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الصحراء هي جزء من أجزاء قليلة من األرض ال تتمتع بالحكم الذاتي. ظلت مسألة

مركز وملكية اإلقليم تعوق التنمية السلمية للمغرب العربي لسنوات عديدة ، مما
أدى إىل هالك الناس عىل جوانب مختلفة من المتاريس في ظل ظروف معيشية

صعبة.

 
تقع الصحراء الغربية في الجزء الشمالي الغربي من القارة األفريقية ولها ساحل

طويل عىل المحيط األطلسي. أثناء التقسيم االستعماري ألفريقيا ، انتقلت هذه

المنطقة إىل إسبانيا في عام 1884 خالل مؤتمر برلين. مع انهيار النظام االستعماري

، دعا شعب الصحراء الغربية ، مثل العديد من شعوب إفريقيا األخرى وليس فقط ،
إىل إنهاء استعمار أراضيهم. ويتجىل ذلك في ظهور حركات تحرر وطني مثل حركة

التحرير التي أصبحت األساس لتشكيل جبهة البوليساريو وجمهورية الصحراء العربية

الديمقراطية. في هذا الصدد ، أدرجت األمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة

األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، عىل أمل أن تساعد إسبانيا ، التي تمتلك هذه

المستعمرة ، في إنشاء مؤسسات الدولة الضرورية والسماح لها بإعالن االستقالل.

 
ومع ذلك ، فإن جيران الصحراء الغربية ، الذين حصلوا عىل استقاللهم قبل

الصحراويين ، بدأوا يطالبون بأراضي الصحراء الغربية كجزء من دولهم. في هذا

الصدد ، وكذلك في سياق استمرار انهيار النظام االستعماري ، تخلت إسبانيا عن

المستعمرة ، وقسمت أجزائها بين المغرب وموريتانيا. أدت هذه الخطوة األحادية

والمغامرة إىل ظهور العديد من الخالفات بين الدول ، وأصبحت سبًبا لصراع

عسكري طويل ، كما جذبت اهتماًما واسًعا من المجتمع الدولي. عىل الرغم من أن

الهدنة قد أبرمت بين المغرب والبوليساريو ، إال أن الصراع لم يستنفد نفسه. واحدة

من المشاكل الرئيسية ليس فقط للمنطقة المغاربية ولكن للعالم كله هو وضع

الصحراء الغربية. عىل الرغم من أن األمم المتحدة لديها بند بشأن وضع مثل هذه

األراضي مثل الصحراء الغربية والدول التي تسيطر عليها ، فإن الواقع يختلف بشكل

ملحوظ عن الوضع المثالي. المشكلة الرئيسية الناشئة عن مسألة وضع الصحراء

الغربية هي مشاركتها في العالقات الدولية كعضو كامل العضوية في المجتمع

الدولي. باإلضافة إىل ذلك ، فإن الوضع الحالي في الصحراء الغربية يؤدي إىل تدفق

الالجئين إىل البلدان المجاورة مثل الجزائر وإسبانيا ، ويزيد أيًضا من خطر

المقدمة

١. UN official website URL:https://news.un.org/ru/story/2016/03/1281321
2. Deustche Welle: The influx of illegal immigrants to Spain. Is it because of the conflict in Western
Sahara? URL: https://www.dw.com/ru/naplyv-nelegalov-v-ispaniju-prichina-v-zapadnoj-sahare/a-
57627265

2

12



نتهاكات حقوق اإلنسان. وغني عن القول ، أن التنمية المستدامة في مثل هذا البلد

، إن لم تكن مستحيلة ، فمن غير المرجح أن تفعل ذلك؟ غالًبا ما يطلق عىل
الصحراء الغربية آخر إقليم غير مستعمر في إفريقيا وتتصدر قائمة األمم المتحدة

لألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

 
لماذا ال يزال هذا السؤال موضعًيا اآلن؟ الحقيقة هي أنه من أجل حلها ، من

الضروري فهم المشكلة بشكل شامل. من المهم أن نأخذ في االعتبار السمات

الخاصة للمنطقة ، لفهم الوضع الدولي ، وكذلك لفهم تعقيدات القانون الدولي. ربما

     ، مع مثل هذا النهج ، سيأتي فهم للحاجة إىل تنفيذ تدابير جديدة أو تحسين اآلليات
التي يجري تنفيذها بالفعل ، في الوقت المناسب مع التغييرات في الوضع

3. REGNUM: UN talks about human rights violations in Western Sahara
URL:https://regnum.ru/news/society/3060569.html
4. UN official website URL:https://www.un.org/dppa/decolonization/ru/nsgt#_edn2
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المشكلة التي ندرسها ، في شكلها الحديث ، ظهرت مؤخرًا نسبًيا. ومع ذلك ، كانت

هناك بعض المتطلبات التاريخية لظهوره. أصبحت أراضي الصحراء الغربية في

النصف الثاني من القرن التاسع عشر مستعمرة إلسبانيا. منذ بداية القرن العشرين

، قامت القبائل البدوية األصلية بمقاومة عنيدة ، مما عقد سيطرة اإلدارة اإلسبانية
عىل هذه المستعمرة. منذ حصولها عىل االستقالل في عام 1956 ، أعلنت المملكة

المغربية مطالبتها بالصحراء الغربية كأراضيها التاريخية.

 
فيما يتعلق بانهيار النظام االستعماري ، اعترفت األمم المتحدة في عام 1963

بالصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. وتجدر اإلشارة أيًضا إىل ظهور

حركة التحرير في السبعينيات ، والتي كان هدفها اإلطاحة السلمية بالحكم

االستعماري اإلسباني وتحقيق تقرير المصير في الصحراء الغربية. سرعان ما ظهر ما

يسمى بجبهة البوليساريو ، التي قادت صراًعا حزبًيا ضد إسبانيا وسعى أيًضا من

أجل االستقالل. في عام 1975 ، ما يسمى بالمسيرة الخضراء هي مسيرة شعبية

واسعة االنتشار نظمها الملك الحسن الثاني ملك المغرب. وخالل المسيرة ، عبر

350 ألف مغربي أعزل حدود الصحراء الغربية ، مطالبين بإعادة هذه المنطقة إىل
المغرب. ونتيجة لذلك ، تخلت إسبانيا عن حيازة الصحراء الغربية ، وسحبت قواتها

من هناك ، ووقعت اتفاقيات مدريد ، والتي بموجبها تصبح الصحراء الغربية أراضي

المغرب وموريتانيا. من المهم أن نالحظ أن الوثيقة لم تذكر كلمة واحدة عن حركة

البوليساريو. لم يتم االعتراف باتفاقيات مدريد من قبل األمم المتحدة وكذلك من

قبل جبهة البوليساريو.

 
ظهرت مسألة وضع الصحراء الغربية ألول مرة عىل وجه التحديد في منتصف

السبعينيات ، عندما أصبحت قضية الصحراء الغربية ، خالل الدورة الثالثين

للجمعية العامة ، أحد بنود جدول األعمال. يطلب قرار الجمعية العامة 3292 إىل

محكمة العدل الدولية النظر في المسائل التالية:

 
I. هل كانت الصحراء الغربية (ريو دي أورو والساقية الحمراء,) أثناء االستعمار

اإلسباني أرًضا ال تنتمي ألحد (األرض المشاع)؟

الفصل 1. تاريخ المشكلة

5. Report of the Committee of Information from non-self-governing territories
URL:https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/A/5514(Supp)
6. “The Green March” URL:http://www.sahara.gov.ma/ar/page/الخضراء-المسيرة

7. Madrid accords
URL:https://web.archive.org/web/20080416100241/http://www.wsahara.net/maccords.html
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وإذا كان رأي األغلبية سلبياً ، فسيتم النظر في األمور التالية:
 

II. ما هي الروابط القانونية بين هذا اإلقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني؟
 

وفي عام 1975 أيًضا ، صدر رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء

الغربية. بأغلبية 13 صوتًا مقابل 3 أصوات ، تقرر أنه في وقت االستعمار ، لم تكن

الصحراء الغربية منطقة ال تنتمي ألحد. كما تقرر بأغلبية ساحقة االعتراف بوجود

 
تقرر بأغلبية ساحقة االعتراف بوجود روابط قانونية بين هذا اإلقليم والمغرب

وموريتانيا. ومع ذلك ، فإن هذه الروابط ، كما هو مذكور في الوثيقة ، ال تعني

السيادة أو الملكية القانونية لإلقليم. وال تنطبق هذه الروابط القانونية أيًضا عىل

"تقرير المصير من خالل التعبير الحر والصادق عن إرادة شعوب اإلقليم".
 

في 26 فبراير 1976 ، انتهى التفويض الرسمي إلسبانيا بموجب اتفاقيات مدريد

بشأن اإلقليم. في اليوم التالي ، أعلنت البوليساريو قيام جمهورية الصحراء العربية

الديمقراطية (SADR) . موريتانيا ، بدورها ، أعادت تسمية األجزاء الجنوبية من ريو

دي أورو إىل تيرس الغربية ، لكنها لم تتمكن من الحفاظ عىل السيطرة عىل اإلقليم.

جعلت البوليساريو الجيش موريتاني الضعيف هدفها األساسي ، وبعد غارة جريئة

عىل العاصمة الموريتانية ، نواكشوط (حيث قتل الوالي ، أول رئيس للجمهورية

الصحراوية الديمقراطية) ، انزلقت موريتانيا في اضطرابات داخلية. إن وجود عدد

كبير من القوميين الصحراويين بين السكان الموريتانيين المهيمنين في البالد جعل
موقف الحكومة الموريتانية أكثر هشاشة ، وانحاز اآلالف من الصحراويين

الموريتانيين إىل جانب البوليساريو. في عام 1978 ، استوىل الجيش عىل الحكومة

الموريتانية وأعلنت جبهة البوليساريو وقف إطالق النار عىل افتراض أن موريتانيا

ستنسحب دون قيد أو شرط . حدث هذا في نهاية المطاف في عام 1979 ، عندما

وافق الحكام الجدد لموريتانيا عىل إسقاط جميع المطالبات واالعتراف بالجمهورية

الصحراوية. لكن بعد انسحاب موريتانيا ، بسط المغرب سيطرته عىل باقي األراضي

، واستمرت الحرب.

8. Advisory opinion of ICJ URL:https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/61/061-19751016-ADV-
01-00-EN.pdf
9. NY Times: POLISARIO TO RENEW RAIDS ON MAURITANIA
URL:https://www.nytimes.com/1979/07/15/archives/polisario-to-renew-raids-on-mauritania-rebels-
ending-of-ceasefire.html
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كان الجيش المغربي أقوى بكثير وأكثر تجهيًزا من القوات المسلحة الموريتانية ،

عالوة عىل ذلك ، كان المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لم تكن من

الكتلة االشتراكية. لذلك ، خالل المعارك المطولة التي خاضها الجيش المغربي

بنجاح متفاوتة ، تمكن المغرب من السيطرة عىل حوالي 75٪ من أراضي الصحراء

الغربية.

 
بدأت مرحلة جديدة من الحرب في الثمانينيات ، عندما عجزت القوات المغربية عن

السيطرة عليها بسبب حرب عصابات فعالة في األجزاء الشرقية من الصحراء

الغربية. من أجل تأمين المقاطعات الجنوبية ، كما يطلق عىل الصحراء الغربية عادة

في المغرب ، قررت حكومة المملكة بناء ما يسمى. الجدار المغربي  ، وكذلك بداية

سياسة إعادة توطين المواطنين المغاربة في هذه المنطقة. نشر الجيش المغربي

10. Western Sahara behind the Wall URL:https://warspot.ru/10031-zapadnaya-sahara-strana-za-stenoy
11. Berm: Border Wall as a Way to End Conflict URL:https://cyberleninka.ru/article/n/berm-stena-na-
granitse-kak-sposob-resheniya-konflikta-v-zapadnoy-sahare/viewer

خريطة تقسيم أراضي الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا بموجب اتفاقيات

مدريد. عام 1976
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عدًدا من القوات من نفس الحجم تقريًبا مثل جميع سكان الصحراء للدفاع عن من

نفس الحجم تقريًبا مثل جميع سكان الصحراء للدفاع عن الجدار الذي يغطي

الواليات الجنوبية ، واألجزاء المفيدة اقتصاديًا من الصحراء الغربية (بو كراع ، العيون

، السمارة ، إلخ). أدى هذا إىل إرباك الحرب ، ولم يتمكن أي من الطرفين من
تحقيق نجاحات حاسمة ، لكن الهجمات المدفعية لهجمات العصابات استمرت ،

وكان المغرب متوترًا اقتصاديًا وسياسًيا بسبب الحرب. واجه المغرب عبًئا ثقيًال من

التكاليف االقتصادية المرتبطة بالنشر المكثف للقوات عىل طول الجدار.

 
بعد 15 عاًما من الحرب ، في عام 1991 ، تم التوقيع عىل اتفاقية سالم من قبل

الملك الحسن وزعيم حركة البوليساريو ، محمد عبد العزيز. نصت الوثيقة ، باإلضافة

إىل وقف إطالق النار ، عىل تنظيم استفتاء يكون تعبيرا عن تقرير المصير لشعب

الصحراء الغربية ، مما يؤدي إما إىل االستقالل الكامل أو االندماج مع المملكة

المغربية. هذه هي الوثيقة الوحيدة حول السالم والعملية السياسية بين أطراف النزاع

حتى يومنا هذا. جدير بالذكر أن وقف إطالق النار لم ينته منذ 30 عاًما ، حتى عام

2020 ، عندما أعلن رئيس الجمهورية الصحراوية ، رًدا عىل نيران الجيش المغربي ،  

12. Current map of Western Sahara
URL:https://www.globalsecurity.org/military/world/para/polisario.htm?ezoic_amp=1
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 انتهاء التزامات وقف إطالق النار مع المغرب.
 

من الضروري النظر في جهود األمم المتحدة لحل هذه المشكلة. أوالً ، بتوقيع السالم

بين المغرب والصحراء ، أنشأت األمم المتحدة بعثة استفتاء الصحراء الغربية

(مينورسو) من خالل تبني قرار مجلس األمن رقم 690 (1991) . تم تمديد والية
البعثة عدة مرات حتى اليوم. ومع ذلك ، فإن االستفتاء لم يجر قط ، ألن المغرب

يرفض إجراءه ، مستشهدا بحقيقة أن ليس كل سكان الصحراء الغربية لهم الحق

في التصويت ، ألن قائمة األشخاص المؤهلين للتصويت كانت 100 ألف أعىل من

عدد األشخاص الموجودين في القائمة. التي أعلنت عنها البوليساريو. وهذا يتعلق

بشكل رئيسي ، بطبيعة الحال ، بالمهاجرين من المغرب. أدى ذلك إىل جمود

العملية السياسية ، وأعلنت الحكومة المغربية استحالة خطة إجراء االستفتاء.

 
ومع ذلك ، تم اقتراح عدد من المبادرات لمعالجة هذه المسألة. لذلك ، ُعرضت عىل

األمم المتحدة خطة بيكر 1 ، التي افترضت الحكم الذاتي للصحراويين داخل

المغرب. ستكون جميع القضايا باستثناء الدفاع والسياسة الخارجية من اختصاص

الحكومات المحلية ، وفًقا لهذه الخطة. قبل المغرب الخطة ، لكن الجزائر وجبهة

البوليساريو رفضتها. جاءت الجزائر باقتراح متبادل بشأن تقسيم األراضي بين

األطراف المتحاربة.

 
نصت النسخة الثانية من الخطة (بيكر - 2) عىل حكم ذاتي للصحراء الغربية

واستفتاء لمدة خمس سنوات مع جميع سكان اإلقليم ، حتى المغاربة الذين هاجروا

وأعيد توطينهم. تم تبني الخطة من قبل البوليساريو والجزائر ، لكن المغرب رفض

هذه المبادرة ، وصرح الحًقا أنه لن يوافق عىل االستفتاء ، مما قد يؤدي إىل

استقالل األقاليم الجنوبية. من المهم مالحظة أن هذه الخطة تمت الموافقة عليها

واعتمادها من قبل األمم المتحدة ، عىل عكس النسخة األوىل من الخطة.

 
ومع ذلك ، تم اقتراح عدد من المبادرات لمعالجة هذه المسألة. لذلك ، ُعرضت عىل

األمم المتحدة خطة بيكر 1 ، التي افترضت الحكم الذاتي للصحراويين داخل

المغرب. ستكون جميع القضايا باستثناء الدفاع والسياسة الخارجية من اختصاص

الحكومات المحلية ، وفًقا لهذه الخطة. قبل المغرب الخطة ، لكن الجزائر وجبهة

13. TASS: SADR President announced end of ceasefire commitments with Morocco
URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10003887
14. Resolution 690(1991) URL:https://undocs.org/ar/S/RES/690(1991)
15. Al-Jazeera: The failed diplomacy between Morocco and Polisario
URL:https://www.aljazeera.com/news/2020/11/18/the-failed-diplomacy-between-morocco-and-
polisario
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 البوليساريو رفضتها. جاءت الجزائر باقتراح متبادل بشأن تقسيم األراضي بين
األطراف المتحاربة.

 
نصت النسخة الثانية من الخطة (بيكر - 2) عىل حكم ذاتي للصحراء الغربية

واستفتاء لمدة خمس سنوات مع جميع سكان اإلقليم ، حتى المغاربة الذين هاجروا

وأعيد توطينهم. تم تبني الخطة من قبل البوليساريو والجزائر ، لكن المغرب رفض

هذه المبادرة ، وصرح الحًقا أنه لن يوافق عىل االستفتاء ، مما قد يؤدي إىل

استقالل األقاليم الجنوبية . من المهم مالحظة أن هذه الخطة تمت الموافقة عليها

واعتمادها من قبل األمم المتحدة ، عىل عكس النسخة األوىل من الخطة.

 
اآلن لم يتم ذكر هاتين المبادرتين عملًيا ، وال يوجد بديل لهما في الوقت الحالي.

جمدت الحرب في طريق مسدود، وال يزال وضع المنطقة غير مؤكد.

16. Algiers likes UN W Sahara plan
URL:https://web.archive.org/web/20080905125614/http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2
-11-1447_1542432,00.html
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عىل الرغم من حقيقة أن الصراع عىل الصحراء الغربية يؤثر فقط عىل الالعبين

اإلقليميين ، فإن وضع اإلقليم يمثل مشكلة في حلها يشارك أعضاء آخرون في

المجتمع الدولي بطريقة أو بأخرى. لذلك ، من الضروري النظر في مواقف جميع

أطراف النزاع.

 
تعتبر المملكة المغربية الصحراء الغربية أراضيها ؛ وفي الدولة نفسها ، تُعرف هذه

األراضي باألقاليم الجنوبية. باإلضافة إىل المطالبة بالوحدة التاريخية للصحراء الغربية

والمغرب ، فهم مهتمون بامتالك العديد من المعادن والسيطرة عليها وتوسيع

الساحل األطلسي. باإلضافة إىل ذلك ، تسعى الحكومة إىل زيادة مكانة الدولة

والملك بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وبين المجتمع العالمي بأسره.

في الوقت الحالي ، تخضع معظم الصحراء الغربية لسيطرة المغرب.

 
كما يعلن المغرب عن التزامه بالحل السلمي للنزاع ويشير إىل أن خطة األمين العام

المساعد قد طورت أول مبادرة سالم لها بالتعاون مع جميع أطراف النزاع ، وال سيما

المغرب. وقد رفض ممثلو الجزائر وجبهة البوليساريو هذه الخطة ، ولذلك يتهمهم

المغرب بعرقلة عملية التسوية.

 
حتى أثناء الحرب (1975-1991) ، قامت الحكومة المغربية بإجراءات دبلوماسية

نشطة لضمان دعم المجتمع الدولي في هذا الشأن. وهكذا ، حصل المغرب عىل

دعم مادي ، وكذلك موافقة دولية عىل ضم الصحراء الغربية من الواليات المتحدة

 وفرنسا. يتمتع المغرب اليوم بدعم دولي واسع (الواليات المتحدة األمريكية ، جامعة
الدول العربية   ). ال تسعى الحكومة المغربية إىل الوفاء بالتزاماتها بإجراء استفتاء

من أجل ضمان في المستقبل ، من خالل توطين الصحراء مع مستوطنيها ،

األغلبية العددية لمؤيدي ضم اإلقليم إىل المغرب. أعرب الملك محمد الحالي

بوضوح تام عن الموقف الحالي للمملكة: "ال يوجد حل لمسألة الصحراء مستحيل

 

الفصل 2. أطراف النزاع (مواقف الدول

المتورطة في النزاع)

17. Site of Moroccan government in Western Sahara
URL:http://www.sahara.gov.ma/en/page/historical-references/ 
18. Morocco and Western Sahara URL:https://ips-dc.org/morocco_and_western_sahara/ 
19 .Trump recognizes Morocco's sovereignty over Western Sahara URL:https://www.swissinfo.ch/rus/
трамп-признал-суверенитет-марокко-над-западной-сахарой/46216844 
20. Arab League supports Morocco's territorial integrity
URL:https://web.archive.org/web/20120907145632/http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/990
108/1999010849.html 
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خارج السيادة الكاملة للمغرب عىل صحرائه ، خارج مبادرة الحكم الذاتي ، التي

اعترف المجتمع الدولي بأنها جادة وذات مصداقية."

 
جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية ، التي أعلنت جبهة البوليساريو استقاللها ،

ً وتطالب بكامل أراضي الصحراء الغربية. تعتقد هي دولة معترف بها جزئيا

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن ضم المغرب أراضي الصحراء الغربية

ينتهك إعالن األمم المتحدة "بشأن منح االستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

بفضل القوات المسلحة لجبهة البوليساريو ، تمتلك الجمهورية جيًشا كافًيا الحتواء

تقدم المغرب شرق الجدار المغربي ، مع القدرة عىل شن حرب عصابات. تقدم

الجزائر أيًضا دعًما واسًعا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الحقيقة أن

الجزائر هي المنافس اإلقليمي للمغرب. خالل الحرب ، دعمت الجزائر جبهة

البوليساريو بالسالح والطعام والمعدات ووفرت المالجئ للقيادة السياسية ، كما

قامت ببناء مخيم لالجئين في تندوف يعمل حتى يومنا هذا.

 
الجمهورية الصحراوية الديمقراطية لديها دائرة ضيقة من الدول التي تدعم سيادة

الجمهورية. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست عضوا في أي منظمة

إقليمية أو دولية غير االتحاد األفريقي ، عىل الرغم من الجماعة الكاريبية    واالتحاد

األوروبي  وبعض المنظمات األخرى تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

باإلضافة إىل اتهامات باحتالل اإلقليم ، ألقى ممثلو جبهة البوليساريو باللوم عىل

المغرب النتهاكه وقف إطالق النار   وانتهاك حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية.

اعترفت األمم المتحدة بالبوليساريو عام 1976 ممثل الشعب الصحراوي.

21. TASS: The king of Morocco rejected the solution of the Western Sahara issue to the detriment of
the country's sovereignty URL:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4706453
22. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
23. The Polisario Front, Morocco, and the Western Sahara Conflict URL:
https://arabcenterdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-conflict/
24. Polisario front in Britannica URL:https://www.britannica.com/topic/Polisario-Front
25. CARICOM’s statement on Western Sahara status
URL:https://web.archive.org/web/20120117172331/http://www.un.int/jamaica/Decolon2010.htm
26. THE EU’S APPROACH TOWARDS WESTERN SAHARA
URL:https://web.archive.org/web/20110721073043/http://www.saharawi.org/tesi/saharaocc1.pdf
27. Western Sahara announced the end of the truce with Morocco
URL:https://www.kommersant.ru/doc/4573785
28. REGNUM: SADR authorities condemn Morocco for human rights violations in Western Sahara
URL:https://regnum.ru/news/2272291.html
29. The Polisario Front, Morocco, and the Western Sahara Conflict
URL:https://arabcenterdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-the-western-sahara-
conflict/
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حتى اآلن ، تم االعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من قبل 84

دولة ، منها 34 تخلت عن االعتراف بها. عالوة عىل ذلك ، صوتت البرلمانات
الوطنية في البلدان التالية لصالح االعتراف بهذه الدولة: تشيلي (2009) ، أستراليا

(2004) ، البرازيل (2014) ، السويد (2012).
 

 الجزائر هي خصم إقليمي للمغرب ، في عام 1963 كان هناك حتى نزاع حدودي بين
البلدين. لذلك ، فإن الجزائر تدعم البوليساريو في الحرب ضد المغرب. وتسعى

الجزائر أيًضا إىل توسيع قائمة الشركاء التجاريين ، وال سيما البلدان التي تستورد

المحروقات الجزائرية. لذلك ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حليف

إقليمي للجزائر.

30. The international legal status of Western Sahara
URL:http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/463/4632029003/html/index.html

هذا هو الوضع مع االعتراف بالجمهورية الصحراوية في إفريقيا: فالدول التي اعترفت

بالجمهورية الصحراوية مظللة باللون األحمر ، والبلدان التي لم تعترف مطلًقا

بالجمهورية الصحراوية هي سوداء ، والبلدان التي سحبت اعترافها بالجمهورية

الصحراوية باللون الرمادي.
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تعترف العديد من الدول والمنظمات الدولية بالجمهورية الصحراوية كممثل

للشعب الصحراوي وبحقه في تقرير المصير.

 
إن موقف االتحاد األوروبي مثير لالهتمام: االتحاد األوروبي يعترف بحق تقرير

المصير لشعب الصحراء ، لكنه ال يعتبر البوليساريو ممثله القانوني . وعليه ، فإن

االتحاد األوروبي ال يعترف ب الصحراء الغربية كجزء من المغرب . في اتفاقيات

التجارة مع المغرب ، يشير االتحاد األوروبي إىل أنها ال تنطبق عىل أراضي الصحراء

الغربية ، ألن عىل أراضي الصحراء الغربية ، فإن المغرب "لها والية قضائية ، لكن

ليس لها سيادة"   . وتجدر اإلشارة إىل أن مواقف بعض دول االتحاد األوروبي قد ال

تتطابق مع موقف المنظمة.

 
القوى الكبرى منقسمة أيضا حول الصحراء الغربية. في عام 2020 ثم أعلن الرئيس

األمريكي دونالد ترامب أنه سيعترف بسيادة المغرب عىل الصحراء الغربية.

 باإلضافة إىل ذلك ، قدمت الواليات المتحدة وتزود المملكة بالدعم المادي لضمان
السيطرة عىل أراضي الصحراء الغربية. أكبر شريك أوروبي للمغرب هو فرنسا ، التي

قامت خالل الحرب مع البوليساريو بعمليات عسكرية ضد هذه الحركة  . ليس من

المستغرب أن فرنسا ال تعترف بالجمهورية الصحراوية.

 
من ناحية أخرى ، ال تعترف بريطانيا العظمى بسيادة المغرب عىل الصحراء الغربية

أو بشرعية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتلتزم المملكة بالموقف

الرسمي لألمم المتحدة وتعتبر المنطقة إىل أجل غير مسمى ، كما تدعم حق

الصحراويين في تقرير المصير.3

 
 

31. The European Union and the Polisario Front
URL:https://web.archive.org/web/20120316022228/http://www.moroccansahara.net/page.php?
IDA=128 
32. REGNUM: Morocco smuggled a million tons of phosphates from Western Sahara in a year
URL:https://regnum.ru/news/3244516.html
33. THE EU’S APPROACH TOWARDS WESTERN SAHARA
URL:https://web.archive.org/web/20110721073043/http://www.saharawi.org/tesi/saharaocc1.pdf
34. Trump recognizes Morocco's sovereignty over Western Sahara
URL: https://www.swissinfo.ch/rus/трамп-признал-суверенитет-марокко-над-западной-
сахарой/46216844
35. French-Moroccan relationships URL:https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-
pays/maroc/relations-bilaterales
36. UK’s approach on Westerh Sahara status URL:https://www.gov.uk/world/western-sahara/news.
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ويتمسك االتحاد الروسي بنفس الموقف . تشير وزارة الخارجية الروسية بأن "نؤيد

االستئناف المبكر لعملية المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو ،

وتكثيف الجهود لدفع التسوية ، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد لألمين

العام لألمم المتحدة لهذا الغرض ، وضمان أمن وكفاءة بعثة األمم المتحدة

لالستفتاء في الصحراء الغربية.".

 
تحتفظ الصين بسياسة محايدة بشأن نزاع الصحراء الغربية ، وتدعم رسمًيا جهود

األمم المتحدة إلجراء استفتاء طال انتظاره في الصحراء ، بينما توازن بعناية

مصالحها االقتصادية في كل من المغرب والجزائر.

 

37. Russian Ministry of Foreign Affairs comment on Western Sahara status
URL:https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4430176
38. Russian Ministry of Foreign Affairs comment on Western Sahara status
URL:https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4430176
39. China’s approach on Western Sahara status
URL:https://www.eastasiaforum.org/2021/03/12/chinas-chance-to-bridge-the-algeria-morocco-
divide/
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أُدرجت الصحراء الغربية في قائمة األقاليم التابعة (غير المتمتعة بالحكم الذاتي)

التابعة لألمم المتحدة منذ عام 1963 ، أي بالمعنى المقصود في المادة 73 من

ميثاق األمم المتحدة ، والتي بموجبها: األمم المتحدة التي تتوىل أو تتحمل مسؤولية

إدارة األراضي التي لم تحقق شعوبها بعد حكًما ذاتًيا كامالً ، تعترف بالمبدأ القائل
بأن مصالح سكان هذه األراضي ذات أهمية قصوى ، وتقبل ، كأمانة مقدسة ،

االلتزام بتعظيم التعزيز ، في إطار نظام السلم واألمن الدوليين الذي أرساه هذا

الميثاق ، لرفاهية سكان هذه األراضي".

 
ويترتب عىل ذلك أنه ، لهذا السبب ، يقع ضمن نطاق القرار 1514 (XV)  بشأن

ممارسة حق تقرير المصير من قبل الدول المستعمرة ، كما أشارت محكمة العدل

الدولية في الفقرة 162 من الفتوى.

 
عالوة عىل ذلك ، الرسالة المؤرخة 29 يناير 2002 ، الموجهة إىل رئيس مجلس

األمن من وكيل األمين العام للشؤون القانونية ، المستشار القانوني هانز كوريل ،

الفقرة 6 ، تؤكد أن "نقل االلتزامات اإلدارية لمملكة إسبانيا إىل المملكة المغربية
والجمهورية اإلسالمية موريتانيا في عام 1975 لم تؤثر عىل وضع الصحراء الغربية

كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي".

 
وهكذا ، تتمتع الصحراء الغربية - عىل أساس المادة 73 من ميثاق األمم المتحدة -

"بوضع منفصل ، يختلف عن إقليم الدولة التي تحكمها ، [...] طالما أن سكان
تمارس المستعمرة حقها في تقرير المصير وفًقا للميثاق ، وتحترم عىل وجه

الخصوص أهدافها ومبادئها ". في هذا الصدد ، تتحول الصحراء الغربية إىل إقليم

تابع في عملية إنهاء االستعمار ، مما يعني أيًضا أنها الموضوع الثالث للقانون

الدولي. من الضروري أيًضا التأكيد عىل حقيقة أن هذه ليست ما يسمى "باألراضي

المتنازع عليها" نظرًا لحقيقة أنه وفًقا للقانون الدولي ، هذه منطقة يستمر فيها النزاع

بهدف ترسيم حدودها.

 

الفصل 3 . الوضع الحالي للمنطقة

 المتنازع عليها

40. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
41. Letter from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, Hans Corell, concluding that the
exploration and exploitation activities done in disregard of the interests and wishes of the people of
Western Sahara violate the principles of international law applicable to mineral resource activities in
Non-Self-Governing Territories URL:http://www.derechos.org/peace/ws/doc/corell1.html
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ويترتب عىل صياغة المادة 73 من ميثاق األمم المتحدة أن "السلطة القائمة

باإلدارة" تعني "الدول األعضاء في األمم المتحدة المسؤولة عن إدارة األراضي

التابعة". لم يكن المغرب مسؤوالً عن إدارة الصحراء الغربية منذ انضمامه إىل األمم

المتحدة في عام 1956 ، ولم يتحمل مثل هذه المسؤولية عىل اإلطالق ، ألنه يعتبر

نفسه صاحب السيادة عىل هذه المنطقة. لم تعترف األمم المتحدة قط بالمغرب

كدولة قائمة بإدارة الصحراء الغربية ، وبإصرار - حتى اليوم - تشير إىل إسبانيا كدولة

عىل قائمة األقاليم التابعة والسلطات القائمة باإلدارة.

 
تم تأكيد هذا االستنتاج من خالل خطاب مؤرخ 29 يناير 2002 وجهه وكيل األمين

العام للشؤون القانونية ، المستشار القانوني هانز كوريل إىل رئيس مجلس األمن

التابع لألمم المتحدة ، حيث قال إن "اتفاقية مدريد لم تنص عىل نقل السيادة عىل

هذا اإلقليم أو لم تمنح أيًا من الموقعين عليها صفة السلطة الحاكمة ، والتي ال

تستطيع إسبانيا نقلها من جانب واحد. عالوة عىل ذلك ، حتى لو لوحظ أن "المغرب

يحكم بشكل مستقل أراضي الصحراء الغربية منذ عام 1976" ، وهي حقيقة ال جدال

فيها ، يضاف أن "المغرب ، مع ذلك ،
 

ليس مدرًجا كقوة حاكمة لهذه المنطقة في األمم المتحدة. قائمة األقاليم غير

المتمتعة بالحكم الذاتي ، والنتائج ، ال تنقل المعلومات المتعلقة بهذه األراضي عىل

أساس المادة 73 ، الفقرة هـ) من ميثاق األمم المتحدة.

 
إذا لم يكن المغرب ، إذن ، "الدولة القائمة بإدارة" الصحراء الغربية ، فما هو وضعه
القانوني الدولي تجاه الصحراء الغربية؟ تبدو اإلجابة عىل هذا السؤال بديهية -

فالمغرب هو "القوة المحتلة" للصحراء الغربية بالمعنى المقصود في المادة 42 من

اتفاقية الهاي لعام 1907 ، والتي بموجبها "تعتبر األرض محتلة إذا كانت بالفعل
تحت سلطة دولة معادية جيش."

 
عالوة عىل ذلك ، بموجب اختصاص محكمة العدل الدولية ، من أجل تحديد ما إذا

كانت الدولة التي يحتل جيشها أراضي دولة أخرى في شكل تدخل قوة احتالل ،

يجب عىل المحكمة فحص ما إذا كانت هناك أدلة كافية إلثبات أن لقد تم بالفعل

تأسيس وممارسة قوة جيش العدو في هذه المناطق من قبل الدولة المتدخلة.

وبالتالي ، من االعتبارات المذكورة أعاله ، يترتب عىل ذلك أن الجزء الغربي من

42. Letter from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, Hans Corell, concluding that the
exploration and exploitation activities done in disregard of the interests and wishes of the people of
Western Sahara violate the principles of international law applicable to mineral resource activities in
Non-Self-Governing Territories URL:http://www.derechos.org/peace/ws/doc/corell1.html
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 أراضي الصحراء الغربية ال يزال تحت االحتالل المغربي. كان النزاع العسكري الذي
وقع في الصحراء الغربية بين عامي 1975 و 1991 نزاًعا مسلحًا دولًيا ، وبالتالي فإن

قرار محكمة العدل الدولية ينطبق أيًضا عىل أراضي الصحراء الغربية.
 

من الناحية العملية ، هذا يعني أن ما يلي ينطبق في هذه الحالة: المادتان 42 و 43

من الئحة الهاي لعام 1907 ، المادتان 2 و 64 من اتفاقية جنيف الرابعة والفقرة 4

من المادة 1 من البروتوكول اإلضافي (األول) التفاقيات جنيف. المتعلقة بحماية

ضحايا النزاعات المسلحة الدولية . عالوة عىل ذلك ، توسع الفقرة 4 من المادة 1

من البروتوكول اإلضافي (األول) نطاق اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 لتشمل

"النزاعات المسلحة التي تقاتل فيها الشعوب الحكم االستعماري واالحتالل األجنبي
، وممارسة حقها في تقرير المصير". هذا هو الحال بالضبط مع شعب الصحراء

الغربية ، الذي لم يمارس هذا الحق ووجد نفسه في عملية تصفية االستعمار.

 
في الوقت نفسه ، تؤكد األمم المتحدة أنه ال يمكن تغيير وضع هذه المنطقة إال بعد

استفتاء. لهذا الغرض ، تم إنشاء بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية

بشكل خاص. تشمل مهمة البعثة مراقبة وقف إطالق النار ، وتسجيل وتحديد

المشاركين المحتملين في االستفتاء ، وتنظيم وضمان حرية التصويت ، والحد من

مخاطر األلغام والذخائر غير المنفجرة.43

 

43. MINURSO mandate URL:https://minurso.unmissions.org/mandate
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كما ذكرنا سابًقا ، فإن الوضع وصل إىل طريق مسدود. لتغييره ، هناك حاجة إىل

تغييرات نوعية جديدة في الصراع ، منذ ذلك الحين مع تساوي األشياء األخرى ، لن

يتغير شيء.

 
هناك عدة أسباب لحدوث األمور عىل هذا النحو. أوالً ، يعني وضع اإلقليم أن قوة

أخرى ، إسبانيا ، ستكون مسؤولة عنه. لكن من جانب واحد ، سحبت إسبانيا من

نفسها هذه االلتزامات ، وحولتها إىل المغرب وموريتانيا.

 
إن االتهامات واألفعال المتبادلة التي ال تسهم في عملية السالم تثني البلدان عن

الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات ، وال سيما فيما يتعلق بإجراء استفتاء. كما
يساهم تجاهل القانون الدولي في ذلك. وهذا يوضح للمغرب فقط أن مجلس األمن

التابع لألمم المتحدة قد وافق عىل استمرار السيطرة عىل الصحراء الغربية. عالوة

عىل ذلك ، في األسابيع األخيرة من واليته كرئيس للواليات المتحدة ، اعترف دونالد

ترامب بسيادة المغرب عىل الصحراء الغربية - في انتهاك للقانون الدولي. إن

تضاؤل احتماالت التوصل إىل تسوية تفاوضية سيقنع حركة التحرير الوطنية

للصحراء الغربية بأن الدبلوماسية والقانون الدولي قد فشلوا في تبرير ذلك وأن

تكثيف المواجهة المسلحة مع المغرب هو السبيل الوحيد للمضي قدًما.

 
دعونا ننظر في التدابير الرئيسية التي اقترحها المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة.

فيما يتعلق باالنتهاك األخير لوقف إطالق النار وسحب االلتزامات بالوفاء بها من

قبل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، هناك احتمال لتجديد المناوشات

الحدودية المكثفة. ومع ذلك ، ال ينبغي أن ننسى أن والية بعثة المينورسو تشمل

أيًضا االلتزام بمراقبة وقف إطالق النار.

 
وأهم جانب من جوانب المشكلة هو الوضع القانوني لهذا اإلقليم. في الواقع ، يمنح

وضع أي إقليم حقوًقا والتزامات مقابلة في العالقات الدولية. لذلك ، فإن قوات

األمم المتحدة ، عىل سبيل المثال ، هي االعتراف باألرض عىل أنها محتلة ، مع ترك

الوضع غير مستعمر. في هذه الحالة ، من وجهة نظر األمم المتحدة ، فإن الصحراء

الغربية ، التي يجب أن تحكمها إسبانيا ، ستعتبر محتلة من قبل طرف ثالث -

المغرب.

 

استنتاج
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من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي التفاعل مع المغرب ، كقوة تسيطر عىل جزء كبير

من الصحراء الغربية ، إىل نجاح كبير في حل هذه المشكلة. ربما تحتاج األمم

المتحدة إىل التفكير في فرض عقوبات عىل المغرب. في هذه الحالة ، يمكن إجراء

جولة جديدة من المفاوضات دون شروط مسبقة ، ونتيجة لذلك لن يعارض المغرب
تنفيذها. ومع ذلك ، فإن هذه الخطة تواجه العديد من التحديات. وأهمها دعم

المغرب في هذه المسألة من قبل عضوين دائمين عىل األقل في مجلس األمن ،

يمكنهما ، باستخدام حق النقض ، إلغاء أي قرار يضر بالمصالح المغربية. كما تعتقد

األمم المتحدة أن هذه المسألة ينظمها الفصل السادس وليس السابع من ميثاق

األمم المتحدة. يتناول الفصل السادس النزاعات اإلقليمية وال يتضمن فرض

عقوبات.

 
عىل الرغم من حقيقة أن االلتزامات المفروضة عىل إسبانيا ، كدولة تمتلك بحكم

القانون إقليًما غير متمتع بالحكم الذاتي ، ال يمكن أن تفي بها هذه الدولة ألسباب

واضحة ، نحن بحاجة إىل فهم دور إسبانيا في المشكلة الحالية.

 
من الواضح أن األمم المتحدة تسعى جاهدة لحل هذه المشكلة بطريقة سلمية. إن

أولوية األمم المتحدة هي إعادة األطراف إىل طاولة المفاوضات ، لتحديث االتفاقات
السابقة مع مراعاة الحقائق الجديدة.

 
من غير المحتمل أن تعترف األمم المتحدة بسيادة المغرب عىل الصحراء الزهرية

حتى يتم إجراء استفتاء. وإال ستفقد األمم المتحدة مصداقيتها في أعين المجتمع

الدولي. لذلك ، ستسعى األمم المتحدة جاهدة لتهيئة الظروف إلجراء استفتاء

كمفتاح ضروري لحل سلمي للمشكلة. ومع ذلك ، فإن فرنسا   وأذربيجان  وتركيا

ودول أخرى ، عىل الرغم من أنها ال تعترف رسمًيا بسيادة المغرب عىل الصحراء

الغربية ، ترى الحل للنزاع في إنشاء حكم ذاتي للصحراء داخل المغرب. أعاله في

التقرير ، هناك اقتباس من الملك محمد السادس أن المغرب ال يقبل االستفتاء ،
ونتيجته لن تعني االندماج مع المغرب.

 
44. Reuters: UN Security Council delays vote on W. Sahara
URL:https://web.archive.org/web/20080511164302/http://africa.reuters.com/wire/news/usnN27291872
.html
45. Sahara issue: autonomy initiative, 'good path' towards peace in the region, Azerbaijan FM.
URL:https://www.thefreelibrary.com/Sahara+issue%3A+autonomy+initiative,+%27good+path%27+tow
ards+peace+in+the...-a0185577433 
46. Morocco hails Turkey stance in Sahara issue
URL:https://web.archive.org/web/20080518070853/http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/04
0526/2004052622.html
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إن جدول األعمال هذا معقد للغاية ومتعدد األوجه. من الواضح أنه من المستحيل

حلها بقرار واحد. ومع ذلك ، ينبغي اتخاذ تدابير الستئناف عملية حفظ السالم من
أجل تجنب المزيد من تصعيد الصراع وزعزعة استقرار الحالة في المنطقة ككل.
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