
تجاهه ااستفتاء تقرريیرر االمصيیرر في االصحررااء االغرربيیة؟ررةة أأخررىى ااالمنن في ددررجة االمهھمة مسيینجح محلسس  هھھھلل 	  
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 االمتحددةة ااألممم بعثة وواليیة تنتهھي حيیثث٬، االشهھرر لهھذذاا االددوولي ااألمنن مجلسس أأعمالل جددوولل على االغرربيیة االصحررااء مسألة ُتددررجج
 جاددةة إإجررااءااتت ااتخاذذمنن ااجلل  ااالجتماعع هھھھذذاا على معلقة ماللاآلووهھھھكذذاا٬، ف.  31 يیوومم بحلوولل) ميینووررسوو( االغرربيیة االصحررااء في

 عنن االبعثة اانحرراافف إإلى االررااميیة االمحاووالتت ووووقفف ٬،منن هھھھذذهه ااألررااضي ٬،االتي ططالل اامددهھھھا ٬،ااالستعمارر تصفيیة عمليیة لتسرريیع
.االغرربيیة االصحررااء شعبب مصيیرر لتقرريیرر ااستفتاء إإجررااء هھھھيااال وو ااألصليیة٬، مهھمتهھا 	  

 ررفضه وواالذيي ،2004 عامم في بيیكر جيیمس االسيید االمتحدةة لألمم االعامم لألميین االخاصص االمبعوثثبه  بعد االعمل االمعتبر االذيي قامم
لتركك االقضيیة   فرنسا غبةررنزووال عند  مجلس مستوىى على ااالستعماررتصفيیة  عمليیةبتجميید  االمتحدةة ااألمم قامت ، االمغربب
.جانبا  

	S( االسنويي تقريیرهه غوتيیريیس أأنطونيیو االسيید االمتحدةة لألمم االعامم ااألميین قدمماالماضي   2020 سبتمبر 23في يیومم   /	  
ما عداا  ، االغربيیة االصحرااء من ااالستعمارر تصفيیة بمسألة يیتعلق فيیما جديید أأيييیحمل  لم وواالذيي ااألمن، مجلس لىاا) 2020/938

 إلظهارر" االمنطقة سادد االذيي االعامم االهدووء" من خالله االتركيیز على ما ااسماهه االرااهن االوضع على لحفاظظل سعي ااالمم االمتحدةة
.االمنطقة في االبقاء على االمتحدةة ااألمم بعثة قدررةة 	  

	A االعامة االجمعيیة إإلى االمقدمم تقريیرهه في  /	 ااألمن مجلس" أأنن مجددًداا االعامم ااألميین أأكد ، 2020 سبتمبر 29 بتارريیخ 75/367  
) االراابعة االلجنة( ااالستعمارر ووإإنهاء االخاصة االسيیاسيیةمسائل اال لجنة" بيینما  "ووأأمن سالمم كمسألة االغربيیة االصحرااء مع يیتعامل
تتعامل معها  االمستعمرةة وواالشعوبب للبلداانن ااالستقاللل منح إإعالنن تنفيیذ بحالة االمعنيیة االخاصة ووااللجنة االعامة للجمعيیة االتابعة

 االمتحدةة ااألمم تتالعب كيیف يیالحظ أأنن للمرء يیمكن هناوو".   ستعمارراا تصفيیة وومسألة االذااتي بالحكم ال تتمتع ااررااضي على اانها 
.االدووليیة بالشرعيیة نفسها 	  

 االشرعي غيیر االمغربب الحتاللل نتيیجة االغربيیة االصحرااء شعب يیعيیشه االذيي االحقيیقي االوضع، في تقيیيیمه، غوتيیريیش يیعكس لم
 يیتعرضض حيیث االغربيیة بالصحرااء االمحتلة ااألررااضي على االمفرووضض االعسكريي االحصارر إإلى يیشر لم،  كما اانه ألررااضيیه
 ، ال لذنب ااررتكبوههعاما 30 وو االمؤبد بالسجناالمغربيیة وواالحكامم على االبعض  االسلطاتت قبل من يیومي ووترهيیب لقمع االمدنيیونن
 عاًما 45 من ألززيید قاسيیة ظرووفف في االمنفى فييیعيیش   االسكانن منآآخر  جزءووهناكك .  االمغربي اانهم عاررضو ااالحتاللل سوىى
 نتيیجة بالشعب االصحرااوويي لحق االذيي االمعنويي االضررر عن االحديیث غوتيیريیش تجنب لقد. االشتاتت في يیتسكعونن آآخرووننوو

.أأررااضيیه من ستعماررااالة يیتصففي  وعدهاب ااالمم االمتحدةة تفياالطويیل كي  اانتظاررهه 	  

 االمستمر نهبه ووال االغربيیة للصحرااء االشرعي غيیر ااحتالله في االمغربب تعنت غوتيیريیش يیدنن لم ، ذذلك من االعكس علىوو
 االدوولل من االعديید مع االمغربب أأبرمها االتي االصفقاتت قانونيیة عدمم يیفسر، كما كانن يیتوجب عليیه، لماانه كما  .االطبيیعيیة لموااررددها
.وواالزررااعة االصيید مثل مجاالتت في ااألووررووبي ااالتحادد ذذلك في بما ااألجنبيیة، وواالشركاتت 	  

 حقيیقة ذذلك في بما ووأأنشطتها، االميینوررسو حركة حريیة على االمغربب فرضهايی االتي االقيیودد أأمامم لسانه اابتلع غوتيیريیش اانن حتى
 االمغربب ااستثمارر" ذذكر عندما االمغربب صوررةة تلميیع فيووااضحة  نيیته كانت ووقد.  بها خاصة للوحاتت االبعثة مركباتت عدمم حمل

".عامة قنصليیاتت" وواافتتاحح" االتحتيیة االبنيیة في 	  

 لشعب عظيیما اززااجاالتي تعتبر اان االديیمقرااطيیة؟ االصحرااوويیة االعربيیة الجمهورريیةب يیشيید أأنن جوتيیريیش للسيید االمجديي من يیكن أألم
 في ددووررها إإبراازز االمهم منس أأليی. ااألفريیقي ااالتحادد في االمرموقة بمكانتهاوو ، االذيي يیفتخر بها كل االفخر،االغربيیة االصحرااء
 عدمم من االرغم على االمستمرةة االمتحدةة ااألمم جهودد مع بصرااحة االتعاوونن على حرصها جانب إإلى ووااألمن االسالمم ضمانن
 االغربيیة االصحرااء شعب  مقاوومة حقيیقة االمتحدةة لألمم االعامم ااألميین يیعكس أأنن االمجديي من يیكن أألم ،ووااخيیراا. عملها؟اائيیة جدوو

االمشرووعع؟ االحق أأجل من للنضالل مثاال االتي تعتبر 	  

 أأيي تحب ال فرنسا أأنن هو ووااحد لسبب االجارريیة االسيیاسيیة االعمليیة في االمشارركة من ااألفريیقي ااالتحادد الستبعادد مبيیتة نيیة هناكك
 االجمهورريیة عن وويیداافع االغربيیة االصحرااء لشعب االمشرووعع االنضالل يیدعم ااألفريیقي ااالتحادد ألنن ،بيینهم أأفريیقي صوتت

 مع للمصالحةلدعوةة هذاا ااالخيیر  ااألفريیقي ااالتحادد إإلى االمغربب اانضمامم غوتيیريیش يیستغل أأنن االمجديي من يیكن أألم.  االصحرااوويیة
!!. إإفريیقيیا في االقذررةة فرنسا مخططاتت يیحبط أأنن شأنه من ذذلك أأنن أأمم.  االصحرااوويیة؟ االجمهورريیة 	  

 للتحصيیناتت ةةاالمستمر ووبالتعزيیزااتت كيیلومتر 2700 طوله يیبلغ االذيي االمغربي االعسكريي االجداارر أأهميیة من غوتيیريیش قلللقد 
 تالقيلوومنعه  وواالحيیوااناتت االناسس حيیاةة على االجدااررهذاا  يیسببه االذيي االخطر على االضوء تسليیط عن وواامتنع.  طوله على



 االجيیش ااررتكبه االذيي االجسيیم ااالنتهاكك لوقف 2017 عامم في نفسه االعامم ميینلأل لقد ااصدرر مجلس ااالمن تعليیماتت. االعائالتت
 قائمة االمشكلة نفس تزاالل ال سنوااتت، ثالثث بعد االحظ، لسوء. الكركرااتتب االعاززلل االشريیط في 2016 أأغسطس في االمغربي
االمغربب. مصلحة على للحفاظظ غوتيیريیش إإهمالل بسبب 	  

 تسليیمها نتيیجة هذهه ااالررااضي شعب تجاهه بوعدها االوفاء في إإسبانيیا فشل إإلى االغربيیة االصحرااء تعودد عمليیة تصفيیة ااستعمارر من
 ااتفق أأنن بعد 1991 لسنة االنارر إإطالقق ووقف جاء. االدوولي للقانونن صاررخخ اانتهاكك في 1975سنة  االمغربيیة للمملكة لهذهه ااالخيیرةة
 إإطارر ااتفاقق على االمغربيیة وواالمملكة) أأوورروو دديي وورريیو االحمرااء االساقيیة لتحريیر االشعبيیة االجبهة( االبوليیسارريیو جبهة االطرفانن،
 نقص بسبب تجميیدهه فتم  .االدووليیيین االمصلحة أأصحابب كل إإجماعع ووددعم  على حصل االذيي االمصيیر، لتقريیر ااستفتاء إلجرااء
.فيیما بعد للمغربب االسيیاسيیة ااإلررااددةة 	  

 االجمعيیة قراارر في جاء كما االغربيیة للصحرااء االمحتلة االقوةة هو االمغربب أأنن تجاهل االعامة ألمانةال لوو ااألمن لمجلس يیمكن ال
 في االغربيیة االصحرااء لشعب للتصرفف االقابل غيیر بالحق ننايیعترف هما نفسه االوقت ووفي).  XXV( 2625 االمتحدةة لألمم االعامة
 هو نهايیسلك االذيي ااالتجاهه أأنن ااالعتبارر في يیأخذاا أأنن يیجب ، لذلك .االمنطقة لهذهه االشرعي االمالك ألنه، ووااالستقاللل االمصيیر تقريیر
 تقريیر في االمشرووعع بحقه ال يیتمتع االغربيیة االصحرااء شعب مادداامم ااستقرااررال وو سالمم في تعيیش لن االمنطقة ألنن مسدوودد طريیق
.ووااالستقاللل االمصيیر 	  

 لمقترحاتت االكامل االنص على ،) 1991( 658 قرااررهه في ، ااألمن مجلس وواافق عندما مهمة خطوااتت االمتحدةة ااألمم ااتخذتتلفد 
 تلك تنفيیذل خطة حددد، وو1980 أأغسطس/  آآبب 30 في ، االمغربيیة وواالمملكة االبوليیسارريیو جبهة ، االطرفانن قبلها االتي االتسويیة

 ااألمم ميیثاقق ووفق االدووليیة االشرعيیة تطبيیق تجاهه اللتزااماته ااالمتثالل في بعد مسؤووليیته االدوولي االمجتمع يیتحمل لم  	.االمقترحاتت
 يیصونن لكونه االغربيیة االصحرااءمن  ااستعمارر تصفيیة عمليیة أأساسس ظلاالذيي ) XV( 1514 االقراارر ، خاصةووقرااررااتها االمتحدةة
	.ووااالستقاللل االمصيیر تقريیر في للتصرفف االقابل غيیر هذهه ااالررااضي شعب حق ااحتراامم   	  

 تعزيیزل  االصرااعع أأمد إلطالة االمناووررةة إإلى سيیلجأ االمغربب أأنن ااألوولل في موعدهه ءااالفشل في تنظيیم ااالستفت حيین ووااضحا كانن
 لصالح للتحيیز فرنسا ططولضغ ، االعامة ووااألمانة ااألمن مجلس ووخاصة ، االمتحدةة ااألمم أأذذعنت لقد.  للصحرااء االغربيیة ااحتالله
 هذهه مع تعاملهم طريیقة تغيیيیر ، االداائميین االخمسة ااألعضاء ووخاصة ااألمن، مجلس على أأنن يیعني ووهذاا .االمغربي االمحتل
ووااذذاا لم  .االغربيیة االصحرااء لشعب االمصيیر لتقريیر ووشفافف وونزيیه حر ااستفتاء إإجرااء هو للتطبيیق االقابل االوحيید الحل، فاالقضيیة

 منصبه إإلى االشخصي االمبعوثثعوددةة اانن كما .  سيیحدثث ما ال تحمد عقباههف ، لقائمةاالحالة ااالنسداادد يیضع مجلس ااالمن حداا 
.غامضةاالداائميین  االخمسة ااألعضاء موااقف جديید مادداامتبال لن تأتيسوفف  	  

	  


