحكومة اإلسبانیة عند دعوتها لحضور بعثة أهمیة خاصة إقلیم 

الصحراء الغربیة بعثت بملف كامل لمحكمة العدل الدولیة مطالبة رأي استشاریا. 

فموقف اسبانیا األخیر تؤكد أنها مهمة بالنزاع وتؤید الوصول إلى حل متوافق بشأن 

. 2بین جمیع األطراف طبقا لقرارات األمم المتحدة

 - الموقف األلماني.3

ألمانیا ال تملك أي عالقة مع الصحراء الغربیة، ولیبیا لها أیة أطماع تسعى لتحقیقها 

واستغاللها في هذه المنطقة ما جعلها تؤید الحركات التحریریة في القسم الجنوبي، فقد  أكد 

أن موقفها یطابق تماما موقف القانون الدولي وأیضا أن ألمانیا تسعى إلیجاد حل یؤدي إلى 

نیل الشعب الصحراوي ما یریده وأن یمنع له الحریة الختیار مصیره. 

وقد وجهت ألمانیا عدة أسئلة للمغرب حول قضیة الصحراء الغربیة واتهمت هذا 

. وهذا طبعا بدعم 1975األخیر (المغرب) بأنه یحتل هذه المنطقة بطریقة غیر قانونیة منذ 

من عدد من الدول األوروبیة التي انخرط معها المغرب في عملیة نهب الثروات الصحراء 

 .3الغربیة تحت القانون الدولي

كانت ألمانیا رئیسة االتحاد األوروبي، وأن موقفها في أیة قضیة سیكون بالشك 

موقف الدول االتحاد، فقد كانت تعتمد بأن نظام المغرب المخزن یحمي أوروبا بتمیزه بالقوة 

واألمن وأن استقالل الصحراء الغربیة قد یؤدي إلى اسقاط هذا النظام المخزن وما ینتج عنه 

أنه سیظهر نظام في المغرب عكس النظام السابق والذي سیشكل تدهورات في أوربا وهذا ما 

  http://ar.ikivisually.com/lang-ar/wiki المختار ولد داداه 1
 http://ar.m.wikipedia.org.wik الحالة السیاسیة للصحراء الغربیة -2

3- http://Futurosahara.net/archives/10264 
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حدث خاصة بعد تفجیرات باریس، بحیث اكتشف أن ممثلي هذه الجریمة من أصل مغربي. 

، ومن هنا استنتج األلمان بأن 1وقد اكشفت ألماني في هذه الحالة بأنها مستهدفة  أیضا

 .المغرب تعمل تحت وبسریة عن القانون الدولي وتواطؤ بعض الدول األوروبیة معها

وترى ألمانیا بأن الحل الوحید إلنهاء المغرب في الصحراء الغربیة هو اللجوء إلى 

القانون الدولي وتطبیق قراراته من أجل نیل الشعب الصحراوي مصیره، والحد من الجریمة 

المنظمة المغربیة الذي كادت أن تدخل إلى األراضي األلمانیة. 

 - موقف فرنسا. 4

لم یختلف الموقف الفرنسي كثیرا مع موقف ألمانیا اتجاه قضیة الصحراء الغربیة، فقد 

كانت فرنسا تساند هذه القضیة بطریقة قانونیة عادلة موافقةللقرارات األهمیة التي تمنح 

للشعب الصحراوي الحربیة في اختیار مصیره، وأن فرنسا ما زالت تدعم عهودة 

إلى مهامها وهذا ما أكد علیه الوزیر للشؤون الفرنسیة الخارجیة في أحد 2"المینوریو"

تصریحاته جون مارك أیرو، ولكن یظهر من جهة أخرى أن فرنسا تعرقل جهود المم المتحدة 

أثناء اتخاذ أي قرار حاسم یؤدي إلى تقریر مصیر الشعب الصحراوي مستعملة حق "الفیتو". 

 فرنسا تكاد أن تتحول في نوأضاف "بشرایا حمدي" سفیر صحراوي بالجزائر، أ

 .3مواقفها كالمغرب التي أصبحت معزولة في مجلس األمن واستمرارها تحت القانون الدولي

ومن هنا نستنتج أن فرنسا لیست صریحة في قراراتها ومواقفها حول هذه القضیة وهذا 

یعود لكونها حلیفة مع النظام المخزن المغرب الذي یعود أیضا لصالح فرنسا، وأن هذه 

األخیرة لم تتعمق ولو مرة واحدة في دعمها رومانتها للشعب الصحراوي في حق تقریر 

1- Blog-sahra.blogspt.com/2016/01/blog-post-65.html ?m=1  
  www.eldjazeera.et/encyclopedia/issues/2018/03/12 قضیة الصحراء الغربیة-2
  http://elmaouid.com/social/3198-2012-04-10-16-18-45- الصحراء الغربیة تتهم فرنسا3
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مصیره، وهذا ما أكدته بعثة "المینورسو"، واختصامها لفرنسا متوافقة مع المغرب حوول هذه 

 .1القضیة 

موقف الهیئات الدولیة. :المطلب الثالث

لقد كانت الصحراء الغربیة من أهم القضایا التي شغلت معظم المنظومات العالمیة 

ونجد أن هیئة األمم المتحدة صدرت بشأنها عدة قرارات أممیة تحث على إیجاد حلول عادلة 

ترضى الطرفین، أما منظمة االتحاد اإلفریقي فكان موقفه ثابت وهو إنهاء االستعمار في 

 الذي 1514المنطقة. أما محكمة العدل الدولیة فكانت تسعى كل المرات إلى تطبیق القرار 

 ینص على تصفیة االستعمار.

 -هیئة األمم المتحدة:1

 أن حق تقریر مصیر الشعب الصحراوي أمر 1966 عام 2أكدت األمم المتحدة

 أصدرت الجمعیة 1972"*؟، وفي سنة 1514إلحمال فیه، استنادا إلى القرار األممي "

) أین أكدت أن الشعب الصحراوي حر في اختیار 27 (2982العامة لألمم المتحدة القرار 

مصیره وبعد ثالث سنوات عادت األمم المتحدة للمطالبة بإجراء استفتاء حر تحت إشرافها 

في الصحراء الغربیة، ولكن سرعان ما تحولت هذه المنطقة إلى ساحة من األحداث أهمها 

المسیرة الخضراء التي قام بها المغاربة بالتواطؤ مع موریتانیا، اللذان اعتبرا النص الجدید 

 أصدرت األمم المتحدة قرارها رقم 1979لجبهة البول یساریة نیابة عن اسبانیا، وفي 

"* أین اتهمت المغرب باإلحتالله الصحراء الغربیة، وفي نفس السنة صدرت أیضا 3437"

تصریح أكدت فیه أن الشعب الصحراوي ال یقبل المساواة في االستقالل، وتقریر المصیر، 

1- Minuro (la mission des nations unies pour l’organisation d’un reféréndum ou sahara occidental  
voir l’Utl : http://ar.m.wikipedia.org.wiki 

 10. ص ،كتاب : نزاع الصحراء الغربیة بین المغربي والبولیساریو، طاهر سعود- 2
قرار  ،  من أجل منح ُاستقالل للشعوب المستعمرة1960 دیسمبر 14: أصدر من طرف األمم المتحدة في 1514قرار 

3437. 
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واالعتراف بجبهة البولیساریو كمثل عن لشعب الصحراء، وكما قامت أیضا بصد المغرب 

. 1عن زحفه لإلقلیم الصحراوي

ومن هنا یتبین أن هیئة األمم تقوم بإصدار سلسلة من القرارات دون جدوى، وقد 

أعلنت عن فشلها في حل هذا النزاع، وهو األمر الذي تحاول المنظمة الدولیة إخفاءه وتجنبه 

 عضو ال یعني 300ألن ذلك یعني إقرار من المجلس بأن الوجود األممي وبعضها التي تعد 

شيء، وأن ذلك ال نفع یرجى منه، وما یبقى لها إال االعتراف بفشلها واإلنساحب من 

الصحراء الغربیة. 

ورغم ذلك قررت وعزمت األمم المتحدة إلى بذل مجهود لحل هذا النزاع، وقد شارك 

 من قبل األمم المتحدة. 1991المغرب بنیة في تفعیل خطة التسویة المقترحة سنة 

نظرا لمواقف األطراف السیاسیة من هذه التسویة األممیة أصدر األمین العام تقریر 

 قائال : "انقضى ما یقارب تسع سنوات منذ إنشاء بعثة األمم المتحدة 2000 فیفري 17في 

في الصحراء، ومع ذلك لم یكن ممكنا في هذه الفترة تنفیذ أي من البنود الرئیسیة لمخطط 

. 2األمم المتحدة تنفیذا كامال باستثناء وقف إطالق النار"

وحسب ما أكدته األمم المتحدة ومجلس األمن أن قضیة الصحراء الغربیة هي قضیة 

استعمار وحلها یمكن في اللجوء إلى القانون الدولي وتطبیق قراراتها وبنودها ومواصلة إرسال 

بعثة المینورسو إلى األراضي الصحراویة المحتلة، فخالل خطابات األمین العام ثبان كي 

مون" یؤكد أن الموقف األممي حول القضیة الصحراویة ال یزال قائم وصارم مع استمراریة 

بعثة المینورسو إلى غایة إیجاد حل یفصل هذا النزاع، كما عبر عن الوضع اإلنساني السیئ 

وغیاب حقوق اإلنسان في هذه المنطقة، وأن لهم الحق في تقریر مصیرهم، وأكد أیضا أن 

حل هذا النزاع یجبر على األطراف المتنازعة الحضور إلى الطاولة للتفاوض خاصة المغرب 

 https://sahara-question.com/contentتطور قضیة الصحراء الغربیة في إطار هیئة األمم المتحدة - 1
 - نفس المرجع.2
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الذي یطالب بحكم ذاتي ولبولیساریو الذي یطالب بتقریر مصیر الشعب الصحراوي، ففي 

 أكد للشعب الصحراوي على اهتمام هیئة األمم لقضیتهم 2014زیارته للمنطقة في 

الصحراویة واعتبر أیضا أن هذا النزاع إن لم (نلجأ إلى حلها سیتحول إلى قنبلة لن یتمنى 

. 1أي فاعل  لهم من آثارها بمفرده

فكموقف أخیر لألمم المتحدة، فقد المثیرات نزاع الصحراء الغربیة من أهم النزاعات 

بعد القضیة الفلسطینیة، وأولت اهتمامها لها منذ ستینات القرن الماضي مع تسلسل من 

القرارات والبنود والبعثات إلى المنطقة إال أن هناك غموضات متواطئة بها، كالحلیف المغربي 

الذي یتمثل في الوالیات المتحدة األمریكیة وهذه األخیرة هي التي تسیطر وتهین على معظم 

قراراتها الحساسة خاصة المتعلقة بحق تقریر مصیر الشعب الصحراوي. 

 - موقف محكمة العدل الدولیة. 2

تمیزت المفاوضات أدى بهما باللجوء إلى محكمة العدل الدولیة لتسویة هذا 

النزاع.كان المغرب یأمل أن یتخلص من فكرة تقریر المصیر، وهذا بضمان سیادته على 

الصحراء مع إنشاء أساس قانوني لالحتالل، أي تتضمن هذه الفكرة ضم الصحراء إلیه دون 

أیة إدانة دوایة أو مقاومة مما ینتج منه انسحاب الجزائر في هذا المسرح والتخلي عن جهة 

البولیساریو، أما اسبانیا فهدفها یمكن في محاربة المزاعم ودهم مخططها المتضمن إقامة 

. 2دولة مستلة یمكن االعتماد علیها

 1514طلبت الجمعیة العامة محكمة العدل الدولیة للمبادئ التي یتضمنها القرار رقم 

إعطاء رأي استشاري حوض المسائل التالیة: 

 هل الساقیة الحمراء ووادي الذهب كانت أرضا ال یملكها أحد؟ -

  www.elkhabar.com/press/article- بان كي مون في الخیمات الصحراویة :1
 .108- كیفیة المداوالت والتصویر، عمر صدوق، ص 2
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وٕاذا كان الرد "بال" فما هي الروابط القانونیة بین هذا اإلقلیم و المملكة المغربیة وكذلك 

. 1موریتانیا

في سیاق هذین السؤالین، قبلت محكمة العدل الدولیة بمبدأ حق تقریر مصیر 

 من طرف 1975الصحراء الغربیة، إضافة إلى األسئلة المطروحة لجبهة البولیساریو سنة 

الدول المعنیة، وأن هذه األسئلة ال عالقة لها بالنزاع. هذا ما أدى بالمحكمة أن تثیر 

اهتمامها أكثر للمسؤولین السابقین المتعلقین حول ملكیة الصحراء، وفي نفس السنة حددت 

فیها ثالث مواقف أهمها أن الصحراء الغربیة لم تكن أرضا من دون شعب قبل االستعمار 

اإلسباني، وأن المغرب ال یملك أي عالقة أو رابطة بهذه الصحراء، ومن أكدت محكمة 

العدل الدولیة بأن الشعب الصحراوي هو صاحب األرض والسیادة على أراضیه، وهذا ما 

یعود بمثابة إعالن استقالل الشعب الصحراوي، صدر له من أكبر هیئة قضائیة دولیة منذ 

ما یقارب بأربعین سنة، لذا وجب على المغرب الكف عن التصریحات الغیر القانونیة 

الخارجة عن إطار القانون الدولي والغیر المعلقة بمعالجة القضیة وبدل معالجتها تحت ظل 

. 2ةالقرارات األهمیة والدولیة التي وقع علیها تحت إشراف منظمة هیئة األمم المتحد

 - موقف االتحاد اإلفریقي.3

مر موقف هذه المنظمة بأربعة مراحل مختلفة. ففي بدایتها هدفها تصفیة االستعمار 

 إلى غایة خروج اسبانیا في الصحراء الغربیة سنة 1963في القارة اإلفریقیة ابتداء من سنة 

، وهذا ما زاد الطین بلة إذ بدأت جبهة البولیساریو تطالب بحق تقریر مصیرها، بعد 1975

اعتراف المنضمة اإلفریقیة بالجمهوریة العربیة الصحراویة، ورغم انعدام سیاسات افریقیة 

واضحة وصریحة وظهور التوتر، القرارات وسوء التنظیم لجامعة الدول العربیة ومنظمة 

https://www.djazairess.com/elkhabar/3642791موقف محكمة العدل اللدولیة من قضیة الصحراء الغربیة 
 .2013-11-01- نشر: بواسطة خضري حمزة، جامعة في جریدة الخبر، یوم 2

www.djazairess.com/elkhabar 
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الوحدة اإلفریقیة هذه األخیرة تباشر في حل النزاعات بطریة سلیمة غیر أن هذا ال یتماشى 

، فهي تستعمل الوساطة والمصافحة فقط. 19 المادة 1964مع میثاقها الصادر في سنة 

كما كان على نزاع الصحراء الغربیة، وقد عبر اإلمبراطور اإلثیوبي "هایالسي 

السي": "هاته اللجان تحتل كان خاصا في میثاق المنظمة كواحد من أربعة (الهیئة) أسس 

الهیئة، ال یوجد أي شيء أقرب لقلوبنا یؤمن لنا حل لنزاعتنا بالطرق السامیة، والذي ال 

تستطیع تحقیقه بدون تحقیق شروط األمن والسلم بل ال نستطیع تجسید أي من األهداف 

واآلمال المذكورة في المیثاق". 

كانت المنظمة تشجع وتدعم هیئة األمم لتصفیة االستعمار في القارة السمراء منذ 

 واعتبرته المنظمة اإلفریقیة مسألة بسیطة، وأن لها دور ثانوي 1975تاریخ نشأتها إلى غایة 

مع األمم المتحدة، لكون هذا النزاع یقع في قارتها. 

وكنتیجة كان النزاع في الصحراء الغربیة حاسما وعصبیا للمنظمة التي واجهته ابتداءا 

، وأدى ذلك إلى انقسام كبیر بین دول األعضاء خاصة بعد قبول الجمهوریة 1976من سنة 

. 1الصحراوي العربیة لعضو في المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 .2013-11-01نشر: بواسطة خضري حمزة، جامعة في جریدة الخبر، یوم  _   1
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:  الفصلخالصة

تم تناول في هذا الفصل القضیة الصحراویة وجذورها وتطورها التاریخي، كما درسنا 

 والجغرافي لهذه المنطقة، ورفع الستار عن النزاع المتواجد في الصحراء االقتصاديالجانب 

، ویعود تعدد وتباین اآلراء حول القضیة الصحراویة، الغربیة وانعكاساتها على الدول المغاربیة

إلى إیجاد مصالح ونفوذ جدیدة في المنطقة وهذا راجع للموقع االستراتیجي، ویظهر خاصة 

في الموقف األمریكي الذي ودائما یحافظ ویساند كل المطلب المغربیة مما أطال حل النزاع 

 وهو من یحتم ویسیطر على كل تدخالت هیئة األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولیة.
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 تمهید:

أكدت األمم بأن قضیة الصحراء الغربیة هي مسألة تصفیة االستعمار من خالل 

مختلف القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس األمن أو محكمة العدل الدولیة التي 

أكدت بأن المسألة مسألة تصفیة االستعمار والدعامة إلى حق الشعب الصحراوي وعدالة 

قضیة ضد االحتالل المغربي الذي یعتمد على خلق عدة عراقیل أمامیة الوصول إلى تسویة 

 عادلة لهذا النزاع.
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 مسار التسویة. المبحث األول:

 المطلب األول: وقف إطالق النار.

 مفهوم إطالق النار:

هو اتفاق بین طرفیین متحاربین من وقف العمالیات القتالیة بما یؤدي إلى استتباب 

األمن وصول المساعدات اإلنسانیة وٕاجالء الجرح من جبهات القتال ویوفق الحرب تمهیًدا 

لإلرساء السالم بالطرق الدبلوماسیة والتسویة السلمیة، ویتمیز وقف إطالق النار في الحرب 

بكونه یعلن للفترة محددة وداخل نطاق جغرافي محدد، ومنهن یبرز الجوهري بینه وبین اتفاق 

السالم لكونه یمكن أن یخص جبهة قتال محددة بینما توجد جبهات أخرى مستقلة، كما أن 

 .1وقف إطالق النار قد یتضمن بند یحدد وقف استعمال أسلحة دون أخرى

 لمراقبة وقف إطالق النار في الصحراء 1991وتنتشر بعثت األمم المتحدة منذ 

الغربیة في انتظار تحدید مصیر هذه المنطقة إلى أن قبول الجمهوریة العربیة الصحراویة 

 داخل منظمة الوحدة اإلفریقیة التي أصبحت فیما بعد االتحاد 1984الدیمقراطیة في 

 .2اإلفریقي دفع المغرب االنسحاب من هذه المنظمة

ویتلخص مضمون وقف إطالق النار في الصحراء الغربیة بمراسلة األمین العام لألمم 

 المتحدة حول وقف إطالق النار وهذا بعد تلقیه قبول الطرفین للمقترحات التسویة.

وبموجب هذه الرسالة التي تشكل جزاء من مقترحات التسویة بطلب األمین العام من 

الطرفین إعطائه الموافقة فیما یتعلق باقتراح تاریخ وقف إطالق النار وهذا قبل أربع أسابع 

من دخول وقف إطالق حیز التنفیذ وهذا ألجل ضروري ألنه یمكن الطرفین من أبلغ جیوشها 

بالتاریخ المحدد المدخول وقف إطالق النار حیز التنفیذ، كما یمكن فریق الخبراء التابعیین 

لألمم المتحدة والمشار إلیهم في المقتراحات االنتشار في هذا اإلقلیم، مما جعل األمین العام 

  وقف اطالق النار في الصحرراء الغربیة. -1
https://www.spsrasd.info/news/ar/articles/2017/09/06/10681.html 

  .www.moqatel.com/opensaharae/default.htm وقف اطالق النار في الصحرراء الغربیة.-2
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لألمم المتحدة یبلغ الرئیس الفعل للمنظمة الوحدة اإلفریقیة عن تطور األوضاع ویخبره في 

الحال عندما یقبل الطرفان وقف إطالق النار وعلى الطرفین المتنازعین اإللتزام بأي عمل 

یؤدي إلى التوتر المسلح، وهذا في الفترة الممتدة من تلقي األمین العام لرسائلهما إلى التاریخ 

 .1دخول وقف إطالق النار حیز التنفیذ

 أي الفترة التي تم فیها 1991- 1988ویذكر في هذا المقال أن الفترة الممتدة بین 

 قبول مخطط التسویة شهد ارتفاًعا في العملیات العسكریة.

 أو وقف الطرفان المتنازعان كل 2ومباشرة بعد اإلعالن على وقف إطالق النار

العملیات العسكریة بما فیها عملیة تنقل الجیوش والزیادة في العدد وكذا عملیة العنف بكل 

أشكالها، وقبل أسبوع من دخول وقف إطالق النار حیز التنفیذ یبلغ الطرفان المتنازعان 

الممثل الخاص لألمین العام عن انتشار قوته في اإلقلیم ولكي ینظم استفتاء تقریر المصیر 

دون أي ضغوطات عسكریة یلتزم المغرب بتخفیض القوات الغربیة یتجه مباشرة فریق 

المالحظین التابعین لألمم المتحدة في اإلقلیم وباقي القوات العسكریة الذي ینبغ أن ال یتجاوز 

عدد معین، كما یجب أن تتمركز في أماكن محددة من طرف الممثل الخاص لألمین العام 

لألمم المتحدة وبضغوط من األمم المتحدة، وافق الطرفان على وقف إطالق النار رسمًیا 

 .    1991- 09-06ابتداًءا من 

 عبر نشر 1991إلى أّن هذین الطرفین انتهاكا وقف إطالق النار الموقع عام 

 عناصر مسلحة في منطقة قریبة من موریتانیا.

وصل الخبر إلى مجلس األمن وٕاطالع علیه بحیث بررت المغرب بأن هذه العناصر 

المسلحة المنتمیة لها... إلى المكافحة التهریب في منطقة الكركرات (جنوب الصحراء 

، وأطلق 2 كم2500الغربیة) وراء جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 

 برسائل وجهها إلى 1991 مارس 24كان وقف إطالق النار بمبادرة من األمین العام لألمم المتحدة دي كویالر، یوم - 1
 .1991- 09- 06األطراف یقترح فیها تاریخ وقف إطالق النار فعلیا یوم 

 نفس المرجع.- 2
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المغرب العملیة دون بلغ مسبق للبعثة المینورسو وبدعم من عناصر أمن مسلحین ینتمون 

 للقوات الدرك الملكي المغربي.

أكدت بعثة المینورسو عن وجود عشرات الدرك الملكي المغربي في المنطقة، مما 

جعل جبهة البولیساریو تقوم بإحتجاج مطالبة باستقالل الصحراء الغربیة لدى األمم المتحدة، 

وتتم البولیساریو تقوم بإحتجاج مطالبة بإستقالل الصحراء الغربیة لدى األمم المتحدة وتتم 

  بربط  ببناء طریق السفلي في المنطقة من أجل وجود عسكري دائم. البولیساریو

 عسكري مسلح من جبهة البویساریو في منطقة الكركرات داخل 32الحظت وجود 

منطقة عازلت مجاوره للموریطانیا في انتهاك وقف إطالق النار الذي أشرفت األمم المتحدة 

 ما جعل بعثة المینورسو تراقب عن كتب وتناشد الرباط والبولیساریو 1991على تطبیقه في 

 على 1991ممارسة ضبط النفس للمعاودت األعمال (الغذائیة)، وقد انتشرت هذه البعثة في 

 .1االلتزام بوقف إطالق النار بین المغرب والبولیساریو

 المطلب الثاني: المینورسو.

وهو المینورسو بعثة األمم المتحدة لتنظیم استفتاء في الصحراء الغربیة وتعرف بـ 

 Mission des nations unies pour l’organisation d’un référendumاإلسم اآلتي من "

au sahara occidental." 
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وهي بعثة أممیة مهمتها األساسیة تنظیم استفتاء في منطقة الصحراء الغربیة، المتنازع 

علیها، التقریر مصیر سكانها (شعبها) وحفظ السالم ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في 

، جبهة البولیساریووالجیش الصحراوي وتحت قیادة الجیش المغربي الصحراء الغربیة من 

، یوجد مكتبها 1991 في أبریل 690أسست بقرار أممي بمجلس األمن لألمم المتحدة رقم 

 مركز موزعة على كل المنطقة علیها ومخیمات الالجئین 11 ولها العیونالمركزي بمدینة 

 .   1الصحراویین قرب مدینة تیندوف الجزائریة

تعود بدایة التفكیر في إنشاء "بعثة األمم المتحدة لإلستفتاء في الصحراء الغربیة" 

، حیث قرر األمین العام لألمم المتحدة آنذاك فافییر بیریز دیكویالر 1985 لعم (المینورسو)

بالتعاون مع منطقة الوحدة اإلفریقیة إرسال "بعثة مساع حمیدة" للبحث عن حل لمشكلة 

 .2الصحراء الغربیة

 من 1988 أغسطس/ آب 30وقد توصلت البعثة إلى "مقتراحات التسویة" قبلت في 

، اعتمد مجلس األمن تقریر األمین 1990، وفي جبهة البولیساریووالمغرب طرفي النزاع 

 الذي تضمن النص الكامل بمقترحات التسویة وٕاطار خطة األمین العام  (S/21360)العام

 لتنفیذها.

) أن ینشئ البعثة 1991 (690 قرر مجلس األمین في قراره رقم: 1991وفي أفریل 

وسماها "بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربیة" (المینورسو) وفقا لتقریر األمین 

 .3 الذي فصل بشكل أكبر خطة تنفیذ التسویة األممیة (S/22464)العام

ویوجد مقر البعثة الرسمي في العیون الكبرى مدن الصحراء الغربیة، ولها مكتب 

ارتباط في تیندوف جنوب غربي الجزائر، وتوزع البعثة العدید من عناصرها األمنیة واإلداریة 

 .1 ص 12:25بعثة األمم المتحدة لتنظیم استفتاء في الصحراء الغربیة نقل من الموقع الساعة - 1
http://ar.m.wikipidia.org.2018-05-15 

 www.Aljazera.net.2018-05-17. 1، ص 10:50بعثة المینورسو- الجزیرة نتق نل من الموقع: على الساعة : - 2
 .02نقال من الموقع المینورسو- الجزیرة نت، نفس المرجع، ص - 3
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على عدة أماكن أخرى داخل الصحراء الغربیة، مثل السمارة وأوسرد في القسم الواقع تحت 

 حكم المغرب، وبئر لحلو في المناطق التابعة لجبهة بولیساریو.

 األهداف:

قرر األمین العام لألمم المتحدة دي كویار أن وقف إطالق النار الرسمي بین المغرب 

 حسب االتفاق بینهما 1991 سبتمبر/ أیلول 6وجبهة بولیساریو یجب أن یصبح نافذا في 

 لكي تبدأ "الفترة اإلنتقالیة" التي نصت علیها التسویة األممیة.

وقد أید مجلس األمن اقتراح األمین العام وصادق على توزیع أكثر مائة مراقب 

عسكري- إضافة إلى موظفین للدعم اإلداري والوجسني- في الصحراء الغربیة للتحقق من 

تطبیق الطرفین لوقف إطالق النار ووقف عملیات القتال بینهما في بعض المناطق وذلك 

 .1تحت أحكام "الفص السادس" من میثاق األمم المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .04، ص 11:10نقال من الموقع بعثة المینورسو- الجزیرة نت- على الساعة - 1
www.Aljazera.net.2018-05-16. 
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وهكذا اقتصرت المهمة األساسیة لبعثة المینورسو بدایة على التحقق من وقف إطالق 

، 1980النار عبر مراقبة تموقع الجانبین على طرفي "الحاجز األمني" الذي بناه المغرب 

ویفصل الجزء الصحراوي المدار بواسطة المغرب (الغرب) عن المنطقة الخاضعة لسیطرة 

 جبهة بولیساریو (الشرق).

وٕاضافة إلى سعیها لصیاغة حل سیاسي دائم ومتوافق علیه بین أطراف النزاع في 

قضیة الصحراء تتضمن أهداف البعثة ومسؤولیاتها أیضا دعم عدد من برامج المساعدات 

 للتعامل مع أوضاع العائالت الصحراویة المشددة.

وقد أوصى بان كي مون في تقریره هذا بـ "مراقبة دائمة" الحترام المغرب والبولیساریو 

لحقوق اإلنسان في الصحراء بشكل "دائم ومستقل وغیر منحاز" وهي المراقبة التي یتوقع 

 .1حال إقرارها- إلى بعثة المینورسو–مراقبون أنها ستسند 

وقد رأسها (المینورسو) عدة ممثلین خاصین من أجل إیجاد حل للنزاع الصحراء 

 الغربیة ومن أهم هؤالء المبعوثین: 

 - جوهانس مانس:1

دبلوماسي سویسري عینه األمین العام السابق لألمم المتحدة فافییر بیریز دیكویبار 

 .1990/1991ممثال له خاصا بقضیة الصحراء الغربیة في أفریل 

 - یعقوب فان:2

 عینه األمین العام السابق لألمم المتحدة بطروس 1920دبلوماسي بكستاني ولد سنة 

 .1994 ممثال له خاصا بقضیة الصحراء الغربیة إلى غایة أوت 1992غالي في مارس 

 

 

 /https://ar.m.wikipedia.org/wikiبعثة االمم المتحدة لتنظیم االستفتاء في الصحراء الغربیة.- 1
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 - إیریك جنسن:3

عینه بطروس غالي ممثال خاصا بالنیابة، شهدت فترته بعملیة تحدید الهویة لمن 

 یستحقون المشاركة استفتاء تقریر المصیر.

 - جیمس بیكر:4

 1997 بأمریكا، عینه األمین العام السابق كوفي عنان في 1930ولد في أفریل 

ممثال له بقضیة الصحراء الغربیة، حیث قدم خطة بقاءها تحت الحكم المغربي مدة خمس 

 2004.1سنوات ثم ینتهي بتنظیم استفتاء للتقریر المصیر، واستقال عن منصبه سنة 

 - بیترفان فالسوم:5

 بهولندا عینه األمین العام لألمم المتحدة كوفي 1934دبلوماسي هولندي ولد في 

 .2005عنان ممثال له خاصا بقضیة الصحراء الغربیة في جانفي 

 - كریستوفر روس:6

، عینه األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون 1943دبلوماسي أمریكي وولد سنة 

 إلى غایة األشهر األولى من 2009ممثال له خاصا بقضیة الصحراء الغربیة في جانفي 

  أین تولى منصبه هوست كولور.2017سنة 

 المبحث الثاني: الجهود ألممیة لحل النزاع في الصحراء الغربیة.

 المطلب األول: مشروع بیكر األول والثاني.

 تم التشاور والبحث عن صیغة 1991بعد التوقیع على إطالق النار رسمیا في أیلول 

یمكن من خاللها الوصول إلى حل یحسم الخالف هو ما تم التوصل إلیه الحقا من خالل 

قبول وتوافق األطراف المتنازعة المملكة المغربیة وجبهة البولیساریو بالدخول في مخطط 

 على www.Aljazeera.net /encyclopedia/icous/2018/05/18 الجهود االممیة لحل النزاع في الصحراء الغربیة: -1
 .02، ص 15:05الساعة 
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 للوحدة اإلفریقیة الذي تبنته األمم المتحدة وصادق علیه 1التسویة السلمیة "مخطط السالم"

م، ویتم بمقتضاه وفق إطالق النار وتحدید هویة الهویتین، ثم عودة 1991مجلس األمن سنة 

الالجئین الصحراویین ومركز قوات الطرفین وتبادل األخرى ویختم باالستفتاء لتقریر 

المصیر، اختاروا فیها الصحراویین في النهایة بین االستقالل أو االنضمام إلى المغرب على 

أن یتم كل ذلك في فترة أقصاها ستة أشهر من تاریخ وقف إطالق النار الذي تم بالفعل یوم 

 تحت إشراف بعثة األمم المتحدة إلجراء االستفتاء في الصحراء الغربیة 1991 06-09

 .  ∗المعروفة باسم "المینورسو"

 ".2001المطلب األول: مخطط بیكر األول "

أقرت األمم المتحدة أن االستفتاء أو تقریر المصیر أصبح حیلة قدیمة أو تجاوزته 

األحداث على حّد قولها سارعت المملكة المغربیة مباركة تلك الخطوة التي سرقت لها، 

فأصبح من الضروري والحال إیجاد حل آخر فاقترح األمین العام لألمم المتحدة تنظیم 

مفاوضات مباشرة جدیدة بین األطراف بوساطة من "جیمس بیكر" وهذا ما تم فعًال في برلین 

 إلى أن المغرب استطاع تقدیم اتفاقغیر أن هذه المفاوضات التي ُنظمت لم تتوصل إلى أي 

" اإلطاراقتراحه الخاص بـ حل سیاسي" یتطابق بشكل كبیر مع ما سمي بـ: "مشروع لحل 

 والمعروف تحت اسم "مخطط بیكر األول" ذاتیا 2001الذي تقدم به جیمس بیكر الحًقا في 

واسعا تحت اإلدارة المغربیة للتاریخ والحقیقة یشكل اقتراح اتفاق اإلطار أو "مخطط بیكر 

األول"، كما یوصف بذلك، إلحاق بكل بساطة إلقلیم الصحراء الغربیة بالمغرب أو بصفة 

أدق هو الدمج المقنع لكل اإلقلیم في إطار السیادة المغربیة، ألنه ال یقدم سوى ما یفترض 

أن یكون حكما ذاتیا سیكون حتما ضعیفا ویفتقد إلى أدنى ضمانات ولذلك لیس من الغریب 

مخطط السالم: هو مخطط اقترحه جیمس بیكر لحل نزاع الصحراء الغرببة والمتمثل في منح حكم ذاتي للشعب - 1
 الصحراوي ثم لمدة خمس سنوات ثم یتم استفتاء تقریر المصیر.

 لتطبیق خطة التسویة وضعتها المنظمة لحل مشكلة الصحراء 1991المینورسو:بعثة دولیة شكلتها االمم المتحدة سنة ∗
 الغربیة. 
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أن ترفضه جبهة البولیساریو، بل حتى مجلس األمن لم یصادق علیه، وأكدت األیام بعد ذلك 

بأنه أي خطة اتفاق اإلطار هي تألیف من رجل قانون فرنسي في خدمة المغرب أكثر مما 

هو من إعداد بیكر نفسه، وبدراسة تحلیلیة بسیطة في إطار اإلجابة على السؤال التالي  

اإلطار؟  لماذا رفض مخطط السالم وتم إبداله بمخطط إتفاق

یمكننا تسجیل أو إبراز عدة نقاط غامضة وغیر مقنعة جاء بها األخیر، فأوال ألن 

السبب الذي قدم لألمین العام لألمم المتحدة لتبریر فشل مخطط السالم هو أنه لیس إّال "لعبة 

مجموعة نتیجتها الصفر"، حیث أن األطراف إما أن تربح الكل أو تخسر الكل، إلى أنه 

یمكن التساؤل اآلن ألیست تلك هي قواعد اللعبة التي وافقت علیها األطراف؟ إذن لماذا 

تغییرها؟ ویمكن الذهاب إلى أبعد من هذا الحد، فإذا كان فشل المخطط یرجع إلى دوراته 

حول بدیلین "مجموعها صفر" (االستقالل أو االنظمام) فیجب على "عنان" و"بیكر" أن یجیب 

اإلطار" الذي اقترح لتعویض  على هذا السؤال: إقتراح "الحكم الذاتي" المتضمن في "إتفاق

مخطط السالم أال یعني افتراض قبول أحد البدیلین ذات "المجموع صفر" أي االنضمام؟ وٕاذا 

اإلطار"؟ هذا من جهة، ومن جهة  كان األمر هكذا، فلماذا ألقي مخطط السالم، وقبل "إتفاق

ثانیة ورجوًعا لمن سبق التطرق إلیه في تقاریره السابقة، فإن األمین العام یشیر إلى المغرب 

"قوة مدیرة" ومن الواضح أن هذا التلمیح لیس بریًئا ذلك أنه خاطئ ویتسبب في الكثیر من 

. 1التناقضات الخطیرة

في البدایة فإن تقاریر األمین العام التي تعطي للمغرب الصفة الشرعیة "للقوة المدیرة" 

تضعه في تناقض واضح مع مذهب الجمعیة العامة لألمم المتحدة، كما عبرت هیئة األمم 

 الذي 3458 عن ذلك بوضوح في القرار 1975 دیسمبر من 10المتحدة الصادر للتاریخ 

مادرید إلى إسبانیا كالقوة المدیرة الوحیدة وكذلك الشأن في  یشیر بعد الرجوع إلى إتفاقیة

زروقي سومیة، أزمة الصحراء الغربیة جذورها ودور هیئة االمم المتحدة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، - 1
 .72،ص،2016تخصص دراسات إفریقیة، جامعة جیاللي بونعامة ،خمیس ملیانة ،
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) وهي كلها قرارات للجمعیة العامة، تعتبر أن 1980) و(1935)، (1979 (3734القرارات 

ما قام به المغرب هو "احتالل" یجب التندید به. 

- فمن جهة أخرى، ففي حالة ما یكون المغرب و القوة المدیرة لإلقلیم، فلماذا ال یطبق إذن 2

 من میثاق األمم المتحدة الذي یلزم القوة المدیرة من أقالیم المستعمرة 73ما ینص علیه البند 

للتقریر عن الحالة في تلك األقالیم وفي حالة ما ال یقوم كقوة مدیرة فلماذا ال یطالبه "عنان" 

بذلك. 

- وأخیًرا ولكن األقل أهمیة كیف یمكن وصف المغرب بالقوة المدیرة لإلقلیم في الوقت 3

الذي ال یحتل كل اإلقلیم؟ ماذا سیحدث مع المنطقة الموجودة شرق الحزام والتي توجد في 

الوقت الحالي تحت سیادة الجمهوریة الصحراویة العربیة الدیمقراطیة؟ 

 األمین العام، كمبرر للتخلي ادعىفهل سیدعي كذلك إخضاعها للمغرب؟ ومن جهة أخرى 

عن مخطط السالم أن سبب فشله یرجع إلى أن األطراف لم تتقدم بمقترحات وأنه كان على 

األمم المتحدة نفسها تقدیم مبادرات فاتحة بذلك مسلسل نقاش بینها، وبالتالي تخلت عن 

اللعبة التي حصیلة مجموعها الصفر (ال غالب وال مغلوب). واآلن ألیس مشروع االتفاق 

 هو مبادرة من األمم المتحدة؟ وما عي الهجرة وراء عدم سقوط هذه المبادرة، ففي اإلطار

نفس الفشل الذي واجهه مخطط السالم؟ ولماذا یتضح أن هذا المشروع هو حصیلة مبادرات 

من األمم المتحدة، وٕاذ لم یكن من األمم المتحدة فهل هو من المغرب أم األمین العام؟ ففي 

، فإننا سنجد أنفسنا أمام أمًرا یدفعنا 1حالة ما تكون أمام المبادرات محتملة من األمم المتحدة

إلى االنشغال كثیًرا للمصدقیة الضعیفة لألمم المتحدة، ومن المثیر لالنتباه كذلك التقریر 

الدبلوماسي الصفیف الذي یعطي األمین العام للمبادرات جبهة البولیساریو الممثل من الشعب 

الصحراوي الضحیة األولى لالحتالل، خالًفا لألهمیة التي یحظى بها المحتل "المملكة 

زروقي سومیة، أزمة الصحراء الغربیة جذورها ودور هیئة االمم المتحدة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، - 1
 .74،ص2016تخصص دراسات إفریقیة، جامعة جیاللي بونعامة ،خمیس ملیانة ،
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المغربیة" لدیه، لقد أّكد األمین العام الذي یجتاز مخطط السالم وال یمكن أخذها بعین 

االعتبار ألنها تتطلب قبولها من قبل المغرب.      

أوال: مضمون مقترح إتفاق اإلطار. 

یقول رئیس كوفي عنان فیما یتعلق بالجوار إلى الحل الجدید المتمثل في إتفاق 

 بمهمة تحتوي على ثالثة 1997اإلطار بأن المبعوث الشخصي جیمس بیكر كلف في سنة 

عناصر: 

- تقدیر إمكانیة مواصلة تطبیق مخطط التسویة بعد مشاورات مع األهداف.     

- بتحدید إذ كان یتطلب إدخال بعض التعدیالت تكون مقبولة من الطرفین. 

. 1- في حالة السلب إعطاء التوصیات الالزمة من أجل حل النزاع

وبالتالي فإن السید كوفي عنان برر لجوئه إلى اقتراح حل االتفاق اإلطار بسبب 

 سنوات واالستبدال أمینین 10اإلنسداد الذي وصلت إلیه الفضیة بعد محاوالت حسب دامت 

. 2) ممثلین شخصین لألمین العام في الصحراء الغربیة05) لألمم المتحدة و(02عامین (

لكن یرى بعض المتتبعین للقضیة الصحراویة، أما األسباب والمعطیات الحقیقیة التي 

 3جعلت األمین العام یلجأ إلى االتفاق اإلطار هي كالتالي:

- تأكید المغرب ولحفائه وكذلك القوى الكبرى المهیمنة على المنطقة واستقرارها من أن نتیجة 

 ستكون ال مجال لصالح خیار 2000االستفتاء الذي كان مقرر في النصل األول من عام 

االستقالل وتقریر المصیر لشعب الصحراوي وهذا االستنتاج ظهور بعد إصدار لجنة تحدید 

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .105،ص2014العام،جامعة الجزائر،

 - نفس المرجع السابق.2
، ص 2005 ینایر 159- أحمد دیاب، المغرب والجزائر تداعیات الخالف حول الصحراء، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد 3

67. 
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 عضویة كان مصدرها 130000 ورفضها ألكثر من 1999الهویة نماذجها في سنة 

المغرب.  

- لم یكن مخطط التسویة یوفر للمغرب هامًشا كبیًرا للمناورة من أجل ربح مزید من الوقت 

خاصة وأن األمم المتحدة ال تستطیع أن تستمر في استعماله كمضلة للتحدید حالة األمر 

الواقع وٕابقاء الوضع على ما هو علیه إلى أجل مسمى. 

- استئناف الحرب من جدید سیكلف الخزانة المغربیة أمواال طائلة، مما یضعف من األزمة 

االقتصادیة واالجتماعیة داخل المغرب وقد یتسبب الوضع في إنفجار سیاسي الذي بدأ 

یعرف تنافًسا قوًیا داخل أجنحة السلطة وبین القوى السیاسیة لضفر بمكانة أكبر في النظام 

.  1المغربي الجدید

هذه المعطیات التي دفعت بفرنسا والو.م.أ إلى اإلسراع في الضغط بتجاه توقیف 

مسار االستفتاء في الصحراء الغربیة من خالل توریط األمم المتحدة في الموضوع ودفعها 

للتمهید الطریق أمام الخیار الثالث، ومما الشك فیه أّن في هذا الدخول في تعاطي األمم 

المتحدة بملیه القلق على استقرار المغرب الذي ینبغي أن یظل صامًدا بنسبة للقوى الكبرى 

. 2في وجه تصاعد المد اإلسالمي، كما صمدا باألمس القریب في وجه التغلغل الشیوعي

 ما یمكن أن نقول عن األسباب الحقیقیة التي جعلت األمم المتحدة باختصارهذا 

بوسیطة أمینها العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربیة جیمس بیكر یعملون الرأي 

 اإلطار الذي اتفاقالعام بتجمید مخطط التسویة ویقدمان ما أصبح یعرف بالحل الثالث أو 

 یعتبره بعض المحللین للقضیة الصحراویة بأنه حًال مغربًیا في األصل.

 

، 2005 ینایر 159- أحمد دیاب، المغرب والجزائر، تداعیات الخالفات حول الصحراء، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 1
 .86ص 

،. 2001 جویلیة07- مصطفى الخلفي، الصحراء الغربیة بین االستفتاء والحكم الذاتي، مركز الجزیرة نیت 2
http://archive.islamonline.net/?p=10221.  
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من مشروع بیكر.  موقف جبهة البولیساریوأوال: 

منذ البدایة كانت الجبهة ترفض ألي حل یستهدف النیل من حق الشعب الصحراوي 

في تقریر مصیره والذي تمسك في لواء جبهة البولیساریو بمخطط التسویة واستعداده الدائم 

في تذلیل العقبات التي تقف في وجه تطبیقه، ولقد ولد الرد الرسمي لجبهة البولیساریو بعد 

لقاء جمع األمین العام لجبهة السید محمد عبد العزیز بالمبعوث الشخصي لألمین العام 

. 20011- 05- 05لألمم المتحدة السید جیمس بیكر وذلك في 

وفي هذا اللقاء جاء السید محمود عبد العزیز موقف الصحراویین، مما یعرف بالحل 

اإلطار. اتفاقیة الثالث أو 

 اإلطار وهذا ما أكده السید محمد عبد العزیز التفاقوكانت الجبهة ترفض هذا 

لجیمس بیكر وقد قدم له مقترحات عوًضا عن المقترحات التي جاء بها المخطط وذلك على 

 وتتلخص فیما یلي:  2ضوء اتفاقیات موسكو

) وذلك بدراستها أو رفضها. 13000- معالجة الطعون التي تقدم بها المغرب (

- عودة الالجئین واحترام نتائج االستفتاء والضمانات بعد االستفتاء. 

 .موقف المغرب من مشروع بیكرثانیا: 

لم یظهر موقف المغرب في هذا الموقف بالرجوع وٕالى تقریر األمین العام األمم 

، مما جعل البعض یرمي بهذا المقترح أنه مغربي 2001 جوان 20المتحدة المؤرخ في 

األصل وغیاب المغرب في هذا الموقف یؤدي إلى الموافقة بأن هذه المقترحات مغربیة الشك 

فیها ما یؤكد بصفة قاطعة هو تصریح وزیر الخارجیة المغربي في تلك الفترة محمد بن 

عیسى إذا جزیرة الشروق الجزائریة أن قرارات بحیث صرح بأن قرارات االنفاق اإلطار الذي 

حدده جیمس بیكر هو الحل النهائي للقضیة الصحراویة. 

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .105 ،106ص،،ص،2014العام،جامعة الجزائر،
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المطلب الثاني: مخطط بیكر الثاني. 

بعد فشل مقترح المتضمن االتفاق اإلطار بسبب رفضه من جبهة البولیساریو والجزائر 

وبعد فشل أیًضا مقترح تقسیم اإلقلیم قدم السید جیمس بیكر مشروًعا آخر یتمثل في عرض 

مقترحات للحل النزاع شبیه بمشروعه األول، لكنه یختلف علیه باعتبار أنه أدخل إمكانیة 

تنظیم االستفتاء، بعد مرحلة حكم ذاتي وتزامن هذا مع الحرب على العراق في منتصف شهر 

، ولألجل الوقوف على حقیقة المقترحات الجدیدة ومدى نجاحتها نحاول تطرق 2003مارس 

.    1إلى مضمون مخطط بیكر الثاني

مضمون المخطط: - 

إن مخطط بیكر الثاني الذي سمي بمخطط السلم یختلف نوًعا ما على المخطط 

األول، ولقد أحدث ضجة كبیرة في المنطقة باعتبار أن هذا المقترح الجدید أصبح بأخذ بعین 

االعتبار إمكانیة الجراء استفتاء تقریر المصیر في أجال لیست قبل أربع سنوات وال تتجاوز 

) بعد التاریخ الرسمي للبدایة تنفیذ المخطط.  05الخمس (

وهذا التعدیل األساسي للمقترح الذي كان یستبعد فكرة االستفتاء الذي یتضمن 

االستقالل كأحد الخیارات، وهو الذي جعل الصحراویون عبر جبهة البولیساریو یتجاوبون مع 

هذا المقترح الجدید مع العلم، أنهم رفضوا فكرة اتفاق اإلطار الجدید. 

وٕاذا رجعنا إلى مضمون المخطط فإن یتضمن كما سبق اإلشارة إلیه إجراء االستفتاء 

) سنوات بعد التاریخ 05) سنوات ولم تتجاوز (04تقریر المصیر في أجال لیس قبل أربع (

الرسمي لبدء تنفیذ المخطط، خالل هذه السنوات یتم منح شعب الصحراء الغربیة حكًما ذاتیا 

مع إشراك إدارة الحكم المحلي في السیاسة الخارجیة للمملكة المغربیة، ودمج عناصر من 

جبهة البولیساریو في الوجود الدبلوماسیة المغربیة في الخلیج.    

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .110ص،،ص،2014العام،جامعة الجزائر،
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ولقد تضمن المقترح أن المؤهلین للتصویت على االستفتاء، هم كل األشخاص الذین 

صو (دون تأثیر أي ر فأكثر وتضمنتهم القائمة االحتیاطیة التي أعدتها المینو18یبلغوا سن 

طعن أو اعتراض على ذلك). 

كما تضمن المقترح أیضا، أن كل الذین ظهرت أسمائهم في قائمة العائدین التي 

 والقاطعین في اإلعالم منذ 2000- 10-31أعدتها المفوضویة السامیة لالجئین بتاریخ 

، یكون لهم الحق في التصویت وأن األمم المتحدة هي التي انقطاع بدون 1989- 30-12

. 1تحدد في النهایة المؤهلین للتصویت، ویعتبر قرارها نهائًیا قابًال لألي طعن

ویذكر أن المخطط عالج قضایا أخرى تتعلق بالحملة االنتخابیة بطریقة التصویت 

وتخفیض القوات المسلحة وٕاطالق صراح المساجین والمعتقدین السیاسیین. 

إن ما نالحظ على مخطط بیكر الثاني هو إخضاعه للتعدیالت عدیدة خاصة منها 

تلك المعلن عنها من قبل جبهة البولیساریو في مخطط (االتفاق اإلطار)، مثل الدفاع الذاتي 

سیاسة الخارجة في میدان القضاء، لكن أهم ما جاء به مخطط بیكر الثاني هو التأكید على 

تطبیق مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره عبر االستفتاء الحر والمباشر وهذه 

التعلیمات التي جاء بها المخطط لم تقبل بها السلطات المغربیة التي أضحت تتهم األمم 

المتحدة بانحیاز إلى الطروحات جبهة البولیساریو، وسوف تتم معالجة موقف كل من جبهة 

.      2البولیساریو والمغرب من المقترح من خالل العنصر القدیم

 موقف جبهة البولیساریو. أوال:

یذكر أن المملكة المغربیة لم ترفض المخطط في بدایة األمر، لكن عبرت عن عدم 

ارتیاحها له، ومن بین األشیاء التي تخوف منها المغرب هو صیاغة السؤال استفتاء تقریر 

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .113ص،،ص،2014العام،جامعة الجزائر،

زورقي سومیة، ازمة الصصحراء الغربیة جذورها و دور هیئة االمم المتحدة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في -2
 . 75،ص 2016التاریخ، تخصص دراسات افریقیة ، جامعة جیاللي بونعامة بخمیس ملیانة ،
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المصیر والذي جاء كما أرادته جبهة البولیساریو، االستقالل أن االندماج المغرب أما جبهة 

البولیساریو فكانت في بدایة األمر مهتمة بوضعیة لالجئین وكیفیة عودتهم إلى اإلقلیم، ثم 

فكره في نهایة المطاف على كیفیة إرغام جمیع األطراف على تنفیذ مخطط التسویة          

أو السالم طبقا للشرعیة الدولیة ثم اقترحت جبهة البولیساریو على األمین العام لألمم المتحدة 

لة الفصل وومجلس األمن اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتطبیق االستفتاء تقریر المصیر تحت طا

.   1السابع

لكن في القرار النهائي الذي حضي بدعم واجماع مجلس األمن لم یفرض هذا األخیر 

على طرفي النزاع تطبیق مخطط السلم بل طلب منهما التعاون مع األمم المتحدة وفیما 

بینهما من أجل قبول المخطط. 

إًذا قانونیا لم تتم المصادقة على المخطط، بل أصبح عبارة عن اقتراح، أما المصادقة 

فلم تتم إال بعد قبوله من قبل طرفي النزاع، وأثناء تداول حول المخطط من قبل مجلس األمن 

فجاءت جبهة البولیساریو الجمیع فقبله المخطط (بیكر الثاني) وأشار إلى هذا بوضوح ممثلها 

لدى األمم المتحدة السد أحمد بوخاري. 

ومن ثم نستطیع القول أن جبهة البولیساریو ورغم أن مخطط بیكر الثاني تضمن 

بعض البنود والنقاط التي یمكن أن تؤدي إلى نتائج خطیرة لو طبقت بنظر إلى تقریر 

المصیر، قبلت هذا المخطط وشكل هذا القبول مفاجئة للملك المغربي الذي كان یعتقد جازًما 

أن جبهة البولیساریو سترفض المحا ال المخطط. 

موقف المغرب. ثانیا:

 المغرب لألول وهلة في المالحظات التي قدمها إلى األمین العام لألمم اعترض

المتحدة على وضع خیارین في سؤال االستفتاء سیؤدي على األرجح للخیار االستقالل لذا 

زورقي سومیة، أزمة الصحراء الغربیة جذورها و دور هیئة االمم المتحدة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، -1
 . 77،ص 2016تخصص دراسات افریقیة ، جامعة جیاللي بونعامة بخمیس ملیانة ،
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قضى التعدیل الذي تقدم به وتم إضافة خیاًرا ثالث والحكم الذاتي وفي الحقیقة فإن المملكة 

المغربیة لم توافق على المخطط وكانت متمسكة بالمقترح المتضمن (االتفاق اإلطار)، لكن 

مع ذلك وأمام المقترحات المتضمنة في المخطط حول إمكانیة تطبیق اإلندماج أو الحكم 

الذاتي، كانت المملكة المغربیة تعتقد أن جبهة البولیساریو سترفض المخطط، وذلك للتوج 

الئمة في رفض المخطط على الجبهة، لكن أذهلت بقبول جبهة البولیساریو للمخطط 

، تقابل وفد وزاري مغربي 2003وأصابها بعض االرتباك، كما تم ذكره، وخالل شهر سبتمبر 

مع المبعوث الشخصي لألمین العام السید جیمس بیكر، بهوستون بالوالیات المتحدة 

. 1األمریكیة لكن لم یصرح المغرب عن رفضه للمخطط

لكن عندما قدم األمین العام لألمم المتحدة تقریره للمجلس األمن حول المخطط تطبیق 

وتنفیذ مخطط بیكر الثاني، عندها رد المغرب عن الرسالة وجهها إلى الرئیس مجلس األمن 

أین أنهما األمانة العامة لألمم المتحدة بإنجازه لألطروحة البولیساریو، ومن هنا نستنتج یظهر 

أم المغرب لم یتعرض على قضیة واحدة بل رفض كل المخطط والطریقة التي تم بها، وطلب 

في هذه الرسالة من مجلس األمن مساعدة أطراف من أجل التوصل إلى حل مقبول یرضي 

جمیع األطراف. 

وكان بیان وزارة الخارجیة المغربیة یؤكد عن تأید المغرب ألي حل سیاسي واقعي 

. 2بحفظ السیادة المغربیة ووحدتها الترابیة

 

 

 

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .115ص،،ص،2014العام،جامعة الجزائر،

 - نفس المرجع السابق.2
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المبحث الثالث: اآللیات المقترحة لدعم السالم. 

المطلب األول: المفاوضات والمبادئ. 

- المفاوضات. 1

ذكرنا فیما سبق مختلف الحلول التي عرضت على طرفي النزاع من أجل تسویته في 

إطار تطبیق استفتاء تقریر المصیر، لكم لألسباب مختلفة لم تتمكن منظمة األمم المتحدة من 

تطبیق أي حل من الحلول المقترحة األمر الذي أصبح یتطلب البحث عن حلول جدیدة 

ونعتقد أن إخفاق هذه الحلول یرجع أساسا إلى عدم إلتزام بمتطلبات مبدأ التقریر المصیر 

. 1 قانوني لالستفتاء وهیئة دولیة تشرف علیهإطاروعدم وجود 

یوصي األمین العام أن یدعو مجلس األمن الطرفین المغرب والبولیساریو إلى الدخول 

في مفاوضات دون شروط مسبقة سعًیا وراء إیجاد حل سیاسي یعد بین الطرفین وینص على 

تقریر مصیر شعب الصحراء الغربیة، مع حضور الجزائر وموریتانیا في المفاوضات 

والتشاور معهما مع حد بشأن المسائل التي تؤثر علیهما مباشرة وفًقا للصیغة التي روعیت 

. 2خالل مده والیة مبعوثه الشخصي السابق جیمس بیكر لها

- أهم المفاوضات بین المغرب والبولیساریو. 2

عرفت المفاوضات بین المغرب والبولیساریو العدید من المراحل مروًرا بالوساطة 

األممیة ووصوله إلى المفاوضات المباشرة واألكید أن كل مرحلة ضمت في ثنایاها العدید من 

التفاصیل والنهایة التي سنكشف علیها فیما یلي: 

خالل مستهل سنوات السبعینات كان حضور الطالب الصحراویین وضًحا وكان كلهم 

ینحدرون من عائلة األعیان ویستفیدون من المساعدات االجتماعیة التي یمنحها إیاهم جیش 

  وكان وضعهم  الخاصاآلدابالتحریر الجنوب سابقا وفي الرباط كانوا یترددون على كلیة 

 .17، ص 2005- مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر وتوزیع، عنابة، 1
 .19- نفس المرجع، ص 2
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یمكنهم من التمتع بحیاة راغدة، أما البقیة فكانوا متأثرین بالفكر الماركسي وفي العطل 

الجامعیة كان هؤالء الطالبة یذوقون األمریین وهم یتوجهون إلى الصحراء التي كانت حینها 

ال تزال خاضعة لالستعمار اإلسباني من أجل زیارة عائالتهم. 

 كان 1972وهما بدأ الجمیع یفكرون في ضرورة تقریر األقالیم الصحراویة وفي سنة 

الوالي مصطفى یدرس الطب متنبئا للفكر الثوري، وقرر رفقة مجموعة من أصدقائه عدم 

االنضمام إلى األحزاب السیاسیة حتى ال یصبحوا أقلیة داخلها. 

كان المغرب حینها یركز جهوده على استعادة سبتة وملیلة، كما أن القصر الملكي 

كان ال یزال یعیش صدمة متسلسلة من األحداث، مما جعل الوالي ورفقائه اغتنام الفرصة في 

أحد العطل الجامعیة للقیام یضطربان داخل الجامعة، مما أدى إلى االعتقال العدید من 

األشخاص من طرف األمن وعودة الوالي ورفقائه إلى الصحراء وقطع عالقاته مع المملكة 

 كان یوجد ضمن العارضین في المنفى محمد بن 1973والتخلي عن دراسته في باریس 

سعید أیت إیدیر، وكان واعیا بقضیة الصحراء الغربیة وقد إلتقا مع محمد باهي الموریتاني 

. 1فاستغلى وجود الوالي بباریس لیشرف على عقد اجتماع سري مع بن سعید

وفي أكتوبر اجتمع بن سعید والباهي والوالي في نفس الطاولة أین قال الوالي: «إن 

 الصحراء زائدة دودیة لم تخضع للعالج وتهدد باإلنفجار».

م 1974وخالل تلك الفترة علق المغرب أماله على قرار محكمة العدل الدولیة سنة 

قبل أن یقرر تنظیم المسیرة الخضراء. 

 وتعویضه بعبد العزیز المراكشي بضغوط جزائریة أصبح 1976بعد وفاة الوالي سنة 

 شرع المغرب 1982النزاع مختزًال في المواجهة المباشرة بین حسن الثاني وبومدین وفي سنة 

مفاوضات مباشرة مع البولیساریو. 

 

 http://www.maghress.com elmassae.2010 فیفري 10- نشر في االتحاد اإلشتراكي یوم 1
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- المفاوضات الرسمیة بمنهاست: 3

طلب األمین لألمم المتحدة بن كي مون في تقدیره الذي قدمه للمجلس األمن السابع 

المتعلق بالمالحظات والتوصیات ما یلي: 

- یوصي األمین العام أن یدعو مجلس األمن الطرفین المغرب وجبهة البولیساریو إلى 

الدخول في المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف الوصول إلى حل سیاسي عادل ینص 

على تقریر مصیر شعب الصحراء الغربیة. 

- یرحب ببدأ الطرفین عملیة إزالة األلغام الغیر متفجرة من األقالیم.   

 عادل الزیارات العائلیة بین اإلقلیم ومخیمات الالجئین في منطقة باستثناء- یعلم األطراف 

تندوف. 

یرى األمین العام أن بعثة المینورصو في ضوء الجهود المستمرة ما زالت ضروریة 

. 1لتثبیت وقف النار في الصحراء الغربیة

المطلب الثاني: خطة الحكم الذاتي. 

 عرض المغرب على األمم المتحدة عرًضا بخطة الحكم الذاتي 2007في أفریل 

للصحراء الغربیة وهي الخطة التي یزعم المغرب أنها سترضي تطلعات الصحراویین الخاصة 

بالحكم الذاتي مع استمرار السیادة المغربیة على المنطقة وبموجب العرض، ینقل المغرب 

حزب من السلطات من السلطة المركزیة إلى هیئات ومسؤولیة منتخبین محلیا، وعرض 

المغرب خطة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات مع البولیساریو إلى أن السلطات المغربیة لم 

تشر إلى أن خطة الحكم الذاتي التي طرحتها تشمل تغیًرا في البیئة الحاكمة لحریة التعبیر 

بشأن قضیة الصحراء الغربیة، فهذه المبادرة تتمثل لإلنهاء النزع في الصحراء الغربیة والتي 

 //:ar.m.wikipedia.org.wikihttpsمفاوضات مانهاست.-1
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تمنح لها حكًما ذاتًیا موسًعا مع االحتفاظ بالرموز السیادة كالعالم والسیاسة الخارجیة والعملة 

. 1وغیرها

ومن األسباب والظروف التي أدت بالمغرب إلى اقتراح هذه الخطة (الحكم الذاتي) 

نذكر ما یلي: 

* اعتبار هذا المقترح تلبیة للقرارات مجلس األمن األخیرة التي طالبت من األطراف 

المتنازعة والدول المالحظة (الجزائر- موریتانیا) مواصلة تعاونها مع األمم المتحدة للوضع 

حد لنزاع عن طریق حل سیاسي. وتشیر الوثیقة أّن هذه المبادرة تندرج في إیطار مجتمع 

دیمقراطي یرتكز على مقومات دولة القانون والحریات الفردیة والجمعیات والتنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة. 

* تشیر الوثیقة إلى أن الدولة المغربیة تحتفظ بإختصاصاتها في میدان السیادة خاصة في 

العالقات الخارجیة. 

  یخضع نظام الحكم الذاتي الموسع إلى المفاوضات بالمشاورة استثنائیة للسكان 

المعنیین طبقا للمبدأ تقریر المصیر وأحكام میثاق األمم المتحدة ترمي مبادرة المغربیة بروح 

االنفتاح إلى توفیر الظروف المواتیة للشرع في مسار التفاوض والحوار، كفیل بأن یفضي 

إلى حل سیاسي مقبول من جمیع األطراف، ویخضع للنظام الحكم الذاتي المنبثق من 

إستفتائیة للسكان، المعنیین طبقا للمبدأ تقریر المصیر ولألحكام میثاق  المفاوضات لإلستشار

. 2األمم المتحدة

ومن هذا المنطلق فإن المغرب یواجه نداء إلى باقي األطراف لكي تقسم هذه الفرصة 

من أجل فتح صفحة جدیدة في تاریخ المنطقة، كما یعبر عن استعداده لالنخراط في 

 جامعة قاصدي ، ،مسار التسویة األممي لحل قضیة الصحراء في مثل قیادة البولیساریوعبد الرحمان عبد اهللا الناجم-  1
 .38، ص 2016مرباح ورقلة، 

 جامعة قاصدي ، ،مسار التسویة األممي لحل قضیة الصحراء في مثل قیادة البولیساریوعبد الرحمان عبد اهللا الناجم-  2
 .40، ص 2016مرباح ورقلة، 
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مفاوضات جدیدة واإلسهام في خلق الثقة الضروریة لإلنجاح تطبیق المبادرة المغربیة وتبقى 

، وتواجه 1المملكة مستعدة للتفاوض التام مع األمین العام لألمم المتحدة ومبعوثه الشخصي

هذه المبادرة الیوم عقبات في طریق التفاوض من قبل المجتمع الدولي والموقف االنفصالي 

والموقف الجزائري الذي یحاول عرقلة التفاوض بكل الوسائل الممكنة بهدف إفشاله، والزعم 

بعد ذلك أن الحل الوحید هو العودة إلى خطة األمم المتحدة حول تنظیم استفتاء تقریر 

المصیر التي فشلت في األصل وفتحت المجال أمام الدعوة إلى الحل السیاسي المتفاوض 

 الحل الممكن والذي من شأنه إبعاد شبح تدهور الوضع األمني والعسكري باعتبارهعلیه، 

والعودة إلى المواجهة العسكریة التي یلح الجمیع على أنه ال مصلحة لألحد بالعودة إلیها. 

االختصاصات الحكم الذاتي: 

جهة الحكم الذاتي للصحراء تتوفر على الموارد المالیة الضروریة لتحقیق التنمیة في 

كافة المجاالت وتتكون هذه الموارد في الدخل المغربي والرسوم والمساهمات المحلیة المقررة 

من الهیئات المختصة للجهة وأیضا من العائدات المحصلة من استغالل الموارد المرصودة 

للجهة، كما تخصم أیضا الدولة المغربیة جزء من العائدات المحصلة من طرفها من الموارد 

 .2الطبیعیة المتواجدة داخل الجهة، تختص جزء منها لفائدة جهة الحكم الذاتي

كما تشیر المبادرة أیضا أن تحتفظ الدولة المغربیة باختصاصات جهویة خاصة منها 

ما یتعلق بمقدمات السیادة (العالم والعملة والنشید الوطني). أما فیما یخص بالمسائل 

الدستوریة والدینیة، فیعتبر الملك الضامن لحریات للممارسة الشعائر الدینیة واألمن الوطني 

والوحدة الترابیة. 

ویجوز للحكم الذاتي بتشاور مع الحكومة وٕاقامة عالقات تعارف مع جهات أجنبیة 

بهدف تطویر الحوار والتعارف بین الجهات. أما عن الهیئات اإلداریة والمالیة التي تشكل 

عبد النبي مصطفى، إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون -1
 .223ص،،ص،2014العام،جامعة الجزائر،

 .225نفس المرجع السابق ص - 2
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الحكم الذاتي، فهناك ضرورة انتخاب برلمان الحكم الذاتي للصحراء وحكومة الجهة، كما 

ینتخب من أعضاء البرلمان من مختلف القبائل الصحراویة وجزء أخرى ینتخب باالقتراع 

العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، كما یجب أن تتضمن تشكیلة برلمان جهة 

الحكم الذاتي للصحراء نسبة مالئمة من النسب، أما السلطة التنفیذیة في جهة الحكم الذاتي 

للصحراء نسبة مالئمة من النسب، أما السلطة التنفیذیة في جهة الحكم الذاتي فتمارس من 

. 1طرف رئیس حكومة ینتخبه البرلمان الجهوي وینصبه الملك

 المطلب الثالث: حق تقریر المصیر للشعب الصحراوي.

تمهید یعین مبدأ تقریر المصیر، إقامة دولة مستقلة ذات سیادة، أي هو حق 

االستقالل بالنسبة للشعوب التي تطمح إلیه، ولكنها ال تملكه، وقد ظهر هذا المبدأ قبل میالد 

 1945.2هیئة األمم المتحدة عام 

وتعتبر قضیة الصحراء الغربیة إحدى حركات التحرر الوطنیة التي ال تزال متصاعدة 

في الساحة الدولیة رغم العدید من المحاوالت الجاریة إلیجاد حل للقضیة الصحراویة بتطبیق 

 .3تقریر المصیر

 المطلب الثالث: تقریر المصیر في الصحراء الغربیة.

إن النزاع في قضیة الصحراء الغربیة قائم ما بین الشعب الصحراویة الذي تمثله 

الجبهة الشعبیة لتحدید الساقیة الحمراء ووادي الذهب (جبهة البولیساریو) من جهة وبین 

د. عمر إسماعیل سعد اهللا، تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العالم المعاصر، المؤسسة الوطنیة - 1
 .11، ص 1986للكتاب، الجزائر، 

. 225- نفس المرجع السابق، ص 2
من إدراج إقلیم "الصحراء الغربیة" ضمن قائمة األقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي لدى لجنة "تصفیة االستعمار" التابعة - 2

 .1963لمنظمة األمم المتحدة سنة 
(CF : comites européens de soutien au peuple sahraoui, le droit à l’auto détermination du peuple 
sahraoui (rapport de session sur le sahara occidental, Bruxelles, Novembre, 1979), Paris, 1981, 
P23.     
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). وهو ما اعترفت 1979المغرب من جهة ثانیة (بعد انسحاب موریتانیا من النزاع سنة 

وقالت به كل من منظمة األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة في مجموعة من القرارات 

والتوصیات منها قرار اللجنة الرابعة (التابعة للجمعیة العامة في منظمة األمم المتحدة بتاریخ 

 ).1979 نوفمبر 20

وبمجرد صدور الرأي االستشاري لجماعة العدل الدولیة، الذي أقر وجود روابط تبعیة 

قانونیة بین إقلیم الصحراء الغربیة وكل من المغرب وموریتانیا سارع البلدان بتطبیق مبدأ 

 .1الوحدة الوطنیة والسالمة اإلقلیمیة

ویمكن تلخیص المحاوالت التي جرت من أجل تطبیق تقریر المصیر في الصحراء 

 الغربیة في اآلتي:

 أعلن ممثل إسبانیا لدى منظمة األمم المتحدة أمام لجنة 1960 نوفمبر 11في 

تصفیة االستعمار عن قبول حكومته تقدیم المعلومات حول األقالیم المحددة السادس المادة 

. وبذلك تكون إسبانیا قد اعترفت بممارسة الجمعیة العامة 2) من میثاق األمم المتحدة73(

 الختصاصها على األقالیم التابعة بإستثناء جزر الكناري ومنطقتي "سبكة" و"ملیلة".

وشرعت إسبانیا بالفعل في تقدیم المعلومات حول مستعمراتها إلى األمین العام 

  حول كل من غینیا اإلستوائیة والصحراء الغربیة.1961 ماي 18بمنظمة األمم المتحدة یوم 

لقد اعترفت اسبانیا بمبدأ تقریر المصیر حق الشعب الصحراوي في ممارسته أمام 

 وذلك بقبولها إدراج إقلیم "الصحراء 1963الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة منذ سنة 

الغربیة" ضمن قائمة األقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي وهي القائمة التي أعدتها لجنة 

 تصفیة االستعمار.

د. عمر إسماعیل سعد اهللا، تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر، المؤسسة الوطنیة - 1
 .246، ص 1986للكتاب، الجزائر، 

 عضوا، ثم زاد عدد أعضائها سنة 17 لجنة خاصة تتكون من 61أنشأت الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة سنة - 2
 عضوا وتعرف أیضا بـ "لجنة األربعة والعشرین" (أنظر: محمد 24 إلى 63 عضوا ثم زاد عدد أعضائها سنة 24 إلى 63

 . 1973، دار الفكر، دمشق، 1عزیز شكري: التنظیم الدولي العالمي بین النظریة والواقع، ط
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 أعلنت إسبانیا عن قبول فكرة االستفتاء على أن ینظم 1970 نوفمبر 20وفي یوم 

هذا االستفتاء باتفاق مع الدول المجاورة وتحت إشراف مالحظتین دولیین، حتى یتمكن سكان 

 .1اإلقلیم الصحراوي من ممارسة حقهم في تقریر المصیر

أما الجمعیة العامة لألمم المتحدة، فقد دأبت في قراراتها حتى اآلن على المطالبة 

 بتطبیق حق الشعوب في تقریر مصیرها على الشعب الصحراوي.

 نوفمبر 11 الذي اتخذت في 35/19ومن قراراتها الحدیثة في هذه المسألة، القرار 

 تحت عنوان "مسألة الصحراء الغربیة"، فقد جاء فیه "تؤكد من جدید حق شعب 1980

الصحراء الغربیة غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر واالستقالل وفقا لمیثاق األمم 

)  15 (د-1514المتحدة، ومیثاق الوحدة اإلفریقیة، وفقا ألهداف قرار الجمعیة العامة 

وكذلك شرعیة الكفاح الذي یخوضه هذا الشعب بضمان التمتع بهذا الحق طبقا لما نصت 

 .2علیه القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم المتحدة وعن الوحدة اإلفریقیة
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 .23، ص 2016الصحراء الغربیة، جامعة طاهر مولي، سعیدة، 

 .249د. عمد إسماعیل سعد اهللا، نفس المرجع السابق، ص - 2
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 الفصل الثالث :                         مسار التسویة االممي للنزاع في الصحراء الغربیة
 

 خالصة الفصل:

لقد درسنا في هذا الفصل مجموعة من الحلول القانونیة والسیاسیة التي جاءت على 

شكل محاوالت كل النزاع قدمته منظمة األمم المتحدة إلیجاد حل عادل للنزاع بناًءا على 

قرارات صادرت عن هیئات دولیة بدایة بمحكمة العدل الدولیة ومجلس األمن ومنظمة 

 المینورسو.

رغم االهتمامات الوسعة الدولیة إلیجاد حل للقضیة الصحراویة وتقدیم عدة مقتراحات 

 ادولیة،وكل هذه اإلقتراحات لم یقبلها أطراف النزاع ودخوله عدة جوالت تفاوضیة ولم یتفقو

على أي نقطة مبدئیة لتسیر المفاوضات التي ترعاها األمم المتحدة والتي یبقى دورها محدود 

وغیر ملزم ألطراف النزاع في الصحراء الغربیة ما جعل المهمة األممیة شبه مستحیلة في 

ظل اختالف وجهات النظر الدولیة إتجاه النزاع في الصحراء الغربیة في تطبیق مخطط 

 التسویة.
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