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 الحرياطي: صراع الصحراء 
الغربية ينتهي باالستفتاء

 المناقشات تدور حول شروطه وآلياته وطبيعة المشرفين عليه

 هل يحسـم النزاع لصالح إحدى القوى اإلقليمية العظمى 
أم نظريـة «التـوازن» تسـتدعي اإلبقـاء علـى بـؤرة للتوتر؟!

 أرض الصحـــراء ليسـت أرضـــًا بال مالك بـل لهــا 
شـعب له هويتـه الخاصــة وإرادته التـي يجـب احترامهـا

 فرج ناصر
  قال مستشـار رئيس اجلبهة الشـعبية لتحرير الصحراء الغربية (البوليساريو) احلرياطي احلسن حسـني ان اقليم الصحراء الغربية يطل على ٦٠٠ كيلومتر من احمليط 
االطلسـي والذي يعد واحدا من اكثر السواحل ثروة سمكية في العالم، كما يحتل اقليم الصحراء الغربية املرتبة االولى عامليا في انتاج الفوسفات، وثروات باطنية متنوعة قد 
تشمل الغاز والنفط. واكد احلرياطي في حديث لـ «األنباء» ان التصدع في التحالفات التي كانت قائمة في مرحلة الصراع االولى في االقليم حدا بكل االطراف الى القبول مببدأ 
احلل السلمي املرتكز على االستغناء، مشيرا الى ان الصراع اصبح دائرا حول شروطه وآلياته وطبيعة املشرفني عليه، متسائال: وال ندري عن مالمح املشهد السياسي الدولي 
جتاه ذلك. واكد احلرياطي ان السـالم احلقيقي يتالزم واالستقرار ويفترض تاليا ان يتم برضا الشـعوب واقتناعها واطمئنانها وهذا ال يعني انه يفرض بالقوة بل يعمم عبر نشر 

قيم احلرية والعدالة والكرامة االنسانية واحترام حقوق االنسان. 

 وقال احلرياطي ان الصحراء الغربية هي منطقة ذات مناخ صحراوي 
مساحتها ٢٨٤٫٠٠٠ كيلومتر مربع تقع شمال غرب أفريقيا. حتدها اجلزائ ر 
من الشــــرق وموريتانيا من اجلنوب واجلنوب الشرقي ثم املغرب من 
الشمال واحمليط االطلســــي من الغرب. أكبر مدنها وعاصمتها العيون. 
يصل عدد سكان الصحراء الغربية الى ٣٨٣٫٠٠٠ حسب احصائيات ٢٠٠٥. 
وشــــهدت في القرنني الثاني والثالث االجتياح الروماني ملناطق شمال 
افريقيا مما أحدث تخلخال في التركيبة الدميوغرافية لسكان الصحراء 
الغربية. حيث قدمت من صحراء ليبيا ومناطق الشمال قبائل صنهاجة 
وزناتة البربرية واســــتقرت في االرض الصحراوية. وفي مطلع القرن 
الثامن امليالدي وصلت هجرات عربية من شــــبه اجلزيرة العربية الى 
أرض الصحراء الغربية حاملة معها رســــالة االسالم. وقد حظي الدين 
اجلديــــد بقبول كبير بني القبائل احمللية وانتشــــر فيها. مضيفا: وكان 
لدور الداعية االسالمي الشيخ عبداهللا بن ياسني موجه ومؤسس الدولة 
املرابطية منذ مطلع القرن احلادي عشر، أهمية كبيرة في تاريخ املنطقة، 

فبفضله عم املذهب املالكي الصحراء الغربية.
  كما رسخ املسلمون في بالد الصحراء أساس نظام اجتماعي متطور 
وأنعشوا احلياة االقتصادية هناك، خاصة جتارة الذهب من مالي التي 
كانت تعرف في ذلك الوقت باســــم السودان. وتوالت الهجرات العربية 
الى الصحراء الغربية خالل الفترة ما بني القرنني احلادي عشر واخلامس 
عشر. فوصلت اليها قبائل من بني حسان وبني هالل عن طريق مصر 
وتغلغلت بواسطة سيطرتها في منطقة الساقية احلمراء ووادي الذهب 
ومجمل أراضي موريتانيا. وبفضل شدتها تزايد نفوذها وطبعت املنطقة 
بطابعها العربي االســــالمي املميز. مضيفا:  عــــرف الصحراويون قدميا 
بنظامهم املتميز واملتمثل في مجلس ايت اربعني، مبعنى حكم االربعني، 
وهو عبارة عن مجلس ألعيان القبائل تتم العضوية فيه على أســــاس 
الترشيح القبلي ورئاسته متداولة بني االعضاء، وتصدر قراراته باإلجماع 
طبقا لالعراف والتقاليد وعلى قاعدة الشــــريعة االســــالمية. وقال أيت 
اربعني هي السلطة العليا التي تضم في تشكيلتها وجهاء االعيان من كل 
القبائل الذين تفوضهم لتمثيلها. ويقوم املجلس بسن القوانني امللزمة 
للجميع ويسهر على الدفاع عن الوطن وتأمني املراعي، حضانة أبار املياه، 
احلفاظ على االماكن الصاحلة للحرث واإلشراف على توزيعها ويراقب 
حدود التمــــاس مع اجليران. كما انه معني بالتفاوض باســــم القبائل. 
وقد تختلف التأويالت ملعنى االســــم (ايت اربعني) أو مجلس االربعني 
كما يســــميه البعض، فهناك من يرى ان االسم يدل على عدد االعضاء، 
حيث انه كان يتكون من اربعني عضوا. وهناك من يرى ان كلمة اربعني 
مرتبطة بعمر العضو، حيث ال متكن العضوية في املجلس اال بعد بلوغ 
سن االربعني. وأكد احلرياطي ان هناك الكثير من املراجع التي تشير الى 
تراث ايت اربعني املكتوب، ومنها ما ذكره االسباني خليو كاروباروخا 
في كتابه دراسات صحراوية وكتاب جامع املهمات ملؤلفه املرحوم محمد 
سالم حلبيب احلسني، ونورد هنا منوذجا من التشريع الذي تبنته ايت 
اربعني في وثيقة مؤرخة فــــي ٢٤ ذو احلجة ١١٦٥ هجرية، والتي يؤكد 

فيها املجلس انه من بني االسباب التي دعت الى قيامه:
  ـ اقامة حدود اهللا.

  ـ عدم وجود سلطان في االرض غير سلطان القبائل.
  ـ أهمية السلطة ملا توفره من أمن وحماية للجميع.

  وفيما يلي مقتطفات من الوثيقة املذكورة: ... «وجعلوا أيضا فرائض 
فرضوها على من حتدى وخالف ما هو االصلح بهم عقوبة له إذ ال يردع 

وال يجزى اال بها». ونذكر من بني هذه العقوبات ما يلي:
  ـ من أتلف حرث غيره فعقوبته ٥ مثاقيل فضة.

  ـ من ســــل مكحلة (من أشهر ســــالحا) في وجه أحد فعقابه خمسة 
مثاقيل فضة، وان جرحه فابن لبون من االبل.

  ـ من أكل أموال آخر ظلما فعقوبته وعقوبة من يســــاعده ابن لبون 
من االبل لكل واحد ويرد للمظلوم ما أخذ منه.

  ـ من منع الشــــريعة (أي دعاه القاضي ولم يستجب) يغرم بعشرة 
مثاقيل فضة.

  ـ كل قبيلة تعلن العداوة لقبيلة أخرى تدفع عشر نوق عشراوات.
  وقــــال: هذه البنود القانونية التي يعود تاريخها الى أكثر من قرنني 
ونصف القرن من الزمن تبرهن على أن الصحراويني ال يقبلون الفوضى 
ويرفضون شريعة الغاب. وكل دارس متأن سيجد أنها متجد االنسان والقيم 
االخالقية وتكتسي بطابع شمولي وارتباط عميق بالشريعة االسالمية 
احلنيفة كمرجع أساسي وعادات وتقاليد شعب عربي نبيل في تعامله 
ومعامالته كعماد وركيزة ثابتة. مضيفا: وبالرغم من صعوبة الظروف 
الطبيعية وتخلف وسائل احلياة عموما، قاوم الشعب الصحراوي العديد 
من احملاوالت االجنبية التي ســــببها الطمع في القوافل التجارية قدميا 
والبحث عن مواقع استراتيجية على شواطئ أفريقيا التي اجتهت اليها 
االنظار بعد النهضة االوروبية ونظرا لألهمية االستراتيجية للصحراء 

الغربية واملتمثلة في:
  ـ موقع جغرافي يربط أفريقيا بأوروبا.

  ـ قربها من جزر الكناري االسبانية.
  ـ شواطئ غنية مبختلف أنواع االسماك.

  - احتمال وجود معادن من قبيل النفط واحلديد وغيرهما
  - قنطرة عبور للقوافل التجارية شماال وجنوبا.

  هذه األسباب وغيرها تفسرها احملاوالت االستعمارية املتتالية على 
الصحراء الغربية، على مر القرون املاضية والتي نذكر منها:

  وقال: وصول البعثات االستكشافية األوروبية الى الصحراء الغربية، 
اهتمام البرتغال، وقوى أوروبية أخرى بالصحراء الغربية، جتارة الذهب 

االستقالل وستشكل دفعا جديدا للمقاومة املسلحة التي كانت قد خبت 
عقب هزمية جيش التحرير في نهاية اخلمسينيات، فقد اجتاح الصحراء 
خالل الســــتينيات جفاف أتى على االقتصاد الرعوي، فاضطر السكان 
الى الهجرة نحــــو املراكز احلضرية – التي كانت الى ذلك الوقت عبارة 
عن مراكز صغيرة – حيث أصبحوا يتعايشــــون وجها لوجه مع جنود 

االحتالل وموظفيه اإلداريني.
  وأكد احلرياطي: وقد أدى االحتكاك داخل املدن التي كانت أقرب الى 
حاميات عسكرية الى الوعي أكثر بوضعية الصحراء كبلد محتل يحكمه 
األجانب باحلديد والنار، فبدأ التحرك من داخل املدن الصحراوية ألول 
مرة، وتعد انتفاضة «الزملة» سنة ١٩٧٠ في مدينة العيون عاصمة اإلقليم 
ضد أسبنة الصحراء األبلغ في التعبير عن هذا الوعي اجلديد. وكانت هذه 
االنتفاضة التي رفع املشاركون فيها الشعارات املطالبة باالستقالل والتي 
انتهت بقتل واعتقال العديد من الصحراويني من بينهم مؤسس احلركة 
محمد سيد ابراهيم بصري مجهول املصير حتى اآلن، وشكل ذلك إيذانا 
ببدء مرحلة جديدة من الكفاح ضد املســــتعمر االسباني، مضيفا: وفي 
العاشر من مايو سنة ١٩٧٣ تأسست اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية 
احلمراء ووادي الذهب (البوليساريو) لتبدأ العمل العسكري بعد ١٠ أيام 
من تأسيسها، مما دفع االسبان الى اإلعالن في السنة املوالية عن عزمهم 
على تنظيم استفتاء لتقرير املصير في الصحراء خالل األشهر الستة األولى 
من سنة ١٩٧٥. وبالفعل فقد شرعت مدريد في ترتيب البيت الصحراوي 
ما بعد اسبانيا من خالل املفاوضات مع مختلف االطراف بهدف التوصل 
الى اتفاقات ثنائية تضمن مصالح االســــبان من جهة، وتبق على فتيل 
قابل لالشتعال متى ما استدعت ملفات اسبانيا العالقة في املنطقة ذلك، 
وفي هذا االطار اجرت احلكومة االسبانية لقاءات في سبتمبر ١٩٧٥ مع 
البوليساريو كان موضوعها االستقالل ومستقبل العالقات، لتعقد في 
الشهر التاالي مباشرة اتفاق مدريد مع املغرب وموريتانيا والذي تتخلى 
مبوجبــــه عن ادارة الصحراء لصالح البلدين، مضيفا: وفي هذه االثناء 
كانت االطراف املطالبة بالصحراء تســــتعد القتطاف الثمرة اليانعة كل 
بطريقته، فالبوليساريو تكثف نضاالتها بنسف وتدمير محطات احلزام 
الناقل للفوســــفات وتأجيج املظاهرات املطالبة باالستقالل لتعم املدن 
الصحراوية، بينما اجتهت املغرب وموريتانيا الى محكمة العدل الدولية 
التي اعطت في اكتوبر ١٩٧٥ رأيا استشاريا حول طبيعة روابط البلدين 
مع املجموعة الصحراوية فسره كل طرف لصاحله رغم وضوحه بشأن 
مسألة تصفية االستعمار وضرورة متكني الشعب الصحراوي من ممارسة 
حقه في تقرير املصير، غير ان املغرب بادر باالعالن عن تنظيم مسيرة 
ســــماها باخلضراء الى الصحراء في ١٦ اكتوبر ١٩٧٥ اي في نفس اليوم 
الذي صدر فيه رأي محكمة الهاي، الشــــيء الذي ســــرع بإمتام اسبانيا 
النسحابها خالل ١٩٧٦ فبراير شهر االعالن عن قيام اجلمهورية العربية 
الصحراوية مبباركة ودعم من اجلزائر التي اعلنت رفضها التفاق مدريد، 
وهكذا حتولت تصفية االســــتعمار في الصحراء من حل ملشكلة االقليم 

الى تفجير لصراع محتدم بني اجليران االشقاء.

  المرحلة الدموية

  وهــــي املمتدة من اتفاقية مدريد ســــنة ١٩٧٥ بني اســــبانيا واملغرب 
وموريتانيا الى اتفاق املبادئ سنة ١٩٨٨ بني املغرب والبوليساريو، وقد 
امتازت هذه املرحلة بقيام معارك ضارية دار بعضها في اجلزء املوريتاني 
من الصحراء متجاوزا نطاق االراضي الصحراوية احيانا، بتنفيذ هجمات 
عديدة على مدن في عمق االراضي املوريتانية مبا في ذلك الهجوم مرتني 
على العاصمة نواكشوط، مؤكدا ان فترة ما قبل انسحاب موريتانيا من 
الصحراء من هذه املرحلة اتســــمت باعتماد استراتيجية ضرب احللقة 
الضعيفة، فتم التركيز على موريتانيا الطرف االضعف لتكسير التحالف 
املغربي املوريتاني الذي اخذ يتســــع بتدخل القوات الفرنسية لتوفير 
غطاء جوي للجيش املوريتاني، وبالفعل جنحت البوليساريو في حتقيق 
هذا الهدف واستطاعت ان تدفع اجليش املوريتاني الى قلب نظام احلكم 

وريش الطيور والصمغ العربي، وظهور أوائل االســــبان على سواحل 
الصحراء الغربية، الذين انطلقوا من جزر الكناري للقيام بالنشــــاطات 
نفســــها التي قام بها البرتغاليــــون ١٤٤٤ – املغاربة ١٥٨٣ – اإليطاليون 
١٨٦٩ – اإلجنليز ١٨٧٢ – البلجيكيون ١٨٧٥ – الفرنســــيون ١٨٨٠ – األملان 
١٨٨٣ – االسبان ١٨٨٤، مشيرا الى انه مع نهاية القرن الرابع عشر، وصلت 
جماعات من البرتغاليني واالسبان الى شواطئ الصحراء الغربية يحدوهم 
األمــــل في الهيمنة على الطرق التجارية الصحراوية والســــيطرة على 
منجم الذهب في مالي، وقد واجهتهم القبائل الصحراوية، ثم كان االتفاق 
االسباني – البرتغالي املعروف مبعاهدة (ترويسياس) وفيها حصلت 
اسبانيا على حق اخضاع املنطقة الصحراوية، والواقع ان عالقة اسبانيا 
باملنطقة تعود الى ســــنة ١٥٢٥، حيث كان البحارة الكناريون يقومون 
بالتبادل التجاري (املقايضة) مع سكان الساقية احلمراء ووادي الذهب، 
ومبوجب هذا االحتكاك أصبح بعض الســــكان على إملام نسبي باللغة 

االسبانية وأصبح التعايش ممكنا من وجهة نظر الطرفني.
  ١٩٦٧: توقيع معاهدة مراكش بني السلطان املغربي محمد بن عبداهللا 
وامللك االســــباني كارلوس الثالث، التي يقر فيها السلطان املغربي بأنه 
ال ســــيادة له بعد وادي نون وهي منطقة تبعد عن احلدود الشــــمالية 

للصحراء الغربية بحوالي ٣٠٠ كلم.
  وأكد: ثم جاء مؤمتر برلني عام ١٨٨٤ وفيه أقر األوروبيون السبانيا 
بحقها في استعمار إقليم الساقية احلمراء ووادي الذهب، وبذلك حصل 
االســــبان على ما كانوا يحتاجونه لتشريع احتاللهم ملنطقة الصحراء 
الغربية، ورغم ان مقاومة الصحراويني لم تتوقف فقد شكل املجاهدون 
من الصحراء الغربية حلفا من األشــــقاء فــــي موريتانيا ملواجهة زحف 
املستعمر الفرنسي الذي اتضح انه مقدم على فرض هيمنته في املنطقة 
فتشكلت مقاومة مشــــتركة ضده امتدت من بداية القرن العشرين ولم 
تتوقف حتى منتصف الثالثينيات من القرن نفســــه. قبل ان يبســــط 
االستعمار سيطرته الكاملة على املنطقة، انكمشت املقاومة على نفسها 
في انتظار ظروف أفضل لفترة قاربت العشرين سنة لتظهر من جديد 
إرهاصات حروب حترير وطنية أبانت عن نفسها بقوة في اجلزائر منذ 
فاحت نوفمبر ١٩٥٤ حيث خاض الشعب اجلزائري حربا ال هوادة فيها ضد 
اجليش الفرنسي مدعوما باحللف األطلسي، بينما ظلت شعوب املنطقة 
األخرى تقاوم املستعمر بطرق مختلفة ومتفاوتة، ومع ذلك فقد نالت كل 
من ليبيا واملغرب وتونس وموريتانيا استقالال ما بني ١٩٥٢ و١٩٦٠ عن 
فرنسا واسبانيا وايطاليا لتبقى الصحراء الغربية مستعمرة من طرف 
اسبانيا، وحاول الصحراويون في النصف األخير من خمسينيات القرن 
املاضي استئناف املقاومة املسلحة اال ان تلك احملاولة مت إجهاضها بعد 

سنة من بدايتها من قبل قوات اسبانية فرنسية مشتركة سنة ١٩٥٨.
  وقال بعد ذلك بعشر سنوات انتظم الصحراويون في حركة سياسية 
بقيادة الصحافي محمد ســــيد ابراهيم بصيــــري لكن عمرها لم يطل إذ 
مت قمعهــــا عند أول ظهور علني لها يوم ١٧ يونيو ١٩٧٠ مبدينة العيون 
كبرى مــــدن اإلقليم، عندئذ بات التفكير في الــــرد بالعنف على العنف 
أمــــرا ال مفر منه، موضحا غير ان عوامل التاريخ واجلغرافيا كانت ضد 
املشروع االسباني في الصحراء. فقد قوي مطلب االستقالل في الصحراء 
بفعل عوامل أهمها استقالل املستعمرتني الفرنسيتني اجلارتني: املغرب 
وموريتانيا وانتصــــارات الثورة اجلزائرية على املســــتوى اإلقليمي، 
وخســــارة احلركة االســــتعمارية ملواقعها لصالح حركات التحرر على 
املســــتوى العاملي، فضال عن الضغوط الديبلوماســــية التي متارسها 
دول اجلوار على مســــتوى الهيئات الدولية ومساعي هذه األخيرة الى 
تصفية االســــتعمار بفعل انقسام العالم وقتها الى معسكرين اشتراكي 
ورأسمالي يدعم أولهما حترر الشعوب انسجاما مع شعاراته وأطروحاته 
األيديولوجية، ويشجع ثانيهما أعضاءه على التنازل عن الشكل املسلح 
لالستعمار سعيا الى اإلبقاء على ما أمكن عن عالقات التبعية االقتصادية 
والثقافية، مستدركا: ولعل األقوى من كل هذه العوامل ما عرفه املجتمع 
الصحراوي من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية ستعزز مطلب 

والبدء في اجراءات االنسحاب من الصحراء سنة ١٩٧٩.
  وقــــد دارت أهم املعارك في املرحلة الدمويــــة حول: إنال، العرقوب، 
تشلة، ضد القطار الناقل حلديد موريتانيا باعتبار ذلك اجلزء االهم في 
اقتصاد البلد، بنشاب، أوسرد ونواكشوط، مع اجليش املوريتاني، أما مع 
اجليش املغربي فشمل كل الصحراء الغربية وأرجاء كبيرة من اجلنوب 
املغربي ونذكر على ســــبيل املثال السمارة بيرنزران، وبوكراع. وقلتة 
زمر واحملبس وبوجدور، وفي املغرب طانطان، امحاميد الغزالن، سيد 
اعمارة، اقا وطاطا وغير ذلك من احلامية العســــكرية املغربية. غير أن 
استنزاف قوة اجليشني (املغربي والصحراوي) في هذه املرحلة وانتهاء 

احلرب الباردة وثنائية القطبني رمبا مهدت للمرحلة الثانية.

  المرحلة الديبلوماسية

  وأكد: هذه هي املرحلة املمتدة من اتفاق املبادئ سنة ١٩٨٨ بني املغرب 
وجبهة البوليســــاريو الى اآلن. ومتتاز هذه املرحلة بتصدع التحالفات 
التــــي كانت قائمة خالل املرحلة االولى من الصراع، بخروج موريتانيا 
من حرب الصحراء، وانشغال اجلزائر بأزمتها الداخلية، وتفاقم املشاكل 
احلدودية بني املغرب واســــبانيا، وارتباك فرنسا بفعل تقلبات الساحة 
الدولية، وتنامي ظاهرة املد االصولي في منطقة نفوذها التقليدية وغير 
بعيد عن مدنها اجلنوبية، حيث اجلاليات املغاربية... الخ. مضيفا: ولعل 
هذا التصدع في التحالفاتـ  اضافة الى أعباء احلرب (املادية والنفسية) 
ـ هــــو ما حدا بــــكل االطراف الى قبول مبدأ احلل الســــلمي املرتكز على 
االســــتفتاء الذي أصبح الصراع دائرا حول شــــروطه وآلياته وطبيعة 
املشرفني عليه... إلخ. فهل تسمح مالمح املشهد السياسي الدولي بحسم 
هذا النزاع لصالح احدى القوى االقليمية «العظمى» أم أن «توازن التخلف 
والتبعية» في هذه النقطة من العالم العربي واالسالمي يستدعي االبقاء 
على بؤرة للتوتر؟ وهل يكون تراجع أصوات احلسم العسكري في هذه 
املرحلة لصالح احلل السياسي كفيال بإنهاء املشكلة؟ أم أن احلل كسراب 
الصحراء (يحســــبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا)؟ لنترك 

الزمن يجيب عن هذه االسئلة وغيرها كثير.
  وقال احلرياطي: وفي نهاية هذا العرض لبعض أطوار نزاع الصحراء 
الغربية نرى أنه البد من خالصة حتدد وجهة نظر الطرف الصحراوي 
حول اآلفاق على ضوء التطورات التي شهدتها القضية. فلو سلمنا جدال 
بان املســــتهدف في الوقت احلالي هو التوصل الى حل سياســــي متفق 
بشــــأنه يضمن للشــــعب الصحراوي حقه في تقرير املصير، ومن ثم 
نصدق ان الدعوة جلوالت جديدة من املفاوضات غير الرسمية ستفتح 
آفاق السالم، فإننا نؤكد ان السالم احلقيقي يتالزم واالستقرار ويفترض 
تاليا ان يتم برضا الشعوب واقتناعها واطمئنانها وهذا يعني بالضرورة 
انه ال يفرض بالقوة كما يريد املغرب ان يفعل من خالل مقترحاته التي 
ال حتترم االرادة احلرة للشــــعب الصحراوي، بل يعمم عبر نشــــر قيم 
احلرية، العدالة والكرامة االنسانية واحترام حقوق االنسان وهي التي 
ال تكون حصينة اال في كنف ممارســــات دميوقراطية فعالة تكون فيها 
الكلمة لالرادة الشعبية والتي تختصر هنا في متكني الشعب الصحراوي 
مــــن تقرير مصيره وحريته في قول كلمتــــه الفصل، وبالتالي فإن كل 
حل ال يأتي بتمكني الشــــعب الصحراوي من ممارسة هذا احلق املكفول 
له من قبل أعلى هيئة دولية ســــيكون إنكارا للعدالة، وتكريسا ملوقف 
احملتل ومكافأة له على احتالل الصحراء الغربية بالقوة غير املشروعة 
وهو ما يتنافى ومبادئ السالم. وأشار احلرياطي الى ان نزاع الصحراء 
الغربيــــة الذي امتــــد الى ما بعد احلرب الباردة، بــــل الى ما بعد انهيار 
برجي التجارة العامليني الذي أصبح تاريخا يفصل بني حقبة من الزمن 
وأخرى، ودخل بالتالي في معترك زمن العوملة واحلرب على االرهاب، 
وصــــدام احلضارات، ال ميكن بأي حال من االحوال أن نفهمه داخل احد 
هذه الســــياقات، بل علينا ان نعاجله في إطار سياقه التاريخي املتمثل 
في كون املسألة قضية تصفية استعمار لم تكتمل فصولها بعد والتزال 
على اجندة االمم املتحدة تنتظر احلل. مضيفا: هذه النظرة املعتدلة التي 
تســــتبعد املعاجلات غير املدروسة لوضع متفجر يجب أال حتجب تلك 
احلقائق الســــاطعة التي حتمل فيما حتمل في طياتها املعاني العميقة 
لتصلب عود املقاومة الصحراوية السلمية في االراضي احملتلة موازاة 
مع حكمة قيادة جبهة البوليساريو في تعاطيها مع تداعيات النزاع بقطع 
الطريق على الذين يريدون إيهام الرأي العام العاملي على انهم القادرون 
على صنع االحداث وتوجيهها عبر محاولة فرض االمر الواقع. وبالطبع 
نعني صمود أمينة حيدر، تلك املــــرأة الصحراوية البطلة التي غيرت 
أكثر من معطى في مســــار هذا النزاع الذي دام أكثر من الالزم وأعطت 
للمقاومة السلمية الباسلة حمولة من أسباب الصمود النفسي واملعنوي 
وحتــــى املادي، فثالثون يوما من اإلضراب عن الطعام في مطار جزيرة 
النثاروطي الكنارية لم يبق حدثا معزوال المرأة رفضت أن تتخلى عن 
وطنها قسرا، بل كان ملحمة بطولية لشعب عرف هو اآلخر كيف يكتب 
التاريخ من خــــالل صنع املآثر كم حدث أخيرا مع ملحمة «مخيم اكدمي 
ازيك» الغني عن التعريف والذي دوى صيته في جميع أرجاء املعمورة، 
هذان العنصران البارزان في هذه املرحلة يشــــكالن مع نزعة متصاعدة 
نحو احلرب في صفوف الشباب الصحراوي سببا وجيها حلفز القوى 
الفاعلة وفي مقدمتها االمم املتحدة على اإلســــراع بفرض عودة املغرب 
الى جادة الصواب واالنصياع للشرعية الدولية وتطبيق قرارات األمم 
املتحدة الداعية لتمكني الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر آلية 
االستفتاء الذي يعتبر املخرج الدميوقراطي الذي اتفق الطرفان بشأنه 
والــــذي يعتبر ممرا إجباريا في آخر املطــــاف، ألن املجتمع الدولي أقره 

والطرفني قبال به. 

 عن أقطاب النزاع يقول مستشار ورئيس اجلبهة 
الشعبية: لعل اهم ما قيل في هذا السياق ما كتبته 
ــة املوريتانية فاطمة بنت عبدالوهاب حيث  الباحث
ــرب ال يريد التفريط في اقليم يحتل  تقول: «املغ
املرتبة االولى عامليا في انتاج الفوسفات واجلزائر 
ــجيعا  ــرى في ضم اقليم الصحراء للمغرب تش ت
ــعية على حسابها وموريتانيا ترى  ملطامعه التوس
في ضم نصيبها من الصحراء توحيدا للمجموعة 
البيظانية والبوليساريو ترى ان الصحراء ليست 
ارضا بال مالك، كما كانت تزعم اسبانيا ايام االحتالل، 
ــبانيا من الصحراء اذن، لكن بعد  لقد خرجت اس
ان زرعتها ألغاما وخالفات تغذيها صراعات االمس 
ومصالح اليوم ومطامع املستقبل، فاملغربـ  الذي 
ورث عن االستعمار حدودا يعتبرها تآمرية على ارض 
اململكة التاريخية باقتطاع تيندوف للجزائر وكل 
اراضي موريتانياـ  ال ميكن ان يفرط في هذا االقليم 
الذي ميكنه من امتالك ٦٠٠ كم على واحد من اكثر 
السواحل ثروة سمكية في العالم، واحتالل املرتبة 

االولى عامليا في انتاج الفوسفات، وثروات باطنية 
متنوعة قد تشمل الغاز والنفط، فضال عن التموقع 
ــتراتيجية ألمن اوروبا مما مينحه  في منطقة اس
امكانيات اكبر للمناورة. واكد: اجلزائر ذات النظام 
ــوري والتوجه الثوري ترى في ضم اقليم  اجلمه
الصحراء الى اململكة ذات االطماع التوسعية اصال 
في اجلزائر ـ والتي سبق ان خاضت معها معارك 
ــيادة في منطقة تيندوف  «حرب الرمال» على الس
بعد استقاللها بعام واحد ـ تشجيعا لهذه املطامع 
ودعما ملوقعها االستراتيجي على حساب اجلزائر 
ــتها على زعامة املنطقة، لذلك فإن خيارها  منافس
ــبث مببدأ استقالل الصحراء،  االفضل هو التش
ــان اول  مضيفا اما موريتانيا التي اعلنت على لس
رئيس لها املطالبة بالصحراء الغربية سنة ١٩٥٧ اي 
قبل ان حتصل على االستقالل فإنها رأت في ضم 
نصيبها من الصحراء (وادي الذهب) حتقيقا لبعض 
مطالبها بتوحيد املجموعة البيظانية وابعادا خلطر 
احتمال عودة املغرب الى مطالبه القدمية بضمها، 

وان كانت ستخسر صداقة اجلزائر حليفها االسبق 
الذي قدم لها الدعم االقتصادي والسياسي. وقال 
احلرياطي: وبالنسبة للبوليساريو فإن الصحراء 
ليست ارضا بال مالك كما كانت تزعم اسبانيا ايام 
ــعب له هويته  ــالل، بل ان الصحراويني ش االحت
اخلاصة وارادته التي يجب احترامها، والصحراويون 
الذين اخرجوا االسبان بقوة السالح قادرون على 
مواصلة الكفاح املسلح ضد اي طرف يحتل ارضهم 
ــمها حتى التحرير واقامة الدولة  او اطراف تقتس
ــتقلة، وكانت تغذي هذه التناقضات مصالح  املس
ــتعمارية التقليدية (اسبانيا وفرنسا)  القوى االس
وصراعات احلرب الباردة، وهكذا فبدخول القوات 
املغربية واملوريتانية ارض الصحراء دوت املدافع 
بني مقاتلي البوليساريو من جهة والقوات املغربية 
واملوريتانية من جهة ثانية، مؤذنة باندالع صراع 
مزمن اشتعل طويال واليزال قابال لالشتعال في 
ــالل هذا الصراع  ــة، وميكن ان منيز خ اية حلظ

مرحلتني حتى اآلن:
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