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 مقدمة

إذا كان خطاب املختار ولد داداه يف جزئه املوجه للصحراويني عاطفًياا إ   
أقصى احلدود، فإنه مل يعدم األساس الاي  ىناع علياه ارط ااص الصاحراويني      

ىناحلجا    ىناملوريتانيني، ف ّين اخلطاب أساس هيا االرط اص وأسنده ىنالدليل ودعماه 
الي  يفترض أن موريتانيا ها    (1)وأقام عليه الربهان ميّكًرا حبدود جمال ال يظان

 - كما رآها املختار يف خطاىنه امليكور آنًفاا  -عمقه ومركزه، فحدود موريتانيا 
متتد من لكويرة غرىنا حىت إقليم أزواد شرًقا يف مجهوري  مايل، ومن أندر "سنلو " 

 واد  نون "أكليميم" مشااًل يف اململك  املغرىني .جنوىنا يف السنغال حىت 
إال أنه مل يكن ىناإلمكان أحسن مما كاان نتيجا  للوياعي  االساتعماري      
االستثنائي  اليت كانت طعيشها موريتانيا. وىنالتايل، كان خطاب املختار ولاد داداه  

يف طوساي    طيكرًيا ىنالرواىنط املوريتاني  ىناألقاليم الصحراوي  حىت ال ينجح املستعمر
اهلوة ىنني موريتانيا وسكان الصحراء، كما يعترب، طع رًيا عن التضامن واملؤازرة هليا 
اإلقليم الي  ما زال حينها، يرزح حتت االستعمار اإلسا ا،، حيامل مل يتا خر    

 الشعب املوريتا، عن مؤازرة الصحراويني يف مواجه  املستعمر.
  قضي  الصحراء منص ًّا على يمها ومل يكن طركيز املوريتانيني يف طعاطيهم م

إ  موريتانيا، وإمنا كان االهتمام والتركيز على كل الس ل واآلليات والوسائل اليت 
من ش هنا أن طساعد ىنتعجيل رحيل املستعمر اإلس ا،، ومن مث يكون للصحراويني 
اخليار احلر يف طقرير مصريهم، هل سيفضلون االستقالل ىن نفسهم؟ أم سينضامون  

وهتم املغارىن ، وهو أمر حمتمل ويستحق التقدير؟ أم سيفضلون االنضامام إ   إلخ
موريتانيا، اليت راهنت على عوامل العادات والتقاليد والقرىب والتاريخ املشاتر؟؟  

                                                 

يف الصحراء، ويتحدثون هلجا   ال يظان هم الشعب الي  أفرزه اندماج العرب والربىنر  (1)
 عرىني  طسمى احلساني ، ويسكنون موريتانيا والصحراء الغرىني  وطيندوف وأزواد.
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وىنالتايل، فإن خيار القوة كان مست عًدا ألن الوحدة املفرويا  ىناالقوة ال متلا     
 مقومات ال قاء.

 ر إلى ملف الصحراءموريتانيا تأتدرج الجكائ
يف إطار اهتمام موريتانيا ىنالصحراء رأت أنه من الضرور  أن يكاون هلاا   
حتالف طكتيك  م  اجلزائر اليت طت اين وطتناقض مواقفها ما  املغارب يف الفكار    
والنهج واملمارس  السياسي ؛ حيمل طرى موريتانيا يف اجلزائر يامًنا حيميهاا مان   

عاهبا، والصحراء من ىناب أو ، فنسقت ما   طموحات املغرب اليت طسعى الستي
اجلزائر اليت يرى ىنعض ال احثني أن موريتانيا ه  اليت استدرجتها ملستنق  مشاكل  

فقامات موريتانياا ىنواساط      - فانقلب السحر على السااحر  - (1)الصحراء
دىنلوماسييها يف األمم املتحدة: أمحد ىناب ولد أمحد مسك  وأمحاد ولاد جادو    

يف طونس وسفريها الالحق يف اجلزائر ف عّدا ملًفا حاول قضاي    مستشار سفارهتا 
الصحراء وسّلماه للجزائر ىنواسط  سفريها يف األمم املتحدة الاي  كاان ا اه    
ىنعطورة. حيمل أدركت موريتانيا خطورة أن طتفرد اململك  املغرىني  مبلف الصحراء 

دراج اجلزائر لكا   ق ل أن طرّسخ موريتانيا دعائم استقالل دولتها، ورمبا كان است
طكون فاعاًل يف قضي  الصحراء القصد منه مشاغل  اململك  املغرىني  حاىت طتجااوز   
اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  مرحل  الضعف وعق   األطماع اإلقليمي : املغارب  
من الشمال وفيدرالي  مايل "السنغال ومايل" من اجلنوب. ومن الوايح أن موريتانيا 

من فتور ورواسب وحاواجز   1255ما خّلفته حرب الرمال سن  أرادت استثمار 
؛ حيمل 1251نفسي  ىنني املغرب واجلزائر؛ فقام الرئيس املوريتا، ىنزيارة إ  اجلزائر 

ع  نااز كانت مناس   لل لدين لتعميق حتالفهما االستراطيج  يف مقاىنل ما ّ ياه: ال
اعتراف املغرب مبوريتانيا سن   التوسعي  للمملك  املغرىني  اليت طريد التهامهما؛ لكن

على هامش قم  منظم  املؤمتر اإلسالم  وإدرا؟ املل  احلسن الثا، ألمهيا    1252
الدور الدىنلوماس  لرئيسها املختار ولد داداه غّيرا املعادل  كثرًيا، فكانات هلماا   

                                                 

سيد اعمر ولد شيخنا: موريتانيا املعاصرة: شهادات ووثائق، دار الفكر، نواكشاوص،   (1)
 .122 ص ،9002
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آثارمها على التحول يف التعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء، فانعكس ذل  على 
تراطيجيتها اليت كانت طت سس على أن قضي  الصحراء ىنالنس   للموريتانيني مان  اس

ال جيوز التفريط فيها، فكان التحالف م  املغرب واطفاقيا  التقاسام    الثواىنت اليت
معها من األمور اليت خلقت حواجز، أساءت للعالق  العضوي  اليت كانت طرىنط ىنني 

 موريتانيا وسكان إقليم الصحراء.
نت موريتانيا قد أخط ت يف طقديرها يف االندفاع والتعويال علاى   وإن كا

اجلزائر، فإن املغرب يف حتليله للتعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء مل يكن مصيً ا 
يف إدراكه حلقيق  العالق  ىنني املوريتانيني والصحراويني؛ حيامل كاان التحليال    

يف أنه مل يكن إال منااورة  حيصر التعاط  املوريتا، م  ملف الصحراء، ىنا  املغر
جزائري  أهلمت موريتانيا القيام هبيه اخلطوة على حد طقدير املغرب، وهو طقادير  
جيانب الصواب، ألن موريتانيا مل طكن ختشى املغرب ىنعد أن اعترفت هباا األمام   

 1255، وكانت عضًوا مؤسًسا يف منظم  الوحدة اإلفريقي  عام 1251املتحدة سن  
، لكن طقارب املغرب م  اجلزائر وموريتانيا وجاده امللا    1211وطرأستها سن  

احلسن الثا، املعروف ىندهائه فرص  لتفكي  هيا التحالف الاي  وججداد أصااًل    
 13ملواجهته، فما كان منه إال أن استفرد ىنالرئيس اجلزائار  هاوار  ىنومادين    

ر يف إفاران  فوّق  معه اطفاقي  معاهدة صداق  وحسن جوا 1252كانون الثا، /يناير
ىناململك  املغرىني ، وهو ما قوىنل من طرف املختار ولد داداه ىنالتحفظ واالستياء ألن 
حليفه "ىنومدين" مل يجِحْطه علًما مبا أقدم عليه من طقارب م  احلسن الثا، غرميهما 

يف  (1)الساىنق، كما أن احلسن الثا، قد يكون ذهب ىنعيًدا يف نظر ىنعض اجلزائريني
فيكون قد عرض طقاسم الصحراء الغرىني   1210أيار /مايو 91اريخ قم  طلمسان ىنت

 ىنني اجلزائر واملغرب.
وطاىن  املل  احلسن الثا، سياس  خلق اهلوة ىنني ىنومدين واملختار ولاد داداه  

وحده يف موق  قوة وط قى الطريق سالكً  أمامه للتفرد ىنالصحراء ىنعد  حىت ي قى هو
 أن يهدم قوة التحالف ىنني خصميه.
                                                 

اجلزء الثا،، ،  أمحد طالب اإلىنراهيم  "وزير خارجي  اجلزائر ساىنًقا، ميكرات جزائر (1)
 .551 ص ،9003دار القص   للنشر، 
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اجلزائار ؛   - ي دو أن املل  احلسن الثا، جنح يف طفتيت التحالف املوريتا،
فاستغل استياء املختار ولد داداه من اطفاق ىنومدين واحلسن الثا، دون علمه حيمل 
أراد املختار ولد داداه أن يرد على صديقه ىنومدين وذل  ىنالسع  لالطفااق ما    

 1210حزيران /من يونيو 3و ما مت يف احلسن الثا، دون علمه كرد على جتاهله، وه
يف الدار ال يضاء حيمل وّق  املختار ولد داداه م  املل  احلسن الثا، معاهدة طعاون 
وحسن جوار؛ وىنعد هيا االطفاق ىندأ احلسن الثا، حياول اقتراح خمططه لتقسايم  

 الصحراء على املختار ولد داداه، فوجد املختار ش ه متفهم ملخططه.
كاانون  /ديسامرب  15لت م الثالث  يف مدين  نواذي و مبوريتانيا يف وىنعد ذل  ا

؛ حيمل أّكد ىنيان القم  الصادر يف ختامها على طكثيف اجلهود لتصفي  1210 األول
 االستعمار عن األراي  الصحراوي  الواقع  حتت االحتالل اإلس ا،.

طسّلمت  اليت 1219حزيران /وقد شهد هامش القم  اإلفريقي  يف الرىناص يونيو
املغرب رئاستها من موريتانيا ططورات متميزة ونقل  نوعي  يف عالقاات ال لادان   
الثالث  حيمل قام املختار ولد داداه ىناالقتراح على حليفه اجلديد امللا  احلسان   
الثا،، ىنضرورة أن يستغل املل  احلسن الثا، فرص  القم  اإلفريقي  لتنقي  األجواء 

يقول املختار: "كما استغللتم يا جالل  املل  فرص  انعقاد ؛ (1)ىنني املغرب واجلزائر
لتنقي  األجواء ىنني موريتانيا واملغرب، ميكنكم أن طفعلاوا   1252القم  اإلسالمي  

 .(2)نفس الش ء ىنني املغرب واجلزائر"
ي دو أن احلسن الثا، استجاب للفكرة، فوّق  اطفاقي  م  الرئيس اجلزائار   

 ها عن طيندوف، وهو ما كان ميكن أن يكون له األثار  حيمل طنازل املغرب مبوج
يف حتييد اجلزائر يف قضي  الصحراء لو أسرع املغرب يف طوقي  االطفاقي ، ىنا  اإلجيا

وَلَما استمالت اجلزائر ج ه  ال وليساريو املولودة حاديًثا يف موريتانياا حساب    
ثا، علاى املختاار   . ويف نفس القم  اقترح احلسن ال(3)استنتاج املختار ولد داداه

                                                 

 ،9005املختار ولد داداه: موريتانيا على درب التحديات، منشورات كارهتاال، ىناريس،  (1)
 .559 ص

 .559 ص املختار ولد داداه: م، س، (2)

 .553 ص املختار ولد داداه: موريتانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق، (3)
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طقاسم الصحراء ىنينهما على أن ي قى ذل  سًرا، وقد أعلما الارئيس اجلزائار ؛   
حيمل عّ ر عن غ طته مبا اطفقا عليه، وكان الثالث  مرطاحني العتقادهم أهنم طوصلوا 

 حلل كل مشاكلهم.
لكن األحوال اليت مّر هبا املغرب من ايطراب ىنس ب احملاوالت االنقالىنيا   

طرىنطها ىنااجلزائر. وكاان    خر اململك  يف التصديق على االطفاقيات اليتسّ  ت ط 
املختار يلّح على صديقه املل  احلسن الثا، ىنضارورة التعجيال ىنتوقيا  هايه     
االطفاقيات حىت حيافظ الثالث  على املكاسب اليت حتققت. لكن املغرب مل يستجب 

طدور م  مصاحلها: طنسق وىندأ الش  يدب ىنني اجلزائر واملغرب، وىنقيت موريتانيا 
م  املغرب فيما خيص الصحراء، وطعلن طضامنها م  الصحراويني انساجاًما ما    
قناعتها من جه  وطريي  للجزائر من جه  أخرى. وكان املغرب يفّضال ىنقااء   

 1215االحتالل اإلس ا، يف الصحراء الغرىني ، حىت يتم اطفاق ىنشا هنا. ويف سان    
ل  احلسن الثا، إ  اطفاق كامل حول قضي  الصحراء طوصل املختار ولد داداه وامل

 يتضمن التقسيم واحلدود وكل التفاصيل يف انتظار أن حيني الوقت لتط يق ذل .

 البوليأاريو تبتعد لن المحور الموريتاني
من املعلوم أن ج ه  ال وليساريو كانت لصيق  مبوريتانيا من حيامل النشا ة   

وط لورت فكرهتا يف موريتانياا كواجها     والتكوين ق ل الت سيس؛ فقد ط سست
على احلدود الشمالي  املوريتاني ،  1215أيار /مايو 10ملقاوم  االستعمار اإلس ا، يف 

فوفرت هلا اجلزائر ولي يا الدعم املايل والعسكر . وىندأ املستعمر اإلس ا، مطاردهتا 
تغل الضعف اإلس ا، داخل األراي  املوريتاني  واملغرىني ، لكن احلسن الثا، ىندأ يس

ويطالب ىنس ت  ومليلي  حيمل خلق ج ه  موازي  جل ه  ال وليساريو  اها "ج ها   
التحرير املوحدة". كل هيه الضغوص والظروف فريت على إس انيا طغيري منهجها 

 مما حال وقتها دون طكوين دول  ىنقيادة ال وليساريو.
السايد، قائاد ج ها      وكان لقاء الرئيس املختار ولد داداه ىنالويل مصطفى

( الي  عّ ر فيه للمختار عن امتنانه لكل الدعم الي  1213أيار /ال وليساريو )مايو
قدمته اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  للمقاوم  الصاحراوي  يف كفاحهاا ياد    
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اإلس ان، وقال له: "إهنم يقدرون ظروف موريتانيا وما طتلقاه من إس انيا من هتديد 
هلم من مساعدات". وذكر له أن لي يا مستعدة لتقدمي كل الدعم هلم  طلقاء ما طقدمه

لكنها ىنعيدة، فاجلزائر ه  املؤهل  لتقدمي الدعم، وهو ما قامت ىنه فعاًل، لكن الويل 
 !(1)مصطفى السيد طنّهد من ثقل نفوذها وطدخالهتا يف شؤون الصحراويني
ى السيد علاى  وىنعد ذل  انتقل احلديمل إ  ما خيص حتفظات الويل مصطف

املختار ولد داداه حيمل ذكر له أن الصحراويني ممتعضون من طصارفات إخاوهتم   
املوريتانيني يف حمادثاهتم السري  م  إس انيا واملغرب اهلادف  إ  طقسيم أرايايهم.  
وكان رد املختار وايًحا وهو أن ما طقوم ىنه موريتانيا هو امتداد، ملا عّ رت عناه  

ا الصحراو  الي  طستعمره إس انيا، وهو شا ء يعرفاه   فيما يتعلق جبزئه 1231
مشايخ الصحراويني اليين كانوا إ  حد قريب هم املمثل الوحيد هلم، ومل يكان  
هنا؟ ش اب صحراو  يتكلم ىنا هم، ومبا أن إس انيا جنحت يف طوطني موريتانيني 

فتاء ألناه  وجزائريني ومغارىن  وجعلتهم صحراويني، وىنالتايل عَدْلنا عن فكرة االست
حسب حتليل الرئيس املوريتا، لن يكون إال يف صاحل إس انيا، وهو أمار جمحاف   

ومضّر مبصاحلنا، وإن كان املختار قال إنه قاد أعجاب    (2)ىنإخوطنا الصحراويني
ىنشخصي  الويل مصطفى السيد "فسلوكه سليم وشخصيته قوي  وطكوينه ال مطعن 

خطاب له عن ذل  اللقاء ىنش ء مان  فيه"، وقد حتدث زعيم ال وليساريو يف آخر 
؛ حيمل قال: إن النظام يف موريتانيا مساتعد ل يا    1215أيار /مايو 90عدم الل اق  

 .(3)وطنه

 موريتانيا والمغرب: من التنافر إلى التعاون
رغم ما كان ىنني املغرب وموريتانيا من ط اين إ  حد العداء، إال أن الظروف 

ملفتوح دون حتفظ حيمل حتّليا ىناحلكم  وطغلياب  واملصاحل فريت عليهما التعاون ا
مصلح  ىنلديهما دون شعور ىنالنقص حيمل طوصل الزعيمان: احلسن الثا، واملختار 

                                                 

 .951 ص س، د داداه: موريتانيا على درب التحديات، م.املختار ول (1)

 .559 ص املختار ولد داداه: نفس املرج ، (2)
 .955 ص املختار ولد داداه: نفس املرج ، (3)
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يقضا  ىنتقاسام    1215كانون األول /داداه الطفاق طارخي  يف مدين  فاس ديسمرب
ىنعد شد وجيب ونقاشات حادة وصارحي  ط عتاها اجلديا      (1)الصحراء ىنينهما
الل اق  واالحترام املت ادل، وىنق  هيا االطفاق سرًيا ىنينهما ومل يعلنا عنه والصراح  و

طشارين  /ناوفمرب  15إال ىنعد اطفاقي  مدريد الثالثي  ىنني املغرب وموريتانيا وإس انيا 
 .1213الثا، 

غري أن اجلهود املوريتاني  واملغرىني  للتقارب اصاطدمت ىنااملولود اجلدياد    
اجلزائر ف ص ح رقًما صعً ا يف املعادل  الصحراوي ، وإن  "ال وليساريو" الي  احتضنته

يف ال داي  للدفاع عن  1215أيار /مايو 10كانت ج ه  ال وليساريو قد ط سست يف 
، وحظيت مب ارك  السلط  املوريتانيا   1210الصحراويني ىنعد مياىنح إس انيا عام 

ق موريتانيا ما   وىنتزكي  الشعب املوريتا، وقد ط سست على حدوده، إال أن اطفا
املغرب كانت مضاعفاطه خطرية على االنساجام ماا ىناني موريتانياا وقياادة      

وطنسيقهما خبصوص طسايري  ىنا  املغر -ال وليساريو. وي دو أن التقارب املوريتا، 
ملف الصحراء ىنعيًدا عن اجلزائر وج ه  ال وليساريو، هو الي  جعل اجلزائر طشعر 

الصحراء، ولتدار؟ ذل  التهميش وسّد ذلا    ىنالتهميش والعزل  فيما خيص قضي 
النقص وجتاوز طل  العقدة استثمرت اجلزائر يف دعم ج ه  ال وليسااريو حيامل   
أّطرهتا ومّولتها ووّجهتها لتضايق موريتانيا واملغرب وىنالتايل ط قى اجلزائر فاعاًل يف 

 قضي  الصحراء.
ا، أقنعتاها ىنا ن   ولك  طستقطب اجلزائر ال وليساريو وطقنعها ىنالتنسيق معه

املغرب وموريتانيا يريدان طقسيم املنطق  الصحراوي  يّد إرادة الصاحراويني، وأن  
اجلزائر طدعم طموح الصحراويني يف إنشاء دولتهم املستقل  ومساتعدة لادعمهم   
ىناملال والسالح، ومن ال ديه  أن هيا الطرح وهيه العروض اليت قدمتها اجلزائار  

ذاًنا مصغي  وستخلق الش  والري   وعدم الثقا  عناد   جل ه  ال وليساريو ستجد آ
الصحراويني جتاه املوريتانيني واملغارىن . ومل طكن لي يا وطموحات العقيد القايايف  
ىنعيدة عن التحول الي  ط   عالقات اجل ه  مبوريتانيا واملغرب وانادفاعها واو   

واجه املساتعمر  اجلزائر ألن معمر القيايف كان يريد أن جيعل اجل ه  حرك  حترر ط
                                                 

 .951 ص س، املختار ولد داداه: م. (1)
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اإلس ا،، وإس انيا كانت طريد أن ط ق  على نفوذها يف الصحراء وقد لع ت علاى  
طوطني موريتانيني وأزواديني يف الصحراء وكانت طريد أن طقيم استفتاء يف الصحراء 

 طكون نتائجه حمسوم  سلًفا لصاحلها.

مه في لمالا لم تبارك موريتانيا االأتفتاء الله حاول  إأبانيا عن تقي
 الصحراء؟

مل ط ار؟ موريتانيا االستفتاء الي  حاولت إس انيا أن طقيماه يف الصاحراء   
العتقادها أن االستفتاء لن يكون إال طكريًسا لألمر الواق ، وىنالتايل ىنقاء الصاحراء  

 حتت السيادة اإلس اني . لكن السؤال الي  يفرض نفسه هو:

 صحراء لموريتانيا والمغرب؟لمالا رير  إأبانيا موقفلا وقبل  بتأليم ال
ىنالط   هنا؟ ىنعض الضغوطات اليت كانت طواجهها إس انيا، مثال: مارض   
فرانكو ومطال   املغرب ىنس ت  ومليلي ، كيل  فقد أدركت أن مصلحتها ستكون 

 1213طشرين الثا، /نوفمرب 10مصون  م  املغرب وموريتانيا أكثر من اجلزائر. ويف 
يس املوريتا، والرئيس اجلزائر  يف ىنشار اجلزائري ، الي  كان اللقاء الي  مج  الرئ

حاول فيه ىنومدين استفزاز الرئيس املوريتا، من أجل أن يف  ارط اطاه ىنااملغرب   
مهدًدا ومتوعًدا، لكن الرئيس املوريتا، قال ل ومدين: إن عالقات موريتانيا حتددها 

 مصاحلها وهيه املرة طلتق  م  املغرب.

 باين حول التقأيمموريتانيا والت
إن اطفاق التقسيم مل يكن حمل إمجاع داخل موريتانيا، وهو ما ىندا جلًياا يف  

 (1)آب حيمل انربى النائب شايخنا /أغسطس 90و 13مؤمتر حزب الشعب ما ىنني 
ولد حممد األقظف للرئيس املختار وطلب منه أن يويح رأيه حول قضي  الصحراء 

علم الربملان املوريتا،، وهو ما يناايف الدساتور    ميكًِّرا مبا يقوم ىنه يف اخلفاء دون
                                                 

 .91 ص شهادات ووثائق، مرج  ساىنق، - سيد اعمر، موريتانيا املعاصرة (1)
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املوريتا، الي  ينص على أن اخلريط  املوريتاني  ال ميكن أن طزيد أو طنقص ىنا    
شرب إال مبوافق  الربملان، كما ذّكره ىن عض طصرحياطه الساىنق  حول الصاحراء "إن  

مل يكان   الصحراء ليست كعك  حلوة يتم طقا ها ىنني اآلكلني"، لكن املختاار 
وايًحا يف رده وظل يدور يف العموميات على حد قاول شايخنا ولاد حمماد     

 .(1)األقظف
جاءت اطفاقي  مدريد لتقسايم الصاحراء    1213طشرين الثا، /نوفمرب 15ويف 

عكس الثواىنت املوريتاني  يف الصحراء حيمل كانت هايه الثواىنات طتمثال يف أن    
ي  أو أن يساعدهم أشاقاههم يف ىننااء   الصحراويني إما أن يلتحقوا مبوريتانيا طواع

                                                           كما خالفت النظام اإلجرائ  الي  ويعته اجلمعي  العاما  لألمام   كياهنم اخلاص، 
                             وهو اإلجراء الي  ينص علاى أن  ، 1351، 1531                             املتحدة لتصفي  االستعمار، الئح  

                                                                        أي  مستعمرة متت طصفي  االستعمار فيها عرب االنضمام احلر أو عرب االندماج م  دول  
                                                                       مستقل  فإن هيا جيب أن يتم عرب اختيار إراد  حر من ق ل شعب اإلقليم وهو ما مل 
                               ً                                       يكن يف اطفاقي  مدريد، فقد متت رغًما عن إرادة الصحراويني حيمل مل ي يل اإلس ان 
َ                                     واملغارىن  واملوريتانيون أي  جهود طجيَكر جلس ن ض الصحراويني أو أخي رأيهام يف                                   ج 

ً                                لي  فإن كاًل من املغرب وموريتانيا ال متلكاان                              احلس ان، وحسب حمكم  العدل الدو          
  .  (2 )                                                                       األهلي  القانوني  للتصرف يف إقليم الصحراء ألهنما مل متارسا السيادة على اإلقليم
                                  ً                                     وىنالتايل دفعت موريتانيا الثمن ىناهًظا ىنس ب جتاهلها لرأ  وططلعات الصحراويني.

موريتانيا وطونس ولقد وجد كل من إس انيا وال وليساريو واجلزائر واملغرب و
ودول أخرى حساهبا املصلح ، الظريف أو االستراطيج ، يف اطفاقي  مدريد آنيا؟. 
فإس انيا وجدت يف االطفاقي  خمرًجا قانونًيا وسياسًيا من مستنق  االستعمار وطريق  
لتليني موقف املغرب من س ت  ومليلي  وطفااد  عواقاب املسارية اخلضاراء.     

اع ورف  السالح يف وجه موريتانيا اليت ظان  نازسكرة الوال وليساريو استغلها لع
أهنا خيلته ىنق ول االطفاقي ؛ ووجدت اجلزائر يف اطفاقي  مدريد فرص  ساو  اىنتدرهتا 

                                                 

 .91 ص س، خنا، م.سيد اعمر ولد شي (1)

دار الكلم ، ىنريوت  ىنا ،عل  الشام : الصحراء الغرىني : عقدة التجزئ  يف املغرب العر (2)
 .551 ص ،1230
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ملضايق  موريتانيا ولضخ األموال اللي ي  وو طسليح ال وليساريو، ووجدها املغارب  
تانيا من خالل اطفاقي  متنفًسا لكسب حتالف موريتانيا وعزل اجلزائر؛ وسعت موري

مدريد إ  إىنعاد املغرب عن حدودها التقليدي  وقط  الطريق أمام ال وليساريو الايت  
طعتربها امتداًدا لليسار املوريتا، وإعادة الدفء لعالقتها م  دول اخلليج والقاوى  
الغرىني  املساندة للمغرب. كيل  كانت االطفاقي  طل ي  لرغ   احل يب ىنورقي   الي  

سط لدى الرئيس املوريتا، ىنإيعاز من مل  املغرب، وموريتانيا حتفظ للتونسيني طو
1250موقفهم الرياد  معها حني طنكر هلا العرب مجيًعا كعادهتم 

(1). 
وقد كان للخليجيني والفرنسيني دور مهم يف الضغوص على املختار ولد داداه 

م  دول اخلليج وم  فرنسا  لق ول االطفاقي  مقاىنل إعادة الدفء لعالقات موريتانيا
. وكان للمسرية اخلضراء مضااعفاهتا  1215ىنعد وصول جيسكار ديستان للحكم 

على نفسي  املختار ولد داداه ألهنا كانت مدعوم  من فرنسا وأمريكاا وال أحاد   
ميكنه اعترايها لو أرادت الزحف إ  موريتانيا، وىنالتايل كان طصرفه وقائًيا؛ كما 

تعض  من طصرفات عقيل  املختار ولد داداه إ  حاد اهتامهاا   أن اجلزائر كانت مم
 .(2)ىناليهودي  والصهيوني  على حد طع ري ىنوطفليق 

 لأورة النكاع
 موريتانياا  ىنني الثالث  مدريد اطفاق ىنعد اعنازال عسكرة إرهاصات ىندأت
1213 سن  وإس انيا واملغرب

 املغارب  ىناني  ىناهلدن  القاي  امل ادئ اطفاق حىت (3)
 رحاهاا  دارت ياري  مبعار؟ العسكري  املرحل  امتازت وقد .1233وليساريو وال 
 ،(4)اجلزائار  من ولوجستًيا ومعنوًيا لي يا من مادًيا املدعوم  ال وليساريو ج ه  ىنني

 اخلليج. ودول فرنسا من املدعومتني واملغرب وموريتانيا
                                                 

 ، نقاًل عن كتاب موريتانيا على درب التحديات،1250مؤمتر القم  العرىني  يف شتورة  (1)
 .955 ص

 .955 ص ،سيد اعمر ولد شيخنا: مرج  ساىنق (2)

 .935 ص ،1235، مل  املغرب: التحد ، الط ع  الثاني ، املط ع  امللكي ، احلسن الثا (3)
 .551 ص س،. أمحد طالب اإلىنراهيم : ميكرات جزائر ، اجلزء الثا،،م (4)
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 دارت الايت  احلارب  هيه طكلف  من األسد نصيب نالت قد موريتانيا لكن
 2-3 ليلا   الصحراء حرب موريتانيا دخلت حيمل أراييها على معاركها معظم
 عان  ال عد كل ىنعيدة وه  مكره  (1)ىننتيل  عني يف 1213كانون األول /ديسمرب

 مطلاوب  جند  9000 على وقتها قواهتا جمموع يزيد ال حيمل للحرب االستعداد
 املدرىنا   ال وليساريو ج ه  قوة مواجه  يف األطراف مترامي  دول  عن الدفاع منهم
 األماد  طويلا   عصااىنات  حرب خلوض واملؤهل  ىنالعتاد واجملهزة متميًزا طدريً ا

 املوريتاا،،  الداخل يف سند من واملستفيدة جماورة، قوي  إقليمي  قوة من واملدعوم 
 .(2)واملوريتاا،  الصاحراو   ىنني متيز أن اآلون  طل  يف املستحيل من كان حبيمل

 يف إينال معرك  هى للموريتانيني ىنالنس   احلرب فتحت اليت األىنرز ك املعر وكانت
 أساروا  حيامل  للموريتانيني فيها الغل   وكانت ،1213 األول كانون/ديسمري 10

 92 املوريتاانيني  ىنياد  "لكاويرة"  وسقوص ال وليساريو عناصر من عشرين حوايل
 املوريتاا،  لضااىنط ا ُقتل وقد ،(3)ياري  معار؟ ىنعد 1213كانون األول /ديسمرب
 ومعركا   ىننتيال  عني يف 1215كانون الثا، /يناير 12 وداد ولد سويدات الرائد
 نواكشاوص  على ال وليساريو هجوم عرف وقد .1215آذار /مارس 15-2 شنقيط
 وقعات  كماا  السيد. مصطفى الويل مؤسسها مقتل 1215حزيران /يونيو 3 يوم

 ق ال  مان  النعما   ومدين  كج جت مدين  وإزعاج وأزفال وىننشاب طورين معار؟
 ىنقياادة  وادان مدينا   جنوب 1215 نيسان/إىنريل ىنوجرطال  ومعرك  ال وليساريو

 العاصام   ويرىنت الكّرة أعادت ال وليساريو لكن هيدال . ولد خونا حممد املقدم
                                                 

الرقيب حممد ولد أمحد سامل امللقب حمفوظ رئيس مكتب متقاعد  اجليش املوريتا، يف  (1)
اىنل  شخصي  معه، يف مكت اه يف واليا    لعصاىن  شاهد عيان معرك  عني ىننتيل  يف مق

 1لعصاىن  شرق موريتانيا يف مكتب متقاعد  اجليش املوريتاا، يف مقاطعا  كيفا ،    
ردا على سؤال "ماذا يتيكر من أحداث احلرب ىناني ال وليسااريو    9019آذار /مارس

 ".وموريتانيا؟
 .955 ص سيد اعمر ولد شيخنا، مرج  ساىنق، (2)
حرس  موريتا، شاهد عيان يف مقاىنل  شخصي  معه يف مكتاب  الرقيب أمحد ولد جد  (3)

شا اص  /فربايار  3متقاعد  احلرس املوريتا، يف مقاطع  كيف  وسط موريتانيا، ىنتاريخ 
، رًدا على السؤال "ما ه  حقيق  اخلسائر اليت طك ادهتا موريتانياا يف حارب    9019

 .الصحراء؟"
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 1 يف أزويارات  مدينا   هامجات  كما 1211متوز /يوليو 5 يوم مساء نواكشوص
 حيامل  املوريتاني  احلديد معادن يف العاملني رنسينيالف واختطفت 1211أيار /مايو

 القوات ملساعدة املغرىني  والربي  الفرنسي  اجلوي  القوات طدخل املناخ هيا استدعى
 ومعرك  عتق وميا ووادان وشنقيط أدرار ظهر يف ياري  معار؟ ودارت املوريتاني ،
 ك رية خسارة موريتانيا طك دت حيمل؛ 1211آب /أغسطس 15 يف القلي  أقلي ات

 األهادأ  1213 عاام  وكان أمتيمشات. ومعرك  طشل ، ومعرك  املعرك ، هيه يف
 االقتصااد   ىنالتخريب اكتفت وإمنا املوريتاني  القوات ال وليساريو هتاجم مل حيمل
 احلديد. قطار عليها مير اليت احلديدي  السك  طفخيخ يف املتمثل

 صحراءوانأحاب موريتانيا من ال 9191اتفاق الجكائر 
 قاد  املوريتانيني أن إال احلرب يف ملوريتانيا ىنا واملغر الفرنس  الدعم رغم
 كساب  يف األمال  وغياب األفق ىنانسداد شعروا أن ىنعد الي س، قم  إ  وصلوا
 ىناني  الثق  وحتطمت االقتصادي  املوارد وط ددت اجليش معنويات فاهنارت املعرك 
1213 االنقالب اءفج املدني . السلط  وهرم العسكري  املؤسس 

 حاًدا  ليضا   (1)
 1212 آب/أغسطس 3 اجلزائر اطفاق ذل  وىنعد وال وليساريو موريتانيا ىنني للحرب
 حاوايل  عنه الدفاع كّ دها اليت الصحراء من قسمها عن موريتانيا ىنتخل  القاي 
 .(2)األسرى ومئات اجلرحى وآالف أىننائها من قتيل 9000

 مفوًطاا  موريتانياا  منها انسح ت اليت قاليماأل استرجاع  إ املغرب سارع وقد
 وياعت  موريتانيا طكون اجلزائر وىناطفاق حلمها. حتقيق يف ال وليساريو على الفرص 
 يوًما 1551 أ : ،(3)يوًما 95و أشهر 3و أعوام ثالث  دامت م ساوي  حلرب النهاي  نقط 
 ،(4)قتيال  5000 يلحوا ال وليساريو وج ه  موريتانيا ىنني من األرواح من فيها وُأزهق

                                                 

، 35يف موريتانيا" السياس  الدولي ، العدد صالح العقاد: "قيام وسقوص نظام ولد داداه  (1)
 .90 ص ،1213طشرين األول /أكتوىنر

 .955 ص سيد اعمر ولد شيخنا: م. س، (2)

 .955 ص سيد اعمر ولد شيخنا: م. س، (3)
جمموع  من ال احثني املهتمني حبرب موريتانيا يف الصحراء، "العقياد عمار ال ي كار،     (4)

 الرائد حممد ولد شيخنا". الدكتور حممد املختار سيد حممد،
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 األسر لتداخل نتيج  الواحدة األسرة أىنناء اجلان ني كال يف القتلى ىنني من يكون وأحياًنا
 أن اعتربوا اليين الصحراء وسكان موريتانيا ىنني شرًخا وخلقت والصحراء موريتانيا يف

 .(1)يدهم طآمر املوريتا، الرئيس
 فتنااز است ع ثيا   ربحل حًدا ليض  طدخل قد املوريتا، اجليش كان وإن
 املوريتاانيني  ىناني  جملاريها املياه يجِعِد مل ذل  أن إال والضحايا األرواح من الكثري

 ونفاوس  الصاحراويني  نفاوس  يف احلارب  هيه طركت حيمل والصحراويني؛
 هاوة  خلق استراطيجي  على طعمل اجل ه  أن خصوًصا يندمل مل جرًحا املوريتانيني

 وانادماجهم  الصاحراويني  احتكا؟ فإن وكيل  ،والصحراويني املوريتانيني ىنني
 إقلايم  سكان ىنني طرىنط كانت اليت اخلصوصي  على كثرًيا أّثر املغرب م  وطفاعلهم
 موريتانيا. وسكان الصحراء

ومل يفلح التحالف م  املغرب واملال اخلليج  والتكوين والتادريب األرد،  
ياب موريتانياا الادمار    والدعم العسكر  واللوجسيت من املغرب وفرنسا يف جتن

اف حرب العصاىنات اليت قامت هبا ج ها  ال وليسااريو   نازواخلراب ىنس ب است
مدعوم  من لي يا واجلزائر وىندعم وطعاطف من قاعدة عريض  مان املوريتاانيني.   
ورغم كل التضحيات اليت قام هبا املوريتانيون يف س يل الصحراء فإهنا ُأهدرت من 

حمنك  سياساًيا واساتراطيجًيا يف اطفاقيا  اجلزائار     ِق ل جمموع  من العسكر غري 
؛ حيمل نصت االطفاقي : "طعلن اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  1212آب /أغسطس

ر ًيا أنه ال يوجد لديها ولن يوجد لديها أي  مطالب طراىني  أو غريها على الصحراء 
وهاو ماا مل    الغرىني ". وهو اطفاق أهدر كل التضحيات املوريتاني  يف الصحراء،
أنه سي يت اليوم  (2)يستسغه الكثري من النخب املوريتاني ، ويرى ال احمل ولد ال ي كر

الي  ستطالب فيه موريتانيا ىنقسطها من الصحراء الي  فّرص فيه خن   من العسكر 
خمدرين مبرارة اهلزمي ، وهو ما انعكس على التعاط  الر   م  هيه احلرب حيامل  

                                                 

حممد املختار ولد سيد حممد: الدول  واجملتم  يف موريتانيا، أطروح  دكتوراه، جامعا    (1)
 .923 ص ،9001ىنغداد، 

ش اص /فرباير 1ال احمل: عمر ولد ال ي كر يف مقاىنل  شخصي  معه يف مكت ه يف نواكشوص  (2)
 .ا عن جزئها من الصحراء؟"، رًدا على السؤال "ما هو س ب ختل  موريتاني9011
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رواحهم فيها دفاًعا عن وحدة التراب املوريتا، ىن   اهتمام مل حيظ اليين يّحوا ىن 
حىت إن أعدادهم وأ اءهم غري معروف ، وأسرهم وأىنناههم مل حيظوا ىن   اهتمام أو 
طكرمي أو رعاي  من ق ل الدول  املوريتاني  ىنل كان التعتيم والتهميش مهاا الطااىن    

 سامهوا يف هيه احلرب. السائد يف التعاط  املوريتا، م  يحايا وأسرى كل من

 مرحلة التفاوض الألمي
 مواجها   يف املغارب  حليفتها ىنقيت اعنازال من موريتانيا خرجت أن ىنعد

 من اليت واإلقليمي ، الدولي  العوامل طغريت أن إ  سنوات عشر حوايل ال وليساريو
 أسالفنا  كماا  احلرب من موريتانيا وخروج األهلي  ىناحلرب اجلزائر انشغال أمهها
 وسقطت ىن مورها فرنسا انشغلت كما .(1)وإس انيا املغرب ىنني احلدودي  لتوطراتوا

 اجملتما   على يهيمن واحد قطب وىنق  السوفييت االحتاد طفك  ىنعد القط ي  الثنائي 
 الاي   العاازل  اجلدار ىنناء ىنعد املغرىني  القوات لصاحل القوى ميزان وطغري الدويل،
 العوامال  هايه  طضاافر  وىنعاد  للمغرب. يوال وليسار اختراقات من كثرًيا قّلص

 معطاالً  ظّل الي  االستفتاء إ  والتحاكم السلم إ  األطراف جنحت واملعطيات
 ومضامينه. وشروطه آلياطه حول األطراف صراع ىنس ب جدوى ودون

 االستفتاء يراوح مل 1233 ال وليساريو وج ه  املغرب ىنني امل ادئ اطفاق ومني
 العظماى  القوى طتدخل ومل اع،نازال حلحل  يف أمم  وسيط أ  يفلح ومل مكانه
 والتكتيكاات  اإلقليميا   ىنالتوازنات مرهوًنا ظل حيمل القضي ، هليه حاًل لتفرض
 ىنا .العر املغرب يف التوطر ىنؤرة إلهناء طسَ  مل اليت الدولي 

 عأباب اختيار الموضوع
لكا  يساتطي  مواجها     ىناا   إدراًكا مين لضرورة االندماج املغار -1

"مشال يتحد وجنوب يتفتت"؛ فرغم التمايز ىنني  اتحديات العاملي  اليت اطسمت ىنال
إال أن الدول األوروىني  أدركت أن مصلحتها  ىنا ،خمتلف مكونات االحتاد األورو

                                                 

اع الصحراء الغرىني ، اجلزيرة نات،  نازفاطم  ع د الوهاب: قراءة يف اخللفي  التارخيي  ل (1)
 (.9019آذار /مارس 90متوز، /)آخر طصفح: يوليو
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يف االنسجام والوحدة حىت يتوفر هلا الرفاه واالستقرار، ىنينما ظلت ىنلدان املنطقا   
مل طتمكن حىت اآلن من حتقيق الوحدة ولو  املغارىني ، رغم عوامل الوحدة املتوفرة،

على مستوى التكامل االقتصاد  يف أىنسط صوره. وهو ش ء غري مفهوم يف ظال  
ما طتوفر عليه املنطق  املغارىني  من عوامل الوحدة الديني  واللغوي  والعرقي  جمسدة يف 

عناصار   اإلسالم عقيدة وفكًرا ومنهًجا وسلوًكا لكل ال لدان املغارىني ، ناهي  عن
التكامل االقتصاد  الكفيل  ىنصهر كل الكفاءات والثروات املغارىنيا  يف ىنوطقا    

سيكون ىنتكلف  ىنا  واحدة طؤهلها للمنافس  العاملي ، خصوًصا أن االندماج املغار
الي  يصرف املليارات على الترمج  نتيج  للت اين ىنا  أقل ىنكثري من االحتاد األورو

كل  الصحراء شّكلت أحد عوامل التعثر أمام حتقيق اللغو  ىنني مكوناطه، إال أن مش
حلم االندماج، وهو أمر جعلين أختار ال حمل يف هيا املوياوع لعلا  أساتنتج    
خالصات طساعد يف معاجل  هيا املشكل وط  هيا امللاف وطفعيال االنادماج    

 ىنا .املغار
 طوييح التعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء. -9
ب علم  ىناهتمام أ  ىناحمل موريتا،، ينجاز  مل حيظ هيا املويوع حس -5

فيه حبًثا أكادميًيا مستقاًل يتناول ىنالدراس  والتحليل التعاط  املوريتا، ما  قضاي    
الصحراء، فقد طوخيت سد هيه الثغرة واملسامه  يف إثراء املكت ت  العرىنيا  ىنعمال   

املغارىني  يويح طعاط  أحد األطراف املعني  ىنقضي  الصحراء، اليت شغلت األجيال 
 السالف  واحلايرة وستشغل اهتمام األجيال الالحق  إن مل جتد حاًل يري  اجلمي .

 إطوالية الموضوع
حياول هيا العمل ال حث  معاجل  اإلشكالي  املتعلق  ىنالتعاط  املوريتاا، ما    
قضي  الصحراء وإزاح  ما مييز هيا التعاط  من ل س وغموض وما زق نظار    

طيج ؛ فهنا؟ من يصف التعاط  املوريتاا، ما  قضاي     استرا - وسياس  وجيو
الصحراء ىناملوايل للمغرب، وهنا؟ من ينعته ىناملوايل للجزائر وج ه  ال وليسااريو،  
ناهي  عما طتمس  ىنه السلطات الر ي  املوريتاني  من التزام احلياد ىناني خمتلاف   

 أطراف القضي .
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جيد نفسه أمام العدياد مان   إن املتت   للتعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء 
األسئل  اليت ط قى ىندون أجوىن  مقنع  وه  إشكاليات فرعي  متولدة عن اإلشكالي  
املركزي : كيف نش  وططور التعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء؟ هال وجاود   
موريتانيا يف ملف الصحراء هو الي  خلق مشكل الصحراء؟ وهل لالساتراطيجي   

وريتا، دور يف طفاقم املشاكل؟ وهال للعوامال الدوليا      اليت انتهجها النظام امل
واإلقليمي  دور يف استمرار املشكل؟ وما ه  االستراطيجيات والتكتيكاات الايت   
اعتمدهتا موريتانيا للتعاط  م  املويوع؟ وملاذا غريت موريتانياا مطال اها مان    

حملايد؟ وما ها   الوحدة الشامل  إ  الق ول ىنالتقسيم م  املغرب مث االكتفاء ىندور ا
احلجج السياسي  اليت دعمت هبا موقفها؟ ما ه  حقيق  املوقف املوريتا، من قضي  
الصحراء: هل هو حياد  فعاًل أم أن السلط  املوريتاني  متارس لع   التقي  يف العلن 
ومتيل ألحد األطراف يف اخلفاء؟ ما هو موقف النخاب واألحازاب السياساي     

صحراء؟ أ  املواقف أفضل خلدم  القضي  الصحراوي : احلياد املوريتاني  من قضي  ال
ىنا  املوريتا، أم االوياز ألحد األطراف؟ ما هو موقف موريتانيا من املقترح املغر

األخري ىنش ن احلكم اليايت لألقاليم الصحراوي ؟ هل ىنإمكان موريتانيا أن طساعد يف 
 ضي  الصحراء؟على قىنا  حل مشكل الصحراء؟ ما هو ط ثري الرىني  العر

 منلجية البحث وتصميم الموضوع
لدراس  وحتليل هيا املويوع، ونظًرا لتشعب فصوله وطفرع أىنعاده وطعقاد  
إشكالياطه، سنستخدم التعددي  املنهجي  وسنستعني ىنكاف  األدوات املنهجيا  مان   
نسقي  ووظيفي  واستن اص، كما سنلج  للمقترب متعدد التخصصات حيمل سنوفق 

من الفروع املعرفي : قانوني  وسياسي  واقتصادي  وعالقاات دوليا    ىنني جمموع  
وطارخيي  وجغرافي  للوقوف على سائر أىنعاد مويوع الدراس . وملعاجل  اإلشكالي  
املركزي  واإلشكاليات الفرعي  سيدور ال حمل حول حمورين أساسايني: احملاور   

ت. واحملور الثاا،:  األول: موريتانيا كطرف مطاِلب ىنالصحراء: األسس واملرطكزا
 موريتانيا كطرف حمايد لكن معيّن ىنالصحراء.
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لقد قاوم الشعب املوريتا، هيمن  االستعمار الفرنس ، عدة عقاود حيامل   
يف ىناالد   شّكل ىنالفعل حتدًيا وايًحا إلرادة السكان، وإذا كانت املقاوم  املسلح 

شنقيط قد انكسرت يف النهاي ، ىنعد أن أىنلت ىنالء حسًنا يف مقارع  وجماهب  القوى 
االستعماري ، فإن املقاوم  الثقافي ، ظلت صامدة وعصّي  على املساتعمر حيامل   
شّكلت سًدا منيًعا ىنني الشعب املوريتا، والثقاف  االستعماري  اهلادفا  إ  مساخ   

 اهلوي  واستالب احلضارة.
؛ غاري أن  1250عد نضال مرير حصلت موريتانيا على اساتقالهلا سان    وىن

التحد  ىنالنس   للموريتانيني كان أقوى ىنعد االستقالل والتخلص من االساتعمار  
األجنيب؛ حيمل وجد املوريتانيون أنفسهم ىنني مطرق  املطالب املغرىنيا  وساندان   

 ستقرار.إنشاء دول  حديث  يف جمتم  ىندو ، َأِلف الترحال وعدم اال
أص ح املغرب أكثر طش ًثا ىندعواه يف معاريا    1250ىنعد استقالل موريتانيا 

استقالل موريتانيا وكّثف جهوده من أجل ك ح مجاح املوريتانيني عن االستقالل؛ 
حيمل قام املل  حممد اخلامس حبمل  دىنلوماسي  موسع  اهلدف منها طرويج الرهيا   

ُكّللت هيه احلمل  الدىنلوماسي  ىنالنجاح حيمل املغرىني  حول مغرىني  موريتانيا؛ وقد 
الي  زاره حمماد اخلاامس،   ىنا  وجّفقت يف طسويق الرهي  املغرىني  يف املشرق العر

كانت قد جل ت إ  املغارب؛ مماا أيافى     (1)مجرفًقا ىنعدة شخصيات موريتاني 
غري أن ططور األحداث أفضى إ  اعتاراف   ىنا ،مصداقي  ك رية على الطرح املغر

 .1252مبوريتانيا سن   املغرب
وقد راهنت موريتانيا يف سعيها إلدماج الصحراء الغرىني ، وإحلاقها مبوريتانياا  
على التشاىنه والتمازج والتماه  القائم ىنني الق ائل املوريتاني  والق ائل الصاحراوي   
واملتمثل يف وحدة اللغ  والعادات والتقاليد ووحدة القوانني واألنظم  العرفيا  يف  

                                                 

جمموع  التائهني على حد طع ري الرئيس الساىنق املختار ولد داداه، ومن ىنيناهم حمماد    (1)
 ، والد  ولد سيد  ىناىناا، وفاال ولاد    ياجامع  شنقيط حال املختار ولد ال اه، رئيس

 عمري.
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ال الصحراو  عموًما من واد  نون مشااًل إ  السنغال جنوىنا ومان لكاويرة   اجمل
 غرىنا إ  طن كتو شرًقا.

كل هيه املعطيات حاولت موريتانيا طوظيفها من أجل يم الصحراء؛ وهاو  
طوظيف يوصف ىناالستراطيج  طارة وىنالتكتيك  طارة أخرى. فكيف اساتخدمت  

ه  الرواىنط التارخييا  والقانونيا  ىناني     موريتانيا لعب ورق  احلق التارخي ؟ وما
 موريتانيا وإقليم الصحراء؟ هيا ما سنعاجله يف اجلزء األول من هيا الكتاب.
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لقد أسال سقوص الدول  اإلسالمي  يف األندلس لعاب الكثري من األوروىنايني  
استغالل ثروات ال لدان املغارىني  واإلفريقي  عام  غايا   الطاحمني اليين جعلوا من 

واستعمارها هدًفا، فانطلقوا يف محالهتم وايعني هيه املنطقا  نصاب أعيناهم،    
فمّهدوا ليل  ىنتفكي  األقاليم اإلسالمي  املغارىني ، فوجدوا الطريق سالك ، فجاءوا 

ات وحماولا   حتت الفتات وواجهات خمتلف ، واملقصد واحد هو استكشاف الثرو
التوس  والسيطرة. وقد كان للربطغاليني الس ق يف اكتشاف املنطق ، وهو ما ناتج  
عنه الحًقا التنافس ىنينهم وىنني اإلس ان، فكانت الصحراء الغرىني  مسرًحا لألساطيل 
الربطغالي  واإلس اني  حيمل أقامت حمطات على السواحل الصحراوي  للم اادالت  

ت ممًرا موصاًل إ  السودان اإلفريق  لكون الصاحراء  التجاري ، خصوًصا أهنا كان
الغرىني  من املمرات األساسي  اليت ازدهرت من خالهلا الرحالت التجاري  العااىنرة  
على ظهور العيس "اجلمال" )القوافل التجاري (؛ وهو ش ء جعال املساتعمرين   

لى العديد يركزون استكشافاهتم يف القرنني الراىن  عشر واخلامس عشر امليالديني ع
من مناطق اجلنوب ومنها الصحراء الغرىني  قصد التارويج لل ضاائ  األوروىنيا     

 افها.نازواستكشاف ثروات املنطق  قصد است
وىنس ب التنافس ىنني إس انيا والربطغال وىنريطانيا، حاولت إس انيا السايطرة  

وإنشاء الشرك   ىنا ،م  السلطان املغر 1350على اجملال من خالل عدة اطفاقيات 
، واالطفاق م  أمري آدرار املوريتا،: أمحد ولد احممد، 1335اإلفريقي  للمستعمرات 

الي  كان يتمت  ىننفوذ ك ري داخل الصحراء، لقد ظلت الصحراء متنفًسا للمقاوم  
املوريتاني ، وهو ما خلق مشكاًل ىنني إس انيا وفرنسا اليت اهتمتها ىنالتغايا  عان   

. فما 1233يف اطفاق ىنري أم أغرين مشال موريتانيا  املقاومني، حىت طسوي  خالفاهتما
ه  الرواىنط التارخيي  والقانوني  ملوريتانيا ىنالصحراء؟ وكيف حبثت موريتانيا عان  

 عوامل االستقرار؟
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 املبحث األول

 الروابط التاريخية والقانونية 
 لموريتانيا بالصحراء

م ىنالصحراء الغرىني  طق  الصحراء اليت كانت طعرف ىنالصحراء اإلس اني  واليو
حسب التسمي  الدولي ، واملغرىني  حسب التسمي  املغرىني ، يف السااحل الشامايل   

إلفريقيا، ىنني موريتانيا واملغرب واجلزائر واحمليط األطلسا . وكانات   ىنا  الغر
التدخل االستعمار  وحتويل كياناهتا إ  فتات وأجزاء جمزأة، ال طعرف املنطق  ق ل 

العادات والتقاليد واللغ  م  الق ائل الشنقيطي . كما أن وحدة احلدود، ىنفعل وحدة 
العقيدة والنضال املشتر؟ واالرط اص الروح  ل عض ق ائل الصحراء جيمعاهناا ما    

االستعمار  يف املنطق  كانت خملفاطه ك رية ىناني ق ائال    املغرب؛ إال أن التدخل
  إ  فرض احلماي  علاى  الصحراء يف شنقيط والق ائل يف الصحراء الغرىني  ىناإلياف
الي  كان مؤشًرا على  1205املغرب ىنفعل طآمر الغرب يف مؤمتر اجلزيرة اخلضراء 

. 1219هناي  استقالل الدول  املغرىني  ودخوهلا يف مط ات االستعمار املقّن  ىناحلماي  
 فما ه  اخلصائص اليت جتم  املوريتانيني والصحراويني؟

شركاء يف العيش، ومن الرباهني على ذل  كل الصحراويني وال يظان عموًما 
وي  أسرة ك رية وأحياًنا جمموع  ىنل ق يل  يف كفال  شخص واحاد. وعاادات   

، ومان  (1)ال يظان ليست إال امتداًدا لعادات الكرم والشهام  عند العارب قادمًيا  
الصحراو  حياة ال داوة اليت متتاز ىنعادم االساتقرار    (2)خصائص جمتم  ال يظان

                                                 

حممد الصويف، نقاًل عن جوىنيري مورفو : أمناص العيش لدى اجملتمعاات الصاحراوي ،    (1)
 .131 ص ،1213أطروح  دكتوراه، جامع  أوروان فرنسا، 

ىنيا  وأزواد  اجملموع  اليت طتكلم اللهج  احلساني ، وهم سكان موريتانيا والصحراء الغر (2)
 وطيندوف وهم إفراز الندماج العرب والربىنر.
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رحال، وسرع  االنتقال وخف  الزاد ويعترب عدم استقرار أهل ال اديا  يف  وكثرة الت
الصحراء، نتيج  للعوامل الط يعي  وقل  املاء وىنجعد املساف  ىنني مناىن  املياه واطسااع  
مساف  املراع ، وهو ما حتم على املنمني الرعاة التنقل الدائم حبًثا عن املراع  واملياه 

ح النشاص الرعو  من أهم األنشط  االقتصادي  يف حيمل ساد النمط ال دو  ف ص 
منطق  الصحراء؛ وىنس ب هيا املناخ القاس  أص حت طرىني  املواش  ه  الوسايل   
الوحيدة املتاح  للسكان إلنتاج وحتصيل ما يضمن هلم عيًشا كرمًيا. وىنالتايل كانت 

حوم املواش  ه  كل ش ء ىنالنس   لسكان الصحراء، فه  رأس ماهلم ومصدر الل
 واألل ان وه  السفن كما ه  وسيل  للمقايض  وأداة للت ادل واإلنتاج.

 للمنطقة الثقافية الخصوصية: عوالا 
 اللا س  يف متمثلا   (1)ثقافيا   خصوصي  قضي  اليوم، الصحراء قضي  ط دو
 احلساا،،  والشاعر   ا الشع ىناألدب املشاعر عن والتع ري وامللحف "، "الدراع 
 الصحراوي  القضي  طكون وىنالتايل، واألمطار. للكأل طت ًعا راالستقرا وعدم والتنقل
 هايا  وجّظف وقد السياس ، للمستوى الثقايف املستوى من انتقلت ثقايف، متيز قضي 
 املغارب  ما   للمفاصال   االنفصاالي ،  ع نازال أصحاب ق ل من الثقايف التميز

 وموريتانيا.
 األسااس  علاى  طكزطر اليت األخرى، كالقضايا ليست الصحراوي  فالقضي 

 لايس  لديها، االنفصالي  ع نازفال الفل ني، جنوب يف مورو ج ه  كقضي  الديين
 ج ها   طعتنقه الي  اإلسالم ىنني االختالف هو ديين، متيز هو وإمنا ثقافًيا أساسها
 طايالند جنوب على ينط ق والش ء الفل ينيني، معظم هبا يدين اليت واملسيحي  مورو

 أّطرطه قد ِصْرف ديين ىنوازع (2)الشمال عن حديًثا انفصل الي  السودان وجنوب
 فاال  الصحراء قضي  أما الشمال. عن االستقالل حصل حىت وفّعلته الغرىني  القوى

                                                 

حممد جاىنر األنصار : الت زم السياس  عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم، مكوناات   (1)
 .95 ص القاهرة، 1222احلال  املزمن ، مط ع  دار الشروق، 

لشرك ، خالد شيات: قضي  الصحراء املغرىني  ومسارات احلل الشامل، مط ع  اجلسور، ا (2)
 .103 ص ،9001م. م. الط ع  األو  
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 يساتوع ها  من طتطلب ثقايف متيز مس ل  سوى جيورها يف وال احمل للمت مل ط دو
 احلكام  م اادرة  طكون السياق هيا ويف الواق ، حسب معها ويتكيف ويتفهمها،

 قضاي   حلال  الطريق متّهد 9001 سن  مني املغرىني  اململك  هبا طقدمت اليت اليايت
 ىنااق   عن متيزهم اليت للصحراويني الثقافي  اخلصوصي  لفهم يؤسس حاًل الصحراء
 املغرىني . اململك  أقاليم

 القتحامه يتحفز ال غامًضا، عامًلا يسكنها ال ملن الصحراء منطق  شّكلت رمبا
 والتناقضاات،  املفارقاات  من الكثري مجعت حيمل والنتائج، العواقب هولجم ألنه
 وجنوب مشال ىنني واملتنقل  الياه   التجاري ، للحرك  نشًطا معرًبا كانت ىن هنا علًما
 الساالطني  علاى  املتماردون  فيهاا  وجد فقد للحجيج، ومعرًبا اإلفريقي  القارة

 السياساي   طموحااهتم  لتحقياق  طي موا وأريي  آمًنا مالًذا (1)املركزي  واألحكام
 مماا  ال  س؛ وقوة والشجاع  الشهام  من سكاهنا عليه يتوفر ملا نتيج  والعسكري 

 السياسي . للمفاجآت مسرًحا جعلها
 حادود  جتااوزوا  متميازين  قادة التاريخ امتداد على الصحراء أجن ت وقد
 حاىت  وجتاوزها وغرهبا إفريقيا مشال حكم الي  طاشفني ىنن يوسف مثل: أقاليمها،
 اجتاه  الاي   عامر ىنن ىنكر أىنو والقائد ،(2)قرون أرىنع  سقوطها أّخر اليت األندلس
 اململكا   طظال  أن غريً ا وليس إفريقيا. غرب يف اإلسالم لنشر الصحراء جنوب
 ىنعاد  علاى  مؤسًَّسا هلم احتالهلا جعل ما وهو الصحراويني من طتوجس اإلس اني 

 ق ل. من جّرىنته دق كانت خلطر درًءا استراطيج ،
 وإىنعااد  حضارهتا ومسخ هويتها لطمس حماول  من اإلس ان ىنه قام ما ورغم

 العساكري   املقاوما   ظلات  وموريتانيا، املغرب يف الط يع  عمقهم عن سكاهنا
 مما اإلس ان، م  الصحراء سكان طفاعل يف الثاىنتتان السمتان مها الثقافي ، واملمانع 
 الايت  ال الد، هيه يف املقاوم  حرك  شل عن عاجًزا يقف اإلس ا، املستعمر جعل

                                                 
ع د الودود ولد الشيخ: ال داوة واإلسالم، السلط  والسياس  يف جمتم  ال يظان، أطروح   (1)

 .13 ص ،1233دكتوراه دول  يف علم االجتماع، جامع  ىناريس، سن  
وم الدراسات الداهي  ولد حممد فال: موقف موريتانيا من قضي  الصحراء، رسال  لنيل دىنل (2)

العليا املعمق  يف القانون الدويل والعالقات الدولي ، جامع  سيد  حممد ىنن ع اد ا،،  
 .115 ص ،9003كلي  احلقوق، فاس، 
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 أهلاها  لديناميكي  نظًرا االختراق على عصي  جيعلها ما الياطي  املقومات من متل 
 ىناروز  ما   حمتشام   عودة إس انيا عادت وقد واجلمود؛ الركود طعرف ال اليت

 علاى  االنطواء مفضل  حمدودة، أماكن يف متحورت حيمل ىنا ،األورو االستعمار
 ولكاويرة،  والداخل  طرفاي  مثل معزول ، أماكن يف ذاهتا، حول والتمحور نفسها
 لسايادة  الصاحراو   العماق  طارك  ىناملواطنني، امل اشر االحتكا؟ عدم مفضل 
 لتركياز  الغيااب،  هيا الصحراء عمق من القادم  املقاوم  فاستغلت (1)املواطنني
 امتعضت وقد الصحراوي . راي األ من انطالًقا الفرنس ، املستعمر على هجماهتا
 فضالوا  اإلسا ان  لكان  الصحراو  اجملال ي ط على وحثتها إس انيا من فرنسا

 علاى  وإسا انيا  فرنسا اطفقت حيمل 1233 عام حىت ولعيون الداخل  يف االنكفاء
 ىنري يف االطفاق هيا وجّق  حيمل التحرير، جيش على والقضاء املقاوم  على االلتفاف

 انيا.موريت مشال غرين أم
قدمت موريتانيا ىنعض احلجج املؤسس  على التشاىنه ىنني سااكن  الصاحراء   
والشعب املوريتا،، مربهن  على حججها ىنصعوىن  التمييز ىنني سكان هيه املنااطق  
وسكان موريتانيا ىناإلياف  إ  وحدة العقيدة وامليهب املالك  واالنتماء املشاتر؟  

ا؟ عالقات نسب وثيق  ىنني الق ائال يف  ؛ كما أن هن(2)للمجموع  العرىني  "ال يظان
 موريتانيا والق ائل الصحراوي  ظلت مستمرة عرب التاريخ.

 االطتراك في العادا  والتقاليد
هنا؟ وشائج ورواىنط ال طقل أمهي  عن طل  املتمثل  يف وشائج العص ي  والنسب 

لًيا ىنالدارجا   مثل الرواىنط الثقافي  من لغ  مشترك  وه  العرىني  امللحون ، املعروف  حم
"احلساني "، والتقاليد والعادات واألعراف املشترك  امللموس  من خالل طوحيد مناط  

                                                 
حممد سامل الصويف: أزم  الصحراء الغرىني ، ططورها السياس  واالجتماع ، والتارخي ،  (1)

ملركز املوريتا، الدويل للدراسات اع من النش ة إ  عت   التسوي ، الناشر انازمقارىن  لل
 .59 ص ،933واإلعالم "املدى"، عدد الصفحات 

 5سجلت ىنعث  األمم املتحدة اليت قامت ىنزيارة لشمال موريتانيا خالل الفترة ما ىناني   (2)
مالحظات مفادها أنه يوجد طقارب ك ري ىنني الصاحراويني   1213حزيران /يونيو 10و

 معها التمييز ىنني الشع ني. والشعب املوريتا، لدرج  يصعب
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املل س "الدراع  وامللحف "، وعادات االرط اص االجتماع  كالزواج والتسيري األسر  
والشعر احلسا،، واملوسيقى "أزوان"، ووسائل التعا ري عان    - اللهج  -واألدب 

االحتاد والتشاىنه يف طرق وأساليب العيش وهنج وممارس  ومكاىندة املشاعر فضاًل عن 
احلياة ال دوي  الصع   كالترحال سعًيا وراء األمطار وحبًثا عن املراع  واإلقام  حتات  
اخليام املفتوح ، والصرب على مكاىندة شظف العيش ومنط التجارة املتمثل يف جتاارة  

، مؤسس الدول  املوريتاني  احلديثا ، علاى   القوافل. وقد نّ ه الرئيس املوريتا، األول
الوشائج اليت طرىنط ىنني الصحراويني واملوريتانيني، يف أول خطاب له داخل الا الد  

يف مدين  أطار وهو يف طل  الفترة نائب عن مدين  أطار "إننا ومل  1231متوز /يوليو
لتقالياد  ونتكلم نفس اللغ ، ووتفظ ىننفس ا - يعين: الصحراويني -نفس األلقاب 

 .(1)الن يل ، إن قطعاننا طرعى يف نفس املراع  وطرد نفس اآلىنار

 الممانعة ضد االأتعمار
رغم حماوالت طمس اهلوي  واملسخ احلضار  اليت قام هبا املستعمر اإلس ا،، 
وما صاحب ذل  من عمليات التغريب استهدفت إىنعاد الصحراويني عن حمايطهم  

يني واملوريتانيني ظلوا منوذًجا لتجسايد معاا،   التارخي  والط يع ، فإن الصحراو
األخوة. ومن احلجج اليت قدمها املوريتانيون لتدعيم طرحهم، ها  أن اجملموعا    
الق لي  الصحراوي  واملوريتاني  استقلت عن السالطني مني أفول الدولا  املراىنطيا    
حيمل رفضت هيه الق ائل الريوخ حلكم السالطني، كما ه  احلاال ىنالنسا     

، عندما أرسل م عوثني إ  الصحراء إلقناع سادهتا (2)لسلطان موال  احلسن األولل
 .1335وأمرائها ىناالعتراف ىنسيادطه سن  

لقد ظلت مس ل  الصحراء طشغل حيًزا ك رًيا من اهتمامات الدول  املوريتاني  
 وقد اعتربهتا النخ   املوريتاني  رهاًنا جيب كس ه ولو ىنعد حني.

                                                 

حممد األمني ولد سيد ىناب: مظاهر املشارك  السياسي  يف موريتانيا، مركز دراساات   (1)
 .513 ص ،9003أيلول /الوحدة العرىني ، ىنريوت، الط ع  األو ، س تمرب

حممد األمني ولد سيد ىناىنه: نقاًل عن ن يل امللحم، ال وليساريو، الطرياق إ  املغارب    (2)
 .52 ص ،1231الك ري، دمشق "الفيحاء"، ىنا  رالع
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كان خطاب املختار ولد داداه صرحًيا يف يرورة اساتقالل   1255ويف سن  
الصحراء عن إس انيا، وقد جاء فيه أن "االستقالل الي  حصلنا عليه ال ميكناه أن  

يف إشاارة إ    (1)يكون شيًئا مهًما ما مل يستقل ذل  اجلزء الغايل مان أريانا"  
 الصحراء اإلس اني  آنيا؟.

  اليت قدمتها موريتانيا علاى ارط اطهاا   وىنعد السرد التارخي  للحجج التارخيي
العضو  ىنالصحراويني، فما ه  الرباهني واألدل  القانوني  اليت طدعم شرعي  ارط اص 

 الصحراء ىنسيادة الُقطر املوريتا،؟

 : الروابط القانونيةاثانيا 
من املعلوم أن ىنالد شنقيط أو صحراء امللثمني أو ىنالد التكرور أو ىنالد السي   

األلقاب اليت كانت متيزها، ق ل التسمي  احلديث : موريتانيا، مل طكن هلاا  إ  آخر 
سلط  مركزي  واحدة، وإمنا كانت مقسم  ىنني عدة إمارات كل إمارة هلا سلطتها 
وسيادهتا اخلاص  مثل إمارة أطرارزة يف الغرب وإمارة أهل أمحد العيدة يف الشمال، 

يف طكانت يف الشمال الشرق ، وإمارة وإمارة لرباكن  يف الوسط، وإمارة إدوعيش 
مشظوف يف الناحي  الشرقي ، ىناإلياف  إ  عشرات الق ائل املستقل  عن اإلمارات، 

. إذن ما دامت موريتانيا مل (2)وأحياًنا يتجاوز ثقل ونفوذ هيه الق ائل قوة اإلمارات
لتربير  طكن هلا سلط  مركزي  واحدة، فما ه  وجاه  احلجج والرباهني اليت قدمتها

  مطال تها ىنالصحراء؟ وهل هليه احلجج قيم  قانوني  وسياسي ؟

 االرتباط الجغرافي
إذا كانت احلجج القانوني  اليت احتج هبا الطرف املوريتا، ىنسيط  يف م ناهاا  
إال أهنا طعترب أدل  يعتد هبا، فالق ائل الصحراوي  مل طكن ىنعيدة عن التوازنات الايت  

                                                 

 .930 ص س، املختار ولد داداه، موريتانيا على درب التحديات، م. (1)
اع الصحراء الغرىني  يف إطار السياس  اخلارجي  األمريكي ، حبمل لنيل ناز( موني  رحيم : 2)

ي  واالجتماعي  الدكتوراه الوطني ، جامع  حممد اخلامس، كلي  العلوم القانوني  واالقتصاد
 .13 ص ،9005الرىناص، أكدال، 
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يا ىنني اإلمارات، فإن الق ائل الصحراوي  رغام ىنعاض   كانت موجودة يف موريتان
، ومل طتوقاف  (1)احلروب العاىنرة طرط ط ارط اًطا وثيًقا هبيه الكياناات السياساي   

اهلجرات املت ادل  ىنني الطرفني؛ كما احتجت موريتانيا ىنشساع  احلدود املوريتانيا   
 م  الصحراء.

كلم فإن ملوريتانيا  500 إذا كانت ملغرب حدود مشترك  م  الصحراء، طصل إ 
كلم؛ وإذا كانت األطروح  املغرىني  طرفض رفًضا  1500حدوًدا م  الصحراء طصل إ  

ىناًطا نظري  األرض ىندون مال ، حماول  إث ات الرواىنط التارخيي  والقانونيا  هلاا هبايا    
اإلقليم، فإن موريتانيا على اجله  األخرى حاولت جاهدة طفنياد املطالاب املغرىنيا     

13 -تغل  طوظيف الوثائق اليت طعتمد عليها إس انيا وىناخلصاوص املاادة   مس
مان   (2)

اليت طنف  السيادة املغرىني  علاى   1151أيار /مايو 93املغرىني  ىنتاريخ  - املعاهدة اإلس اني 
ما وراء خط واد  نون، واليت طنص على أنه "من سانتا كاروز إ  الشامال فاإن    

إلس ان هم اليين فقط يتمتعون حبق الصايد.  األشخاص من جزر الكنار  وكيل  ا
ميتن  جالل  مل  املغرب عن التفاوض ىنش ن املؤسس  اليت يرياد صااحب اجلاللا     

واد  نون ألنه ال يستطي  أن ي خاي علاى عاطقاه    ىنا  الكاثوليكي  إنشاءها جنو
مسؤولي  احلوادث واملصائب اليت قد حتدث ىنالنظر إ  أن سيادطه ال متتاد إ  ذلا    

ل األيارار  نازان وألن الق ائل املتنقل  واملتوحش  القاطن  هيه ال لدان ما فتئت طجاملك
 ىنسكان جزر كنار  وطس يهم".

 االرتباط الأياأي
انطلق املوقف القانو، املوريتا، من اعت ار جمموع األرايا  الصاحراوي    

يا ،  "عيون الساقي  احلمراء، وواد اليهب" ال طنفصل عن ىناق  األرايا  املوريتان 
ويقوم الطرح املوريتا، على دحض وطفنيد األطروح  اإلس اني  املرطكزة على ادعاء 
أن اإلقليم كان أرًيا خالء وىندون مال  عند اساتعماره؛ ويف رفضاهم للازعم    
اإلس ا،، استند املوريتانيون على أن الصحراء الغرىني  وهيه املنطقا  "موريتانياا   

                                                 

 .513 ص حممد األمني ولد سيد ىناب: مرج  ساىنق، (1)
 .15 ص انظر: موني  رحيم ، مرج  ساىنق، (2)
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والدول  املستقل ، رغم التناوع والتعادد    والصحراء" كانت حتتو  مميزات األم 
السياس  الي  طفريه معطيات مويوعي  وذاطي ، طفريها طركي   سكان الصحراء 
وحياهتم املتميزة ىنالترحال وعدم االستقرار املهيمن على ىنلد مكاون مان عادة    
إمارات وق ائل طسري وطدىنر شؤوهنا السياسي  واالقتصاادي  واالجتماعيا ؛ كماا    

انيا أطروحتها، يف رفض مفهوم "األرض ىندون مال " الي  زعمتاه  دعمت موريت
إس انيا ىنالت كيد على أن اإلقليم كان خيض  دائًما لألمراء احملليني، وذل  أن إس انيا 
عند احتالهلا إلقليم الصحراء الغرىني ، طعاهدت م  أمري آدرار، أمحد ولد احممد ولد 

رايف واالجتماع  الي  كان موجاوًدا يف  وأنه يشّكل "اجملموع الثقايف واجلغ عيدة.
منطق  الصحراء الغرىني ". وأنه ميتد جغرافًيا من واد  السااقي  احلماراء إ  هنار    
السنغال، ويضم موريتانيا احلالي  وإقليم طريس الغرىني  أو واد الايهب. وحساب   
احلجج املوريتاني ، كانت املنطق  امليكورة طعرف نوعني من التشكيل السياسا :  

مارات )وأمهها أرىن  وخاص  آدرار(، وجتمعات ق لي  ليست مكون  من إمارات، اإل
كل هيه الق ائل واإلمارات األرىن  كانت منفصل  ومساتقل  عان املغارب، وال    

 .جيمعها ىنالسلطان أ  راىنط قانو،
ورغم خصوصي  هيه املنطق ، اليت وصفها املندوب املوريتاا، يف حمكما    

ت دول ، وال فيدرالي  وال كونفيدرالي ، وليست هلا شخصي  العدل الدولي  ىن هنا ليس
وال سيادة دولي ، ورغم طنوعها السياس ، فإهنا طث ت "خصائص أم  مستقل ،  عاملي 

وشعب مؤلَّف من ق ائل، واحتادات ق ائل، وإمارات كانت متارس سيادة مشترك  
ا، فاإن منادوهبا   على هيه ال الد. ومبا أن واد اليهب يشّكل جزًءا من موريتاني

 يطالب احملكم  ىناالعتراف هبيه الرواىنط القانوني .
طشرين األول /أكتوىنر 15رأيها االستشار  النهائ  ىنتاريخ  (1)أعلنت احملكم 

، ىنإصدار قرار طفصيل  "ستني صفح " يتضمن اإلجاىنا  علاى األسائل     1213
 والتحليل والتصويت.

رىنيا  ىنادون سايد حلظا      ىنالنس   للسؤال األول: هل كانت الصحراء الغ
الساقي  احلماراء   -استعمارها؟ أجاىنت احملكم  ىنالرأ  التايل: إن الصحراء الغرىني  

                                                 

 .993 ص س، عل  الشام ، م. (1)
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مل طكن أرًيا ىندون سيد حلظ  احتالهلا من ق ل إسا انيا؛ صادر    - وواد اليهب
 .قايًيا ومعاري  ثالث  قضاة 15الرأ  مبوافق  

وكل من املغارب    اإلقليمىنالنس   للسؤال الثا، ىنش ن الرواىنط القانوني  ىنني
وموريتانيا، أجاىنت احملكم  أواًل: "إن الوثائق واملعلومات املتوفرة لادى احملكما    
 طربهن عن وجود رواىنط حقوقي  ووالء ىنيع  ىنني مل  املغارب وىنعاض ق ائال   

 قايًيا ومعاري  اثنني "د  15الصحراء، حلظ  االستعمار اإلس ا،" وذل  مبوافق  
أجاىنت ثانًيا: طث ت نفس الوثائق واملعلومات وجود حقاوق،  كاسترو ورودا". و

متعلق حبقوق األرض "طشّكل الرواىنط احلقوقي  ىنني اجملموع  املوريتاني   منها ما هو
قايًيا على هيا الارأ  وعارياه القايا      13الغرىني ". وافق  وإقليم الصحراء

 .(1)اإلس ا، د  كاسترو"

  

                                                 

 .993 ص س، عل  الشام ، م. (1)
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 املبحث الثاني

 موريتانيا 

 لن لوامل االأتقراروالبحث 

ي دو أن موريتانيا مل طكن مطال تها ىنالصحراء اعت اًطا أو ارجتااًل، وإمنا كاان  
ذل  عن وع  دقيق ىن مهي  هيا الطرح لدعم اخليار االستراطيج  ملوريتانيا واملتمثل 
يف متتني وطوحيد كياهنا وطقوي  وطرسيخ استقالهلا والصامود يف وجاه حتاديات    

"احتاد فيدرالي  مايل"، وملواجه  هيه التحديات سعت موريتانياا  مؤامرات اجلريان 
إ  طعزيز وحدهتا السياسي ، وذل  يف حماول  لترميم ومّل الصف السياس  الداخل ، 

 حىت يكون موحًدا جملاهب  اإلكراهات اخلارجي .
كما سعت إ  طدعيم استقالهلا االقتصاد ، ألن االستقالل السياسا  إذا مل  

قالل اقتصاد  يكون جمرد وهم؛ ويف س يل طكريس استقالهلا السياس  يدعمه است
واالقتصاد  حاولت السلطات املوريتاني  ال حمل عن االعتراف الدويل ىنل جتاوزت 

 ذل  إ  ط لق شخصيتها على املستوى الدويل رغم حداث  استقالهلا.
كيف حبثت موريتانيا عن يمانات األمن واالستقرار؟ وماا ها  السا ل    

لوسائل اليت سلكتها يف هيا اجملال؟ وما مدى جناح هيا التكتيا  يف مواجها    وا
الضغوص الداخلي  واخلارجي ؟ وكيف كان حضور شخصي  الرئيس املوريتاا، يف  
التحركات الدىنلوماسي  املوريتاني ؟ وكيف استطاع رئيس ىندو  مقارعا  مملكا    

 - سوى طونس -عرب والدويل؟ وهل طر؟ إمجاع الىنا  عتيدة حتظى ىنالدعم العر
 على مساندة املغرب يف مطال ته مبوريتانيا أثًرا يف نفوس املوريتانيني؟
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 : ترميم الوحدة الأياأيةعوال
إذا كانت مطالب موريتانيا ىنالصحراء، ط دو مطالب دفاعي  ووقائيا  لايس   
اهلدف األساس  منها هو يم الصحراء ىنقدر ما يرم  إ  حتصني الكيان اجلدياد  

يا"، ويف س يل هيه احلصان  راهن الرئيس املوريتا، املختار ولد داداه على "موريتان
مج  كلم  األحزاب املوريتاني ، وصهرها يف ىنوطق  التصد  لألطماع اخلارجي ، يف 
حماول  منه الكتساب واستيعاب اليين ال يشاطرونه يف الطرح ممن يعلنون مواالهتم 

لقاه املختار ولد داداه أمام الربملان اإلقليم  لألطروح  املغرىني ؛ ويف اخلطاب الي  أ
 أعلن فيه أن الوحدة الوطني  ه  أو  أولوياطه. 1231أيار /مايو 90

 ترتيبا  االندماج الأياأي
ىندأ االطصال مني طشكيل احلكوم  األو  يف ظل االستقالل الداخل  حبازب  

الدميقراطيا    الوئام املوريتا، وراىنط  الشا اب املوريتاا، وجمموعا  غورغال    
الستكشاف إمكاني  الوحدة السياسي  الوطني  ومن َثّم التمهيد هلا يف مجي  أوااء  
الوطن. ورغم حتفظ ال عض وارط ا؟ ال عض اآلخر أخيت فكرة الوحدة السياسي  
طريقها إ  التداول، فقد وّجه حزب االحتاد التقدم  وهو حزب ولد داداه نداء يف 

إ  مجي  األحازاب السياساي  واحلركاات     1231 (1)كانون األول/ديسمرب 19
والرواىنط املوريتاني ، خماطً ا مجي  القواعد احلي  ىنضرورة طوحيد اجلهود للدفاع عن 
الوطن، وىنعد يوم واحد من هيا النداء لّ ى حزب الوئام النداء معرىنا عان ق ولاه   

فقد أعلنات يف   االندماج م  حزب االحتاد التقدم ، أما راىنط  الش اب املوريتا،،
من الشهر نفسه رفضها أل  شكل من أشكال الوحدة السياسي  م  أ  حزب  95

 كان.
لكن طصرف راىنط  الش اب املوريتا، مل يكن له أثر كا ري علاى مساعى    

 1233كانون الثاا،  /يناير 13الوحدة؛ فقد اجتم  ممثلو احلزىنني "التقدم والوئام" 
موعاًدا   1233شا اص  /فرباير 93، 91، 95وشّكلوا جلن  للوحدة، وحددوا أيام، 

                                                 

 .150 ص موريتانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق، (1)
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للمؤمتر الت سيس  الي  سيتمخض عنه انادماج احلازىنني. لكان مساتجدات     
وططورات جديدة كادت أن طنسف كل اجلهود، اليت قام هبا املختاار ولاد داداه   
وه  أن الوزيرين الليين ميثالن حزب الوئام، ومها على التوايل: حممد املختار ولد 

يشغل منصب وزير التعليم، والد  ولد سيد ىناب، ىناإليااف  إ    ، وكان(1)ال اه
، املستشار اإلقليم  حلزب االحتاد التقدم  جلا وا إ   (2)األمري حممد فال ولد عمري

املغرب وأعلنوا ال يع  مللكه وعّ روا عن مساندهتم للمطالب املغرىني  يف موريتانياا،  
ىنعد هزميته يف االنتخاىناات.   (3)ن وقد س قهم إ  املغرب أمحد ولد حرم  ولد ىن ا

فشّكل هيا احلدث يرىن  مؤمل  ملقومات االستقالل الي  ال متل  منه موريتانيا يف 
 ذل  الوقت سوى "إرادة وليدة مل طشمل اجلمي " على حد قول املختاار ولاد   

 داداه.
ولتجاوز هيه الصدم  اجتمعت جلن  الوحدة ىنني احلزىنني وأكادت إرادهتاا   

قيق الوحدة ىنني احلزىنني، ووجهت نداء حاًرا إ  املوريتاانيني دون  الصارم  يف حت
أياار  /مايو 9أ  متييز للدفاع عن الوطن، ودعت إ  انعقاد املؤمتر يف أال؟ لي دأ يف 

، وكان هيا املؤمتر جتمًعا ك رًيا للموريتانيني ىنكل املقاييس، فقد طوافدوا من 1233
ن موريتانيا اإلس اني  "الصحراء الغرىنيا "،  كاف  األصقاع، حىت إنه كان فيه وفد م

كما يسموهنا يف ذل  الوقت، ىنقيادة خطر  ولد سعيد ولد اجلما، رئيس ل يهات 
"أركي ات الشرق" املعروفني ىنالقواسم، وقد أص ح فيماا ىنعاد مان الزعمااء     

 .(4)الصحراويني املغارىن 
املؤَطِمردين ىنكال  وخالل هيا املؤمتر الي  ختللته عدة نقاشات، ذّكر املختار 

التحديات اليت حتيط هبم، وقال: إن موريتانيا مهددة من الشمال مان املغارب،   
                                                 

د ال اه، كّرمه املغرب ىنتعيينه مديًرا لإلذاع  والتلفزة املغرىنيتني، وهو اآلن حممد املختار ول (1)
 يف موريتانيا.

كرمه املغرب ىنتسمي  أحد شوارع العاصم  الرىناص ىنا ه، كان يطالب ىناإلمارة داخال   (2)
 إمارة أطرارزة.

دراساات  حممد سعيد ولد أمحد: موريتانيا وجامع  الدول العرىني ، حبمل لنيل دىنلاوم ال  (3)
 .55 ص ،1225العليا يف العلوم السياسي ، معهد ال حوث والدراسات العرىني ، القاهرة 

 .155 ص ( موريتانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق،4)
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ومهددة من اجلنوب من فيدرالي  مايل اليت جتم  السنغال ومايل يف ذل  الوقات،  
 وللتيكري فإن مايل والسنغال كانا يسعيان إ  اقتطاع اجلنوب والشرق املوريتانيني.

عيش  رايي  متوازن ، جيب أن طكون اختصاًرا إلفريقيا  ولك  طعيش موريتانيا
وخالص  هلا، مؤكًدا على هيه امليزة، وأنه على املوريتانيني أن ينهضوا هباا ىنكال   
اعتزاز ووع  وطين، وه  طتطلب منهم مواجه  صعاب جسيم  جياب التغلاب   
عليها لتمكني موريتانيا من مقاوم  كل اإلغراءات الايت حتااول اساتدراجها،    

 ولتتمكن من حتقيق ذاهتا.

 إنجاك الوحدة الأياأية
كانت املهم  األساسي  واهلاجس الي  استحوذ على طفكري السلط  املوريتاني  

1255-1251يف الفترة ما ىنني 
، ه  استكمال الوحدة السياسي  والوطني  الايت  (1)

   ىندأت يف أال؟، واختيار النظام األساس  األنسب لل لد يف هيه الفتارة الصاع  
حسب اجتهاد السلط  احلاكم  وطزويد الدول  الناشئ  مبختلف القوانني الضروري  
لتسيري حياة دول  عصري ، ولتحسني ويعيتها االقتصادي  واملالي  السيئ . ويف هايا  
اإلطار حاولت السلط  السياسي  ىنقيادة املختار ولد داداه أن ط ني ملختلف الفرقااء  

 93دو  الي  مّكن األم  من إعاالن اساتقالهلا يف   السياسيني أمهي  املسار الوح
 .1250طشرين الثا، /نوفمرب

هيا االطفاق ال يعدو كونه م دئًيا ىنني أحزاب املعاري  وحازب التجما    
احلاكم، وما يرم  إليه املختار هو صهر كل األحزاب السياسي  يف حزب واحاد  

االختالف، وكان أول  القاتنازيعزز وحدة ال الد واستقالهلا، وجين ها مط ات وا
لقاء ىنني حزب التجم  املوريتا،، من أجل حتقيق مسعى الوحادة، ما  حازب    
االحتاد الوطين املوريتا،، فاطفق احلزىنان على التشاور مستق اًل ىنشا ن القارارات   
املهم  اليت جيب على احلكوم  اختاذها، كما استق ل الرئيس أعضاء مان حازب   

وحدة علًما ىن ن هيا احلزب كان من ألّد معاريا   النهض ، وأكدوا استعدادهم لل
 احلكوم ، وكان يدف  ىناجتاه االنضمام للمغرب.
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ومل طكن الوحدة السياسي  ىنني األحزاب وحدها ه  الشغل الشااغل، ىنال   
كان اختيار النظام الي  سيتو  مهم  طسيري اجلمهوري  الفتي ؛ حيمل ىنرز ط اين يف 

داه الي  كان رئيس اجلمهوريا ، ورفيقاه يف   طرح "املختارين": املختار ولد دا
النضال املختار ولد حي  جنا  رئيس الربملان؛ فاألول كان يرى يارورة النظاام   
الرئاس  لتدىنري شؤون دول  فتي  متعددة األعراق ومهددة من اخلارج، ألناه هاو   
الضامن لتماسكها وطالمحها ىنينما يرى سيد املختار ولد حي  جنا  الاي  شاغل   

سنوات يف ظل اجلمهوري  الراىنع ،  3ائب يف اجلمعي  الوطني  الفرنسي  ملدة منصب ن
، لكن املختار ولاد  (1)يرورة النظام الربملا، وقد اعتقد ىنصح  ذل  النهج الربملا،

داداه رأى أن الدول  الفتي  ال يناس ها ما عاشته اجلمهوري  الراىنع  من عدم استقرار 
عق   األقلي  الزجني ، اليت ط حمل لنفساها عان   وقل  انسجام، كيل  كانت هنا؟ 

موق  وال طريى ىنالتهميش، فحاولت طرح يرورة أن يكون هلا منصاب نائاب   
الرئيس، وطرحت هيه املشكل  على املؤمتر الت سيس  الندماج األحزاب يف حزب 
الشعب الي  أص ح هو احلزب الوحيد املسيطر، لكن الزنوج مل يتفقوا على مرشح 

غ  املنصب، وأيًضا حاول املؤمترون التخلص من نفوذ املشيخ  التقليدي  واحد، فُ ل
 وجتاوز التجاذىنات ما ىنني املنطقتني الشرقي  والغرىني .

لقد افتتح املؤمتر الت سيس  األول حلزب الشعب الي  انصهرت فياه مجيا    
. وقد كرس جدول هيا 1255آذار /مارس 93ألوان الطيف السياس  املوريتا، يف 

ؤمتر لتعزيز الوحدة الوطني ، ومراجع  مجي  االطفاقيات اليت طرىنط ال لد ىنفرنساا  امل
 وطعزيز االستقالل االقتصاد .

أثناء املاؤمتر   1255آذار /مارس 95لكن هيا املؤمتر مل مير دون مشاكل؛ فف  
طفّشى خرب مفاده أن حممد فال ولد عمري، وحممد املختار ولد أىناه، والاد  ولاد   

اليين كانوا يف صف املغرب، ومن املطال ني ىنانضمام موريتانيا إليهاا،  سيد  ىناىنا، 
أهنم يف طريقهم إ  نواكشوص. وقد وجد هيا اخلرب صدى داخل املؤمتر فشغل ىنال 
املؤمترين وشّوش عليهم، لكن احلكوم  طصرفت حبازم واساتق لتهم يف املطاار،    
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، فويعتهم حتت اإلقام  ونقلتهم يف طائرة خاص  إ  أقصى الشمال الشرق  لل الد
 اجلربي  يف مقاطع  "طيشيت"، وطاىن  املؤمتر أعماله ىننجاح.

لكن إقام  هؤالء العائدين مل طدم طوياًل؛ حيمل أعلنوا عن طوىنتهم، وُأطلاق  
، وقد أعلنوا أهنم مل طكن لديهم نواياا م ّيتا    1255نيسان /إىنريل 12سراحهم يف 

ستق لهم الرئيس املختار ولد داداه لي ني هلم وأهنم جاءوا للمسامه  يف ىنناء الوطن فا
أن احلكوم  حتكم عليهم من خالل نواياهم، لكنهم سرعان ما انكشفوا وط ني أهنم 
جاءوا ليحققوا يف الداخل ما عجزوا عان حتقيقاه يف اخلاارج، واعتاربوا أن     
 اإلجراءات احلكومي  املتخية لصاحلهم طعّ ر عن الضعف أكثر مما طعّ ر عن الرمحا  
والشفق  هبم، وشّنوا محل  علني  موالي  للمغرب فقررت احلكوم  ويعهم داخال  
اإلقام  اجلربي  من جديد يف انتظار حماكمتهم من طرف حمكما  أمان الدولا ،    
وخالل التحقيق الطويل واملكثف الي  أجرطه معهم السلطات، هتييًئا للمحاكما   

إثر  1253أيار /مايو 3مل طويف مرض ولد عمري وُأرسل إ  داكار لتلق  العالج، حي
مرض عضال، هل كانت وفاة ولد عمري ط يعي  أم أن وفاطه مدىنرة؟ سؤال يطارح  

 نفسه.
وصدر حبقهام   1253متوز /يوليو 3و 1وقد حوكم شركاهه يف االهتام يوم  

يف الوظيف  العمومي  املوريتاني . وىنعد أن يمنت موريتانياا   وادجمأ خمّفف مثحكم 
 خل  ماذا فعلت من أجل إىنراز شخصيتها على املستوى الدويل.استقرارها الدا

 : موريتانيا والأعي إلثبا  اللا  للى المأتوف الدولياثانيا 
ىنعد أن جنحت السلط  املوريتاني  يف رص الصف الداخل ، وجتاوزت كال  
العراقيل والعق ات، ىنعد طوحيد األحزاب املوالي  منها واملعاري  يف حزب واحاد  

ب" يرأسه الرئيس املختار ولد داداه، كّثفت جهودها على املساتوى  "حزب الشع
الدويل من أجل كسب اعتراف املنظمات الدولي ، واحلصول على مساعدات دولي  

 من أجل طقوي  اقتصادها الضعيف حىت يجكتب هلا ال قاء واالستمرار.
أمضاتها   ومن املعلوم أن فرنسا مل طستثمر كثرًيا يف موريتانيا يف الفترة الايت 

اف ماوارد  نازوه  جامث  على صدور الشعب املوريتا،. فكل ما فعلته هو است
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ال الد من حديد وصيد؛ وىنعد منح االستقالل حاولت أن طفرض ىنعض االطفاقيات 
اجملحف ، لكن السلط  اجلديدة نتيج  حلكم  وحنك  وذكاء قائدها املختار، متّلصت 

سب االعتراف الدويل وطفااوض مان   وماطلت يف طوقي  هيه االطفاقيات حىت طك
 موق  قوة وهو ما كان هلا.

 تحصيل المأالدا  الدولية
حاولت موريتانيا ىنعد استقالهلا احلصول على املساعدات الدولي  حىت يتمكن 
اقتصادها الضعيف من االستقرار، وقد طلقت موريتانيا عدة مساعدات مان دول  

  وإس انيا ويوغسالفيا واالحتاد السوفييت شىت، مثل: الصني الشع ي  وأملانيا االحتادي
 .(1)وغريهم. وقد اكتس ت هيه املساعدات ص غتني: ص غ  نقدي  وأخرى فني 

وجتدر اإلشارة إ  أن هيه املساعدات على قلتاها وحمدوديا  حجمهاا،    
استجغلت يف طشييد نواكشوص اليت مل طكن ق ل االستقالل إال صحراء قاحل ، ىنعاد  

عاصم  موريتانيا؛ حيمل كانت سان لو  السنغالي  املركز الي  أن طقرر أن طص ح 
طدار منه شؤون هيا اإلقليم، وأيًضا ُأنفق ىنعض هيه التمويالت علاى مكاطاب   

مليار فرن   95األحباث اجليولوجي  واملنجمي  يف إطار شرك  ميفارما حيمل ىنلغت 
 معمل إفريق . كما استخدمت ىنعض املساعدات الفرنسي  على وجه اخلصوص يف

لتحلي  مياه ال حر، وكيل  اإلنفاق على الشؤون الترىنوي  واالجتماعي ، والعمال  
على طشييد ىنعض املدارس الثانوي  يف نواكشوص، وطكوين املزارعني وحتسني مردود 
واحات النخيل، ىناإلياف  إ  طكوين نواة اجليش املوريتا،. وطعترب دولا  الصاني   

قدمتها ملوريتانيا يف هيه الظرفي  يف املرط   الثاني .  الشع ي  من حيمل املساعدات اليت
وطتميز مساعدات الصني الشع ي  عن املساعدات الغرىني  ىن هنا مسااعدات ىنادون   
فوائد، وكيل  العناصر الفني  الصيني  خبالف الفنيني الغرىنيني ال يكلفون الدولا   

 ذل . وقاد قامات   املوريتاني  أي  نفقات؛ إذ إن احلكوم  الصيني  ه  اليت طتو 
مجهوري  الصني الشع ي  ىناستصالح آالف اهلكتارات على يفاف النهر املوريتاا،  

                                                 

املوريتانيا ، دار اهلاالل    -رات دىنلوماس  عن العالقات املغرىني  قاسم الزهري : ميك (1)
 .193 ص ،1221العرىني  للط اع  والنشر، 
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وىنناء حاجز ملياه النهر،  ،رع منوذجي امز يف"هنر السنغال أو صنهاج " لزراع  األرز 
وىنناء دار للش اب، وأخرى للثقاف  يف نواكشوص، وإجناز مشروع جللاب امليااه   

كلم، من منطق  إديان، شارق العاصام ،     50من مساف  اجلوفي  إ  نواكشوص 
وأخرًيا اإلجناز األهم، هو إجناز ميناء الصداق  يف نواكشوص يف املياه العميق ، الي  
ىنإجنازه ستص ح موريتانيا غني  ومستقل  عن ميناء داكار السنغايل. ومان اجلادير   

ال ىنعد أن يئسات  ىناليكر أن إجناز ميناء الصداق  يف نواكشوص مل طنجزه الصني إ
 .(1)مستعد إلجنازه ىنا ،نواكشوص من وجود متعهد غر

متاوز  /ييكر أن موريتانيا أقامت عالقات دىنلوماسي  م  الصني الشع ي  يوليو
مث على إثر ذل  قطعت عالقاهتا م  الصني الوطنيا  "فورماوزا". وكاان     1253

مي  املوريتانيا  إ   الزيارة اليت قام هبا املختار ولد داداه رئيس اجلمهوري  اإلساال 
ىنالغ  األثر على عالقات  1251طشرين األول /أكتوىنر 50و 90الصني الشع ي  ما ىنني 

ال لدين، حيمل متيزت حبفاوة االستق ال وكرم الضياف  من لدن الازعيم الصايين   
ماوطس  طونغ؛ فانشرحت صدور الصينيني لزائرهم ولّ وا كل طل اطه ىنل أصا حت  

 صني على إفريقيا.موريتانيا ه  نافية ال

 انتكاع االلتراف الدولي
لقد أعلنت موريتانيا عن استقالهلا من الناحي  امل دئي  والشاكلي  وأصا ح   
طعاطيها م  فرنسا ش ه طعامل عاد ، حسب اآلليات والطارق الايت ارطضاتها    
موريتانيا، ملراعاة ظروفها العام . ونتيج  ملا ساّ  ه موقاف املغارىنا  إلخاوهتم     

ني، من ط خر الظهور على مستوى الساح  الدوليا  فقاد كاان علاى     املوريتاني
السلطات املوريتاني  أن طسرع اخلطى، حىت حتصل على ما فاهتا من ىناروز علاى   
الساح  الدولي  لك  طفرض وجودها ىنشكل حقيق  يف احملافال الدوليا . ومان    

ل، فرب يارة نافع  املفارقات أن املطال   املغرىني  مبوريتانيا قد ساعدهتا يف هيا اجملا
 فقد كان دور موريتانيا يف وحدة إفريقيا أكرب دالل  على ذل .
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فقد اجتم  الوفد املوريتا، م  الرئيس سينكور أثناء حضوره لالحتفااالت  
1251املخلِّدة ليكرى عيد االستقالل السنغايل 

، وقد حاول الرئيس السنغايل أن (1)
حممد ىنوست ، لكن حممد ىنوست  أخيطاه  ىنا  جيم  ىنني املختار، ووزير العدل املغر

العزة فرفض القدوم إ  املختار وطلب من املختار القدوم عليه؛ فااعترب املختاار   
طصرف حممد ىنوست  نوًعا من االستك ار؛ فلم يججب الطلب، لكن سينغور مج  مرة 

 5يف داكار قاسم الازهري  ومت اللقااء ياوم    ىنا  ثاني  ىنني املختار والسفري املغر
وكان لقاء ودًيا ومل يتوصال فيه إ  أي  نتيج  إجياىني  وكان كال   1251أيار /مايو

طرف يرفض أن يتنازل عن موقفه قيد أمنل . كما كانت غاناا ىنقياادة كاوام     
نكروما، أول دول  من جمموع  الدار ال يضاء اليت كانت طصنف يف صف املغرب، 

كاانون األول  /ديسامرب  91 طعلن اعترافها ىناجلمهوري  اإلسالمي  املوريتانيا  يف 
1250
(2). 

1251كانون األول /ديسمرب 15إ   15ويف 
مت ق ول موريتانيا يف األمام   (3)

املتحدة، ووّجه الرئيس الغا، دعوة إ  الرئيس املوريتا، لزيارة أكارا، فق لاها،   
فرفض حضور أ  مان  ىنا  وكان االستق ال على املستوى؛ مما غاظ السفري املغر

ق ال فغاظ طصرفه كوام  نكروما، وقال إنه يستغرب مان طصارف   مراسم االست
السفري، ألنه يقول "اطفقت م  احلسن الثا، على طفاصيل هيه الزياارة". وكاان   
الرئيس الغا، يهدف من وراء دعوة املختار إ  طضاييق اهلاوة ىناني املغارب     

طفااق حيفاظ   وموريتانيا، وإىنالغ الرئيس املوريتا، استعداد احلسن الثا،، أل  ا
للمغرب ماء وجهه، حىت لو كان احتاًدا فيدرالًيا فضفاًيا، لكن الرئيس املوريتاا،  
رد على مضيفه، ىن نه يقّدر املل  احلسن الثا، ويرغب رغ   صادق  يف أن يكاون  
لطيًفا معه، لكن اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  "ال طريى ىنشراء االعتراف هبا من 

ململك  املغرىني  لديها رغ   صادق  يف إقام  عالقات ط يعي  ما   املغرب. إذا كانت ا
اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وطسعى فعاًل ألن طجقيم معها عالقات أخّوة وحسن 

                                                 

 .955 ص س، املختار ولد داداه: م. (1)

 .955 ص موريتانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق، (2)
 .955املختار ولد داداه: م. س،  (3)
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جوار، وهو أمر ال ش  مفيد ىنالنس   لشع ينا، فإن عليها أن طعتارف ىناساتقالل   
ا مل يتم ذل  فإن اجلمهوري  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني ، دون قيد أو شرص، م

اإلسالمي ، رغم ما هبا من يعف طع  أىنعاده جيًدا، ستستمر يف مقاوم  املغارب  
 .(1)مستخدم  يف س يل ذل  كل ما يتاح هلا من وسائل"

وقد أصيب كوام  نكروما خبي   أمل ك رية، فلم يكن يتصور أن ييفه ميكنه 
كان حماًطا هبا والشهرة اليت اكتسا ها   أن يقاوم يغوطه املعنوي ، نظًرا للهال  اليت

شاركت موريتانياا يف   1251آذار /مارس 93إ   95كزعيم موحد إلفريقيا. ويف 
أيار املوايل يف منروفيا /مايو 19و 3مؤمتر االحتاد اإلفريق  امللغاش  يف ياوند ، ويف 

ا حاً ا يف يف جمموع  الدول اإلفريقي  وامللغاشي  "جمموع  منروفيا" اليت ستلعب دوًر
ط سيس منظم  الوحدة اإلفريقي ، ووّجه هيا املؤمتر الادعوة إ  جمموعا  الادار    

. وقد كّلاف  1259ش اص /ال يضاء، إ  االلتحاق هبم يف ليكس خالل شهر فرباير
رئيس املؤمتر طوم ان ىن ن يدعم ىنقوة دخول موريتانيا األمم املتحدة. وقد أوصات  

ىنق ول  1251نيسان /إىنريل 15العام  لألمم املتحدة يوم األغل ي  الساحق  يف اجلمعي  
ويف انتظار ذل  سّجلت موريتانيا انضامامات إ    دخول موريتانيا األمم املتحدة.

، 1251ش اص /فرباير 1املؤسسات الفرعي  لألمم املتحدة، منظم  الصح  العاملي  يف 
نظم  الدولي  للشاغل يف  ، وامل1251ِىناص /فرباير 3واللجن  االقتصادي  إلفريقيا يوم 

حزيران، واللجن  االقتصادي  واالجتماعي ، رغام معاريا  املغارىنا     /يونيو 90
وحلفائهم. وطتوجًيا هليا املسار، جاء ق ول موريتانيا النهائ  يف األمم املتحدة ياوم  

 .1251طشرين األول /أكتوىنر 11
ايل وغينيا، وقد اعتريت على دخول موريتانيا، أثناء النقاش وفود كل من م

 15زيادة إ  املتحدثني ىناسم املغارب، وىنعاض الوفاود العرىنيا . ويف ياوم      
ألقى الرئيس املوريتا، أول خطاب له أماام اجلمعيا     1251طشرين الثا، /نوفمرب

العام  لألمم املتحدة، وقد اطسم هيا اخلطاب ىنالشمولي ، واطساع األفق وعّ ر فياه  
ش السلم ، كما استغرب ما يتعرض له الشاعب  عن ط ين موريتانيا سياس  التعاي

اجلزائر  املنايل من ايطهاد على أيد  السلطات الفرنسي  اليت طتش مل ىناحلري ، 
                                                 

 .951 ص تانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق،موري (1)
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ومتع أن يجطلق سراح ىنن ىنله ورفاقه، وأن حيصل الشعب اجلزائر  على اساتقالله،  
 كما استنكر ما طعرض له الشعب الفلسطيين من طشريد على أياد  الصاهاين ،   

غب عنه أن يستهجن طصرفات النظام العنصر  يف جنوب إفريقيا وكايل   ومل ي
إدانته االستعمار الربطغايل يف إفريقيا، وقاطعه وفد املغرب ومعظم وفاود الادول   

 العرىني .
وىنعد اعتراف املنظم  الدولي  مبوريتانيا، خّفت حدة املطالب املغرىني ، وىنادأ  

ب من اجلنرال ديغول ومن الرئيس احلسن الثا، ي حمل عن س يل حلل القضي  فطل
السنغايل كليهما الوساط ، لكن موريتانيا ردت عليهما ىن ن التساوي  مشاروط    
ىناعتراف املغرب مبوريتانيا، وكيل  ىنعد االعتراف الدويل مبوريتانيا ختّلت مجهوري  
مايل عن مضايقتها ملوريتانيا وأصدرت أمًرا حلرم  ولد ىن انا  ىنغلاق معساكراطه    

   اليت كان يدرب فيها عمالءه ىنرعاي  ومساندة املغرب.التخري ي

 يموننا عن نأتخلر مما أبق جملة من االأتنتاجا  عبركها:
: أن موريتانيا واملوريتانيني عموًما، ال يجكّنون أ  سوء للمغارىنا  علاى   أواًل

الرغم من كل املضايقات وحماوالت التهميش وأحياًنا إرساال ىنعاض املخارىنني    
ار كيان الدول  الوليدة، اليت طعا، مان ط ااين األعاراق وختلاف     لزعزع  استقر

الوسائل، إال أننا نالحظ أن النخ   املوريتاني ، وعلى رأسها املختار ولد داداه ظّلت 
وملكه ىننعت ىنا  حتفظ الود واالحترام للمغارىن  ومل ينعت أحد منهم الشعب املغر

ىناا   التضخيم اإلعالم  املغر خيرج عن حدود اللياق  واألدب، ورغم ما قد يثريه
من استفزاز، وما حلمالت التشويه والسب والتجريح املغرىني  من مضاعفات ك رية 
على نفسيات املوريتانيني، خصوًصا أن إرادة االستقالل عن املساتعمر الفرنسا    
كانت يعيف  نتيج  هليمن  رجال الق ائل واإلقطاعيني اليين كانوا يستفيدون مان  

ىناإلياف  إ  أنه كان من املوريتانيني، من يرى يف االساتقالل   عمر.امتيازات املست
عن فرنسا يف هيه الظروف اليت ال طستطي  فيها موريتانيا صناع  إىنرة، ويف الوقت 
نفسه مهدَّدة من املغرب ىن نه نوع من اجملازف ، إال أن املوريتانيني أصاّروا علاى   

 م.استقالل دولتهم وطشييدها اعتماًدا على أنفسه



 

56 

: أن موريتانيا رغم طنكر إخوهتا وأشقائها العارب واوياازهم لصاف    ثانًيا
األطروح  املغرىني ، إال أن املوريتانيني قد اختيوا موقًفا عرىنًيا أصياًل من كل القضايا 
العرىني ؛ فاملوريتانيون ال حيتاجون إ  مساندة وعطف الدول العرىني  حىت يعّ روا عن 

، ىنل عّ روا عن مواقفهم جتاه القضايا العرىني  ىنتلقائي  دون اعتزازهم جبيورهم العرىني 
النظر إ  مواقف الدول العرىني  منهم وكان ذل  ىنارًزا يف ط ّن  موريتانيا لقضاايا  

وهو أمر مستغرب عّ ر املختار ولد داداه، الي   1231فف  عام  العروىن  واإلسالم.
ني  "نائب احلاكم الفرنس  كان يستعد لتسلم منصب نائب رئيس احلكوم  املوريتا

يف موريتانيا"، لصحيف  لوموند الفرنسي  عّ ر فيه عن استنكاره للمجازر الوحشي ، 
اليت ينظمها اجليش الفرنس  يف اجلزائر، وأعرب ىناسم شعب موريتانياا وىناسام   
حكومتها عن أمله أن يف طستجيب فرنسا ملطالب اجلزائر وأن متنحها االساتقالل،  

يتانيا يف كل مرة عن استهجاهنا للتصرفات الوحشاي  للكياان   كيل  عّ رت مور
الصهيو، يف فلسطني ومحلت َهّم القضي  الفلسطيني  يف احملافل الدولي  واإلفريقي ، 
وعملت على رىنطه ىنالنظام العنصر  يف جنوب إفريقيا كما منحات موريتانياا   

 جوازات السفر لكل فلسطيين يرغب فيها.
نيا قد طعريت للكثري من اإلغراءات من لدن الكياان  ومن املعلوم أن موريتا

الصهيو،، خالل مضايقتها من أشقائها العرب لكنها رفضت كل هيه اإلغراءات 
وفاًء مل ادئها رغم قّل  حيلتها، وهو ما يعود فيه الفضل حلكما  وحنكا  وقاوة    

نيني شخصي  املختار ولد داداه، وإن كان معاوي  قد ارطكب جرًما يف حق املوريتا
ىنإقام  عالقات دىنلوماسي  م  إسرائيل، لكن الشعب املوريتا، رفض هيه العالقا   
مجل  وطفصياًل حىت مت طرد السفارة اإلسرائيلي  وجتريف م ناها ىناجلّرافات ىن مر من 

 1251الرئيس املوريتا، حممد ولد ع د العزيز. وكان موقف موريتانيا من حارب  
ائل الدول العرىني  اليت قطعت عالقتاها ما    وايًحا ومشرًفا حيمل كانت من أو

 الواليات املتحدة األمريكي .
 :(1)ويصدق يف موقف موريتانيا م  أشقائها قول الشاعر

                                                 

 املقّن  الكند  "حممد ىنن عمري". (1)
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  اوإن الي  ىنيين وىناني ىناين أىنا   
 

 اوىنني ىناين عما  ملختلافد جادًّ     
 إن أكلوا حلم  وفارتج حلاومهم   

 
 وا مد  ىننيت هلام جمادا  موإن هد 

اهلوة طتس  ىنني السكان يف موريتانيا واملغرب عموًماا،  : أن الي  جعل ثالًثا 
وسكان الصحراء، رغم ما ىنينهم من رواىنط ديني  ووشائج عرقي ، هو ما قام ىناه  
املستعمر من استراطيجي  طفتيت األم  اإلسالمي  وجتزئتها إ  قط  متنافرة ومتمايزة 
ب كل منها يرفض أن يتحد م  إخوطه اآلخارين ويشاد عضادهم؛ فاخلطاا    

 االستعمار  عمل على طسميم هوي  األم  اإلسالمي .
وهو ما كان جلًيا يف خطاب الرعيل األول من اليين محلوا راي  االستقالل؛ 
فكانت كلماهتم وخطاىناهتم طفوح ىن يور الفرق ؛ مما جعل كل ُقطر يتمحور حول 

ولاو  ذاطه، ويفتخر ىنشكله ورجاله ىنعيًدا عن خطاب األم  الي  جيم  وال يفّرق. 
كان الرعيل األول مكوًنا طكويًنا إسالمًيا دقيًقا ملا وصلنا إ  هيا الفتور واالنسداد 

 ىنني أقطار األم  الواحدة.
لقد كان ىناإلمكان التركيز على هدف وحدة األم  اإلسالمي ، ولن جناد أ   
أحد خيالف ذل  ألن كل مسلم يتمع الوحدة، لكن خبطاب صريح ووايح، غري 

االستعمار  الي  غرسه يف عقول األجيال األو  اليت كوهناا   مشوب ىناخلطاب
خلدم  خمططاطه. والوحدة ليست مستحيل  ىنني األشقاء، عندما طكون لادى أويل  
األمر حكم  وحنك  وىنجعد نظر، وهو ما مت فعاًل عندما اطفق املل  احلسن الثاا،  

 واملختار على طوحيد ملف قضي  الصحراء.
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 الفصل الثاني
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ظلت قضي  الصحراء، حايرة يف الوجدان املوريتا، حىت ق ل احلصول على 
االستقالل؛ فلم يتر؟ املوريتانيون فرص  إال عّ روا فيها عن طشا ثهم ىنالصاحراء،   
الواقع  حتت االحتالل اإلس ا،، وهو ما عّ ر عنه املختار ولد داداه يف خطاىناه يف  

: "أدعو إخوطنا يف الصحراء اإلس اني  أن يفّكروا معنا من اآلن 1231آدرار "أطار" 
يف طرسيخ دعائم موريتانيا الكربى اقتصادًيا ورجوحًيا. أوّجه إليهم رسال  صاداق   
 (1)أرجوكم أيها املواطنون، إىنالغهم إياها جمدًدا، كما أدعو إ  وئام كاف  ال يظان

، ومن واد  درع  مشااًل إ  يفاف هنار  من شواطئ األطلس غرىنا إ  أزواد شرًقا
 السنغال جنوىنا.

لقد وّلى عهد الغارات والصراعات األهلي  ىنني هاؤالء وأولئا ، وأدعاو    
إخواننا يف طريس وآدرار سطيف وزمور، واخلط، أن يسعوا من أجال مساتق ل   

دنيا   مشتر؟، وأن يتقا وا معنا اآلفاق املشرق  اليت خي ئها لنا استغالل ثرواطنا املع
 وإعمار ىنالدنا.

إن مراع  آدرار وأزمور، مفتوح  أمام مواشيهم وواحاطنا طرحاب هبام يف   
وىناستطاعتهم ارطيادها ىن مان واالستفادة مان كارم الضاياف      (2)موسم الكيطن 

املوريتاني ، كما أن عليهم ىندورهم أن يجؤووا دون طردد مواشينا وخيامناا إذا ماا   
إ  االنتجاع وراء طل  احلدود املصطنع  اليت ن مل دعتنا يرورة ال حمل عن الكأِل 

 .(3)أن طزول من قلوىننا ق ل أن طجمحى من اخلرائط"
                                                 

ال يظان: هم اجملموع  اليت طتحدث اللهج  احلساني  واملوجودة أساًساا يف موريتانياا    (1)
والصحراء الغرىني  جنوب املغرب وطيندوف يف اجلزائر وإقليم أزواد يف مشال مجهوريا   

خالص  االندماج ىنني الق ائل العرىني  الوافدة والق ائل الصنهاجي  مايل. وعنصر ال يظان 
 ىنا .اليت كانت طقطن هيا اجملال الترا

 موسم قطاف الرطب والتمر يف واحات النخيل يف موريتانيا. (2)

، موريتانيا على 1231متوز /املختار ولد داداه: مقتطف من خطاب أطار يف فاطح يوليو (3)
 .5 ص ىنق،درب التحديات، مرج  سا
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ومما هو وايح أن مطال   موريتانيا ىنإدماج الصحراء الغرىني ، ال ميكننا وصفها 
إال ىنالطموح، الي  ال يتجاوز التمين، والتمين ال يصدق إال حيمل يستحيل فلام  

لرواىنط التارخيي ، والتع ري عن حسن الني  واالستعداد ملاد الياد   طتجاوز التيكري ىنا
شهدت ىنروز موريتانيا كطرف معيّن  1255للصحراويني واستعطافهم؛ إال أن سن  

ىناسترجاع الصحراء من يد اإلس ان مشّكل  ىنيل  طرًحا موازًيا لطارح املغارىنا    
 تعمر اإلس ا،.اليين يتش ثون شعً ا وملًكا ىناسترداد هيا اإلقليم من املس

فُفّسرت مطال   موريتانيا يف طل  اللحظ  من ىنعض احملللني، على أهنا ال طعدو 
أن طكون طكتيًكا لك ح مجاح املغارىن  اليين يطمحون لضم الكيان املوريتا، نفسه، 
وال يترددون يف وصفه ىناملتمرد على الشرعي ، إال أن نواكشوص أظهرت أن خيار 

 تراطيج ، ليس جمرد طكتي  اهلادف مناه معاكسا     يم الصحراء هو خيار اس
 الرىناص.

أذاعت اإلذاع  املوريتاني  ن ً  طعليًقا على الزيارة  1255آذار /مارس 2فف  يوم 
اليت قام هبا وزير خارجي  إس انيا إ  نواكشوص، السيد فريناندو ديكاستيا، جاء فيه 

 .(1)اني ""إن هنا؟ مشاكل ىنيننا وىنني إس انيا ه  موريتانيا اإلس 
فموريتانيا مني استقالهلا، وه  ططالب هبيا اجلزء من أرايايها يف نطااق   
سلم ، ومن حسن احلظ أن أعلنت إس انيا عن سياس  جديدة جتاه مستعمراهتا يف 
إفريقيا، وكان ليل  وق  طيب يف نفوس املوريتانيني اليين رحّ وا ىنه، فعليناا أن  

، فموريتانيا ال طريد أن طتخلى عن شرب واحد نفتح عهًدا جديًدا يف عالقات ال لدين
من أراييها ولن ط لوا جهًدا من جه  أخرى من أجل طوطيد عالقاهتاا ىنالدولا    
اإلس اني  ألننا نؤمن حبل املشاكل ىنالطرق السلمي ، وخاصا  إذا كانات هايه    
املشاكل ىنني دولتني هلما مصاحل مشترك  طفوق كل العراقيل، وون على يقني ىن ن 

الي  عمل ما ىنوسعه من أجال حشار    (2)هو الي  يسود اجلانب اإلس ا،ذل  
                                                 

 .13 ص موني  رحيم  مرج  ساىنق، (1)
حممد طاج الدين احلسيين: وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولي  املعاصرة ودورها يف  (2)

اع الصحراء الغرىني ، أطروح  لنيل دكتوراه دول  يف القانون العام، جامعا   نازطسوي  
حزياران  /ماعي ، الرىناص، يونيوحممد اخلامس، كلي  العلوم القانوني  واالقتصادي  واالجت
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أطراف أخرى يف ملف الصحراء، حىت يتسع له ح   مناوراطه م  املغرب وحاىت  
يضّيق على املغرب ىناحلد من طموحه يف استرداد أراييه املغتص   من ق ل اإلس ان 

دىنري امللف طتقااط  ما    . وهيا الوي  جعل الرهي  اإلس اني  لت(1))س ت  ومليلي (
اإلس اني  وك هنا منسجم ، على خاالف   -موريتانيا، ف دت العالقات املوريتاني  

العالقات ىنني الرىناص ومدريد، اليت شاهبا التوطر نتيج  الختالف الرهى ىنني ال لدين؛ 
فاملغرب ال يريد أن يتنازل عن شرب من أريه، ىنينما طسعى إس انيا إلحكام مناورهتا 

تمثل يف إدراج أطراف أخرى يف امللف )اجلزائار وموريتانياا(، وطتصارف    اليت ط
 وك هنا طسعى إ  طفعيل م دأ طقرير املصري.

  

                                                 

 .15 ص مويني  رحيم  مرج  ساىنق، (1)
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 املبحث األول

 تنأيق التحروا  
 الموريتانية - المغربية

مل يكن االطفاق ىنني املغرب وموريتانيا جمرد صدف  أملْتها ظاروف القضاي    
تغرية، وإمنا جاء هيا التالق  ىنعاد التث ات   الصحراوي  وفريها واق  األحداث امل

والتحر  والت ني، من حسن ني  الطرفني جتاه ىنعضهما الا عض، وىنعاد القطيعا     
واملفاصل  م  احلرب اإلعالمي  املفتوح  والتنافر، إ  االلتحام والتماس ، وطوحيد 

رغام  الرهى والوسائل خدم  للمصاحل املشترك  لل لدين. ومن املعلوم أن املغرب، 
ما سّ  ته مواقفه ملوريتانيا من مصاعب فإنه قد طوقف عن املطال   مبوريتانيا، ىنعاد  
ط سيس منظم  الوحدة اإلفريقي  واالعتراف مبوريتانيا كدولا  إفريقيا  كاملا     
السيادة، واللقاء الي  مج  ىنني املختار ولد داداه، والرئيس املصر  مجاال ع اد   

 ىنا .ل يضاء اليت كانت طدعم املوقف املغرالناصر أحد أعضاء جمموع  الدار ا
وقد طرسخت قناع  لدى املل  احلسن الثا، مفادها أن عليه أن يتخلص من 

 املشكل  املوريتاني  ىن قل األمثان وىنطريق  طتفادى العنف والقوة.

 : بناء الثقة بين البلدينعوال
ريق، كان املل  احلسن الثا، حيتاج لك  يقط  خطوات حا   على هيا الط

"صيان  ماء وجهه"، أ : احلصول على طنازالت من موريتانيا مل يكن ىنوساعها أن  
. وكان املغرب الي  خيشى من طفاقم عزلته الدىنلوماسي  ي حمل عان  (1)طقدمها له

، موعد انعقاد القم  اإلسالمي  األو  ىنالرىناص. 1252خمرج ومل يتوفر له إال يف سن  
                                                 

 .533 ص س، موريتانيا على درب التحديات، م. (1)
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م  ىنني موريتانيا واملغرب ىنفضل ىنعض الزعمااء  وق ل هيا التاريخ ظلت الصل  قائ
األفارق ، سينغور وسيخوطورى ومودي و كيتا وفيليكس هوفت ىناوني ، وىنعاض   

 األصدقاء لكال ال لدين، مثل: "جان روس" الفرنس .
لقد التقى موال  أمحد العلو  اىنن عم املل  وأحد معاونيه م  املختاار يف  

. 1252 ، لكن التط ي  احلقيق  مت سان   ودار ىنينهما حديمل ود 1251ىنرلني سن  
أيلول /فخالل القم  الساىنع  ملنظم  الوحدة اإلفريقي  يف أديس أىناىنا يف ىنداي  س تمرب

استق ل الرئيس املوريتا، الطيب ىنن هيم  وزير خارجي  املغرب وأكد له أنه  1252
القما   م عوث من املل ، وقال له: إن املل  احلسن الثا، يعتزم دعوطه حلضاور  

اإلسالمي  يف الرىناص وأن املل  يتمع منه ق ول الدعوة، فرد عليه الرئيس املوريتا، 
ىن نه إذا وجّجهت له نفس الدعوة اليت طجوّجه للرهساء عادة، فإنه لن ميان  يف احلضور. 

ىنعمل احلسن الثا، "إ  فخام  الرئيس السيد املختاار   1252أيلول /س تمرب 10ويف 
اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني " ىنرقي  ي دو أهنا ع ارة عن طعمايم  ولد داداه رئيس 

من الشهر نفسه أىنرق الرئيس املوريتا، إ   13موجه إ  كل الدول املدعوة. ويف 
 املل  احلسن الثا، لي لغه ق ول الدعوة.

ومن املعلوم أن العديد من زمالء املختار مل يوافقوا على ق وله للدعوة حبجا   
سن الثا، لن يعترف صراح  مبوريتانيا، وأن جناح الرئيس املوريتا، يف هايا  أن احل

املؤمتر مس ل  فيها نظر، لكن الرئيس ىنّدد خماوف رفاقه. يقول الرئيس املوريتاا،  
املختار ولد داداه: "عندما رأيت احلسن الثا، حماًطا ىنلجن  االستق ال عناد سجاّلم   

 ما شعرت ىنه".الطائرة خامر، شعور ىناالرطياح قّل
ورغم كل املشاعر واجلراح اليت خّلفها طعامل املغرب م  موريتانياا، فاإن   
موريتانيا وإن كانت ه  الكاس   دىنلوماسًيا لكن ال جمال للت اه  ىنل يتعني علاى  
املوريتانيني، مساعدة أشقائهم على ط  صفح  شاق  ىنالنس   للموريتانيني ومجاّرة  

عليهم ال حمل عن إقام  شراك  وافي ، والعمل مًعا على ىنالنس   للمغارىن . وىنالتايل 
 إقام  عالقات أخّوة مثمرة ىنالنس   للشع ني الشقيقني.

وكان أىنو طالب الي  ُكّلف مبرافق  الرئيس قد مهس يف أذنه وقال له امللا   
ي لغكم ىن نه إذا كان لديكم ما طريدون التحدث عنه ىنإمكانكم إىنالغ  ىناه، فارد   
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لديه ما يريد التع ري عنه سوى فرحته ىنوجوده يف املغرب والتعرف عليه، ىن نه ليس 
عليه وشكره على حسن االستق ال، فقال أىنو طالب ىنعد صمت: املل  يظان أن  
لديكم اقتراحات ىنش ن الرواىنط املستق لي  ل لدينا، فرد عليه ىن نه ال يوجاد لدياه   

 معروف لادى  ش ء خاص وأرجو أن ال أكون قد خي ت ظنه، واملوقف املوريتا،
 .(1)جاللته ليس موقًفا طكتيكًيا أو ظرفًيا، إنه موقف م دئ  وثاىنت

وعلى هامش القم  اجتم  املختار واملل  احلسن الثا، على مائدة مجعهماا  
عليها ىنو مدين يف إقامته، وقد ط ادل الطرفان ع ارات الترحيب واجملامل  وىنعاض  

هبيا اللقاء ىنني األشاقاء، وطلاب    املزاح، كما عّ ر الرئيس اجلزائر  عن غ طته
احلسن الثا، من املختار ال قاء ىنعد القم  ىنيومني أو ثالث  ملناقش  صيغ التعاون ىنني 

حزياران  /من يونيو 3ال لدين، وط ادل الطرفان الوفود لتعزيز التعاون ىنينهما. ويف 
حلسن الثاا،  انعقد لقاء الدار ال يضاء ىنني احلسن الثا، واملختار، وعّ ر فيه ا 1210

عن ثقته ىنالدور االستراطيج  الي  ستلع ه موريتانيا ىنني إفريقيا واملغرب، وقاال  
احلسن الثا،: "إن املغرب الي  يتعني عليه احلفاظ على نفوذه السحيق يف إفريقياا  
الغرىني  وططويره، حباج  إ  موريتانيا مستقرة صديق  وحليف ، وقد قال يل سينغور 

لو كانت موريتانيا غري موجودة لتعّين عليناا خلقهاا كدولا     أكثر من مرة: إنه 
حاجزة ىنني املغرب وإفريقيا الغرىني ، واختتم: إن الرئيس ىنو مدين عّ ر عن وجها   

مبوريتانيا على موقفهاا مان   ىنا  فما هو ط ثري االعتراف املغر. (2)النظر نفسها"
 الصحراء؟

مبوريتانيا قد ختّلصت ىنا  إن عالقات الرىناص ونواكشوص ىنعد االعتراف املغر
من هواجس الش  والري   والتوجس وعدم الثقا  واالعتصاام ىنساوء الظان     
وطراكمات العجّقد اليت ظلت مستحكم  يف مفاصلها ردًحا من الزمن، فقد شاّكل  
االعتراف أريي  لتالق  إرادة ال لدين السياسي  هبدف طوحيد رهيتهما لتدىنري ملف 

 مًعا.القضي  الصحراوي  اليت هتمهما 

                                                 

 .533 ص س، املختار ولد داداه، م. (1)

 .930 ص س، املختار ولد داداه، م. (2)
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 مرونة الموقف الموريتاني
حاول املل  احلسن الثا، خالل لقاء الدار ال يضاء إقناع ولد داداه ىنرغ تاه  
الصادق  والعميق  يف إقام  عالقات وثيق  ومتنوع  ىنني ال لدين اجلارين، وقد اقتنا   
ييفه ىنصدق نيته؛ ويف معرض حديثه عن قضي  الصحراء الواقع  حتت االحاتالل  

قال املل  احلسن الثا، للرئيس املوريتا، إنه كاان يعتقاد أن مطال ا     اإلس ا، 
موريتانيا ىنالصحراء مل طكن إال طكتيًكا ومناورة اهلدف منها الضغط على املغارب  

أعتقاد   (1)لالعتراف ىناستقالهلا، واآلن وقد حتقق االعتراف مبوريتانيا وىنشاروطها 
نا علاى طارد املساتعمر    أنكم لن طتخلوا عن مطال كم فحسب، ىنل ستساعدون

. ف جاىنه الرئيس املوريتا، ىن ن األمر على خالف ذل ؛ فموريتانيا ماا  (2)اإلس ا،
فتئت طؤكد على أن الصحراء جزء ال يتجزأ من طراهباا الاوطين ياتعني عليهاا     
استرجاعه وأن املستعمر هو الي  قّسم األرض املوريتاني  إ  مساتعمرة فرنساي    

 وأخرى إس اني .
ن جواب الضيف مل َيرجْق ملضيفه، لكن املضيف مبا عجردف عناه مان   ي دو أ

حصاف  سيطر على أعصاىنه، وقال: إذا شئتم ال نتحادث اآلن إال عان حتريار    
، فارد علياه   (3)الصحراء من املستعمر اإلس ا،، على أن نتطرق ملصريها فيما ىنعد
ا ميكان وصافه   الضيف ىنالق ول. وجاء ال يان اخلتام  للقم  متضمًنا يف جوهره م

 ىنت سيس التضامن ىنني ال لدين من أجل التسري  ىنرحيل االستعمار اإلس ا،.
اليت  1210كانون األول /ديسمرب 15وكانت قم  نواذي و الثالثي  اليت انعقدت 

رمح  ا، علاى   -مجعت هوار  ىنومدين، واملختار ولد داداه واملل  احلسن الثا، 
اليت ين غ  القيام هبا من أجل التعجيل ىنرحيال   ُكّرست ملناقش  األعمال - اجلمي 

االستعمار. فقد استعرض القادة خمتلف أوجه العمل العسكر ، لكنهم اسات عدوه  
لصاحل العمل السياس  والدىنلوماس . وقد مت االطفاق على أن موريتانيا ه  أكثار  
اًل ال لدان الثالث  مالءم  النطالق أ  عمل يقام يد اإلس ان، ويكون العمل عما 

                                                 

 .930 ص س، املختار ولد داداه: موريتانيا على درب التحديات، م. (1)

 .930 ص املختار ولد داداه: موريتانيا على درب التحديات، مرج  ساىنق، (2)
 .930 ص س، املختار ولد داداه: م. (3)
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من ش نه أن يساعد الصحراويني على ىنناء حرك  حترر قوي  من جه ، وأن يلفات  
 انت اه الرأ  العام الدويل عموًما واألمم املتحدة خصوًصا من جه  ثاني .

ومت االطفاق على إنشاء حمط  إذاعي  موجه  خصوًصا للصحراويني، لكنها مل 
. وكانت هيه القم  مناس   للرئيس طر النور ىنس ب انعدام الثق  ىنني اجلزائر واملغرب

ىنومدين للت كيد على ما س ق له أن قاله لكال القائدين، وهو أن اجلزائر ال مطالب 
هلا يف الصحراء وأهنا طض  جهودها حتت طصرف شقيقتيها )موريتانيا واملغرب( من 

 .(1)أجل مساعدهتما يف التعجيل ىنرحيل االستعمار اإلس ا،

 الموقف الموريتاني تجاوك مرحلة التردد في
ظلت موريتانيا مترددة يف التعاط  م  املغارىن  مني استقالهلا وحىت دخول ملاف  
طصفي  االستعمار يف الصحراء الغرىني  أطواره النهائي ، وقد عّ ار املوريتاانيون كلماا    
سنحت هلم الفرص ، صراح  أو ىنصف  يمني  عن التخوف الاي  يعتار  نظارهتم    

س ب ما طرسب يف أذهاهنم من مواقاف املغارب املمانعا     للمغرب وقادطه، وذل  ىن
الستقالل موريتانيا ىناعت ارها جزًءا من املغرب، وحىت ىنعد ط ادل التمثيل الدىنلوماسا   
ىنني ال لدين، وطع ري احلسن الثا،، أكثر من مرة ىنالقول والفعل، عن احترامه ملوريتانيا، 

ل  مل يفلح ولو ىنشكل مؤقت يف إذاىنا   وسعيه إلىنرام طعاون ىنناء ومثمر معها. إال أن ذ
اجلليد الي  جتمد يف أذهان القادة املوريتانيني فظلت السياس  املوريتانيا  أقارب إ    
اجلزائر منها إ  املغرب، ف قيت موسوم  ىنسياس  اجلزائر، معتربة أن ذل  هاو أكارب   

ىن طروحتاها،  رادع ملطامح املغارىن  يف موريتانيا. وىنالتايل ىنقيت موريتانياا متمساك    
"موريتانّي  الصحراء" وسامهت يف خلق نواة ال وليساريو، وذل  ىنفتح مكتب هلاا يف  

 .(2)نواكشوص، وط سيس العمل النضايل انطالًقا من األراي  املوريتاني 
لكن ال ني  اهليكلي  للنظام السياس  واالقتصاد  واالجتماع  يف موريتانياا  

  م  املغرب، أكثر من اطساقه م  نظاريه  أقرب يف شكلها ومضموهنا، إ  التقاط
                                                 

 .935 ص ،1235احلسن الثا،، مل  املغرب: التحد ، الط ع  الثاني ، املط ع  امللكي ،  (1)
ب والصاحراء  ، ومساح  املغار 9مساح  موريتانيا مليون وثالثون ألًفا وس عمائ  كلم (2)

 .9ألف كلم 935، ومساح  الصحراء وحدها 9س عمائ  وعشرة آالف ومثامنائ  كلم
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اجلزائر  ذ  التوجه االشتراك ؛ ف در؟ ال لدان أمهي  طعاوهنماا للتغلاب علاى    
املخاطر اليت ميكن أن يفرزها وجود طنظيم سياس  مسلح معاد ألحدمها ومت ااين  
ومتناقض أيديولوجًيا معهما رمبا خيلق ىنؤرة طوطر وايطراب هتدد استقرار كياهنماا  

وًصا موريتانيا حديث  التكوين والنش ة. وهو إدرا؟ ينسحب علاى أمهيا    وخص
موريتانيا ىنالنس   للمغرب يف أ  هنج ستسلكه للحل. ىناإلياف  إ  أن موريتانياا  
ه  األقدر على طسويق امللف على املستوى اإلفريق ، نظًرا ملصاداقي  وجاذىنيا    

اب الكاثري مان القاادة    اخلطاب لدى الرئيس املوريتا،، فهو مركز ثق  وإعج
األفارق ، فتحول ىنني عشي  ويحاها من ىندو  حمل سخري  من أشقائه وحمل هتكم 

 من لدن ىنعض األفارق ، إ  حكيم يريد الكل وساطته ويست نس حبكمته وآرائه.
لقد أدر؟ احلسن الثا، ىنيكائه وفطنته أن صديقه اجلديد ميل  من املؤهالت 

التعويل عليه يف طفنيد ما طروج له اجلزائار. وكاان   والكفاءة واحلصاف  ما ميكنه 
املغرب مويوًعا ىنني خيارين: االطفاق م  موريتانيا أو الق ول ىندولا  صاحراوي    
مستقل  طدعمها إس انيا وطؤيدها اجلزائر؛ فاختار املغرب احلل األول ألنه األقادر  

، (1)على إيعاف املوقف اإلس ا، الي  يقتات على خلق فجاوة ىناني ال لادين   
وىنالتايل سد ال اب أمام قيام دول  صحراوي  رغًما عنه، وكايل  إث اات حقاه    
التارخي  يف استكمال وحدطه التراىني  وإيعاف موقف اجلزائر احلامل  خبلق كيان يف 
الصحراء يدين هلا ىنالوالء؛ ومن جهتها أدركت موريتانيا أمهي  التعاون والتقاارب  

راي  ىنني ال لدين الشقيقني. وهكيا دخلات  م  الرىناص حلسم قضي  الصحراء ىنالت
موريتانيا واملغرب يف مرحل  جديدة طط عها الصراح  والثق  املت ادل . فما ه  أوجه 

 التعاون والتقارب اليت ميزت التدىنري املشتر؟ مللف الصحراء؟

 المغربي بطإن الصحراء - : التنأيق الموريتانياثاني
تا، حبتمي  التعااون ىنيناهما وطنسايق    واملوريىنا  لقد اقتن  الطرفان: املغر

جهودمها على املستوى الدويل هبدف طصفي  االستعمار. وال خيلو هيا التعاون من 
                                                 

وآفاق الوحدة، أطروح  لنيل ىنا  أمحد ىنن كوكوس: العالقات ىنني دول املغرب العر (1)
 .511 ص ،1232دكتوراه دول  يف القانون العام، كلي  احلقوق الرىناص، 
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ىنرامجاطي  من كال الطرفني؛ فموريتانيا اليت كانت طريد كل الصاحراء، أصا حت   
أكثر مرون  وطق ل املساوم  على نصيب من الصحراء مقاىنال حتصاني مناطقهاا    

سامه  يف طرد املستعمر اإلس ا،؛ واملغرب الاي  كاان طموحاه    الشمالي ، وامل
يتجاوز الصحراء، أص ح ينسق م  موريتانيا ويعتربها شريًكا ط يعًيا ويراهن عليها 

 يف طرد احملتل اإلس ا، وجلم اجلار اجلزائر .

 تنأيق الحملة الدبلوماأية والقانونية
 إقليم الصحراء ساارع احلسان   إثر حماول  إس انيا طغيري الويعي  القانوني  يف

دىنلوماسي  هدفها طنوير العامل حول املطالاب املغرىنيا ،    (1)الثا، إ  القيام حبمل 
ويرورة من  األمر الواق  الي  طريد إس انيا فريه يف اإلقليم، وقد حاول إقصااء  
اجلزائر وإىنعادها عن القضي  مرّكًزا على التقارب م  موريتانيا؛ وقد أرسل املغرب 

وزيره األول أمحد عصمان ووزير خارجيته أمحد العراق  إ  مدرياد   1215سن  
 فنجحا يف ط جيل احلكم اليايت.

وقد أشر؟ املغرب ججّل القوى السياسي  من أجل شرح موقفه وإن كانات  
هيه احلمل  مل طجكّلل ىنالنجاح الي  كان مؤّماًل منها فإهنا قد كس ت ط ييد عدد من 

كن دخول موريتانيا إ  جانب املغرب كان له أثر ك ري علاى  سالمي . لالدول اإل
ألن إس انيا، ونتيج  لتصفي  حساىنات طارخيي  م  اململك   (2)مرون  املوقف اإلس ا،

املغرىني ، طفضل إن ُقّدر هلا طر؟ الصحراء أن ال ينفرد هبا املغرب، وهو ما عملات  
يف االهتماام هبايه    إس انيا جاهدة من أجل خلق أطراف أخرى طواز  املغارب 

القضي ، خاص  وأن إلس انيا عالقات م  موريتانيا متميزة ألهنا مل طعكر صافوها  
خالفات طارخيي  عكس املغرب. ومبا أن إس انيا قد طعودت على اللعب على وطار  
اخلالف ىنني األطراف املعني  ىنتدىنري ملف الصحراء، فه  ختشى أ  طقاارب ىناني   

 ش نه أن يشّكل يغًطا عليها. موريتانيا واملغرب، ألنه من
                                                 

اس  اخلارجي  للمغرب، دار النجاح اجلديدة، الط ع  ميغل هرناندو د  الراماند : السي (1)
 .519 ص ، طرمج  ع د العايل ىنروك ،9003األو ، 

الطالب جدو ولد الزين: العالقات املغرىني  املوريتاني ، احلصيل  واآلفاق، رسال  لنيل دىنلاوم   (2)
 .9005-9003الدراسات العليا املعمق  يف القانون العام كلي  احلقوق، ظهر املهراز، فاس 
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وعندما الحظت إس انيا سرع  وطرية التعاون ىنني نواكشوص والرىناص وحماول  
طنقي  األجواء ىنني اجلزائر واملغرب، ىنادرت ىنإرسال وزير خارجيتها لوىنيز ىنرافو إ  
الرىناص الستطالع الوي ، خشي  منها أن يتفق ال لدان علاى طساوي  مشاترك     

إس انيا مل طفقد األمل يف اطساع اهلوة ىنني الرىناص ونواكشوص،  للقضي ، وإن كانت
خصوًصا أن الرئيس املوريتا، املختار ولد داداه قد صّرح خالل زيارطه للي ياا يف  

 .(1)ىن ن ىنالده ال طزال متش ث  مبطال ها يف الصحراء 1210أيار /مايو 13
املغارىن . ويف ساعيه   لكن الوزير اإلس ا، مل يتوصل إ  أي  نتيج  من لقائه م 

الدهوب من أجل خلق طضامن ىنني األشقاء الثالث ، اجتم  احلسن الثا، وهاوار   
ىنومدين يف طلمسان من أجل طيويب اخلالف ىنينهما، وكانت حمادثاهتما شامل  وىنّناءة 
مت التعرض فيها ملستق ل ىنلديهما والشكل الي  جيب أن طكون عليه عالقاهتما؛ وىنعد 

مسان أوفد املغرب وزير داخليته إ  نواكشوص إلطالع الرئيس املوريتا، هناي  لقاء طل
على فحوى اللقاء الي  جرى ىنني ىنومدين واحلسن الثا، يف طلمسان، وقدم له دعوة 

 لزيارة الرىناص، فَق دل املختار الدعوة.ىنا  من طرف العاهل املغر
حزيران /يونيو 3لن يوم ويف أعقاب لقاء املل  احلسن الثا، والرئيس املوريتا، أع

عن اطفاق مودة وحسن جوار ىنني ال لدين الشقيقني وعن رغ تهما يف التعااون   1210
م  األمم املتحدة. ومبجرد عودة الرئيس املوريتا، من الرىناص أوفدت إسا انيا وزيار   

لنواذي و، ليلتقا  الارئيس    1210حزيران /يونيو 19خارجيتها إ  موريتانيا يوم 
وىنعد هيه املقاىنل  صّرح الرئيس املوريتا، ىن هنما ط احثا حاول قضاي    املوريتا،. 

 .(2)الصحراء، وميكنين أن أقول: إن وجه  نظرنا غري متفق  يف هيه القضي 
وكان الرئيس املوريتا، خالل لقائه ىنالوزير اإلس ا، قد س له عان موقاف   

س ا، ىن ن إسا انيا ال  إس انيا من الصحراء الواقع  حتت سيطرهتا، ف جاىنه الوزير اإل
مليون دوالر أمريك  يف السن  على  930ططلب شيًئا من الصحراء، ىنل طنفق م لغ 

كل املواطنني الصحراويني لرف  مستوى حياة السكان، مث إهناا ساتتر؟ اخلياار    
للسكان يف طقرير مصريهم ىنعد ذل ، وإن الثروة املعدني  اليت اكتشافتها إسا انيا   

                                                 

 .151 ص قاسم الزهري : ميكرات دىنلوماس ، مرج  ساىنق، (1)
 .930 ص س، املختار ولد داداه، م. (2)
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هتم؛ ورد الرئيس املوريتا، ىن ن طقرير املصري الي  طتحدث عنه سيتم استغالهلا لفائد
إس انيا ال يصح ىنالنس   لسكان رحل نعرف حالتهم من الفقر وقل  الاوع ، وإذا  

فالنتيج  معروف  مس ًقا، ولن طكون إال طرديًدا   ا ،نجّظم استفتاء حتت النفوذ األجن
قامت ىنه ىنريطانيا العظماى يف   ملا يوح  ىنه صاحب النفوذ، ولنا يف االستفتاء الي 

ج ل طارق خري مثال على ذل  م  أننا كّنا وما زلنا نؤيد إس انيا يف اساترجاع  
هيا اجلزء من أراييها. وأويح الرئيس املوريتا، أن خري س يل حلل هيه املشكل  
أن طتماشى إس انيا م  روح العصر لتحرير هيا اإلقليم، وذل  ىنالتفاهم م  األقطار 

رة اليت طعترب الصحراء منتمي  هلا، وإن كانت اجلزائر ال حّظ هلا يف الصحراء. اجملاو
وقد عّقب الوزير اإلس ا، على كالم الرئيس قائاًل: "إن الصحراء ه  ِمْل  ق ال  
كل ش ء للصحراويني، وإذا كانت هنا؟ مطام  مشروع  ل عض األقطاار فها    

ا، كان حازًما كعادطه يف الرد، فقال . لكن الرئيس املوريت(1)ملوريتانيا دون سواها"
، لقد استفادت إس انيا كثرًيا من (2)للوزير اإلس ا،: انتهى عهد سياس  "َفرِّْق َطسجْد"

خالفاطنا م  املغرب، وخالفات املغرب م  اجلزائر، لكن حال  جديدة قامت اليوم 
مصااحلها   ىنني األقطار الثالث ، حيمل حّل الوئام ىندل الشقاق، وأخيت طتعاون يف

املشترك ، وذّكره ىن ن موريتانيا غري مستعدة للدخول يف أي  مناورة من شا هنا أن  
طضر ىن شقائها "املغارىن "، وحىت لو عجرض علينا اليوم طسّلم الصحراء فلان نق ال   
ىندون موافق  جرياننا. وأحسن س يل هو أن طتفق إس انيا م  األطراف اليت طعنيهاا  

 .(3)هم مجيًعاالصحراء، وأن يتم ذل  ىنريا

 اللوية الوطنية معروة الهاه وتفأير المحومة لمفلوم

ىنعد احلمل  الدىنلوماسي  والقانوني ، قّدم املغرب ىنالتنسيق م  موريتانيا اقتراًحا 
للجمعي  العام  لألمم املتحدة يف دورهتا التاسع  والعشرين يقض  ىناستشارة حمكم  

. ومتت إعادة طرح املقترح من ق ل وزيار  العدل الدولي  يف مس ل  طارخيي  وقانوني 
                                                 

 .153-151 ص قاسم الزهري : ميكرات دىنلوماس ، مرج  ساىنق، (1)
 .931 ص س، املختار ولد داداه: م. (2)

 .950 ص س، املختار ولد داداه، م. (3)
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خارجي  العراق على األمم املتحدة إلخضاع قضي  الصحراء مل دأ احلال السالم    
اع، فق لت موريتانياا  نازللمنازعات، داعًيا موريتانيا إ  املشارك  يف حّل هيا ال

 15 (1)يف 5929املقترح ومل طعاريه اجلزائر مسّهل  ىنيل  املصادق  علاى القارار   
 .1215كانون األول /ديسمرب

اإلس ا، إ  نتيج  سل ي ، اطفقات   - املوريتا،/ اعندما وصل احلوار املغرىن
األطراف على التحكيم "القانو،" الدويل. كان املغرب وموريتانيا يستهدفان مان  
ورائه إث ات سيادهتما وملكيتهما، وىنالتايل يتجاوزان، يف حال ث وت ذل ، قرارات 

رير املصري ويسترجعان الصحراء ىندون قلق دويل وال إزعاج جزائر  االستفتاء وطق
أو صحراو . وكانت إس انيا طرى يف احملاول  القانوني  وسايل  طسااعدها علاى    

املوريتاني  وطعّزز خطتها الرامي  إ  قيام دولا    -ططويق مشروعي  املطالب املغرىني  
لى الصراع القانو، ف وعزوا مستقل  يف الصحراء الغرىني . إذن، اطفقت األطراف ع

 مدججني ىنالوثائق. لألمم املتحدة ىنت ين املويوع، وأرسلوا وفودهم إ  الها 

حاول املغرب وموريتانيا يف ىنداي  األمر إقناع إس انيا ىناملوافق  علاى حكام   
قضائ  يصدر عن حمكم  العدل الدولي  ىنغض النظر عن مضامونه، أ : الق اول   

س انيا رفضت االقتراح القائم على استصدار حكم قضاائ   ىنقرار إلزام ، غري أن إ
إلزام . وىنس ب رفض إس انيا هليا احلكم، اجته الطرفان وو احملكم  طال ني رأًياا  
استشارًيا، مبعع آخر، طقدم حمكم  العدل الدولي  وجه  نظرها حاول الارواىنط   

لقارار   يا. ووفًقاالقانوني  اليت كانت قائم  ىنني الصحراء وكل من املغرب وموريتان
، ُطلاب  1215كانون األول /ديسمرب 15الصادر ىنتاريخ  5929األمم املتحدة رقم 

 من احملكم  إعطاء رأيها االستشار  ىنالنس   للسؤالني التاليني:

عناد   - الساقي  احلمراء وواد الايهب  -هل كانت الصحراء الغرىني   -1
 ل  اإلجاىن  السل ي :استعمارها من ق ل إس انيا أرًيا ىندون سيد؟ ويف حا

ما ه  الرواىنط القانوني  اليت كانت قائم  ىنني هيا اإلقليم وكال مان    -9
 اململك  املغرىني  واجملموع املوريتا،؟

                                                 

  د : السياسا  اخلارجيا  املغرىنيا ، مرجا  سااىنق،     ميغل هريناندو د  الرامانا  (1)
 .515 ص
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للرد على هيين السؤالني، عقدت حمكم  العادل اجتماعاات متواصال     
، وعلاى  1213متوز /يوليو 50آذار إ  /مارس 93استمرت طيل  الفترة املمتدة من 

ار ثالثني جلس ، ومبشارك  ك ار االختصاصيني يف احلقوق والتاريخ والسياسا   مد
الدولي ، اليين ميثلون كاف  األطراف املعني  ىناملشكل  الصحراوي ، ىناستثناء اجل ها   

 .الشع ي  لتحرير الساقي  احلمراء وواد اليهب

ادة يف حماول  حتديدها ملضمون ع ارة: "أرض ىندون سيد" رأت احملكم  أن سي
االستعمار يف منطق  ما طشترص انعدام كاف  أشكال السيادة احمللي ؛ األمر الاي  ال  
ينط ق على الصحراء الغرىني  اليت كانت "طسكن فيها ق ائل أو شعوب ذات نظاام  
اجتماع  وسياس ، وه  ال طجعّد أرًيا ىندون سيادة"، وأن إس انيا كانت حباجا   

 .شيوخ الق ائل املقيم  يف منطق  االحتالللضمان سيادهتا إ  عقد اطفاقيات م  

رّكزت احملكم  يف معاجلتها هليه املس ل  على نقطتني: طنص األو  على أناه  
"يف فترة االستعمار، كان يقطن الصحراء سكان، وهؤالء ىنالرغم من أهنم رحال  
ومتنقلون فإهنم مقسمون، اجتماعًيا وسياسًيا، إ  ق ائل يشرف عليهاا رهسااء   

ىناا   لتمثيلها"؛ وطرفض الثاني  رىنط السيادة الق لي  قانونًيا ىنالسلطان املغر مؤّهلون
أو مبوريتانيا ألن هيا مويوع آخر مستقل؛ فالسيادة إذن للق ائل أو حسب ماا  
جاء يف كلم  القاي  األمريك  ديالر: إن اإلقرار ىن ن اإلقليم مل يكن ىنال سايد ال  

ملعني ، نظًرا لوجاود ق ائال مساتقل     يعين أنه كان حتت سيادة دول  من الدول ا
 ىناملنطق  ططّ ق نوًعا من التنظيم االجتماع  والسياس .

ىنني أشخاص، رواىناط   اإلشكاالت املت ّطي  من معع الرواىنط القانوني  "رواىنط
القانوني  الايت   إقليمي ، رواىنط ق ائل ىنالسلط ..." حتصر املشكل  ىنتحديد العالقات

 .(1)غرىني  أو اجملموع املوريتا،طرىنط الصحراء ىنالسيادة امل

من ناحي  أو ، عاجلت احملكم  رأ  املغرب القائم على ال يع  مبفهوم قانو، 
يفصل الدين عن السياس  ويرفض األخاي ىناملواصافات السياساي     ىنا  غر -

السلطوي  ملفهوم ال يع  اإلسالم ؛ ليل  فإن م ايع  ىنعاض الق ائال للسالطان    
سيادة سياسي  ىناملعع احلقوق  والتملك . ولك  ختارج  ال طعين وجود ىنا  املغر
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احملكم  ىنإجاىنات حمددة، عمدت إ  حتديد رواىنط السيادة مبس لتني: طشترص األو  
وجود مراسيم سلطاني  طث ت سلط  املغرب يف الصحراء، وطشترص الثاني  اعتاراف  

 دول أخرى ىنسيادة املغرب على الساقي  احلمراء وواد اليهب.

ىنالوثائق وجود  عن وجه  نظر املغرب مؤكًدا (1)لقاي  الل نا، عمونداف  ا
سيادة للسلطان، وذل  من خالل الظهائر، طعيني الشيوخ، حتصايل الضارائب،   
القرارات العسكري ، والء ق ائل طكن  للمخزن الشريف ، متثيل الشيخ ماء العيانني  

إ  املنطقا ،...إ..   يف الساقي  احلمراء، ال عثات العساكري  ىنا  للسلطان املغر
وىنالتايل، فإن الصحراء جزء من املغرب ىنفضل الارواىنط القانونيا  املضااف  إ     

 .العالقات العرقي ، الثقافي ، والديني 

رفض القاي  د  كاسترو احلجج املغرىني  وداف  عن موقف إس انيا معترًبا أن 
غارب يف إقلايم   ما س ق ذكره ال يقدم إث اطات كافي  على وجود سلط  فعلي  للم

 الصحراء، وأن ق ائل طكن  وحدها كانت طعلن والءها للسلطان ىنينماا الق ائال  
األخرى املتنقل  فإهنا كانت مستقل  متاًما. كما أن الشيخ ماء العينني مل يكن خليف  
للسلطان، وإمنا خصم له، وميارس صالحياطه ىناستقالل طام عن املخزن. كماا أن  

منطق  السوس، وىن ن حدود املغرب طقاف عناد واد    إرساليات املخزن مل طتعد 
 درع  فقط.

أقوال املغرب وإس انيا مًعا؛ فمان ناحيا  أو    موريتانيا ىناملقاىنل، دحضت 
رفضت وجود سيادة كامل  للسلطان على عموم الصحراء؛ إذ إن ق ائال طكنا    
كانت وحدها مرط ط  ىنعالقات ىنيع  م  سلطان املغرب، أما الق ائال األخارى،   

ص  الرقي ات، فقد كانت طاىنع  للمجموع املوريتا،. ومن ناحي  ثاني ، أكادت  خا
وجود عالق  مساواة ىنني السلطان والشيخ ماء العينني، يشوهبا عالقاات حتاالف   
وليس عالقات ىنيع . واجهت احملكم  التناقضات املايكورة ىنااقتراحني، أواًل: مل   

الغرىني ، ىنينما متكن السلطان، مان  ميارس املغرب "السيادة اإلقليمي  على الصحراء 
جه  أخرى، من اكتساب سلط  على ىنعض ق ائل اإلقليم". ثانًيا: ال طث ت احلجج 
املقدم  وجود ممارس  فعلي  "لسلط  مغرىني  على الصحراء الغرىني ". ىنناء على هيين 
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احملكم  إ  نتيج  مفادها أن "ال وجود أليا    االقتراحني وىنعد مناقشتهما طوصلت
ط  سيادة ىنني املغرب والصحراء الغرىني ، ولكن، وججدت راىنط  والء قانوني  ىنني راىن

 لإلقليم، ولكن ىنعض السكان فحسب". السلطان وىنني ىنعض السكان الرحل

من ناحي  ثاني ، ناقشت احملكم  املعاهدات الدولي  اليت أىنرمتها ىنعض الادول  
ب يف موقفه ىنوجود حقاوق  األوروىني  م  سلطان املغرب، واليت يرطكز عليها املغر

 .طارخيي  معترف هبا للمغرب يف الصحراء

انتهت املناقشات احلادة إ  رأ  نّص على عدم ث ات االعتراف الدويل مان  
طرف دول أخرى ىنالسيادة اإلقليمي  للمغرب على الصاحراء الغرىنيا  يف فتارة    

1323و 1351االستعمار اإلس ا، رغم أن ىنعض الوثائق، وخاصا  معاهاديت   
(1) ،

طشريان إ  االعتراف الدويل ىنسيادة املغرب على ىنعض الق ائل الرحل يف الصحراء 
الغرىني  ىنواسط  شيوخ ق ائل طكن  يف منطق  واد  نون، فاإذا كانات الوثاائق    
امليكورة طشري إ  وجود رواىنط قانوني  لسيادة إقليمي  ىنني الصحراء الغرىني  ودول  

ه الرواىنط طعين فقط وجود قاانو، والئا  ىناني    املغرب يف احلق   املعني  فإن هي
السلطان وىنني ىنعض ق ائل الصحراء الغرىني ، ومظاهر لنوع من السالط  أو مان   

 النفوذ اليت ميلكها السلطان على طل  الق ائل.

رواىنط الصحراء مبوريتانيا، ناقشت احملكم  مساتندات قدمتاها   إ  ىنالنس   
املستندات، حّددت احملكم  طارخيي  املشكل   موريتانيا وإس انيا. ق ل الرد على هيه

مؤكدة عدم وجود دول  موريتاني  يف الفترة امليكورة، وىنالتايل فاإن احملكما  ال   
وفاق   طوجد أمام رواىنط قانوني  لسيادة دولي ، وإمنا ق ال  رواىنط من ط يع  أخرى.

 ناه يشاّكل   مفسًرا اجملموع املوريتا، ىن (2)هيا السياق حتدث املندوب املوريتا،
الثقايف واجلغرايف واالجتماع  الي  كان موجوًدا يف منطقا  الصاحراء    اجملموع

الغرىني ، وأنه ميتد جغرافًيا من واد  الساقي  احلمراء إ  هنار السانغال، ويضام    
موريتانيا احلالي  وإقليم طريس الغرىني  أو واد اليهب. وحسب احلجج املوريتانيا ،  
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ف نوعني من التنظيم السياس ، اإلمارات: "وأمههاا  كانت املنطق  امليكورة طعر
أرىن : لرباكن ، أطرارزة، إدوعيش، آدرار، وجتمعات ق لي  ليسات مكونا  مان    

ت األرىن  كانت منفصل  ومساتقل  عان   امارإمارات، وإن كل طل  الق ائل واأل
 .(1)املغرب، وال جيمعها ىنالسلطان أ  راىنط قانو، أو والء"

املوريتا، ىن هناا ليسات    طق ، اليت وصفها املندوبورغم خصوصي  هيه املن
دول ، وال فيدرالي  وال كونفيدرالي ، وليست هلا شخصي  عاملي  وال سيادة دوليا ،  
ورغم طنوعها السياس ، فإهنا طث ت، خصائص أم  مستقل ، وشعب مؤّلاف مان   
؛ ق ائل، واحتادات ق ائل، وإمارات كانت متارس سيادة مشترك  على هيه الا الد 

ومبا أن واد اليهب يشّكل جزًءا من موريتانيا، فإن منادوهبا يطالاب احملكما     
 ىناالعتراف هبيه الرواىنط القانوني .

انتقد القاي  اإلس ا، د  كاسترو مقول  املمثل املوريتا، معترًبا وحدة ىنالد 
يا موريتانيا والصحراء الغرىني  جمرد "أسطورة وطني  مجيل "، رافًضا ادعاءات موريتان

القائل  ىنوجود "سلط  مشترك  للق ائل". وىنعد أن حتدث د  كاسترو عن التناقض 
القائم ىنني ىنالد الصحراء الغرىني  واجملموع املوريتا،، يشري إ  أن موريتانيا نفساها  
كانت جتّمًعا غري متجانس مركً ا من ق ائل وإمارات مستقل  عن ىنعضها، طتعامال  

ىناستثناء إمارة آدرار "اليت كانت منطق  متميازة  فيما ىنينها ىنفويى وىندون نظام، 
ومستقل  عن ىناق  اجلهات اجملاورة سواء من وجه  النظر السياسي ، أو االجتماعي  

وملا كانت الصحراء الغرىني  طضم شاعً ا صاحراوًيا متماساًكا،     أو االقتصادي ".
موع املوريتاا،  ومتميًزا عن اإلمارات املوريتاني ، ومل يعترب نفسه قّط جزًءا من اجمل

 .د  كاسترو يرفض ىنشدة وجود رواىنط قانوني  ىنني املنطقتني امليكورطني فإن

حاولت احملكم  اخلروج من اخلالفات ىنتحليل يتناقض م  احلكم، ففتحات  
أناه "يف   نقاًشا حاًدا انتهى ىنتغليب السياس  على القانون؛ ىنعد أن اعتربت احملكم 

هنا؟، ىنني إقليم الصحراء الغرىني  وىنني اجملماوع  فترة االحتالل اإلس ا،، مل طكن 
املوريتا،، ال راىنط  سيادة وال والء من طرف الق ائل، وال حاىت جمارد عالقا     
اشتمال يمين فه  كيان قانو، متميز عن خمتلف اإلمارات والق ائل اليت كانات  
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 طؤّلفه، لتصل إ  حكم قضائ  يقوم على انعدام وجود أي  رواىنط قانونيا  ىناني  
الصحراء واجملموع املوريتا،، رغم أن حياة الترحال اليت يعيش عليها أغلب سكان 
الصحراء الغرىني  وّلد ىنعض الرواىنط ذات الطاىن  القانو، ىنني ق ائل اإلقليم وق ائال  
اجلهات اجملاورة يف ىنالد شنقيط، وملا كان سكان شنقيط ميلكون ىنعض احلقاوق  

ق "شّكلت رواىنط قانوني  ىنني إقليم الصحراء وامللكيات يف األرض، فإن طل  احلقو
 الغرىني  واجملموع املوريتا،".

طشارين األول  /أكتوىنر 15أعلنت احملكم  رأيها االستشار  النهائ  ىنتاريخ 
، ىنإصدار رأ  استشار  من "ستني صفح " يتضمن اإلجاىن  على األسائل   1213

 والتحليل والتصويت.

الصحراء الغرىني  ىندون سايد حلظا     لسؤال األول: هل كانتإ  اىنالنس   
 استعمارها؟

أجاىنت احملكم  ىنالرأ  التايل: إن الصحراء الغرىني  السااقي  احلماراء وواد   
مل طكن أرًيا ىندون سيد حلظ  احتالهلا من ق ل إس انيا؛ صادر الارأ     - اليهب
 .قايًيا ومعاري  ثالث  قضاة 15مبوافق  

قانوني  ىنني اإلقليم وكل مان املغارب   لسؤال الثا،: الرواىنط الإ  اىنالنس   
 وموريتانيا.

أجاىنت احملكم  أواًل: "إن الوثائق واملعلومات املتوفرة لدى احملكما  طاربهن   
الصاحراء،   على وجود رواىنط حقوقي  ووالء ىنيع  ىنني مل  املغرب وىنعض ق ائل

و قايًيا ومعاري  اثنني: د  كاساتر  15حلظ  االستعمار اإلس ا،" وذل  مبوافق  
 ورودا، وأجاىنت ثانًيا:

طث ت نفس الوثائق واملعلومات وجود حقوق، منها ما هو متعلاق حبقاوق   
األرض طشّكل الرواىنط احلقوقي  ىنني اجملموع  املوريتاني  وإقليم الصحراء الغرىنيا .  

قايًيا على هيا الرأ  وعاريه القاي  اإلس ا، د  كاسترو. ىناملقاىنال،   13وافق 
أ  آخر مفاده أن الوثائق واملعلومات املتوفرة لديها ال طث ت طوصلت احملكم  إ  ر

وجود عالق  سيادة ىنني إقليم الصحراء الغرىني  من جه  وكل من اململك  املغرىنيا   
واجملموع  املوريتاني  من جه  ثاني . إن احملكم  ال طالحظ وجود عالقات حقوقيا   
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1315من ش هنا طعديل القرار رقم 
االستعمار يف الصحراء الغرىني  املتعلق ىنتصفي   (1)
                                                 

إعالن منح االستقالل لل لدان والشعوب املستعمرة اعتجمد مبوجب قرار اجلمعي  العاما    (1)
 .1250كانون األول /ديسمرب 15من  1315

 (13)الدورة  1315القرار  
 إعالن منح االستقالل لل لدان والشعوب املستعمرة: 
إن اجلمعي  العام ؛ إذ طيكر أن شعوب العامل قد أعلنت يف ميثاق األمم املتحادة عان    

عقدها العزم على أن طؤكد من جديد إمياهنا حبقوق اإلنساان األساساي ، وىنكراما     
النساء وحقوق األمام ك ريهاا   الشخص اإلنسا، وقيمته، وىنتساو  حقوق الرجال و

وصغريها، وأن طعزز الرق  االجتماع  وطرف  مستوى احلياة يف جو من احلري  أفساح.  
وإذ طدر؟ يرورة إجياد ظروف طتيح االستقرار والرفاه وإقام  عالقات سلمي  ووديا   
على أساس احترام م دأ طساو  مجي  الشعوب يف حقوقها وحقها يف طقرير مصاريها،  

حترام العام الفّعال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسي  للناس مجيًعا دون متييز وطكفل اال
ىنس ب العرق أو اجلنس أو اللغ  أو الدين. وإذ طدر؟ التوق الشديد إ  احلري  لدى كاف  

 الشعوب غري املستقل ، والدور احلاسم الي  طقوم ىنه هيه الشعوب لنيل استقالهلا.
املتزايدة النامج  عن إنكار احلري  على طل  الشعوب أو إقام   وإدراًكا منها للمنازعات 

 العق ات يف طريقها؛ مما يشّكل هتديًدا خطرًيا للسلم العامل .
ىنعني االعت ار الدور املهم الي  طقوم ىنه األمم املتحدة ملساعدة احلرك  اهلادف   يوإذ ط خ 

م غري املتمتع  ىناحلكم الايايت. وإذ  إ  االستقالل يف األقاليم املشمول  ىنالوصاي  واألقالي
طدر؟ أن شعوب العامل حتدوها رغ   قوي  يف زوال االستعمار جبمي  مظاهره. وإذ طرى 
عن اقتناع أن اإلىنقاء على االستعمار يعوق إمناء التعاون االقتصاد  الدويل، وحيول دون 

قض مثال األمام   اإلمناء االجتماع  والثقايف واالقتصاد  للشعوب غري املستقل ، وينا
املتحدة للسلم العامل . وإذ طؤكد أنه جيوز للشعوب، حتقيًقا لغاياهتا اخلاص ، التصارف  
حبري  يف ثرواهتا ومواردها الط يعي  دون اإلخالل ىن ي  التزامات ناشائ  عان التعااون    
 االقتصاد  الدويل القائم على م دأ املنفع  املت ادل  والقانون الدويل. وإذ طعتقد أناه ال 
ميكن مقاوم  عملي  التحرر وقل ها، وأنه ين غ ، الجتناب األزمات اخلطرية، وي  حد 
لالستعمار ومجي  أساليب الفصل والتمييز املقترن  ىنه. وإذ طرحب ىننيل عدد ك ري مان  
األقاليم غري املستقل  احلري  واالستقالل يف السنوات األخرية، وطدر؟ االجتاهات متزايدة 

يف األقاليم اليت مل طنل ىنعد استقالهلا. وإذ طرى عن اقتناع أن جلميا   القوة وو احلري  
الشعوب حًقا غري قاىنل للتصرف يف احلري  التام  ويف ممارس  سيادهتا ويف سالم  إقليمها 
القوم ؛ طعلن ر ًيا يرورة وي  حّد ىنسرع  وىندون قيد أو شرص لالستعمار جبميا   

 يل :صوره ومظاهره؛ وهليا الغرض، طعلن ما 
وسيطرطه واستغالله يشّكل إنكااًرا حلقاوق    ا  أن إخضاع الشعوب الستع اد األجن -1

 اإلنسان األساسي ، ويناقض ميثاق األمم املتحدة، ويعوق قضي  السلم والتعاون العامليني.
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وىنشكل خاص طط يق م دأ طقرير املصري من خالل التع ري احلار والشارع  إلرادة   
 .(1)سكان اإلقليم

ق ل أن يستفيق العامل من دهش  طناقضات الرأ  االستشار ، وق ل أن يدخل 
ىنا  راملغرب وموريتانيا يف م زق انعدام عالقات السيادة وامللكي ، سارع املل  املغ

من خالل إعالناه، وىنعاد سااعات      ا ،لتقدمي راىنط من نوع آخر، راىنط شع
". أما إس انيا اليت املسرية اخلضراءمعدودة على صدور الرأ  امليكور، عن طنظيم "

أعيت نفسها يف طقدمي طاريخ إس ا، للصحراء فإهنا سرعان ما خنقات وثائقهاا   
عن املغارب وموريتانياا،    القائل  ىنوجود شعب صحراو  ىنسيادة سياسي  مستقل 

                                     ىنعد شهر واحد على إعالن نتائج الساجال           يف مدريدالصفق   - وعقدت التسوي 
  .       القانو،  -         التارخي 

  

                                                                                                                  

جلمي  الشعوب احلق يف طقرير مصريها؛ وهلا مبقتضى هيا احلق أن حتادد حبريا     -9
 ى حبري  إ  حتقيق إمنائها االقتصاد  واالجتماع  والثقايف.مركزها السياس  وطسع

ين غ  أال يجتخي أىنًدا نقص االساتعداد يف امليادان السياسا  أو االقتصااد  أو      -5
 االجتماع  أو التعليم  ذريع  لت خري االستقالل.

يوي  حد جلمي  أنواع األعمال املسلح  والتداىنري القمعي ، املوجه  يد الشاعوب   -5
ري املستقل ، لتمكينها من املمارس  احلرة السلمي  حلقها يف االستقالل التام، وحتترم غ

 سالم  إقليمها القوم .
يصار إ  اختاذ التداىنري الفوري  الالزم  يف األقاليم املشمول  ىنالوصاي  أو األقاليم غري  -3

استقالهلا، لنقال   املتمتع  ىناحلكم اليايت، أو مجي  األقاليم األخرى اليت مل طنل ىنعد
مجي  السلطات إ  شعوب طل  األقاليم، دون قيد أو شرص، ووفًقا إلرادهتا ورغ تها 
املعرب عنهما حبري ، دون متييز ىنس ب العرق أو املعتقد أو اللون، لتمكيناها مان   

 التمت  ىناالستقالل واحلري  التامني.
قومي  والسالم  اإلقليمي  كل حماول  طستهدف التقويض اجلزئ  أو الكل  للوحدة ال -5

 أل  ىنلد، طكون متنافي  ومقاصد ميثاق األمم املتحدة وم ادئه.
طلتزم مجي  الدول ىن مان  ودق  أحكام ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العامل  حلقوق  -1

اإلنسان، وهيا اإلعالن على أساس املساواة وعدم التدخل يف الشاؤون الداخليا    
 م حقوق السيادة والسالم  اإلقليمي  جلمي  الشعوب.جلمي  الدول، واحترا

 .555 ص س، عل  الشام : م. (1)
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 املبحث الثاني

 بعد اتفاقية مدريدوضعية الصحراء 

مل طتمكن حمكم  العدل الدولي  من إث ات رواىنط سيادي  ميكنها طغيري طط ياق  
صفي  االستعمار يف الصحراء الغرىني  وخباص  طط ياق  فيما خيص ط 1315القرار رقم 

م دأ طقرير املصري عن طريق حري  التع ري والرغ   احلقيقي  لسكان املنطق  األحارار.  
وميكن القول ىن ن عدم اعتداد احملكم  ىناألدل  القانوني  والرباهني التارخيي  واملعطياات  

واملغرب" على هيه املنطق  إمنا مرده السياسي  اليت طدل على سيادة ال لدين "موريتانيا 
إ  أن اجملتم  الدويل الي  طعترب احملكم  أحد إفرازاطه ىنعد احلرب العاملي  الثانيا  ال  
يعتّد إال ىنقواعد ومعاهدات وم ادئ القانون الدويل اليت ويعتها الدول االستعماري  

مضحي  مبفهوم الت عي  املسيحي  على مقاسها وطع رًيا عن إرادهتا ومتشًيا م  مصلحتها 
واالحتواء والسيادة عند املسلمني حسب أعرافهم وعاداهتم وطقاليدهم الناىنعا  مان   

 .(1)الشريع  اإلسالمي ؛ فهيه عند الغرب ال طستحق التقدير واالهتمام
صحيح أن الت عي  اليت حاولت موريتانيا واملغرب إث اهتا ال ميكان وصافها   

 األعراف والقوانني الدولي  احلديثا ، لكناها   ىنالسيادة كما هو متعارف عليه يف
رواىنط قانوني  وسيادي  مبفهوم الشريع  اإلسالمي ؛ وىنالتايل راىنط  التراي  واملواالة 
الطوعي  ه  نظام طعاقد  يرىنط احلاكم ىناحملكومني، حتت عدة مسميات: الاوالء،  

القانوني  عن  الت عي . وه  ال طقل أمهي  وقوة من حيمل اجلوهر واملضمون واحلجي 
اليت قال هبا الفالسف  واملفكرون الغرىنيون مثل جون لو؟ وهوىنز وروسو وجاان  

 ىنودان، واليت كانت مقدم  لترسيخ سيادة الدول  على إقليمها وشع ها فيما ىنعد.
إن طش   قضاة احملكم  ىنالثقاف  القانوني  الغرىني  منعهم من استيعاب الثقافا   

عرفها اجملتمعات اإلسالمي ؛ مما حال دون حتقياق ماراد   القانوني  والسياسي  اليت ط
                                                 

 .519 ص مرج  ساىنق، ىنا ،أمحد ىنن كوكوس: العالقات ىنني دول املغرب العر (1)
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الدولتني، املتمثل يف طغيري القضي  من م دأ طقرير املصري إ  م دأ إعادة األرض. إال 
أن الرأ  االستشار  كان لصاحلهما، لكونه أكد رواىنط ال يع  والاوالء لا عض   

للسيادة من ق ل املغرب الق ائل الصحراوي ، للمملك  الشريف ، وهو ما يعترب ممارس  
 على سكان هيا اإلقليم.

وكيل  أكدت موريتانيا راىنطتها القانوني  هبيا اإلقلايم وذلا  ىناالقول: "إن    
؛ (1)الق ائل املوريتاني  "الشنقيطي " كانت متل  األراي  الواقع  يف الصحراء الغرىنيا " 

 يسودها أحد.وهو ما فّند االدعاءات اإلس اني  ىن ن األرض كانت أرًيا خالء ال 
لقد قام احلسن الثا، يف خطوة ذكي  وشجاع  ق ل مصادق  األمام املتحادة   
على القرار ىنتنظيم مسرية سلمي  إ  الصحراء، عجرفت ىناملسرية اخلضاراء، وها    
املسرية اليت وجدت الت ييد وامل ارك  من موريتانيا وإن كان ذل  ىنشكل يمين مما 

ي  عن طريق االطفاق الثالث  ىنني املغارب  حتم على إس انيا ال حمل عن حل للقض
 وموريتانيا وإس انيا.

 : مظاهر التعاون بين البلدينعوال
، على هاامش  1219يعترب مصري قضي  الصحراء قد حتددت مالحمه مني عام 

القم  اإلفريقي  يف الرىناص حيمل اطفقت موريتانيا واملغرب ىنشكل سر  على طسوي  
تقسيم اإلقليم ىنني ال لدين، وقد حجّررت رساائل  القضي  ىنالتراي  ىنينهما وذل  ىن

مت ادل  ط ني االطفاق ىنينهما، كما متت مناقش  القضي  على هامش القم  العرىني  يف 
1215الرىناص 

قام هنر  كيسنجر، كاطب الدول  يف  1215آذار عام /. ويف مارس(2)
ت سري  ما   اخلارجي  األمريكي ، ىنزيارة ش ه ر ي  إ  إس انيا حيمل أجرى حمادثا

وزير خارجي  اجلنرال فرانكو، طجّوجت هيه الزيارة ىناطفاق ثناائ  علاى طقسايم    
؛ حيمل اطفق الطرفان على أن حتصل موريتانياا  (3)الصحراء ىنني املغرب وموريتانيا

                                                 

 .511-515 ص ميغل هريناندو د  الراماند : السياس  اخلارجي  املغرىني ، مرج  ساىنق، (1)
 .559 ص نيا على درب التحديات، مرج  ساىنق،املختار ولد داداه: موريتا (2)
اع الصحراء املغرىني  يف إطار السياس  اخلارجي  األمريكي ، مرجا   نازموني  رحيم :  (3)

 .30 ص ساىنق،
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على منطق  واد اليهب وحيصل املغرب على منطق  الساقي  احلمراء، وانتهت هيه 
 15يد الثالثي  ىنني موريتانيا واملغارب وإسا انيا   املرحل  ىنالتوقي  على اطفاقي  مدر

، وىناإلياف  ا  اطفاقيتني هتم األو  جاناب التعااون   1213طشرين الثا، /نوفمرب
 االقتصاد  والثاني  طرسيم احلدود ىنني ال لدين.

 اتفاقية تأيير اقتصاد الصحراء
ًرا لقد جاءت هيه االطفاقي  كما هو معلن يف دي اجتاها، طعا رًيا واعت اا   

وجتسيًدا لّلقاءات والرسائل املت ادل  ىنني جالل  املل  احلسان الثاا، وفخاما     
الرئيس األستاذ املختار ولد داداه، وخصوًصا الرسائل املت ادل  ىناني الازعيمني   

، (1)، ذات األمهي  القصوى ىنالنس   هلماا 1215طشرين األول /أكتوىنر 50ىنتاريخ 
للعديد من اللقاءات ىنني الزعيمني منها ماا   وي دو أن هيه االطفاقي  كانت طتوجًيا

هو معلن ومنها ما هو سر ، وقد حاول الطرفان أن يرّبرا اطفاقهما، ىن نه حْرص 
منهما على طعميق العالقات ىنني املغرب وموريتانياا وطعزياًزا هلايا التعااون     
وخصوًصا يف اجملال االقتصاد ؛ حيمل يعتزمان طكريس جهودمها ووساائلهما  

صادمها وحتقيًقا ألهداف هيه االطفاقي  اليت طرم  إ  طنسيق اجلهاود  خدم  القت
املشترك  من أجل وي  استراطيجيات للتسيري املشتر؟ القتصاد منطق  الصحراء. 

يلها على أري  الواق ، حاولت االطفاقي  أن نازولتفعيل هيه االستراطيجيات وط
ملستوى الي  وصلت طكون صرحي  يف نوعي  هيا التعاون، الي  يعكس حقيق  ا

إليه الصداق  ىنني املغرب وموريتانيا يف طل  املرحل ، رغم التوطر وانعدام الثق  إ  
حد العداء الي  كان ىنني ال لدين ىنس ب املطالب املغرىني  يف موريتانياا، لكان   

أسس لثق  متين  ىنني ال لدين وهو ماا   1252مبوريتانيا سن  ىنا  االعتراف املغر
ىنني الزعيمني: األستاذ املختار  (2)املعّ ر عن طفاهم غري حمدود جّسده هيا االطفاق

                                                 

 15دي اج  االطفاقي  الثنائي  ىنني املغرب وموريتانيا لتسيري اقتصاد الصاحراء الغرىنيا ،    (1)
 .1215نيسان /إىنريل

 وآفاق الوحدة، مرج  ساىنق،ىنا  لعالقات ىنني دول املغرب العرأمحد ىنن كوكوس: ا (2)
 .515 ص
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ولد داداه وجالل  املل  احلسن الثا،. وقد كان حرص الطرفني على أن طكاون  
يف رأس مال الشرك  املنتج  لفوسفات ىنوكراع، دلياًل علاى   (1)موريتانيا شريًكا

كن أن جيعال هايا   جدي  الطرفني يف ىنناء جسور الثق  ىنينهما، وهو ما كان مي
إال  ىناا ، االطفاق نواة لوحدة مغارىني ، منها ننطلق وعليه نؤسس للتكامل املغار

أن ظروف احلرب وطرىنص اجلزائر ىنالطرفني أجهضا هيا التعاون املتمياز ىناني   
موريتانيا واملغرب، وط كيًدا حلسن الني  ىنني الطرفني وجمان   منهما ملا ميكان أن  

خيص اإلدارة املشترك  للصحراء، اطفقا على طنسايق  يعكر صفو عالقاهتما يف ما 
جهودمها ووسائلهما سعًيا الكتشاف الثروات واملعادن الايت ختتزهناا منطقا     
الصحراء الغرىني ، هبدف طوظيفها واستثمارها واستغالهلا استغالاًل مشترًكا ىناني  

يا   ، علًما ىن ن القسم الي  كان من نصيب املغرب من الصحراء الغرىن(2)الطرفني
كان حيتو  النصيب األكرب من الثروات واملعادن حيمل حيتو  منجم فوسافات  
ىنوكراع، عكس قسم موريتانيا من الصحراء الي  كان فقرًيا وال حيتو  ماوارد  
معدني  حيمل يعترب ميناء الداخل  هو املورد االقتصاد  الوحيد يف هايا القسام   

جاءت لتدار؟ هايا الانقص   ىناإلياف  إ  الثروة السمكي ، لكن هيه االطفاقي  
وخللق التكامل ىنني القسمني، ومبا أن الثروة السمكي  من أهم ماوارد منطقا    
الصحراء ىنشكل خاص وال لدين ىنشكل عام، أعلن الطرفان عزمهما العمل على 
ططوير وطنمي  طعاوهنما يف ما خيص الصيد ال حر  والثاروة السامكي  ملنطقا     

ىني  على شاطئ يعترب من أغاع الشاواطئ   الصحراء؛ حيمل طتوفر الصحراء الغر
 1300ىناأل ا؟ وهو امتداد للشاطئ املوريتا،، وي لغ طول شااطئ الصاحراء   

كلم، وقد سعى الطرفان من خالل هيه االطفاقي  إ  طيليل الصاعاب وطقادمي   
                                                 

 س. املادة األو  من اطفاقي  طسيري اقتصاد الصحراء ىنني املغرب وموريتانيا، م. (1)

املادة الثاني  من اطفاقي  طسيري اقتصاد الصحراء "اطفق الطرفان على طنسايق جهودمهاا    (2)
 ال اطنيا  يف األقااليم الصاحراوي      ووسائلهما من أجال استكشااف الثاروات   

 املسترجع ، وذل  من أجل استغالهلا ىنصاورة مشاترك ، وألجال هايا الغارض      
ستحدث شركات خمتلط  ىنني مؤسسات موريتاني  ومغرىني  طاىنع  لكل من الادولتني،  
 وستحدد املقتضيات العملي  هليا التعاون مبقرر مشاتر؟ حيادد كال حالا  علاى      

 س. حدة". م.



 

87 

من أجل استغالل الثروة السمكي  يف الصحراء، وكاناا ينوياان    (1)التسهيالت
 للصيد ال حر  ىنينهما طعزيًزا هليا التعاون.إحداث شركات خمتلط  

وقد يتضح من خالل هيا ال ند أن الطرفني حاوال ىنكل الس ل طكريس هايه  
االطفاقي  لتعزيز الثق  ىنينهما، ومساىنق  الزمن من أجل كسب رهان السيطرة املطلق  
على الصحراء وسد الطريق على ج ه  ال وليساريو ومن يساندها؛ الش ء الي  ىندا 

لًيا يف حماول  التسري  يف طنفيي االطفاقي ، اليت مت طداوهلا ودخلت حياز التط ياق   ج
 (2)اىنتداء من طاريخ ط ادل وثائق التصديق وفًقا للمسطرة واإلجراءات الدساتوري  

 .(3)املت ع  يف كل من ال لدين
وهكيا، فقد عّ رت هيه االطفاقي  عن مرحل  جديدة وططور جديد يف موقف 

ن قضي  الصحراء حيمل أص حت أكثر اطساًعا وانسجاًما وطالمًحا ما   موريتانيا م
شريكها يف النضال السلم  اهلادف إ  حترير الصحراء، يتعلق األمر ىناملغرب الي  

 أص ح موقفه منسجًما م  الرهي  املوريتاني  اجلديدة.

 9191اتفاقية ترأيم الحدود بين المغرب وموريتانيا 
سيم حدودمها يف الصحراء جتسيًدا واستناًدا علاى  لقد اطفق الطرفان على طر

؛ 1213طشارين األول  /أكتوىنر 15الرأ  االستشار  حملكم  العدل الدولي  الصادر 
حيمل أكدت هيه الفتوى القضائي  على وجود رواىنط قانونيا  ىناني السالطان    

وىنعض الق ائل القاطن  يف منطق  الصحراء، وها  الارواىنط القانونيا     ىنا  املغر
                                                 

الثالث  من اطفاقي  طسيري اقتصاد الصحراء "يستعمل الطرفان املتعاقدان كل جهودمها املادة  (1)
من أجل طنمي  طعاوهنما يف ميدان الصيد ال حر ، وهليا سيمنح كل منهما الطرف اآلخر 
أكثر ما ميكن من التسهيالت يف املياه ال حري  لألراي  الصحراوي  املسترجع  ويشجعان 

خمتلط  للصيد ال حر . وسيتم حتديد مقتضايات هايا    ىنوجه خاص إحداث شركات
التعاون ىناطفاق مشتر؟ ىنني ال لدين وألجل احلفاظ على ثرواهتما ال حري  قرر الطرفاان  

 إنشاء جلن  خمتلط  للصيد ال حر ".
املادة الراىنع  من اطفاقي  طسيري اقتصاد الصحراء "سيدخل هيا االطفاق حّيز التط يق اىنتداء  (2)

 ط ادل وثائق التصديق وفًقا للمسطرة الدستوري  املت ع  يف كل من ال لدين". من طاريخ
، 1215نيسان /إىنريل 15وجّقعت هيه االطفاقي  من طرف وزير  خارجي  ال لدين ىنتاريخ  (3)

. انظر 1215نيسان /إىنريل 15ىنتاريخ  1/15/531ومتت املصادق  عليها ىنظهري حتت رقم 
 .1215مكرر لسن   5511م اجلريدة الر ي  املغرىني  رق
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ف  يف الشريع  ىنرواىنط ال يع  اليت طواز  ممارس  السيادة؛ وىنالتايل ط عي  هايه  املعرو
 للمملك  املغرىني .ىنا  الق ائل وجماهلم الترا

كما أكدت الفتوى وجود حقوق متعلق  مبلكي  األرض لق ائل شنقيط الرحل 
لت طشّكل رواىنط قانوني  ىنني منطق  الصحراء الغرىني  واجملموع  املوريتاني ، إذن شّك

وحقوق موريتانياا يف األرض  ىنا  ال يع  من ىنعض ق ائل الصحراء للسلطان املغر
. وفعاًل متت املصادق  على هيه االطفاقي  املهم  واالطفاقيا   (1)األساس هليه االطفاقي 

                                                 
، نصت هيه االطفاقي  على 1215دي اج  اطفاقي  طرسيم احلدود ىنني املغرب وموريتاسن   (1)

ما يل : "إن فخام  رئيس اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني ، وصاحب اجلاللا  ملا    
عن  1213طشرين األول /أكتوىنر 15املغرب استناًدا على الرأ  االستشار  الصادر يوم 

حمكم  العدل الدولي  والي  يعترف ىنوجود رواىنط قانوني  ىنني مل  املغارب وىنعاض   
الق ائل اليت طعيش يف إقليم الصحراء وكيا االعتراف ىنوجود حقوق ومنها حقوق طتعلق 
ىناألرض طشّكل عالق  قانوني  م  اجملموع  املوريتاني . وط ًقا للتصريح امل دئ  الاي  مت  

والي  ينقال اإلدارة املؤقتا     1213طشرين الثا، /نوفمرب 15التوقي  عليه مبدريد يوم 
مبشارك  املغرب وموريتانيا، وىنتعاون م  اجلماع  الصحراوي  واعت اًرا الستشارة اجلماع  

يقرران إىنرام هيه االطفاقي   1215ش اص /فرباير 95اليت اجتمعت يف دورة استثنائي  يوم 
 يرا خارجي  ىنلديهما،ويعّينان هليا الغرض مفوييهما، ومها وز

"املادة األو : طوصلت األطراف العليا املتعاقدة إ  اطفاق مشتر؟ ينص على أن حدود  
الدول  ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  واململك  املغرىني  ير ها اخلط املستقيم الي  

ه إ  ، والي  يتج95ي تدئ من نقط  التقاء الشاطئ األطلس  م  خط العرض الشمايل 
، 15ىناا   الي  يلتق  م  خط الطول الغر 95نقط  االلتقاء ىنني خط العرض الشمايل 

وإن التقاء هيا اخلط املستقيم م  احلدود احلالي  للجمهوري  اإلسالمي  املوريتاني ، يشّكل 
خط احلدود اجلنوىني  الشرقي  للمملك  املغرىني . وانطالًقا من هيه النقط  فإن خط احلدود 

ل م  خط احلدود احلايل للجمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  إ  نقطا  التقااء   وو الشما
 " كما ه  م ين  يف اخلريط  املوقع  وامللحق  هبيه االطفاقي .232-300األحداثيات "

املادة الثاني : طشّكل حدود الدول  ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  واململك  املغرىني ،  
املادة األو ، احلدود األريي  كما حتدد عمودًيا السيادة يف اجملال حسب ما هو م ني يف 

اجلو  وامتال؟ ما يف ىناطن األرض، أما ىنالنس   للهض   القاري  فعند خاط العارض   
 يعترب اخلط الفاصل للحدود. 95الشمايل 

موريتاني  لوي  عالمات احلدود ىناني   - املادة الثالث : يتم طشكيل جلن  خمتلط  مغرىني  
 ال لدين حسب ما ورد يف املادة األو .

وطدخل هيه االطفاقي  حيز التنفيي يف التاريخ الي  يتم فيه ط ادل وثائق التصديق ط ًقاا   
لإلجراءات املعمول هبا يف كل من ال لدين، ومبجرد دخول هيه االطفاقي  حيز التنفياي  

 ن ميثاقها.م 109طجسّجل لدى األمان  العام  لألمم املتحدة وفًقا للمادة 
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االقتصادي  كيل  يف وقت وجيز من طاريخ التوقي  عليها، على عكس االطفاقيات 
ويت خر التصديق عليهاا زمًناا   ىنا  طار املغرب العراألخرى اليت طجرَبم عادة ىنني أق

 .(1)طوياًل
والس ب الي  دف  ال لدين إ  املصادق  على االطفاقيتني هبيه السرع  يجعاَزى  
إلدراكهما لط يع  املواقف يف الساح  املغارىني  ىنالنس   لط يع  احلل الي  مت طكريسه 

حلل الي  أدى إ  طصفي  االستعمار ىناطفاقي  مدريد الثالثي ؛ فاجلزائر مل ط ار؟ هيا ا
يف الصحراء الغرىني ، ىنل طنكرت ملا قطعته على نفسها ساىنًقا وهو طع ريها املساتمر  
ىن هنا ال أطماع هلا يف الصحراء، وإمنا ط ار؟ أ  حل يتفق عليه الطرفان: املغارب  
وموريتانيا. لكن طع ري اجلزائر عن حسن نيتها سرعان ما انكشف على أنه موقف 

كتيك  خيف  وراءه الوجه احلقيق  للجزائر اليت سرعان ما أماطت اللثاام عان   ط
وجهها وعّ رت عن موقفها احلقيق  وعن أطماعها يف الصحراء وذل  ىناحتضاان  
شتات ما يجعرف جب ه  ال وليساريو جاعل  منها سيًفا مسلًطا على االحتاد والتضامن 

االنقالب املفاجئ للنوايا اجلزائري  على القائم ىنني املغرب وموريتانيا. فما هو ط ثري 
 وما هو ط ثريه على عالقاهتا ىناملغرب؟ موقف موريتانيا من الصحراء؟

 الموريتاني بعد اأترجاع الصحراء - : التضامن المغربياثانيا 
ىنعد إىنرام اطفاقيات ثنائي  ذات ىنعد اقتصاد  وجيوسترياجت  وجيوىناوليتيك   

ط مني حدودها وإشراكها يف اساتغالل ثاروات   يرم  إ  طم ن  موريتانيا على 
املنطق ، عجّمق التضامن ىنني املغرب وموريتانيا، وهو ويا  ال ياروق للجزائار    
املسكون  هباجس التوازن اإلقليم  يف املنطق  املغارىني  وطماوح قياادة إفريقياا.    

مسّخرة يف سا يل   ىنا ،املغر -وىنالتايل مل طتورع عن طقويض االطفاق املوريتا، 
ل  آلتها الدىنلوماسي  والعسكري ؛ فوجهت سهامها صوب حلقا  الضاعف يف   ذ

 االطفاق، وه  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني .
                                                 

، 1215نيساان  /إىنريال  15وجّقعت االطفاقي  من طرف وزير  خارجي  ال لدين ىنتاريخ  (1)
. انظر يف هايا الشا ن:   1215نيسان /إىنريل 15ىنتاريخ  ،13-1وصجودق عليها ىنظهري 

 .1215مكرر لسن   55-11اجلريدة الر ي  املغرىني  عدد 
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فق ل أن طلتقط اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  أنفاسها ىنعد معرك  طصافي   
االستعمار يف الصحراء، وق ل أن طنعم ىنثمار نضااهلا السالم  رفقا  حليفتاها     

ىناغتتها اجلزائر ىنضرىنات موجع ، عن طريق ميليشيات ال وليساريو اليين  (1)املغرب
حتولوا من حرك  نضال حمترم  هتدف إ  حترير األرض من الغزاة اإلس ان إ  أداة 
طّيع  يف يد اجلزائر، طسّخرها إلش اع رغ تها يف اهليمنا  وذلا  خبلاق ال ل لا      

ا م  املغرب، ويعود الوي  إ  ماا  والفويى يف موريتانيا حىت طتحلل من التزاماهت
 .1213طشرين الثا، /نوفمرب 15كان عليه ق ل 

ومن أجل هدم االطفاق ىنني موريتانيا واملغرب قامات ج ها  ال وليسااريو    
 1ىنتوجيه من اجلزائر ىنعدة هجمات داخل التراب املوريتا، كانت عملي  أزويرات 

 أىنرزها. 1211أيار /مايو
 ه  ال وليساريو على الدولا  املوريتانيا  حديثا     ىنعد اهلجمات املتكررة جل

التكوين وهش  ال ني  وعدمي  اخلربة يف اجملاال العساكر  وخصوًصاا حارب     
العصاىنات، ايطرت موريتانيا أن ختتار ىنني خيارين: إماا االساتمرار يف نفاس    
السياس  املنسجم  م  الرهي  املغرىني  أو االنسحاب التدرجي  من قضي  أصا حت  

 أكثر من نتائجها. خسائرها
ويف خضم ذل  أدر؟ املغارىن  مقصد ومغزى التحركات اجلزائري  ىنواساط   

، كما مل طغب عنها احلال  الصع   اليت طوجد فيها موريتانيا شريكتها (2)ال وليساريو
يف النضال السلم  من أجل طصفي  االستعمار يف الصحراء، فسارعت إ  طقادمي  

ألع اء املادي  من أجل صمود موريتانيا يف وجاه  وعد ىنالدعم العسكر  وىنتحمل ا
هجمات ال وليساريو؛ األمر الي  أدى إ  طوقي  ال لدين ملعاهدة دفاع مشتر؟ يف 

 -ىنا  . ومبوجب االطفاق مت طشكيل هيئ  للدفاع املغر1211حزيران /الثامن يونيو
، حلماي  طريس الغرىنيا  ىنا  آالف جند  مغر 10املوريتا،، وكيا دخول حوايل 

املنطق  اليت عادت إ  موريتانيا مبوجب اطفاقي  التقسيم املربم  ىنني ال لدين، وىنعض 
                                                 

 .93 ص م. س، ىنا ،يف املغرب العرعل  الشام : الصحراء الغرىني  عقدة التجزئ   (1)
الطاهر النوفاليل: الصحراء املغرىني  ىنني مشروعي  االندماج ومشروع االنفصال، املط ع   (2)

 .51 ص ، زن  أىنو ع يدة احل  احملمد  مراكش،1221والوّراق  الوطني ، 
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املراكز احليوي  الواقع  على الساحل األطلس  على مقرىن  من العاصم  نواكشوص. 
ورغم هيه املساعدات املهم  اليت قدمها املغرب ملوريتانيا مل طتمكن من اإلحساس 

ه هاجًسا يف املاي  أص ح اليوم قاب قوساني أو أد   ىناالطمئنان ألن ما كانت طرا
من األمر الواق ، على أراييها كما أهنا ال طقوى على حتمل العمليات االستفزازي  
اليت هنجتها اجلزائر ىنواسط  ال وليساريو، فكانت رغ تها العميق  طنحو وو الساالم  

سي  رائدة قامت على الي  ال ميكن أن يقوم إال على أنقاض جترىن  سياسي  ودىنلوما
 ىنا .الثق  والتفاهم املشتر؟ واملشارك  ىنفعالي  يف طقرير مصري املغرب العر

 -ويف اخلتام، إن ما ميكن استنتاجه من هيا الفصل هو أن التعاون املوريتا، 
كان طعاوًنا ىنّناء ومثمًرا، كان ىنإمكانه لو َسِلم من طرىنص اجلزائاريني أن  ىنا  املغر

حقيق ، طيل  هيه الفترة اليت مجعت موريتانيا واملغارب  ىنا  يؤسس لتالحم مغار
 من خالل التدىنري املشتر؟ مللف الصحراء.

لقد حصل التفاهم والثق  ىنني موريتانيا واملغرب وأّسسا لتحالف جيد، لكن 
أحد احلليفني كان يعيًفا، وقد هجّدد يف كيانه من طرف عدو يركز هجماطه يده 

 لضعيف  يف التحالف.للقضاء عليه ىنوصفه احللق  ا
وخالل هيه الفترة كان احلسن الثا،، وهو الطرف األقاوى يف التحاالف،   
حياول دائًما حبصافته املعهودة أن جيعل حليفه املوريتا، يف وي  مريح من الناحيا   
النفسي ، وكان يردد على مسام  املختار يف كل مرة قوله: "إنين جبانب موريتانياا  

سها، إمنا أقوم ىنالدفاع عن املغرب من ق ال ومان ىنعاد؛    يف قضي  الدفاع عن نف
ف مساعدطكم يف الدفاع عن أزويرات ونواذي و أداف  عن أكادير وماراكش ىنال   

 .(1)وحىت الرىناص"
وإذا كانت موريتانيا حليًفا يعيًفا من الناحي  العسكري  ىناملقارن  م  املغرب 

انت موريتانيا األقدر على فإن األمر على خالف ذل  من الناحي  الدىنلوماسي ، فك
الصعيد الدىنلوماس  يف جمال الدفاع عن امللف الصحراو  أمام اهليئاات الدوليا    
واحلكومات اإلفريقي ، من املغرب ىنفضل الثق  اليت حتظى هبا يف اخلارج، السيما يف 

                                                 

 .930 ص س، املختار ولد داداه: م. (1)
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إفريقيا ىنفضل العالقات اليت طرىنط املختار ولد داداه ىنعدد ك ري من نظرائه األفارق . 
جبزيرة موريس مشاروع قارار    1215د رفضت القم  اإلفريقي  املنعقدة سن  وق

اقترحه جملس الوزراء يدين سياس  املغرب وموريتانيا يف الصحراء، ىنفضل الوفاد  
 غائً ا.ىنا  املوريتا، املدعوم ىنقوة من وفود صديق  يف حني كان الوفد املغر

ز على الصعيد الدىنلوماس  وكان احلسن الثا، يعترف ملوريتانيا ىندورها املتمي
دون مرّكب نقص؛ فكثرًيا ما رّدد أن احلرب اليت طفريها اجلزائر علاى املغارب   
وموريتانيا طتضمن شّقني متكاملني لكل منهما أمهيته، مهاا: الشاق العساكر     
والدىنلوماس ؛ وكان املل  يقول إنه إذا كان املغرب ميل  أكثر مان الوساائل   

مهوري  اإلسالمي  املوريتاني  متل  دىنلوماسي  نشط  وفّعالا   ال شري  واملادي  فإن اجل
 ىنوجه خاص وكال احلليفني يضطل  جيًدا ىننصي ه من العبء اجلماع .

 خاتمة الباب األول
انطلق موقف موريتانيا من قضي  الصحراء مني ال داي  من مرطكاز أساسا    

تانيا والصحراء حيامل  يتكئ على التاريخ واجلغرافيا، وهو الرواىنط القوي  ىنني موري
شّكل سكان املنطق  على مّر التاريخ من وحدة وطقاارب وانساجام وطضاامن    
والتحام ما ي ني صالىن  عقد سالل  ال يظان اليين يكّونون القومي  املهيمن  يف كال  
من موريتانيا والصحراء جنوب املغرب والتركي   العرقي  من عرب وىنرىنر وزنوج، 

ات وكّونت منتًجا حضارًيا متميًزا عن حضارة ىنااق   فتالقحت لديهم هيه الثقاف
الشعوب املغارىني  األخرى، وعجرف هيا النمط ىنثقاف  ال يظان؛ حيمل اطسعت هيه 
الثقاف  وانتشرت من واد  نون جنوب املغرب األقصى حىت وصلت هنر السانغال  

تاانيني  جنوىنا ومن الكويرة غرىنا حىت طن كتو شرًقا؛ وهو ما يعّ ر عنه جاّل املوري 
 والصحراويني جبمل  واحدة، وه  أهنما "شعب واحد يف ىنلدين".

وىنالتايل مل يكن مستغرىنا أن طعرب موريتانيا عن أحقيتها ىنالصحراء ألهنا طعترب 
 املستعمر الفرنس  واإلس ا، مها املسؤولني عن طفتيت ُلحم  أىنناء املنطق .

الايت طوّحاد معظام     ولسكان موريتانيا والصحراء نفس العادات والتقاليد
سلوكهم االجتماع  والتارخي  وطوحدهم نفس اللهج  احلساني  وشعرها اللهج  
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اليت طعترب خليًطا، أفرزه التمازج ىنني خمتلف املكونات العرقي ، اليت طعتارب اللغا    
العرىني  لغ  القرآن الركيزة األساسي  فيها، ىناإلياف  إ  ىنعض املصطلحات الربىنري  

د العرب واملسلمني وظلت متداول  ك  ااء األمااكن وأدوات   واليت س قت وجو
العمل إ  غريها ىناإلياف  إ  ىنعض الكلمات املستوردة من اللاهجات اإلفريقيا    
احمللي  واليت وصلت مبرور الزمن نتيج  االحتكا؟ والتداخل م  احملايط اإلفريقا    

يتانيا حساب هايه   والرغ   يف نشر اإلسالم يف رىنوع إفريقيا؛ وىنالتايل طكون مور
املعطيات ه  العمق الط يع  للصحراويني والعكس صحيح. وهكيا ط دو ثقافا   
السكان متجيرة طشّكل نسيًجا ومنًطا متميًزا دون أن حتول هيه اخلصوصي  عان  

 االنفتاح على الشعوب األخرى.
لقد ظل التضامن والتعاون والتماس  السم  األساسي  اليت طط ا  التعااط    

ني املوريتانيني وسكان إقليم الصحراء، ومل طستط  اآللا  االساتعماري    والتفاعل ىن
جبربوهتا وطغياهنا وإمالءاهتا وإغراءاهتا أن ختلق هوة ساحيق  ىنيناهم، ألن ثقافا     
ال يظان كل ال يتجزأ، وما يتميز ىنه اجملتم  من مكارم األخالق من إيثاار الغاري   

احلرمات، اليت ه  عاادات طط ا    والنخوة والشهام  والكرم واإلىناء واليود عن 
حياة ال دو وأهل الصحراء، والتفتح على اآلخر وحب احلري . ولقد أعطت هاده  
العوامل ص غ  هليه الثقاف  وميزهتا عن ىناق  الثقافات اجملاورة، وهو ماا حاولات   
السلط  املوريتاني  طوظيفه للربهن  على ارط اص الصحراويني مبوريتانيا، وهو ما عّ ار  

ىنقوله: "إن موريتانيا والصحراويني ىنيضاتان يف عاش    (1)لزعيم الصحراو عنه ا
 واحد". "وما يت مل له الصحراويون ىنالقط  يس ب الوج  لألشقاء املوريتانيني".

قد اطسم موقف موريتانيا من الصحراء يف ال دايا  ىنناوع مان التشادد     
 يتجازأ، وهاو   والراديكالي  حيمل اعتربت موريتانيا الصحراء وموريتانيا كاًل ال

موقف له ما يربره يف طل  الفترة حيمل كانت موريتانيا نفسها مويوع مطال   من 
املغارىن ، الش ء الي  أدى إ  اطساع اهلوة ىنني ال لدين، نتيج  ط اين رهيتهما فيما 
خيص طدىنري قضي  الصحراء؛ إال أن طغيرًيا جديًدا يف النهج واملمارس  سيط   التعامل 

واكشوص؛ وذل  ىنعد ما فريت موريتانيا شخصيتها على املساتوى  ىنني الرىناص ون
                                                 

 زعيم ال وليساريو: الويل مصطفى السيد. (1)
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ومشاركتها يف ط سيس منظم   1251الدويل، مسجل  انضمامها إ  األمم املتحدة 
. فاىنتدر املرحوم املل  احلسن الثا، ساو  انعقاد املاؤمتر  1255الوحدة اإلفريقي  

ألقصاى ليعتارف   ىنعد إحراق املساجد ا  1252اإلسالم  األول يف الرىناص سن  
ىناجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  ليطو  ىنيل  صفح  شاق  ىنالنس   للموريتاانيني  
ومجّرة ىنالنس   للمغارىن ، مسامًها هبيا االعتراف يف مّل مشل املسالمني يف مواجها    
العدو الصهيو،، الي  كان يسعى إ  هتويد مدين  القدس وهتجري أهلاها. وقاد   

الحتكا؟ ىنني املرحوم املختار ولد داداه واحلسن الثاا،،  كانت هيه القم  فرص  ل
فقد مّكنتهما من االطالع عن قرب على وجهات نظر ىنعضهما الا عض؛ حيامل   
يشتر؟ الزعيمان يف الكثري من خصال احلكم  واحلنكا  واحلصااف  والعقالنيا     

حراء واملرون  والتفهم؛ وهو ما مّكنهما من التفاهم حول التدىنري املشتر؟ مللف الص
 اليت كانت ال طزال حتت وط ة االستعمار اإلس ا،.

نتيج  للتداخل التارخي  واالجتماع  والديين ىنني ال لدين واعت اار الق ائال   
واد الصحراوي  امتداًدا ىنشرًيا وطارخيًيا للق ائل املوريتاني  وخصوًصاا يف منطقا    

ورغام  ع"، اليهب كما ه  احلال ىنالنس   للمغرب "أوالد أدلايم أوالد ىنسا ا  
 التهديدات القوي  اليت طعرض هلا الرئيس املوريتا، املختار ولاد داداه مان ق ال    

فاإن   1213طشرين الثا، /نوفمرب 10الرئيس اجلزائر  هوار  ىنومدين يف ىنشار يف 
الرئيس املوريتا، قد طش مل ىنالتحالف م  املغرب من أجل حترير الصاحراء مان   

ئيس اجلزائر  موقفه مماا يساميه الارئيس    االستعمار اإلس ا،. وقد أويح للر
اجلزائر  حرك  حترير صحراوي  من استعمار إس ا،. وذّكر املختاار ولاد داداه   
هوار  ىنومدين ىن ن اثنني على األقل من قادة هيه احلرك  موريتانيون والعديد من 
كوادرها ينحدرون من جنوب اجلزائر وجنوب املغرب ومن موريتانياا نفساها،   

هنا حرك  حترير وطين فيه نظر. كما ذّكره ىن ن موريتانيا كانت ساّ اق   فالقول: إ
ملساعدة هيه احلرك  عندما كانت حماول  صحراوي  أصيل  للتحارر مان ق ضا     
االستعمار اإلس ا، ق ل أن طتحول إ  عصاىن  من املرطزق  على حّد قول الارئيس  

ليات ج ه  ال وليساريو ياد  املوريتا، املختار ولد داداه؛ ومن املعلوم أن أو  عم
 اإلس ان قد انطلقت من موريتانيا.
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ىنيد أن هيه احلرك  قد حتولت إ  أداة طّيع  يف يد اجلزائريني حيمل أص حت 
طعّرض مصاحل الصحراويني للخطر؛ وخالل لقاء ىنشارة يف اجلزائر شرح الارئيس  

ي  يعتربه الرئيس املوريتا، لنظريه اجلزائر  وجه  نظره حول م دأ طقرير املصري ال
املوريتا، من ش ه املستحيل، ألن االستفتاء ال يعين غري الصحراويني، وهنا طكمان  
الصعوىن . وقد ىنّين الرئيس املوريتا، لنظريه اجلزائر  أن مفهوم الصحراو  لايس  
مفهوًما جتريدًيا ألننا كلنا صحراويون وىنوسعنا وحدنا متييز الصحراويني احلقيقيني 

ن اهلجرات السكاني  إ  الصحراء الغرىني  جتعل من العسري ىنل ومان  عن غريهم أل
يه يسمح للصحراويني وحدهم ىنالتع ري عان  نازاملستحيل طنظيم استفتاء حقيق  و

 آرائهم.
وقد شّكل لقاء ىنشارة حتواًل جيرًيا يف موقف اجلزائر من موريتانياا حيامل   

عّ  ت ج ه  ال وليسااريو  شّنت وسائل إعالمها هجوًما عنيًفا على موريتانيا كما 
لتستهدف االستقرار السياس  يف موريتانيا حىت يف  االرط اص والتحاالف ما    
املغرب، وهو ما ط ّطى هلا ىنعد أن انقلب العسكر على الرئيس املوريتا، املختار ولد 

حيمل أعلنوا عن انسحاهبم من الصحراء "واد اليهب"؛ وهو ما دفا    1213داداه 
يف واد اليهب والداخل  وكل املناطق اليت كانت حتت السيطرة  الق ائل الصحراوي 

املوريتاني  إ  املطال   ىنالعودة إ  املغرب وم ايع  ملكه وقط  الطريق أماام حتقاق   
 حلم اجلزائر وج ه  ال وليساريو يف طكوين دول  فاصل  ىنني املغرب وموريتانيا.

ىنط  حول منااجم احلدياد   وقد لّ ى املغرب النداء ف مر قواطه اليت كانت مرا
املوريتاني  من أجل مساعدة موريتانيا ىناالنتشار يف إقليم واد اليهب وملء الفاراغ  

 الي  ستتركه القوات املوريتاني  املنسح  .
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قد انسح ت موريتانيا من قضي  الصحراء نتيج  جلملا  مان الظاروف    ل
املويوعي  والياطي ؛ فالنظام كان يعا، من أزم  متعددة األىنعاد واملناح ؛ فاحلزب 
احلاكم أص ح يعا، من عدم االنسجام والتماايز ىنسا ب مضااعفات حارب     

فاعاات  شّنتها ج ه  ال وليساريو؛ حيامل اخترقات د      اليتاف اخلطرية نازاالست
طعا، من َخَصاص يف العدة والعتاد حيمل وقفات      اليتالقوات املسلح  املوريتاني  

دأىنات ج ها          الايت احلكوم  املوريتاني  عاجزة عن التصد  للهجمات امل اغت ، 
 ال وليساريو على طنفييها داخل العمق املوريتا،.

عتماد علاى  لقد أدت االستعان  املوريتاني  ىنالطريان العسكر  الفرنس ، واال
آالف اجلنود املغارىن  اليين راىنطوا حول مناجم احلديد، إ  انعدام الثق  ىنني اجليش 

على ىنا  جند  مغر 3000املوريتا، والسلط  املدني . وكان التوجس من مراىنط  
األراي  املوريتاني  حايًرا يف أذهان العسكريني واملدنيني مًعا فاملوريتانيون يارون  

جلنود املغارىن  نوًعا من اجملازف ؛ فاملغرب كان إ  وقت قرياب  يف االعتماد على ا
واجليش املوريتاا،  ىنا  يطالب مبوريتانيا نفسها؛ مما جعل العالق  ىنني اجليش املغر

املطالاب املغرىنيا     -كما ذكرنا آنًفا  -طتسم ىنالكثري من الش  والري  ، مرّدها 
دات العسكري  املغرىني  املوجودة القدمي  يف موريتانيا. إن عدم الريى عن أداء الوح

يف املناطق املوريتاني  ذات ال عد االستراطيج  من الناحي  االقتصادي  والعساكري   
انعكس سلً ا على اجليشني يف العمليات العسكري  ألن القادة املوريتانيني رفضاوا  

 االنصياع ألوامر القادة املغارىن  املراىنطني معهم يف امليدان.
ت املسلح  املوريتاني  طنظر ىننفس الش  والري ا  وعادم   كما كانت القوا

االرطياح إ  القوات الفرنسي . فكان الي س هو سيد املوقف ألن املوريتانيني وجدوا 
أنفسهم ىنني كماش  هتديد اخلصوم واستفحال نفوذ احللفااء. ويف خضام هايه    

  انيا املوريت ل عض القيادات العساكري  التجاذىنات والتراكمات سنحت الفرص  
 سياسي .ال همأغرايعسكر  لتحقيق انقالب يف  اجليشم استخدال
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وجد ىنعض القادة العسكريني يف طدهور األوياع االقتصادي  املت زم  فرصا   
لالنقضاض على نظام ولد داداه، فكان زعيم االنقالب اجلدياد، العقياد حمماد    

الوي  املترد  و (1)املصطفى ولد حممد السال  يركز ىناستمرار على نقط  االقتصاد
كمربر إلسقاص النظام. غري أن احلرب مل طكن ه  املسؤول  وحدها عن املتاعاب  
االقتصادي  ملوريتانيا ألن ال الد قد عانت من موج  جفاف قاساي  أطات علاى    
األخضر والياىنس، وأهنكت الثروة احليواني  اليت ه  ركيزة االقتصااد املوريتاا،.   

ىنيني اجلدد عن طغيري يف األوياع االقتصاادي  إال  وىنالتايل، مل يكن حديمل االنقال
لالستهال؟ اإلعالم  ليس إال. ومل ط ت طصرحيات االنقالىنيني ىناجلدياد حيامل   

 صّرحوا ىن هنم ملتزمون مبراعاة التعهدات الدولي .
سنتناول يف هيا ال اب حمورين؛ يتعلق أحدمها ىناختيار املؤسسا  العساكري    

الصحراء، وثانيهما: موريتانياا واحليااد كخياار     مبوريتانيا واملفاصل  م  قضي 
 استراطيج .

                                                 

، 35صالح العقاد: قيام وسقوص نظام ولد داداه يف موريتانيا، السياس  الدولي ، العدد  (1)
 .1213طشرين األول /أكتوىنر
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طن   املواقف املوريتاني  دائًما من املستجدات اليت ططرأ على هرم السالط  يف  
اع  راسخ  منطلقهاا  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  أكثر من كوهنا طت ّطى من قن

قاعدة شع ي . وطفسر هيه احلقيق  كون كل التحركاات املوريتانيا  طرما  إ     
االستفادة من التنافر والتناقض احلاصل ىنني املغرب واجلزائر لتعزياز مكانتاها يف   
املنطق ؛ فقد حتالفت موريتانيا م  املغرب من أجل احلصول على قسم من إقلايم  

ة للتعاون العسكر  واالقتصاد  وهو ما فّصالناه يف  الصحراء وأىنرمت معه معاهد
مث حتالفت يف وقت الحق م  اجلزائر واعترفات ىناجلمهوريا    ، (1)القسم الساىنق

العرىني  الصحراوي  مث اخنرطت يف معاهدة الصداق  اليت كانت مربم  ىناني طاونس   
 واجلزائر.

ب وفريت لقد استغلت موريتانيا ورق  الصحراء النتزاع االعتراف من املغر
نفسها كشري  يف ملف الصحراء لكن طرىنص اجلزائر وال وليساريو مبوريتانيا، سعًيا 
إلخراجها من الصراع لكوهنا احللق  األيعف اليت يسهل استهدافها، هو ما جعل 
موريتانيا طت رجح ىنني مطرق  استمرار طضحيتها للحفاظ على وجودها يف إقليم واد 

ها. فكان لزاًما على اجليش املوريتا، أن ي خاي  اليهب، وسندان وحدة كيان دولت
امل ادرة ليعيد للدول  طوازهنا يف املنطق ، وخاص  عندما ىندأ طوجه داخل  يعتارب أن  
كيان الدول  املوريتاني  أص ح مهدًدا ىنس ب مغامرات الصحراء. وىنالتايل، أص حت 

ستمرة مان ق ال   الدول  املوريتاني  يف وي  ال طجحسد عليه، فه  طواجه يغوًطا م
ىنعد أن هتدأ عاصف  حارب  ىنا  ال وليساريو واهلاجس من اكتساح احلليف املغر

 الصحراء.
ومن أجل اجتناب الوقوع يف غياهب اجملهول، وخوًفا من مستق ل غاامض  
اختارت موريتانيا التضحي  مبطلب األمس، وذل  على إثر اإلطاح  ىننظام الرئيس 

                                                 

الطاهر النوفاليل: الصحراء الغرىني  ىنني مشروعي  االنادماج ومشاروع االنفصاال،     (1)
 .1221منشورات املط ع  والوّراق  الوطني  مراكش، 



 

014 

1213ز متو/يوليو 10املختار ولد داداه يف 
وصعود نظام جديد أخي على عاطقاه   (1)

إخراج موريتانيا من الصراع وااللتزام ىناحلياد يف ملف الصحراء. لكن موريتانيا مل 
يكن ميّسًرا هلا اختاذ مثل هيه املواقف نظًرا لتفاعلها م  ططورات امللفات احملليا   

هو موقف ال يريى واإلقليمي ؛ إذ حاول النظام اجلديد أن جيعل موريتانيا حمايدة و
 املغرب، ويغضب اجلزائر.

ومل طستمر موريتانيا يف هيا الوي  ألكثر من سنتني حبيمل غّيرت موقفها من 
احلياد إ  االوياز خلط ال وليساريو، حني طو  املقدم حممد خوناا ولاد هيدالا     
السلط  يف ىنداي  الثمانينات؛ وذل  ىناعترافه ىناجلمهوريا  العرىنيا  الصاحراوي     

ميقراطي  وإحداث قطيع  م  املغرب، على إثر اهتامها مبحاول  طادىنري انقاالب   الد
لإلطاح  ىننظامه، وقد متادى يف طرسيخ هيه القطيعا  وإصادار طعليماطاه ملنا      
املوريتانيني من زيارة املغرب ىناعت اره ىنلًدا ال جيوز حلامل جواز السفر املوريتاا،  

إفريقيا وإسرائيل! فما ه  اآلثار السل ي   التوجه إليه كما هو الش ن ىنالنس   جلنوب
 حلرب الصحراء على موريتانيا؟ وكيف طعاطت موريتانيا م  خمتلف احللول؟

                                                 

ذاكرة االنقالىنات العسكري  يف موريتانيا: الصراع على السلط ، حممود صاحل الكرو :  (1)
 .112 ص اجملل  العرىني  للعلوم السياسي ، الصادرة يف ىنريوت،
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 املبحث األول

 موريتانيااآلثار الألبية للحرب للى 

مل طستط  املؤسس  العسكري  )االنقالىنيا ( مقاوما  الضاغوص الداخليا      
اويات م  ال وليساريو من أجال  واخلارجي  حىت ريخت لق ول الدخول يف مف

حتقيق سالم يكون مثنه التخل  عن طريس الغرىني  اليت كانت حبوزة موريتانيا مبقتضى 
. وىنالتايل، كانت ردة الفعل اجلزائري  على اطفاقي  1213اطفاقي  التقسيم يف مدريد 

مدريد قد نسفت أمل املوريتانيني يف االحتفاظ ىننصي هم من الصحراء، إذ ليس كل 
ما يتمناه املرء يدركه؛ فقد اصطدم الطموح املوريتا، ىناألطماع اجلزائريا  الايت   
ط حمل عن كيان يعيف طتحكم يف طوجيهه وطسيريه وفق مصالحتها، وكايل    

الي  كان نظامه وقتها يعا، من املراهق  السياسي ، وكل ذل  قد  ا  التهور اللي
الصحراويني يف كيان واحد. كما ساهم يف ط ديد حلم املوريتانيني يف االندماج م  

أن األس اب االقتصادي  كان هلا دور ىنارز يف التعجيال ىنالتفااهم ما  ج ها      
 ال وليساريو حيمل أص ح الكيان املوريتا، مهدًدا من الداخل واخلارج.

 : مضالفا  الحرب للى الصمود الموريتانيعوال
تانيا  وحادودها   طوالت يرىنات ال وليساريو اليت استغلت يعف الدول  املوري

كلام.   1500املكشوف  والطويل  حبيمل طقدر احلدود املوريتاني  م  الصحراء ىن كثر من 
وكان أغلب القوات املوريتاني  متمركًزا يف املدن الصحراوي  ووسائل اطصاهلا ياعيف ،  
ىناإلياف  إ  وجود طعاطف ك ري م  الصحراويني يف األوساص االجتماعي  املوريتانيا   

  ائل الشمال اليت طرط ط ىنرواىنط النسب والقراىن  م  ج ه  ال وليساريو.وخصوًصا ق
وقد راهنت ج ه  ال وليساريو كايل  علاى ططااىنق املواصافات ىناني      
الصحراويني واملوريتانيني اليين يصعب التفريق ىنينهم؛ وهيه كلها عوامل استغلتها 
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ات خاطفا   اجل ه  للتسلل داخل عمق التراب املوريتا، من أجل طنفياي عمليا  
وسريع . ويف ال داي  كانوا يركزون على املدن املوريتاني  القري   من احلدود ما   
اجلزائر، يف غفل  من أهلها، فيهامجون احلامي  املوجودة هباا ويناه ون املكاطاب    
 اإلداري  وينسح ون ىنسرع  مصطح ني معهم ىنعض األسرى لتوظيفهم يف اخلدم .

واملؤثرة طل  اليت جرت يف ىنئر أم كارين   ومن عمليات ال وليساريو العنيف 
1215آذار /مارس 91ىنتريس الزمور يف 

، وأيًضا اهلجوم الي  استهدف مقاطعا   (1)
نيسان؛ حيمل طك دت القوات املوريتاني  خسائر /إىنريل 93وادان يف والي  آدرار يف 

 ، مرافق(2)ك رية طقدر ىن رىنعني جندًيا حسب احلرس  املخضرم ع د ا، ولد موسى
القائد حممد املصطفى ولد السال ، والعمليات الايت دارت يف مدينا  شانقيط    

1215أيار /مايو 15-2التارخيي  يف املدة ما ىنني 
(3). 

ويف اخلامس من الشهر نفسه انطلقت قوة عسكري  صحراوي  من طنادوف  
300قوامها 

مقاطل حتملها أكثر من مائ  سيارة الندروفر والعرىناات مدججا     (4)
ومعززة ىنوسائل اطصال متطورة يقودها زعيم ج ه  ال وليساريو الاويل   ىناألسلح 

مصطفى السيد نفسه، ورغم أن القوات املوريتاني  قد علمت ىنتحار؟ القاوات   
الصحراوي  إال أهنا طغايت عنها من أجل استدراجها ومن مث االلتفااف عليهاا   

 وحماصرهتا وقط  اإلمدادات عنها.
جوًما على مدين  أزويرات معقال منااجم   وقد شّنت القوات الصحراوي  ه

احلديد املوريتاني ، كما هامجت ىنلدة طورين القري   من املناجم، وىنااملوازاة ما    
هجوم أزويرات شّن الويل مصطفى السيد هجوًما على مدين  أطار ومدين  طيشيت 

 التارخيي  حماواًل إرىنا؟ القوات العسكري  املوريتاني .
                                                 

 .955 ص س، سيد اعمر ولد شيخنا، م. (1)

أحد احملارىنني القدامى من ق يل  الرعيان له عالق  وطيدة ىنالعقيد حممد املصاطفى ولاد    (2)
   شخصي  معه.حممد السال  يف مقاىنل

، 1213-1251حممد املختار ولد سيد  حممد: التطورات السياسي  يف موريتانيا، مان   (3)
أطروح  لنيل دكتوراه دول  يف التاريخ املعاصر، كلي  اآلداب والعلوم اإلنساني  جامعا   

 .32 ص ،9001ىنغداد، 

 .50 ص س، حممد املختار ولد سيد حممد: م. (4)
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وأكثرها رمزي  طل  اليت حدثت يف منطقا  أم   وكانت أشد املعار؟ يراوة
التونس  وىننشاب مشال نواكشوص حني حاول الزعيم الصحراو  يرب حصاار  
على العاصم  نواكشوص واقتحامها مبا ىنق  معه من مقاطلني، فاردت الطاائرات   
املوريتاني  هبجوم مضاد استهدف الوحدات الصحراوي  اليت كانت طتقادم علاى   

قامت القوات الربي  املوريتاني  اليت يقودها املقدم أمحد ولد  ج هات مكشوف ، كما
ىنوسيف، وطل  اليت يقودها املقدم حممد خونا ولد هيدال  ىنالتحر؟ من قواعدها يف 
الشمال وو العاصم  لتداركها ق ل أن طساقط يف أياد  الصاحراويني، كماا     

ة أوسرد، وعندما استخدمت القيادة العسكري  املوريتاني  قوات من أزويرات وقاعد
 1000شعر قائد ال وليساريو مبحاصرطه أمر قواطه ىناالنسحاب إ  قواعدها اليت ط عد 

، ىنينما قام هو ىنصح   خلي  من خرية مقاطليه هبجوم ومه  ملشاغل  القاوات  (1)كلم
املوريتاني  والتغطي  على انسحاب وحداطه، لكن خطته انكشفت ووق  يف كماني  

ه؛ وقد ُقتل هو ومساعده األول القائد لع يد ولد العروس  م  مجي  عناصر جمموعت
1215حزيران /يف التاس  من يونيو

. وقد أعلنت موريتانيا عان مقتال زعايم    (2)
ال وليساريو كما أكدت أن اهلجوم من طدىنري اجلزائر، وكانت هيه املرة األو  اليت 

املارة األو    طصل فيها طالئ  املقاطلني الصحراويني إ  نواكشوص، وكيل  ه 
 اليت يتم فيها اهلجوم على أكرب قدر من املدن املوريتاني  مرة واحدة.

لكن مقاطل  ال وليساريو مل يستسلموا وعقدوا العزم على أن ينتقموا ملقتال  
زعيمهم مصممني على حتقيق ىنعض األهداف من حرهبم الشاامل  علاى املادن    

 املوريتاني ، من أمهها:
 ي  املوريتاني : وادان، طشيت، شنقيط.احتالل املدن التارخي -
 اف قدرات اجليش املوريتا،.نازطفتيت املعرك  واست -
شّل احلرك  االقتصادي  املوريتاني  وذل  ىنالتركيز يف اهلجماات علاى    -

املناطق املنجمي  قصد الت ثري على املصاحل امل اشرة للمغارب وفرنساا   
 ىناعت ارمها أقوى حليفني ملوريتانيا.

                                                 

 .32 ص س، يد  حممد: م.حممد املختار ولد س (1)

 .50 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد: م. (2)
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معار؟ ياري  ىنني القوات املوريتاني  اليت أصا حت يف   1211سن  وشهدت 
موق  الدفاع عن املرافق االقتصادي  والسياسي  وقوات ج ه  ال وليساريو اليت ىندأت 
يف طشديد اخلناق على هيه املرافق واملواق  مستغل  جواناب الضاعف يف األداء   

ئل االطصاالت وطيمر العسكر  املوريتا، ونقص التسليح والتدريب وطواي  وسا
القوات املوريتاني  جّراء ط خر رواط ها. وكان من أشهر اهلجوماات الصاحراوي    

من ناقالت اجلنود والعرىناات   130الي  اشتركت فيه  1211أيار /مايو 1هجوم 
 .(1)العسكري  املزودة مبداف  اهلاون وقاذفات الصواريخ وأسفر عن خسائر كثرية

1211متوز سن  /يوليو 5ويف 
شّن مقاطلو ال وليساريو هجوًما ك رًيا علاى   (2)

العاصم  نواكشوص ىنواسط  "وحدات كوماندوز" استطاعت التسلل إ  يواح  
املدين  وطوجيه مدافعها إ  م ا، القصر الرئاس  وحىت السفارات األجن ي ، وقاد  
أعلنت اجل ه  أن اهلجوم كان انتقاًما للويل مصطفى السايد يف الايكرى األو    
لوفاطه، كما كانت متزامن  م  اجتماعات القادة األفارق  يف ليربفيل مماا يعطيهاا   

 .(3)مغزى سياسًيا مضاًفا إ  دوافعها العسكري 
ومن املعلوم أن هيه املرحل  من احلرب متيزت مبشارك  القوات الفرنسي  واملغرىني  

وريتا،؛ ففرنسا مل طكان  إ  جانب القوات املوريتاني  يف املعار؟ الدائرة يف الشمال امل
ىنعيدة عن األحداث لكن مشاركتها يف احلرب كانت حمتشم  وحمدودة وطقتصر علاى  
ىنعض املستشارين العسكريني وإعارة ىنعض طائرات اهلليوكوىنتر االستطالعي ؛ ويرج  
ط اطؤ فرنسا يف االستجاىن  للطل ات امللح  اليت قدمها هلا الرئيس املوريتا، مان أجال   

 لى مواجه  ال وليساريو إ  عدة أس اب، منها:مساعدطه ع
أن فرنسا ال طريد إغضاب اجلزائر املؤيدة للصحراويني واليت ه  حليف  -

 استراطيج  وشري  جتار  هلا.
أن فرنسا ال طريد اجملازف  ىناجلنود الفرنسيني يف حرب طدور رحاهاا يف   -

 عمق الصحراء.
                                                 

 .50 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد، م. (1)

 .50 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد، م. (2)

 .51 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد، م. (3)
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لنظام املوريتا، الي  أرغمها أن فرنسا أص حت طريد التشف  والنكاي  ىنا -
على التوقي  على خروج القوات الفرنسي  مان موريتانياا؛ وىنالتاايل    
وجدت الفرص  ساو  للتشف  يف جيشه الي  أص ح يف حال  دفاعيا   

 حرج .
لكن اهلجمات اليت شنتها ج ه  ال وليساريو على مناجم احلدياد يف مشاال   

كانت  3حيمل قتلت اثنني منهم وأسرت  موريتانيا، مستهدف  املهندسني الفرنسيني
500الس ب امل اشر يف دخول الفرنسيني يف احلرب، ف ادرت ىنإرسال مظلايني و 

(1) 
مستشار، وكّلفت اجلنرال ىنورج  ىنقيادة عملياهتا يف موريتانيا يد ال وليسااريو،  

رجل، لكن احلمل  الفرنسي  رغم ال هرج   1500وجندت كيل  قوة جوي  قدرها 
اليت أحيطت هبا مل متّكن موريتانيا من حسم املعرك  ىنل كان التحاالف   اإلعالمي 

م  املغارىن  أكثر جدوى وأويح فائدة؛ حيمل استطاعت القوات املغرىنيا  الايت   
3000قوامها 

جند  محاي  مناجم احلديد ووقفات حبازم ياد هجماات      (2)
 ال وليساريو.

ول  مهما كانات  من نافل  القول احلديمل عن اآلثار السل ي  للحرب على د
قوهتا ومهما ىنلغت درج  إعدادها هليا احلرب، ومن الط يع  أن يزداد األمر سوًءا 
حينما يتعلق األمر ىندول  يف طور النمو، حديث  النش ة والتكوين، وطعا، من نقص 
يف الكفاءات ال شري ، وقد أرهقتها األزمات االقتصادي  والسياسي  حيمل عانات  

 ريت عليها من طارف اجلزائاريني ىنواساط  ىناين     من حرب جائرة ومدمرة ُف
 جلدهتا.

 المضالفا  الألبية للى االقتصاد
إن املتمعن يف الظروف اليت آلت إليها األوياع االقتصادي  يف موريتانيا، وما 
صاحب ذل  من طرد يف معيش  واستقرار السكان، ميكنه أن يتفهم يرورة التغيري 

 .1213الي  وق  ىنعد انقالب سن  
                                                 

 .51 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد، م. (1)

 51 ص س، ار ولد سيد  حممد، م.حممد املخت (2)
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قطاع املعد، الي  يعترب الشريان األساس  لالقتصاد املوريتاا، عارف   فال
 1211طراجًعا ك رًيا يف قيم  الصادرات. فقد اخنفضت صادرات النحاس مني سن  

نتيج  ألزم  الصلب يف أوروىنا، كما أدت اهلجمات املتتالي  ملقاطل  ال وليسااريو  
لنقل املعاادن إ  مغاادرة    على السك  احلديدي  يف أزويرات ونواذي و املخصص 

اخلرباء خوًفا من احلرب، وخصوًصا الفنيني الفرنسيني اليين ي لغ طعدادهم ماائيت  
فين واليين يعملون يف قطاع احلديد؛ مما أدى إ  اخنفاض مهم يف اإلنتاج وكانت 

 .(1)له أسوأ العواقب على امليزان التجار  وميزان األداء
عي  الطموح  ىنانتكاس  مالي ، فقد أغلقت وقد أصي ت كل املشروعات الصنا

مما  1213متوز /يوليو 51الشرك  املوريتاني  الستغالل أكسيد النحاس أىنواهبا ىنتاريخ 
أدى إ  طسريح مئات العمال، ىنعد أن كلفت خزين  الدول  خسائر ك رية ىناإلياف  

ّرح إ  طكاليف طدريب وطسليح اجليش اليت كانت طفوق طاق  ال الد، وهو ما صا 
"إذا كانت يف العامل  (2)ىنه وزير االقتصاد املوريتا، سيد  حممد ولد الشيخ ع د ا،

 .(3)دول  غري مستعدة للحرب فه  موريتانيا"
13.000فقد أص ح قوام اجليش املوريتا، يف ظرف قياس  

، ىناداًل مان   (4)
من  %50ىنداي  احلرب؛ حيمل أص حت املصاريف العسكري  متتص حوايل  5.000

 .1213سن   %50مث  1211يزاني  العام  امل
، وىنلغ الدين العموم  حًدا قياساًيا وهاو   (5)%50وقد ىنلغت نس   التضخم 

 مليون دوالر. 111
مت افتتاح املصرف  1215وىنعد أن حلقت طريس الغرىني  مبوريتانيا م  مطل  عام 

د " يف الداخل ، كان من مهامه مانح ىنطاقاات اساتريا   BNMالوطين ملوريتانيا "
وطصدير ل عض العوائل والشخصيات املتنفية؛ حيمل متّكن هيه ال طاق  حامليها من 

                                                 

حممد طاج الدين احلسيين: وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولي  املعاصرة ودورها يف  (1)
 .533 ص اع الصحراء الغرىني ، مرج  ساىنق،نازطسوي  

 .9001أص ح سيد  حممد ولد الشيخ ع د ا، رئيًسا ملوريتانيا  (2)

 .9003آب /أغسطس 5ت اإلطاح  ىنه يف يوم الرئيس املوريتا، األس ق الي  مت (3)

 .59 ص حممد املختار ولد سيد  حممد، م. س، (4)

 .59 ص س، حممد املختار ولد سيد  حممد، م. (5)
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123.000است دال ما يعادل 
أوقي  شهرًيا ىنالعمالت األجن يا ؛ مماا يكلاف     (1)

عن كل ىنطاق . وقد جاء يف طقرير سار    %19املصرف املوريتا، خسارة قدرها 
ن الوطين املوريتا، ىنعد احلارب أن  ىنعنوان "استعالمات اقتصادي " أعدطه إدارة األم

ىنطاق  يف مدين  الداخل  وحدها، وأن ىنعض األسار   130عدد ال طاقات قد جتاوز 
 55كان لديها أكثر من ىنطاق  واحدة؛ وقدر التقرير خسارة اخلزين  العام  حباوايل  

وحدها. عجّد ذل  مبثاىن  حمرق  لالقتصاد الاوطين، ال   1215مليون أوقي  خالل سن  
ف إ  مساعدة الفقراء ويحايا احلرب وإمنا إ  شراء اليمم وطرىنيا  األعياان   هتد

والوجهاء، وقد أييفت رواطب عمال والي  طريس الغرىنيا  إ  أع ااء امليزانيا     
 املوريتاني .

وكانت موريتانيا طعتمد على مساعدات الدول اخلليجي  اليت كانت طتوجس 
شتراكي  واخلوف من قيام دول  شيوعي  من طصرفات النظام اجلزائر  ذ  امليول اال

يف الصحراء، كما كان النظام يعترب ال وليساريو امتداًدا ط يعًيا لليساار املوريتاا،   
"الكادحني" اليين كانوا من أشد معاري  نظام املختاار ولاد داداه ويعتربوناه    

 رجعًيا.
عاض  وكان اعتماد موريتانيا على املساعدات اخلارجي  يف متويل احلارب وىن 

املشاري  الثانوي  األخرى س ً ا يف ازدياد مضطرد لديوهنا اخلارجي ، اليت ارطفعت من 
1213مليون دوالر يف منتصاف عاام    100إ   1215مليون دوالر سن   150

؛ (2)
وأص حت العمل  الوطني  يف وي  سيئ للغاي  نتيج  لالهنيار االقتصاد  واملخااوف  

األسواق املالي  املوريتاني  ىنكمياات مان األوراق   من آثار إقدام اجلزائر على إغراق 
النقدي  املزورة؛ مما دف  احلكوم  املوريتاني  إ  سحب كل الفئات النقدي  اليت كانت 

 .1213قد ُط عت يف اجلزائر كإجراء احتراز  وذل  يف األشهر األخرية من سن  
احملسوىني  وكان من آثار هيه احلرب على املستوى االقتصاد  طفش  الفساد و

والرشوة والتالعب ىناملال العام واملضارىنات، وأص ح ىنعاض املساؤولني السااِمني    
يستغلون مواقعهم الوظيفي  لتكديس الثروات من خالل التحايل على ىنعض األموال 
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املقدم  من ق ل املمولني العرب واألجانب وهو ما أساء إ   ع  ال الد والع اد وأّثار  
  واملعدات احلرىنيا ؛ إذ أوقفات فرنساا يف األول مان     سلً ا على طوريد األسلح

شحن  أسلح  يف ميناء مرسا  كانت السعودي  قاد أرسالت    1213حزيران /يونيو
؛ مما أثار حفيظ  السعودي  (1)أموااًل لسدادها غري أن طل  األموال طعريت للتالعب

مليون دوالر كانت علاى وشا     100اليت عمدت إ  جتميد قرض جديد قدره 
ويله إ  موريتانيا، كما عملت على إقناع الكويت ىنضرورة التراخا  يف دفا    حت

 ".SNIMاألقساص املترط   عليها لتمويل مشاري  الشرك  الوطني  للصناع  واملناجم "
ويف موج  الوي  االقتصاد  املزر  فإن املواطن املوريتا، مل يكان علاى   

يمل أص حت شع يتها طتضااءل  استعداد ليؤد  مثن حرب الصحراء هبيه التكلف  حب
وخصوًصا يف وسط األطر الشاىن  واملثقفني اليين يدورون يف فل  املوج  اليساري  
اليت اجتاحت ال الد يف طل  احلق  ، وكيل  السود األفارق  اليين يتكون اجلايش  
من أغل هم ينظرون إ  هيه احلرب ىنعني الش  والري   وحيس وهنا حرىنا ىنني الق ائل 

"ال يظان" دون أن طعنيهم، كما أهنم خيشون نتائجها فإن كانات نصاًرا   العرىني  
ملوريتانيا فإن موازين القوى ستتغري لصاحل ال يظان اليين سيكّللون ىنآالف من ىناين  
جلدهتم وهو ما سيجعل الزنوج أقلي  قليل ، وإن كانت ىناهلزمي  فإن الزنوج خيشون 

 انتقام الصحراويني اليين يكرهون الزنوج.

 ثار الأياأية للحرباآل
مل طكن اآلثار السياسي  حلرب الصحراء ىن قال مان سااىنقتها االقتصاادي      
واالجتماعي  فقد أدت إ  طعميق هوة التناقض ىنني االجتاهات السياساي  املعاريا    
وطل  املنضوي  حتت لواء حزب الشعب احلاكم، كما أدت إ  انقسام حااد ىناني   

املؤثرة يف اجملتم  وإن ىندت دوافا  االنقساام   النخ   احلاكم  نفسها وكل القوى 
مل يكن يرى يف احلرب أكثار مان خمااطرة     (2) اخمتلف ؛ فاالجتاه القوم  العروىن
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عسكري  للفت األنظار عن األوياع الداخلي  غري املستقرة، والتراج  عن اخلطوات 
اليت كان الرئيس املختار قد ىندأها مني مطل  الس عينات مان ق ال اإلصاالحات    

القتصادي  والسياسي  والعسكري ، وعارض هؤالء احلرب. وقاد عاارض هاؤالء    ا
القوميون احلرب ليس من ىناب اإلقرار ىنعدم عائدي  الصاحراء إ  موريتانياا، ىنال    
لقناعتهم ىن ن اللجوء إ  القوة ال ميثل احلل األفضل ملثل هيه القضاايا، وال ميكان   

، مث إن (1)الف م  القوى االساتعماري  محايتها ىنتدخل اجليوش األجن ي ، وإعادة التح
مشكل  الصحراء ط ًقا لتحليل هؤالء ىناطت طشّكل إحراًجا لكل مان ياداف  عان    
احلري ، ويؤمن هبا فكًرا وممارس  السيما أن األمر يتعلق ىنشعب قّدم طضحيات ك رية 
 يف س يل التخلص من اهليمن  االستعماري ، ليجد نفسه يف هناي  املطاف هدًفا لتاآمر 

 ألن الوحدة املفروي  ىنالقوة ال متل  مقومات ال قاء. - اجلريان -األشقاء 
أما اليساريون الراديكاليون فقد وجدوا يف حرب الصحراء ياّلتهم املنشودة 
إلث ات أطروحاهتم الرافض  للتعامل م  املختار ولد داداه ولتكون مصداًقا لارأيهم  

والعمال ، وإن اآلماال املعقاودة   القائل: إن حكوم  حزب الشعب مثال للرجعي  
عليها ال طعدو كوهنا أوهاًما، وإن هنجها التوسع  ال يشّكل فقط هدًرا للماوارد  
الوطني ، وإمنا يشّكل طعدًيا على حق الشعوب يف طقرير مصريها؛ وأعرىنت احلرك  
الوطني ، الواجه  السياسي  لليساريني املوريتانيني، يف أكثر من مناس   عن ط ييادها  
املطلق لنضال الشعب الصحراو  وحلّقه يف قضيته العادل ، وطال ت الرئيس املختار 
ولد داداه ىنوقف احلرب واعتماد أسلوب احلوار للوصول إ  حل يعيد احلقوق إ  

 أصحاهبا وجيّنب املنطق  ويالت الدمار والتشريد.
ب وجتدر اإلشارة هنا إ  أننا مل جند موقًفا للحرك  اإلساالمي  مان حار   

 الصحراء، ورمبا يعود ذل  إ  أن احلرك  اإلسالمي  مل طت لور يف طل  الفترة.
ومل يقتصر االستياء من احلرب على اجلهات املعاري ، ىنل طال أيًضا ىنعاض  
القيادات السياسي  واالجتماعي  يف حزب الشعب احلاكم؛ فااملثقفون والشا اب   

                                                 

والتوجه اإلفريقا ، دراسا  يف   ىنا  حممد سعيد ولد أمحد: موريتانيا ىنني االنتماء العر (1)
 ،9005متاوز  /ألو ، ىنريوت يولياو ، الط ع  ا1225-1250إشكالي  اهلوي  والسياس ، 
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والتوظيف مل خيفوا استياءهم من اليين اخنرطوا يف هيا احلزب سعًيا وراء املناصب 
اعتماد الرئيس املختار ولد داداه على القوى االستعماري  والرجعيا  يف مواجها    
خماطر احلرب، كيل  التجار اليين استقروا يف مناطق طاريس الغرىنيا  وطربعاوا    
للحرب طمًعا يف كسب امتيازات يف طدىنري املشاري  االساتثماري ، سارعان ماا    

ىنعد أن طوقفت املشاري  كلًيا. كما ياقت القوى التقليدي  ذرًعا  أصي وا خبي   أمل
ىنالنفوذ املتزايد لعقلي  الرئيس املوريتا، املختار ولد داداه، وامتعضوا وحتفظوا على 
طدخلها يف شؤون احلزب. يضاف إ  ذل  طوجس التجار من صرام  القوانني اليت 

، (1)املوريتا، ىن هنا طقاف وراءهاا   يعتربوهنا جمحف  حبقهم، ويتهمون عقيل  الرئيس
واعتربوا حدهتا وأسالي ها السلطوي  مصدر إزعاج هلم وعامل طنفري مان حازب   

 الشعب ورئيسه املختار ولد داداه املعروف ىناحلكم  والرزان  وحسن السرية.
وقد ط ثرت العالقات املوريتاني  اخلارجي  سلً ا حبرب الصحراء؛ فقد سااءت  

وطش ثت اجلزائار   ىنا ،املغر -ر ولي يا ىنس ب التحالف املوريتا، العالق  م  اجلزائ
ولي يا ىندعم ج ه  ال وليساريو. وكانت نتائج املؤمتر الطارئ حلزب الشعب خمي ا   

عكس مؤمتر حزب الشعب عدم االرطيااح   1213كانون الثا، /لآلمال، فف  يناير
 املاؤمتر قاراًرا حاً اا    والتشاهم السائد يف ال الد من جّراء احلرب اليت مل يتخي 

ىنش هنا على الرغم من أهنا كانت النقط  الوحيدة املدرج  على جادول أعمالاه،   
وهكيا غدا وايًحا لقادة حزب الشعب أهنم قد فقدوا زمام األمور ألن كساب  
احلرب أص ح مستحياًل وخسارهتا ىناطت ش ه مؤكدة يف يوء طارد  األويااع   

رج . وقد اعترف ىنيل  صراح  أمحد ولاد  العام  يف الداخل وطوقف الدعم اخلا
سيد ىناب، عضو املكتب السياس ، حينما مّرر قصاص  ورق إ  الرجل الثاا، يف  
احلزب أمحد ولد حممد صاحل خالل اجتماع مشتر؟ للمكتب السياس  واحلكوم  

كتب فيها ما نصه: "أعتقد أن جلستنا هيه ستكون  1213متوز /يف الثامن من يوليو
سات إن مل طكن آخرها؛ فالوي  ال ميكن أن يساتمر علاى هايه    من آخر اجلل

 .(2)احلال "
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ومن املشاكل اليت أّثرت يف األداء العسكر  املوريتا، ما طعّلاق ىناجملنادين   
السنغاليني والغينيني اليين ججّندوا يف اخلدم  العسكري  يف الوحادات املوريتانيا    

مال ال ناء؛ مما جعال كفااءهتم   وكانوا يف أغل هم من الصيادين وخدم ال يوت وع
وطفانيهم يف الدفاع عن الوطن ومصداقيتهم وحسهم الوطين مثار ش ، ومبجارد  
وجودهم يف اجليش يجفَرض منحهم اجلنسي  وهو أمر ىنالغ احلساسي  واخلطورة على 

 .(1)مستق ل ال الد، وموازينها االجتماعي  والسياسي 
حصائيات الدقيق  ىنش هنا غري متوفرة وأما خبصوص خسائر احلرب ال شري  فإن اإل

ىنشكل كامل، وما هو موجود منها حبوزة هيا الطرف أو ذل  ال ميكن االعتماد عليه 
ىناعت اره ميّثل وجه  نظر غري حمايدة. ونظًرا لصعوىن  األمكن  اليت جرت فيها احلارب  

لتساجيل   ووعورة مسالكها، وىنالتايل استحال  وصول الصحاف  الدولي  ملعاين  املعار؟،
الوقائ  وطدوين اخلسائر وهو ما جعل ال احمل مكرًها على االستئناس ىن يانات احلارب  
الصادرة عن الطرفني. حسب املصادر الصحراوي  فإن اخلسائر املوريتانيا  جتااوزت   

جريح وىنض  مئات من األسرى، يف حاني ال طعطا     9.300قتيل وحوايل  9.000
خلسائرها وال خلسائر العدو، وإمنا طكتفا  ىنوصاف    ال يانات املوريتاني  أرقاًما حمددة

خسائر العدو ىن هنا جسيم  أو فادح ، يف مقاىنل التستر املط ق على اخلسائر. وحساب  
 قتيل. 1.300إفادات من قاىنلناهم من ال احثني، فإهنم يقدرون اخلسائر املوريتاني  حبوايل 
ليت خنرت جسم وهكيا كانت مضاعفات هيه احلرب املدمرة واالستفزازي ، ا

موريتانيا السياس  ورّهلت قوهتا االقتصادي  والعسكري  واالجتماعيا ، السا ب   
امل اشر وراء التط ي  واالطفاق م  ال وليساريو والتخل  عن طريس الغرىني  وطركهاا  
خاوي  من أجل أن طستلمها ج ه  ال وليساريو؛ لكن املل  احلسن الثا، ىنيكائاه  

امل ادرة وأمر القوات املغرىني  ىنالتحر؟ مللء الفراغ الي  وفطنته وسرع  ىنديهته أخي 
طركه انسحاب القوات املوريتاني  وهو طصرف ال يريى عنه الكثري من املاثقفني  
املوريتانيني، اليين يرون يف انسحاب موريتانيا من إقليم واد الايهب طفريًطاا يف   

قدمتهم املغارب الايت   جزء من موريتانيا كان العامل قد اعترف ىنت عيته هلا، ويف م
 .1213طشرين الثا، /نوفمرب 15وّقعت معها اطفاقي  التقاسم يف مدريد 
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 في موريتانيا 9191: قضية الصحراء ومضالفا  انقالب اثانيا 
قام عقيد من القوات املسالح  املوريتانيا     1213متوز /يف العاشر من يوليو

ًدا جديًدا مغاايًرا يف الناهج   ىنانقالب أىنيض أهنى مسرية نظام ولد داداه مدّشًنا عه
واملمارس  ملا كان عليه ولد داداه. ومتيز العهد اجلديد ىنال حمل عن الساالم ىنا     
مثن، والسع  للخروج من ورط  حرب الصحراء اليت ُأقحمت فيها موريتانيا رغًما 
عنها؛ وحىت الرئيس املطاح ىنه قد عّ ر مراًرا عن امتعايه من هيه احلارب الايت   

؛ (1)زائر ىنواسط  حلفائها من ال وليساريو هبدف طدمري األما  املوريتانيا   طشّنها اجل
فف  نظر ولد داداه فإن موريتانيا يحي  لطموح سيطرة وطوس  اجلزائر وكايل   
املقاطلني اليين هم يف خدمتها )ج ه  ال وليساريو(؛ حيمل خلص إ  أن اجلزائر ه  

غايري السياسا  اجلزائريا     اع وأن املشكل ليس له حال إال ىنت نازاليت خلقت ال
 العدواني .

صّرح وزير خارجي  موريتانيا شيخنا  1213أيلول /ويف مستهل شهر س تمرب
ولد حممد لقظف يف زيارة له إ  إس انيا ىن ن ىنلده طعارض حبدة خلق دول  جديادة  
يف املنطق ، كما أكد على أنه ال يعترب ال وليساريو طرًفا شارعًيا يف املفاوياات   

مضيًفا: إنه سيكون من املستحيل حماول  إجياد حال سالم  مان دون    السلمي ، 
 املغرب.

وىنينما كانت موريتانيا طعد العدة لتحديد استراجتيتها املق ل ، انعقاد ماؤمتر   
ىنواد الناصر، ومت ىنمل حمتواه عارب   1213أيلول /س تمرب 93-93ال وليساريو ما ىنني 

ياطه اليت خلاص إليهاا، ها     وسائل اإلعالم اجلزائري ، وكان من ىنني أهم طوص
"مطال ته موريتانيا ىناالعتراف ىنسيادة ال وليساريو على حدوده املعترف هبا دولًياا،  
واحترام وحدطه التراىني  واسترجاع املنطق  احملتل  من طرف موريتانيا "طريس الغرىني " 

. الاي   2م  انسحاب القوات املوريتاني  إ  حدود موريتانيا والصحراء الغرىنيا " 
 قت املطال   ىنه، وأكد هيا ال يان السياس  على أن أي  طسوي  جيب أن طرطكاز  س

 على احلق الصحراو  يف طقرير املصري واالستقالل والسيادة.
                                                 

 .599 ص س، حممد األمني ولد سيد ىناب: م. (1)
 .35 ص س، موني  رحيم ، م. (2)
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ومما ال ش  فيه، فإن مويوع املؤمتر األساس  كان حماول  لفصل التحاالف  
الظاروف  املوريتا، عن طريق استمرار إطالق النار، ونتيج  لصعوىن   -ىنا  املغر

واخلوف من مستق ل جمهول، اختارت النخ   العسكري  املوريتاني  االنقالب علاى  
الشرعي  الدستوري  والتضحي  مبطالب األمس وإهدار كل املكاسب املوريتاني  اليت 

سنوات من  5حتققت يف هيا اإلقليم. فتخّلت موريتانيا عن إقليم واد اليهب ىنعد 
نضالي  طويل  وشاق  ومضني  كلفات موريتانياا   ىنسط السيادة عليه، وىنعد مسرية 

وشع ها الكثري من التضحيات. فارجتالي  العسكر ىنددت كل التضحيات املوريتاني  
اع الصاحراء والتازام   نازحيمل كان هاجس العسكر هو إخراج موريتانيا من 

 احلياد.
، صّرح قائده العقيد حممد املصطفى ولد حممد الساال   1213وىنعد انقالب 

 .(1)ان مرطً ا مبعرف  املغرب وفرنسا؛ غري أن أًيا من الدولتني مل يتدخل فيهىن نه ك
وىنعد اإلطاح  ىنولد داداه، أعلنت ال وليساريو وقف إطاالق الناار ياد    

 موريتانيا، يف حماول  خللق هوة يف العالقات ىنني موريتانيا واملغرب.
اليم وقد طكون فرنسا اقترحت ىنعض أشكال احلكم الفيادرايل ىناني األقا   

الصحراوي  وموريتانيا، اليت طصل حدودها إ  طريس الغرىني ؛ غري أن قائد االنقالب 
اجلديد املصطفى ولد حممد السال  جّدد متسكه ىنالتحالف م  املغرب وأعلن كال  

، يف 1213آب /من املغرب وموريتانيا رفضهما لدول  مستقل  جديدة يف أغساطس 
 .(2)ذات سلط  حمدودةحني مل يتم إقصاء فكرة دول  فيدرالي  

لكن ج ه  ال وليساريو رفضت هيا االقتراح، ألهنا كانت طريد دول  مستقل  
ووجهت إنياًرا شديًدا للسلط  املوريتاني  اجلديدة دون أن طتخلى عن قرار وقاف  
إطالق النار، ىنل عّ رت عن ىنادرة حسن ني  جتاه الشعب املوريتا، وذل  ىنإطالق 

. 1213طشارين األول  /أكتوىنر 91وريتانيني لديها ىنتاريخ سراح ىنعض املعتقلني امل
ووجهت اجل ه  نداء إ  موريتانيا ىنضرورة االعتراف ىنسيادة ال وليسااريو علاى   

 الصحراء، واالنسحاب من اإلقليم.
                                                 

 .599 ص س،  سيد  ىناب: م.منيحممد األ (1)

 .599 ص س، حممد األمني سيد  ىناب، م. (2)
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وم  طضارب املواقف داخل موريتانيا ىنني جلن  اإلنقاذ الوطين واحلكوم  ه ت 
؛ حيمل حادث انقاالب   1212نيسان /ريلإىن 5رياح طغيري جديدة وذل  ىنتاريخ 

جديد من داخل جلن  اإلنقاذ مبوج ه مت االنقالب على صالحيات الرئيس العقياد  
حممد املصطفى ولد حممد السال  ومنحها للشخصي  القوي  يف املؤسس  العسكري  
املقدم أمحد ولد ىنوسيف الي  عجّين رئيًسا للوزراء، متهيًدا إلزاحا  ولاد حمماد    

ل كامل، وقد قام ولد ىنوسيف ىنتشكيل حكومته، لكان حكوما    السال  ىنشك
ىنوسيف مل يش  هلا القدر أن طجعمَّر طوياًل؛ حيمل اختفى ىنعد أن حتطمت طائرطاه،  

 91فوق احمليط األطلس  إ  الغرب من داكار، أثناء زيارة كان يقوم هبا للسنغال، 
1212أيار /مايو

(1). 
، طشّكلت جلن  جديدة طسامت  وىنعد وفاة رئيس الوزراء أمحد ولد ىنوسيف

ىناسم اللجن  العسكري  للخالص الوطين، قامت ىنانتداب املقدم حممد خوناا ولاد   
هيدال  وزير الدفاع ليكون رئيًسا هلا ىنشكل مؤقت إ  حني انتخاب رئيس للدول  
يف مدة أقصاها شهران، ليكون ولد حممد السال  خارج سدة احلكام، ىنعاد أن   

يدال  مل يتوقف عند هيا احلد؛ حيمل قام ىناالنقالب على عزله زمالهه، لكن ولد ه
أصدقائه، فقد اختي قراًرا ىنإىنعاد أنصار ولد ىنوسايف مان الضا اص الك اار يف     

، مثل: أمحد سامل ولد سيد  والعقيد نيانغ، كما قام ىنتعيني العقيد حممد (2)اللجن 
مل سايطرطه  ، ليساتك 1212حزيران /يونيو 5حممود ولد أمحد لويل رئيًسا للدول  

؛ فقام ىنعزل العقيد ولد لويل عن الرئاس  ليجحاّل  1230نيسان /إىنريل 1على السلط  
نفسه حمله، فجم  لنفسه ىنني رئاس  اللجن  العسكري  للخالص الاوطين ورئاسا    

 الدول  ورئاس  الوزراء، كما احتفظ ىنوزارة الدفاع.
ملغرب وج ها   وقد كان ولد ىنوسيف ق ل اختفائه يسعى لعالق  متوازن  م  ا

ال وليساريو؛ فقد صّرح ىن ن النظام الساىنق مل يكن قادًرا على صن  السالم املنشود، 
                                                 

حممود صاحل الكرو : ذاكرة االنقالىنات العسكري  يف موريتانيا: الصراع على السلط ،  (1)
اجملل  العرىني  للعلوم السياسي ، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العرىني ، ىناريوت،  

 .112 ص ،9011متوز /يوليو
ىنني اإلحياء والت جيل: دراس  طارخييا  سياساي ،   ىنا  ق املديين: احتاد املغرب العرطوفي (2)

 .535 ص ،9005دمشق، منشورات احتاد األدىناء العرب، 
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إال أن ولد ىنوسيف م  ذل  كان يرغب يف عالقات متميزة م  املغرب واإلىنقااء  
على التعاون معه، وقد عّ ر عن ذل  ىنزيارطه للمغرب مرطني، لكن هاجس صان   

 لو كّلفه ذل  صن  سالم منفرد م  ال وليساريو.السالم كان مسيطًرا عليه حىت و
وسرًيا يف هيا االجتاه، اجتم  وزير اخلارجي  املوريتا، م  ممثل  ال وليسااريو  

1212نيسان /إىنريل 99يف طراىنلس الغرب ىنتاريخ 
؛ حيمل مت إقرار اطفاق م ادئ   (1)

وياات  على أن طسلم موريتانيا للج ه  منطقتها الصحراوي  وكيل  ىنتحديد املفا
أيار؛ غري أن العقيد ىنوسيف، عاجلته املني  ق ل أن حيقق م تغاه، /مايو 95اىنتداء من 

، 1212أياار  /مايو 91فقد طويف أمحد ولد ىنوسيف يف حادث طائرة غامض ىنتاريخ 
ليحل ولد هيدال  حمله، لكن املقدم حممد خونا ولد هيدال  ىنعد سيطرطه على احلكم 

ولد حممد السال  وولد ىنوسيف، يف التعااط  ما     اختي هنًجا خمتلًفا عن سلفيه:
مشكل الصحراء الغرىني ؛ فف  الوقت الي  حاول فيه ولد حممد الساال  وولاد   
ىنوسيف انتهاج هنج معتدل يف التعاط  م  املغرب وال وليساريو، ىندا ولد هيدالا   

لصحراء منحاًزا إ  حد اإلفراص جل ه  ال وليساريو ومناهًضا للسياس  املغرىني  جتاه ا
. وقد جتّساد ذلا  يف   (2)الغرىني ؛ فظهر مبظهر املرشد والناصح جل ه  ال وليساريو

استقدامه ل عض املشايخ والرموز من ج ه  ال وليساريو إ  موريتانياا لالساتماع   
إليهم وطقومي مسريهتم ووي  استراطيجي  لنضاهلم، الش ء الي  عّكار العالقاات   

ح املغرب مراًرا ىن ن موريتانيا أصا حت طشاّكل   املوريتاني ، حيمل صّر -املغرىني  
القاعدة اخللفي  ملقاطل  ج ه  ال وليساريو؛ ف ص ح ولد هيدال  مناصًرا وحمامًيا جل ه  
ال وليساريو يف كل احملافل الدولي  واإلقليمي ؛ الش ء الي  جعل املغرب يتارىنص  

ء الغرىني ، الاي   ىننظام ولد هيدال  ويناص ه العداء ىنس ب طعاطيه م  قضي  الصحرا
اعتربطه خطرًيا عليها وىنالتايل عليها ال حمل عن من خيلصها من نظام ولد هيدالا ؛  
فاستقر رأ  الرىناص على أن طفتح أىنواهبا ملناهض  ولد هيدال  عّلهم خيلصوهنا منه، 
فاستضافت الض اص الناقمني على ولد هيدال  اليين قام ىنتهميشهم، وهام علاى   

ولد ال اه ولد ع د القادر والضاىنط أمحد سامل ولد سايد    التوايل: الضاىنط حممد
                                                 

 .995 ص س، حممد األمني ولد سيد  ىناب: م. (1)

 .593 ص س، حممد األمني ولد سيد  ىناب، م. (2)
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، فاحتضنتهم ودعمتهم ىناملاال  (1)والضاىنط نيينغ والضاىنط حممد ولد دو دو س 
والسالح وويعت حتت طصرفهم القاعدة العسكري  املوجاودة يف اىنان جريار،    

 15لينطلقوا من هيه القاعدة املغرىني  ماروًرا ىنالسانغال ليادخلوا نواكشاوص     
حماولني االنقالب على ولد هيدال  واإلمسا؟ ىنه لكان هيدالا     1231آذار /رسما

كان موجوًدا يف الشمال املوريتا، ومل يكن يف القصر الرئاس ، ففشل االنقاالب  
ومت الق ض على الض اص وُأعدموا ىنعد حماكم  عساكري . وإن كانات احملاولا     

لد هيدال  إال أهنا جنحت فشلت يف إسقاص حكم و 1231آذار /مارس 15االنقالىني  
يف طغيري سلوكه حيمل أص ح عدوانًيا وال يثق ىن حد؛ فقاام ىنتصافي  ومضاايق     
التنظيمات السري  ال عثي  والناصري ، كما قام ىنالتراج  عن مشاروع اإلصاالح   
السياس  اليين كان ينو  القيام ىنه واملتمثل يف إنشاء حكوما  مدنيا  وإرسااء    

ح اهلاجس األمين هو املسيطر على طفكري الرئيس ولد دستور مد، نيايب؛ حيمل أص 
هيدال  مما أفقده روح التفكري املت ، وإمكاني  حتليل وطقدير املواقف؛ الش ء الي  

آذار /سيكون هو النهاي  لنظامه فقد أعلن عن اكتشاف حماول  انقالىني  يف ماارس 
األجهازة األمنيا    لكنه مل يعلن عن أ اء أصحاهبا لكنه اكتفى ىنالقول ىن ن  1235

 19جنحت يف إجهاض هيه احملاول  لكنه طا ني فيماا ىنعاد انقاالب معاويا       
أن من ىنينهم الرئيس الساىنق املصطفى ولاد حمماد    1235كانون األول /ديسمرب

السال  ووزير اخلارجي  الساىنق النقيب ال حر  دحان ولد أمحد حممود ورئايس  
االحتقان ىنس ب طضييق ولد هيدالا    الوزراء الساىنق سيد أمحد ولد ىننيجارة. وىنعد

على خصومه السياسيني من ىنعثيني وناصريني ويساريني واست عاده ألنصاار ولاد   
داداه وطقرىنه من الزنوج واإلسالميني اليين ال يزالون يف طور النشا ة، طادخلت   
القوى اخلارجي  طقديًرا ملصلحتها الستغالل هيا الوي  للتخلص من ولد هيدالا ؛  

ا ىنتدىنري االنقالب على ولد هيدال  مب ارك  املغرب الي  يارى فياه   فقامت فرنس
خصًما لدوًدا له يف مشكل الصحراء الغرىني ، فشجعت قائد األركان العقيد معاوي  
ولد الطاي  على اإلطاح  ىنولد هيدال  مسّهل  مهمته ىناستدراج ولد هيدالا  مان   

                                                 

، 1231آذار /مارس 15أعضاء كوماندوز إىنراهيم فال ولد أمحد سامل ولد عيد هلا: أحد  (1)
 .9015آذار /مارس15يف مقاىنل  أجرهتا معه جريدة أقالم اإللكتروني ، 
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عض الرهساء األفارق  يف طرف فرانسوا ميتران الرئيس الفرنس  حلضور قم  جتم  ىن
ىنوروند ، ورغم فطن  ولد هيدال  وشكوكه والري   اليت انتاىنته من حتمس ميتران، 
فقد استجاب حلضور القم  ىنعد إحلاح من الرئيس الفرنس  فاستو  العقيد معاوي  

، فحققات فرنساا   1235كاانون األول  /ديسمرب 19ولد الطاي  على احلكم يف 
ا االنقالب حيمل ختلص املغرب من خصم عنيد مسااند  واملغرب م تغامها من هي

جل ه  ال وليساريو، كما حصلت فرنسا على طعهد من املل  احلسن الثا، ىن ن يقن  
اع يف طشاد الي  كّلف فرنسا كثرًيا. ومل خيتلاف  نازالقيايف ىن ن ينسحب من ال

وقاام  انقالب معاوي  كثرًيا عن االنقالىنات اليت س قته؛ حيمل قام ىنشيطن  سالفه  
ىندعاي  إعالمي  طرم  إ  إقناع الشعب ىن نه هو املخّلص ملوريتانيا، وللربهن  علاى  
صدق ما يّدع  قام ىنإطالق سراح السجناء السياسيني كما قام ىن عض اإلصالحات 
األخرى الطفيف  اليت ال طتعدى كوهنا رطوًشا جتميليا  مان حااكم عساكر      

ىندأت ثقته هتتز يف ىنعاض احلركاات   لكن معاوي  مل ينتظر كثرًيا حىت  ىنا ،انقال
من اجليش استئناًسا ىنتقرير أمريك  قال:  (1)السياسي ، ف دأ طصفي  الض اص القوميني

إن ألًفا من اجليش املوريتا، ينتمون حلرك  الناصريني القوميني، وإهنام يعادون   
النقالب عسكر  فتم امتصاص هيه احملاول  ق ل أن ط دأ، ىنعد أن ططاوع ىنعاض   

 .(2)حيمل أعلنوا والءهم للنظام آنيا؟ 1235ىنالوشاي  ىنزمالئهم يف العام الرفاق 
وطوالت احملاوالت االنقالىني  فجاءت حماول  اجلناح العساكر  يف اجلايش   
املوريتا، التاىن  حلرك  أفالم الزجني ، ىنعد طرد وزير الداخلي  من أصل زجنا : آن  

مت اكتشااف احملاولا     ، ولكان 1235آمدو زكريا، من طرف الرئيس املوريتا، 
ساع  فتم إح ااص   53 اق ل طنفييها ىن 1231طشرين األول /أكتوىنر 9االنقالىني  يف 

احملاول  االنقالىني  األخطر يف طاريخ موريتانيا، ألهنا كانت ختطط إلىناادة الِعارق   
. وىنعد فشل هايه  (3)وإقام  دول  زجني  خالص  حتت اسم "الوالو والو"ىنا  العر

                                                 
 .520 ص س، طوفيق املديين، م. (1)
فاشل  "أو مفربك "، صحيف  اخللايج   2انقالىنات ناجح  و 5املختار السامل: موريتانيا:  (2)

 .9003آب /أغسطس 3اإلماراطي ، طاريخ النشر 
، وه  اسم ململك  إسالمي  قدمي  كانت طضم أجزاء من موريتانيا وأجزاء من كلم  زجني  (3)

 السنغال وطق  قرب مصب هنر السنغال.
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الم ىنتنظيم شتاهتا واالطصال ىناملوالني هلا داخل اجليش حملاول  القيام احملاول  قامت أف
املصاادف   1220طشرين الثا، /نوفمرب 93ىنانقالب جديد كان مقرًرا له أن يكون 

ليكرى عيد االستقالل املوريتا،. فكانت أفالم طنو  اغتيال ولد الطاي  وك اار  
قالل لكان ولاد الطااي     قيادات اجليش أثناء حضورهم الحتفاالت عيد االست

اكتشف ذل  م كًرا، وإن كانت حماول  انقالب احلرك  الزجني  أفاالم ال ميكان   
رىنطها ىنشكل م اشر ىنالتعاط  املوريتا، م  مشكل الصاحراء، إال أن الزناوج مل   
يكونوا متحمسني هليه القضي  رغم استماط  ىنعض اجلنود من أصل زجن  يف حرب 

ملوريتاني  إال أن الكثريين اعتربوها قضي  طعين ال يظان الصحراء دفاًعا عن الوحدة ا
فقط وأن اندماج الصحراء م  املوريتانيني سيؤثر كثرًيا عليهم ك قلي  داخل النسيج 
االجتماع  املوريتا،، كما أن قسوة النظام م  الزنوج ىنعد حماولتهم االنقالب عليه 

حقوقًيا يد ولد الطاي  يف وما طال ذل  من أحداث جعلت الزنوج حيّركون ملًفا 
احملافل الدولي ، فوجدوا آذاًنا مصغي  يف الغرب؛ الش ء الي  دف  النظام لالرمتاء يف 

لتحصني نفسه مان   1222طشرين األول /أكتوىنر 91أحضان الكيان الصهيو، يف 
الواليات املتحدة األمريكي  اليت أص حت مالًذا هليه احلركاات. لكان الشاعب    

ىناملرصاد هليه العالقات حيمل رفضها مجل  وطفصياًل، حىت مت قطعها  املوريتا، وقف
 .9002آذار /ونسفها وجتريف مقرها غري م سوف عليه يف مارس

 (1)وكانت احملاول  اليت مت إفشاهلا، واليت كان الرائد الساىنق صاحل ولد حنناا 
االساتقالل  مبناس   عيد  9000طشرين الثا، /نوفمرب 93ورفاقه ينوون القيام هبا يف 

املوريتا، غري ىنعيدة عن مضاعفات ارمتاء النظام يف أحضان الكيان الصهيو، حيمل 
كانت هيه العالق  حمل انتقاد صريح من الرائد صاحل ولد حنناا وكاان طعامال    
السلطات م  هيه احملاول  قد اطسم ىن عض اللني شيًئا ما وهو ش ء غري معهاود يف  

حملاوالت االنقالىني  الفاشل ؛ حيمل مت سجنهم مادة  طعامل األنظم  املوريتاني  م  ا
 قصري مل طزد على الشهرين وىنعدها ُأطلق سراحهم ىنعد أن سجّرحوا من اجليش.

حيمل قاام مبحاولا     9005حزيران /يونيو 3لكن ولد حننا عاود الَكّرة يف 
 انقالىني  جريئ  صح   رفاقه: الرائد حممد ولد شيخنا والنقيب ع د الرمحن ولد ميين

                                                 
 صاحل ولد حننا هو الرئيس احلايل حلزب االحتاد والتغيري املوريتا،، "حامت". (1)
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والنقيب حممد ولد السال  والطيار حممد ولد سعدىنوه وآخرين؛ فسيطروا علاى  
القصر الرئاس  وىنعض األماكن احليوي  لكن احملاول  فشلت ىنعاد أن فشالوا يف   
الق ض على الرئيس معاوي  ولد الطاي ، ولكن استطاعوا اهلروب خارج موريتانياا  

اول  ثاني ، ىنعد أن جنح النقيب حيمل نّظموا صفوفهم يف ىنوركينا فاسو، ليقوموا مبح
ع د الرمحن ولد ميين وصاحل ولد حننا يف التسلل إ  موريتانيا وإدخال كمياات  

لكن االستخ ارات املوريتاني  اكتشافت   9005آب /معتربة من السالح أغسطس
 احملاول  فصادرت األسلح  وق ضت على االنقالىنيني.

نجاح، كانت ىنقيادة الرئيس املوريتا، لكن احملاول  الثامن  عشرة اليت طكّللت ىنال
احلايل اجلنرال حممد ولد ع د العزيز وصديقه قائد األركان احلايل الفريق حممد ولاد  

، وقد اختري العقيد عل  ولد حممد فال لقيادة "اجمللس 9003آب /أغسطس 5الغزوا، 
لطاي . ومل العسكر  للعدال  والدميقراطي " الي  مت إنشاهه ىنعد االنقالب على ولد ا

يكن هليا االنقالب ارط اص م اشر ىنقضي  الصحراء، ألن ولد الطااي  طيلا  فترطاه    
الطويل  اليت قارىنت رىن  قرن، كان ينتهج سياس  حيادي  متوازن  يف قضي  الصحراء؛ 
حيمل حافظ على مساف  واحدة من مجي  الفرقاء يف هيه القضي  الشائك  واملعقادة،  

الطاي  مرّك   منها ما هو داخل  راج  لترهال النظاام   ف س اب االنقالب على ولد 
ىنس ب فساد ىنطانته اليت أهدرت الثروة الوطني  املوريتاني ، واستفحلت فيها الفويى 
واحملسوىني  والق لي  والرشوة واجلهوي  والق لي ، ىناإلياف  إ  سوء العالق  ىنني الرئيس 

ما نتيج  للمحاوالت االنقالىنيا   وقيادة املؤسسات العسكري  ىنس ب انعدام الثق  ىنينه
املتكررة. كما أن الغرب قد رأى يرورة طغيري نظام ولد الطاي  ألنه أصا ح مان   

 املستحيل طسويقه ىنس ب الفساد ومتلمل الشعب من طصرفاطه.
ال خيتلف كثرًيا من حيامل   9003آب /وإن كان انقالب الثالمل من أغسطس

كاانون األول  /ديسامرب  19ب الشكل عن ما سلفه من انقالىنات خصوًصا انقال
؛ حيمل انقلب صديق على صديقه، ولد الطاي  ينقلب على رفيق درىنه املقدم 1235

، أثناء غياىنه خارج الوطن حلضور قما  إفريقيا  يف   1235حممد خونا ولد هيدال  
ىنومج ورا، فإن ولد الطاي  طعرض للطعن  نفسها من طرف رفيقه ورجل ثقته العقيد 

عندما كان خارج موريتانياا لتقادمي    9003آب /أغسطس 5على ولد حممد فال 
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العزاء للمملك  العرىني  السعودي  يف وفاة خادم احلرمني الشريفني فهد ىنان ع اد   
قد اطسم ىناملصداقي  واجلدي  عندما وعد ووّفى ىنعهده  9003العزيز، إال أن انقالب 

لشيخ ع د حيمل سّلم السلط  لرئيس مد، منتخب، هو الرئيس سيد  حممد ولد ا
9001آذار /مارس 93ا، يف 

. وقد نالت هيه التجرىن  الكثري مان اإلعجااب   (1)
ىنعاد  أن يسّلم عقيد السلط  لرئيس مد، منتخب  نادراوالتقدير عرىنًيا ودولًيا ألنه 

لكن هيه التجرىن  مل طعمر إال سن  واحدة ىنعاد   .ويعود هو ل يته انقالب عسكر 
 5العزيز القائد السااىنق للحارس الرئاسا  يف    أن نسفها اجلنرال حممد ولد ع د 

، لتعود موريتانيا للثالث  ال غيض: االنقالىنات، االنتقااالت،  9003آب /أغسطس
 91وىنانتخاىناات   9002متاوز  /يولياو  13االنتخاىنات. فقد فااز ىنانتخاىناات   

 .9015حزيران /يونيو
  قاد  وإن كانت فترة معاوي  فيما يتعلق ىنالتعاط  م  قضي  الصحراء الغرىني

اطسمت ىناحلياد والتوازن ىنني أطراف القضي  وهو أمر ينساحب علاى الفتارة    
االنتقالي  اليت قضاها عل  ولد حممد فال والفترة القصرية اليت قضاها سيد  حمماد  
ولد الشيخ ع د ا،، لكن فترة الرئيس احلايل حممد ولد ع د العزيز الي  انقلاب  

م عالقاهتا ىناملغرب، وه  الطرف الرئيس طتس 9003على السلط  الشرعي  يف العام 
يف قضي  الصحراء، ىنالكثري من التوطر وانعدام الثق  رغم دعمها له يف ال دايا ، وإن  
كان النظام مل خيرج عن احلياد املوريتا، يف قضي  الصحراء امل لوف إال يف زياارة  

ي  املناطق ومدحه للجهد الي  طقوم ىنه املغرب لتنم 9002سفري موريتانيا للصحراء 
الصحراوي ، فاعتجربت زيارة السفري املوريتا، للصحراء وطصرحياطه خط  دىنلوماسًيا 
فادًحا خيرق موقف احلياد الي  طاملا التزمت ىنه موريتانيا، لكن املاراق ني رأوا أن  
هيه الزيارة اليت قام هبا السفري املوريتا، أكرب من أن طكون خط  دىنلوماسًيا وأهناا  

 .(2)من الرئيس ولد ع د العزيزطصرف ر   
                                                 

موريتانيا، جمل  األهرام حممد عصام العروس : االنقالىنات العسكري  وأزم  الدميقراطي  يف  (1)
 .9019نيسان /إىنريل 50الدميقراطي ، 

حممد ع د ا، ولد حل يب: طرد ال قايل هل هو هناي  النظام املوريتا، أم هنايا  عالقتاه    (2)
، 9011كااانون األول /ديساامرب 92ىناااملغرب؟ صااحيف  هسااربيس املغرىنياا ، 

http://www.maghress.com/hespress/44232 
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قد احتفى ىنولد ع د العزيز ىنعد انقالىنه، فااعتربه  ىنا  علًما ىن ن اإلعالم املغر
رئيًسا من املغرب، وينضاف إ  ذل  اجلهود املضني  اليت ىنيهلا املغرب لتسويقه ىنعد 
االنقالب عكس اجلزائر اليت كانت طعارض االنقالب مجل  وطفصياًل؛ فقد لع ات  

ىنشكل غري م اشر دوًرا فاعاًل يف اطفاق داكار الي  أهنى األزم  ىنني ولاد  الرىناص 
ع د العزيز ومناوئ  االنقالب لكن عالقاطه ىناملغرب شاهبا الكثري من التوطر وال أدّل 
على ذل  من غياب أ  متثيل دىنلوماس  رفي  املستوى ملوريتانيا يف الرىناص مناي  

يف نواكشاوص،   (1) ال  املغرب العرىنسنوات وكيل  طرد موريتانيا ملراسل وكا
، وعدم استق ال 9011كانون األول /ديسمرب 99ىنتهم  التجسس  (2)حفيظ ال قايل

ع د ا، هبا الي  جاء لنواكشوص ىنا  الرئيس املوريتا، لنائب رئيس الوزراء املغر
للمشارك  يف املؤمتر الثا، حلزب التجم  الوطين لإلصالح والتنمي  )طواصال( يف  

 .9019كانون األول /ربديسم
وقد ط جلت زيارة الرئيس املوريتا، للمغرب مرة ىنطلب منه وعندما حااول  

اخلصم  (3)أن حيدد موعًدا جديًدا وجد التزامات املل  عامرة، فقام ىنزيارة للجزائر
اللدود للمغرب، كما أقام عالقات متميزة م  إيران اليت س ق للمغرب أن طردت 

 سفريها من الرىناص.

 من القطيعة إلى التفاهم   : موريتانيا والبوليأاريواثا ثال
وجدت السلطات املوريتاني  اجلديدة نفسها، ىنعد طوايل الضرىنات املؤمل  مان  
ج ه  ال وليساريو، مرغم  على التعاط  م  مطالب اجل ه ، خصوًصاا أن هايه   
 األخرية قد عادت إ  طنفيي هجماهتا ىنعد وقف إلطالق النار من طرف واحاد. 

وفد موريتاا، ىنرئاسا     1212آب /أغسطس 5وهكيا طوجه إ  اجلزائر ىنتاريخ 
                                                 

 95ياوم   مغارب كم نشر يف د ولد يونس: ال قايل ورحل  اىنتزاز املعزولني،سيد  حمم (1)
 http://www.maghress.com/magharib/20837، 9011كانون األول /ديسمرب

حممد ع د ا، ولد حل يب: طرد ال قايل هل هو هناي  النظام املوريتا، أم هنايا  عالقتاه    (2)
، 9011كااانون األول /مربديساا 92ىناااملغرب؟ صااحيف  هسااربيس املغرىنياا ، 

http://www.maghress.com/hespress/44232 

 .9019كانون األول /ديسمرب 10صحيف  صحراء ميديا، املوق  اإللكترو،،  (3)
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النائب الثا، لرئيس اللجن  العسكري  للخالص الوطين، ىنينما انتدىنت ال وليسااريو  
لرئاس  وفدها األمني العام املساعد، وكان النفوذ اجلزائر  املهيمن على مفاصال  

 3جزائريني لتوقي  االطفاق ىنتاريخ  وزراء 5هيا االطفاق وايًحا من خالل حضور 
 .1212آب /أغسطس

 (9191عرأطس/آب  5مضمون اتفاق الجكائر )
دي اج  طويح متس   - كما هو معهود يف االطفاقات -طضمن هيا االطفاق 

الطرفني ىنكل من ميثاق منظم  األمم املتحدة وميثاق منظم  الوحادة اإلفريقيا ،   
قرير مصريها، وعدم املساس ىناحلدود املوروثا   وم ادئها املتعلق  حبق الشعوب يف ط

عن االستعمار. كما صّرح الطرفان يمن االطفاق ىن ن طوقيعه يادخل يف إطاار   
رغ تهما يف إقرار السالم العادل والنهائ  ىنني موريتانيا وج ه  ال وليساريو ط ًقاا  

أن  مل ادئ التعايش السلم  واالحترام املت ادل وحسن اجلوار؛ وذل  على اعت اار 
اع ىنشاكل يضامن   نااز اهلدف األساس  هو التوصل إ  حل مشويل وهنائ  لل

 للمنطق  السالم واالستقرار.
وىنعد هيا التقدمي الي  يشّكل اإلطار النظر  لتصورات الطارفني ىنشا ن   

؛ (1)نقااص أساساي    3الشروص القانوني  لتحقيق السالم فإن نص االطفاق يتضمن 
ان التزاًما مت اداًل ىنني الطارفني ىن ناه ال مطالاب    فالنقطتان األو  والثاني  طتضمن

، وعلى (2)ملوريتانيا يف الصحراء وال مطالب جل ه  ال وليساريو يف التراب املوريتا،
                                                 

 .559 ص س، حممد طاج الدين احلسيين: م. (1)
اقي  نص اطفاق اجلزائر "اطفاق سْلم ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وج ه  حترير الس (2)

 .(1212احلمراء وواد اليهب )ال وليساريو 
 3، و5، 5انعقد ىناجلزائر عاصم  اجلمهوري  اجلزائري  الدميقراطي  الشع ي  اجتماع أياام   

م ىنني وفد موريتانيا ىنرئاس  املقدم أمحد سامل ولد سيد ، النائاب  1212أغسطس عام 
ّلف ىناألمان  الدائم  للجنا ،  الثا، لرئيس اللجن  العسكري  للخالص الوطين الوزير املك

وعضوي  املقدم أمحد ولد ع د ا،، عضو اللجن  العسكري  للخالص الوطين قائد أركان 
القوات املسلح ، ووفد صحراو  ىنرئاس  ىنشري مصطفى السيد األمني العاام املسااعد   
د جل ه  ال وليساريو، عضو اللجن  التنفييي  وجملس قيادة الثورة، وعضوي  كل من: حمم

سامل ولد السال  وزير اإلعالم، عضو املكتب السياس  جل ه  ال وليساريو وعضو اجمللس 
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ذل  األساس ووفق النقط  الثالث  فإن ج ه  ال وليساريو طوّقا  ىناسام الشاعب    
 الصحراو  سالًما هنائًيا م  موريتانيا.

ء طنفيي االطفاق، عقد عدة اجتماعاات دوريا  دون   وقد قرر الطرفان، اىنتغا
حتديد طاريخ لدوري  طل  االجتماعات؛ وأخرًيا يتضمن االطفاق النص على ط ليغاه  
 إ  رئيس منظم  الوحدة اإلفريقي  "االحتاد اإلفريقا  حالًياا" ومنظما  األمام     

 املتحدة.
                                                                                                                  

الوطين الصحراو ، حممود ع د الفتاح مسؤول قطاع أوروىنا يف ج ها  ال وليسااريو.   
 يل : وىنعد املفاويات اطفق الطرفان على ما

مل ادئ ميثااق منظما    اعت اًرا لتش مل الطرفني: املوريتا، والصحراو  ىناالحترام التام  
الوحدة اإلفريقي  ومنظم  األمم املتحدة املتعلق  حبق الشعوب يف طقرير مصريها وىنعادم  

اعت اًرا لرغ   الطرفني الصادق  و املساس ىناحلدود اجلغرافي  املوروث  عن فترة االستعمار.
ليساريو ط ًقا يف إقام  سْلم عادل وهنائ  ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وج ه  ال و

اعت اًرا حلاج  الطرفني امللح  و مل ادئ التعايش السلم  واالحترام املت ادل وحسن اجلوار.
إلجياد حل شامل وهنائ  للصراع ىنشكل يضمن للشعب الصحراو  كامال حقوقاه   

 ،الوطني  وللمنطق  السلم واالستقرار
ولن طوجد لديها  - طوجد لديها طعلن اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  ر ًيا أنه الأواًل:  
قررت اجلمهوري  اإلساالمي   وقد  أي  مطالب طراىني  أو غريها على الصحراء الغرىني . -

املوريتاني  اخلروج هنائًيا من احلرب اجلائرة يف الصحراء الغرىني  حسب اإلجراءات املتفق 
 عليها م  ممثل  الشعب الصحراو  ج ه  ال وليساريو.

أي  مطالب  -ولن طوجد لديها  -ه  ال وليساريو ر ًيا أنه ال طوجد لديها ثانًيا: طعلن ج  
 طراىني  أو غريها على موريتانيا.

: يقرر الطرفان: ج ه  ال وليساريو ىناسم الشعب الصحراو  واجلمهوري  اإلسالمي  لًثاثا 
 املوريتاني  مبوجب االطفاق احلايل طوقي  سالم دائم ىنينهما.

ان عقد لقاءات دوري  ىنينهما من أجل السهر على طنفيي اإلجاراءات  راىنًعا: قرر الطرف 
 املتفق عليها يف ال ند "ب"من الفقرة األو .

خامًسا: يقرر الطرفان إرسال هيا االطفاق فور طوقيعه إ  كل من الارئيس الادور     
ة ملنظم  الوحدة اإلفريقي  وأعضاء اللجن  اخلاص  واألمني العام ولكل من منظم  الوحد

 اإلفريقي  ومنظم  األمم املتحدة والرئيس الدور  جملموع  عدم االوياز.
 م.1212أغسطس  3حجّرر يف اجلزائر ىنتاريخ  
عن اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني : املقدم أمحد سامل ولد سيد النائب، الثا، لارئيس   

 لجن .اللجن  العسكري  للخالص الوطين والوزير املكلف ىناألمان  الدائم  ل
 عن ج ه  ال وليساريو: ال شري مصطفى السيد األمني العام املساعد جل ه  ال وليساريو. 
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  دون أن ومن الوايح أن موريتانيا قد أصّرت على طوقي  االطفاق م  اجل ها 
طتم اإلشارة مطلًقا إ  لفظ "اجلمهوري  الصحراوي "، علًما ىن ن اجلزائار كانات   
خالل نفس السن  ختوض معرك  دىنلوماسي  واسع  قصد احلصاول علاى ق اول    
اجلمهوري  العرىني  الصحراوي  كعضو داخل منظم  الوحدة اإلفريقي . وي ادو أن  

شاارة ىناالسام إ  "اجلمهوريا     امتناع موريتانيا عن طوقي  اطفاق يتضامن اإل 
الصحراوي " يدخل يف إطار رغ تها يف استمرار عالقاهتا العادي  م  املغرب. وقاد  
أكدت موريتانيا رغ تها طل  ىناإلعالن عقب طوقي  االطفاق عن التزامهاا احليااد   

اع الصحراء يف حق اجلان ني، وهو ما مل يستمر طوياًل ىنعد أن أص حت نازىنش ن 
   انطالق ملهامج  املواق  املغرىني  ىنعد يم املغرب ملنطق  طريس الغرىني .موريتانيا نقط

وقد أحلت ج ه  ال وليساريو على حتديد وسائل طسليم منطق  طريس الغرىنيا   
إ  اجل ه  م اشرة، إال أن االطفاق مل ينص على طفاصيل حمددة وال علاى طااريخ   

آذار /م املنطقا  ماارس  طسليم، إال أن الطرفني قد اطفقا ىنشكل سر  على طسالي 
1230
(1). 

وجتدر اإلشارة إ  أن االطفاق مل يشر إ  االطفاقات وااللتزامات اليت طتعارض 
معه نًصا ورجوًحا واليت وّقعتها موريتانيا، وخاص  اطفاقي  مدريد، واطفاقيا  ويا    

 .1211، واطفاقي  الدفاع املشتر؟ لسن  1215احلدود م  املغرب لسن  

 ب للى اتفاق الجكائرردود فعل المغر 
لقد كان رد فعل اململك  املغرىني  على طوقي  حليفتها موريتانيا اطفاًقا م  ج ه  
ال وليساريو يف اجلزائر سريًعا وشاماًل؛ فقد نّدد املغرب ر ًيا ىناالطفاق، كما متات  
إدانته إعالمًيا، مث كانت اخلطوات العملي  املتمثل  يف يم منطق  طاريس الغرىنيا    

وقد ذّكر احلسن الثا، مجهوريا    ىنا .ارها جزًءا ال يتجزأ من التراب املغرواعت 
موريتانيا ىن هنا طرط ط م  املغرب ىنعدة اطفاقيات ال حيق هلا أن طلغيها وفق أحكاام  

 1215، وه  على وجه اخلصوص: اطفاقياات  (2)القانون الدويل من جانب واحد
                                                 

 .555 ص حممد طاج الدين احلسيين، مرج  ساىنق، (1)
 .1212آب /خطاب احلسن الثا،: أمام العلماء يف الدروس احلسني ، أغسطس (2)
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، واطفاقي  1211ساعدة املت ادل  لسن  ىنش ن احلدود والتعاون االقتصاد ، واطفاقي  امل
أن املغرب لن يظل مكتوف األياد   ىنا  ، ومن مث أعلن املل  املغر1253مدريد 

 .(1)إذا ما أقدمت اجلمهوري  املوريتاني  على التخل  عن طريس الغرىني 
وقتها حممد ىنوسته ىن ن ىنا  ومن ناحي  أخرى فقد صرح وزير اخلارجي  املغر

ثر، وىن ن املغرب سيكون مرغًما على اختاذ مجيا  التاداىنري   االطفاق الغ وعدمي األ
الالزم  لضمان أمنه وكيل  استقرار جمموع املنطق . وقد أعلنت إحدى الصحف 
ش ه الر ي  أن املغرب "سيكون من حقه أن ميارس حق الشفع  ىنالنس   للجزء من 

تراىني  ومان  الصحراء الي  سوف طغادره موريتانيا وذل  ىناسم التاريخ ووحدطه ال
 .(2)أجل يمان أمنه"

ولتاليف التدهور الي  قد يعرفه موقفه الدىنلوماس  فقد طقرر إثار اجتمااع   
وزار  طوجيه وفد على مستوى عال إ  منظم  األمم املتحدة ومنظم  الوحادة  
اإلفريقي ، ولعدة عواصم أخرى من أجل شرح وطويايح األطروحا  املغرىنيا .    

م  للصحاف  املغرىني  اليت ىندأت خترج عن حدود اللياق  ىناإلياف  إ  التصعيد اإلعال
والل اق ، وذل  ىناهتام اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني ، ونعتاها ىنشاىت النعاوت    
اجلارح ، مثل اخليان  العظمى، ىنل ذه ت إ  هتديد اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  

اريو لئن كان مت وًعا ىنتساليم  ىنالزوال "اعتراف اجلمهوري  املوريتاني  جب ه  ال وليس
إقليم طريس الغرىني ، الش ء الي  هو جّد حمتمل، فإن ذل  يعين النهايا  املطلقا    
للجمهوري  املوريتاني ؛ فاملغرب قام ىنواج ه، ومن حقه التدخل يف الوقت املناسب 

 .(3)إلنقاذ وحدطه التراىني  وأمنه لقوم "
؛ حيامل  1212آب /أغساطس  2وميدانًيا، أصدر مل  املغرب أمًرا ىنتاريخ 

من أراي  اجلمهوري  املوريتانيا   ىنا  آالف جند  مغر 5أعطى أوامره ىنسحب 
 واليت التحقت ىنالصحراء قصد طعزيز املواق  املغرىني .

                                                 

لدروس احلسني  اليت طقام خصيًصا يف من خطاب ألقاه احلسن الثا، أمام العلماء مبناس   ا (1)
 .1212آب /أغسطس 9شهر رمضان من كل سن ، 

 .1212متوز /يوليو Maroc Soirحممد طاج الدين احلسيين: نقاًل عن صحيف   (2)

 .555 ص حممد طاج الدين احلسيين: مرج  ساىنق، (3)
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وإذا كانت األوساص الصحراوي  يف إقليم واد اليهب قد شعرت ىنالغنب عند يم 
ان النصيب الي  يجّم إ  موريتانياا  املوارد املعدني  إلقليم الصحراء إ  املغرب ىنينما ك

ىنال موارد، وموريتانيا نفسها دول  فقرية ال متل  الكثري لتقدمه لسكان طريس الغرىنيا ،  
فإن امل ادرة املغرىني  ىنضم طريس الغرىني  قد قوىنلت ىنالترحاب من لدن سااكن  اإلقلايم   

احلسن الثا،، وعّ روا  اليين است شروا وهللوا للقوات املغرىني ، وسارعوا إ  م ايع  املل 
 عن والئهم للمملك  املغرىني  وسعادهتم ىناالنضمام إليها عرب طنظيم مظاهرات حاشدة.

 أرىنع رفق   هقائد قواطاملغرب أوفد  طه،م  م ادرىنا  التفاعل اإلجياسط هيا و
 15مث ياوم   1212آب /أغساطس  11وزراء قاموا ىنزيارة مدين  الداخلا  ياوم   

مت جمموع  من ممثل  الق ائل يف طريس الغرىني  مكون  ؛ حيمل قا1212آب /أغسطس
شخًصا ىنتقدمي ال يع  للمل  احلسن الثا، يف الرىناص يف احتفاال ر ا     550من 

 أحيط ىنكثري من االهتمام وأص ح فيما ىنعد عيًدا ر ًيا.
إن هيه التطورات جعلت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  طنسحب من الصحراء 

، كما جعلت منطق  طريس الغرىني  اليت كانت حبوزهتا ختضا  ىنشاكل   انسحاىنا كاماًل
م اشر لإلدارة املغرىني  ش هنا ش ن ىناق  األقاليم الشمالي ، وىنالتايل فاإن اآلماال الايت    
راودت ج ه  ال وليساريو من خالل طوقي  اطفاق اجلزائر إلنشاء نقط  انطالق للسيطرة 

فاملغرب أص ح أكثر إصراًرا على طوطياد  على جمموع اإلقليم، أص حت جمرد أوهام، 
وجوده العسكر  يف اإلقليم اجلديد ىنشكل حيطم آمال ال وليساريو اليت نسجها اطفاق 
اجلزائر. وي دو أن موريتانيا قد ىناركت يمنًيا استحواذ املغرب علاى الداخلا  وواد   
ال اليهب ىنعد انسحاب موريتانيا منهما؛ حيمل مل يجسّجل عناها موقاف ىنالت يياد و   

ىنالرفض، وقد يدل على ذل  سرع  االنسحاب السريع  من اإلقليم ق ال أن طاتمكن   
ج ه  ال وليساريو من طرسيخ قدمها فيه، وهو ما كانت طقتضيه اخلط  املرسوم  ط ًقاا  

ىنني موريتانيا واجل ه  يف ىننوده السري  فقد نّص على أن موريتانيا  1212الطفاق اجلزائر 
هب جل ه  ال وليساريو، وكانت ىنعض اآلراء املوريتاني  طفضل ستسّلم الداخل  وواد الي

طسليم اإلقليم لألمم املتحدة، إال أن موريتانيا انسح ت يف النهاي  دون أن طسّلم اإلقليم 
أل  أحد ورمبا فّضلت طركه حلليفتها املغرب وفوطت الفرص  على ج ه  ال وليسااريو  

خسائر أثناء احلرب. فكيف طعاطت موريتانياا   انتقاًما منها على ما كّ دطه موريتانيا من
 م  قضي  الصحراء ىنعد أن خرجت منها؟
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 املبحث الثاني

 التعاطي الموريتاني 

 مع مختلف الحلول المطروحة

اع يف الصاحراء ومناها اجلمهوريا  اإلساالمي      نازلقد جرب أطراف ال
 ال  املوريتاني  خيار احلرب، لكن احلل عن طريق احلرب ىندا طريًقاا غاري سا   

لليين حاولوا طع يده والسري عليه، وهو ما جعل موريتانيا مل طساتط  الصامود،   
اع طاركا  للمغارب مواجها  ومنازلا  اجلزائار      نازوىنالتايل خرجت من ال

 وال وليساريو.
ىنعد أن جرىنت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  خيار احلرب ط كدت من أهنا 

ل وليساريو وىنالتايل خرجت من الصحراء ال طقدر على االستمرار يف منازل  ج ه  ا
خاوي  الوفاض طارك  للمغرب الساح  مللء الفراغ ىنعدها ولتكتفا  ىنلعاب دور   
املتفرج والتعاط  اخلجول م  ملف الصحراء ىنعد أن كانت من أىنارز املهاتمني   
واملدافعني عن قضي  الصحراء. ويجعَزى التعاط  اخلجول للجمهوريا  اإلساالمي    

  قضي  الصحراء ىنعد انسحاهبا منها إ  عدة أس اب مناها ماا هاو    املوريتاني  م
مويوع  ومنها ما هو ذايت؛ فمن األس اب املويوعي  اليت جعلت دور اجلمهوري  

اع أص ح علاى  نازاإلسالمي  املوريتاني  يف قضي  الصحراء دون املستوى هو أن ال
يه احلاال ىناني املغارب    الطاول  الدولي  ومل ي ق يف الدائرة الثنائي  كما كانت عل

وموريتانيا، وكيل  سحب امللف من منظم  الوحدة اإلفريقي ، ىنعد عجزها عان  
إجياد حل عادل للقضي  يري  الطرفني، ىنل وعجزها عن االلتزام ىناحلياد، وىنالتايل 
نقل امللف إ  األمم املتحدة؛ األمر الي  جعل الكثري من الدول ومنها اجلمهوري  

 اني  طلتف وراء قرارات الشرعي  الدولي .اإلسالمي  املوريت
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ومن األس اب الياطي  اليت جعلت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  ال طواصال  
اهتمامها ىنالصحراء يعف كيان الدول  املوريتاني ، واطساع مساحتها وقل  سكاهنا؛ 

مما جعل  فه  ال متتل  القوة العسكري  واالقتصادي  اليت طتمت  هبا اجلزائر واملغرب؛
اع نظاًرا  نازال عض يصف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  ىناحللق  األيعف يف ال

لظروفها آنف  اليكر، اليت جعلت طعاطيها م  خمتلف احللول للقضي  يتسم ىنادور  
 اع.نازاملتفرج واملراقب أحياًنا، ملا طسفر عنه مفاويات األطراف الرئيس  يف ال

إطالق النار ىناني ج ها  ال وليسااريو     لقد أص ح ملف الصحراء، مني وقف
واململك  املغرىني ، يتدحرج وو مصلح  املغرب نظًرا ملضاعفات اهلدن  على معنويات 
مقاطل  ال وليساريو اليين اخترقهم امللل والفتور ىنعد أن ويعت احلارب أوزارهاا   

ثمارات وىندأوا يف التسرب ىناجتاه موريتانيا ومن مث العودة إ  املغرب. كما أن االسات 
اجل ارة اليت أجنزها املغرب يف الصحراء سرعت وطرية التنمي  اجلهوي  وحّسنت جاذىني  
األقاليم الصحراوي ، وأقنعت العديد من سكان الصحراء ىناالعودة إ  أوطااهنم يف   
لعيون والداخل ، واملفاصل  م  خميمات اللجوء يف طيندوف اليت طعاا، مان عادة    

ا. فما ه  أىنرز احللول اليت ُقاّدمت حلال قضاي     صعوىنات جتعل العيش فيها صعً 
 سنقسم هيا امل حمل إ  مطل ني: ؟الصحراء؟ وما ه   ات التعاط  املوريتا، معها

 : االأتفتاء بين طرلية التطبيق وصعوبة التحقيقعوالا 
يعترب االستفتاء من أهم الوسائل الدستوري  املعروف  قانونًيا ىن هنا طلب الفتوى 

. ويعاد  (1)أو الرأ  ىناإلجاىن  ىننعم أو ال عن سؤال يتعلق مبويوع معنيأو املشورة 
االستفتاء أو ما يسمى ىناالستشارة الشع ي  إحدى اآلليات القانوني  املعتمدة مان  
ق ل املنظمات الدولي  لتمكني الشعوب من طقرير مصريها، ىنال يعتارب الوسايل     

ًصا إذا مت طنظيمه ىنكيفي  األنسب واألجنح للكشف عن إرادة سكان إقليم ما، خصو
سليم  وشفاف  ورجوعيت فيه املمارسات والتجارب، اليت راكمتاها االساتفتاءات   

                                                 

منوذج الصحراء  - ميوسف الفاس  الفهر : املمارس  االستفتائي  يف القانون الدويل العا (1)
 ،1235-1235املغرىني ، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا، كلي  احلقاوق الرىنااص،   

 .15 ص
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الساىنق ، على املستوى الدويل اليت ط قتها منظم  األمم املتحدة ىنعد احلرب العاملي  
؛ علًما ىن ن االستفتاء من أهم الوسائل واآلليات ملواجه  األزمات الدولي ، (1)الثاني 

من املعلوم أنه مني حني دخلت قضي  الصحراء دواليب األمم املتحدة مت الت كياد  و
 على االستفتاء طرًيقا حلل هيا املشكل املستعص  على احلل.

 إأبانيا والمبادرة باالأتفتاء
طعترب إس انيا، الدول  احملتل  ساىنًقا للصحراء، أول من فّكار يف امل اادرة إ    

وقد حشدت من أجل إجناحه كل طاقاهتا وسخرت كل  إجراء استفتاء يف اإلقليم،
اع لصاحلها وذل  رغ   يف إقاما  حكام ذايت يف   نازإمكانياهتا من أجل إهناء ال

الصحراء حتت السيادة اإلس اني ، يف مسعى منها لقط  الطريق أمام الطموحاات  
ما يسامى   املغرىني  واملوريتاني  يف اإلقليم. ولتنفيي خطتها يف اإلقليم أنش ت إس انيا

"اجلماع "، كهيئ  متثيلي  للسكان مبثاىن  ىنرملان طكون مهمتها التع ري عن مشاكل  اىن
 500سكان إقليم الصحراء أمام السلطات االستعماري  اإلس اني ، كما مت انتخاب 

 .(2)عضو من اهليئ  التمثيلي  لتمثيل الصحراويني يف الكورطيس اإلس ا،
والناداءات   1210 شهدها اإلقليم سان   ورًدا على األحداث املتكررة اليت

الدولي  املتكررة ىنضرورة إعطاء فرص  لسكان الصحراء ليعّ روا عن إرادهتم، أعلنت 
عزمها على طنظايم اساتفتاء يف    1215آب /أغسطس 11حكوم  إس انيا ىنتاريخ 

. ومن أجل ذل  عمدت إ  إحصااء  1213اإلقليم خالل النصف األول من سن  
ألف نسم ، وهو إحصاء ساتكون   15 ان حجّدد عددهم وقتها ىنالصحراويني اليي

 لنتيجته مكان  ىنارزة يف مسلسل التسوي  األمم  الالحق.
وكان موقف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  رافًضا لالستفتاء الي  طعتازم  

، وقد جاء ذل  على لسان الرئيس املوريتا، املختاار  (3)إس انيا القيام ىنه يف اإلقليم
                                                 

 .15 ص س، يوسف الفاس  الفهر : م. (1)
خيتلف عن االستفتاء الداخل  وغالً ا ما يكون مشوىنا ىن نواع التدليس والضغوص وطزوير  (2)

 النتائج لفائدة جه  أو نظام معني.
 .930 ص س، املختار ولد داداه: م. (3)
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داداه يف رده على وزير اخلارجي  اإلس ا، الي  قام ىنزيارة لنواكشوص حيامل   ولد
أىنلغه "ىن نه نتيج  ألن إس انيا ه  املهيمن ، فاإن االساتفتاء لان يكاون إال يف     

 .(1)صاحلها"
وكان رد فعل املغرب على االستفتاء اإلس ا، وايًحا حيامل أصار علاى    

ييتني التاليتني: إما ال قاء حتات  وجوب أن يتضمن سؤال االستفتاء كاًل من الفر
اإلدارة اإلس اني  أو االنضمام إ  املغرب. إال أن هيا االستفتاء مل يجكتاب لاه أن   
يرى النور نظًرا للتطورات اليت استجدت علاى امللاف. فاالتطورات امليدانيا      

اع أدت إ  ريوخ إس انيا إلرادة اململك  املغرىني  نازوالدىنلوماسي  اليت شهدها ال
، 1213جلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وذل  ىناالستجاىن  لتوقي  اطفاقي  مدرياد  وا

مقاىنل يامان   (2)القايي  ىنتقسيم اإلقليم ىنني اململك  املغرىني  واجلمهوري  املوريتاني 
املصاحل اإلس اني  ىنعد إهناء طواجدها يف اإلقليم. وىنعد أن دخلت املنطق  متاهاات  

اع ىنًدا نازوهتا االقتصادي  والسياسي  مل جتد أطراف الاع املسلح الي  أهن  قنازال
اع عارب اآللياات   نااز من التداع  إ  ال حمل عن حل دىنلوماس  يض  حًدا لل

 .اعاتنازالسلمي  املعمول هبا حلل ال
ويف س يل ذل  دعت منظم  الوحدة اإلفريقي  يف اجتماع هلا جلن  احلكمااء  

إ  طنظيم استفتاء عادل، اساتناًدا إ    1230أيلول /س تمرب 11-2يف إفريقيا ما ىنني 
طوصيات القم  اإلفريقي  السادس  عشرة املنعقدة يف منروفيا، وقد استجاب املغرب 

حزياران  /يونياو  95هليا النداء ىنشكل طكتيك  حيمل أعلن املل  احلسن الثا، يف 
ن أمام القم  اإلفريقي  عن ق وله ىنإجراء استفتاء يف الصحراء. لكا ىنا  ىننريو 1231

هيا االستفتاء مل حيالفه احلظ يف التنفيي نظًرا الوراف منظم  الوحدة اإلفريقي  عن 
خط احلياد، حيمل اوازت إ  اجلزائر ووجه  نظرها، وهو ما متخض عنه ق ول ما 
يسمى ىناجلمهوري  العرىني  الصحراوي  الدميقراطي ، وىنالتايل انسحاب املغرب مان  

األمر ىننقل امللف إ  دواليب األمم املتحادة ألن   منظم  الوحدة اإلفريقي ، وانتهى
 .منظم  الوحدة اإلفريقي  مل طكن مؤهل  لتجحِسن طدىنريه

                                                 

 .915 ص س، حممد طاج الدين احلسيين: م. (1)
 .193 ص س، قاسم الزهري : م. (2)



 

015 

، انطلقت حتركات املنظم  األممي  من حيمل انتهت منظم  1233واىنتداء من 
، واعتمدت خط  االستفتاء الي  وياعته منظما  الوحادة    (1)الوحدة اإلفريقي 

ه ق ل أن يججّمد م  انسحاب املغارب مان املنظما     اإلفريقي  وشرعت يف طنفيي
احتجاًجا على يمها جلمهوري  ج ه  ال وليساريو. وقد صادقت اجلمعي  العاما   

اليت  1233كانون األول /ديسمرب 9ىنتاريخ  5030لألمم املتحدة على التوصي  رقم 
اع: ال وليساريو واملغرب، ىنالدخول يف مفاوياات م اشارة   نازطال ت طريف ال

ل الوصول إ  وقف إطالق النار، متهيًدا لتهيئ  وخلق الظروف املالئم  إلجراء ألج
يه لتقرير مصري شعب الصحراء، كما دعت األمني العام لألمم نازاستفتاء عادل و

املتحدة ورئيس منظم  الوحدة اإلفريقي  ل يل مساعيهما احلميدة لتنفيي املخطاط  
 .الي  طشتر؟ املنظمتان يف طدىنريه

أيلاول  /الصادر عن جملس األمن يف شهر سا تمرب  591ا إ  القرار واستناًد
عمد األمني العام لألمم املتحدة إ  طعيني ممثل خاص ىنه يف الصحراء وأعاّد   1233

اع وعن اجلدول الزمين احملتمل إلهناء نازطقريًرا مفصاًل عن مشاوراطه م  أطراف ال
داد املرحلا  االنتقاليا ، مث   امللف ووقف إطالق النار، وختفيض عدد القوات، وإع

إعداد قوائم ط ادل األسرى، وعودة الالجئني وأفراد اجل ها  الايين حياق هلام     
التصويت، واحلمل  االستفتائي ، وعملي  التصويت علاى أسااس االساتقالل أو    
االندماج وإعالن النتائج وانسحاب ال عث  على مراحل. لكن هيه اخلطوات مل يتم 

حيترم اجلدول الزمين الي  يتطل ه طنفيي خمطاط التساوي    طط يقها ىنالشكل الي  
األمم  ألس اب طتعلق ىنالعراقيل الناجت  عن اختالف طفساري املسااطر مان ق ال     

 .(2)األطراف اليين حياولون يمان مصاحلهم
 

                                                 

 .915 ص حممد طاج الدين احلسيين: م. س، (1)
قضي  الصحراء ومسلسل التسوي  األمم ، رساال  لنيال دىنلاوم      ا :ع د احلق اليه (2)

الدويل والعالقات الدولي ، جامع  احلسن الثا،  الدراسات العليا املعمق ، وحدة القانون
-9000عني الشق، كلي  العلوم القانوني  واالقتصادي  واالجتماعي ، الادار ال يضااء،   

 .35 ص ،9001
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 صعوبا  تطبيق االأتفتاء
لقد واجه طط يق االستفتاء عدة عراقيل واصطدم ىنعدة حتاديات؛ وكانات   

من أىنرز هيه العراقيل وأكثرها مشق  وأخطرها على مستق ل  (1)اهلوي عملي  حتديد 
االستفتاء. فعملي  حتديد اهلوي  ه  اليت ستحدد مدى ثقل هايا الطارف أو ذا؟   
انتخاىنًيا، وه  اليت سترّجح النتائج اليت ستفرزها كف  هيا الطرف أو ذا؟؛ الش ء 

تفتاء. ويف هايا الساياق مت   الي  جيعل عملي  حتديد اهلوي  من أخطر مراحل االس
طشكيل جلن  حتديد اهلوي  اليت عجهد إليها ىنتمييز الصحراويني من غريهم، استناًدا إ  
اإلحصاء اإلس ا، يف مرحل  أو ، مت حتديد عالقات القراىن  اليت جتم  األشاخاص  
املسجلني يف هيا اإلحصاء م  أقرىنائهم ممن مل يشملهم اإلحصاء، وعملي  طوساي   

 .(2)ويت اليت طالب هبا املغربالتص
ومت اساتدعاء   1225آب /أغسطس 93وقد انطلقت عملي  حتديد اهلوي  يف 

شخًصا، مث ما ل ثت العملي  أن طوقفت،  50.119شخًصا وحجّددت هوي   11.033
ىنس ب العراقيل اليت واجهتها اللجن  نتيج  ملا يعتقاده الطرفاان ماؤامرة ياد     

لتوظيف ما لديه من أوراق من أجل أن طكاون  مصاحلهما، وقد سعى كل منهما 
نتيج  االستفتاء لصاحله. وقد اطضح التناقض ىنني الطرفني من خالل الشروص الايت  

؛ وهو ما جعال أ   (3)أصّر كل طرف على طرحها الستئناف عملي  حتديد اهلوي 
 حل يجقّدم جير  طفسريه على أنه حماىناة ألحد الطرفني.

على أنه من حق كل األطراف الايين ُقاّدمت    وقد أصرت اململك  املغرىني 
طل اهتم يف الوقت املناسب أن يتقدموا لتحديد هويتهم دون املساس ىنقارار جلنا    

؛ وهو ما دف  ىنعض الدول الوازن  يف القرار الدويل إ  طوجيه رسال  (4)حتديد اهلوي 
الاي    إ  الطرفني، لكن هيه امليكرة كانت مركزة على إلقاء اللوم على املغرب

                                                 

(1) S1997 ،159 .طقرير األمني العام لألمم املتحدة 

ياس  الدولي ، أمحد امهاىن : استفتاء الصحراء الغرىني ، امتحان جديد لألمم املتحدة، الس (2)
 .123 ص ،1225يوليو  ،111العدد 

 .159/1221/3طقرير األمني العام  (3)
 ./159/1221طقرير األمني العام  (4)
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ألاف   100اهتمته ىنعرقل  مسلسل التسوي  ودعته إ  ختفيض مقدم  الطعون مان  
، واهتمت ج ه  ال وليساريو املغارب ىن ناه يساعى إ     (1)ألف طعن 50طعن إ  

طضخيم املصوطني من خالل طشجيعه للهجرة من الشمال إ  اجلنوب مقاىنل ىنعض 
 احلوافز واالمتيازات.

احتجاج إ  األمني العاام لألمام املتحادة     وقد ىنعمل املغرب ىنعدة رسائل
، معلًنا يف هيا السياق (2)مشكك  يف نتائج حتديد اهلوي  ومتحفظ  على مصداقيتها

أنه لن يق ل ىنعملي  حتديد اهلوي  ما دام فيها إقصاء ملقدم طلاب واحاد يقترحاه    
ناىنعا   املغرب. وقد ُفّسرت هيه املمانع  املغرىني  من طرف ىنعض احملللني على أهنا 

من طفسري املغرب ملفهوم االستفتاء الي  خيتلف عن مفهومه يف القانون الادويل،  
الي  يرى يف االستفتاء عملي  دولي  لتقرير مصري الشعوب. فاملغرب يارى هايا   
االستفتاء من زاويته على أنه ط كيد ملغرىني  الصحراء، وهو ما جعله ينظر إ  طضييق 

فتني طضييًقا على حقوقه التارخيي ؛ مما دفعه إ  اهتامها جلن  حتديد اهلوي  دائرة املست
ىنالتآمر والتواطؤ م  الطرف اآلخر. وقد صّ ت الصحاف  املغرىني  جام غض ها على 
ىنعض أعضاء جلن  حتديد اهلوي  اليين وقفوا يد طقدمي الطل ات املشمول  ىنرعايا   

يد اهلويا  ف صااهبا   املغرب؛ حيمل كان هليه املواقف ىنالغ الت ثري على عملي  حتد
عن طعيني جيمس  (3)عندما أعلن األمني العام لألمم املتحدة 1221اجلمود حىت سن  

ىنيكر، وزير اخلارجي  األمريك  األس ق، ممثاًل شخصًيا لاه يف ملاف الصاحراء    
 ملساعدطه يف طقييم احلال  وطقدمي التوصيات املناس   إ  جملس األمن.

اع دعامها ودول اجلوار إ  طاولا   نازريف الوىنعد قيام ىنيكر ىنالتشاور م  ط
املفاويات حتت شعار: "عدم االطفاق على أ  ش ء حىت االطفاق على كل ش ء، 

 وأن كل ما يتم االطفاق عليه يتم طوقيعه حىت ال يتم التراج  عنه".
                                                 

 سيد الشيخ ىنلقاي : الصحراء الغرىني  ىنني االستفتاء واحلل "الثالامل"، رساال  لنيال     (1)
  ،9009-9001دىنلوم الدراسات العليا املعمقا ، كليا  احلقاوق الادار ال يضااء،      

 .50 ص
 .1223، 515طوصيات طقرير األمني العام لألمم املتحدة  (2)

 .s1997، 533أيار، /طقرير األمني العام حول احلال  يف الصحراء، مايو (3)
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ومدونا    1221أيلول /س تمرب 15يف  (1)وطجّوجت املفاويات ىناطفاق هيوسنت
ملي  االستفتاء. ومن أهم مضامني هيه املدون : جتاوز نقاص السلو؟ اليت ستحكم ع

اخلالف فيما يتعلق ىنعملي  حتديد اهلوي  اليت طعد حجر الزاوي  يف االستفتاء خاصا   
، (2)"31/39ويااء   51وحاء  51ق ائل الشمال املتناَزع ىنش هنا "ق ائل الشمال حاء 

إجياد صيغ  طوفيقي  لكال   اليين يرغ ون يف طقدمي طل اهتم ىنصورة فردي ، حيمل مت
. وىنعد ذل  مت استئناف عملي  حتديد اهلوي  اليت انتاهت يف هنايا    (3)اإلشكاالت

طلً ا ليس من اليسري  151.053، لكن جلن  حتديد اهلوي  وجدت نفسها أمام 1222
ىنل من الصعب معاجلتها وىناألحرى ال ّت فيها، لتحفظ اللوائح يف جنيف. ىناإلياف  

دة الالجئني، وطوفري الظروف األمني  املالئم  للتصويت يف اإلقلايم،  إ  مس ل  إعا
اليت طتعني طسويتها، م  احتمال وجود صعوىنات أثناء التنفيي، وهو ما حاول طقرير 
األمني العام التن ؤ ىنه. وأدت هيه األس اب والظروف إ  طوقيف مسلسل حتدياد  

 خيارات أخرى.اهلوي ، حبيمل سرعان ما صجرف التفكري إ  ىندائل و
فما الي  جعل خمطط التسوي  يفشل؟ وهل ملخطط التساوي  املا ين علاى    
االستفتاء القدرة على حل املشكل؟ وهل ىنإمكانه الصمود أمام العراقيال إذا ماا   

 ُأعيدت له الثق  مرة أخرى؟
مل خيتلف طعاط  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  م  خمتلف احللول يف كال  

طكون موريتانيا فيه حيادي  حياًدا سل ًيا، دون أن طكاون هلاا   مقترح أو مشروع 
م ادرة طسّهل حل القضي ، أو طعّضد أحد األطراف يف مواجه  اآلخار حيامل مل   
ختتلف املواقف املوريتاني  من مسلسل التسوي  األمم  امل ين علاى االساتفتاء، أو   

يه منظم  األمام  مقترح حل التقسيم عن طعاطيها م  اطفاق اإلطار الي  جل ت إل
املتحدة ىنعد طعثر االستفتاء، حيمل ىندأت ىنوادر طفعيل االقتراحات ال ديل  من ش هنا 
أن طدف  ىنالقضي  إ  صيغ  طوفيقي  جتم  ىنني مطالب الطرفني حبيمل ال يكون فيهاا  

 غالب وال مغلوب.
                                                 

 اطفاق هيوسنت. (1)

 .s/505/1223طقرير األمني العام لألمم املتحدة حول احلال  يف الصحراء الغرىني   (2)

 .515/1223/31ألمم املتحدة، طقرير األمني العام ل (3)
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وقد أطى أول ذكر أمم  لصيغ  حل ىنديل يف طقريار األماني العاام رقام     
، وهو ما يجعرف ىناطفاق اإلطاار،  9001حزيران /يونيو 91املؤرخ يف  /515/9001

ويتعلق األمر ىناطفاق يتم طوقيعه ىنني اململك  املغرىني  وج ه  ال وليسااريو حبضاور   
اجلزائر واجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  ىنوصفهما ال لدين اجلاارين، وىنضامان    

فرنسا(، وىنواسط  األمني العام لألمم املتحادة؛  عضوين يف جملس األمن )أمريكا و
 .9001ن احزير/يونيو 92وقد صادق جملس األمن على طقرير األمني العام يوم 

 موريتانيا واتفاق اإلطار
فقرات يقدم من خالهلاا اقتراًحاا للسالط  يف     1لقد جاء اطفاق اإلطار يف 

ق ل إجراء االساتفتاء.  ، (1)سنوات 5الصحراء الغرىني  خالل فترة زمني  حمددة يف 
وخالل هيه الفترة االنتقالي  ميارس سكان الصحراء السلط  الداخليا ، واإلدارة،  
وامليزاني ، والضرائب، واألمن الداخل ، والرعاي  االجتماعي ، والثقاف ، والتعلايم،  
 والتجارة، وغريها من القطاعات ذات التدىنري احملل ، والايت طقتضايها املصااحل    

                                                 

طناص السلط  التنفييي  يف الصحراء الغرىني  هبيئ  طنفييي   -الفقرة الثالث  من اطفاق اإلطار " (1)
طجنَتخب ىن صوات األشخاص اليين مت حتديدهم ك شخاص مؤهلني للتصويت من ق ال  

الغرىنيا  واملدرجا    جلن  حتديد اهلوي  التاىنع  ل عث  األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء 
" دون 1222كاانون األول  /ديسمرب 50أ اههم يف قوائم الناخ ني املؤقت  "املنجزة يف 

إثارة أي  طعون أو اعترايات أخرى. ولك  يكون الشخص مؤهاًل للترشح لعضاوي   
اهليئ  التنفييي  "جيب أن يكو قد مت حتديده كشخص مؤهل للتصويت" كما هو ميكور 

 ه مدرًجا يف قوائم الناخ ني املؤقت  امليكورة. وطجنتخب اهليئ  التنفييي  آنًفا، وأن يكون ا
ملدة أرىن  سنوات، وىنعد ذل  فصاعًدا طجنتخب اهليئ  التنفييي  ىن غل ي  أصوات أعضااء  
اجلمعي  التشريعي . وطعني اهليئ  التنفييي  إداريني للدوائر التنفييي  ملدة أرىنا  سانوات.   

  جبمعي  طشريعي  ينتخب أعضاهها م اشرة من ق ل الناخ ني ملدة وطناص السلط  التشريعي
أرىن  سنوات. وطناص السلط  القضائي  ىناحملاكم اليت طقتضيها احلاج  ويتم اختيار القضاة 
من املعهد الوطين للدراسات القضائي ، على أن يكونوا من الصحراء الغرىني . وطكاون  

ون اإلقليم . وليكاون الشاخص ماؤهاًل    هيه احملاكم ه  املرج  فيما يتعلق ىنالقان
النتخاب أعضاء اجلمعي  التشريعي  جيب أن يكون قد ىنلغ الثامن  عشرة من العمار وأن  

، أو 1223طشارين األول  /أكتوىنر 51يكون إّما مقيًما ىنشكل متواصل يف اإلقليم مني 
 ".9000طشرين األول /أكتوىنر 51شخًصا ُأدرج ا ه يف قائم  اإلعادة إ  الوطن يف 
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كان، ويتم ذل  عن طريق اهليئات التنفييي  والتشريعي  القضائي ، فيما اليومي  للس
يجعَهد للمغرب مبمارس  السلط  العام  على العالقات اخلارجي  واألمان الاوطين   
 والدفاع وما يرط ط ىنيل  من طوقيا  االطفاقياات واحلفااظ علاى الساالم       

َلم والعملا  والربياد   وغريها ىناإلياف  إ  حمافظ  املغرب على رموز السيادة كالَع
 واجلمار؟.

سنوات يتم اللجوء إ  استفتاء الناخ ني للتحديد النهائ  لوي   5وىنعد مرور 
اإلقليم. وللوقاي  من الوقوع يف مشكل حتديد اهلوي ، كماا حجاّدد يف مسلسال    
التسوي  الساىنق، اكتفى اطفاق اإلطار ىنشرص واحد يكفل أهلي  املشاارك  وهاو   

 .(1)ئم  يف الصحراء الغرىني  طيل  السن  اليت طس ق االستفتاءاإلقام  ىنصورة دا
غري أن ج ه  ال وليساريو رفضت هيا االطفاق وأجاىنت ىنلهج  شديدة وقاسي  
ميّكرة ىناملراحل اليت مّر هبا مسلسل التسوي  األمم  القائم على طقرير مصري الشعب 

، والتقادم الاي    1315الصحراو ، مبوجب قرار اجلمعي  العام  لألمم املتحدة 
حصل إثر طوقي  اطفاقي  هيوسنت اليت ق لها الطرفان؛ وأعرىنت اجل ه  عن رفضاها  
للمشروع، واعتربت أن اخلالفات املوجودة ىنني الطرفني حول مسلسل االساتفتاء  
ال طعين التخل  عنه ألن اطفاق اإلطار هبيه الصايغ  ال يكفال حاق الشاعب     

ل اجل ه  اليت رأت فيه متهيًدا م يًتا لضام  الصحراو  يف طقرير مصريه على حد قو
 الصحراء للمغرب.

أما املغرب فقد أعلن عن موافقته على اطفاق اإلطار، الي  يتقاط  م  السياسا   
ليت ىندأ يروج هلا سياسًيا وإعالمًيا واليت طتمثل فيما يجعرف ىنإجياد حل سياس  متفاوض ا

                                                 

الفقرة اخلامس  من اطفاق اإلطار "ال حيق للمملك  املغرىني  وللهيئات التنفييي  والتشريعي   (1)
والقضائي  التاىنع  للسلط  يف الصحراء الغرىني  املشار إليها أعاله أن طقوم من جانب واحد 

التشريعي  ىنتغيري أو إلغاء وي  الصحراء الغرىني ، وجيب أن طوافق اهليئ  التنفييي  واجلمعي  
يف الصحراء الغرىني  على أي  طغيريات أو طعديالت على هيا االطفاق. ويجطارح ويا    
الصحراء الغرىني  على استفتاء للناخ ني املؤهلني يف طاريخ يتفق عليه الطرفاان يف هايا   
االطفاق خالل فترة السنوات اخلمس اليت طل  اختاذ اإلجراءات األوليا  لتنفياي هايا    

ون الناخب مؤهاًل للتصويت يف هيا االستفتاء جيب أن يكون قد أقام االطفاق. ولك  يك
 ىنصورة دائم  يف الصحراء الغرىني  طيل  السن  اليت طس ق االستفتاء".
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قسيم املغرب إ  جهات لتفعيل اجلهوي  . وقد ىندأت السلطات املغرىني  فعلًيا ىنت(1)ىنش نه
1532/9001ف عد موافق  جملس األمن يف القرار  .والالمركزي  ىندًءا من الصحراء الغرىني 

 

على عودة الطرفني ملناقش  املشروع أعلنت احلكوم  املغرىني  عن استعدادها للتفااوض  
ق اإلطار ألنه على أساس مشروع اطفاق اإلطار. ومن الط يع  أن يتمس  املغرب ىناطفا

مينح كل من يسكن الصحراء طيل  سن  ق ل االستفتاء احلق يف التصويت، مبا يف ذلا   
 سكان مشال املغرب اليين استقروا يف الصحراء سن  ق ل االستفتاء.

وعلى غرار ال وليساريو رفضت اجلزائر اطفاق اإلطار رفًضا مطلًقا معتربة أنه 
الصحراء على حد قوهلا ىنالنص على دماج  سيؤكد االحتالل غري املشروع إلقليم 

اإلقليم يف اململك  املغرىني  مما ال ميثل انتهاًكا مليثاق األمم املتحدة فقط ىنال أيًضاا   
مل ادئ املنظم  يف جمال إهناء االستعمار وجلميا  قراراهتاا ذات الصال  ىناالقرار     

يدها على . وأعلنت اجلزائر عن استمرار متسكها مب دأ طقرير املصري وط ك51/9000
 أن هيا املشروع لن يؤد  إ  حل عادل ودائم لقضي  الصحراء.

مسااواطه   - حسب املايكرة اجلزائريا    -ومن مجل  اهلفوات اليت شاىنته 
سنوات مما يعاين طكاريس    3الصحراويني م  غريهم أثناء التقدم لالستفتاء ىنعد 

 .(2)سيطرة املغرب على الصحراء
ها احليادي  وانتهاج سياس  غامض  وغاري  أما موريتانيا فحافظت على مواقف

وايح ، فه  طعلن أن ال مطالب هلا يف الصحراء، لكن سياساتها يف موياوع   
الصحراء طتسم ىنالكثري من اخللخل ، فه  حتاول أن طكون على ذات املساف  مان  
الطرفني؛ حيمل طسعى إ  أن حتافظ على عالقات طي   م  املغرب وال وليسااريو؛  

دعمها أل  خمطط حيظى مبوافقتهما، وىنالتايل فه  جاهزة مل اركتاه،   إذ طعلن دوًما
ىنل وطسهيل طنفييه وجتسيده على أرض الواق  إن ُطلب منها ذل ، لكن موريتانيا 
مل يشف  هلا طش ثها خبيار احلياد فمن حني آلخر طتعرض موريتانيا لالهتام ىن هنا طدور 

 على دعمها لتقرير املصري.يف فل  املغارىن  لكن موريتانيا طؤكد دائًما 
                                                 

 دي اج  امل ادرة املغرىني  للحكم اليايت يف الصحراء. (1)
، 130 أمحد سيد أمحد: مشكل  الصحراء يف انتظار التنازالت، السياس  الدولي ، العدد (2)

 .191 ص ،9000طشرين األول /أكتوىنر
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 محاولة قديمة متجددة   : حل التقأيماثانيا 
من املعلوم أن موريتانيا مل ط ُل جهًدا حسب إمكانياهتا مان أجال إجنااح    
وم ارك  خط  االستفتاء؛ فقد وفرت السلطات املوريتاني  كل التسهيالت املطلوىن ، 

  اليين عااينوا الصاحراويني   للموظفني الدوليني املكلفني ىنتدىنري ملف حتديد اهلوي
املقيمني يف الشمال املوريتا، يف مدينيت نواذي و وأزويرات. وحتمست موريتانيا هليا 

لكن الت اين ىنني أطراف  ىنا ،االستفتاء آمل  أن يؤد  إ  وي  حد للتمزق املغار
اع كان أقوى من إرادهتا اخلجول  اليت مل طستط  أن حتر؟ ساكًنا من أجال  نازال

اع وأناني  كال  نازعملي  االستفتاء، الي  وجلد ميًتا ىنس ب طصلب طريف الإنقاذ 
 منهما ألن كل واحد من األطراف يريد أن يرىنح كل ش ء.

س  أكد جيمس ىنيكر امل عوث اخلاص لألمني العام ىنا  ىنا  ويف حوار م  
ساىنًقا، أن األس اب اليت أدت إ  إجهاض عملي  االستفتاء ناجت  عن عص ي  ىنعض 

اف، وخصوًصا املغارىن ، يقول جيمس ىنيكر: "كلما اقترىننا من احلل أصا ح  األطر
املغارىن  أكثر عص ي ، خلشيتهم على ما أظن، أن ال يكون االستفتاء يف صااحلهم،  

سن  صّرح املغرب يف السر والعلن ىن نه يريد خمطط التسوي  وأناه   11أو  10وق ل 
الناخ ني ىنعد التحقق من اهلوي   يريد االستفتاء، وىنعد ذل ، ىنعد أن مت وي  الئح 

أعلن املغرب أن املخطط غري قاىنل للتط يق وأنه لن يستمر يف خمطاط التساوي .   
أعلنت للمل  احلسن الثا، خصوًصا وقلت له: جاللتكم إذا كناتم ال طريادون   

. يتضح من أقوال امل عاوث األمما    (1)خمطط التسوي  ال طقولوا إنكم طرغ ون فيه"
خمطط طسوي  يقوم على االستفتاء، ال يساتوعب األشاخاص    ختوف املغرب من

 املشمولني ىنرعايتها، وال يوفر ما يكف  من الضمانات لرىنح املعرك .
ليس خلشي  املغرب ما يربرها ما دام الصاحراويون املوجاودون يف إقلايم    

هم مغارىن  متش ثون ىنالوحادة املغرىنيا ، وماا دام     - حسب رأيها -الصحراء 
وجودون يف خميمات طيندوف هم مغارىن  حمتجزون، ومبا أن الفترة الصحراويون امل

االنتقالي  ستكون السيادة فيها ىنيد األمم املتحدة وستكون حتًما لصاحل املغرب حىت 
                                                 

س ، نشارطه دفااطر   ىنا  ىنا  حوار جيمس ىنيكر: أجراه ميشل حسني لفائدة قناة  (1)
 .10/11 ص ،9003متوز /، يوليو15سياسي ، العدد 
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لو ييقت ال وليساريو واألمم املتحدة من قاعدة املصاوطني. لقاد كاان حريًّاا     
نفسها: ملاذا يساورها الش   ىنالدىنلوماسي  املغرىني  عوض عرقل  االستفتاء، أن طس ل

ىن ن الصحراويني سيصوطون يد املغرب ىنعد ما ىنيله املغرب من جهاود لتنميا    
 وططوير اإلقليم؟

وليل  ظلت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  طرى أن االستفتاء سيظل اآللي  
املثلى ىنني اخليارات املطروح  على اعت ار حفاظه على م اادئ القاانون الادويل    

رعي  الدولي  امل ني  على حق الشعوب يف طقرير مصريها. ولقناع  اجلمهوريا   والش
اإلسالمي  املوريتاني  ىنالدور الي  ميكن أن يلع ه االستفتاء يف جسار اهلاوة ىناني    
األشقاء، وهتدئ  األوياع وإهناء التوطر والتوفيق ىنني املطال ني ىناإلقليم. وحىت لاو  

أسوأ االحتماالت، فإن نتائج االستفتاء ستفتح  أفرز االستفتاء عدم االندماج، وهو
آفاًقا للشراك  والتعاون إذا ما حصل االستقالل أو االندماج، وىنالتايل إهناء القضي  
 عرب وحدة وطني ، ىنعيدة عن التجاذىنات اليت ال طزيد اهلوة إال اطساًعا ىنني األشقاء.

 المحاوال  التاريخية لتقأيم الصحراء
مبقترح حل طقسيم الصحراء ىنواساط  أميناها العاام     لوحت األمم املتحدة

وحاولت اعتماده كآلي  حلل مشكل الصحراء. ومن الضرور  التعرض حملااوالت  
التقسيم اليت شهدهتا الصحراء واليت أسفرت عن ىنتر ىنعاض أطرافهاا وطشاتيت    

من مقترح حال   وحدهتا اجلغرافي . ويعترب موقف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني 
سيم مهًما ويستحق الدراس ، نظًرا حلضور اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتانيا  يف  التق

 مراحل طقسيم الصحراء طارخيًيا.
فف  هناي  القرن التاس  عشر وجدت إس انيا نفسها مزاَحم  من طرف فرنسا 

ومن يمنها  1330يف ىنعض األقاليم اليت كانت من نصي ها مبوجب اطفاقي  مدريد 
لغرىني  املمتد إ  جنوب األطلس الصغري، فتم ىنينهما طوقي  عادة  إقليم الصحراء ا

الفرنس ، ومراجعا  دائما  لنقااص     -اطفاقيات طلطيًفا حلرك  التنافس اإلس ا، 
التقسيم "احلصص اجلغرافي " متليها التطورات وموازين القوى. وهكيا مت طوقيا   

مضااًفا   1205ول طشارين األ /أكتوىنر 5ومعاهدة  1200حزيران /يونيو 91اطفاقي  
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؛ وه  كلها اطفاقيات طسعى إ  1203أيلول /إليهما االطفاق السر  لفاطح س تمرب
طرسيم وي ط احلدود ىنني الدول االستعماري  الغرىني ، طفادًيا حلدوث احتكاكاات  

 .(1)ىنني القوى االستعماري  قد طؤد  إ  ما ال حتمد عق اه
نه مبوجب قارارات اساتعماري    يعترب املغرب الصحراء أرًيا مت اقتطاعها م

جائرة، ىنينما طعترب ج ه  ال وليساريو أن أرض الصحراء اقتجطعات مناها أجازاء    
وسجّلمت لغري أهلها يًدا عن إرادهتم، ويف هيا السياق مل طكن اطفاقي  مدريد الايت  
قضت ىنتقسيم الصحراء ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتانيا  واململكا  املغرىنيا     

نشاًزا. ف موجب هايه االطفاقيا  مت    1213طشرين الثا، /نوفمرب 15يف واملؤّرخ  
طقسيم الصحراء ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  واملغرب، وإمنا نيّكر ىنه هناا  

 للربهن  على أن طاريخ الصحراء هو طاريخ طقسيم.

 دوافع األمم المتحدة لمقترح حل التقأيم
اع نازن الركون إليه من أجل وي  حد لمت التلويح حبل التقسيم كخيار ميك

اع، واساتحال  التوفياق   نااز الصحراء، نتيج  الختالف وجهيت نظر أطراف ال
ىنينهما. وللتدقيق يف فهم دواع  وىنواعمل هيا املقترح، من الضرور  الت كيد على 

اع ليس هلما أ  دخل يف هيا املقترح، وذل  ألن أول ظهور لاه  نازأن طريف ال
 12املاؤرخ يف   s/113/9009 (2)ألمني العام لألمم املتحادة كان مبوجب طقرير ا

كخيار سايجعرض   (3)حيمل مت اإلعالن عن مقترح حل التقسيم 9009ش اص /فرباير
على الطرفني على أساس غري قاىنل للتفاوض للحصول على ىنعض املطالب ولايس  

وريتانيا   كلها سرًيا على ساىنق  التقسيم املتفق عليها ىنني اجلمهوري  اإلساالمي  امل 
. وكانت اجلزائر قد أعرىنت عن م اركتها ملناقش  هيا االقتراح 1215واملغرب سن  

 الي  يتجاهل عن قصد اطفاق اإلطار.
                                                 

 .35 ص الصحراء الغرىني ، مرج  ساىنق،  ا :ع د احلق اليه (1)
يس جملس األمن: عن أمحد ولد سايد  رسال  السفري اجلزائر  يف األمم املتحدة إ  رئ (2)

 .193 ص أمحد، مشكل  الصحراء الغرىني  يف انتظار التنازالت،
اع الصحراء الغرىني ، خط  ىنيكر الثاني : ط ديد فرص السالم املوعود، نازأمحد ىنودراع :  (3)

 .10 ص ،9005كانون األول /، ديسمرب32دفاطر سياسي ، العدد 
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وإن كانت ج ه  ال وليساريو اختارت الصمت للتع ري عن رفضها من خالل 
كان صرحًيا وعنيًفا إ  حاد  ىنا  متسكها ىنقرارات الشرعي  الدولي ، فإن الرد املغر

ا؛ فقد قاد املغرب محل  دعائي  ر ي  وإعالمي  يد هيا املخطط ويد اجلزائار  م
وال وليساريو، معتقًدا أنه حقق نصًرا دىنلوماسًيا وسياسًيا على اجلزائر، من خاالل  
طعري  مطال ها احلقيقي  يف الصحراء كمنفي هلا على احمليط األطلس . ويرى املغرب 

الي  يرى يف اقتاراح  ىنا  ًدا للرأ  العام املغريف طقديره موقف اجلزائر دعًما وسن
التقسيم دلياًل قوًيا على أن مشكل الصحراء هو مشكل ىنني املغرب واجلزائر، أكثر 
مما هو مشكل قائم فقط ىنني املغرب وال وليساريو، وأن اجلزائر طتستر وراء شاعار  

فاء مطامعهاا  طقرير املصري حملاول  مترير مصاحلها االستراطيجي  ويف نفس الوقت إخ
. إال أن خصوم املغرب يردون عليه ىنالتساهل: ملاذا يارفض  (1)التوسعي  يف املنطق 

ىنينما َق دله م  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتانيا    9009التقسيم م  ال وليساريو سن  
 ؟1215سن  

كيل  يعاب على الدىنلوماسي  املغرىني  أهنا مل طستوعب طوقيت وس ب وجدي  
، ألن التوقيت الي  مت اختياره لعرض اقتراح حل التقسيم ي يت ىنعاد  هيا االقتراح

إعالن املغرب ق وله الطفاق اإلطار الي  يقدم الصحراء هدي  له، على حد قاول  
ىنعض احملللني، فكان لزاًما على ج ه  ال وليساريو أن طناور ىنطرح مقترح جديد من 

قترح وإعادة التركيز إ  حق أجل لفت االنت اه وسحب االهتمام العامل  عن هيا امل
الشعوب يف طقرير مصريها، فما كان من اجلزائر إال أن عريت إمكاني  مناقشا   
خيار التقسيم ىناعت ارها دول  جوار دون أن طتحدث ال وليسااريو عان ق ولاه،    
وىنالفعل جنحت املناورة اجلزائري  يف إهناء احلديمل عن اطفاق اإلطار والعاودة إ   

او  يف طقرير مصريه عرب دفا  ىنيكار إ  التعجيال خبطتاه     حق الشعب الصحر
 .(2)الثاني 

                                                 

اع نااز وآفاق جناح اخلطا  الثانيا  يف طساوي      حممد جار : وساط  جيمس ىنيكر (1)
طشرين الثا، /نوفمرب 91، اجلمع  3512الصحراء، احللق  الثاني ، الصحراء املغرىني ، العدد 

9005. 
 .10 ص أمحد ىنودراع: مرج  ساىنق، (2)
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وي دو خيار التقسيم غري واقع  ىنل كارثًيا ىنس ب مضاعفاطه اليت ستؤد  إ  
قط  أوصال األسر واجملتمعات يف إقليم الصحراء اليت يط عها التماس  والتاداخل  

سيشهدها طدىنري امللف؛ فلام  الثقايف وسيؤد  إ  طغيري الط يع  اجليوىنولتيكي  اليت 
طكن حلول التقسيم الساىنق  إال حلواًل طكتيكي  من أجل طدعيم مواقف معينا  ومل  

 طكن حلواًل جيري  وهنائي  للملف؛ فالصحراء غري قاىنل  للتفكي  والتجزئ .

 موريتانيا ومخطط الأالم
جي  من املعلوم أن الوسيط األمم  الساىنق املكلف مبلف الصحراء، وزير اخلار

األمريك  الساىنق جيمس ىنيكر، عندما فشل يف احلصول علاى موافقا  ج ها     
ال وليساريو على اطفاق اإلطار أو ما يجعرف خبط  ىنيكر األو ، ىناادر إ  اقتاراح   

"خط  السالم من أجل طقرير مصري شاعب الصاحراء    امشروع جديد عجرف ىن
؛ 9005أياار  /مايو 95املؤرخ يف  353/9005الغرىني "؛ وقد ورد نصها يف التقرير 

فعلى غرار اخلط  األو  حاولت اخلط  الثاني  اجلم  ىنني طسوي  االستفتاء وطساوي   
احلل السياس  وذل  يف إطار احلفاظ على حق الشعب الصاحراو  يف طقريار   

 مصريه من خالل:

 االأتفتاء -9
 هيا االستفتاء الي  حجّدد موعد طنظيمه ىنني أرىن  إ  مخس سنوات ىنعد طاريخ
نفاذ اخلط  ىنإعمال املسائل اليت مت االطفاق عليها يف خطا  التساوي  إيااف  إ     
اخليارات اليت ميكن إيافتها واليت حتظى مبوافق  املغرب وج ه  ال وليساريو. أماا  

سن ،  13األحقي  يف التصويت فتث ت لكل األشخاص اليين ال طقل أعمارهم عن 
ني للتصويت كما هو موياح يف قائما    واليين طعتربهم جلن  حتديد اهلوي  مؤهل

الناخ ني اليت وافقت عليها اللجن  زيادة على الالجئني واألشخاص اليين أقاموا يف 
، وط قى لألمم املتحادة  1222كانون األول /ديسمرب 50اإلقليم ىنصف  مستمرة مني 

صالحي  حتديد من حيق له التصويت ىنصف  غري قاىنل  للطعن وغري قاىنل  لإلياف  إال 
 ىناحلجج الث وطي .
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 الألطة في الصحراء خالل الفترة االنتقالية -2
يتعلق األمر ىنالسلط  احلكومي  اليت ستدير اإلقليم خالل الفترة االنتقالي ، وقد 
حافظت اخلط  ىنش هنا على ما جاء يف اطفاق اإلطار لتمكني الصحراويني من طدىنري 

ات اخلارجي  واألمن الاوطين  شؤوهنم الداخلي  وايطالع املغرب مبسؤولي  العالق
والدفاع اخلارج  ىنالتشاور م  سلط  الصحراء الغرىني  يف القضاايا ذات التا ثري   
امل اشر على مصاحل املنطق ؛ ومتارس السلطات التنفييي  والتشريعي  ىناالنتخاىناات  
فيما طجخوَّل السلط  القضائي  حملكم  عليا للصحراء. كما ططرقت اخلط  كيل  إ  

إطالق سراح السجناء السياسيني وأسرى احلرب ووي  القوات وعددها إجراءات 
 ومكان طواجدها.

لكن مواقف األطراف خبصوص اخلط  عرفت ىنعض التغري؛ فقد رح ت هباا  
ال وليساريو ألهنا عادت إ  طرح حق الشعوب يف طقرير املصري وألهنا أخايت يف  

اق اإلطاار،  ساريو خبصوص اطفاالعت ار الكثري من املالحظات اليت اقترحتها ال ولي
وخبصوص مالحظاهتا على هيه اخلط  فه  حتمل ظواهر الترحيب وىناطن الارفض  
لكون اجل ه  طظل متمسك  ىناملخطط األمم  القائم على االستفتاء وليل  أظهرت 
يف مالحظاهتا النواقص اليت اعترت اخلط  وانصب جممل اقتراحاهتا يف اجتاه جتااوز  

اقي  هيوسنت؛ فاجل ه  ط مل أن يجقاّدر امل عاوث   عق   حتديد اهلوي  والعودة إ  اطف
الشخص  واألمم املتحدة أمهي  ومغزى االقتراح الي  طقدمت ىنه اجل ه  والاي   

يرورة إجياد "حل سياس " يق له الطرفان، ويسفر عن طقرير مصري شعب  ا  يل
 الصحراء الغرىني .

  للحال  أما املغرب فقد رفض اخلط  وأصر على إعادة إقرار اهليكل  األو
السياس  ىناعت اره ىندياًل قاىناًل للتط يق عن خيارات خط  التسوي ، ويا يت هايا   
الرفض ىنعد رجوع اخلط  عن الكثري مما مت االطفاق عليه يف هيوسنت، ومن ذلا   

املؤهل لالستفتاء يقص  اآلالف من األشخاص اليين دف  ىنا  أن اجلسم االنتخا
ل  فيما خيص النظام القضائ  وختليصه هبم املغرب ورفضتهم األمم املتحدة، وكي

ونفس الش ء ىنالنس   للسلطتني التشريعي  والتنفييي   ىنا ،من الت عي  للقضاء املغر
إياف  إ  اإلىنقاء على اجليش يف الصحراء، وهيا ما جعل ىنعض األوساص حتكم 
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 .(1)على اخلط  مبوت الوالدة، وىنالتايل ط ديد فرص السالم
يف ميكرهتا اجلواىني  أن اخلط  ه  إحادى وساائل    أما اجلزائر فقد اعتربت

ال حمل عن السالم يف املنطق ، لكنها يف املقاىنل أىندت العديد من املالحظات اليت ال 
طرم  إ  التشكي  يف نص وروح هيا االقتراح اجلديد وال إ  املساس ىن حكاماه  

  حال  وصياغته؛ فاجلزائر طتش مل مبوقف أهنا ما فتئت وسيًطا طؤكد دعمهاا أل 
 حيظى ىنق ول الطرفني، وهو نفس الرأ  الي  عّ رت عنه موريتانيا.

اع قد رفضا هيا املخطط كل ط ًعا حلسااىناطه  نازوختاًما، يتضح أن طريف ال
اخلاص  ومصاحله، لتصل مساع  ىنيكر إ  هنايتها املتوقع ، أ : ال اب املسادود،  

 أمام طعنت الطرفني وطش ثهما مبواقفهما.
 التقريب ىنني اخلصوم عرب الوساط  أواًل يف جتااوز عراقيال   لقد فشل ىنيكر يف

اع وكانت النتيج  أن قّدم استقالته ىنعاد أن  نازاالستفتاء، وثانًيا: قّدم اقتراحني حلل ال
اعتقد الكثريون أن اختياره م عوًثا شخصًيا لألمني العام لألمم املتحدة يعين ىنداي  هنايا   

صحراء أقوى وأكرب من حنكا  ىنيكار وجترىنتاه    اع النازالقضي ، إال أن احلقيق  أن 
اع وانتهى ىنيكر: "أعتقد أنين فعلت كل ما يف وسع  فعله نازالدىنلوماسي ؛ فاستمر ال

يف كل مكان يف العامل خالل س   سنوات، وفكرت أنه لزاًما علّ  أن أطيح الفرصا   
يا   . وقد اكتفت حكوم  اجلمهوري  اإلساالمي  املوريتان (2)لشخص آخر للمحاول "

 مبراق   املشهد يف انتظار أن يسفر عن اطفاق ىنني األطراف طكون ه  جاهزة مل اركته.

 خاتمة
اطضح ملوريتانيا أن معرك  كسب الصحراء معرك  خاسرة ال طستطي  الدول  
املوريتاني  الفتّي  كس ها نظًرا ملا سيؤد  إليه االستمرار فيها من جمازف  قد طاؤد   

 .(3)يتا، نفسه، الي  أص ح منقسًما حول حرب الصحراءإ  خلخل  الكيان املور
                                                 

اع الصحراء الغرىني ، خط  ىنيكر الثاني : ط ديد فرص السالم املوعود، نازأمحد ىنودراع:  (1)
 .13 ص ،9005كانون األول /ديسمرب 32اسي ، العدد دفاطر سي

 .10 ص حوار م  جيمس ىنيكر، دفاطر سياسي ، مرج  ساىنق، (2)

أمحد ىناب ولد أمحد مس : ىنرنامج زيارة خاص ، أجرى احلوار سام  أكليب، طاريخ  (3)
 .(9019آخر طصفح ) 9003نيسان /إىنريل 99احللق  
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إن التداخل ىنني الشعب املوريتا، وسكان الصحراء جعل ال عض يشّك  يف 
جدوى ومصداقي  هيه احلرب اليت جعلت األشقاء من أىننااء الق يلا  الواحادة    
ىنل يقتتلون. كيل  فإن ىنعًضا من الزنوج املوريتانيني مل يكن مقتنًعا هبيه احلرب، 

يرى فيها ال عض منهم أهنا ال طعنيهم ألهنا حرب ىنني ال يظان )العرب(، وىنالتاايل  
فالزنوج املوريتانيون غري معنيني هبا؛ ينضاف إ  ذل  احلركات اليسااري  الايت   
اجتاحت موريتانيا يف طل  احلق   واليت كانت طعترب من أىنرز مناصر  "الشاعب  

يا للصحراء م  املغرب مبثاىن  التفاف على الصحراو "، ىنل اعتربت اقتسام موريتان
 حق هيا الشعب يف طقرير مصريه.

وأمام صعوىن  الظروف العسكري  املوريتاني  ويعف االقتصاد الاي  طفااقم   
ىنس ب الظروف االستثنائي  اليت خّلفتها مضاعفات اجلفاف الي  اجتاح املنطقا ،  

حداث  الت سيس وقلا   ووي  اجليش املوريتا، الي  يعا، من هشاش  التكوين و
العدد والعتاد مما جعله صيًدا سهاًل الختراقات مقاطل  ال وليساريو الايت أرىنكات   
الدفاعات املوريتاني  لتشتيتها للمعرك  حيمل انتهجت طكتي  وأسلوب الضارىنات  
السريع  والشامل ، معتمدة على خف  احلرك ، مستفيدة ىنالط   من دعم وطكاوين  

ا موريتانيا: املغرب وفرنسا مل طا خال عليهاا ىنالادعم    اجلزائر وإن كانت حليفت
العسكر  واملاد ، إال أن اجليش املوريتا، وصل إ  درج  من اإلح اص واليا س  

 افي  فريتها عليه اجلزائر مل يكن مستعًدا وال مؤهاًل هلا.نازمن حرب است
ه وىنالتايل، مل يكن أمام اجليش املوريتا، إال ال حمل عن خمرج من ورط  هاي 

احلرب املدمرة، فلم جيد أمامه من خيار على حد قول العسكر إال الاتخلص مان   
النظام املد، وقائده األستاذ املختار ولد داداه، الي  وصفه قائد االنقالب حمماد  
املصطفى ولد حممد السال  "ىنالشخص املقدس"، لكن االنقالب كاان يارورًيا   

 إلنقاذ ال الد والع اد من أطون حرب مفروي .
والسالطات املوريتانيا     1213ومني االنقالب على املختار ولد داداه سن  

ط حمل عن خمرج من قضي  الصحراء؛ فمن التهدئ  م  ال وليسااريو إ  التعااط    
وحماول   ا  احملتشم م  خمتلف احللول املقدم  حلل قضي  الصحراء إ  احلياد السل

 الشرعي  الدولي .التوازن اإلقليم  ىنني املغرب واجلزائر والتمس  ىن
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الي  كان مسايًرا للمغرب وموريتانياا   1213مني اإلطاح  ىننظام ولد داداه سن  
حتاول أن طن ى ىننفسها عن قضي  الصحراء، ىناستثناء الفترة الوجيزة حلكم املقدم حمماد  

ل أن يعود ىنقضي  الصحراء إ  قلب االهتماام الاداخل    خونا ولد هيدال  الي  حاو
والشغل الوطين، حيمل دشن عهده ىناالنفتاح على ج ه  ال وليساريو وذل  عندما قدم 
الدعوة ل عض أفرادها من أجل احلضور إ  نواكشوص، حماواًل ىنايل  أن يسااعدهم   

 على الصمود ومواصل  النضال لكسب رهان املعرك  يد املغرب.
ص حممد خونا ولد هيدال  يف التعاط  م  ج ه  ال وليساريو، ىناداف   وقد أفر

اخلالف م  املغرب وط اين وجه  نظره م  وجه  نظر املل  احلسن الثا،، ينضاف 
إ  ذل  أن املقدم ولد هيدال  وجد يف سيطرطه على السلط  يف موريتانيا فرصا   

يت ينحدر منها أصاًل حيمل ساو  اىنتدرها لتعويض ىنين جلدطه، من أىنناء الصحراء ال
كان قاسًيا عليهم أيام حرهبم م  موريتانيا، فقد نّفي عدة عمليات ياد مقااطل    
ال وليساريو إىنان حرهبم م  موريتانيا، فك دهم خسائر فادح  يف األنفس واملعدات؛ 
ف راد أن يعويهم عن ما مضى وأن ميد هلم يد العون فسّخر املاوارد املوريتانيا    

تيا، كما أعطى طعليماطه للجيش املوريتا، من أجل التغاي  عان  لدعمهم لوجس
التجاوزات اليت يرطك ها مقاطلو ال وليساريو اليين يتغلغلاون داخال األرايا     
املوريتاني  سعًيا لتركيز هجماهتم على املغرب، وإقام  معساكراهتم يف األرايا    

ل حتفظ مان اململكا    املوريتاني  اآلمن  من مالحق  املغارىن . وكان هيا الدعم حم
املغرىني  اليت أعرىنت على لسان ملكها احلسن الثا، عن حقها يف مالحق  مقااطل   

 وأن موريتانيا أص حت قاعدة خلفي  هلؤالء. 1235ال وليساريو سن  
ومل يقتصر دعم املقدم حممد خونا ولد هيدال  جل ه  ال وليساريو على طقادمي  

رور داخل التراب املوريتا،، كما ساهم يف صد املؤون  الغيائي ، ىنل مشل طسهيل امل
العديد من املقاطلني الصحراويني الفارين وإعادهتم للج ه . فهل حافظت موريتانيا 

 على التوازن اإلقليم ؟ وكيف متسكت ىنالشرعي  الدولي ؟
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 املبحث األول

 موريتانيا والتواكن اإلقليمي

احلياد يف قضي  الصحراء ىنس ب  لقد اختارت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني 
ظروفها احلرج ؛ فاملصلح  املوريتاني  العليا طقتض  اختاذ مواقف احلياد والوقاوف  
على مساف  واحدة من الفرقاء؛ فموريتانيا قد جرىنت االوياز والتعاط  امل اشر م  
 القضي ، مشّكل  حتالًفا منوذجًيا م  شقيقتها املغرب، وقد جّسد هيا التحالف روح

وقاد التقات    ىنا ،األخوة والصداق  وحسن اجلوار ىنني الشع ني املوريتا، واملغر
واحتدت إدارة القائدين التارخييني املرحومني، جالل  املل  احلسن الثا، واألساتاذ  

 املختار ولد داداه، يف حلظ  عّز مثليها يف طاريخ منطقتنا املغارىني .
ْم من طرىنص ومؤامرة اجلزائر اليت لكن التالحم ىنني موريتانيا واملغرب مل يسَل

جّندت ىنين جلدهتما، من أىنناء املغرب وموريتانيا، وسلطتهما يف حرب عصااىنات  
استفزازي  مدمرة هدفها اإلجهاز على االطفاق ىنني موريتانيا واملغرب، ف صا حت  
موريتانيا مهددة يف كياهنا ىنس ب التداخل ىنني مواطنيها واملواطنني الصحراويني فلم 

أمامها إال أن طنسحب من الصحراء وطف  االرط اص ىنإخوهتا املغارىن  مكرها ،   ي ق
وهو ما انعكس على طفاعلها م  حيثيات ملف القضي  الصحراوي  حيمل أصا ح  
طعاملها م  قضي  الصحراء يتسم ىناخلجل وعدم الشجاع  يف التع ري عن مواقفهاا  

 احلقيقي  حمرج  ىنشقيقتيها اجلزائر واملغرب.
رب واجلزائر مل يتفهما موقف احلياد املوريتا، ىنل ما زالات رواساب   لكن املغ

عا عن أذهاهنما عقدة التفوق، فلم نازالتاريخ ططغى على نظرهتما ملوريتانيا حيمل مل ط
طزل املغرب واجلزائر يعامالن موريتانيا من منطلق أهنا احللقا  األياعف يف قضاي     

قافتها اليت متيزها عان كاال ال لادين    الصحراء، ومل مين  طكوين موريتانيا اخلاص وث
 والسيادة واإلرادة احلرة اليت ختوهلا اختاذ مواقف ختصها، من حتفظات اجلزائر واملغرب.
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اجلمهوري  يعّ ر املسؤولون املوريتانيون عن سالم  موقف احلياد الي  انتهجته 
ليميا   اإلسالمي  املوريتاني  ويؤكدون على أنه ناىن  من الشخصي  الدوليا  واإلق 

ملوريتانيا، والقواعد اآلمرة يف القانون الدويل متن  التدخل يف شؤون الدول الداخلي  
 وطفرض احترام سيادهتا، وىنالتايل على املغرب واجلزائر احترام ذل .

 : مقترحا  وبدائل حل التفاوضعوالا 
اع نااز ىنعد مظاهر الي س واجلمود والرطاىن  اليت أصاىنت كل حماوالت حل ال

، وحّل 9001طشرين الثا، /نوفمرب 95  طط يق االستفتاء، إ  اطفاق اإلطار من حماول
كانون /، وخمطط السالم من أجل طقرير املصري يناير9009ش اص /فرباير 12التقسيم 
، واستقال  ىنيكر طارًكا حل قضي  الصحراء للمجهول، ىندأ ال حمل عن 9005الثا، 
كمطلب دويل ال ميكن جتاهله أو اع كحاج  مغارىني  ويرورة إقليمي  ونازحل لل

ط خريه، وىنالتايل جاءت امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت يف الصاحراء  
. 9001نيسان /إىنريل 11اليت ُقّدمت إ  األمني العام لألمم املتحدة ىنشكل ر   يف 

وهبيه اخلطوة يكون املغرب حّر؟ املياه الراكدة ووي  الكرة يف ملعاب اجملتما    
لدويل؛ حيمل يتعني عليه التعاط  م  املويوع ىنَنَفس جديد ومقارىن  حديث  ط خي ا

يف عني االعت ار األسلوب اجلديد الي  اطسمت ىنه امل ادرة املغرىنيا  مان مرونا     
وانفتاح داخل  أعاد للقضي  زمخها الوطين واخلارج ، ىنعد أن ظلات لسانوات   

 تها املنغلق .حمشورة يف دواليب وزارة الداخلي  املغرىني  ورهي
لقد جاءت املقارىن  املغرىني  اجلديدة منفتح  على كال األحازاب والقاوى    
الوطني ، وهو ما رّد هلا االعت ار، ىنفضل جدي  النقاش وصراحته حول معاجل  ملف 
الصحراء ىنكل أىنعاده ومتظهراطه، آخية يف احلس ان رأ  وخصوصاي  الساكان   

يف طصور احلل من خالل إنشااء   الصحراويني وذل  جبعلهم مسامهني ومشاركني
، 9005آذار /ماارس  93إطار اجمللس امللك  االستشار  للشؤون الصاحراوي  يف  

وهو ما من ش نه أن حيشر اجل ه  يف الزاويا  خصوًصاا ىنعاد ظهاور اجمللاس      
. وقاد شاف  املغارب    (1)االستشار  كمنافس قو  هلا على متثيل الصحراويني

                                                 

احلكم اليايت، وجه  نظر مغرىنيا ، دراساات   حممد ىنوىنوش: قضي  الصحراء ومفهوم  (1)
 .50 ص ، مركز اإلمارات للدراسات وال حوث االستراطيجي ،150استراطيجي ، العدد 
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قصد التواصل م  الدول املؤثرة يف القرار الدويل االنفتاح الداخل  ىنانفتاح خارج  
عّلها طقتن  جبدوى امل ادرة وىنالتايل طساعد يف اإلقناع هبا وحتري  امللف من حالا   

 اجلمود اليت يعيشها مني زمن.
لكن امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت يف الصاحراء مل ط اق يف   

مب ادرة للتفاوض ىنش ن احلل "مقترح ج ه   الساح  وحدها وإمنا ردت عليها اجل ه 
ال وليساريو من أجل حل سياس  مق ول ومتفق عليه ويفض  إ  "طقريار مصاري   
شعب الصحراء الغرىني "، حاولت أن طكون هلا مضامني ودالالت طواز  امل اادرة  
املغرىني  خصوًصا أهنا حاولت طم ن  املغارىن  املوجودين يف إقليم الصحراء، مباا يف  

املسامه  يف احلياة السياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  يف إقلايم الصاحراء.    ذل 
اع يف الصحراء وهو ما نازوىنالتايل، أص حنا أمام م ادرطني للتفاوض ىنش ن حل ال
 حيتم علينا يف هيا ال حمل دراس  كل م ادرة على حدة.

 المبادرة المغربية للتفاوض بطإن الحوم اللاتي في الصحراء
ب من خالل دي اج  امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكم الايايت  ذكر املغر

يف الصحراء، أنه يقدم هيه امل ادرة، على حد طع ريه، استجاىن  لنداءات جملس األمن 
الداعي  للتعاون م  اهليئ  األممي  لوي  حد للم زق الراهن وإلحراز طقدم وو إجياد 

  يف إطار جمتم  طعادد  دميقراطا    حل سياس  مق ول. وطندرج امل ادرة املغرىني
حداث ، يرطكز على مقومات دول  القانون واحلريات الفردي  واجلماعيا  وطنميا    
اقتصادي  واجتماعي  واعدة مبستق ل مشرق للصحراويني يف كنف السيادة املغرىني  
م  يمان اخلصوصي  الثقافي  للصحراويني وىنالتايل ستضمن هيه امل ادرة لساكان  

راء طدىنري شؤوهنم ىن نفسهم من خالل هيئات طشريعي  وقضائي  وطنفييي  إقليم الصح
ناىنع  من إرادهتم، كما طوفر هلم املوارد املالي  الضروري  لتنمي  اإلقلايم يف كافا    

 اجملاالت االقتصادي  والثقافي .
إال أن الدول  املغرىني  ستحتفظ ىناالختصاص فيما يتعلاق مبياادين السايادة    

. (1)ات اخلارجي  واالختصاصات الدستوري  والديني  جلالل  امللا  والدفاع والعالق
                                                 

 نص امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت يف الصحراء. (1)
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ومل هتمل امل ادرة املغرىني  االستفتاء من أجل طقرير املصري وذل  ىننصها على أن كل 
ما يجتفق عليه ىنعد التفاوض سيجطرح لالستفتاء؛ لكن امل ادرة املغرىني  مل طوياح أ   

وذج؟ مما جعلها طتسم ىنا عض  حكم ذايت ستط ق؟ ووفق أ  مفهوم؟ ووفق أ  من
 يلها على أرض الواق .نازالغموض شيًئا ما فيما خيص طفعيلها وط

 التإصيل المفاهيمي للحوم اللاتي - ع
يعكس حتديد مفهوم "احلكم اليايت" التحديات اليت واجهتها ىنعض اجملتمعاات  

ت احلديثا  يف  اإلنساني ، اليت طتميز ىنتعدد أعراقها وقومياهتا وإثنياهتا، وىنس ب التطورا
االطصال والنقل والشعور ىنالتميز وإدرا؟ كل قومي  خلصوصيتها ويرورة التخفياف  
عن املركز وإش اع حاجات املواطنني حملًيا من خالل إنشاء وحدات للحكم الايايت  
طكون أكثر استجاىن  للحاجات الفردي ، وإطاح  الفرص  لكل خصوصي  ىنالتع ري عان  

وي  أو العرقي  أو الديني  أو الثقافي  والعادات. إن إنشاء وحدة نفسها وإىنراز مميزاهتا اللغ
للحكم اليايت طجشعر اجلماع  ال شري  املتميزة ىنالتع ري عن اجلوهر العام والثاىنات مان   
شخصيتها وهويتها وطموحها لتقرير مصريها. وىنالتايل، يكون احلكم الايايت صايغ    

ات ك رية متليها يرورة حتقيق األهداف للتوفيق ىنني يرورة االندماج واالحتاد يف وحد
املشترك  ىنني خمتلف الشعوب املتمثل  يف الرغ   يف االزدهار والتقدم والقادرة علاى   
املنافس  على الصعيد العامل  ودرء التحديات واملخاطر األمني  والدفاعي  مان جها ،   

 خرى.ومراعاة اهلوي  والتميز واخلصوصيات القومي  ملختلف اجلماعات من جه  أ
وقد ىندت احلاج  ملّح  إ  إنشاء وحدات احلكم اليايت م  طزاياد وعا    

الدول  القوميا  كال رغ اات     ا  السكان احملليني خبصوصيتهم وصعوىن  أن طل
مواطنيها ىنشكل عادل وناج ؛ وعلى ذل  األساس ظهارت يارورة إعطااء    

 املواطنني فرص  طدىنري شؤوهنم املعيشي  حملًيا.

 القانون الدولي العام: بين الداللة والمفلوم الحوم اللاتي في - ب
يدل مفهوم احلكم اليايت يف الشرعي  الدولي  على أن يتو  ساكان اإلقلايم   
طدىنري شؤوهنم ىن نفسهم. وقد أعطته الدول املستعمرة طفسرًيا يناساب أطماعهاا   
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 ورغ اهتا، جيعله مدلواًل حسب رغ تها واحملافظ  على مصاحلها، وهو صيغ  قانوني 
ملفهوم سياس  يتضمن منح نوع من االستقالل اليايت لألقاليم املساتعمرة ألهناا   
أص حت من كل النواح  مؤهل  لتحكم نفسها ىننفسها، ما  ممارسا  الادول    
املستعمرة سيادهتا عليها. وقد يكون احلكم اليايت ذا ص غ  دولي  إذا كان ىنواسط  

األمم املتحدة، وقد متت اإلشارة  وثيق  دولي ، سواء معاهدة ىنني دولتني أو ىنواسط 
". وقاد  15و 15إليه يف الفصل احلاد  عشر من ميثاق األمم املتحدة يف املادطني" 

عجرفت ىنلجن  اإلعالم عان   1255أنش ت اجلمعي  العام  لألمم املتحدة جلن  يف عام 
ة األقاليم غري احملكوم  ذاطًيا، وىنعد نقاش مستفيض طوصلت هيه اللجن  إ  ط ين عد

معايري جيب طوافرها يف اإلقليم حىت ميكن انط اق صف  احلكم اليايت عليه؛ حيامل  
 جاءت كاآليت:

أواًل: وجود سلط  طشريعي  يف اإلقليم طتو  سّن القوانني وياتم انتخااب   
أعضائها دميقراطًيا وطجشكَّل ىنطريق  طتوافق م  القانون وجتعلاها مويا  اطفااق    

 السكان.
ييي  يتم اختيار أعضائها يف جهاز له هيه الصاالحي   ثانًيا: وجود سلط  طنف

 وحيظى مبوافق  الشعب.
 ثالًثا: وجود سلط  قضائي  يجناص هبا طط يق القانون واختيار القضاة واحملاكم.

راىنًعا: التحقق من مشارك  السكان يف اختيار حكوم  اإلقليم من دون أيا   
 يغوص خارجي .

يايت على املستوى االقتصاد  واالجتمااع   خامًسا: طوافر قدر من االستقالل ال
 والثقايف والتحرر من الضغوص اخلارجي  وحتقيق املساواة ىنني مواطين اإلقليم.

 مدلول الحوم اللاتي في الفقه الدأتوره - ج
لقد اجتهد فقهاء القانون الدستور  يف الدول ذات الطاىن  املتمياز قومًياا   

  للحكم اليايت وذل  جبعله مستلَهًما من وعرقًيا ىنالتخفيف من الص غ  االستعماري
م دأ طقرير املصري، وهو ما جعل األقاليم املستهدف  ىنه طقتن  ىناه كآليا  لتنميا     

 خصوصياهتا الثقافي  وطراثها احلضار .
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وميكننا أن نعّرف "احلكم اليايت الداخل " ىن نه يرطكز على قواعاد القاانون   
تمثل يف االعتراف إلقليم مميز قومًيا الدستور ، وهو حكم ال مركز  وال ممركز ي

وعرقًيا داخل الدول  ىناالستقالل يف إدارة شؤونه حتت سالط  الدولا  املركزيا     
، وىنالتايل يكون مرادًفا لالمركزي  فهو أسلوب للحكم واإلدارة يف إطار (1)ورقاىنتها

  الوحدة السياسي  للدول .

 مؤأأا  الحوم اللاتي وفق المبادرة المغربية - د
ك  يكون هنا؟ حكم ذايت متميز عن السلط  املركزي  الىند مان وجاود   ل

 مؤسسات حكم ذايت، طشريعي  وطنفييي  وقضائي .

 برلمان الحوم اللاتي في جلة الصحراء -9
يتكون ىنرملان احلكم اليايت للصحراء من أعضاء منتخ ني من طرف خمتلاف  

العام امل اشر من طرف  الق ائل الصحراوي ، وكيل  من أعضاء منتخ ني ىناالقتراع
جمموع سكان اجله . كما يتعني أن طتضمن طشكيل  احلكم اليايت للصحراء نسا    

. ويتو  ىنرملان جه  الصحراء سّن القوانني وإصدار القرارات (2)مالئم  من النساء
احمللي ، وحتدد صفات أعضائه وكيفي  اختيارهم ىنقانون. ومن املفروض أن يكاون  

ئ  التشريعي  جله  الصحراء ىناالقتراع العام ألنه أىنلغ طعا ري عان   اختيار أعضاء اهلي
إرادة السكان. وىنواق  أن احلكم اليايت نظام سياس  ق ل أن يكون أسلوىنا إدارًياا  
فقد حدد اطفاق اإلطار ىنعض الشروص يف الناخ ني، منها: أن يكون الناخب قد أمت 

طشارين  /أكتوىنر 15ليم مني سن  كامل ، ويكون مقيًما ىنشكل متواصل يف اإلق 13
 51، وأن يكون ا ه مادرًجا يف قائما  اإلعاادة إ  الاوطن يف     1223األول 
9000طشرين األول /أكتوىنر

(3). 
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 الألطة التنفيلية للحوم اللاتي في جلة الصحراء -2
ميارس السلط  التنفييي  يف جه  احلكم اليايت رئيس حكوم  ينتخ ه الربملاان  

كرئيس للحكوم ، وهو ممثل الدول  يف اجله . ويتو  رئيس  اجلهو  وينّص ه املل 
حكوم  جه  احلكم اليايت للصحراء طشكيل حكوم  اجلها ، ويعاني املاوظفني    
اإلداريني الضروريني ملزاول  االختصاصات املوكل  إليهم مبوجب نظاام احلكام   

 اليايت، ويكون رئيس حكوم  اجله  مسؤواًل أمام ىنرملان واجله .
هليئ  التنفييي  من عدد من األعضاء، ويشرف كل عضو على إدارة وطتكون ا

من اإلدارات اإلقليمي ، وقد نصت الفقرة الثالث  من اطفاق اإلطار على أن السلط  
التنفييي  يف الصحراء طناص هبيئ  طنفييي  طجنَتخب ىن صوات األشاخاص الايين مت   

اىنع  ل عث  األمم املتحادة  حتديدهم ك شخاص مؤهلني من ق ل جلن  حتديد اهلوي  الت
الغرىني  واملدرج  أ اههم يف قوائم الناخ ني املؤقت  املنجزة يف لالستفتاء يف الصحراء 

دون إثارة أي  طعون أو اعترايات أخرى. كماا   1222كانون األول /ديسمرب 50
نصت خط  السالم على أن السلط  التنفييي  متاَرس من طرف رئيس منتخب مان  

، وي ادو أن امل اادرة   11-15-13راء وذل  وفًقا للفقرات طرف سكان الصح
التشريعي  والتنفييي  طوّخت أن يكون اختياار   املغرىني  طفادًيا للخالف ىنني السلط 

 اهليئ  التنفييي  من األغل ي  التشريعي  طفادًيا للتنازع.

 الألطة القضائية للحوم اللاتي في جلة الصحراء -3
حِدث حماكم طتو  ال ت يف املنازعات الناشئ  عن جيوز للربملان اجلهو  أن يج

طط يق الضواىنط اليت طضعها اهليئات املختص  جله  احلكم اليايت للصحراء، وطصدر 
هيه احملاكم أحكامها ىنكامل االستقاللي  وىناسم املل . وطتاو  احملكما  العلياا    

النظر هنائًياا يف   اجلهوي ، ىناعت ارها أعلى هيئ  قضائي  جبه  احلكم اليايت للصحراء،
ط ويل قوانني اجله  دون إخالل ىناختصاصات اجمللس األعلى واجمللس الدساتور   

 للمملك  املغرىني .
وقد نص اطفاق اإلطار على أن السلط  القضائي  طتوالها احملاكم اليت طقتضيها 
احلاج ، ويتم اختيار القضاة من املعهد الوطين للدراسات القضائي  على أن يكونوا 
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أىنناء الصحراء، وهو ما مل طشترطه امل ادرة املغرىني  وإمناا طركات للسالط      من
التشريعي  جله  احلكم اليايت يف الصحراء كامل احلري  يف اختيار القضاة، ونفاس  
الش ء جاء ىنه مقترح خط  السالم؛ حيمل ألغى شرص التخرج من املعهد الاوطين  

فلى للجها  للارئيس التنفياي     للقضاء وطر؟ طعيني احملكم  العليا واحملاكم الس
 ىناالطفاق م  اجلمعي  التشريعي .

وإذا كانت امل ادرة املغرىني  طتسم ىنالواقعي  وويوح يف الرهيا  وطاوازن يف   
النظرة، فإهنا يف حال  التط يق لن طكون سالك ، دون املرور ىنالكثري من العراقيال  

ومان هايه    والتحديات، ستظهر عند املمارس  والتط يق علاى أرض الواقا ؛  
املشكالت اليت ستطرح حتدًيا ك رًيا للسلط  املغرىني  يف حال االهتاداء إ  طنفياي   

الصحراو  ىنفعال التقطيا  اإلدار    ىنا  خط  احلكم اليايت، طشتيت احليز الترا
الي  فتته إ  عدة جهات مت اين  ومتمايزة، ىنداًل من جه  واحدة منسجم ، وهو 

ر حممد ىنوىنوش، الجتهاد اخلرباء األمنايني،  أمر يعود حسب رأ  ال احمل، الدكتو
ىنعيًدا عن املقارىنات السياسي  والقانوني  ألن ملف الصحراء كان حكًرا على وزارة 
الداخلي  املغرىني  ووزيرها القو  األس ق إدريس ال صر . وىنداًل من أن جتعل إقليم 

ون الصحراء جه  واحدة منسجم  ومتماسك  عمدت إ  جعله ثالث جهات: العي
أ اارة،   - الساقي  احلمراء، وجه  واد اليهب لكويرة، وجه  كلميم - ىنوجدور

 وهو ما يطرح العديد من األسئل :
ما ه  املعايري اليت سيتم على أساسها طط يق احلكم اليايت؟ وهل سيتم طط يق 
احلكم اليايت على كامل التراب الصحراو  من لكويرة إ  سهل كليميم وآساا  

طاطا ومنطق  سيد  إفين أم سيط ق على املثلمل الصحراو  املوروث الزا؟ وإقليم 
عن االستعمار اإلس ا، واملمتد من "الطاح" و"أ ارة" مث "لعيون" و"الداخلا " إ   
"لكويرة"؟ وهل كانت لكويرة حتتاج لتفااهم ما  املوريتاانيني ألهناا حتات      

طكن  القاطنا  يف   (؟ وما ه  مضاعفات التركي   السوسيولوجي  لق ائل1سيادهتم)
واد  نون والق ائل يف لعيون والداخل ؟ وهل ستق ل الق ائل الصحراوي  القاطن  يف 
الساقي  احلمراء وواد اليهب أن طشاركها ق ائل طكن  يف طسيري احلكم اليايت، وهو 
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ما ال ينط ق عليها عملًيا وال طشتر؟ معهم يف النضال وال طقتسم معهام االنتمااء   
يولوج ؟ وهل طق ل ق ائل طكن  وإقليم آسا الزا؟ إقصاءها من احلكم اجملايل والسس

اليايت حبج  أنه خاص ىناملناطق اليت كانت خايع  لالساتعمار اإلسا ا، حمال    
اع؟ وملن ستمنح اململك  املغرىني  احلكم اليايت يف الصحراء؟ وهل سيقتصار  نازال

وهو الطرح الاي    ،1215على السكان األصليني املسجلني يف اإلحصاء اإلس ا، 
ألاف نسام     153 اط نته األمم املتحدة يف مسلسل حتديد اهلوي  الي  اصطدم ىن

ينحدرون من األقاليم الصحراوي  طريد املغرب إيافتهم، وهى معضل  كا رية ألن  
وال يرياون   1213اآلالف حيملون وثائق والدة يف اإلقليم الصاحراو  مناي   

من جمماوع   %90صليني ال ميثلون سوى ىنصحراويتهم ىندياًل، كما أن السكان األ
؟ إن طط يق احلكم اليايت على أقلي  فيه إجحاف وغنب ألكثري  قطنات  (1)السكان

 الصحراء مني ثالثني سن .
م  مقترح احلكام الايايت يف   ىنا  وقد طعاطت القوى الدولي  ىنشكل إجيا

، وقاد  الصحراء وإن ىندا ذل  ىنشكل متفاوت؛ فقد وصفته فرنسا ىناخلط  "ال ّناءة"
جددت دعمها للحكم اليايت مشرية إ  أنه "قاعدة للتفاوض" حيمل جااء علاى   
لسان الناطق ىناسم اخلارجي  الفرنسي  آنيا؟ جاان ىناطيسات ماا، أن "الناهج     

لكننا لسنا خمّولني ىنالضرورة الختاذ موقف حول التداىنري املقترح "  (2)ىنّناءىنا  املغر
طشّكل قاعدة للتفاوض فمن املؤكد أناه   وأياف: إنه "عند ما نقول: إهنا ميكن أن

 ليس يرورًيا األخي ىنتل  األفكار أو طركها يف جمملها".
الايت   1213أما إس انيا فرغم ارط اطها ىناملغرب من خالل معاهدة مدرياد  

قّسمت الصحراء ىنني موريتانيا واملغرب، إال أهنا حمكوم  هبااجس التاوازن ىناني    
وزير األول اإلس ا، الساىنق، خوسيه لويس ثاىناطريو املغرب واجلزائر. إال أن زيارة ال

شّكلت منعطًفا يف التعاط  اإلس ا، م  املويوع، حيامل   9005إ  املغرب سن  
رحب الوزير األول اإلس ا، مبشروع احلكم اليايت يف األقاليم الصحراوي  الاي   
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ىني  حتواًل اع وهو ما اعتربطه األوساص املغرنازطقدم ىنه املغرب كخيار ىنديل حلل ال
ك رًيا يف املوقف اإلس ا، الي  ظل متش ًثا لسنوات مب دأ حق طقرير املصري. وكان 
ال يان املشتر؟ الصادر عن اجتماع اللجن  املشترك  قد اعترب مشروع احلكم اليايت 
الي  طقدمت ىنه املغرب يشّكل نقط  انعطاف داخل امل زق الي  يوجد فيه ملف 

ومت الت كيد ىنشكل وايح وصريح علاى أن مجيا     الصحراء مني سنني عديدة.
جيب أن ط خي يف االعت ار حق الشعب الصاحراو  يف   - كيفما كانت -احللول 

طقرير مصريه. وقد صوطت الغرف  الدنيا يف الكورطيس اإلس ا، مب ادرة من اليساار  
املوحد على ملتمس يقض  ىن ن ال حتيد احلكوم  اإلس اني  عن دعمهاا التقلياد    

رير مصري الشعب الصحراو  ودعمها لل وليساريو، وقد صاوطت األحازاب   لتق
املمثل  يف الربملان لصاحل هيا امللتمس وهو ما يعين الث اات يف املوقاف اإلسا ا،    

 الداعم لتقرير املصري.
وفيما خيص املوقف األمريك  من م ادرة احلكم اليايت فقد اعتربت أن هايه  

عضًوا مان جملاس الناواب     110قي " ويجيكر أن امل ادرة "طتسم ىناجلدي  واملصدا
األمريك  دعوا الرئيس األمريك  األس ق جورج ىنوش إ  رعاي  مقتارح احلكام   
اليايت املغريب؛ حيمل وجّقعت هيه العريض  من ق ل رهساء جلان وأعضااء قيااديني   
وممثلني للحزىنني اجلمهور  والدميقراط  مبن فيهم زعيم األغل ي  يف جملس الناواب  

نيا؟ ستيين هوير وزعيم اجلمهوريني جون ىنوهنر والرئيس السااىنق للمجلاس   آ
ىنا  دينيس هاستريت. واعترب املوقعون على العريض  أن "مقترح احلكم اليايت املغر

يشكل فرص  طارخيي  ىنالنس   للواليات املتحدة من أجل املساعدة على طسوي  هيه 
وأنه "يوفر إطاًرا واقعًيا من أجل املشكل  وإرساء مستق ل أفضل للمنطق  ىن سرها"، 

إجياد حل سياس  متفاوض ىنش نه، يظل الوسيل  املثلى لت مني سالم دائم ىنالنسا    
 .(1")لألطراف

فلم ختتلف ردودمها على م ادرة احلكم اليايت عان   (2)أما اجلزائر وال وليساريو
س لألمار  ردودمها على خط  اطفاق اإلطار حيمل اعتربطا أن احلكم اليايت هو طكري
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الواق ، وقد عّ ر زعيم اجل ه  حممد ولد ع د العزيز عن موقف اجل ه  الرافض مجلا   
وطفصياًل مل ادرة احلكم اليايت معترًبا "أن فكرة احلكم اليايت اليت يروج هلا املغرب ال 
خترج عن جمال املناورة وحماول  االلتفاف على احلقوق الوطني  للشعب الصحراو ". 

اجل ه  فإن احلكم اليايت "يفتقد إ  أد  الضمانات اليت طث ات   وحسب رأ  زعيم
مقدرطه على معاجل  املشاكل وحل اخلالف ىنشكل جير  ومقن ، فاملقترح هو نوع 
من اإلدماج املقّن  للصحراء الغرىني  يف إطار السيادة املغرىني  مبعع إكراه الصحراويني 

اريو على امل ادرة املغرىني  للتفاوض على أن يكونوا مغارىن ". وقد ردت ج ه  ال وليس
لألماني العاام    9001نيسان /إىنريل 11ىنش ن احلكم اليايت يف الصحراء، املقدم  يف 

لألمم املتحدة مب ادرة ّ تها: "مقترح ج ه  ال وليساريو من أجل حل سياس  متواَفق 
 حوله حيقق م دأ طقرير املصري للشعب الصحراو ".

 ن عجل حل أياأي متواَفق حولهمقترح جبلة البوليأاريو م
مل يكن مقترح ج ه  ال وليساريو إال دحرج  للكرة عن ملع ها الي  ويعتها 

ىنا  فيه امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت، خصوًصا ىنعد التعاط  اإلجيا
اإلقليم  والدويل معها. وحىت ال ط دو اجل ه  وك هنا عق   أمام التسوي  جاء مقترح 

  الي  مل يكن أكثر مرون  من مواقفها الساىنق  ومل يقدم طنازالت ملموسا   اجل ه
 حول م دأ االستفتاء وطقرير املصري، وإن ىندا منفتًحا على كل اخليارات: االستقالل

احلكم اليايت؛ ومن الوايح أن اجل ه  مل طتنازل عن متسكها مبخطط  - االندماج -
 صياًل.ىنيكر الثا، الي  رفضه املغرب مجل  وطف

لقد عّ رت ج ه  ال وليساريو عن استعدادها التام "للتفاوض م اشارة ما    
اململك  املغرىني  حتت إشراف األمم املتحدة حول إجراء طط يق اساتفتاء حقيقا    

الصاادر عان    1315لتقرير املصري ىنالصحراء الغرىني  ىنتطاىنق طام م  روح القرار 
ط  املقترح  يف خمطط ىنيكر واملتمثل  يف اجلمعي  العام  لألمم املتحدة وىنتطاىنق م  اخل

؛ كماا ذكارت   1االستقالل أو االندماج داخل اململك  املغرىني  أو احلكم اليايت"
                                                 

نص مقترح ج ه  ال وليساريو من أجل حل سياس  مق ول ومتفق عليه، ويفضا  إ    (1)
 طقرير مصري شعب الصحراء الغرىني .
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ج ه  ال وليساريو أهنا ستق ل ىننتيج  االستفتاء مهما كانت حاىت ولاو أدت إ    
 : أ -االندماج التام م  اململك  املغرىني ، وإن أفضت إ  االستقالل التاام فإهناا   

ملتزم  ىنتقدمي كل الضمانات للمغارىن  القاطنني يف الصحراء، وسايكون   -اجل ه  
ذل  ىنالتفاوض م  اململك  املغرىني  ىنرعاي  األمم املتحدة حول الضمانات السياسي  
واألمني  واالقتصادي  املستعدة لتقدميها للمملك  املغرىني  وكيا للسكان املغارىنا  يف  

قد عّددت اجل ه  يف مقترحها النقاص اليت ستتمحور الصحراء ملدة عشر سنوات. و
 حوهلا الضمانات اليت ستكون مويوع طفاوض ىنني الطرفني، وه :

االعتراف التام واملت ادل واحترام السيادة واالستقالل والوحدة التراىنيا    -
 لل لدين وفًقا مل دأ احترام احلدود النامج  عن فترة االستقالل.

ق  حبال  وحقوق وواج ات الساكان املغارىنا  يف   منح الضمانات املتعل -
الصحراء الغرىني  مبا فيها املسامه  يف احليااة السياساي  واالقتصاادي     
واالجتماعي  يف إقليم الصحراء الغرىني ، وهبيا اخلصوص ميكن للدولا   

يطل ها ويقيم ىنا  الصحراوي  منح اجلنسي  الصحراوي  أل  مواطن مغر
 ىنشكل شرع  يف اإلقليم.

الطفاق على إجراءات منصف  ومفيدة للطرفني طسمح ىنتطوير االستغالل ا -
املشتر؟ للثروات الط يعي  املوجودة واليت ميكن أن طكتشف وذلا  يف  

 فترة زمني  حمددة.
صيغ للشراك  والتعاون االقتصاد  يف قطاعات اقتصادي  وجتاري  ومالي   -

 خمتلف .
عويض للدمار املاد  الاي   طنازل الطرفني على أساس مت ادل عن أ  ط -

 وق  مني ىنداي  الصراع يف الصحراء الغرىني .
التعاقد حول إجراءات أمني  م  اململك  املغرىني  وكيا م  دول املنطقا    -

 اليت قد يهمها األمر.
 التزام الدول  الصحراوي  ىنالعمل جنً ا إ  جنب م  اململكا  املغرىنيا     -

ستكمال مسلسال االحتااد   وكيا م  دول املنطق  األخرى من أجل ا
 ىنا .املغار
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استعداد الدول  الصحراوي  للعمل م  املغرب ودول املنطق  األخرى من  -
أجل احلفاظ على سْلم واستقرار أمن املنطق  ىنرمتها يف وجه التهديدات 

 املختلف  اليت قد طواجهها.
وىننفس الطريق  ستنظر الدول  الصحراوي  ىنإجياىني  إ  أ  طلب مان األمام   

 تحدة واالحتاد اإلفريق  للمشارك  يف عمليات حفظ السالم.امل

 : التعاطي الموريتاني مع المبادرة المغربية للحوم اللاتياثانيا 
ىندت م ادرة احلكم اليايت كم ادرة شجاع  وعملي ، هدفها إذاىنا  اجللياد   

اع، ومن أجال طارويج   نازوكسر الرطاىن  والروطني اليت ط عت مواقف أطراف ال
كم اليايت وطسويقها حيتاج املغرب إ  مساندين، سيما إذا طعلق األمار  م ادرة احل

 ىنسياسيني وأحزاب موريتاني ، نظًرا ملا للموريتانيني والصحراويني من طداخل.

 مواقف األحكاب الموريتانية من مبادرة الحوم اللاتي
جيد ال احمل صعوىن  يف طوثيق وطصنيف وحتليل مواقف األحزاب املوريتانيا   

قضي  الصحراء، نظًرا لعدة عوامل منها ما هاو متعلاق ىنط يعا  األحازاب     من 
وطركي تها واألساس الي  أنشئت من أجله والسياق الي  ظهارت فياه هايه    
األحزاب. وطعترب األحزاب ذات املرجعي  األيديولوجي  أكثر وياوًحا وث اًطاا يف   

ري املؤسس  على طعاطيها م  قضي  الصحراء ىنينما طتسم مواقف األحزاب األخرى غ
مرجعي  أيديولوجي  ىنالتناقض واالختالف داخلها ىنالنس   لتعاطيها ما  مشاكل   
الصحراء. وقد طعاطت األحزاب املوريتاني  م  م ادرة احلكم اليايت املغرىني  ىنشكل 
متفاوت يعكس خالف هيه األحزاب وط اينها يف الطرح يف حني عّ رت األحزاب 

ا للم ادرة من منطلق دعمها لوحدة األم . جاءت ذات املرجعي  القومي  عن دعمه
مواقف األحزاب اليساري  منسجم  م  رهي  ج ه  ال وليساريو وىنالتاايل رفاض   
امل ادرة، ىنينما التزمت أحزاب السلط  مبواقف احلكوم  امللتزم  ىناحلياد والوقاوف  
 على مساف  واحدة من مجي  األطراف. وسنحاول يف هيه الفقرة استعراض مواقف
أهم األحزاب املوريتاني  من م ادرة احلكم اليايت املغرىني  وسنقتصر على األحزاب 
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والتمثيل الربملا، واليت لديها اطساع وانتشار واسا  داخال    ا  ذات الثقل الشع
 التراب املوريتا،.

مل يضي  املغرب أي  فرص  الصطياد أ  طلميح أو طصريح مان السياسايني   
التصرحيات من التضخيم ما جيعلها أكرب من حجمهاا،  املوريتانيني، وإعطاء هيه 

ومن األمثل  على ذل  التصريح الي  أد  ىنه صاحل ولد حننا رئيس حزب حاامت  
املوريتا، ذ  املرجعي  القومي  يف الرىناص على هامش ماؤمتر األحازاب القوميا     

م اادرة  ؛ واملتمثل يف وصفه مل ادرة احلكم اليايت ىن هناا  9003العرىني ، يف الرىناص 
شجاع ، وكان هيا التصريح مدوًيا وأعطته وسائل اإلعالم املغرىني  الكاثري مان   
االهتمام والتقدير وط ارت يف طفسريه وحتليله ووصافته ىناالنتصاار الدىنلوماسا     
للمغرب؛ ويف الطرف اآلخر كانت ردة الفعل مان املؤيادين لصاف اجلزائار     

صاحل ولد حننا ىن ىنش  األوصااف  وال وليساريو عنيف  فقد ط ارى الكّتاب يف نعت 
 .(1)والنعوت

ومل يكن موقف حزب طكتل القوى الدميقراطي ، حازب املعاريا  األول،   
ىن عيد عن موقف صاحل ولد حننا رئيس حزب حامت وإن كان قد عّ ر عن دعماه  
حلق الشعب الصحراو  يف طقرير مصريه، إال أن احلزب شف  ذل  مبدح م اادرة  

شار؟ ممثل عن حزب طكتل القوى الدميقراطيا  يف ماؤمتر   . وقد (2)احلكم اليايت
حيمل عّ ر حممد ع د ا، ولد شفاغا، ممثل حزب التكتال يف   15ج ه  ال وليساريو 

. وي دو حزب التجم  (3)املؤمتر، عن مساندة احلزب لتطلعات الشعب الصحراو 
اب الوطين لإلصالح والتنمي  "طواصل" ذو املرجعي  اإلساالمي ، أكثار األحاز   

املوريتاني  ي ًطا ومتاسًكا يف طصرحياطه؛ فقد عّ ر على لسان رئيسه حممد مجيل ولد 
منصور عن متس  حزىنه ىناحلياد واالعتدال ىنني أطراف القضي ، وقد أصّر احلازب  

                                                 

، 9591الداهي  ولد حممد فال: حتديات الدىنلوماسي  يف موريتانيا، احلوار املتمدن، العدد:  (1)
، احملور: اليسار، الدميقراطيا  والعلمانيا  يف املغارب    9003حزيران /يونيو 10-95
 ىنا .العر

(2) http://www.ahewar.org/:لالطالع على املويوع ، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=138735 

 (.9011املستقل  )ىنا  وكال  أن اء املغرب العر (3)
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على عدم حضور أ  نشاص يتعلق ىنالقضي  ينظمه أ  من الطرفني، ىنينماا يعلان   
ري  ىنشكل صريح عن مساندطه جل ها   حزب احتاد قوى التقدم ذو املرجعي  اليسا

ال وليساريو ويعتربها حرك  حترر؛ حيمل حيرص هيا احلزب على مساندهتا يف كل 
 .(1)املناس ات

 مواقف البرلمانيين الموريتانيين
طعترب زيارة وفد من الربملان املوريتا، ىنرئاس  رئيس الربملان املوريتا، السااىنق  

رب نقط  ىنارزة يف موقف الربملانيني املوريتانيني من األستاذ مسعود ولد ىنلخري إ  املغ
قضي  الصحراء حيمل طغت النقاشات املتعلق  ىنقضي  الصحراء على جدول ىنرناامج  
الزيارة؛ فقد أخيت قضي  الصحراء أكثر مما كان خمصًصا هلاا؛ وإذا كاان الوفاد    

اس سعًيا منه الربملا، املوريتا، قد رفض مقاىنل  إخليهن ولد الرشيد، رئيس الكوراك
فإن طصرحيات الوفد الربملا، املوريتا، أغض ت اجلمهوريا    -كما ي دو  -للحياد 

اجلزائري  ومل طجْرضد اململك  املغرىني ، رمبا لعدم ي طها وقل  خربة أصحاهبا يف اختياار  
املصطلحات الدىنلوماسي ؛ فف  الوقت الي  عّ ر فيه األستاذ مسعود ولاد ىنلخاري   

 93التقادم    اا   املوريتا، الساىنق ورئيس حزب التحاالف الشع رئيس الربملان 
عّما أ اه: موقف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  الثاىنات، الاي     9003أيار /مايو

متس  موريتانيا ىنالشرعي  الدولي  والقرارات الدولي  ذات الصل  وحاملَّ   (2)خلصه يف
عّبرر عرن   لد ىنلخري قاد  اع على التفاوض، إال أن األستاذ مسعود ونازأطراف ال

وهو ما أثار حفيظ  ج ه  ال وليساريو إعجابه ودعمه ملبادرة احلكم الذايت املغربية، 
                                                 

  "واص": رئيس حزب احتاد قوى التقدم املوريتا، يصال إ   وكال  األن اء الصحراوي (1)
خميمات الالجئني الصحراويني، كما سيزور عدة مقرات ومؤسسات مناها متحاف   
املقاوم  الوطني  ىنالشهيد احلافظ ىنومجع  ومقر مجعيا  أوليااء املعاتقلني واملفقاودين     

عرف مبواقفاه الثاىنتا    الصحراويني. لإلشارة، فإن حزب احتاد قوى التقدم املوريتا، يج
الداعم  للقضي  الصحراوي  وحق الشعب الصحراو  يف طقرير املصري، وذال  ما أكده 
رئيسه خالل املؤمتر الفارص حبضور وفد صحراو  يقوده عضو األمان  الوطني ، السايد  

 واص. 020\119 حممد ملني أمحد. )واص(

 WWW.ANI.MR، حتديات الدىنلوماسي  املوريتاني ، مرج  س ق ذكره (2)
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وحليفتها اجلزائر، وي دو أن موقف مسعود ال يشاطره فيه ىنعاض أعضااء حزىناه    
وخصوًصا أمينه العام الدج  طراورى الي  حضر املاؤمتر الثاا، عشار جل ها      

مل أعرب عن دعمه لتقرير الشعب الصحراو  ملصريه. وأما ال وليساريو ىنتفارييت حي
النائب الساىنق حممد حممود ولد ملات عن حزب طكتل القوى الدميقراطي  فقد عّ ار  
ىننفس الصيغ  اليت عّ ر هبا رئيس الربملان املوريتا،، لكن املوقف والتصريح الي  أثار 

ملصطفى ولد ىندر الدين عان  حفيظ  اململك  املغرىني  هو موقف النائب الساىنق حممد ا
حزب احتاد قوى التقدم اليسار  الي  عّ ر ىنشكل ال ل س فيه عن دعم حزىنه جل ه  

 ال وليساريو، وعن متسكه ىندعم حق الشعب الصحراو  يف طقرير مصريه.
وي قى موقف النائب الساىنق حممد مجيل ولد منصور، رئيس حزب التجما   

قرب ملوقف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  الوطين لإلصالح والتنمي  "طواصل"، األ
العام؛ حيمل قال: "إن موريتانيا ال ميكن أن ططالب ىن كثر من أن طكون وسيًطا ىنني 

 .(1)الفرقاء أو مسّهل  حلل يتفق عليه األشقاء"
متخضت طصرحيات الوفد الربملا، املوريتا، يف املغرب، عن مضاعفات علاى  

، أىنرزها: الفتور واالستهجان الي  واجه ىنه اجلزائريون التوازن اإلقليم  املوريتا،
رئيس الوزراء املوريتا، الساىنق حي  ولد أمحد الوقف خالل الزيارة اليت قاام هباا   
للجزائر م اشرة ىنعد عودة الوفد الربملا، من املغرب؛ حيمل انتظر ساع  كاملا  يف  

زائر  ع د العزيز ىنلخاادم.  طائرطه داخل املطار اجلزائر  ق ل أن يستق له نظريه اجل
وإن دّل هيا التصرف على ش ء إمنا يدل على استهتار اجلزائر وإهانتها للكراما   
املوريتاني ، وكان حرًيا ىنالوزير األول املوريتا، أن يعود إ  ىنالده وأال ينتظر ساع  
يف املطار ألن اجملامالت واألعراف الدىنلوماسي  طتوقف عندما يق  طصرف خيادش  

  الكرام  الوطني .ويهني
ومن مضاعفات هيه التصرحيات اليت أغض ت اجلزائر ومل طارض املغارب   
ط جيل زيارة جالل  املل  حممد السادس إ  نواكشوص اليت ُأّجلت أكثر من مارة،  

                                                 

حبضور مصطفى املنصور  رئيس الربملان ىنا  جرى هيا النقاش حتت ق   الربملان املغر (1)
الساىنق، ومبشارك  فؤاد عايل اهلم  رئيس جلن  العالقات اخلارجي  يف الربملان ىنا  املغر
 .9003أيار /مايو 93الساىنق يوم ىنا  املغر
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كيل  من  السلطات األمني  املغرىني  للنشاص الي  كان احتااد طل ا  موريتانياا    
حيمل كان مقرًرا أن يعقد الوفد الربملا،  9003أيار /مايو 50ىناملغرب ينو  طنظيمه 

املوريتا، الزائر للمغرب لقاء مفتوًحا م  اجلالي  املوريتانيا  يف املغارب، لكان    
السلطات املغرىني  منعت إقام  هيا النشاص معّلل  ذل  خبوفها من أن يجستغل هايا  

 النشاص من طرف أعداء الوحدة الوطني .
ريتا، يعترب النائب القاسم ولد ىناليل، النائب عان  ويف داخل ق   الربملان املو

دائرة نواذي و، العاصم  االقتصادي  ملوريتانيا، من أىنرز املدافعني واملساندين جل ها   
، ىنينما يعترب النائب املصطفى ولد ع د العزيز، النائب عان دائارة   (1)ال وليساريو

نا  نواكشاوص العاصام     إنشري  ساىنًقا والنائب حالًيا عن الدائرة اجلهوي  ملدي
 يف الصحراء.ىنا  املوريتاني ، من أىنرز املساندين للطرح املغر

 : المجتمع المدني الموريتاني واالنقأام حول قضية الصحراءاثالثا 
مل يكن اجملتم  املد، املوريتا، ىنعيًدا عن مس ل  قضي  الصحراء حيمل ظال  

اجلزائريا  ومتشا مل    منقسًما ىنني مؤيد لسياسات املغرب وىنني حامل لألطروح 
ىندعم حق الشعب الصحراو  يف طقرير مصريه، وإن كان الطرف املساند للجزائر 

 يغلب عليه االجتاه اليسار  حاله حال النهج الدميقراط  القاعد  يف املغرب.

 الرابطة الموريتانية ألصدقاء الصحراء الغربية
معاويني ذو   أنشئت هيه الراىنط  مب ادرة من ىنعض الكّتاب والفااعلني اجل 

االجتاه اليسار ، من أجل دعم ومناصرة ج ه  ال وليساريو. وقد رفعت راي  حاق  
                                                 

يل يف هيا ال حمل وقد ذه ت شخصًيا حاولت طوثيق وجه  نظر النائب القاسم ولد ىنال (1)
إليه عند م ا، اجلمعي  الوطني  "الربملان" وانتظرطه عند ال اب الرئيس املخصص لدخول 
النواب، وعند خروجه سّلمت عليه وعّرفته ىنصفيت األكادميي ، لكنين فوجئت ىن ن رده 

إقناعاه   كان متشنًجا، وقال يل: أنا ال أحتدث إال داخل الربملان. وعنادما حاولات  
ىنالتحدث زاد الطني ىنّل  حىت كادت األمور أن طصل إ  ما ال طجحمد عق اه حيمل قاال  

طفريون على الناس ما ال يريدون قوله؛ قلت له: أناا لسات    - الصحاف  -يل: أنتم 
 صحفًيا، أنا طالب دكتوراه. شعرت حينها ىنالغثيان من طصرفات النائب احملترم.
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 9005حزياران  /يونياو  1الشعب الصحراو  يف طقرير مصريه، ويف رسال  ياوم  
"آماسو"  اوجهتها الراىنط  املوريتاني  ألصدقاء الصحراء الغرىني  املعروف  اختصاًرا ىن

ا أن حق الصحراويني يف طقرير مصريهم حق ثاىنت إ  الدول  الفرنسي ، ذكرت فيه
ال جدال فيه قانونًيا، وأن الشعب الصحراو  فيما سوى الدين واجلوار ال يشتر؟ 

وقد عّللت هيه الراىنط  رسالتها املوجها  إ    ىنا .يف أ  ش ء م  الشعب املغر
أنظاار  اجلمهوري  الفرنسي  ممثل  يف وزارة الشؤون اخلارجي  ورئاس  الدول ، ىنلفت 

احلكوم  الفرنسي  إ  معاناة الشعب الصحراو  اليت طال أمدها يف غفلا  مان   
اجملتم  الدويل الي  طعترب فرنسا إحدى أهم ركائزه. وأشارت الراىنطا  يف هايا   

اع، نااز الصدد إ  طورص اجلمهوري  الفرنسي  امل اشر ومسؤوليتها أمام استمرار ال
جزًءا غري يسري من معانااة أطفاال    - وما زالت طتحمل -وقالت: "لقد حتّملْت 

وشيوخ ونساء هيا الشعب املظلوم، وططرقت الراىنط  يف رسالتها إ  ماا  تاه:   
معاناة الصحراويني وحمنتهم، اليت طزيد من حدهتا املساعدات العلني  مان طارف   
اجلمهوري  الفرنسي  للمملك  املغرىني  هبدف انتزاع أرض مينحها القانون الدويل حق 

ر املصري ىناعت ارها مستعمرة كانت خايع  لدول  استعماري  غري طلا  الايت   طقري
خضعت هلا اململك  املغرىني ، وهو ما ط ني للمجتم  الدويل ىنعاد حكام حمكما     

الي  قضى، ىنعدم وجود رواىنط مهما كانت ط يعتها ىنني املغارب   1215الها  
ني  ألصدقاء الصاحراء  والصحراء الغرىني . ويف هيا اإلطار ط سفت الراىنط  املوريتا
على حد قول الراىنط   -الغرىني ، على أن طظل اجلمهوري  الفرنسي  صامت  على ظلم 

شهدت ىنه قرارات األمم املتحدة واملنظوم  اإلفريقي  وخمططات الساالم الايت    -
منحت الشعب الصحراو  حقه يف أن يقرر مصريه خارًجا عان أ  ناوع مان    

ق لها الصحراويون، رغم كل  - طضيف الراىنط  -اإلكراهات؛ هيه القرارات اليت 
خوًفا من نتائج صناديق االستفتاء احلارة حتات   ىنا  ش ء ورفضها الطرف املغر

. وطال ت الراىنط ، اليت يترأسها احلقوق  والكاطب الصحف  (1)رقاىن  دولي  حمايدة"
حممد فال ولد سيد ميل ، رئيس حترير يومي  العلم، فرنسا ىنا ن طعياد النظار يف    

واقفها املخجل  جتاه القضي  الصحراوي  اليت سالت هلا دموع كل أحرار العاامل،  م
                                                 

(1) www.ALAKHBAR.INfo 
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يف  - كما  تهم الراىنط  -وحثتها على أن طتيكر أن مساعدهتا لطحن املظلومني 
مطحن  التوس  جرًيا وراء الفوسفات، ه  أكرب عقوق طواجه ىنه آىنااء الثاورات   

 لعظيم .والفلسفات والفكر من أىنناء األم  الفرنسي  ا
وخلصت الراىنط  يف رسالتها إ  أن عار املوقف الفرنس  من ذل  االحتالل 
اجلائر ليس عاًرا سرمدًيا وال خطيئ  أىندي ، ىنل هو قاىنل للرجوع إ  احلق وطصحيح 
املواقف كشرص للمشارك  يف حل معضل يعا، منه العجزة والص ايا على مادى  

فعال اليت جل ات كال احلكوماات    ثالث  عقود، وهو عمل ج ار ميحو آثار األ
الفرنسي  عارها على أىنناء دجيول. كما أحلت على أنه حان األوان لتخلق فرنساا  
مواقف جديدة ليست م ني  على املصاحل وإمنا على حجم فرنسا كامل  هلا طااريخ  
مشرف وطسعى إ  احملافظ  على  ع  شع ها الطي   ك  طستعيد مكانتاها كقاوة   

ع فتيل التوطرات، وأن طنتصار  نازدال  ومساعدة املقهورين وقادرة على فرض الع
حلق الصحراويني يف لفت  كرمي  طنظف هبا سجل مواقاف حكوماهتاا السااىنق     

 املؤسس  على الربامجاطي  واملصاحل الضيق .
عان م اادرة    9003متوز /يوليو 3وغري ىنعيد عن هيه الراىنط  قد ُأعلن يوم 

د  الصحفيني األحرار". وقد ىنينت هيه امل ادرة إعالمي  أطلق عليها أصحاهبا: "نا
يف ىنيان إنشائها أن هدفها هو دعم حق الشعب الصحراو  يف طقرير مصريه، وأن 
الناد  سوف يشّكل هيئ  ياغط  طعمل إ  جانب كل أصادقاء الصاحراء يف   
موريتانيا لتصحيح موقف اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  الر ا  مان قضاي     

نشري هنا إ  أن هيه الراىنط  سالف  اليكر وهيه امل اادرة يتزعمهماا   الصحراء. و
جمموع  من اليساريني املتناغمني م  ج ها  ال وليسااريو يف الفكار واملمارسا      

 األيديولوجي .

 الفعاليا  المدنية الدالمة لمبادرة الحوم اللاتي
فكارين  دعت جمموع  من املنظمات وفعاليات اجملتم  املد، املوريتا، من م

ومثقفني وجامعيني وإعالميني ونقاىنيني إ  اعتماد م ادرة احلكم اليايت ك سااس  
وحيد ملفاويات احلل النهائ  ملشكل  الصحراء الغرىني . جاء ذل  يف ختام نادوة  
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حول مويوع : م ادرة احلكم اليايت وآفاق احلل يف الصحراء الغرىني ، نظمتها يف 
املغرىني  ىنالتعاون م  مجعيات اجملتم   -وريتاني  العاصم  نواكشوص مجعي  الصداق  امل

املد،؛ وشّدد املتدخلون يمن التوصيات اليت ان ثقت عن الندوة على أن م اادرة  
احلكم اليايت طشّكل إطاًرا مهًما من ش نه املسامه  يف اخلروج من املا زق، ىنال   

لكلما   اع. ويف ازناا ىنإمكاهنا أن طكون األساس الوحيد للتفاوض ىنني أطراف ال
صورة ىنا  االفتتاحي  هليه الندوة قّدم حممد ولد سيدايت رئيس مجعي  الفضاء املغار

للوي  الراهن وس ل مسامه  الفاعلني اجلمعويني املوريتانيني يف إهنائه ك  طتسارع 
ودعائم اإلسراع ىن ناء حركا  مغارىنيا  فاعلا      ىنا ،وطتعاظم جهود ال ناء املغار
 اخليار األمثل لتسوي  امللف حىت يتفرغ اجلمي  لالندماج للم ادرة املغرىني  اليت طعترب

كل من موقعه ومن جان ه. وأكد الصحف  حممد املختار ولد حممد فال ىنا  املغار
رئيس راىنط  الصحف املستقل  يف موريتانيا، مدير صحيف  "الناهار"، أن منطقا    

ول املنطق  إ  ال طزال طعا، من ط عات وآثار االستعمار وطقسيم دىنا  املغرب العر
كيانات سعًيا إ  من  حتقيق حلم الوحدة. وقال: إن االستعمار طر؟ لناا قن لا    

معها ما مل نتشا مل ىنوحادطنا ونتجااوز    ىنا  موقوط  ال مستق ل للمغرب العر
خالفاطنا، مضيًفا: إن املغرب طرح مقترًحا أص ح مويوًعا للنقاش طرعااه األمام   

وأعرب عن أمله يف أن طص ح م اادرة احلكام    املتحدة وحاز دعًما دولًيا واسًعا،
اليايت حاًل هنائًيا ملشكل  الصحراء على وو حيفظ لكل األطراف ماء الوجه، ومين  
ظهور كيان هزيل سيكون عال  على غريه. وقد حتدث أستاذ القانون ىناملعهد العايل 

يجي  للدراسات االستراطىنا  للدراسات وال حوث اإلسالمي  ورئيس املركز املغار
الدكتور ديد  ولد السال  يف حمور "آفاق احلل يف الصحراء: جواناب طارخييا    
واستراطيجي  يف مواقف الدول املعني  ىنالصحراء والقوى العظمى"، وأويح ديد  

طنطلق من يرورة وحدة أراي  املغرب ىنا  ولد السال  أن حمددات املوقف املغر
 .(1)كراهات التنمي وسعيه لتجاوز قضي  الصحراء للتفرغ ملواجه  إ

ومن جان ه ططرق اإلعالم  اخلليل ولد أجدود يف مداخلته للتقدير واإلعجاب 
الي  يكّنه سكان الصحراء من خمتلف الق ائل الصحراوي  واملشارب واالجتاهاات  

                                                 

(1) www.ediyar.net 
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ملواقف املل  حممد السادس؛ وشّدد اإلعالم  املوريتا، على أن ساكان الصاحراء   
كل حمط  من حمطات الزيارة امللكي  م  خيارات وقارارات  أظهروا طالمًحا شديًدا يف 

وم ادرات جالل  املل  حممد السادس الي  ي د  حرصه الشاديد علاى رىناط    
الصحراويني ىنقطار التنمي  وال ناء والتشييد واإلعمار يف خمتلف منااطق اململكا .   

حظيت  وحول م ادرة احلكم اليايت أىندى ولد أجدود ارطياحه لإلمجاع الدويل الي 
ىنه داعًيا فعاليات وطنظيمات اجملتم  املد، يف اجلمهوري  اإلساالمي  املوريتانيا  ويف   

م  امل ادرة املغرىني  ىناعت ارها درج  ىنا  جياغريها من الدول اإلفريقي  إ  التفاعل اإل
متقدم  من درجات الدميقراطي . ولفت إ  أن موقف املغرب وم ادرطاه للحكام   

ىنق ول غري مس وق يف القارة السمراء، مويًحا أن عدد الدول  اليايت أص حا حيظيان
اليت كانت طعترف ىنكيان ال وليساريو أص ح يف طراج  مستمر وك ري، وأشار إ  أن 
املغرب مني طرىن  صاحب جالل  املل  حممد السادس على العرش رسم سياس  طعتمد 

 معاناهتاا والتفاعال   على القرب من إفريقيا والتعاون والتضامن معها واإلصغاء إ 
م  مشكلها، وقال: إن م ادرة احلكم اليايت طوفر أريي  خص   للتفاوض ىنا  اإلجيا

 ومن غري املعقول القفز عليها أو است داهلا ىنسواها.
أعلنت جمموع  من اإلعالميني املوريتانيني م اادرة   9003متوز /يوليو 91ويف 

الداعمني للم ادرة املغرىنيا  للحكام    أطلقوا عليها: م ادرة اإلعالميني املوريتانيني
اليايت. وقد جاء يف ال يان األول هليه امل ادرة "إمياًنا من أصحاب امل ادرة ىنوحادة  

ىنصاف  عاما    ىناا   املصري، ورفًضا منهم للمزيد من التشرذم داخل ال يت العر
ىنصف  خاص ، هيا ال يت الي  حيتاج دواًل قوي  قادرة على مواجها   ىنا  واملغار
ت ومواك   التطورات اليت يعرفها العامل من حوله خصوًصا ىنعد قيام االحتاد التحديا

عن حتقيق نتائج ملموس  لعدة أس اب، ىنا  املتوسط ، يف وقت عجز االحتاد املغار
من ىنينها: قضي  الصحراء، ونظًرا ملا ورد يف امل ادرة املغرىني  الداعي  للحكم الايايت  

يعلنون عن ط سيس هيئ  إعالمي  لدعم امل ادرة يف الصحراء، فإن هؤالء اإلعالميني 
املغرىني  للحكم اليايت، كما أعلنوا عن فتح امل ادرة أمام الزمالء الصحفيني الراغ ني 

من القضي  والايين يتمتعاون   ىنا  يف االلتحاق هبا واملؤمنني ىنعدال  املوقف املغر
 مبصداقي  يف الساح  اإلعالمي  الوطني ".
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من قضاي   ىنا  درة أن موقفهم الداعم للموقف املغروقد ىنّين أصحاب امل ا
الصحراء يدخل يف إطار مصلح  اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وطعزيًزا للعالقات 
الثنائي  ىنني ال لدين الشقيقني الليين طرىنطهما مًعا عالقات قوي . وكايل  عّ ار   

م ذكرى طويل أصحاب امل ادرة عن غ طتهم ىن ن طصادف االنطالق  الر ي  مل ادرهت
املل  حممد السادس مقاليد احلكم يف اململك  املغرىني  الشاقيق  خلًفاا للمرحاوم    

 .(1)احلسن الثا، طيب ا، ثراه
ويف حوار أجرطه جريدة اخلليج اإلماراطي  م  الناطق اإلعالم  ىناسم امل اادرة  

د احلمد: حيىي ولد احلمد حول األس اب اليت دعتهم إ  إنشاء هيه امل ادرة، قال ول
ونظاًرا   ىناا ، إن الداف  الرئيس  هو رفض املزيد من التشرذم داخل ال يت العر

ألمهي  ما ورد يف امل ادرة املغرىني  الداعي  إ  احلكم اليايت يف الصحراء واليت طكّفل 
من خالهلا املغرب ىنكاف  الصحراويني سواء املوجودين يف الداخل أو يف اخلاارج،  

ل دميقراط  طدىنري شؤوهنم ىن نفسهم من خالل هيئات وطويل سكان الصحراء ىنشك
طشريعي  وطنفييي  وقضائي ، طتمت  ىناختصاصات حصري ، كما ستوفر هلم امل اادرة  
حسب ولد احلمد املوارد املالي  الضروري  لتنمي  املنطق  يف كاف  اجملاالت واإلسهام 

وليل  يقاول ولاد    الفعال يف احلياة االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  للمملك .
احلمد: حرًصا مّنا على مصلح  الشعب الصحراو  والي  طرىنطنا وإياه رواىناط  

 الدم والدين واملصاحل املشترك  أسسنا هيه امل ادرة.

 

                                                 

حوار م  الناطق ىناسم م ادرة اإلعالميني املوريتانيني لدعم م ادرة املغارب يف احلكام    (1)
 .9003آب /أغسطس 15اليايت، حيىي ولد احلمد، 
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 املبحث الثاني

 موريتانيا 

 والتمأك بالطرلية الدولية

لقد حاولت موريتانيا مني خروجها من قضي  الصحراء، وىنعد أن اختاارت  
خيار استراطيج  جيعلها على مساف  واحدة من الفرقاء يف قضي  الصحراء، احلياد ك

وحىت حتافظ على عالق  متميزة م  املغرب، دون أن طثري سخط ج ه  ال وليساريو 
وراعيتها اجلزائر، وأن طالئم مواقفها م  الشرعي  الدولي  ممثل  ىنروح امل ادئ الايت  

املساواة وم دأ حترمي اللجوء إ  اساتعمال   سطرهتا األمم املتحدة اليت من ىنينها م دأ
 القوة ىناإلياف  إ  م دأ حق الشعوب يف طقرير املصري.

سالمي  وجدت يف التمس  ىنالشرعي  الدولي  أحسن وي دو أن اجلمهوري  اإل
وسيل  لتحقيق التوازن ىنني األشقاء حيمل يتمت  هيا امل دأ ىناملصاداقي  األخالقيا    

متوز /يوليو 15أشار إليه إعالن االستقالل األمريك  ىنتاريخ  والشرعي  التارخيي ؛ فقد
طشارين  /نوفمرب 12. ونشري إ  أن إعالن اجلمعي  الوطني  الفرنسي  ىنتاريخ 1115
أشار هو اآلخر إ  هيا امل دأ، كما متت اإلشاارة إلياه يف امليثااق     1132الثا، 

قب احلرب العاملي  ع 1251آب /أغسطس 15األطلس  "أمريكا وىنريطانيا" ىنتاريخ 
هليا امل دأ يف الفقرة الثاني  مان   1255الثاني ، وقد ططرق ميثاق األمم املتحدة لسن  

املادة األو  "إرساء العالقات الودي  ىنني األمم على أساس احترام امل ادأ الاي    
يقض  ىنالتسوي  يف احلقوق ىنني الشعوب ىن ن يكون لكل منها حق طقرير مصاريها  

مان   33لتداىنري األخرى لتعزيز السلم العام". كما ططرقت له املادة وكيل  اختاذ ا
ميثاق األمم املتحدة "رغ   يف هتيئ  دواع  االستقرار والرفاهي  الضاروري  لقياام   
عالقات ودي  ىنني األمم مؤسس  على احترام امل دأ الاي  يقضا  ىنالتساوي  يف    
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كما طعرض اإلعاالن   احلقوق ىنني الشعوب ىن ن يكون لكل منها طقرير مصريها".
 مل دأ حق الشعوب يف طقرير مصريها. 1250كانون األول /ىنتاريخ ديسمرب 1315

لكن التمس  املوريتا، ىنالشرعي  الدولي  فيما خيص قضي  الصاحراء يلفاه   
الغموض؛ فف  الوقت الي  طعلن فيه نواكشوص عن طش ثها ىنالشارعي  الدوليا    

اع نااز طفاوي  جند طفسريات طريف الاملشفوع ىنتمين أن يصل األطراف إ  حل 
مل دأ طقرير املصري مت اين  وخمتلف  جًدا؛ فج ه  ال وليساريو طفسره ىنضرورة متكاني  
الصحراويني من التع ري عن إرادهتم ىنشكل حر، ىناني خياارات، االنادماج، أو    
االستقالل، أو اختيار احلكم اليايت، ىنينما يتجلى املفهوم اخلاص مل دأ حق الشعوب 

مان امل اادرة    91طقرير املصري عند اململك  املغرىني  من خالل ما جاء يف املادة يف 
املغرىني  للحكم اليايت اليت طقول: "يكون احلكم اليايت للجه  موياوع طفااوض   
ويجطرح على السكان املعنيني مبوجب استفتاء حر يمن استشارة دميقراطي . ويعد 

اق األمم املتحدة وقرارات اجلمعي  العام  هيا االستفتاء ط ًقا للشرعي  الدولي  وميث
 وجملس األمن مبثاىن  ممارس  حرة من لدن هؤالء السكان حلقهم يف طقرير املصري".

 : موريتانيا ومفاوضا  منلاأ عوالا 
لقد جاءت مفاويات منهاست حول الصحراء، اليت أكدت األمم املتحادة  

حزيران على مدى ياومني يف  /يونيو 13أهنا سترعاها يف  9001حزيران /يونيو 5يف 
منتج  يف منهاست يف يواح  نيويور؟؛ حيمل كانت هيه املفاوياات إلقااء   
 5حلجر مبياه ال حرية الراكدة. ىناإلياف  إ  متديد مهم  األمم املتحدة يف الصحراء 

 ىناا ، أشهر أخرى، وقالت املتحدث  ىناسم األمني العام لألمم املتحدة، مار  أكا
اس  : إن األمني العام لألم املتحدة دعا املغارب وج ها    يف طصريح صحف  ىناملن
إ  املشارك  يف اجتماع سيجعقد يف نيويور؟ يف هيا  موريتانياال وليساريو واجلزائر و

التاريخ حيمل سيججر  املوفد الشخص  لألمني العام إ  الصحراء الغرىني  حمادثات 
األو  مان عمليا     م اشرة عن قرب م  خمتلف األطراف اليت ستشّكل املرحلا  

طشارين  /نوفمرب 10املفاويات م  العزم على عقد جول  ثاني  من املفاويات يف 
 .9001الثا، 
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 منلاأ  والمخاض العأير
لقد اعتجرب اطفاق اململك  املغرىني  وج ه  ال وليساريو على الدخول يف مفاويات 

ا عا  مان  م اشرة يف منهاست أريي  ميكنها أن حتلحل ملف الصحراء، الي  طامل
الركود يف أفكاره، واجلمود يف طعاط  أطرافه، وقد استمرت جلسات املفاويات يف 
اجلول  األو ، اليت وجصفت حينها ىناحلا  ، ىنني املغرب وال وليساريو حتات رعايا    

. وطعد هيه املفاويات ها  األو   9001حزيران /يونيو 90و 12األمم املتحدة يف 
حملادثات ىنني ممثلني عن املغرب وال وليساريو وحبضور سنوات، وجرت ا 10مني وو 

ممثلني عن اجلزائر وموريتانيا وكيل  حبضور ممثلني عن جمموع  أصدقاء الصاحراء  
الغرىني  اليت طضم فرنسا وىنريطانيا وإس انيا والواليات املتحدة وروسيا، لكن هؤالء ال 

لعام املسااعد لألمام   يشاركون يف املفاويات، كما حضر جلس  االفتتاح األمني ا
املتحدة ىناسكوا ممثاًل عن ىنان ك  مون الي  نقل عنه يف ىنداي  االجتمااع: "الياوم   
ىندأت مرحل  جديدة من ال حمل عن حل لقضي  الصحراء الغرىني "، ودعا األطاراف  
إ  العمل حبسن ني  وإحالل جو من الثق  املت ادل  معّ ًرا عن التزام ثاىنت من األمام  

اع جيب أن ينته  حبل متفق علياه  نازدة املفاويات، وأكد أن هيا الاملتحدة مبساع
 ويضمن حق طقرير املصري ألهل الصحراء الغرىني .

وزير الداخلي  الساىنق شكيب ىنن موسى، وقاد وفد ىنا  وقد قاد الوفد املغر
ال وليساريو رئيس الربملان الصحراو  الساىنق املرحوم حمفوظ عل  ىنيب، وقد قدم 

 50لألمم املتحدة طقريًرا إ  جملس األمن حول طقدم املفاوياات يف  األمني العام 
 .9001حزيران /يونيو

وقد اطسمت اجلول  ىنصعوىن  جسر اهلوة ىنني الطرفني إذ متس  كال طارف   
مبواقفه الساىنق ؛ فاملغرب ظل متش ًثا خبط  احلكم اليايت يف حني جاددت ج ها    

ل خيارات االستقالل الكامال، أو  ال وليساريو متسكها خبيار إجراء االستفتاء حو
االندماج م  املغرب، أو التمت  ىناحلكم اليايت. كما أقرت األمم املتحدة ىنصاعوىن   
املفاويات؛ فيكرت املتحدث  ىناسم املنظم  الدولي  ميشل مونتاس أن اجلول  األو  
طشّكل ىنداي  عملي  طويل  مل طكن سهل  واملفاويات صع   للغاي ؛ وىنالتايل فاإن  

م  امل عوث الشخص  لألمني العام لألمم املتحدة يف الصحراء ه  أن يشارف  مه
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فان والسوم، الوسيط األمم  يف الصحراء حينها، ىنشكل م اشر على مفاوياات  
صع   للغاي . وكانت احلكوم  املغرىني  قد أكدت على لسان الناطق الر   الساىنق 

نح الصحراء حكًما ذاطًيا حتات  ىنا ها حممد ن يل ىنن ع د ا،، أن م ادرة املغرب مب
اع، ألن نااز السيادة املغرىني  طشّكل القاعدة األكثر مالءم  حلل سياس  وهنائ  لل

مضامينها طرج  إ  قرارات األمم املتحدة وط خي ىنعني االعت ار سايادة املغارب   
. ويتضح إصارار  (1)ووحدطه التراىني  واخلصوصيات االجتماعي  والثقافي  للمنطق 

يف خطاىنه ىنا  ى عدم التفريط يف الصحراء من خالل ط كيد العاهل املغراملغرب عل
، مبناس   اليكرى الثامنا  لتولياه   9001متوز /يوليو 50الي  ألقاه يف مدين  طنج  

العرش، على أن املغرب على استعداد دائم للتفاوض على احلكم الايايت فقاط،   
يادة اململك  املغرىني  الكاملا   واحلكم اليايت املتواَفق حوله لن يكون إال يف إطار س

والدائم ، غري القاىنل  للتصرف اليت ال مساوم  فيها، ووحدهتا الوطني  املتالمح  اليت 
إننا  ىنا :ال طفريط فيها وحوزهتا التراىني  غري القاىنل  للتجزئ . واستطرد العاهل املغر
ىناجلديا    مرطاحون ملوقف جملس األمن واألمم املتحدة لدعمهما مل ادرطنا ووصفها

قد صّرح إىنان املفاوياات  ىنا  ؛ وكان اىنن موسى رئيس الوفد املغر(2)واملصداقي 
ىن ن هيه احملادثات طشّكل حلظ  طارخيي ، وأكد أن املغرب مياد ياًدا أخويا  إ     

اع، وأكد املغرب أيًضا أن الرىناص نازال وليساريو واجلزائر من أجل طسوي  هنائي  لل
. وإ  (3) ري وإرادة قوي  لط  هيه الصافح  هنائياا  طتوجه إ  االجتماع ىنتفاهل ك

جانب ما س ق فإن مجي  األحزاب املغرىني  اليميني  واليساري  واإلسالمي  والعلماني ، 
كما ييكر العديد من  -والدول  املغرىني  ىنل حىت مؤسس ال وليساريو يف أول عهده 

ا حياول طوظيفهاا  كلهم جممعون على مغرىني  الصحراء، لكن كاًل منهم -املصادر 
 لصاحله سالًحا لتحقيق أهدافه.

يف جتاهلاه قضاي    ىناا   أما ج ه  ال وليساريو فتصف موقف العاهل املغر
الصحراء الغرىني ، ىناملتشدد؛ فقد عّ ر رئيس ج ه  ال وليساريو حممد ولد ع د العزيز 

                                                 

 .9001متوز /يوليو 50 ىنا ،القدس العر (1)

 ، الدار ال يضاء.9001متوز /يوليو 50 ،الفيميني التهام ، إ (2)

 .9001حزيران /يونيو 12م ، العرىني  نت، نيويور؟، أ، و،  (3)
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اده عن اعتق ،ىنا ، أ : يف اليوم التايل خلطاب العاهل املغر9001متوز /يوليو 51يف 
حممد السادس ط ّنى موقًفا جامًدا ومتشادًدا جتااه طساوي     ىنا  ىن ن العاهل املغر

اع يف الصحراء الغرىني  مشرًيا إ  أن ذل  املوقف يهدد ىنإجهاض جهود حل نازال
املشكل . كما نقلت وكال  األن اء الفرنسي  عن حممد ع د العزيز قوله: إن العاهال  

املفاويات امل اشرة طشدًدا فيما يتعلق مبلف  أكد عشي  اجلول  الثاني  منىنا  املغر
. ومما يؤكد النظرة هيه، ما كان قد صّرح ىنه حممد خداد أحد (1)الصحراء الغرىني 

املفاويني الصحراويني يف أول أيام اجلول  األو  من املفاويات من أن ال وليساريو 
إنه سيجحكم عليها لن طقدم أ  طنازل ىنش ن طقرير املصري أثناء املفاويات وىنالتايل ف

. ومن جهته قال ممثل ال وليساريو يف األمم املتحدة أمحد ىنوخاار : إن  (2)ىنالفشل
قرار األمم املتحدة الي  جتر  احملادثات مبوج ه يفترض أن هنا؟ اقتراحني حلال  
قضي  الصحراء وليس اقتراًحا واحًدا، داعًيا املنظما  الدوليا  إ  التعامال ما      

. كان ذل  م  استعداد وفد  املغرب وال وليساريو (3)املساواةاالقتراحني على قدم 
 الستئناف املفاويات يف اجلول  الثاني .

 يإحباط الوأيط األمم
ملدة يومني؛  9001آب /أغسطس 10استؤنفت اجلول  الثاني  يف نيويور؟ يوم 

حيمل قال فرحان حق املتحدث ىناسم األمم املتحدة: إن م عوث األمام املتحادة   
ان ني على االلتزام ىنإجراء مفاويات ىنّناءة معرىنا عن أمله يف احملافظ  علاى  حمّل اجل

نفس األجواء الطي   اليت ميزت اجلول  األو ، وقد انتهت احملادثات حول الصحراء 
 الغرىني  دون إحراز طقدم.

وقد ىندا أنه ال طوجد مساح  ىنني الطرفني لتقدمي طنازالت، كماا أن جملاس   
لقضي  حيمل إن ىنعض دول عدم االوياز طؤياد ال وليسااريو   األمن منقسم حول ا

ىنينما يلقى املغرب دعًما من فرنسا والواليات املتحدة. وطريد واشانطن طساوي    
                                                 

 .9001متوز /يوليو 51راديو سوا،  (1)

 .9001حزيران /يونيو 12نيويور؟، أ، ف، ب، العرىني  نت،  (2)

 .9001متوز /يوليو 19اجلزيرة نت،  (3)
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اع حول الصحراء الغرىني  حىت يتسع لدول مشال إفريقياا التركياز علاى    نازال
 ؛ مما يؤكد صعوىن  القضي .(1)مكافح  اإلرهاب

ات ىنارق  أمل يف حل القضاي ، وقاد عّ ار    وم  ذل  شّكلت هيه املفاوي
يف اجلول  الثاني  عن طفاههلم وثقتهم يف املسلسل اجلاار   ىنا  أعضاء الوفد املغر

كما عّ روا عن أسفهم للموقف اجلامد للطرف اآلخر وعن األمل يف أن طاتمكن  
اجلول  املق ل  من ططوير موقف ال وليساريو، وأشاروا إ  أن املناقشات اليت جارت  

ى مدى يومني من امل احثات انص ت على نقاص أساسي  طندرج يف صلب م ادرة عل
إننا نعتارب اجلولا     ىنا :احلكم اليايت، وقال شكيب ىنن موسى رئيس الوفد املغر

األو  من املفاويات كانت جول  رىنط االطصال واجلول  الثاني  لت ادل وجهاات  
حول املويوعات املتعلقا   و 1135النظر حول آليات طنفيي قرار جملس األمن رقم 

ىناحلكم اليايت. وأياف: إن املغرب أعطى موافقته امل دئي  على املشارك  يف جول  
ثاني  من املفاويات مويًحا أن موعد ومكان اجلول  مل يجحدد ىنعد إذ إن املغارب  
على أىنواب استحقاقات انتخاىني  ستتمخض عن طشكيل حكوم  جديدة، وأكاد  

إذ يرون أن املغرب ىنادر إ  طقدمي خمطاط  ىنا  ول مغرذل  املعع أكثر من مسؤ
 .(2)يتسم ىناجلرأة واالىنتكار حيمل ال يكون هنا؟ غالب وال مغلوب

أما وفد ال وليساريو فقد وصف اجلول  الثاني  من املفاويات ىناملفيدة رغام  
الي  ظل متشا ًثا  ىنا  التوطر الي  سادها ىنس ب غياب املرون  من اجلانب املغر

س  ىنينما اعتربها جملس وزراء اجل ه  حدًثا إجياىنًيا وجاّدد اساتعداد   ىننهجه السيا
الطرف الصحراو  للتعاون م  األمم املتحدة من أجل التوصل إ  حال عاادل   
وهنائ  يضمن حق الشعب الصحراو  يف طقرير املصري واالساتقالل وذلا  يف   

يامن كلما    . وقد ورد (3)اجتماع يرأسه األمني العام للج ه  حممد ع د العزيز
رئيس وفد ج ه  ال وليساريو أن الصحراء الغرىني  ال طزال مدرجا  لادى األمام    
املتحدة كإقليم خاي  لتصفي  االستعمار ال ميارس عليه املغرب أي  سيادة على حد 

                                                 

(1) www.bbcarabic.com 9 9001أيلول /س تمرب. 
 .9001آب /أغسطس 13املغرىني  نت،  (2)

 .9001آب /أغسطس 15ن اء الصحراوي  "واص"، الوفد الصحراو  نيويور؟، وكال  األ (3)
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قوله، وىنالتايل ال ميكن اعت اره والي  مغرىني  حباج  إ  درج  ما من احلكم الايايت  
كم اليايت الي  يقترحه املغرب ال ميكنه أن يكون إال اإلدار ، وأن ما يسمى ىناحل

خياًرا م  االستقالل والليان جيب أن يقدما لالختيار الدميقراط  والسياد  للشعب 
يه طشرف عليه وطنظمه األمم املتحدة، فإذا ما قاد نازالصحراو  يف استفتاء حر و

قي  احلمراء وواد اليهب االستفتاء إ  احلكم اليايت فإن اجل ه  الشع ي  لتحرير السا
ستحترم النتيج  كتع ري عن إرادة الشعب الصحراو ، ويف املقاىنال إذا ماا قااد    
االستفتاء إ  استقالل الصحراء الغرىني  فإن اململك  املغرىني  جيب أن طق ال طلا    
النتيج ، واألمر اجلديد املطروح هو إرادطنا الصادق  يف أن نتقاسم ما  اململكا    

 .(1)يات الضروري  إلقام  سالم دائم وعادل ومفيد للطرفنياملغرىني  التضح
وقد أعطت هيه اجلول  دفًعا ملسار املفاويات من خالل التطرق إ  عدد من 
املسائل املتعلق  ىنالثق  والشروع يف دراس  املويوعات حول قضايا املوارد الط يعي  

دىنلوماس  مّطل  على  ومن جه  أكد ،واإلدارة احمللي  من ق ل خرباء األمم املتحدة
امللف أن حماول  الدخول يف مفاويات جادة دون مواجه  ألي  عراقيل من طاريف  

اع يعد أمًرا إجياىنًيا وىنّناء مشرًيا إ  أنه مت وي  املشاكل اجلدي  على طاولا   نازال
 .(2)املفاويات للتطرق إليها خالل اجلوالت املق ل 
اع، ومها: ج ه  نازىنتحديد طريف الوقد  حت اجلول  الثاني  من املفاويات 

ال وليساريو واململك  املغرىني ، وطفضيل م دأ املفاويات امل اشرة حتت إشراف األمم 
املتحدة وإدراجها يف اإلطار الي  حددطه األمم املتحدة، وقد يامت املنادوىنني   
الصحراويني واملغارىن  من أجل التفاوض حول مستق ل الصحراء ط ًقاا لالئحا    

، عاالوة  9001نيسان /إىنريل 50 صادق عليها جملس األمم املتحدة يف اليت 1135
على أهنا طكرس م دأ املشاورات امل اشرة. وطضمن هيه املفاوياات اساتمراري    
مسار ال حمل عن حل سياس  يق له الطرفان ويسمح ىنتقريار مصاري الشاعب    

العاام   الصحراو . ف عد ثالث  أيام من املفاويات خرج امل عوث الشخص  لألمني
لألمم املتحدة املكلف ىنتدىنري ملف الصحراء على العماوم لايعلن أن الطارفني    

                                                 

 .9001آب /أغسطس 50وكال  األن اء الصحراوي ،  (1)

 .9001آب /أغسطس 11وكال  األن اء الصحراوي ،  (2)



 

084 

املتفاويني قد اطفقا على االلتقاء جمدًدا يف جول  راىنع  ىننفس املكان يف الفترة ما ىنني 
 آذار املق ل./مارس 15و 11

يف ومل ط ِت اجلول  الثاني  والثالث  ىناجلديد، ومل طستط  حتري  املياه الراكادة  
حبرية املواقف املتصل  ، ىنل عادت األطراف إ  العزف على وطرية حتميل الطارف  
اآلخر عدم التقدم يف املفاويات؛ فف  الوقت الي  عّ ر فيه وفد اجل ه  عن أسافه  
من أن املغرب ال يزال متمسًكا مبواقفه املتصل   اليت يسودها غياب هامش امل ادرة 

استفتاء لتقرير املصري كفيل ىنضمان حق الشاعب  على حد قوله، داعًيا إ  طنظيم 
الصحراو  يف حتديد الوي  النهائ  للصحراء الغرىني ؛ عّ ر املغارب عان أسافه    

اع نااز الستمرار ج ه  ال وليساريو يف الس اح  يد التيار وغياب اإلرادة حلل ال
 ىنالطرق السلمي .

يتار فاان   ومل ط ت اجلول  الراىنع  جبديد سوى اإلح اص الي  عّ ر عناه "ىن 
والسوم" امل عوث الشخص  الساىنق لألمني العام لألمم املتحدة املكلاف ىنقضاي    

اع "ال وليساريو واملغرب"؛ فقد نازالصحراء حيمل عّ ر عن خي   أمله يف أطراف ال
وصفهما ىنانسداد الرهي  وييق األفق وىنالتايل استنتج أن املفاويات لن ط يت ىناحلل 

ع ، حمدًثا ثقً ا يف جدار األزم  السمي  ىنإعالناه  ىنل جتاوز ذل  وعّ ر جبرأة وشجا
صراح  أمام جملس األمن أن استقالل الصحراء ليس خياًرا واقعًيا وال هدًفا قااىناًل  

. وي دو أن "ىنيتر فان والسوم" قد طوصل إ  نتيج  ىنعد جترىن  م  امللف (1)للتحقيق
وصول حلل هنائ  حلوايل ثالث سنوات رّسخت لديه قناع  مفادها عدم إمكاني  ال

اع دون املرور مبمارس  احلكام الايايت   نازوعادل للقضي  يري  مجي  أطراف ال
 السيما أن كل اجلوالت أظهرت طعنت األطراف.

وقد جاء طقرير امل عوث الشخص  لألمني العام لألمم املتحادة "ىنيتار فاان    
لاص  والسوم" ليكسر اجلمود ويطرح طريق احلل، ىنعد ثالثني سن  من االنتظار خ

طقرير "ىنيتر فان والسوم" إ  أن استقالل الصحراء هدف غري واقع  وعلى ج ها   
 ال وليساريو التخل  عنه والتحل  ىنالواقعي .

                                                 

 93، اجلمع  30مهد  غزال: الصدم  الفان والسومي ، أس وعي  األحرار السياسي ، العدد (1)
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ويرى ال عض أنه يف أفق جوالت التفاوض املق ل  فإن طصرحيات فان والسوم 
حكًماا  ط يت يف سياق املواقف الدولي  جتاه م ادرة املغرب لتخويل األقاليم اجلنوىني  

ذاطًيا موسًعا يف إطار السيادة املغرىني ، مضيف ، أماًل يف أن يقدم جملس األمن ط طرًيا 
اع على حبامل  نازمل احثات السالم املق ل ، ىنل والضغط حلمل األطراف املعني  ىنال

اخليارات الواقعي  فقط وعدم طضيي  املزيد من الوقت، فمجلس األمن ينتظر مان  
األزم  عرب الدخول يف طفاصيل م ادرة احلكم اليايت اليت  الفرقاء االجتاه وو حلحل 

 متنح سكان الصحراء سلطات واسع  حتت السيادة املغرىني .
وقد ارطاح ليل  أعضاء جملس األمن؛ ف استثناء طصرحيات سافري جناوب   
إفريقيا فإن جو االرطياح هو السائد يف جملس األمن فاملوقف األمريك  يعترب طصريح 

ديًرا ىن ن يؤخي ىنعني االعت اار، وخالصا  القاول: إن موقاف     فان والسوم ج
ال وليساريو ىنات يعيًفا م  است عاد م عوث األمم املتحدة خيار االستقالل، وهو ما 

 اعتربه املغارىن  انتصاًرا لدىنلوماسيتهم يف حينه.
ىنعد استعراض امل ادرطني، امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن احلكام الايايت يف   

ومقترح ج ه  ال وليساريو للحل، ط دو امل ادرة املغرىني  أوفار حًظاا يف   الصحراء، 
أن اململك  املغرىني  طسيطر على جممل الصحراء وطاديرها  ا التنفيي لعدة عوامل: أوهل

وطسريها وفق رهيتها، وىنالتايل لن جتد صعوىن  يف طط يق احلكم اليايت املوس  مان  
أن الظروف الراهن  طصب يف مصلح   اهثانيو جانب واحد ويف غياب طام للج ه .

املغرب ما دام جملس األمن ال يرغب وال يود الضغط على املغرب من أجل ق اول  
استفتاء يكون االستقالل من ىنني خياراطه، وهو ما جيعل استقالل الصحراء ىنعياد  

                       وهو ما خلصه يف مقال لاه  املنال حسب الوسيط األمم  الساىنق ىنيتر فان والسوم، 
                                                            ال اييس اإلس اني ؛ وذل  ىنقوله: إن املغرب يسيطر عل  جممل التراب              نشرطه جريدة

  ال   -                                   على حد قوله، وحسب استنتاجه الشخص   -                       الصحراو ، وإن جملس األمن 
                                                                  يرغب يف ممارس  أ  يغط عل  اململك  املغرىني ، وهو ما جيعل استقالل الصحراء 

  . (1 )   ً                         ً             ً وفًقا الستنتاج الوسيط األمم  أمًرا غري ممكن إطالًقا
                                                 

 - اع الصحراء الطويل واملضطرب، التجديد املغرىني ، اجلمعا  نازىنيتر فان والسوم:  (1)
، 1253م، العدد 9003آب /أغسطس 50-92املوافق  اه1592شع ان  92-91األحد 
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ومل يسلم هيا االستنتاج من االنتقاد والتحفظ من طرف اليين يرون أنه من 
ول سياسًيا عند األمر الواقا   نازغري األخالق  االنتظار من ج ه  ال وليساريو ال

مبجرد أن اململك  املغرىني  وجملس األمن عجزا ومل يتمّكنا من احتارام الشارعي    
سان    1315عي  العام  لألمم املتحدة الدولي ، كما هو منصوص عليه يف قرار اجلم

حول طصفي  االستعمار وطقرير املصري ورأ  حمكم  العدل الدوليا  لسان     1250
1213. 

لكن الوسيط األمم  ىنيتر فان والسوم ىنّرر استنتاجه هيا ىنزعماه أناه مان    
الواجب عليه املوازن  ىنني خماطرة إعطاء آمال كاذىن  جل ه  ال وليساريو، ىنتشجيعها 

وجملس األمان   1213اهل األمر الواق  الي  لن يتغري أىنًدا، لكون أنه مني على جت
يؤكد ىناستمرار وىنكل ويوح على أنه لن يكون هنا؟ إال حل طوافق ، ولساوء  

فإن من ساندوا ج ه  ال وليساريو أنفقوا  -والكالم ما زال للوسيط األمم   -احلظ 
وا ىنإصرار علاى أن جملاس   ىنسخاء على أساس هيا النوع من التشجي ، لقد راهن

األمن عاجاًل أو آجاًل سوف حيترم الشرعي  الدولي ، ويرغم اململك  املغرىني  علاى  
. ومل طراوح القضي  مكاهنا ىنعاد  (1)استفتاء يكون خيار االستقالل من ىنني خياراطه

حيمل عّين األمني العام لألمم املتحدة ىنان كا  ماون    9003استقال  فان والسوم 
ألمريك  املستعرب كريستوفر روس كوسيط أمم  يف هيه القضاي ،  الدىنلوماس  ا

وقد ىندأ من حيمل انتهى سلفه لكنه مل يتقدم كثرًيا حىت دخل يف أزم  ثقا  ما    
حيمل أعلن الادكتور  ىنا  حكوم  اململك  املغرىني  اجلديدة اليت أفرزها الرىني  العر

ملغرب سحب ثقتاه  مصطفى اخللف  وزير االطصال يف حكوم  العدال  والتنمي  أن ا
ىناا   من الوسيط األمم ، وهو ش ء مل يكن متوقًعا يف ظل إفرازات الرىنيا  العر 

ومتّل  الشعوب العرىني  لقرارها واالنفتاح املالحظ من طرف احلكوما  املغرىنيا    
اجلديدة على اجلزائر سعًيا حللحل  األمور العالق  ىنينهما واليت من أىنرزهاا قضاي    

مواٍت ىنعد جناح الثورة يف طونس ومصر ىنا  سياق عرالصحراء وغلق احلدود، يف 
                           أفضت إ  طسلم حزب املعاريا     ولي يا وامتصاص املغرب هلا من خالل إجراءات

                                                 

 يتاني ، احلاوار املتمادن،  الداهي  ولد حممد فال: رهي  حلل قضي  الصحراء ىنعيون مور (1)
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                                                                    األول ذ  التوجه اإلسالم  للحكم وإن كانت موريتانيا س قت اجلميا  للاتغري   
        حمالا .                             ج                                اجلزائر فلم يق  فيها طغيري يجيكر لكن رياح التغيري آطي  إليها ال      . أما     9003

                  على قضي  الصحراء؟    ىنا                              إذن، فما هو ط ثري الرىني  العر

موانية الحلاثانيا   : تإثير الربيع العربي وا 
الكثري من التساهالت واإلشكاليات حول ط ثريه علاى  ىنا  طرح الرىني  العر

قضي  الصحراء الغرىني ، خاص  ىنعد إزاح  ىنعض األنظم  االست دادي  وجم ء أنظم  
قراطي  وقرىنا من الشعوب، حيمل طغاريت خريطا  اجلغرافياا    طّدع  أهنا أكثر دمي

السياسي  يف املنطق  املغارىني  وذل  ىنظهور أنظم  أكثر انسجاًما من حيمل املرجعي  
الفكري : طونس، ولي يا ىنعد سقوص نظام القيايف الي  كان يّدع  أناه صااحب   

املايل واللوجسيت  الفضل يف إنشاء ج ه  ال وليساريو، والي  مل ي خل عليها ىنالدعم
والعسكر  وإنشاء املعسكرات والتدريب، وهو ما عّ ر عنه ىنويوح يف خطاىنه يف 

أستطي  أن أطكلم عن قضي  الصحراء أكثر من " 1231أيلول عام /الفاطح من س تمرب
أ  طرف آخر ألن ال وليساريو، اجل ه  الشع ي  لتحرير السااقي  احلماراء وواد   

، وون اليين درىنناها وسالَّحناها لتطارد   1215عام  اليهب، ون اليين أسسناها
االستعمار اإلس ا، من الساقي  احلمراء وواد اليهب، ومل نسّلحها إلقام  دولا ،  
ومل نقل هلم: انضموا إ  موريتانيا أو اجلزائر أو املغرب أو ال طنضاموا، درىنناهاا   

. وكيل  خطاب (1)وسلحناها لتحرير األراي  العرىني  من االستعمار اإلس ا،.."
ىنقاعدة عق   اىنن ناف  يف لي يا  1219حزيران /يونيو 11طار مبوريتانيا يف إيف  1219

حيمل دعا إ  طرد املستعمر اإلس ا، من األراي  العرىني ، وقد اعترب املل  احلسن 
، أن لي يا 1215أيلول /س تمرب 11الثا،، يف الندوة الصحفي  اليت عقدها يف الرىناص 

 لدان مشاكل معه يف هيا امليدان "ألن األمر ىنالنس   هلاا هاو طصافي     ه  أقل ال
االستعمار". وىنعد انسحاب إس انيا من الصحراء مل يتحمس القيايف لقيام دول  يف 

الاداعم   ا  الصحراء، رغم كرهه لنظام امللكي  يف املغرب، وقد طعزز املوقف اللي
                                                 

اع الصحراء الغرىني  ىنعد القايايف، مركاز اجلزيارة    نازموني  رحيم : آفاق طسوي   (1)
 .9011كانون األول /ديسمرب 12للدراسات، االثنني 
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 92و 93اءات حااس مساعود   جل ه  ال وليساريو ىنعد التقارب م  اجلزائر يف لقا 
يف  1215شا اص  /فربايار  15ىنني القيايف وىنومدين و 1213كانون األول /ديسمرب
 اا   ىنعد رفض الرئيس املوريتا، األستاذ املختار ولد داداه لالقتراح اللي (1)سرت

وىنعد نشوب احلرب ىناني موريتانياا    (.2)ىنإنشاء فيدرالي  ىنني موريتانيا والصحراء
حاول القيايف التوازن ىنني حلفائه حىت وقف إطاالق   1213-1215وال وليساريو 

النار ىنني موريتانيا وال وليساريو ىنعد االنقالب على املختار ولاد داداه، مث عااد   
القيايف لينشط دعمه للج ه  لكن سرعان ما طغري مزاج القيايف ليتحول من داعام  

ن يف حسا ان  لل وليساريو ىندون شروص إ  حليف للحسن الثا، وهو ش ء مل يك
نيساان  /اللي ي  كانت مقطوع  مني إىنريال  - املراق ني، علًما ىن ن العالقات املغرىني 

ىنعد اعتراف القيايف ىن وليساريو وحماوالطه طكوين ميثاق مناهض لإلمربياليا    1230
يضم موريتانيا ولي يا واجلزائر واجلمهوري  العرىني  الصحراوي  واحللم ىنتوحيد كال  

 ربى حتت إمرطه.ق ائل الصحراء الك
وطفادًيا للعزل  ومضاعفاهتا سعت لي يا لتعزيز عالقاهتا ما  املغارب حيامل    

. لكن املل  احلسن الثا، اشترص 1239حرصت على استضاف  القم  اإلفريقي  سن  
لتط ي  العالقات م  لي يا رف  يدها عن الصحراء، ويف املقاىنل يغض هو الطرف عن 

 طصرفات اجلماهريي  يف طشاد.
مل طتوقف مفاجآت املل  احلسن الثا، ومعمر القيايف عند طط ي  العالقات و

ىناالزعيمني ومهاا    1235آب /أغسطس 15يف ىنا  فحسب، ىنل طفاج  العامل العر
يعلنان عن احتاد اململك  املغرىني  واجلماهريي  اللي ي . وقد ىنّررا االحتاد ىن نه يرور  

إلمربيالي  والصهيوني  على حد قول ومواجه  اىنا  ليكون نواة الحتاد املغرب العر
القيايف وهو مل يكن سوى مقايض  ىنني الطرفني ختص "الصحراء الغرىني " وإقلايم  

اإلفريق  مل يجعمَّر طوياًل ىنسا ب طارىنص   ىنا  "إزو" يف طشاد. لكن االحتاد العر
                                                 

 ، حممد سامل الصويف: أزم  الصحراء الغرىني ، ططورها السياس  واالجتماع  والتاارخي  (1)
اع من النش ة إ  عت   التسوي ، الناشر: املركز املوريتا، الدويل للدراسات نازمقارىن  لل

 .55 ص ،9003واإلعالم "املدى"، الط ع  األو  
 ،1213الك ري، دمشق الفيحاء، ىنا  ن يل امللحم: ال وليساريو: الطريق إ  املغرب العر (2)
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 13الواليات املتحدة األمريكي  ىنه ومهامجتها كل مان طاراىنلس وىننغااز  يف    
، ىناإلياف  إ  الضج  السياسي  اليت أثارهتا زيارة الاوزير األول  1235نيسان /إىنريل

يف لقااء   1235حزيران /يونيو 91اإلسرائيل  شيمون ىنرييز للمملك  املغرىني  ىنتاريخ 
اللي ي  من جديد، وُألغيت االطفاقي  ط ًعاا   -إفران حيمل طوطرت العالقات املغرىني  

لب ىنتقل ات مزاج القائد وكان آخره لل وليساريو يتق ا  ليل ، وىنق  الدعم اللي
حيمل احتفى ىنرئيس اجل ه  حممد ولد ع د العزيز على  ا  ق ل سقوص الزعيم اللي

، وإن كانات  9002أيلاول  /هامش احتفاالت اجلماهريي  ىنالفاطح مان سا تمرب  
اجلماهريي  قالت: إنه مل يكن مدعًوا لالحتفال وإمنا كان موجوًدا حلضور القما   

آب /أغساطس  51استضافتها لي يا يف مدين  طراىنلس الغرب ىنتاريخ اإلفريقي  اليت 
9002. 

 الثورا  العربية رفض للتجكئة والتقأيم
على ملف الصحراء، ىنعد سقوص القيايف ىنا  مل يكن خافًيا ط ثري الرىني  العر

الراع  واملؤسس للج ه  العرىني  لتحرير الساقي  احلمراء وواد اليهب "ال وليساريو" 
العاىندين الرئيس التونس  وصعود حزب العدال  والتنمي  يف املغارب  وسقوص زين 

حيمل مل يجخِف املفكر اإلسالم  والسياس  التونس  راشد الغنوش  زعيم حركا   
حيمل  ىنا ،عاجه من الويعي  احلالي  للمغرب العرنازالنهض  احلاكم  يف طونس ا

  "كانت طنفق ىنسخاء دعا إ  جتاوز قضي  الصحراء معترًبا أن األنظم  الديكتاطوري
اع الي  أّخر وحدطنا املغارىني  عشرات السنني"؛ وحسب حتليلاه  نازعلى هيا ال

                 لو وحدنا املغارب  "ىنا  فإن قضي  الصحراء طعترب متجاَوزة إذا وجّحد املغرب العر
                                    درس الثورة هو أن نفكر يف قضايا أمتنا   …                           ما عاد ش ء ا ه ال وليساريو    ىنا      العر

 . (1 )    ً      ً  طفكرًيا جديًدا"
ا ثوار لي يا اليين كانوا حتت يغط كماش  القايايف ومسااندة احللاف    أم

األطلس  مما جعلهم يف وي  ال حيسدون عليه؛ فالقيايف يريد إىنادهتم ورمبا طادمري  
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لي يا إن ططّلب األمر واحللف األطلس  يقصف لي يا مساندة هلم "مكره أخاا؟ ال  
م ىناملرطزقا  األفارقا    عاجهم من املقاطلني اليين وصافوه نازىنطل"، مل خيفوا ا

والطوارق واملوريتانيني وعناصر ج ه  ال وليساريو، املدرَّىنني طدريً ا جيًدا والايين  
 ا  يقاطلون إ  جانب القيايف ىناستماط ؛ وهو ما أدى ىناجمللس الوطين االنتقايل اللي

لن ط قى لي ياا طرًفاا   إ  أن يعلن على لسان م عوثه للمغرب أىنو القاسم عل : "
ا جل ه  ال وليساريو ما ىنعد نظام العقيد معمر القيايف، ىنل ساتدعم الوحادة   داعًم

 التراىني  للمملك ".
وعلى نفس النهج سار مجع  القماط  املتحدث ىناسم اجمللس الوطين االنتقايل 

ىنلندن، يف اطصال هاطف  م  قناة العيون اجلهوي  يمن نشارهتا املساائي     ا  اللي
وله: "ال مستق ل للصحراء الغرىنيا  إال حتات   ، ىنق9011آب /أغسطس 51ىنتاريخ 

 السيادة املغرىني ".
إال أن ج ه  ال وليساريو وحليفتها اجلزائر قد رّدطا ىنشكل واياح وصاريح   
على اهتامات الثوار اللي يني ىن ن ال عالق  هلما من ىنعيد وال من قريب ىناملرطزق  اليين 

اطلني للي يا جمارد زور وهبتاان   يقاطلون م  القيايف، وقالتا: إن اهتامهما ىنإرسال مق
وافتراء، ال أساس له وال يسانده دليل وال يدعمه ىنرهان وال طقوم له حجا ؛ ويف  
سع  منه لإلىنقاء على شعرة معاوي  م  اجلزائر وال وليساريو، قال مصطفى ع اد  
اجلليل رئيس اجمللس الوطين االنتقال: إنه "ال علم لنا ىن   طواجد جل ه  ال وليساريو 

اعدهتا ملعمر القيايف، وال نستطي  أن نتهم أ  أحد يف هيا الشا ء". نافًياا   ومس
؛ إال أن مصطفى ع د اجلليل وغريه من (1)من مقاطل  اجل ه  335 ااعتقال الثوار ل

املتحدثني ىناسم الثورة اللي ي  مل يستوع وا ط خر اجلزائر الثورة، اليت يرىنطها ىنلي ياا  
، عن دعم الثورة اللي ي  وإن كانت اجلزائر اليت طاريخ مشتر؟ من الكفاح والنضال

ختشى على نظامها من عدوى الثورات العرىني  وطتوجس مان طادخل احللاف    
 األطلس  يف لي يا إال أهنا قد اعترفت أخرًيا ىناجمللس الوطين االنتقايل.
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 نظرة اأتطرافية لتأوية النكاع
ستشاهد حتاواًل   ىنا  استنتاًجا مما س ق فإن قضي  الصحراء ىنعد الرىني  العر

ك رًيا يف التعاط  معها من طرف احلكومات اجلديدة ذات الشرعي  الشع ي  الايت  
خصوًصا أن الوافدين اجلدد يشتركون يف اإلميان ىناألصول  ىنا ،أفرزها الرىني  العر

واملنطلقات وال يداهنون يف الثواىنت وامل ادئ، ومما يرشح علاى الساطح مان    
نه ال جمال إال للوحدة املغارىني  وحدها وىنالتايل طلميحات وطصرحيات طججم  على أ

لن طدعم هيه القوى حاًل يؤد  إ  طفتيت األم  املغارىني ، وهو ما عّ ارت عناه   
طونس ولي يا واملغرب وموريتانيا إ  حد ما. وي قى املوقف اجلزائر  ش ه ثاىنات  
ر كما ي دو من حق طقرير املصري لسكان الصحراء، ولسوء احلاظ ختلاف التياا   

اإلسالم  يف اجلزائر عن نظرائه يف املنطق  املغارىني  حيمل جااء يف ذيال قائما     
االنتخاىنات التشريعي  ىنعد األحزاب احلاكم  رغم اهتامه للحكوم  ىنالتزوير وسي قى 
متخلًفا عن احلكم ل عض الوقت، ويزيد من صعوىن  اجلزائر فوز الرئيس ىنوطفليقا   

 .9015نيسان /الرئاسي  اجلزائري  املنظم  إىنريلىنوالي  رئاسي  راىنع  يف االنتخاىنات 
حسب ما هو معلن  -لكن موقف اإلسالميني اجلزائريني من قضي  الصحراء 

ينسجم م  السياسي  الر ي  اجلزائري ، فقد نقلت جمل  املستق ل الصحراو  آراء  -
الي  جيم  أغلب التشكيالت اإلساالمي  يف   "اجلزائر خضراء"عدد من قادة طكتل 

وطوفر الدميقراطي  يسّهل طقرير مصري ىنا  اجلزائر، وقد أمجعوا على أن الرىني  العر
 الشعب الصحراو .

كلماا كاان    "وقال ع د الغفور سعد  نائب رئيس ج ه  العدال  والتنمي : 
التوجه وو خلق دميقراطي  حقيقي  ىنال لدان العرىني ، يسهل طقرير مصاري الشاعب   

العرىني  ستخلق آنيا؟ يغًطا على املغرب جيعلها من الصحراو  ىناعت ار أن ال لدان 
خالله طيهب وو احلل الدميقراط ، خاص  وأن املغرب ال يزال متعنًتا م  فكارة  
احللول اليت يرفضها كلي "؛ أيًضا قال خلضر ىنن خالف القياد  ىننفس احلازب إن  

لكناه   ال وليساريو، - املغرب - حزىنه يدعو حلل يري  األطراف الثالث  اجلزائر
ختم ىنقوله إن حزىنه يؤيد شعار اجلامع  الصيفي  الصاحراوي  "دولا  صاحراوي     
مستقله ه  احلل". وىندوره قال القياد  يف حركا  النهضا  اجلزائريا  حمماد     
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"إن الشعب الصحراو  يحي  خمطط دول غرىني  وعلى رأسها فرنساا    ا :حدي
توحد دول مشال إفريقياا  اليت ال طريد هليا امللف أن يجحل وينته  من أجل أن ال ط

كقوة سياسي  واقتصادي  ىناملنطق  طصن  الفعل السياس  واجليوستراطيج  يف املنطق ، 
واحلل الوحيد ملعاجل  القضي  هو التوجه وو طنظيم انتخاىنات حرة للفصل يف قضي  
طقرير املصري". ومن جهته قال املكلف ىناإلعالم على مستوى حرك  محس كماال  

احلرك  من قضي  الصحراء الغرىني  يتماشى م  طقريار مصاري    ميدة: "إن موقف
الصحراء الغرىني  وفق قرارات األمم املتحدة، وإن احلل يكمان يف طط ياق قارار    
االستفتاء وطر؟ االختيار احلر للشعب الصحراو ، واعترب ممثل حرك  محاس أن  

مل حتاظ  القضي  الصحراوي  قضي  عرىني  والدول العرىني  مسؤول  عناها إال أهناا   
ىناالهتمام الالزم والىند أن يجحّل هيا املشكل هنائًيا ىنتط يق اللوائح األممي  والوصول 
لالستقالل أو الوحدة". اعترب املكلف ىناإلعالم على مستوى حزب احلري  والعدال  
مصطفى مهيس  "أن قضي  الصحراء الغرىني  ه  قضي  طصفي  استعمار قادمي، وأن  

ل كما جيب من خالل اجلامع  العرىني  اليت اختايت موقًفاا   ال لدان العرىني  مل طتعام
يتجاهل القضي . وقال القياد  والناشط يف إطار التيار اإلسالم  السلف  الشايخ  
اهلامش  سحنو،: "إن الشعب الصحراو  شعب واع وسيدر؟ اختياراطه جياًدا"،  

دم التشاتت  مضيًفا: "إنه حىت وإن كان التيار السلف  اإلسالم  يفّضل الوحدة وع
يف كاف  األحوال وين ي التفرق  ويرى أن الوحدة مفروي  يف اإلسالم، إال أن خيار 
االستقالل أو الت عي  للمغرب يعود إ  الصحراويني أنفسهم، فال حيق مصادرة حق 
الشعب الصحراو  يف اختيار مصريه ىننفسه"، وانتقد الشيخ اهلاامش  ساحنو،   

 أث تت أهنا ال ش ء".اجلامع  العرىني  ىنقوله: "إهنا 
ط دو طصرحيات إسالمي  اجلزائر، وإن كانت نشاًزا عن طصرحيات نظارائهم  

مفهوم  يف سياقها الزما، واملكا،، خصوًصا أهناا   ىنا ،يف ىنقي  دول املغرب العر
على هامش محل  انتخاىني  ويف ىنلد يعترب هو الراع  األول جل ه  ال وليساريو. لكنين 

إلسالمي  اجلزائر أن يرحبوا االنتخاىنات فإهنم لن خيتلفاوا عان   أجزم ىن نه لو ُقّدر 
نظرائهم يف ىنقي  ال لدان املغارىني  وأن القضي  الصحراوي  سيسهل حلاها نتيجا    
النسجام التيار الوسط  اإلسالم  يف الرهى واألفكار. ومبا أن الكلم  ستصا ح  



 

091 

الدولي  ليفريا حاًل هليه للشعوب فإن اإلرادة الشع ي  املغارىني  ستلتق  م  اإلرادة 
القضي  ينطلق من احملاوالت الساىنق  وعليها يؤسس حلل دائام ومارضل لكال    
األطراف اليت وصلت اآلن احلد األقصى من التنازل؛ فااملواقف الصال   لطاريف    

والدويل. إن الشاعوب املغارىنيا  مّلات     ا  اع، ستلني أمام الضغط الشعنازال
فرص  لتحقيق حلمها يف طشكيل طكتل اقتصاد  االنقسام والتفتت فه  لن طضي  ال

ساتكون  ىنا  وسياس  ىناطت احلاج  إليه ملح ، والقوى العظمى ىنعد الرىني  العر
أكثر شفافي  يف طعاطيها م  القضايا العرىني  ألهنا طدر؟ أهنا أص حت أمام رأ  عام 
واع ومتحرر من ق ض  الديكتاطوري  اليت كانت طقدم خدماهتا للقاوى العظماى   

ان، وىنالتايل سيتعامل الفاعلون الدوليون م  الشعوب العرىني  من منطلق الندي  ىناجمل
 واالحترام ىندل التحكم واالستغالل.

ل  ال ثالامل  امسا أحد ثالث  واستشراًفا ملآالت القضي  فإهنا حتًما ستسل  
إما احلل أو ططور األمور إ  األسوأ، وسي قى احلل هو األكثر احتماااًل ألن  : هلما
كهيه ال حمل هلا من اإلعراب يف أجندة شعوب انتظرت كثرًيا لتنال حريتها  قضي 

، أو ىنقاء القضي  على حاهلا، وط خي زمام م ادرة طنميتها وطنعم ىنتماسكها وطضامنها
 وهو االحتمال األسوأ وذل  سيكون من خالل احتمالني اثنني:

 نجاح الثورة المضادة -9
معاجل  امللفات الصع  ، كملاف   وذل  سيكون ىنفشل حكومات الثورة يف

استت اب األمن وفويى السالح وحتقيق ططلعات الشعوب يف العيش الكرمي، وهو 
ما سيوفر األريي  لعودة الديكتاطوري  حتت ذريع  يرورة استت اب األمن وطاوفري  
مستوى من العيش كان موجوًدا ق ل الثاورة؛ وىنالتاايل ساتعود القضاي  إ      

ىنني الراعني والداعمني جل ه  ال وليساريو اليين يراهنون على سيناريوهات االنقسام 
استقالل الصحراء وىنقاء الوي  على حاله، وستحظى اجل ه  ىنرعاي  متميزة مان  
حلفائها الساىنقني والالحقني ىنعد الثورة املضادة، وستستفيد من فويى التاهريب  

ىناهلدن  وإمناا سايتم   اليت اجتاحت لي يا ىنعد القيايف، وهيه املرة لن ط قى متمسك  
االحتكام إ  السالح من جديد، وسيناريو أزواد ليس عّنا ىن عيد حيمل كان نتيج  
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الهنيار نظام القيايف الي  كان يتحكم يف القضي  األزوادي  ويلعب هبا كيف شاء؛ 
وىنعد سقوطه طوجه الطوارق حيملون ما غنموه من نظام القيايف من عجّدة وعتااد  

ا اطسمت ىنالسرع  واالنسياىني  الساريع  يف حلظا  مفاجئا     ليشّنوا حرىنا يروًس
 وفوجئ العامل جب ه  حترير أزواد وهى طعلن استقالل اإلقليم عن مايل.

لكن املفاج ة األكرب ه  ظهور احلركات اإلسالمي  املقاطلا  وها  طعلان    
سيطرهتا على إقليم أزواد مشال مايل ق ل أن ططردها القوات العسكري  الفرنساي   

ه، يف حني أن ج ه  ال وليساريو قد مّلت من االنتظار دون حتقيق نتيج  يف األفق من
القريب. وإن كانت اململك  املغرىني  قد أحكمت سيطرهتا على الصاحراء وقاد   
شيدت جداًرا عازاًل مفخًخا حّصنها من هجمات ال وليساريو امل اغت ، فإن اجل ه  

يها اليين كانوا من أحسان املقااطلني   كانت املتضرر األكرب من اهلدن  ألن مقاطل
طدريً ا يف املنطق  قد اخترقهم امللل وىناطوا يتسللون عائدين للمغرب ألن اجلند  إذا 
فقد املعرك  واالستنفار ال يصرب على التسلي  والرفاه خصوًصا إذا كان يف املنفى يف 

وىنوجادور،   خميمات اللجوء ىنعيًدا عن الديار واألح   يف لعيون و ارة والداخل 
 فهو حتًما سيحّن للعودة إ  أهله.

 إلادة تطويل التواكنا  في المنطقة -2
وذل  سيكون ىنزيادة الدعم اجلزائر  للج ه  الستئناف احلرب وطوفري كال  
ما طريده من عدة وعتاد ودعم لوجسيت واستراطيج ، خصوًصا أن اجلزائار هاى   

  الوحيدة مان موجا  الرىنيا     األقدر على طنفيي هيا السيناريو، ىنوصفها الناجي
مدفوع  ىنالرغ   يف االنتقام من اململك  املغرىني ، طشاطرها يف ذل  لي يا إن ىنا  العر

ُقّدر ألط اع القيايف أن يعودوا ألهنم لن يغفروا للمملك  املغرىني  مسااندهتا للثاوار   
ك  ومؤازرهتا هلم، وسيكون التحالف م  اجل ه  ودعمها ىناملال والسالح طريًقا سال

 لتصفي  احلساب م  اململك  املغرىني .
وستعود الدول  التونسي  لنهجها احلياد  املنكفئ على ذاطاه، كماا ستضاطر    
اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  للتفهم حتت الضغط الداخل  واإلقليما ، وساتدخل   
املنطق  يف دوام  من العنف واإلرهاب ال ططاق السيما أهنا قاب قوسني مان منطقا    
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اد اليت أص حت عاصم  لإلرهاىنيني املتشددين؛ مما سيجعل املنطق  مسرًحا للتدخل أزو
 ."إ  "منطق  مغرىنستانىنا  الدويل الي  سيحول املنطق  من منطق  املغرب العر

يف طاونس ولي ياا واملغارب وساري     ىنا  لكن مؤشرات جناح الرىني  العر
تؤد  إ  نتاائج  حكومات الثورة خبطى ثاىنت  على طريق التقدم واالزدهار، سا 

مغايرة ملا استنتجناه ساىنًقا؛ وهو ما سيجعل الطرياق مع اد حللحلا  القضاي      
 الصحراوي  يف االجتاه الصحيح.

 ثانياا: حلحلة نكاع الصحراء
مؤساس علاى أن   ىنا  اع الصحراء ىنعد الرىني  العرنازإن مؤشر حلحل  

كس على يرطكز على وحدة مصري الشعوب العرىني  وهو ما سينع ا  احلرا؟ الشع
القضي  الصحراوي  اليت من املنتظر أن طشهد حتواًل حقيقًيا يف سياق طفاعالت الرىني  

اليت ستفرز شعوىنا حرة واعي  دميقراطي  متحكم  يف قرارهاا صال   يف   ىنا  العر
اعاهتا ىنقلوب مفتوح  ىنال حدود، وهو ما سيؤد  نازعزميتها قوي  يف إرادة طسوي  

ىناجتاه وحدة مغارىني  طقودها قياادات دميقراطيا     إ  خريط  سياسي  جديدة طدف 
ناىنع  من إرادة شعوهبا، أكرب يامن للسالم ألن طوسي  هامش الدميقراطي  ياؤد   

 اعات.نازلتحصني الشعوب من ال
أمام هيا الواق  اجلديد يف طشكيل اخلريط  اجليوىنوليتيكي  اجلديدة فإن الدول 

م  ملف الصحراء، وإن كانت موريتانيا املغارىني  ستنتهج رهي  موحدة يف طعاطيها 
إال أن الظروف ستجعلهما طنسجمان م  الواق   ىنا ،واجلزائر مل طت ثرا ىنالرىني  العر

ىنا  ق ل الرىني  العر 9003اجلديد، وإن كانت موريتانيا طعترب أن رىنيعها قد ىندأ يف 
ىنسنوات ويتمت  شع ها ىناحلري  وميارس كل أشكال النضال دون طردد أو خاوف  

م سرق  العسكر للتغيري. إال أن النظام املوريتا، يدر؟ أن الرجوع إ  الاوراء  رغ
مستحيل، وحياول جاهًدا أن يكون أقرب للشعب ويتعرض للمساءل  امل اشرة ىنني 
اللحظ  واللحظ  من أىنسط املواطنني حبيمل يستق ل ىنانتظام كال ياوم مسارية    

م اشرة م  املواطنني ويستم   احتجاجي  أمام القصر الرئاس  وخيرج إليها ويتحدث
لكل انتقاداهتم ويتعهد ىنتسوي  مشاكلهم حيمل ال يوجد سجني سياس  وال سجني 
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اع وينسجم م  نازرأ . ولن طت خر اجلزائر عن التفهم أل  حل يري  أطراف ال
ططلعات الثورة العرىني  ولن مينعها ويعها الداخل  الي  أفرزه انقالب اجليش على 

ي  اجلزائري  يف التسعينات وما طرطب على ذلا  مان سانوات    الثورة الدميقراط
الرصاص واالقتتال الداخل  حيمل فقدت اجلزائر مئات اآلالف من أرواح أىننائها، 

ىناا   وهو ما جعل الشعب اجلزائر  يت خر ويتوجس من التفاعل م  الرىني  العر
لرهي  موحادة   خماف  طكرار الفتن ، ىناإلياف  إ  طرهل األحزاب اجلزائري  وافتقادها

طكون على مستوى احلدث واملناس  ؛ مما جعل اجلنراالت يساتمرون يف لع تاهم   
اهلادف  إ  استمرار الوي  يف اجلزائر على ما هو عليه، خدم  ملصاحلهم وأجنداهتم 
الضيق . إنه من احلتم  على اجلزائر مسايرة الواق  اجلديد يف املنطق ، ونفس الش ء 

ىني  ألن الشعوب العرىني  اليوم أص حت غري مضطرة لادف   ينط ق على القوى الغر
 مثن مواقفها وليست حباج  لتقدمي التنازالت والتضحيات اجملاني  للغرب.

اليت ال طق ل التفاريط يف   -وىنالتايل سيكون جناح طيارات اإلسالم السياس  
يف  - األصول واملنطلقات وال طداهن يف الثواىنت وامل ادئ وطرفض الغلو والتطرف

حكم الدول العرىني  عام  واملغارىني  خاص ، سيكون لصاحل حل قضاي  الصاحراء   
حاًل إقليمًيا، السيما أن القوى العظمى طتهافت اليوم لكسب ود هايه التياارات   
وإىنرام أحسن العالقات معها؛ فهيا التحول يف العالقات ىنني الغارب والتياارات   

اع ألن التيارات اإلسالمي  طعترب نازاإلسالمي  يف املنطق ، سيؤد  إ  فرض حل لل
وحدة األم  من صلب عقيدهتا وأمريكا والغرب عموًما ال يقدسون إال املصالح ،  
فال عداوة دائم  وال صداق  دائم  وإمنا مصاحل دائم ، وهو ما ظهر جلًيا يف التغيري 
املفاجئ يف عالق  الغرب ىنالتيارات اإلسالمي ؛ حيمل حتولت مان النظار إليهاا    

رات متخلف  يف الطرح ومتطرف  يف الفكر وطعترب عق   يف مسرية العامل احلار،  كتيا
وكثرًيا ما شّج  الغرب األنظم  الديكتاطوري  على قم  هيه التيارات وهتميشاها  

ىنش ء من التقادير ىنلاغ حاد    ىنا  ومضايقتها، إ  التعامل معها ىنعد الرىني  العر
ن، وه  فتاة إسالمي  متحج   التصوف وما منح جائزة نوىنل للسالم لتوكل كرما

وحمتشم  قيادي  يف حزب التجم  الوطين لإلصالح يف اليمن الايراع السياساي    
 لإلخوان املسلمني يف اليمن، إال ىنرهاًنا ساطًعا على هيا التحول.
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وختاًما، ي دو من طت   طعاط  موريتانيا م  قضي  الصحراء، أن موريتانيا وإن 
مفضل  احلياد إال أن القضي  واالهتمام هباا ىنقا    كانت قد انسح ت من القضي ، 

حايًرا يف اهتمام املوريتانيني دول  وشعً ا، أحزاىنا سياسي  وهيئات جمتم  ماد،،  
ط ًعا فاملصلح  املوريتاني  واحملافظ  عليها طقتض  اختاذ مواقف احلياد والوقوف على 

اعل  يف القضي  "املغرب مساف  واحدة من الفرقاء وحماول  التوازن ىنني األطراف الف
واجلزائر" والتمس  ىندعم وم ارك  قرارات الشرعي  الدولي  وط ين م ادرات األمم 
املتحدة، ألن هيا النهج هو األسلم لضمان عالقات جيدة م  اجلاريان، الايين   
يتنافسون يف هيا امللف الشائ  واملعقد، وىنالتايل فالتعاط  م  القضي ، حييطه ىناه  

غام واحلساسيات، فكل طقارب م  اجلزائر يثري املغارب والعكاس   الكثري من األل
صحيح، ف ص حت موريتانيا يف وي  ال طجحسد عليه، فها  األقارب للشاعب    
الصحراو  ىنس ب التداخل ىنني الصحراويني واملوريتانيني لألس اب املعروف ، وه  

 زائر.ال طريد أن طفقد مودة وصداق  أ  من الدولتني الشقيقتني: املغرب واجل
ومما يؤكد أن قضي  الصحراء ىناقي  يف اهتمام املوريتانيني هو هايا االنقساام يف   
اجملتم  املد، واألحزاب السياسي ، ف عض األحزاب يؤيد امل ادرة املغرىني  للتفاوض ىنش ن 
احلكم اليايت ويصفها ىناملتميزة والصائ   كما ه  حال ىنعض هيئات اجملتم  املد،، اليت 

صيًصا لدعم م ادرة احلكم الايايت، كماا أن ىنعاض األحازاب     ط سس ىنعضها خ
والفعاليات املدني  طعلن دون موارىن  دعمها جل ه  ال وليساريو. ومل يكن احلياد الاي   

 طعلنه احلكوم  املوريتاني  إال موقًفا ظرفًيا طفريه يرورة التوازن ىنني األشقاء.

 خاتمة الباب الثاني
قضي  الصحراء، هيا التعاط  الي  ىندأ متشدًدا حقيق  التعاط  املوريتا، م  

ال يق ل املساوم  على الصحراء ىنل يعتربها موريتاني  مث معتداًل وذل  ىنق ول طقاسم 
الصحراء م  املغرب، وأخرًيا، حيادًيا يعتريه الغموض وااللت اس والض اىني  متساتًرا  

 خلف القرارات الدولي  والتش مل ىنالشرعي  الدولي .
يف هناي  هيا ال حمل إ  استنتاج مفاده أن التعاط  املوريتا، م  وقد طوصلت 

قضي  الصحراء مل يتجاوز فترة الرئيس الراحل املختار ولد داداه مؤسس الدولا   
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املوريتاني ؛ حيمل اطسم ىناجلدي  والصراح  والصرام  وويوح الرهي  وعمق النظرة 
ن جاءوا من ىنعد املختار ولد ومتاس  االستراطيجي  ىنينما اطسم طعاط  الرهساء اليي

داداه ىناالرجتالي  والتقصري أحياًنا والالم االة أحياًنا أخرى. وإن كان طعاط  املختار 
مل يسلم  - الي  يعد هو جوهر التعاط  املوريتا، م  قضي  الصحراء -ولد داداه 

من االنتقاد ك   عمل ىنشر  فإنه يستحيل على أ  ىناحمل إال أن يقاف عناد   
املختار، ألنه ىنيل الكثري من التضحيات يف س يل إكساب ملف الصحراء جمهودات 

قدًرا ك رًيا من األمهي  على الصعيدين: العامل  واإلقليم ، متسلًحا حبكمته وحنكته 
وعقالنيته ومرونته املعروف  عاقًدا العزم على حتقيق الوحدة التراىني  لل يظان عموًماا  

ه يف هيا الصدد ىناإلمجاع أرف  مان أداء  وللموريتانيني ىنشكل خاص؛ وكان أداه
أ  شخص آخر من الزعماء السياسيني املوريتانيني اليين عاصروه أو أطوا ىنعاده  
ووصل يف عهده االقتناع إ  مستوى قدر ك ري من االعتقاد ىن ن الصحراء أو قسًما 
منها جزء ال يتجزأ من موريتانيا؛ وذل  يف صفوف الشعب املوريتا، وكيل  يف 

ف الرأ  العام اإلقليم  والدويل على الرغم من أن ال عض يظل على الادوام  صفو
ويف طقديرات خاطئ  وحساىنات غري دقيق ، يعترب موريتانيا احللقا  األياعف يف   

اع الدائر ىنش ن الصحراء واملركز األكثر استق ااًل لسل يات الصراع، معتارًبا  نازال
موريتانيا حتارب نياىن  عن املغارب  اع مها: املغرب واجلزائر، وأن نازأن أطراف ال

 وال وليساريو ه  األخرى حتارب نياىن  عن اجلزائر.
إن حرب الصحراء ه  جمرد طع ري املغرب واجلزائر عن عدم ريا كل منهما 
عن اآلخر انطالًقا من مقول  كالوس فيتز: "إن احلرب استمرار للسياس  ىنوساائل  

حرب الصحراء كمظهر مان  أخرى". وإن كانت احلال  كيل  حيمل استخدمت 
مظاهر السياس  العدائي  ىنني املغرب واجلزائر، إال أن اختزال القضي  يف جمرد العداء 
ىنني املغرب واجلزائر فيه الكثري من السطحي  وعدم اجلدي  وجتاهل طرف جوهر  

 يف القضي  وهو موريتانيا اليت قدمت الكثري يف س يل قضي  الصحراء.
نيا جتاوزت يف طعاطيها م  قضي  الصاحراء عقادة   ومن املعروف أن موريتا

الت عي  للجريان، اليت كانت هاجسها يف ال داي  ف ص ح ولد داداه يتعاطى م  جريانه 
"املغرب واجلزائر" من موقف رئيس دول  ذات سيادة واستقالل كاملني، فزالات  
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رئيساها  يف أيامه املخاوف من املغرب وأخي ي تعد ىنالتدريج عن اجلزائر وجمان ا   
هوار  ىنومدين، حيمل كان املختار ولد داداه، الرئيس األول ملوريتانياا، وفًياا   
لتحالفه النموذج  م  املغرب فيما خيص ملف الصحراء، ونقول هنا لألمان : لوال 

ىناا   نواة حقيقي  الحتاد مغارىنا  املوريتا، املغر - طرىنص اجلزائر لكان التحالف
 حقيق .

د داداه م  ملف الصحراء قد طدرج من الصارام   وإن كان طعاط  املختار ول
وعدم املساوم  يف الصحراء حيمل يعتربها وحدة واحدة م  األراي  املوريتانيا ،  
إال أنه فيما ىنعد، ويف اجتهاد وايح اطسم ىنفلساف  االكتسااب واالساتيعاب    
ا والربامجاطي ، ق ل ىنالتقاسم م  املغرب وه  خطوة هلا ما يربرها يف نظره، إال أهنا 
اعتجربت خط  جسيًما مل يتورع خصومه عن استغالله أىنش  اساتغالل، كماا أن   
التقسيم كان له األثر الس ء على الوحدة العضوي  للموريتانيني والصحراويني؛ ويف 

، نجشرت 1223ع د العزيز دمحا، سن  ىنا  مقاىنل  نادرة أجراها معه الصحف  املغر
 هيه املقاىنل  ىن ن املغرب قد كساب  يف جريدة مارو؟ إىندو، اعترف ولد داداه يف

رهان الصحراء؛ وىنالتايل يستحيل على الصحراويني االستقالل وأكاد أن ملاف   
 الصحراء قد ُطو  إ  األىند.

اليين جاءوا مان   - "االنقالىنيون" -ومل يكن للرهساء املوريتانيني الالحقني 
هتمام والتقدير ، أداء يستحق اال9015حىت  1213ىنعده مني االنقالب املفتوح مني 

نظًرا ألهنم عسكريون انقالىنيون طنقصهم اخلربة واحلكم  والثقاف  السياسي  الراقي ، 
فاالنقالب وسيلتهم والسلط  هدفهم واملكتس ات الوطني  ال يدركون قيمتاها وال  
يثمّنون التضحيات اليت ُقّدمت يف س يلها، ويعترب التعتيم على حقيق  يحايا حرب 

هل التام لشهدائها حيمل مل طعلن أ ااههم، ومل طجعاَط حقيقا     الصحراء والتجا
أعدادهم، ومل يجكّرموا ىننصب طيكار ، ومل يجمَنح ح  سكين لعائالهتم، أكرب دليل 

 على ذل .
فالعقيد حممد املصطفى ولد حممد السال  مل يفعل شيًئا سوى اخلروج مان  

ضيي  طضحيات الشهداء ملف الصحراء وإهدار املكاسب املوريتاني  يف الصحراء وط
 املوريتانيني أدراج الرياح.
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 1235حىت هناي   1230واملقدم حممد خونا ولد هيدال  الي  طو  احلكم مني 
كان منحاًزا جل ه  ال وليساريو، ىنل اهتمه ال عض ىنتسخري كل املاوارد املوريتانيا    

  يف خلدم  ج ه  ال وليساريو حىت إنه اعترف ىناجلمهوريا  العرىنيا  الصاحراوي   
من ىنلدة ىنري أم غرين ىنا  على خلفي  اقتراب اجلدار األمين املغر 1235ش اص /فرباير

املوريتاني ، كما قط  العالقات املوريتاني  م  الشقيق  املغرب على خلفي  اهتامه هلا 
 الفاشل . 1231آذار /مارس 15ىنالضلوع يف حماول  انقالب 

 19  طو  احلكم يف ال الد مني أما العقيد معاوي  ولد سيد  أمحد الطاي  الي
فقد اختار احلياد يف قضي   9003آب /أغسطس 5حىت  1235كانون األول /ديسمرب

الصحراء واالىنتعاد مبوريتانيا عن الدوران يف فل  األطراف املتنازع  يف الصاحراء،  
وقد جنح يف التوازن الدقيق يف عالقات موريتانيا م  املغرب واجلزائر؛ وهو شا ء  

، 9001إ   9003يه العقيد عل  ولد حممد فال يف الفترة االنتقالي  ما ىناني  درج عل
وقد جتسد ذل  التعاط  يف زيارطه للجزائر واملغرب وإرساله رسال  هتنئ  إ  حممد 
ع د العزيز رئيس ج ه  ال وليساريو مبناس   ط سيس ما يجعرف ىناجلمهوري  العرىنيا   

التزامه ىندعم الشاعب الصاحراو  يف   الصحراوي  حيمل أكد عل  ولد حممد فال 
 طقرير مصريه.

ومل ي ت الرئيس املوريتا، املنتخب سيد  حممد ولد الشيخ ع اد ا، ىنا     
ش ء رغم ما ميلكه من اخلربة العلمي  والثقاف  الروحي  والديني ، فتصرف م  ملف 

ايل الصحراء كما طصرف سلفه عل  ولد حممد فال. ومل يقدم الرئيس املوريتا، احل
اجلنرال حممد ولد ع د العزيز أداء يجيَكر ىنل اطسام أداهه الدىنلوماسا  عموًماا    
ىناالرجتالي  وعدم االستقرار وعدم االنسجام م  األشقاء واجلريان، وهو ش ء متوق  

 من شخص ال ميل  أي  جترىن  يف القيادة وال يستم  ملستشاريه.
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 خاتمة

ب اإلس ا، منها ىنعد طوقيا  اطفاقيا    شهدت قضي  الصحراء مني االنسحا
الكثري من املشاكل والتمايز ىناني   1213طشرين الثا، /نوفمرب 15مدريد الثالثي  يف 

الدول املغارىني  اليت كان من املؤمل أن طكون نواة لوحدة مغارىني  عرىني  وإسالمي ، 
لكن التنافس يف طدىنري ملف أو قضي  الصحراء خلق هوة سحيق  ىناني األقطاار   
املغارىني ، ىنلغت حد القطيع  وغلق احلدود واحلرب الطاحن  ىنشكل م اشر وغاري  
م اشر وىنالوكال . ويف خضم هيا املناخ املل د ىنغيوم عدم التفاهم ىنني املغرب مان  
جه ، واجلزائر وج ه  ال وليساريو من جه  ثاني ، فإن القضي  ىنعد وقف إطاالق  

، وىنني ج ه  ال وليساريو واململكا   1212آب /النار ىنني اجل ه  وموريتانيا أغسطس
طراوح مكاهنا. ومل ط ُل منظم  الوحدة اإلفريقي  جهًدا من أجل إجياد  1233املغرىني  

حل هليه القضي  لكنها فشلت ويئست من إجياد حل يري  أطراف القضي ، ىنال  
أص حت متهم  ىناالوياز ألحد األطراف وىنالتايل فقدت مصداقيتها، فحجّول امللف 

ويل حيمل استلمته منظم  األمم املتحدة وجملس األمن؛ ومني ذلا  الوقات   للتد
اع نااز اع إلجياد طسوي  هلايا ال نازواملنظم  الدولي  طسعى جاهدة م  أطراف ال

الطويل الشائ  واملعقد ىندًءا مبخطط التسوي  الي  اقترحه األمني العاام لألمام   
ول وحكوماات منظما    املتحدة خافيري ىنرييز ديكويالر ورئيس مؤمتر ورهساء د

آب /أغساطس  50اع من حيمل امل ادأ يف  نازالوحدة اإلفريقي  وق لته أطراف ال
وما عرفه هيا املخطط من طعثرات وجتاذىناات أدت إ  اساتحال  خطا      1230

التسوي  نظًرا لتش مل كل طرف مبواقفه. ووجدت املنظم  الدولي  نفسها عااجزة  
وي . وأمام هيا اجلمود حبثت املنظما   عن طنظيم االستفتاء الي  طقتضيه خط  التس

الدولي  عن شخصي  وازن  طتمت  ىناملصداقي  والكاريزمي  فوق  االختيار على وزيار  
اخلارجي  األمريك  األس ق جيمس ىنيكر م عوًثا شخصًيا لألمني العام لألمم املتحدة 
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. وقاد اطسام أداهه ىنالديناميكيا     1221آذار /املكلف ىنقضي  الصحراء يف مارس
اع يف عدة أماكن خمتلفا   نازاجلدي  واالجتهاد فقام ىنعقد عدة لقاءات ىنش ن الو

متاوز  /يوليو 90و 12ولندن  1221حزيران /يونيو 95و 95منها اجتماع لش ون ، 
، متخض عنها اطفاق هيوسنت ىناني  1221أيلول /س تمرب 11-15، وهيوسنت 1221

معايري حتديد اهلوي  ىنالنسا    اململك  املغرىني  وج ه  ال وليساريو. كما حجددت فيها 
للناخ ني يف االستفتاء املزم  طنظيمه، ومت طنظيم حمادثات ىنرلني الايت انعقادت يف   

اليت أفرزت مالمح اطفاق اإلطار أو ما يجعارف   9000أيلول /س تمرب 92-93الفترة 
ىناخليار الثالمل ألنه يضيف خيار احلكم اليايت إ  اخليارات الساىنق : االستقالل أو 

طشارين الثاا،   /نوفمرب 95النضمام للمغرب؛ حيمل عجرض على جملس األمن يف ا
، ويقض  ىنقيام حكم ذايت واس  يف الصحراء املتنازع عليها حتت إشاراف  9001

املغرب، كما طقض  هيه امل ادرة مبمارس  سكان اإلقليم إدارة ذاطي  عان طرياق   
طدىنر الشؤون احمللي  لإلقلايم  هيئات طنفييي  وطشريعي  وقضائي  قد فّصلناها ساىنًقا، 

ىناستثناء الدفاع، واخلارجي ، والنقد. ف ار؟ املغرب مقترح ىنيكر هايا يف حاني   
رفضته ال وليساريو واجلزائر واعتربطاه التفاًفا على حاق الصاحراويني يف طقريار    

 مصريهم وختلًيا من املوظفني األمميني عن حيادهم.
عام لألمم املتحدة فكارة العاودة   طرح األمني ال 9009ش اص /فرباير 12ويف 

 15للتقسيم ط سيًسا على ساىنق  التقسيم ىنني موريتانيا واملغرب يف اطفاقي  مدرياد  
، لكن املغرب رفض الفكرة، ورد على حضور ىنوطفليق  1213طشرين الثا، /نوفمرب

احتفاالت ذكرى ط سيس ج ه  ال وليساريو، ىنزيارة املل  حممد السادس إلقلايم  
؛ حيمل قال: إن املغرب ال ينو  التفريط يف أ  شارب  9009آذار /ارسالصحراء م

 من الصحراء.
وىنعد رفض اخليار الثالمل وفكرة التقسيم ىندأ ىنيكر من جديد ط ًقاا لقارار   

 9005كاانون الثاا،   /يناير 11-15يف الفترة  9009لعام  1592جملس األمن رقم 
ن خط  جديادة للساالم،   اع والدول اجملاورة، حبًثا عنازحمادثات م  أطراف ال

وأثناء زيارطه للجزائر ونواكشوص قدم الوسيط األمم  مقترًحا جديًدا ّ اه: "خمطط 
السالم من أجل طقرير مصري شعب الصحراء الغرىني "، ويقض  ىن ن طظل الصحراء 



 

115 

أعوام،  3و 5الغرىني  جزًءا من املغرب وأن طتمت  حبكم ش ه ذايت لفترة انتقالي  ىنني 
ن اإلقليم ىنعد ذل  يف استفتاء ىنني االستقالل واستمرار احلكم شا ه  مث خيري سكا

 11اليايت أو االندماج يف املغرب، فرفض املغرب خيار االستفتاء واالنفصال وقّدم 
م ادرة للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت يف الصاحراء فقاىنلتاها    9001نيسان /إىنريل

ج ه  ال وليساريو من أجل  ال وليساريو ىنالرفض حيمل قدمت مقترًحا ّ ته: مقترح
حل سياس  مق ول ومتفق عليه ويفض  إ  طقرير مصري شعب الصحراء الغرىنيا   

 .9001نيسان /إىنريل 10
استقال ىنيكر وجاء ىنعده فان والسوم واستقال هو اآلخر ىنعد أن وصل ملرحل  
الي س وقد صّرح ىناستحال  استقالل الصحراء وفصلها عان املغارب. وخلفاه    

س وال يزال يدىنر امللف ىنعد أن سح ت منه اململك  املغرىنيا  الثقا    كريستوفر رو
 وق لت استمراره ىنتطمني احلياد.

 ومل طؤد جوالت منهاست رغم كثرهتا لنتيج  طجيكر، وىنعاد ظهاور ماا    
طجعّلق آمال ك رية على الشعوب املغارىنيا    ىنا ،اصُطلح على طسميته ىنالرىني  العر

يف فرض حل لقضي  الصحراء وويا  حاد    ىنعد أن طنتزع حريتها وحترر إرادهتا
 للخالفات ىنني األقطار املغارىني  لتكون صًفا سياسًيا واحًدا وطكتاًل اقتصادًيا قوًياا  
يف مواجه  التكتالت العاملي ، ويجسّوى مشكل األسر الصحراوي  اليت عانت كاثرًيا  
 من التشتت والتمزق وطقطي  األوصال، وهو ش ء جيب أن ينته ؛ ولان حتال   

اع نااز القضي  إال ىنالتحّل  ىناحلكم  واحلنك  والواقعي  من جه  أطاراف ال  هيه
حجلم وطماوح عناد اجلميا     ىنا  والدول اجملاورة املعني  ىنالقضي ؛ فاحلل املغار

واملراهن  على حل قضي  الصحراء عن طريق الوحدة املغارىني  أواًل لن يكون رهاًنا 
فاململك  املغرىني  أقصى طموحهاا  حيقق لكل األطراف ما ططمح إليه؛ خاسًرا ألنه 

ألهنا طعا، من هااجس  ىنا  ط قى الصحراء الغرىني  يرفرف عليها العلم املغرهو أن 
التجزئ  ومستعدة لق ول خيارات خارج خيار االنفصاال؛ وإذا وجّحاد املغارب    

فسيحّل علمجه حمل أعالم التجزئ  وهو ما ستطمئن لاه نفاوس ج ها     ىنا  العر
 من عقدة االحتالل واالستعمار وهو ما مل يكن مطروًحا يف ال وليساريو اليت طعا،
 حال الوحدة املغارىني .
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وطعا، اجلزائر من عقدة ىنسط النفوذ والتنافس م  املغارب والتماايز ما     
ألن األيديولوجيا األساسي   ىنا ،طرحها، وهو اختالف سيختف  ىنعد الرىني  العر

شترك  للشعوب؛ وىنالتايل ستغلب هى احلري  والعدال  واملصلح  املىنا  للرىني  العر
مصلح  سكان الصحراء اليت لن طكون إال جزًءا من كل وه  مصالح  املنطقا    

ما هو احلل  ىنا ،املغارىني  كلها. وم  اقتراب مؤشرات حل القضي  ىنعد الرىني  العر
 الي  ستفريه اإلرادة الدولي  واإلرادة الشع ي  العرىني  احلرة هليه القضي ؟
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 ا توصيا  ومقترح

أواًل: جيب التركيز على م ادرة احلكم اليايت املغرىني  وططويرهاا وحتساينها   
يلها على أرض الواق  منها ننطلق وعليها نؤسس نازووي  استراطيجي  لتفعيلها وط

 ىنا .للتكامل املغار
ثانًيا: صيغ  عملي  للحل: إن احلل سيكون عصارة جلمي  احللول وامل ادرات 

اطفاق اإلطار، خيار  - االندماج - الستفتاء: االستقاللالساىنق : "خط  التسوي ، ا
احلكم اليايت املوس ، حل التقسيم: طقسيم الصحراء ىنني ج ه  ال وليساريو واملغرب 

، خمطط السالم لتقريار  1213ط سيًسا على ساىنق  التقسيم ىنني املغرب وموريتانيا 
حتت احلكم اليايت،  ال قاء - االندماج - مصري شعب الصحراء الغرىني : االستقالل

م ادرة املغرب للتفاوض ىنش ن احلكم اليايت يف الصحراء الغرىني  ومقتارح ج ها    
 ال وليساريو للحل.

فاإن احلال    ىناا ، وإذا است عدنا االنفصال م اشرة يف أفق االندماج املغار
األنسب هو أن يفوض أطراف القضي  ىنشكل كامل للمنظم  الدولي ، طرطيب أمور 

اع؛ فاألمم املتحدة لاديها مان   نازء جسور الثق  ىنني أطراف الحل القضي  وىننا
الكفاءة واخلربة ما يكف  لطم ن  الفرقاء وإعالن الثق  مس ًقا يف كل ما ستسفر عنه 
عملي  التسوي  اليت ستتم عرب صيغ  طوفيقي  ىنني خيارات االستقالل، واالنادماج،  

 واحلكم اليايت.
ل التام م اشرة خيار مست عد وغري واقع ، إذا سّلمنا جداًل ىن ن خيار االستقال

ق ل املرور مبرحل  التسيري اليايت لإلقليم من طرف الساكن  أو حتات إدارة األمام   
املتحدة، كيل  االندماج التام يف املغرب وإلغاء اخلصوصاي  الثقافيا  للمنطقا     

يا   ومنعها من االستفادة من أ  امتياز ما دام احلل لن يكون إال مبخطط ي خي مج
 اخليارات يف احلس ان نقترح اخلطوات التالي  كممر للحل:
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إحالل السلط  األممي  حمل السلطات املغرىنيا  وج ها  ال وليسااريو     -أ
وانكماش القوات املغرىني  وقوات ج ه  ال وليساريو يف أماكناهما دون  
طصرف أو االىنتعاد عن أماكن السكان وطر؟ القوات األممي  طتصارف  

 الوحيد يف اإلقليم.وك هنا الالعب 
طكون األمم املتحدة ه  املسؤول  عن األمن، وطسيري األمور العسكري   

 والسلط  املدني  يكون حتت راي  األمم املتحدة.
طتو  األمور اإلداري  واالجتماعي  وطعد إعداًدا جيًدا للمرحل  االنتقالي ،  

لفصال  طكون هيه السلط  املدني  منش ة ىنقرار من جملس األمن حتت ا
 الساىن  مما يضمن هلا القوة الشرعي  واملعنوي .

عودة مجي  الصحراويني من املنفى واملخيمات إ  أراييهم ومانحهم   -ب
احلري  واألمان ىندون شروص، إال املظاهر املسلح  والتنظيمات الثوريا   
فيدخل اجلمي  ىنطاىن  مد، ومسامل صرف ال يتميازون عان ىنااق     

يف اإلقليم. وطقدم األمم املتحدة الضامانات  الصحراويني اليين كانوا 
الالزم  لكل الصحراويني من املالحق  واملضاايق . طنساحب هايه    
الضمانات على كل الصحراويني اليين كانوا يف املنفى مبن فيهم ج ه  

 ال وليساريو والصحراويون املوالون للمغرب.
يف العاودة   جل ه  ال وليساريو وجهازها التنظيم  واملؤسس  كامل احلريا  

ىنصفتهم أفراًدا إ  الصحراء واملسامه  يف الفترة االنتقالي  أو ال قاء حيمل 
هم حىت طنجل  األمور وطظهر النتائج م  يمان األمم املتحدة حقهام  

 يف املسامه  من مواقعهم.
شروع األمم املتحدة ىنشكل فور  يف إجراء إحصاء دقياق وشافاف    -ج

أساًسا حلال  مدني  مضا وط ، متانح   وشامل يفرز قاعدة ىنيانات طكون 
للسكان هوي  خاص  ميزهتا أهنم حتت احلماي  الدوليا  ولايس حتات    
احلماي  املغرىني  وال غريها م  مراعاة يرورة التحيني املتواصال هلايه   

                  طالق..." اليت جيب أن   -      زواج  -     وفاة   -      "والدة ال يانات والسجالت 
                      ألن طكون نواة لسجل مد،                                    طكون من اجلودة والدق  مبا جيعلها صاحل  
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                                                             قاىنل للت سيس عليه واالنطالق منه إما إ  االستقالل أو ال قاء يف كنف 
                اململك  املغرىني .

احلد من الدعاي  السياسي  املنظم  وإعطاء األولوي  للحريا  الفرديا     -د
 واحلرك  االقتصادي  طيل  الفترة االنتقالي .

مرنا  طسامح لكال سااكن      حر ومبعايري  ا  طنظيم استفتاء شع - اه
الصحراء، اليين حيملون اهلوي  املؤقت ، ىناالقتراع حسب اجلدول الزمين 
الي  يراه خرباء األمم املتحدة كافًيا إلمتام العملي  وىنعد فارز نتاائج   

اع نااز االستفتاء طعلن النتيج  وططو  األمم املتحدة واملنطق  صفح  
وأّخار هنضا    ىناا   طويل ومعقد وشائ  شّل حرك  االحتاد املغار

 .ف طاقاهتا على حساب ال ناء والتنمي نازالشعوب واست
اع الصاحراء،  نااز ثالًثا: ين غ  على الدول  املوريتاني  أال ط قى سل ي  جتاه 

حر  هبا أن طستثمر حيادها لل حمل عن حل لقضي  الصحراء اليت شالت احتااد   
املغارب   فوقوف موريتانيا على مساف  واحدة مان شاقيقتيها  ىنا  املغرب العر

واجلزائر ىناإلياف  إ  قرهبا من السكان الصحراويني اليين طشتر؟ معهم يف رواىنط 
 النسب والثقاف  والدين واللغ  والتاريخ املشتر؟، كلها عوامل جتعال موريتانياا   

اع نااز أكثر كفاءة للعب دور الوسيط ىنني أشقائها وىنالتاايل طساهيل حال ال   
 املستعص .

طتخلص من الركود واجلمود يف طعاطيها م  قضي   راىنًعا: حيسن مبوريتانيا أن
اع طراع  ططلعات أطاراف  نازالصحراء وذل  لن يكون إال ىنتقدمي م ادرة حلل ال

 اع.نازال
خامًسا: على اجملتم  املد، املوريتا، أال طغيب قضي  الصحراء عن اهتماماطه 

ن التخنادق  حيمل ميكنه املساعدة يف طقريب وجهات النظر ىنني أشقائه إذا اىنتعد ع
 يف خان  هيا الطرف أو ذا؟ ىنل املطلوب هو طضييق اهلوة ىنني األشقاء.

سادًسا: ين غ  على موريتانيا أن طكون وايح  يف طعاطيها م  قضي  الصحراء 
وأن طويح موقفها ىنشكل ال ل س فيه من كل امل ادرات اليت طقدمت هبا أطاراف  

 رة اليت ردت هبا ال وليساريو عليها".اع "م ادرة احلكم اليايت املغرىني  وامل ادنازال
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إن كان احلل األمثل لقضي  الصحراء يكمن يف م ادرة احلكم الايايت الايت   
طقدمت هبا املغرب، حيسن مبوريتانيا أال طت خر يف إقناع قيادي  ج ه  ال وليسااريو  
هبا، وىنالتايل اخلروج من م زق خيار االستفتاء وموقف جملاس األمان القايا     

توصل حلل طوافق  لقضي  الصحراء؛ فإطال  م زق قضي  الصحراء لان  ىنضرورة ال
طكون يف صاحل األطراف وال يف صاحل املنطق  املغارىني  اليت ياراد هلاا االنادماج    
واالحتاد، وحل القضي  لن يكون ولن يت ّطى إال ىنكسر اجلمود واملساوم  والتناازل  

اع؛ وهو ش ء نازل للمن كل األطراف، ما دام جملس األمن لن يتدخل لفرض ح
استنتجه الوسيط األمم  الساىنق ىنيتر فان والسوم، من خالل حتليله الي  نجشار يف  
جريدة ال اييس اإلس اني ، وحسب قوله: "إن املغرب يسيطر على جممال طاراب   
الصحراء، وإن جملس األمن ال يرغب يف ممارس  أ  يغط عليه؛ ليا فإن استقالل 

. فهيا االستنتاج لق  انتقاًدا حاًدا من ق ل أولئ  (1)ا"الصحراء أمر غري ممكن إطالًق
ول سياسًيا، عناد  نازاليين يرون أنه من غري األخالق  االنتظار من ال وليساريو ال

األمر الواق  مبجرد أن املغرب وجملس األمن عجزا ومل يتمكنا من احترام الشارعي   
سان    1315ألمم املتحدة الدولي ، كما هو منصوص عليه يف قرار اجلمعي  العام  ل

حول طصفي  االستعمار وطقرير املصري، وال من احترام رأ  حمكم  العادل   1250
؛ لكن ىنيتر فان والسوم أحس مبخاطر إعطاء ال وليساريو آمااًل 1213الدولي  لسن  

كاذىن  ىنتشجيعها على جتاهل األمر الواق  الي  لن يتغري أىنًدا، حسب حتليل ىنيتار  
ه مني مدة وجملس األمن يؤكد ىناستمرار وىنكل ويوح على أناه  فان والسوم، ألن

لن يكون هنا؟ إال حل طوافق ، ولسوء احلظ فإن من ساندوا ال وليساريو أنفقاوا  
ىنسخاء على أساس هيا النوع من التشجي ؛ لقد راهنوا ىنإصرار علاى أن جملاس   

ى اساتفتاء  األمن عاجاًل أو آجاًل سوف حيترم الشرعي  الدولي  ويرغم املغرب عل
يكون خيار االستقالل من ىنني خياراطه وهو ما مل يكن ما مل طتغري الويعي  احلالي ، 
ولن يكون الوسيط األمم  اجلديد األمريك  كريستوفر روس وهو املستعرب الي  

                                                 

-91األحد  - اع الصحراء الطويل واملضطرب، التجديد، اجلمع نازىنيتر فان والسوم:  (1)
السان    1253، العدد 9003آب /أغسطس 50، 92 اها، املوافق ل1592شع ان  92
 .9003آب /أغسطس 93لثامن  نقاًل عن جريدة ال اييس اإلس اني  يوم ا



 

100 

جييد اللغ  العرىني  أحسن حًظا؛ وىنالتايل ما دام األمر هكيا ين غ  ملوريتانيا أن طقن  
  وىنضرورة طفهم املخرج الي  سيؤد  إ  حل هيه القضي ، وإن أشقاءها ىنالواقعي

كان ي دو صعً ا وشاًقا سيؤد  إ  مفاويات للحل النهائ ، وهو أن يقتن  اإلخوة 
يف ج ه  ال وليساريو حبل يكون أقل من االستقالل التام، ما يضمنه احلكم اليايت، 

 يكون مق واًل للطرفني.
املغارىني  رهين  ألزم  الصحراء الغرىني ؟ وهال  ويف األخري مىت ستظل املنطق  

ست قى هيه املشكل  صامدة يف ظل ما طشهده املنطق  من طغيريات نتيج  للثاورات  
ىناا   العرىني ؟ وهل ستنجح الدىنلوماسي  الثوري  اجلديدة يف مّل مشل املغارب العر 
ا مىنا  وىنالتايل جتاوز مشكل  الصحراء؟ هل يدر؟ الساس  يف منطق  املغرب العر

سّ  ته مشكل  الصحراء للشعوب املغارىني  من ويالت ومتزق وفرق  وعادم احتااد   
 وفقر مدق  يلصق اجملتمعات ىن دمي التراب اليت حتتو  املعادن والثروات؟

اع وط زم القضاايا  نازمن املستفيد األكرب من إطال  م زق الصراع ودوام ال
اع نازفرض حل هليا ال هنا وهنا؟؟ ما الي  من  جملس األمن والقوى العظمى من

 الي  طال أمده؟
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 9امللحق 

 9195 نوفمبر 91اتفاقية مدريد الثالثية 
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 2امللحق 

 اتفاقية مدريد الثالثية 

 (9195تطرين الثاني /نوفمبر 91)

ىنعد أن اجتمعت الوفود املعتمدة، املمثل  حلكوماات، إسا انيا واملغارب    
على امل اادئ   1213طشرين الثا، /نوفمرب 15ت يف مدريد ىنتاريخ وموريتانيا، اطفق

 التالي :
الفصل األول: ط كيد إس انيا قرارها، الي  أعلنته مراًرا، يف األمم املتحادة،  
ىنتصفي  االستعمار يف الصحراء الغرىنيا ، وذلا  ىنويا  حاد للمساؤوليات      

 ل  املتصرف .والسلطات، اليت كانت طتوالها يف هيا اإلقليم، ىنوصفها الدو
الفصل الثا،: ط ًقا للقرار امليكور، ووفًقا للمفاويات، اليت أوصات هباا   
األمم املتحدة م  الطرفني املعنيني، طشرع إس انيا، فوًرا، يف إقام  إدارة مؤقتا ، يف  
اإلقليم مبشارك  املغرب وموريتانيا، وىنتعاون م  "اجلماع " وطجسّلم هلايه اإلدارة،  

طات، اليت طشري إليها الفقرة الساىنق ، وىنصدد ذل  وق  االطفاق املسؤوليات والسل
على طعيني حاكمني مساعدين، ىناقتراح من املغرب وموريتانيا، وذلا  ليعاوناا   

 .1215ش اص /فرباير 93احلاكم العام لإلقليم، يف مهامه فعلًيا وهنائًيا، ق ل 
 الل "اجلماع ".الفصل الثالمل: يجحَترم رأ  سكان الصحراء املعّ ر عنه من خ

الفصل الراىن : خترب األقطار الثالث  األمني العام لألمم املتحدة، مبا هاو مقارر يف   
 ، من ميثاق األمم املتحدة.55هيه الوثيق ، نتيج  للمفاويات اليت جرت وفًقا للمادة 

الفصل اخلامس: إن األقطار الثالث  املوّقع  طصّرح ىن هنا قد طوصلت إ  النتائج 
مدفوع  ىنروح مثلى من التفاهم واألخوة واحترام م ادئ ميثااق األمام   امليكورة 

 املتحدة، وذل  ك حسن مسامه  منها، يف حفظ السالم واألمن الدوليني.
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الفصل السادس: هيه الوثيق  قاىنل  للتنفيي، ىننفس اليوم الاي  طجنشار فياه    
يا ذن   ىناجلريدة الر ي  للدول . قانون طصفي  االساتعمار يف الصاحراء، الاي    

 للحكوم  اإلس اني ، أن طض  موي  التنفيي لاللتزامات اليت طتضمنها هيه الوثيق .
 محد  ولد مكناس: ممثل موريتانيا
 أمحد عصمان: ممثل اململك  املغرىني 
 كارلوس أرياس نافارو: ممثل إس انيا
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 3امللحق 

 اتفاقية تأيير اقتصاد الصحراء 

 «درةوثائق نا» 9191بين المغرب وموريتانيا 

 نصت هيه االطفاقي  على ما يل :
إن فخام  رئيس اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  وصاحب اجلاللا  ملا    

 50املغرب، اعت اًرا منهما لألمهي  اليت يولياهنا للرساائل املت ادلا  ىنيناهما ياوم     
، وحرًصا منهما على طعزيز العالقات املت ادلا  ىناني   1215طشرين األول /أكتوىنر

وخصوًصا يف ميدان التعاون االقتصاد  قّررا طنسيق جهودمها ووسائلهما ال لدين، 
 لتحقيق أهداف هيه االطفاقي .

سالمي  املوريتانيا  يف  املادة األو : يتفق الطرفان على إشرا؟ اجلمهوري  اإل
االطفاق ىنترطي اات   ارأس مال شرك  فوسفات ىنوكراع، على أن حتدد طرطي ات هي

 ىنني ال لدين.
لثاني : اطفق الطرفان على طنسيق جهودمها ووساائلهما مان أجال    املادة ا

استكشاف الثروات ال اطني  يف األقاليم الصحراوي  املسترجع ، وذل  مان أجال   
استغالهلا ىنصورة مشترك ، وألجل هيا الغرض ستجحدث شركات خمتلطا  ىناني   

لعملي  مؤسسات موريتاني  ومغرىني  طاىنع  لكل من الدولتني، وستحدد املقتضيات ا
 هليا التعاون مبقرر مشتر؟ حيدد كل حال  على حدة.

املادة الثالث : يستعمل الطرفان املتعاقدان كل جهودمها من أجل طنمي  طعاوهنما 
يف ميدان الصيد ال حر ، وهليا سيمنح كل منهما الطرف اآلخر أكثر ما ميكن من 

ويشاجعان ىنوجاه    التسهيالت يف املياه ال حري  لألراي  الصحراوي  املسترجع 
خاص إحداث شركات خمتلط  للصيد ال حر . وسيتم حتديد مقتضايات هايا   
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التعاون ىناطفاق مشتر؟ ىنني ال لدين وألجل احلفاظ على ثرواهتما ال حريا  قارر   
 الطرفان إنشاء جلن  خمتلط  للصيد ال حر .

ائق املادة الراىنع : سيدخل هيا االطفاق حيز التط يق اىنتداء من طاريخ ط ادل وث
 التصديق وفًقا للمسطرة الدستوري  املت ع  يف كل من ال لدين.

 "وثيق  نادرة" 1215: اطفاقي  طرسيم احلدود ىنني املغرب وموريتانيا 5امللحق 
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 1امللحق 

 اتفاقية ترأيم الحدود بين 

  9191المغرب وموريتانيا 

 «وثيقة نادرة»

 نصت هيه االطفاقي  على ما يل :
ري  اإلسالمي  املوريتاني ، وصاحب اجلالل  مل  املغرب إن فخام  رئيس اجلمهو

عن حمكما    1213طشرين األول /أكتوىنر 15استنادا إ  الرأ  االستشار  الصادر يوم 
العدل الدولي  والي  يعترف ىنوجود رواىنط قانوني  ىنني مل  املغرب وىنعض الق ائال  

نها حقاوق طتعلاق   وكيا االعتراف ىنوجود حقوق وم اليت طعيش يف إقليم الصحراء.
وط ًقا للتصريح امل دئ  الاي  مت   ىناألرض طشّكل عالق  قانوني  م  اجملموع  املوريتاني .

، والي  ينقال اإلدارة املؤقتا    1213طشرين الثا، /نوفمرب 15التوقي  عليه مبدريد يوم 
مبشارك  املغرب وموريتانيا وىنتعاون م  اجلماع  الصاحراوي ، واعت ااًرا الستشاارة    

؛ يقرران إىنرام هيه 1215ش اص /فرباير 95ماع  اليت اجتمعت يف دورة استثنائي  يوم اجل
 االطفاقي  ويعّينان هليا الغرض مفوييهما، ومها وزيرا خارجي  ىنلديهما.

املادة األو : طوصلت األطراف العليا املتعاقدة إ  اطفاق مشتر؟ ينص علاى  
وريتاني  واململك  املغرىني  ير ها اخلط أن حدود الدول  ىنني اجلمهوري  اإلسالمي  امل

املستقيم الي  ي تدئ من نقط  التقاء الشاطئ األطلس  م  خط العرض الشامايل  
 الاي  يلتقا     95، والي  يتجه إ  نقط  االلتقاء ىنني خط العرض الشمايل 95

 ، وإن التقاء هايا اخلاط املساتقيم ما  احلادود      15ىنا  م  خط الطول الغر
اإلسالمي  املوريتاني ، يشّكل خط احلدود اجلنوىنيا  الشارقي     احلالي  للجمهوري 
 للمملك  املغرىني .
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وانطالًقا من هيه النقط  فإن خط احلدود وو الشمال م  خط احلدود احلايل 
"، كماا  232-300للجمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  إ  نقط  التقاء اإلحداثيات "

 يه االطفاقي .ه  م ين  يف اخلريط  املوقع  وامللحق  هب
املادة الثاني : طشّكل حدود الدول  ىنني اجلمهوريا  اإلساالمي  املوريتانيا     

احلدود األريي  كما حتادد   واململك  املغرىني  حسب ما هو م ني يف املادة األو .
عمودًيا السيادة يف اجملال اجلو  وامتال؟ ما يف ىناطن األرض، أما ىنالنس   للهضا    

 يعترب اخلط الفاصل للحدود. 95رض الشمايل القاري  فعند خط الع
موريتاني  لويا  عالماات    -املادة الثالث : يتم طشكيل جلن  خمتلط  مغرىني  
 احلدود ىنني ال لدين حسب ما ورد يف املادة األو .

وطدخل هيه االطفاقي  حيز التنفيي يف التاريخ الي  يتم فياه ط اادل وثاائق    
هبا يف كل من ال لدين، ومبجرد ما طدخل هايه   التصديق ط ًقا لإلجراءات املعمول

 109االطفاقي  حيز التنفيي طجسّجل لدى األمان  العام  لألمم )املتحدة( وفًقا للماادة  
 من ميثاقها.
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 5امللحق 

 إلالن قيام الجملورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

 من طرف جبلة البوليأاريو من منفاها في الجكائر 

 (9191 طباط/فبراير 29)

 بأم اهلل الرحمن الرحيم
 

 " الصحراو  وهو ييّكر شعوب العامل ىن هنا قد أعلنت اإن الشعب "العرىن
يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العامل  حلقوق اإلنسان ويف قرار اجلمعي  العاما ،  

، يف دورهتا اخلامس  عشرة، الي  جاء ىنه ما يل : "إن شعوب العامل قد 1315رقم 
على أن طؤكد من جديد إمياهنا حبقوق اإلنسان األساسي  وىنكراما    عقدت العزم

الشخص اإلنسا، وقيمته وىنتساو  حقوق الرجال والنساء وحقوق األمم ك ريها 
وصغريها، وأن طعزز الرق  االجتماع  وطرف  مستوى احلياة يف جو مان احلريا    

 أفسح".
ي  على طل  الشعوب أو وإدراًكا للمنازعات املتزايدة، النامج  عن إنكار احلر

 إقام  العق ات يف طريقها؛ مما يشّكل هتديًدا خطرًيا للسلم العامل .
واقتناًعا منه ىن ن جلمي ، الشعوب حًقا، غري قاىنل للتصرف يف احلري  التاما ،  

 وممارس  سيادهتا ويف سالم  وحدة طراهبا.
وعماًل ىنوي  حد ىنسرع  وىندون قيد أو شرص لالستعمار جبميا  صاوره   

 املنايل .ومظاهره وذل  لتحقيق النمو االقتصاد  واالجتماع  والثقايف للشعوب 
يعلن للعامل أمج ، على أساس من اإلرادة الشع ي  احلرة القائم  على دعاائم  
االختيار الدميقراط  عن قيام دول  حرة مستقل  ذات سيادة وحكم وطين دميقراط  
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  املنهج، طجساّمى: اجلمهوريا    وحدو  االجتاه، إسالم  العقيدة وطقدمىنا  عر
 العرىني  الصحراوي  الدميقراطي .

وانسجاًما م  عقيدهتا واجتاهها ومنهجها، طعلن هيه الدول  العرىني  اإلفريقيا   
غري املنحازة، احترامها للمواثيق واملعاهدات الدولي  ومتسكها مبيثاق األمم املتحدة 

ا مبيثاق منظم  الوحدة اإلفريقيا ،  وارط اطها مبيثاق جامع  الدول العرىني ، وطقيده
 مؤكدة التزامها ىناإلعالن العامل  حلقوق اإلنسان.

يف اجلمهوري  الصحراوي  الدميقراطي  وقد عقد العازم  ىنا  إن الشعب العر
يجاهد سعلى محاي  استقالله ووحدة طراىنه والسيطرة على موارده وثرواطه الط يعي ، 

لى طدعيم السلم وطرسيخ األمن يف العاامل  م  كل الشعوب احمل   للسالم، للعمل ع
أمج  ومناصرطه جلمي  حركات حتريار الشاعوب، للاتخلص مان السايطرة      
االستعماري . ويف هيه اللحظات التارخيي  اليت يجعَلن فيها قيام الدول  اجلديدة يناشد 
أشقاءه ودول العامل قاط   االعتراف هبا، كما يعّ ر عن رغ ته الصادق ، يف ط اادل  

عالقات معها امل ني  على أساس من الصداق  والتعاون وعدم التدخل يف الشاؤون  ال
 الداخلي .

إن اجلمهوري  العرىني  الصحراوي  الدميقراطي ، طناد  اجملتم  الادويل الاي    
يسعى إلقام  احلق والعدل ويسعى لتوطيد دعائم السالم واألمن أن يساهم يف ىنناء 

 اهي  وطموحات اإلنسان هبا.الدول  اجلديدة من أجل كرام  ورف
اجمللس الوطين املؤقت ممثاًل إلرادة الشعب يف اجلمهوري  العرىني  الصاحراوي   

 الدميقراطي .
 ها.1525صفر  91م املوافق 1215ش اص /فرباير 11اجلمع  
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 1امللحق 

 اتفاق ألم بين الجملورية اإلأالمية الموريتانية 

  وجبلة تحرير الأاقية الحمراء وواد اللهب

 (9191)البوليأاريو 

 5انعقد ىناجلزائر عاصم  اجلمهوري  اجلزائري  الدميقراطي  الشع ي  اجتماع أيام 
م ىنني وفد موريتانيا ىنرئاس  املقدم أمحاد  1212آب عام /أغسطس 3نيسان /إىنريل

سامل ولد سيد  النائب الثا، لرئيس اللجن  العسكري  للخالص الاوطين الاوزير   
ئم  لّلجن ، وعضوي  املقدم أمحد ولد ع د ا،، عضو اللجنا   املكلف ىناألمان  الدا

العسكري  للخالص الوطين قائد أركان القوات املسلح ، ووفد صحراو  ىنرئاسا   
ىنشري مصطفى السيد األمني العام املساعد جل ه  ال وليساريو، عضو اللجن  التنفييي  

 وجملس قيادة الثورة، وعضوي  كل من:
  وزير اإلعالم، عضاو املكتاب السياسا  جل ها      حممد سامل ولد السال

 ال وليساريو وعضو اجمللس الوطين الصحراو .
 حممود ع د الفتاح، مسؤول قطاع أوروىنا يف ج ه  ال وليساريو.

 وىنعد املفاويات اطفق الطرفان على ما يل :
اعت اًرا لتش مل الطرفني املوريتا، والصحراو  ىناالحترام التام مل ادئ ميثااق  

  الوحدة اإلفريقي  ومنظم  األمم املتحدة املتعلق  حبق الشاعوب يف طقريار   منظم
 مصريها وىنعدم املساس ىناحلدود اجلغرافي  املوروث  عن فترة االستعمار.

واعت اًرا لرغ   الطرفني الصادق  يف إقام  سلم عادل وهنائ  ىنني اجلمهوريا   
دئ التعايش السلم  واالحتارام  سالمي  املوريتاني  وج ه  ال وليساريو ط ًقا مل ااإل

 املت ادل وحسن اجلوار.
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واعت اًرا حلاج  الطرفني امللح  إلجياد حل شامل وهنائ  للصاراع ىنشاكل   
 يضمن للشعب الصحراو  كامل حقوقه الوطني  وللمنطق  السلم واالستقرار.

ولن طوجد  -سالمي  واملوريتاني  ر ًيا أنه ال طوجد لديها طعلن اجلمهوري  اإل
 أي  مطالب طراىني  أو غريها على الصحراء الغرىني . -ديها ل

قررت اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني  اخلروج هنائًيا من احلرب اجلاائرة يف  
الصحراء الغرىني  حسب اإلجراءات املتفق عليها م  ممثل  الشاعب الصاحراو    

 )ج ه  ال وليساريو(.
طوجد لديها ولن طوجد لديها أيا    ثانًيا: طعلن ج ه  ال وليساريو ر ًيا أنه ال

 مطالب طراىني  أو غريها على موريتانيا.
ثالًثا: يقرر الطرفان: ج ه  ال وليساريو ىناسم الشعب الصحراو  واجلمهوري  

 اإلسالمي  املوريتاني  مبوجب االطفاق احلايل طوقي  سالم دائم ىنينهما.
السهر علاى طنفياي   راىنًعا: قرر الطرفان عقد لقاءات دوري  ىنينهما من أجل 

 اإلجراءات املتفق عليها يف ال ند "ب"من الفقرة األو .
خامًسا: يقرر الطرفان إرسال هيا االطفاق فور طوقيعه إ  كل من الارئيس  
الدور  ملنظم  الوحدة اإلفريقي  وأعضاء اللجن  اخلاص  واألمني العام ولكل مان  

لرئيس الدور  جملموعا  عادم   منظم  الوحدة اإلفريقي  ومنظم  األمم املتحدة وا
 االوياز.

 .1212آب /أغسطس 3حجّرر يف اجلزائر ىنتاريخ 
عن اجلمهوري  اإلسالمي  املوريتاني : املقدم أمحد سامل ولد سيد ، النائاب  
الثا، لرئيس اللجن  العسكري  للخالص الوطين والوزير املكلف ىناألمان  الدائما   

 للجن .
مصطفى السيد، األمني العام املساعد جل ها   عن ج ه  ال وليساريو: ال شري 

 ال وليساريو.
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 9امللحق 

 مقررا  مؤتمر القمة العربية الأابع في الرباط
 9191تطرين األول /عوتوبر 21-21خالل الفترة 

يف قضاي   ىناا   ، حول قضي  الصحراء: طوحيد املوقف العر15طوصي  رقم 
 الصحراء الغرىني 

قضي  الصحراء الغرىنيا ، وإن املاؤمتر إذ   الساىن ، ىنا  نظر مؤمتر القم  العر
ي د  ارطياحه الكامل ملا طوصلت إليه الدولتان الشقيقتان: اجلمهوري  اإلساالمي   
املوريتاني  واململك  املغرىني  من اطفاق ىنينهما ىناعت ارمها الطرفني املعنايني مبساتق ل   

 ولق وهلما مًعا الصحراء يعلن مساندطه التام  وط ييده الكامل ملوقف هاطني الدولتني
اللجوء إ  حمكم  العدل الدولي  استجاىن  لرغ تهما املعّ ر عنها ماؤخًرا ىناجلمعيا    

 العام  لألمم املتحدة يف دورهتا احلالي .
وطعترب الدول العرىني  قضي  الصحراء الغرىني  وطصفي  االستعمار منها، قضاي   

ارهاا صاديق  العارب    جوهري  هتم مجي  الدول العرىني ، وططالب إس انيا، ىناعت 
 التقليدي ، ىن ن طسرع ق وهلا لطلب املغرب وموريتانيا.
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 1امللحق 

 قائمة بإأماء بعض ضحايا الجيش الموريتاني 

 في حرب الصحراء الغربية 

 بين الجيش الموريتاني وجبلة البوليأاريو
 )خار جداا ُينطر ألول مرة في هلا البحث(

 وهؤالء من قطاع احلرس املوريتا، وهم:
كاانون الثاا،   /ينااير  12الرائد: أسويدات ولد وداد، طويف يف عني ىننتيل   -1

1215. 
 .1215طشرين األول /أكتوىنر 1املالزم: آىنو دياكيتا، طويف يف أزويرات  -9
 .1215نيسان /إىنريل 95املساعد أول: ل ات ولد ندح، طويف يف املستشفى  -5
 .1215كانون األول /ديسمرب 13املساعد: أمحد عثمان، طويف يف أمتيمشات  -5
كاانون األول  /ديسامرب  12الرقيب أول: موسى لولو س  طويف يف لكويرة  -3

1213. 
نيساان  /إىنريل 13الرقيب أول: سيد أمحد ولد حممد سامل، طويف يف العرقوب  -5

1215. 
 .1215نيسان /إىنريل 12الرقيب أول: س  داوودا، طويف يف ميج   -1
كاانون األول  /ديسامرب  3ىناز، طويف يف العرقوب  الرقيب أول: عثمان ولد -3

1215. 
كاانون  /ديسمرب 10الرقيب أول: املختار ولد أمحد شنان طويف يف ىنوجرطاال  -2

 .1215األول 
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 .1211متوز /يوليو 15الرقيب أول: س  آمادو صمب، طويف يف أزويرات  -10
 .1215نيسان /إىنريل 92الرقيب: حممد ولد صمب، طويف يف املستشفى  -11
 .1215متوز /يوليو 5الرقيب: ولد أواه ولد سيد أمحد، طويف يف طيشيت  -19
طشارين األول  /أكتوىنر 19الرقيب: حممد سامل ولد عمار، طويف يف أمتيمشات  -15

1215. 
 .1215طشرين األول /أكتوىنر 50الرقيب: أمحد ولد زياد، طويف يف ىنري كندوز  -15
 .1215كانون األول /ديسمرب 3لعرقوب الرقيب: هارونا صمب، طويف يف ا -13
 .1211كانون الثا، /يناير 93الرقيب: حممد ولد خلومي  طويف يف شوم  -15
 .1215ش اص /فرباير 91الرقيب: م ار؟ ولد ىنلخري، طويف يف أطواجيل  -11
 .1211آذار /مارس 13الرقيب: التهام  حممد طويف يف العركوب -13
 .1211آذار /مارس 5ن، طويف يف طشل الرقيب: حممد ولد ع د الرمح -12
 /أكتاوىنر  92الرقيب: حممد حممود ولد الطالب محاد ، طويف يف املستشفى  -90

 .1215طشرين األول 
 .1211حزيران /يونيو 13الرقيب: لربام  ولد أعليات، طويف يف املستشفى  -91
 .1211آب /أغسطس 15الرقيب: سيد ولد حممد السال  طويف يف املستشفى  -99
 .1211آب /أغسطس 15الرقيب: ىناه  ولد حممد، طويف يف معيتي   -95
 .1211آب /أغسطس 5الرقيب: عل  ولد عمار طويف يف طيشيت  -95
 .1211أيلول /س تمرب 95الرقيب: حممد األمني ولد سويد، طويف يف وادان  -93
 .1211أيار /مايو 95الرقيب: إىنراهيم ولد كنكو، طويف املستشفى  -95
 .1211أيلول /س تمرب 93رس : أمحد سامل ولد اعل طالب، طويف يف وادان احل -91
طشارين  /أكتوىنر 95احلرس : حممد امللقب أك يد أديارا، طويف يف ىنو األنوار  -93

 .1211األول 
طشارين الثاا،   /نوفمرب 1احلرس : الشيخ ولد أو دي ، طويف يف ىنري كندوز  -92

1211. 
طشرين الثاا،  /نوفمرب 1طويف يف ىنري كندوز يوم احلرس : ديا محاد  حممدو،  -50

1211. 
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طشرين الثا، /نوفمرب 1احلرس : ع د ا، ولد عثمان، طويف يف ىنري كندوز يوم  -51
1211. 

طشارين الثاا،   /نوفمرب 1احلرس : خاليدو حممدو، طويف يف ىنري كندوز يوم  -59
1211. 

 .1211طشرين الثا، /فمربنو 1احلرس : ىنا أوىنكر، طويف يف ىنري كندوز يوم  -55
طشرين الثاا،  /نوفمرب 1احلرس : أمحد ولد حممود، طويف يف ىنري كندوز يوم  -55

1211. 
 .1211أيار /مايو 1احلرس : آمادو صاديو، طويف يف أزويرات يوم  -53
أياار  /مايو 50احلرس : حممد ولد ىنو جنداي ، طويف يف املستشفى الوطين يوم  -55

1211. 
 .1211حزيران /يونيو 15حممد ولد العتيق، طويف يف املستشفى يوم احلرس :  -51
 .1211حزيران /يونيو 10احلرس : سر، ولد السال ، طويف يف ىنا سكنو يوم  -53
 .1211حزيران /يونيو 10احلرس : الدج آمادو ىنا، طويف يف ىناسكنو يوم  -52
حزيران /ونيوي 91احلرس : إطول عمرو ولد ىناب عل ، طويف يف املستشفى،  -50

1211. 
 .1211متوز /يوليو 15احلرس : عليون ولد م ار؟، طويف يف أزويرات يوم  -51
 .1211متوز /يوليو 15احلرس : عليون ولد ىنواد، طويف يف أزويرات  -59
 .1211آب /أغسطس 5احلرس : حممد هامات كان، طويف يف طيشيت  -55
 .1211آب /أغسطس 5ت احلرس : إىنراهيم ولد سيد أمحد، طويف يف طيشي -55
 .1211أيلول /س تمرب 93احلرس : ىناب ولد مود، طويف يف وادان يوم  -53
 .1211أيلول /س تمرب 93احلرس : سيدات ولد حممدون، طويف يف وادان يوم  -55
 .1211أيلول /س تمرب 93احلرس : املختار ولد عل  وادان،  -51
 .1211أيلول /س تمرب 93احلرس : ىنا آدما محاد ، طويف يف وادان يوم  -53
طشارين األول  /أكتوىنر 95احلرس : جنا  حممدو ىننتا، طويف يف ىنو األنوار يوم  -52

1211. 
 .1211طشرين األول /أكتوىنر 95احلرس : جمي و جالو، طويف يف ىنو األنوار  -30
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طشرين األول /أكتوىنر 95احلرس : سال آمادو حممدو، طويف يف ىنو األنوار يوم  -31
1211. 

 .1211متوز /يوليو 13احلرس : أال سان ىنوكر، طويف يف املستشفى الوطين يوم  -39
كاانون األول  /ديسمرب 3احلرس : إدوم ولد حممد، طويف يف العركوب يوم  -35

1215. 
 .1215كانون األول /ديسمرب 3احلرس : حاىني و يل، طويف يف العركوب يوم  -35
كانون األول /ديسمرب 3عركوب يوم احلرس : احلسني ولد الرشيد، طويف يف ال -33

1215. 
كاانون األول  /ديسمرب 3احلرس : أمحد ولد لوليدن، طويف يف العركوب يوم  -35

1215. 
كاانون األول  /ديسامرب  13احلرس : س  آدما ماالل، طويف يف أمتيمشات  -31

1215. 
كاانون  /ديسامرب  3احلرس : ل ات ولد أمحد كور ، طويف يف آوسرد يوم  -33

 .1215األول 
 .1211ش اص /فرباير 3احلرس : أديا هارونا شيلل، طويف يف العركوب يف  -32
 .1215ش اص /فرباير 12احلرس : الطالب ولد اخلاليف ، طويف القطار يوم  -50
 .1211آذار /مارس 15احلرس : الشيخ ولد املهد ، طويف يف أفدير؟ يوم  -51
 .1211آذار /مارس 13يوم احلرس : دوىنل ولد صمب، طويف يف املستشفى  -59
 .1211آذار /مارس 5احلرس : لو هامد ولد هيم، طويف يف طشل يوم  -55
طشارين األول  /أكتاوىنر  2احلرس : ىناب ولد حممد، طويف يف املستشفى يوم  -55

1211. 
 .1211نيسان /إىنريل 1طويف يف املستشفى يوم  ىنا ،احلرس : خماال رو -53
 .1211نيسان /إىنريل 13يف طشل يوم  احلرس : شامخ ولد حممد، طويف -55
 .1211نيسان /إىنريل 5احلرس : أمحداطو ولد ملين، طويف يف طشل يوم  -51
كاانون األول  /ديسامرب  2احلرس : حممد ولد حممود ، طويف يف إنال يوم  -53

1213. 
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 11احلرس : حممد األمني ولد حمماد ع اد ا،، طاويف يف آوسارد ياوم       -52
 .1215ش اص /فرباير

ش اص /فرباير 11احلرس : حممد م ريي  ولد حممد أمحد، طويف يف آوسرد يوم  -10
1215. 

 .1215آذار /مارس 90احلرس : سدايت ولد مسعود، طويف يف آوسرد يوم  -11
 .1215نيسان /إىنريل 15احلرس : ودا ولد ودا، طويف يف ميج  يوم  -19
 .1215نيسان /إىنريل 12ولد الطالب، طويف يف أزويرات يوم ىنا  احلرس : ما -15
 .1215نيسان /إىنريل 12احلرس : ديا ما مادو احلسني، طويف يف ميج  يوم  -15
 .1215نيسان /إىنريل 12احلرس : لفقه ع د ا، مول، طويف يف ميج  يوم  -13
 .1215أيار /مايو 11احلرس : صمب منكان، طويف يف العركوب يوم  -15
 3ني، طاويف يف أم التونسا  ياوم    احلرس : حممد حممود ولد حممد األما  -11

 .1215حزيران /يونيو
 .1215حزيران /يونيو 3احلرس : حممد ولد آىنوكا، طويف يف أم التونس  يوم  -13
طشارين األول  /أكتوىنر 1احلرس : ع د ا، ولد  ت، طويف يف أزويرات يوم  -12

1215. 
طشارين األول  /أكتوىنر 1احلرس : س  آىند ا، يارغو، طويف يف أزويرات يوم  -30

1215. 
طشارين  /أكتوىنر 95احلرس : الشيخ ولد الشيخ أمحد، طويف يف أزويرات يوم  -31

 .1215األول 
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 1امللحق 

 اتفاق اإلطار بطإن 
 مروك الصحراء الغربية

 طكون السلط  يف الصحراء الغرىني  على الشكل اآليت:
التشاريعي   ميارس سكان الصحراء الغرىني ، عن طريق هيئااهتم التنفيييا  و   .1

والقضائي ، السلط  الكلي  على إدارة احلكام احمللا  وامليزانيا  والنظاام     
اإلقليميني، وإنفاذ القوانني واألمن الداخل  والرعاي  االجتماعيا    ا  الضري

والثقاف ، والتعليم والتجارة والنقل والزراع  والتعادين ومصاائد األ اا؟    
نمي  احلضري  واملياه والكهرىنااء  والصناع  والسياسات ال يئي  واإلسكان والت

 والطرقات وال ني  األساسي  األخرى.
متارس اململك  املغرىني  السلط  الكلي  على العالقات اخلارجيا  "مباا فيهاا     .9

االطفاقات واالطفاقات الدولي "، واألمن الوطين والدفاع اخلارج  "مبا يف ذل  
جبمي  الوساائل املالئما "،   طعيني احلدود ال حري  واجلوي  والربي  ومحايتها 

ومجي  املسائل املتعلق  ىنإنتاج األسالح  واملتفجارات وىنيعهاا وحيازهتاا     
واستخدامها، واحملافظ  على السالم  اإلقليمي  من أي  حماوالت انفصالي  مان  
داخل اإلقليم أو خارجه. وىناإلياف  إ  ذل  يكون الَعَلم والعمل  واجلمار؟ 

ملعمول هبا يف اململك  ه  نفسها املعمول هباا يف  ونظم الربيد واالطصاالت ا
الصحراء الغرىني . وفيما يتعلق جبمي  املهام املوصوف  يف هيه الفترة؛ للمملك  

 أن طعّين ممثلني للعمل لفائدهتا يف الصحراء الغرىني .
طناص السلط  التنفييي  يف الصحراء الغرىني  هبيئ  طنفييي  طجنتخاب ىن صاوات    .5

مت حتديدهم ك شخاص مؤهلني للتصويت من ق ال جلنا     األشخاص اليين
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حتديد اهلوي  التاىنع  ل عث  األمم املتحادة لالساتفتاء يف الصاحراء الغرىنيا      
كاانون  /ديسمرب 50واملدرج  أ اههم يف قوائم الناخ ني املؤقت  "املنجزة يف 

" دون إثارة أ  طعون أو اعترايات أخرى. ولكا  يكاون   1222األول 
للترشح لعضوي  هليئ  التنفييي  "جيب أن يكون قد مت حتديده  الشخص مؤهاًل

كشخص مؤهل للتصويت"، كما هو ميكور آنًفا، وأن يكون ا ه مادرًجا  
يف قوائم الناخ ني املؤقت  امليكورة. وطجنتخب اهليئ  التنفييي  ملدة أرىن  سنوات 

اجلمعيا    وىنعد ذل  فصاعًدا طجنتخب اهليئ  التنفييي  ىن غل ي  أصوات أعضااء 
التشريعي . وطعني اهليئ  التنفييي  إداريني للدوائر التنفييي  ملدة أرىن  سانوات.  
وطناص السلط  التشريعي  جبمعي  طشريعي  يجنتخب أعضاهها م اشرة من ق ال  
الناخ ني ملدة أرىن  سنوات. وطناص السلط  القضائي  ىناحملاكم الايت طقتضايها   

هد الوطين للدراسات القضائي ، علاى أن  احلاج  ويتم اختيار القضاة من املع
يكونوا من الصحراء الغرىني . وطكون هيه احملاكم ه  املرج  فيماا يتعلاق   
ىنالقانون اإلقليم . وليكون الشخص مؤهاًل النتخااب أعضااء اجلمعيا     
التشريعي  جيب أن يكون قد ىنلغ الثامن  عشرة من العمر وأن يكون إما مقيًما 

، أو شخًصاا  1223طشرين األول /أكتوىنر 51مني  ىنشكل متواصل يف اإلقليم
 .9000طشرين األول /أكتوىنر 51ُأدرج ا ه يف قائم  اإلعادة إ  الوطن يف 

جيب أن حتترم مجي  القوانني اليت طقرها اجلمعي  التشريعي  ومجي  القارارات   .5
اليت طصدر عن احملاكم املشار إليها يف الفقرة أعااله، وأن طراعا  دساتور    

لك  املغرىني  خاص  فيما يتعلق ىناحلريات العام . وجترى مجي  االنتخاىنات املم
واالستفتاءات املشار إليها يف هيا االطفاق يف إطار الضمانات املالئم  ومتشًيا 

، إال إذا طعارض ذلا   1221م  قواعد السلو؟ اليت وافق عليها الطرفان عام 
 م  أحكام هيه القواعد.

ىني  وللهيئات التنفييي  والتشريعي  والقضاائي  التاىنعا    ال حيق للمملك  املغر .3
للسلط  يف الصحراء الغرىني  املشار إليها أعاله أن طقوم من جانب واحد ىنتغيري 
أو إلغاء وي  الصحراء الغرىني . وجيب أن طوافق اهليئ  التنفيييا  واجلمعيا    
يا التشريعي  يف الصحراء الغرىني  على أي  طغيريات أو طعاديالت علاى ها   
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االطفاق. ويجطرح وي  الصحراء الغرىني  على استفتاء للناخ ني املاؤهلني يف  
طاريخ يتفق عليه الطرفان يف هيا االطفاق خالل فترة السنوات اخلمس الايت  

 طل  اختاذ اإلجراءات األولي  لتنفيي هيا االطفاق.
ولك  يكون الناخب مؤهاًل للتصويت يف هيا االستفتاء جيب أن يكون قاد   

 ىنصورة دائم  يف الصحراء الغرىني  طيل  السن  اليت طس ق االستفتاء. أقام
يعرض األمني العام وساطته ومساعيه احلميدة ملسااعدة الطارفني يف هايا     .5

 االطفاق على طنفييه أو طفسريه.
يوافق الطرفان على طنفيي هيا االطفاق ىنسرع  وطلب مساعدة األمم املتحدة  .1

 هليا الغرض.
أ  من املغرب وال وليساريو ىنيل  ولكنهما وافقتا علاى النظار يف   مل يلتزم  .3

 األمر إذا ما كان يرورًيا لعقد اطفاق.
اع على الصحراء الغرىنيا  طضامن   نازمن أجل طعزيز طسوي  متفق عليها لل .2

حكومتا فرنسا والواليات املتحدة األمريكي  طنفيي هيا االطفاق من جاناب  
 الطرفني.

 

ر امللحق ىنتقرير األمني العام عن احلال  املتعلق  ىنالصحراء اطفاق اإلطا املصدر:
 .S\2001\613الغرىني  حتت رقم
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 91امللحق 

 نر مبادرة المغرب للحوم اللاتي
 ُقّدم  عمام األمم المتحدة

معايل األمني العام لألمم املتحدة، كما طعلمون، مل طفت  اململك  املغرىني  طعمل 
ف املتعلق ىنالصحراء، ملا فيه صاحل مجي  دول ىنعزم وإخالص على إجياد حل للخال

 ومبا يكفل األمن واالستقرار اجلهويني. ىنا ،املغرب العر
ومن هيا املنطلق، دأىنت اململك  على طقدمي دعم قو  وصادق للمجهودات 
امل يول  من طرف األمم املتحدة من أجل التوصل إ  حل هنائ  ومتفاَوض ىنشا نه  

 هليه القضي .
  طط يق املقترحات الساىنق ، اهلادف  إ  حل هيا اخلالف، أص ح وأمام استحال

، للدعوة إ  جتاوزه 9005هيا امللف يف طريق مسدود، مما حدا مبجلس األمن مني 
 ىنغي  التوصل إ  حل سياس  مق ول من مجي  األطراف.

ي  "امل ادرة املغرىن اواستجاىن  هليا النداء يشرفين أن أوافيكم ىنالوثيق  املتضمن  ل
للتفاوض ىنش ن نظام للحكم اليايت جله  الصحراء"؛ وذل  يف إطار سيادة اململك  

 ووحدهتا الوطني  والتراىني .
إهنا م ادرة طوافقي  وخّلاق  مسؤول  ومنفتح  ستمّكن، ىنالنظر ملضموهنا وغايتاها،  
مجي  الصحراويني سواء منهم املقيمون داخل اململك  أو املوجودون ىناخلاارج مان   

 ري الدميقراط  لشؤوهنم احمللي  من خالل هيئات متثيلي  طشريعي  وطنفييي  وقضاائي . التدىن
كما طتيح هيه امل ادرة م دأ طقرير املصري من خالل طع ري حّر دميقرط  وعصر  ىنش ن 

وهى ىنيل  مطاىنق  لنظام الشرعي  الدوليا  مساتوع   للقواعاد     نظام احلكم اليايت.
ا يف جمال احلكم اليايت فضاًل عن كوهنا طكفل احترام حقوق واملعايري العاملي  املعمول هب
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 اإلنسان وطعزيزها كما ه  متعارف عليها عاملًيا ويكرسها دستور اململك .
وإن اقتناع اململك  الراسخ ىن ن هيا املقترح سيخلق دينامي  جديادة، علاى   

دة للحاوار  مستوى املسار األمم  املتعلق ىنتسوي  هيا اخلالف، ىناعت اره يشّكل قاع
 والتفاوض والتوافق.

ويف هيا الصدد طعّ ر اململك  املغرىني  عن استعدادها لالخنراص ىنكل عازم، يف  
مفاويات جدي  ومعمق  م  األطراف األخرى وذل  من أجل املسامه  الفعلي  يف 

 إجياد حل سياس  وهنائ ، مق ول من طرف اجلمي  طاملا انتظره اجملتم  الدويل.
الدميقراط  واالستشارات الداخلي  واسع  النطاق الايت مت  وىنفضل املسلسل 

إغناهها مبشاورات على الصعيد الدويل يكون املغرب قد لّ ى النداء الصادر عان  
اجملموع  الدولي  من خالل الق ول ىناالخنراص يف مفاويات معمق  ودقيق  خبصوص 

 خمتلف جوانب هيه امل ادرة.
األطراف األخرى نفس اإلرادة السياسي   وط مل اململك  املغرىني  أن جتد لدى

للعمل حبسن ني  للتوصل للحل النهائ  املنشود هليا اخلالف والي  مان شا نه   
إشاع  السلم واألمن يف حميط جيوستراطيج  حمفوف ىناملخاطر والتهديدات، وطوفري 
الظروف املواطي  انسجاًما م  ططلعات الشعوب املغارىني  الن ثااق احتااد مغارب    

ستقر متضامن مزدهر ودميقراط  ىناعت اره شريًكا فاعاًل يف طعزيز التضامن مىنا  عر
 اإلفريق  وحماوًرا ذا مصداقي  ىنالنس   ملختلف شركاء املنطق .

وإذ أوافيكم ىنالوثيق  املتضمن  هليه امل ادرة أود أن أجدد ملعااليكم طشا مل   
تحادة، وأن الشاعب   اململك  املغرىني  ىناملثل الن يل  اليت جيسدها ميثاق األمام امل 

ىنكل مكوناطه ومشارىنه ليعقد آمااًل ك رية على ما ط يلونه م  م عاوثكم  ىنا  املغر
الشخص  من جمهودات، قصد إقناع األطراف األخرى ىناغتنام إمكانيا  السالم   
طتيحها هيه امل ادرة واآلفاق الواعدة الىت طفتحها ملستق ل أفضل ياوفر االساتقرار   

 منطق  ىنرمتها.زدهار للوالدميقراطي  واال
وإ، ألرجو من معاليكم التفضل ىنتوزي  هيه الرسال  وكيا الوثيق  املرفقا   

 هبا، ىنإحلاقها ىنتقريركم املق ل جمللس األمن.
 وطق لوا، معايل األمني العام، فائق ع ارات طقدير .



 

141 

 نر المبادرة المغربية 

 بطإن التفاوض لتخويل الصحراء حوما لاتياا

 للى إيجاد حل أياأي نلائي: التكام المغرب بالعمل
، يدعو األطراف ودول املنطق  إ  مواصال   9005ما فتئ جملس األمن مني  .1

طعاوهنا التام م  األمم املتحدة، لوي  حد للم زق الراهن وإلحراز طقدم وو 
 إجياد حل سياس .

 وطل ي  هليا النداء الصادر عن اجملموع  الدولي ، اخنرطات اململكا  املغرىنيا      .9
 يف دينامي  إجياىني  وىنّناءة ملتزم  ىنتقدمي م اادرة للتفااوض ىنشا ن نظاام     
للحكم اليايت جله  الصحراء، يف إطار سيادة اململكا  ووحادهتا الوطنيا     

 والتراىني .
طندرج هيه امل ادرة يف إطار ىنناء جمتم  دميقراط  حاداث ، يرطكاز علاى     .5

والتنميا  االقتصاادي    مقومات دول  القانون واحلريات الفردي  واجلماعيا   
واالجتماعي . وه  م ادرة واعدة ىنان ثاق مستق ل أفضل لسكان اجله  فضاًل 
عن أنه من ش هنا أن طض  حًدا للمعاناة من الفراق والنف  وأن طساعد علاى  

 حتقيق املصاحل .
طكفل اململك  املغرىني  من خالل هيه امل ادرة لكاف  الصاحراويني، ساواء    .5

داخل أو يف اخلارج مكانتهم الالئق  ودورهام الكامال يف   املوجودون يف ال
 خمتلف هيئات اجله  ومؤسساهتا، ىنعيًدا عن أ  متييز أو إقصاء.

ومن هيا املنطلق سيتو  سكان الصحراء، وىنشكل دميقراط ، طدىنري شؤوهنم  .3
ىن نفسهم من خالل هيئات طشريعي  وطنفييي  وقضائي ، طتمت  ىناختصاصاات  

فر هلم املوارد املالي  الضروري  لتنميا  اجلها  يف كافا     حصري . كما ستو
اجملاالت واإلسهامات الفعال  يف احلياة االقتصادي  واالجتماعيا  والثقافيا    

 للمملك .
حتتفظ الدول  ىناختصاصاهتا يف ميادين السيادة، السيما الادفاع والعالقاات    .5

 أمري املؤمنني. اخلارجي  واالختصاصات الدستوري  والديني  جلالل  املل 
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طرم  امل ادرة املغرىني  املفعم  ىنروح االنفتاح إ  طاوفري الظاروف املواطيا      .1
للشروع يف مسار للتفاوض واحلوار كفيل ىن ن يفض  إ  حل سياس  مق ول 

 من مجي  األطراف.
خيض  نظام احلكم اليايت املن ثق عن املفاويات الستشارة استفتائي  للسكان  .3

 ا مل دأ طقرير املصري وألحكام ميثاق األمم املتحدة.املعنيني ط ًق
ومن هيا املنطلق، فإن املغرب يوجه نداء إ  ىناق األطراف لك  طغتنم هايه   .2

الفرص  من أجل فتح صفح  جديدة يف طاريخ املنطق . كماا يعّ ار عان    
استعداده لالخنراص يف مفاويات جدي  وىنّناءة، انطالًقا من هيه امل ادرة وكيا 

 ن اإلسهام يف خلق مناخ الثق  الضروري  إلجناحها.ع
وهليه الغاي  ط قى اململك  مستعدة للتعاون التام م  األمني العام لألمم املتحدة  .10

 وم عوثه الشخص .

 العناصر األأاأية للمقترح المغربي:
للحكم اليايت مستلهم من مقترحات األمم املتحادة ذات  ىنا  املشروع املغر .11

ن األحكام الدستوري  املعمول هبا يف الدول القري   مان املغارب   الصل ، وم
 جغرافًيا وثقافًيا.

 وهو مشروع يقوم على يواىنط ومعايري متعارف عليها عاملًيا.

 اختصاصا  جلة الحوم اللاتي للصحراء: - ع
ميارس سكان جه  احلكم اليايت للصحراء داخل احلدود التراىني  للجه ، ومن  .19

نفييي  وطشريعي  وقضائي  ووفق امل ادئ والقواعد الدميقراطي ، خالل هيئات ط
عدة اختصاصات السيما يف امليادين التالي : اإلدارة والشرط  احمللي  وحمااكم  
اجله  على املستوى االقتصاد : التنمي  االقتصاادي  والتخطايط اجلهاوى    

ي  اجله  وطشجي  االستثمارات والتجارة والصناع  والسياح  والفالح  وميزان
ونظامها اجل ائ ، وال ع التحتي : املاء واملنشآت املائي  والكهرىناء واألشاغال  
العمومي  والنقل، وعلى املستوى االجتماع : الساكن والترىنيا  والصاح     
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والتشغيل والرياي  والضمان االجتماع  والرعاي  االجتماعيا ، والتنميا    
 الصحراو  احلسا، وال يئ .الثقافي  مبا يف ذل  النهوض ىنالتراث الثقايف 

طتوفر جه  احلكم اليايت للصحراء على املوارد املاليا  الضاروري  لتحقياق     .15
 طنميتها يف كاف  اجملاالت.

وطتكون هيه املوارد ىناخلصوص مما يل : الضرائب والرسوم واملسامهات احمللي   
غالل املقررة من لدن اجلهات املختص  للجه ، والعائدات املت طي  مان اسات  

املوارد الط يعي  املرصودة للجه ، وجزء من العائدات احملصل  مان طارف   
الدول  واملت طي  من املوارد الط يعي  املوجودة داخل اجله ، واملوارد الضروري  

 املخصص  يف إطار التضامن الوطين، وعائدات ممتلكات اجله .
ات السايادة،  حتتفظ الدول  ىناختصاصات حصري  خاص  منها ما يل : مقوم .15

السيما الَعَلم والنشيد الوطين والعمل ، واملقومات املرط ط  ىناالختصاصاات  
الدستوري  والديني  للمل  ىنصفته أمري املؤمنني والضامن حلري  ممارس  الشعائر 
الديني  وللحريات الفردي  واجلماعي ، واألمن الاوطين والادفاع اخلاارج     

  ، والنظام القضائ  للملك .والوحدة التراىني  والعالقات اخلارجي
ط اشر الدول  مسؤولياهتا يف جمال العالقات اخلارجي  ىنتشاور م  جه  احلكام   .13

اليايت للصحراء وذل  ىنالنسا   لكال القضاايا ذات الصال  امل اشارة      
 ىناختصاصات هيه اجله .

وجيوز جله  احلكم اليايت للصحراء، ىنتشاور م  احلكوم ، إقام  عالقات طعاون م  
 هات أجن ي  هبدف ططوير احلوار والتعاون ىنني اجلهات.ج

يزاول مندوب للحكوم  اختصاصات الدول  يف جه  احلكم اليايت للصحراء،  .15
 أعاله. 15املنصوص عليها يف الفقرة 

من جه  أخرى، متاَرس االختصاصات، اليت مل يتم التنصيص على ختويلاها   .11
 مب دأ التفري . صراح ، ىناطفاق ىنني الطرفني وذل  عمال

متثَّل ساكن  جه  احلكم اليايت للصحراء يف الربملاان وىن ااق  املؤسساات     .13
 الوطني ، وطشار؟ يف كاف  االنتخاىنات الوطني .
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 هيئا  الجلة: - ب
يتكون ىنرملان احلكم اليايت للصحراء من أعضاء منتخ ني من خمتلف الق ائال   .12

تراع العام امل اشار مان طارف    الصحراوي  وكيا من أعضاء منتخ ني ىناالق
جمموع سكان اجله . كما يتعني أن طضمن طشكيل  ىنرملان جه  احلكم اليايت 

 للصحراء نس   مالئم  من النساء.
ميارس السلط  التنفييي  يف جه  احلكم اليايت للصحراء رئيس حكوم  ينتخ ه  .90

 الربملان اجلهو  وينصّ ه املل ، وهو ممثل الدول  يف اجله .
يتو  رئيس حكوم  جه  احلكم اليايت للصحراء، طشكيل حكوما  اجلها     .91

ويعني املوظفني اإلداريني الضروريني ملزاول  االختصاصات املوكل  مبوجاب  
 نظام احلكم اليايت. ويكون رئيس حكوم  اجله  مساؤواًل أماام ىنرملاان    

 اجله .
املنازعات الناشئ  عن أن يجحِدث حماكم طتو  ال ّت يف   جيوز للربملان اجلهو .99

طط يق الضواىنط اليت طضعها اهليئات املختص  جله  احلكم اليايت للصاحراء.  
 وطصدر هيه احملاكم أحكامها ىنكامل االستقاللي ، وىناسم املل .

طتو  احملكم  العليا اجلهوي ، ىناعت ارها أعلى هيئ  قضائي  جبه  احلكم الايايت   .95
ل قوانني اجله  دون إخاالل ىناختصاصاات   للصحراء، النظر هنائًيا يف ط وي

 اجمللس األعلى واجمللس الدستور  للمملك .
جيب أن طكون القوانني واملراسيم التنظيمي  واألحكام القضائي  الصادرة عان   .95

هيئات جه  احلكم اليايت للصحراء مطاىنق  لنظام احلكم الايايت يف اجلها ،   
 وكيا لدستور اململك .

يف جمال ىنا    ىنكاف  الضمانات اليت يكفلها الدستور املغريتمت  سكان اجله .93
 حقوق اإلنسان، كما ه  متعارف عليها دولًيا.

طتوفر جه  احلكم اليايت للصحراء على جملس اقتصاد  واجتماع  يتشاكل   .95
من ممثل  القطاعات االقتصادي  واالجتماعيا  واملهنيا  واجلمعويا  ومان     

 شخصيات ذات كفاءات عالي .
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 الموافقة للى نظام الحوم اللاتي وتفعيله:مأار 
يكون نظام احلكم اليايت للجه  مويوع طفاوض ويجطرح علاى الساكان    .91

املعنيني مبوجب استفتاء حر، يمن استشارة دميقراطي ، ويعد هيا االساتفتاء  
ط ًقا للشرعي  الدولي  وميثاق األمم املتحدة وقرارات اجلمعي  العام  وجملاس  

 ممارس  حرة من لدن هؤالء السكان، حلّقهم يف طقرير املصري. األمن مبثاىن 
وحتقيًقا هليا الغرض، طلتزم األطراف ىنالعمل سوًيا، وحبسن ني ، مان أجال    .93

 طفعيل هيا احلل السياس  وموافق  سكان الصحراء عليه.
وإدراج نظام احلكم اليايت فيه ياماًنا  ىنا  كما طتم مراجع  الدستور املغر .92

ر هيا النظام وإحالله املكان اخلاص  الالئق  ىنه داخل املنظوم  القانوني  الستقرا
 للمملك .

طتخي اململك  املغرىني  كاف  اإلجراءات الالزم  من أجل إدمااج األشاخاص    .50
اليين طتم عودهتم إ  الوطن إدماًجا طاًما يف حظريطه؛ وذل  يف ظل ظاروف  

 ممتلكاهتم. طكفل احلفاظ على كرامتهم وسالمتهم ومحاي 
وهليه الغاي ، طصدر اململك  ىناخلصوص عفًوا شاماًل يست عد أيا  متاىنعا  أو    .51

طوقيف أو اعتقال أو ح س أو أ  شكل من أشكال الترهيب، ينا ين علاى   
 وقائ  مشمول  هبيا العفو.

ع الساالح والتساريح،   نازيف طدىنري عودة سكان املخيمات إ  الوطن و .59
املسلح  الىت طوجد خارج طراب اجله ، وكايا يف أ   وإعادة إدماج العناصر 

 مسعى يهدف إ  إقرار هيا النظام وطط يقه، مبا يف ذل  العمليات االنتخاىني .
إن اململك  املغرىني  ملقتنع  اليوم، مثل سائر أعضاء اجملموع  الدولي ، ىن ن حال   .55

يار، فاإن  اخلالف حول الصحراء لن يت ّطى إال ىنالتفاوض. وىنناء على هيا اخل
املقترح الي  نطرحه على أنظار األمم املتحدة، يشّكل فرص  حقيقيا  مان   
ش هنا أن طساعد على انطالق مفاويات، هبدف التوصل إ  حل هنائ  هلايا  
اخلالف يف إطار الشرعي  الدولي ، وعلى أساس إجراءات طوافقي  طنسجم م  

 دة.األهداف وامل ادئ اليت ينص عليها ميثاق األمم املتح
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ويف هيا السياق، يتعهد املغرب ىنالتفاوض حبسن ني  وىنروح ىنّنااءة منفتحا     .55
وصادق ، من أجل التوصل إ  حل سياس  هناائ  ومق اول مان مجيا      
األطراف، لتسوي  هيا اخلالف الي  طعانيه املنطق  ىنرمتها. من أجل ذلا ،  

لثقا ، كفيال   فإن اململك  على استعداد لإلسهام الفّعال يف طوفري مناخ من ا
 ىناملساعدة على إجناح هيا املشروع.

ط مل اململك  املغرىني  أن طستوعب األطراف األخرى دالل  املقترح ىنكل أىنعاده  .53
وأن طقّدره حق قدره وطسهم فيه إسهاًما إجياىنًيا وىنّناء، معتربة أن الدينامي  اليت 

   هنائي .أفرزهتا هيه امل ادرة طتيح فرص  طارخيي  حلل هيه القضي  ىنصف
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 99امللحق 

 نر مقترح جبلة البوليأاريو 

 من عجل حل أياأي مقبول ومتفق لليه 

 ويفضي إلى تقرير مصير طعب الصحراء الغربية

 :نكاع الصحراء الغربية تصفية اأتعمار - ع
ُأدرج إقليم الصحراء الغرىني  يف الئح  األقاليم غري املسارية   1253مني العام  .1

ي  االستعمار ىناألمم املتحدة. ويف هيا اإلقليم أجهضات  ذاطًيا لدى جلن  طصف
، وامل ني  1213عملي  طصفي  االستعمار ىنس ب الغزو واالحتالل املغرىنيني سن  

املتعلق مبنح االساتقالل لل لادان    1315على طنفيي قرار اجلمعي  العام  رقم 
 والشعوب املستعمرة.

اع نااز جملس األمن هايا ال عّرف كل من اجلمعي  العام  لألمم املتحدة و .9
اع طصفي  استعمار ىنني اململك  املغرىني  وج ه  ال وليساريو، والي  ياتم  نازىن

 حّله عرب ممارس  الشعب الصحراو  حلقه يف طقرير املصري.
ىناإلياف  إ  ذل ، فقد أقرت حمكم  العدل الدوليا  ىنوياوح، وىنطلاب     .5

طشارين  /أكتوىنر 15ر يف اجلمعي  العام  يف رأيها االستشار  القانو، الصاد
)ىن ن املعلومات املقدم  هلا ال طث ت أي  رواىنط سيادي  إقليمي  ىنني  1213األول 

إقليم الصحراء الغرىني  واململك  املغرىني  أو اجملموع  املوريتاني . وعليه، مل جتد 
 1315احملكم  رواىنط قانوني  من ش هنا الت ثري على طط يق قرار اجلمعي  العام  

ىنتصفي  االستعمار من الصحراء الغرىني ، وىنشكل خاص، ما يتعلق مب دأ  املتعلق
 طقرير املصري من خالل التع ري احلر عن إرادة شعب اإلقليم(.
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، وىنطلب من جملس األمان  9009كانون الثا، /يناير 92إياف  إ  ذل  ويف  .5
 أث ت املستشار القانو، لألمم املتحدة وىنويوح أن املغرب مل يكان القاوة  
املديرة لإلقليم، وأن اطفاقيات مدريد اليت طقّسم اإلقليم ىنني املغرب وموريتانيا 
مل طنقل السيادة إ  املوّقعني عليها، وأنه، يف األخري ال يتا ثر ويا  إقلايم    

 الصحراء الغرىني  كإقليم غري مسيَّر ذاطًيا هبيه االطفاقيات.

 :رحل النكاع يتم لبر تنظيم اأتفتاء لتقرير المصي - ب
اع الصحراء الغرىني  ىنتعريف املنتظم الدويل هو قضي  طصفي  نازونظًرا لكون  .1

استعمار، فإن اجلهود اهلادف  إ  طسويته هتدف إ  مانح الفرصا  لشاعب    
 يه لتقرير املصري.نازاإلقليم ليقرر مستق له من خالل استفتاء حر و

ىني  وج ه  ال وليساريو اع، اململك  املغرنازإن خط  التسوي  اليت ق لها طرفا ال .9
( واملكمَّال  1221) 520(، ويف قاراره  1220) 533وجملس األمن يف قراره 

من طرف  1221أيلول /ىناطفاقيات هيوسنت املتفاوض عليها واملوقع  يف س تمرب
اململك  املغرىني  وج ه  ال وليساريو، ىنرعاي  جيمس ىنيكر، امل عوث الشخص  

  ط ناه جملس األمن، وكيا خمطط الساالم  لألمني العام لألمم املتحدة، والي
لتقرير مصري شعب الصحراء الغرىني ، أو خمطط ىنيكر الي  وافق عليه جملاس  

(؛ كلها طنص على طنظيم استفتاء لتقرير املصري 9005) 1523األمن يف قراره 
 يف الصحراء الغرىني .

اأتعداد جبلة البوليأاريو للتفاوض حول تنظيم اأتفتاء لتقرير  - ج
مصير ومنح المغرب والمغاربة المقيمين في الصحراء الغربية ضمانا  ال

 :ما بعد االأتفتاء
إن ج ه  ال وليساريو، اليت أعلنت وقف إطالق النار من جانب واحد والي   .1

حتترمه جبدي ، وق لته ونفيطه ىن مان  يف خط  التسوي  اليت مبوج ها مت طشاكيل  
صحراء الغرىني  "مينورسو"، وكيا اطفاقات ىنعث  األمم املتحدة لالستفتاء يف ال

هيوسنت، وأوفت ىنكل االلتزامات اليت قطعتها على نفساها مان خاالل    
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التنازالت اليت أقدمت عليها واليت كانت مؤمل  أحياًنا من أجل طوفري فرصا   
للشعب الصحراو  ليقرر فيها مصريه حبري  جتدد ق وهلا ملخطط ىنيكر وطعلن 

رة م  اململك  املغرىني  ىنرعاي  األمم املتحدة حاول  استعدادها للتفاوض م اش
يه لتقرير املصاري  نازس ل طط يقه وكيل  حول ما له عالق  ىنتنظيم استفتاء 

يف الصحراء الغرىني  ىنالتوافق الصارم م  روح ونص قرار اجلمعيا  العاما    
، وىنالصيغ  املقترح  يف إطار خمطط ىنيكر وىنالتحدياد اخلياار ىناني    1315

 ني االنضمام إ  اململك  املغرىني  واحلكم اليايت.االستقالل وىن
إن ج ه  ال وليساريو طلتزم ىنق ول نتائج االستفتاء مهماا كانات، وإذا أدى    .9

االستفتاء إ  االستقالل فإهنا ملتزم  ىن ن طتفاوض م  اململك  املغرىني  ىنرعايا   
خبصاوص   األمم املتحدة، حول الضمانات املستعدة لتقدميها للمملك  املغرىني 

اجلوانب السياسي  واألمني  واالقتصادي  وكيل  للسكان املغارىن  يف الصحراء 
 الغرىني  ملدة عشر سنوات.

 الضمانات اليت سيتفاوض عليها الطرفان متضمن  يف: .5
االعتراف التام واملت ادل واحترام السيادة واالستقالل والوحادة التراىنيا     -

 النامج  عن فترة االستقالل. لل لدين وفًقا مل دأ احترام احلدود
منح الضمانات املتعلق  حبال  وحقوق وواج ات السكان املغارىن  يف الصحراء  -

الغرىني  مبا فيها املسامه  يف احلياة السياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  يف إقلايم  
الصحراء الغرىني . وهبيا اخلصوص ميكن للدول  الصحراوي  منح اجلنسي  أل  

 يطل ها ويقيم ىنشكل شرع  يف اإلقليم.ىنا  مواطن مغر
االطفاق على إجراءات منصف  ومفيدة للطرفني طسمح ىنتطوير االساتغالل   -

املشتر؟ للثروات الط يعي  املوجودة اليت ميكن أن طجكتشف وذل  يف فترة 
 زمني  حمددة.

صيغ للشراك  والتعاون االقتصاد  يف قطاعات اقتصادي  وجتاري  وماليا    -
 خمتلف .

طنازل الطرفني على أساس مت ادل عن أ  طعويض للدمار املاد  الاي    -
 وق  مني ىنداي  الصراع يف الصحراء الغرىني .
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التعاقد حول إجراءات أمني  م  اململك  املغرىني  وكيا ما  دول املنطقا     -
 اليت قد يهمها األمر.

ىني ، وكيا التزام الدول  الصحراوي  ىنالعمل جنً ا إ  جنب م  اململك  املغر -
 ىنا .م  دول املنطق  األخرى من أجل استكمال مسلسل االحتاد املغار

استعداد الدول  الصحراوي  للعمل م  املغرب ودول املنطق  األخرى مان   -
أجل احلفاظ على سلم واستقرار وأمن املنطق  ىنرمتها يف وجه التهديدات 

الصاحراوي   املختلف  اليت قد طواجهها. وىننفس الطريق ، ستنظر الدولا   
ىنإجياىني  إ  أ  طلب من األمم املتحدة واالحتاد اإلفريق  للمشاارك  يف  

 عمليات حفظ السالم.
إن اجل ه  الشع ي  مستعدة أن طدخل يف مفاويات م اشرة م  اململك  املغرىني   .5

حتت رعاي  األمم املتحدة ومبوافق  ودعم جملس األمن على أساس املقااييس  
الوصول إ  حل سياس  عادل دائام ومق اول مان     امليكورة آنًفا ىنغرض

الطرفني، ويوفر فرص  طقرير املصري لشعب الصحراء الغرىني  متاشًيا م  قرارات 
، جللب السالم  1315األمم املتحدة ذات الصل ، وأساًسا قرار اجلمعي  العام  

 ىنرمتها.ىنا  واالستقرار والرفاهي  ملنطق  املغرب العر
 www.arso.org يساريواملصدر: موق  ج ه  ال ول
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 92مللحق ا

 اتفاق هيوأتن
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 93امللحق 

 تقرير األمين العام لألمم المتحدة
الصادر لن مجلس األمن حول  9951نر القرار رقم 

 2119نيأان /إبريل 31قضية الصحراء بتاريس 

إن جملس األمن إذ يشري إ  مجي  قراراطه الساىنق  ىنش ن الصحراء الغرىنيا ،   .1
ط كيد دعمه القو  للجهود اليت ي يهلا األماني العاام وم عوثاه    وإذ يعيد 

الشخص ، وإذ يؤكد جمدًدا التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إ  حل 
سياس  عادل ودائم ومق ول للطرفني مبا يكفل لشعب الصاحراء الغرىنيا    
طقرير مصريه يف سياق طرطي ات طتماشى م  م ادئ ميثاق األمام املتحادة   

، وإذ يالحظ دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هايا الصادد، وإذ   ومقاصده
يكرر ط كيد دعوطه للطرفني ولدول املنطق  إ  أن طواصل طعاوهنا التام ما   
األمم املتحدة وم  ىنعضها ىنعًضا لوي  حد للم زق الراهن وإلحراز طقادم  

الي  ُقاّدم إ   ىنا  وو إجياد حل سياس ، وإذ حييط علًما ىناملقترح املغر
، وإذ يرحب ىناجلهود املغرىني  املتسم  9001نيسان /إىنريل 11األمني العام يف 

ىناجلدي  واملصداقي  والرامي  إ  املض  ُقدًما ىنالعملي  صوب التساوي ، وإذ  
 10حييط أيًضا علًما مبقترح ج ه  ال وليساريو املقادم إ  األماني العاام    

، 9001نيسان /إىنريل 15، وقد نظر يف طقريره املؤرخ يف 9001نيسان /إىنريل
الصادر عن جملس األمن حول قضي  الصحراء ىنتاريخ  1135نص القرار رقم 

. يؤكد جمدًدا يرورة االحترام التاام لالطفاقاات   9001نيسان /إىنريل 50
العسكري  اليت مت التوصل إليها م  ىنعث  األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء 

 الغرىني  ىنش ن وقف إطالق النار.
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هيب ىنالطرفني أن يدخال يف مفاويات دون شروص مس ق  وحبسن ني ، م  ي .9
أخي التطورات احلاصل  على مدار الشهور األخرية يف احلس ان، مان أجال   
التوصل إ  حل سياس  عادل ودائم ومق ول للطرفني، مبا يكفال لشاعب   

 الصحراء الغرىني  احلق يف طقرير مصريه.
املفاويات حتت رعايته ويادعو الادول    يطالب األمني العام أن يض  هيه .5

 األعضاء إ  طقدمي الدعم املالئم هليه احملادثات.
، طقرياًرا عان   9001حزيران /يونيو 50يطالب األمني العام أن يقدم، حبلول  .5

حال  هيه املفاويات اليت جتر  حتت رعايته والتقدم احملرز فيها ويعرب عن 
 رير ومناقشته.اعتزامه عقد اجتماع الستالم هيا التق

يطالب األمني العام أن يقدم طقريًرا عن احلال  يف الصحراء الغرىني  ق ل هنايا    .3
 فترة الوالي .

يدعو الدول األعضاء إ  النظر يف طقدمي طربعات لتمويل طداىنري ىنناء الثق  اليت  .5
طتيح زيادة االطصال ىنني أفراد األسر اليت طشتت مشلها، وخباص  زياارات مّل  

 األسر. مشل
يطالب األمني العام أن يواصل اختاذ التداىنري الضروري  لكفال  االمتثال التاام   .1

داخل ال عث  السياسي  لألمم املتحدة القائم  على عدم التسامح مطلًقاا إزاء  
االستغالل واإليياء اجلنس ، وإىنقاء جملس األمن على علم ىنايل ، وحيامل   

اختاذ إجراءات وقائي  مالئم  طشامل  ال لدان املشارك  املسامه  ىنقوات على 
التدريب إلذكاء الوع  ق ل مرحل  نشر القوات، وغريها مان اإلجاراءات   

 لضمان املساءل  التام  يف حاالت إطيان أفراد قواهتا سلوًكا من ذل  الق يل.
 51يقرر متديد والي  ىنعث  األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغرىني  حاىت   .3

 .9001األول طشرين /أكتوىنر
 يقرر إىنقاء املس ل  قيد النظر. .2

 املصدر: نص قرار جملس األمن
 1135(9001)1135قرار جملس األمن حول قضي  الصحراء رقم 

s\RES 
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 المراجع

 عوالا: الوتب
  ،أمحد طالب اإلىنراهيم : ميكرات جزائر ، أحالم وحمن، دار القص   للنشر

 .953 ص ،9003اجلزائر، 

 ار ولد داداه "الرئيس املوريتا، األول": موريتانيا على درب التحديات، املخت
 .9005منشورات كارطاال، ىناريس، 

 الدىنلوماسي  املغرىنيا  ورهاناات املساتق ل،     ىنا ،الناد  الدىنلوماس  املغر
 935، 9001نيساان  /الرىناص، إىنريل ىنا ،منشورات الناد  الدىنلوماس  املغر

 صفح .

  :الصحراء املغرىني  ىناني مشاروعي  االنادماج ومشاروع     الطاهر النوفالل
 .1221االنفصال، منشورات املط ع  والوراق  الوطني ، مراكش، 

   ، احلسن الثا، مل  املغرب: التحد ، الرىناص، املط ع  امللكي ، الط ع  الثانيا
1235. 

     الكتاب األخضر املوريتا،، يف الرد على املطالاب املغرىنيا  يف موريتانياا
 .1250لصحراء، من إصدارات وزارة اخلارجي  املوريتاني ، وا

     ، كتاب أىنيض عن موريتانيا واململك  املغرىنيا ، وزارة الشاؤون اخلارجيا
1250. 

  مقلد حممد يوسف: موريتانيا احلديث  غاىنرها وحايرها، أو العرب ال يض يف
ب الل ناني ، إفريقيا السوداء: طارخيهم وأصلهم وعروىنتهم وأحواهلم، دار الكتا

 .1250ىنريوت، 
      حممد الصويف: أزم  الصحراء الغرىني  وططورهاا السياسا  واالقتصااد

اع من النش ة إ  عت   التسوي ، الناشر: املركاز  نازواالجتماع : مقارىن  لل
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املوريتا، الدويل للدراسات واإلعالم "املدى"، نواكشوص، الط عا  األو ،  
 ص. 933، 9003

 اص: األسراب اجلاوا ، دار العلاوم العرىنيا ، ىناريوت،     حممد سعيد القش 
1233. 

 الساقي  احلمراء وواد اليهب، اجلزء األول، دار الكتااب،   ىنا :حممد الغر
 .{ىندون سن  نشر}الدار ال يضاء 

    ، حممد ىنوىنوش: قضي  الصحراء ومفهوم احلكم اليايت، وجه  نظار مغرىنيا
ارات للدراساات وال حاوث   ، مركز اإلم150دراسات استراطيجي ، العدد 

 االستراطيجي .
   ،حممد جاىنر األنصار : الت زم السياس  عند العرب وسوسيولوجيا اإلساالم

 .1222مكونات احلال  املزمن ، مط ع  دار الشروق، القاهرة، 
     ،حممد األمني ولد سيد  ىناب: مظاهر املشاارك  السياساي  يف موريتانياا

، 9003أيلول /ريوت، الط ع  األو  س تمربمنشورات مركز الوحدة العرىني ، ىن
 ص. 353

  ميغل هرناندو د  الرا مند : السياس  اخلارجي  للمغرب، طرمج  ع د العايل
 .9003ىنروك ، منشورات الزمن، الط ع  األو ، 

 والتوجاه اإلفريقا ،   ىنا  حممد سعيد ولد أمحد: موريتانيا ىنني االنتماء العر
، منشورات مركز دراسات 1225-1250سياسي  دراس  يف إشكالي  اهلوي  ال

 .9005متوز /الوحدة العرىني ، ىنريوت، الط ع  األو ، يوليو

 سن  مسرية من الها  إ  ىنيكار، ال اوكيل     50املسار : ىنا  حممد العر
 .9003للط اع  والنشر والتوزي ، الط ع  األو ، 

 1223املسار : املغرب وحميطه، مط ع  املناهل، ىنا  حممد العر. 
   مل  املغرب احلسن الثا،: ذاكرة مل ، الناشر الشرك  السعودي  لألحبااث

 .1225والنشر، الرىناص 

     :ع د احلميد العو،، أسرار منهاست ىنني ال وليسااريو واملغارب، الناشار
 صفح . 153، 9001منشورات عرىني  فاس، 
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  ىناا ، العر عالل األزهر: الصحراء املغرىني ، الوحدة والتجزئ  يف املغارب 
 ،1233كاانون األول  /مط ع  فضال ، احملمدي ، الط عا  األو ، ديسامرب  

 .959 ص

  دار  ىناا ، عل  الشام : الصحراء الغرىني : عقدة التجزئ  يف املغارب العر
 .352 ص ،1230الكلم ، ىنريوت، 

    ،عل  لغزيو : الصحراء املغرىني  يف ال حوث اجلامعي ، مط ع  إنفاو ىنرنات
 .151 ص ،1222و ، فاس، الط ع  األ

  ع د الوهاب ىنن منصور: حوار ع د الوهاب ىنن منصور م  جالل  املل  احلسن
 .1210، املط ع  امللكي ، الرىناص، 1210أيلول /س تمرب 15الثا، يف نواذي  و 

   املوريتاني ، دار  -قاسم الزهري : ميكرات دىنلوماس  عن العالقات املغرىني
 .(نشرالدون سن  )ىنلنشر اهلالل العرىني  للط اع  وا

  شهادات ووثائق، دار الفكار،   -سيد أعمر ولد شيخنا: موريتانيا املعاصرة
 .550 ص ،9002نواكشوص، 

 ثانياا: األطروحا  والرأائل الجامعية

 وآفااق الوحادة،   ىنا  أمحد ىنن كوكوس: العالقات ىنني دول املغرب العر
كلي  احلقوق جامعا  حمماد    أطروح  لنيل دكتوراه الدول  يف القانون العام،

 .1232اخلامس، الرىناص 
   9005-1235املوريتاني  من  -أن ولد التجا، ولد حممود: العالقات املغرىني ،

رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا املعمق ، جامع  حممد اخلامس كلي  العلوم 
 .9005-9005القانوني  واالقتصادي  واالجتماعي ، أكدال الرىناص 

 طفى ولد سيديا: موريتانيا الدول  واهلوي ، أطروح  دكتاوراه السال    املص
 .1220 الثالمل يف القانون العام، املدرس  الوطني  لإلدارة العمومي ، الرىناص

    الشيخ ماء العينني النوى: استراطيجي  املغرب جتاه قضي  الصاحراء: مقتارح
، جامع  احلسن الثا، احلل الثالمل، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا املعمق 

 .9005-9009كلي  العلوم القانوني  واالقتصادي  واالجتماعي ، الدار ال يضاء 
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  الطالب ىنويا ماء العينني: السياس  اخلارجي  األمريكي  جتاه املغرب، رسال  لنيل
دىنلوم الدراسات العليا املعمق ، إشراف الدكتور، حسان عنارب ، كليا     

 .9003، 9005احلقوق فاس، 

   املوريتاني : احلصيل  واآلفااق،   -الطالب جدو ولد الزين: العالقات املغرىني
رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا املعمق  يف القانون العام، جامع  سايد   
حممد ىنن ع د ا،، كلي  العلوم القانوني  واالجتماعي ، ظهر املهراز فاس السن  

 .9005-9003اجلامعي  
  : اع الصحراء الغرىني  يف إطار السياس  اخلارجي  األمريكي ، نازمونيه رحيم

حبمل لنيل الدكتوراه الوطني  جامع  حممد اخلامس كليا  العلاوم القانونيا     
 .9003-9005واالقتصادي  واالجتماعي ، الرىناص آكدال، السن  اجلامعي  

     حممد ىنوىنوش: قضي  الصحراء ومس ل  احلكم اليايت، رساال  لنيال دىنلاوم
 .9005-9005راسات العليا املعمق  كلي  احلقوق الرىناص الد

    حممد سعيد ىنن أمحد: موريتانيا وجامع  الدول العرىني ، حبمل لنيال دىنلاوم
 الدراسات العليا يف العلوم السياسي  اجلامعا  العرىنيا ، املنظما  العرىنيا      
للترىني  والثقاف  والعلوم، معهد ال حوث والدراساات السياساي  القااهرة،    

1225. 
  حممد طاج الدين احلسيين: وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولي  املعاصرة

اع الصحراء الغرىني ، أطروح  لنيل دكتوراه دولا  يف  نازودورها يف طسوي  
القانون العام، جامع  حممد اخلامس، كلي  العلاوم القانونيا  واالقتصاادي     

 .1235حزيران /واالجتماعي  الرىناص، يونيو

 1251ملختار ولد سيد  حممد: التطورات السياسي  يف موريتانيا من حممد ا-
، أطروح  لنيل دكتوراه دول  يف التاريخ املعاصر كلي  اآلداب والعلوم 1213

 .9001اإلنساني ، جامع  ىنغداد 

     سعدىنوه ىنن احلاج: الدول  والق يل  يف موريتانيا، أطروحا  لنيال دكتاوراه
عام، املدرس  الوطني  لإلدارة العمومي ، الرىنااص  السل  الثالمل، يف القانون ال

1221. 



 

161 

 اع الصحراء يف إطار منظما   نازع د السالم اسفري : امللف الدىنلوماس  ل
الوحدة اإلفريقي ، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا يف القانون العام، جامع  

 اص حممد اخلامس كلي  العلوم القانوني  واالقتصاادي  واالجتماعيا ، الرىنا   
1231. 

 قضي  الصحراء املغرىني  وخمطط التسوي  األمم ، رساال     ا :ع د احلق اليه
لنيل دىنلوم الدراسات العليا املعمق ، وحدة القانون الدويل والعالقات الدولي ، 
جامع  احلسن الثا، عني الشاق كليا  العلاوم القانونيا  واالقتصاادي       

 .9001- 9000واالجتماعي ، الدار ال يضاء 
   إ  الياوم،  1350اجلزائري  مان   -ع د اجل ار امطيعش: العالقات املغرىني ،

رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا، إشراف الدكتور، ع د ا، عديل كليا   
 .1229طشرين الثا، /احلقوق، الرىناص نوفمرب

    عمر العسر : األىنعاد اجلهوي  والدولي  لالستقالل املوريتا،، رساال  لنيال
الدراسات العليا يف القانون العام جامع  احلسن الثا،، كليا  العلاوم   دىنلوم 

 طشارين األول  /القانوني  واالقتصادي  واالجتماعي ، الدار ال يضااء أكتاوىنر  
1235. 

    احلسن اإل اعيل: السياس  املغرىني  اخلارجي  على الساح  اإلفريقي ، رساال
دارة العمومي  الرىنااص، فاوج   لنيل دىنلوم السل  العايل، املدرس  الوطني  لإل

91-1221. 

  ع د احلق كوفري: الصحراء واهلوي  املغرىني ، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا
 .1225-1225كلي  احلقوق، الرىناص 

   سيد الشيخ ىنلقاي : الصحراء الغرىني  ىنني االستفتاء واحلل السياس  "احلال
ملعمق ، كلي  احلقاوق، الادار   الثالمل"، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا ا

 .9009-9001ال يضاء 
     سيد إىنراهيم ولد حممد أمحد: احلزب الواحد وططاور احليااة السياساي  يف

موريتانيا، رسال  لنيل دىنلوم الدراسات العليا يف العلوم السياسي ، جامع  حممد 
 .1220اخلامس 
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 ثالثاا: مقاال  في دوريا  للمية محومة
 ًعا عن وحدة ال الد: موعد م  التاريخ، سلسال  اجلهااد   عالل الفاس : دفا

 .1232ش اص /فرباير 93، 33األكرب، العدد 
 السياسا  الدوليا ،    ىناا ، ملف وثائق : حرب الصحراء يف املغرب العر

 .1215نيسان /، إىنريل55القاهرة، العدد 
  صالح العقاد: قيام وسقوص نظام ولد داداه يف موريتانيا، السياس  الدوليا ، 

 .1231طشرين األول /، أكتوىنر35العدد 

   جمد  عل  ع يد: صراع الصحراء الغرىني ، السياس  الدولي ، القاهرة، العادد
 .1232كانون الثا، /يناير 93

   أمحد امهاىن : استفتاء الصحراء الغرىني ، امتحان جديد لألمم املتحدة، السياس
 .123 ص ،1225متوز /، يوليو111الدولي ، العدد 

     ، أمحد مهاب: مشكل  الصحراء الغرىني  واحلل الثالامل، السياسا  الدوليا
 .9000متوز /، يوليو51القاهرة، العدد 

    ، أمحد سيد أمحد: مشكل  الصحراء يف انتظار التنازالت، السياسا  الدوليا
 .191 ص ،9000طشرين األول /، أكتوىنر130العدد 

  :نمي  يف الصاحراء اإلفريقيا    الالجئون وحتديات الت 9001عزيز حممد ىندر
طشارين األول  /الكربى، منظور جغرايف، جمل  احلقيق ، العدد األول، أكتوىنر

 ، اجلامع  اإلفريقي .9009

    ، حممد أنوار: مالمح الفعل االستراطيج  جل ه  ال وليساريو، دفااطر سياساي
 .9005، 95 ص ،59العدد 

  5ر سياساي ، العادد   اع الصحراء، دفااط نازحممد أنوار: وجه  نظر يف ،
 .9 ص ،9005كانون الثا، /يناير

    ، حممد أنوار: مالمح الفعل االستراطيج  جل ه  ال وليساريو، دفااطر سياساي
 .9005، 95 ص ،59العدد 

 ملسار : حماوالت رىنط احلوار ىنني املغرب وموريتانيا، دفااطر  ىنا  حممد العر
 .9005آب /، أغسطس53سياسي ، العدد 
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 اع الصحراء، دفااطر سياساي ،   نازر: اخت ار صالىن  اإلرادات يف حممد أنوا
 .9005طشرين الثا، /، نوفمرب55العدد 

  :مشكل  الصحراء الغرىني ، التقريار االساتراطيج     9005أسام  السيد أمحد
جامع   -، معهد ال حوث والدراسات اإلفريقي  9005/9003اإلفريق  الثالمل 

 .123/109 ص القاهرة،
 حجر مباء ال حرية الراكدة، 9001ر: الصحراء الغرىني  ومفاويات عزيز ىند :

 .9001طشرين األول /، أكتوىنر110قضايا السياس  الدولي ، العدد 

 رابعاا: مقاال  صحفية:
  :اع الصحراء الطويل واملضطرب، صحيف  التجدياد،  نازىنيتر فان والسوم

نقاًل عان   5 ص ،1253، العدد 9003آب /أغسطس 51-92اجلمع  واألحد 
 .9003آب /أغسطس 93جريدة ال اييس اإلس اني  يوم 

    95ع د ا، حممد : املختار ولد داداه يتيكر، الشرق األوساط، السا ت 
 .1223آب /أغسطس

     ،91موال  أمحد العلو : املغرب وموريتانيا: شاراك  طضاامني ، الَعَلام 
 .9000نيسان /إىنريل

 أيلول /س تمرب 11ب: مصري مشتر؟، العلم، ع د القادر شي  : موريتانيا واملغر
9001. 

  ،11ع د اهلاد  مزار : املغرب وموريتانيا: سياس  طقريب املسارات، العلم 
 9001أيلول /س تمرب

   مصطفى الغاش : ططورات قضي  الصحراء والدور األمريك ، نوافي، العادد
 .9001كانون الثا، /يناير 10/11

 صحراء املغرىني  وخمطط التسوي  األمم ، العلام،  قضي  ال  ا :ع د احلق اليه
 .9009نيسان /إىنريل 50

  :مشكل  الصحراء الغرىني ، التقرير  9009السيد عل  امحد افليفل ووسام طاها
 .95/91 ص ، معهد جامع  القاهرة9001/9009االستراطيج  اإلفريق  األول 
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    يف طساوي    حممد جار : وساط  جيمس ىنيكر وآفاق جناح اخلطا  الثانيا
 91، اجلمعا   3512الصحراء املغرىني ، العادد   9اع الصحراء، احللق  ناز

 .9005طشرين الثا، /نوفمرب
  :اع الصحراء الغرىني : خط  ىنيكر الثاني  ط ديد فرص السالم نازأمحد ىنودراع

 .13 ص ،9005كانون األول /، ديسمرب32املوعود، دفاطر سياسي ، العدد 
 19تانيا: النفط والطريق، صحيف  الشارق األوساط،   السيد ولد أىناه: موري 

 .9005آب /أغسطس
 احللق  اخلامس ، جريدة  ىنا ،حممد ن يل درويش: لع   التجزئ  يف املغرب العر

 .9005طشرين الثا، /نوفمرب 9، الثالثاء 1295الص اح، العدد 
 ملسار : جيور سوء الفهم اإلس ا، لقضي  الصحراء، جريدة ىنا  حممد العر

 .9003آذار /مارس 90، 1335االحتاد االشتراك ، العدد 
  ع د ا، حفيظ الس اع : قضي  الصحراء ىنني أزم  السياسات املت ع  وسيناريو

 .59 ص ،9005، رىني  93طط يق احلكم اليايت، وجه  نظر، العدد 
   ،ع د احلميد ال جوق : احلكم اليايت ودول  اجلهات يف املغرب، وجه  نظار

 .15 ص ،9005، رىني  93العدد 

    يوسف محاد: قضي  الصحراء ىنني الصراع الدويل والتوطر اإلقليم ، صاحيف
 .1350، العدد 9005حزيران /يونيو 91عكاظ 

  9005، رىني  93أمحد الدغر،: أسئل  احلكم اليايت يف الصحراء، وجه  نظر. 

  يسااريو،  ع د ا، ع اس : منهاست الثالث  وسقوص ورق  التوت عان ال ول
 .9003كانون الثا، /يناير 13، الثالثاء 511املساء، العدد 

 مكتس ات حققها املغرب وياراهن   5 ىنا :ع د احلق ىنلشقر: مسؤول مغر
 .305، العدد 9003أيار /مايو 9على طعاون اجلزائر، مساء اجلمع  

      إدريس لكريين: قضي  الصحراء ومسار مفاوياات منهاسات، أسا وعي
 .9003نيسان /إىنريل 90إ   3، 95مل ، العدد األحداث الشا

     طقرير فان والسوم واالنتصار غري املس وق للدىنلوماسي  املغرىنيا ، أسا وعي
 .30، العدد 9003نيسان /إىنريل 93األحرار السياسي ، اجلمع  
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    الداهي  ولد حممد فال: رهي  حلل قضي  الصحراء ىنعيون موريتانيا ، احلاوار
 .9011املتمدن 

 أاا: مواقع إلوترونية وحوارا خام
  حوار اجلزيرة نت م  حممد ولد ىناىناه آخر وزير دفاع يف حكوم  املختار ولد

داداه، "الصحراء مشكل  قاىنل  للحل إذا طوافرت هيه الشروص"، طاريخ احلوار 
 .(9019آب /أغسطس 13آخر طصفح ) اجلزيرة نت، 9005

  اع الصحراء الغرىني نازالتارخيي  ل فاطم  ىننت ع د الوهاب: قراءة يف اخللفي، 
 .(9019أيار /يوام 13آخر طصفح }اجلزيرة نت، 

    حوار م  الصحف  حيىي ولد احلمد رئيس م ادرة اإلعالمايني املوريتاانيني
آب /أغساطس  13آخر طصفح ) Eddiyar.netالداعمني خليار احلكم اليايت، 

9019). 
 الساىنق أمحد ىنااب مسا ،   ىنرنامج زيارة خاص  م  الدىنلوماس  املوريتا ،

آخار  )، 9003نيساان  /إىنريل 99مقدم احللق  سام  اكليب، طاريخ احللق  
 .(9019آب /أغسطس 13طصفح 

   ،ع د ولد سيد حممد: مفاويات منهاست نقاص قوة يف ميزان ال وليسااريو
 .(9019آب /أغسطس 15آخر طصفح ) Alakhbar.infoوكال  األخ ار إنفو 

   الدين عميمور وزير الثقاف  األس ق واملستشاار اإلعالما    مقاىنل  م  حمي
الصحراو  يرورة  -ىنا  للرئيس اجلزائر  هوار  ىنومدين، "االطفاق املغر

 .(9019آب /أغسطس 3)، اجلزيرة نت 9005أل  حل"، طاريخ احلوار 
 منوذًجاا"، احلاوار   ىناا   زهري م ار؟: "ىنني الثاىنت واملتحجر: املغرب العر

آخار  ) alhewar.org 9003كانون الثاا،  /يناير 15، 9159املتمدن، العدد 
 .(9019آب /أغسطس 13طصفح 

    ال شري مصطفى السيد، ىنرنامج زيارة خاص ، طقدمي سام  اكلياب، قنااة
آب /أغسطس 13آخر طصفح )، 9005آب /أغسطس 90اجلزيرة نت، ىنتاريخ 

9019). 
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 و  الساىنق، يمن حوار م  املرحوم حمفوظ عل  ىنيب رئيس الربملان الصحرا
 13آخار طصافح   )ىنرنامج زيارة خاص ، طقدمي سام  اكليب، قناة اجلزيرة 

 .(9019آب /أغسطس

 أادأاا: خطابا 
     خطاب املختار ولد داداه من مدين  أطار مبناس   انتخاىناه نائً اا يف فااطح

 .1231متوز /يوليو
      13خطاب املختار ولد داداه أمام اجمللاس الاوطين حلازب الشاعب يف 

 .1215ش اص /فرباير

  15خطاب املل  احلسن الثا، مبناس   اإلعالن عن املسرية اخلضراء، مراكش 
 .1215طشرين األول /أكتوىنر

 طشرين األول /خطاب هوار  ىنومدين يف مؤمتر القم  العرىني ، الرىناص، أكتوىنر
1215. 

  ىناا   ريويف ن 13خطاب احلسن الثا، أمام مؤمتر القم  اإلفريقي  يف الدورة
 .1231طشرين الثا، /نوفمرب 95ىنتاريخ 

    الكلم  السامي  اليت ألقاها جالل  املل  حممد السادس خالل حفال العشااء
الر   الي  أقامه جاللته على شرف فخام  الرئيس معاوي  ولد سيد أمحاد  

 .9000نيسان /إىنريل 95الطاي ، طنج ، األرىنعاء 

 م دىن  العشاء اليت أقامها على شرفه  خطاب جالل  املل  حممد السادس خالل
 9 ،فخام  الرئيس املوريتا، معاوي  ولد سيد أمحاد الطااي ، نواكشاوص   

 .9001أيلول /س تمرب
  1293للمسرية اخلضراء، الص اح، العدد  92خطاب حممد السادس ىنيكرى ،

 .9005طشرين الثا، /السن  الثامن  نوفمرب

 طشرين الثا، /نوفمرب 5سرية اخلضراء خطاب حممد السادس مبناس   ذكرى امل
9003. 

 



 

169 

 أابعاا: قرارا  مجلس األمن
  1213طشرين األول /أكتوىنر 99الصادر ىنتاريخ  511القرار رقم. 
  1213طشرين الثا، /نوفمرب 9الصادر ىنتاريخ  512القرار رقم. 
  1233أيلول /س تمرب 95الصادر ىنتاريخ  591القرار رقم. 
  1221نيسان /الصادر ىنتاريخ إىنريل 520القرار رقم. 
  9001الصادر سن   1532القرار رقم. 
  9005الصادر  1523القرار رقم. 
  9003نيسان /إىنريل 50الصادر ىنتاريخ  1315القرار رقم. 
  9002نيسان /إىنريل 50الصادر ىنتاريخ  1311القرار رقم. 

  9010نيسان /إىنريل 50الصادر ىنتاريخ  1290القرار رقم. 

  9011نيسان /إىنريل 91" الصادر ىنتاريخ 9011" 1212القرار رقم. 

 9019نيسان /إىنريل 95" الصادر ىنتاريخ 9019" 9055رقم  رالقرا. 

  9015نيسان /إىنريل 93" الصادر ىنتاريخ 9015" 9022القرار رقم. 

 ثامناا: قرارا  الجمعية العامة
  1250الصادر سن   1315القرار. 
  90عن الدورة  1255طشرين األول /الصادر يف أكتوىنر 9010القرار. 
  91عن الدورة  1255كانون األول /ديسمرب 91الصادر يف  9992القرار. 
  99كانون األول عن الدورة /ديسمرب 12الصادر يف  9535القرار. 
  95عن الدورة  1253كانون األول /ديسمرب 13الصادر يف  9393القرار. 
  95عن الدور  1252كانون األول /ديسمرب 15در يف الصا 9321القرار. 
  91عن الدورة  1219كانون األول /ديسمرب 15الصادر يف  9235القرار. 
  93عن الدورة  1215كانون األول /ديسمرب 15الصادر يف  5159القرار. 
  92عن الدورة  1215كانون األول /ديسمرب 15الصادر يف  5929القرار. 
  50عن الدورة  1213كانون األول /ديسمرب 10لصادر يف ا 5535القرار. 

  1212آب /الصادر يف أغسطس 5551القرار. 
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  1235كانون األول /ديسمرب 3الصادر يف  5052القرار. 
  1233كانون األول /ديسمرب 5الصادر يف  3050القرار. 
  1235الصادر يف  1551القرار. 
  1231نون األول كا/ديسمرب 5الصادر يف  1959القرار. 
  1235طشرين الثا، /نوفمرب 99الصادر يف  5555القرار. 

 تاأعاا: تقارير األمين العام لألمم المتحدة
  533/1221طقرير/s  1221أيار /مايو 3الصادر ىنتاريخ. 
  515/1223التقرير/ s 1223أيار /مايو 15الصادر ىنتاريخ. 
  151/9000التقرير/ s 9000ِىناص /ايرفرب 11الصادر ىنتاريخ. 
  515/9001التقرير/s  9001حزيران /يونيو 91الصادر ىنتاريخ. 
  353/9005التقرير/ s 9005أيار /مايو 95الصادر ىنتاريخ. 
  931/9003التقرير/ s 9003نيسان /إىنريل 15الصادر ىنتاريخ. 
 900/9002التقرير/s  9002نيسان /إىنريل 15الصادر ىنتاريخ. 
  113/9010التقرير/ s 9010نيسان /إىنريل 5الصادر ىنتاريخ. 
  952/9011التقرير/s  9011نيسان /إىنريل 1الصادر ىنتاريخ. 
  121/9019التقرير/ s 9019نيسان /إىنريل 3الصادر ىنتاريخ. 
  990/9015التقرير/s  9015نيسان /إىنريل 3الصادر ىنتاريخ. 

 
 

  



 

 

  



 

 

 
 


