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 ملخص البحث 
كان االستعمار في افريقيا يعتقد ان انقسام افريقيا إلى تجمعات مختلفة في االهداف واالساليب  

والتوجهات سيعيق قيام الوحدة االفريقية , لكن الدول االفريقية تمكنت من التغلب على ذلك وعملت  
بية وغير على تقريب وجهات النظر بين هذه المجموعات , وظهر تقارب مثمر بين دول افريقيا العر

العربية في دعم حركات التحرر االفريقية من االستعمار والوقوف بوجه االطماع الصهيونية في  
 المنطقة العربية .  

لعبت المغرب دوراً كبيراً في هذا المجال ودعت إلى عقد مؤتمر في الدار البيضاء في كانون الثاني  
ه العمل على توحيد صفوف الدول  بناًء على رغبة الملك الحسن الثاني وكان الهدف من 1961

االفريقية للتخلص من الهيمنة االستعمارية والتمهيد لقيام منظمة تجمع الدول االفريقية . وبالتالي  
, تمخض عنه اعالن تأسيس منظمة   1963عقد مؤتمر اديس ابابا في الثالث والعشرين من أيار 

 .  1963الوحدة االفريقية في الثامن والعشرين من أيار 

  

Abstract 
Colonialism in Africa believed that the division of Africa into groups of 

different goals, methods and orientations would hinder the establishment of 

African unity, but the African countries managed to overcome this issue and 

worked to bring the views of these groups closer, and a fruitful 

rapprochement appeared between Arab and non-Arab African countries in 

support of the liberation movements. African colonialism and standing up to 

Zionist ambitions in the Arab region. 
Morocco played a major role in this field and called for a conference to be 

held in Casablanca in January 1961 at the request of King Hassan II. The 

aim was to unify the ranks of African countries to get rid of colonial 

hegemony and pave the way for the establishment of the Organization of 

African Nations Community. Consequently, the Addis Ababa Conference 

was held on the 23rd of May 1963, which resulted in the declaration of the 

establishment of the Organization of African Unity on the 28th of May 1963. 

 



 

 391   | مجلة مداد اآلداب 

 1984-1963دور المغرب في منظمة الوحدة االفريقية 

 

 المقدمة: 
لعبت المغرب دوراً بارزاً في دعم حركات التحرر من االستتتتعمار في الةار  

التي نتالتت  االفريةيتة من خل  منممتة الوحتد  االفريةيتة   ان كتانتت من اواوت  التدو   

 استةللها .

تناولت عد  دراستات منممة الوحد  االفريةية   اال  ان ابراز دور المغرب في 

منممة الوحد  االفريةية لم يحمى بالدراستتة بلتتك  من,رد   لهنا جاض موبتتوا بح نا  

( ليستتلا البتتوض  1984-1963الموستتوم ودور المغرب في منممة الوحد  االفريةية  

 لمنممة وموق,ها من الةبايا التي عربت عليها .على دورها في انلاض ا

قسم البحث الى  ل ة محاور   تناو  المحور االو  فكر  انلاض منممة الوحد  

االفريةية ودور المغرب في قيامها   فبتتلً عن التارإ الى دور المغرب في تيتت,ية  

 االستعمار في ااار منممة الوحد  االفريةية .

ا المحور ال تاني   فةتد  تارإ الى موقف المغرب من اليتتتتتراا العربي    أمت 

 االسراويلي خل  مد  الدراسة في ااار منممة الوحد  االفريةية .

- ودرس المحور ال تالتث دور منممتة الوحتد  االفريةيتة في حت  النزاا المغربي

الجزاوري وموقف المغرب منه   ان تناو  الملتتتكلت الحدودية بين البلدين   فبتتتلً 

 ض الغربية وسعي المنممة لحلها .عن قبية اليحرا

اعتمد البحث على العديد من الميتتتتتادر العربية واالجنبية التي افادت البحث 

بتالمعلومتات المهمتة   فبتتتتتلً عن اليتتتتتحف والتدوليتات المحليتة والعربيتة واالاتاري   

والرستاو  الجامعية   التي اننت البحث من معلومات قيمة التي اعات توبتيحاً لدور 

منممة الوحد  االفريةية  واستتتهامات المنممة في معالجة جميل الةبتتتايا    المغرب في

 والملكلت االفريةية .
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 فكرة انشاء منظمة الوحدة االفريقية  -

كانت الدو  االستعمارية في افريةيا تعتةد أن انةسام افريةيا الى  لث تجمعات  

فروفيتا   نات مجموعة الدار البيبتتتتتاض   ومجموعة  دو  برازافيت    ومجموعة دو  

االهداف واالستتتاليب المختل,ة   وستتتيعي  قيام الوحد  االفريةية   لكن على الرنم من  

نلت  تمكنتت التدو  االفريةيتة من التغلتب على تلت  الملتتتتتكلتة . وعملتت على تةريتب  

 . 1وجهات النمر بين هنه المجموعات 

  االفريةية  فةد دعا الحسن ال اني مل  المغرب الني كان يعد آننا  رمزاً لل ور

كتانون ال تاني    7-4الى عةتد متتمر في التدار البيبتتتتتاض   ان عةتد المتتمر لل,تر  من  

ولتتاركت فيه ك  من ميتتر والمغرب وحكومة الجزاور المتقتة ونانا ونينيا    1961

ومتالي وليبيتا   تمخبتتتتتت عنته مجموعتة ابرزهتا التدعو  الى الوحتد  االفريةيتة والتت كتد 

ي   ومحاربة االستتتتتعمار والت كيد على مبدأ ستتتتياد  الدو  على عدم االنحياز االيجاب

 . 2االعباض ووحد  ارابيها

افتت  المتتمر الملت  محمتد الختامس بكلمتة اكتد فيهتا على موقف المغرب تجتاه  

قبتية االستتعمار والوحد  قاولً " نانه هنه اللحمة التي نجتمل فيها اآلن لحمة تاريخية  

حاستمة في حيا  افريةيا   فبعدما عالتت لتعوبها ستنين اويلة مستتعمر  مةستمة محاالً  

ر   ها هي ني ااو,ة من دولها المستتتتةلة بلتتترقها بينها وبين االتيتتتا  الحر المبالتتت

ونربها ووستاها تجتمل لتيتنل مي اإ افريةيا الجديد ا اننا لنتالل بمنتهى االم  الى 

اليوم الني يجتمل فيه المستتولون عن دو  افريةيا للنمر بلتتون قارتهم   وقد اخت,ت  

رية والوحد   منها التتباا االستتتعمار والعنيتترية واالنةستتام   والتترقت لتتمس الح

 .3والرخاض والسلمن 

زا  اكبر عاو  يمنل    1962بعد أن نالت الجزاور استتةللها في منتيتف عام  

التةارب بين المجموعات االفريةية   ال ستتتيما مجموعة الدار البيبتتتاض ومهر تةارب  

مستتتتتمر بين دو  افريةيا العربية ونير العربية   كما حدث تةارب بين الدو  النااةة  

نستتتية والدو  النااةة باالنكليزية   والدو  التي لم تنبتتتم وي مجموعة   وبهنا  بال,ر

التةارب ايتتتتب  الاري  ممهداً   لعةد متتمر يبتتتتم كافة التجمعات االفريةية   للمر  

االولى في تاريخ افريةيا   وقد ستتتعت عدد من الدو  االفريةية الى عةد هنا المتتمر    

 .4ن على مستوى الةار بهدف وبل االسس العامة للتعاو
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رويس    5كتانتت اهم اللةتاضات في هتنا اللتتتتت ن بين الرويس احمتد ستتتتتيكوتوري

  امبرااور ا يوبيا   في اواخر حزيران    6جمهورية نينيا   واالمبرااور هيلسيلسي

 . 7  وكان لهيلسيلسي ال,ب  في تلجيل الدو  على عةد هنا المتتمر 1962عام 

عةتد متتمر اديس ابتابتا والتني تمخه عنته اعلن قيتام    1963أيتار    25في  

منممة الوحد  االفريةية   ووبتل مي اإ منممة الوحد  االفريةي   ومن الجدير بالنكر 

تتمر اديس ابابا انما هو في الحةيةة تابي  ولكن على نااإ اوستل والتم  لمي اإ  أن م

 . 8الدار البيباض

لم تلتتتتتتر  المغرب في المتتمر   وقتااعتته احتجتاجتاً على التتتتتترا  وزير  

  ويتتت  عدد   9خارجية موريتانيا لعدم اعتراف المغرب بها وماالبتها ببتتتمها اليها

ك ر من خمستماوة مندوب   وفي ح,  رستمي اقيم في الملتتركين في ها المتتمر الى ا

وقل رتستتتتتاض التدو  ال ل ون المي تاإ االفريةي   وكتان نلت  اعلنتاً   1963أيتار    28

 .10 1963بنجاا المتتمر   واعلن مولد منممة في ال امن والعلرين من أيار 

ا مبادئ مي اإ منممة الوحد  االفريةية فيمكن ايجازها بما ي تي  " 11أم 

 بدأ المساوا  في السياد  بين الدو  االعباض .م -1

 مبدأ عدم التدخ  في اللتون الداخلية للدو  االعباض . -2

 مبدأ احترام سياد  ك  دولة وسلمة ارابيها   وحةها ال ابت في كيانها المستة  . -3

 مبدأ التسوية السلمية للمنازعات   عن اري  الت,اوه والوسااة والتوفي  والتحكيم . -4

 تعاون مل االمم المتحد  .مبدأ ال -5

 مبدأ الةباض على االستعمار بجميل الكاله في افريةيا . -6

 مبدأ عدم االنحياز . -7

ومنتن ت ستتتتتيس منممتة الوحد  االفريةيتة   لعب المغرب داخلها دوراً قيادياً في 

بعث الوجود االفريةي والوحد  االفريةية   وساهم من داخ  المنممة في معالجة العديد 

 ا التي كانت تواجهها الةار  آننا  .من الةباي
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 أوالً : دور المغرب في تصفية االستعمار في اطار منظمة الوحدة االفريقية

تيتتدر مبدأ تيتت,ية االستتتعمار والةبتتاض على ك  يتتوره اهداف منممة    

الوحد  االفريةية  فةد التتتتارت الماد  ال انية في ال,ةر  الرابعة من مي اإ المنممة على  

جميل يور االستعمار من افريةيا   كما اكدت الماد  السادسة من المي اإ  الةباض على  

على تكريس جميل الجهود الى اقيتتتتتى حتد من اجت  تحةي  االستتتتتتةل  التتام لجميل  

 . 12االرابي االفريةية

كجزض من منممتة    1963وقتد تةرر تكوين لجنتة التحرير االفريةيتة في أيتار  

 . 13  التي تةدم لحركات التحرر االفريةيةالوحد  االفريةية   لتنسي  المساعد 

متتمراً    1963عةتد مجلس وزراض منممتة الوحتد  االفريةيتة في ال تاني من آب  

( وزيراً بينهم وزراض دو  المغرب 32في مدينة داكار عايتمة الستنغا    لتار  فيه و

االولى "  العربي   وفيما يخص مستت لة تيتت,ية االستتتعمار انب ةت عن المتتمر لجنتان  

لعلج الملتكلت الخارجية والملتكلت الخايتة بتيت,ية االستتعمار   وال انية " لعلج 

الملتتكلت الداخلية الناجمة عن ستتلو  المستتتعمرين س ودراستتة تةرير لجنة التنستتي   

 . 14الخاية بحركات التحرر االفريةية

مهتا  انهى المتتمر اعمتالته بةرارات تتيتد حركتات التحرر في افريةيتا من اه

دعو  رتستتتاض الدو  االفريةية لحبتتتور دور  االمم المتحد  ال امنة علتتتر التي كان  

مةرر انعةتادهتا بعتد فتر  من انعةتاد متتمر وزراض منممتة الوحتد  االفريةيتة   من اجت  

الماالبة الجماعية من االمم المتحد  بإنهاض االستتتعمار في افريةيا والةبتتاض نهاوياً على  

 .15رية سياسة الت,رقة العني

اجتمل مجلس االمن بناًض على الب مجموعة الدو  االفريةية   ببتتتمنها دو  

المغرب العربي   لبحث موبتتوا االستتتعمار البرتغالي في افريةيا   ف يتتدر مجلس 

  بتإدانتة ورفه ادعتاض البرتغتا  بتان االقتاليم االفريةيتة هي    1963االمن قراراً عتام  

اكتد المجلس أن الحتالتة في االقتاليم االفريةيتة تعكر  جزض ال يتجزأ من دولتة البرتغتا    و

يت,و االمن والستلم في افريةيا   ودعا لمةااعة البرتغا  واالمتناا عن أي معونة لها 

 .16تساعدها على االستمرار في قمل اه  هنه االقاليم 

والتزامتاً من دو  المغرب العربي   بتابي  قرار منممتة الوحتد  االفريةيتة  

والمنممات الدولية   فةد اقدمت ك  من ليبيا والجزاور على قال علقاتها الدبلوماستتية  
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مل البرتغتا  . وفي ا نتاض انعةتاد متتمر رتستتتتتاض ودو  منممتة الوحتد  االفريةيتة في 

ابتدى رتستتتتتاض دو  المغرب العربي موق,هم    1964تموز    21-17الةتاهر  لل,تر  من 

تجاه تيتتتت,ية االستتتتتعمار في افريةيا ودعوا الى العم  الجاد والملتتتتتر  لتحةي  هنا 

 .17الهدف في التحرر واالستةل  

وفي متتمر وزراض ختارجيتة التدو  االفريةيتة التني عةتد في نيروبي عتايتتتتمتة  

لمغرب فيه تبتمن البيان  والني لتاركت ا  1965آنار    9 –لتباا    26كينيا لل,تر  من  

الختامي مساعد  حركات التحرر وال وار في افريةيا من اج  الحيو  على االستةل   

لدو    1967ايلو     14-11. كما ناقش متتمر كنتلتتاستتا عايتتمة زاوير   لل,تر  من  

منممة الوحد  االفريةية   يتتتتندوإ لجنة التحرير وستتتتب  الدعم الني يجب أن تةدمه  

  وقرر اعبتاض المتتمر رفل المستاهمات التي تةدمها الدو  االعبتاض    الدو  االفريةية

 .18في اللجنة ومن بينها المغرب لمساعد  حركات التحرر االفريةية 

بتاييجتابي وال,عتا  تجتاه قبتتتتتيتة    1968امتتاز دور دو  المغرب العربي عتام  

االفريةية في  محاربة االستتعمار   ان عةدت لجنة تحرير افريةيا التابعة لمنممة الوحد 

الجزاور وافتتحتتت التتدور  بخاتتاب الرويس    1968الختتامس علتتتتتر من تموز   في 

الجزاوري هواري بومدين   والتار بخاابه في بترور  موايتلة الك,اا المستل  بتد 

االستتتتعمار االجنبي وال ستتتيما البرتغا  الني يهيمن على العديد من الدو  االفريةية    

ركتات التحرريتة فيهتا لتحةي  االستتتتتتةل  . كمتا قرر واتالتب التدو  االفريةيتة بتدعم الح

اعبتتتاض الدور  من  حركات التحرر مادياً واستتتلحة فبتتتلً عن مدربين متاوعين    

 .19لدعم حركات التحرر  %10ورفل ميزانية اللجنة بنسبة 

لتتهدت الجزاور عةد متتمر الةمة لرتستتاض الدو  والحكومات االفريةية لل,تر   

  وتم انتختاب الرويس الجزاوري هواري بومتدين رويستتتتتاً    1968ايلو    16-13من  

للدور    والحستتن ال اني مل  المغرب ناوباً للرويس   واكد المتتمرون على بتترور   

موايتتلة النبتتا  من اج  تيتت,ية االستتتعمار وتةديم ك  التتكا  المستتاعد  لحركات 

 . 20التحرر

عايتتتتمة زامبيا    وعندما عةد متتمر حركة عدم االنحياز ال الث في لوستتتتاكا

قامت دو  المغرب العربي بربا هنا المتتمر بتيتتت,ية    1970ايلو   10-8لل,تر  من  

االستتتتعمار الني دعت له دو  منممة الوحد  االفريةية   والني يعد من اهداف حركة 
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عدم االنحياز ايبتاً   وبتمان االمن واالستتةرار في افريةيا   وهنا ما التار اليه رويس  

لهتادي بو اتالتب مم ت  الملت  المغربي في هتنا المتتمر   بتان الجهود وفتد المغرب عبتدا

المبنولة لتيت,ية االستتعمار بايوة وان االستتعمار البرتغالي في افريةيا يوستل نلتااه    

وان االمم المتحد  ال تةوى على ت كيد ستتلاتها وتابيةها   وان الدو  المجتمعة تحاو   

تمرات حركتة عتدم االنحيتاز . أو من خل  ان تحة  االهتداف المرجو  لهتا ا نتاض مت

 .21متتمرات دو  منممة الوحد  االفريةية 

بهدف تنستتي  الجهود للخروج بموقف موحد ازاض قبتتية تيتت,ية االستتتعمار  

  ناقش فيه    1970عةد متتمر في مدينة نوانيبو الموريتانية في الرابل علر من ايلو   

ن والمختتار ولتد داد    الحتالتة في الرتستتتتتاض ال لث الحستتتتتن ال تاني وهواري بومتدي

المناا  الخابتتعة للستتتعمار   وقرروا توستتيل تعاونهم وتم ت ستتيس لجنة  ل ية من  

وزراض الخارجية مهمتها متابعة قبتتية تيتت,ية االستتتعمار على المستتتوى الستتياستتي  

 .22والدبلوماسي في المنممات الدولية واالقليمية . ومنها منممة الوحد  االفريةية 

انتدت دو  المغرب العرب ومنهتا المغرب نينيتا واوننتدا وزامبيتا عنتدمتا  وستتتتت

  كما قدمت دعماً عستكرياً لغينيا عندما تعربتت للغزو   1970تعربتت للتهديد عام  

بستتتتبب دعمها للحركات المستتتتلحة المناهبتتتتة    1970البرتغالي في تلتتتترين ال اني  

ان اتخن مجلس وزراض منممة    للستتتعمار البرتغالي في االقاليم االفريةية المستتتعمر   

  1970اوو    كانون  12-9الوحد  االفريةية في النرس عايتتتتمة نيجيريا لل,تر  من  

 .23قراراً بإنلاض يندوإ خاص لدعم نينيا وادانة البرتغا  وحلف لما  االالسي 

استتبتافت ليبيا لجنة التنستي  لتحرير افريةيا التابعة لمنممة الوحد  االفريةية  

  واالبت الدو  االعبتتتتاض    1972كانون ال اني    18-13غازي للمد  من  في مدينة بن

في اللجنتة بتبني استتتتتتراتيجيتة افريةيتة لمواجهتة االستتتتتتعمتار تبتتتتتمنتت تركيز العمت  

 .24التحرري في مواجهة االستعمار البرتغالي وتجنب االنةسامات داخلها 

عايتتتمة  عةد اجتماا لرتستتتاض دو  وحكومات منممة الوحد  االفريةية في ال

  وكتان من الابيعي من تنتختب    1972حزيران    16-2المغربيتة الربتاا لل,تر  من  

المل  الحستتن ال اني مل  المغرب رويستتاً دورياً لمنممة الوحد  االفريةية   ف دت دو  

المغرب العربي دوراً كبيراً في مستتاند  قبتتية تيتت,ية االستتتعمار في هنه الةمة   ان 

لب اعبتتتتاوه بمةااعتها وقرر زياد  ميزانية لجنة التحرير  ادان المتتمر البرتغا  واا
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( دوالر كتبرا لحركتات التحرر االفريةيتة   وقتدم  12000وكتنلت  تةتديم و  %50بمةتدار 

( مليون درهم مغربي لمنممة التحرير االفريةية  5المغرب مستتاعد  استتت ناوية بمبل  و

ر المتتمر تلتتتكي  لجنة  ت كيداً لدور المغرب في تخليص الةار  من االستتتتعمار   وقر

( دولة بينها المغرب والجزاور وموريتانيا   لوبل استراتيجية لتاوير  17خبراض من و

لجنة التحرير   واعلن المتتمر ت ييده وتلتتتجيعه للميتتتالحة بين حركات التحرير في 

 . 25انغوال لتوحيد جهودها في سبي  تحرير ارابيها من االستعمار البرتغالي

موقف الداعم لحركات التحرير االفريةية   قام المل  الحستتتتن  وتمالتتتتياً مل ال

ال اني الرويس الدوري للمنممة بمتابعة المهام الدبلوماستتتية لدى البلدان الغربية وح ها  

لدعم موقف الدو  االفريةية في مجا  تيتتت,ية االستتتتعمار   كما التةى الحستتتن ال اني  

واكد دعم    (agostinho neto)يتو  بزعيم الحركة اللتعبية لتحرير انغوال انوستتينون

المغرب والدو  االفريةية باستتتتم المنممة لحركات التحرير في افريةيا بك  الوستتتتاو   

 .26الممكنة 

ايتتتدرت قمة رتستتتاض الدو  والحكومات االفريةية في اديس اباب لل,تر  من  

كانت    عد  قرارات اكدت على تحرير االرابتي االفريةية التي    1973أيار    27-28

تحت الهيمنة االستتتتعمارية وال ستتتيما المستتتتعمرات البرتغالية بعد تغير الوبتتتل في 

حاستماً بالنستبة للمستتعمرات االفريةية الخابتعة للبرتغا     1974البرتغا    وكان عام  

في البرتغتا    وقتد   1974بعتد االنةلب التني استتتتتةا الحكم التدكتتاتوري في نيستتتتتان  

لت,اوه مل الحكومة الجديد  في البرتغا  وبالتالي  استتتهمت دو  المغرب العربي في ا

. وهكنا نجحت دو  منممة    27حيتتتلت الدو  االفريةية على االستتتتةل  عن البرتغا 

 الوحد  االفريةية في تحةي  هدفها في التحرر من االستعمار .

ويبدو لنا أن المستتتاعدات الكبير  التي تلةتها الحركات التحررية االفريةية في 

رات البرتغالية سواض كانت السياسية ام العسكرية من الدو  االفريةية وال سيما  المستعم

دو  المغرب العربي في ااتار منممتة الوحتد  االفريةيتة   كتان لهتا التدور الكبير في 

 حيو  تل  الدو  على استةللها .
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ثاانيااً : موقف المغرب من الصاااااراع العربي االسااااارا يلي في اطاار منظماة الوحادة 

 فريقية اال

ستتتاهمت دو  المغرب العربي على يتتتعيد التجمعات االقليمية االفريةية في 

مواجهة التغلغ  االستتتراويلي ستتتواض في الةار  االفريةية أو في المناةة العربية   ويعد  

او  متتمر بح ت فيه الدو    1961متتمر الدار البيبتتتاض الني عةد في كانون ال اني  

  ان اوبتتت  المل  محمد الخامس مل  المغرب خار   االفريةية الةبتتتية ال,لستتتاينية

المحاوالت االستتتعمارية التي هدفت الى تجزوة االقاار العربية وت,ري  اهلها وتركيز  

 . 28ن,ونها وال سيما فلساين

وايتتتدر المتتمر قراراً حنر فيه من أن هنه الحالة تهدد الستتتلم واالمن في 

ةبتية حلً عادالً يتمالتى مل قرارات اللترإ االوستا   وامر على بترور  ح  هنه ال

االمم المتحد  وقرارات متتمر باندون    وندد المتتمر وبإستتتراوي ( لوبتتتعها ادا  في 

يتتدمة االستتتعمار بنوعيه الةديم والجديد ليس فةا في اللتترإ االوستتا بل,ي افريةيا  

 . 29وآسيا

ر  لم يتارإ المتتم   1963بعتد تت ستتتتتيس منممتة الوحتد  االفريةيتة في أيتار  

الت ستيستي للةبتية ال,لستاينية ت,ادياً لحستاستية المست لة كون الةبتية ليستت في افريةيا    

 . 30خوفاً من أن تحدث خللً داخ  المنممة

عند انعةاد متتمر رتستتتتاض ودو  منممة الوحد  االفريةية   في الةاهر  لل,تر   

للةبتتتتتيتة ابتدى رتستتتتتاض دو  المغرب موق,هم المستتتتتانتد   1964تموز   21-17من  

 . 31ال,لساينية

على الرنم من التدعم المةتدم للةبتتتتتيتة ال,لستتتتتاينيتة في ااتار منممتة الوحتد  

االفريةية من الدو  العربية   ال ستتيما دو  المغرب العربي   لم تلتتر قرارات متتمر  

وكتنلت  متتمر الةمتة ال تالتث في اكرا   1964الةمتة االفريةي ال تاني في الةتاهر  عتام  

اينية بستبب علقة واستراوي ( مل الدو  االفريةية فبتلً عن عدم  للةبتية ال,لست  1965

 . 32ت,هم االفارقة للةبية

بتدايتة للتحو  التتدريجي في موقف  1967عتدت حرب الختامس من حزيران  

الدو  االفريةية تجاه الةبتية ال,لستاينية واللترإ االوستا   ال ستيما أن واستراوي ( هي  

ناض ومناا  من ستوريا واالردن   كان لدو  من بدأت العدوان على ميتر واحتلت ستي
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المغرب ملتتتاركة فعالة في هنه الحرب ال ستتتيما الجزاور ان ارستتتلت في اليوم ال اني  

و ( اتتاور  من نوا ومي ( يةودهتتا ايتتارون جزاوريون   وكتتانتتت هتتنه 11للحرب 

  الااورات ك  ما تمتلكه الجزاور من استاولها الجوي   تعبيراً عن الملتاركة بك   ةلها

. كما ارستتتلت باخر  محملة باوستتتلحة والنخاور الحربية ومواد التموين البتتترورية  

 .33للحرب 

بتدأت جهود دو  المغرب العربي في ااتار منممتة الوحتد  االفريةيتة   يدانتة  

- 4واستراوي ( فعندما عةد مجلس وزراض المنممة في كنلتاستا عايمة زاوير لل,تر  من  

جزاور والمغرب وموريتتانيتا   ا تارت موبتتتتوا    اقترحتت وفود ال  1967ايلو   10

للبحتث   1967العتدوان االستتتتتراويلي على التدو  العربيتة في الختامس من حزيران  

والمناقلتتتة امام متتمر الةمة االفريةي   لكن هنه الجهود اخ,ةت   ان رفبتتتت انلبية  

دو  المنممة هنه المةترحات كون الملتكلة ليستت افريةية وتدخ  في نااإ اختيتاص  

 . 34المم المتحد ا

ويبدو لنا انه ن,ون واستراوي ( في الدو  االفريةية والمعونات واالمتيازات التي  

 تةدمها لها واسراوي ( كانت سبباً في نل  .

لكن على الرنم من نل  استتتتااعت الدو  العربية أن تجع  المتتمر ييتتتدر 

بتتيها . بناًض على  قراراً اكد على احترام ستتياد  الدو  االعبتتاض وستتلمة ووحد  ارا

 .35مبادئ منممة الوحد  االفريةية 

وحينما عةدت لجنة التنستتي  لتحرير افريةيا   التابعة لمنممة الوحد  االفريةية  

ادانة العدوان االستتراويلي وعدته    1968اجتماعها في الجزاور في الستتادس من تموز  

 .36يم   خاراً على امن وحرية وتةدم لعوب المناةة 

ادرجت ازمة اللتتترإ االوستتتا بتتتمن اعما  متتمر الةمة لرتستتتاض الدو  

في اديس ابتابتا      1970ايلو     4-1الحكومتات لمنممتة الوحتد  االفريةيتة للمتد  من  و

 . 37وايدر المتتمر قراراً االب واسراوي ( باالنسحاب من االرابي العربية المحتلة

يعتد اجتمتاا مجلس الوزراض لمنممتة الوحتد  االفريةيتة التني عةتد في اديس ابتابتا  

  مهمتة في دور منممتة الوحتد  االفريةيتة  نةاتة تحو  1971حزيران   10-6لل,تر  من 

بالنستتبة لةبتتية اللتترإ االوستتا   ان تةرر في هنا االجتماا تلتتكي  لجنة من رتستتاض  

علتتر دو  افريةية من الدو  االعبتتاض في المنممة من بينها المغرب لتمارس تحركاً  
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دبلوماستياً على اعلى المستتويات بهدف التويت  الى ح  للملتكلة في بتوض قرارات 

 .38المم المتحد  ا

ادى التعنت االستتتتراويلي ازاض الجهود التي قامت بها الدو  االفريةية من اج  

 ح  الةبية  الى ت,هم الدو  االفريةية للةبية ودعم موقف الدو  العربية .

قراراً التارت   1972حزيران    14ايتدرت دو  منممة الوحد  االفريةية في  

( الستتلبي الني حا  دون تابي  قرار فيه بتعاون ميتتر   ولتتجب موقف واستتراوي 

االمم المتحد    واكد الةرار مستتتتاندته لميتتتتر الستتتتتعاد  ارابتتتتيها   واالب الدو  

االفريةية باالمتناا عن امداد واستتراوي ( ب ية استتلحة عستتكرية أو ت ييد معنوي يمكنها  

 من تعزيز قدرتها العستتتكرية واالستتتتمرار في احتل  االرابتتتي العربية   فكان نل  

كستتتباً للةبتتتية وتراجعاً لن,ون واستتتراوي ( في افريةيا   ان يتتتدر رد فع  من الجانب 

االسراويلي على لسان وزير خارجيتها آبا ايبان فيرا في اليوم التالي ليدور الةرار 

  بتانته لم يت,تاجت  بم ت  هتنا الةرار الن التدو  العربيتة تستتتتتيار على منممتة الوحتد   

 . 39المغرب العربي االفريةية   في الار  الى دو 

ويمكن الةو  بتان قرارات المنممتة التي يتتتتتدرت في هتنه المتد  كتانتت نتيجتة  

الجهود التي بتنلتهتا كت  من الجزاور والمغرب   ان اقتيتتتتتر متتمر الةمتة بينهمتا خل  

  فبتتلً عن اقاار المغرب العربي االخرى   والتي استتهمت   1972     1968عامي  

الفريةية  ومجابهة التغلغ  االسراويلي في الةار  االفريةية  في توايد العلقات العربية ا

. 

بين ميتر وستوريا واالردن من    1973بعد اندالا حرب الستادس من تلترين  

جهة و واستتتتراوي ( من جهة اخرى   اعلنت دو  المغرب العربي ومن بينها المغرب 

م ك  التتكا  مستتاندتها للدو  العربية الملتتاركة في الحرب وابدت استتتعدادها في تةدي

الدعم لدو  المواجهة مل واستتراوي ( ان اعلن المغرب فت  باب التاوا للمستتاهمة في 

 . 40معركة التحرير

نةاتة تحو  في العلقتات   1973وفي المجتا  الستتتتتيتاستتتتتي كتانتت حرب عتام  

االفريةية واالستتراويلية( ان تحركت دو  المغرب العربي لكستتب الدو  االفريةية   في 

تجاه الةبتية ال,لستاينية ومست لة االحتل  االستراويلي ورابتي دو  تحم  مستتولياتها  

عربيتة مستتتتتتةلتة . ان قررت انلتب التدو  االفريةيتة قال علقتاتهتا التدبلومتاستتتتتيتة مل  

 
 
 
 



 

 401   | مجلة مداد اآلداب 

 1984-1963دور المغرب في منظمة الوحدة االفريقية 

 
أيار    27واستتراوي ( خل  متتمر منممة الوحد  االفريةية الني عةد في اديس ابابا في  

1973 41. 

بتةتديم مستتتتتاعتدات وامتيتازات ن,ايتة  كمتا اقتدمتت دو  المغرب العربي الن,ايتة  

لدعم الدو  االفريةية   نتيجة الرت,اا اسعار الن,ا بسبب المةااعة التي فربتها الدو  

العربية الن,اية على الدو  التي تدعم استراوي  مما استهم في تةليص الن,ون االستراويلي  

 .42في الةار  االفريةية 

بي في متتمر الةمة لرتستتتاض  نتيجة للنلتتتاا الدبلوماستتتي لدو  المغرب العر

الدو  االعبتاض في منممة الوحد  االفريةية في مةديلتو عايتمة اليتوما  لل,تر  من  

فةتد اعترف المتتمر بمنممتة التحرير ال,لستتتتتاينيتة مم لً    1974حزيران    12-15

 .43لرعياً وحيداً لللعب ال,لسايني

  1975اا  لتتتتب  21-13عةد مجلس وزراض منممة الوحد  االفريةية للمد  من  

في اديس ابتابتا   واعرب المجلس عن تةتديره للجهود التي بتنلتهتا دو  المغرب العربي  

لدعمها قبتية تحرير االرابتي العربية التي احتلتها استراوي  كما حبتر اجتماا لجنة  

التحرير االفريةيتة التتابعتة لمنممتة الوحتد  االفريةيتة   التني عةتد في الربتاا عتايتتتتتمتة  

ة التحرير ال,لستتتتتاينيتة بنتاًض على دعو  الوفود للتحتدث امام المغرب منتدوب عن منممت

اللجنة ان اعرب المندوب ال,لستتتايني في كلمة على التواف  بين الك,احين ال,لستتتايني  

 .44واالفريةي   وت ييد اللعب ال,لسايني لمنممة الوحد  االفريةية 

ي استتتتتتمر دعم منممتة الوحتد  االفريةيتة للةبتتتتتيتة العربيتة ودعمهتا للعرب ف

يتتراعهم مل استتراوي    لكن اعلن الرويس الميتتري انور الستتادات عن استتتعداده 

للم,اوبتتات مل استتراوي  واقامة ستتلم من,رد معها دفعت دو  المغرب العربي على  

 . 45اعلن مةااعتها لمير وهددتها بالارد من منممة الوحد  االفريةية

عربي في منممة الوحد  يتب  مما تةدم ان الجهود التي بنلتها دو  المغرب ال

االفريةية من اج  الةبتتتايا العربية ال ستتتيما فلستتتاين كانت كبير  ستتتواض في المجا  

الستياستي أو المادي   اال  ان تل  الجهود احبات بستبب قيام الستادات بعةد ات,اقية كامب 

دي,يد مل واستتتراوي (   فبتتتلً عن الخلفات التي ادت الى انةستتتام اعبتتتاض المنممة  

 وقف عدد من الدو  االفريةية الى جانب واسراوي ( .وتحو  م
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 الجما ري  –ثاالثااً : دور منظماة الوحادة االفريقياة في حال النماع المغربي  

  والموقف المغربي منه 

 الملكلت الحدودية  -1

تعد الملتكلت الحدودية في الةار  االفريةية من ايتعب المستاو  اللتاوكة التي  

االفريةيتة   ان ادركتت المنممتة متدى التعةيتد التني اتستتتتتمتت بته  واجهتت منممتة الوحتد   

الحتدود في الةتار  االفريةيتة ونهتا حتدود رستتتتتمهتا االستتتتتتعمتار على وف  مةتبتتتتتيتات  

  الى االبةاض على    1963الميتتتال  االستتتتعمارية   لنل  اتجه متتمر اديس ابابا عام  

ملتتكلت التي تتدي الى الحدود االفريةية التي رستتمها االستتتعمار بهدف عدم ا ار  ال

 . 46ال,وبى وعدم االستةرار

المغربيتة او  تحتد واجته منممتة الوحتد     –تعتد ملتتتتتكلتة الحتدود الجزاوريتة  

االفريةية بعد انلتاوها   وتعود مست لة الحدود هنه الى االستتعمار ال,رنستي   ان رستمت 

علتتتتر من أنار الحدود بموجب ات,اقيات ابرزها ات,اقية وللمغنية( المبرمة في ال امن  

  التي لتتتتتكلتت ااتاراً مرجعيتاً للحتدود   ان وقعتهتا المغرب مل فرنستتتتتا بعتد    1845

اال  ان هتنه االت,تاقيتة ابةتت مناةتة الحتدود   1844هزيمتهتا في معركتة استتتتتلي في آب  

 في وبعية نامبة. 47لليحراض اللرقية في الجنوب أي وتندوف(

ف الحكومة المغربية  لم تعتر  1956بعد حيتتو  المغرب على استتتةلله عام  

بهتنه االت,تاقيتات المعةود  مل الحكومتة ال,رنستتتتتيتة عتدا ات,تاقيتة وللمغنيتة( وتكونتت لجنتة 

ملتتركة من فرنستا والمغرب لغره تستوية الملتكلت   اال  ان المغرب انستحبت من  

بعد ان اعترفت بالحكومة الجزاورية المتقتة كستتتلاة لتتترعية    1958هنه اللجنة عام  

 . 48الح  في التباحث مل المملكة المغربية حو  قبية الحدود  للجزاور   لها

  وقل ات,اإ ستتتتري بين المغرب والحكومة    1961وفي الستتتتادس من تموز  

الجزاورية المتقتة   اكدت الحكومة الجزاورية فيه ب ن ملتتتكلة الحدود التي فربتتتتها  

زاور بعد حيو   فرنسا على البلدين ستجد حلً لها ا ناض الم,اوبات بين المغرب والج

الجزاور على استتةللها   وبعد حيتو  الجزاور على االستتةل  في الخامس من تموز  

  اختلف الجتانبتان على مناةتة تنتدوف التي تةل تحتت ستتتتتيار  الجزاور عنتد   1962

استتةللها   ان كانت المغرب تعد المناةة جزض من ارابتيها اقتاعتها فرنستا والحةتها  

 .49باورابي الجزاورية 
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  1963تعود البدايات االولى الندالا االلتتباكات في االو  من تلترين االو   

الةوات  بعتتد ان اجتتتازت بعه  الحتتدود الجزاوريتتة    المغربي على  يتحر  الجيش 

المغربية والية بلتار وتمركزت في مناةة وحاستي بيبتا( في داخ  الحدود الجزاورية  

ر بين الارفين التةى وزير الخارجية  و وتنجوف( لرقي تندوف   ونتيجة اللتداد التوت

المغربي عبتدالهتادي ابو اتالتب مل وزير الختارجيتة الجزاوريتة عبتدالعزيز بو ت,ليةتة في 

  وقد   50  لوبتتل خاة لتستتوية النزاا بين البلدين  1963اوو    الخامس من تلتترين

 "51اس,رت المحاد ات عن ات,اقية تبمنت النةاا اآلتية 

 في المناةة المتنازا عليها ح  عبور الحدود يمن  مواانوا الدولتين  -1

 عدم التدخ  في اللتون الداخلية لك  منهما . -2

 عدم الةيام باي تحر  عسكري يباعف االزمة بين الدولتين . -3

 المل  الحسن ال اني والرويس احمد بن بل .جراض لةاض بين التمهيد ي -4

باكات في مناةة  لم تمبتتي  ل ة ايام على هنه المحاد ات حتى اندلعت االلتتت

حتاستتتتتي بيبتتتتتا وتنجوب   ان تمكنتت الةوات المغربيتة من الستتتتتيار  على المنتاا  

المتنتازا عليهتا والتي كتانتت اقرب الى تركيز قواتهتا من الةوات الجزاوريتة   لم ت,ه  

محاوالت التهدوة الى ح  النزاا بستتبب تباعد وجهات النمر بين الجانبين   فةد ايتتر 

رور  انستحاب الةوات المغربية من حاستي بيبتا وتنجوب  الجانب الجزاوري على بت

في حين تمستت  الجانب المغربي بانستتحاب قوات الارفين من المواقل المكتستتبة قب  

 .52وابةت قواتها في جانب بيبا وتنجوب  1963تلرين االو   8التباكات 

مهرت عتد  مبتادرات لتستتتتتويتة النزاا بين البلتدين   ان كتان من ابرز تلت   

متا قتامتت بته منممتة الوحتد  االفريةيتة   ان البتت الحكومتة الجزاوريتة بعةتد   المستتتتتاعي

اجتمتاا لمنممتة الوحتد  االفريةيتة من اجت  تستتتتتويتة النزاا   فةتام االمبرااور هيل  

ستيلستي بزيار  المغرب بيتحبة وزير الخارجية اال يوبي كيتما ي,رو الستكرتير العام  

حت  للنزاا   م توجته الى الجزاور   فالتب المتقتت لمنممتة الوحتد  االفريةيتة ييجتاد  

وزير ختارجيتة الجزاور عبتدالعزيز بو ت,ليةتة بعةتد دور  استتتتتت نتاويتة لمجلس وزراض 

 .53المنممة للبت في موبوا النزاا 

اقترا االمبرااور هيل ستتتتيلستتتتي عةد اجتماا للتوفي  بين الارفين فةبلت 

دوراً بتارزاً في حت  النزاا بين  التدولتتان الى عةتد متتمر في بتامكو   وكتان للمنممتة  
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البلتدين من خل  عتد  اجتمتاعتات   كتان اولهتا متتمر بتامكو عتايتتتتتمتة متالي لل,تر  من  

  حبر هنا المتتمر رتساض المغرب والجزاور وا يوبيا    1963تلرين االو     28-30

 ومالي   ان اس,ر هنا المتتمر عن عد  قرارات ابرزها "

 . 1963 اني تلرين ال 2وقف االإ النار في  -1

 وبل لجنة من وزراض الخارجية لدو  المنممة لدراسة ملكلة الحدود . -2

 وبل مراقبين من الدولتين لتابي  االت,اإ . -3

 وبل مناةة منزوعة السلا مكونة من مم لين الدو  االفريةية . -4

 وقف الحملت الدعاوية بين البلدين وعدم التدخ  في اللتون الداخلية لك  منهما . -5

است,ر المتتمر عن بل  ملتتر  اعلن فيه ات,اإ االاراف على اساس ح  وقد  

النزاا   ان ويتتتتتف الملت  الحستتتتتن ال تاني هنا االت,تاإ ب نه نجتاا وفريةيتا كلهتا   الن  

 . 54االفارقة استااعوا ح  احدى الملكلت الكبرى ب ن,سهم

الجزاورية لم يستتتتتمر اويلً ان عادت   –بيد ان الهدوض على الحدود المغربية  

االلتتتتتتبتاكتات مر  اخرى   فةتامتت الةوات المغربيتة بتاحتل  مناةتة فجي    ممتا دفل 

الجزاور الى تةتديم التب لعةتد متتمر اتارئ لوزراض ختارجيتة منممتة الوحتد  االفريةيتة  
55. 

ابابا في الخامس علتر من تلترين ال اني  انعةدت الجلستة االستت ناوية في اديس  

لدراستتة ملتتكلة الحدود بين البلدين   وارا مندوبوا الجزاور والمغرب وجهة    1963

نمر بلديهما   واف  المجلس على تلتتتكي  لجنة مكونة من ستتتبل دو  وهي الستتتنغا  

كيم  ومالي والستودان ونيجيريا وا يوبيا وتنزانيا وستاح  العاج   واال  عليها لجنة التح

لإللتراف على وقف االإ النار وتحديد مناةة منزوعة الستلا   وقامت اللجنة بعةد  

لتدراستتتتتة النزاا وايجتاد حت    1965-1964عتد  اجتمتاعتات لهتنا الغره بين عتامي 

 .56نهاوي للملكلة 

حو     1967عةد مجلس وزراض المنممة اجتماا في كنلتتتالتتتاستتتا في ايلو   

ن االجتمتاا لم يبحث قبتتتتتية الحدود بناًض على الب النزاا المغربي الجزاوري   اال  ا

الجزاور بت جي  اجتماا اللجنة الخايتة بالنزاا بستبب المروف التي مرت بها المناةة  

 .57 1967العربي   ال سيما اندالا حرب عام 
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مهرت بوادر التحستتن في العلقات المغربية الجزاورية   ال ستتيما بعد انعةاد  

  16- 13ات االفريةيتة التي عةتد في الجزاور لل,تر  من  قمتة رتستتتتتاض التدو  والحكومت

وتم خللهتا لةتاض بين الملت  الحستتتتتن ال تاني وهواري بومتدين   ان توجتت    1968ايلو   

بالتويتت  الى االت,اإ على معاهد  واالخو  وحستتن الجوار والتعاون( التي وقعت في 

نهاية الخلف ورستتمت تل  المعاهد  االاار ل  1969الخامس علتتر من كانون ال اني  

 . 58بين الارفين

تم عةد معاهد  تلمسات بين المل  المغربي   1970وفي السابل والعلرين أيار  

الحستن ال اني والرويس الجزاوري هواري بومدين وتبتمنت انلتاض لجنة ملتتركة تةوم  

بمهمة تخايا الحدود بين البلدين   ات,  الارفان على انلتتاض لتتركة جزاورية مغربية  

 . 59منجم ناز الجيلت واست مار الحديد في مناةة تندوفالستغل  

     1972وبتتعت معاهد  الرباا التي عةدت في الخامس علتتر من حزيران  

الجزاوري على هامش اعمتا  الةمتة التتاستتتتتعتة لمنممتة الوحد    –نهتاية للنزاا المغربي  

نلت    واكتد على    1972حزيران   15-12االفريةيتة التي عةتدت في الربتاا لل,تر  من  

 –المل  الحستن ال اني أمام المتتمر قاولً نيستعدني ان اعلمكم ب ن الخلف الجزاوري  

المغربي المتعل  بتالحتدود قتد زا  كليتاً   ونحن نالتب من منممتة الوحتد  االفريةيتة ان 

 .60تسحب المل,ات المتعلةة بالةبية من ارلي,هان 

ملموس في ح  النزاا    يتب  مما تةدم ان منممة الوحد  االفريةية قامت بدور

الجزاوري المغربي   على الرنم من حدا ة نلتتتووها عند اندالا النزاا   ان استتتتااا  

تةريب وجهات النمر بين الارفين وان ات,اإ بامكو جاض استتتناداً على مبادئ واهداف 

 مي اإ المنممة   فبلً عن تعاون المغرب والجزاور مل المنممة في ح  النزاا .

 الغربية داخ  منممة الوحد  االفريةية  قبية اليحراض -2

تعد ملتكلة اليتحراض الغربية من اعةد الملتكلت التي واجهت منممة الوحد  

االفريةية   ودو  المغرب العربي على حد ستتتتواض . يةل اقليم اليتتتتحراض الغربية بين  

ا   لث دو  هي الجزاور وموريتانيا من اللتتترإ والجنوب والمغرب من اللتتتما  . أم 

الناحية االقتيتتادية والموارد الابيعية   فةد برزت اهمية اليتتحراض بعد اكتلتتاف  من  

بكميات كبير  س فبتتتتلً عن المعادن االخرى   وال رو     1964ال,وستتتت,ات فيها عام  
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البحرية ان يوجد فيها اكبر ميتتاود االستتما  وانناها في افريةيا على الستتاح  الما  

 .61على المحيا االالسي 

  وفي عام    1844ستبانيا على اقليم اليتحراض الغربية الى عام  تعود ستيارت ا

عةدت استتتبانيا ات,اقاً مل فرنستتتا الني بموجبه تنازلت فرنستتتا عن اليتتتحراض   1904

 .62الغربية يسبانيا مةاب  سيارتها على مراكش 

لم يل  االقليم اليتتحراوي اهتماماً كبيراً من االستتبان حتى اواخر الستتتينات    

لةلة موارده من جهة وانلتتتغا  استتتبانيا بالحرب االهلية من جهة اخرى   وفي  ونل   

قامت تماهر  في مدينة العيون اليتحراوية   نددت   1970الستابل علتر من حزيران  

بالوجود االستباني   فبدأت اسبانيا بتعزيز قدراتها العسكرية في اليحراض الغربية وفي  

ين رتستتتتاض الجزاور والمغرب وموريتانيا    الرابل علتتتتر من ايلو  تم عةد لةاض قمة ب

يتدر بيان على ا ره اكد على تنمية التعاون بين الدو  ال لث لتيت,ية االستتعمار في 

 . 63اليحراض الغربية على وف  قرارات االمم المتحد  المتعلةة بتي,ية االستعمار

  1973حتى عتام   1969اتختنت منممتة الوحتد  االفريةيتة خل  المتد  من عتام 

دد من الةرارات بلتت ن تيتت,ية االستتتعمار االستتباني في مناةة اليتتحراض الغربية  ع

ومستتاند  حركات التحرر في الدو  االفريةية   ودراستتة الوستتاو  الك,يلة بجع  الك,اا  

 . 64المسل  اك ر فاعلية

استتتستتتت جبهة البوليستتتاريو والجبهة اللتتتعبية    1973وفي العالتتتر من أيار  

وادي النهب( وكان هدفها تحةي  التحرر من االستتتتتعمار  لتحرير الستتتتاقية الحمراض و

االستتتتباني من خل  الك,اا المستتتتل    ونتيجة للمروف التي كانت تمر بها الحكومة  

ل للجمعية العامة لتةرير ميتتير لتتعب اليتتحراض من خل   االستتبانية   وجهت خاابا

 .65است,تاض يحدد فيه اللعب اليحراوي مييره 

ني موق,ه من االستتتتت,تاض في ال امن من حزيران  اوبتتتت  المل  الحستتتتن ال ا

قاولً نان الستتتا  الني يجب ان يستتت,تى عليه الستتكان هو " ه  ترنبون في   1974

 .66البةاض تحت وياية الدولة التي تحتكر ام العود  الى الوان االمن 
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ان استتبانيا تدعي ان   1974اعلن الحستتن ال اني في الستتابل علتتر من ايلو   

كن خابتعة لستياد  المغرب ولم تكن مل  احد   واالب بإحالة الةبتية  اليتحراض لم ت

 .67الى محكمة العد  الدولية في الهاي 

رفه المغرب الستتيار  االستتبانية على اليتتحراض حتى وقعت ات,اقية جديد  

بين استبانيا والمغرب وموريتانيا القتستام ارابتي اليتحراض   وقد تخلت   1975عام  

يتحراض ليتال  المغرب وموريتانيا بتةستيمها الى مناةة لتمالية  استبانيا بموجبها عن ال

واخرى جنوبية   مةاب  التراكها في استتغل  مناجم فوست,ات بوكراا   وبةاض استاو  

يتتتيدها البحري في المياه االقليمية اليتتتحراوية   اال  ان المغرب اكدت ان لها احةية  

عتبارها امتداد ورابتيها    ب ره اليتحراض الغربية واالبت ببتم اليتحراض اليها با

ال ستيما بعد اكتلتاف ال,وست,ات بكميات كبير  فيها   كما ستعت الجزاور الى ايجاد من,ن  

لها على المحيا االالستتي يعزز موقعها االستتتراتيجي رنم عدم تيتتريحها المبالتتر  

  وفي هنه اال ناض عمدت استتبانيا    1964بنل    فوقل الخلف بينها وبين المغرب عام  

من  الحكم الناتي لمناةة اليتتتتحراض الغربية لكستتتتب ود االهالي فتلتتتتغلهم عن    على

 .68الماالبة باستةللهم 

دعمت الجزاور جبهة البوليستاريو ونها من خللها تستتايل بتمان الحيتو   

على الممر الى تندوف التي ايتتتتبحت بتتتتمن االرابتتتتي الجزاورية   وهنا ما دفل 

تانيا والمغرب وركزت عمليتها العستتكرية على  البوليستتاريو اعلن الحرب على موري

 .69موريتانيا كونه الارف االبعف بهدف لبغا عليها 

- 17عةتد مجلس الوزراض لمنممتة الوحتد  االفريةيتة اجتمتاعتاً خل  ال,تر  من  

واتخن قراراً بلت ن اليتحراض الغربية والني اكد عزم الدو  االعبتاض    1973أيار    24

لها من الستيار  االستبانية   كما ندد بالمراونات التي تةوم  على تحةي  التحرر الكام  

بها استبانيا واعرب المجتمعون عن تبتامنهم مل لتعب اليتحراض الخابتعة للستتعمار  

 . 70االسباني

في اجتماعات مجلس الوزراض   1975-1974كما اكدت المنممة خل  عامي  

ورتستتتاض الدو  والحكومات على مناقلتتتة قبتتتية اليتتتحراض من خل  انتمار رأي 

 .71محكمة العد  الدولية في البت في الةبية وانهاض االستعمار االسباني 
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  6  –  2عةد اجتماا لرتستتتتاض وحكومات المنممة في بورت لويس لل,تر  من  

لتتتتتبتاا اكتدت المنممتة فيته على مبتدأ تةرير الميتتتتتير ودعتا جميل االاراف المعنيتة  

بةبتتية اليتتحراض الغربية بما في نل  لتتعب اليتتحراض الني م   جبهة البوليستتاريو  

بروتاستتتتتة محمتد بن عبتدالعزيز التني عتد او  رويس للجمهوريتة العربيتة اليتتتتتحراض 

 .72ي للنزاا في المناةة وكان الهدف ايجاد ح  سلم 1976الديمةرااية عام 

اعلنت حركة البوليستاريو الجمهورية    1976وفي الستابل والعلترين من لتباا  

اليتتتتتحراويتة التديمةراايتة واعترفتت بهتا الجزاور   فةتامتت المغرب بةال علقتاتهتا  

 .73الدبلوماسية مل الجزاور 

 ازدادت حد  الخلفات بين الدو  المتنازعة حو  اليتحراض الغربية   ان رأت 

منممة الوحد  االفريةية بتتتترور  ايجاد الح  الستتتتريل الني تةب  به جميل االاراف 

المعنية بالملتكلة   وبنل  اعلنت منممة الوحد  االفريةية عةد اجتماا استت ناوي لملتكلة 

  1977لتباا    28 –  21اليتحراض   وتم عةده في لومي عايتمة تونو في ال,تر  من  

عتة لمنممتة الوحتد  االفريةيتة بتدعم من الجزاور وخللته اعترفتت لجنتة التحرير التتاب

بالبوليستتاريو مم لً وحيداً للتتعب اليتتحراض فةرر وفد المغرب وموريتانيا االنستتحاب  

 . 74من المتتمر احتجاجاً على حبور وفد م   جبهة البوليساريو

اااا االنةلب العستتكري بالرويس الموريتاني المختار ولد داده   في العالتتر 

اعلن قتتاد  االنةلب ان او  اهتتدافهم اخراج موريتتتانيتتا من حرب   1978من تموز  

 . 75اليحراض الغربية

عةدت لجنة الرتستاض الخمستة التي تلتكلت من خمس رتستاض دو  افريةية في 

وقامت بزيار  ك  من المغرب وموريتانيا والجزاور    1978الخراوم في كانون االو   

ولتملت اجتماعاتهم قاد  البوليستاريو في الجزاور    م تلتها    1979في االو  من أيار  

متة الوحتد  االفريةيتة   ورويس وزراض محتاد تات في متدريتد بين الستتتتتكرتير العتام لمنم

  وقد اقرت اللجنة بتتترور  وقف االإ النار 1979استتتبانيا في ال اني من حزيران  

وح  اللتعب اليتحراوي في تةرير ميتيره من خل  انلتاض لجنة خايتة من خمس 

دو  تةوم بايلتتتتراف على اجراض االستتتتتغناض بالتعاون مل االمم المتحد    ونتيجة لما 

يه اللجنة لم يحبتر المل  الحستن ال اني قمة رتستاض الدو  والحكومات التي  تويتلت ال
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  وقررت الةمتة الستتتتتعي لوقف   1979تموز   20-17عةتدت في مونروفيتا لل,تر  من  

 .76االإ النار وال,ت لجنة التنميم است,تاض تةرير الميير لليحراض الغربية 

لرتستاض الدو    الني عةد    دعا المل  الحستن ال اني امام متتمر الةمة االفريةي

قبو  مبدأ االستتتت,تاض      1981حزيران    27-24في نيروبي عايتتتمة كينيا لل,تر  من  

لرنبة المغرب ب ن ال تكون ملتتتكلة اليتتتحراض عاو  امام التستتتوية الستتتلمية داخ  

 .77المنممة 

وعند انعةاد مجلس وزراض منممة الوحد  االفريةية في ال اني والعلتتتترين من  

باديس ابابا   وبحبتتور البوليستتاريو والجمهورية اليتتحراوية( اعلن    1982لتتباا  

الستتكرتير العام االداري لمنممة انبتتمام الجمهورية العربية اليتتحراوية لعبتتوية  

( دولة من اعبتاوها الخمستين بالجمهورية  26منممة الوحد  االفريةية   بعد اعتراف و

علتتتر  دولة من اعبتتتاض  اليتتتحراوية   وعلى ا ر نل  انستتتحبت المغرب و مانية  

 . 78المنممة من االجتماا احتجاجاً نلى قبو  الجمهورية اليحراوية في المنممة

ولت,تادي انلتتتتتةتاإ كتاد يعيتتتتتف بكيتان المنممتة انستتتتتحتب وفتد الجمهوريتة  

اليتتتتحراوية اواعية من متتمر قمة رتستتتتاض دو  وحكومات الوحد  االفريةية الني 

 . 1983ان حزير 12-2عةد في اديس ابابا ل,تر  من 

اعلن    1984تلرين ال اني    15-12وفي قمة اديس ابابا التي عةدت لل,تر  من  

المغرب انستتحابه من منممة الوحد  االفريةية   بستتبب قبولها للجمهورية اليتتحراوية  

 .79عبواً في المنممة

يتبت  مما تةدم اخ,اإ دو  المغرب العربي في ح  ملتكلة اليتحراض الغربية  

حد  االفريةية   ب  ان ملتتكلة اليتتحراض كادت ان تعيتتف بكيان  في ااار منممة الو

المنممة ب كملها لما ستتتببته من انةستتتام للدو  االفريةية االعبتتتاض في المنممة وارب   

 عملها في ح  تل  االزمة .
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 -الخاتمة :

لتتتتتكت  دور دو  المغرب العربي عمومتاً والمغرب بوجته ختاص في ااتار 

 ً  من التعاون والتنافس والنزاا تجاه الةبتايا المعروبتة منممة الوحد  االفريةية مزيجا

امام المنممة في مراح  مختل,ة   كانت هنه الواقف نتاجاً الختلف االنممة الستياستية  

 في دو  المغرب العربي ايدلوجياً وسياسياً والتي حددت دور واهداف ك  دولة .

 توي  البحث الى النتاوج اآلتية "

اً في انلتتاض منممة الوحد  االفريةية على اليتتعيد الستتياستتي  ادت المغرب دوراً بارز -1

 واالقتيادي وال ةافي .

تولت دو  المغرب العربي ال ستتتيما المغرب مركز اليتتتدار  في يتتتيانة الةرارات  -2

 السياسية للمنممة   واتخان المواقف الداعمة للةبية العربية .

تيتت,ية االستتتعمار وانتزاا  ادت المغرب دوراً مهماً في مستتاعد  الدو  االفريةية في   -3

استتتتةللها من الدو  االستتتتعمارية عن اري  دعم حركات التحرر الوانية االفريةية  

على اليتتعيد الستتياستتي واالقتيتتادي والعستتكري بالتعاون مل دو  المغرب العربي  

 االخرى .

كستتبت الةبتتية ال,لستتاينية دعماً من المغرب من خل  ربا الةبتتية ال,لستتاينية مل   -4

االفريةية   وخستتر بالمةاب  الكيان اليتتهيوني ستتاحة دولية كبير  لممارستتة الةبتتايا  

ن,ونه وكسب موارد الةار  االفريةية وتسخيرها ليال  يراعه مل العرب   ان ساندت 

المغرب دو  المواجهتة العربيتة في معتاركهتا مل واستتتتتراويت ( وقتدمتت التدعم المتادي 

 والعسكري لها .

اً مبالتراً لوجود منممة الوحد  االفريةية   ان اخ,ةت  لتكلت الملتكلت الحدودية تهديد  -5

المستتاعي التي بنلتها في ح  تل  الملتتكلت   وعلى الرنم من نل  تنازلت المغرب 

 عن حةوقها في نزاعها مل الجزاور للح,ام على وجود المنممة وعدم تيدعها .

حد  االفريةية    تعد قبتية اليتحراض الغربية من اهم التحديات التي واجهتها منممة الو -6

وعلى الرنم من تعتاون المغرب لحت  تلت  الملتتتتتكلتة اال  ان المنممتة اخ,ةتت في نلت     

ممتا دفل المغرب من االنستتتتتحتاب من منممتة الوحتد  االفريةيتة بعتد اعتراف المنممتة  

 بالحكومة اليحراوية وقبولها عبواً في المنممة .
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