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 مقدمة 
 

والجهل   النسيان  يشكل  األخرى،  املجاالت  ي  كما  الدبلوماسية  مجال  حاجزا ي 
رات معينة، فعندما ُتستبدل آ  يحجب ثار الحقيقة ال مورست عند التأريخ لف

ر املتخيلة، ويتم فصل املواقف والَقناعات عن الحقائق   الحقيقة تدريجًيا باألساط
ت فقدان  التلقائية  النتيجة  تكون  ولألسف، الواقعية،  والوضوح.  الصواب  قدير 

االنحرافات   هذه  من  مستث  ر  غ املغربية  الصحراء  قضية  حول  اع  فال
  اإليديولوجية ال تلوث صفاء العملية القانونية، ال لم تِحد أبدا عن الشرعية

ى الكويرة ر منقسم من طنجة إ   .السيادية ملغرب موحد غ

، من خالل عناصر واقعية  أصيلةالغرض من هذا املنشور هو تقديم تقرير بلغة  و 
ى االستبصار  رات محرفة تفتقر إ ا بسبب وجود تفس .  واملصداقية  ال يمكن حج

راء ال يمكن أن    فمع أن هذا  املشبوهة    غالطاتمع مرور الوقت، إال أن امل   يستمر االف
ى تم  يتم ترديدهاال   ي حاجة إ ،  ال زالت  ا أن ت و ي ظهر العديد من يمكن بسب

 تبشكل مشروع لدى الرأي العام لبعض البلدان ال ليس   ستفساراتاألسئلة واال 
إال مل اع  ال ومرجعية" حول  "معرفة  ا  زائفة  د أخبار  من  البعض  لهم  يسوقه  ا 
ى تصديقهايو    .دفعهم إ

دحض  ولذلك،   الواجب  لخصوم  هذه  فمن  الوقحة  رابية  الدعاية  ال الوحدة 
م يروجون األكاذيب   ،للمغرب ر أل   .التاريخ ويزورون  ة،املشين والتفاس

الطريقة   ا  أل األيديولوجيا"،  "حدود  بـ  املنشور  هذا  تسمية  ي  را  كث ترددت  لقد 
ي نقلها من خالل  رجمة روح ومع وهدف الرسالة ال أرغب  رة ل ى واملع املث

كل ما ُيَقسم، ويحدد، ويفرق، تماًما كما تفعل  ي  يعة  هذا املنشور. فالحدود بالطب
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ي   و  . ويعم ويفسد،  يشوه،  ما  كل  أيضا  ي  و ي األيديولوجيا،  الجغرا الفهم 
ا أن تفصل املغرب عن صحرائه ليس فللمصطلح،  الحدود الوهمية ال من شأ
ي أذهان مؤيدي االنقسام. و لها وجود إ تشبعة  هذه األذهان املمن املفارقات أن  ال 

ر الكاملة لحدود جيدة وعملية  ي نفسها ال ترفض اتخاذ التداب باإليديولوجية 
ى العزلة ا إ ا عن التماسك ويؤدي    .ي الوقت الراهن، ما ينأى 

واإلرادة   القانونية،  والشرعية  التاريخية،  الحقيقة  ي  الصحراء  مغربية  إن 
بالكامل  جماعيةال رمها  واح املغرب،  عاشها  اإلنسانية ال  مكوناته  بجميع   ،

  .واالجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية والدينية

أي  موضع  تكن  لم  والشاملة  التامة  "السيادة"  هذه  أن  الواضح  من  كان  وإذا 
و  التاريخ،  ى  إ بالعودة  الدبلوماسية بمساومة،  القراءات  فإن  فيه،  النظر  إعادة 

مواقف دائرة محدودة من بلدان املجتمع املنحازة واملعزولة ال تواصل تحريك  
ي ترفض    .التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربةهذا الدو

رابية من خالل شرعيات ثابتةومن جهته، فقد عزز   ال يمكن   ،املغرب وحدته ال
ر  ر تطورًا أو املناورات السياسية األك ا ح من خالل التالعب األك التشكيك ف

  .تدليسا

السادس رؤية  ف محمد  امللك  اته  املتبصرة  جاللة  وتوج الرشيدة،  وقيادته   ،
ر ، تعزز وحدة األمة،  السامية داخلًيا   ،وترسم مستقبل الطموح  ،مقاربة العمل  وتن
ن الشرعية  و ودولًيا،   راتيجية ال تمزج ب ي االس راتيجية امللكية    واالنسجاماالس

ام باملسؤولية   .واألقوال واألفعال واالل
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ي إفريقيا؟   الصحراء: آخر مستعمرة 

 

ر أ  لالدعاءج  وَّ رَ إن املغالطة ال تُ  الصحراء "آخر مستعمرة إفريقية"   نالذي يعت
ي   .الخطابات ذات التوجه السياسال تجد لها صدى مهما إال 

املستوى  ى  ع أو  امليداني،  املستوى  ى  ع سواء  واقع،  أي  رجم  ُي ال  الفكر  فهذا 
ي موقف منفصل تماًما  ى هذا النحو، فإنه ال ينخرط إال  ي أو القانوني. وع التاري

الكة.   عن الواقعية، متشبع باإليديولوجية امل

ى الحجج ال تدحض أسس هذا الفك ي مقررات األمم وأو ي هو ما جاء  ر التضلي
الصحراء  أن  ى  إ اإلطالق  ى  وع األوقات  من  وقت  أي  ي  ُتشر  لم  حيث  املتحدة، 

ر   ى  إ"مستعمرة" فكيف تش ا ع ر من ،  ا "آخر مستعمرة إفريقيةأل من خالل أك
تقريرا ألمينه العام   120قرار من قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، و  70

، ال تؤكد جميعها الرفض املنطقي لهذه الفرضية النشاز.   اع اإلقليم   حول ال

بعض  تستند  العام،  الرأي  لتضليل  يائسة  محاولة  ي  و األحيان،  من  ر  كث ي  و
ى  ا كما هو الحال دائما، إ ا)، بسبب ضعف حج األطراف (البوليساريو ومن يوال

ي    35/39و  34/37قراري الجمعية العامة   ي  ى التوا ن ع . 1980و  1979املؤرخ
ن واأل وهم بذلك   ن سنة املاضية ال أعقبت التب  ربعيحاولون عبثا تجاهل اإلثن

ي سياق الحرب الباردة) لهذا النص املعزول، تلك القرارات العديدة ال  الدوري (
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للمملكة  الشرعية  املواقف  وتؤكد  ترسخ  وال  املتحدة،  األمم  هيئة  ا  اعتمد
 املغربية. 

املمنهجة اإلشارة  أن  فيه  لبس  ال  الذي  والصريح،  الواضح  من  طرف   لذلك  من 
ر دقيقة تماًما، وال تمثل سوى رأي سياس   فس األطرافن ى ما يسم باالحتالل غ إ

ي ليس له أي أساس قانوني.   وإيديولو

وبما أن القانون مظهر من مظاهر الحقائق التاريخية القابلة للتحقيق والتوثيق 
رهن  والتمحيص، ال يمكن ألحد أن يمحو من الذاكرة الجماعية املا الذي ي

املغرب.  بكل   من  يتجزأ  ال  جزءًا  دائمًا  كانت  ا  وأ الصحراء،  مغربية  ى  ع ره  تعاب
ا اململكة   ولإلثبات، إذا لزم األمر، هناك العديد من املعاهدات الثنائية ال وقع
ن ملوك املغرب   ى روابط الوالء ب ن الثامن عشر والتاسع عشر، إضافة إ ي القرن

ي أكتوبر  وقبائل جنوب املغرب، وال تم اال  راف بوجودها باإلجماع،  ، من 1975ع
 قبل محكمة العدل الدولية.

ي التاريخ  رب دولة مستقلة، ذات سيادة كاملة،فاملغ ر من   وعمق متجدر  يبلغ أك
ي تاريخ البالد، بطريقة متدرجة   اثنا عشر قرنا، ومع أن االستعمار احتل مكاًنا مهًما 

يستطع   لم  بوحدأومعقدة،  املساس  ابدا  هوي ي   .ة  االستقالل  عملية  أن  كما 
، وعن الشعور باالنتماء والوطنية،  املغرب لم تنحرف أبًدا عن هذا الزخم الوط
ى الجنوب ومن طنجة   ا بنفس الحماس والروح، من الشمال إ ر ع ال تم التعب

ى الكويرة.   إ

ي املغرب عملية استثنائية بامتياز،  كانت   اء االستعمار  ي إطار  عملية إ ا تمت  أل
عام   أراضيه  من  جزء  استقالل  ى  إ أدت  سلمية  هذا  1956مفاوضات  ومع   ،
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ى الستعادة جميع أراضيه الوطنية،  االستقالل، كافح املغرب منذ الساعات األو
ي الجنوب، ال تزال تحت السيطرة اإلسبانية.   ال كانت جزئًيا، وخاصة 

اء االستعمار التابعة لألمم  م املغرب طلًبا رسم ، قدَّ 1962ففي يونيو  ى لجنة ا ًيا إ
ما  استعادة  أجل  من  سلمية  مفاوضات  بدء  إسبانيا  خالله  من  يطلب  املتحدة، 

تسجيل   دون  ذلك  حدث  والصحراء،  إف  وسيدي  طرفاية  أرا  من  ي أتبقى 
راض   ى هذا الطلب  اع رة طويلة من تأسيس   طرف  من ع أي بلد كان، وذلك قبل ف

املسلحة بفضل    الحركة  املغرب،  واستطاع  البوليساريو.  ة  لج واالنفصالية 
عام   طرفاية  استعادة  املوثقة،  عام  1958املفاوضات  إف  وسيدي  ثم  1969،   ،

بعد توقيع اتفاقيات مدريد. كما تم إيداع هذه االتفاقيات    1975الصحراء عام  
ي   ن العام لألمم املتحدة  ر    18لدى األم ا من طرف  ، ثم املصادقة عل1975نوفم

ي قرارها   ي   3458الجمعية العامة  ر من نفس العام. 10ب،   ديسم

اء أهذه الحقائق تؤكد   اع اإلقليم حول الصحراء ال يمكن ربطه بمسألة إ ن ال
ولذلك ال  رابية للمملكة املغربية.  حصرًيا بالوحدة ال االستعمار، بل يتعلق األمر 

اء استعمار ما ليالحديث عن  يمكن   ي فإن أسطورةإ "آخر   س مستعمرا. وبالتا
ي إفريقيا" ليست إ وعدم   ،مجرد إنكار للقانون اغتصاب للذاكرة، و ال  مستعمرة 

 اتساق مع التاريخ. 

ي الواقع يحاولون إعادة  أولئك الذين يزعمون زورًا أن املغرب "مستعمر"، فهم  
ماٍض   ي   غكتابة  الراسخ  امها  وال املغربية  اململكة  ضد    بتضامن  الكفاح 

دفع   قوة  منه،  وبمبادرة  املغرب،  ل  شكَّ إذ  إفريقيا.  ي  العنصري  وامل  االستعمار 
ي عام   "مؤتمر الدار    1960لبلدان إفريقيا ضد املستعمر، فقد استضافت اململكة 

فيه   شارك  حيث  األفريقية،  الوحدة  ملنظمة  ن  املؤسس اآلباء  ي"  التاري البيضاء 
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لك املغرب السلطان محمد الخامس، والرئيس نكروما قادة حركة التحرير، مثل م 
ي، والرئيس أحمد سيكو توري من غينيا.  من غانا، والرئيس موديبو كيتا من ما

أبريل   ي  اململكة  استضافت  املستعمرات    1961كما  تحرير  حركات  دعم  مؤتمر 
رتغالية.    تحت السيطرة ال

ل املغرب دائما ملتقى التضامن الواسع يضا املقاومة الجزائرية  دعم أ، فقد  شكَّ
ن  ًرا وليس آخًرا، كانت اململكة املغربية مرة أخرى، من ب من أجل استقاللها. وأخ
الدول ال قدمت لنيلسون مانديال املساعدة والتدريب واألموال واألسلحة، لدعم  

  الكفاح املسلح لحزب املؤتمر الوط األفريقي ضد نظام امل العنصري.
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روات الطبيعية للصحراء؟ غل  يست هل    املغرب ال

 

ر رويج لهال  ،ات الطبيعية للصحراءوإن مزاعم استغالل ال  ليس إال   ،ا يتم ال
استغالل املوارد  بالتقدير، إذ إن الفكرة املاكرة ملا يسم  الحكم و ي  فادحا  خطأ  

ي األقاليم الجنوبية تنبع من دوغمائية   أساسها الجهل الطبيعية من قبل اململكة 
امات اململكة بالتنمية البشرية واالزدهار االقتصادي   ،واإلنكار دف تشويه ال وتس

 الذي تنجزه بنجاح بأقاليمها الصحراوية.

ي األساس أباسم محنة ال وجود لها،  و  ر  من وتمس  ابية للمملكة،  وسالمة الوحدة ال
ى   امات، من خالل تشويه وتمويه يعمل البعض جاهدا ع إخفاء وطمس هذه االل

 الحقائق ال ينهجها املغرب بشكل مسؤول ومندمج وشامل. 

ي أقاليمها الصحراوية،  للمغرب قضية عادلة وُطُموح مشروع، فقد دأبت اململكة 
ى تعزيز و  ، ع ا الوط ي أي مكان آخر من ترا ا، بنفس كما  ضمان مصالح مواطن

 .املسؤولية الوطنية والحماسة اإلنسانية وبنفس التصميم الراسخ

ر أو مصالح   ي الصحراء بنهج حق وال يمكن أن يرتبط استغالل املوارد الطبيعية 
م،   ن، بمشارك ى تعزيز مصلحة السكان املحلي دف إ ذاتية، ألنه نتيجة طموح 

فق مصالحهم.  مع  يتما  سواء،  وبما  حد  ى  ع واألرقام  الوقائع  ذلك  أثبتت  د 
وبشكل واضح. لقد استثمرت الحكومة سبعة أضعاف حجم املوارد ال تنتجها 
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محور   والتكامل االقتصادي  والتصنيع  عملية التحديث  تشكل  واليوم،  املنطقة، 
امات اململكة الثابتة.  ي املنطقة الجنوبية ال تؤطرها ال ة النمو   ورك

ي الو  رة لتعزيز و ي العقود األخ ر مشروطة  اقع، بذل املغرب جهوًدا متواصلة وغ
ي، ومكافحة الفقر. والهدف من هذه  ي، وتوطيد التماسك االجتما االقتصاد املح
ي  العملية الديمقراطية السيادية هو تحقيق الرخاء الفعال الذي يزدهر وينتعش 

راب الوط ولصالح جميع مواطني  نا. جميع أنحاء ال

راتيجياته ورؤاه. واملالحظ أن هذا النهج الوط   ي خياراته واس إن املغرب قوي 
ى نتائج ملحوظة للغاية، حيث شهدت األقاليم الصحراوية تقدًما اقتصا دًيا أدى إ

والدافع وراء هذا االزدهار هو نهج شامل يضع مصلحة  واجتماعًيا حقيقًيا وعميًقا،  
ن، ومنافعهم،  ي صميم األولويات. السكان املحلي م   ورفاهي

ى  ع ن  كاملت وقدرة  بكفاءة  اليوم  الجنوبية  املناطق  ي  املنتخبة  الهيئات  وتتمتع 
ايدة، من   ا، بشكل ديمقراطي. كما ُمنحت لهم سلطات م اني ا وم إدارة شؤو

ي إدارة املوارد الطبيعية املحلية. ن الدستورية والوطنية، وال سيما   خالل القوان

املباشرة  وا ر الخدمة  توف هو  املنطقة  ي  املطبقة  لسياسة القرب  لهدف الرئيس 
ال   الدولية  الشرعية  ظل  ي  و السياسة،  هذه  مع  وتماشيا  ن.  املحلي للسكان 
عام   ي  ن،  الرئيسي شركائنا  أحد  وهو  األوروبي،  االتحاد  وافق  اململكة،  رمها  تح

ن االت  2019 ن ب ن تجاريت ى مراجعة اتفاقيت حاد األوروبي واملغرب بشأن الفالحة ع
ي الصحراء.  والصيد 

جديد لألقاليم   ي صميم هذا النهج، يوجد نموذج إنمائي  ي السياق نفسه، و و
رام حقوق اإلنسان وتعزيزها ي اح ا   الجنوبية، وهو نموذج عميق الجذور  بما ف
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ي التنمية را أساسيا، حيث . ويعد الطابع التشاركي والشامل لهذا النموذج أمالحق 
املصلحة   وأصحاب  ن  املنتخب ن  املسؤول من  والعديد  املدني  املجتمع  دعوة  تمت 

ي التعاون واالستماع واملشاركة.  ى تشكيل وتوجيه هذه العملية  ن إ  املحلي

ي املنطقة،  وقد ظهرت العديد من املبادرات الجديدة، وعدد من املشاريع الهيكلية 
ي ت  َّ بنفس املنظور املتمثل  ر مشهد األقاليم عزيز الحداثة والتنمية املحلية، مما غ

وبناء  والكهرباء،  املاء  شبكة  وتوسيع  الطرق،  بتشييد  كامال،  را  تغ الجنوبية 
مياه  لتحلية  مركز  وبناء  التعليم،  شبكات  وتوسيع  الجديدة،  واملنازل  املطارات، 

 ية. ومحطات توليد الطاقة الشمسية والريح البحر ومعالجة النفايات

ر ترتبط الخيارات الديمقراطية بي ظل قيادة جاللة امللك محمد السادس،   مص
ي األمة،   نموذج متكامل ومتماسك ومنسجم. بشكل قوي 

اإل تنح لها  ومع  أن  ا  شأ من  الجهوية، ال  االنتخابات  ي  املشاركة  ى  قبال ع
راما أقدم الديمقراطيات، ي  تزدهر األ اح وية قاليم الجنوبية  ارتباط وط وثيق 

    مغربية مفعمة بالفخر والعزة والكرامة. 
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اع الذي طال أمده؟   ال هل     زال االستفتاء خيارا لحل هذا ال

 

أولئك الذين يسعون جاهدين لجعل االستفتاء حجر الزاوية ملوقفهم من قضية  
الصحراء، يواصلون، ضد كل االنسجام والعقل، إحياء املا القديم ملفهوم عفا  
والشرعية   املجتمع  قبل  من  فيه  رجعة  ال  بشكل  صفحته  طّي  وتم  الزمن،  عليه 

ن  ى آفاق الحل السيا ن يركز ي اللذين الدولي . حصرًيا ع  س

رر، ألنه لم يعد ُيشكل، منذ ما يقارب   ر م أصبح التمسك بخيار االستفتاء باطال وغ
ى هذا النحو، ال يمكن تقديمه  العقدين، بدياًل يمكن تصوره أو ح تحقيقه. وع

ى طاولة املفاوضات، ألنه يشكل   ي ع راح موضو طارا فارًغا من املضمون،  إكاق
عفا   ومنطقا  األهمية،  من  من وخالًيا  حال  بأي  ليس  فاالستفتاء  الزمن.  عليه 

ي، كما يود البعض تقديمه، ألن مفاهيم  األحوال مبدأ من مبادئ القانون الدو
 القانون لها مع وإطار ومتطلبات وتاريخ أيضا. 

ي أي نص أساس لألمم املتحدة بشأن   ا، لم ترد  ، من جان أما آلية االستفتاء فه
ا ليس  ر، كما أ ي ميثاق األمم املتحدة.تقرير املص ى ذلك،   ت مذكورة  وعالوة ع

حصريا  سبيال  ح  أو  إلزامية،  آلية  األحوال  من  حال  بأي  ليس  االستفتاء  فإن 
ر. فمنذ عام   ، لم تحسم األمم املتحدة سوى ثالث حاالت  1945لتحقيق تقرير املص

ن   ب تم  64من  بينما  االستفتاء،  طريق  عن  اإلقليمية  اعات  ال من  حل    حالة 
 القضايا األخرى من خالل املفاوضات السياسية. 
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ى نشرها،  واليوم، فإن الشائعات املغرضة واملضللة ال تعمل بعض األطراف ع
هذه   أن  فواضح  املبدأ،  حيث  من  االستفتاء  خيار  يرفض  املغرب  أن  ا  ومضموُ

ا  كذبة فاضحة تغفل حقيقة   رح خيار االستفتاء مضمو أن املغرب هو أول من اق
روبي. وقد  ي القمة الثامنة عشرة ملنظمة الوحد   1981ي عام   ي ن ة األفريقية 

القرار  اAHG / RES.103 (XVIII)(   َرحب  صراحًة  )،  املناسبة،  ذه  تبنيه  تم  لذي 
راح الراحل الحسن الثاني، وقرر إنشاء لجنة تنفيذية مؤلفة من سبعة رؤساء  باق
ر الالزمة مع األمم املتحدة لضمان  ا القمة "اتخاذ جميع التداب دول، فوضت إل

ر".  إجراء استفتاء عام ومنتظم لتقرير املص

ا كانت تطمح بالفعل ر  وقد صدم قرار القمة األفريقية الجزائر، أل اف بما باالع
راير    27ففي    ،"الجمهورية الصحراوية"يسم   ن العام  ب  صرح املدعو   1981ف األم

ة البوليساريو محمد عبد العزيز لوكالة األنباء الجزائرية: " من جانبنا السابق لج
ا الزمن، ونحن ندعو منظمة "الوحدة األفريقية (  ")OAUفكرة االستفتاء عفا عل

ى أرض الواقع".  ا ع  للحضور ومعاين

ى ذلك، تمت إعاقة تنفيذ االستفتاء املذكو  ره  وعالوة ع ي تم ق ي العام املوا ر، و
نتائ ى  ع مسبًقا  األفريقية  الوحدة  ملنظمة  العام  ن  األم حكم  خيار عندما  ج 

ر القانوني بكيان يخلو من كل مقومات السيادة،   االستفتاء، من خالل القبول الغ
ي مادتيه   ك ميثاق املنظمة، الذي ينص صراحة  ى أن تكون    28و   4وبذلك ان ع

ي املنظمة.   "دولة أفريقية مستقلة وذات سيادة" شروًطا للعضوية 

اك الصارخ للقانون، ى الرغم من هذا االن حافظ املغرب خالل السنوات   لكن ع
ي هذا السياق   ى األمم املتحدة، و ى خيار االستفتاء، وهذه املرة تحول إ ى ع األو
ي عام  ى وقف إطالق النار  الذي بدأته اململكة ودعمته، تفاوضت األمم املتحدة ع
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مراقبة  1991 آنذاك  عملها  كان  ال  املينورسو،  سالم،  حفظ  بعثة  وأنشأت   ،
   الق النار وإجراء استفتاء بشأن مستقبل املنطقة.ورصد وقف إط

املتحدة   األمم  حاولت  الزمان،  من  عقد  من  ر  ا    تنظيمألك ولك االستفتاء،  هذا 
ي   ن العام نفسه، فقد خلص "كو راف األم ي العقد األول  ع فشلت، وفًقا الع نان" 

ر  غ االستفتاء  أن  ى  إ وقاطع،  صريح  بشكل  والعشرين،  الحادي  القرن  قابل    من 
 للتنفيذ.

ى   االستنتاج األمم هذا   ، بأوضح الطرق املمكنة وبشكل ال رجعة فيه، ع يق
ر  رك مجااًل ألي تفس ن العام ال ت منظور االستفتاء. فالكلمات ال استخدمها األم

ر   6ممكن. وقد أوضح أنه "باستثناء مراقبة وقف إطالق النار الساري منذ   سبتم
أّيٍ 1991 تنفيذ  يتم  لم  منذ ،  تنفيذا كامال  التسوية  لخطة  الرئيسية  البنود  من   

ن األطراف   إنشاء بعثة األمم املتحدة املينورسو، بسبب االختالفات الجوهرية ب
التغلب  املمكن  من  يكن  لم  ال  الرئيسية  الصعوبة  إن  رها".  بتفس يتعلق  فيما 

ي تحديد القاعدة االنتخابية املؤ  ا خالل هذا العقد بأكمله   هلة لالستفتاء. عل

حتمل  املنقاش  ال   كل أبوابهذا الطريق املسدود، الذي ال يمكن تجاوزه، أغلق  
ي   تنظيم  حول  ن، لم يْدُع أي قرار من مجلس األمن الدو االستفتاء. فمنذ ذلك الح

ي السنوات العشرين املاضية.  ى إجراء استفتاء   إ

، أثناء مواجهته لصعوبات إنشاء القوائم   والواقع، أن مجلس األمن نفسه أو
ي   ي قراره املؤرخ  ن العام  راير    29االنتخابية، األم )،  S / RES    /1292(  2000ف

ن و (...) أن يستكشف سبل   بأن "يطلب من مبعوثه الشخ التشاور مع الطرف
اع املذكور".  ى تسوية سريعة ودائمة ومنسقة لل  الوصول إ
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راير   ف التسوية  2000ومنذ  طريق  ي  ر  الس ى  إ املتحدة  لألمم  العام  ن  األم بادر   ،
بعوث الخاص  السياسية عن طريق التفاوض، طالًبا من السيد جيمس بيكر، امل 

. اع اإلقليم ى حل سياس لهذا ال ى التوصل إ ن العام، العمل ع  لألم

كان   االستفتاء،  منطق  تماما  يتجاوز  الذي  الثالث"،  "الطريق  خيار  فإن  وهكذا، 
قدمت اتفاقية "بيكر األول" ال وضعها    .لكسر الجمود، وتحقيقا لهذه الغاية خيارا  

ن العام ال ي املبعوث الشخ لألم سيد جيمس بيكر، وبدعم من مجلس األمن 
ي يونيو    1359قراره   ي اتجاه الحكم الذاتي  2001الصادر  ، أساًسا للمفاوضات 

تحت السيادة الراسخة للدولة املغربية. وتماشيا مع منطق التسوية البناءة، َقِبل 
ة البوليساريو رفضت ما  بجهوده ها، تشبثاااملغرب هذه الخطة، ولكن الجزائر وج

بعرقلة    املعتادة الجزائر  تكتف  ولم  وعملية.  واقعية  سياسية  عملية  أي  إلعاقة 
راح تقسيم   ى حد اق ي ذلك الوقت، إ ي طريقه، بل ذهبت،  القانون والوقوف 
ي  ا ليست فقط طرفا  ، أ اإلقليم، مما يؤكد، من خالل هذا الخرق الدبلوماس

ولك اع،  ال لتطلعات  احل  تخطط  ي   ةتوسعي  أيًضا  شخصية  ومصالح  دنيئة 
 إدارة امللف. 

ر    2ي   ، استقبل جيمس بيكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة  2001نوفم
ن   وس مؤسسته  هذه  Houstonي  ى  إ املتحدة  لألمم  العام  ن  األم أشار  وقد   .

املؤرخ   تقريره  ي  راير    20الزيارة  ي  S    /2002/178(  2002ف " يناير   25و  24): 
حيث   ،2002 املغرب،  بزيارة  الثالث،  بيكر  أ.  جيمس   ، الشخ مبعوثي  قام 

وكان   ن.  مرت ن  الحكومي ن  املسؤول وكبار  السادس  محمد  امللك  جاللة  استقبله 
ة  الهدف من زيارة مبعوثي الشخ إبالغ السلطات املغربية برفض الجزائر وج

ا الرئيس  له  أكد  كما  اإلطاري،  االتفاق  ملشروع  العزيز البوليساريو  عبد  لجزائري 
ي   ن، تكساس  ي هوس   2بوتفليقة من جديد، خالل زيارته ملؤسسة جيمس بيكر 
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ر   ، 2001نوفم الشخ مبعوثي  رأي  ي  البوليساريو،  ة  وج الجزائر  أن   ،
ي  اع  مستعدتان للمناقشة أو التفاوض بشأن تقسيم اإلقليم كحل سياس لل

 الصحراء الغربية". 

خالل  من  الواقع،  تقرير   ي  ي  الحق  مبدأ  الجزائر  تخون  التقسيم،  فكرة  دعم 
األرا  لتقسيم  مساومة  ي  الدخول  ي  ا  رغب ى  إ اإلشارة  خالل  من  ر،  املص
ى ما  ى االعتقاد بأن استمرار هذا الصراع يرجع إ ي إ والشعب، لدفع املجتمع الدو

ر، وهذه حقيقة مضللة. فف ي تقرير املص رام الحق  ي الواقع ليس  يسم بعدم اح
ألغراض   عليه  وتحافظ  معينة،  أطراف  وتغذيه  تؤججه  إقليميا  نزاعا  إال  هذا 

 جيوسياسية، بعيًدا عن أي اعتبار للعدل أو العدالة أو اإلنسان أو اإلنسانية. 

ي وقت الحق، فإن الخطة الثانية املسماة "بيكر   "، واملقدمة من طرف املبعوث 2و
ا    ، لم تستوف، من 2002الشخ عام   ا، متطلبات عملية تم ُقدمًا أل جان

ا للتطبيق واإلشارة   ى خطة التسوية ال تم اختبار عدم قابلي تنطلق من العودة إ
ى النحو الواجب.  ا ع  إل

ن العام لألمم املتحدة 2004ي يونيو   َّن األم ، وعقب تحركات "بيكر" الفاشلة، ع
ملواصلة   سوتو،  دي  ألفارو  لبدء الو   جهودالسيد  رحة،  املق السياسية  ساطة 

البوليساريو   ة  وج الجزائر  رفضت  أخرى،  ومرة  الذاتي.  الحكم  بشأن  مفاوضات 
رثة   اًرا وتكراًرا بعناد وتحدي، ونهجهذا الخيار، مر  ر مك تمليه نزوات مشبوهة وغ

وقد رفض مجلس األمن رفًضا قاطًعا االصطدام بجدار هذه   بالشرعية الدولية.
ى بذل مزيد من الجهد للخروج من األزمة   األيديولوجيات، ودعا األطراف مراًرا إ

 . ى حل سياس  والتوصل إ
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ر بأن جميع القرارات الـ   ال اتخذها مجلس األمن    34ومن األهمية بما كان، التذك
ا، تخلت   2001منذ عام   ى االستفتاء. ومن جان ر بأي شكل من األشكال إ ال تش

ر من  الجمعية الع عاًما، ولم يستخدم أي تقرير   18امة عن خيار االستفتاء منذ أك
من  عقدين  قبل  للتطبيق  ا  قابلي بعدم  راف  االع منذ  اآللية  هذه  العام  ن  لألم

 الزمن.

عن  واملدافعون  املعالم،  واضح  الدولية  الشرعية  ترسمه  الذي  املستقبل  إن 
ى هامش دينامية القانون فحسب، ي تناقض صارخ    االستفتاء ليسوا ع بل هم 

ي يكرس صراحة عملية البحث عن  مع عملية بدأها ويريدها ويدعمها مجتمع دو
اع.    حل سياس لل
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؟  اع اإلقليم ائي لهذا ال ي احتماالت الحل ال  ما 

  

لألمم   العام  ن  األم قبل  من  االستفتاء  خيار  تطبيق  قابلية  بعدم  راف  االع بعد 
ي   عاًما، دعا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة األطراف   20عنان، قبل  املتحدة كو

رأ بشكل صريح من أي  ذا املنظور ت . و اع اإلقليم ى إيجاد حل سياس لهذا ال إ
 نمط فكري أو نهج آخر من شأنه أن يخرج من دائرة هذا التصور. 

للقرار   وفًقا  األفريقي،  االتحاد  فإن  املنوال،  نفس  ى  قمة  ال  693وع عن  صادر 
يوليو   ي  املنعقدة  املتحدة  2018نواكشوط  األمم  حصرية  ى  ع التأكيد  أعاد   ،

يضر  أن  املحتمل  من  بديل  أو  مواز  مسار  أي  ظهور  منع  ي  وبالتا بشدة،  وأيدها 
 بالعملية السياسة املتبعة داخل مجلس األمن.

ي   وحصري  صريح  بشكل  األمن  مجلس  حددها  ال  الثوابت  فإن  ال  واليوم، 
الصحراء  حول  نشأ  الذي  للصراع  ائي  حل  عن  البحث  وتوجه  وتدعم  تحدد 

 املغربية. 

ا للم قدما.    ر واضحة ال لبس ف ي معاي ، حدد مجلس األمن الدو ذا املع و
ي ف ى حل سياس واق ي لغة الشرعية الدولية، تدعو إ لغة األمم املتحدة، وبالتا

ي ودائم لقضية الصحراء املغ ى التسوية. وعم  ربية يقوم ع

بكل املسؤولية واالخالص  و ولم يبتعد املغرب عن هذا املنظور، فقد أظهر دائًما،  
ام الالئق، مقاربة بناءة وعمال دبلوماسيا يتما مع مطالب األمم املتحدة.   واالل
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ا   أراض بوحدة  الراسخ  اململكة  تمسك  ا  يغذ ال  نفسها،  الروح  ي  وهذه 
راغماتية ا ى نطاق واسع، وال سادت عندما وال ي ع ا املجتمع الدو ل أشاد 

ي عام  م املغرب  الحكم الذاتي   مشروع املبادرة املغربية للتفاوض بشأن  2007قدَّ
 ملنطقة الصحراء.

اء   ي إل ي وعم ن"، كما أنه أسلوب واق ي حل "مربح للجانب وخطة الحكم الذاتي 
األ  مجلس  ات  توج وفق  اع  ال لها  هذا  املخول  الوحيدة  الجهة  يمثل  الذي  من، 

 بمعالجة القضية.

أفضل   مستقبل  ي  األمل  تبعث  الذاتي  الحكم  خطة  فإن  الجوهر،  حيث  من 
مع   تتما  ا  أ كما  املصالحة.  وتعزز  لالنفصال،  حدا  وتضع  املنطقة،  لشعوب 

ي جوهره للحق   رام الكامل  ي وميثاق األمم املتحدة، مع االح ي تقرير القانون الدو
ر وقرارات مجلس األمن بشأن هذه القضية. والواقع، أن وضع الحكم الذاتي  املص
ملنطقة الصحراء املغربية سيتم التفاوض بشأنه، وسيخضع للتشاور مع السكان 

ى النحو املنصوص عليه   ن، ع  من املبادرة املذكورة.  27املادة ي املعني

ى ذلك، جاءت هذه الخطة نتيجة لع جريت عالوة ع
ُ
ملية تشاور واسعة النطاق أ

ي.  ى الصعيد الوط واإلقليم والدو  ع

ن االندماج التام واالستقالل، يشكل الحل الوحيد الذي يل   املسار الثالث إذن، ب
ي قرار مجلس األمن رقم   ا  ر املنصوص عل ي 2548املعاي ، والحل السياس الواق

ى التسوية.  ي والدائم القائم ع  والعم

ا ودعمها من قبل األغلبية  ت ي املوافقة عل كمن أهمية خطة الحكم الذاتي هذه 
ي الوحيد   راح العم الساحقة من البلدان األفريقية والقارات األخرى، وتظل االق
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عام   ومنذ  الطاولة.  ى  ع الـ  2007املطروح  القرارات  دعمت  عن    17،  الصادرة 
املغ النهج  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  تفوق  مجلس  ى  ع التأكيد  خالل  من  ربي 

ا. ا ومصداقي ي  مبادرته وِجّدِ

راح املغربي، أعلن  ي أعقاب هذه الدينامية ال خلقها االق ي أن نتذكر أنه  وينب
ن العام لألمم املتحدة ومنسق   ر فان والسوم، املبعوث الشخ لألم السيد بي

ى من مفاوضات األمم املتحدة،   ، بوضوح تام، أن  2008ي عام  الجوالت األربع األو
ى متابعة   "الصحراء املستقلة ليست هدفًا قاباًل للتحقيق"، وحث مجلس األمن ع
ي "الحكم الذاتي   الحل الوسط السياس الوحيد واملمكن للتسوية، الذي يكمن 

 تحت السيادة املغربية". 

املغرب   ي  و األطراف،  جميع  ي  الدو واملجتمع  املجلس  وموريتانيا دعا  والجزائر 
ي إطار اجتماعات املائدة  ى مواصلة املحادثات  والحركة االنفصالية للبوليساريو، إ
ر ال حددها  ى حل سياس ُيل املعاي ي جنيف، من أجل التوصل إ املستديرة 

  مجلس األمن. 
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ي الصحراء؟  ى صعيد الحريات وحقوق اإلنسان  ي اإلنجازات ع  ما 

 

ام ثابت إن   ي ال الكرامة اإلنسانية ليست مجرد طموح أو شعار أو َتَمنيات، بل 
مرتبط وأمة  ململكة  ر توراسخ  واملص الروحية  امات  واالل االختيار  رابط  ب ن 

ام، بقدر ما   ي توجيه أصابع اال ي الوقت الذي يرغب فيه البعض  رك. و املش
الجنوبي أقاليمنا  ي  اإلنسان  حقوق  حالة  بثقة يسيس  يواصل  املغرب  أن  إال  ة، 

ي  ي دفعة ديمقراطية وإنسانية بارزة تظهر  ى األمام، و رة إ وثبات ومسؤولية املس
ن املغاربة.  راب الوط ولصالح جميع املواطن  جميع أنحاء ال

املجتمع  أشاد  وقد  املنطقة،  ي  اإلنسان  حقوق  ي مجال  إيجابي  ِسجل  للمغرب 
باإل  واسع  نطاق  ى  ع ي  جوهرية الدو مادة  ي  و اململكة،  ا  قامت  ال  صالحات 

 لتماسك االختيار وأهمية العمل. 

إن الخطوات السيادية للمغرب، ال تجعل البعد اإلنساني أولوية لها بال منازع،  
ا الوحيد هو رفاهية املواطن  ى أي أجندة سياسية، بل طموحها ومطل ى إ ال تس

 عب. وتنميته، تلبية وتحقيقا إلرادة الش 

وكذلك   الجمعيات  وتكوين  والتجمع  والصحافة  ر  والتعب املدنية  الحريات  أما 
ن ن الجنس ي الحياة   فه  املساواة ب ي الدستور املغربي، وتنعكس  مكرسة بالكامل 

ي جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية   ن املغاربة  اليومية للمواطن



22 
 

ليس   الحريات  رام  فاح تعميقه  والثقافية،  يتم  بل  فحسب،  ومحمًيا  مضموًنا 
 وترسيخه أيضا.

لسنوات   هامة  وإصالحات  وإجراءات  ر  تداب االتجاه  هذا  ي  اململكة  اتخذت  وقد 
ي عام   صنفت    2019عديدة، ح أن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

ى ال نفذت بنجاح توصيات األمم امل ن الدول الخمس األو ي املغرب من ب تحدة 
 مجال حماية حقوق اإلنسان.

ى  ع الصحة  من  له  أساس  ال  اإلنسان  حقوق  املغرب  اك  ان فادعاء  ولذلك 
موقع اإلطالق تحتل  فاململكة  أخرى،  أماكن  ي  أو  الجنوبية  األقاليم  ي  سواء   ،

القانون   سيادة  هوادة  وبال  باستمرار  ترسخ  فه  الدولية،  ر  املعاي ي  الصدارة 
ا دون أي استثناء. واستقالل القضاء ي جميع أنحاء أراض  والحريات املدنية 

ى   إ دعوة  اململكة  وجهت   ، املع ذا  املوضوعاتيةو الخاصة  جلس  مل  اإلجراءات 
 12  تم تفعيل زيارات لـحقوق اإلنسان لزيارة اململكة وأقاليمها الصحراوية، وقد  

ر  الوالياتمن    مستقال   اخب راء   أصحاب  وخ صحفيون  وحضرها  قيود،  أي  دون 
ن. رهم من أصحاب املصلحة املعني  ونشطاء وغ

ليس لدى املغرب ما يخفيه، فليس لديه عقد، أو محرمات، أو دروس يمكن أن  
خالل   من  الوطنية  أدواتنا  عززنا  وقد  اإلنسان،  حقوق  قضايا  بشأن  يتعلمها 

 ) اإلنسان  لحقوق  الوط  م CNDHاملجلس  بصالحيات  للتحقيق )،  وسعة 
تماًما  م  يل اإلنسان  لحقوق  الوط  املجلس  أن  جيدا  املعروف  ومن  واملراقبة، 
ي  ا الجمعية العامة لألمم املتحدة  ر الدولية، ال اعتمد بمبادئ باريس واملعاي

ر من ذلك، وهو ما مكن هذه املؤسسة من تبوئ الوضعية "أ"  1993عام   . واألك
ي   ب مجلس األمن الدو بدور اللجان اإلقليمية للمجلس الوط لحقوق اإلنسان  رحَّ
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)CNDH ي العيون والداخلة، وتفاعل املغرب مع آليات مجلس حقوق اإلنسان  (
 التابع لألمم املتحدة. 

اك املغرب لحقوق اإلنسان،  إن املزاعم املبتذلة واالدعاءات املفرطة، ملا يسم بان
ا الخطاب  ومسؤولية  وجدية  نزاهة  ي  عن و   واملزيف   لكاذبتشكك  املنفصل 

ى أرض الواقع.   الحقائق ع
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ي تندوف مصدر قلق؟    هل يشكل وضع حقوق اإلنسان والحريات 

  

بالواجب، القيام  ي  والتقاعس  املسؤولية،  تحمل  ي  الفشل  محتجزي   إن  جعل 
ر مأساويإنسانية    أوضاعا  مخيمات تندوف يعيشون  ر الكث ي التدهور وتث ة تستمر 

فاحتجاز  من   كارثية  القلق،  إنسانية  وضعية  ي  واألطفال  والرجال  النساء  هؤالء 
اكات حقوق اإلنسان ايد معها ان ر من  ت ن، ألك فيما يسم بـ عاًما،    ستة وأربع

الجزائ ي  تندوف  ي  ن"،  الالجئ أن  ي،  ر"مخيمات  ي  ي، يشغل  نب الدو املجتمع 
  قلقا عميقا.سبب له وي

اك شنيع وإنكار صارخ لحقوقهم اإلنسانية األساسية، و  ي ان قد ساهمت الجزائر 
ن،  ا الدولة الحاضنة ملخيمات الالجئ ا، بصف ي تحمل مسؤوليا بسبب إخفاقها 
ا عمقت تكريس االحتجاز القسري  ي، بل إ ا تجاه القانون الدو اما وإخاللها بال

ر من أربعة عقودلهؤالء السكان    .ألك

اإلنساني،وبالفعل،   ي  الدو للقانون  فاضح  اك  ان ي  من   و البوليساريو  ضاعفت 
لهؤالء   اإلنسان  لحقوق  املمنهجة  والتجاوزات  اكات  مخيمات    املحتجزين االن ي 

ا  تندوف ي ظروف بئيسة تتسم   ،منذ إنشا ى العيش  ن ع ر الصحراوي مما أج
الحقوق   أبسط  من  حرية  بالحرمان  مثل  والتنقل والحريات،  والتجمع  ر  التعب

  والعمل. 
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ي الواقع ي مخيمات تندوف ال وجه لها للمو قارنة ، فإن الحياة اإلنسانية البئيسة 
األخرى  ن  الالجئ مخيمات  فقاد  مع  العالم،  أنحاء  جميع  ي  مخاملوجودة  مات  ية 
  تندوف هم الوحيدون الذين:

   ر من   وأطفاال نساء ورجاال  احتجزوا ي هذه املخيمات كرهائن ألك للعيش 
ي   عقود، مع 4 م من الحق    ،  املغادرةحرما
   ى ن  إبقاءسعوا إ ن،  كما هو  وضع هؤالء الالجئ   من املفروض كان    ي ح

ي البداية، من خالل رفض تطبيق أحد الحلول الدائمة ال   أن يكون مؤقًتا 
ي  ا القانون الدو   ،ينص عل

 ي مغادرة املخيم  شخصأي    خيمات، وهددوا بالقتل عسكروا امل   يرغب 
ي  ى وطنه األص   ،والعودة إ

   بإجراء ن  الالجئ لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  يسمحوا  لم 
ي املخيمات املذكورة.    عملية التعداد السكاني 

م جد  اإلنساني  الوضع  إن  القلق    تدهور بل  ى  إ اكات    بسبب  ،الشديدويدعو  ان
حرمهم  بشكل يمخيمات تندوف،    ة وممنهجة لحقوق اإلنسان ضد محتجزي يومي

واالجتماعية   واالقتصادية  والسياسية  املدنية  حقوقهم  ممارسة  حرية  من 
والواجبات   للحقوق  قانوني  إطار  وجود  عدم  يؤدي  ذلك،  ى  ع عالوة  والثقافية. 

ى تفاقم الوضع داخل هذهحياة  لا نظمي ر مقبول جعب  املخيمات إ   باملرة.  له غ

ا لعملية إحصاء   دف الجزائر، بمعارض ى إخفاء   محتجزي و مخيمات تندوف، إ
جنوب    ومناطق  جاورةامل  البلدانن من  األشخاص املستقدم هؤالء  أصل وهوية  

م للمساعدات    املحتجزين . هدفها تضخيم عدد  الصحراء ى مدى أهلي ر ع والتس
ن   .الدولية ووضع الالجئ
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ى هشاشة و  ر  ، يحيط هذه املخيماتالوضع وخطورته  باإلضافة إ  ، فـغموض كب
ي جماعة انفصالية مسلحة، مستفردة بإدارة املخيمات بطريقة   "البوليساريو"، و

ا اإلرهابية املرتبطة بالجماعات اإلرهابية   استبدادية ودكتاتورية، ومعروفة بأنشط
من  وبدعم  دائًما،  استمرت  الساحل،  منطقة  وصول    ي  رفض  ي  الجزائر، 

ى مخيمات تندوف. ا  املنظمات اإلنسانية   لحقوقية الدولية إ

ا للمخيمات،   تمت وفق بروتوكول صارم،  فقد  وح الزيارات القليلة، ال ُسمح 
ا  ة  وج الجزائر  ومراقبة  سيطرة  يكنوتحت  لم  املثال،  سبيل  ى  وع  لبوليساريو. 
ن وبرنامج األغذية العامليللمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤو  الحق   ن الالجئ

ى املخيمات إال    ي  ى االل  املوافقةبعد  الوصول إ ام بالشروط املفروضة مسبقا.  ع
ي تسجيل وتعداد سكان املخيمات،   وهو  ما يفسر سبب فشل املفوضية ح اآلن 

ي و  ا ال    .أحد املهام الرئيسية لوالي

التعتيم   ال يحجب  هذا  تم الحقائق  الحظ،  ولحسن  كارثية،  ر  أك شك  بال  ي 
ن  الالجئ لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  قبل  من  ذلك  عن  الكشف 

حيث نددا باختالس املساعدات اإلنسانية الدولية، بعد   ،وبرنامج األغذية العاملي
ركة ال   املكتب الوط ، بتوصية من  2005ي عام    أجروهامهمة التفتيش املش

املدنية  الحماية  قررت   لعمليات  ولذلك  األوروبية.  اإلنسانية    هذه  واملساعدات 
رة خفض املساعدات اإلنسانية ى النصف.  األخ   املخصصة ملخيمات تندوف إ

ي عام   أيضا عن مخاوفه   OLAF ، أعرب املكتب األوروبي ملكافحة الغش2007و
ى ، ال استمر "بشأن تحويل البوليساريو ملسار "املساعدات ن، ع ت منذ ذلك الح

ن حقا للتغذية والرعاية.  محتجزي حساب    املخيمات املحتاج
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ي هذا الصدد،   رملان األوروبي، الصا  يجبو ر بقرار ال ي  التذك ، 2015أبريل    29در 
األوروبية    حث يوالذي   املساعدات  وصول  حظر  ى  ع األوروبي  االتحاد  مفوضية 

ن ي الضرائب األوروبي ي ل  ،املمولة من داف ن  م ة البوليساريو امل ن وج لجزائري
املخصصة   اإلنسانية  املساعدات  بتحويل  الغش  ملكافحة  األوروبي  املكتب  تقرير 

  املخيمات.  ملحتجزي 

ي   ر الحكومية االتحاد األوروبي 2020يونيو    9و ، دعت منظمة "النور والعدالة" غ
ر املشروع ألعضاء البوليساريو من  ى وقف االغتناء الغ خالل تحويل املساعدات  إ

املنظمة  اإلنسا هذه  وأكدت  أننية.  الحكومية  ر  املكونة    بيع  غ املواد  معظم 
ي البلدان املجاورة، أصبح  ى محتجزي تندوف  للمساعدات اإلنسانية املوجهة إ

ي حدوث سوء التغذية واملجاعة والعطش     ت. داخل مخيماظاهرة معروفة، وسببا 

ام الصمت ب ن، ال   دات اإلنسانية الدولية املوجهةعدما ثبت أن املساع ومن املش
ى   نإ ي البلدان املجاورة الواقعة جنوب الصحراء   املحتاج بتندوف، متوفرة للبيع 

رى،    .جيوب قادة البوليساريو الذين يواصلون تكديس ثروات هائلة  مللءالك

ذلك،   ى  ع و عالوة  الجزائر،  ملخيمات تندوف،  فإن  املضيفة  الدولة  ا  ومن بصف
ا،   ك بشكل صارخ خالل تفويضها للبوليساريو بسلطة إدارة جزء من أراض تن

ن وبروتوكولها لعام    1951اتفاقية جنيف لعام   ، وكذلك  1967بشأن وضع الالجئ
  .توصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية

ي، ألنه يسمح للبوليساريو حسب القانون اإلنسان  وضع فريد من نوعهالهذا   ي الدو
تندوف،   مخيمات  ي  اإلنسان  لحقوق  ممنهجة  اكات  ان جهود  بارتكاب  ويحبط 

ى ممارسات   سوء  االعتقال التعسفي واالختطاف، والتعذيب اليومي و القضاء ع
ن،   املدني السكان  ضد  املضيفة،  املعاملة  الدولة  ا  بصف مطالفالجزائر  ة  بتظل 
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اما ا، والتحقيق  بالوفاء بال ى أراض اكات حقوق اإلنسان املرتكبة ع ا بمنع ان
القانوني التعويض  وضمان  ا  رف مق ومحاسبة  ا  حقوق   .ف مجلس  أعرب  وقد 

ي   اإلنسان،  حقوق  ولجنة  املتحدة  لألمم  التابع  ى   2020و  2018اإلنسان  ع
ي، عن مخاوفه ى الب  ماالتوا وليساريو،  بشأن إسناد السلطة بحكم األمر الواقع إ

  .وخاصة السلطة القضائية 

ي وجه يأس وبؤس ومعاناة   ي أن يظل صامتا  ولهذا لم يعد بإمكان املجتمع الدو
أهوال املحتجزين هؤالء   من  إنقاذهم  واجبه  من  ذلك،  من  العكس  ى  ع بل   ،

ي   حقهم  من  م  وتمكي األم  اختيار البوليساريو،  الوطن  ى  إ أو    ،العودة  املغرب، 
ي البلد املضيف، أو إعادة ت  ماالندماج    ي بلد ثالث. وطي

ى عاتق  فهنا يقع   ي  ع ام بضمان الحماية الدولية لهؤالء    واجب املجتمع الدو االل
الحق  املحتجزين  خالل  من  النحو   إجراء  ي   األساس ،  ى  ع السكاني   التعداد 

ي  ي القانون الدو وكذلك    ،ة العامة ومجلس األمن وقرارات الجمعي   املنصوص عليه 
ن  اللجنة التنفيذية للمفوضية   أن  ،واألكيد.  السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ

ام قانوني يجب    بلعملية اإلحصاء ليست عملية سياسية،   ي مطلب إنساني وال
ا   ي أسرع وقت ممكن. إ رام الحقوق األساسية ألولئك    مسألة تطبيقه  النساء اح

ماملحتجزين    األطفالوالرجال و  ر من    رغما ع ر إنسانية منذ أك  46ي ظروف غ
  .عاًما

ر   محتجزي ولحماية   التداب ى  ع أدناه  التأكيد  للغاية  املهم  من  تندوف،  مخيمات 
  :الواجب تطبيقها
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رها الواعد  ى مص لم تتوقف   اململكة املغربيةف  .املتحررة من قيودها، واملنفتحة ع
ا ي صميم أولويا   . أبدًا عن وضع هذا الطموح 

من  ل السادس  محمد  امللك  جاللة  قيادة  جعلت  منظورا  األفريقي    االزدهار قد 
من خالل رؤية شاملة وعمل أيضا،  هداف  األ ومحدد  عالم  مرسوم امل، بل  امطلوب

 ةفريقي اإل ؤسسة  امل داخل  ة، فعملنا  وطموح  ة ومسؤول   ومقاربة مندمجة متكامل  
قوية،  يندرج   اقتصادات  بناء  بوضوح:  محددة  أولويات  إطار  عدم و ي  مكافحة 

  . ة الشامل  والتنميةاإلقليم  االندماجاملساواة والتفاوتات االجتماعية، وتعزيز 

نظمة ممن    املغرب  انسحاب  حيثياتيتساءلون عن    ال زالواألولئك الذين  وبالنسبة  
ي عام   ى اإلجابة  فإن  ،  1984الوحدة األفريقية  ي أن املغرب  لهؤالء    واألكيدة  األو

ي ظل تلك    املغرب مة، لكنه لم يغادر القارة مطلًقا، فانسحب من املنظ استنكر، 
اك الصارخ مليثاق املؤسسة اإلفريقية وللشرعية الدولية  الظروف،  املتمثل  االن

ى أدنى نضمام كيان يفتقد  ال القبول القسري    ي  ى مقومات    إ السيادة، وال يتوفر ع
ي  راف دو   . اع

"بالجمهورية   يسم  ما  وضع  فإن  ي،  الدو القانون  نظر  ففي  ذلك،  ى  ع عالوة 
يكون   ولن  لم  املزعومة   " املزعومة" ال  فـ  ،  دولة مستقلةالصحراوية  "الجمهورية 

ى املطالبة بأية صفة   ر املوضوعية أو الشكلية للتطلع ح إ ى أبسط املعاي تتوفر ع
  سيادة. لل

عليهمن   أناملتفق  تتوفر   سيادة دولة ذات    كل   ،  أن  األقل  يجب  ى  ى   ع ثالث   ع
اإلقليم أساسية:  فعلية    ،والسكان  ،متطلبات  سلطة  ى  وممارسة  ع سيادة  ذات 

ن  ة نقار املإذا قمنا بو اإلقليم.   ، " "الجمهورية املزعومةوهذه املتطلبات القانونية    ب
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ال يتوفر  التناقض الصارخ لالدعاءات الخيالية لكيان يتيم    ،بسرعةو   ،نالحظفإننا  
ى أي   .شرعية ع

ن، حتجزيللم   مخيمات أواًل، ليس للكيان املزعوم إقليم خاص به، فتندوف مجرد   
ى الدفع به،  ى البوليساريو إ ا املواطنون. عكس ما تس وليست منطقة يعيش ف

رف بممارسة سيادت ي ال يع ى نفس املساحة اإلقليمية، ومع أن القانون الدو ن ع
ذا، فالوضع   ر فإن تندوف تخضع لسيادة الجزائر، و ي مخيمات تندوف    غ الالئق 

أيًضا   يظهر  بل  إقليمية،  فجوة  وجود  فقط  رز  ي الكاملة  ال  البوليساريو  تبعية 
  .جزائر العاصمةوالكلية لل

ر من   ى عملية  ثانيا، عند التطرق ملوضوع السكان، فسنجد الكث األدلة الظاهرة ع
التأك ا ألحد  يمكن  ال  إذ  اك،  بشكل  الن يسم    واضح د  ما  سكان  عدد  من 

ى عدم وجود  ن    أي  "الجمهورية الصحراوية املزعومة"، باإلضافة إ ي ب عقد اجتما
ن سكان   محتجزي  ة البوليساريو، وال وجود ألي عقد ب ن ج مخيمات تندوف وب

نالصحراء املغربية    تندوف اختطفوا   فنساء ورجال وأطفال.  الوهم الكيان    وب
بالقوة  قسرا حقوقهم.    ، وشردوا  أبسط  من  هذه  و وُحرموا  تصنيف  الخطإ  من 
بمثابة    لةتالك ذلك  سيكون  إذ  سكانية،  مجموعة  ا  أ ى  ع ن  البشرية  ب خلط 

البوليساريو ليست منتخبة وال مختارة، فالسيطرة املسلحة والتمثيل الديمقراطي.  
ة تتب  فقط   ي   بل حياة الناس والنساء واألطفال   بوقاحة   ستغلتإيديولوجية    ج

رهم بآفة االحتجا  بخصوص األقاليم الجنوبية للمغرب،  و   . زسياسيًا، ارتبط مص
ال  ون الوحيد  ون الشرعي  ون املمثلف املحليون، هذه  املنتخبون  النواب  هم  ألقاليم 

راع   بشرعية صناديق االق يتمتعون  السالح،  ب  وليس الذين  وحدهم فشرعية  هم 
م عن طريقسمح لهم بمن يُ  العملية الديمقراطية للتحدث   ممارسة اختصاصا

م م وبالنيابة ع   .باسم ناخب
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ى وفيما يتعلق باملعيار الثالث للدولة، وهو ممارسة سلط  ة فعلية وذات سيادة ع
ى األقاليم  ا ع ر هنا بأن الجهة الوحيدة ال تمارس سلط ي التذك اإلقليم، ينب

ي   ن  ،  سلطة اإلدارة املركزية املغربيةالصحراوية  ى إقليم مع فممارسة السلطة ع
سلطة  أي  لديه  ليست  املزعوم  والكيان  االستقالل،  سمات  من  سمة  إال  ي  ما 

ى أي إقل نتذكر ع ، كما رأينا، تخضع    ،يم مع ى مخيمات تندوف ال وال ح ع
  للسيادة الجزائرية. 

ومن دون إقليم أو سكان أو سلطة فعلية، فإن الكيان املزعوم يبعد ألف ميل عن  
عن    ،الدولة  نظام ميل  ألف  يبعد  والتماسكمثلما  إال   .الوحدة  هو  أداة    فما 

فقط   األ ي  سياسية  ال  الخسيسة  السياسويةطماع  خدمة  ذلك،  ورغم  يمكن  ، 
ي   جد  فالحالة  ،تجاهل التجاوزات اإلنسانيةو   للسياسوية تجاهل القانون  كارثية 

عو تندوف   السكوت  يجوز  بتاتا.  ال  البناء و ا  يعاني  أن  يمكن  ال  حال،  أي  ى  ع
اإلجراءات أنصاف  من  تظل  اململكةو ،  اإلفريقي  ى   املغربية  إ تاما  اما  ال مة  مل

ا   ا وإخوا وض قاري يجلب من أجل  جانب أشقا إرساء أطر وآليات وسياقات 
  .االزدهار والسالم واالستقرار

ي أن مستقبل إفريقيا سيتشكل بإن قناعة اململكة األساسية   إفريقية    ييدأتكمن 
ى  يهذه الرؤية، ال    ،إفريقية  أمةمن أجل   حملها جاللة امللك محمد السادس إ

مستوى،   ى  طموح تتأسس  أع ألي  الزاوية  حجر  باعتباره  اإلنساني  البعد  ى  ع
  ة. فريقياإل  للوحدةمتجدد 

رق   ، خصوصاي األفقيجب أن تتقاطع مسارات التنمية ال تلوح  لذلك   عند مف
تطلعات   وم  شبابطرق  والطموح. إفريقي  بالحياة  مفعمة  إفريقية  ومع   واطنة 

رتبة عن املهمة النبيلة املنوطة هذا، أ ن االتحاد األفريقي يتحمل آثار املسؤولية امل
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 للتقارب  اً دافعو   ر،رافعة للنمو، وقطًبا لالستقراإفريقيا  يجب أن تكون  واليوم،  به.  
ن من تشكيل   ر مقاربةالعامةاملنفعة  املصلحة الخاصة و الذي يمّكِ ة  تناسق م  ، ع

  . ولصالحهم  األفارقة ومندمجة من إبداع 
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  التاريخ؟  ضد   توجهٌ غاربي امل  تحاد ا - ال ال  ل ه 

 

  ل شلال اقتصاديا وإعاقة سياسيةمثَّ   ي املنطقة  غاربيامل   االتحاد  فشل تحقيقإن  
غياب،  اتاريخي  اوانحراف أن  االتحاد    إذ  هذا  املنطقة،  تحقق  شعوب  آمال  خيَّب 

ركةتطلعات    حمل تكانت    ، الوأجهض أحالمهم ر تتقاسم  و   ،مش رابط  امص  ، ام
رك اتاريخو   .ا مش

املغاربي  فمشروع ل  الراكد  االتحاد  املغاربي،  أجَّ الحلم   املنطقة   جعلو   تحقيق 
ى   راجع إ   بجدية  يفرضمما يتطلب سياقات ورهانات وتحديات راهنة، و ،  الخلفت

وضوًحا  إيجاد ر  أك اال،  دينامية  دعائم  رسيخ  اإلقالع    ،املغاربي  تحادل وتحقيق 
وخالقة للفرص لتحقيق تطلعات    استشرافية  برؤية  قليماملنشود الذي يخدم اإل

 املنطقة املغاربية. شعوب 

،  و  ر من أي وقت م ى العوائق  من الضروري اليوم    باتأك املوجودة  التغلب ع
ي   ،مستقبللل  برؤية استشرافية راتي ، اندماج عاملي طموح من خالل    ،وبمنطق اس

ر  و  مغاربي ع اتحاد  وأن  ومتكامل  تشاركي   تحقيق  خاصة  هذا    تعطيل،  تحقيق 
عنه  ياالتحاد   و   كلفةنتج  وسياسية  تقدر ،  باهظة  جدماعية  اجتاقتصادية  إذ 

ب املادية  عن  الخسائر  يقل  ال  من  2.8ما  ي ٪  دولة  لكل  ي  اإلجما ي  املح الناتج 
 . املنطقة
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وإحيائاالتحاد  مشروع  تفعيل  بمتشبثا  املغرب    ويظل وقت املغاربي،  أقرب  ي  ه 
فاململكة  ،  الدول الخمس ال تشكلهب  والرخاء  ستقرار أجل تحقيق اال ن  ممكن، م
قوي  املغربية   مغاربي  اتحاد  بتأسيس  املطالبة  عن  تتوقف  ى ،  ومزدهرلم  ى   ير إ
ن  مستوى  اإلقليمي ن  الفاعل ي  املغاربي    ،با املشروع  يظل   ، املع ذا   راً ع"مو
ال  إجباريا" و   واملتضامنةستدامة  امل تنمية  نحو  املغاربية  املنطقة  لدول لشعوب 

 جوار. ال

أن   والتشاور اكما  والحوار  كل    الستماع  أساسيات  من  تنخرطتبقى  ي    شراكة 
تواجه ال  التحديات  رفع  ى  إ الرامية  ركةف  ،املنطقة  ها الجهود  املش   املسؤولية 

ي  روز  واالستقرار من تعزيز األ تستد  . طموح وواعداتحاد مغاربي   ل

أن   املغاربي  كون ييجب  و   الفضاء  دافعة محركا  أو   سواء  قوة  املغاربية  للمنطقة 
ى دول جنوب البحر األبيض املتوسط  يجب    كما  املنطقة األورو متوسطية،  أن  ع

ى    ا قادر   ا،حقيقي  اريكش  تكون  ي  ع ويبدو .  املنطقةخلق دينامية طموحة وتنافسية 
،  خالل  من    بوضوح  ر من أي وقت م  االتحاد املغاربيأن  وجهة النظر هذه، أك
ي أن يكون مجرد منطقة    ال يريد منطقة البحر األبيض املتوسط تكافح من   ثانوية 

 .   أجل إيجاد تماسكها السياس

أخرى،   املنطقةإبعبارة  تشهدها  ال  العميقة  التحوالت   بالضرورة  تستلزم  ن 
اتحاد    ترسيخ السياسية،  مغاربي  دعائم  العقبات  الواقع و يتخطى  مع  يتما 

ي واالقتصادي الجديد الجيوسياس ركة   ،واالجتما ويل التطلعات الشعبية املش
 املغرب العربي اليوم.  تشكل المنطقة شمال إفريقيا ي 

" سيكون    مستقبل إن  العربي"  لن  إ املغرب  أو  ديمقراطيًا  ى ما  ع رتكز  وس يكون؛ 
رام الحريات الفردية وحقوق اإلنسان، فضاًل عن  ى اح أنماط جديدة للحكم، وع
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ومع  السكان  مع  الضروري  القرب  يضمن  الذي  الحقيقي  السياس  التمثيل 
م.   اهتماما

ولهذا السبب، وبعيًدا عن املمانعة السياسية لبعض البلدان، يجب علينا أن نعمل  
اليوم،   جديدة  معا  أساليب  تعزيز  ى  ع ن،  وأوروبي ن،  مقتنع ن  ومغاربي مغاربة، 

وت املدني  املجتمع  دعم  خالل  من  و للعمل  اآلخرين،  ومعرفة  الحوار،  تطوير عزيز 
 . يةالتواصلالشبكات وتقوية  ،االندماج البشري 

ي، يتشارك سكان   ي والثقا رك اللغوي والرو ى املش اليوم    املغرب العربيفإضافة إ
التحديات.   ونفس  األسئلة،  ونفس  االهتمامات،  ونفس  الطموحات،  ولهذا  نفس 

ي العمل من أجل برو  ركة  م املش ى تطلعا ن، وإ ى املغاربي ز يجب االستماع اليوم إ
يتوقف عند االعتبارات السياسية املحبطة    موحد ومزدهر، ال   فضاء اتحاد مغاربي 

  ، ى    ويحتكم ي زمن م ى مصاف املنطقة  التطورات  إ ى إ ر ي عاملنا، ل رة  األخ
ى العمل مًعا   ي النظام العاملي الجديد بشكل خاص، بالقدرة ع األور ومتوسطية 

 ي هذا االتجاه. 

ي سياق حاالت   وعدم االستقرار    االضطراب األم ومن ثمة يجب أن نالحظ أنه 
 . ملحة ولكنه ضرورة الحالية، فإن تحقيق االتحاد املغاربي ليس خياًرا بسيًطا، 

امه    االتحاد املغاربيواليوم، لن يكون لرؤية   إال إذا كانت  ي صدىأوقيادته وال
ونفس   القوة،  بنفس  املنطقة،  بلدان  من  بلد  كل  أعماق  ي  الحماس،  متجذرة 

أ ومن  التصميم.  امللك  ونفس  جاللة  بقيادة  املغربية،  اململكة  ى  تس ذلك،  جل 
ي جميع الظروف. محمد السادس، جاهدة إلثبات ذ ي أي مكان و   لك 
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ى الصحراء هو عمل   راف الواليات املتحدة بالسيادة املغربية ع هل اع
 محايد؟ 

  

رة ملن يريد   ا ع رافألطاملا أثبتت األحداث التاريخية أ ر، فاالع  ةالدولي   اتن يعت
الصحراء   ا  تُ بمغربية  ف رجعة  ال  ال  الحتمية  السيادة  نون  القا  لقوةرجم 

 ".االنفصالو  دعاة التقسيم"  تضرب بعمق أطروحاتال  وحدة والواالنسجام 

السادسفقد   محمد  امللك  جاللة  ورؤيته   ،وضع  الرشيدة  قيادته  خالل  من 
اال  وعمله  الثاقبة  راتيجية  ال  االس املغربية  الدبلوماسية  مسار  ي،    رسمت ستبا

ي بتصميم   رم بقوة ما    مستقبال   استشرا قرنا من التاريخ وعمق    اث عشر يح
فالهوية السياسة  ،  تعكس  وجوه  ي  والتعاون  والتضامن  رابط  وال العدالة 

ي جميع  ى مستوى، وتنفذ  ى أع الخارجية للمملكة املغربية، يقررها جاللة امللك ع
 ولة. جهات العالم من قبل الجهاز الدبلوماس للد

ي الخطوات، وبُ  ي التصور، حققت دبلوماسيتنا واليوم وبفضل الوضوح  عد النظر 
ى   ع الحفاظ  ي  متتالًيا  رابيةوحدة  النجاًحا  هذا  ل  ال وترسيخ  املغربية،  لمملكة 

ى   بلد من   163٪، وهو الرقم الذي يمثل  85النجاح بإحصاءات رقمية وصلت إ
ي األمم املتحدة  رفال ال  الدول األعضاء  .   تع  بالكيان الوهم

رف بسيادة املغرب الكاملة والتامة   ي هذا السياق، فإن اإلعالن األمريكي الذي يع و
ى أقاليمه الصحراوية، ليس إنجازا تاريخًيا فقط، ولكن أيًضا دعم دبلوماس    هع
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الدولية الشرعية  املنطق  يعزز  صعيد  ى  ع املغرب  للوحدة  و   ةلسيادة  حماية 
 . اإلقليمية

ي  إن   ا لحقائق الصادقة ال ال  باصدح  ارتفع عاليا لي صوت املجتمع الدو تشو
ي الصحراء، كما أن اإلعالن األمريكي للمغرب  سيادة التامة والكاملة  ال   شائبة حول 

ى   رافكونه  ي جوهره، إضافة إ كد  فهو يؤ بالسيادة،    اصريحو   اواضح   ارسمي  ااع
بط ر  يع ي  دو ي  و نشوء  ى  ع ع واستباقية  فاعلة  ألهمية   ى ريقة  الراسخ  الدعم 

ة املغربي املقاربة   حد أبدا عن الشرعية الدولية. تَ  لم ال  ة الوج

ا تاريخ  ويجمع  واملغرب  املتحدة  رك لواليات  والثقة  طويل  و   مش الصداقة  من 
ن البلدين  باوالتعاون، فالط ي للشراكة ب راتي هذا القرار بصنع    كان يبشر ع االس

اإلدارات األمريكية دعًما    مختلف  خاصة وأنه منذ عدة سنوات، أظهرت  ،األمريكي
إيجابًيا   بشكل  وصريحاسياسًيا  وأكدت  املغرب    واضح .  لحكم  ل  ومخططهدعم 

 ا طبيعي  امتدادا  ليس إال ، فاإلعالن األمريكي  2007ي عام    الذي تقدم بهالذاتي  
هذا   إن  بعيد.  زمن  منذ  بواشنطن  الرباط  يربط  الذي  االستثنائي،  االتحاد  لهذا 

وشرا حوار  نتيجة  هو  بل  األحوال،  من  حال  بأي  ظرفيا  ليس  األمريكي  كة القرار 
ى درجة نضج ال مثيل له ي جوهره    ،وصلت إ توجت باإلعالن األمريكي الذي يمثل 

ي الهقوي و الدبلوماس  التقارب  ال ي إطار التفاهم املتبادل   يك ن بلدينا، وذلك  ب
رام   للشرعية الدولية.  التامواالح

آثار   ركي  إن  األم تداعياتتجاوز  اإلعالن  فالواليات   اي  البحت.  الثنائي  اإلطار 
ي القرارات   ي مجلس األمن، ومشاركا  ، وعضوا دائما  ا قوة عظم املتحدة، بصف

املغربية،   الصحراء  بشأن  املتحدة  األمم  تتخذها  ى  ب  تضطلعال  ع حاسم  دور 
ى داخل مجلس األمن، الهيئة   فاملسارات الساحة الدولية.   الدبلوماسية ال تتال
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تعالج  الوحيدة   املغربية،  بشكل  ال  الصحراء  حول  اإلقليم  اع  ال حصري 
ي  املنعطف ستستمد ال محالة دفعة متجددة وتوجهات محددة لهذا   .التاري

ي  املغرب  ،وبالتا بسيادة  الرسم  املتحدة  الواليات  راف  اع العالقات    ،فإن  يطبع 
البلدين  ن  التام،  الدبلوماسية ب واالرتياح  ع  بالتم  ذلك، فقد فتحت وعالوة  ى 

وهذا  والداخلة،  العيون  مدين  ي  عامة  قنصليات  الشقيقة  الدول  من  العديد 
راف واضح وصريح بمغربية الصحراء.  اع

الدعم  ن  ب يجمع  الداخلة  ي  أمريكية  قنصلية  افتتاح  فإن  ذاته،  السياق  ي  و
ر التعاون  خيا  اللذين اتخذا من السياس واآلفاق االقتصادية االستثنائية لبلدينا،  

ن  ن الجانب رك املفيد ب ي تحقيق االزدهار. ل  مرتكزااملش ما   طموحا

الذاتي   مخطط إن   املغرب  ذال  ،الحكم  قدمه  واألنجعالخيار    باعتبارهي    الوحيد 
اع اإلقليم للتوصل إ ائي لهذا ال ي شكل "ي  ،ى حل  ياس  سلحل    "النموذج األص

ي و  ى التو   براغماتيواق ى فقاقائم ع ا جميع  ، وتتج ر ال حددها مجلس    ف املعاي
 .األمن 

للحكم ف املغربية  املبادرة  لدعم  مؤخرا  عقد  املستوى،  رفيع  وزاري  مؤتمر  خالل 
ن، والذين  ن الحكومي ر من وزراء الخارجية وكبار املسؤول الذاتي، أعرب عدد كب

من   ر  أك ل   40يمثلون  دعمهم  عن  عال  بصوت  مؤكدين دولة،  املغربي،  راح  الق
اع اإل ائي لهذا ال ي ،  قليمصراحة أن هذا الخيار الوحيد واألوحد لحل  وبالتا

األمريكي   الرئاس  اإلعالن  أهمية  راففإن  صحرائه،   باالع ى  ع املغرب  بسيادة 
ي إرساء ء،  ى، قبل كل  ي   تتج اع و ائية لل رؤية واضحة وثابتة للتسوية ال

  الحكم الذاتي تحت سيادة اململكة املغربية. 
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ى هذا النحو، فإن اإلعالن األمريكي   ي جوهره دفعة ودينامية جديدة    يشكل وع
رة طويلة  ظل معلقاطال انتظارها من قبل مخطط سياس   ى  ف  ،ف هذه الخطوة إ

التطورات آخر  جانب  ى  إ الوطنية،   األمام،  القضية  ملف  سجلها  ال  الرئيسية 
 تُعجل وتعزز التحوالت ال تبشر باآلفاق الواعدة. 

األطراف   بعض  تستخدمها  ال  الدالالت  إال إن  متجاوزة  إيديولوجية    ليست 
ال ،  ومتناقضة بل  فه  فقط،  والقانون  التاريخ  مع  مع   تتعارض  تتعارض  أيًضا 

فيه مكان  ال  لعالم  األمنية  الفاشلة  املطالب  للدول  تشكل    بالتأكيد   ا ديدال 
  ذاته  ذا الفراغفهالفضاءات الفارغة،    حيث توجدوألن اإلرهاب يزدهر وينمو  ا،  أمني

ا نحو النمو واالزدهار. تخاطر إفريقيا  يجعل ر   بإعاقة مس

  

 

ي:    2021اير  ر ف   10بريتوريا، 
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