
 والتوافق بالواقعية الراسخ المملكة التزام.. المغربية الصحراء

 

 المرجعً، وإطارها شكلها، خالل من ، بجنٌف المغربٌة الصحراء حول والثانٌة األولى المستدٌرتان المائدتان عززت

 على مبنً ، المغربٌة الصحراء حول المفتعل للنزاع ومستدٌم وعملً واقعً سٌاسً حل أجل من للمغرب البناءة المبادرة

 .الدولً والمنتظم األمن مجلس بدعم تحظى والتً التوافق، روح

 المدٌنة ضواحً فً الماضً مارس شهر فً أو بجنٌف، األمم قصر فً 2018 دجنبر بمناقشات األمر تعلق فسواء

 أجل من العمل على القوٌة إرادتها المملكة أكدت ومورٌتانٌا، والبولٌسارٌو والجزائر المغرب وفود بمشاركة السوٌسرٌة،

 ، 2440 رقم قراره من الثانٌة الفقرة فً األمن مجلس حددها التً المعاٌٌر مع ٌتماشى وفعال مبتكر حل إلى التوصل

 .والتوافق واالستدامة والبراغماتٌة الواقعٌة خاصة

 جنٌف إلى توجه ، الذاتً الحكم بمبادرة واإلشادة موقفه وشرعٌة ، الوطنٌة قضٌته بعدالة القوي المغرب، فإن وهكذا،

 نقاش أي نهائٌا وتستبعد السٌاسً الحل معالم تحدد التً المعاٌٌر لهذه وفقا االممً المسلسل احٌاء اعادة هو وحٌد بهدف

 .االستفتاء أو المصٌر تقرٌر حول

 على بناء والمتجاوز الجامد خطابهما عن نهائٌا للتخلً مدعوتٌن كانتا والبولٌسارٌو الجزائر فان المنطلق، هذا ومن

 للمجتمع ٌظهرا أن اآلن علٌهما ٌتعٌن حٌث السابقة، الخطط جمٌع وإقبار فشل بعد ، األمن مجلس حددها التً المعاٌٌر

 لالنخراط الدٌنامٌكٌة هذه فرصة واغتنام سٌاسً حل نحو قدما للمضً الحقٌقٌة السٌاسٌة إرادتهما األمن ومجلس الدولً

 والقابل الواقعً السٌاسً الحل تظل الذاتً للحكم المغربٌة المبادرة إن القول عن وغنً. الحل هذا مناقشات فً نٌة بحسن

 .األمن مجلس حددها التً المعاٌٌر مع تماما ٌتوافق والذي للتحقٌق

 المغربً المخطط نجاعة أبرزت قد 2007 عام منذ اعتمادها تم التً القرارات جمٌع أن إلى السٌاق هذا فً اإلشارة وتجدر

 تفوٌض مجال فً الدولٌة للمعاٌٌر وتستجٌب التقلٌدٌة المواقف بتجاوز تتمٌز أنها مؤكدة ، الصحراء فً الذاتً للحكم

 .المحلٌٌن للسكان السلطة

 .الصحراء قضٌة لحل وضرورٌة وفعالة بناءة كمبادرة الذاتً الحكم مخطط ٌوصف وهكذا،

 الفرصة اغتنام إلى األخرى األطراف تدعو ، نهائً حل إلى التوصل فً حقٌقٌة رغبة تحدوها التً المملكة فتئت وما

 حول النزاع لتسوٌة االٌجابٌة واالنعكاسات أبعادها وفهم محتواها واستٌعاب ، الذاتً الحكم مبادرة تتٌحها التً التارٌخٌة

 للمغرب فبالنسبة. ككل المنطقة فً االقتصادٌة التنمٌة وتحقٌق شعوبه بٌن والتقارب المغاربً االتحاد تفعٌل على الصحراء

 االلتزام إن. نهاٌة ال ما إلى الدٌنامٌكٌة هذه على للحفاظ ٌكفٌان ال والثانً األول جنٌف اجتماعً وأجواء زخم فإن ،

 التً والمتجاوزة الجامدة المواقف مع نهائٌة قطٌعة باحداث الكفٌل وحده هو األخرى األطراف جانب من والقوي الصادق

 .الوسط والحل والبراغماتٌة الواقعٌة مع تتعارض والتً الزمن عنها عفا

 المغاربٌة البلدان بٌن التعاون وتعزٌز المصطنع النزاع لهذا السٌاسً الحل هذا مثل تحقٌق فإن ، الدولً المجتمع نظر وفً

 فً بما الشعوب لجمٌع والفرص النمو و شغل مناصب خلق إلى بدوره ٌؤدي مما ، واألمن االستقرار فً االسهام شانه من

 .الساحل منطقة فً ذلك

 المغرب اتحاد تفعٌل عدم وتكلفة االقلٌمً االندماح قضٌة حول النظر وجهات تقرٌب من جنٌف مناقشات مكنت وقد

 االقالٌم لمنتخبً الفعالة بالمشاركة تمٌزت كما. الخمسة لبلدانه بالنسبة اإلقلٌمً التعاون فرص وكذا والتحدٌات العربً

 التً واالجتماعٌة االنتخابٌة بشرعٌتهم ،مدعومٌن الصحراوٌة للساكنة كممثلٌن وضعهم ٌؤكد مما ، للمملكة الجنوبٌة

 .للصحراوٌٌن الحقٌقٌٌن الممثلٌن لٌكونوا تؤهلهم



 والمشاركة ، المنطقة فً اقتصادٌة السوسٌو الطفرة حول المناقشات فً قٌمة مساهمات الصدد، هذا فً وقدموا

 األشخاص ادماج وجهود المغربٌة الصحراء فً السائد الحرٌة ومناخ ، المحلٌة شؤونهم إدارة فً للسكان الدٌمقراطٌة

  .منطقتهم تنمٌة فً والمساهمة بكرامة للعٌش ، المغرب ، األم الوطن إلى العودة اختاروا الذٌن

 


