
 للصحراء الغربية احتالله استمرار علىالمغرب عسكريا  "تساعد "والشركات التيالدول أهم 

 غيثي النح

 يعكس حجم احقيقي امجسم الغربية، الصحراء في المغربي الجيش بناه الذي الجداريشكل 

 ،مؤشر للنوايا الحقيقية لهذه السياسات ذاته أهموهو بحد . الدولية السياسة في الكبيرة التناقضات

، بحيث أنه يجسد جملة طر لهذه التناقضات أكثر من هذا الجدار نفسهمنشأة تؤ وجدت الث أنه بحي

 عقائدية.  وحتى يديولوجيةإ ذلك لتكون فحسب بل تتعدى سياسية، فقط ليس التناقضات، من

 من العديد قبل من المغربي االحتالل جيشالقدرات العسكرية ل وتعزيز تسليح إعادة نوعليه فإ

 حمايةب دولية هيئة أعلى فيها تطالب التي الظروف في ظلو والشرق، الغرب في تالحكوما

 العسكرية على الجوانب حيث أن تداعياته السلبية ال تقتصرب مشين،هو أمر  السالم، جهود وتعزيز

 لحكومات،ل والمعنوية األخالقية المسؤولية علىوإهانة ليس فقط بل أنها جريمة  ،والدبلوماسية

 .مواطنيها وتطلعات إرادة ضدهو عمل  اأيض وإنما

 :بلد إلى األسلحة تباع عندما نهفإالخبراء  من وبحسب عديد

 ،ديمقراطيا مستقر غير -

 ،الهجرة بسبب هائلة ضغوطلديه  - 

 ،بعد حله يتم لم مسلح في نزاع اشتراكه إضافة الى -

  ،اإلنسان حقوق وال يحترم  -

 ،وشكوكا قلقا اخر أكثرتكون يوما بعد  ةديمقراطي إلى محتشمة ينتقل بدرجة -

 ،لديه قالقل وصراعات داخلية -

1 !!!تقدم له مساعدة حقيقية السالح له تبيع التي البلدانهذه  أنأبدا  القي أن يمكن ال 

 منهجي حقوقومستمر  بشكل فيه ينتهك الذي الوقت في للمغرب الهجومية القدرة تعزيز إن

ال و خطير امر هو الدولي القانون ويخرق الغربية الصحراء من لةالمحت المناطق في اإلنسان

  .التي يفترض أن تحكم السياسة الدولية واألخالق مناقض للمبادئو الحياد سياسة مع يتالءم

 بمساعداتها البلدان، من العديد مع جنب إلى جنبا ،المستعمرة القديمة للصحراء الغربية إسبانيا إن.

في  كبير وتساهم بشكل المجتمع الدولي هاوضع التي السالم جهود تنسف رب،لمغل ألسلحةا وبيعها

إحالل على  مما تساعد أكثر الحربوبسيكولوجية تشجع على نشوب  نفسية بيئةوسط  التوتر إثارة

 ،للصحراء الغربية المتحدة ألمما وسيطمهمة وتضع العقبات أمام ه الدول تعرقل السالم، بل أن هذ

 .الغربية الصحراء واالستقرار فيالسالم  بالغا آفاقرا هي بذلك تضر ضرو

 من األكبر الجزءن فإ( (SIPRI ستكهولم في السالم لدراسات الدولي معهدالبيانات لقاعدة  ووفقا

 كانت على هذا 2016 إلى 1975 من الممتدة الفترة في المغرب، جانب من األسلحةات شراء

 :الترتيب من االكثر الي االقل



 االستشعار وأجهزة والصواريخ، والمحركات، والمدفعية، المدرعة، والعربات الجوي، اعالدففي 

 والسفن

 هو اإلعالم، وسائل من العديد ريشت كما المغرب، إلى لألسلحة الرئيسي التاريخي إذا كان الموردو

 سلحةالرئيسيين لأل الموردين أن تشير أخرى مصادرهناك إال أن  األمريكية، المتحدة الواليات

ثم  ، الصيناالمريكية، روسيا المتحدة فرنسا، الواليات: على الترتيب التالي الوقتهذا  في للمغرب

 .له المختلفة الحرب ومواد أسلحة تبيع أخرى بلدان أيضا هناكف ،ذلك ومع. اسبانيا

 

 ثةثال من أكثر ساعد على سبيل المثال، ،2الغربية الصحراء في المغربي الجدار بناء سنوات فيو

 الجدار، من األول الجزء تشييد نهاية قبلأي  ،1981 في عامو .عسكريا المغرب بلدا عشر

، حيث الحربعمر من سنة عشرة الست السنوات في األسلحة من حجم أكبر المغرب استورد

 .دوالر مليون 770 بقيمة ومعدات اسلحة على المغرب حصل

 الممية لالستفتاء في الصحراء الغربية، كانتحين دخلت البعثة ا الحرب، بعد ما سنوات فيأما 

 1403 ما قيمته المغربية المملكة استثمرت حيث ،2011 عام في وقعت األسلحة هذه شراء ذروة

 بقيمة فرنسا هي أخرى دولة مع المغرب عليه تعاقد عقد أكبر كان نفسه، العام وفي .دوالر مليون

 . دوالر مليون 722

مصر العربية في  جمهوريةهي : العسكري المجال في المغرب مع فقط أفريقيتان دولتان وتعاونت

الدول أما . 1981-1980 عامي بين ،"الميز العنصري"جنوب أفريقيا تحت نظام و السادات حكم

ال توجد أي  الديمقراطية، الصحراوية العربية الجمهورية معديبلوماسية التي كانت تقيم عالقات 

 الثاني الحسن بين جدة اتفاقيات بعد( 1985) ليبيا باستثناء ربي،المغ للجيش أسلحة زودتدولة 

 التي حكم عليها بالفشل فيما بعد ذلك. والقذافي

المالي إضافة الى دعمها  السعودية، العربية المملكةتبقي  األفريقية، غير العربية البلدان أما من بين

 . المغربي للنظام االسلحة قدم هبات كبيرة من الذي الوحيد البلد هي

منذ  انقطاع واالسلحة دون بالمعدات المغرب زودي ظل الذي الوحيد البلدبدورها هي  وتعتبر فرنسا

 .1988 عام حتى المغربي الغزو من األولى السنة

 لمبادئ وفقا الدوليين واألمن السالم على المحافظةهو المتحدة  لألمم األمن مجلس وإذا كان دور

 دورالفإنه و من الفارقات بل من المتناقضات أن هذ المجلس يناقض  ومقاصدها؛ المتحدة األمم

 وكما يالحظيقوم به في أروقة االمم المتحدة و بين ما يعمل عليه هذا المجلس في الميدان. الذي 

والمعدات من الشركات الكبرى التي تبيع االسلحة  %50لرسم البياني التالي، أن حوالي في ا

 الواليات ي مجلس االمن، و هم بهذا الترتيب من حيث حجم االستثمار:دول ف ةألربعهي  للمغرب

 والصين روسيا فرنسا، األمريكية، المتحدة

اخر يظهر حجم هذا التناقض الذي يقع بين ما تقول هذه الدول و بين ما تفعل،  كما أن هناك مؤشر

 هامصدر ،(2006) المغربي الجدار فيالرئيسية  األسلحة من ٪61 من أكثر مثال،و هكذا 



ء الخمسة الدائمين في التي تضم إسبانيا إضافة الى االعضا "الغربية الصحراء أصدقاء مجموعة"

 مجلس االمن

 مثال تجاوزت 2016عام  فيف التناقض، هذاحجم  معبر جدا عن هولكن بسيط مثالهناك و

 المتحدة األمم ثةبع ميزانية خط 3نحو المغرب لألسلحة األمريكية المتحدة الواليات صادرات

  4 2017 لعام مرات 5 يقارب ال بمقدار الغربية الصحراء في لالستفتاء

 

 

 الصحراء الغربية في الموجودة النماذج مجموع من %40 فإن ،األرضية باأللغام يتعلق وفيما

 المذكورة. "مجموعة االصدقاء"مصنعة في طرف  ،2014 عام حتى

 عضو بما فيها تميزه بصفة دولية، منظمات عدة عضو في هي المغربية المملكةو كما هو معلوم، 

االمر الذي  العربية، الدول جامعةفي عضو  ، كما أنهاالطلسي شمال حلف خارج من مهم صديق

 وروسيا المتحدة الواليات بينها من دول عدة مع عسكري تعاونو  ساعده على إبرام إتفاقات

 وتركيا المتحدة العربية واإلمارات وإسبانيا، رنسا،وف وإيطاليا، وقطر والصين وتونس والبرتغال

 .5كثيرة أخرى بلدان بين من

 على، واألسلحة مبيعات ترويج في والشخصيات المؤسسات إشراك هو للدهشة إثارة األكثرأن إال 

 كارلوس خوان لقاء الملك االسباني االسبق حكومية غير منظمات عدة استغلت قدف المثال، سبيل

 نية عن الرضا عدم عن ينمعرب ، 2013  نوفمبر في الملك المغربي محمد السادسمع  األول

 ولكن ،فحسب الدولية العالقات لتحسين فقط بحيث أنها  ال تهدف  ،الحقيقية  من الزيارة  الملك

  .6األسلحةو ترويج   بيع في كوسيط



 وقبله اسبانيا تهفرض الذي الوحيد الشرطأن  "االسبوع السياسي"وحسب الجريدة المغربية 

في الشمال المغربي، ما فهم منه إبتعادها عن مدينتي    M60ترابط عربات القتال  أال المغرب،

، غير أن الحكومة االسبانية ال تمانع من نشر تلك العربات في الصحراء الغربية أو ومليليةسبتة 

 .7في الحدود مع الجزائر

الزالت تتاجر في السالح و المعدات مع المغرب،  كما هو معلوم كل الحكومات االسبانية كانت و

 كانت إذا أنه مدعيا المغرب إلى األسلحة بيع بل أن الحزب االشتراكي وصل الي حد تبرير

 ..8إلسبانيابالنسبة " كارثة" كونيسفإن ذلك  العسكرية القدرات إلى تفتقر المغربية المملكة

 اسبانيا يضعالمغرب أن  كولمان، كريسريبات لتس ووفقاأنه  ،االمر كذلك في هذا الغريب ومن

 .9االفتراضين الخصومعلى حد سوا في خانة  والجزائر

 وفقا األسلحة،إستيراد  عالميا في 69ال يحتل المرتبة  المغرب كان الماضي، العقد منتصف فيو 

 في اسلم ستين تسلق من تمكن سنوات عشر فيأنه  .ستوكهولم في لسالما دراسات معهد لبيانات

 .عالميا العاشرة المرتبةليكون في  القائمة،

 

كل  ،مضتالتي  سنوات عشرال من أكثرضعفا  عشر بخمسةاالسلحة  يشتري أما اآلن فإن المغرب

 ميزانية تنفق المملكة أن حين في البؤسن المغاربة من هذا في الوقت الذي يعاني فيه المواطني

 2010، بحيث بلغ الدعم االوروبي للمغرب في سنة لحالتس في المالية تستغل المساعداتوباهظة 

 .10حسب وكالة المغرب العربي لالنباء الرسميةهذا مليون يورو،  190مثال، 

أصبح المغرب اآلن المتلقي ، حيث مابذه المعطيات معتمدة من قبل وكالة األنباء الرسمية ه

، من 2010قت المملكة في عام تلكمثال الرئيس لألموال األوروبية لسياسة الجوار األوروبية. 

    .مليون يورو 190بروكسل، مساعدات مالية سنوية تبلغ أكثر من 



 عادل سالم تحقيقل أكبر بالتزام أوروبا مطالبة الصحراوية السلطات تواصل نفسه، الوقت وفي

و في . الصحراوي الشعب مع عاما 40 من ألكثر الرباط حكومة يواجه الذي الصراع في ودائم

 االتحاد أموال باستخدام المغرباالمم المتحدة  مع الصحراوي المنسق دادخ محمدأ تهمالصدد إهذا 

 إلى لالنضمام جديدة قوات وإرسال الغربية الصحراء في جديدة عسكرية أجهزة لبناء" األوروبي

 "11االحتالل المغربي جدار طول على متمركزين مغربي جندي 120.000 من أكثر

حيث يعتبر الرئيس  المختلفة، الحكومات ها من طرفاتخاذ تم التي والقرارات انيااسبب يتعلق وفيما

من شرع بيع االسلحة  و المعدات للجيش المغربي ، متنكرا  أول Felipe  Gonzálezاالسبق 

تناقضات الحكومات التي تصف نفسها بها على نفسه، ما يدل علي حجم  بذلك  لتعهداته  التي حكم

 .ما يخص قضية  الصحراء الغربيةفي بالديمقراطية

 من أول كان ،حاسما كان غونزاليس فيليبي دورويقول الدبلوماسي الصحراوي، الحاج أحمد أن 

 األسلحة بيع تحظر اإلسبانية القوانين فيه تكان التي الوقت في المغرب إلى األسلحة لبيع الباب فتح

 في المصنوع للرصاصصحراويين هناك ضحايا كان  لقد .حرب تعيش والمناطق التي البلدان إلى

Rio Tinto في ومدافع مصنوعةEibar12. 

 تثبيت في المغربي النظام لتعزيز استراتيجية في شاركت قد إسبانيا حكومات إن القول يمكنو

 الدولية الشرعية ضد تصعيد  فياألساليب عاونوه بكل و. الغربية للصحراء المشروع غير احتالله

 المنطقة في واالستقرار

 و واالستخبارات االستطالع  متخصصة في  Dronطيار بدون طائرات لديه المغربي الجيشإن 

 ستغرقت سوف سبانياإ أن و حسب بعض الخبراء، على درجة عالية من التكنولوجيا، بحيث

ء والصحرا الجزائر مع الحدود على أساسا منتشرة اآلن وهي ، لكي تحصل عليها عدة سنوات

 ..13الغربية

العالم،  مناطق جميع في و الماضي العقد في أنه حيثب التسلح،و في سباق  أخرى، ناحية ومن

 إنفاقه منزاد  فإنه المغربيخص  افيمو ،٪116 بنسبة نموا األكثر شمال إفريقيا هو منطقة كانت

 .14٪143 بنسبة العسكري

و أسلو، بحيث أن الجيش  أوتاوا تيمعاهدعلى  يوقع لم المغرب أنية االخرى لعسكرا ألمورا ومن

 تتواجد ام المضادة لالفراد في الوقت الذيتلقى كميات كبيرة من االلغ 1991و منذ سنة المغربي 

 .15بعثة أممية للسالم في االقليم

 الديمقراطية الصحراوية الجمهورية وحكومة البوليساريو جبهة أن ذلك إلى نضيف أن ويجب

من  لألفراد المضادة األلغام مخزون للتدمير النهائي الموعد كونسي المقبلنوفمبر ن أن طوعا أعلنتا

 ،الغربية للصحراء احتاللهعلى ال زال يصر  المغرب أن حين في الصحراوي، الجيش مخزون

لو كان ذلك  حتى  لترهيب الناس، و التوجد لديه أي نية في حظرها و والقنابل باأللغام متمسكا

 الدولية.ضمن المعاهدات 

 



 المغرب أن من الرغم على: التالي االستنتاج إلى يقودنا المؤشرات هذه لجميع الشامل حليلالت إن

كافة  باتخاذ نوصي فإننا للحظر، يخضع وال العالم، في للقلق إثارة الحاالت أكثر من ليس

 على بذلك ويتعين. البلد هذا نحو األسلحة يخص تصدير والسياسية فيمااالجراءات القانونية 

 تكون لن المشتريات هذه أن من تتأكد أن األسلحة تجارة بمراقبة المختصةوالجهات  تاإلدارا

  .16أجل زيادة التوتر في الصحراء الغربية وال منإرتكاب جرائم ضد االنسانية  إلى متجهة

 أصدرته قرارا 27 منها االسلحة،لتوريد حظر حالة 70 من كثرأل يةتاريخ مراجعة من خاللو

 واخرين ذات األوروبي االتحاد أو األمريكية المتحدة الواليات طرف من الباقيو المتحدة، األمم

 بلد حالة وفي أخرى، ناحية ومن. 17منظماتوال البلدان فيها عشرات ااألطراف، بم المتعدد الطابع

حقه  يبد في لم الغربية، الصحراء على بالسيادة بلد أي له يعترف ال الذي المغرب، مثل" إحتالل"

للملكة  األسلحة بيع على حظر إصدار إمكانيةب ولو تلميحافحسب بل لم يتم وليس هذا  أي حظر،

 المغربية.

تجعله في  وتعصبا بلال يزيده إال تعنتا الدولي مع المغرب،  والتعاطي للمجتمعكل هذا التسامح 

 صلة بالموضوع.الموقع مريح يستمر من خالله في رفض القرارات الدولية ذات 

 تجاراإل يخص والمسؤولية فيماالتحلي باالنضباط  والمنظمات الدوليةل الدول وعليه على ك

وبطبيعة  المسلحة الصراعاتل ال تح األسلحة االسلحة انتشار أن العلم مع المغرب، مع األسلحةب

 المغربية الحكومة عناد من يزيد فإنه ذلك، من العكس على بل. السالم بناء في ساعدت الحال ال

 .الصراع طبيعة يحدد الذي الراهن الوضع إدامة ىعل عهايشجتو

 في الطبيعية لمواردا بيع من المغرب راكمهاي التياالموال  من الهائل الكم أن في شك ال اموم

 كان وإذا ،االحتاللو إطالة  تمويلالى  من خاللها  يهدف بأخرى أو بطريقة هو الغربية لصحراءل

 القانون وينتهك قانوني غير الدولية الشركات من عشرات قبل من  للموارد االستغاللهذا 

 لم تكن هناك شركات عسكرية ما لم يكن ليرى النور المدنية عمل هذه الشركات فإن ،18الدولي

الوسائل و االساليب بما فيها المعدات، و بالتالي يكون هذا  تقدم لها الحماية و االمن بمختلف

 مجلس وقرارات الدولية المواثيق كلهذه  مبأفعاله نيتجاهلاالستنزاف تتقاسمه شركات اجنبية،  م

 . االخير األوربية العدل محكمة حكم إلى باإلضافة األمن

شريكة في االحتالل ومعرقل رئيس للحل في قضية  النهاية ونتساءل أليست هذه الشركات في

 الصحراء الغربية؟

 مجلس المؤسسات من وغيرها الحكومية غير والمنظمات الصديقة الدولوتطالب  تحث ال فلماذا

 للمغرب األسلحة توريد على حظر فرض على األوروبي واالتحاد المتحدة لألمم التابع األمن

على اطالة إحتالل الصحراء بالعتاد الحربي التي تساعد المغرب  حكوماتال بمساءلة والمطالبة

 السالم؟االممية في تحقيق  وعرقلة المجهوداتالغربية 

هناك نص متفق عليه بين االطراف يحد من التسلح في ظل مأمورية المينورسو؟  هل، وفي المقابل

وإذا كان غير موجود هل يعقل أن تكون منطقة تتهيأ الجراء إستفتاء و في نفس الوقت تتحضر 

 للحرب؟جيوشها 



 اإلنسان؟ حقوقواضح ل انتهاك مع العلم أنها المظالم من بهذا الكم تسمح لماذا

 للغة االسبانية على الربط التالي.المقال االصلي با
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