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اتفاقية مدريد الثالثية 14تشرين الثاني  1975وموقف اطراف النزاع
على الصحراء الغربية منها

احمد ماجد عبد الرزاق
رائد راشد محمد

المقدمة
خصوص ًًا في
تعد مشكمة الصحراء الغربية مف المشكالت الدولية،االقميمية
ً
القارة االفريقية فقد طغت مشكمة الصحراء(االسبانية) سابقا عمى الساحة االفريقية
وساىمت،في عدـ االستقرار السياسي،واالمف في منطقة شماؿ غرب افريقيا لقد قسـ
البحث الى مقدمة وخاتمة وعدد مف المباحث لقد تناولت في المحبث االوؿ وشمؿ
الصحراء الغربية الوصؼ الجغرافي والتشكيؿ السكاني وفي المبحث الثاني تناولت
الخمفية التاريخية لمشكمة الصحراء الغربية حتى عاـ

،1967وكذلؾ اتفاقية مدريد

الثالثية ومخرجات،االتفاقية الثالثية وفي المبحث الثالث تناولت ردود فعؿ االطراؼ
المنتازعة حوؿ الصحراء الغربية مف اتفاقية مدريد الثالثية المغرب،وموريتاينا وكذلؾ
المنظمات الدولية وموقعيا مف االتفاقية،مدريد الثالثية ومنو الموقؼ المغربي
والجزائر وقوة البوليساريو،واخي ِار ًًًِ الق اررات التي اتخذتيا منظمة الوحدة االفريقية
بشات الصحراء الغربيةاف سبب اختيارنا ليذة االتفاقية عاـ 1975لما وصؿ تاثيرىا
وخصو ًًصا،عمى مستوى منظمة
الى الحد الذى ىدد العالقات الدولية االفريقية
ً
الوحدة االفريقية كما يعتبر ثاتثيرىا ممتدا وواردا عمى مستوى العالقات العربية

االفريقة ،والواقع اف االستعمار االجنبي االسباني قد ساىـ بدور ممحوظ فى استفحاؿ
المشكمة لكف الدوؿ العربية المعينة والدوؿ االفريقية عمى وجو العموـ،قدساىمت ىيو
االخرى بعقد دىائؿ في تصعيد النزاع بخصوص الصحراء والوصوؿ بيا الى
الطريؽ مسدود وابقاءىا دوف حؿ حتى االف،بؿ يمكف اف تظؿ كذلؾ عامؿ تيديد
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وتوتر وفرقة بيف االشقاء الى اجؿ غير محدد،فالمشكمة تيـ منطقة عزيزة،مف وطننا
العربي ليا تاريخيا ،الطويؿ والعريؼ كما انيا ،ذات اىمية ستراتيجية
عسكرية،اضافة الى صراعيا الطويؿ،مع االستعمار االجنبي باشكالو المختمفة.

المبحث االوؿ

الصحراء الغربية الوصؼ الجغرافي والتشكيؿ السكاني

يقع اقميـ الصحراء الغربية،بيف ثالث دوؿ عربية ىي الجزائر وموريتانيا مف
الشرؽ والجنوب والمغرب مف الشماؿ،بينما يحدىا مف الغرب ساحؿ طويؿ عمى
المحيط االطمسي

()1

يبمغ طولو(الؼ وخمسمائة كميو متر) فى مواجية الجزر

الخالدات(الكناريا) والتي تبعد عف الساحؿ بحوالي مئة كميو متر

(،)2ويقع اقميـ

الصحراء الغربية في الجزء الشمالي مف القارة االفريقية،ويحده مف الشماؿ المغرب
وبشريط حدودي يبمغ (اربعمائة وعشروف الؼ كميومتر)

(،)3ويقسـ اقميـ الصحراء

الغربية جغرافيا الى ثالث مناطؽ االولى منطقة طرفاية شماال والساقية الحمراء فى
العرض  26وتبمغ مساحتيا( اثناف وثمانوف
الوسط وعاصمتيا العيوف وتمتد حتى خط
ْض
الؼ كميو متر مربع) اما المنطقة الثانية فيي وادي الذىب فى الجنوب وعاصمتيا
الداخمة(فيالستيريزوس)،وتبمغ مساحتيا(مائة واثناف وثمانوف الؼ كميو متر) وتمتد
شرقا الى خط  22غربا ويكوف ىذا الحد مستقيما عندما يصؿ الى مدار السرطاف
يصبح عمى شكؿ قوسيف(،)4تاركا في ذلؾ لجميورية مورتيانيا(ابجيؿ)االرض السبخة
المالحة حتى يتقاطع فى ،ذلؾ مع خط العرض  13غربا،اما في الجنوب فاف الحد
ىو 21درجة شماؿ خط االستواء ويطمؽ عمى االقميـ الصحراوي(،صندوؽ الرماؿ)
حيث اليوجد اال شريط مزروع عمى الساحؿ،لقداثر ىذا التقسيـ الجغرافي في

التكويف االجتماعي واالقتصادي لالقميـ(،)5اما في الشماؿ تكوف بداية السمسمة الجبمية

والتي عادة’يستقرفييا البربر المستقريف،اما في الجنوب ويقطنة البدو الرحؿ،في
مجموعات قبمية ويعمؿ قسما منيـ في الزراعة ويممكوف المنازؿ  .حتى االستقرار
لفترة مف السنة ،اما المنطقة الثالثة فتمتد مف الساقية الحمراء حتى الجنوب ،وىي
عبارة عف صحراء شاسعة يسكنيا البدوالرحؿ(البدائيوف)،اذيعيشوف حياة رعوبة
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ويعتمدوف عمى المياه الجوفية واالمطار ،وقد حاولت اسبانيا مف ايجاد قنوات
اصطناعية لممياه لغرض ارواء المنطقة(،)6والصحراء الغربية تشكؿ بصفة عامة جزءا
مف الصحراءالكبرى التي تمتد مف االطمنطي الى السوداف ومف التالؿ السفمى لجباؿ
اطمس حتى نير السنغاؿ،وتشترؾ في ىذة الصحراء عدة دوؿ عربية وافريقية ىي
المغرب وليبياوموريتانيا وتشاد ومصر والسوداف والنيجروالسنغاؿ وتالحظ (،)7في ذلؾ
اف الصحراء الكبرى كانت مم ار لعبور القبائؿ التي ضربت بمختمؼ جيات
الصحراء،والقوافؿ التجارية التي كانت منطمقة الى نير النفاؿ والسنغاؿ والمنطقة،
تنسب مف الناحية الطبيعية والجيولوجية والبشرية،الى ماوراء االطمسي
الصحرواي ( .)8لقد شكمت كثرة الموارد االقتصادية في االقميـ عامال اساسيا،في
التكالب الدولي واالقميمي لالقميـ لالستحواذ عمى ىذة المنطقة ويعد الغوسفات مف
اىميا ويقدر احتياط الصحراء منو ب (1,6مميوف طف وبنسبة  )%31مف اجمالي
االحتياط العالمي فضال عف الحديد الذي يقدر انتاجو ب(ثمنمائة مميوف طف) في
حيف قدرت نسبة الحديد فى التربة ب(  )9()%65لقد كانت الزراعة ليا دو ار كبي ار في
عممية التقدـ والنمو االقتصادي فانيا كانت في الساقية الحمراء والتي كانت تتركز
في الواحة وىي عبارة عف نقطة خضراء تبدو عمى ىيئة سواد مف اشجار النخيؿ
وبعض االشجار الوحشية واصناؼ الخضار والحبوب وىناؾ مينة اخرى  ،ىي
تربية الحيوانات ( ،)10وتعد اكثر تقدما عف مينة الفالحة وتتوافؽ مع التقاليد القبمية
وتعد منابع الودياف ونقاط المياه ىي االمكنة الوحيدة لالنتاج حيث اف قطعاف االبؿ
والماعز في االقميـ الصحراوي تتنقؿ مف موريتانيا الى جيات طرفاية في السنييف
التي كانت فييا كثرة الجفاؼ وتدؿ احصائيات عاـ
الساقية الحمراء ووادي الذىب يبمغ

 1973اف عدد الحيوانات في

39الؼ جمؿ و 57.8الؼ راس مف الماعز

و 11الؼ راس مف الغنـ ( )11وىذا الجدوؿ يبيف االحصائيات الخاصة بانتاج الثروة
السمكية وىي كمايأتي -:
السنة

النسبة المئوية
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1969

انتاج الصيد البحري لالقميـ الصحراوي 43.5مميوف

1970

انتاج الصيد البحري لالقميـ الصحراوي
 47.2مميوف
انتاج الصيد البحري لالقميـ الصحراوي

1971

 46مميوف
انتاج الصيد البحري لالقميـ الصحراوي

1972

 62.8مميوف
انتاج الصيد البحري لالقميـ الصحراوي

1973

 52.5مميوف
()3
وىكذا تظير مف ىذا الجدوؿ اىمية االقميـ االقتصادية اضافة الى جانب اىميتة
االستراتيجية اذ تقع الصحراء في منطقة كانت منطمقا لمعمميات غزو وفتح لمناطؽ
اوربية كما كانت موطنا لحضارة مشرقة

اما بالنسبة الى التعدادات السكانية الذيف

()12

يعتمدوف في االقميـ فالمتالحظ انيا تفتقر الى الدقة االحصائية بسبب عدـ االستقرار
والتنقؿ المستمر وراء الرعي بالصحراء واالقطار المجاورة ليا خاصة واف الحياة
الرعوية التعرؼ بالحدود الفاصمة االاف طبقا الحصاءات عاـ
السكاف في الصحراء  76.425نسمة

()13

 1974قدر عدد

اما بالنسبة لعدد سكاف في ىذيف االقميميف

فتعد المسالة عميقة التعقيد الف الوثائؽ التي تقدميا االطراؼ المتنازعة حوؿ
الصحراء الغربية تحتوي عمى احصائيات مناقضة ومتباعدة تغمب عمييا االعتبارات
السياسية اكثر مف

()14

الدقة العممية يضاؼ الى ذلؾ باف عدد السكاف يعتبر مابيف

سبعوف الؼ وثمانوف الؼ وقد كثرت االحصائيات وتعددت االرقاـ دوف الوصوؿ
الى الرقـ الحقيقي يعبر عف حقيقة التعداد السكاني لمصحراء فينالؾ مف يقوؿ
ثالثوف الؼ نسمة معظميـ مف البدو الرحؿ

()15

ومنيـ مف يذكر مئتاف وخمسوف

الؼ نسمة معظميـ مف البدو الرحؿ ومف كؿ ىذه االحصائيات فاف االحصاء

77

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

االسباني يعد اكثر صدقا نظ ار النيا أي اسبانيا كانت القوة المسيطرة في الصحراء
وتقوـ بتنفيذ استراتيجية استيطانية في االقميـ

()16

المبحث الثاني

الخمفية التاريخية لمشكمة الصحراء الغربية حتى عاـ 1967
تعد مشكمة الصحراء الغربية امتدادا لعوامؿ تاريخية تجد اصوليا فى التطورات
التاريخية ،التي لحقت باالقميـ عبر مراحمو المختمفة مف الصعب التحدث عف تاريخ
الصحراء باعتبارىا وحدة محددة المعالـ قبؿ االحتالؿ االسباني وقبؿ اف يجرى

)17(.

تقسيـ القارة االفريقية بواسطة الدوؿ االستعمارية فى اواخر القرف التاسع عشر

اذف فكرة الحدود السياسية لـ تكف موجودة وخاصة فى اطراؼ الدوؿ االسالمية التي
تسكنيا قبائؿ بدوية وقد دخمت الصحراء الغربية ضمف اقاليـ شماؿ افريقيا وفي
االطار التاريخي العاـ الذي خضعت لو عموـ المنطقة مف حيث التاريخ البربري
والفينقي والروماني والفتح االسالمي حتى ظيور التنافس االستعماري حيث ظيرت
خالؿ ىذه الفترة عدة دوؿ بعد الفتح االسالمي عمى يد عقبة بف نافع عاـ
منيا الدوؿ االدريسية

()18عاـ 786ودولة المرابطيف مف

682

1147 _1038ودولة

الموحديف 116 __1147والدولةالمرينية 1465_1570والدولة السعدية 1562_1549
ثـ الدولة العموية مف _1659وحتى االف (،)19وتعد موريتانيا مف البمداف االفريقية التي
عرفت اقدـ الحضارات البشرية ووصمت الى درجات راقية مف التنظيـ السياسي
واالجتماعي

()20

والتاريخ المغربي القديـ يصور لنا شعب يبحث عف الوحدة راعيا

ليويتو غيو ار عمى استقاللو لذلؾ تخمص مف السيطرة الرومانية فى القرف
الثالث (.)21لقد اسفر انعقاد مؤتمر برليف عاـ  1884عف خضوع الصحراء الغربية
لالستعمار االسباني واعالف الحماية الكاممة عمية ومسؤولياتيا القانونية عمى االقميـ
سمتيا بالصحراء االسبانية وكاف ليا رد فعؿ كبير لدى سكاف الصحراء حيث اف
القبائؿ الصحراوية وسكاف المغرب بالرغـ مف السيطرة االستعمارية فقد اعمنت
رفضيا لمسيطرة االستعمارية االسبانية

()22

وفي الرابع مف تشريف االوؿ عاـ  1904تـ

توقيع معاىدة االتفاؽ الودي االسباني_ الفرنسي وبموجب ىذا االتفاؽ حصمت
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اسبانيا عمى اعتراؼ فرنسي بحقيا فى التصرؼ بالصحراء الغربية (،)23وقد اقتصر
تواجد القوات االسبانية في المناطؽ الساحمية اذ تعذر عمى االسباف التوغؿ الى
داخؿ منطقة الصحراءوذلؾ بسبب وجود المقاومة المسمحة التي اعمنيا سكاف االقميـ
وفي عاـ ،1914قاـ القائد االسباني بتفتيش الداخمة وكذلؾ راس طرقاية وبقي االمر
عمى ماىو عمية حتى عاـ
بمساعدة فرنسا

()24

 1927ثـ احتؿ طرقاية ورفع العمـ االسباني وذلؾ

وعمى اى حاؿ فاف السيطرة االسبانية منذ عاـ 1967_1884عمى

االقميـ الصحراوي جعؿ االقميـ يعيش حالة تخمؼ وفقر ومرض دوف االىتماـ
بالشوؤف الداخمية.
لالقميـ مف النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والصحية وكذلؾ
القير واالضياد مف قبؿ االستعمار االسباني الذي بقي فى المنطقة طيمة تمؾ الفترة
ولـ يترؾ االقميـ اال بعد اف خمقت مشكمة كبيرة بيف االشقاء فى منطقة الشماؿ

االفريقي مف العرب ( .)25ونتجية لميثاؽ االمـ المتحدة وتصاعد حركات التحرير فى
القارة االفريقية فقد تصاعدت الحركات التحريرية في االقميـ خاصة وقد اىتمت االمـ
المتحدة بموضوع الصحراء منذ عاـ

،1964وقد قامت البعثة بكؿ حرص عمى

الوقوؼ عمى الحياد واكدت الحكومة االسبانية رغبتيا في انياء استعمار االقميـ طبقا
لق اررات االمـ المتحدة وىي مستعدة لمتعاوف مع دوؿ المنطقة بغية تمكيف سكاف
االقميـ مف ممارسة حقيـ في تقرير المصير وفيما يتعمؽ باال ستفتاء وترى الحكومة
االسبانية ،اف شعب الصحراء االسبانية عبر عف رغبتة في االستقالؿ وعمى االمـ
المتحدة اف تحاط عمما بيذة الرغبة والتي يمكنيا مف استكماؿ تقرير المصير

اتفاقية مدريد الثالثية 1975
مخرجات االتفاقية الثالثية
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عارضت اسبانيا بشدة في بداية االمر اية مطاليب مغربية او موريتانية
فػ ػػي الصحراء وقاومت
مشروعات التقسيـ بسبب الدور الكبير الذي لعبتة الجزائر في الضغط عمى اسبانيا
نظ ار لحاجة االخيرة لمغاز الطبيعي الجزائري وىو مايفسر التشدداالسباني انذاؾ

()27

اال اف اسبابا داخمية فضال عف التطورات االخيرة في المنطقة خصوصا المسيرة
الخضراء في المغرب قد غيرت مف الموقؼ االسباني
اتفاقية مدريد في يوـ

()28

وقد وافقت اسبانيا عمى عقد

 1975/11 /14عمى الرغـ اف ،بنودىا ظمت سرية اال اف

البياف المشترؾ الصادر عف االجتماعات واف المفاوضات اسفرت عف نتائج مرضية
فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى الرغبة الثابتة مف التفاىـ بيف االطراؼ حفاظا عمى السمـ
واالمف الدولبيف

()29

وقد وافقت اسبانيا عمى انياء استعمارىا لالقميـ الصحرواي وقد

وافقت اسبانيا عمى تاسيس حكـ مؤقت لالقميـ حيث تحولت مسوؤلية االدارة الى
الجمعية العمومية الصحراوية ويعيف نائباف لمحاكـ االداري لالقميـ احدىمامغربي

واالخر موريتاني(،)30لقد اكدت بعد ذلؾ احتراـ رغبات الشعب الصحراوي الذي تمثمو
الجمعية العمومية واف الدوؿ الثالث ستقوـ بابالغ السكرتير العاـ لالمـ المتحدة بما
تـ االتفاؽ عميو طبقا لميثاؽ االمـ المتحدة واف اسبانيا ستحتفظ بنسبة  %35مف راس
ماؿ الشركة فوسبوقراع فضال عف حقوؽ وامتيازات لالسطوؿ االسباني لمدة
عشروف عاما

(.)31

20

اكتسبت شركة الفوسفات المغربية بنسبة  %65مف اسيـ شركة

فوسفوقراع مع ارساؿ خاـ الفوسفات المغربي والصحراوي الى معامؿ المعالجة في

اسبانيا ( .)32ومف المالحظ اف اسبانيا قبؿ توقيع االتفاقية ضمنت ليا مصالح

اقتصادية وعسكرية حيث اف االتفاقية اعطت ليا نسبة كبيرة مف ارباح الفوسفات
اضافة الى احتفاظيا بقاعدتيف عسكريتييف في الصحراء فضال" عف اليدؼ الكبير
الذي خطط لو ىو اشعاؿ نار الحرب بعد رحيميا

المبحث الثالث
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ردود فعؿ االطراؼ المتنازعة حوؿ الصحراء الغربية مف اتفاقية مدريد الثالثية
( المغرب وموريتانيا )
لقد عقدت اتفاقية مدريد الثالثية والتي قسمت الصحراء مابيف المغرب
وموريتانيا بتاريخ  1975/11 /14وعمى اثر ىذا التقسيـ الذي بداتو الدولتاف عقب
انسحاب اسبانيا عاـ ،1976ظيرت عدة اطراؼ مناوئة تطالب بحؿ عادؿ لمقضية
(،)34وقد اشتد الصراع بينيـ

واعطاء شعب الصحراء حؽ في تقرير المصير

دبموماسيا وسياسيا وعسكريا واف القوات المغربية دخمت االقميـ وبدات تقوي
مواضعيا وانيا كسبت المعركة سياسيا مما جعؿ كثي ار مف دوؿ العالـ يعترؼ بيا
اضافة الى انيا اعمنت تشكيؿ دولتيا في المنفى بالجزائر يوـ
باسـ الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية

(

)35

 27شباط ،1976

واخذت تنادي باستقالؿ االقميـ

وتحارب مف اجؿ التخمص مف السيطرة االسبانية وقد توالت التاييدات مف المنظمات
كمنظمة الوحدة االفريقية
واالشخاص ومنيـ لموريتانيا مف قبؿ االمـ المتحدة اذ اف الممفت لالنتباه الى اف
الصحراء ىي مورتيانيا ومورتيانيا ىي الصحراء ىما بمد واحد مف الناحيتيف الجغرافية
والسكانية كما اف مورتيانيا ابدت تقرير المصير عندما اثيرت المسالة 1965و1966
في منظمة الوحدة االفريقية وعموما فاف مطالبة مورتيانيا بالصحراء الغربية ىي
نتيجة مصالح وطنية ودولية

()36

.

المنظمات الدولية وموقفيا مف اتفاقية مدريد الثالثية -:
الموقؼ المغربي والجزائر وقوة البوليساديو مف خالؿ المنظمات الدوليةلقد اىتـ
المغرب بقضية الصحراء الغربية منذ عاـ

 1964خصوصا قرار الجمعية العامة

بتصفية االستعمار ولقد قدمت المغرب بمبادرات حوؿ الموضوع الى االمـ المتحدة
وظمت تطالب اسبانيا بانياء االستعمار وكذلؾ انضمت موريتانيا الى ىذه المطالب
كما انو تمكف مف اصدار العديد مف الق اررات التي كانت تقدـ بيا المجموعة
االفريقية في االمـ المتحدة حتى عاـ

1975

()37

والحكومات عمى اتفاقية مدريد

الثالثية طنا اف الممؼ الصحراء سوؼ يغمؽ باقتساـ الصحراء بيف المغرب
وموريتانيا اال اف التطورات التي حصمت في الصحراء واشتداد المعارؾ العسكرية
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والسياسية والدبموماسية تظير بشكؿ واضح وعادت المغرب تتحرؾ دبموماسيا ولـ
تعبا بوضع الصحراء الممتيب

()38

لقد كانت لموريتانيا موقؼ تجاه الصحراء الغربية

منذ عاـ  1960اال اف موقفيا لـ يظير االمنذ اتفاقية مدريد حيث كاف العمؿ الثالث
ىو الوحيد في عالقات اسبانيا بموريتانيا يتمثؿ في حماية الحقوؽ الصيد عمى جزر
الكناري وساحؿ موريتانيا وقد اضيرت زيارة بعثة االمـ المتحدة لموريتانيا مواقؼ
الحكومة الموريتانية وكذلؾ الموقؼ الشعبي حيث اف االحزاب والمنظمات
الجماىيرية واالجتماعية حيث كانت تطالب بضرورة دمج االقميـ الصحراوي
بموريتانيا وذلؾ مف خالؿ البعثة الزائرة

()39

كما عبر عف اتجاىو خالؿ بعض

المناسبات كزيارة بعثة االمـ المتحدة لممنطقة وفي النياية اذ كاف توقيع اتفاقية مدريد
الثالثية والتي مالت االمـ المتحدة الى قرارىا اما بالنسبة لقوة البوليساربو والدعـ
الجزائري والظروؼ الدولية كميا امو ادت الى استمرار الصراع الدبموماسي السياسي
وظمت قضية الصحراء في االمـ

المتحدة ()40

حتى رحيؿ اسبانيا عاـ  1976فانتقؿ

ممفيا الى منظمة الوحدة االفريقية اال انيا لـ تتمكف مف ايجادىا حؿ ليا خاصة
عقب اتفاقية مدريد الثالثية كما اف ثاتير الجزائر وجيية البوليساريو ومكانتيا بالقارة
االفريقية جعؿ كثي ار مف الدوؿ تعترؼ بالجميورية الصحراويةواف ظيورجيية
البوليساريو كاف عامال جديا فى اقميـ الصحراء اذيمثؿ عامال وطنيا وصحراويا واف
ظيورىا بشكؿ منظـ ودعـ الجزائر ليا قطع الطريؽ عمى القوى االقميمية الطامعة
في االقميـ

()41

الق اررات التي اتخذتيا منظمة الوحدة االفريقية بشاف الصحراء

الغربيةلقد تـ انعقاد المجمس الوزاري لممنظمة في ادريس ايابا في شير اب عاـ
 1970واتخذ القرار التالي بشاف الصحراء المرقـ  234والذي طمب فية بالحاح مف
اسبانيا اف تمتثؿ وبدوف تاخير الحكاـ ق اررات االمـ المتحدة الخاصة لسكاف
الصحراءالمسماه(الصحراء االسبانية)

()42

وقد جاء انعقاد المؤتمروذلؾ لمتسوية

النيائية لمنزاع عمى الحدود بيف الجزائر والمغرب واعتراؼ المغرب بجميورية
موريتانيا واف ياخذ بعيف االعتبار عزـ الدوؿ االعضاء الذي تـ التاكيد عمية اثناء
المناقشات ىو تحرير القارة االفريقية كمايمزـ اسبانيا مف أي اكثر وقت مضى ىو
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ايجاد جوحروديمقراطي ليتمكف فيو شعب االقميـ مف ممارسة حقو في تقرير المصير
واالستقالؿ في اقرب وقت طبقا لميثاؽ االمـ

المتحدة()43

كما يطالب القرار الدوؿ االعضاء المعنية مباشرةتكثيؼ جيودىا لدى
الحكومة االسبانية مف اجؿ تطبيؽ قرار الجمعية العامة لالمـ المتحدة المرقـ 2711
وخاصة موضوع االستفتاءوكماتؤكد عزـ الدوؿ االعضاء تحرير القارة االفريقية وكما
يؤكد عمى ذلؾ عناية لتطوير الوضع في الصحراء التي ماتزاؿ خاضعة لمسيطرة
االسبانية()44

ومف الق اررات التي اتخذت منيا قرار رقـ  344والذي يوكد عمى تصفية

االستعمار وقد اتفؽ الجميع عمى ضرورة انسحاب القوات االسبانية مف االراضي
المحتمة واف احتالؿ اسبانيا الجزاء مف المغرب النيـ المغرب فقط بؿ كؿ الدوؿ
االفريقية فاليذا نجد اف ق اررات المنظمة االفريقية ىي ق اررات ضعيفة عمى الرغـ مف
االجتماع داخؿ المنظمة االقميمية (.)45











الخاتمة

بعد الدراسة اف االسباب التي تدفع بالمشكمة الصحراوية مازالت مستمرة ىذه

المدة الطويمة دوف حؿ فالدور االستعماري التقميدي واضح حيث لـ ترحؿ

اسبانيا مف المنطقة دوف اف تترؾ الفرصة ميياة لمنزاع والصراع ىو الطعـ
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الذي ابتمعتو دوؿ المغرب العربي بقصد او دوف قصد مف اجؿ ادخاؿ المنطقة
كميا في صراع مستمر دوف امكانية التوصؿ الى حؿ سياسي مالئـ ومقبوؿ
مف قبؿ االطراؼ المتنازعة اف الدر الرئيسي داخؿ المشكمة لـ يكمف اال في

مواجية مواقؼ االطراؼ العربية واالفريقية التي يمكنيا اف تنيي النزاع وتقضي
االحتماؿ القائـ المتمثؿ في استنزاؼ الدماء والموارد االقتصادية في قضايا

اقميمية ضعيفة االفؽ والمطموب،االرتفاع بمستوى النظر لالمور الى مستوى

احتراـ المصالح القومية العميا لالمة العربية سواء فيما بينيا او فيما بيف العرب

واالفارقة مف جية اخرى كما تبيف مف خالؿ الدراسة اف اغمب الدوؿ االفريقية
قد وقفت بجانب الصحراوييف في النزاع وىو ماتجسد بشكؿ االليس فية مف

قبوؿ عضوية الجميورية الصحراوية في منظمة الوحدة االفريقية.
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