
القرار رقم 2654 حول 
قضية الصحراء المغربية: 

أي تأثير؟

ــر 2022، القــرار رقــم 2654 حــول مســألة الصحــراء  اعتمــد مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة، فــي 27 أكتوب
بأغلبيــة 13 صوتــًا وامتنــاع دولتيــن عــن التصويــت همــا روســيا وكينيــا. وقــد رحبــت الربــاط بهــذا القــرار فيمــا 
انتقــده كل مــن الجزائــر والبوليســاريو. وقــد جــدد القــرار معظــم معاييــر الحــل السياســي وادخــل تعديــات 
ــة البحــث عــن حــل  ــى المزيــد مــن االنخــراط فــي عملي ــرة وحــث األطــراف عل تــروم مراعــاة التطــورات األخي
سياســي لهــذا الخــاف. وبينمــا عــزت روســيا امتناعهــا عــن التصويــت إلــى عــدم مراعــاة تعدياتهــا مــن قبــل 
الوفــد األمريكــي الــذي صــاغ المســودة األوليــة، فــإن كينيــا بــررت امتناعهــا عــن التصويــت بابتعــاد القــرار عــن 

منطــق اســتفتاء تقريــر المصيــر.
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المقدمة
اعتمــد مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة، فــي 27 أكتوبــر، قــرارا جديــدا بشــأن مســألة الصحــراء، رحبــت بــه الربــاط 
بينمــا اكتفــت البوليســاريو باإلحاطــة علمــا بــه معربــة عــن مؤاخذتهــا للمجلــس وبعــض أعضائــه. أمــا الجزائــر، 
فقــد جــاء رد فعلهــا علــى مرحلتيــن: فــي 27 أكتوبــر، نشــرت وكالــة األنبــاء الجزائريــة الرســمية معلومــة بســيطة 
ــة مينورســو لمــدة عــام". وفــي 29 مــن الشــهر نفســه، نشــرت وزارة  ــد والي ــة: تمدي ــوان "الصحــراء الغربي بعن

الخارجيــة بياًنــا صحفًيــا مفصــًا يتماشــى مــع المواقــف األخيــرة التــي اتخذهــا هــذا البلــد.

ــن  ــس األم ــرار مجل ــديد ق ــب ش ــرون بترق ــة ينتظ ــاحة المغاربي ــون  للس ــي والمراقب ــام المغرب ــرأي الع وكان ال
ــى  ــت عل ــي هيمن ــى التطــورات الت فــي نســخة عــام 2022. ويعــزى هــذا االهتمــام الخــاص وهــذا االنتظــار إل
الســاحة المغاربيــة و الدوليــة خــال الســنة الجاريــة منــذ اعتمــاد آخــر قــرار، فــي التــردي غيــر المســبوق للعاقــات 
بيــن المغــرب والجزائــر، وعلــى الصعيــد الدولــي، فــي الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا التــي أجبــرت البلــدان، غيــر 
المشــاركة فــي النــزاع، خاصــة المغــرب والجزائــر، علــى تحديــد موقعهــا تجــاه األطــراف فــي النــزاع. وقــد اعُتبــر 
ذلــك بمثابــة عامــل كفيــل بالتأثيــر علــى تصويــت روســيا، كعضــو دائــم فــي مجلــس األمــن وفــي "مجموعــة 

أصدقــاء الصحــراء الغربيــة".

ــة بيــن إســرائيل والمغــرب واإلعــان عــن مشــاريع التعــاون، ال  وبالنســبة للمغــرب، مــا فتئــت الزيــارات المتبادل
ــر حفيضــة صانعــي القــرار السياســي والعســكري الجزائرييــن. امــا بالنســبة  ســيما فــي المجــال العســكري، تثي
ــع الشــركات  ــر، ومن ــادرة مــن الجزائ ــوب الغــاز المغاربــي – األوروبــي بمب للجزائر،فقــد ســاهم  إغــاق خــط أنب
الجزائريــة مــن المتاجــرة مــع المغــرب، ناهيــك عــن الحــرب الكاميــة والحمــات اإلعاميــة، فــي  اقبــار أي احتمــال 

للتهدئــة بيــن البلديــن الجاريــن.

ومــن جهتــه اســتمر البوليســاريو  فــي رفــض التفاعــل مــع بعثــة األمــم المتحدة لاســتفتاء فــي الصحــراء الغربية 
"مينورســو" و الحــد مــن عمــل المراقبيــن األممييــن فــي منطقــة البعثــة وكــذا تحميــل مســؤولية تعنــت المغــرب 
لمنظمــة األمــم المتحــدة التــي اتهمهــا بالتواطــؤ الســلبي وكــذا وللواليــات المتحــدة األمريكيــة )لــم تعــد فرنســا 
المســتهدفة كمــا فــي الســابق، ولعلهــا أعفيــت بالنظــر لتحســن ودفــئ العاقــات مؤخــرا بيــن فرنســا والجزائــر(. 
فــي الوقــت نفســه، واصــل  البوليســاريو نشــر بيانــات صحفيــة مدويــة بشــكل شــبه يومــي، وصــل عددهــا إلــى 
670 بيانــا، تبلِّــغ بشــكل آلــي عــن هجمــات مســتهدفة ضــد القــوات المســلحة الملكيــة علــى طــول الجــدار الرملــي 
الدفاعي.بالنســبة لامــم المتحــدة، تمكــن الســيد ســتافان دي ميســتورا أثنــاء زيارتــه إلــى المنطقــة مــن التعــرف 
علــى تعقيــدات ملــف مســألة الصحــراء و قيــاس التفاوتــات بيــن مواقــف األطــراف، غيــر ان الدعــم المبدئــي لــم 

يحجــب االختافــات الجوهريــة بيــن األطــراف حــول أســس العمليــة وطــرق تنفيذهــا والغايــة منهــا.

ــز االهتمــام علــى تشــكيلة  وتحســبا للمفاوضــات بشــأن مشــروع القــرار والتغييــرات التــي قــد تطــرأ عليــه، تركَّ
المجلــس لعــام 2022 التــي ســجلت دخــول ألبانيــا، والبرازيــل، واإلمــارات العربيــة المتحــدة، والغابــون، وغانــا، 
وهــي دول عــادة مــا كانــت لهــا مواقــف بنائــة مــن مســألة الصحــراء كضمانــة ضــد انزالقــات محتملــة أو تراجــع 

عــن  مكتســبات مسلســل التســوية.

ــارة  ــة )زي ــات المتحــدة األمريكي ــى الوالي ــارات إل ــر بزي ــر، قــام كل مــن المغــرب والجزائ ــراب شــهر أكتوب ومــع اقت
وزيــر الخارجيــة المغربــي إلــى واشــنطن فــي الفتــرة مــن 18 إلــى 23 نوفمبــر 2021 وإلــى روســيا )زيــارة وزيــر 
الخارجيــة الجزائــري إلــى موســكو فــي 3 أبريــل 2022 ولقــاء مــع نظيــره الروســي فــي نيويــورك علــى هامــش 
الــدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة(، إلبــاغ هاتيــن الدولتيــن النافذتيــن انتظاراتهمــا 

والحصــول علــى تاييدهمــا.
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انتظارات األطراف
ــل كل مــن تقريــر األميــن العــام ومشــروع القرارالمســؤولية للمغــرب   الجزائــر: راود هــذا البلــد األمــل فــي أن يحمِّ
ــوات  ــل الق ــن قب ــة م ــات الموجه ــل الضرب ــى األق ــن عل ــام 1991، أو أن يدي ــاق النارلع ــاق اط ــخ اتف ــن فس ع
المســلحة الملكيــة ضــد عناصــر البوليســاريو المســؤولة عــن الغــاراات والهجمــات داخــل المنطقــة العازلــة. وفــي 
ــى  ــوة إل ــب  الدع ــل حج ــن أج ــرار م ــى الق ــات عل ــال تعدي ــم إدخ ــع أن يت ــر تتوق ــت الجزائ ــه، كان ــت نفس الوق
ــة البحــث عــن حــل  ــك دينامي ــى دورهــا فــي إعــادة تحري ــد مســتديرة وعــدم اإلصــرار عل اســتئناف عقــد موائ
سياســي. وفــي األخيــر، كانــت الجزائــر تعــول علــى دول معينــة إلدخــال الُبعــد الحقوقــي  فــي واليــة مينورســو. 

ــة  ــل "الحرك ــن قب ــه م ــي تمثيل ــن ف ــام 2012، والطع ــذ ع ــات من ــار المفاوض ــد مس ــام  تجم ــاريو: ام البوليس
الصحراويــة مــن أجــل الســام" والضغوطــات مــن ســكان المخيمــات، تمثلــت اســتراتيجية التطــرف للبوليســاريو 
فــي محاولــة طمــس المكاســب التــي تحققــت فــي العمليــة علــى مــدى العقديــن الماضييــن مــن خــال اإلصــرار 
علــى العــودة إلــى خطــة التســوية واالســتفتاء باعتبــاره الحــل الوحيــد واألوحــد، وهــذا يشــكل فــي حــد ذاتــه 

ــا مــن طــرف البوليســاريوعن المقتــرح  الــذي  قدمــه إلــى مجلــس األمــن فــي 10 أبريــل 2007. تخليــا ضمنًي

إن المغــرب، بفضــل الدعــم األمريكــي لســيادته علــى الصحــراء وأولويــة مبــادرة الحكــم الذاتــي المعتــرف بهــا 
اآلن، مــع بعــض االختافــات الطفيفــة، مــن قبــل دول مؤثــرة مثــل إســبانيا وهولنــدا وألمانيــا وبلجيــكا ، تواصــل 
الربــاط وضــع ثقتهــا فــي األمــم المتحــدة لقيــادة العمليــة السياســية حتــى نهايتهــا علــى أســاس حكــم ذاتــي 

متفــاوض بشــأنه، وبمشــاركة فعليــة ومباشــرة مــن الجزائــر.

ــن  ــع كل م ــا م ــر عاقاته ــى تطوي ــن ، إل ــي المعل ــن خــال حيادهــا اإليجاب ــا: تســعى نواكشــوط، م موريتاني
ــر الخــاف. ــي  جوه ــاز ألي طــرف، ودون الخــوض ف ــي، دون االنحي ــة المســار األمم ــر و مواكب ــرب والجزائ المغ

إعداد القرار رقم 2654 واعتماده
تضمــن  تقريــر األميــن العــام رقــم S /2022/733 المــؤرخ فــي 3 أكتوبــر 2022، بعــض المؤشــرات للمضمــون 
المحتمــل لمشــروع قــرار مجلــس االمن.وهكــذا واصــل الســيد غوتيريــس فــي تقريــره هــذا  النظــر إلــى الحــوادث 
التــي وقعــت داخــل المنطقــة العازلــة مــن منظــور نســبي، واصفــا إياهــا بأنهــا "أعمــال عدائيــة منخفضــة الحدة"، 
وجــدد دعوتــه للجزائــر إلــى مواصلــة االنخــراط، وأصــر علــى الموائــد المســتديرة إلعــادة إطــاق عمليــة البحــث 
ــة  ــذ والي ــهيل تنفي ــاون لتس ــرورة التع ــي   ض ــؤولياتها ف ــل مس ــى تحم ــراف إل ــا األط ــي ودع ــل سياس ــن ح ع

مينورســو.

وقــد أّشــر التقريرعلــى بــدإ عمليــة إعــداد مشــروع القــرار الــذي ُيعهــد بــه تقليديــا إلــى الوفــد األمريكــي، الــذي 
أرســل فــي 19 أكتوبــر، النســخة األولــى إلــى األعضــاء الخمســة فــي مجموعــة "أصدقــاء األمين العــام" )األعضاء 
ــس  ــن أعضاءالمجل ــراء م ــام خب ــك، ق ــد ذل ــبانيا(. وبع ــة إس ــع إضاف ــن، م ــتثناء الصي ــون باس ــة الدائم الخمس
ــول  ــات ح ــال المناقش ــم خ ــد ت ــر. وق ــي 21 أكتوب ــد ف ــاع عق ــاء اجتم ــص أثن ــي الن ــر ف ــر بالنظ ــة عش الخمس
المســودة إدمــاج بعــض التعديــات والتوصــل إلــى نــص منقــح بشــكل طفيــف قــام الوفــد األمريكــي بتوزيعــه 

فــي 24 أكتوبــر، ووضعــه تحــت مــا يســمى "بالمســطرة الصامتــه".

ووفًقــا لهــذا اإلجــراء، ُيعتبــر نــص مشــروع القــرار مقبــوال إذا لــم يتلــق صاحــب المشــروع أي ردة فعــل ســلبية 
علــى مضمونــه خــال 24 ســاعة. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم قبــول  الوفديــن الكينــي والروســي لبعــض 
مقتضيــاة المشــروع ، قــررت الواليــات المتحــدة، بدعــم مــن بقيــة أعضــاء المجلــس، تجــاوز هذيــن االعتراضيــن 

وتقديــم المشــروع رســمًيا للتصويــت.



رقم  61/22  -  أكــتــــــوبـــــر  2022 4- Policy Brief

وجــرى اعتمــاد النــص األمريكــي، الــذي يستنســخ القــرار رقــم 2602 )2021( مــع بعــض التعديــات الطفيفــة، 
بأغلبيــة 13 صوًتــا وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت، همــا روســيا وكينيــا.

الثابت والمتغير في القرار رقم 2654
جــدد قــرار مجلــس األمــن األخيــر بشــأن مســألة الصحــراء معظــم ثوابــت الحــل السياســي، وأدخــل فــي الوقــت 
نفســه، تعديــات تهــدف إلــى الضغــط علــى األطــراف لحثهــا علــى االلتــزام بشــكل أكبــر بمتطلبــات المسلســل 

وتســهيل عمــل بعثــة المينورســو.

ثوابت الحل السياسي

يعــزى تــأ كيــد جوهــر قــرار ســنة 2021 فــي القرارالجــد يــد إلــى حــرص المجلــس علــى تجنــب حــدوث انقطــاع أو 
توقــف فــي عمليــة الوســاطة وضمــان حــد أدنــى مــن انخــراط األطــراف فــي جهــود المبعــوث الشــخصي لألميــن 
العــام وتمثــل  هــذه االســتمرارية  فــي لغــة قــرارات المجلــس بشــأن مســألة الصحــراء  نتــاج  تراكــم توافقــات 
سياســية وقانونيــة تواصلــت منــذ عــام 2001، عندمــا تخلــى المجلــس عــن خطــة التســوية لعــام 1990 كإطــار 
مرجعــي لحــل هــذه القضيــة. وقــد قبلــت جميــع األطــراف هــذه العناصــر وأقرهــا كل مــن المجلــس والجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة.

ــى  ــه عل ــي منطوق ــه وف ــي ديباجت ــد ف ــرار 2654 التأكي ــاد الق ــه ، أع ــة الحــل وخصوصيات ــق بطبيع ــا يتعل فيم
الطبيعــة السياســية للحــل المنشــود وشــروط الواقعيــة والبراغماتيــة والتوافــق التــي يجــب أن يتحلــى بهــا والتــي 
أصبحــت مــع مــرور الوقــت عناصــر حاســمة وثابتــة وال رجعــة فيهــا. وبالتالــي، فــإن الفقــرة 2 "تؤكــد علــى الحاجــة 
ــى أســاس  ــن لمســألة الصحــراء عل ــول مــن الطرفي ــم ومقب ــي ودائ ــق حــل سياســي واقعــي وعمل ــى تحقي إل
التوافــق وأهميــة موائمــة التركيــز االســتراتيجي للبعثــة وتوجيــه مــوارد األمــم المتحــدة لتحقيــق هــذه الغايــة ".

وفيمــا يتعلــق باألطــراف، فــإن تقريــر األميــن العــام وقــرار المجلــس يتفقــان فــي التشــديد علــى انخــراط الجزائــر 
الضــروري فــي جميــع مراحــل العمليــة. وفــي هــذا الســياق ، تشــير الفقــرة 4 إلــى أن أعضــاء المجلس "يشــجعون 
بقــوة المغــرب، و البوليســاريو والجزائــر وموريتانيــا علــى المشــاركة مــع المبعــوث الشــخصي طــوال مــدة هــذه 

العمليــة، بــروح مــن الواقعيــة والتوافــق، لضمــان نتيجــة ناجحــة".

وبخصــوص طــرق اســتئناف عمليــة المفاوضــات، أعــرب أعضــاء المجلــس فــي ديباجــة القــرار عــن "دعمهــم 
الكامــل لألميــن العــام ومبعوثــه الشــخصي لتســهيل عمليــة المفاوضــات مــن أجــل تحقيــق حــل لمســألة 
الصحــراء ،بالتأســيس علــى التقــدم الــذي أحــرزه المبعــوث الشــخصي الســابق واال طــار الــذي اعتمده")الفقــرة 
2( و" ترحيبهــم بالزخــم الناتــج عــن المائــدة المســتديرة األولــى، التــي عقــدت فــي 5 و6 ديســمبر 2018، 
والمائــدة المســتديرة الثانيــة، التــي عقــدت فــي 21 و22 مــارس 2019، وحثهــم المغــرب، و البوليســاريو والجزائــر 
وموريتانيــا علــى المشــاركة بــروح مــن الواقعيــة والتوافــق فــي العمليــة السياســية التــي أطلقتهــا منظمــة األمــم 

المتحــدة مــن أجــل إيجــاد أرضيــة مشــتركة للتفاهــم ")الفقــرة 3(.

التعديالت التي أدخلت بالقرار رقم 2654

بالنظــر إلــى موقــف الجزائرالرافــض خــال الموائــد المســتديرة، أدخــل نــص القــرار صياغــة مبهمــة تؤكــد 
ــى حــل".  ــا مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي التوصــل إل ــة مواقفه ــع األطــراف المعني ــور جمي ــة أن " تبل ــى أهمي عل
وعلــى الرغــم مــن طبيعتهــا الغامضــة والمرنــة، فــإن عبــارة "جميــع األطــراف المعنيــة" تســتهدف ضمنًيــا الجزائــر 
وتبقيهــا تحــت الضغــط. ويدعــو نــص القــرار المبعــوث الجديــد لــا عتمــاد علــى التقــدم الــذي أحــرزه  المبعــوث 
الشــخصي الســابق وإطارالعمــل الــذي تبنــاه، ويحــث المغــرب و البوليســاريو والجزائــر وموريتانيــا علــى التواصــل 
مــع المبعــوث الشــخصي. وهكــذا، يدعــو المجلــس المبعــوث الشــخصي الجديــد بصريــح العبــارة إلــى اســتئناف 
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المسلســل  مــن حيــث توقــف ســلفه. وفــي هــذا اســتبعاد لــكل تراجــع  فــي العمليــة السياســية الجاريــة، ومــن 
تــم إبطــال أي محاولــة إلحيــاء خطــة التســوية البائــدة، كمــا تريــد الجزائــر و البوليســاريو.

وفيمــا يتعلــق بالحواجــز التــي تعتــرض المينورســو وتحــول دون تمكينهــا مــن ممارســة مهامهــا، والتــي ينســبها 
تقريــر األميــن العــام صراحــة إلــى البوليســاريو بعــد قرارهــا خــرق وقــف إطــاق النــار، يدعــو القــرار الجديــد إلــى 
ــا  التســريع باســتئناف اإلمــداد اآلمــن والمنتظــم لمواقــع فــرق المينورســو الواقعــة شــرق الجــدار الرملــي. ووفًق
للتقريــر، كانــت لهــذه القيــود "آثــار ســلبية علــى الوضــع التشــغيلي ودورة حيــاة المعــدات، وكذلــك علــى معنويــات 
وصحــة أفــراد بعثــة األمــم المتحــدة لاســتفتاء فــي الصحــراء الغربيــة فــي المواقــع، وإذا لــم تتــم إزالــة هــذه 

المعيقــات، فــإن هــذه المواقــع لــن تســتطيع البقــاء".

وفــي األخيــر، تــم إدخــال صياغــة جديــدة بشــأن الجانــب اإلنســاني يحــث فيهــا المجلــس بقــوة المانحيــن علــى 
تقديــم تمويــات إضافيــة وتحــث وكاالت اإلغاثــة علــى تســهيل إيصــال المســاعدات اإلنســانية.

احصاء الالجئين

ال قــت مبــادرة المغــرب إدخــال إشــارة إلــى مســألة إحصــاء االجئيــن فــي قرارمجلــس االمــن بخصــوص الصحــراء 
معارضــة مــن بعــض اال عضــاء الدائميــن خــال عــدة ســنين. وقــد عــزت هــذه الــدول موقفهــا هــذا الــى تفــادي 
ــررة بأســباب  ــا كانــت مب ــح المغــرب  بالرغــم مــن انه ــر حــول نقطــة يمكــن أن تحســب لصــا ل اســتعداء الجزائ
قانونيــة وإنســانية.  وبعــد ثــاث ســنوات مــن الضغوطــات المغــر بيــة، تــم أخيــًرا إضافــة فقــرة فــي عــام 2011 

بالصيغــة اآلتيــة:

"مطالبــة مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن باالســتمرار فــي متابعــة تســجيل الاجئيــن مــن 
مخيمــات تنــدوف".

وفي العام الموالي، تم  تعزيزهذه الفقرة على النحو التالي :

 "الدعــوة مــرة أخــرى إلــى النظــر فــي تســجيل الاجئيــن فــي مخيمــات تنــدوف لاجئيــن، والتأكيــد علــى ضــرورة 
بــذل الجهــود فــي هــذا الصــدد". وظــل هــذا النــص دون تغييــر حتــى عــام 2022. وتؤكــد الفقــرة الجديــدة  علــى 
تفعيــل اإلحصــاء بالتأكيــد علــى : "تجديــد المطالبــة اآلنيــة بتســجيل الاجئيــن مــن مخيمــات تنــدوف لاجئيــن 

وباتخــاذ جميــع التدابيــر الازمــة لتحقيــق هــذه الغايــة ".

إن هــذا التقــدم فــي نقطــة رئيســية وحساســة وحاســمة مــن القــرار يضــع المغــرب فــي موقــف قــوي للضغــط 
علــى المفــوض الســامي لشــؤون الاجئيــن مــن أجــل إجــراء عمليــة االحصــاء التــي تأخــرت بــدون مبــرر مــن قبــل 
الجزائــر التــي تســتضيف مخيمــات تنــدوف، والتــي تســتمر بربــط االحصــاء بتنفيــذ خطــة التســوية لعــام 1990، 

التــي أصبحــت متجــا وزة.

 ردود أفعال األطراف

بالنســبة للمغــرب، فــإن النــص الجديــد، إذ يكــرس المكتســبات الســابقة للمملكــة، يشــكل  تأكيــدا )إلطــار العملية 
السياســية، والجهــات الفاعلــة فيهــا و كــذا أهذافهــا( وتطــورا )فيمــا يتعلــق باحصــاء وتســجيل ســكان مخيمــات 

تنــدوف واحتــرام واليــة بعثــة األمــم المتحــدة  بخصــوص مراقبــة وقــف إطــاق النــار(. 

أعربــت الجزائــر فــي بيــان رســمي صــدر فــي 31 أكتوبــر عــن "أســفها العميــق  بشــأن المقاربــة غيــر المتوازنــة 
ــض  ــها بع ــي مارس ــات الت ــبب الضغوط ــوح بس ــؤولية والوض ــر  للمس ــذي يفتق ــص ال ــذا الن ــا ه ــي اعتمده الت
األعضــاء المؤثريــن فــي مجلــس االمــن "، وأ بطلــت جميــع الجهــود التــي بذلتهــا منظمــة األمــم المتحــدة علــى 
ــوث  ــن المبع ــع م ــا "تتوق ــة أنه ــي، مضيف ــوض بحــل سياســي توافق ــة للنه ــدى الســنوات العشــرين الماضي م
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ــذ القــرار رقــم 690 )1991(". ــه فــي تنفي ــن العــام أن يحصــر واليت ــد لألمي الشــخصي الجدي

رالبوليســاريو بقــراره الصــادر فــي 30 أكتوبــر 2019 بإعــادة النظــر فــي التزامــه بعمليــة الســام  ومــن جهتــه، ذكَّ
ــة تنحــرف   ــى مقارب ــة ســام تقــوم عل ــن يشــارك فــي أي عملي ــه ل ــا، ومؤكــدا بقــوة وبشــكل قاطــع أن برمته

شــكا وجوهراعــن خطــة التســوية.

التصويت وعدم التصويت على القرار رقم 2654
اعتبــر ممثــل الواليــات المتحــدة خطــة الحكــم الذاتــي التــي اقترحهــا المغــرب واقعيــة وعادلــة ويمكــن أن 	 

ترضــي الســكان المعنييــن كمــا أعــرب عــن أســفه لعــدم تحقيــق اإلجمــاع حــول القــرار، ودعــا جميــع األطراف  
لمراجعــة مواقفهــا للتوصــل إلــى حــل نهائــي للنــزاع.

ــه 	  ــى صحرائ ــرب عل ــيادة المغ ــا لس ــم باده ــن دع ــوح ع ــدة بوض ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت ممثل أعرب
ــدة. ــم المتح ــاق األم ــع ميث ــجما م ــاًدا ومنس ــًا وج ــه متين ــذي اعتبرت ــي ال ــم الذات ــط الحك ولمخط

قــدم ممثــل الغابــون التصويــت لصــا لــح القــرار كتعبيــر عــن دعمــه للمبــادرة المغربيــة للحكــم الذاتــي التــي 	 
ــى حــل سياســي  ــي، و التوصــل إل ــأزق الحال ــة بوضــع حــد للم ــة كفيل ــة ومطمئن ــا موثوق ــا آفاق ــرى فيه ي

مقبــول مــن طــرف الجميــع.

ــع، أعــرب ممثــل الصيــن عــن 	  ــول للجمي ــد لحــل سياســي مقب ــر بموقــف بــاده الثابــت والمؤي بعــد التذكي
ــى يتســنى  ــع األطــراف، حت ــى األرض  ومواقــف جمي ــة الوضــع عل ــرارات المقبل ــي أن تراعــي الق ــه ف رغبت

ــة. ــق أهــداف البعث ــى توافــق وتحقي الوصــول إل

فــي المقابــل، اعتبــرت البرازيــل أنــه كان مــن الممكــن أن يكــون النــص أكثــر توازنــًا فيمــا يتعلــق ببعــض 	 
العناصــر المبتكــرة التــي تــم تقديمهــا.

القــرار المعتمــد عــن 	  كينيــا، التصويــت األخيــر: فســر ممثــل كينيــا امتناعــه عــن التصويــت بابتعــاد 
البعثــة  لمســاعدة  التواصــل   مــن  األطــراف  تتمكــن  أن  فــي  أملــه  عــن  وأعــرب  المينورســو.  واليــة 
األمــن"  مجلــس  إرادة  يعكــس  "ال  المعتمــد  النــص  ألن  أســفه  عــن  معربــا  اســتفتاء،  تنظيــم  فــي 
المبعــوث  المصيرفــي الصحــراء". بالنســبة لممثــل كينيــا، ســيتعين علــى  لتقريــر  لتنظيــم اســتفتاء  
االســتفتاء". لتنظيــم  األفريقــي  االتحــاد  مــع  المســتطاع  قــدر  التعــاون  العــام"  لألميــن   الشــخصي 

إن انتقــال كينيــا مــن التصويــت لفائــدة القــرار إلــى االمتنــاع، واســتمرارها فــي تقديــم نفــس الحجــج طيلــة 
واليتهــا، يزيــل أي غمــوض حــول الموقــف الحقيقــي لهــذا البلــد تجــاه مســألة الصحــراء.

روسيا: عضو دائم يمتنع مرات عديدة	 

هــذه هــي المــرة السادســة التــي تمتنــع فيهــا موســكو عــن التصويــت علــى القــرار المتعلــق بالصحــراء. ومــع 
ذلــك، فــإن تعليــل االمتنــاع عــن التصويــت خــال هــذا العــام، علــى الرغــم مــن العــداء األمريكــي الروســي الــذي 
تفاقــم بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا، يكشــف تطابقــا مــع الموقــف الجزائــري. ولقــد صــرح  الممثــل الروســي أن 
الصياغــات العديــدة التــي تحــدد المشــاركين المباشــرين فــي النــزاع وعمليــة التســوية مربكــة إلــى حــد مــا واعتبــر 

أن اإلشــارات الــواردة فــي القــرار بشــأن "الموائــد المســتديرة" المنظمــة فــي عامــي 2018 و2019 "متقادمــة".
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فرنسا: عضو دائم وشريك يمتنع عن التعليق على تصويته	 

 كل مــن كان يتحــدث عــن عــدم االرتيــاح  الــذي تتســم بــه العاقــات المغربيــة الفرنســية منــذ أكثــر مــن عــام، 
كان  ينتظــر موعــد أكتوبــر للبحــث عــن مؤشــر مــن شــأنه أن يؤكــد أو يبطــل فرضيــة "أزمــة" بيــن البلديــن 
وبغــض النظــر عــن رمزيــة عــدم تفســير التصويــت الفرنســي فــي 27 أكتوبــر، كانــت المناســبة مواتيــة لباريــس 
لتجــدد علــى األقــل دعمهــا التقليــدي لمبــادرة الحكــم الذاتــي مــن خــال إضافــة لمســة إيجابيــة عليهــا فــي هــذه 
الظرفيــة كدليــل علــى حســن النيــة وكحافــز الســتئناف الحــوار. لكــن باريــس قــررت أن تقتصــر علــى التصويــت 
دون تعليــق فــي بــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، باســتثناء عــام 2020 

الــذي تــم فيــه، بســبب جائحــة كوفيــد19-، اعتمــاد طريقــة عمــل اســتثنائية تلغــي تعليــل التصويــت.

مستقبل عملية المفاوضات
ســيتطلب األمــر مــن الســيد ســتافان دي ميســتورا بــذل جهــود دبلوماســية هائلــة لدفــع الجزائــر والبوليســاريو 
إلــى العــودة إلــى طريــق الحــوار والحلــول التوفيقيــة. فالجزائــر، التــي تســتفيد مــن زخــم بفضــل أزمــة الطاقــة 
والتــي قطعــت كل العاقــات مــع المغــرب، ال يبــدو أنهــا تميــل إلــى الحلــول التوفيقيــة أو تســهيل مهمــة المبعــوث 
ــي الســنوات  ــا ف ــي حققته ــات الدبلوماســية الت ــإن النجاح ــرب، ف ــا بالنســبة للمغ ــام. أم ــن الع الشــخصي لألمي
ــة  ــي منطق ــة ف ــق  التنمي ــل تحقي ــن أج ــه م ــذل مجهودات ــي ب ــتمرا ف ــح ،مس ــع مري ــي وض ــه ف ــرة تجعل األخي

الصحــراء.

ــيد  ــة للس ــادرات المقبل ــأن المب ــرار بش ــاذ ق ــا التخ ــذ وقته ــار وأخ ــراف االنتظ ــكان األط ــك، إذا كان بإم ــع ذل وم
دي ميســتورا، فــإن ســكان مخيمــات تنــدوف يظلــون الضحايــا الوحيديــن الســتراتيجيات الجزائــر والبوليســاريو 
المعيقــة أل ي تقــد م. وهــذه الوضعيــة تجعــل  أجيــاال بأكملهــا تســتمرفي المعانــاة بســبب  غيــاب حــل نهائــي 
وتعيــش فــي ظــروف مناخيــة واجتماعيــة وا قتصاديــة صعبــة للغايــة، مجبــرة علــى االعتمــاد علــى المســاعدات 
ــاب  ــة واإلره ــة المنظم ــراءات الجريم ــر وإغ ــم لمخاط ــا عنه ــن رغم ــم معرضي ــش. وهــذا يجعله ــل العي ــن أج م

ــرة الغيرالشــرعية. والهج
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه اإلســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
ــوب  ــن الجن ــزأ م ــزأ ال يتج ــا ج ــة بصفته ــدول اإلفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا واالجتماعي ــة منه االقتصادي
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا األســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب األطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العالــم.

ــراء دول  ــى خب ــك عل ــا، معتمــدا فــي ذل ــة فــي إفريقي ــة السياســات العمومي ــى مواكب ــه، إل كمــا يهــدف المركــز، مــن خــال أعمال
الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار 
ــبل  ــاد الس ــة وإيج ــات المطروح ــخيص للتحدي ــي تش ــهام ف ــة باإلس ــة الكافل ــرة اإلفريقي ــن الخب ــي تثمي ــة، ف ــراكات المختلف والش

الناجعــة لمعالجتهــا.

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن  العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
مــن اللقــاءات، مختلفــة المســتويات، أهمهــا: "المؤتمــر الدولــي للحــوارات األطلســية" و"المؤتمــر اإلفريقــي الســنوي للســالم واألمــن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي  تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن األجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات األطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل 

بيــن  أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال األعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.

 مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
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