
منذ 21 ساعة

البيرو تسحب االعتراف بالبوليساريو كدولة وتؤيد الحكم الذاتي لنزاع
الصحراء

رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

لندن- “القدس العر�”: بعد مرور أقل من سنة ع� اعترافها بجبهة البوليساريو كدولة، قررت البيرو

مراجعة القرار وسحب االعتراف، األمر الذي يشكل متنفسا للدبلوماسية المغربية ال� تعا� من

عودة اليسار إ� أمريكا الالتينية، وأبرز عناوينه اعتراف كولومبيا بالجبهة كدولة بداية الشهر الجاري�

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d9%83/


وكانت البيرو قد اعترفت بجبهة البوليساريو كدولة خالل أيلول/ سبتمبر الما� � أعقاب تو�

اليسار الجديد الرئاسة � هذا البلد ممثال � بيدرو كاستيلو� وكانت أحزاب المعارضة قد عارضت

القرار واعتبرته خروجا عن موقف االعتدال، وطلبت من وزير الخارجية وقتها أوسكار مرتوا رومانيا

تقديم توضيحات � هذا الشأن�

وبعد مرور أقل من سنة ع� القرار، تراجعت البيرو عن االعتراف السيما وأنه يتزامن وتعيين وزير

خارجية جديد وهو ميغيل آنخيل رودريغيث مكاي يوم 5 من الشهر الجاري� وأصدرت وزارة

الخارجية، أمس الخميس، بيانا تعلن فيه سحب االعتراف جاء فيه “نظرا لعدم وجود عالقة ثنائية

فعالة ح� اآلن، قررت حكومة جمهورية البيرو سحب االعتراف بالجمهورية الصحراوية العربية

الديمقراطية وقطع جميع العالقات مع هذا الكيان”� ويضيف البيان “حكومة جمهورية البيرو،

وفقاً للقانون الدو� وقرارات األمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، تقدر وتحترم السالمة اإلقليمية

للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية ، فضالً عن خطة الحكم الذا� لهذا النزاع اإلقليمي “.

ويبرز البيان أن البيرو اتخذت القرار “وفًقا للقانون الدو�، مع االحترام الكامل لمبادئ السالمة

اإلقليمية للدول األعضاء � األمم المتحدة ودعما للجهود ال� يبذلها األمين العام لألمم

المتحدة ومجلس األمن للتوصل إ� حل سيا� وواق� ودائم وتواف� بشأن الجدل حول

الصحراء الغربية”� ويبرز البيان المنشور � موقع وزارة خارجية البيرو أن هذا البلد سيخبر هيئة

األمم المتحدة بالقرار المتخذ�

وكانت البيرو قد اعترفت بالبوليساريو كدولة سنة 1984 إبان رئاسة فيرناندو بالوندي، ثم جمد

االعتراف الرئيس ألبيرتو فوجيموري سنة 1996، وحدث االعتراف مجددا مع الرئيس الحا� بيدرو



كاستليو خالل سبتمبر 2021، وجرى تجميد االعتراف مجددا مع الرئيس نفسه خالل آب/ أغسطس

الجاري�

� غضون ذلك، يعد تراجع البيرو عن االعتراف بجبهة البوليساريو كدولة متنفسا للدبلوماسية

المغربية بعدما قررت كولومبيا االعتراف بهذه الجبهة كدولة بداية الشهر الجاري� وكانت كولومبيا

تتعاطف مع الموقف المغر� غير أن وصول اليسار ألول مرة إ� السلطة مع الرئيس غوستافو

بيترو جعل هذا البلد يغير موقفه�

ويعد نزاع الصحراء ضمن الملفات ال� تشهد تغيرا � دول أمريكا الالتينية بسبب التغيرات

الحاصلة � نوعية األحزاب ال� تصل إ� السلطة، فعندما يصل اليسار يعترف بالبوليساريو كدولة،

وعندما يفوز اليمين يقدم ع� تجميد االعتراف باستثناء المكسيك ال� منذ اعترافها لم تسحبه أو

تجمده� لكن سحب االعتراف هذه المرة يأ� من دولة البيرو، ال� يحكمها اليسار الراديكا�، وهو

الذي سبق وأن اتخذ قرار االعتراف نفسه�

الصحراء الغربيةالبيروالبوليساريو  حسين مجدو�

كلمات مفتاحية
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البريد اإللكترو� *االسم *

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 18, 2022 الساعة 11:49 مفاطمة من العيون المغربية

المغرب � أرضه سواء اعترفت بدالك كل دول العالم أو لم تعترف ،الصحراء المغربية جزء ال يتجزأ بقوة الحق والتاريخ

والجغرافيا و كل الشعب مع وحدة أراضيه و مستعد للدفاع عنها ح� آخر مواطن،و من يدفع بالتهلكة و الفتنة و يدفع من

أموال المواطنين الجزائريين من أجل الضفر بالصحراء ما عليه سوى أن يشرب من مياه البحر األبيض المتوسط ألن مياه

األطل� ملك المغاربة فقط ال غير�

رد

Aliأغسطس 19, 2022 الساعة 12:32 ص
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اعتراف كولومبيا األخير بالبوليساريو ال يسمن و ال يغ� من جوع؛ ما دام فقط عبارة عن عودة الحكومة الجديدة إ� اليسار

داخل أمريكا الالتينية� و أليام بيننا ، سيتم التراجع عن هذا االعتراف قريبا ان شاء هللا� و تب� البوليساريو عبارة عن عملة صرف

ال أقل و ال اكثر�

١

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 1:28 صالقانون الدو�

القانون الدو� واضح وضوح الشمس:

(للشعوب الحق � تقرير المصير�)

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 6:43 صمغر� صحراوي

نحن الصحراويون المغاربة قررنا مصيرنا وإنتخبنا ممثلين لنا عبر صناديق اإلقتراع ، تتحدثون عن تقرير المصير وأنثم

بأنفسكم محرومين منه وتحرمونه ع� القبائليين والمزاب والشاوية والطوارق واألزواد وعندما يقرر كل هؤالء

مصيرهم يمكنكم أن تنصحوا به اآلخرين

أغسطس 19, 2022 الساعة 10:26 صوام� رشيد

تماما كتايوان

أغسطس 19, 2022 الساعة 2:10 صيوسف منصور

اعتراف البيرو بمغربية الصحراء يفتح الطريق أمام دول أخرى من أمريكا الالتينية ح� تسير ع� نفس النهج� بذلك سيطوى

هذا الملف تلقائيا ألن أهم داعمي البوليزاريو خارج إفريقيا يتمركزون � دول أمريكا الجنوبية� و هذا اإلعتراف إنما هو إقرار

بواقع مجسد ع� األرض: مغرب � صحرائه مقابل مرتزقة � معتقالت الحمادة يدعون زورا و بهتان امتالك دولة� يبدو أن

أيام البوليزاربو صارت معدودة�
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رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 5:59 صطارق بن زياد الطنجاوي الري�

نحن � المغرب 🇲🇦 من يعترف ان الصحراء مغربية ا� االبد و هذا هو األهم���

لن يغيروا من الواقع � �ٍء ان هم اعترفوا او لم يعترفوا���

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 6:55 صمحمد حسونه

الصحراء المغربيه � جزء من التراب المغر� وان اي حل للقضيه لن يكون مع البوليساريو و٥٠٠الف بوليساري لن يقررو

مصير الصحراء ال� قدمت لها المغرب وع� مدى سنوات من تنميه حقيقيه الحل مع الجزائر ال� تدرك ان اي نزعات

انفصاليه سواء � المغرب او الجزائرمرفوض �يمكن للجزائر التفاوض ومنح الجزائرمنفذ ع� البحر مع المغرب ودعم

الصحراويين حكم ذا� موسع وبرلمان وشرطه محليه وتوزيع عادل للثروه كل ذلك سيأ� بحل ير� الجميع

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 11:32 صمجيد

المغرب � صحرائه والصحراء � مغربها بثرواتها األرضية والبحرية والجوية والجزائر حازت عصابة المرتزقة بكل مشاكلها

ومخلفات البيادق من قداف الدم وبومديان واآلخرون حصلوا فيهم إ� يومنا هذا�

رد

أغسطس 19, 2022 الساعة 1:05 مشلوحة الصحراء المغربية

االعتراف أو عدم االعتراف بمغربية الصحراء أصبح غير ذي مع� بالنسبة للمغرب منذ موقعة الكركرات ال� نزعت أوراق

التوت عن عورة بوليزاريو واظهرتهم للعالم أنهم مجموعة بلطجية تهوى العربدة وصور السيل� لكنها ال تهش وال تنش !!!!

رد
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