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 جأسف نحوجر انعالقات انجسائرية انمغربية وجمنى حم قضية انصحراء انغربية 

  ...انحغيير سيحدخ في كامم اندول انعربية نكن: نخضر اإلبراهيمي

 كمال زايث

ٔنٛخ حٕل يٕظٕع انؼبنى انؼشثٙ فٙ غهٛبٌ، أظبف اإلثشاًْٛٙ، فٙ رصشٚحبد ػهٗ ْبيش انُذٔح انذ

اَزفبظبد أو ثٕساد ، أَّ ٚؤيٍ ثمذسح ثؼط األَظًخ انؼشثٛخ ػهٗ إحذاس انزغٛٛش، انز٘ رُشذِ انجًبْٛش، 

ٔأَّ ال ثذ نٓزِ األَظًخ يٍ انششٔع فٙ انؼًم يٍ أجم رحمٛك اإلصالحبد، ٔخبغت اإلثشاًْٛٙ انٕصساء 

لهذ ثمخ انجًبْٛش ثُب، نزا ػهُٛب أٌ َجزل جٓذا يٍ أجم إلُبػٓى أَُب  نمذ: ٔانًسؤٔنٍٛ انحبظشٍٚ لبئال

 لبدسٌٔ ػهٗ لٛبدح انزغٛٛش انز٘ ٚشٚذٌٔ

ٔخالل سدِ ػهٗ األسئهخ لبل اإلثشاًْٛٙ إٌ انجضائش كبَذ ٔدٔل انجٕاس أٔنٗ ثبنزذخم فٙ نٛجٛب، يشٛشا إنٗ 

إَّ نٛس كزنك، نكُّ كبٌ ٚصف شؼجّ  أٌ انٕظغ كبٌ خطٛشا، خبصخ ٔأَُب كُب أيبو سئٛس دٔنخ، ٚمٕل

ثبنجشراٌ ٔٚمٕل إَّ سٛطبسدْى صَمخ صَمخ ، يٕظحب أٌ لشاس جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ثفشض يُطمخ حظش 

جٕ٘ كبٌ صبئجب، ٔنكٍ اإلشكبل ْٕ أٌ انمشاس نى ٚطجك ٔنى ٚحزشو يٍ انذٔل انؼشثٛخ َفسٓب، يشذدا ػهٗ 

انجٕ٘ السزصذس لشاس يٍ يجهس األيٍ ثى اسزغهذ لشاس أٌ انذٔل انغشثٛخ اسزغهذ لشاس يُطمخ انحظش 

يجهس األيٍ نهزذخم ػسكشٚب فٙ نٛجٛب، يشٛشا إنٗ أٌ انجضائش كبَذ أٔنٗ ثبنزذخم فٙ نٛجٛب، ثبنُظش إنٗ 

إنٗ انؼاللبد انزبسٚخٛخ ثٍٛ انجهذٍٚ، ٔأٌ دٔل انجٕاس يثم رَٕس ٔيصش كبٌ ػهٛٓب أٚعب انزذخم، ٔانزْبة 

انهٛجٍٛٛ ٔإلُبػٓى ثعشٔسح إٚجبد حم فًٛب ثُٛٓى، ألَٓى فٙ األٔل ٔفٙ األخٛش إخٕح، ٔأٌ ْزِ انذٔل انؼشثٛخ 

 .سززذخم شبء انهٛجٌٕ أو أثٕا

ٔأكذ اإلثشاًْٛٙ ػهٗ أٌ دٔل انًغشة كبٌ ػهٛٓب أٌ رهؼت دٔسا فٙ يُطمخ انًششق انؼشثٙ، انزٙ لبل إَٓب 

ة، يٕظحب أٌ انٕظغ ثٍٛ دٔل انًغشة انؼشثٙ ال ٚسش أحذا، يؤكذا ثحبجخ إنٗ يسبًْخ يٍ دٔل انًغش

ػهٗ أٌ انزٕرش انحبصم ثٍٛ انًغشة ٔانجضائش أيش يؤسف، ػهًب ٔأٌ انحذٔد انجشٚخ ثٍٛ انجهذٍٚ يغهمخ يُز 

، يشذدا ػهٗ أَّ ال ًٚكٍ ثُبء يغشة ػشثٙ لٕ٘ فٙ ظم انزٕرش ثٍٛ انجضائش ٔانًغشة، يشٛشا 1994ػبو 

هذٍٚ ٚمٕالٌ يشح أَّ ًٚكٍ ثُبء االرحبد انًغبسثٙ، ثًؼضل ػٍ لعٛخ انصحشاء انغشثٛخ، ٔيشح إنٗ أٌ انج

يشذدا ػهٗ . أخشٖ ٚمٕالٌ إَّ ال ًٚكٍ ثُبء ارحبد يغبسثٙ فٙ ظم اسزًشاس انُضاع فٙ انصحشاء انغشثٛخ

 ًٚكٍ نٓزا أٌ إٚجبد حم نٓزِ انمعٛخ فٙ صبنح انًغشة ٔانصحشأٍٚٛ ٔكزا فٙ صبنح انجضائش، ألَّ ال

 .انُضاع أٌ ٚذٔو إنٗ األثذ

 


