الصحراء ((الغربية))
حقائق االنتماء واآلفاق المستقبلية
بقلم  :د .ذنون الطائي
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر

صدر عن الدار العربية للموسوعات كتاب جديد للمؤرخ العراقي االستاذ الدكتور دمحم
علي داهش بعنوان :
((الصحراء "الغربية" ،حقائق االنتماء واالفاق المستقبلية))،
وهو كتابه الثالث عن الصحراء الغربية ،ويعالج فيه المؤلف ومنذ البداية وحتى النهاية
المشكلة الصحراوية وقضية انتمائها الجغرافي والتاريخي واالجتماعي واالقتصادي والديني
والثقافي والحضاري العام .وكل التفاصيل التي أوردها المؤلف في ثنايا الكتاب ،تؤكد
مغربية الصحراء التي ال مجال للشك أو الطعن فيها.
يتضمن الكتاب إهداء ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة ،فضالً عن المالحق والخرائط.
وجاء "اإلهداء" ليعبر عن هذا االتجاه بقوله:
((...والى كل من دافع وعمل من اجل الوحدة الوطنية المغربية ،والى كل من يسعى
لتحقيق وحدة التراب الوطني)).
وفي المقدمة ،أكد منذ البداية موقفه من مغربية الصحراء بالقول (( :إن الحديث عن
الصحراء "الغربية" واألصح المغربية ،حديث عن حالة سياسية معقدة استعصت على
الحل طوال أربعين عاما ً  ،))...ثم يؤكد على ضرورة تحكيم العقل والنظر الى حقائق
االنتماء وجوهر ها ،لينهي موقفه بضرورة اعتماد المرونة من قبل جبهة البوليساريو

والقوى الداعمة لها (الجزائر) ،والتنازل عن االنفصال التام ،في مقابل التخلي عن
االندماج التام الذي طرح من قبل المغرب بـ ((المبادرة المغربية)) أو مشروع الحكم الذاتي
الموسع.
وفي الفصل األول يتحدث المؤلف عن األوضاع التاريخية للصحراء الغربية وصوالً
الى الحاضر ،ويؤكد على مساعي الملك دمحم الخامس ( )7297-7291والقوى الوطنية
والشعبية وفي مقدمتها حزب االستقالل ،في الدفاع السترجاع الوحدة الترابية للمغرب،
فضالً عن مواقف األحزاب السياسية األخرى فيما بعد .وينتهي المؤلف الى القول ،أن
الصحراء أرضا ً وانتما ًء اجتماعيا وحضارياً ،جزء ال يتجزأ من المغرب طوال المرحلة
التاريخية وحتى الحاضر .وفي الفصل الثاني ،يتحدث عن السياسة االسبانية منذ االحتالل
للصحراء ( ،)7219-7881ويركز على مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ليبرز ان
ظهور المشكلة الصحراوية ،وما اصطلح على تسميته بـ ((الشعب الصحراوي)) ،لم يظهر
إال من جراء هذه السياسة االسبانية ،ولم يأخذ المصطلح صداه المصطنع إال في سبعينيات
القرن الماضي بعد ظهور جبهة البوليساريو( ،)7211وبدعم وإسناد ليبي وجزائري ،ودوام
الموقف الجزائري الداعم كما هو معروف.
ويشير الى دور الملك الحسن الثاني ( )7222-7297في استرجاع األقاليم الجنوبية
المستلبة المتبقية (الساقية الحمراء -وادي الذهب) وفي الفصل الثالث ،يشير المؤلف الى
مواقف المنظمات ،العربية واإلفريقية والدولية ،من قضية الصحراء وعجزها عن الوصول
الى الحل على الرغم من تعدد المشاريع المطروحة منذ نهاية القرن العشرين وحتى مطلع
القرن الحادي والعشرين.
وينهي المؤلف في الفصل الرابع ،الحديث عن المبادرة المغربية أو مشروع الحكم الذاتي
الموسع الذي طرح عام  9001في عهد الملك دمحم السادس ( -7222؟) والذي أعطى
األقاليم الجنوبية ،أو الصحراء المغربية ،حكما ً ذاتيا ً موسعا ً في اطار الوحدة الوطنية
والسيادية للمغرب.
ويشير في هذا الفصل الى طبيعة المفاوضات وتعثرها الدائم بسبب تصلب موقف جبهة
البوليساريو والقو ى الداعمة لها ،كما يشير الى جهود الحكومة المغربية في النقلة النوعية
في التنمية البشرية واالقتصادية والخدماتية التي شهدتها الصحراء بعد استردادها وحتى
الوقت الحاضر.

يؤكد المؤلف ،ان مشروع الحكم الثاني الموسع لم يكن جديدا ً على العقل السياسي
المغربي ،وانما هو حالة أصيلة في التفكير والمنطلق ،ويجد جذوره مع نهاية االحتالل
االسباني ،حيث يؤكد ((أن صيغة الحكم الذاتي الموسع للصحراء "الغربية" واألصح
الصحراء المغربية ...لم تكن جديدة على العقل السياسي المغربي ،ولم تكن انعكاسا ً او
محصلة اواستنساخا ً لمشاريع أممية ...إننا نجد جذور التفكير بالخصوصية المحلية،
وتخويل سكان الصحراء "الكلمة في تسيير شؤونهم المحلية" ،قد جاءت منذ نهاية عام
 5791وعلى لسان الملك الراحل الحسن الثاني أثناء مخاطبته لسكان الصحراء ،أي أن
التفكير بالخصوصية المحلية او المناطقية او الجهوية ...تؤكد أصالة المبادرة المغربية
التي قدمت عام  7009في عهد الملك دمحم السادس ،مثلما تؤكد الرغبة الصادقة لحكومة
المغرب بالعمل بهذا االتجاه الذي يؤمن ويحترم التنوع والخصوصية داخل الوحدة
الوطنية الترابية والسيادية للمغرب)).
وقد ض ّمن الغالف الثاني للكتاب هذه العبارة المتميزة والتي تعكس أصالة وجدية الموقف
المغربي تجاه أقاليمه الجنوبية .في حين جاءت القراءة المتمعنة للغالف األول من الكتاب
من العنوان الى صور الملوك الثالثة ،لتؤكد موقف المؤلف عندما وضع كلمة الغربية بين
قوسين ،ليحافظ على التسمية المعروفة والمعلنة ،وفي الوقت نفسه ،ليؤكد عدم قناعته بهذه
التسمية ،واألصح الصحراء المغربية ،كما جاء في جوهر عرضه التاريخي والسياسي
للمشكلة.
أما صور ملوك المغرب الثالثة ،من الملك دمحم الخامس ثم الملك الحسن الثاني وأخيرا ً
الملك دمحم السادس ،فقد جاءت لتعبر عن أن المشكلة الصحراوية ،واسترداد األراضي
المغتصبة تباعا ً ( ، )7212 ،7219 ،7292 ،7298قد جاءت عبر مساعيهم الجدية
(العسكرية والسياسية والدبلوماسية) ،في الدفاع عن وحدة التراب الوطني ،كما تؤكدها
حقائق االنتماء المتنوعة.
البد من القول ،ان هذا الكتاب يشكل إضافة معرفية وإسهاما جديا في البحث عن حل
نهائي للمشكلة الصحراوية بين األشقاء ،عبر ما ورد في مضامين الكتاب ،ومحاولة طي
صفحة الماضي القريب ،وتحقيق التراضي واالستقرار ،واستكماال للجهود التنموية من اجل
تجاوز حالة التشرد والمحرومية ،وتحقيق رفاه المواطن المغربي في أجواءالديمقراطية
والعدالة االجتماعية التي اكد عليها الدستور المغربي األخير.

ان هذه الدراسة وال ريب تعد من الدراسات المتفردة في موضوعها اذ انها تتسق
ومجهودات مؤلفنا في معالجة قضايا المغرب العربي ،بشتى مضامينها بما يسهم في ايجاد
حلول ناجعة لها في اطار الرؤية العلمية االكاديمية التي اختطها في جميع مؤلفاته ،وهو
عندي من ابرز االساتذة االكاديميين في الجامعات العراقية في تصديه لموضوعات تاريخ
المغرب العربي الحديث والمعاصر.

