


 
  

. إن الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة النض�ال من أج�ل التحري�ر ح�تى اس�تعادة1975 ديسمبر 17األربعاء "
سيادته. العدالة تدعم نضال الصحراويين بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب".

اول صبورة كتب عليها باللغة االسبانية و العربية في بداية التعليم الصحراوي اثن�اء بداي�ة اللج�وء في الجزائ�ر و ه�و
ما يظهر مدا اهتمام الدولة الصحراوية بتعليم شعبها. 

تم اختيار مادة الثقافة الصحراوية لتغذية محتوى هذه الوحدة التعليمية لتكون بمثابة مكتبة لمراجعة وتوجيه الطالب
في المدارس المتوسطة والثانوية للتعليم في الجمهورية الصحراوية. وهي من اعداد الباحث و االنثربولوجي باهيه

محمود أواه. 
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ماذا نعرف عن الصحراء الغربية؟

 دقايق سوف نتعرف بالسؤال التالي علي هذه المنطقة ، وكأنها مسرحية تقودنا في النهاية إلى واقع ملموس: م��ا4في 
". ، ذكري��ات تاريخي��ة متقاطع��ة.53هي الصحراء الغربية؟ ، و هنا مقتط��ف من الفيلم الوث��ائقي االس��باني "مقاطع��ة 

سوف نفكر مًعا في السؤال الذي تم توجيهه إلى العديد� من األش��خاص اإلس��بان والطالب من جمي��ع المس��تويات بحثً��ا
عن اإلجابة الصحيحة.

 في النهاية يجب أن ننظر إلى رد فعل األشخاص الذين تمت مقابلتهم على اإلجابة الصحيحة التي ال يعرفه��ا البعض.
من هنا س��نذهب إلى أبع��د من ذل��ك للتع��رف على ج��وانب ثقاف��ة وت��اريخ ه��ذه المنطق��ة القريب��ة من إس��بانيا وذاكرته��ا

 يوض�يح المعلم و في النهايةالتاريخية االستعمارية. نشاهد الفيديو ونترك الطالب يع�برون عن انطباع�اتهم عن الفلم.
اكثر اإلجابة حول ما هي الصحراء الغربية كوطن للصحراوين؟

https://youtu.be/p_Tv0CtqFZ4

بطاقة بريدية� لمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية في السبعينيات و نهر الساقية الحمراء و ساحة الكنيسة

(Plaza de la Iglesia, El Aaiun)

الجغرافيا والتاريخ

كعرض تمهيدى لمقدمة الصحراء الغربية وثقافتها. شرح موجز في خمس دقائق بناًء على في��ديو الرس��وم المتحرك��ة
ألليكس س��الو لفيلم "أطف��ال الغي��وم" للمخ��رج خ��افيير ب��ارديم وألب��ارو لونڭوري��ا. اع��رض الفي��ديو للطالب ، اش��رح

فيةص�� دون اس��تكمال ت1976الجغرافي��ا ون�اقش ح��ول  المس��تعمرة اإلس��بانية الس�ابقة ال��تي تخلت عنه��ا إس��بانيا ع�ام 
االستعمار و استقاللها: 

https://youtu.be/QEIcWg2WJyc

 

https://youtu.be/QEIcWg2WJyc
https://youtu.be/p_Tv0CtqFZ4


اترك الطالب يفكرون بشكل مستقل حول البلد ، ماذا يعرفون عنه؟ ما الذي يمكن أن يشاهدوه او يس��معوه من آب��ائهم
أو أجدادهم  أو يشاهدوا علي التلفزيون حول البلد ؟ ... قم بإنشاء نقاش قصير بين الطالب.

خريط الصحراء الغربية المورثة عن االستعمار

اثار تاريخية لمسجد مدينة السمارة المؤسسة من طرف العالمة الصحراوي الشيخ ماء العينين

المعلم في النهاية يق��وم بخالص��ة بع��د االس��تماع ومالحظ��ة الطالب وإب��داء رأيهم ح��ول محت��وى ع��رض الفي��ديو عن
الموضوع .



الثقافة الصحراوية: مختصرات  

 من غالف كت��اب "دون كيش��وت ع�زري البادي��ة، لوحة للرس��ام افظيلي لخليف��ة في اس��تجمام "كيش��وت الص��حراوي
الصحراوية"

نشأ المجتمع الصحراوي بعد القرن العاشر بعد النزوح العربي لشمال إفريقيا لنشر الدين اإلسالمي. منذ تل��ك الف��ترة،
اختلط المستوطنون األمازيغ األفارق��ة الق��دماء ، أي الص��نهاج بالقبائ��ل العربي��ة من ش��به الجزي��رة والمس��توطنين من
إفريقيا السوداء. إن الشعبين المسمى "بيظان" في الصحراء الغربية وموريتانيا واللذان يتشاركان نفس اللغة والثقاف��ة
يتشكالن من هذا النسيج االجتماعي. كانت الصحراء ككي��ان م��ا قب��ل االس��تعمار تُع��رف بدول��ة البادي��ة. ك��انت م��دنهم
عبارة عن محصر ، تجمعات كبيرة من الخيام ، التي تم تنظيمها حول الحكومات التي قادته��ا شخص��يات مختلف��ة من
زعماء القبائل والحكماء والعلماء والشعراء والقضاة والمرابطين والحرفيين ومربي الماشية والصيادين والمحاربين.
دافعت هذه األشكال من الحكومة عن ح��دودها من ال��دخالء األج��انب ، وخاص��ة  الفرنس��يين واإلس��بان والبريط��انيين

 ح��تى الس��تينيات ،1884والبلجيكيين والبرتغاليين. تلك كانت القوى الغربية التي استعمرت القارة األفريقية من ع��ام 
والتي كانت فترة إنهاء االستعمار واستقالل الشعوب األفريقية. 

راجع الفلم و استخلص:

https://youtu.be/a2Bb2aYqJgk

  

https://youtu.be/a2Bb2aYqJgk


الخيمة  الصحراوية العريقة في هوية مجتمع البيظان الحساني في الصحراء الغربية و موريتانيا

: اللغة المنطوقة هي الحسانية ، وهي مزيج بين اللغة العربية واللغة األفريقية القديم��ة.� اللغ��ة الثاني��ة ال��تي يتماللغة• 
التحدث بها هي اإلسبانية ، الموروثة من الحكم االستعماري اإلسباني

 هو اإلسالم في تعايش مع الدين المسيحيالدين• 

 هي الحسني والمديح ، وهو نشيد دينيالموسيقى• 

: آلة التدينيت التي يعزف عليها الرجل والمرأة ، والناي التقليدي نيفارا الذي يعزف علي��ه الرج��ل ، والطب��لاآلالت• 
األفريقي الذي يعزف عليه كالهما.

 وتتك��ون من الملحف��ة والرمباي��ة واإلزار للنس��اء و الس��روال و الدرع��ةالمالبس التقليدي++ة االفريقي++ة الص++حراوية• 
ڭراڭل األفريقية ، والعمامة العربية من القماش األسود للرج��ل. النع��ال الجلدي��ة البيض��اء أو الص��فراء المعروف��ة باسم

ويوجد نوعان منها خاص للنساء .

الثوب التقليدي للمرأة الصحراوية ، الملحفة



الشعراء والعلماء الصحراويون بداراريعهم وعماماتهم )اللثام(

اآلالت الموسيقية التقليدية الصحراوية ، الطبل  االردين والتدنيت

المنزل التقليدي للعائلة الصحراوية هو "الخيمة" ، وهي مصنوعة من وبراإلب��ل م��ع ش��عر من س��اللة من الم��اعز• 
المحلية تسمى سيكا

أكثر الحيوانات تبجيال في الثقافة الصحراوية هي الجمل والغزال. تفردهم وقيمتهم وتقديرهم تجعلهم قص��يدة للب��دو• 
الرحل. إنهما حيوانان متكرران للغاية في بالغة شعر الشعراء العظماء. الجمل هو ثروة روحية ومادية

الشجرة الوطنية للحيوانات الصحراوية هي شجرة األكاسيا الشائكة التي تسمى طلح��ة وال��تي ال تحت�اج إلى الكث��ير• 
من الم��اء. ظله��ا وأوراقه��ا واقص��انها وزهرته��ا المس��ماة األنيش وخش��بها وحطبه��ا يحظى بتق��دير كب��ير من قب��ل

الصحراويين.



حكايات وشخصيات الرواية الشفوية الصحراوية

تعتبر القصص الشفوية في األدب الصحراوي وشخصياتها وأخالقها وسيلة تعليمية� لتحفيز وتثقيف المجتمع بشكل
عام دون استبعاد العمر أو الجنس. تنتقل القصص في المجتمع الصحراوي في األسرة ، خاصة من األجداد إلى

األحفاد. من األوقات المفضلة لرواية هذه القصص في الليل قبل النوم ، كطريقة لنوم الطفل في األساطير المدروسة.
في اليوم التالي ، من المهم أن تناقش مع أصدقائك القصص التي تعلمتها في الليل، كشكل من أشكال التفاعل

االجتماعي التربوي.

القصص واألساطير الصحراوية هي قصة ألفية حيث ال يوجد نقص في الحنين إلى الماضي والرغبة في العودة إلى
األماكن والجبال والمستنقعات التي ال تتجاوز حدود مناطق الصحراء الغربية في تيريس وزيمور ، وهو سيناريو

للبقاء من بعض الحيوانات الشخصية التي تجسد حزن وفرح وسالم وعمل وجفاف وكثرة سكان الصحراء. هذه
القصص هي جزء من الخيال الشعبي ، على الرغم من أنها قد تكون مصدرها في الحكايات التي حدثت بالفعل.
القصص الصحراوية األكثر شهرة تقودها شخصيات تتغذى على التقاليد الشفوية األفريقية العظيمة ، والتي هي

أيًضا ، في معظم الحاالت ، خرافات نموذجية وتعليمية .

 تحت شجرة طلحعائلة

من أشهر الشخصيات في الرواية الشفوية الصحراوية شرتات أو جرفاف. ليس له شكل مادي دقيق ، إنه نوع من
الحيوانات ، يتخيله الجميع بطريقتهم الخاصة. لكن بالنسبة لخيال األجداد ، فهو يشبه الدب الشره. إنه شره ، جشع ،

فظ ، كاذب ، جبان ومضحك للغاية ، خالصة وافية من العيوب التي تثير استياء شديد في المجتمع الصحراوي ،
على الرغم من تمثيلها في قصص مضحكة للغاية. شرتات هي شخصية تم وضعها كمثال لما ال يجب فعله. محاولة
التفوق على اآلخرين واالستفادة منهم ، على الرغم من أنه عادة ما يصاب بخيبة أمل. حكايات شرتات هي حكايات

كثيرة في المجتمع الصحراوي لدرجة أنه حتى عبارات من هذه تستخدم النتقاد سلوك معين ال يقبله المجتمع.

 شرتات بطريقة لطيفة للغاية في القصيدة التالية:1شعرتوصف الشاعر الصحراوي محمد سالم أبنو  

الصيفة البهلوانية و المضحكة لشرتات 1



  شرتات  2

انا نعرف عنك فم 

اف مكانك  متخزن تصنت

لناس اترد اروياتك يلمشعور

وانت تظحك من نفسك زين

و اتعيش احالم و ذكريات امن الخيال

و اتعيش احالم الشفت امن الحيا

في اليل ؤ تحت انجومو الصحراء

ك مفگوع تذكر عن

ؤ مرء تذكر عنك تظحك فرحان.

ؤ في اظالم الليل اباش اتخفف عطشك

تتخيل شكوى تنخظها املنا من لبن البل

ڭمرءلاو الحسيان امالن امن الماء البارد يتالش تحت اصباح 

 جوعك لقديم عدت اتخازي اترڭدو اباش 

و اتصبرعغلك باالبطيخ اللي فلمحرث

 ؤ لمفسس ذاك اللي في الزبدة مردوم

 امالناتڭمحو اتفكر في اسراير من زرع ؤ 

و تتخيل تصياح الخرفان و اعيات ؤراهم ذوك السراح

و امللي تذكر مرط ؤ ظحك اصحابك فيك

 ؤ النيرب ؤ الذيبالڭنفودمثل 

ؤ خدعك بين البهايم و الناس 

 لقديم اباش اتالهيارڭسكؤ هولك و 

ملك الغابة و بيه الدوخ ركب النعام و طير البزان.

 

حلم الذليل الغالب .

ابياظ نيتك و الحب المكنون لك صيف من ميزاتك.

انا نعرف عنك فم 

باحر شتواسي ، حشمان و النك زاعم

من كفنك لهي تظهر.

ظاحك متبسم

مڭطوع اف دراعة من سيڭك 

و مسرور اباش اتوزع

ترجمة حرة من الحساني الي االسبانية لقصيدة شرتات للكاتب باهية محمود أواه 2



 و اتصافح و اتماري ترك  ڭلت الهم عنك جايب فرحتهم. 

كتاب حكايات صحراوية عن جدي للكاتب باهية محمود و كونتشي مويا

تعريف لشخصيات الرواية في االدب الصحراوي

 )القنفذ( هو أذكى الحيوانات. وهو معروف بمكره وذكائه ولطفه الظاهرڭنفودلا

. إنه طائر مسالم ، وسيط في النزاعات ، جبان ومعروف بريشه الجميل.الحبار 

)با امحمد( مخادع ، سارق ، ماكر ، صديق جيد للقنفود لكنه يعاني من حيله.الذيب 

 )أالرنب( ضعيف ويتحكم فيه العظماء بسبب هشاشته الجسدية.النيرب

 تشتهر البقرة ببراعتها وطابعها السلمي الذي يجعلها عرضة للحيوانات الشرسة مثل األسد ،البڭرة

، )الضبع( ، ينتمي إلى الفرقة التي تميل دائماً لصالح )األسد(.الظبع 

. ، )األسد( هو ملك الحيوانات الصغيرة والكبيرة. استبدادي يمارس سلطته باستخدام القوة والالمباالةالسبع

مع األخذ في االعتبار خصائص هذه الشخص�يات في الرواي�ة الش�فوية الص�حراوية ، س�وف نفك�ر في األخالق لك�ل
واحدة من قصص الحيوانات هذه ونعرف كيفية التعرف عليها.

من القصص التالية ، يجب على الطالب اكتشاف نكتة الشخصية والتفكير في الدروس المخفية في كل قصة.



عودة شرتات

ذهب شرتات ، كما هي العادة في البادية ، في رحلة بحثً�ا عن الم��ؤن للعائل��ة. عن��د ع��ودتهم من ه�ذه ال��رحالت ، من
المعتاد أن يأتوا محملين بالهدايا ، وخاصة عق��د التم��ر والحل��وى ، جلي��دت إتم��ار ، لألطف�ال. وم��ع ذل��ك ، لم يحض�ر

 ، ركضوا إلى لم اليه بحثًا عن هداياهم. بمج��رد أن أح��اطوا بش��رتات:الفريڭشرتات أي شيء. عندما اكتشفه أطفال 
طالبين حلوياته وقالئد التمر ، قال لهم لكي يتركوه : 

هل ترون تلك الكومة؟ خلفها هداياكم-

ركض األطفال نحوها على عجل. في منتصف السباق ، نظر شرتات إلى األطفال وقال لنفسه

واذ كان صحيح أن هناك هدية؟

.وهرع و هو يجري إلى هناك ، متجاوًزا األطفال

في فلسفة االدبيات االخالقية  في الصحراء ال يمكنك أن تكذب. ال أحد يكذب ويتخلص من كذبه.

   القنفذ وابن آوى والراعي  ڭنفود،  ل  ا

 بالن��دم على  ڭنفود  ل  ا الذكي خروفًا من غنم الراعي وأكل��وه. ش��عر   ڭنفود  ل  افي ذاة يوم سرق الذيب وابن آوى وصديقهم 
الضرر الذي سببه للراعي وأغنامه. كان هو الذي الهاه بغناء ورقص له أغنية تق��ول "إنعج��ة إلي فلب��اطن ماله��ا م��اه

"فاطن

مع األسف الذي شعر به ، وعد نفسه أنه سيساعد الراعي على االنتقام من ابن آوى. وذات يوم في الوادي حيث ك��ان
 وحي��اه بلط��ف. جلس مع��ه م��دة طويل��ة يس��أله عن حيات��ه وحي��اة غنم��ه ،ڭنفودلاالراعي ي��رعى غنم��ه ، اق��ترب من��ه 
.والمراعي ، وهل يكثر من اللبن أم ال

ڭنفودلانظر إليه الراعي بحزن ، وأخبره أنه فقد أفضل شاة في القطيع ، التي أعطته أكبر قدر من الحليب. نظر إلي��ه 
بعناية وسأله بحزن: كيف كان األمر؟

"قال الراعي: "لقد قتلها ابن آوى وحيوان صغير آخر ال أعرف من هو.

قال الڭنفود: "أعدك ، أن ابن آوى الماكر الذي قتل أفضل خرافك سيدفع ثمناً باهظ�اً". ق�ال ل�ه وداع��ا وذهب الڭنف��ود
.للبحث عن ابن آوى

مابالك ياصديقي ، كيف يتمّكن الراعي من اللحاق بك! كن ح��ذًرا ج��ًدا ألن��ه في حال��ة مزاجي��ة س��يئة للغاي��ة ألن��ه فق��د
أفضل خرافه. 

الڭنفود على ابن آوى أن يذهبوا للتخييم تحت ظالل أكاسيا ، للراحة مًعا هناك. مرة هناك قال البن آوى اقترح

أرى أن شعرك طويل جًدا ، دعني أربطه حتى ال يزعجك في حال طاردنا صاحب األغنام. اعتقد ابن آوى أنها فكرة
جيدة:

نعم ، نعم ، نعم ، أشكرك يا صديقي ، إذا لحق بنا الراعي سيقتلنا.

 الذكي يروي له قصصه و هو يجدل شعره ، والص��ق ل�ه احج��ار متدحرج��ة م��ع أحج�ار ص��غيرة ب��داخلهاڭنفودلابدأ 
تحدث الكثير من الضوضاء عند تحريكها.

 ، بمجرد انتهائه من تجديل شعره ، وارتفعا كما لو كان خائفًا ، وه��وڭنفودلاعند ما نام ابن آوى ، األمر الذي استغله 
:يصرخ في وجهه و يقول له

!ابن آوى ، اركض ، لقد لحق بنا الراعي وأصدقاؤه بالفعل.



نهض ابن آوى وبدأ يركض مذعوراً. وبينما كان يجري ، اهتزت كل المحار التي ك��انت في ض��فائره وض��ربته على
رأسه. وركض وركض واستمع للقنفود الذكي الذي صرخ في وجهه و يقول له:

! فوقك ، احفظ نفسك يا صديقي.السلوڭياركض ، كل الرعاة وكالبهم 

. الڭنفودومن كثرة الجري والخوف الذي كان في جسده ، كاد ابن آوى أن يغرق بسبب المسرحية التي لعبها عليه

ما هو المغزى من هذه القصة؟

 يتعلق األمر بالتفكير والحكم على سبب لعب الڭنفود ضد ابن آوى. 

يتعلق األمر بع��دم الالمب��االة تج�اه إس�اءة معامل��ة المستض��عفين. يجب أن تتحلى بالش�جاعة لمس�اعدة اآلخ��رين بغض
النظر عن التكلفة.

لوحة زيتية ، "الراعي الصغير" للرسام فظيلي لخليفة

التزام معاهدة االوحوش

التقت جمي��ع الوح��وش بالحيوان��ات األض��عف ووع��دت بع��دم إي��ذاء أي من الحيوان��ات األع��زل مث��ل البق��رة واألرنب
الڭنفود. والغزال والماعز واألغنام والدجاج والحبارى و

منذ ذلك الحين عاش الجميع في س�الم. ولكن في ي��وم من األي��ام ، س�قط األس��د عن��دما ك��ان يح��دق في ب��ئر و بقي في
قعره، مرت البقرة وسمعت أن األسد يطلب المساعدة،انحنت البقرة وقالت له:

إذا أعطيتني كلمتك بأنك لن تفعل شيئًا بي ، فسوف أخرجك من هناك.

كل التزامي بوعدي مثل األيام الماضية و لن نؤذيك� يا سيدة ، فاكا - رد األسد-  

أنزلت البقرة ذيلها وقالت له امسك بذيلي:

انتظر بقوة، سأجذبك.



و عندما انقذ من ما كان فيه من حالة خطر، لم يترك األسد ذيل البقرة ، وصرخت البقرة في وجهه قائلة له

مهال ، ولكن دعني أذهب ، لقد خرجت من الخطر اآلن.

نعم ، نعم ، أعلم ، لكن دعني أتنفس أوالً. وفتحت فكيه الضخمين ...

االلتزام واألخالق اإلنسانية أسس أساسية للتفاهم الجيد والتعايش السلمي بين الجميع. ال يحق لألقوياء أن يلتهم��وا من
يحافظون على نواياهم الحسنة لمساعدة اآلخرين.

خدعة لحبارة

يقال أن الڭنفود لم يخدع قط من قبل أي حيوان ، باستثناء الحبارة ، ذات يوم ، سئمت الحبارة حقيق��ة أن القنف��ود ك��ان
:دائًما في كرة وأن الجميع يخدشون أنفسهم عندما اقتربوا منه ، قالت له

الڭنفود ، لدي كرة من الخيط وأريد فكها ، كيف أفعل ذالك؟ الرجاء مساعدتك.اسمع ايها

أجابها الڭنفود:

األمر بسيط للغاية، خذي الكرة ، وحلق بها إلى ارتف��اع كب��ير وق��ومي بإس��قاطها من الف��وق. س��ترى كي��ف تتكش��ف و
تنفتح.

قبل أن ينهي إجابته ، أمسكت به الحب��ارة وحلّقت عالي��اً ، ومن هن��اك رمت��ه الى االرض. س��قط الڭنف��ود على األرض
وانفتحت قبعته الشوكى.

ال ينبغي افتراض الذكاء ألن هناك دائًما آخرين أكثر عقاًل مما يعتقده المرء. الصدق دائما هو الحكمة والذكاء.

الحبارة ، الثعلب والرعاة

ذات مرة جاء ابن آوى إلى عش الحبارة وأكل بيضها، عندما اكتشفته الحبارة ، طارت و حلقت فوق المكان ، متتبًعة
آثاره لتكتشف من الفاعل لتنتقم منه. وجدته أخيًرا واستقبلها بمكر كما لو أنه ال يعرف ش��يئًا عن الج��رم ال��ذي ارتكب��ه

ضدها. 

تحدث االثنان عن الطعام ، واشتكى ابن آوى من أن�ه لم يأك�ل من��ذ ف�ترة طويل�ة، ش�عرت الحب��ارة ب��الحرج مم��ا ك�ان
يخبرها بهه واقترحت عليه صفقة.

ابن آوى ، أثق كثيًرا في كلمتك ، وإذا لم تكن أنت ، فلن أخبرك عن اقتراحي. في منطقة بعيدة تماًما عن هن��ا ، يوج��د
واد ترعى فيه الخرفان واألغنام والماعز، وأعتقد أنه المكان األنسب ل�ك إلش��باع ش�هيتك،س��أحملك معلق�ا في س�اقي.
عندما نطير فوق الرعاة ، سوف أنزل إلى ارتفاع معين حتى يتمكنوا من تمييزك جيًدا، وسيقولون "يا ل��ه من ع��ار ،
الحبارة  تطير و تحمل معها ابن آوى" ، و انت عليك أن تجيبهم عندما أنزل" و ما شئنكم انتم في هذا؟ ، ال تتدخلوا ،

 "إنها ابنتي عمي لحبارا.

فعل الثعلب ، كما أمرته لحبارا ، أمسك بساقيها بفكيه و حلقت به، ولم��ا بلغ��وا الرع��اة، فتح الثعلب فكي��ه عن��د النط��ق
بالحكم المتفق عليه وسقط على الرعاة الذين ضربوه بشدة.

وبهذه الطريقة وقع الثعلب في الفخ الرهيب الذي نصبه له الحبار.

ال تقلل من شأن اآلخرين أو تسيء إليهم ألن أفعالك في بعض األحيان قد تجلب لك عواقب وخيمة.



لوحة زيتية ، "الرحل على الجمال" للرسام فظيلي لخليفة

حقوق اإلنسان في الممارسات االجتماعية و االعراف الصحراوية

بسبب قسوة الحياة في الصحراء ، فإن التضامن وحقوق اإلنسان بين سكانها عام�ل أساس�ي للوج��ود. ول�دت المف�اهيم
:التي تشكل جزًءا من الممارسات االجتماعية للثقافة من هذه الفلسفة ، مثل الفئات التالية التي سنشرحها بإيجاز

 كتع�ويض وتش�جيع للمص�الحة ال�تي نتجت عن ال�دعاوى القض�ائية بين الع�ائالت أو بين القبائ��ل، تتك��ونالتعرقيب++ة:
، وتل�بي مط�الب ط�رفينش�كل أبي�ات ش�عريةالتعرقيبة من لفتة تضامن يمكن أن تكون مادية أو لفظي�ة ، مكتوب�ة في 

دخلوا في أحد النزاعات االجتماعية التي عادة ما تكون ناجمة عن الماء ، وماشية اإلب��ل ، والم��وت ال��ذي تس��بب في��ه
الشخص ، التوفيق بين الزيجات التي انفصلت بسبب الخالف، من بين أسباب اجتماعي�ة أخ�رى. ق�د تك�ون التعرقيب�ة

من صنع الخاطبين المرأة مطلقة إلظهار المحبة واالستمتاع بحياة جديدة مليئة بالسعادة واالستقرار االجتماعي.

 هي بادرة أخرى للتضامن اإلنساني يساهم بها المحظوظون في تربية مواشي اإلبل في مس��اعدة المحت��اجينلمنيحة:
والضعفاء، سواء كان ذلك في أوقات المجاعة أو سنوات الجف��اف أو في الس��نوات الجي��دة عن��د احتي��اج بعض األس��ر

التي ليس لديها المواشي لالستفادة من حليبها.

 أو عندما ال يكون لديهم جمال لنقل أمتعتهم أو جلب الماء أو اإلم��دادات ال��تي يحت��اجون إليه��ا، ويلج البعض في ه��ذه
الحاالت الى ما يسمى بالمنيحة التي تؤخذ من حيث االحتياج اليها ويجب إعادتها طالما احتاجت األسرة في المستقبل
إليها. تُعطى اإلبل الخاصة بالتنقل واإلبل المدرة للحليب اي األلب��ان للعيش في الص��حراء. في ه��ذه الحال��ة، ع��ادةً م��ا
يتبرع المساعدون ب��األنثى نهائيً��ا ، لكن النس��ل ال��ذي س��تنتجه س��يكون دائمً��ا ملكً��ا للمت��برع وس��يتم تم��يزه بم��ا يس��مى

بالعالمة اي الحرف الذي تعرف به ابل المتبرع.

كحماية في سياق حقوق اإلنسان التي تمارسها الثقافة الص��حراوية، وهي تتمث��ل في توف��ير الحماي��ة ألولئ��ك   لحرمة:  ا
الذين يفرون من االضطهاد ، سواء أكانوا عائليًا أم قبليًا أم من أي خلفية عرقية. يتعلق األم��ر بمنح اللج��وء والحماي��ة
لألشخاص الذين يحتاجون إليه على مستوى كل عائلة أو قبيلة أو عشيرة اجتماعي��ة. يحظى ب��احترام كام��ل طالم��ا أن

مقدم الطلب ال يزال متحداً مع العائلة أو القبيلة التي حصل على حمايتها. 

ه��و ن��وع آخ�ر من مس��اهمة ال��ترحيب وال��دعم االجتم��اعي عن��دما يك��ون ل��ديك ج��ار جدي��د أو في االحتف�االت الڭود:
االجتماعية أو الدينية� بين العائالت والجيران. ال يُعطى بدافع الض��رورة، ب��ل إلظه��ار النواي��ا الحس��نة والص��داقة بين



أفراد المجتمع. لكن في هذه الحالة، يأخذون دائًما في االعتب��ار الج��يران المحت��اجين ، خاص��ة في االحتف��االت الديني��ة�
عندما ال تملك العائالت القدرة الشرائية لوجبة أو ترتدي زيًا جدي��ًدا ، وهي األح��داث ال��تي تنص عليه��ا تع��اليم ال��دين
اإلسالمي ، كما في حالة عيد ميالد النبي محمد عندما يجب على جميع المؤمنين ارتداء مالبس جديدة في هذا العيد.

، سنستنتج مما يخبرنا ب��ه المؤل��ف باهي��ة محم��ود أواه في ه��ذه القص��ةوتربية المواطنين في حقوق اإلنسانبالتفكير 
القصيرة تحت عنوان: "استبداد المنفى واالحتالل األجنبي"

إن حالة وعواقب النفي من الظروف الشخصية والتفكير فيها انطالقا من  حالتي و تجربتي كمواط��ني من الص��حراء
الغربية ، هذه الوضعية تعاش وال تشعر بها فقط من خالل حقيقة المنفى من موطن األصلي أو مسقط ال��رأس. هات��ان
الحالتان، حالة المنفى وعواقبه، هم�ا المنفى القس��ري وأن المنفى يخت��بر بم��ا يتج�اوز الوض��ع اإلنس�اني. لق��د ش��عرت
بالنفي مع الحيرة في سنوات مراهقتي األولى واآلن أشعر أنها دمعة مؤلم��ة تحرم��ني باس��تمرار من تس��ليح وتح��ديث
عقلي بأشياء بسيطة من الحياة اليومي��ة للثقاف��ة االجتماعي��ة. ه��ذا يح��رم من المالحظ��ة واللمس والش��عور واالس��تمتاع
والتفكير في التحول االجتماعي في تفاصيله الص��غيرة ال��تي نم��ر به��ا ، من دفء األس��رة وتعليمه��ا إلى م��ا يس��توعبه

المرء ويتعلمه من التقدم في عالمه الثقافي.

اآلن ، انطالقا من حالتي وأعتقد أنه ك�ذالك الجي�ل ال�ذي ش�ارك معي الس�نوات الخمس األخ�يرة من ف�ترة االس�تعمار
 عامً��ا من المنفى ، م�ا زلن��ا نش�عر بثقب كب�ير في أرواحن��ا ك�ان من قب��ل يفيض بالعدي�د� من األش�ياء42اإلس�باني ثم 

المتعلقة بالثقافة و األرض، من التقلب��ات اللغوي��ة، وأس��ماء الشخص��يات من تاريخن��ا ، واألس��اطير األدبي��ة ، والم��آثر
[ الص�حراويين ال��تى نف��ذهم أج��دادنا وأج��داد أج��دادنا. الي��وم ، الج��وهر1والمالحم لعملية ما قبل االستعمار للغزيان ]

األصلي للسجالت اليومية التي نتحدث عنها ليس كما كان من قبل.

إن اآلثار العميقة للتاريخ الذي احتل عالمنا الحسني البدوي والنفي والصراع ما ف��تئت تتآك��ل وتنتش��ر بوقاح��ة وبقاي��ا
مؤذية لثقافة االحتالل العسكري األجنبي. حتى التحريف اللفظي للغة تع��انى من��ه األجي��ال الجدي��دة الخاض��عة لقواع��د
تربوية تفرض على الطاغية المزدوج والمنفى والمحتل. لذلك ، بدون إنهاء اس��تعمار العق��ل المغتص��ب والتعليم ، لن
نتخلص أبًدا من عواقب استبداد� المنفى واالحتالل األجنبي ... الشئ الذي تغني عنه في االبيات التالي�ة الش�اعر باهي�ة

ولد محمود ولد أواه.

 و اغناياڭفانيمن بللي زايك هذ انا نكتبلك 

يغير انتي يا تيرس 

علمي عنك عڭل اؤجود ايقذي عمري 

ؤ انتي عڭلة لحالمي

و انتي غرة عيني.

نقسملك عني ذي الديار اللي انا زايڭ  فيها 

مانال ما يوبدل بيك

و امهاجر هذا نا يغير الي حد االن

 اف ذي مدريد� الجميل

  الال ثيقي يا تيرس فرجوعي شورك ال محالة.

ومع ذلك، سنبحث عن الجانب الجيد في مصائب النفي واإلبعاد واللجوء خ��ارج ال��وطن اذ يتعل��ق األم��ر بالديناميكي��ة
المستمرة والنقدية واالنعكاسية وااللتزام الفكري، الذي نكرسه ونسلح أنفسنا ب��ه الس��تعادة الفض��اء البش��ري والثق��افي

.والفكري الذي اقتطع منا بسبب المنفى



التفكير في تفوق هذه الفئة "المنفى" أنتج فكر غان�دي في الفص�ل العنص�ري في جن�وب إفريقي�ا، وه�و الفك�ر النق�دي
الستشراق إدوارد سعيد في المنفى في الواليات المتحدة. واآلن ، في أسسها ، يتم إعادة تسليح البراعم األولى لظهور
أدب المنفى الصحراوي المكتوب باللغتين اإلسبانية والحسانية كواجهة مقاومة س��لمية للنض��ال ض��د سياس��ة االحتالل
األجنبي التي يعاني منها جزء من الشعب الصحراوي. مع ه��ذه االس��تثناءات، أث��ار الص��حراويون اهتم��ام العدي��د من

علماء األنثروبولوجيا واللغويات من األكاديميين والعالم الالتيني بشكل عام.

، والذي سبقه االحتالل العسكري المغ��ربي ألج��زاء من األراض��ي الص��حراوية ،1975منذ انسحاب إسبانيا في عام 
وخاصة مدن العيون والسمارة والداخلة ، والتي كانت تُعرف سابقًا باس��م فيال سيس��نيروس ، ق��ام المغ��رب باختط��اف

 اختفاء ومئات500وسجن آالف الصحراويين لمعارضتهم االحتالل. وقد أدى هذا الوضع إلى وضع قائمة بأكثر من 
من جرائم القتل التي تم اكتشافها مدفونة في مقابر جماعي��ة ببطاق�ات الهوي��ة اإلس��بانية. انظ��ر تقري��ر وكت��اب "واح��ة
ال��ذاكرة: ال��ذاكرة التاريخي��ة وانتهاك��ات حق��وق اإلنس��ان في الص��حراء الغربي��ة المحتل��ة" للط��بيب النفس��ي والب��احث

( انظر مقدمة الفيديو:2012)كارلوس بيريستين� والمحامية إيلويسا غونزاليس ، 

https://youtu.be/eRps9A1ZG0U

قبل احتالل أراض��يهم ، ط��الب الص��حراويون بممارس��ة حقهم في التعب��ير عن أنفس��هم بطريق��ة مدني��ة وديمقراطي��ة ،
ووقعوا خطة سالم برعاية األمم المتحدة تتألف من استفتاء لتقرير المصير يجب أن يص��وتوا في��ه لتقري��ر مص��يرهم،
لكن المغرب  بعد أن علم أنه لن يفوز في االستفتاء ، تراجع وحرم الصحراويين من ه�ذا الح�ق ال�ديمقراطي في ح�ل

 عاًما من االنتظار. لم تهتم األمم المتحدة وال أوروب��ا بف��رض29الصراع الذي استمر ستة عشر عاًما من الحرب ثم 
مبدأ القيم الغربية هذا والسماح للصحراويين بممارسته بدالً من دفعهم إلى االتجاه اآلخ��ر الس��تعادة أراض��يهم ، وهي

الحرب.

التراث المائي المشترك للثقافة الصحراوية

ال يمكن ألحد أن يكون صاحب بئر ماء قام بحفره بجهده في الصحراء. هناك قيمة مشتركة تحكم وتعمل في تعليم
البدو الصحراويين، وهي ملك لكل من يأتون لسقي أهلهم ، وسقي قطعانهم ، سواء كانوا من اإلبل أو الماعز أو
الغنم. هذه الممارسة االجتماعية هي أيًضا بادرة جزء من احترام حقوق اإلنسان والممارسات االجتماعية لتقاسم

الموارد الطبيعية لإلقليم. لطالما كانت المياه حاضرة في سجل الشعر الصحراوي، كما يتضح من هذه اآلبيات
:لالديب سالمة ولد اجدود

ݣول الجدأهلو عن مسحوب        ذ الوكر الي يشرح لݣلوب

من تيشي لين المحجوب                     للݣتم لعݣيدت ديان

مسحوب امللي بشبشوب          ومسحوبين ارݣاب ايشرݣان

واللي من فم الى عرݣوب                لݣالت ومݣفى درمان

هذا فيه ازمان ومطروب                 لهنا والݣمر والسيحان

وݣولولو عن مزال اركوب        البل في الصحراء والبيظان

وآنا عندي من وجه اراي                  اعليه انو يتݣدم جاي

لحݣتو من جميع اشياي                  يسدر هون افذو لوطان

يترك ذاك الباب اللي راي                فم ويطرح فيه الديوان

راهم بيبان العطاي                      فاتحهم اف جميع البلدان

وإيال غلبو لمجي راني              الهي نركب شورو عجالن

https://youtu.be/eRps9A1ZG0U


انلحݣلو ذ بلساني                            وامعاه انزوز لمتحان

سنعيد النظر في المقالة التالية ونستنتج بشكل شخصي خاتمة لمناقشتها مع زمالء الدراسة اآلخرين والمعلم.

 أهمية الماء في الثقافة البدوية للصحراويين

لوحة زيتية ، الظاية و لعاليات للرسام فظيلي لخليفة

ماذا عن األمطار؟

المطر بالنسبة للروح الصحراوية هو مصدر اإللهام الذي تنبثق منه العديد من األحداث في حي??اة الن??اس
وفي سجل الش?عر. ال?ثروة والف?رح واالس?تقرار والتع?ايش االجتم?اعي ح?ول أس?لوب حي?اتهم وتنظيمهم.
أدخل التقويم الرعوي الصحراوي، خالل الق??رن التاس??ع عش??ر إلى الق??رن العش??رين، في كتاب??ه الس??نوي

الشفوي العديد من األسماء التي تخلد سنوات األمطار البارزة المسجلة في الذاكرة الجماعية.

وهو الموضوع الذي التقطه الصحراوي الكالسيكي سالمة ولد إجدود في الستينيات في هذه اآلبيات:

ݣول الجدأهلو عن مسحوب      ذ الوكر الي يشرح لݣلوب

من تيشي لين المحجوب                  للݣتم لعݣيدت ديان



2011صورة للكاتب واالنثروبولوجي باهية محمود أواه عند ظاية الدخن في منطقة تيرس 

وأيًضا العام الذي لم تنزل فيه األمط??ار وظلت الحيوان??ات قوي??ة وجميل??ة، أعطاه??ا الص??حراويون ق??راءة
أخرى متفائلة كما هي حالة العام لمبارك، عام نعمة هللا، بادرة احترام تج??اه س??لوك الطبيع??ة على ال??رغم

من حقيقة أنها أدارت ظهرها لهم وأظهرت وجًها آخر أقل ودية.

[ عن هط?ول األمط??ار العيني?ة في منطق??ة ت?يريس ، وه??و5دود في طلع??ة طويل?ة ]ج??تحدث سالمة ولد ا
المكان الذي كان الشاعر الوطني يتنقل فيه مع أسرته وقطعان اإلب?ل. أس?ماء األم?اكن الص?حراوية ال?تي
استش??هد به??ا س??المة في القص??يدة، ك??ل واح??دة في ح??د ذاته??ا هي بيت ش??عر بس??بب س??معتها في الش??عر
الحساني، في هذه الثقافة، فإن أفضل األخبار التي ينقلها الب??دو لض??يوفه، س??واء ك??انوا رع??اة أو ص??ائدي

[ ، هي تل??ك ال??تي تش??ير إلى الغي??وم ال??تي ت??ترك هط??ول األمط??ار وال??تي يس??جلها6جم??ال أو بواح??ة ]
الصحراوي في عينيه ، ويحتفظ بها في ذاكرته. وينتظر بفارغ الصبر ثماره وخضرته,

عن??دما أج??د نفس??ي قل??ق من األمط??ار ال??تي ك??انت متوقع??ة في جن??وب الجزائ??ر في مخيم??ات الالج??ئين
الصحراويين واألراضي الصحراوية المحررة، أس??أل أخ??واتي اش??طاري من أخب??ار الس??حاب، م??اذا عن
األمطار؟ منذ نفيهم، ربما بسبب الغريزة الصحراوية التي نحتفظ بها فيم??ا يتعل??ق باألمط??ار على ال??رغم
من أنه لم يعد لدينا جمال ، فقد أخبروني بمكان هطول األمطار ، ربما في منطقتي ت??يريس أو زم??ور أو
حتى في منفاهم لحمادة بتندوف. في الس?نوات األخ?يرة، ع?انى الالجئ?ون من فيض?انات وفق?دوا في ع?دة
مناسبات جميع البنية التحتية غير المستقرة التي تم بناؤها ألكثر من ثالثة عقود. ومن هنا قلقي وس??ؤالي
الذي توجهت به الي اخواتي. لكن أملي يكمن في الفكر الفلسفي الصحراوي القائل "السحاب تص??لح اللي

ما تخصر".

تربية المواطن في علم الحكماء الصحراويين

الش???عراء والعلم???اء الص???حراويون هم مص???در المعرف???ة وس???جل ال???ذاكرة الش???فوية للثقاف???ة والت???اريخ
الصحراويين. الشعراء والعلماء هم األداة البشرية التي تشكل العمود الفقري األساس??ي ال??ذي تق??وم علي??ه

جميع القيم التربوية لألسرة وبالتالي المجتمع بشكل عام.



. الشعراء يستمتعون باللعبة التقليدية الصحراوية ظامه فظيلي لخليفةلوحة زيتية للرسام 

الشعراء بشعرهم يوجهون المجتمع في القيم األخالقية الحميدة، وينتقدون الس??لوكيات الس??يئة االجتماعي??ة
والسياسية التي ال تؤدي إلى التقدم والمساواة االجتماعية.

ا لمج??ال نسلط الضوء على ثالثة علماء صحراويين أنتج كل منهم عمله في س??ياق ثق??افي معين ، مكرس??ً
اجتماعي يحكم حياة سكان اإلقليم ، خالل فترة ما قبل االستعمار ، والف??ترة االس?تعمارية والي??وم. تش??رح

:أعمال هؤالء العلماء الخصائص الثقافية للصحراء الغربية والنظام القانوني الذي ال يزال سارًيا

 مع أطروحته السوسيولوجيةChej Mohamed Elmami  1792 - 1865الشيخ محمد المامي 
"كتاب البادية" ، كتاب البدو.

-? 1774محمد ولد الطلبة   مع عمل??ه "دي??وان" مخت?ارات ، حيث يغ??ني للمن?اظر الطبيعي??ة1856 
لوطنه ومنطقة تيريس.

 وعمل??ه1884محمد ولد محمد سالم عالم دين وحكيم في الش??ريعة و االحك??ام التقليدي??ة ت??وفي ع??ام 
القانوني يحل النزاعات ويدافع عن العدالة. هذه الق?وانين التقليدي?ة ال?تي وض??عها الرج??ل الحكيم ال ت?زال
قابلة للتطبيق بالتعاون مع قوانين الدولة لتحقيق العدالة وفي نفس الوقت حل النزاع??ات ال??تي تتب??ع تقالي??د

وآراء القانون المدني.

Chej  Malainin عالم وعالم دين مؤسس قلع??ة الس??مارة1910 ، الشيخ ماء العينين توفي عام ، 
ومكتبتها الشهيرة. ترك أكثر من مائة عمل مكتوب في الشعر وتفسير القرآن والشريعة من بين دراسات

األخرى.

عمل هؤالء العلماء في ثالثة مجاالت إلعطاء النظام والتعليم لسكان اإلقليم عن??دما لم تكن هن??اك مراك??ز
حض??رية وك??ان الس??كان يعيش??ون منظمين في مجموع??ات من الخي??ام أو المخيم??ات البدوي??ة ال??تي ك??انت

تتحرك بحرية في األراضي الصحراوية بمثابة مدن متنقلة:

 القانون التقليدي كقوانين تحكم وتنظم حياة البدو في الصحراءأ(

 علم االجتماع الذي يشرح الحياة التقليدية للسكان وعاداتهم وتقاليد أجدادهمب(

الثقافة الشعرية كمادة أساسية في التكوين االجتماعي والثقافي للناس منذ الصغر. واألساسي فيج( 
هذا السياق هو دور المحضرة، المدارس القرآنية المتنقلة ، التي انتقلت مع البدو.



 دقيقة حول ه??ذه الممارس??ات االجتماعي??ة من الفيلم الت??الي، ل??وزارة الثقاف??ة الص??حراوية:14تصور وتأمل في 
سنرى في الفيديو مظاهر مختلفة للثقافة الصحراوية مثل الرقص والموسيقى التقليدية والدينية وتالوة الش??عر و

https://youtu.be/FrefWdmSokMعروض من المختصين في تحريك الدمى التقليدي. 

من يروج وينقل هذه الممارسات االجتماعية في الثقافة الصحراوية ، من المعروف هم العلماء:

زوايا العلماء الذين عملوا في تكوين المجتمع البدوي الصحراوي في القرون الماضية.

  أو موس??يقيين أو معلمين أو علم??اء ، من الص??حراء إلكم??ال ثقاف??ةاڭاونإقام??ة تعليمي??ة لالف??راد م??ع ع??ائالت 
االنسان الصحراوي في مجاالت التراث الفني و االدبي.

مقايضة كتب العلماء بالحيوانات والحبوب والقماش. وهي طرق الكتساب المعرفة في حالة ع??دم وج??ود عمل??ة
متداولة بسبب الطبيعة غير المستقرة لسكان اإلرض.

الثقافة الشفهية المكتسبة من حفظ آيات القرآن الواجبة على األفراد ومن الشعر الجاهلي واإلسالمي.

 فظيلي لخليفةلوحة زيتية للرسام ا

تفاعل األسئلة واألجوبة حول الموضوعات المعرفية المعروضة في هذا التنسيق، والتي يمكن أن تك??ون
لعبة بسيطة بين فريقين. اجعلها لعبة سهلة م??ع أس?ئلة بس?يطة ح?تى يتمكن الطالب من إص??الح المعرف??ة

المكتسبة حول الموضوع.

https://youtu.be/FrefWdmSokM


كانت الصحراء الغربية في الفترة التي كانت فيها إسبانيا في

اإلقليم ... )ما هو الجواب الخاطي(

مستعمرة

محمية

53الوالية 

ماذا تسمى لغة الصحراويين؟ )مطلوب الجواب الصحيح(

اماركو

ؤلوف

الحساني

ما هي اللغة الثانية التي يتحدث بها الصحراويون؟ )مطلوب الجواب

الصحيح(

البرتقالية

االسبانية

اإلنجليزية

ما هي الموارد الطبيعية الرئيسية للصحراء الغربية؟ )ما هي اإلجابة

الخاطئة(

معادن الذهب

معادن الفوسفاط

الثروة السمكية

البترول

ما هو نظام الحكم في الصحراء الغربية؟ )ماو هو الجواب الصحيح(

جمهوري

ملكي

االتحاد

شخصيات الرواية الشفوية الصحراوية. )ما هي اإلجابة الخاطئة(

األفعى 

 )القنفذ(ڭنفدلا

ابن آوى

ما هي المنظمة التي تنتمي إليها الجمهورية الصحراوية

الديمقراطية؟ )ما هو الجواب الصحيح(

االتحاد األوروبي

االتحاد األفريقي

جامعة الدول العربية

 ما هو نوع الحماية االجتماعية والتضامن الذي يمارس في الثقافة

الصحراوية؟ 

لمنيحة

الدعم االجتماعي

العصبية

البيئة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية  



 - الحرب وأثرها على حماية البيئة والمحافظة عليها

 - التأثير على تنوع النباتات والحيوانات

 - نهب واستغالل وتدمير الموارد الطبيعية

أثرت الحرب و االستيطان المغربي على حماية النبات��ات و الحيوان��ات الص��حراوية بش��كل خط��ير و خصوص��ا على
التراث المادي وألحق الضرر به ، على سبيل المثال:

- كهوف الفن الصخري  

تعرضت المواقع األثرية، مثل اللوحات الجنائزية واماكن مستوطنات قدمة للنهب من قبل الجيش المغربي. ودمر  - 
العديد منها العتقادهم بأنها أماكن كنوز. شاهد شهادة الناشط الصحراوي احماد حماد مس��تنكًرا ت��دمير ونهب المواق��ع

 األثرية الصحراوية:

https://poemariosaharalibre.blogspot.com/2013/05/destruccion-y-expolio-del-
patrimonio.html

 الموروثة عن االستعمار االسباني في االقليم تم تدمير بعضها والبعض اآلخرمباني الكنائس والحصون التاريخية- 
مثل كنيسة ديل كارمن في مدينة الداخلة التي نجت من الهدم بفضل نشطاء صحراويين قاموا بتقييد أنفسهم بالسالسل

 داخلها ، وتمكنو من إنقاذها. شاهد هذا الفيديو لمدة دقيقتين:�

https://youtu.be/0vDbV4P91PU

 ، انقراض الماعز الجبلي ، الغزال ، النعام ، الذئب والحبارى. الجمل هو أيضا موضوع سياسة اإلب��ادةالحيوانات- 
هذه.

، على سبيل المثال: األحجار و الص��خور الجميل��ة ال��تي تنهبه��ا و ت��دمرها القي��ادةنهب و تدمير الرواسب المعدنية- 
 العليا للجيش المغربي لبيعها لرجال األعمال المغاربة الذين يبنون القصور والفنادق. انظر الرابط:

https://poemariosaharalibre.blogspot.com/search/label/Patrimonio

https://poemariosaharalibre.blogspot.com/search/label/Patrimonio


مقابر الدفن في الكهوف الصخرية في تالل منطقة جبال إركيز ، التي نهبتها الناس المارة

النقوش التالفة على الصخر ممزقة من طرف المارة



آالت حفر للجيش المغربي تدمر وتنهب المواقع األثرية في الجزء الذي يحتله المغرب من الصحراء الغربية. صورة
 من قبل نشطاء جمعية صون وحماية ونشر التراث الثقافي الصحراوي في المناطقة المحتلة2020تم جمعها عام 

خالصة

تمت كتابة هذا العمل لنظام التدريس في مدارس الجمهورية الصحراوية والمراك��ز التعليمي��ة االبتدائي��ة والثانوي��ة في
مخيمات الالجئين الصحراويين في تن��دوف. ه��ذه نظ��رة عام��ة وم��وجزة عن الثقاف��ة الص�حراوية ال��تي تض��ع أطف�ال
المدارس وتسليهم إلثارة فضولهم من أجل التفكير والتعرف على ثقافتهم وه��ويتهم الص��حراوية. تم اس��تخدام منهجي��ة
تعليمية مع الرسوم التوضيحية والصور والنصوص في النثر والسرد والشعر بهدف تسهيل انغماس الطالب في ه��ذه

المعرفة التي تزرع في الشخصية من اجل المعرفة العامة للثقافة الصحراوية الواسعة االطالع.



الفصل المخصص للتاريخ للكاتبة و الصحافية االسبانيا انا كمتشو

جوهر نزاع الصحراء الغربية

مقدمة

غالبًا ما يقصر المؤرخون األوروبيون تاريخ الشعوب األفريقية على الفترة ما بين التقسيم االستعماري الذي وضع  
معظم الق��ارة تحت الحكم األوروبي في الق��رن التاس��ع عش��ر، واس��تعادة اس��تقاللها من الخمس��ينيات فص��اعًدا. الق��رن
العشرين في بعض الحاالت، من المسلم به أن تاريخ الشعوب األفريقية لم يكن موج��وًدا أو ، على األق��ل ، لم يكن ل��ه

أي صلة حتى بداية هذا االستعمار األوروبي.

 ،1975يتخذ هذا النص بداية االستعمار اإلسباني كنقطة انطالق ألن فهم مفاتيح الصراع الذي بدأه المغرب في عام 
 للدول��ة اإلس��بانية ، يتطلب معرف��ة ت��أثير التقس��يم األوروبي في ه��ذا الج��زء من53مع غزو ما كان آن��ذاك المقاطع��ة 

غرب إفريقيا. هذا ال يعني أن تاريخ الشعب الصحراوي، وك��ذلك العالق��ات اإلس�بانية الص�حراوية، ليس لهم�ا أص�ل
أقدم بكثير، وال يعني أنهم ينسون الدور المهم الذي لعبه أسالف الصحراويين الحاليين في االزدهار. اإلمبراطوريات

القوية في منطقة الساحل.

، كانت مفاتيح أصل ال��دراما اإلنس��انية ال��تي ال ي��زال1975 إلى 1884في تاريخ العالقات اإلسبانية الصحراوية من 
الشعب الصحراوي يعاني منها ، وكذلك للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه إسبانيا حتى يعود السالم إلى هذا الجزء من

 بالد القارة األفريقية.

 -1912-1884بداية االستعمار األسباني في الصحراء الغربية+ 

سياق سباق القوى األوروبية لتقسيم إفريقيا

كان االستعمار اإلسباني للصحراء الغربية في سياق ما يسمى بعصر اإلمبريالية، وهي موجة توس��عية قادته��ا الق��وى
 والتي استهدفت بشكل أساسي آسيا وأفريقي��ا. ه��ذه المرحل��ة الثاني��ة من1914 و1870األوروبية الرئيسية بين عامي 

االستعمار األوروبي - بعد المرحلة األولى ال�تي قادته�ا إس�بانيا والبرتغ�ال في الق�رن الس�ادس عش�ر - أث��رت بش��كل
خاص على القارة األفريقية حيث في غضون عش��رين عامً��ا بالك��اد، س��بع ق��وى - إنجل��ترا وفرنس��ا وألماني��ا وبلجيك��ا



والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا - قاموا بغزو وضم األراض��ي ال��تي، في معظم الح��االت، لم يستكش��فها األوروبي��ون أب��ًدا
حتى منتصف القرن التاسع عشر. نجت دولتان فقط من البلدان األفريقية الحالية، ليبيريا وإثيوبيا، من التعرض للحكم

االستعماري.

أدى ما يسمى بتوزيع إفريقيا أو تقسيمها إلى توترات كبيرة بين القوى األوروبي�ة ال��تي تنافس�ت في ه��ذا الس�باق على
احتكار مناطق في القارة. كان يُخشى أن تؤدي هذه المنافسات - التي برز بينه��ا الص��راع بين إنجل��ترا وفرنس��ا - إلى
حرب أوروبية. لضمان السالم، استخدم المستشار األلماني أوتو فون بسمارك - مهندس التوحيد األلماني الذي أس��س

 على القارة األوروبية - موق�ع الق�وة العظمى للدول�ة األلماني�ة الجدي�دة� لتنظيم م�ؤتمر1871الهيمنة� األلمانية في عام 
 دولة أوروبية والواليات المتحدة. عقدت القم�ة بين13دولي في برلين. السؤال االستعماري في إفريقيا الذي دعا إليه 

.1885 فبراير 26 و 1884 نوفمبر 15

هناك اعتقاد سائد بأنه في هذا المؤتمر قرر الممثلون األوروبيون تقس�يم إفريقي�ا وح�ددوا تخطي��ط ح�دود ممتلك�اتهم ،
الذي يميز الخريطة السياسية األفريقي��ة الحالي��ة وم��ا يس��مى ب��� "المص��طنعة". ح��دود "." للق��ارة. ال ش��ك أن الح��دود
اإلفريقية الحالية كانت نتيجة عملية مشروطة حصريًا بمصالح القوى األوروبية ، دون مراع��اة الح��دود التقليدي��ة بين
األفارقة ، وال الهويات العرقية والثقافية لسكانها. ولكن لم يتم تصميم معظم هذه المخططات في مؤتمر برلين ، ولكن

٪ من مس��احة الق��ارة في أي��دي90 ، ظ��ل 1884باألحرى في عملية أعقبت هذا الح��دث. في الواق��ع ، في نهاي��ة ع��ام 
األفارقة.

 باسم مؤتمر الكونغ��و ، ك��ان م��ع ذل��ك حاس��ًما الس��تعمار إفريقي��ا لس��ببين:�1884مؤتمر برلين ، الذي ُعرف في عام 
تسريع إرسال بعثات إلى داخل القارة مسؤولة عن اتخاذ مواقف نيابة عن حكوماتهم و ح��ددت المتطلب��ات ال��تي يجب

على أي قوة تطمح إلى امتالك أراضي في إفريقيا أن تلبيها للحصول على "تقنين" عمليات ضمها المستقبلية.

لقد ثبت ، على سبيل المثال ، أن الدول ال��تي أرادت المطالب��ة بأراض��ي في إفريقي��ا عليه��ا أن تثبت أنه��ا احتلت فعليً��ا
األراضي التي أرادت وضعها تحت سيادتها. للقيام بذلك، كان عليهم الحصول على اتفاقيات مكتوبة مع ق��ادة الس��كان
الذين سكنوا تلك األراض�ي ، والتن��ازل عن الس��يادة لهم ، ورف��ع علمهم في األراض�ي المض��مومة ، وامتالك مراف�ق

وأفراد بارزين هناك إلدارة الحيازة.

تلبية لهذه المتطلبات ، كان على الحكومات المستعمرة أن تعلن ضمها لبقية المشاركين في الم��ؤتمر للتحق��ق من ع��دم
وجود قوة أخ�رى تط�الب بنفس المنطق�ة. في حال�ة ح�دوث ه�ذا الظ�رف ، يجب على الق�وى المتنازع�ة الش�روع في
محادثات ثنائية لحل المسألة سلميا. كان في هذا النوع من المفاوض�ات ، حيث تم إنش�اء ح�دود الممتلك�ات األوروبي�ة

في إفريقيا ، وغالبًا ما تميزت بقدرة القوى األقوى على فرض إرادتها على الدول األضعف.

لماذا استعمرت إسبانيا الصحراء الغربية؟



كانت األسباب التي دفعت التوس��ع األوروبي في الق��رن التاس��ع عش��ر متنوع��ة. غالبً��ا م�ا يتم الترك��يز على المص�الح
التجارية وآفاق استغالل الموارد الطبيعية المهمة باعتبارها الدافع الرئيسي للمصالح األوروبية. وم��ع ذل��ك ، في ع�ام

 ، لعبت القارة األفريقية دوًرا هامشيًا في االقتصادات األوروبية. شككت العديد� من الحكومات األوروبية )بم��ا1884
في ذلك ألمانيا وبلجيكا( في أن الموارد التي لم يتم تحديد موقعها بعد يمكن أن تع��وض تكلف��ة المغ��امرة االس��تعمارية.

 ، اكتس��ب الش��عور الس��ائد بين السياس��يين والمواط��نين األوروب��يين زخمً��ا ب��أن امتالك1870ولكن ، ابتداًء من ع��ام 
المستعمرات كان سمة أساسية عندما يتعلق األمر بإثبات أهمية األمة على المس��رح ال��دولي ، وأن��ه كلم��ا ك��برت تل��ك

اإلمبراطوريات ، زاد حجم هذه اإلمبراطوريات. هيبة وقوة وطنية.

ساعدت االستعدادات لمؤتمر برلين الدول التي كانت مترددة في البداي��ة في التوس��ع في إفريقي��ا لالنض��مام إلى س��باق
االنقسام االستعماري تحت ضغط من القطاعات التي ادعت أن وتيرة االحتالل المتزاي�دة للق�وى ال�تي تتخ�ذها الق�وى

المنافسين ستجعلها مستبعدة نهائيًا من المشهد األفريقي. على الصعيدين� السياسي والتجاري.

الحالة اإلسبانية هي مث��ال لل��دول ال��تي ، بع��د أن ك��انت م��ترددة في االنخ��راط في الس��باق من أج��ل إفريقي��ا ، غ��يرت
الحكومة رأيها وأخذت زمام المبادرة الحتالل الصحراء قبل أن تفع�ل الق�وى األوروبي�ة األخ�رى. ك�ان ه�ذا التح�ول
مشروطًا ، أكثر من التطلعات إلى بن��اء إمبراطوري��ة أفريقي��ة ، بالحاج��ة إلى ض��مان المص��الح االقتص��ادية واألمني��ة�

لجزر الكناري.



لم تبد الحكومات اإلسبانية اهتماًما كبيًرا بالقارة األفريقية منذ اندماج ج�زر الكن��اري ال��ذي ح��دث في الق�رن الخ�امس
عشر ، والذي تبعه اندماج مدينتي سبتة ومليلية ، في ساحل شمال إفريقيا. كان الملوك الكاثوليك يفكرون في إمكاني��ة

 تم بن�اء ب�رج س�انتا ك�روز دي ال1478 كيلومتر فق�ط وفي ع�ام 100التوسع على الساحل األفريقي الواقع على بعد 
م��ار بيكيني��ا المحص��ن هن��اك. لكن ع��داء القبائ��ل الص��حراوية ، ال��تي دم��رت الحص��ن في ع��دة مناس��بات ، ونج��اح

1527كريستوفر كولومبوس في رحلت��ه بحثً��ا عن ج��زر الهن��د ، جع��ل اإلس��بان يتخل�ون عن ه��ذه الخط��ط من��ذ ع�ام 
ويضعون أولوياتهم التوسعية على األمريكتين والمحيط الهادئ.

تماًما كما احتفظت القوى األوروبية األخرى ببعض المؤسسات التجارية على السواحل األفريقية في الق��رنين الس��ابع
عشر والثامن عشر ، كانت الممتلكات الوحيدة التي كانت تمتلكه��ا إس��بانيا في إفريقي��ا جن��وب الص��حراء قب��ل م��ؤتمر
برلين هي األراض��ي ال��تي حص��لت عليه��ا في خليج غيني��ا ، من خالل م��ا يلي: نتيج��ة التب��ادل القس��ري للبرتغ��ال في

 ، "مكتشف" ه��ذا الج�زء من الس�احل األف�ريقي ، للتع�ويض عن التوس��ع البرتغ��الي في أوروغ��واي1778 و 1771
الحالية وجنوب البرازيل. يعكس عدم وجود احتالل إسباني فعال للممتلكات األفريقية التي تلقتها البرتغال كس�اًل وقل�ة
اهتماًما شجع حتى فرنسا وإنجلترا على ترسيخ وجودهم��ا هن��اك من��ذ بداي��ة الق��رن التاس��ع عش�ر ، مم��ا أدى إلى ب��دء
ديناميكية� انتهت بالحد من الوجود اإلس��باني. م��ا هي علي��ه الي��وم ، إنه��ا غيني��ا االس��توائية الحالي��ة ، بينم��ا أج��زاء من
األراضي التي كانت في األصل تتوافق مع إسبانيا تم دمجه��ا اآلن في البل��دان المج��اورة مث��ل نيجيري��ا أو الغ��ابون أو

الكاميرون.

في القرن التاسع عشر ، كان الصيادون الكناريون يصطادون بانتظ��ام على س��واحل الص��حراء الغني��ة لف��ترة طويل��ة.
كان نمط العالقات بين اإلسبان والصحراويين مقصوًرا على رحلة الذهاب واإلي��اب للص��يادين ال��ذين ، ب��دون قاع��دة
ا ثابت��ة للعملي��ات على الس��احل ، يص��طادون في تل��ك المي��اه ، ويجفف��ون األس��ماك على األرض حيث يقوم��ون أيض��ً
بإصالح القوارب والشباك ، المياه واللحوم واأللبان التي يوفرها السكان المحلي��ون ، وفي نهاي��ة الحمل��ة ، ع��ادوا إلى
الجزر. في بعض األحيان ، في هذه الحمالت ، كانوا يرافقون الصيادين التجار بحثًا عن البضائع الثمينة� ال��تي تنقله��ا
القوافل من داخل منطقة الساحل. سمح الصحراويون بمع��امالتهم وتم إنش��اء ال��دارات األص��لية. بمج��رد االنته��اء من
عملي��ات التجفي��ف والنش��اط التج��اري ، تم تفكي��ك المخيم وجم��ع المتعلق��ات وع��اد زوار الكن��اريون إلى قواع��دهم في

األرخبيل للعودة في العام التالي.

في الجزر وفي مدريد ، بدأت الحاجة إلى إنشاء قاعدة للعمليات على الساحل الص��حراوي في االعتب��ار عن��دما ب��دأت
األهمية التجارية لهذا الجزء من الصحراء كنقطة جذب لتجارة القوافل. هذه السواحل للعديد من المستكشفين الباحثين
عن فرص تجارية من مختلف الجنسيات. تمكن أحدهم ، االسكتلندي دونالد ماكنزي ، المستكش��ف ورج�ل األعم��ال ،

 بالقرب من كابو جوبي ، مباشرة على جزء من الساحل األقرب إلى جزر الكن��اري.1879من إنشاء مصنع في عام 
أقيمت منشآتها في المنطقة التي أصبحت بعد ذلك بسنوات تحت السيطرة اإلسبانية وس��تعرف باس��م طرفاي��ة أو ك��ابو
جوبي. ولكن بعد ذلك ُعرفت على الخرائط األوروبية باسم بلد التكنا ، وهي إحدى القبائ�ل الص�حراوية الكب�يرة ال�تي

 أل��ف كيلوم��تر وال��تي يعتبره��ا20كانت األغلبية في ذلك الش��ريط حيث تب��دأ الص��حراء ال��تي تبل��غ مس��احتها ح��والي 
الصحراويون دائًما جزًءا من أراضي أجدادهم.

بدأ مشروع ماكنزي بعد التفاوض السلمي على عقد م�ع الش�يخ محم�د بن ب�يروك، ال�ذي ك�ان آن�ذاك أعلى س�لطة في
المنطقة والذي تنازل عنه طواعية وبموافقة زعماء آخرين، األرض ال��تي أس��س نفس��ه فيه��ا. لق��د أراد الص��حراويون
بالفعل توسيع إمكاني�اتهم التجاري�ة ، وال�تي ك�انت ، بع�د ذل�ك ، تقتص�ر على مغ�ادرة الم�وانئ المغربي�ة إلى الش�مال
)وجهة القوافل( أو المصانع التي كان ل��دى الفرنس��يين من��ذ الق��رن الس��ابع عش��ر على س��احل الس��نغال الحالي��ة. . إلى

الجنوب.

حصلت شركة ماكنزي على دعم من الحكومة البريطانية ال��تي ق�امت باستش�ارة الس��لطات المغربي��ة في ذل��ك ال��وقت
لتجنب المشاكل مع سلطان المغرب ، البلد ال��ذي تربطه��ا ب��ه بالفع��ل عالق��ات تجاري��ة مهم��ة. ك��ان رد المغ��رب على
اإلنجليز أن تكنا كانت خارج حدودهم ، خارج حدود سيادتهم ، وبالتالي ، يمكنهم فعل ما يريدون ألنه لم يكن مغربيًا.



ا لمل��وك1799في اتفاقيات ووثائق أخرى )من بينها معاهدة مكناس لع�ام  ( ، أك��د العدي��د� من س��الطين المغ��رب أيض��ً
إسبانيا أن مناطقهم ال تشمل تكنا ، ناهيك عن الصحراء الغربية الحالية.

 من الفص��ل الح��ادي73في هذه القائمة التي تقوم األمم المتحدة بتحديثها سنويًا. وبهذا ، تعهدت إسبانيا بتطبيق الم��ادة 
عش��ر من الميث��اق م��ع الش��عب الص��حراوي ، وبالت��الي ، اتخ��اذ مب��ادرات ح��تى يص��لوا إلى تص��ميمهم الكام��ل وفقً��ا

لتطلعاتهم السياسية.

حيث تم إنه��اء اس��تعمارها TNA اختفت بقية األراضي األفريقية التي أدرجتها إسبانيا في القائمة ت��دريجيًا من قائمة
 وفرنان��دو ب��و وري�و م��وني م�ع امتي��از1969وفقًا لتوصيات األمم المتح��دة )إيف�ني م��ع ع��ودة إلى المغ�رب في ع�ام 

 بم�وجب اس�م غيني�ا االس�توائية(. الي�وم، الص�حراء الغربي�ة هي اإلقليم الوحي�د في الق�ارة1968االس�تقالل في ع�ام 
.هذه التابعة لألمم المتحدة TNA األفريقية الذي ال يزال مدرًجا في قائمة

 مستعمرة حول العالم تأثير خ��اص في إفريقي��ا حيث لم يكن80كان لموجة إنهاء االستعمار التي انتهت بمنح استقالل 
هناك سوى أربع دول ذات سيادة في نهاية الحرب العالمي��ة الثاني�ة. حص�لت معظم ال�دول األفريقي�ة الموج�ودة الي��وم

 دول�ة على اس�تقاللها في الخمس�ينيات والس�تينيات من الق�رن الماض�ي. ك�انت هن�اك مس�تعمرات54والب�الغ ع�ددها 
أفريقية تحققت فيها هذه العملية من خالل االتفاق مع سلطاتها اإلدارية على عملية اكتسبوا من خالله��ا اس��تقالاًل ذاتيً��ا
تدريجيًا حتى أص��بحت دواًل ذات س��يادة ، وأخ�رى انتهت فيه��ا مقاوم��ة الق�وى االس�تعمارية للس�ير في طري�ق إنه�اء

االستعمار. صراعات طويلة كلفت مئات اآلالف من األرواح.

في حالة الصحراء الغربية، تم تأجيل إنهاء االستعمار لسببين رئيسيين. مصلحة الحكوم��ة اإلس��بانية في الحف��اظ على
وجودها في اإلقليم حيث تم اكتشاف رواس��ب مهم��ة من الفوس��فات والنف��ط والم��وارد المعدني��ة القيم��ة األخ��رى. ومن
ناحية أخرى، فإن الوضع الخاص الذي أوجدته المطالب التي ط�الب به�ا المغ��رب، بمج�رد حص�وله على االس��تقالل

، أم��ام األمم المتح��دة أن إنه��اء اس��تعمار الص��حراء الغربي��ة يجب أن يت��وج ب��دمج1956عن إسبانيا وفرنسا في ع��ام 
المستعمرة اإلسبانية في المملكة العلوية ألنها، حسب حججهم ، كانت أرض مغربية منذ "زمن سحيق".

.1958فكرة المغرب الكبير واالستراتيجية المغربية لالستيالء على الصحراء عام 



لم تكن الصحراء الغربية المنطقة الوحيدة المحيطة التي يطالب المغرب بامتالكها لها. وفقًا لنظرية المغ��رب الك��برى
ا أن "يس�تعيد"� موريتاني�ا الحالي�ة وش�رق التي روج لها حزب االستقالل الوطني المغربي ، ك�ان على المغ�رب أيض�ً

الجزائر وشمال مالي حاليًا ، باإلضافة إلى إفني ومدينتي سبتة ومليلية األسبانيتين.

من أجل تحقيق "إعادة التوحيد الكامل" لألراضي "ال��تي قطعه�ا" التقس��يم االس�تعماري، وفقً�ا له��ذه النظري�ة، أطلقت
 عملية زعزعة االستقرار ضد مواقع إسبانيا وفرنس��ا في أراض��ي غ��رب إفريقي��ا.1956الحكومة المغربية في يونيو 

لم يتم تنفيذ هذا العدوان من خالل جيشها النظامي ولكن من خالل حرب عصابات تسمى جيش التحرير وال��تي لعبت
دوًرا مهًما في محاربة االستعمار الفرنسي كجناح عسكري لالستقالل.

في البداية ، تس��لل ه��ؤالء المغارب��ة إلى أراض��ي الص��حراء الواقع��ة تحت الس��يطرة اإلس��بانية والفرنس��ية ، ووع��دوا
"إخ��وانهم" ال��دينيين� بمس��اعدتهم ح��تى يتمكن��وا من تحري��ر أنفس��هم من ن��ير االس��تعمار. انض��مت بعض القبائ��ل من
الصحراء اإلسبانية وموريتانيا الحالي��ة إلى جيش التحري��ر )جيش التحري��ر( إلنه��اء الحكم الفرنس��ي واإلس��باني. لكن
عندما أدركوا أن الهدف الذي سعى إليه المحسنون المفترضون هو طرد المستعمرين من أج��ل توحي��د أراض��يهم م��ع
المغ��رب ، تخلت معظم ه��ذه المجموع��ات عن جيش التحري��ر وح��تى طلبت من إداراته��ا االس��تعمارية الص��فح عن

السماح لها بالقتال. مع جيوشهم حتى يتوصلوا إلى طرد المغاربة من األراضي الصحراوية.

أجبر الهجوم الذي نفذه المغاربة في إفني والصحراء اإلسبانية وموريتانيا الحالية إسبانيا وفرنسا على حشد اآلالف  
من القوات. تُعرف هذه الحلقة في إسبانيا بحرب إفني أو بحرب إفني والصحراء. إلعادة السيطرة على مس�تعمراتهما
، اتفقت فرنسا وإسبانيا على تنفيذ عملي�ة عس�كرية مش��تركة ض��د جيش التحري��ر المغ�ربي في الص�حراء في ف�براير

)بالفرنسية(. على الرغم من نجاح هذا التدخل Écouvillón  المعروفة باسم عملية تيد )باإلسبانية( أو عملية1958
الفرنسي-اإلسباني ، أرادت الحكومة اإلسبانية محاولة ضمان السالم مع المغ��رب ، حيث وقعت اتفاقي��ات س��ينترا في

 أبريل ، والتي وافقت معها على تسليم إقليم طرفاية )أو كيب جوبي( إلى المملكة العلوي�ة. . تم تحدي�د ه�ذه المنطق�ة2
الواقعة بين الحدود الشمالية الحالية للصحراء الغربية ونهر درعة من قبل اإلدارة اإلسبانية لفترة من الوقت كمحمي��ة
جنوبي��ة للمغ��رب ، وفي وقت الح��ق ، ك��انت ت��دار على أنه��ا المنطق��ة الش��مالية من الص��حراء اإلس��بانية. ح��اول
الصحراويون معارضة تسليمهم للمغرب ، لكن تم قمع تمردهم بش��كل دم��وي من قب��ل الق��وات المرس��لة من المغ��رب

للسيطرة على المنطقة.

كان هناك انقسام في الرأي في مدريد حول تسليم طرفاية للمغرب أم ال. لكن في النهاية ، ق��ررت الحكوم��ة اإلس��بانية
تفضيل ملك المغرب ، على أمل في مقابل إنهاء األعمال العدائية� في إف��ني و دف��ع المغ��رب من الص��حراء اإلس��بانية.
المغ��رب لم يظه��ر أي تق��دير. على العكس من ذل��ك ، ف�إن التن��ازل عن ه��ذه األراض��ي ال��تي لم تكن مغربي��ة أب��ًدا ق��د
اس�تخدمته حكوم�ة الرب�اط للمطالب�ة في األمم المتح�دة ب�� "ع�ودة" إف�ني وبقي�ة األراض�ي الص�حراوية ، ب�دعوى أن

المجموعة العرقية والعادات والتقاليد كانت ثقافة سكان طرفاية مماثلة لسكان الصحراء اإلسبانية.

الذي حث إسبانيا ألول مرة على إنهاء استعمار(� XX )2072 ، وافقت األمم المتحدة على القرار 1965في عام   
الصحراء وإفني. اعتبرته الدبلوماسية المغربية انتصارا ألن هذا النص لم يميز بين المنطقتين. في الرباط ، تم تفسير
هذه الحقيقة على أنها ميل من الجمعي��ة العام��ة لجع��ل إنه��اء اس��تعمار الص��حراء مث��ل إف��ني ، وال��ذي ك��ان ، في ذل��ك
الوقت ، قد تم اعتباره بالفعل كأمر مسلم به ، وكان سيُنتهي عن طريق العودة إلى المغرب. . ولكن في العام الت��الي ،

)2229تعرضت الدبلوماسية المغربية النتكاسة عندما وافقت الجمعي�ة العام��ة على الق�رار   XXI ��)المعن��ون مس�ألة
( ال��ذي15 )د -1514إفني والصحراء اإلسبانية ، والذي تم فيه تذكير الحكومة اإلسبانية بواجبها في االمتثال للقرار 

ينص على إنهاء االستعمار. و لكن ، كما في حالة إفني ، طلبت األمم المتحدة من إسبانيا تنفيذ عملية إنهاء االستعمار
باالتفاق مع المغرب ، في حالة الصحراء اإلسبانية ، ح��ددت األمم المتح��دة أن حقهم في تقري��ر المص��ير يجب أن يتم
من خالل اس��تفتاء "تحت رعاي��ة األمم المتح��دة بغي��ة الس��ماح للس��كان األص��ليين لإلقليم بممارس��ة حقهم في تقري��ر

 "المصير دون إعاقة.



طلب هذا القرار من الحكومة اإلسبانية أن تتبنى "على الفور" اإلجراءات الالزمة لتسريع عملية إنهاء االس��تعمار  
 أن أعلنت الحكومة اإلسبانية لألمم المتحدة رغبتها في إنه��اء وجوده��ا1974في كلتا المستعمرتين. لم يكن حتى عام 

في الصحراء اإلسبانية من خالل تنظيم استفتاء كان، وفقًا لقرارات األمم المتحدة ، يمنح الشعب الصحراوي الفرصة
الختيار مستقبله بحرية ، باختيار )مثلما طالب المغرب( بالضم إلى جاره الشمالي ولكن أيًضا من أجل االستقالل.

بذلت الحكومة اإلسبانية كل ما في وسعها لتأخير االمتثال لقرارات األمم المتحدة التي سمحت لها بالبدء في اس��تغالل
فوس بوكرا الفوسفات الذي تم اكتش��افه في األربعيني��ات، زاعم��ة أن الش��عب الص��حراوي ق��د أع��رب عن رغبت��ه في
مشاورات إلطالة دوام اإلسبان. الحض��ور للتحض��ير على النح��و ال��واجب لالنتق��ال إلى االس��تقالل. ع��رفت الحكوم��ة
اإلسبانية أن الصحراويين ال يريدون أن يكونوا جزًءا من المغرب، ووع��دوا رؤس��اءهم أن��ه عن��دما يحين وقت إنه��اء

االستعمار ، سيدافعون عن رغبتهم في االستقالل.

لقد استخدم المغرب اإلستراتيجية اإلسبانية لتأجيل إنهاء االس��تعمار لل�ترويج من األراض�ي المغربي�ة لخل�ق حرك�ات
نضال مسلح ضد االس�تعمار اإلس�باني في الص�حراء ممن انتحل�وا ص�فة الص�حراويين وادعى ق�ادتهم أنهم الص�وت
الحقيقي للشعب الصحراوي الذي أكد ، لقد أرادوا بشدة وحدة اإلقليم مع المغرب. أشهرها كانت حركة "موريه��وب"
الثورية ، وهي حركة الرجال الزرق الثورية ، التي نشأت من الحركة الفرنسية الثورية لإلنس��ان ال��تي تأسس��ت ع��ام

1969.

أدت الدعاية التي قدمها المغرب لهذه الحركات الصحراوية الزائفة إلى خل��ق حال��ة من االرتب��اك والقل��ق بين الس��كان
، في مواجه��ة ض��غوط المغ��رب،1958الصحراويين، الذين لم ينسوا أبًدا كيف فض��لت الس��لطات اإلس��بانية في ع��ام 

االتفاق مع النظام الملكي العلوي من خالل التضحية بقطعة من أراضيها والس��كان ال��ذين س��كنوها. خش��ي العدي��د� من
الصحراويين من أنه في مواجهة مبادرة مغربية جديدة لالستيالء على أراضيهم ، سينتهي األمر باإلسبان بتسليم بقية
الصحراء اإلسبانية. وساهم في ذلك التصريحات المستمرة التي أكدت بها الحكوم��ة المغربي��ة أن الحكوم��ة اإلس��بانية

تؤيد "عودة" الصحراء إلى المملكة العلوية.

 ، أنش�أ بص�يري محم�د ول�د س�يد إب�راهيم ول�د لبص�ير ، المع�روف باس�م1969في مواجه�ة ه�ذا الوض�ع، في ع�ام 
)منظمة تحرير الصحراء( ، أول حزب قومي صحراوي تم إنشاؤه داخل المستعمرة اإلس��بانية OALSالبصيري ، 

بهدف الدفاع بشكل ال لبس فيه. شعور الغالبية العظمى من السكان باالستقالل وضد الضم إلى المغرب.

صعود القومية الصحراوية واختفاء محمد سيدي ابراهيم بصيري 1970

 في مدين��ة� طانط��ان بطرفاي��ة. ك��ان ينتمي إلى إح��دى الع�ائالت العدي��دة ال��تي بقيت في ه��ذه1942ولد بص��يري ع��ام 
المنطقة بعد تنازل إسبانيا للمغرب ، والتي حولت الصحراويين الذين سكنوها إلى مغارب��ة. ه��ذا الش��اب الص��حراوي
درس الص�حافة. تس��بب نش�اطه في مختل�ف وس�ائل اإلعالم المغربي�ة في مش�اكل م��ع حكوم�ة الرب�اط ، ال�تي اش�تبه

 ، ق�رر الص�حفي الش�اب مغ�ادرة المغ�رب1968بصيري أنها تتعارض م�ع سياس�ة ض�م ب�اقي الص�حراء. في ع�ام 
واالنتقال إلى الصحراء اإلسبانية حيث ، مثل معظم الصحراويين من طرفاية ، ك��ان لدي��ه العدي��د� من األق��ارب ال��ذين

يعيشون في مدينة السمارة ، المدينة المقدسة للصحراوين.

حقق الحزب الذي ساعد بصيري في تأسيسه نجاًحا كب��يًرا على ال��رغم من حقيق��ة أن نظ��ام فرانك��و - ال��ذي لم يس��مح
بتأسيس أحزاب سياسية في الصحراء أو في شبه الجزيرة - أجبرهم على العمل سراً. لم يكن ه�دفها الرئيس�ي تحقي�ق
االستقالل على المدى القصير. ما اقترحه هو إقناع السلطات االستعمارية بصياغة حكومة مستقلة من شأنها أن تكون

بمثابة إعداد للسكان الصحراويين لدولة مستقلة ، والتي ، مع ذلك ، لم يطالبوا بها كهدف مباشر.



في المقام األول على الح��وار م��ع الس��لطات اإلس��بانية ، وليس على الكف��اح OALS من أجل تحقيق أهدافها ، راهن
 يوني��و في العي��ون، في س��احة جات��ارامبال )الزمل��ة17المسلح. كان أول إجراء له هو الدعوة إلى مظاهرة س��لمية في 

للصحراويين( ، إلعالن برنامجه وتقديم بيان إلى ممثلي الحكومة االس��تعمارية م��ع مقترحات��ه. وش��دد في ه��ذا النص
على أن هدفه لم يكن تنفير إسبانيا ولكن "تشكيل تح�الف ي��دوم ولن ينكس��ر أب��ًدا وال يمكن ألح��د ال��تراجع عن��ه". كم��ا
عكس البيان أن الشكوك الرئيسية بين الصحراويين وإسبانيا ال عالقة لها ببطئها في تنفيذ إنهاء االستعمار، ولكن م��ع
احتمال أن تكرر تسليم قطع من الصحراء إلى أطراف ثالثة "دون سبب وب��دون كون��ه ع��ادالً وب��دون قت��ال ه��و ال��ذي

 إلى ورق��ة1958يحفز هذا النقل ". كما هو موضح في النص ، ف��إن ه��ذه الديناميكي��ة ال��تي ح��ولت طرفاي��ة في ع��ام 
"مساومة للسياسة اإلسبانية مع المغرب هي التي أدت إلى أن تصبح الصحراء فيما بعد "طموح

 

لسوء الحظ ، في أعقاب المنطق المناهض للديمقراطية الذي اتسم به نظ�ام فرانك�و ، تم أم�ر ت��دخل الجيش لقم�ع فعل
OALS .رفض الصحراويون مغادرة الساحة التي أصبحت ساحة معركة. في األحداث التي تلت ذلك ، فتح الجيش

الن��ار على الص��حراويين. وح��تى الي��وم ، هن��اك ش��كوك ح��ول ع��دد� القتلى والج��رحى في أعم��ال الش��غب ه��ذه )قت��ل
 صحراويًا وفق روايات أخرى(. نجحت القوات االس��تعمارية في12صحراويان بحسب الرواية اإلسبانية الرسمية ، 

فض االحتجاج ، لكن التداعيات المأساوية لهذه الحادثة استمرت طوال الليل واأليام التالية.

أطلق المسؤولون عن المس�تعمرة العن�ان لموج�ة من االعتق�االت ض�د أي ش�خص يش�تبه في أن�ه من المتع�اطفين مع
OALS ،أحد المعتقلين كان بصيري نفسه. وهناك وثائق تثبت تعرضه للتعذيب وس��وء المعامل��ة. وبحس��ب الرواي��ة

. لكن آث��اره ض��اعت في عملي��ة1970 يولي��و 29اإلسبانية الرسمية ، فقد طُرد الزعيم الص��حراوي إلى المغ��رب في 
النقل وهو اليوم الشخص الرسمي الوحيد المفقود من النظام االستعماري ونظام فرانكو في الصحراء الغربية.

تأسيس جبهة البوليساريو1973

ا الق��وات اإلس��بانية بالتس��بب في مقت��ل  37استنكر المغرب العمل االستعماري القمعي في الصحراء اإلسبانية ، متهمً��
شخًصا في جاتارامبال. وطالب دبلوماسيوها األمم المتحدة بوضع حد للتسامح الذي سمحت به إس��بانيا لع��دم االمتث��ال
للق��رارات الدولي��ة ال��تي تطالبه��ا ب��اإلفراج عن الص��حراويين. باس��م الس��الم في ش��مال إفريقي��ا ، ط��البت الدبلوماس��ية
المغربية األمم المتحدة بالضغط على نظام فرانكو إلجراء اس�تفتاء تقري�ر المص�ير ال�ذي ك�ان على الص�حراويين أن

يقرروا مستقبلهم.



ال��ذين تم اعتق��الهم ونفيهم ، بع��د أن اس��تعادوا OALS والنتيج��ة األخ��رى له��ذه المأس��اة هي أن العدي��د� من مق��اتلي
 ، جبه��ة البوليس�اريو )الجبه��ة1973حريتهم ، قرروا االستمرار في األنشطة التي بدأها بصيري وأس��س ، في م��ايو 

الشعبية للتحرير(. الس�اقية الحم�راء ووادي ال�ذهب(. ه�ذه الم�رة، اخت�ار الص�حراويون الكف�اح المس�لح في مواجه�ة
 عن االنخراط في الحوار بالوسائل السلمية. حدث أول تح��رك له��ا1970العجز الذي أظهرته الحكومة اإلسبانية عام 

 بهج��وم على موق��ع الخنك��ة العس��كري بقي��ادة إب��راهيم غ��الي، األمين الع��ام الح��الي لجبه��ة1973 أغس��طس 20في 
أخذ الصحراويون جميع أعضاء الفرقة(. SADR )البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

العاملة، ال��ذين س��جنوا و أطلق��وا س�راحهم بع��د ي��ومين ، وأخ��ذوا أس��لحة وأحزم��ة وبطاني��ات وخمس��ة جم��ال وبعض
المناظير التي عثروا عليها في متناول اليد.

200في اآلونة األخيرة، اتهم بعض القادة السياسيين األسبان جبهة البوليساريو بأنها جماع��ة إرهابي��ة قتلت أك��ثر من 
 فيم��ا يتعل�ق بالص�حراء يجع��ل من1975إسباني. إغالق الملف�ات ال��تي احتفظت به��ا الحكوم�ات اإلس�بانية من�ذ ع�ام 

المستحيل تأكي�د ع�دد الض�حايا اإلس�بان في أعم�ال البوليس�اريو وأيهم بس�بب األعم�ال ال�تي نف�ذتها جماع�ات ح�رب
العصابات الموالية للمغرب.

 ، نف��ذت البوليس��اريو1974 ين��اير 26 و 1973تظهر وثائق من الملف��ات الشخص��ية لجن��ود س��ابقين أن��ه ، بين م��ايو 
خمس اعتداءات ، تسببت واحدة منها فقط في مقتل ، وهو عريف صحراوي من قوات البدو الرح��ل. في المجم��وع ،

 ، ك��ان هن��اك ع��دد من القتلى ثالث��ة عش��ر في ش��رطة اإلقليم ، ثالث��ة منهم من1976 م��ايو 10 و 1973بين سبتمبر 
اإلسبان: سبعة قتلوا برصاص الجماعات المتمردة المعادية ، وثالثة قتلوا في انفجار لغم زرعه "العدو" متوفى لدغة

أفعى وخسارتان نتيجة إطالق نار عرضي. وتطابقت الحاالت الثالث األخيرة مع ضحايا إسبان.

عكس القادة العسكريون للمستعمرة أنفسهم في تقاريرهم أن الطريقة التي نفذت بها جبهة البوليساريو هجماتها تعكس
وجود اتفاق ضمني بع��دم وق��وع إص��ابات ، وتجنب المواجه��ات األمامي��ة ال��تي أج��برتهم على إطالق الن��ار من أج��ل
الفرار. المعلومات التي جمعوها من استجوابات السجناء أقنعتهم ، قبل ك��ل ش��يء ، أن البوليس��اريو أرادت أن يك��ون

لها تأثير دعاية بأفعالها ، وأن تظهر للعالم والصحراويين أنفسهم أن حركتهم كانت قوية ، ولكن ليس لتنفيذ مجازر.

عرف الجيش اإلسباني أن الجزائر بدأت في دعم جبهة البوليساريو. كما جعلهم فقر وسائل هجوم العصابات يعتقدون
ا ، على ال��رغم من حقيق��ة أن الجزائ��ر ، خالل أن الجزائ��ريين ال يري��دون حم��ام دم بين المس��تعمرين اإلس��بان أيض��ً

الحرب الباردة ، كانت تدور في كتلة العدو بقيادة االتحاد السوفيتي.

من تنظيم استفتاء إلى تسليم و خيانة الشعب الصحراوي:  1974-1975



 ، أبلغ السفير اإلسباني لدى األمم المتح�دة األمين الع�ام لألمم المتح�دة بق�رار الحكوم�ة اإلس�بانية1974في أغسطس 
. أظهر تعداد� الن��اخبين في1975إجراء "استفتاء" تحت رعاية وضمانات األمم المتحدة ، في النصف األول من عام 

 ، أن الحكوم��ة اإلس��بانية مص��ممة ه��ذه الم��رة على الش��روع في المرحل��ة النهائي��ة من إنه��اء1974 ديس��مبر 31
.االستعمار

بدأت حكومة المغرب ، ال��تي ط��البت ح��تى ذل��ك الحين في األمم المتح��دة بتنظيم االس��تفتاء وأك��دت أن��ه إذا تم إج��راء
المشاورات مع جميع ضمانات الحرية ، فإن الشعب الصحراوي سيصوت لصالح االتحاد مع المغرب ، ب��دأت حمل��ة
دبلوماسية إلجبار إسبانيا على مقاطعة العملية. كانت استراتيجيته هي السعي للحصول على دعم لقرار يتم التصويت

في اله��اي ، وهي أعلى(�� ICJ )عليه في الدورة السنوية المقبلة للجمعية العامة التي طلبت من محكمة الع��دل الدولية
هيئة في األمم المتحدة للنزاعات اإلقليمية ، فتوى بشأن مسألة الصحراء. زعمت الحكوم��ة المغربي��ة أن ل��ديها وث��ائق
تاريخية تُظهر أن الصحراء ك��انت دائمً��ا تحت س��يادة الس��الطين ح��تى ق�امت فرنس�ا وإس��بانيا بتقس��يم اإلمبراطوري��ة
العلوية في القرن التاسع عشر ، وإنشاء ح��دود مص��طنعة. ثم اخت��ارت موريتاني��ا ، ال��تي أي��دت اس��تقالل الص��حراء ،
ا مطالب�ات ض�م على الص�حراء االنضمام إلى تح�رك المغ��رب أم�ام محكم��ة الع�دل الدولي��ة ، زاعم��ة أن ل�ديها أيض�ً

.اإلسبانية

اختارت األمم المتحدة منح الحكومة المغربية فرصة والسماح أيًضا لموريتانيا بتقديم مطالبها. أجبر هذا إس��بانيا على
تعليق االستعدادات للتشاور. خالل فترة االنتظار هذه ، عانى رئيس الدولة آنذاك الجنرال فرانسيسكو فرانكو ، ال��ذي

 إلى إغراق��ه في معان��اة1975كانت حالته الصحية حساس��ة بالفع��ل ، من ع��دة أزم��ات ص��حية أدت في خري��ف ع��ام 
طويلة كان فيها رئيس الدولة. بدأت مرحلة صعبة لم يعد� فيها الشخص الذي ك��ان ال ي��زال رئيس الدول��ة يحكم بش��كل
فع��ال ، لكن األم��ير خ��وان ك��ارلوس ال��ذي ال ي��زال قائم��اً يجب أن يخلف��ه عن��د وفات��ه ، وال ي��زال ال يتمت��ع بكام��ل
الصالحيات ، وفيها كان أوجز الصراع بين أنصار إسبانيا الذين ال يزالون محكومين من قبل ديكتاتورية والقطاعات
التي ، على العكس من ذلك ، دافعت عن االنتقال نحو التحول الديمقراطي. استغلت الحكومة المغربية مفترق الطرق

 للدول��ة53اإلسباني الحساس هذا إلجبار حكومة مدريد على الرضوخ لمطالبها بشأن ما كان ال يزال المستعمرة رقم 
.اإلسبانية

تزامن االنتكاس النهائي لصحة الديكتاتور مع حدثين حاسمين: نشر تقرير بعثة الزيارة التي أجرتها األمم المتحدة في
 أكت�وبر / تش�رين األول ، وفي الي�وم الت�الي إذاع�ة ال�رأي. لمحكم�ة الع�دل15الصحراء في مايو من ذل�ك الع�ام في 

الدولية في الهاي. ذكر تقرير البعثة الزائرة بشكل ال لبس في��ه أن س��كان اإلقليم يؤي��دون االس��تقالل بش��كل كب��ير وأن
جبهة البوليساريو هي المنظمة التي حظيت بدعم السكان. أك��د رأي محكم��ة الع��دل الدولي��ة بش��كل ق��اطع أن التق��ارير
المقدمة من المغرب وموريتانيا لم تؤسس أي رابط للسيادة على أراضي الص��حراء م��ع أي من ال��دولتين المط��البتين.

 من قبل رؤساء القبائل الصحراوية مع إسبانيا أحد األدلة التي أظهرت أنه عن��دما1884كانت االتفاقات الموقعة عام 
وصل بونيلي إلى ريو دي أورو ، لم يكن هناك ممثل للس��لطة المغربي��ة هن��اك. ل��ذلك ، أك��دت المحكم��ة العلي��ا أن��ه ال
توج��د أس��باب لتع��ديل تط��بيق الح��ق في تقري��ر المص��ير من خالل التعب��ير الح��ر للس��كان الص��حراويين على النح��و

.1966المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة منذ عام 

في تلك الليلة نفسها ، أعلن الملك الحسن الثاني ، في تشويه استنتاجات الرأي ، للرأي الع��ام لبالده أن محكم��ة الع��دل
الدولية وافقت على حججه التاريخية ، وبالتالي ، اعترف المغاربة بحقهم في "استعادة الص��حراء. ودع��ا الس��كان إلى
المشاركة في ما يسمى بالمسيرة الخضراء ، المسيرة التي يفترض أنه��ا س��لمية. تجم��ع آالف الم��دنيين� المغارب��ة على

.الحدود استعداًدا� للسير نحو الصحراء اإلسبانية

أكدت حكومة مدريد رس��مياً أن إس��بانيا س�وف تفي بمس��ؤولياتها كق��وة إداري��ة وحماي��ة الس��كان الص�حراويين إذا ق�ام
المغرب بغزو اإلقليم. ولكن ، بحلول ذلك الوقت ، كان تسليم اإلقليم ق�د تم االتف�اق علي�ه س�راً م�ع المملك�ة المغربي�ة.

 أكت��وبر، أي قب��ل أس��بوع من ب��دء المس��يرة الخض��راء ال��تي حظيت30كانت إحدى نتائج هذا االتفاق السري أن��ه في 



بتغطية إعالمية كبيرة )حتى بث التلفزيون العام اإلسباني صوًرا للحدث( ، ب��دأت الق��وات العس��كرية المغربي��ة غ��زو
الصحراء اإلسبانية من خالل الحدود الش��مالية الش��رقية. لم ت��ذكر أي من وس��ائل اإلعالم ه��ذا الهج��وم ، ال��ذي أخفت��ه

 من ميثاق األمم المتح��دة. كم��ا73الحكومة اإلسبانية لتجنب إجبارها على صد الهجوم وفقًا اللتزاماتها بموجب المادة 
لم يتم تقديم أي معلومات واضحة حول القتال الذي اندلع على الفور بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو.

 نوفمبر، بدأت المسيرة الخضراء. أقنعت الص��ور المث��يرة لإلعج��اب ال��تي ق��دمتها وس��ائل اإلعالم ال��رأي الع��ام6في 
اإلسباني بأن وقف هذا الغزو بفتح النار على المدنيين� الذين لم يكونوا مسلحين وحملوا الق��رآن فق��ط ، الكت��اب ال��ديني

اإلسالمي ، كان من شأنه أن يعرض إسبانيا لخطر الحرب ضد المغرب وإدانة المجتمع الدولي.

في غضون ذلك، واصل الجيش المغ��ربي تنفي��ذ عمليت��ه المتقدم��ة ع��بر الح��دود األخ��رى باس��تراتيجية إب��ادة جماعي��ة
استهدفت السكان المدنيين.� حدد المحققون مؤخًرا موقع المقابر الجماعية التي كدس فيها الجيش المغربي جثث العدي�د
من الصحراويين الذين لم يتمكنوا من الف�رار في ال��وقت المناس��ب ، بم��ا في ذل��ك العدي��د من كب��ار الس��ن واألطف��ال ،
والذين تم إعدامهم بدم بارد. بدالً من إدانة ما كان يح�دث في األمم المتح�دة ، ب�دأت الحكوم�ة اإلس�بانية حمل�ة إلقن�اع
اإلسبان بأن السبيل الوحيد لتجنب الحرب م��ع المغ��رب ه��و االستس��الم للمغ��رب ، والتخلي عن الش��عب الص��حراوي

لمصيرهم.

 على اتفاقي��ة مدري��د� الثالثي��ة ، ال��تي وقعه��ا رؤس��اء حكوم��ات1975 نوفمبر 14وبلغت ذروة هذا الخداع التوقيع في 
المغرب وإسبانيا وموريتانيا والتي ، على ما يبدو ، توصلت إلى اتف�اق م�ع الرب�اط ، مقاب�ل الس�ماح بغ�زو المغ�رب.
الصحراء ، مع االحتفاظ بمقاطعة ريو دي أورو الجنوبية. اقتصر هذا االتفاق الثالثي ، المعروف أيًضا باس��م اتفاقي��ة

ا م��وجًزا  بعن��وان إعالن المب��ادئ ال��ذي س��محت في��ه إس��بانيا للمغ��ربمدري��د أو اتفاقي��ات مدري��د� ، على كون��ه نص��ً
وموريتانيا بمشاركة اإلدارة للتحضير. استفتاء تقرير المصير. النقطة الرئيسية األخ��رى في االتفاقي��ة هي أن إس��بانيا

 كموعد نهائي لبقائها في اإلقليم ، سواء تم إجراء االستفتاء أو إذا لم يكن هناك تقدم.1976 فبراير 28حددت يوم 

في غضون ذلك ، شرع الجيش المغربي في القضاء على المقاوم�ة الص�حراوية بقي�ادة جبه��ة البوليس�اريو ، بسياس��ة
 ألف ص�حراوي من الم�دن ال�تي تخلى عنه�ا اإلس�بان40األرض المحروقة في المناطق التي كان يحتلها. فر حوالي 

بحث��ا عن ملج��أ في المخيم��ات ال��تي أقامته��ا الحرك��ة الص��حراوية في المن��اطق الداخلي��ة من اإلقليم. ك��انت األح��داث
23 و 20 و 18المأساوية بشكل خاص التي تس�ببت في مقت�ل مئ�ات األش�خاص في المخيم الواق�ع في أم دريج�ة في 

 ، عندما أسقطت طائرتان مغربيتان قنابل الفوسفور األبيض والنابالم على مجموعة من السكان تتك��ون1976فبراير 
بشكل أساسي من كبار السن والنساء واألطفال. . المجازر التي سببتها هذه األعمال أج��برت جبه��ة البوليس��اريو على
إطالق عملية إجالء للسكان المدنيين باتجاه الحدود الجزائرية في منطقة حمادة )هضبة من الحجارة والتراب ، أقسى
منطقة في الصحراء( الواقعة. ب��القرب من تن��دوف ، حيث ال ت��زال مخيم��ات الالج��ئين الص��حراويين موج��ودة ح��تى

اليوم.

 ، أبلغت الحكومة األولى للملكية األمم المتحدة أنه اعتباًرا من ذلك اليوم ، أعطت إسبانيا "ح��ًدا1976 فبراير 26في 
نهائيًا لوجودها في الصحراء" واعتبرت نفسها "من اآلن فصاعًدا متحررة من جميع مس��ؤولية الق��انون ال��دولي فيم��ا

يتعلق ب� إدارة هذه األراضي. "

كثير ممن استنكروا تسليم الشعب الصحراوي لعدوهم أرجعوا "الخيانة" اإلسبانية إلى ضغوط من الوالي��ات المتح��دة
وفرنسا لمحاباة المغرب ، الحليف في الحرب الباردة ، ومنع الصحراء المستقلة من الوق�وع تحت ت�أثير )أ( الجزائ��ر
متحالفة مع االتحاد السوفيتي. وعزا آخ�رون االنتق�ال إلى المغ�رب إلى ش�بكة المص�الح السياس�ية واالقتص�ادية ال�تي

كانت الملكية المغربية تزرعها تقليديًا في إسبانيا لصالح مصالحها.



الوضع القانوني للصحراء الغربية ومسؤوليات إسبانيا

اس�تغلت الحكوم�ة المغربي�ة مهزل�ة اتفاقي�ات مدري�د إلث�ارة االرتب�اك من خالل التأك�د من أن إس�بانيا ، امتث�االً لحكم
1969محكمة العدل الدولية في الهاي ، قد اعترفت بسيادة المملكة على اإلقليم  و "أعادتها" إليها كما حدث في عام 

، قدم إفني له.

لكن تم الكشف عن هذه األك��اذيب م��ع الق��رارات ال��تي وافقت عليه��ا األمم المتح��دة وال��تي تؤك��د أن الوض��ع الق��انوني
للصحراء الغربية ال يزال هو الوضع القانوني لإلقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي )مستعمرة( ، وبالت��الي ، على عكس

ما ادعت الحكومة المغربية ، أن ظل إنهاء االستعمار عمالً غير مكتمل.

 ف��براير ، أن إنه��اء اس��تعمار الص��حراء لن26وأكدت الحكومة اإلسبانية نفسها ، عند إعالن خروجها من اإلقليم في 
يتم إال بعد أن يعبر الشعب الصحراوي عن رأيه بحرية ، والذي أصبح اعترافًا ضمنيًا بأن�ه لم يأخ�ذ مك�ان. ال تن�ازل
عن السيادة. ما تؤكده جمي��ع الحكوم��ات اإلس��بانية من��ذ ذل��ك الحين ه��و أن إس��بانيا ، عن��د مغ��ادرة اإلقليم ، تخلت عن
مسؤولياتها كقوة إدارية. ومع ذلك ، في التقرير الذي وافقت عليه األمم المتحدة في العام التالي لتحديث قائمة األق��اليم

في انتظ��ار إنه��اء TNA غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، لم يقتصر األمر على استمرار ظهور الصحراء الغربي��ة بين
االستعمار ، ولكن إسبانيا استمرت في احتالل الصندوق المقابل للدولة القائمة باإلدارة.

73بموجب القانون الدولي ، ال يمكن للسلطة القائمة باإلدارة إنهاء المسؤوليات المحددة في الم��ادة من ج��انب واح��د. 
من الفصل الحادي عشر لألمم المتحدة وهذه تظل سارية المفعول حتى ال تحق��ق المنطق��ة تقري��ر المص��ير. االس��تثناء
الوحيد لهذه القاعدة هو نقل هذه المسؤوليات إلى األمم المتحدة. لهذا الس��بب ، حكم وكي��ل األمين الع��ام لألمم المتح��دة

 ، "لم تنق��ل اتفاقي��ة مدري��د� الس��يادة على اإلقليم2002للشؤون القانونية لمجلس األمن آنذاك ، هانز كوريل ، في ع��ام 
ولم تمنح أيًا من الموقعين صفة الدولة القائمة ب��اإلدارة ، بش��رط أال تك��ون إس��بانيا ، بمفرده��ا ، ق��ادرة على النق��ل من

 "جانب واحد".



أما بالنسبة التفاقيات مدريد� ، فلم تجرؤ حتى الحكومة اإلسبانية التي وقعت عليه��ا على نش��رها في الجري��دة الرس��مية
للدولة ، كما يقتض�ي الق�انون اإلس�باني للمص�ادقة على المعاه��دات الدولي��ة. والس�بب أن��ه ك�ان اتفاقً�ا بال أي ش�رعية
قانوني��ة حيث ك��ان الغ��رض من��ه حص��ريًا ت��برير الترحي��ل في مواجه��ة االب��تزاز المغ��ربي ، بحيث تغ��ادر اإلدارة

االستعمارية اإلسبانية اإلقليم وتتخلى عن الشعب الصحراوي في مواجهة عدوانهم. الجار الشمالي.

 ف��براير )ش��باط( عن الجمهوري��ة27للتعويض عن الفراغ الذي خلفه التخلي اإلسباني ، أعلنت جبهة البوليساريو في 
الصحراوية العربية الديمقراطية في بير لحلو.

 كعض�و كام�ل العض�وية في1984 دولة بالجمهوري�ة الص�حراوية ، وال�تي تم قبوله�ا في ع�ام 80اعترفت أكثر من 
منظمة الوحدة األفريقية. نفذ المغرب تهديده بالتخلي عن منظم�ة عم�وم إفريقي�ا ال�تي س�اعد في تأسيس�ها إذا تم قب�ول
عضوية الجمهورية الصحراوية الديمقراطية فيها، لكن الدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو أصبحت عضًوا مؤسًسا

 كإصالح تدريجي لمنظمة الوحدة األفريقية.1999في االتحاد األفريقي ، الذي ولد في عام 

نضال الشعب الصحراوي وفشل األمم المتحدة 1976-2020 

بعد رحيل إسبانيا قسم المغرب وموريتانيا الصحراء، لقد تركت المغرب مع الساقية الحمراء وموريتانيا مع ري��و دي
أورو. وكان على كال الطرفين االستمرار في مواجهة التخريب والهجمات التي تشنها جبهة البوليساريو ليس فقط في

األراضي التي ضموها للتو ولكن ضمن حدود دولهم. حصل الصحراويون على أسلحة بفضل دعم الجزائر وليبيا.

كان لمقاومة جبهة البوليساريو آثار كارثية بشكل خاص على االقتصاد الموريتاني المتعثر. بل إن جبهة البوليس��اريو
أطلقت قذائف الهاون على القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط. في إح��دى ه��ذه الهجم��ات ، قُت��ل ال��ولي مص��طفى
الس��يد ، المع��روف باس��م ل��ولي ، أول رئيس للجمهوري��ة الص��حراوية ، وال��د األم��ة الص��حراوية. لوق��ف الهجم��ات
الص��حراوية ال��تي اس��تمرت في توجي��ه ض��ربات ثقيل��ة في موريتاني��ا ، ت��دخل الط��يران الفرنس��ي وقص��ف ق��وات

 توقي��ع الس��الم م��ع الجمهوري��ة1979البوليساريو. على الرغم من هذه المساعدة ، قررت حكومة نواكشوط في ع��ام 
 أغس��طس من ذل�ك الع�ام، ض�م المغ�رب11العربية الص�حراوية الديمقراطي�ة والتخلي عن أراض�ي الص�حراء. في 

المنطقة التي احتلتها موريتانيا. بع�د ذل��ك ، وافقت األمم المتح�دة على ق��رار تع��ترف في�ه بجبه�ة البوليس�اريو كممث��ل
شرعي للشعب الصحراوي ، بينما تعتبر المغرب قوة محتلة.

في الثمانينيات ، شرعت الحكومة المغربية في وقف توغالت جبهة البوليساريو ببناء ستة جدران دفاعي��ة مكون��ة من
 كيلوم��تًرا يقس��م2720من الرمل والحجارة واألسالك الشائكة والخنادق وحق��ول األلغ��ام. بل��غ ط��ول الج��دار ح��والي 

الص��حراء إلى قس��مين ، الج��زء ال��ذي يس��يطر علي��ه المغ��رب )ح��والي ثل��ثي اإلقليم( واآلخ��ر تحت س��يطرة جبه��ة
البوليساريو. إنه أكبر جدار عسكري في العالم ويعرف باسم "ج��دار الع��ار" ألن��ه ي��ذكر بمآس��ي إنس��انية أخ��رى مث��ل

جدار برلين الذي قسم األلمان خالل الحرب الباردة.

تمكنت جبهة البوليساريو من اختراق الجدران ومواص��لة توجي��ه ض��ربات قوي��ة للجيش المغ��ربي. تطلب ال��دفاع عن
 ألف جندي ودعم الطيران والدبابات. هذا م��ا160الجدار من المغرب إنفاق مبالغ هائلة للدفاع لتغطية حشد أكثر من 

دفع المغرب لقبول وساطة األمم المتحدة ، التي اقترحت بالتعاون مع منظمة الوح��دة األفريقي��ة خط��ة إلنه��اء الح��رب
والسعي إلى حل نهائي من خالل الحوار. وبهذه الطريقة ، أعطى كل من المغرب وجبهة البوليساريو موافقتهما على

 ال��ذي أنش��أ إنش��اء بعث��ة األمم المتح��دة1991 في أبري��ل 690خطة التسوية التي تمت المص��ادقة عليه��ا ب��القرار رقم 
لالستفتاء في الصحراء الغربية ، مينورسو.



نصت خطة األمم المتحدة على قبول الطرفين المتحاربين لوقف إطالق النار )ال��ذي أص��بح س��اري المفع��ول اعتب��اًرا
من سبتمبر( كشرط أساسي لبعثة المينورسو لتكون قادرة على تنظيم المشاورات ال��تي ك��انت إلعط��اء الص��حراويين
الفرصة لالختي�ار بين دمج الص�حراء إلى المغ�رب أو االس�تقالل. كم�ا وافقت جبه�ة البوليس�اريو والمغ�رب على أن

. لكن المغ�رب رفض1974قائمة الناخبين يجب أن تكون نتيجة تحديث لتعداد الناخبين الذي أجرت�ه إس�بانيا في ع�ام 
 ألفً��ا. األش��خاص الم��ؤهلين للتص��ويت80تحديث القائمة التي وض��عتها األمم المتح��دة ، وال��تي أنش��أت م��ا مجموع��ه 

 من المتقدمين المرفوضين من الجانب المغ��ربي في ه��ذا اإلحص��اء. ك��ان ادعائ��ه100000وطالبوا بإدراج أكثر من 
تضخيم التعداد مع المستوطنين الذين ، منذ بداية االحتالل ، كانوا ينتقلون من المغرب إلى األراضي المحتلة.

رفضت جبهة البوليساريو قبول هذه المناورات التي يمكن للمغاربة من خاللها مض��اعفة ع��دد الس��كان الص��حراويين
األصيل. كما قامت السلطات المغربية بأعمال عدائية ضد م��وظفي األمم المتح��دة في األراض��ي المحتل��ة حيث منعت

السكان الصحراويين من االقتراب من منشآتهم.

أدى الم��أزق ال��ذي وق��ع في��ه تنظيم االس��تفتاء إلى دف��ع األمين الع��ام لألمم المتح��دة آن��ذاك ك��وفي عن��ان إلى ال��ترويج
لمحادثات جديدة بين األطراف للبحث عن نوع آخر من الحلول غ��ير خط��ة التس��وية. ك��ان الرج��ل الرئيس��ي في ه��ذه

1997الديناميكية الجديدة لألمم المتحدة هو جيمس بيكر ، وزير الخارجية األمريكي السابق الذي عينه أنان في ع��ام 
مبعوثًا شخصيًا له بشأن قضية الصحراء الغربية.

وضع بيكر الخطة األولى ، المسماة بيكر األول ، بناًء على مقترحات مغربية قدمت للصحراويين حكماً ذاتي��اً واس��عاً
داخل الدولة المغربية. رفضته جبهة البوليساريو والجزائر.

 - وال��تي نص�ت على التص��ويت األول حيث يمكن فق�ط ألولئ��ك2أعد بيكر بعد ذلك خطة ثانية - تُع��رف باس�م بيك��ر 
 ألف ناخب وافقت عليها األمم المتحدة التصويت إلنشاء حكوم��ة مس��تقلة من ش��أنها أن تعم��ل80المدرجين في قائمة 

لمدة خمسة سنوات. ، والتي سيتبعها تنظيم استفتاء لتقري��ر المص��ير يص��وت في��ه جمي��ع س��كان اإلقليم ، بم��ا في ذل��ك
 نس��مة. ه��ذه الم��رة قبلت500.000المستوطنين الذين شكلوا بالفعل ما ال يق��ل عن ثل��ثي س��كان اإلقليم الب��الغ ع��ددهم 

جبهة البوليساريو والجزائر االقتراح. رفضته حكومة الرباط ومنذ ذلك الحين رفضت قبول أي اقتراح يتضمن خيار
التصويت على االس�تقالل. ولم ي�رد أي عض�و في مجلس األمن على ه�ذه اإلهان�ة المغربي�ة لوس�اطة األمم المتح�دة.

استقال بيكر احتجاًجا على ما وصفه المغرب بأنه انتصار دبلوماسي.

في األراضي المحتلة ، واصل النشطاء الصحراويون مطالبتهم بأن تج��ري األمم المتح��دة اس��تفتاًء من��ذ ذل��ك الحين ،
ونددوا بأن وقف إطالق النار لن يفيد إال المغرب ، الذي ، دون االضطرار إلى مواجهة هجمات جبهة البوليس��اريو ،

.1991استمر في استغالل الموارد الطبيعية� للصحراء. مع تجاهل االلتزامات التي تم التعهد بها في عام 



تم تح��ذير من األمم المتح��دة من أن اس��تياء الس��كان الص��حراويين ، وخاص��ة الش��باب ، في مواجه��ة م��ا ش��عروا أن��ه
 عندما غزت الق��وات المغربي��ة بش��كل2020 نوفمبر 20خدعة ، سينتهي به األمر إلى كسر السالم. هذا ما حدث في 

غير الئق منطقة كان من المفترض أن تظل منزوعة السالح لقم�ع احتج�اج م�دني. بع�د ش�هر، تلقت مح�اوالت األمم
المتحدة إلعادة السالم ضربة أخرى مع االعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء التي أعلنه��ا ال�رئيس الجمه��وري
األمريكي دونالد ترامب. في الواليات المتحدة ، حتى شخصيات من الحزب الجمهوري مث��ل جيمس بيك��ر طلبت من
ال��رئيس الجدي��د ج�و باي�دن إلغ�اء ق�رار ت��رامب النتهاك��ه الق�انون ال�دولي وإرس�اء س�ابقة س��يئة ألي زعيم مي�ال إلى

التصرف خارج نطاق احترام القانون. 

 في3TNAفي غض��ون ذل��ك ، في إس��بانيا ، الق��وة ال��تي ال ت��زال األمم المتح��دة تع��ترف به��ا كمس��ؤولة قانوني��ة عن 
الصحراء الغربية ، تحدث الرئيس بيدرو سانشيز أيًضا لصالح الموقف المغربي. لم يفعل ذلك ش��يئًا أك��ثر من تعزي��ز

الرأي القوي المتزايد بين السكان الصحراويين بأن فرصتهم الوحيدة الستعادة حريتهم تكمن في العودة إلى السالح.
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