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صمود نت:
موقع اخباري صحراوي على شبكة املعلومات الدولية يهدف الى نشر قضية الشعب الصحراوي العادلة وايصال صوته الى مختلف شعوب العالم املحبة
للسالم واالمن واالستقرار.
يريد املوقع ان يؤكد باالدلة القاطعة والحجج الدامغة حقيقة ان الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة احتلها املغرب سنة  .5791السقاط
مغالطات وترهات االحتالل املغربي من قبيل االدعاء غير املؤسس بان الصحراء الغربية اراض ي مغربية تم استرجاعها بما يسمى باملسيرة الخضراء وان

النزاع بينه وبين جبهة البوليساريو املمثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي بشانها انما هو نزاع افتعلته الجزائر.
ان موقع صمود يكشف امتداد الشعب الصحراوي وقوة انتشاره وصالبة وحدته والتفافه حول جبهة البوليساريو رائده كفاحة واداة تجسيد طموحاته
املشروعة في الحرية واالستقالل كما سيكشف مؤامرات ودسائس االحتالل املغربي للتاثير على تلك الوحدة وتقطيع اواصرها لتحقيق مسعى تحجيم ذلك
االمتداد والتاثير على زخم املقاومة املفتوحة في كل املواقع واملرشحة للتصعيد السلمي واملشروع.
موقع صمود يترصد مراحل تطور املقاومة الصحراوية عبر جبهاتها املختلفة ويستعرض اهم االنجازات واملكاسب من قبيل الوحدة الوطنية ومشروع الدولة
الصحراوية ومؤسساتها الفتية وسيستنطق املراحل البراز العثرات والهفوات واملخاطر التي تتربص بالوحدة الوطنية وتهدد البناء املؤسساتي للدولة
الصحراوية.
لالتصال بهيئة التحرير يرجى الكتابة الى العنوان التالي :
sumoudsh@gmail.com
www.sumoudsh.net

املحتويات
مقدمة
اوال :تطور املوقف الروسي من قضية الصحراء الغربية (.)6161-6102
أ -طرد املكون املدني للمينورسو  ...وبداية تحول املوقف الروسي .
ب-ازمة الكركرات  ....بالون اختبار للموقف الروسي.
ج-املوقف الروسي  ...نحو اعادة القضية الصحراوية اىل السكة.
ثانيا :انعكاسات املوقف الروسي.
ثالثا :افاق املوقف الروسي من قضية الصحراء الغربية.
خاتمة.

مقدمة:
حافظ االتحاد السوفياتي السابق منذ اندالع النزاع في الصحراء الغربية سنة  5791على موقف تميز بالحياد وذلك للحفاظ على
عالقات متوازنة مع دول املنطقة التي كانت لها مواقف متباينة إزاء امللف الصحراوي ،وبعد انهيار االتحاد السوفياتي تبنت روسيا ذات
املوقف الذي استمر حتى اندالع ثورات الربيع العربي ،التي أحدثت حالة فوض ى غير مسبوقة ،أدت الى اندالع حروب مدمرة في عدة
بلدان كسوريا واليمن وليبيا ،وتهديد أمن واستقرار دول أخرى مثل الجزائر ومصر.
وفي خضم تلك التطورات وقع الرئيس الروس ي "فالدمير بوتين" شهر نوفمبر  6152مرسوما رئاسيا حدد التوجهات الكبرى لسياسة
روسيا الخارجية ،ونظرتها ملعالجة القضايا الكبرى التي تشكل انشغاال للمجتمع الدولي ،كدور األمم املتحدة في املحافظة على السلم
واالمن العالمي ،ومستقبل العالقات الدولية واالقتصادية ،واألوضاع اإلنسانية في العالم.
و حدد املرسوم الرئاس ي خارطة طريق تساعد الدبلوماسية الروسية في اتخاذ املواقف املناسبة بشان القضايا املطروحة على جدول
اعمال مجلس االمن الدولي ،ومن ضمنها قضية الصحراء الغربية ،حيث ساهمت التطورات السياسية واألمنية التي حدثت خالل الفترة
من 6152الى  6152وكادت ان تشعل فتيل حرب جديدة بالصحراء الغربية؛ في بلورة موقف روس ي جديد يطمح الى احداث تحول في
مسار قضية الصحراء الغربية ،واعادتها الى سكة الشرعية الدولية من خالل التأكيد على ضرورة تطبيق مخطط التسوية االممي
االفريقي كقاعدة للحل ،واحياء مسار املفاوضات بين املغرب وجبهة البوليساريو ،وتكريس دور بعثة املينورسو ودعمها لتظل ضامنة
لالستقرار واالمن في املنطقة.
تطور املوقف الروسي من قضية الصحراء الغربية (:)6161-6102
شكلت حالة الجمود التي ميزت قضية الصحراء الغربية نتيجة توقف مسار املفاوضات سنة ،6156وظهور عوامل جديدة في النزاع،
كالصراع حول الثروات الطبيعية وما اخذه من ابعاد قانونية ،وسياسية ،واقتصادية ،وعودة معطى األراض ي الصحراوية املحررة الى
الواجهة ،واشتداد معركة حقوق االنسان ،قلقا متزايدا لدى عدد من أعضاء مجلس االمن وفي مقدمتهم روسيا التي حذرت من
التداعيات الخطيرة الستمرار الوضع القائم في الصحراء الغربية .
لقد دفعت تلك العوامل الى جانب االحداث الخطيرة التي شهدتها الصحراء الغربية خالل الفترة من  6152الى  6161روسيا الى انتهاج
سياسة جديدة تجاه قضية الصحراء الغربية ،تطورت حسب املراحل التالية لتحدد شكل وتوجهات املوقف الروس ي.
أ -طرد املكون املدني للمينورسو  ...وبداية تحول املوقف الروسي:
مثل قرار املغرب طرد املكون املدني لبعثة املينورسو شهر مارس  6152والحملة املسعورة ضد األمين العام لألمم املتحدة السابق "بان
كي مون" بعد زيارته الى املنطقة ،أخطر ازمة تواجه مجلس االمن الدولي الذي وجد نفسه ألول مرة منقسما إزاء طبيعية الرد املناسب

خاصة وان الوضع شكل سابقة خطيرة قد تهدد مستقبل بعثات السالم األممية املنتشرة حول العالم.

ورغم تباين مواقف أعضاء مجلس االمن الدولي اال ان املوقف الروس ي كان متشددا وصارما حيث طالبت موسكو برد حازم ضد املغرب،
وخاض الدبلوماسيون الروس معركة دبلوماسية شرسة ضد فرنسا ،التي سعت الى توظيف االزمة خدمة ألجندتها في املنطقة ،وشكل
امتناع روسيا عن التصويت لصالح مشروع قرار قدمته الواليات املتحدة حول الصحراء الغربية ابريل  6152بداية تحول املوقف
الروس ي الذي رافع عن ما يلي (:)1




رفض استمرار الوضع القائم ،والتأكيد على انه من دون مساعدة االمم املتحدة ال يمكن تصور الدرب الصعب نحو ايجاد تسوية
مقبولة من الطرفين.
شكل تسوية قضية الصحراء الغربية يجب ان يحظى بموافقة الطرفين ،ويكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير املصير.



معارضة محاوالت اضعاف بعثة املينورسو ،والتأكيد على دورها الهام في تهيئة بيئة مواتية للتقدم نحو ايجاد تسوية نهائية ملسالة
الصحراء الغربية وتحقيق االستقرار واالمن في املنطقة.



التأكيد على دور االتحاد االفريقي ضمن الجهود التي تبذلها االمم املتحدة لحل قضية الصحراء الغربية.

ب  -أزمة الكركرات  ....بالون اختبار للموقف الروسي:
لم تمض أشهر قليلة على نجاح مجلس االمن الدولي في انهاء ازمة املينورسو ،وعودة مكونها السياس ي الى مزاولة عمله ،حتى اندلعت ازمة
الكركرات شهر أغسطس  6152والتي كشفت خطورة الوضع في الصحراء الغربية خاصة بعد ما تبين نية بعض االطراف الى تغير الوضع
القائم بالصحراء الغربية( )2والتلويح بضم اراض ي جديدة كمنطقة لكويرة االستراتيجية ،وهو االمر الذي وضع اتفاق وقف إطالق النار

املوقع بين املغرب وجبهة البوليساريو سنة  5775على املحك.
لقد أحدثت ازمة الكركرات انقساما داخل مجلس االمن الدولي ازاء طبيعية الرد املناسب ،واظهرت نقاشات املجلس السرية خالل شهر
ابريل  6159معركة دبلوماسية قوية بين روسيا التي تريد فرض الشرعية الدولية وفرنسا التي تحاول بشتى الطرق حماية املغرب وجعله
منأى عن املساءلة ازاء استفزازاته املهددة للسلم واالمن في املنطقة.
لقد أكد الدبلوماسيون الروس مسؤولية املغرب في اندالع االزمة وذهبوا الى ابعد من ذلك من خالل انتقاد املوقف الفرنس ي الذي حاول
خالل السنوات املاضية فرض حلول مشبوهة كاالتفاق االطار ومخطط الحكم الذاتي الذي عفا عليه الزمن ،كما اكدوا ان اإلشادة

بالجهود املغربية لم تعد مقنعة بل أرسلت رسالة سياسية خاطئة(،)3
وابرز املوقف الروس ي ان بعثة املينورسو وجدت من اجل تنظيم استفتاء تقرير املصير ،لكن دوال فاعلة تضع العراقيل امام التوصل الى
حل لقضية الصحراء الغربية(.)4
نجحت روسيا خالل الجلسات التي عقدها مجلس االمني نهاية ابريل واكتوبر  6159حول الصحراء الغربية ،في احباط محاوالت فرنسية
مغربية إلدانة جبهة البوليساريو وتبرئة املغرب من املسؤولية إزاء اندالع ازمة الكركرات ،وكان ملوسكو دور بارز في قرار تقليص مأمورية
بعثة املينورسو من سنة الى ستة أشهر (. )5

مثلت ازمة الكركرات فرصة لروسيا لتوضح رؤيتها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية واالسلوب الناجع الذي يجب ان يسلكه مجلس
االمن لتسوية النزاع طبقا للقرار  ،)5775( 271لذلك تركز املوقف ( )6الروس ي خالل مناقشات مجلس االمن حول :


التذكير بموقف روسيا الداعم لألسس القائمة لتسوية قضية الصحراء الغربية.



حل قضية الصحراء الغربية ال يمكن ان يتحقق اال بالوسائل السلمية ،والصيغة النهاية للحل يجب ان تضمن حق الشعب
الصحراوي في تقرير املصير.



ضرورة مشاركة كافة اعضاء مجلس االمن في صياغة القرارات املتعلقة بالصحراء الغربية.



رفض اللغة الجديدة التي تضمنتها قرارات مجلس االمن حول الصحراء الغربية خالل السنوات القليلة املاضية عبر استعمال
مصطلحات مثل الواقعية وروح التوافق.



تأييد الجهود الرامية الى إطالق مسار املفاوضات املباشرة بهدف التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير املصير.



رفض محاوالت بعض اعضاء مجلس االمن الدولي توجيه مسار ونتائج املفاوضات نيابة عن طرفي النزاع-املغرب وجبهة البوليساريو.



استمرار النزاع في الصحراء الغربية يخدم مصالح قوى متطرفة ويؤثر سلبا على الحالة العسكرية والسياسية في املنقطة باسرها.

ج -املوقف الروسي  ...نحو اعادة القضية الصحراوية اىل السكة.
بعد نجاحها في ازمتي طرد املكون املدني للمينورسو ،و الكركرات بدا املوقف الروس ي يتجه نحو معالجة االختالالت التي ميزت التعاطي
مع امللف الصحراوي طيلة السنوات االخيرة بسب التدخل الفرنس ي الذي اثر على جهود الحل ودفع الى تأزيم الوضع ،وخالل الجلسات
التي عقدها مجلس االمن خالل  )7( 6152و  )8( 6157امتنعت روسيا عن التصويت ثالث مرات ،ودافعت عن موقفها من خالل :


رفض محاوالت طمس املعايير املتفق من طرف مجلس االمن والتي تحدد من بين اشياء اخرى مخطط التسوية وطرفي النزاع في
الصحراء الغربية -املغرب وجبهة البوليساريو.



رفض محاوالت تقويض التزام مجلس األمن باملبدأ األساس ي لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وتعزيز الغموض فيما يتعلق
باملعايير االساسية للحل( . )9والتأكيد على موقف روسيا الرافض الستمرار الوضع القائم.



التحذير من استمرار محاوالت بعض االطراف تقويض النهج الحيادي ملجلس االمن تجاه القضية الصحراوية والتي الحقت خالل
السنوات املاضية الضرر باملعايير املتفق عليها من طرف مجلس االمن الدولي.



التأكيد على عزم روسيا مواصلة الضغط ملراجعة صيغة اعداد القرارات املتعلقة بالصحراء الغربية.



مواصلة االتصاالت الرسمية مع جبهة البوليساريو باعتبارها شريكا هاما في عملية السالم.



لن تسمح روسيا للقوى املتطرفة في املنطقة من االستفادة من وجود فراغ في عملية السالم والفشل في حل قضية الصحراء الغربية.

انعكاسات املوقف الروسي:
أحدث املوقف الروس ي من قضية الصحراء الغربية ردود فعل متباينة لدى طرفي النزاع والدول الفاعلة على املستويين اإلقليمي
والدولي ،فامتناع روسيا عن التصويت لصالح خمسة قرارات من بين ستة اعتمدها مجلس االمن الدولي حول الصحراء الغربية منذ
 6152كان كافيا لتضع روسيا بصمتها في حسم مسار التطورات االخيرة التي شهدتها الصحراء الغربية رغما عن انف االطراف التي
حركتها ،فاملغرب الذي كان يعول على روسيا بعد تراجع الواليات املتحدة االمريكية عن دعم موقفه بالصحراء الغربية خالل السنوات
االخيرة ،تفاجا باملوقف الروس ي وطلب امللك محمد السادس لقاء عاجل مع الرئيس " فالديمير بوتين" تأجل عدة مرات ،ووصفت

الدوائر الرسمية في الرباط املوقف الروس ي ”باملستغرب واملفاج “ وال يساير ما كانت تنتظره اإلدارة املغربية(. )51
تداعيات املوقف الروس ي امتدت لتصل الى مجال التعاون العسكري بعد قرار تأجيل صفقة اقتناء مقاتالت روسية من طراز “سوخوي
سو  ،”43وغواصة بحرية من طراز “أمور  5211كان املغرب ينوي استخدامها في الصحراء الغربية” (. )55
ويرى متابعون مللف العالقات الروسية املغربية ان املوقف الروس ي من قضية الصحراء الغربية جاء نتيجة تراكمات عديدة من بينها
عرقلة النظام املغربي املتواصلة لجهود االمم املتحدة املتعلقة بقضية الصحراء الغربية ،وتوظيف النزاع الصحراوي لتنفيذ اجندات

غربية باملنطقة باالضافة الى مواقف املغرب املعادية إليران وسوريا وفنزويال.
باملقابل كان املوقف الروس ي محل ترحيب من طرف جبهة البوليساريو ،التي نجحت في ربط اتصاالت رسمية مع روسيا التي اظهرت
دعما متزايدا لنضال الشعب الصحراوي من اجل تقرير املصير تجسد في مشاركة جبهة البوليساريو في اشغال املؤتمر الدولي الذي
نظم موسكو شهر سبتمبر  6152حول تقرير املصير بحضور ممثلين عن اقاليم تناضل من اجل الحرية واالستقالل عبر العالم.
لقد ساهمت اللقاءات الرسمية الدورية بين جبهة البوليساريو واملسؤوليين الروس ،في فهم املوقف الصحراوي من النزاع في الصحراء

الغربية ،واالطالع على الجهود التي تبذلها الجمهورية الصحراوية للمساهمة في الحفاظ على االمن واالستقرار باملنطقة ،لذلك شكلت
تلك االتصاالت اشارة قوية على رغبة روسيا لعب دور أكثر فعالية في الصحراء الغربية واملنطقة عموما(. )56
وبخصوص انعكاسات املوقف الروس ي على الوضع في املنطقة لم تخف روسيا قلقها إزاء رغبة بعض األطراف الدولية االستفادة من
الوضع القائم بالصحراء الغربية لتنفيذ اجندات تتعلق بمستقبل منطقة شمال افريقيا خاصة تجاه الجزائر التي بدأت في رسم معالم
القطيعة مع فرنسا ونفوذها والتوجه نحو بناء دولة قوية (. )54

قفاق املوقف الروسي من قضية الصحراء الغربية:
ينطلق املوقف الروس ي من قضية الصحراء الغربية من االهداف التي حددتها وثيقة السياسة الخارجية املعتمدة في نوفمبر  6152وفي
مقدمتها تعزيز الشرعية الدولية ،ومواجهة محاوالت تغيير مبادئ القانون الدولي املكرسة ضمن ميثاق األمم املتحدة ،كتسوية
النزاعات بالطرق السلمية ،و ضمان حق الشعوب في تقرير املصير(،)53لذلك ترى روسيا ان املحافظة على امن واستقرار منطقة
املغرب العربي؛ يستدعي تسوية عاجلة لقضية الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير
املصير.
ارادت روسيا من خالل موقفها الجديد من قضية الصحراء الغربية توجيه رسائل الى عدة اطراف تؤكد اهتمام موسكو بامللف
الصحراوي واالستعداد للدفاع عن موقفها حتى ولو تطلب االمر اللجوء الى استعمال اوراق استراتيجية كحق النقض داخل مجلس
االمن الدولي ،لذلك ساهم املوقف الروس ي في افشال املناورات التي أدت الى اندالع أزمتي طرد املكون املدني للمينورسو والكركرات،
واسقط رهان املغرب على اقحام الجزائر كطرف في النزاع ،وتغير الوضع القائم في األراض ي الصحراوية املحررة.
يتوقع ان يستمر زخم الضغط الذي احدثه املوقف الروس ي خالل السنوات املقبلة؛ اذ من غير املستبعد ان تستثمر روسيا نفوذها
باملنطقة للضغط في اتجاه احياء مخطط التسوية االممي االفريقي ،وإطالق مفاوضات حقيقية وشاملة بين املغرب وجبهة البوليساريو
وتعزيز دور االتحاد االفريقي ،وهي نقاط شكلت محور ارتكاز الحملة التي أطلقتها فرنسا منذ سنوات بهدف اخراج قضية الصحراء
الغربية عن مسارها الطبيعي ،كمسالة تصفية استعمار مدرجة على جدول اعمال األمم املتحدة منذ .5724
كما ان املوقف الروس ي الذي اظهر جبهة البوليساريو كشريك ال يمكن تجاهله في عملية السالم ،وجهود تعزيز االستقرار واالمن

بمنطقتي شمال افريقيا والساحل ،سيعزز بدون شك املوقف الصحراوي في افق استئناف املفاوضات مع املغرب .ويفتح افاقا واسعة
امام جبهة البوليساريو إلقامة عالقات مع دول فاعلة على غرار الصين.

خاتمة:
شكل املوقف الروس ي ضربة قوية لفرنسا التي ظلت لعقود تتحكم في مسار قضية الصحراء الغربية ،فألول مرة تعجز فرنسا عن الدفاع
عن االطروحة املغربية داخل مجلس االمن ،وتجعل قرارات امللك محمد السادس التي ال رجعة فيها بشان ازمتي طرد املكون املدني لبعثة
املينورسو والكركرات تتهاوى.
ان تراجع حدة املوقف املغربي وقبول الرباط املشاركة في لقاءات جنيف رغما عن ارادتها ،وتلويح موسكو باستغالل نفوذها لفرض
العودة للشرعية الدولية في الصحراء الغربية ،والتصدي ملحاوالت العبث بمصالحها باملنطقة او تجاهلها(،)53معطيات تثبت قدرة
املوقف الروس ي على احداث التحول املطلوب في مسار التطورات ،والدفع في اتجاه التعجيل بتصفية االستعمار من الصحراء الغربية.
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