جامعة مولود معمري تٌزي -وزو
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم السٌاسٌة

العنوان:
تأثير قضية الصحراء الغربية على فعالية
االتحاد المغاربي
يزكشج يمذيح ضًٍ يرطهثاخ شٓادج انًاعرش ف ٙانعهٕو انغٛاعٛح
تخصص :دراسات متوسطٌة
ّ

إعذاد انطانثراٌ6

إششاف األعرار6

 يفهىف سًُهج
 تىسؼُك فُهوو

واوٌ ناتػ

نجُح انًُالشح6
 أ:ػطُص ًَُُح...............................................نئُسًا أ:واوٌ ناتػ................................................يطهفًا و يمهنا أ:ذثاٍَ وهُثح ...............................................يًرؽُاانغُح انجايعٛح2012/20116

كلمة شكر
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عمال بقول نبينا المصطفى "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
وبعد،نتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى:
أستاذنا ومؤطرنا األستاذ "رابح زاوي"الذي لم يدخر جهدا لتوجيهنا أثناء القيام بهذا
العمل المتواضع.
كل الشكر و التقدير ألعضاء اللجنة لقبولهم المشاركة في مناقشة مذكرتنا
كما نتقدم بالشكر الخالص الى كل عضو بسفارة الصحراء الغربية بالجزائر على
حسن استقبالهم,و دعمهم.
كافة األستاذة وإدارة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة مولود معمري
–بتيزي وزو -على ما قدموه لنا طيلة فترة الدراسة.
وكل الشكر إلى كل من ساىم من بعيد أو من قريب في إنجاز ىذا العمل.

شكرا

إىـداء
الرحيم
الرحمان ّ
بسم اهلل ّ
يقول اهلل تعالى﴿ :وقضى ربّك أن ال تعبدوا إالّ إيّاه وبالوالدين إحسانًا﴾
إلى من غرس في قلبي جذور األمل ودفعني الى العلى دون كلل أو ملل ...تاج رأسي
وفخري و عزتي أبي الغالي.
علي حبها وحنانها حتى إرتوت دروب حياتي...أمي الحبيبة.
إلى من أفاضت ّ
إلى من جعلوا حياتي بحبهم نورا فغدت أيامي في قربهم بهجة وسرورا إخوتي رفيق
وسمير.
إلى من مألت فؤادي بهاءا وسناء ،فكانت شعلة نور منحتني الضياء إلى أختي "فايزة"
وإبنتها الغالية سيرين.
إلى من كانوا شموعا أضاءت حياتي أصدقائي الرائعين وأخص بالذكر صديقاتي في
االقامة.
إلى التي كانت جزءا من فؤادي وبلغت معها مبتغاي ومرادي ....صديقتي ورفيقة دربي
"سعاد".
إلى من تحمل معي عناء ىذا العمل وكان خير المعين والمرشد ...أستاذي المشرف "رابح
زاوي"
إلى صديقتي وزميلتي التي شاركتني وتكبدت معي عناء إنجاز ىذا العمل المتواضع
"فيروز"
كل أفراد العائلتين "خلوي ومخلوف".
إلى ّ

سميرة

إهـــداء
أىدي ىذا العمل المتواضع :إلى من حلما أن يرياني أخطوا خطوات النجاح
٠إلى ينبوع األمل و التفاؤل أمي الغالية
۰إلى أغلى ما ملكت في الوجود أبي
جل جاللو:
٠حيث قال فيهما ّ
﴿و قضى ربك أن ال تعبدوا إالّإيّاه وبالوالدين إحسانا ﴾
كل أفراد عائلتي األعزاء ٠إلى أخوتي" :ويزة ،كريمة ،ليندة ،فريدة ،ووردة" ٠
إلى ّ
إلى أخي "نبيل"۰

إلى جدي أطال اهلل في عمره ٠
إلى صديقاتي"المية،كهينة،زىرة"۰
إلى من ساندني في إنجاز ىذا العمل بتوجيهاتو القيمة األستاذ المحترم"رابح زاوي"٠
إلى صديقتي وزميلتي في ىذا العمل"سميرة"۰
إليكم جميعا أىدي ثمرة جهدي۰

فيروز

خطة الدراسة
العنوان:
تأثٌر قضٌة الصحراء الغربٌة على فعالٌة اإلتحاد المغاربً.

مقدمة
الفصل األول :األىمية الجيواستراتيجية لمصحراء الغربية
المبحث األول :المحددات الطبٌعٌة للصحراء الغربٌة
المطلب األول :الموقع الجغرافً فً الصحراء الغربٌة
المطلب الثانً :أقالٌم الصحراء الغربٌة
المبحث الثانً:األهمٌة الجٌواقتصادٌة الصحراء الغربٌة
المطلب األول :الثروة الحٌوانٌة
المطلب الثانً :الثروات الطبٌعٌة
المبحث الثالث :بروز النزاع فً الصحراء الغربٌة
المطلب األول:أصول النزاع فً الصحراء الغربٌة
المطلب الثانً :تطورات النزاع فً الصحراء الغربٌة
الفصل الثانً :موقع النزاع الصحراوي من العالقات الجزائرٌة المغربٌة.
المبحث األول :تطور العالقات الجزائرٌة المغربٌة من 3127-2:73
المطلب األول :من  (2:9:-2:73من الصدام العسكري فً العالقات تأسٌس االتحاد
المغاربً)

المطلب الثانً :من ( 2:::-2:9:استمرار حالة المد والجزر فً العالقات بٌن
البلدٌن)
المطلب الثالث :من ( 3126-2:::التحول القٌادات السٌاسٌة ودٌنامٌكٌة العالقات)
المبحث الثانً :موقف الجزائر من النزاع فً الصحراء الغربٌة
المطلب األول :إسهامات الجزائر فً قضٌة الصحراء الغربٌة
المطلب الثانً :آلٌات الدعم الجزائري فً الصحراء الغربٌة
المبحث الثالث :موقف المملكة المغربٌة من النزاع فً الصحراء الغربٌة
المطلب األول :أهداف المغرب من الصحراء الغربٌة
المطمب الثاني :اآلليات المغربية المعتمدة في الصحراء الغربية
الفصل الثالث :االتحاد المغاربً بٌن الجمود وإعادة تفعٌله
المبحث األول :البناء المؤسساتً لالتحاد المغاربً
المطلب األول :نشأة االتحاد المغاربً
المطلب الثانً :مقومات االتحاد المغاربً
المطلب الثالث :أهداف وإنجازات تشكل االتحاد المغاربً
المبحث الثانً:قٌام االتحاد فً ظل الالزمة الصحراوٌة
المطلب األول :القضٌة الصحراوٌة كمعٌق لعمل االتحاد المغاربً

المطمب الثاني :آليات تفعيؿ االتحاد المغاربي
المبحث الثالث :السٌنارٌوهات المحتملة لمسار االتحاد
المطلب األول :تجمٌد االتحاد وبقاء الوضع على ما هو علٌه
المطمب الثاني:تفعيؿ مسار اإلتحاد المغاربي
المطمب الثالث :سيناريو ح ّؿ االتحاد المغاربي
الخاتمة

مقدمة

-2التعريف بالموضوع:
أف التطور الذي شيده العالـ مف أزمات ينعكس مباشرة عمى البنية الفكرية والقيمية
لممجتمع ،واليدؼ األساسي مف ىذه التغييرات والتطورات ىو إيجاد األمف والسبلـ والبحث
عف عالـ يحقؽ ليا كؿ آماليا وطموحاتيا ويبعد عنيا اآلالـ والمخاوؼ التي عاشتيا خاصة
بعد الحربيف العالميتيف األولى والثانية وما خمفتو مف آثار سمبية عمى جؿ شعوب العالـ ،مف
ىنا ظيرت نظريات التكامؿ واالندماج التي أصبحت في تزايد مستمر خاصة بعد النتائج
اإليجابية التي حققتيا ،عمى رأس ىذه التجارب التكاممية نجد التجربة التكاممية األوروبية.
مف ىذا المنطمؽ ظير االتحاد المغاربي كوسيمة لتوحيد دوؿ المغرب العربي الذي
تتقاسـ شعوبو مجموعة مف المقومات كالديف ،المغة ،التاريخ ،...باإلضافة إلى المصير
المشترؾ ،بحكـ موقعيا اإلستراتيجي الذي يتوسط أوروبا ،إفريقيا والعالـ العربي.
لكف عمى الرغـ مف مرور عقديف أو أكثر مف الزمف عمى ميبلد اتفاقية االتحاد
المغاربي إالّ ّأنيا بقيت جامدة ولـ تحقؽ أىدافيا المرجوة ،ويتجمى ىذا الركود والجمود في
العديد مف المظاىر أىميا التبادؿ االقتصادي ،العبلقات الثنائية ،تبادؿ الزيارات والتجارة

إضافة عمى فتح الحدود...إلخ
يرجع العديد مف الدارسيف والمحمميف السياسييف أسباب ىذا التعثر والفشؿ إلى أسباب
اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى تاريخية ،لكف يبقى السبب الغالب ىو تاريخي سياسي
معا والمتمثؿ في قضية الصحراء الغربية ،التي أبرزت فجوة كبيرة في االتحاد خاصة في
ً
العبلقات بيف الجزائر والمغرب.
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مقدمة
فقد اختمفت الرؤى بيف المممكة المغربية والجزائر تجاه ىذه القضية فاألولى تعتبرىا
جزء ال يتجزء مف أراضييا كاف االستعمار اإلسباني قد انتزعو منيا .فيجب استعادتو بعد
االستقبلؿ أما الجزائر فنجد رأييا مخالفا تماما ،إذ تساند الشعب الصحراوي وتدعمو في كؿ
ق ارراتو فيي تعتبرىا قضية تقرير مصير لكؿ الشعوب حؽ فيو بما فيو الصحراوييف.

-3أىمية الموضوع:
ينطمؽ ىذا الموضوع مف حتميتاف األولى ىو انطبلؽ دوؿ المغرب العربي في عممية
تكاممية سنة  ،2:9:والحتمية الثانية ىو فشؿ ىذا المشروع ،وتكمف أىمية ىذا الموضوع في
كونو يساعدنا في تفسير وتحميؿ أسباب الفشؿ الحقيقية ،أو بصيغة أخرى يفسر الدور أو
الحيز الذي تمعبو قضية الصحراء الغربية في األبعاد السياسية ألزمة التكامؿ بيف الدوؿ
المغاربية.

-4أسباب اختيار

الموضوع:وتنقسـ إلى شقتيف ،األسباب الذاتية والموضوعية:

-2-4األسباب الذاتية:
كوف ىذا الموضوع مرتبط مباشرة ببمدي الجزائر ،فنحف نعيش في منطقة المغربالعربي فمف المؤكد أف شعورنا يتأثر بما يحدث فييا وىو ما يدفعنا لمتساؤؿ عف
األسباب والحموؿ والنتائج التي قد نتوصؿ إلييا.

-3-4األسباب الموضوعية:
-قابمية الموضوع لمدراسة فيو قضية الساعة وقد حظي باىتماـ الدارسيف والسياسييف.
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 استمرار معاناة الشعب الصحراوي تحت مخيمات المجوء تحت سيطرة االحتبلؿالمغربي رغـ أف قضيتيـ مطروحة في األجندة األممية منذ أكثر مف  58سنة.

-5أىداف الدراسة:
 إثراء المكتبة الجامعية بمعمومات جديدة مف خبلؿ ىذا البحث وتحميمنا ليذاالموضوع وافادة زمبلءنا بو واالعتماد عميو والرجوع إليو في بحوثيـ القادمة عمى اعتبار أف
المراجع التي تناولت ىذا الموضوع قميمة.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى وضع النزاع الصحراوي تحت األعيف السياسية لكشؼ دورىذه القضية في عرقمة المسار التكاممي بيف دوؿ المغرب العربي ،و كذا الدور الذي ستمعبو
ىذه القضية في إقميـ المغرب العربي وفي حرب الزعامة وكذلؾ طرح حموؿ عممية لتفعيؿ
العممية التكاممية في ظؿ النزاع في الصحراء الغربية.

-6حدود الدراسة:
اإلطار المكاني :ستخص ىذه الدراسة المنطقة المغاربية بمفيوميا الواسع ،الجزائر و
المممكة المغربية والصحراء الغربية بالخصوص ،عمى اعتبارىـ محور دراستنا.
اإلطار الزماني :تتحدد الدراسة في الفترة الممتدة مف  2:9:إلى  3126باعتبارىا
الفترة التي أقيمت فييا معاىدة االتحاد المغاربي مع الرجوع إلى فترة الستينات وىذا ألننا
اتخذنا العبلقات الجزائرية المغربية كمتغير مستقؿ لو انعكاس عمى مسار التكامؿ المغاربي.
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-7أدبيات الدراسة:
لقد تعددت الكتابات عف اتحاذ المغرب العربي وتأثير مشكمة الصحراء الغربية عمى
عدة
مساره ،بتعدد خمفيات كتابيا وبمختمؼ المحطات التي توقفت عندىا ،ومع ّأنيا اتخذت ّ

ت سميات إال أنيا تصب في نفس القالب وىو تأثير المشكؿ الصحراوي عمى القضية
المغاربية.
ومف بيف أىـ األدبيات التي تناولت ىذا الموضوع نجد:
 كتاب الدكتورة صبيحة بخوش «اتحاد المغرب الغربي بين دوافع التكامل االقتصاديوالمعوقات السياسية »2007-1989الصادر عف دار الحامد لمتوزيع األردف ،حيث
قسمت ىذا الكتاب إلى تسع فصوؿ خصصت الفصؿ األوؿ والثاني لممقاربة النظرية
لمفيوـ التكامؿ ,ومقومات التكامؿ االقتصادي المغاربي مبرزة األىمية االقتصادية
لممنطقة المغاربية,أما الفصوؿ مف ثبلثة إلى تسعة فقد خصصتيا لبلتحاد المغاربي
مف بداية نشأتيإلىأسبابو ومراحمو وصوال إلى المعوقات التي تحوؿ دوف تفعيؿ عمؿ
االتحاد.
 كما استعممنا المذكرة التي أنجزىا˝عمي الربيع̏ بعنواف ˝العالقات الجزائرية المغربية 2005وىي أطروحة
̏
دراسة في نمط التفاعل وطبيعة العالقات من  1990إلى
مقدمة ل نيؿ شيادة الدكتوراه في العموـ السياسية حيث عالج ىذا الموضوع مف خبلؿ
إبراز االىتماميف الجزائري والمغربي بقضية الصحراء الغربية واقترح فيو ثبلث
سيناريوىات.
 كـ اعتمدنا خبلؿ بحثنا ىذا عمى مذكرة لؤلستاذ محمد عمروف تحت عنواف" :تطورالنزاع في الصحراء الغربية من االنسحاب اإلسباني إلى مخطط بيكر الثاني
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1975م2005-م" وىي مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العبلقات الدولية
بجامعة الجزائر "يوسؼ بف خدة" ،حيث عالج ىذا الموضوع في ثبلث فصوؿ ،حمؿ
الفصؿ األوؿ عنواف توصيؼ النزاع الصحراوي مف االحتبلؿ اإلسباني إلى التواجد
المغربي تحدث فيو عف الصحراء الغربية مف بداية وصوؿ االستعمار االسباني
إلىانسحابو وحموؿ المغرب محمو وكذا الصفة القانونية واإلقميمية ليذا النزاع ،أما
الفصؿ الثاني حمؿ عنواف" :المسار الدبموماسي لتسوية النزاع في الصحراء تحدث
فيو عف كؿ الجيود الدولية التي سعت إلى تقديـ ح ّؿ مناسب ليذه القضية مف
اتفاقيات وجيود المنظمات الدولية أو األمـ المتحدة.
 أما الفصؿ الثالث فكاف عنوانو نزاع الصحراء الغربية والبحث عف الح ّؿ السياسي،خصصو لمختمؼ المقترحات التي قدمت إليجاد ح ّؿ ليذا النزاع ،كما عالج أيضا
مستقبؿ ىذا النزاع مف خبلؿ تقنية االستبياف.

-8إشكالية الدراسة:
كيؼ يؤثر ممؼ الصحراء الغربية (النزاع الصحراوي) عمى فعالية االتحاد المغاربي؟
وتتفرع تحت اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية:
-2ماىي أىـ محاور النزاع في الصحراء الغربية؟.
-3ماىو موقؼ كؿ مف الجزائر والمممكة المغربية مف ىذا النزاع؟
-4كيؼ يؤثر النزاع في الصحراء الغربية عمى أداء االتحاد المغاربي؟

5

مقدمة

-9فرضيات الدراسة:
مف خبلؿ ىذه الدراسة سنقوـ باختبار صحة الفرضيات التالية:
-2كمما ارتفعت الخبلفات األيديولوجية والمصمحية بيف أطراؼ النزاع في الصحراء
الغربية كمما أثرت ذلؾ عمى حمو.
-3تعد الصحراء الغربية جزء مف أراضي المغرب بالنسبة لمرؤية المغربية ،وتعد
فضية تصفية استعمار و حؽ تقرير المصير بالنسبة لمجزائر.
-4يتوقؼ نجاح تكامؿ المغرب العربي عمى مدى فعالية مشكمة الصحراء الغربية.

-:مناىج الدراسة:
مف الصعب التقيد بمنيج معيف في العموـ االجتماعية عامة والعموـ السياسية خاصة،
إذ يمكف أف نجد مبحثا أو مطمبا ما يحمؿ ويعالج بمنيج معيف وبمنيج آخر في المباحث
األخرى ،لتفادي الوقوع في ىذا المشكؿ يجب عمى الباحث أف يختار المناىج التي يجدىا
مبلئمة لئلجابة عف اإلشكالية المطروحة.
وفي بحثنا ىذا اعتمدنا عمى المناىج واالقترابات التالية:
*2المناىج:
أ-المنيج التاريخي :الدراسة تتناوؿ قضية تضرب في التاريخ عمقا ،ومازالت قائمة وكاف ال
بد مف االنطبلؽ مف قاعدة متينة ،تتيح الفيـ التاريخي ألبعادىا ،فقد استخدمنا المنيج
التاريخي  .مف أجؿ فيـ تطور العبلقات بيف الدوؿ األعضاء في االتحاد إضافة إلى دراسة

6

مقدمة
النزاع في الصحراء بتتبع ومواكبة األحداث التي ميزتو واالستفادة مف القدرات التفسيرية التي
يتمتع بيا ىذا المنيج.
ب-المنيج التحميمي :نحف في ىذا البحث بصدد تحميؿ النزاع في الصحراء الغربية الوقوؼ
عمى أىـ األسباب والنتائج التي أدت إليو ،إضافة إلى تأثير ىذه القضية عمى أداء االتحاد
لميامو.
*3اإلقترابات:
-2تقنية السيناريو :تعد مف التقنيات األكثر استخداما في الدراسات المستقبمية في عصرنا
الحالي ،يمكف أف نعرفيا عمى أنيا مجموعة مف الخططواألفكار االفتراضية التي توضع قبؿ
أوانيا في بعض األحياف ،تيدؼ إلى وصؼ وضع مستقبمي ممكف أو محتمؿ ،مع توضيح
المسارات التي قد تؤدي إلى ىذا الوضع وذلؾ باالعتماد عمى الوضع الحالي أو وضع
مفترض .استعممنا ىذه التقنية مف أجؿ محاولة وصؼ األوضاع التي قد يؤوؿ إلييا االتحاد
المغاربي في ظؿ النزاع في الصحراء الغربية.
-3االقتراب المؤسساتي :إستعنا بو في دراستنا لمعممية التكاممية لدوؿ المغرب الغربي فيو
يحدد مدى تنظيـ المؤسساتي الذي بني عميو االتحاد.

7

مقدمة

-21تقسيم الدراسة:
قمنا بتقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلث فصوؿ:
في الفصل األول سنتطرؽ إلى دراسة الصحراء الغربية أوال مف حيث أىميتيا
الجيواستراتيجية بالتركيز عمى موقعيا الجغرافي واألقاليـ التي تسودىا ،ثـ أىميتيا االقتصادية
مف ثروة حيوانية وطبيعة ،كما درسنا أصوؿ النزاع في الصحراء مف بدياتو وأسبابو وتطوراتو.
في الفصل الثاني :سيتـ التطرؽ إلى موقع النزاع الصحراوي مف العبلقات الجزائرية
المغربية بد ارسة تطور ىذه العبلقة مف  3126-2:73بتقسيميا إلى ثبلث مراحؿ :األولى
مف  ،2:9:-2:73الثانية مف  ،2:::-2:9:واألخيرة مف .3126_2:::
ثـ قمنا بعرض موقؼ كؿ مف الجزائر والمغرب باتجاه القضية الصحراوية بالتركيز عمى أىـ
اآلليات التي انتيجتيا كؿ منيما في ىذه المنطقة.
في الفصل الثالث :سنتطرؽ إلى نشأة االتحاد المغاربي وأىدافو ودواعي تشكمو،
إضافة إلى تحميؿ كيفية إعاقة القضية الصحراوية لعمؿ االتحاد المغاربي وعوامؿ تفعيمو ،أما
الجزء األخير اخترنا أف نقوـ بدراسة إستشرافية لمستقبؿ االتحاد المغاربي في ثبلث
سيناريوىات األوؿ تجميد االتحاد ببقاء الوضع عمى ما ىو عميو ،والثاني تفعيؿ مسار
االتحاد واالنطبلؽ نحو تكامؿ فعاؿ إما بتحييد مشكمة الصحراء أو بحميا.و الثالث حؿ
االتحاد المغاربي.

-22اإلطار المفاىيمي:
التكامل :يعرؼ أرنست ىاس "التكامؿ" عمى أنو مسار أو عممية بمقتضاىا تحاوؿ
مجموعة مف الوحدات السياسية الوطنية تحويؿ والئيا وأىدافيا ونشاطاتيا السياسية
8

مقدمة
واالجتماعية إلى مركز أو وحدة أوسع وأشمؿ ،والتي تممؾ مؤسساتيا أو تيدؼ إلى امتبلؾ
شرعية قانونية عمى الدوؿ الوطنية المعنية.
التوتر :وىو مصطمح استخدمناه عوضا عف الصراع الذي كانت توصؼ بو العبلقات
بيف المغرب والجزائر ،وىذا نظ ار لممحاوالت القميمة المسجمة منذ  3113مف أجؿ تجاوز ىذه
الخبلفات.
النزاع :يحدث النزاع نتيجة تقارب أو تصادـ بيف اتجاىات مختمفة أو عدـ التوافؽ في
المصالح بيف طرفيف أو أكثر مما يدفع باألطراؼ المعنية المباشرة إلى عدـ القبوؿ بالوضع
القائـ ومحاولة تغييره ،فالنزاع يكمف في عممية التفاعؿ بيف طرفيف عمى األقؿ ويشكؿ ىذا
التفاعؿ معيار أساسي لتصنيؼ النزاعات.
حق تقرير المصير :ىو ما يعني إعطاء الشعوب حؽ اختيار وتقرير مصيرىا ،وىو
حؽ تشرعو المواثيؽ الدولية.
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تشكؿ منطقة الصحراء الغربية احد دوؿ الساحؿ اإلفريقي التي تميزت قبؿ وصوؿ
االستعمار ببنية اجتماعية واقتصادية ،تركزت عمى االكتفاء المبني عمى االقتصاد الطبيعي
مما أعطى لمصحراوييف نوع مف االستقبللية في نمط حياتيـ ،وقد استيدفت ىذه االستقبللية
مف طرؼ المستعمر الذي عمؿ جاىدا عمى تحطيـ تمؾ البنية االقتصادية.
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الفصل األول:

المبحث األول:
الصحراء الغربية :الموقع واألىمية
تتمتع الصحراء الغربية بموقع جيواستراتيجي ىاـ ،مما جعميا محؿ أنظار العديد مف
الدوؿ األوروبية منيا (إسبانيا) والعربية (المممكة المغربية) .تنتمي الصحراء الغربية إلى إقميـ
المغرب العربي واذا تحدثنا عف جيوبوليتكية المنطقة ،يجب أف نتحدث عف الموقع ،المساحة،
السكاف باإلضافة إلى األقاليـ والتضاريس.

المطمب األول:
الموقع الجغرافي لمصحراء الغربية
لـ يكف إقميـ الصحراء محددا في السابؽ ،إذ أنو كاف يشمؿ جزء مف الصحراء
الكبرى،إذ تـ تحديد ىذه الحدود بمعاىدات واتفاقيات بيف الدوؿ المستعمرة أي بيف إسبانيا
التي كانت تحتؿ الساقية الحمراء ووادي الذىب مف جية ،وبيف فرسا التي كانت تحتؿ
المغرب وموريطانيا مف جية أخرى.
تقع الجميورية العربية الصحراوية في شماؿ غرب إفريقيا,عمى ساحؿ المحيط
األطمسي ،تحدىا المممكة المغربية مف الشماؿ ،والشماؿ الشرقي الجزائر،مف الشرؽ موريتانيا.
تبمغ مساحتيا اإلجمالية حوالي  395111كمـ3و تعتبر ىذه المنطقة الواجية المباشرة لجزر
الكناري ،إذ يبمغ طوؿ حدودىا 3156كمـ يظـ 2681كمـ طوؿ مع موريتانيا و586كمـ طوؿ
مع كؿ مف الجزائر والمغرب ،ما يمكف أف نحدد ىذه المنطقة أيضا بخطي الطوؿ  °9و°31
وبخط العرض °27عمى مدينة الداخمة.1
تتكوف الصحراء الغربية مف إقميميف رئيسييف ىما الساقية الحمراء ووادي الذىب ،إضافةإقميـ
طرفاية قبؿ ,1958وكممة الصحراء أطمقيا اإلسباف عمى الساقية ووادي الذىب حيث أراد مف
-1يشكهح انصحشاء انغشتٛح,يىسىػح يماذم يٍ انػؽهاء  ,ذانَؿ االطالع  2016/04/24ػهً http://mokatel.com1
انهاتظ االنكرهوٍَ :
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خبلليا التقميؿ مف أىمية المنطقة حتى ال تكوف محؿ أنضار القوى االستعمارية األخرى ،وقد
كانت الصحراء الغربية قبؿ 1958مقسمة إلى ثبلثة أقساـ أساسية وىي:
الطرفاية 36500:كمـ 2عاصمتيا الطنطاف
الساقية الحمراء 82000 :كمـ 2عاصمتيا العيوف
1

وادي الذىب 190000 :كمـ 2عاصمتيا الداخمة

السكان :سكاف الصحراء الغربية مف أصوؿ عربية وبربرية اجتمعت عمى اإلسبلـ مكونة
نسيج اجتماعي ذابت أمامو كؿ الفوارؽ االجتماعية والعرقية ،وقد كانت قبائؿ (صنياجة،
مصمودة ،زتانة ،غمارة ،ىوارة) مف أوائؿ القبائؿ التي سكنت الصحراء الغربية إضافة إلى
القبائؿ العربية القادمة مف شبو الجزيرة العربية والتي أتت حاممة لواء اإلسبلـ ،خبلؿ الفترة ما
بيف القرنيف الثامف والخامس عشر ،فوصمت إلييا قبائؿ مف بني حساف وبني ىبلؿ عف
طريؽ مصر وتغمغمت بواسطة سيطرتيا في منطقة الساقية الحمراء ومجمؿ أراضي موريتانيا
ووادي الذىب ،وبفضؿ شدتيا وتزايد نفوذىا طبعت المنطقة بطابعيا اإلسبلمي المميز مع
حموؿ بداية القرف  ،19أصبح العرب يسيطروف عمى مجموع الببلد وينسب البعض ىذه
القبائؿ إلى اليمف.
رسخ المسمموف في ببلد الصحراء أسس نظاـ اجتماعي وأنعشوا الحياة االقتصادية
ّ

ىناؾ .خاصة تجارة الذىب ،اذ كانت تشكيمة سكاف المنطقة تنقسـ بيف الزوايا وبنو حساف،
حيث:
الزوايا :نطمؽ ىذه التسمية عمى أىؿ العمـ خاصة كؿ ما لو عبلقة بالديف فيـ مكمفوف
بالتعمـ والتعميـ ،القضاء والفتوى ،إضافة إلى ذلؾ ليـ دور سياسي واقتصادي حيوي داخؿ
المجتمع ،إذ يعمموف بالزراعة وتربية الماشية وحفر اآلبار.
 -1يُُُح انثطُه انؽسٍُ و ػهٍ سانى ـهُهُح تىطهؽح ,انذتهٕياعٛح كانٛح نرغٕٚح انمضٛح انصحشأٚح,يمكهج ذفهض يمكيح
نُُم ضهاقج انهُساَس فٍ انؼاللاخ انكونُح,ظايؼح لانًح .2014/2013:ظ.22.
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الفصل األول:

بنوحساف :يطمؽ عمييـ أيضا "عرب معقؿ" دخموا األراضي الصحراوية في نياية القرف
الثامف ىجري ،يفرضوف سيطرتيـ داخؿ المجتمع بقوة االسبلـ وعمميـ األساسي ىو الصيد
وحماية المجموعات المستضعفة التي تخضع ليـ ،كذلؾ نجدىـ يشكموف السمطة السياسية
والعسكرية في المنطقة.

()1

حسب اإلحصائيات الرسمية المغربية المعمنة بتاريخ  30مارس  1966ـ ،عدد
السكاف اإلجمالي بمغ  97376نسمة ،نصفيـ مياجر خارج حدود الصحراء الغربية وىـ
موزعيف عمى الشكؿ التالي:
أ -إقميـ طرفاية 27976 :نسمة مف المياجريف.
ب  -الساقية الحمراء ووادي الذىب 48400 :نسمة مف المقيميف.
ج-موريتانيا 9000 :نسمة مياجريف.

د -تندوؼ 12000 :نسمة مف الميجريف.2
ومف بيف ىذه اإلحصائيات جميعا ،يعتبر اإلحصاء اإلسباني أكثر عممية ،فيو

إحصاء دقيؽ لسكاف المحمييف ،تمت عممية اإلحصاء بمييكوبتر وشممت كؿ الصحراوييف
المقيميف والمرتحميف وفي عاـ  1974ـ نشرت الحكومة اإلسبانية إحصاء لسكاف يشمؿ فقط
المقيميف ويستثني المياجريف بعد عاـ  ،1958وىـ:
العدد اإلجمالي لمسكاف 73497 :نسمة مف المقيميف في الصحراء
عدد الذكور 38336 :نسمة.
3

عدد اإلناث 35161 :نسمة

 -1انصحشاء انغشتٛح انًعشفحَ ,مال يٍ يىلغ  http://ww-marefa.org/index.php :ترانَؿ .2016/04/24
-2يشكهح انصحشاء انغشتٛح,انًشجع انغاتك انزكش.
-1انًٕلع انجغشاف ٙنهصحشاء انغشتٛح,لال يٍ يىلغ انهسانح اؼهٍ يُركي ,ذانَؿ االطالع  2016/04/28ػهً
http://alrissala.ahlamontada.comانهاتظ:
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المطمب الثاني:
أقاليم الصحراء الغربية

تتميز الصحراء الغربية بتعدد األقاليـ فييا ،إذ نجدىا تنقسـ إلى خمس أقاليـ تختمؼ
كؿ منيا عف األخرى في التضاريس والمناخ وىي كالتالي:
-1إقميم الساقية الحمراء:
في الشماؿ يعرؼ أيضا بالنير األحمر نسبة إلى نير موسمي يجتاز اإلقميـ لمسافة
 500كمـ ويغذيو عدد المسيبلت المائية تنمو عمى امتدادىا المراعي وحقوؿ الذرة الصفراء
والشعير يتشكؿ ىذا اإلقميـ مف مرتفعات جبمية تكسو األشجار أوديتيا كما في واد أكساط
ويتوفر عمى ثروة مائية معتبرة ،إضافة إلى وجود أثار نادرة تعود إلى عصور ما قبؿ التاريخ.
يسود في إقميـ الساقية الحمراء مناخ معتدؿ متوسط الح اررة فيو  25مئوية ،وتكوف فيو نسبة
األمطار وفيرة.
-2إقميم زمور وسط شرق:
وىو إقميـ ذو طبيعة جبمية قاسية مناخو قاري وجاؼ إذ تتفاوت درجات الح اررة فيو
بشكؿ حاد حيث تزيد في النيار عف  °45مئوية وتنخفض في الميؿ إلى ما دوف الصفر.
تتناثر عمى سفوح مرتفعات "القمتة" سبخات الممح ،خاصة في "أمات المحـ" و"أمغاال"
و"ويف ترغت" ،وتوزع مراكز المياه بيف "تاسكتنت" "تنواكة وامميمي" و"تاعرزيمت".
-3إقميم تيرس جنوب شرق:
مناخو شبو صحراوي وطبيعتو شبو متباينة ،بعض مرتفعاتو جرداء عبارة عف صخور
متبعثرة وبعضيا اآلخر مغطى بالشجيرات الحراجية أما "وادي الجنة" التابع لجباؿ "لغبلت"
فيو كثيؼ األشجار.
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-4إقميم أدرار سطف وسط-غرب:
يسوده مناخ قاري شبو صحراوي يتشكؿ جزءه الشرقي مف سمسمة جباؿ صخرية
يصؿ ارتفاعيا حوالي  500متر.
-5إقميم الساحل:
شريط ساحمي طولو  1200كمـ ويتمتع ىذا اإلقميـ بجو معتدؿ رطب تغطي كثباف
الرمؿ ،مساحات واسعة مف جزءه الغربي ،بينما ترتفع الجباؿ في جزءه الشرقي بشكؿ أفقي
لتصؿ إلى عمو  3000متر أما المنطقة الساحمية فيي سطحية ذات مناخ جاؼ ومعتدؿ في
بعض األماكف وتمتقي في شكؿ منحدر في غالب األحياف ،وتعد ىذه المنحدرات باإلضافة
إلى قمة عمؽ المياه الساحمية ووجود حواجز رممية كثيرة وزوابع البحرية الناتجة عف التيارات
اليوائية القادمة مف كناريا.1

 -1انًشجع َفغّ.
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األىمية الجيواستراتيجية لمصحراء الغربية
المبحث الثاني:
األىمية الجيواقتصادية الصحراء الغربية

الصحراء الغربية بحكـ موقعيا الجغرافي ،كانت نقطة وصؿ بيف جيرانيا وحافظ عمى
ىذا التواصؿ عدة عصور ،أمنت في ذلؾ مرور قوافؿ تجارية وثقافات مختمفة ،أتاحت
لشعوب المنطقة تطو ار ماديا وحضاريا ،استمر الصحراويوف عمى ىذا النيج حتى دخؿ
األوروبيوف وسيطروا عمى الطرؽ التجارية والموارد األساسية التي كانت أصبل مصدر لمحياة
بشعوب المنطقة كميا كما حولوا ثرواتيا إلى موارد وصناعات تصديرية مما أدى إلى وضعيا
في تبعية سمبية وقد اتبعت اإلدارة اإلسبانية نفس السياسة في الصحراء الغربية لنقؿ المواد
الخاـ خاصة الفوسفات والثروة السمكية التي تعود عمى المستعمر بأرباح باىضة دوف
تكاليؼ كبيرة.

المطمب األول:
الثروة الحيوانية
تميزت الصحراء الغربية قبؿ وصوؿ االستعمار لممنطقة ببنية اجتماعيةواقتصادية لذا
كانت حياة الصحراوييف تعتمد عمى تربية المواشي (اإلبؿ ،الغنـ ،المعز خاصة) المصدر
الرئيسي لموجود في المناخ الصحراوي إضافة إلى التجارة والصيد البحري والفبلحة الموسمية
كذلؾ التف نف في الصناعة التقميدية لذا تعتبر اإلبؿ أىـ مورد طبيعي لمبدو كما أنيا شكمت
العنصر األساسي في االقتصاد التقشفي ،بحكـ قدرتيا عمى تحمؿ المشقات وتأقمميا مع
الظروؼ الصعبة لمصحراء الغربية ،كاف السكاف يستفيدوف مف جمود المواشي لصناعة
مستمزماتيا الضرورية ويعتمدوف في عيشيـ عمى لحميا وحميبيا يصنعوف الخيـ واألغطية
مف أوبارىا وصوفيا وجمودىا ،كانت المواشي تستخدـ في عممية التبادؿ التجاري األساسي
بينما في الدوؿ المجاورة مثؿ النيجر ،مالي والتشاد كاف الممح الحجري ىو األىـ ،إذ ينقؿ
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إلييا عبر القوافؿ التجارية في تخوـ الصحراء الغربية ،بؿ لعبت في بعض األحياف دور
1

النقود في ىذه الدوؿ.
الثروة السمكية:

كما ىو معموـ تقع الصحراء الغربية في شماؿ غرب إفريقيا وتعتبر شواطئيا مف أغنى
السواحؿ المحيط األطمسي بثروة سمكية وىذه الثروة التي شكمت أىـ أسباب التوسع واألطماع
2

االستعماري ،حيث تحوي عمى أىـ حوض سمكي في إفريقيا إذ تبمغ مساحتو  150000كمـ

وتشكؿ موارده السمكية أكثر مف  %11مف االحتياط العالمي إذ يمكف صيد  10طف مف
األسماؾ في  1كمـ ،2تظـ ىذه المياه أكثر مف  200صنؼ مف األسماؾ 71 ،صنؼ مف
الرخويات.
لـ يقتصر نيب الثروة السمكية الصحراوية خبلؿ فترة اإلستعمار عمى إسبانبا فقط بؿ
سمحت لعدة أساطيؿ بالصيد في المياه الصحراوية ،مما كثؼ مف التجاوزات في ىذه الثروة،
وحسب بعض المعمومات فإف الكميات المصطادة منو  1969بمغت  1,3مميوف طـ مف
السمؾ موزعة بيف الدوؿ التالية :إسبانيا  450ألؼ طف ،الياباف  300ألؼ طف ،اإلتحاد
السوفياتي  200ألؼ طف ،جنوب إفريقيا  100طف ،كوريا الجنوبية  50ألؼ طف ،إيطاليا
 45ألؼ طف ،البرتغاؿ  22ألؼ طف ،بولونيا  19ألؼ طف ،كوبا  8ألؼ طف ،مصر 2,5
ألؼ طف.2

--1ػهٍ سانى يؽًك فاضم,يذخم ف ٙالرصاد انصحشاء انغشتٛحَ,طه ترانَؿ  2014/05/01ػهً يىلغ انثالقَ.د
االطالع  2016/04/24ػهً انهاتظ االنكرهوٍَhttp//M.elbilad.net
-2انًشجع َفغّ.
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األىمية الجيواستراتيجية لمصحراء الغربية
المطمب الثاني:
الثروات الطبيعية

تزخر أراضي الصحراء الغربية باحتياجات واعدة مف النفط والغاز والفحـ الحجري
وىو ما دفع منذ الستينات مف القرف الماضي بالعديد مف الشركات األجنبية إلى البحث
والتنقيب والكشؼ في عدة مناطؽ ،لكف ظروؼ االستقرار في المنطقة دفعت ىذه الشركات
إلى كتـ نتائج استكشافاتيا في انتظار فرص أفضؿ تمنح األمف والسبلـ لبلستثمار في
الصحراء الغربية.
 -1الفوسفات:
بدأ اإلنتاج الصناعي لمفوسفات في الصحراء الغربية في سنة  ،1974حيث توجد
مناجـ الفوسفات في الشماؿ الغربي ،بالضبط في منطقة "بوكراع" وىي مدينة واقعة عمى بعد
1

 100كمـ جنوب شرؽ العاصمة العيوف وبػ  100كمـ عمى الساحؿ.

والفوسفات الموجودة بمنجـ بوكراع يوجد في مساحة ال تتعدى  231كمـ ،2بعمؽ
يتراوح بيف المتريف وأربعة أمتار ،وينقؿ الفوسفات إلى مرفأ العيوف عبر سكة حديدية،
وب مجيء المغرب أصبح يستغؿ المنجـ مف خبلؿ شركة فوس بوكراع ىذه األخيرة تقوـ بإنتاج
حوالي أربعة مبلييف إف سنويا وتقوـ ىذه الشركة بتصدير الفوسفات إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،كندا وأستراليا في الوقت الذي حذرت فيو األمـ المتحدة المغرب مف استيبلكو
2

لثروات الموجودة في اإلقميـ بحكـ أنو خاضع لبلستعمار.

وتجدر اإلشارة إلى أف احتياط الصحراء الغربية مف الفوسفات يبمغ  10مميار طف كما
أف إسبانيا قامت بإنتاج وتصدير مايزيد عف  45مميوف طف في الفترة الممتدة بيف 1963
إلى  ،1976أما المممكة المغربية وبعد احتبلليا لمصحراء الغربية واصمت في التصدير لكف
 -1يؽًك ػًهوٌ,ذطٕس َضاع انصحشاء انغشتٛح يٍ االَغحاب اإلعثاَ ٙإنٗ يخطظ تٛكش انثاَ ،ٙيمكهج يمكيح نُُم ضهاقج
انًاظسرُه فٍ انؼاللاخ انكونُح  ،ظايؼح انعىائه.2006:
 -2أيٍُ ضهَظ ،حك انغٛادج انذائًح عهٗ انثشٔاخ انطثٛعٛح ،انعىائه :قَىاٌ انًطثىػاخ انعايؼُح ،ظ.10.
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الغريب في األمر ىو أنيا أصبحت تنتج وتصدر الفوسفات في عممية متواصمة وبفضؿ
تحديث الشريط الناقؿ لمفوسفات أصبح منجـ بوكراع يعمؿ عمى مدار اليوـ مما يعني أف
اإلنتاج تجاوز بكثير القيمة التي كاف يتـ إنتاجيا سابقا أي أصبحت شركة فوس بوكراع تنتج
ما يزيد عف ثبلثة آالؼ طف في الساعة ،وىو الشيء الذي تعتبره البوليساريو استغبلؿ رىيب
إضافة إلى كونو غير شرعي.
 -2الثروات الطاقوية:
لـ تقتصر الثروات الطبيعية عمى الثروة المعدنية والسمكية بؿ أنو أجريت دراسة
حديثة أكدت أنو يوجد عمى السواحؿ الصحراوية كميات ىائمة مف الغاز والنفط عمى مقربة
مف الشواطئ وقد شكؿ ىذا اإلعبلف محؿ اىتماـ أطراؼ النزاع المممكة المغربية وجبية
البوليساريو ،فقد سارعت المممكة المغربية إلى توقيع اتفاقيات لتنقيب عمى النفط مع كبرى
شركات التنقيب مثؿ توتاؿ الفرنسية وكيرماؾ األمريكية في أكتوبر  2001ـ .وىو األمر
الذي اعترضت عميو قيادة البوليساريو ،وجعؿ المغرب بعد ذلؾ تتطمب رأي قانوني مف األمـ
المتحدة والتي أصدرت بدورىا وثيقة قانونية تجيز التنقيب شرط عدـ استغبلؿ تمؾ الموارد
دوف رضا وموافقة سكاف اإلقميـ المتنازع عميو ،ىذه الوثيقة أعطت سند قانوني لمبوليساريو
كي تعقد ىي األخرى اتفاقيات مع شركات وفيما يخص االستشارة القانونية حوؿ ذلؾ
اعتبرأحد المسئوليف أنيا غير ممزمة ،لكف مف وجية نظر القانوف تبقي ممزمة حتى يتـ حؿ
النزاع القائـ ،أما عف الحدود البحرية بيف الصحراء الغربية والدوؿ المجاورة فقد نشأ خبلؼ
عندما قامت إسبانيا بتعزيز تواجدىا مف خبلؿ إعطاء رخصة تنقيب لمشركة اإلسبانية
األرجنتينية "ريسوؿ" إذ احتجت المغرب عمى ذلؾ واتخذت جبية البوليساريو خطوة مف خبلؿ
1

إغبلؽ المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لمصحراء الغربية.

 -1انسُك ؼًكٌ ،انصحشاء انغشتٛح آخش يغرعًشج ف ٙإفشٚمٛا ،انعىائه :انكان انعاؼضُح ،ظ.08.
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 -3الحديد:
يبمغ إحتياطي الحديد في إقميـ الصحراء الغربية حوالي  700مميوف كف ،حيث تـ
اكتشاؼ منجـ في أزميمة وغراشة ،وتقدر إمكانية رفع كميات الحديد المستخرج مف باطف
األرض في المنطقة إلى حوالي  600مميوف طف ،فيحيف تقدر نسبة الحديد في التربة بحوالي
1

 %65وتشير عمميات المسح الجيولوجي إلى إمكانيات التوصؿ إلى نتائج كبيرة أخرى.
 -4المعادن:

ىي كثيرة ومتعددة مثؿ النيكؿ ،الفضة ،الحديد ،النحاس ،اليورانيوـ ،الكروـ،
الرصاص ،وقيؿ أيضا أنيا تحوي عمى التنغستيف والقصدير ،كما تـ اكتشاؼ قاعدة خامات
في الصحراء الغربية مثؿ خامات النحاس ،المنغنيز ،الحديد والرخاـ وىي تشكؿ أىـ لموارد
المعدنية المكتشفة بعد الفوسفات.
كما نجد أيضا معدف اليورانيوـ في منطقة "السمارة" الذي حظي باىتماـ بالغ إلى
درجة أف السمطات اإلسبانية قد فرضت عميو حراسة مشددة ومنعت االقتراب مف منطقة
التنقيب.

3

 -1يؽًك ػًهوٌ ،يشجع انغاتك انزكش.
 -3انًشجع َفغّ.
*اَظه انفهَطح فٍ لائًح انًالؼك.
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المبحث الثالث:
بروز النزاع في الصحراء الغربية

النزاع الدولي يمكف أف يقع بيف الدوؿ أو بيف دوؿ و حركات التحرير الوطني ،ونزاع
الصحراء الغربية يمكف أف ن دخمو في النوع الثاني ،ولكؿ نزاع تاريخ حاسـ يعتمد عميو في أية
محاولة تيدؼ إلى تسوية ىذا النزاع أو الحكـ فيو ،فالمواقؼ والتصرفات التي تحدث بعد ىذا
التاريخ ال تعبر عف الوضع القانوني لمقضية المتنازع عمييا أو المركز القانوني ألطراؼ
النزاع.

المطمب األول:
أصول النزاع في الصحراء الغربية
تعود مشكمة الصحراء الغربية إلى بداية خروج القوى االستعمارية العظمي مف المنطقة
وما خمف و مف مشاكؿ حدودية ناتجة عف تقسيمو لممنطقة تقسيما عشوائيا دوف النظر إلى
ىويات السكاف واآلثار السمبية التي قد تنتج عف ىذا التقسيـ ،بؿ اعتمد أساسا عمى تقسيـ
النفوذ بيف فرنسا واسبانيا المتاف مثمتا أكبر القوى االستعمارية في منطقة شماؿ إفريقيا ،فقد
أخذت فرنسا كؿ مف تونس ،الجزائر ،موريتانيا والمغرب ،وأخذت إسبانيا كؿ مف الصحراء
الغربية وبعض المناطؽ في شماؿ المغرب.
وفي نياية الخمسينات مف القرف الماضي بدأت المنطقة المغربية تسترجع استقبلليا،
ومع ىذا االستقبلؿ ظيرت الصراعات الحدودية وبالخصوص مع الجزائر والمغرب وصؿ
حد التصادـ بالسبلح سنة  1963فيما سمي بحرب الرماؿ ،إضافة إلى النزاع بيف
إلى ّ
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المغرب وموريتانيا الذي وصؿ إلى األمـ المتحدة حيث كانت المغرب تطالب بموريتانيا عمى
1

أساس أنيا جزء مف التراب المغربي بعد أف تحقؽ ليا استقبلليا.

كما أثارت المغرب مسألة الصحراء الغربية عمى أساس أنيا تمثؿ جزء مف المغرب،
فالصحراء تمثؿ جغرافيا الجزء الشمالي الغربي لموريتانيا ،كما تمثؿ الجزء الجنوبي لممغرب.
وعندما بدأ حزب االستقبلؿ كفاحو في المغرب ،بيدؼ التحرير مف السيطرة اإلسبانية
والفرنسية ،كانت أيديولوجية العسكرية تؤكد عمى اليدؼ السياسي ،المتمثؿ في فكرة المغرب
العربي الكبير ،والتي كانت أساسا لمطالبو اإلقميمية ،وكاف حزب االستقبلؿ قد أعمف مطالبة
باسترداد موريتانيا في يوليو  ، 1957استنادا عمى حجج مختمفة في معرض مطالبة المممكة
المغربية بموريتانيا وقد أثارت المغرب وموريتانيا الح ّؿ السممي لتسوية النزاع بينيما ولجأ إلى
األمـ ا لمتحدة وفي ىذه األثناء أعمت إسبانيا أف منطقة الصحراء الغربية ىي محافظة إسبانية
2

في سنة .1961

فالدوؿ المغاربية لـ تبذؿ أي جيد لتحرير المنطقة ،عدى محاوالت محتشمة مف
المغرب وموريتانيا ،لكف بدا االنقساـ بينيما واضح في األمـ المتحدة حيث أف كؿ طرؼ يريد
المنطقة الصحراوية لنفسو ،فالمممكة المغربية تطالب سيادتو عمى ىذه المنطقة بحكـ وجوده
التاريخي بيا وامتداد المغرب قبؿ دخوؿ المستعمر في حوض السنغاؿ ،أما موريتانيا فكانت
تطالب بالصحراء باعتبارىا امتداد طبيعي ليا ،وقرب سكاف موريتانيا مف سكاف الصحراء
الغربية عرقيا ،وفي ى ذه األثناء قامت انتفاضة تطالب بتحرير الصحراء الغربية فقامت
إسبانيا بقمعيا ،لكف لـ تيدأ األمور بؿ استمرت المقاومة بقوة أكبر ،وفي ماي 1973

 -1اتشص أحذاز انصحشاء انغشتٛحَ,مال يٍ يىلغ انعىَهجَ.د  ,ذانَؿ االطالع  2016/04/29ػهً انهاتظ االنكرهوٍَ:
www.eljazeera.ne
 -2انًشجع َفغّ.
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تأسست جبية البوليساريو ،وبعد عشرة أياـ مف تأسيسيا حاولت إسبانيا أف تقمع المقاومة
1

العسكرية في الصحراء نيائيا.

في سنة  1974بينما كانت المغرب وموريتانيا تمحاف عمى إرجاع المنطقة الصحراوية
إلييما ،بينما أف جبية البوليسايو تصر عمى أنيا ىي مف قامت بالكفاح ضد المستعمر
وبالتالي ىي صاحبة الحؽ في إدارة شؤونيا بعد انسحاب إسبانيا ،قررت إسبانيا وبشكؿ
أحادي تنظيـ استفتاء في الصحراء الغربية خبلؿ النصؼ األوؿ مف سنة .1975
لكف رفضت كؿ مف المغرب وموريتانيا ىذا الحؿ ،بينما رحبت جبية البوليساريو بيذا
المشروع وأبدت استعدادىا لممشاركة في ىذا االستفتاء ،أما المغرب قررت المجوء إلى محكمة
العدؿ الدولية حيث أعمف عنو الممؾ المغربي الحسف الثاني في  18سبتمبر  1974وبالفعؿ
تقدمت المغرب بطمب استشاري إلى محكمة العدؿ الدولية مرفوقا بعدة أدلة وبراىيف عمى
2

قضيتو.

بعد أف وافقت الجمعية العامة عمى الطمب المغربي ،أحالتو إلى محكمة العدؿ الدولية
والتي عقدت  27جمسة عمنية مف  25جواف إلى  30جويمية  1975وبعد أف فحصت
األحداث الداخمية (تعييف القادة ،جباية الضرائب ،المقاومة المسمحة ،وحمبلت السبلطيف)...
التي قدميا المغرب كإثبات لسيادتو التاريخية عمى الصحراء الغربية ،واألحداث الخارجية
(معاىدات ،اتفاقات ومراسبلت دبموماسية) التي اعتبرىا المغرب تأكيد االعتراؼ دولي مف
حكومات أخرى بتمؾ السيادة التاريخية ،توصمت المحكمة إلى أف كؿ ذلؾ ال يقدـ دليؿ عمى
وجود روابط سيادة إقميمية بيف المغرب والصحراء الغربية بالرغـ مف وجود عبلقات تبعية
(روحية ودينية) بيف بعض قبائؿ المنطقة والسمطاف ،وأعمنت أف جميع األدلة المادية

 -1انكاهُح ونك يؽًك فال ،لضٛح انصحشاء انغشتٛح يماستح نهحهٕل :انًعهح انؼهتُح نهؼهىو انسُاسُح ،تكوٌ ذانَؿ ،تؽس فٍ
.2016/04/08 Google
 -2انًشجع َفغّ.
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والمعمومات المقدمة لممحكمة ال تثبت وجود أية روابط سيادة إقميمية بيف أرض الصحراء
الغربية مف جية ،وبيف المممكة المغربية أو المجموعات الموريتانية مف جية أخرى.
وعميو فإف المممكة لـ ت ثبت لدييا وجود روابط قانونية ،مف شانيا أف تؤثر عمى تطبيؽ
القرار  )XV( 1514المتعمؽ بتصفية االستعمار مف الصحراء الغربية وعمى الخصوص
1

الحر والحقيقي عف إرادة سكاف المنطقة.
تطبيؽ مبدأ تقرير المصير مف خبلؿ التعبير ّ

أعمف الممؾ الحسف الثاني تنظيـ مسيرة خضراء بمشاركة  350ألؼ مواطف ساروا إلى

منطقة الصحراء ،مما دفع بالنظاـ اإلسباني إلى الدخوؿ في مفاوضات مع المغرب
وموريتانيا إلنياء الوجود االستعماري االسباني في الصحراء الغربية ،وفي  21نوفمبر
 1975ثـ التوقيع عمى اتفاقية مدريد الثبلثية بيف المغرب واسبانيا وموريتانيا يتـ بموجبيا
إنياء الوجود اإلسباني المغربي والموريتاني ،لكف ىذا االتفاقات الثبلثي لـ ينيي المشكمة بؿ
زادىا تعقيدا ،حيث عممت البوليساريو عمى تصعيد عمميات عسكرية ضد اإلسباف عمى
اتفاقية مدريد ،كما استولت عمى عدد مف المواقع الصغيرة في المنطقة ،إذ أعمنت جبية
البوليسايو عف قياـ الجميورية العربية الصحراوية في  28فيفري  1976بعد يوميف مف رحيؿ
إسبانيا ،وكانت ىذه أوؿ بداية لتفجير الصراع المسمح بيف المغرب وجبية البوليساريو التي
ظمت تدعميا دوؿ عربية أبرزىا الجزائر التي دخمت خط النزاع بعد المسيرة الخضراء
واستشعار الخط ر وقامت باالعتراؼ بالجميورية العربية الصحراوية كأوؿ بمد يعترؼ بيا،
وىذا ما فتح باب لمحرب بيف جبية البوليساريو والمغرب مف جية وقطع العبلقات بيف البمديف
2

مف جية أخرى.

 -1يػطفً انكاذة ويؽًك تاقٌ ،انُضاع عهٗ انصحشاء انغشتٛح ت ٍٛحك انمٕج ٔلٕج انحك ،انماههج :قان انًفران،1998 ،
ظ.68-63
 -2ؼًُك فهؼاٌ انهاوٌ,االذحاد انًغاست ٔ ٙيشكهح انصحشاء انغشتٛح ,ظايؼح تغكاق:كهُح انؼهىو انسُاسُح ظ.4
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المطمب الثاني:
تطورات النزاع في الصحراء الغربية

كانت كؿ مف الجزائر والمغرب وموريتانيا قبؿ سنة  ،1974قد أجمعت عمى ضرورة
تصفية االستعمار في الصحراء ،الغربية ،فيذه الدوؿ الثبلث أبدت مبدأ تقرير المصير.
في سنة  1974ظيرت خبلفات بيف ىذه الدوؿ عندما صرحت حينيا كؿ مف المغرب
وموريتانيا رغبتيما في ضـ الصحراء الغربية بينما أعمنت الجزائر تأييدىا الكامؿ الستقبلؿ
1

الصحراء الغربية.

وىو األمر الذي انتيى بعقد اتفاقية مدريد الثبلثية  ، 1974وقياـ جبية البوليساريو
بإعبلف قياـ الجميورية العربية الصحراوية في  28فيفري .1976
وتنازؿ موريتانيا بحقوقيا في الصحراء الغربية لصالح المغرب .وىذا الوضع أدى إلى
نشوب صراع باستعماؿ السبلح بيف المغرب وجبية البوليساريو التي ظمت تحظى باىتماـ
ودعـ مالي وسياسي مف طرؼ دوؿ عربية عديدة إلى الوقت الذي انتقؿ فيو ممؼ الصحراء
مف األمـ المتحدة إلى منظمة الوحدة اإلفريقية ،ليعود مرة أخرى إلى األمـ المتحدة ،بعد أف
عجزت منظمة الوحدة اإلفريقية عف إيجاد حؿ ليذا النزاع ،وقد ظؿ القتاؿ داميا عمى مدى
 10سنوات مما خمّؼ اآلالؼ مف الضحايا ،وأدى إلى التراجع االقتصادي في كؿ مف
2

المغرب والجزائر ،مما احدث أزمات اقتصادية لكؿ دوؿ المغرب العربي.

وبعد تمايز مواقؼ دوؿ الجوار الثبلثة (المغرب ،الجزائر ،موريتانيا) وانحياز الجزائر
لصالح الصحراء الغربية وتحت وقع رفض الصحراوييف لمسيطرة المغربية عمى أراضييا
أنشأت في الجزائر تحديدا في تندوؼ مخيمات البلجئيف ،أما عمى المستوى السياسي فقد
شيدت قضية الصحراء الغربية عدة تطورات:
-1انكاهُح ونك يؽًك لال,انشجع انغاتك انزكش.
 -2ؼًُك فهؼاٌ انهاوٌ .انًشجع انغاتك انزكش,ظ.5.
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.1عمى المستوى اإلفريقي:
مر الصراع الصحراوي بخطوات متقدمة وكانت إفريقيا ىي حمبة الصراع األنجح
لمصحراوييف في مطالبتيـ باالستقبلؿ ،وذلؾ لنجاح الجزائر في تسوية القضية ضمف
األقطاب الذي كانت القارة السمراء تشيده .فقد حضت القضية باىتماـ كبير مف طرؼ
منظمة الوحدة اإلفريقية مف خبلؿ اجتماعيا في مابوتو بالمزمبيؽ مف  19إلى  24جانفي /
يناير  1976أوصت لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة اإلفريقية باالعتراؼ بجبية
البوليساريو كحركة تحريرية إفريقية وفي اجتماع وزراء خارجية المنظمة في جزر موريس مف
 24إلى  29جواف  1976تبنوا التوصية .وصادؽ مؤتمر القمة اإلفريقي المنعقد في
الخرطوـ مف  18إلى  22يوليو  1978عمى عقد مؤتمر قمة استثنائي حوؿ الصحراء
الغربية ،وتشكيؿ لجنة مف الحكماء مؤلفة مف خمسة رؤساء دوؿ مف بينيـ رئيس المنظمة،
لتقوـ بفحص كؿ معطيات مشكؿ الصحراء الغربية بما في ذلؾ حؽ شعب ىذه المنطقة في
تقرير مصيره.لقت ىذه الق اررات اإلفريقية ترحيبا واسعا واجماعا شامبل مف طرؼ ىيئة األمـ
المتحدة ،مما دفعيا إلى اتخاذ القرار رقـ  5040لسنة  1985داعية بدورىا إلى تنظيـ
استفتاء تقرير المصير واالستقبلؿ ووقؼ إطبلؽ النار والشروع إلى مفاوضات مباشرة بيف
طرفي النزاع ،وذلؾ بقياـ األمـ المتحدة بإرساؿ بعثات متعددة إلى المنطقة مف أجؿ
األوضاع فقد زار المنطقة "ىيكنور غروس إسييال" الممثؿ الخاص لؤلميف العاـ لؤلمـ
المتحدة ،وىكذا بدأت الجيود المشتركة لممنظمتيف في البحث عف حؿ لممشكؿ مف خبلؿ
مقترحات مفصمة أساسيا تسوية النزاع القائـ والسمـ مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ عادؿ .وفي
تقرير األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة الذي يحمؿ رقـ ،52/360/18/6/1990 :جاء
فيو أف اليدؼ األساسي ىو تمكيف الشعب الصحراوي مف ممارسة حقو في تقرير المصير،
وعمى أساس ىذه المعطيات التي توضح التصور لمنطمقات مخطط التسوية ،وضع برنامج
تنفيذي لمكونات المخطط وىي:
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الفصل األول:
 وقؼ إطبلؽ النار -تبادؿ أسرى الحرب

 تقميص عدد القوات المغربية باإلقميـ تحديد اليوية وتسجيؿ المصوتيف عودة البلجئيف المؤىميف لمتصويت إطبلؽ سراح المساجيف السياسييف تنظيـ االستفتاء واإلشراؼ عميو1

 إدارة أىمية مؤقتة لئلقميـ.2خطة بيكر وآفاق التسوية:

اختارت األمـ المتحدة  1997جيمس بيكر المبعوث الشخصي ليا في الصحراء الذي
حاوؿ إنعاش المخطط األممي بعد أف تعثر في محطات عدة ،وذلؾ مف خبلؿ العديد مف
االجتماعات عالية المستوى والتقدـ فطرحت اختيارات لمحموؿ بموافقة أطراؼ النزاع الرئيسية
تضمنت إعطاء الصحراء الغربية حكما ذاتيا لمدة أربعة أوخمسة سنوات وبعدىا القياـ
باالستفتاء عمى الوضع النيائي ،عند إنتياء مدة الحكـ الذاتي لتحديد ما إذا كانت المقاطعة
الصحراوية سوؼ تظؿ مستقمة أو تدمج بشكؿ نيائي في المغرب ،ودعا الطرفاف (المغرب
وجبية البوليساريو) لقبوؿ الخطة وتنفيذىا ،وأعمت جبية البوليساريو قبوليا لخطة السبلـ،
وطالبت بالتطبيؽ الفوري ليا ،كما وافقت كؿ مف الجزائر وموريتانيا ،في حيف أعمنت المغرب
رفضيا الكامؿ لمخطة ،وأصدر مجمس األمف في  28تشريف األوؿ أكتوبر عاـ  2003القرار
 1513قرر فيو تمديد تولي بعثة األمـ المتحدة االستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31
كانوف الثاني  ،2004وتواصمت التصريحات المغربية الرافضة لخطة السبلـ .لكف األميف
العاـ لؤلمـ المتحدة أعمف في  11يونيو  2004استقالة جيمس بيكر المبعوث الشخصي
2

لصحراء الغربية بعد سبع سنوات مف توليو ليذا المياـ.

-1يؽًك ػًهوٌ,انًشجع انغاتك انزكش,ظ.157 .
 -2ؼًُك فهؼاٌ انهاوٌ ,انًشجع انغاتك انزكش ,ظ.11.
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استنتاج الفصل األول:
تتمتع الصحراء الغربية بموقع استراتيجي ىاـ فيي كانت نقطة وصؿ بيف جيرانيا
عدة قروف ،إذ أمنت لشعوب المنطقة تطو ار ماديا وحضاريا إلى
وحافظ عمى ىذا التواصؿ ّ
دخؿ أف االستعمار اإلسباني وسيطر عمى ثرواتيا ومواردىا الطبيعية لتبقييا في تبعية دائمة.
جذور النزاع في الصحراء الغربية راجع باألساس إلى الدوؿ االستعمارية التي عممت
جاىدة عمى ترؾ آثارىا في المنطقة حتى بعد االستقبلؿ ،إلى أف استمرار ىذا النزاع ىو
بسبب الدوؿ المغاربية وخياراتيا السياسية.
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إف أىـ ما يميز العبلقات الجزائرية المغربية عامة ىو التوتر و عدـ االستقرار عمى
الرغـ مف فترات اليدوء التي عرفتيا ,و ىذا راجع إلى عدة مشاكؿ أبرزىا قضية الصحراء
الغربية الختبلؼ الرؤى بينيما إزاءىا ,فالمغرب تؤكد عمى ضرورة استرجاع ىذه االخيرة
باعتبارىا ممكا قد سمب منيا ,في حيف بقيت الجزائر عمى موقفيا الثابت المدعـ لمحركات
التحررية.

31

الفصل الثاني:

موقع النزاع الصحراوي من العالقات الج ازئرية الغربية
المبحث األول:

تطور العالقات الجزائرية –المغربية ()2015-1962
تشيد العبلقات الجزائرية المغربية توت ار وجمودا منذ عقود مف الزمف بسبب مشاكؿ
وصعوبات ،وىو ما يفسر الغموض حوؿ فيـ مختمؼ المشكبلت التي يعرفيا الوضع
المغاربي ،وعمى مستوى العبلقات بيف دولو ,ففي ىذا المبحث سنحاوؿ التطرؽ إلى المراحؿ
التي عرفتيا العبلقات الجزائرية المغربية وأىـ ما ميزىا مف أحداث ،منذ حصوؿ البمديف عمى
االستقبلؿ إلى غاية .2015

المطمب األول:
من  1962إلى (. 1989من الصدام العسكري إلى إعالن االتحاد المغاربي).
عمى الرغـ مف فترات التعاوف واليدوء النسبي التي عرفتيا العبلقات الجزائرية
المغربية ,فإف السمة الغالبة عمييا منذ حصوؿ الجزائر عمى استقبلليا سنة  1962ىي
التوتر وعدـ االستقرار ،مما يكشؼ عمؽ األسباب المنتجة ليذه الوضعية وتعقد الممفات
المطروحة عمى البمديف الذيف اقتربا في محطات عديدة ,مف حافة المواجية العسكرية
المفتوحة ,بعد أف خاضا في بداية الستينات مما عرؼ بحرب الرماؿ بسبب مشكمة الحدود
بينيما 1بعدما ألح المغرب عمى المطالبة بإعادة النظر في الحدود المرسومة بيف البمديف,
ووفؽ بروتوكوؿ اتفاؽ الحكومة الجزائرية المؤقتة بقيادة "فرحات عباس" والممؾ المغربي

 .1يػطفً انفهفٍ ,أصيح انعاللاخ انًغشتٛح انجضائشٚح ٔيشكهح انصحشاء انًغشتٛحَ ,فال ػٍ انعىَهج َد ,ذانَؿ اإلطالع
 2016/06/26ػهً انهاتظ اإلنكرهوٍَ.http : //WWW.Aljazeera.net/ Spéciale Files/ P. 9 :
.
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"الحسف الثاني" في  6جويمية  1963الذي يتضمف رفضا قاطعا ليذا الطمب وأكدت أف
الجزائر وحدة واحدة ال تتج أز.1
وفي  13مارس  1963قاـ الممؾ المغربي الراحؿ "الحسف الثاني" بزيارة إلى الجزائر,
وكانت أوؿ زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر بعد حصوليا عمى االستقبلؿ.
وفي ىذه الزيارة تناقش الممؾ المغربي مع الرئيس الجزائري "أحمد بف بمة" حوؿ مشكؿ
الحدود ,وكاف رد احمد بف بمة فبيذا الخصوص" :ىناؾ فعبل مشكؿ خصوصا فيما يرجع
لتندوؼ ،إف ىذا المشكؿ يشبو ىوة سحيقة يستحيؿ تجاوزىا . ,ليرسؿ بعد ذلؾ الممؾ المغربي
وفديف متبلحقيف إلى الجزائر لتكرير المطالب الترابية لممغرب إال أف ىذه المقاءات لـ تسفر
عف أي جديد ،ولعبت الدبموماسية الجزائرية دو ار جد ىاـ عمى الصعيد القاري ،أيف تمكنت
في  28جواف  1963مف المصادقة عمى ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية ,الذي يقر عمى
الحدود الموروثة عف االستعمار ،وفؽ المبدأ القانوني  *UTI POSSI DETISالذي ينص
عمى قداسة الحدود وثباتيا .وقد اعتبر المغرب ,كؿ ىذه التطورات بمثابة خيانة نظ ار لما
اتفقوا عميو سابقا ،وىو األمر الذي سارع إلى زيادة حدة الخبلؼ وصوال إلى الصراع المباشر
باستخداـ األسمحة ،بعد اجتياز المغرب لمحدود الجزائرية المغربية ابتداء مف الفاتح إلى
التاسع أكتوبر  ،1963ليوقع البمديف في  15جانفي  1969عمى معاىدة اإلخوة وحسف
الجوار.2

 -1ناتػ واوٌ,انرُافظ انجضائش٘ انًغشت ٕٛانغع ٙنشٚادج انًُطمح انًغاستٛح(,)2011-1522يمكهج يمكيح فٍ اطان
انؽػىل ػهً ضهاقج انًاسره فٍ انؼهىو انسُاسُح,2012/2011 ,ظ.21.
-2يػطفً انفهفٍ,انًشجع انغاتك ركشِ.
*هى يثكأ يأـىل يٍ انماَىٌ انهوياٍَ انمكَى َ,ؼٍُ اؼرفاظك تانطئ انىالغ ذؽد ؼُاوذك و تانُسثح نهماَىٌ انكونٍ هى اؼرهاو
األوضاع انمائًح.
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كما أبرمت الدولتيف إتفاقية تممساف في  27ماي  ,1970التي انبثقت عنيا معاىدة
حوؿ الحدود المغربية الجزائرية التي نصت عمى اعتراؼ المغرب بجزائرية تيندوؼ والمشاركة
في إنتاج وتسويؽ الحديد بتندوؼ.
وفي  25جانفي  ,1976تصاعد الصراع بيف الجزائر والمغرب إلى حد حصوؿ أوؿ
مواجية عسكرية بينيما ,لتدوـ ثبلثة أياـ ,وقد انتيى التوتر العسكري عمى اثر الوساطة
المصرية في شخص الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ وتحرؾ عدد مف الدوؿ العربية

لتطويؽ األزمة.1

ليتـ اإلعبلف في  27فيفري  1976عف قياـ الجميورية العربية الصحراوية
الديمقراطية ,التي اعترفت بيا الجزائر في  7مارس  ،1976وىو األمر الذي أدى مباشرة
إلى قطع العبلقات بيف الطرفيف .ومع بداية الثمانيات طرأت تغيرات دولية واقميمية وازنة ,مما
دفع بكؿ مف المغرب والجزائر إلى الدخوؿ في مفاوضات سرية سنة  ،1981وفي  26فيفري
 1983تـ عقد القمة األولى بيف الممؾ المغربي الراحؿ الحسف الثاني والرئيس الجزائري
آنذاؾ الشاذلي بف جديد ,لتسفر في  7أفريؿ عف عودة التنقؿ الحربيف البمديف ،ليعود التوتر
مرة أخرى عند توقيع المغرب عمى المعاىدة الثنائية مع ليبيا في  13أوت  ،1984ليتـ بعد
ذلؾ عقد القمة الثبلثية بيف الحسف الثاني وشاذلي بف جديد والممؾ فيد تحديدا في  04ماي
 ،1987التي أثمرت عف عودة العبلقات الدبموماسية المغربية الجزائرية بعد قطيعة دامت
 14سنة ,ليتـ فتح الحدود رسميا في  15جواف  ،1987وقد ساعد ىذا الوضع الجديد عمى
دعـ عممية التفاىـ عمى تسوية نزاع الصحراء الغربية عبر إجراء استفتاء باإلشراؼ والعمؿ
المشترؾ لتفعيؿ العمؿ المغاربي مف خبلؿ عقد قمة زرالدة في 10جواف  1988التي انتيت
باإلعبلف عف تأسيس اإلتحاد المغاربي في مدينة مراكش المغربية في  17فيفري ،1989

 -1انًشجع َفغّ.
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وفي فترة  8-6فيفري  1989قاـ الرئيس الجزائري منذ  ,1972لتأكيد المصالحة بيف
1

البمديف.

المطمب الثاني:
من  1989إلى .1999
( استمرار حالة المد والجزر في العالقات بين الجزائر والمغرب ).
لقد تميزت ىذه الفترة بالتوتر ،وعمى الرغـ مف األجواء اليادئة التي كانت تميزىا مف
وقت آلخر ،خاصة بعد عودة العبلقات الدبموماسية بيف البمديف وتأسيس إتحاد المغرب
العربي ,إال أف فترة اإلزدىار ىذه لـ تدـ طويبل ،حيث عاد االصطداـ المغربي الجزائري الذي
جاء محصمة طبيعية لمتطورات التي عرفيا النظاـ السياسي الجزائري ،تحت وطأة األزمة
األمنية التي شيدتيا ،وتسارعت األحداث بعد ظيور الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ التي كسبت
الجولة األولى مف االنتخابات التشريعية في ديسمبر ،1991ثـ استقالة الرئيس الجزائري
الشاذلي بف جديد في  11جانفي  ,1992وارتفاع وتيرة أعماؿ العنؼ داخؿ الببلد ,فكاف ليذه
التطورات تأثير عمى عبلقات الجزائر الدولية ,السيما مع المغرب في ظؿ شكوؾ جزائرية
حوؿ حقيقة موقؼ المغرب مف تمؾ األحداث ,تتراوح بيف االعتقاد بتغاضي المغرب عف
استخداـ المتطرفيف ألراضيو معب ار ،وبيف تقديمو دعما ليـ مقابؿ وعود بتأييد سياستو تجاه
الصحراء حاؿ وصوليـ إلى السمطة في الجزائر.2

 -1انًشجع َفغّ.
 -2سؼاق سهاٌ,انعاللاخ انجضائشٚح انًغشتٛح يٍ خالل جشٚذج انخثش ,نسانح يمكيح نُُم ضهاج انًاظُسرُه فٍ ػهىو االػالو و
االذػال ,ظايؼح انعىائه ,2007/2006 :ظ.41.
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حادثة مراكش  1994وغمؽ الحدود الجزائرية –المغربية :بمغ التوتر أوجو بيف الجزائر
والمغرب إثر االعتداء اإلرىابي عمى فندؽ "أطمس آسي" بمراكش في  24أوت ،1994
والذي أسفر عنو غمؽ الحدود البرية مف طرؼ المغاربة.
تجميد العمؿ المغاربي :ظيره إرىاصات تجدد النزاع البارد بيف البمديف وانعكاساتو
عمى مسيرة االتحاد المغاربي في ربيع عاـ  ،1993وذلؾ عندما دعا وزير الخارجية المغربي
عبد المطيؼ الفيبللي أنذاؾ ،إلى وقؼ مراجعة االتحاد المغاربي بسبب مواقؼ الجزائر
"المستفزة" حسبو لممغرب في قضية الصحراء ،ليوجو رسالة إلى نظيره الجزائري محمد
صالح دمبري بتاريخ  21ديسمبر  ,1995تضمنت طمب المغرب مف الجزائر التي تترأس
اتحاد المغرب العربي ,تجميد أنشطة مؤسسات االتحاد مؤقتا ،ريثما تعود األطراؼ إلى
موقفيا ,وتحديد موقؼ الجزائر مف ممؼ الصحراء الغربية ،حيث فرضت المغرب أف تستمر
الجزائر في لعب دور يتجاوز كونيا مبلحظا في ممؼ الصحراء الغربية ,وتقوـ بسموؾ
يتضارب مع مساعي المغرب الدبموماسية لدى ىيئات المجتمع الدولي ,وىو أمر بنظر
المغرب ال يستقيـ مع مصالح ومستقبؿ العبلقات المغاربية وبالتالي مع بناء المغرب
العربي.1

المطمب الثالث:
من  1999إلى '.2015التحول في القيادات السياسية وديناميكية العالقات
الثنائية):
عرفت ىذه المرحمة الجديدة تغير القيادات الحاكمة في البمديف ,ففي المغرب وبعد وفاة
الممؾ الحسف الثاني في  23جويمية  ،1999اعتمى محمد بف الحسف بف محمد (محمد
 -1انًشجع َفغّ.ظ.43.
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السادس) العرش أما في الجزائر فقد تـ انتخاب عبد العزيز بوتفميقة رئيس لمجميورية في 16
أفريؿ  ،1999وفي  15أوت  1999اندلعت أزمة جديدة بيف البمديف ،حيث اتيمت الجزائر
المغرب بايواء متسمميف متطرفيف نفذوا مذبحو في منطقة (بني وينؼ) في بشار والنظاـ
الجزائري يتوجو إلى المغرب بأصابع االتياـ وتغاضيو عف منفذي العممية ،كما قاـ وزير
الداخمية المغربي ˝احمد بيداوي ˵ في أفريؿ  2000بزيارة إلى الجزائر تمخض عنيا إصدار
بياف مشترؾ ينص عمى االتفاؽ عمى ترقية العبلقات الثنائية في كافة المجاالت خاصة تنقؿ
األشخاص وأمف المواطنيف ،ليرد عمييا رئيس مجمس األمة "بشير بومعزة" بزيارة رسمية في
ماي  2000إلى المغرب ،وكاف مف نتائج ىذه الزيارة إنشاء مجموعة عمؿ واألخوة والتعاوف
وفي نوفمبر  2000قاـ وزير الداخمية الجزائري "نور الديف يزيد زرىوني" بزيارة أحدثت بعض
االنفراج في العبلقات الجزائرية المغربية ،1لكف ما لبثت قميبل إال وانقمب مف جديد ىذا التوازف
الجزائري المغربي ،وذلؾ بسبب قضية الصحراء الغربية السيما بعد إعبلف األمـ المتحدة
لمشروع اتفاؽ اإلطار الخاص بالحكـ الذاتي في يوليو  2001الذي قوبؿ بمعارضة جزائرية
شديدة ،إلى جانب ىذا التحوؿ اإلستراتيجي في تدبير األمـ المتحدة لنزاع الصحراء ،إنضافت
كؿ مف قضيتي فتح الحدود (مطمب مغربي) وقضية تفعيؿ االتحاد المغاربي وعقد القمة
الرئاسية (مطمب جزائري) ،ليشكؿ كؿ ذلؾ المحاور األساسية لمخبلؼ المغربي الجزائري.
كما برز رىاف جزائري لعقد القمة المغاربية قبؿ نياية سنة  2001وشكؿ اجتماع مجمس
وزراء الخارجية المغاربييف في مارس  2001الخطوة األولى في ىذا المسار ،إال أف الفشؿ
كاف مآؿ ىذه الخطوة بسبب غياب المغرب ،وبعد جمود مؤقت لممبادرة تمكف العمؿ المغاربي
مف استثناء ديناميكية عبر تنظيـ اجتماع سبتمبر  ،2001الدورة الرابعة لمجمس الشورى
المغاربي بمشاركة كافة الدوؿ المغاربية وبعده اجتماع وزراء االتحاد في أواسط يناير 2002
 -1ناتػ واوٌ ،انًشجع انغاتك انزكش.ظ.24.
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والذي تمكف مف تحديد أميف عاـ جديد لبلتحاد وانطبلؽ التحضير الجدي لعقد القمة
المغاربية.1
وفي سنة  2003قاـ وزير الخارجية المغربي الجديد "إسبلـ معتدؿ" الفائز في
االنتخابات التشريعية ،بزيارة رسمية إلى الجزائر وتيدؼ ىذه الزيارة إلى تحريؾ العبلقات بيف
البمديف ،واعادة دفع إتحاد المغرب العربي المتعثر منذ سنوات بسبب التوتر بيف البمديف ،وقد
أكد الناطؽ الرسمي باسـ و ازرة الخارجية الجزائرية "عمار ببلني" أف ىذه الزيارة تدخؿ في
إطار الديناميكية البناءة التي التزمت بيا البمداف مف خبلؿ تبادؿ الزيارات الو ازرية والتشاور
مف أجؿ تعزيز عبلقات اإلخوة بيف البمديف.2
وتنامى ىذا التقارب إلى درجة أف بعض المراقبوف أبدوه بعض التفائؿ وصوال إلى عقد
قمة الرئيس عبد العزيز بوتفميقة والممؾ محمد السادس في مارس  2005وتعزز التعاوف
بينيما في مياديف اقتصادية استثمارية متعددة أبرزىا الزراعة ،أيف يراىف الجزائرييف عمى
خبرات نظرائيـ في ميداف استصبلح األراضي.
وفي نياية  2010وبداية  2011شيدت العبلقات االقتصادية الجزائرية المغربية قفزة
معتبرة وكاف ينتظر مف ذلؾ أف يكوف تمييدا لتسوية الخبلفات ،وقد استغؿ المغرب ذلؾ
وككؿ مرة إعادة المطالبة بفتح الحدود ،لكف الجزائر ردت بالرفض.3

-1انعاللاخ انًغشتٛح انجضائش٘ ٔيغرمثم انصحشاء ،ذانَؿ االطالع  2016-07-10ػهً انهاتظ اإلنكرهوٍَ:
http://www.moqatel.com
 -2أٔل صٚاسج نٕصٚش خاسج ّٛيغشت ٙإنٗ انجضائش يُز  ،2003يُركَاخ ذىَُىَاساخ ،ذانَؿ االطالع  2016/08/13ػهً
انهاتظ اإلنكرهوٍَ:
http://www.tunisia.sat.cam.
 -3أوناض ػًه ،اناليعمٕل ف ٙانعاللاخ انجضائشٚح انًغشتٛحَ ،مال ػٍ أـثان انؼهتُح ،ذانَؿ االطالع  2016/08/14ػهً
انهاتظ االنكرهوٍَ:
-http://www.alarabiya.net/ar/politics.
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وفي  6نوفمبر  2013ألقى الممؾ المغربي محمد السادس خطابا أيف اتيـ فيو
الجزائر ،دوف ذكرىا باالسـ بتقديـ أمواؿ لشراء أصوات ومواقؼ بعض المنظمات المعادية
لببلده ،ويأتي خطاب الممؾ بعد أسبوع مف توتر العبلقات بيف الرباط والجزائر ،إثر خطاب
لمرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفميقة" حوؿ الصحراء الغربية ،وتسبب في استدعاء المغرب
لسفيره في العاصمة الجزائرية لمتشاور قبؿ عودتو لمزاولة ميامو.
وقد ازداد التوتر بيف البمديف إلى درجة وصؼ المغرب لمجزائر بشكؿ مباشر بالخصـ
والعدو متوعدا إياىا باالصطداـ والمواجية مباشرة طيمة سنة  2015وأضافت المغرب انيا
ستقطع عبلقتيا الدبموماسية الدفاعية متيما إياىا بالوقوؼ وراء تعطؿ كؿ حؿ في القضية
الصحراوية.1

 -1انًغشب ذعهٍ 2011 6عُح حشب ضذ انجضائش َ ،مال ػٍ انثالق أوٌ الٍَ ،ذانَؿ االطالع  ،2016/08/20ػهً انهاتظ
االنكرهوٍَ:
-http://www.djazairesse.com/elbilad/.
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المبحث الثاني:

موقف الجزائر من النزاع في الصحراء الغربية
حسب وجية النظر الجزائرية ,فإف إقميـ الصحراء الغربية يصنؼ ضمف األقاليـ
المستعمرة التي لـ يمنح ليا حؽ تقرير مصيرىا بنفسيا ,وعميو فإف أي إجراء يتخذ مف أجؿ
تصفية االستعمار في ىذا اإلقميـ سيمقى دعما وتأييدا كامبل مف طرؽ الدولة الجزائرية ,وفعبل
ىو ما حصؿ حينما دعمت الجزائر بصورة دائمة ق اررات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة منذ
 1966وىي تنادي اسبانيا مف أجؿ إجراء استفتاء في اإلقميـ تحت مراقبة األمـ المتحدة.1

المطمب األول:
إسيامات الجزائر في قضية الصحراء الغربية
تستند وجية نظر الجزائر بخصوص الممؼ الصحراوي إلى الق اررات ،التي أصدرتيا
لجنة تصفية االستعمار التابعة لؤلمـ المتحدة ،والتي تمثمت في أف تضمف الجمعية العامة
حقوؽ الشعب الصحراوي وأف السمطة الحاكمة مسئولة عف توجيو شعب الصحراء،إلى
االستقبلؿ وممارسة حقو في تقرير المصير.2
لقد كاف الخطاب الرسمي الجزائري ثوريا ،يعبر مف خبللو عف دعمو ومساندتو
لمحركات التحررية في العالـ.

-1يٕلف انجضائش انثاتد يٍ لضٛح انصحشاء انغشتٛح َمال ػٍ يىلغ أنعٍ تهَس ذانَؿ االضطالع  .2016/08/20ػهً
انهاتظ االنكرهوٍَ http://algpress.com/article-10204.htm
 -2انًشجع َفغّ
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والى غاية يومنا ىذا ظمت الجزائر تدعـ القضية الصحراوية وقد عبر عمى ذلؾ في
كؿ فرصة أتيحت ليا ,ىو ما أكده وزير الشؤوف الخارجية "رمطاف لعمامرة" في حوار خاص
بو في قناة "فرانس « France 24 » "24وقد أبرز أف السبب الذي حمؿ الجزائر لدعـ
القضايا العادلة ,ومنيا القضية الصحراوية ,والدفاع عنيا ىو مبدأ حؽ الشعوب في تقرير
مصيرىا ,وىو المبدأ الذي تؤمف بو الجزائر وأضاؼ لعمامرة مخاطبا المغرب" :ليس لدينا
أي كراىية تجاه الشعب المغربي الشقيؽ ,نحف ندعـ وندافع عف القضية الصحراوية باعتبارىا
قضية مبدأ ,مثمما كانت الجزائر تقؼ مع "نمسوف مونديبل" ضد التمييز العنصري بجنوب
إفريقيا وأيضا مثمما تدافع وتقؼ وتدعـ حاليا القضية الفمسطينية.
كمارد وزير الخارجية الجزائري عمى اتيامات الطرؼ المغربي لمجزائر بأنيا
طرؼ في النزاع قائبل":ىذه سياسة الحروب إلى األماـ ,ال بد مف معالجة األمور مثمما ىي"
مشي ار بذلؾ إلى طبيعة الوضع الحالي لقضية الصحراء الغربية الذي أقرتو األمـ المتحدة
باعتبار أف المممكة المغربية تشارؾ في المفاوضات مع جبية البوليساريو سعيا لموصوؿ إلى
حؿ عادؿ وىي أمور وصفيا الوزير ب "األمور واضحة وضوح الشمس".1
وأكد أيضا رئيس المجمس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خميفة ،أف مساندة
الجزائر لكفاح الشعب الصحراوي مبنية عمى المبادىء الثابتة التي تحكـ سياستيا الخارجية.
وجاء في بياف المجمس إف ولد خميفة ،وخبلؿ استقباؿ الذي خصو لوفد مف الجميورية
العربية الصحراوية الديموقراطية بقيادة والي والية العيوف ,ابرز أف قضية الصحراء الغربية
ىي قضية تصفية استعمار استنادا إلى الموائح األممية والقرارت الدولية مضيفا أف الجزائر
قررات الشرعية الدولية.
تؤيد حؽ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفؽ ا
-1حٕاس يع سيطاٌ نعًايشج ٔصٚش خاسجٛح انجضائش ػهً لُاج فهاَس 24تانؼهتُح ترانَؿ .2013/12/11
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وقاؿ ولد خميفة أف ىذا الموقؼ الثابت ,نابع ومنبثؽ عف بياف أوؿ نوفمبر الذي ينص
عمى تحرير الشعوب مف االستعمار ميما كانت طبيعتو ،وعف نظاؿ الجزائر الطويؿ ضد
المستعمر بيدؼ التحرر واالستقبلؿ ,مضيفا أف مساندة الجزائر لكفاح الشعب الصحراوي
مبن ية عمى المبادئ الثابتة التي تحكـ سياستيا الخارجية وبالتالي فاف موقفيا ال خمفية لو
سوى دعـ القضية .وشدد المتحدث عمى تأييد المجمس الشعبي الوطني بكؿ أشكاليالسياسية
لقضية الصحراء الغربية ،وعمى مساندتو ليا في جميع المحافؿ البرلمانية الدولية واإلقميمية
مشجعا المبادرة التي قامت بيا بمدية الجزائر الوسطى والتي تيدؼ إلى توثيؽ الروابط
األخوية بيف ممثمي الشعبيف وتبادؿ التجارب والرؤى في مجاؿ التسيير المحمي .ومف جيتو
أبدى والي والية العيوف اعت اززه بالموقؼ الجزائري الداعـ لمقضية الصحراوية،وأكدأف عرفاف
الشعب الصحراوي التاـ لرئيس الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة وكؿ ما تبذلو الجزائر
مف جيوده سيبقى معترفا بو مف جيؿ ألخر وأكد أف الشعب الصحراوي استطاع بكفاحو أف
يفرض االعتراؼ الدولي بالقضية و مواصمة الضغط عمى المغرب مف اجؿ االمتثاؿ لمشرعية
الدولية،وأكد الوالي في تصريح لمصحافة عمى ىامش االستقباؿ انو كشؼ لرئيس المجمس
الشعبي الوطني بعض الحقائؽ المتعمقة بما يدور في المنطقة خصوصا المناورات
المغربية،باإلضافة إلى الدور الذي يمعبو نظاـ المخزف في بث السموـ والمخدرات والتيريب
التي يعاني منيا الشعب الصحراوي وكؿ شعوب المنطقة.عمى صعيد آخر أوضح المتحدث
الصحراوي أف التوأمة بيف بمدية الجزائر الوسطى ومدينة العيوف بدأ تتأخذ في السنوات
األخيرة منحى أخر أقوى مف السنوات األولى.1

 -1ـكَعح لىظُم,يٕلف انجضائش يٍ لضٛح انصحشاء انغشتٛح ال خهفٛح نّ عٕٖ َصشج لضٛح عادنحَ,مال ػٍ انفعه َىيُح
ظىائهَح ,ذانَؿ االطالع  2016/08/22ػهً انهاتظ االنكرهوٍَ:
http://www.at-fadjer.com/ar/national
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ومف جية أخر أكد وزير الشؤوف المغاربية واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدوؿ المغاربية
عبد القادر مساىؿ عمى الموقؼ الثابت والمؤيد لحؽ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره,و
قاؿ مساىؿ خبلؿ حمولو ضيفا عمى القناة األولى لئلذاعة الوطنية أف موقؼ الجزائر ثابت
منذ أف سجمت قضية الصحراء الغربية في  1963لدى األمـ المتحدة ضمف قائمة الدوؿ
غير المستقمة واف الجزائر كانت وستبقى وفية لمبادئيا المستمدة مف نضاليا ضد االستعمار.
وذكر أف ىذا الموقؼ مؤكد عميو في كؿ لوائح و ق اررات مجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة ذات صمة بداية بالبلئحة  1514حوؿ منح االستقبلؿ لمبمداف المستعمرة وحؽ
الشعوب في تقرير المصير إذ كانت مظاىرات  11ديسمبر 1960ضد االستعمار الفرنسي
في الجزائر دافعا أساسيا ذلؾ.
وأضاؼ مساىؿ أف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف أكد في تصريح لو
بخصوص القضية الصحراوية الغربية عمى ضرورة إعادة بعث المفاوضات المباشرة بيف
طرفي النزاع ممثميف في جبية البوليساريو والمغرب وعمى أىمية التوصؿ إلى حؿ وفقا لموائح
وق اررات األمـ المتحدة.
وفي رده عمى سؤاؿ متعمؽ بوضعية حقوؽ اإلنساف في األراضي الصحراوية المحتمة
أوضح الوزير أف العالـ عمى عمـ بما يحدث ىناؾ مف انتياكات ،واف عدـ اطبلع بعثة
المينورسو بمياـ مراقبة حقوؽ اإلنساف في األراضي الصحراوية المحتمة ال يعني أناألمـ
المتحدة ليست ميتمة بيذا الممؼ مشي ار إلىأف العديد مف التقارير تصدر بصفة دورية عف
المنظمات والييئات الدولية والوكاالت األممية المختصة حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف في
الصحراء الغربية.1

-1يىلف انعىائه انصاتد يٍ لضُح انػؽهاء انغهتُح ,انًشجع انغاتك انزكش.
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إف مساعي الجزائر تتوافؽ مع الموقؼ الممثؿ في ىيئة األمـ المتحدة ومجموعة دوؿ
عدـ االنحياز ،والموقؼ اإلقميمي مف خبلؿ منظمة لوحدة اإلفريقية التي تؤيد في مجمميا
عمى إنياء الوجود االستعماري ،وضرورة تطبيؽ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا في إطار
يضمف لسكاف الصحراء التعبير عف إرادتيـ طبقا لق اررات األمـ المتحدة.

المطمب الثاني:
آليات دعم الجزائر لمقضية الصحراوية
لقد أدى موقؼ الجزائر الثابت المتمثؿ في دعـ الحركات التحررية في العالـ ,إلى
إيجاد نفسيا في عزلة سواء عمى الصعيد الجيوي ،المغاربي مع تونس ،وشبو القطيعة مع
موريطانيا ،وعمى حافة الحرب مع المغرب أو عمى الصعيد الدولي ،حيث كانت عبلقتيا
سيئة مع فرنسا ،اسبانيا والواليات المتحدة األمريكية ،إذ تعتبر الحكومة الجزائرية مسألة
الصحراء الغربية مسألة استعمار واف قرار أو إج ارء يتخذ في سبيؿ تصفية االستعمار سيمقى
الدعـ مف طرؼ الدولة الجزائرية ،وفي ىذا اإلطار بدأت الدبموماسية الجزائرية العمؿ عمى
المستوييف المغاربي والدولي:
أوال :عمى المستوى المغاربي:
أ التحالف الجزائري الميبي :استقبؿ الرئيس الجزائري "ىواري بومديف" بحاسي مسعود العقيد
الميبي "معمر القذافي" يومي  28و  29ديسمبر  1975في المقاء الذي توج باسـ "ميثاؽ
حاسي مسعود" ،حيث أعمف فيو القذافي عف الوحدة مع الجزائر ،لكف الجزائر كانت حينيا
تتعامؿ مع القذافي بحذر ،ففضمت في أوؿ المطاؼ أف يكوف تحالفا ووفاؽ كمرحمة تمييد بو
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تسبؽ العممية الوحدوية ,ىكذا قد تـ عقد ىذا التحالؼ كرد عمى المغرب ومواجيتو عمى
أساس أنو يريد المساس باستقرار المنطقة وزعزعتو بتغييره لمخريطة المغاربية.1
ب -التحالف الجزائري الموريتاني( :جويمية :)1979
لقد أدت الجيود المتواصمة مف طرؼ جبية البوليساريو ،لتحرير أراضييا إلى
الوصوؿ لوقؼ إطبلؽ النار مف الطرؼ الموريتاني ،إذ أف في  12جويمية  1978طمب مف
المغرب سحب قواتو مف موريتانيا ،ويمثؿ يوـ  05جويمية  1979تاريخ عقد معاىدة السبلـ
بالجزائر بيف موريتانيا وجبية البوليساريو ،كما أعمنت فييا أنيا لـ يعد لدييا أي مطالب ترابية
أو غيرىا في أراضي الصحراء الغربية ،وبيذا إذف قد تمكنت الجزائر مف تفكيؾ التحالؼ
المغربي الموريتاني ضد الصحراء في القمة التي احتضنتيا ،وفي  27فيفري  1984اعترفت
موريتانيا رسميا بالجميورية العربية الصحراوية.2
ج -التحالف الجزائري التونسي الموريتاني:
اتخذت الجزائر موقؼ دعـ قضية الصحراء الغربية ،لكف ىذا لـ يمنعيا مف التوقيع
عمى معاىدة اإلخاء والوفاؽ الثبلثية بينيما وبيف كؿ مف الجزائر وموريتانيا ،وىنا تحسبا
لمخطر الميبي عمييا ،فبعد اتفاقية االتحاد العربي اإلفريقي في  1984/08/12أيف أعمف
القذافي تحالفو مع المغرب ووقفو لدعـ المالي والعسكري لجبية البوليساريو ,األمر الذي
تحسست فيو الجزائر الخطر وتشككت مف نوايا جديدة لممغرب خصوصا بعدما تـ بناء
الجدار األمني الثالث ،مما زاد الوضع تصعيبا إلى درجة انعداـ الثقة بيف الطرؼ الجزائري
والطرؼ المغربي حيث اتيمت ىذه األخيرة الدولة الجزائرية بمحاولة المساس باالستقرار

-1اسايح تىضًاؾ ,ذأثٛش َضاع انصحشاء انغشتٛح عهٗ انٕحذج انًغاستٛح-دساعح حانر ٙانجضائش ٔ انًغشب,نسانح يمكيح نُُم
ضهاقج انًاظُسرُه فٍ انؼهىو انسُاسُح و انؼاللاخ انكونُح,ظايؼح انعىائه,2012:ظ.131.
-2جشٚذج انشعة.1979/07/07,
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األمني وزعزعتو داخؿ ترابيا ،مما دفع بالواليات المتحدة األمريكية تتخذ مجموعة مف التدابير
ضد الممؾ وحكومتو.1
ثانيا-عمى المستوى الدولي:
يظير الموقؼ الثابت لمجزائر في دعمو لقضية الصحراء الغربية في حؿ النشاطات
والتحركات الدبموماسية في مختمؼ المحافؿ الدولية ويمكف تمخيصيا في مايمي:
-1النشاط الجزائري في إطار الوحدة اإلفريقية:
لقد دعت منظمة الوحدة اإلفريقية إسبانيا إلى منح االستقبلؿ لمصحراء الغربية كأوؿ
قرار صادر عنيا إلى غاية سنة  1975أيف خرجت إسبانيا مف األراضي الصحراوية ،تركزت
ارتيا في تمؾ الفترة عمى دعـ وتأييد الحركات التحررية في األقاليـ اإلفريقية
معظـ قر ا
الموجودة حينيا تحت السيطرة اإلسبانية ومطالبة إسبانيا بتطبيؽ ق اررات الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية ,بإعطائيا الحرية في تقرير مصيرىا بنفسيا،
وفي فيفري  1976أصبحت القضية الصحراوية مسألة جوىرية ،أدت إلى االنقساـ بيف
مؤيدييا ومعارضييا ،وفي ىذا الصدد قد تبنت الجزائر الموقؼ المؤيد ودعت إلى االعتراؼ
بالجميورية العربية الصحراوية التي يتـ إنشاؤىا حديثا ،وفي حيف تبنت المغرب الموقؼ
المعارض حيث ىددت موريتانيا باالنسحاب مف المنظمة في حاؿ تـ االعتراؼ بجبية
البوليساريو كحركة تحررية ممثمة لمشعب الصحراوي.2
وقد أصدر مؤتمر المنظمة مجموعة مف الق اررات ركزت في جميا عمى احتراـ مبدأ
تقرير المصير ،ودعوة أطراؼ النزاع إلى التعاوف إليجاد الحؿ السممي الذي يرضي عمى
األطراؼ المتنازعة وقد استمر الوضع عمى حالو إلى غاية  22ماي  1978أيف تـ عقد
-1ػًهو هاضى,يٛضاٌ انمٕٖ ف ٙانًغشب انعشت,1547- 1543ٙانسُاسح انكونُح,انؼكق,89ظ.193.
-2جثٓح انثٕنٛغاس ٕٚذح ٙٛدعى انجضائش ٔ يٕلفٓا انثاتد ذجاِ انمضٛح انصحشأٚحَ,مال يٍ يىلغ االلاػح انعىائهَح,
ذانَفاالطالع 2016/08/2ػهً انهاتظ االنكرهوٍَhttp://www.radioalgerie.dz:
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جمسة خاصة مف طرؼ رؤساء الدولة والحكومات اإلفريقية لمبحث ودراسة المشكمة
الصحراوية بشكؿ جدي وتـ تشكيؿ لجنة لمحاولة تجميد الخبلؼ وقد توصمت المجنة إلى
اتخاذ الق اررات اآلتية:
 .1االعتراؼ بحؽ تقرير الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسو.
 .2مطالبة المغرب بسحب قواتو مف الصحراء والخروج منيا نيائيا.
 .3تشكيؿ قوة إفريقية لحفظ النظاـ في الصحراء لحيف تقرير المصير.
كاف عدد المصوتوف لصالح حؽ تقرير المصير ثبلثة وثبلثوف بما في ذلؾ موريتانيا
التي عقدت فيما بعد اتفاقية مع جبية البوليساريو عمى األراضي الجزائرية في  5أوت
 ،1979التي أنيت بموجبيا النزاع مع الجبية في حيف عادت المغرب كؿ الدوؿ اإلفريقية
التي ساندت القضية الصحراوية ورفضت حضور اجتماعات المنظمة كما قاـ الممؾ باحتبلؿ
الجزء الذي انسحبت منو موريتانيا .ومع حموؿ قمة فريتاوف سنة  1980تـ االعتراؼ
بالجميورية العربية الصحراوية مف قبؿ  26دولة مف مجموع  50دولة وىو األمر الذي زاد
مف عزلة المغرب.1
وفي سنة  1981بنيروبي عينت لجنة خاصة بتنظيـ استفتاء الشعب الصحراوي وذلؾ
بناءا عمى طمب مف ممؾ المغرب نظ ار لمظروؼ الصعبة والخسائر التي ألحقت بببلده جراء
الضربات التي تتمقاىا مف قبؿ جبية البوليساريو فعممت ىذه المجنة عمى تحضير األمور
األساسية إلنجاح االستفتاء واقترحت الجزائر في شكؿ مذكرة كؿ التفاصيؿ واألوجو المتعمقة
بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية ,وبالفعؿ قد تـ األخذ بعيف االعتبار اقتراحات كؿ مف
الجزائر وجبية البوليساريو اتخذت المجنة ق اررىا المتعمؽ بالميمة الموكمة إلييا والمتضمنة
-1ػثك هللا االضؼم,انعاللاخ انذٔنٛح نًجهظ انرعأٌ,قان انسالسم نهُطه و انرىوَغ,1990,ظ.127-120.
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في قرارىا الذي يعرض اإلطار القاعدي لكيفية إجراء االستفتاء المرتقب في الصحراء
الغربية.1
ب -النشاط الجزائري في ضوء منظمة األمم المتحدة:
كاف نشاط الجزائر منذ  ،1979جد ىاـ ضمف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،حيث
است طاعت أف تدفع بالق اررات المطروحة داخؿ األمـ المتحدة لكي تتبناىا باألغمبية الجمعية
العامة ،حققت أىدافيا المتمثمة باالعتراؼ بجبية البوليساريو كممثؿ شرعي ورسمي لمشعب
الصحراوي ,مطالبة المغرب بالقبوؿ بالدخوؿ في مفاوضات مع البوليساريو لموصوؿ إلى
إيجاد حؿ نيائي يرضي كؿ أطراؼ النزاع ,وضرورة إجراء استفتاء عاـ لتقرير المصير في
الصحراء الغربية.
ولقد تـ الدخوؿ في مفاوضات بيف المغرب والبوليساريو في لقاء غير مباشر في ربيع
 ،1986وكذلؾ محادثات مراكش في جانفي  ،1989بيف الممؾ "الحسف الثاني" ،ووفد عف
البوليساريو في ماي  ,1988خبلؿ اجتماع في نيويورؾ مع األميف العاـ األممي "بيريز دي
كويبلر" وافؽ المغرب وممثموا البوليساريو عمى مخطط السبلـ األممي ,وفي جانفي 1989
التقى الممؾ "الحسف الثاني" مع ممثمي جبية البوليساريو وبعد عاـ تحديدا في  27جواف
 1990تبنى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة البلئحة  658التي تزكي تفاصيؿ التسوية لؤلمـ
المتحدة لتطبيؽ االستفتاء .وفي  29أفريؿ  1991أصدر مجمس األمف البلئحة التي بموجبيا
تـ تشكيؿ بعثة األمـ المتحدة لتطبيؽ استفتاء الصحراء الغربية "لمينورصو"* ،كما جاءت في

البلئحة كذلؾ مجموعة مف الخطوات التي مف شأنيا أف تؤدي إلى وقؼ إطبلؽ النار.2

-1ػًهو هاضى.انًشجع انغاتك انزكش.ظ.180.
-2يؽًك ػًهوٌ,ذطٕس َضاع انصحشاء انغشتٛح يٍ االَغحاب االعثاَ ٙانٗ يخطظ تٛكش انثاَ,)2001/1531(ٙانًشجع
انغاتكانزكش.
*تؼصح قونُح ضكهرها االيى انًرؽكج سُح  1991نرطثُك ـطح ذسىَح,وضؼرها انًُظًح نؽم يطكهح انػؽهاء انغهتُح تاالذفاق
يغ طهفٍ انُىاع فُها .و أتهو يهًاذها ذُظُى إسرفراء نرمهَه يػُه انسُاقج ػهً انػؽهاء.
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المبحث الثالث:

موقف المممكة المغربية من النزاع في الصحراء الغربية
تمثؿ قضية الصحراء الغربية أىـ أولويات السياسة الخارجية المغربية ،إذ تعتبر إقميـ
الصحراء إمتداد طبيعي لترابيا ،مستندة في ذلؾ عمى حجج تاريخية واجتماعية مختمفة ترى
فييا دليبل كافيا عمى أحقيتيا الكاممة في اإلقميـ ،رافعة شعار "الصحراء في مغربيا والمغرب
في صحرائو".1
ومف بيف ىذه الحجج :الروابط مع القبائؿ الصحراوية ،جباية الضرائب ،تبعية بعض
القبائؿ لمسمطاف ،دور شيخ ماء العينيف كممثؿ لمسمطاف المغربي ومقاومتو لبلستعمار،
االمتداد الجغرافي وكانت ىذه الحجج ىي التي ساقيا المغرب أماـ محكمة العدؿ الدولية ,بعد
أف أحيمت القضية إلييا مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  1974إثر النزاع بيف
المغرب والصحراوييف عمى االستقبلؿ.2

المطمب األول:
أىداف المغرب في الصحراء الغربية
مف بيف األىداؼ التي جعمت النظاـ الممكي المغربي ييتـ بممؼ قضية الصحراء بعد
انسحاب اإلسباني نذكر منيا:

-1يؽًك ػًهوٌ,انًشجع انغاتك انزكش.
 .2سهًُاٌ ونك يؽًك سُُا ,يشكم انصحشاء انغشتٛح –األتعاد ٔانًغرمثم ,-قناساخ وتؽىز ,ػهً انهاتطاإلنكرهوٍَ:
http://mrfha.com/2016/06/07
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 إعادة االعتبار لمنظاـ الممكي الذي تزعزع مرتيف في محاولة انقبلب عسكري األولى
في جويمية  ,1971والثانية  16أوت  ،1972فالحسف الثاني وجد في المسيرة
الخضراء سنة  1975دخوؿ المغرب الصحراء الغربية المناسبة األكثر تعبئة شعبية
حوؿ "الوحدة الوطنية المقدسة" بحيث أتيحت لو فرصة توحيد المعارضة حوؿ الممؾ
بإسـ الوحدة المقدسة مف أجؿ إعادة المقاطعات الصحراوية إلى الدولة األـ وتوكيؿ
الجي ش الممكي ميمة خارج الرغبة في االنقبلبات الداخمية ,فالسمطات السياسية الممكية
التي ورثيا الممؾ "حسف الثاني" كانت تيدده الضغوطات االقتصادية االجتماعية
والتيديدات الداخمية اآلتية:
المعارضة السياسية والعسكرية ومن أبرز مؤشراتيا:
 مظاىرات شعبية سنة  1965التي جرت بالدار البيضاء.
 محاوالت االنقبلب العسكري "انقبلب صخيرات ثـ محاولة إسقاط طائرة الممؾ".
 أكثر مف  100إضراب عمالي في  1975مف أجؿ رفع األجور والمطالبة بالحقوؽ
النقابية مف جميع القطاعات وفي كثير مف األحياف كاف يميز ىذه اإلضرابات الطابع
العنفي واالحتجاجي ضد النظاـ الممكي.1
 صعود التيار اليساري ,وحممة اإلضرابات التي شنيا ضد إصبلحات البكالوريا في
جانفي  1972حوالي  8000طالب طردوا مف الجامعات مف أصؿ  13000بسبب ما
عرؼ بحرب "القبعات" ودامت مدة ثبلثة أشير.
 عجز أوؿ مخطط خماسي " "64-60واألزمة المالية لسنة  ,1965-1964حيث ثـ
تغطي  314مف ميزانية التجييز مف المساعدات الخارجية ,فالقروض الخارجية أدت

-1اسايح تىضًاؾ,انًشجع انغاتك انزكش,ظ.112.
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إلى ارتفاع نسبة الديوف حيث ارتفعت مف  1.3094مميار سنة  1973إلى 8.577
مميار دوالر سنة .19781
فيذه الضغوطات المختمفة دفعت بالممؾ "حسف الثاني" إلى إعادة طرح تأسيس شرعية
النظاـ الممكي عف طريؽ ممؼ الصحراء الغربية ،وخصوصا أف فكرة المغرب الكبير كانت قد
طرحتيا المغاربة قبؿ أف يتبناىا النظاـ الممكي ،فالمراجع التاريخية تشير إلى أف "حزب
االستقبلؿ" ىو أوؿ مف طالب بإقميـ الصحراء الغربية عندما نشر في نوفمبر  1955ما
عرؼ "بالكتاب األبيض" ،ولـ تتبناه الحكومة المغربية إال في سنة ،1960كما تبنى حزب
مغربي آخر مطالب "حزب االستقبلؿ" في مؤتمر سنة ( 1957ضرورة إعادة المغرب
لحدودىا الطبيعية والتاريخية).
ومف ىنا ،نجد الجبية الموحدة بيف النظاـ الممكي والمعارضة السياسية المغربية
اشتركت لتبرير تدخؿ الجيش المغربي في الصحراء الغربية ،وذلؾ مف خبلؿ الحمبلت
الدبموماسية عبر العالـ.2
فنجد مثبل السكريتير األوؿ لئلتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية ,يسافر إلى باريس
مبعوثا مف طرؼ الحسف الثاني إلقناع الحركة التقدمية الفرنسية وعمى رأسيا الحزب الشيوعي
الفرنسي بضرورة استرجاع إقميـ الصحراء وشرعية التدخؿ فيو ،وقد أكد الحزب الفرنسي عمى
احترامو لحؽ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ,وفي إيجاد اتفاؽ مشترؾ بيف األطراؼ
المعينة لصالح شعوب المنطقة.3

-1انًشجع َفغّ,ظ.113.
-2انًشجع َفغّ ,ظ.114.
-3اؼًك شاتد,يؤششاخ انرحٕل انذًٚمشاط ٙف ٙانًغشب,انسُاسح انكونُح,انؼكق َ,73ىنُى .1983ظ.144.
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وبالرغـ مف األدوار والدعاية التي لعبيا الحزب التقدمي االشتراكي المغربي مف خبلؿ
التصريحات والشرح بواسطة الجرائد واإلذاعة الفرنسية واتصاالتو بكبار المسؤوليف الفرنسييف
وحضور بعض ممثمييـ لممؤتمر  22لمحزب الشيوعي الفرنسي ،واقامتو لثبلث تجمعات
شعبية عبر فرنسا ،إال أف اإلتفاؽ بيف ىذه األحزاب ىو تؤييدىا بالممكية الدستورية وتأييدىا
لموقؼ قضية الصحراء منذ مشاركتيا في "المسيرة الخضراء" سنة  ،1975ألف الدعوة إلى
ما يطمؽ عميو في األدبيات السياسية المغربية "الوحدة الترابية" لممغرب كانت قد جاءت لممرة
األولى مف المعارضة السياسة التي تمقاىا الممؾ ليعيد بناء أسس شرعية ممكية التي تحافظ
عمى وحدة األمة والتراب.1
 الضغط عمى الجزائر بمعاىدة الحدود المبرمة بتاريخ  15جوان  :1972حاوؿ المغرب
الضغط عمى الجزائر بالمراىنة عمى مسألة الحدود المتنازع عمييا ,واستعماليا كورقة ضغط
في القضية الصحراوية ليكسب الدعـ الجزائري أو الحياد في ىذه القضية ،وليذا يرى البعض
أف المغرب لـ يرد المصادقة عمى معاىدة جواف  1972المتعمقة بالحدود الجزائرية المغربية
التي تنص عمى تخمي المغرب عمى المناطؽ التي كاف يعتبرىا سابقا تابعة لو ,األمر الذي
يتعمؽ بتندوؼ وبشار ،إ لى ما بعد انتياء موضوع الصحراء الغربية بعد انسحاب االستعمار
االسباني مف اإلقميـ.2
 استغالل المغرب لمثروات الموجودة في اإلقميم الصحراوي أىميا :الثروات الطبيعية
كالفوسفات الذي يقوـ المغرب باستغبللو المتواجد بمنجـ بوكراع ،ووفؽ المكتب الشريفي
لمفوسفات ،وىو المكتب المكمؼ بإدارة موارد المغرب الفوسفاتية ،فإف طاقة المنجـ اإلنتاجية

 .1تٍ ػايه ذىَسٍ" ,ذمشٚش انًصٛش ٔلضٛح انصحشاء انغشتٛح",يمكهج يمكيح نُُم ضهاقج انًاظُسرُه ,ظايؼح انعىائه:
َىفًثه  ,1982ظ60 .
 .2أؼًك يهاتح" ,يشكهح انصحشاء انغشتٛحٔ ,تذاٚح يشحهح جذٚذج" ,انسُاسح انكونُح ,انؼكق َ( 109ىنُى  ,)1992ظ.125.
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سنويا ىي  2.4مميوف طف ،ويقدر احتياطي المنجـ ب 1.13مميار متر مكعب
و93الفوسفات المستخرج ينقؿ إلى العيوف عمى حزاـ ناقؿ يمتد مائة كيمومتر.
كبير مف صناعة األسماؾ في المممكة
ا
 إضافة إلى مصائد األسماؾ ،التي تشكؿ جزءا
المغربية ,ويتولى صيد األسماؾ في المياه اإلقميمية لمصحراء الغربية أسطوؿ يتألؼ مف
حوالي  3400قارب صيد ،اصطدت حوالي  700000طف مف األسماؾ في عاـ،2005
تبمغ قيمتيا مميوني درىـ (حوالي  242مميوف دوالر أمريكي) وىو أربعة أضعاؼ ما كاف
الدخؿ عميو قبؿ عشر سنوات.1

المطمب الثاني:
اآلليات المغربية المعتمدة في الصحراءالغربية:
لقد وفرت المغرب كؿ اإلمكانيات المادية والبشرية لمواجية متطمبات النزاع في
الصحراء الغربية ،ويمكف إدراج ىذه اآلليات التي استخدمتيا المغرب لتحقيؽ أىدافيا في
ثبلث مستويات:
أوال :التحالفات المصمحية مع اسبانيا وموريتانيا:
 .1التحالفات المصمحية مع اسبانيا وموريتانيا:
أ -مع إسبانيا :قبؿ االنسحاب االسباني مف الصحراء الغربية ،إذ لـ تكف ىناؾ نظرة موحدة
تجاه مستقبؿ الصحراء داخؿ اإلدارة االسبانية ،حيث كاف ىناؾ تياراف رئيسياف:

 .1انصحشاء انغشتٛح 6ذكانٛف انُضاع ,ذمهَه انطهق األوسظ نلى 11 ,65
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األول :يمثمو وزير الشؤوف الخارجية pedro kortineالذي يرى في التحالؼ مع الجزائر
الخيار األفضؿ إلقامة دولة مستقمة في الصحراء ،تكوف ليا ارتباطات مالية وتجارية مع
إسبانيا في المستقبؿ.
الثاني :يمثمو الوزيرkhozi robisالذي يمثؿ "الموبي المغربي" بإسبانيا حيف تربطو مصالح
بالمغرب ,يرى في استقبلؿ الصحراء الغربية عف المغرب خط ار عمى مستقبؿ التعاوف
االسباني المغربي ,خصوصا واف الدولة الصحراوية المرتقبة والتي تكوف ليا تحالفات مع
الجزائر ستشكؿ خط ار عمى االستقرار السياسي واألمني إلسبانيا لدعميا لمحركات االنفصالية
لجزر الكناري ,وقد عمؿ النظاـ المغربي عمى تقوية تحالفاتو مع التيار الثاني.1
وىذا النزاع انعكس سمبا عمى المنطقة المغربية وخاصة عمى العبلقات الجزائرية
المغاربية ،بسبب إدعاءات النظاـ المغربي واتياماتو المتكررة لمجزائر بأنيا وراء النزاع في
إقميـ الصحراء الغربية ،وىو ما جعؿ الدوؿ تسعى لحؿ ىذا اإلشكاؿ ،كما عبر عف ذلؾ
األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة السيد "بطرس غالي" ,في حديث صحفي تحت عنواف
˝حؿ النزاع الصحراوي مرىوف بإرادة الجزائر والمغرب̏ ،ومما جاء فيو˝ :ما يحز في نفسي
ىو فشمي في إقناع الجارتين الجزائر والمغرب في الجموس وجيا لوجو إليجاد حل لمشكمة
الصحراء الغربية ,لقد حاولت خالل تواجدي عمى رأس األمانة المنظمة األممية -1992
 1996لعب دور الوسيط بين الجزائر والمغرب ,غير أن محاولتي جاءت بالفشل ،مع العمم
أنو كان أمامنا طريقا سيال إلى الوصول إلى حل يرضى جميع األطراف
المتن ازعة...القضية الصحراوية من اعقد القضايا رغم بساطتيا الظاىرية الرتباطيا

1-paule belta,le grand maghreb des l’independance a l’an 2000,paris :la
découverte,1990,p.190.
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بمصالح أطراف عديدة قوية التأثير ...الحل مرىون أوال بتوفير اإلرادة السياسية لدى
1

الجزائر والمغرب̏...

لقد حاولت المغرب توريط الجزائر واعتبارىا طرفا في قضية النزاع بإقميـ الصحراء
الغربية بإقناع الرأي العاـ العالمي بأف ىذا النزاع مفتعؿ وأنو ال وجود لمقضية الصحراوية إال
مف خبلؿ ما تقوـ بو الجزائر مف دعاية ليا ،وىكذا حاوؿ إبراز القضية عمى أساس أنيا نزاع
جزائري مغربي وليس نزاعا صحراويا مغربيا مثمما تؤكده الوقائع والوثائؽ القانونية والتاريخية
وىذا ما ذىب إليو "إدريس البصري" حيث جاء في تصريح صحفي لو تحت عنواف ˝الحكـ
الذاتي في الصحراء فكرة أجنبية مغشوشة ̏وما جاء فيو:
˝ ...كما نسمي ىذه المنطقة بالصحراء الغربية ,ولو كان فعال صحراء مغربية  10بالمائة
لما كانا طرقنا أبواب األمم المتحدة ولما ذىبنا إلى قمة منظمة الوحدة اإلفريقية في
نيروبي...البد من إجراء استفتاء في آخر المطاف سواء حصل االتفاق عمى خطة الحكم
الذاتي أم لم يتم حصوليا ,وأنا أعتقد أن موقف الجزائر مع المشروعية الدولية....اإلخوان
الجزائريون ىم أناس ال يمكن ألي كان أن يتيميم بنوايا عدوانية أو عسكرية ضد المغرب,
2

وما تردد مثل ىذا الكالم غير صحيح̏...

نبلحظ أف كؿ المحطات التي مر بيا النزاع بيف الشعب الصحراوي واالحتبلؿ
المغربي ,تثبت بما لـ يدع مجاال لمشؾ بأف حديث المغرب عمى الحرص عمى "وحدة التراب
المغربي" يتـ عف تناقض صارخ ,ولعؿ أكثر المحطات فضحا ليذا التناقض "اتفاقيتا مدريد
وىيوستف" المتاف أثبتتا أماـ الرأي العاـ العالمي وصناع القرار الدولي بأف شعارات الوحدة
-1تطشط غانٚ ٙرحذز عٍ اخفاق ٔعاطرّ ت ٍٛانثهذ,ٍٚحم انُضاع انصحشأ٘ يشٌْٕ تاسادج انجضائش ٔ انًغشب,ظهَكج
انفثه.2008/03/22,
-2يىيٍ انؼًهٌ,لضٛح انصحشاء انغشتٛح ٔ اَعكاعاذٓا عهٗ االذحاد انًغاست,ٙيعهح االقاب و انؼهىو انالَساَُح
,لسُطُُح:ظايؼح ػثك انماقن,انؼكق,12ظ.30.

55

الفصل الثاني:

موقع النزاع الصحراوي من العالقات الج ازئرية الغربية

تداس كؿ مرة بأقداـ المغاربة أنفسيـ ،وبعد ثبوت أطماع كؿ مف المغرب وموريتانيا في
األراضي الصحراوية قررت المقاومة الصحراوية قطع عبلقاتيا بيذيف البمديف.
وفي  14نوفمبر  ,1954توصمت المغرب واسبانيا وموريتانيا إلى عقد اتفاؽ مدريد,
إذ ينص االتفاؽ عمى:
 تأسيس إدارة ثبلثية مؤقتة بالتعاوف مع الجماعة.
 نياية التواجد االسباني في الصحراء مف أجؿ أقصاه .1976/02/28
 رأي الصحراوي يعبر عف رأي الجماعة.
والوصوؿ إلى عقد االتفاؽ ,كاف بفضؿ التنازالت التي قدمتيا المغرب إلسبانيا مف
خبلؿ االتفاقيات السرية ،االقتصادية والعسكرية ,فالمغرب تمنح إلسبانيا حؽ السيطرة في 35
بالمائة مف نصيب الشركات الخاصة باستغبلؿ فوسفات بوكراع ،والحؽ في الصيد عمى
الشواطئ الصحراوية ،وعسكريا ،وقدمت المغرب إلسبانيا حؽ االحتفاظ بقاعدتيف عسكريتيف
بالصحراء ،مقابؿ مطالبيا بجزر سبتة ومميمة.
وب فضؿ ىذه التنازالت استطاع النظاـ الممكي المغربي أف يحصؿ عمى نتائج إيجابية
سياسية ،منيا "اتفاؽ مدريد الثبلثي" الذي سمح لممغرب وموريتانيا بفرض سياسة األمر الواقع
مف خبلؿ التدخؿ العسكري المباشر في إقميـ الصحراء واحتبلؿ المنطقة منذ .11975
ب -مع موريتانيا :منذ استقبلؿ موريتانيا ،ظمت العبلقات المغربية الموريتانية متوترة طواؿ
عقد الستينات بسبب عدـ إعتراؼ المغرب باستقبلؿ موريتانيا التي تقع في خريطة المغرب
الكبير التي وضعيا "عبلؿ الفاسي" إلى غاية لقاء  1969/06/08بيف الحسف الثاني ووالده
-1يػطفً غاَط,ذطٕس انعاللاخ انجضائشٚح انًغشتٛح()2000/1522دساعح أصيح انحذٔد ٔ لضٛح انصحشاء,نسانح يمكيح
نُُم ضهاقج انًاظُسرُه فٍ انؼهىو انسُاَح و انؼاللاخ انكونُح,ظايؼح انعىائه.1995:ظ.87.
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بالدار البيضاء ,الذي أسفر عمى إبراـ معاىدة بينيما ىدفيا انتياج سياسة موحدة مف أجؿ
اإلسراع بتحرير الصحراء الواقعة تحت السيطرة االسبانية ،وىذا الشرط األساسي كاف قبؿ
إبراـ معاىدة "الدار البيضاء" الذي تمتد حدوده حتى السنغاؿ ,وبيذا انتيى الخبلؼ السياسي
بيف المغرب وموريتانيا.
لقد أكدت الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة ومنيا قرارات مجمس األمف التي صادؽ
عمييا المغرب (مخطط السبلـ " ,)1990اتفاقية ىيوستف  ,"1997ومخطط بيكر الثاني
 ,2003وما ذىبت إليو بشأف القضية و التقسيـ الذي تمت بيف المغرب وموريتانيا والتي
تؤكد كميا عمى أف قضية الصحراء ىي قضية تصفية استعمار.1
ثانيا :االتفاق الخميجي المغربي:
جاء التحالؼ الخميجي المغربي كرد مباشر عمى تغيير الغرب وأمريكا لمواقفيـ
التقميدية مف حمفائيـ في المشرؽ والمغرب قبؿ زيارة ممؾ المغرب لمرياض لممشاركة في
وضع أسس التحالؼ الخميجي المغربي كاف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف عبد العزيز
في زيارة تاريخية لجميورية مصر العربية دامت خمسة أياـ أىـ نتائجو:
 توقيع اتفاقيات استثمارية.
 استقبالو في مجمس األمة المصري.
 تكريـ جامعة القاىرة بمنحو الدكتوراه الفخرية.

وقد تـ بذلؾ جمع الشمؿ بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي والمغرب ومصر ،وتعبير
المندوب المصري في مجمس األمة عف وقفتو مع المغرب ودافع عنيا ،وحسـ موقفو مف
-1اسايح تىضًاؾ,انًشجع انغاتك انزكش,ظ.116.
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الصحراء الغربية ألنيا تحررت مف االستعمار االسباني وعادت لموطف األـ المممكة المغربية
فحسبو إذف ىي صحراء مغربية ولف تكوف دولية ،ولذلؾ استطاعت المغرب مف تشكيؿ
محالفيف جدد جعموا مف الصحراء الغربية قضيتيـ اإلستراتيجية ،يدافعوف عنيا وكأنيا
قضيتيـ ,والوقوؼ في وجو الجزائر التي كانت وال زالت تدعـ الشعب الصحراوي في تقرير
مصيره.1

 -1سًُه كهو ,االذفاق انخهٛج ٙانًغشت ٙلُثهح َٕٔٚح عهٗ حكاو انجضائشَ ,مال ػٍ يىلغ  ,ALG PRESSذانَؿ اإلطالع
 ,2016/06/29ػهً انهاتظ اإلنكرهوٍَ:
http : //alg press.com/ article.TO/ 91.htm.
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استنتاج الفصل الثاني:
شكمت قضية الصحراء الغربية أىـ محور في التنافس الجزائري المغربي ،ففي الوقت
الذي تمثؿ فيو ىذه القضية ركيزة أساسية بالنسبة لممممكة المغربية ،لكونيا حسب جزء ال
يتج أز مف التراب المغربي ،أما بالنسبة لمجزائر قد شكمت ىذه القضية صفحة جديدة لموازة
الجزائر لقوى التحرر في العالـ ودعميا لحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،وىو األمر
المعروؼ عنيا حتى في وقت االستعمار ،إذ تعتبر ىذه القضية نقطة جداؿ أساسية في
العبلقات الثنائية بيف البمديف حتى يومنا ىذا ،بؿ ىي السبب في قطع العبلقات الثنائية في
أحد الفترات.
إف التنافس الثنائي بيف المممكة المغاربية والجزائر يمثؿ نموذجا مصغ ار لسعي كؿ
ّ

منيما إلى ريادة المنطقة المغاربية ،والظيور أماـ األطراؼ الخارجية بمظير الدولة القادرة
والمستحقة لمزعامة وتكويف أفكار وسياسات تحظى بثقة تمؾ الدوؿ.
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قد تمجأ الدوؿ مف اجؿ زيادة قوتيا عمى الساحة الدولية عمى إقامة تكتبلت وأحبلؼ
سواء في إقميميا أو عمى المستوى الدولي ولو طبيعة مختمفة كالتكتبلت االقتصادية أو
العسكرية.
ويعرؼ التكتؿ عمى أنو إتحاد مجموعة مف الدوؿ في إطار اتفاقيات ومعاىدات ينجر
عنيا التزامات وواجبات سواء اتجاه بعضيا البعض أو اتجاه غيرىا مف الدوؿ  ،وباعتبار
الدوؿ المحرؾ األساسي لمتكتبلت فيي تعد المتغير المباشر المسئوؿ عف مدى نجاح
واستمرار فعالية ىذا التكتؿ أو الفشؿ تبعا لمقوى النسبية لكؿ دولة عضو فييا.
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المبحث األول:

الييكل والبناء المؤسساتي لإلتحاد المغاربي
عدة تغيرات
لقد عرؼ االتحاد المغاربي تطورات قبؿ نشأتو وحتى يومنا ىذا ،إذا شيد ّ
في المفاىيـ وكميا تأتي تحت تأثير المتغيرات الدولية.

ألول:
المطمب ا ّ
نشأة إتحاد المغرب العربي
ترجع المصادر التاريخية فكرة المغرب العربي الكبير إلى فترة النضاؿ المشترؾ ضد
اإلستعمار الفرنسي ،فالفكرة تأسست في القرف الماضي ،وتطورت عقدا بعد عقد.

()1

ظيرت فكرة االتحاد المغاربي قبؿ االستقبلؿ وتبمورت في ّأوؿ مؤتمر لؤلحزاب

المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ  1958/04/30-28والذي ضـ ممثميف عف
حزب االستقبلؿ المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبية التحرير الوطني الجزائري.
وبعد االستقبلؿ كانت ىناؾ محاوالت نحو فكرة تعاوف وتكامؿ دوؿ المغرب العربي،
مثؿ إنشاء المجنة االستشارية لممغرب العربي عاـ  1964لتنشيط الروابط ،االقتصادية بيف
دوؿ المغرب العربي ،وبياف تجربة الوحدة بيف ليبيا وتونس عاـ  ،1974ومعاىدات مستغانـ
بيف ليبيا والجزائر ،ومعاىدة اإلخاء والوفاؽ بيف الجزائر وتونس وموريتانيا عاـ .1983
()2

وأخي ار اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالدة في الجزائر 1988/06/10

( )1ظًال ػثك انُاغه ياَغ ،إذحاد انًغشب انعشت ٙدساعح لإََٛح عٛاعٛح ،ػُاتح  :قان انؼهىو وانُطه وانرىوَغ،2004 ،
ظ.15.
-1انًشجع َفغّ  ،ظ.162 .
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أعمف عف قياـ إتحاد المغرب العربي في  1989/02/17بمدينة مراكش مف قبؿ
خمس دوؿ وىي الجزائر ،المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا واعتبا ار مف تاريخ  1مارس
 1989أصبح االتحاد ساري المفعوؿ.
وكانت المغرب أوؿ مف تولى رئاسة االتحاد التي تدوـ عيدتيا  6أشير ،فقامت
كأوؿ قمة لئلتحاد المغرب العربي ،تبنوا فييا ق اررات
باستضافة تونس في  17فيفري ّ 1990

تخص منظمة األمانة العامة وتوسيع المجمس االستشاري إضافة إلى تبني المؤسسات األولى

لئلتحاد .ثـ استضافت في القمة الثانية الجزائر في  22يوليو مف نفس السنة وىنا تبنوا
االتفاقيات التي وضعتيا المجاف الو ازرية.

()1

وتمثمت أىـ تمؾ االتفاقيات في تعديؿ القانوف الداخمي لممجمس االستشاري إلى جانب
إرساء مؤسسات االتحاد .أما القمة الثالثة لئلتحاد فقد انعقدت في راس النوؼ (ليبيا) يوـ
 10مارس  1991حيث تـ تبني العديد مف االتفاقيات فييا ،وفي  15أكتوبر مف نفس السنة
اتجو الزعماء المغاربة إلى مدينة الدار البيضاء (المغرب) في إطار القمة الرابعة لئلتحاد
حيث تـ تحديد مقرات المؤسسات التي تـ إحداثيا ،وفي  10نوفمبر  1992استضافتنواقشط
(موريتانيا) القمة الخامسة لئلتحاد ،وبداية مف يوـ  10يناير  1993تولت تونس رئاسة
لمدة سنة وذلؾ عمبل بالتعديبلت التي أدخمت عمى بنود االتفاؽ
اإلتحاد المغرب العربي ّ
الخاصة باالتحاد ،ثـ تولت الجزائر بعدىا رئاسة االتحاد مف  10مارس  1994وذلؾ عشية
انعقاد قمة االتحاد في تونس.
وبعد مرور زمف عمى إنشاء االتحاد وبالضبط في تاريخ  12نوفمبر  1994قامت
مصر بتقديـ طمب االنضماـ عف طريؽ وزير خارجيتيا.

-2تىلانج ؼسٍُ ،إشكانٛاخ يغاس انركايم ف ٙانًغشب انعشت ،ٙانعىائه :قان هًىيح ،2010 ،ظ.19.
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في يوـ  28نوفمبر  1994قاـ إتحاد المغرب العربي واالتحاد األوروبي بالتوقيع في
تونس عمى "ميثاؽ التعاوف" والوفاؽ ،وفي نفس السنة وقع اإلتحاد أيضا إتفاؽ تعاوف مع
()1

لجنة األمـ المتحدة مف أجؿ إفريقيا وذلؾ سعيا منيا لتحقيؽ رفاه إقتصادي.

المطمب الثاني:
مقومات اإلتحاد المغاربي
عدة أسباب أدت إلى إنشاء معاىدة اإلتحاد المغاربي ،لذا يمكف أف نبرزىا فيما
ىناؾ ّ
يمي:
األول:
الفرع ّ
العوامل الداخمية
لقد ساعدت الظروؼ الداخمية التي عاشتيا دوؿ المغرب العربي كثي ار في ضرورة
التفكير في إنشاء تكتؿ لمواجية التحديات اإلقميمية والدولية ،وتتركز في:
-1وحدة الدين والمّغة:
مرت بيا
إف الوحدة ّ
ّ
الدينية تشكؿ عامبل أساسيا لقياـ اإلتحاد وذلؾ ألسباب تاريخية ّ

المنطقة ،فالمغة ىي أىـ وسيمة لمتعامؿ والتفاىـ بيف األفراد والجماعة ،فكؿ الدساتير
المغاربية أكدت بنص صريح عمى إعتمادىا المّغة العربية كمغة رسمية لمشعب والدولة.

( )1ذىفُك انًكٍَ ،إذحاد انًغشب انعشت ٙت ٍٛانحٛاء ٔانرأجٛم دساعح ذاسٚخٛح عٛاعٛح ،قيطك :يُطىناخ إذؽاق انكراب
انؼهب ،2006 ،ظ.79.
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-2وحدة التاريخ والمصير المشترك:
تعد وحدة التاريخ عامبل أساسيا في قياـ اإلتحاد فالشعوب المغاربية تعيش تاريخا
واحدا منذ القدـ "ولقد ظؿ ىذا التاريخ عامبل حاسما في تأليؼ ىذه الشعوب وما يحممو في
ذاكراتو مف أماؿ وآالـ".

()1

-3الرقعة الجغرافية:
يتشكؿ المغرب العربي مف رقعة جغرافية واحدة واقعا كمّيا في شماؿ إفريقيا ،فالوحدة
الجغرافية عامؿ مف عوامؿ القوة في الوحدة المغاربية إذ تدعـ وتساعد عمى قياـ اإلتحاد
2

المغاربي.

-4الظروف السياسية:
لقد دخؿ المغرب العربي منذ  1988ـ في طور جديد مف حياتو السياسية يتمثؿ
خصوصا في تغيير توجيو الوحدوي القديـ ،حيث جعؿ العمؿ والممارسة السياسية قائما عمى
يعد مرحمة حاسمة في الحياة السياسية
إف التحوؿ لمتعددية الحزبية ّ
صيغة التعدد الحزبيّ ،
لمدوؿ المغاربية وذلؾ باعتماد تشريعات جديدة تسمح بتكويف األحزاب السياسية لممارسة
3

العمؿ السياسي المشروع والتعبير عف مطالب الشعب بصورة شفافة ونزيية.

-1ظًؼح أؼًك سىَثٍ ،انًغشب انعشت 6ٙانرحذٚاخ انذاخهٛح ٔانرٓذٚذاخ انخاسجٛح ،انهسانح يمكيح نُُم ضهاقج انًاظسرُه،
ذفػع ػاللاخ قونُح ،انعىائه :كهُّح انؼهىو انسُاسُح واالػالو,2014/2013 ،ظ.22 .
-2ياَغ ظًال ػثك انُاغه ،انًشجع انغاتك ،ظ.22.
-3انًشجع َفغّ ،ظ ظ.53 ،52
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الفرع الثاني:
العوامل الخارجية

-1عامل األخطار األمنية واإلستراتيجية:
دفعت دوؿ المغرب العربي نحو إنشاء ىذا االتحاد ،خاصة عمى إثر اليجومات التي
تعرضت ليا ليبيا قبؿ قياـ اإلتحاد مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية ،إضافة إلى
االعتداء عمى تونس مف طرؼ إسرائيؿ بسبب تواجد مقر الييئة الفمسطينية فييا ،إضافة إلى
قضية الصحراء الغربية التي تمثؿ أحد المحاور األساسية التي دفعت بالدوؿ المغاربية
قضية الصحراء
لئلتحاد ،ففي ظمو يجد القادة المغاربية اإلطار المناسب والتوافقي لح ّؿ
ّ

الغربية ،التي مازالت قائمة ،وىي تشكؿ خط ار كامنا عمى أمف واستقرار المنطقة إذا ال يمكف
1

بناء مغرب عربي موحد دوف ح ّؿ نيائي وعادؿ لمقضية.
-2العامل اإلقتصادي:

تكمف أىمية ىذا العامؿ في كوف اقتصاد دوؿ المغرب العربي متشابو .كما يتضح لنا
بأف االقتصاد المغاربي في الوقت الحاضر بتميز بالتبعية لغيره أي لبلقتصاد األجنبي إذ
ّ
يخضع الستغبلؿ الشركات األجنبية في غالبيتو ،كما توجد في ىذه المنطقة إمكانيات
اقتصادية ىائمة تتجمى أساسا في القطاع الطاقوي الذي تتصدره الجزائر وليبيا المّتاف تصدراف
النفط والغاز الطبيعي الموجو إلى أوروبا ،إضافة إلى القطاع المعدني المتنوع مف فوسفات
وحديد ونحاس وغيرىا وىنا فالقطاعاف األساسياف يؤىبلف دوؿ المغرب العربي في إقامة
صناعة متكاممة ومتطورة ،وتبادؿ تجاري محكـ بيف دوؿ المنطقة والعالـ الخارجي ،مف ىنا

 -1انًشجع َفغّ ،ظ.56 ،55.
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أف المصمحة االقتصادية لممغرب تتطمب المزيد مف تقريب وجيات النظر حتى تتمكف
نجد ّ
مف تنسيؽ حمايتيا االقتصادية داخميا وخارجيا مما يؤدي إلى حمايتيا مف االستغبلؿ
1

الخارجي مف طرؼ الدوؿ األوربية.

-3توسيع السوق األوربية المشتركة:
قبؿ التحدث عف عممية التوسيع والنتائج السمبية التي يترتب عنيا اخترنا أف نشير إلى
الخمفية التي أدت إلى ىذا الوضع:
الواقع أف اقتصاديات المغرب العربي مندمجة تماما في االقتصاد العالمي مف خبلؿ
البد مف
المجموعة االقتصادية األوربية ،ولكي نفيـ ارتباط التجارة المغاربية بالسوؽ األوربية ّ
الرجوع إلى المرحمة االستعمارية ،ففي ىذه المرحمة فرضت عمى الفبلحة المغاربية تحوالت
بنيوية وىيكمية أدت إلى فرض تخصصيا في إنتاج المواد األولية الفبلحية والرعوية الميمة
لتمويف أسواؽ المركز األوروبية االستعمارية ففي  1930تحولت الفبلحة المغربية مف خزاف
حبوب إلى حديقة فواكو والخضر بالنسبة إلى أوروبا الصناعية حيث عمد المستعمر إلى
تطوير إنتاج الحوامض التي تضاعؼ حجميا خبلؿ الفترة بيف  1939ـ و ،1955نفس
الوضع ينطبؽ عمى دوؿ المغرب العربي كمّيا حيث أنو بعدما حصمت عمى االستقبلؿ
السياسي اعتمدت نفس الوضعية وعممت عمى تكريسيا ،إذ ظمت الزراعات الصناعية
والتجارية تييمف عمى الزراعات القوتية وتحتؿ أخصب األراضي ،ولفيـ أىمية ىذه السوؽ
لمنطقة المغرب العربي ،اخترنا تسميط الضوء عمى اتجاىات التجارة الخارجية لمبمداف
المغاربية قبؿ توسيع السوؽ األوربية إلى إسبانيا والبرتغاؿ ،فتعتبر أوروبا الشريؾ األساسي
لممنطقة ،إذ تتحصؿ فرنسا وحدىا عمى  %30مف صادرات المممكة المغربية و %23مف
وارداتيا ،وعمى  %29,8مف صادرات الجزائر و %15مف وارادتيا ،وتأخذ إيطاليا لوحدىا
-1ػاقل يساوٌ وػثك انؼهٍ ؼايٍ انكٍَ ،انًغشب انعشت ،ٙانرفاعالخ انًحهٛح ٔاإللهًٛٛح ٔاإلعاليٛح (ق.ق ،)ٌ.ظ.379.
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 %38,8مف صادرات لبيبا و %25مف واردتيا ،إذ تشكؿ كؿ مف فرنسا ،ألمانيا ،الواليات
المتحدة األمريكية ،والياباف الشركاء الخمس األوائؿ في ىيكؿ الصادرات والواردات لمبمداف
1

المغاربية الخمسة.

-4األزمة االقتصادية العالمية:
تعتبر عممية الركود واالنحصار التي مست اقتصاديات الدوؿ المصنعة ما بيف
 1980و 1988نقطة تحوؿ لك ّؿ مف المنطقة المغاربية واألوروبية معا إذ قامت ىذه األخيرة
بتخفيظ وارداتيا مف المواد األولية وىو ما أثر سمبا عمى دوؿ العالـ الثالث عامة والمغرب
العربي خصوصا ،حيث أف  3/2مف صادراتيا يوجو إلى أوروبا ،فإنخفاظ قيمة الدوالر مف
 10إلى  6صاحبو انخفاظ في سعر برميؿ البتروؿ مف  43دوالر في  1979إلى 5-10
بيف  1985ـ و 1986ـ ،ومف ىنا جاءت سياسة التكييؼ الييكمي التي كانت كرد فعؿ
عمى األزمة االقتصادية فيي تخضع لمنطؽ إتاحة الفرصة لمبمداف المدينة لضماف اإلستمرار
في خدمة الديف ميما كاف الثمف فالقيد الرئيسي المفروض عمى ىذه البمداف ىو قيد ذو
2

طبيعة خارجية ،وىو الذي يحدد سياسات إعادة الييكمة لمنظـ اإلنتاجية.

-1غثُؽح تفىش ،اذحاد انًغشب انعشت ٙت ٍٛدٔافع انركايم االلرصاد٘ ٔ انًعٕلاخ انغٛاعٛح يا ت،2003/1545 ٍٛ
االنقٌ :قان انسالو نهُطه و انرىوَغ,2011,ظ.169.
-2انًشجع َفغّ,ظ.175.
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المطمب الثالث:

أىداف وانجازات إتحاد المغرب العربي

األول:
الفرع ّ
أىداف إتحاد المغرب العربي
عدة أىداؼ وأغراض مف إنشاءه وىي
إتحاد المغرب العربي كغيره مف التكتبلت لو ّ
تختمؼ مف مجاؿ آلخر.
أ -األىداف السياسية:
 تحسيف روابط األخوة التي تجمع بيف الدوؿ األعضاء وشعوبيا بعضيا لبعض،وتحقيؽ تقدـ ورفاىية مجتمعات المغرب العربي ،والدفاع عف حقوقيا.
 السعي ليذه األىداؼ يساعد عمى ح ّؿ أي مشاكؿ تتعرض ليا المنطقة المغاربية او1

إحدى دوليا نتيجة أي محاولة تيدؼ إلى إشاعة االنقساـ وتمزيؽ االتحاد.
ب :األىداف األمنية:

تتجسد أىـ ىذه األىداؼ في مساىمة الدوؿ األعضاء ،في صيانة السبلـ المرتكز
أساسا عمى العدؿ واإلنصاؼ ،فحسب المادة الرابعة عشر مف معاىدة االتفاؽ فإف أي اعتداء
عمى إحدى الدوؿ يعتبر بمثابة اعتداء عمى دوؿ االتحاد كميا ،ونصت أيضا المادة الخامسة

 -1واَك ػثك هللا يػثاغ ،إذحاد انًغشب انعشت ٙانطًٕح ٔانٕالع ،يعهح انًسرمثم انؼهتٍ ،انؼكق  ،236أكرىته
.1998ظ.14.
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عشر عمى حماية أمف النظـ الحاكمة ،إذ تتعيد الدوؿ األعضاء بعدـ السماح بأي نشاط أو
1

تنظيـ فوؽ ترابيا يمس أمف وحرمة تراب أي منيا أو نظاميا السياسي.
ج :األىداف االقتصادية:

العمؿ تدريجيا عمى تحقيؽ حرية التنقؿ لؤلفراد والسمع ورأس الماؿ بيف ىذه الدوؿ،
مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية والتجارية عبر إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة واعداد
2

برامج عامة ونوعية في ىذا الصدد تشمؿ كؿ القطاعات مع إصدار التشريعات البلّزمة.

تحقيؽ ىذه األىداؼ االقتصادية بالتأكيد ستخفؼ بشكؿ كبير األعباء االقتصادية
التي يتحمميا كؿ قطر لوحدة وكذلؾ التخمص مف التبعية االقتصادية العالمية ،إضافة إلى
تعزيز المبادالت داخؿ االتحاد سيعود بالفائدة عمى كؿ الشعوب الشقيقة.
د :األىداف الثقافية:
عمى ىذا الصعيد ييدؼ إنشاء إتحاد المغرب العربي إلى تعزيز رابط األخوة والروابط
القومية والدينية والتاريخية بيف الشعوب بالمنطقة المغاربية وذلؾ بالعمؿ عمى تطوير التعميـ
بمختمؼ مستوياتو ،إضافة إلى تبادؿ البعثات الطبلبية وانشاء المؤسسات الجامعية والثقافية
3

المشتركة.

-1يعاْذج إَشاء إذحاد انًغشب انعشت ،ٙانًاقذٍُ  2و( .15اَظه لائًح انًالؼك)
 -2ياَغ ظًال ػثك انُاغه ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ.93
-3انًشجع َفغّ.ظ.94.
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الفرع الثاني:
إنجازات إتحاد المغرب العربي

إف إعبلف بمداف المغرب العربي الكبير إلنشاء معاىدة اإلتحاد المغاربي ساعدىا عمى
لعدة إنجازات ،يمكف تقسيميا
تحقيؽ تطو ار ممموسا في سبيؿ العمؿ الشامؿ وذلؾ بتحقيقيا ّ
عمى ثبلث أقساـ وىي موزعة عمى النحو التالي:

أ -اإلنجازات الميدانية:
جد ميمة ،ولذا ما قارننا
تزخر دوؿ المغرب العربي الكبير بإمكانيات مادية وبشرية ّ
ىذه اإلمكانيات بإنجاز اإلتحاد المغاربي نجدىا قميمة أو تكاد تنعدـ ،وىنا نكتفي بذكر بعض
1

المشاريع الميدانية لئلتحاد المغرب العربي:

 النقل :كما جاء في قرار المجنة االستشارية الدائمة لممغرب العربي المتمثؿ في إنشاء
المجنة المغاربية لمنقؿ والمواصبلت فإنيا كمفت بػ:
 دعـ التنسيؽ بيف ىياكؿ النقؿ والمواصبلت في أقطار المغرب العربي السعي إلى توحيد القوانيف المتعمقة بالنقؿ والمواصبلت ،وبعد ىذا مباشرة قاموا بوضعىياكؿ في ميداف النقؿ البحري كالسكرتارية الدائمة في ميداف النقؿ البحري ،البري
والجوي ،والمجنة المغاربية لمتنسيؽ البريد والمواصبلت.
 مشروع طريؽ الوحدة المغاربية السيار الذي يفوؽ طولو  629كمـ وىو أىـ مشروع،إذ يمتد مف الحدود الميبية المصرية ليصؿ إلى العاصمة الموريتانية نواقشط.
2

 -مشروع شبكة الطرؽ المغاربية الذي يربط أقطار المغرب العربي الكبير.

-1ػثك انىهاب تٍ ـهُف ،إذحاد انًغشب انعشت ٙت ٍٛحغاتاخ انغاعح ٔطًٕحاخ انشاسع ،انعىائه ،قان انطهُؼح،2010 ،
ظ.68.
 -2انًشجع َفغّ ،ظ.75.
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 الزراعة :ومف أىـ االنجازات التي حققتيا التجربة المغاربية في ىذا المجاؿ نجد:
 التوقيع عمى اتفاقية تخص تبادؿ المنتوجات الفبلحية بيف أقطار المغرب العربي أثناءانعقاد الدورة العادية الثانية لمجمس رئاسة اإلتحاد بالجزائر أياـ  23 ،22 ،21جويمية
 ،1990وتمت المصادقة عميو بالجزائر ،وتونس ،وليبيا والمغرب إالّ أف نسبة
المبادالت ضعيفة إلى غاية  2010نظ ار إلى الجمود الذي أصاب مؤسسات اإلتحاد.
 التوقيع عمى اتفاقية خاصة بالعجز الزراعي بيف األقطار المغاربية بمدينة الجزائر في1

 ،1990والتي تيدؼ إلى منع دخوؿ وانتشار اآلفاؽ واألمراض الضارة بالزراعة.
 الصناعة :قامت دوؿ اإلتحاد في ىذا المجاؿ بػ:

 إنشاء مصنعيف كبيريف في مناطؽ الشريط الحدودي ،ويتعمؽ بمصنع المحركاتبسقية سيدي يوسؼ "شركة ساكمو" ،ومصنع االسمنت األبيض بقرينة "سوتاسيت"
والذي تـ فتحو في سنة .1988
 مشروع السكة الحديدية بيف تونس وليبيا الضرائب :تـ التوقيع عمى اتفاقية االزدواج الضريبي التي تشجع التعاوف المتبادؿ في
ميداف الضرائب وذلؾ في  .1990/07/23وبتوقيعيا ىيأت االنطبلؽ لمتعاوف المغاربي
المالي وفؽ أسس ومعالـ واضحة ،ولتدعيـ ىذا تـ التوقيع عمى مجموعة مف الق اررات
واالتفاقيات منيا:
 بروتكوؿ خاص بتطبيؽ الرسـ التعويضي الموحد بنسبة  %17,50بيف دوؿ اإلتحادالموقع في .1994/04/02
 اتفاؽ بشأف لجنة مغاربية لتأميف واعادة التأميف في .1994/04/02 قرار اعتماد قواعد وحدة جمركية بيف الدوؿ االتحاد المغاربي في .1990/07/23-1انًشجع َفغّ ،ظ.93
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 اتفاقية تعاوف إداري متبادؿ لموقاية مف المخمفات الجمركية .11994/04/02ب -اإلنجازات المؤسساتية:
يمكف أف تتحدث عف ىذه اإلنجازات المؤسساتية في:
 مجمس الرئاسة:
يتألؼ ىذا المجمس مف الدوؿ المغاربية ،تكوف رئاستو بصورة دورية مف قبؿ أحد
الرؤساء األعضاء ،تتخذ فيو الق اررات باإلجماع ،وىو الييئة الوحدوية التي ليا الحؽ في
مرة
اتخاذ الق اررات وفترة الرئاسة فيو ىي ست أشير ،أما بخصوص دوراتو العادية فيي تنعقد ّ

واحدة في السنة ،كما لو الحؽ في عقد دوراتو اإلنشائية ومف بيف الدورات التي عقدىا مجمس

الرئاسة ىي:
 الدورة األولى بمراكش في .1989/02/17 الدورة الثانية بتونس بيف  21إلى .1990/01/23 الدورة الثالثة بميبيا يومي .1991/03/10-09 الدورة الرابعة بالمغرب أياـ .1991/09/16-15 الدورة الخامسة بموريطانيا في  10و.1992/11/112

 -ثـ آخر قمة مغاربية في العاصمة التونسية يومي 1994/04/04-03

كؿ ىذه الدورات واالجتماعات كانت تعالج القضايا الداخمية والخارجية التي ليا عبلقة
مباشرة وغير مباشرة بالتجربة الوحدوية في المغرب العربي ،وكذا تشجيع مشاريع التنمية
المشتركة في جميع المجاالت.

-1ػهً انهتُغ ،انعاللاخ انجضائشٚح انعشتٛح دساعح فَ ٙظ انرفاعم ٔطثٛعح انعاللاخ يٍ  1550إنٗ  ,2001أطهوؼح يمكيح
نُُم ضهاقج انككرىناِ فٍ انؼهىو انسُاسُح ،ظايؼح انعىائه :كهُح انؼهىو انسُاسُح واإلػالو  ،2011-2010ظ.168.
-2ػثك انىهاب تٍ ـهُف ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ.72.
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أما في ما يخص العبلقات الخارجية باالتحاد فيبدي مجمس الرئاسة رأيو في أىـ
األحداث األولية ويتخذ موقفا حوؿ موضوع عبلقات التعاوف مع التجمعات العربية واإلفريقية
1

والتجمعات االقتصادية األوروبية والتجمعات األخرى والتجمعات األخرى.

لجنة المتابعة:
ىو جياز سياسي يتكوف مف كتاب الدولة المعينيف في حكومات أقطار المغرب
العربي ،تختص بمتابعة أجيزة اإلتحاد وتطبيؽ الق اررات وتنشيط العمؿ الوحدوي ،تعقد خمس
دورات عادية خبلؿ كؿ فترة رئاسية بصفة دورية في كؿ قطر مف أقطار المغرب العربي وفقا
لمنظاـ الداخمي ،وتقمصت ىذه الدورات لتصبح ثبلث دورات في السنة ،فقد عقدت  44دورة
إضافة إلى دورتيف خاصتيف ودورة خاصة لمتحضير االجتماع  5+5عالجت مف خبلليا ما
يمي:
 إعداد مشروع يتعمؽ بعبلقة اإلتحاد بالتنظيمات الجيوية األخرى إعداد التقرير عف المديونية المغاربية وعرضيا عمى مجمس الوزراء التحضيرات ألشغاؿ مجمس الرئاسة برمجة المقاءات القطاعية التي لـ يتسنى عقدىا خبلؿ السنوات األربعة األخيرةوتحضير اجتماع مجمس وزراء إتحاد المغرب العربي ،إذ توالت ىذه الدورات إلى
2

غاية .2007

 المجان الوزارية المختصة :تمعب دو ار ال يستياف بو في عممية التنمية الشاممة التي
يسعى اإلتحاد المغاربي إلى تحقيقيا وتشمؿ ىذه المجاف  4مجاالت وىي:
-1ظًال ػثك انُاغه ياَغ ،انًشجع انغاتمانزكش ،ظ.163.
 -2غثُؽح تفىش ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ.127.
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الفصل الثالث:
أ :لجان األمن الغذائي:

التي تيتـ بقطاعات الفبلحة ،الثروة الحيوانية ،الثورة المائية ،الغابات وتجارة المواد
الغذائية والبيئة ومؤسسات الدعـ الفبلحي التي تتكوف مف وراء الفبلحة في أقطار المغرب
العربي.
ب :لجان االقتصاد والمال:
وتبعثيا المجالس الو ازرية القطاعية ،كمجمس وزراء المالية والنقد ،ومجمس وزراء
الطاقة والمعادف ،مجمس وزراء الصناعة ومجمس وزراء التجارة.
ج :لجنة الموارد البشرية:
وتيتـ بمياديف التعميـ ،الثقافة ،اإلعبلـ والتكويف ،البحث العممي ،الشؤوف االجتماعية،
اإلقامة ونقؿ الموارد البشرية وغيرىا مف القضايا.
تتمخص ميمة ىذه المجاف في موضعيف أساسييف األوؿ ىو مساندة لجنة المتابعة
واإلشراؼ وتقديـ االقتراحات والثانية ىي مرتبطة باإلنجازات المختمفة التي تحققيا التجربة
1

الوحدوية في المغرب العربي.
 األمانة العامة:

وتتشكؿ مف ممثؿ في كؿ دولة عضو ،وتمت المصادقة عمى مياميا ونظاميا
األساسي يوـ  1990/07/23بالجزائر مع إقرار مقرىا بالرباط ،2وتنحصر أىـ مياميا في:
 -التحضير المختمؼ لنشاطات مجمس الشورى وأجيزتو

-1ػثك انىهاب تٍ ـهُف :انًشجع انغاتك انزنن ،ظ.76
-2واَك ػثُك هللا يػثاغ ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ.33
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 حفظ المستندات والوثائؽ الرسمية ليياكؿ إتحاد المغرب العربي بما فييا وثائؽالتصديؽ عمى اتفاقيات الجماعية المبرمة في نطاقو.1
 ترجمة الق اررات األساسية الكبرى الصادرة عف المجمس المغاربي األعمى إلى مشاريعمضبوطة تتولى األمانة دراستيا.
ج :اإلنجازات الثقافية:
أعطت أقطار المغرب العربي عناية خاصة بالجانب الثقافي مف خبلؿ إقامة الدورات
الفكرية ،والميرجانات الفنية ،والغرض منيا ىو خمؽ تفكير وحدوي مغاربي ،لذا تجسدت أىـ
إنجازات اإلتحاد المغاربي في ىذا الخصوص مف خبلؿ إنشاء مجموعة مف المؤسسات

االتحادية وىي:

-1جامعة المغرب العربي:

أنشئت بموجب القرار الصادر عف مجمس رئاسة اإلتحاد في دورتو الثانية في

 ،1991/07/23تتمتع بالشخصية القانونية التي تعطي ليا الحؽ في الدخوؿ مع غيرىا مف
المؤسسات العممية في إتفاقات تعاوف ،كما ليا ميزتيا المستقمة ،ومقرىا بطرابمس.2
-2األكاديمية المغاربية لمعموم:

أنشئت بموجب القرار الصادر عف مجمس الرئاسة لئلتحاد المغاربي في دورتو الثانية

التي كانت بالجزائر بناءا عمى اقتراح مف المجنة الو ازرية المتخصصة والمكمفة بالموارد
البشرية لئلتحاد المغاربي ،مقرىا بطرابمس ،وتـ توزيع نشاطاتيا عمى بمداف المغرب العربي
بصفة متوازنة.
-3المصرف المغاربي لإلستثمار والتجارة الخارجية:
أنشأ ىذا المصرؼ بناءا عمى ق اررات القمة المغاربية المنعقدة في مدينة رأس النوؼ

1

جمال عبد الناصر,المرجع السابق الذكر,ص.296.2
-علً الربٌع ,المرجع السابق الذكر,ص.269.
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بميبيا يوـ  1991/03/10وبمقتضى إنشاء المصرؼ المغاربي لبلستثمار والتجارة
الخارجية بيف دوؿ إتحاد المغرب العربي ،واليدؼ منو ىو اإلسياـ في إعداد وانجاز تمويؿ
مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية ذات المصمحة المشتركة وذات األىمية
1

االقتصادية في إقميـ الدوؿ األعضاء اليادفة إلى التكامؿ االقتصادي المغاربي العربي.

المبحث الثاني:
قيام االتحاد في ظل األزمة الصحراوية
المطمب األول:
قضية الصحراء الغربية كمعيق لفعالية اال تحاد المغاربي.
اتفقت دوؿ المغرب العربي ربع قرف عمى طريؽ التقارب والتباعد ،وكاف أساس
التقارب خطط التنمية الوطنية في مرحمة ما بعد االستقبلؿ لعدـ قدرتيا عمى تمبية الحجات
الوطنية في المجاؿ االقتصادي والزراعي خاصة ،فيما كاف أسباب التباعد ىو المشكبلت
السياسية البينية والحدود وممؼ الصحراء الغربية وغيرىا.
وكاف عاـ  1964بداية التقارب المغاربي منذ تأسيس المجنة االستشارية الدائمة
لممغرب العربي التي ضمت خمس مؤسسات اقتصادية وخدماتية ،وعقدت سبعة لقاءات بيف
وزراء اقتصاد دوؿ المغرب تمخض عنيا العديد مف االتفاقيات والدراسات القطاعية الميمة،
 -1غثُؽح تفىش ،إذحاد انًغشب انعشت ٙت ٍٛدٔافع انركايم االلرصاد٘ ٔانًعٕلاخ انغٛاعٛح ،انًشجع انغاتك
انزكش,ظ.256.
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وجاء ممؼ الصحراء الغربية عاـ  1974ليضع حدا لجيود التقارب المغاربي ،وليواصؿ
الجميع سياسة منفردة في التنمية الوطنية وفي التعامؿ الخارجي ،وبخاصة مع المجموعة
االقتصادية األوروبية ويعود الفشؿ في التقارب إلى غياب المؤسسات المشتركة المزودة
بسمطة فعالة والوجود القانوني ،إلى جانب ىامشية فعالية األجيزة التي أنشئت لتفعيؿ التعاوف
في مختمؼ المجاالت عف طريؽ التكامؿ واالندماج ،وتماثؿ ىياكؿ إنتاج دوؿ المغرب
العربي وضيؽ األسواؽ المحمية ،وندرة رأس الماؿ في بعضيا "تونس والمغرب" وأدى ذلؾ
إلى تقميص التعاوف المغاربي وزيادة التبعية لمخارج ،وىناؾ عوامؿ اجتماعية ثقافية سياسية
أسيمت بدورىا في ىذا الفشؿ ،وأكدت تجارب التنمية الوطنية 1منذ منتصؼ السبعينات كما
في السابؽ عجزىا وفشميا في تحقيؽ ما ىو مطموب ،فقد ظمت دوؿ المغرب العربي عدا
بل في
ًا
ليبيا تعاني مف أزمات اجتماعية واقتصادية حادة في بعض األحياف
وعجز متوص ً
ميزاف المبادالت التجارية مع الخارج خاصة الغذاء.

إف العبلقات المغاربية لـ تبني يوما عمى أساس المصمحة والمنفعة العامة بيف أطراؼ
المنطقة المغاربية وذلؾ بسبب قمة التبادالت االقتصادية وقمة االعتماد المتبادؿ وعوامؿ
أخرى ،وبقي اقتراب األطراؼ المغاربية مف بعضيا البعض رىينة الموقؼ مف قضية
الصحراء الغربية.
حيث يعتبر المغرب والبوليساريو األطراؼ الرئيسية في ىذا النزاع وتبقى األطراؼ
األخرى في المنطقة تميؿ بيف المغرب والجزائر حسب الموقؼ مف القضية الصحراوية حيث
أف العبلقات الجزائرية قطعت منذ اعتراؼ ىذه األخيرة بالجميورية الصحراوية سنة 1976

 -1يؽًك ػهً قاهص ونواء وكٍ َىَس ،اذحاد انًغشب انعشت ٙيشكهح األيٍ انغزائ ،ٙيهكى اإلياناخ نهثؽىز ،أتى ظثٍ:
انؼكق  ،101ظ .ظ .12-11
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واستمرت إلى غاية  ،1988وما تمتو ىذه القطيعة مف توقيؼ المسار االتحادي الذي أرادت
الدوؿ المغاربة إتباعيا حتى بعد استقبلليا.
أما عبلقة الدوؿ األخرى بطرفي النزاع الرئيسييف المغرب والجزائر بقي حبيس موقؼ
كؿ طرؼ مف القضية الصحراوية ،حيث ما لبثت المغرب بقطع عبلقتيا بميبيا بمجرد اعتراؼ
األخيرة بالجميورية الصحراوية وبجبية البوليساريو سنة .1980
وتدىور العبلقات الميبية الجزائرية في منتصؼ الثمانينات جاء بعد التقارب الميبي المغربي
وبقيت تونس متحفظة وتدعـ الحؿ السياسي بيف أطراؼ النزاع.1
أما التجربة األكثر جدية في تاريخ دوؿ المغرب العربي المعاصر ىي التي بدأت مع
سمسمة اجتماعات لقادة ىذه الدوؿ ،أىميا اجتماع مدينة مراكش  1989وتبني معاىدة
المغرب العربي وأنشأ رؤساء الدوؿ في يناير  1990األمانة الدائمة لبلتحاد ،كما أنشأوا
مصرؼ االستثمار في التجارة الخارجية مارس  ،1991في ىذه الفترة انتعش اتحاد قميبل لكف
سرعاف ما تدىورت األوضاع مرة أخرى حيف استاءت المغرب مف عدـ تضامف دوؿ المغرب
العربي معيا في مواجية الحصار الدولي المفروض عمييا بسبب أزمة لوكربي .أما المغرب
فقد اتيـ بدوره الجزائر بكوف مخابراتيا العسكرية قامت بتفجير فندؽ مراكش  ،1994وعاد
بعض األمؿ ليذا االتحاد بعد اجتماع لجنة المتابعة في الجزائر  18-17ماي  1999وذلؾ
بغاية إنعاشو مف جديد بعدما أوشؾ عمى الوفاة الطبيعية.
وكما تـ التوقيع عمى اتفاقية لمتشاور السياسي بيف الجزائر والمغرب تتضمف رفع
مستوى التعاوف وتعميقو مف خبلؿ تنظيـ آلية التشاور بيف البمديف في إشارة لوضع قضية

 -1يؽًك أؼًك انؼهىٌ ،اذحاد انًغشب انعشت ٙيشذكضاخ انرًُٕٚح ف ٙانصحشاء انغشتٛح 19 ،ظىاٌ  ،2016ػهً انًىلغ:
http://almaissae.ma/mode
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الصحراء جانيا ،كما أف جوالت الرئيس التونسي كميا تدعـ أطروحة إحياء االتحاد وعقد قمة
مغاربية.1
وبدى أف التصريحات األخيرة لوزير الخارجية الجزائري ،مراد مدلسي ،بخصوص عدـ
إمكانية عقد قمة مغاربية أجيضت آماؿ الرئيس التونسي منصؼ المرزوقي خصوصا ،لكونو
سبؽ أف قاـ بجوالت عديدة في دوؿ المغرب العربي الخمسة ،بعد انتخابو رئيس لتونس ،مف
أجؿ بعث الحياة في ىياكؿ االتحاد المجمد منذ سنوات خمت وأفصح مدلسي ،في تصريحات
قبؿ أياـ قميمة إلذاعة الجزائر الحكومية ،عف كوف الشروط الضرورية لعقد قمة اتحاد دوؿ
المغرب العربي غير متوفرة في الوقت الحالي خصوصا الشرط األمني.
مؤكد بأف الوضع األمني السائد في المغرب العربي وفي الساحؿ ال يسمح بعقد قمة
مغاربية.2

المطمب الثاني:
آليات تفعيل االتحاد المغاربي.
منذ عشريتيف مف الزمف خمت حققت بمداف المغرب العربي تطو ار إيجابيا ممموسا عمى
درب العمؿ التكاممي بإعبلنيا عف إنشاء اتحاد المغرب العربي وفؽ معاىدة مراكش غير أف
الحصيمة ليذه السنوات كانت ضعيفة جدا ولـ تحقؽ طموحاتو ،إذ ال يمكف ألي دارس ليذه
التجربة أف ينكر التعثر والجمود ،ولكف عمى الرغـ مف ىذا كمو فدوؿ االتحاد الزالت تحث
عمى ضرورة الدفع قدما بما قد يعود بالفائدة عمى شعوب المنطقة.

-1ػُساخ تىسههاو ،اذحادانًغشب انعشت ٙتٍٛ
 http://www.matocdroit.comترانَؿ .2016/09/02
 -2انًشجع َفغّ.

ٔالع
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البد إذف مف رؤية واضحة تقوـ عمى إستراتيجية طويمة المدى وارادة تعمؿ باستمرار
إلنجاز مشروع توحيد سياسة الدوؿ المغاربية لمواجية التوجيات اإلستراتيجية الجديدة ،ويمكف
القوؿ أف ىناؾ ثبلث مداخؿ أساسية مطموب العمؿ مف خبلليا لتفعيؿ مسار االتحاد
المغاربي وتعزيز مسار الوحدة.1

)1المدخل السياسي:
 تسوية قضية الصحراء الغربية كمدخؿ لدفع مسار البناء المغاربي. إعطاء دور ميـ لممجتمع المدني في بناء اتحاد المغرب العربي ،حيث تعترؼ العديدمف الجيات الرسمية وغير الرسمية في المنطقة المغاربية باألىمية الحيوية لفعاليات
المجتمع المدني في دفع االتحاد نحو األماـ وتحريؾ المسارات المختمفة المساىمة في
العممية التكاممية.
 ضرورة تجاوز الجدؿ القائـ بيف الجزائر والمغرب ،وذلؾ بالمبلئمة بيف المشاريعدور محورًيا في بناء المغرب العربي.
الجزائرية والمغربية ،فكؿ منيما يجب أف يمعب ًا

 -ضرورة التخمي عف نظرية الفارس الوحيد وكف فكرة الدولة القائد.

 إنشاء مؤسسات مغاربية لمدراسات المستقبمية لتقييـ الواقع واستشراؼ المستقبؿ فيواقعو المحمي واإلقميمي والدولي باالعتماد عمى المستجدات وتقديـ البدائؿ لصانعي
القرار في المنطقة.2

1

-Paule Balta, le grand amaghreb des l’indépendance à l’an 2000, la découverte, Paris
1990, p202.
 -2ػًان ظفال ،يغاًْح انًجرًع انًذَ ٙف ٙانثُاء انًغاست ٙانجٕاَة االلرصادٚح ،االظرًاػُح ،انؼهًُحَ ،كوج سُىَح نًهكى
انعايؼح انؼهتُح ترىَس ،2009:ظ.41
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 توحيد الرؤى الوحدوية فنجاح أي تكتؿ ال يمكف فقط في المقومات واإلمكانات المتاحةبؿ يقوـ كذلؾ عمى التصور المشترؾ ووحدة اليدؼ.
 فبناء المغرب العربي ىدؼ آمنت وعممت عميو األجياؿ السابقة ،وتؤمف وتعمؿ مفأجمو األجياؿ الحالية ،فيو مشرع حضاري مستقبمي يتجاوز الترؼ الفكري والسياسي
اعتبا ار مف فكرة المغرب العربي كخيار وطني حضاري عمى فكرة المغرب العربي
كخيار وضرورة إستراتيجية.1
)2المدخل القانوني:
ونقصد بذلؾ إعادة النظر في البنى القانونية والمؤسسية ،بعد أف بينت التجربة أف
معاىدة مراكش لسنة  1989المنشئة لبلتحاد ،حممت الكثير مف العيوب والثغرات عند
إبراميا ،األمر الذي يتطمب القياـ بمجموعة مف التعديبلت واإلصبلحات القانونية وذلؾ مف
خبلؿ:
 التحقيؽ مف مركزية مجمس اإلدارة وذلؾ بتفويض أوؿ عطاء بعض الصبلحياتلؤلجيزة األخرى المكونة لبلتحاد كمجمس الوزراء ،ألف إعطاء سمطة اتخاذ الق اررات
لمجمس الرئاسة وحده شكؿ العديد مف العراقيؿ فبمجرد أف يتوقؼ عف اجتماعاتو
يرىف بذلؾ كؿ المشاريع التي أعدتيا األجيزة األخرى.
 إلغاء مبدأ اإلجماع في اتخاذ الق اررات فيذا أعاؽ كثي ار العمؿ الجماعي لبلتحاد ،وفكرةالتثبت بو في اتخاذ الق اررات قد يوصؿ إلى طريؽ مسدود لذا عمى الدوؿ األعضاء
المطالبة بإلغاءه واحبلؿ مبدأ األغمبية محمو.

 -1ذكهفح اناليغشب "ْذس اإليكاَٛاخ ٔحغاساخ نفشض اعرشاذٛجٛح" ،يعهح انىفاق انؼهتٍ ذىَس:انؼكق ،2014 ،2092
ظ.42
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 إعطاء األمانة العامة الصبلحيات الضرورية وذلؾ بنقميا مف مجرد جياز إداري يقوـبأعماؿ السكرتارية إلى جياز قوي قادر عمى بناء نظاـ جيوي فوؽ وطني يربط
المغرب العربي بروابط حيوية تفرض عمى كؿ منيا االلتزاـ بالق اررات المشتركة ،وذلؾ
بتزويد األميف العاـ بالصبلحيات البلّزمة لمخاطبة أعضاء االتحاد المذيف ال يمتزموف
بالق اررات لتنفيذىا.
 ضرورة استكماؿ البناء المؤسساتي لبلتحاد. ضبط كيفية اكتساب العضوية وفقدانيا أشارت معاىدة مراكش إلى انفتاح األبوابأماـ كؿ الدوؿ اإلفريقية والعربية التي تريد اكتساب العضوية في االتحاد المغاربي
لكنيا لـ تشر إلى الطريقة الواجب إتباعيا باستثناء وجوب إجماع كؿ األعضاء ،كما
لـ jشر أيضا إلى أسباب فقداف العضوية وىذا ما نجده مخالؼ لمعظـ المعاىدات
التي أقيمت عمى أساسيا اتحادات.1
)3المدخل االقتصادي:
العمؿ عمى وضع خطة اقتصادية مشتركة يكوف ىدفيا خمؽ سوؽ مغاربية مشتركة
عف طريؽ الترابط والتكامؿ االقتصادي والتشابؾ في المصالح وذلؾ مف خبلؿ:
 إعادة النظر في المقاربة المتبع ة وذلؾ بتبني المقاربة الييكمية التي تؤدي إلى إدماجاالقتصاديات الوطنية عف طريؽ خمؽ مشاريع اقتصادية مشتركة كالتجربة التونسية
الجزائرية.
 العمؿ عمى تأسيس المصرؼ المغاربي لئلشيار والتجارة الخارجية وذلؾ لما لو مفأىمية في تنمية التجارة البينية المغاربية وقدرتو عمى جمب االستثمارات األجنبية،
 -1غثُؽح تفىش ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ .ظ.402-393 .
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إضافة إلى أف وجود ىذا المصرؼ سيساىـ في تكويف عممة موحدة التي بدورىا
ستساىـ في تطوير المبادالت المغاربية البينية.
 تشجيع حركية رؤوس األمواؿ وتنقؿ األفراد بيف األقطار وذلؾ تماشيا وأىداؼالمعاىدة مف جية وتطبيقا كاتفاقية تشجيع االستثمار وترقيتو.
 العمؿ عمى تطوير شبكة المواصبلت أكثر بيف الدوؿ. ضرورة إنشاء ىيئة تسند ليا ميمة جمع وتدويف النصوص القانونية واإلجرائيةالمتعمقة باالستثمار في دوؿ اتحاد المغرب العربي.1
حرة بيف البمداف المغاربية وازالة الحواجز الجمركية
 العمؿ عمى خمؽ مناطؽ تجارة ّاعتبا ار لممصير الواحد لشعوب المنطقة المغاربية ،بات مف المؤكد في نظر أبناء

المنطقة المغاربية المؤمنيف بضرورة االتحاد وبجدواه ،التوجو بو نحو تجذيره في
محيطو الطبيعي واشعاع أىدافو والدخوؿ بعنوانو في الشراكة مع باقي االتحادات
المماثمة عمى أساس الحوار المتوازف والمصمحة المشتركة ،وىي أىداؼ تندرج جميعيا
ضمف مقاربة شاممة تقتضي لشراؾ الجميع مف قوى شعبية مغاربية وتشبيؾ مصالح
المجتمع المدني المغاربي.2

 -1انًشجع َفغّ ،ظ .ظ.405-403 .
 -2ػثُك انهطُف ؼُاضٍ ،صعٕتاخ ذفصٛم االذحاد ،انًغشب انًٕحذ ،ع ،9ظىَهُح ،2009 ،ظ.13.
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المبحث الثالث:

السناريوىات المستقبمية لالتحاد المغاربي
إف استشراؼ مستقبؿ منطقة المغرب العربي ليس باألمر الييف ،وىذا لقمة المعطيات
االقتصادية االجتماعية ...إلخ ،فالحديث ىنا مقتصر عمى قضية الصحراء الغربية وتأثيرىا
عمى مستقبؿ إتحاد المغرب العربي.
إف الدراسات المستقبمية  Futurologieحسب ك ّؿ مف  Daniel Bell ،Russelىي
ميداف مف مياديف المعرفة وىي أيضا حوصمة لمجاالت وتخصصات متعددة حيث تقوـ عمى
أساس دراسة التاريخ ،واالستعانة بأدوات البحث العممي كالفرضيات واالحتماالت ،ىي أيضا
عمـ الحاضر وليست تخميف أو تخيؿ المستقبؿ ،فالمستقبمية تركز عمى تفسير واقع التشكيمة
االجتماعية وتحديد المشكؿ والصعوبات التي تواجييا ما يؤدي إلى استخبلص البدائؿ
1

والحموؿ.

أف لمدراسات المستقبمية أىمية قصوى باعتبارىا تمكننا مف معرفة البدائؿ
يمكف القوؿ ّ

التي يمكف أف تكوف عمييا أوضاعنا خبلؿ عقديف أو أكثر مف الزمف واألىـ مف ذلؾ معرفة
حاؿ اآلخريف في المستقبؿ إذ تساعدنا عمى توقع المشكبلت التي يمكف حدوثيا في الفترة
يتحوؿ فييا وضع العالـ وأوضاعيا الداخمية ،2ومف بيف التقنيات المستخدمة في
التي
ّ

الدراسات المستقبمية نجد تقنية السيناريو الذي يعني وصؼ سمسمة لؤلحداث التي قد تقع

-1ػهٍ فُػم ,انخاسجٛح انًغشتٛح ذُرمذ ذصشٚحاخ تٕذفهٛمح ،ظهَكج انفثه ػهً انُد ،اإلشٍُُ  23ياٌ .2005
2
-Fabric Roublart, Méthodologie prospective et recherche en management stratégique.
Sur le site : www.Essaca.assco.p3.
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الفصل الثالث:

مستقببل ،وتعتبر ىذه التقنية بمثابة تقدير النظاـ الجديد في الواقع عف طريؽ تحديد المغيرات
1

الرئيسية والرىانات لئلستراتيجية.

إنطبلقا مما سبؽ يمكف دراسة مستقبؿ لئلتحاد المغاربي في ثبلث سيناريوىات
أساسية :

األول:
المطمب ّ
تجميد اإلتحاد المغاربي وبقاء الوضع عمى ما ىو عميو
يمكف االنطبلؽ مف سؤاليف ىما :ما مدى فعالية المؤسسات االندماجية لممغرب
العربي؟ وىؿ يمكف حمايتيا وتحسيف مرودودىا؟
فيكوف جواب المتشائميف عف ىذيف السؤاليف والمدافعيف عف سيناريو استمرار الوضع
عمى ما ىو عميو واضح وىو النفي ،وذلؾ انطبلقا مف معطيات مف الماضي وأخرى راىنة.
بشدة تصريح
حيث نشير في ىذا الصدد إلى و ازرة الخارجية المغربية التي انتقدت ّ
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة عقب رسالتو في  2005لمرئيس الصحراوي محمد ولد
عبد العزيز ،ووا ضح البياف بأف المممكة المغربية تتأسؼ بشدة لمتصريحات والمواقؼ الرسمية
أف مف واجبيا التعبير عنيا في األياـ األخيرة حوؿ مسألة الصحراء
لمجزائر التي اعتقدت ّ
2

الغربية .وىذا البياف جاء قبؿ أياـ مف قمة اإلتحاد المغاربي.

الدوؿ العربية "عبد القادر مساىؿ" أف
أكد وزير الشؤوف المغاربية واإلفريقي وجامعة ّ
ّ
موقؼ الجزائر لـ يتغير منذ أف سجمت قضية الصحراء الغربية منذ  1963ـ لدى األمـ
المتحدة في قائمة الدوؿ غير المستقمة ،مجددا موقؼ الجزائر الداعـ لحؿ النزاع في إطار
1

- Monique commande, prospective et scénarios pour la formation ouverte, montpelier :
centre d’études et de recherche sur l’information et la communication, 2002, p3.
-2ونُك ػثك انؽٍ ،انذساعاخ انًغرمثهٛح ف ٙانعاللاخ انذٔنٛح ،انعىائه  :ضهكح انطهاب ،1991 ،ظ.95.
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مبدأ تصفية لئلستعمار وحؽ تقرير المصير جاء ىذا التصريح كرد ضمني لتاويبلت
الصحافة المغربية التي اعتبرت تصريحات سعيداني بأنيا تمييد لتخمي الجزائر عف القضية،
أف الجزائر
حيث تناولت بعض الصحؼ والمواقع المغربية ىذه التصريحات و ّأولتيا عمى ّ
1

تسعى لكي تدير ظيرىا لمقضية الصحراوية.

تنبأ الكثير مف المحمميف عقب ىذه التطورات ،بدخوؿ العبلقات الجزائرية المغربيةفي
نفؽ مظمـ وبإطالة جمود ىياكؿ اإلتحاد.
إذ يمكف القوؿ بأف المغرب لف تكوف مستعدة لمتنازؿ عف جزء مف سيادتيا لصالح
المؤسسات االندماجية ،بحيث ستبقى النظرة القطرية مسيطرة عمى إدراؾ صناع القرار
لئلتحاد المغاربي.
 المممكة المغربية مالـ تساوي قضية الصحراء الغربية في إطار ما يسميو سيادة ترابية
 الجميورية الجزائرية مالـ يضمف ليا مف المسار الدور الريادي أو المحوري عمى
المستوى الجيوي
 الجماىرية الميبية ما لـ يمكنيا ذلؾ مف فؾ عزلتيا والحصار المفروظ عمييا
 الجميورية التونسية والجميورية الموريتانية ما لـ يساعدىا ىذا المسار في تنمية قدرتيا
الداخمية.
كؿ ىذا سينعكس بالتأكيد عمى أداء مؤسسات لئلتحاد وبالتالي سيبقى الوضع عمى ما
ىو عميو ،وتتمحور تفاصيميا فيما يمي:
 لف يتـ التنازؿ عف صيغة اإلجماع في مؤتمرات القمة لف تكوف لؤلمانة العامة لبلتجاه سوى غرفة لتسجيؿ واببلغ في غياب أدنى سمطة ليا لف تكوف ىناؾ ىيئات تضطمع بمياـ األمف والسياسة الخارجية لئلتحاد-1يغاْم 6يٕلف انجضائش ثاتد تخصٕص انصحشاء انغشتٛح ،ظهَكج انؽُاج انعىائهَح ػهً انُد ،األؼك  22ياٌ  2016و.
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 لف يتعدى مجمس الشورى دوره التمثيمي ولف يرقى إلى مستوى التشريع لف تخرج المؤسسات االندماجية مف طبعيا الرسمي بحيث لف يتـ لئلعتماد عمىاإلنتخابات المباشرة لتعييف ممثمي شعوب المغرب العربي فييا
 إعتمادا عمى ما سبؽ ،يمكف القوؿ أف إحتماالت تسوية الخبلفات المغربية الجزائريةوحصوؿ انفراج في العبلقات البيئية مسألة مستبعدة في المستقبؿ ،بؿ إف األفؽ
األكثر احتماال ىو استمرار الوضع عمى ما ىو عميو والذي يشبو الحرب الباردة
مسيطر فييا

المطمب الثاني:
تفعيل مسار اإلتحاد المغاربي
وىنا ننطمؽ مف سؤاليف ىما :ىؿ يمكف إيجاد ح ّؿ نيائي لؤلزمة الصحراوية؟ وبالتالي
االنطبلؽ نحو التكامؿ بدوف معيقات أو كيؼ يمكف استبعادىا مف مسار التكامؿ واالندماج
بشكؿ يحقؽ اليدفيف؟
وبخصوص اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ فيرى الكثير مف المتتبعيف أنو يمكف إليجاد
ح ّؿ لمنزاع في الصحراء الغربية وذلؾ لما بتفعيؿ ق اررات األمـ المتحدة وقبوؿ كؿ األطراؼ
المشاركة بنتائجيا وىذا ال يمكف أف يحدث إال مف خبلؿ تغيير أحد المواقؼ الجزائرية أو
حدة التصمب تجاه مواقفيـ ،أو بإقامة
المغربية مف النزاع ،أو عمى األقؿ التخفيؼ مف ّ
استفتاء تشرؼ عميو األمـ المتحدة وتقبؿ بقواعده ونتائجو جميع األطراؼ ،كما يمكف أف
تمعب التغييرات الحالية الحاصمة في بعض البمداف المغاربية مف صراعات بينيا أو داخميا
(تونس ،ليبيا) إلى تفعيؿ اإلتحاد وكذا التفكير بجدية في التخمص مف النزاع الصحراوي
لمتتفرغ لتحديات داخمية واقميمية ودولية تواجو دوؿ اإلتحاد ،أما السيناريو اآلخر الذي ينتج
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عنو تفعيؿ مسار االتحاد المغاربي اإلقميمية ولكف لئلتفاؽ مبدئيا عمى أف تكوف لنتائج ىذا
الممؼ تأثير عمى العممية التكاممية وايجاد اآلليات الكفيمة بضماف ىذا الشرط مف داخؿ
اإلتحاد المغاربي.
وفي مثؿ ىذه السناريوىات أبدت المداخؿ االقتصادية والوطنية مجاال آخر في ح ّؿ
تتحرؾ بعقبلنية فإف معالجة
أف الدوؿ المشكمة لئلتحاد
النزاعات الدولية ،إذا إفترضنا ّ
ّ
تطورات القضية سوؼ يتـ بمعزؿ عف المسار اإلندماجي إف توقيفو سوؼ يؤثر عمى اإلتجاه

مف حيث ىو ىيكؿ إقميمي وعف الدوؿ المشكمة لو التي ستتضرر.
ويبقى ىذا السيناريو مربوط بأطراؼ النزاع وتوجياتيـ والى أي مدى تتعمؽ قناعتيـ بما
يمكف أف يحققو لئلتجاه مف مكاسب يضمنيا ليـ الفوز بالنزاع في الصحراء الغربية،
والمتمثمة أساسا في وحدة المغرب الترابية ،وضماف أف ال تكوف الجزائر الدولة المحورية في
اإلتحاد.
المطمب الثالث:
سيناريو ح ّل االتحاد المغاربي.
أماـ التحديات التي تواجو االتحاد المغاربي في المرحمة الراىنة ،فيو يواجو عقبات قد
تؤدي مستقببل إلى ح ّؿ االتحاد وتف ّككو ،و ّأوليا أزمة الصحراء الغربية التي تركت انعكاسات

سمبية عمى االتحاد ،فالمغرب طمب تجمتد مؤسساتو أثناء فترة رئاسة الجزائر لو بسبب موقفيا

إزاء ىذه القضية.1

 -1واَك ػثُك هللا يػثاغ ،انًشجع انغاتك انزكش ،ظ.36.
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إضافة إلى مشاكؿ وأزمات أخرى كأزمة لوكربي ،وما نجـ عنيا وأزمة الخميج في
 1991وآثارىا وتبايف آراء المغاربة نحوىا ،فاالتحاد المغاربي سيشيد خبلفات كثيرة تساىـ
حدة التشتت داخمو.
بدورىا السمبي في زيادة ّ
نحف نرى أف وحدة االتحاد المغاربي في إطار التفعيؿ سواء عمى الجوانب االقتصادية
أف الواقع يفرض
أو السياسية أو االجتماعية قد تتحقؽ وترتقي بالمعامبلت وح ّؿ األزمات ،إالّ ّ
نفسو ،ففي ظؿ ىذه النزاعات خاصة بيف الجزائر والمغرب التي تتأزـ بسببيا األوضاع يوما

بعد يوـ فإف االتحاد المغاربي فاشؿ ويؤوؿ عمى التفكؾ واالنفصاؿ.
يعود فشؿ االتحاد المغاربي عمى الرغـ مف االتفاقيات والمعاىدات المبرمة في إطاره
أف مشكمة تحييد العبلقات السياسية ىي الطاغية،
عمى جممة مف العوائؽ والعراقيؿ ،غير ّ

والتي تجمت بيف الجزائر والمغرب خاصة ،فقد واجو ممؼ الحدود ثـ ممؼ الصحراء الغربية

كؿ التوترات بينيما ،فالتوترات الحدودية أبطأت إجراء ىذا األخير إلى حيز الوجود ،وبمجرد
انتعاش العبلقات الجزائرية المغربية في فترة "الشاذلي بف جديد" والحسف الثاني تأسس االتحاد
في  ،1989ثـ عاود اإلنحدار بعد دخوؿ الجزائر في أزمة في التسعينات إذ حاوؿ المغرب
استغبلليا لتشويو سمعة الجزائر وربطيا بدعـ اإلرىاب بعد تفجيرات مراكش  ،1994في
محاولة لمضغط عمييا لتغيير رأييا في ممؼ القضية الصحراوية ،لكف الجزائر تشبثت بموقفيا
الواضح في حؽ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وىذا الموقؼ الجزائري مستمد مف أسس السياسة الخارجية الجزائرية باإلضافة إلى
سعييا نحو الزعامة اإلقميمية ،وىو ما أدى إلى تأزـ كبير لمعبلقات بينيما والذي نجـ عنو
غمؽ الحدود فتجميد وتعطؿ اتحاد المغرب العربي.
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استنتاج الفصل الثالث:
إف عمؽ الفكر الوحدوي لـ ينعكس بشكؿ عمؿ وحدوي جسد في الواقع ،فعمى الرغـ
مف محاوالت التكامؿ المغاربية ثـ التأسيس الرسمي لبلتحاد المغاربي عاـ 9191ـ .إالّ أف
حصيمتو االقتصادية والسياسية ال تزاؿ ىزيمة ،فعمى الرغـ مف مرور أكثر مف عشريف سنة
مف إنشائو لـ يتمكف حتى مف إرساء أىـ أسس المتمثمة في التكامؿ االقتصادي.
أىـ االتجاىات الممكنة لمسار االتحاد المغاربي ،قد تحصرىا في ثبلث سيناريوىات:
 السيناريو األوؿ :يقوـ عمى افتراض استمرار األوضاع عمى ما ىي عميو كنتيجةمؤكدة لمظروؼ لسياسية المزرية بيف الجزائر والمغرب ،فالجزائر ستظؿ داعمة لحؽ
الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والمغرب مصرة عمى امتبلؾ الصحراء الغربية
كجزء منيا.
 السيناريو الثاني :يتمثؿ في تفصيؿ مسار االتحاد وذلؾ إما بإيجاد ح ّؿ لمنزاع فيالصحراء الغربية وذلؾ إما بتفعيؿ ق اررات األمـ المتحدة وقبوؿ ك ّؿ األطراؼ المتنازعة
بنتائجيا ،أو تحييد النزاع الصحراوي وترؾ الممؼ عمى طاولة األمـ المتحدة ولكف
يشرط أف ال تكوف لنتائج ىذا األخير تأثير عمى العممية التكاممية وايجاد اآلليات
الكفيمة بضماف ىذا الشرط مف داخؿ االتحاد المغاربي.
 السيناريو الثالث( :الزواؿ) فاالتحاد يواجو عدة تحديات أىميا قضية الصحراء الغربيةالتي تركت انعكاسات سمبية عمى االتحاد ،فبسبب ىذه العبلقة دخؿ المغرب والجزائر
في دوامة مستمرة مف النزاع وسوء العبلقات.
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اعتمادا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف األزمة في الصحراء الغربية ىي المعرقؿ األبرز
االتحاد المغرب العربي وذلؾ لما أفرزتو مف تعقيدات وتطورات وصمت إلى حد القوؿ بعدـ
ج دوى وجود االتحاد ،والذي بموز قناعات الكثير مف ضاع القرار في الدوؿ المغاربية أف
ىذا االتحاد ال يمكف لو أف ينيض في ظؿ وجود المشكؿ الصحراوي .كما أكد الكثير مف
األكادمييف أف مشكؿ الصحراء الغربية فا فمف أزمة الثقة بيف الدوؿ المغرب الغربي مما
إنعكس سمبا عمى ال محاوالت الجادة لتفعيؿ مسار االتحاد ،حيث يرى الباحث المغربي محمد
الغربي ألمساري أف أسباب تعثر التجربة التكاممية المغاربية تكمف في ثبلث أسباب رئيسية
وىي« :البلثقة ،البليقيف البلتواصؿ».فيذه البلت الثبلث تطرح مجموعة مف التساؤالت داخؿ
التكتؿ.
يمكف القوؿ أف جذور ىذا النزاع راجع باألساس إلى الدوؿ االستعمارية التي لـ تخرج
مف المنطقة المغاربية األبعد وضع قنابؿ موقوتة تستطيع مف خبلليا التواجد ولو بطريقة غير
مباشرة في ىذه المنطقة ،إال أف استمرار ىذا النزاع ىو بسبب الدوؿ المغاربية ،واف فشؿ ىذه
األخيرة في إيجاد حؿ لمقضية الصحراوية ينطمؽ مف حقيقة عدـ الثقة وليس مف عدـ القدرة،
ومسألة عدـ الثقة ىي أكبر فشؿ لمدوؿ المغاربية بعد االستقبلؿ ولـ تستطع أف تضفييا عمى
الجو المغاربي في أوج أوقات تقاربيا.
انعكاس القضية الصحراوية عمى المشروع التكامؿ المغاربي يظير بشكؿ مباشر في
العبلقات البينية عامة والعبلقات الجزائرية المغربية خاصة والتي تبرز عمؽ الخبلؼ بيف
أطراؼ النزاع ،فمستقبؿ أي اتحاد مرىوف بمدى التقارب بيف األقطار المغاربية ،فالجزائر
والمغرب مطالبتاف بإيجاد أرضية لمتقارب يكوف مبني عمى الثقة المتبادلة التي ستسمح بإيجاد
ح ّؿ لقضية اإلتحاد المغاربي لما بحؿ قضية الصحراء الغربية أو بتحديدىا.
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كما سبؽ وأشرنا تبقى القضية الصحراوية بؤرة التوتر الجزائري المغربي منذ زمف
طويؿ في تفعيؿ االتحاد المغاربي ،ويعد االىتماـ الجزائري بيا عمى اعتبار أنيا قضية مبدأ
بقدر كونيا قضية مكسب فيي تدعـ ىذه القضية مف منطمؽ الشرعية الثورية ومف مبدأ حؽ
الشعوب في تقرير مصيرىا الذي دافعت عنو في جميع المحافؿ الدولية.
أما االىتماـ المغربي بالصحراء الغربية فيو مف ضمف اإلستراتيجية التي ينتيجيا
القصر الممكي في المغرب وذلؾ مف خبلؿ توجيو الرأي العاـ الداخمي نحو قضايا خارجية إذ
يمكف أف نبلحظ أنو كمما اشتدت األزمات الداخمية في المممكة المغربية يتـ افتعاؿ حدث
خارجي بدءا حرب الرماؿ مع الجزائر في  2:74وصوال إلى احتبلؿ الصحراء الغربية مف
أجؿ امتصاص الحركة الوطنية المعارضة في  ،2:86ثـ المماطمة في حؿ االبتعاد عمى
العدو المتمثبلت في الجزائر والبوليساريو المذاف ييدداف الوحدة الترابية لممغرب وبالتالي
ييدداف األمف القومي.
يمكف اإلشارة إلى سبب فشؿ االتحاد المغاربي ال يمكف فقط في ممؼ قضية الصحراء
الغربية بؿ يعود كذلؾ إلى اإلرادة السياسية وتثبت كؿ نظاـ في فرض مواقفو ورؤيتو لئلتحاد،
باإلضافة إلى فشؿ سياسات الوحدة المغاربية لعدـ كفاءة المؤسسات االجتماعية في الدوؿ
المغاربية في مواجية التيديدات التي قد تنفجر ،والصعوبة الكبيرة في لقرار مشروع تكاممي
القتصادي في منط قة تختمؼ مقوماتيا االقتصادية وتتميز منيا االقتصادية بالضعؼ والتبعية
االقتصادية.
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المالحق

المحق األول
خريطة تبيف االىمية االقتصادية لمصحراء الغربية و كيفية توزيعيا.

الممحق الثاني

معاىدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
إف
صاحب الجبللة الممؾ الحسف الثاني ،ممؾ المممكة المغربية،
وفخامة السيد زين العابدين بن عمي ،رئيس الجميورية التونسية،
وفخامة السيد الشاذلي بف جديد ،رئيس الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وقائد ثورة الفاتح مف سبتمبر العظيـ ،العقيد معمر القذافي ،الجماىيرية العربية الميبية الشعبية
االشتراكية العظمى،
وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطابع ،رئيس المجنة العسكرية لمخبلص الوطني،
رئيس الدولة لمجميورية اإلسبلمية الموريتانية.
إيمانا منيـ بما يجمع شعوب المغرب العربي مف أواصر متينة قواميا االشتراؾ في التاريخ
والديف والمغة .واستجابة لما ليذه الشعوب وقادتيا مف تطمع عميؽ ثابت إلى إقامة اتحاد
بينيا يعزز ما يربطيا مف عبلقات ويتيح ليا السبؿ المبلئمة لتسير تدريجيا نحو تحقيؽ
اندماج أشمؿ فيما بينيا .ووعيا منيـ بما سيترتب عمى ىذا االندماج مف آثار تتيح التحاد
المغرب العربي أف يكتسب وزنا نوعيا يسمح لو بالمساىمة الفعالة في التوازف العالمي وتثبيت
العبلقات السممية داخؿ المجتمع الدولي واستتباب األمف واالستقرار في العالـ.
وادراكا منيـ أف إقامة اتحاد المغرب العربي تتطمب تحقيؽ إنجازات ممموسة ووضع قواعد
مشتركة تجسـ التضامف الفعمي بيف أقطاره وتؤمف تنميتيا االقتصادية واالجتماعية.
وتعبي ار عف عزميـ الصادؽ عمى العمؿ مف أجؿ أف يكوف اتحاد المغرب العربي سبيبل لبناء
الوحدة العربية الشاممة ومنطمقا نحو اتحاد أوسع يشمؿ دوال أخرى عربية وافريقية.
اتفقوا عمى ما يمي:
المادة األولى :
ينشأ بمقتضى ىذه المعاىدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.

المادة الثانية:

ييدؼ االتحاد إلى:
 .تمتيف أواصر األخوة التي تربط الدوؿ األعضاء وشعوبيا بعضيا ببعض.
 .تحقيؽ تقدـ و رفاىية مجتمعاتيا والدفاع عف حقوقيا.
 .المساىمة في صيانة السبلـ القائـ عمى العدؿ واإلنصاؼ.
 .نيج سياسة مشتركة في مختمؼ المياديف.
 .العمؿ تدريجيا عمى تحقيؽ حرية تنقؿ األشخاص وانتقاؿ الخدمات والسمع ورؤوس

األمواؿ بينيا.
المادةالثالثة:
تيدؼ السياسة المشتركة المشار إلييا في المادة السابقة إلى تحقيؽ األغراض التالية:
 في الميداف الدولي :تحقيؽ الوفاؽ بيف الدوؿ األعضاء واقامة تعاوف دبموماسيوثيؽ بينيا يقوـ عمى أساس الحوار.
 في الميداف االقتصادي :تحقيؽ التنمية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعلمدوؿ األعضاء واتخاذ ما يمزـ اتخاذه مف وسائؿ ليذه الغاية ،خصوصا بإنشاء مشروعات

مشتركة واعداد برامج عامة ونوعية في ىذا الصدد.

 في الميداف الثقافي :إقامة تعاوف يرمي إلى تنمية التعميـ عمى كافة مستوياتو والىالحفاظ عمى القيـ الروحية والخمقية المستمدة مف تعاليـ اإلسبلـ السمحة وصيانة
اليوية القومية العربية واتخاذ ما يمزـ اتخاذه مف وسائؿ لبموغ ىذه األىداؼ ،خصوصا
بتبادؿ األساتذة والطمبة وانشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في
البحث تكوف مشتركة بيف الدوؿ األعضاء.

المادة الرابعة:

 يكوف لبلتحاد مجمس رئاسة يتألؼ مف رؤساء الدوؿ األعضاء ،وىو أعمى جيازفيو.
 تكوف رئاسة المجمس لمدة سنة واحدة بالتناوب بيف رؤساء الدوؿ األعضاء.المادة الخامسة:
 يعقد مجمس رئاسة االتحاد دوراتو العادية مرة كؿ سنة و لو أف يعقد دوراتاستثنائية كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ.
المادة السادسة:

 -لمجمس الرئاسة وحده سمطة اتخاذ القرار ،وتصدر ق ارراتو بإجماع أعضائو.

المادة السابعة:
 لموزراء األوليف لمدوؿ األعضاء أو مف يقوـ مقاميـ أف يجتمعوا كمما دعتالضرورة إلى ذلؾ.
المادة الثامنة:
 يكوف لبلتحاد مجمس لوزراء الخارجية يحضر دورات مجمس الرئاسة وينظر فيماتعرضو عميو لجنة المتابعة والمجاف الو ازرية المتخصصة مف أعماؿ.
المادة التاسعة:
 تعيف كؿ دولة عضوا في مجمس وزرائيا أو لجنتيا الشعبية العامة يختص بشؤوفاالتحاد تتكوف منيـ لجنة لمتابعة قضايا االتحاد ،تقدـ نتائج أعماليا إلى مجمس وزراء
الخارجية.
المادة العاشرة:

 -يكوف لبلتحاد لجاف و ازرية متخصصة ينشئيا مجمس الرئاسة ويحدد مياميا(.)1

المادة الحادية عشرة:

 -يكون لالتحاد أمانة عامة قارة ينشئيا مجمس الرئاسة ويحدد مقرىا ومياميا،

كما يعين أمينا عاما ليا(.)2
المادة الثانية عشرة:
 يكوف لبلتحاد مجمس شورى يتألؼ مف عشريف عضوا عف كؿ دولة يقع اختيارىـمف قبؿ الييئات النيابية لمدوؿ األعضاء أو وفقا لمنظـ الداخمية لكؿ دولة.
 يعقد مجمس الشورى دورة عادية كؿ سنة كما يعقد دورات استثنائية بطمب مفمجمس الرئاسة.
 يبدي مجمس الشورى رأيو فيما يحيمو عميو مجمس الرئاسة مف مشاريع ق اررات كمالو أف يرفع لمجمس الرئاسة ما يراه مف توصيات لتعزيز عمؿ االتحاد وتحقيؽ أىدافو.
 يعد مجمس الشورى نظامو الداخمي ويعرضو عمى مجمس الرئاسة لممصادقة(.)3المادة الثالثة عشرة:

 تكوف لبلتحاد ىيئة قضائية تتألؼ مف قاضييف اثنيف عف كؿ دولة تعينيما الدولةالمعنية لمدة ست سنوات ،وتجدد بالنصؼ كؿ ثبلث سنوات ،وتنتخب الييئة
القضائية رئيسا ليا مف بيف أعضائيا لمدة سنة واحدة.
 تختص الييئة بالنظر في النزاعات المتعمقة بتفسير وتطبيؽ المعاىدة واالتفاقياتالمبرمة في إطار االتحاد والتي يحيميا إلييا مجمس الرئاسة أو إحدى الدوؿ األطراؼ
في النزاع أو وفقا لما يحدده النظاـ األساسي لمييئة وتكوف أحكاـ الييئة ممزمة

ونيائية.
 كما تقوـ الييئة بتقديـ اآلراء االستشارية في المسائؿ القانونية التي يعرضيا عمييامجمس الرئاسة.
 تعد الييئة نظاميا األساسي وتعرضو عمى مجمس الرئاسة لممصادقة ،ويكوفالنظاـ األساسي جزءا ال يتج أز مف المعاىدة.
 -يحدد مجمس الرئاسة مقر الييئة( )4القضائية وميزانيتيا.

المادة الرابعة عشرة :
 كؿ اعتداء تتعرض لو دولة مف الدوؿ األعضاء يعتبر اعتداء عمى الدوؿاألعضاء األخرى.
المادة الخامسة عشرة:

 -تتعيد الدوؿ األعضاء بعدـ السماح بأي نشاط أو تنظيـ فوؽ ترابيا يمس أمف

أو حرمة تراب أي منيا أونظاميا السياسي.
 كما تتعيد باالمتناع عف االنضماـ إلى أي حمؼ أو تكتؿ عسكري أو سياسييكوف موجيا ضد االستقبلؿ السياسي أو الوحدة الترابية لمدوؿ األعضاء األخرى.
المادة السادسة عشرة:
 لمدوؿ األعضاء حرية إبراـ أية اتفاقية فيما بينيا أو مع دوؿ أو مجموعات أخرىما لـ تتناقض مع أحكاـ ىذه المعاىدة.
المادة السابعة عشرة:
 لمدوؿ األخرى المنتمية إلى األمة العربية أو المجموعة اإلفريقية أف تنضـ إلى ىذهالمعاىدة إذا قبمت الدوؿ األعضاء ذلؾ.
المادة الثامنة عشرة:
 يتـ تعديؿ أحكاـ ىذه المعاىدة بناء عمى اقتراح مف إحدى الدوؿ األعضاء ويصبحىذا التعديؿ نافذ المفعوؿ بعد المصادقة عميو مف طرؼ كافة الدوؿ األعضاء.
المادة التاسعة عشرة:

 تدخؿ ىذه المعاىدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عمييا مف قبؿ الدوؿ األعضاء وفقالئلجراءات المعموؿ بيا في كؿ دولة عضو.

 وتتعيد الدوؿ األعضاء باتخاذ التدابير البلزمة ليذا الغرض في أجؿ أقصاه ستةأشير مف تاريخ التوقيع عمى ىذه المعاىدة.
حرر بمدينة مراكش يوـ الجمعة األبرؾ عاشر رجب الفرد1409 :ىػ ،1398و.ر
الموافؽ لػ 17فبراير  1989ـ.

ملخص

لقد خضعت منطقة الصحراء الغربٌة كغٌرها من دول شمال إفرٌقٌا لالستعمار
من قبل الدول األوروبٌة,فهً كانت الحكم االسبانً الذي استولى علٌها و
استنزف معظم الثروات الطبٌعٌة التً تزخر بها المنطقة ,و بعد االستقالل أثارت
المغرب مشكلة الصحراء الغربٌة و طالبت بضمها إلٌها على اعتبارها جزء ال
ٌتجزأ من أراضٌها كان االستعمار االسبانً قد انتزعه منها.
فً حٌن سعت جبهة البولٌسارٌو إلى التأكٌد على أحقٌتها فً إدارة شؤونها
بنفسها لكونها هً من قامت بتحرٌر المنطقة من المستعمر و قد لقٌت خالل هذه
المسٌرة دعما كبٌرا من الجزائر ,التً ال طالما كان موقفها ثابت فً تأٌٌد
الحركات التحررٌة و حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرهم بما فٌهم الشعب
الصحراوي,على هذا األساس ظهر الخالف بٌن الجزائر و المغرب ,باإلضافة
إلى مشكلة الحدود التً بقٌت عالقة بٌنهما جراء التقسٌم العشوائً للمناطق من
طرف القوى االستعمارٌة العظمى ,إن البحث فً حالة الصدام بٌن البلدٌن ٌبرز
لنا مدى تأثٌرها على العملٌة التكاملٌة فً منطقة المغرب العربً ,فً الوقت الذي
ٌجب أن ٌكون االتحاد المغاربً الوجهة األولى لتحقٌق التنمٌة و رفاهٌة شعوب
المنطقة .

Resume

Le Sahara occidental, comme les autres pays d'Afrique du Nord ont
été colonisés par les pays européens, il était sous l'Empire espagnol
qui la dépossédé de ses richesse naturelles qui abondent dans la
région, et après l'indépendance le Maroc a soulevé le problème du
Sahara occidental et a appelé à les annexer à être considérée comme
une partie intégrante de son territoire que la colonisation espagnole
la arraché.
Alors que le Front Polisario a cherché à faire valoir ses droits à
gérer leurs propres affaires, car il est l'un de la zone libérée du
colonisateur et ont reçu au cours de ce rallye un soutien important
de l'Algérie, qui a toujours été une position constante en faveur des
mouvements de libération et le droit des peuples à
l'autodétermination, y compris peuple sahraoui, à l'arrière du
différend entre l'Algérie et le Maroc base, en plus de la question de la
frontière, qui est resté coincé entre eux par la division aveugle de
zones par les grandes puissances coloniales, a déclaré que la
recherche dans le cas d'un affrontement entre les deux points forts
pour nous dans la mesure de son impact sur le processus
complémentaire dans la région du Maghreb, au moment où l'Union
du Maghreb arabe doit être la première destination pour le
développement et le bien-être des peuples de la région.
On peut noter que la raison de l'échec de l'Union du Maghreb arabe
et la rigidité est due à plusieurs facteurs autres que la question du
désert, comme le manque de volonté politique de changer la
situation actuelle, et se concentrer sur l'essentiel pour le succès des
questions d'unité du Maghreb.

