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 مقدمة

الحدود البرية  كانت قضية الصحراء الغربية منذ عقود من األسباب الرئيسية لتوتر العالقات بين املغرب والجزائر، وظلت
؛ حيث تعارض الجزائر السيادة املغربية يف الصحراء الغربية، وتدافع عن استقاللها مع 1994بينهما مغلقة منذ عام 

تزويد جبهة البوليساريو بالتمويل وقاعدة العمليات والدعم الدبلوماسي. ومن منظور القانونيين الدوليين ال تزال 
بصفتها القوة االستعمارية  -ع بالحكم الذاتي، بينما تحّمل األمم املتحدة إسبانيا الصحراء الغربية إقليما غير متمت

 .(1)مسؤولية سياسية تجاه اإلقليم وشعبه -السابقة 

وقد تصاعدت حدة التوترات مؤخرا، وهو ما وضع قضية الصحراء الغربية يف دائرة الضوء، واتخذ التنافس املغربي 
عندما قطعت الجزائر عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب وأوقفت شحنات  2021ائري منعطفًا دراماتيكيًا يف عام الجز

. وىلع مستوى إفريقيا جنوب الصحراء (2)الغاز التي كانت تمر عبر املغرب إلى إسبانيا مع تبادل االتهامات بين الجانبين
االهتمام بقضية الصحراء الغربية، والذي يعزز الشعور العام بأن املطالبة املغربية بالسيادة يف الكبرى ُيالحظ تراجع 

 الصحراء الغربية تكتسب الدعم اإلفريقي املطلوب.

وعليه، ستتناول هذه الورقة مواقف دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تجاه الصحراء الغربية ودور عودة املغرب إلى 
قي يف تراجع حكومات إفريقية عن مبادئها وتبّني حكومات أخرى موقفا "حياديا" بسبب املصالح االتحاد اإلفري

 االقتصادية واملكاسب التنموية.

 (APإلى االتحاد اإلفريقي بعد سلسلة من الزيارات لدول إفريقية مختلفة ) 2017جاءت عودة املغرب يف عام 



 املواقف اإلفريقية تجاه الصحراء الغربية

ة متشابهة بشكل عام، وكانت األغلبي 2017كانت مواقف معظم الدول اإلفريقية تجاه قضية الصحراء الغربية قبل عام 
مصطفة وراء موقف االتحاد اإلفريقي وما يصدر عنه من مواقف تجاه هذه األزمة، ونسبة قليلة من الدول اإلفريقية 
كانت داعمة للمغرب. وينظر االتحاد اإلفريقي )ومن قبله منظمة الوحدة اإلفريقية( إلى القضية كـ"أزمة تصفية 

ُشكِّلت  1963مايو  25ملنظمة قارية إفريقية موحدة؛ إذ يف استعمار"، وهو موقف يرفضه املغرب منذ التأسيس األول 
دولة  32منظمة الوحدة اإلفريقية )االتحاد اإلفريقي اليوم( يف أديس أبابا بإثيوبيا، وازدادت دولها األعضاء األصلية من 

ية العربية الصحراوية دولة، وقد استوعبت هذه املنظمة القارية كل دولة أفريقيا تقريًبا. ولكن قبول "الجمهور 53إلى 
مع أن اململكة  1984أّدى إلى انسحاب املغرب يف عام  1982الديمقراطية" يف منظمة الوحدة األفريقية يف عام 

منظمة الوحدة األفريقية وهيئاتها، وتم تأسيس  املغربية من مؤسسين املنظمة. وظل املغرب منذ ذلك التاريخ خارج 
 .(3)ملغرب ال يزال خارجهوا 2002االتحاد اإلفريقي يف عام 

وقد انعكس موقف االتحاد اإلفريقي والدول األفريقية الداعمة لالعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" ىلع عالقات 
املغرب مع معظم هذه الحكومات اإلفريقية التي ربطت موقفها من القضية مع سياستها الخارجية، وهو ما أّثر يف 

، وذلك بعد ثالثة 2017املغرب لتأكيد موقفه وتحقيق تطلعاته يف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويف عام  مساعي
عقود من الغياب، عاد املغرب مرة أخرى إلى االتحاد األفريقي وبأغلبية ساحقة من األصوات، وهو تطور فاجأ بعض 

 .(4)غرب، بما يف ذلك جنوب إفريقيا والجزائراألعضاء البارزين يف املنظمة القارية الذين عارضوا عودة امل

؛ 2019وبناًء ىلع األوراق القانونية وتطورات مواقف الدول اإلفريقية مع القضية وتناغمها مع موقف املغرب منذ عام 
 يمكن تصنيف مواقف دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصحراء الغربية ىلع النحو التالي:

وانا وإثيوبيا وغانا وكينيا وليسوتو ومالي وموريتانيا : الدول التي تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" هي: أنغوال وبوتسأوال
وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وسيشيل وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا 

 .(5)وزمبابوي

. وتشمل هذه الدول: بوركينا (6): الدول التي تدعم اقتراح الحكم الذاتي لـلصحراء الغربية تحت السيادة املغربيةثانيا
فاسو وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والغابون وغامبيا وغينيا كوناكري وساحل العاج والسنغال 

 وتشمل هذه الفئة أيًضا:وسيراليون والصومال. 

 الدولة التي اعترفت بالصحراء الغربية كجزء من اململكة املغربية من خالل إعالن رسمي. وهذه الدولة هي توغو. -أ

والدول التي سحبت أو جمدت أو عّلقت اعترافها بـ "الجمهورية الصحراوية"، وهي زامبيا وبوروندي والرأس األخضر  -ب
 ى وغينيا االستوائية وإيسواتيني وغينيا بيساو وليبيريا ومالوي وساو تومي وبرينسيبي.وجمهورية إفريقيا الوسط



واملالحظ أن بعض الدول من الفئتين املذكورتين قد غيرت موقفها من القضية مرارا؛ حيث أن بعض الداعمين 
ـ "الجمهورية لـ"الجمهورية الصحراوية" أعلنوا دعمهم للمغرب، والعكس صحيح. كما أنه توجد بين فئة  الدول الداعمة ل

 الصحراوية" ورقيًّا ولكنها تعامالتها تؤشر ىلع وقوفها مع املغرب.

 عودة املغرب إلى االتحاد األفريقي وأثرها

إلى االتحاد اإلفريقي بعد مناورات وضغوطات تجارية واجتماعية وسياسية مع  2017لقد جاءت عودة املغرب يف عام 
يق أمامه يف املنظمة، بما يف ذلك سلسلة الزيارات لدول إفريقية مختلفة شملت رواندا حلفائه الذين مهدوا الطر

. وقد أثارت هذه (7)وتنزانيا والغابون والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا، وتوقيع اتفاقيات عديدة مع هذه الدول
اد األفريقي وقدرته ىلع التعامل مع األجندات واألهداف الخاصة الخطوة املغربية تساؤالت حول مدى مصداقية االتح

للدول األعضاء املهيمنة والقوية، ومدى إمكانية املنظمة يف االطالع بالتوازن بين أجندات الدول األعضاء الكبيرة 
غرب العمل من اإلفريقية ذوات النفوذ ومطالب الدول األعضاء الصغيرة. كما تعني هذه العودة أنه أصبح بإمكان امل

الداخل وتنفيذ استراتيجية طويلة املدى، بما يف ذلك مواجهة مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي الذي 
 .(8)تتهمه الرباط بالدعوة دائما الستقالل "الجمهورية الصحراوية"

اضية بروز بعض الخالفات بين أعضائه املعارضين للموقف ومما ُيالحظ يف االتحاد اإلفريقي يف السنوات الثالث امل
املغربي والداعمين الستقالل "الجمهورية الصحراوية" بقيادة جنوب إفريقيا والجزائر، وبين مؤيدي املغرب وحلفائه؛ 

رغم إذ تؤثر هذه الخالفات يف تراجع قدرة املنظمة ىلع اتخاذ قرارات ملموسة متعلقة بقضية الصحراء الغربية بال
من أن املنظمة تعتبرها من القضايا اإلفريقية الرئيسية التي يجب معالجتها، إذ بدال من ذلك أصبحت املنظمة تحّمل 

 مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مسؤولية حلها داعية مرارا إلى اتخاذ قرار بشأنها.

. وكانت 2019و 2018أحداث مختلفة بين عامي وقد تعززت الكتلة الداعمة للمغرب داخل االتحاد اإلفريقي بعد تطورات و
عندما انتخب املغرب لعضوية مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد  2018أولى هذه األحداث يف يناير/ كانون الثاني 

األفريقي. ويف شهر يناير نفسه دعا االتحاد اإلفريقي إلى "محادثات مشتركة" بينه وبين األمم املتحدة "إلجراء استفتاء 
قّرر االتحاد اإلفريقي يف القمة الحادية والثالثين يف  2018ر ونزيه لشعب الصحراء الغربية". ولكنه يف يوليو/ تموز ح

( وإحالة UNنواكشوط بموريتانيا الحدَّ من جهود السالم الخاصة به يف الصحراء الغربية لصالح عملية األمم املتحدة )
بدعم جهود األمم املتحدة، وناشدت جمعية االتحاد األفريقي أطراف النزاع القضية إليها، واكتفاء االتحاد اإلفريقي 

"استئناف املفاوضات بسرعة دون شروط مسبقة وبحسن نية تحت رعاية األمين العام لألمم املتحدة، الذي ينظر 
 .(9)مجلس األمن التابع له يف هذه املسألة"

 2018حيث ُيفَهم ضمنيًّا أن قرار يوليو  (10)سابقي الذكر تناقض االتحاد اإلفريقي 2018ليو ويبدو من قراري يناير ويو
لتهدئة املواجهة العنيفة  1978ألغى اللجنة الخاصة لرؤساء الدول اإلفريقية حول الصحراء الغربية التي تأسست عام 

ه املمثَل األىلع لالتحاد اإلفريقي لـ"الصحراء الغربية". كما أن إحالة حل بين جانبي الصراع، باإلضافة إلى عدم ذكر
القضية إلى األمم املتحدة تخالف مطالب بعض الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي، وال سيما الجزائر وجنوب إفريقيا 



ت األمم املتحدة السابقة وزيمبابوي، التي تشكك يف قدرة األمم املتحدة ىلع حل النزاع اعتمادا ىلع فشل تدخال
 يف القضية ىلع مدى العقود الخمسة املاضية.

 Southern African Development؛ فقد نظمت كل من "مجموعة التنمية للجنوب األفريقي" )2019أما يف عام 
Community 24( واملغرب مؤتمرين مختلفين يف شهر مارس/ آذار من هذه السنة. وقد أقيم األول يف الفترة من 

 20يف بريتوريا بجنوب إفريقيا بهدف التضامن مع شعب "الصحراء الغربية"، وحضره أكثر من  2019مارس/ آذار  25إلى 
دولة أفريقية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب رؤساء دول ليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا 

تبني الوصف املوجود يف وثائق االتحاد اإلفريقي باعتبار  وزيمبابوي وأوغندا. وانتهى اإلعالن الختامي للمؤتمر إلى
الصحراء الغربية "اإلقليم الوحيد يف إفريقيا الخاضع للحكم االستعماري"، وعّبر عن دعمه "لتقرير املصير وإنهاء 

قت االستعمار يف اإلقليم"، كما حّث املغرب ىلع "احترام الحدود املوروثة عن االستعمار، كما كانت موجودة و
 .(11)االستقالل، ىلع النحو املنصوص عليه يف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي"

ويف املقابل أقيم املؤتمر الثاني يف مراكش باملغرب تحت عنوان "املؤتمر الوزاري األفريقي حول دعم االتحاد 
أفريقية، بما يف ذلك الكاميرون وساحل العاج وإثيوبيا وليبيريا دولة  36األفريقي لألمم املتحدة"، وحضره ممثلون من 

ونيجيريا ورواندا وتونس وزامبيا. وانتهى االجتماع ببيان أعرب عن دعمه لتنفيذ قرار مؤتمر االتحاد األفريقي 
(XXXI-.693Dec/AU الصادر يف يوليو/ تموز )مم املتحدة للسعي إلى "حل سياسي مقبول ، وأقرّ بإطار عمل األ(12)2018

وواقعي ودائم للطرفين". وخالف هذا املؤتمر املنعقد باملغرب بيان املؤتمر األول )مؤتمر مجموعة التنمية للجنوب 
األفريقي( الذي أسند إلى االتحاد اإلفريقي دورا مهما يف حل القضية، يف حين قّلل مؤتمر مراكش من أهمية أجهزة 

 .(13)ألفريقي يف هذه املفاوضاتاالتحاد ا

كان إيجابيا؛ ألنه جّنب االتحاد اإلفريقي التفّكك وتدهور العالقات  2018جدير بالذكر أن البعض رأوا أن قرار يوليو/ تموز 
 2019يكن ملؤتمري عام من خالل تقديم حل وسط جمع بين حلفاء املغرب والداعمين لـ "الصحراء الغربية". كما أنه لم 

يف سهولة تغيير دول إفريقية  2018تأثير قانوني ىلع قرارات االتحاد األفريقي وإجراءاته، حتى وإن ساهما مع تطورات 
 ملواقفها، وخاصة تلك الدول التي تعارض سّرا تدخالت االتحاد األفريقي لدعم استقالل "الصحراء الغربية".

عندما نجح املغرب يف دعوته للدول املختلفة، بما  2019ا يف يونيو/ حزيران ىلع أن القضية اتخذت منحى جديد
يف ذلك الدول اإلفريقية الصديقة لفتح قنصليات يف "الصحراء الغربية". وكانت ساحل العاج أولى هذه الدول حيث 

نصلية عامة أجنبية بافتتاح أول ق 2019افتتحت قنصليتها الفخرية يف العيون، وحذت جزر القمر حذوها يف ديسمبر 
اعترف الرئيس األمريكي السابق "دونالد ترامب" بالسيادة املغربية ىلع الصحراء  2020يف "الصحراء الغربية". ويف عام 

ن األول . وتبع ذلك بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشري(14)الغربية يف مقابل تطبيع اململكة لعالقاتها مع إسرائيل
افتتاح قنصليات دول إفريقية كثيرة يف مدينتي الداخلة والعيون الصحراويين دون استشارة االتحاد األفريقي  2020

أو العبور عبر آلياته قبل اتخاذ هذا القرار. وهذه الدول هي: غامبيا والغابون وغينيا وساحل العاج )افتتحت هذه املرة 
وبرينسيبي وبوروندي وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا -سطى وساوتوميقنصلية عامة( وجمهورية أفريقيا الو

 .(15)االستوائية وغينيا بيساو وإسواتيني وزامبيا



وبالرغم من انتقاد األمين العام للبوليساريو "إبراهيم غالي" افتتاح هذه القنصليات ووصفها بـ"خرق للموقف القانوني 
؛ إال أن داعمي املغرب وجدوا مكسبا جديدا بعد انتهاء (16)لي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي"الدو

، حيث كّرس جزًءا كبيًرا 2021فبراير/ شباط  6فترة رئاسة رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" لالتحاد األفريقي يف 
ستقالل "الصحراء الغربية". وجلبت انتخابات املجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي عندما تم اختيار من رئاسته لدعم ا

مفوضين مجموعًة من القادة الذين يؤيدون املغرب أو يتبنون موقف "الحيادية". كما خلف الدبلوماسي الجزائري 
يف االتحاد األفريقي واملسؤول عن إدارة إسماعيل شرقي، الذي كان ىلع رأس مجلس السلم واألمن الذي يصنع القرار 

النزاعات وحلها، الدبلوماسيَّ بانكولي أديؤويي الذي خّففت بالده نيجيريا يف السنوات األخيرة من انتقادها للمغرب 
 .(17)بخصوص قضية الصحراء، رغم أنها ال تزال تدعم جبهة البوليساريو ىلع الورق

 فريقية بين املبادئ واملصالحاملواقف اإل

لم تتأثر املواقف اإلفريقية تجاه قضية الصحراء الغربية فقط بالتحركات االستراتيجية والتطورات داخل االتحاد اإلفريقي 
بعد عودة املغرب إليه؛ بل تأّثرت أيضا بموقف بعض الحكومات اإلفريقية من أن الصحراء الغربية تمثل نقطة عبور 

ا لوقوعها يف موقع استراتيجي قريب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا إلى جانب التحركات أكثر استقراًر
الفردية بين املغرب ودول املنطقة، بما يف ذلك الدول الفرنكوفونية يف غرب إفريقيا مثل السنغال وساحل العاج 

 ومالي التي للمغرب معها عالقات استثنائية.

استغّل املغرب زخم عودته إلى االتحاد اإلفريقي وانتصاره الدبلوماسي الكبير داخل  2017عام  ويف فبراير/ شباط من
. (18)املنظمة القارية للتقدم بطلب رسمي للحصول ىلع العضوية يف "املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا"

بارات قانونية تأسيسية لاليكواس ومعارضة الدول األنغلوفونية ولكن هذا الطلب املغربي لم ينجح حتى اآلن العت
املتشككة يف خطوة املغرب بشأن الصحراء الغربية وموقف االتحادات الوطنية يف دولة مثل نيجيريا التي ترى 

قيا االنضمام املغربي تهديًدا لنفوذها يف غرب إفريقيا. وكانت النتيجة أن لجأ املغرب إلى مناورة دول غرب إفري
 املعارضة له من خالل دبلوماسية اجتماعية ودينية ومبادرات اقتصادية عابرة للحدود وخاصة لكل دولة.

وتبدو هذه االستراتيجيات الفردية من املغرب ناجحة؛ إذ يمكن القول يف ظل الوضع الراهن إن معظم الدول األفريقية 
فظ مبادئها أو لتجنب االنتقادات واملواجهات التي تدعم "الجمهورية الصحراوية" تفعل ذلك فقط من أجل ح

القانونية. وتقلل التطورات الجديدة يف االتحاد األفريقي واملبادرات االقتصادية واالجتماعية املختلفة التي يطرحها 
املغرب مع دول أفريقية مختلفة من حدة معارضة املغرب بين هذه الدول اإلفريقية، حتى بين مؤيدي "الجمهورية 

 ية الصحراوية الديمقراطية"، باستثناء الجزائر وجنوب إفريقيا ودول قليلة أخرى يف منطقة إفريقيا الجنوبية.العرب

ومما يؤكد ما سبق أن الرئيس النيجيري "محمد بخاري" الذي كان من أكبر داعمي جبهة بوليساريو أصبح اليوم يتبّنى 
ع التنمية الكبرى مع املغرب، مثل خط أنابيب الغاز الذي اقترحها موقًفا "الحياد" من القضية ويفّضل التركيز ىلع مشاري

أثناء زيارته لنيجيريا التي تعتبر مركز القوة االقتصادية واالستراتيجية يف إفريقيا.  2016امللك محمد السادس يف عام 
برامج التنمية اإلقليمية دولة أخرى يف غرب إفريقيا مع إمكانات ىلع تعزيز العديد من  11ويشمل مشروع الخط أكثر من 



والقارية الهامة. ولم تستطع نيجيريا رفض هذا النوع من املشروع من املغرب بسبب خطتها الوطنية لتعظيم أرباحها 
 .(19)من الغاز الطبيعي عن طريق تصدير الغاز عبر خطوط األنابيب إلى أوروبا

عم جبهة البوليساريو ىلع الورق وتتبّنى يف الوقت نفسه نهًجا لّينا أو حياديا مع ومع ذلك، يتوقع أن الدول التي تد
املغرب ستواجه ردود فعل ومعارضة مكّثفة من مؤسساتها القانونية ومنظماتها املدنية؛ إذ يف حالة مشروع خط 

الخط وما إذا كانت نيجيريا  أنابيب الغاز النيجيري املغربي تواجه إدارة الرئيس "بخاري" تساؤالت وشكوك حول دوافع
تتخلى عن مبادئها وموقفها من الصحراء الغربية نظرا ألن خط أنابيب الغاز هذا سيمر عبر الصحراء الغربية التي يتنازع 
عليها وال تزال نيجيريا تدعمها. بل كان موقف بعض النيجيريين أن األفضل لحكومتهم إيالء األهمية ملشروع آخر 

ب الغاز العابر للصحراء )الذي يربط نيجيريا والنيجر والجزائر( ألنه يجنب البالد من اختراق القانون متمثل يف خط أنابي
 .(20)الدولي والصراع املحتمل بشأن "الصحراء الغربية"

رة لدى منظمات حقوقية وتجدر اإلشارة إلى أن التطورات السابقة ال تزال قضية الصحراء الغربية تتمتع بمتابعة كبي
( الذي كان يناهض Femi Falanaونشطاء قانونيين، بمن فيهم محامي حقوق اإلنسان النيجيري الشهير "فيمي فاالنا" )

السياسي  -" . بل ورفع "فيمي فاالنا" الدعوى بالنيابة عن "برنارد أنباتايال مورنا(21)منذ فترة الوجودَ املغربي يف اإلقليم
ضد ثماني دول أعضاء يف االتحاد األفريقي )جمهورية  -الغاني والرئيس الوطني لحزب "املؤتمر الوطني الشعبي" 

بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا ومالي ومالوي وتنزانيا وتونس( أمام "املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 
ول عن أداء واجبها القانوني يف الدفاع عن سيادة الصحراء الغربية والشعوب" يف تنزانيا بشأن "تقاعس هذه الد

بأن "االحتالل املغربي للصحراء الغربية هو  2022وأراضيها وسالمتها واستقاللها." وقد قضت املحكمة يف سبتمبر 
عسكري، وهو انتهاك خطير للحق يف تقرير املصير"، واعتبرت "وجود القوات املغربية يف الصحراء الغربية احتالل 

 .(22)انتهاك للقانون الدولي"

 خاتمة

من خالل ما سبق، يمكن القول إن موقف االتحاد اإلفريقي تجاه الصحراء الغربية من أنها قضية "تصفية استعمار" ساٍر 
حراوية" من هيئات االتحاد دون تغيير. ومن املؤكد أن تحقيق ما يسعى إليه املغرب من حيث إخراج "الجمهورية الص

اإلفريقي سيستغرق وقتا طويال؛ ألنه سيتطلب تعديل القانون التأسيسي للمنظمة القارية، باإلضافة إلى وجود 
حكومات دول أعضاء يف املنظمة تعارض املوقف املغربي بشدة. ومع ذلك، تأثرت مواقف البلدان األفريقية 

اإلفريقي و"املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا"، والتي تركز ىلع  باستراتيجيات املغرب األخيرة يف االتحاد
نتيجتين أساسيتين هما: التودد إلى جيل جديد من القادة األفارقة بوعود ومزايا اقتصادية وأمنية مربحة للجانبين؛ 

صحراء، هذا إلى جانب واستخدام الثقل االقتصادي املتزايد لتوسيع الدعم السياسي ملطالبته باالعتراف بمغربية ال
تحركات دبلوماسية غير معلنة ملمثلي املغرب يف املؤسسات اإلفريقية املختلفة، وافتتاح القنصليات التابعة 
لحكومات إفريقية مختلفة يف الداخلة والعيون والذي يعتبر أكبر انتصار مغبري حتى اآلن من حيث تأكيد سيادتها 

 ىلع اإلقليم.



.باحث نيجيري مختص بالقضايا التعليمية ومهتم بالشؤون اإلفريقية، حكيم أَالَدَيْ نجم الدين* . 
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