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 ملخص الدراسة
تعد قضية الصحراء من أقدـ النزاعات يف ادلنطقة، وىي من سللفات احلرب الباردة، 
فقد شكلت أزمة الصحراء منطقة ذباذب واستقطاب للعديد من الدوؿ، وتباينت فيها ادلواقف 

خصوصا يف فًتة احلرب الباردة مابُت ادلعسكرين الشرقي  ؛الوساطة للحل والدعم ادلباشر مابُت
والغريب. ومنذ اهنيار االرباد السوفييت وبروز الواليات ادلتحدة كقوة وحيدة، فقد تأثرت القضية 
باستمرار، نتيجة للمتغَتات اجليوسًتاتيجية يف العادل، وتقلب مصاحل الدوؿ العظمى والقوى 

إلقليمية، ومن غَت ادلستبعد أف تكوف ىذه ادلصاحل واالسًتاتيجيات على حساب ادلنطقة ا
العربية، وبذلك أصبحت الواليات ادلتحدة وىي تستمد موقفها من مكانتها الدولية والوصاية 
الدولية على مناطق النزاع، األكثر تأثَتا يف تطورات قضية الصحراء، من خالؿ مبادرات التسوية 

بيكر( إذل تشجيعها دلفاوضات )ماهناست( يف نيويورؾ بُت أطراؼ النزاع للتوصل إذل  )مشروع
وبناء عليو تسعى ىذه الدراسة إذل تقصي بواعث وتداعيات مشكلة الصحراء الغربية،  ؛حل

ورؤية وتفاعل وتعامل الواليات ادلتحدة األمريكية ذباه ىذه القضية، باعتبارىا إحدى القضايا 
حضيت باىتماـ واسع يف سياؽ التحوالت اليت مرت هبا ادلنطقة يف الفًتة موضوع العربية اليت 

 الدراسة.
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Summary  

 

  the case of ( alssahra ) is considered from the oldest dispute cases 

in the area, since such case is from the remnant of the cold war, also 

ASSAHRA crisis has became an area of dispute which attracted many 

forces of the countries, since the functions have been various as a 

mediator to solve the matter and as a direct supporter especially during the 

period of the cold war between the eastern camp and the western camp. 

During  the collapse of the soviet union and appearing of the united states 

as a great one force, the case of ASSAHRA has been affected continually 

because of the geostrategic  changing in the world, also because of the 

changing in the benefits of the great nations and the regional forces, since 

it is expected such these changing would be reflected on the Arabic area  

negatively. 

Thus, the USA became the more affected side in ASSAHRA case by 

exploited its international position and its international trusteeship on the 

dispute area by presenting the Settlement initiative ( baker project) which 

enhances negotiations of (MENHAST) in new York between the case 

sides which aims to reach to a solution, therefore this study      aims to 

analyze the affects of ASSAHRA ( the western dessert  ) , how the USA 

view such case and how the USA deal with it because it is one the the 

Arabic cases that has been given an attention widely  during the changes 

that happened in the area. 

 
اعتبار أف مشكلة الصحراء الغربية من القضايا ادلهمة تنطلق أعلية الدراسة من أمهية الدراسة: 

واحليوية اليت شغلت عددا من الدوؿ  اإلقليمية يف ادلنطقة، واحتلت مكانتها يف احلياة السياسية 
لدوؿ ادلنطقة على ادلستوى الرمسي والشعيب بكل معطياهتا احمللية واإلقليمية والدولية، ومن 

التطور التارؼلي والسياسي للمشكلة ، كوهنا بؤرة للصراع الضرورة دبكاف تسليط الضوء على 
اإلقليمي وعدـ االستقرار يف منطقة ادلغرب العريب، وبالتارل بياف مواقف اإلدارات األمريكية 

 ادلتعاقبة خالؿ فًتة الدراسة ذباه ىذه ادلشكلة.
نزاع فيها، هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على تاريخ ىذه ادلشكلة وأطراؼ ال أهداف الدراسة:

وبياف األثر الذي تًتكو ىذه ادلشكلة اليت الزالت قائمة منذ فًتة طويلة على منطقة ادلغرب 



                                         2016 -1990ادلوقف األمريكي جتاه القضايا العربية                   العاشرالعدد -رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

305 

 

العريب، ودور الواليات ادلتحدة األمريكية ذباىها خدمة دلصاحلها احليوية يف ىذه ادلنطقة من 
 العادل.

مصاحل حيوية يف مناطق العادل  تعترب الواليات ادلتحدة األمريكية قوة عادلية ذلا إشكالية الدراسة: 
كلها، وادلغرب العريب دبوقعو االسًتاتيجي من بُت ادلناطق اليت تشكل دبقوماهتا ارتكازا حيويا 
للمصاحل األمريكية، وبالتارل، فاف إدراؾ صانع القرار األمريكي بشأف ادلنطقة ال ؽلكن أف ربكمو 

مجلة ادلصاحل واألىداؼ ذات الصلة برؤية إال زلددات السياسة اخلارجية اليت تأخذ يف احلسباف 
 قوة عادلية دلصاحلها احليوية حبجم الواليات ادلتحدة األمريكية.

ف ىذه السياسة يف سلتلف أطوارىا، سعت عرب زلددات ) سياسية، اقتصادية، أمنية إتبعا ذلذا، ف
ة ادلتعاقبة ما وأخرى إسًتاتيجية( إذل ذبسيد تلك السياسة من خالؿ تعامل اإلدارات األمريكي

بعد احلرب الباردة، واليت ذلا أبعاد ودالالت مهمة تتضح مضامينها يف مشكلة البحث القائمة 
 على التساؤالت اآلتية:

 كيف تعاملت الواليات ادلتحدة األمريكية مع قضية الصحراء الغربية ؟ 
  قضية ىل سبلك الواليات ادلتحدة رؤية واضحة أو إسًتاتيجية معينة يف تعاملها مع

 الصحراء ؟
   ما ىي السياسة اخلارجية اليت ذبسدىا الواليات ادلتحدة يف عالقاهتا مع الدوؿ أطراؼ

 النزاع؟
تعتمد الدراسة على فرضية مفادىا أف رلمل مواقف اإلدارات األمريكية من  فرضية الدراسة:

متباينة من إدارة  مشكلة الصحراء الغربية ال تعتمد على سياسة واحدة ثابتة، وإظلا أماـ سياسات
إذل أخرى، زبضع يف جوىرىا لتجاذب مصاحل الواليات ادلتحدة يف ادلنطقة حسب ادلتغَتات 

 اإلقليمية والدولية.
يف إطار ما يعرؼ بالتكامل ادلنهجي فقد اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة  منهجية الدراسة:

ادلنهج التارؼلي ادلشوب على استخداـ عدة مناىج لتحقيق اذلدؼ العلمي، فقد مت اعتماد 
بتسلسل األحداث لتطورات القضية بصورة متكاملة، للوصوؿ إذل رؤية حبثية سبنح الباحث 
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االستزادة ادلعلوماتية فيما ؼلص مشكلة الصحراء الغربية، كذلك وجب استخداـ ادلنهج الوصفي 
صوؿ إذل استنتاجات لدراسة واقع األحداث ومواقف اإلدارات األمريكية ادلتعاقبة، وتفسَتىا للو 

تساعد على فهم موضوع الدراسة، فضال عن منهج دراسة احلالة من خالؿ الًتكيز على احلالة 
موضوع الدراسة )مشكلة الصحراء الغربية( وذلك بدراستها من كافة اجلوانب هبدؼ التعمق 

 وربليل كل اجلزئيات ادلرتبطة هبا خالؿ فًتة الدراسة.
رباوؿ ىذه الدراسة ربليل ادلوقف األمريكي ذباه قضية  لدراسة:اإلطار الزماين وادلكاين ل
أي ما بعد احلرب الباردة، دبا يف ذلك تداعيات  2016-1990الصحراء الغربية، يف الفًتة 

، وبالتارل يف شلارسة السياسة اخلارجية األمريكية، وذلك العتبارات 2001سبتمرب  11أحداث 
قع النظاـ الدورل عقب انتهاء الصراع األيديولوجي بُت تتعلق بادلتغَتات وادلستجدات يف وا

 ادلعسكرين الشرقي والغريب.
 مقدمة

أدى اهنيار االرباد السوفييت مطلع العقد األخَت من القرف العشرين، إذل بروز الواليات 
ادلتحدة األمريكية كقوة وحيدة، وفتح األبواب على مصاريعها لفرض ىيمنتها عادليا، يف ظل ما 

. ولتحقيق 1991يعرؼ بالنظاـ العادلي اجلديد، الذي افتتحتو باحلرب على العراؽ عاـ أصبح 
ىذه اذليمنة وتكريسها، كاف البد من إغلاد ادلربرات األخالقية والقانونية والسياسية، اليت ؽلكن 
االستناد عليها لتربير تدخلها يف شؤوف الدوؿ، وفرض جدوؿ أعماذلا الكوين، وقد كاف يف 

ىذه ادلربرات، قضايا اإلصالح السياسي وحقوؽ اإلنساف، ونشر الدؽلقراطية، ومكافحة مقدمة 
اإلرىاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقاومة اجلرؽلة ادلنظمة وادلخدرات، ويف مراحل 
تالية، برزت قضايا مستجدة مثل محاية ادلدنيُت...إخل، فقد أصبحت ىذه القضايا وغَتىا، 

خل األمريكي يف الشؤوف الداخلية للدوؿ، وقد يظهر غَتىا فيما بعد لتربير مثل ىذه مفاتيح للتد
التدخالت، كما أصبحت ىذه ادلفاتيح معيارا ودليال لعالقة الواليات ادلتحدة مع غَتىا من 
الدوؿ، فقد أصبح التجاوب مع ىذه األطروحات، الوصفة الضرورية لتحسُت عالقاهتا مع الدوؿ 

 كانت صادقة يف ىذه األطروحات أو غَت ذلك.األخرى، سواء  
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وقد أدت أحداث احلادي عشر من سبتمرب، إذل جعل ادلنطقة العربية بؤرة التفاعل مع  
ىذه األطروحات، حبكم إعادة ترتيب أولويات السياسة اخلارجية األمريكية، وتركيزىا على 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية مقاومة اإلرىاب، الذي ينبعث وفق ربليلها، من األوضاع 
ادلعيبة، يف العادل اإلسالمي بشكل عاـ، وىو ما يستوجب تصحيح ىذه األوضاع لالطلراط يف 
عملية إصالحية واسعة غلب أف تقودىا الواليات ادلتحدة، سواء باإلقناع أو باإلرغاـ إذا تطلب 

السياسة اخلارجية األمريكية، على األمر ذلك، وكل ذلك جعل ادلنطقة العربية تشكل أولوية يف 
 اختالؼ درجة االىتماـ من دولة إذل أخرى.

إف قضية الصحراء الغربية ىي إحدى القضايا ادلهمة اليـو يف ادلنظور األمريكي،  
وتشكل ىذه القضية الكثَت من األبعاد لرسم السياسة األمريكية ذباه ادلنطقة، وأطراؼ النزاع ىي 

القضية، ويف ىذه الدراسة سيتم التطرؽ إلحدى أىم قضايا السياسة  دوؿ مهمة من زاوية ىذه
اخلارجية األمريكية، ذباه ادلنطقة العربية )ادلغاربية(، حيث سيتم تناوؿ ذلك من خالؿ زلورين 
األوؿ: اخللفية التارؼلية لنزاع الصحراء الغربية، بينما يتناوؿ احملور الثاين: سياسة الواليات ادلتحدة 

 ة الصحراء الغربية يف الفًتة موضوع الدراسة.ذباه قضي
 أوال: اخللفية التارخيية لنزاع الصحراء الغربية

تقع الصحراء الغربية ادلستعمرة اإلسبانية السابقة، بُت ادلغرب مشاال واجلزائر وموريتانيا 
ألف كم  284شرقا، وموريتانيا جنوبا واحمليط األطلسي غربا، وتقدر مساحة الصحراء حوارل 

كم على امتداد احمليط األطلسي، أما حدودىا الربية فتبلغ   1400مربع، ويبلغ طوؿ شاطئها 
كم مشًتكة مع موريتانيا ومع   1570كم مشًتكة مع ادلغرب، وحوارل   475م منها ك  2045

اجلزائر، وتتكوف جغرافيا من منطقتُت علا الساقية احلمراء يف الشماؿ، وسبتد من مدينة العيوف 
)العاصمة( باذباه مدينة مسارة، وحىت احلدود مع اجلزائر، وإقليم وادى الذىب جنوبا ؽلتد من 

ر حىت احلدود ادلوريتانية جنوبا، وتضم الصحراء ثروات معدنية كبَتة، حيث يوجد مدينة بوجدو 
يف منطقة بوجدور، وحسب  1947أكرب منجم للفوسفات منفرد يف العادل، مت اكتشافو عاـ 

%، ىناؾ 51اتفاقية مدريد بُت ادلغرب وإسبانيا تتمتع ىذه األخَتة دبزايا استغالؿ ادلنجم بنسبة 
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طن سنويا، وىناؾ دراسات واعدة يف رلاؿ  20000ت من ادللح يبلغ إنتاجها أيضا عشر خزانا
التنقيب عن النفط، وقد سبق إلسبانيا أف نقبت عنو، غَت أف أعماؿ ادلقاومة حالت دوف ذلك، 

 مليوف طن يف منطقة أزملية وأغراشة 700أما مناجم احلديد، فيبلغ احتياطها 
 (.111، ص2010/2011)كاية،
                        ارخيية دلشكلة الصحراء الغربيةاجلذور الت  -1

لقد بدأت قضية الصحراء الغربية يف التأـز بُت ادلغرب وجبهة البوليساريو، منذ 
، واليت مت ربويلها بعد 1975االنسحاب اإلسباين من أقاليم الساقية احلمراء ووادي الذىب عاـ 

كمة العدؿ الدولية يف الىاي هبولندا، واليت ذلك إذل ىيئة األمم ادلتحدة، بعد استشارة زل
أكدت على وجود مقومات السيادة ادلغربية على أقاليم الساقية احلمراء ووادي الذىب اجلنوبية، 

 (.75، ص2008) خليد،  ال يتجزأ من األراضي ادلغربية اً اليت تعد جزء
وموريتانيا جعلها  إال أف ادلوقع الذي تقع فيو الصحراء الغربية بُت ادلغرب واجلزائر 

عرضة لتجاذبات سياسية حادة، خاصة بُت كل من ادلغرب واجلزائر اللتاف اختلفتا كثَتا حوؿ 
أكتوبر  16وبينما عدت ادلغرب أف حكم زلكمة العدؿ الدولية يف الىاي يف ، الصحراء الغربية

ىدؼ أكد سيادتو على الصحراء الغربية، ومت إطالؽ تظاىرة مجاىَتية ذات  1975عاـ 
حلمل إسبانيا على تسليمها  1975إسًتاتيجي نظمتها احلكومة ادلغربية يف شهر نوفمرب لعاـ 

إقليم الصحراء، مسيت بػػ "ادلسَتة اخلضراء"، وكانت إشارة بدء ادلسَتة من ادللك الراحل "احلسن 
و إذل "عودة الثاين" لعبور الصحراء الغربية، وقد لوح ادلتظاىروف باألعالـ ادلغربية والفتات تدع

الصحراء ادلغربية" وصور دللك ادلغرب وبالقرآف الكرمي، كما أزبذ اللوف األخضر لوصف ىذه 
ادلسَتة كرمز لإلسالـ، إال أف اجلزائر عارضت رمسيا القرار ادلغريب بتنظيم ادلسَتة اخلضراء إذل 

جلمهورية أقاليم الساقية احلمراء ووادي الذىب، وأكدت معارضتها من خالؿ اعًتافها با
الصحراوية ربت قيادة اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذىب أو ما يعرؼ 

، وقد كاف لذلك وقع كبَت على العالقات ادلغربية ػ 1976فرباير  27)بالبوليساريو( بتاريخ 
عن قطع العالقات  1976مارس 7ادلوريتانية ػ اجلزائرية، حيث مت اإلعالف رمسيا بتاريخ 
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دبلوماسية بُت ادلغرب واجلزائر، كرد فعل على موقف اجلزائر الرمسي ذباه الصحراء الغربية األمر ال
 ، بدون رقم(.2005)سطي،  الذي اعتربه ادلغرب مساسا بسيادتو على أراضيو

منذ ذلك احلُت، وقضية الصحراء الغربية تعد أحد أبرز قضايا اخلالؼ والتوتر يف   
كل من اجلزائر وادلغرب وموريتانيا واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء   منطقة ادلغرب العريب بُت

ووادي الذىب "البوليساريو" واستقالؿ اجلمهورية، إذ أف كال من ادلغرب وموريتانيا يريداف تقاسم 
ادلنطقة، بينما تدعم اجلزائر صراحة "جبهة البوليساريو"، اليت دخلت يف نزاعات مسلحة مع كل 

ات ادلغربية القادمة من الشماؿ والقوات ادلوريتانية القادمة من اجلنوب، إال أنو مع تزايد من القو 
االضطرابات الداخلية ادلوريتانية، وتعدد اإلنقالبات العسكرية فيها، مت توقيع "اتفاقية اجلزائر" بُت 

موريتانيا  ، واليت أكدت إهناء حالة احلرب بُت1979موريتانيا وجبهة البوليساريو يف أغسطس 
وجبهة البوليساريو، وانسحاب القوات ادلوريتانية من وادي الذىب، وعدـ التدخل يف مشكلة 

 الصحراء، واالبتعاد عن أي نزاعات حياؿ ىذه ادلشكلة.
 :أطراف النزاع حول الصحراء الغربية  -2

 يدور النزاع يف اإلقليم بُت كل من، ادلغرب واجلزائر وموريتانيا وحركة البوليساريو
وإسبانيا، وىي األطراؼ ادلباشرة، وىناؾ أطراؼ أخرى غَت مباشرة تظهر مواقفها عرب ادلنظمات 
الدولية واإلقليمية ذات العالقة دبشكلة الصحراء، وإف لكل طرؼ من أطراؼ النزاع مصاحلو 
السياسية واالقتصادية، ويقدـ األسباب واحلجج اليت تدعم مواقفو، وفيما يلي استعراض مواقف 

 راؼ النزاع ادلباشرة.أط
  :وقع اتفاقية مع إسبانيا تقضي 1956ادلغرب على استقاللو عاـ  بعد حصوؿادلغرب ،

باحتفاظ الثانية دبواقعها يف سبتة ومليلة واجلزر اجلعفرية يف الشماؿ، ومواقع ايفٍت وطرفايا 
ذه أبقت ى وبذلك(، 125، ص1979)هداية،  والساقية احلمراء ووادي الذىب يف اجلنوب

مشكلة  ومن ىنا بدأت، االتفاقية، أكثر من نصف أراضي ادلغرب زلتلة من قبل إسبانيا
الصحراء، وبالتارل بدأت ادلطالبة الوطنية بتحرير باقي األراضي ادلغربية، وازبذت ىذه ادلطالبة 
 أسلوبا سلميا، من خالؿ الوسائل الدبلوماسية وادلمارسات الشعبية، مثل ادلسَتة اخلضراء وطرح
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ادلشكلة يف اجتماعات ادلنظمات اإلقليمية واجلامعة العربية، وكاف ىناؾ إمجاع وطٍت داخل 
ودبوجب اتفاقية ، ادلغرب والصحراء، على ضرورة استقالؿ الصحراء كجزء من الًتاب ادلغريب

، أكدت إسبانيا زبليها عن الصحراء، وإناطة إدارهتا إذل إدارة مشًتكة مؤقتة، من 1957مدريد 
ادلغرب وموريتانيا وسكاف الصحراء، مقابل احتفاظها دبواقع عسكرية وبعض التسهيالت، قبل 

 وتغاضي ادلغرب عن مطالبتو دبنطقيت سبتة ومليلة.
)عودة، ادلغرب يف مطالبتها بعائديو الصحراء إذل الًتاب ادلغريب على احلجج التالية وتنطلق

 (: 20، ص1987
عرب التاريخ ربت إشراؼ وسيطرة وتوجيو  من الناحية التارؼلية: كانت الصحراء . أ

سالطُت ادلغرب، وىذا ما أكدتو معظم الدراسات التارؼلية اإلسبانية، وىي جزء من 
 األراضي ادلغربية وتشكل امتدادا طبيعيا ذلا.

من الناحية القانونية: فإف مجيع ادلعاىدات الدولية بُت ادلغرب والدوؿ األوروبية من  . ب
االستعمارية األوروبية من جهة أخرى، أكدت على مغربية جهة، وبُت الدوؿ 

 الصحراء.
من الناحية اإلدارية فإف تعيُت القضاة والقادة يف الصحراء، يتم من قبل السالطُت  . ت

 ادلغاربة، الذين كانت ذلم سلطة كاملة على ادلنطقة.
ؿ من الناحية االقتصادية واالجتماعية: فإف سكاف الصحراء شاركوا خالؿ األجيا . ث

ادلتعاقبة، يف قياـ حضارة مشًتكة، أكسبت ادلنطقة صفات اقتصادية واجتماعية واسعة 
 النطاؽ مع ادلناطق الشمالية.

وعليو فإف موقف ادلغرب الرمسي والشعيب، ينطلق من فكرة مغربية الصحراء، اليت تعٍت يف 
نظرىم وحدة الًتاب واألراضي ادلغربية، وبالتارل ظلت ادلغرب تطالب حبقها التارؼلي دبغربية 
الصحراء، وتسميتها الصحراء ادلغربية كامتداد طبيعي وجغرايف واجتماعي للمغرب، حيث 

كل إمكانياهتا العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية، من أجل ضم الصحراء   وضعت ادلغرب
الغربية، وخلق ذلا ذلك العديد من األزمات االقتصادية والدبلوماسية، على مستوى الداخل 
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واخلارج، وكانت الصحراء السبب يف توثر العالقات الدولية، بُت ادلغرب والعديد من الدوؿ اليت 
راء، أو اعًتفت بػػ " اجلمهورية الصحراوية"، كما كانت السبب يف صوتت إذل جانب الصح

انسحاب ادلغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية، وقطع العالقات الدبلوماسية مع العديد من الدوؿ 
اإلفريقية، كما أهنا خاضت صراعات مستمرة مع جارهتا اجلزائر، بسبب الصحراء وموقفها مع 

ت ادلغرب مع كثَت من دوؿ العادل، ربدد على أساس موقفها ىذه القضية، كما أصبحت عالقا
 من قضية الصحراء.

   :تنطلق اجلزائر يف موقفها من الصحراء، من وجهة نظر سياسية وأيديولوجية، كما عرب اجلزائر
، والذي أكد 1975يف ديسمرب عاـ  عن ذلك البياف الصادر من جبهة التحرير الوطٍت اجلزائرية

اليت  جبهة البوليساريو ) ىو بُت التحرر، ويرى أف النضاؿ يف الصحراء على مساندة حركات
تدعمها اجلزائر(، وبُت كل من ادلغرب وموريتانيا، وإف حل ىذه ادلشكلة ال ؽلكن أف ػلصل، إال 
حبصوؿ شعب الصحراء على استقاللو، وقد أصبحت مدينة "تندوؼ" يف اجلزائر دبثابة عاصمة 

تطالب بانفصاؿ الصحراء الغربية عن ادلغرب، وظلت اجلزائر تدافع  جلبهة البوليساريو، اليت
باستماتو فيما تعده حق الصحراويُت يف احلرية واالستقالؿ، كما تنظر يف ضم ادلغرب للصحراء 

 (،448، ص2013)الوادي،  الغربية، بوصفو توسعا على حساهبا، ىي نظرة جيوسياسية
صحراء بعدا اقتصاديا، يتمثل يف كوف الصحراء منطقة وؼلفي ادلوقف السياسي اجلزائري ذباه ال

غنية بالفوسفات وىي مع ادلخزوف ادلغريب، تشكل أكثر من ثلثي االحتياطي العادلي من 
الفوسفات، فضال عن رغبة اجلزائر يف احلصوؿ على شلر عرب الصحراء، لنقل احلديد من 

كم، يف حُت   400ذا ادلمر على "تندوؼ" إذل احمليط االطلسي، حيث ال تزيد ادلسافة عرب ى
كم على سواحل البحر ادلتوسط، ولذلك فإف وجود خامات   1600تكوف ادلسافة أكثر من 

احلديد يف "تندوؼ" واحتماؿ اكتشاؼ النفط فيها، يشكالف واحدة من اىتمامات اجلزائر 
ذلك ادلمر  بقضية الصحراء، ألهنا تريد من خالؿ البوليساريو ادلوالية ذلا، ضماف احلصوؿ على

إذل "تندوؼ"، اليت ضمتها إذل األراضي اجلزائرية، وخاضت بسببها نزاعا عسكريا مع ادلغرب عاـ 
 (.125، ص1979)هداية،  1963
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  :يقـو موقف موريتانيا من النزاع حوؿ الصحراء، على مبدأ احملافظة على حدودىا  موريتانيا
التارؼلي للمغرب يف الصحراء، الذي  وضماف استقرارىا الداخلي، فهي تتخوؼ دائما من احلق

سبثل موريتانيا جزءا منها، ودفعها ىذا التخوؼ أحيانا إذل التحالف مع اجلزائر، وبادلقابل دفع 
اجلزائر إذل االعًتاؼ حبق موريتانيا باإلقليم الصحراوي، وبالذات يف وادي الذىب، حيث تؤكد 

ة بُت القبائل اجلنوبية الصحراوية والشعب موريتانيا على أف العالقات العرقية والثقافية قوي
خرجت موريتانيا من الصراع، من الناحية العملية والرمسية، بعد  1979ادلوريتاين؛ ويف أغسطس 

أف عقدت "اتفاقية اجلزائر" مع حركة البوليساريو، واليت مت دبوجبها إهناء حالة احلرب بينهما، 
(، والتخلي عن 22-21، ص1976)بديع،  وانسحاب القوات ادلوريتانية من وادي الذىب

حقوقها يف األراضي الصحراوية نتيجة لتزايد االضطرابات الداخلية ادلوريتانية، اليت أعقبت 
 (.448، ص2013الوادي، ) 1978االنقالب العسكري الذي وقع عاـ 

  :ظهرت احلركة الوطنية بالصحراء، يف فًتات متباعدة وىي سبثل نضاؿ شعب  البوليساريو
اإلسبانية، وكانت ىذه  –صحراء وآمالو يف ربقيق االستقالؿ والتخلص من السيطرة الفرنسية ال

، 1956احلركة جزءا ال يتجزأ من احلركة الوطنية ادلغربية، اليت قادت إذل استقالؿ ادلغرب سنة 
إسباين، ولذلك كونت ادلغرب )جبهة  –وبعد ذلك ربولت الصحراء إذل قضية نزاع مغريب 

واإلرباد( لتحرير الصحراء أوال، ومن مث ضمها إذل ادلغرب، وازبذت من الوسائل السلمية التحرير 
إذل اعتماد  1967وسيلة لذلك، من خالؿ إثارة القضية يف احملافل الدولية، وربولت يف عاـ 

الكتاب، ) أسلوب الكفاح ادلسلح لتحقيق االستقالؿ والتحرر من السيطرة االستعمارية
 (.8، ص1998

حصلت انشقاقات داخل احلركة الوطنية الصحراوية مدعومة من  1973عاـ ويف 
أطراؼ وربالفات إقليمية، حيث ولدت حركة البوليساريو بدعم من اجلزائر وليبيا، واليت طالبت 
منذ تأسيسها باالستقالؿ التاـ للصحراء، وإقامة كياف سياسي مستقل بعيدا عن إسبانيا وادلغرب 

أف تصبح التنظيم الوحيد وادلمثل الشرعي لشعب الصحراء، ووضعت  وموريتانيا، واستطاعت
منهاجها يف ربقيق ذلك، على أساس العمل السياسي والدبلوماسي واعتماد الكفاح ادلسلح 
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والتنظيم العسكري، كأسلوب لتحرير وإقامة الدولة السادسة يف الشماؿ اإلفريقي، واليت ربظى 
وقد حصلت فيما بعد على موقع عضو مراقب يف  بدعم سياسي وعسكري من قبل اجلزائر،

منظمة الوحدة اإلفريقية، وبفعل ادلتغَتات اليت حصلت يف الساحة الدولية، تراجع خط احلركة 
سياسيا، واذبهت ضلو القبوؿ دببدأ االستفتاء الذي قررت األمم ادلتحدة إجراءه، ولغرض ربريك 

 ىتماـ الدورل.مسار ادلشكلة اليت أصبحت بعيدا عن األضواء واال
  :حاولت إسبانيا ضم الصحراء إليها، 1882منذ احتالذلا للسواحل الصحراوية عاـ  إسبانيا ،

كما ىو احلاؿ بالنسبة إذل "سبتة ومليلة"، واتبعت لتحقيق ذلك أساليب عديدة منها، منح 
)اجلابري،  فشعب الصحراء اجلنسية اإلسبانية، وفتح باب اذلجرة أما األوروبيُت إذل منطقة العيو 

 (. 20، ص1987
فقد كاف موقف إسبانيا دائما يتسم بشيء من الغموض، فهي تارؼليا مسؤولة عن 
الشعب الصحراوي الذي كانت ربتلو، وأسلمتو إذل ادلغرب وموريتانيا، مث ىجر اجلزائر قسما منو، 
ومن جهة أخرى ترى يف ادلغرب حليفا ال يستهاف بو، قادرا على محاية ادلكتسبات اليت حرصت 

نها إباف خروجها من الصحراء، وىكذا فقد انقسم الرأي العاـ اإلسباين، على االستفادة م
فكانت ادلنظمات غَت احلكومية تعقد صالت بالشعب الصحراوي يف "سليمات تندوؼ" )داخل 
اجلزائر(، وتقدـ لو الدعم ادلادي وتسوقو على مستوى ادلنظمات األوروبية لدعم القضية، أما 

ة إذل جانب ادلغرب وموريتانيا بدؿ جبهة البوليساريو احلديثة احلكومة اإلسبانية فهي منحاز 
العهد، بوصف ادلغرب أقدر على حفظ ادلصاحل اإلسبانية من دولة فتية غَت مضمونة الوالء، 

(، سبانيا ػػػادلغرب ػػػ موريتانيابُت ) إ 1976نوفمرب  14لذلك عقدت إسبانيا "اتفاقية مدريد" يف 
ربية، وتقاسم ادلغرب وموريتانيا الصحراء الغربية، كما قامت إسبانيا مث انسحبت من الصحراء الغ

ببعض االتفاقات اليت تنص على اشًتاؾ إسبانيا يف استغالؿ مناجم الفوسفات يف الصحراء 
وبقاء أسطوؿ صيدىا يف ادلياه الصحراوية، وضماف قاعدتُت عسكريتُت قبالة جزر الكناري، وشلا 

نيا تراجعت عن فكرة إجراء االستفتاء حوؿ "حق تقرير ادلصَت"، على ذبدر اإلشارة إليو إف إسبا
أف سبنح اإلقليم حكما ذاتيا، لذلك كاف ادلوقف اإلسباين مًتدداف وكاف سبسكها دببدأ "حق تقرير 
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ادلصَت" والشروع يف بناء دولة صحراوية، من خالؿ التنظيم السياسي للجماعة الصحراوية، ما 
، ص 2013)الوادي،  غلها للحفاظ على مصاحلها يف ىذا اإلقليمىو إال عوامل كانت تست

 (.449 -448ص
 تطورات مشكلة الصحراء الغربية  -3

صدر قرار أشلي يقضي بوقف إطالؽ النار برعاية األمم ادلتحدة،   1991يف عاـ 
ة وتشكيل بعثة األمم ادلتحدة ادلعنية بتنظيم االستفتاء يف الصحراء الغربية، اليت أصبحت معروف

 690اختصارا باسم "ادلينوروسو"، واليت مت إنشاؤىا دبوجب قرار رللس األمن الدورل رقم 
، وقد كاف من ادلقرر أف تراقب بعثة األمم ادلتحدة "ادلينوروسو" 1991أبريل  29الصادر يف 

أمرين أوذلما وقف إطالؽ النار، وثانيا تنظم اإلعداد لالستفتاء الذي ؽلنح الصحراويُت حرية 
 (.112، ص2010/2011كاية،) ختيار، بُت االستقالؿ أو االندماج مع ادلملكة ادلغربيةاال

أوقفت كال من البوليساريو والقوات ادلغربية األعماؿ القتالية، ويف  1991ويف سبتمرب  
مواجهة عدد من العقبات تراجعت األمم ادلتحدة يف ىدوء عن فكرة االستفتاء بتنظيم بعثة 

يتم عقد االستفتاء، أما ادلغرب الذي رأي أف إعداد قائمة بادلصوتُت ىو أمر  األمم ادلتحدة ودل
غَت عملي، ورفض منذ ذلك احلُت قبوؿ أي استفتاء على االستقالؿ، فيما سعى دوليا لقبوؿ 

وإزاء ادلوقف ادلتصلب ذباه الصحراء  حل التصديق على السيادة ادلغربية على الصحراء الغربية،
من ادلغرب وجبهة البوليساريو، قامت األمم ادلتحدة بإرساؿ عدد من ادلبعوثُت الغربية بُت كال 

الدوليُت، من أبرزىم وزير اخلارجية األمريكي األسبق "جيمس بيكر"، للتوصل إذل حل سياسي 
لنزاع الصحراء الغربية، إال أف أيا منهم دل يتوصل حلل مع األطراؼ ادلتصارعة، حيث تصر جبهة 

ى إجراء االستفتاء على استقالؿ الصحراء الغربية، فيما يرفض ادلغرب ىذا ادلطلب البوليساريو عل
أما  (،112، ص2010/2011كاية،) ويعرض حكما ذاتيا إقليميا ربت السيادة ادلغربية

مواقف السياسات األمريكية من قضية الصحراء الغربية، فلم تنظر الواليات ادلتحدة األمريكية 
احد، بل تعددت رؤاىا شلا جعلها تؤيد جانبا فيو وتعارض اجلانب إذل القضية من منظار و 

اآلخر، وتأيت ىذه ادلواقف ادلتغَتة يف سياؽ ادلصاحل الضيقة للواليات ادلتحدة، لذلك سعت إذل 
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مراعاة مصاحلها بالنظر إذل ما ػلتلو اجلزائر من مكانو إسًتاتيجية ىامة يف ادلنطقة، ودلا يتوفر عليو 
واحتياطات غازية ىائلة، وكذلك دلا يتمتع بو ادلغرب من مكانة سياسية  من سلزوف نفطي

 واقتصادية واسًتاتيجية ذات أعلية خاصة. 
 ثانيا: السياسة األمريكية جتاه قضية الصحراء الغربية

على الرغم من قدـ العالقات األمريكية ػػ ادلغربية، وما ؽلثلو ادلغرب من أعلية كبَتة  
دلتحدة األمريكية يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا، إال أف ىذه بالنسبة للواليات ا

العالقات دل زبل من بعض ادلواجهات، خصوصا أماـ ادلواقف ادلتباينة للسياسة األمريكية إزاء 
قضية الصحراء الغربية، واليت دل تكن حامسة وواضحة، وذلك نظرا لتعدد وتباين ادلواقف والرؤى 

جانبا فيو وتعارض  اإلدارات األمريكية ادلتعاقبة، وىو ما جعلها تؤيد حوؿ ىذه القضية لدى
)خليد،  وذلك مراعاة للمصاحل االقتصادية مع دوؿ ادلنطقة خاصة اجلزائر وادلغرباجلانب اآلخر،

وىكذا كانت السياسة األمريكية ذباه قضية الصحراء الغربية  (.76 – 75، ص ص2008
 متأرجحة بُت التأييد البطيء واجلزئي والتأييد اخلافت مث احلياد.

ففي البداية أيدت الواليات ادلتحدة اخلطوات اليت أقدـ عليها ادلغرب، بتنظيم ادلسَتة  
َتة اليت نظمها وقادىا ادللك ، خاصة الطابع السلمي الذي كانت عليو ادلس1975اخلضراء عاـ 

 ,zobir and Benabdallah) "احلسن الثاين" ملك ادلغرب يف ذلك الوقت
2005, p.184،)  إال أف ىذا ادلوقف سرعاف ما تغَت مع انتخاب الرئيس األمريكي األسبق

، 1978، وىو ما أدى إذل تأـز العالقات ادلغربية األمريكية سنة 1976"جيمي كارتر" سنة 
مجدت الواليات ادلتحدة مبيعاهتا من األسلحة للمغرب على أساس أف ادلغرب ؼلرؽ  عندما

، واليت 1960القانوف األمريكي الذي نصت عليو االتفاقية العسكرية ادلوقعة بُت البلدين سنة 
 zobir and) سبنع استعماؿ األسلحة من أصل أمريكي خارج احلدود ادلعًتؼ هبا دوليا

Benabdallah, 2005, p.184.) 
 1987بعد زيارة ادللك "احلسن الثاين" للمغرب ولقائو الرئيس "كارتر" يف نوفمرب  

تغَت ادلوقف األمريكي وقتها، حيث كاف اجلانب األمريكي يرفض آنذاؾ دعم ادلغرب عسكريا يف 
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وقت كاف اإلرباد السوفييت السابق يدعم بقوة اجلزائر وىو ما جعل ميزاف القوة يف ادلنطقة ؽليل 
لصاحل اجلزائر، لكن احلسن الثاين صلح خالؿ الزيارة يف تغيَت وجهة النظر األمريكية وجعلها 
تعدؿ من موقفها السليب بالنسبة للمغرب حوؿ قضية الصحراء الغربية، دبعٌت آخر أف موقف 
إدارة الرئيس "كارتر" من الصحراء الغربية كاف أماـ خيارين ال ؽلكن تفضيل أحدعلا على اآلخر، 

ما دعم ادلغرب واحلفاظ على مصاحلها الدبلوماسية واإلسًتاتيجية أو دعم اجلزائر من أجل إ
احلفاظ على مصاحلها االقتصادية يف نفس الوقت لكنو يف هناية ادلطاؼ انتهج سياسة التوازف 

" واحلفاظ على ادلصاحل االقتصادية واالسًتاتيجية بُت اجلزائر وادلغرب؛ أما يف عهد "الرئيس ريغاف
(، فقد دخلت العالقات ادلغربية األمريكية عهدا جديدا وسبيزت بدعم 1989ػػ  1981)

أمريكي قوي للمغرب أكثر شلا كاف يف عهد إدارة "كارتر"، لكنو كاف موقفا زلايدا ومؤيدا للحل 
السلمي لقضية الصحراء الغربية من خالؿ ادلفاوضات، وقد عملت إدارة "ريغاف" على تشجيع  

، 2005)ادلومين،  اؼ يف ىذه القضية على التفاوض السلمي حوؿ ىذه ادلسألةكافة األطر 
 بدون رقم صفحة(.

لقد أدى اهنيار االرباد السوفييت، إذل بلورة سياسة أمريكية أكثر وضوحا ذباه قضية  
الصحراء، ويف ىذا ادلطلب فإننا سنركز على ادلواقف احلديثة لإلدارة األمريكية، ابتداء من عهد 

 يس "بوش األب" حىت األف، على النحو التارل:الرئ
 :(1993ــــ 1989)" إدارة الرئيس جورج بوش "األب  -1

شهدت إدارة الرئيس السابق "جورج بوش األب"، ميالد نظاـ عادلي جديد جاء على 
خلفية اهنيار االرباد السوفييت، واليت أعقبها ربوالت كربى يف النظاـ العادلي غَتت رلرى االىتماـ 
األمريكي بقضية الصحراء الغربية، فعلى الصعيد الدورل سقط اإلرباد السوفييت ودخلت القوات 

ية إذل الكويت مطلع التسعينيات، والذي تطلب تدخال دوليا إلخراج العراؽ من الكويت، العراق
وىو ما جعل ادلغرب يأخذ موقفا مؤيدا للتحالف الدورل ضد العراؽ، يف زلاولة منو للتأثَت على 
ادلوقف األمريكي واستمالتو، غَت أف ادلوقف األمريكي جاء سليبا آلماؿ ادلغرب كما جاء على 

الرئيس "بوش األب"، الذي قاؿ "للحسن الثاين" الراحل خالؿ زيارتو للواليات ادلتحدة لساف 
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، "بأف ازباذ القرار بشأف النزاع يف الصحراء الغربية ىو من مسؤولية األمم 1991يف سبتمرب 
، بدوف رقم صفحة(، وذلك بقصد أف تظهر الواليات ادلتحدة 2005)ادلومٍت،  ادلتحدة"

ظمى ادلهيمنة على ادلنظومة الدولية، دبظهر ادلدافع عن السالـ والشرعية الدولية بصفتها القوى الع
ادلمثلة يف األمم ادلتحدة، خاصة إذا أخذ يف االعتبار أف التدخل الدورل يف حرب اخلليج الثانية، 

ومن جهة أخرى فإف قد مت ربت مظلة الشرعية الدولية ادلمثلة يف األمم ادلتحدة ىذا من جهة، 
اـ الواليات ادلتحدة بنزاع الصحراء الغربية يف ظل احلرب الباردة، كاف يعود إذل رغبتها يف اىتم

إبعاد ادلد الشيوعي عن ادلنطقة، لكن بعد اهنيار ادلعسكر الشيوعي، دل يعد لذاؾ ادلربر وجود، 
قا لكن تنامي ما يسمى بظاىرة اإلسالـ السياسي الذي لقي صلاحا يف اجلزائر، أصبح عامال مقل

)بوعنان،  للواليات ادلتحدة األمريكية شلا حدا هبا لالىتماـ بعملية السالـ اجلارية يف ادلنطقة
، الذي 1989فرباير  17إضافة إذل إنشاء االرباد ادلغاريب يف  (،18 – 17، ص ص 1998

، 1997)بوقنطار، أعاد العالقات بُت اجلزائر وادلغرب إذل طبيعتها كما كانت من قبل
 (.131ص

نتيجة ذلذه التطورات على الساحة العادلية واإلقليمية اليت غَتت رلرى االىتماـ و  
األمريكي، فقد سبيزت سياسة الرئيس األسبق "بوش األب" ذباه قضية الصحراء الغربية باذلدوء، 
وقللت من تفاعالهتا على ادلستوى الدورل، وجعلتها زلصورة يف دائرة احلدود اإلقليمية بُت الدوؿ 

(، نظرا النشغاؿ الواليات ادلتحدة بالتطورات اليت كانت 81، ص2008)إخليد،  ية هباادلعن
 واقعة يف الشرؽ األوسط والعادل يف تلك الفًتة.

 (:         2001ــ  1993إدارة بيل كلينتون )  -2
سبثل إدارة "كلينتوف" هنجا آخرا للسياسة األمريكية، حبكم االنتماء الدؽلقراطي للرئيس  

فقد جاء "كلينتوف" الدؽلقراطي إذل السلطة بعد رئيسُت مجهوريُت، قامت سياستهما  اجلديد،
على القبوؿ دببدأ التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ، ومن ادلعروؼ اىتماـ الدؽلقراطيُت بصورة 
أكرب، بالقضايا الداخلية وانكفائهم النسيب عن الشؤوف الدولية. وقد ثار اجلدؿ مع بداية عهد 

، ومن ادلعروؼ أيضا (21، ص2013)سودر برج،  توف" حوؿ مسأليت العادلية واالنكفاء"كلين
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أف الرئيس "كلينتوف"، قد أقاـ محلتو االنتخابية على مبدأ االىتماـ باالقتصاد ورفع شعاره 
ادلعروؼ "إنو االقتصاد أيها الغيب"، شلا أوجد سلاوؼ شىت حوؿ احتماالت تراجع السياسة 

 األمريكية، وإفالت القيادة من الواليات ادلتحدة األمريكية.اخلارجية 
والواقع أف ىذه النظرة  قد انعكست على سلتلف قضايا السياسة اخلارجية األمريكية،  

فمع أف الواليات ادلتحدة دل تًتاجع بصورة ملحوظة عن االىتماـ بالقضايا الدولية، إال أهنا  
لدولية على حساب الوضع الداخلي، ومن الطبيعي أف كانت أقل محاسا للتورط يف ادلشكالت ا

ينعكس ذلك على نظرة إدارة "كلينتوف" لقضية الصحراء وقد سارت إدارتو على النهج نفسو، 
مثل اإلدارات األمريكية السابقة، يف التعامل مع قضية الصحراء الغربية، ودل يتغَت ادلوقف 

بية يف الوالية األوذل لػػ "كلينتوف"، ويضاؼ إذل األمريكي ذباه النزاع الدائر حوؿ الصحراء الغر 
ذلك تراجع مكانة ادلغرب اإلسًتاتيجية بعد احلرب الباردة، فبعد توقيع اتفاقية "أوسلو" عاـ 

، دل يعد للمغرب الدور ادلهم يف التقريب بُت العرب واإلسرائيليُت، ومن مث دل يعد للويب 1993
)بوقنطار،   مساندة ادلغرب كما كاف يف السابقاليهودي نفس االىتماـ ونفس التأثَت يف

 (.18 – 17، ص ص2000
لكن خالؿ الفًتة الثانية من والية الرئيس "كلينتوف"، عادت قضية الصحراء الغربية  

إذل الواجهة مرة أخرى، حيث طغت مسألة االستفتاء على أحاديث ادلسؤولُت األمريكيُت، 
 ادلنطقة، واستمر ادلوقف األمريكي يدافع عن إغلاد حل الذين كثفوا من نشاطاهتم وزياراهتم إذل

، 2009)سليمي،  سلمي للنزاع ترعاه األمم ادلتحدة ليبدأ ربوؿ طفيف يف السلوؾ األمريكي
، إذ شهدت ىذه الفًتة ربوال يف ادلوقف األمريكي ذباه قضية الصحراء بدون رقم صفحة(

ادلشكلة ونقلتها إذل أروقة األمم ادلتحدة،  الغربية، فقد ساعدت الواليات ادلتحدة على تدويل
ودعمت تعيُت األمُت العاـ لألمم ادلتحدة "كويف عناف"، لوزير اخلارجية األمريكي األسبق 

، 2005)أبوخزام،  وسيطا دوليا بُت أطراؼ األزمة 1997سبتمرب  27"جيمس بيكر"، يف 
تارؼلية، وإظلا كاف بالتنسيق وىناؾ من يذىب إذل أف تعيُت "بيكر" دل يكن مصادفة  (،171ص

مع األمُت العاـ لألمم ادلتحدة، والسبب يف ذلك ىو رغبة الواليات ادلتحدة يف التحكم ادلباشر 
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يف ىذه األزمة، واإلبقاء عليها دوف حل لضماف استمرارىا وازباذىا كمفتاح للتدخل يف ادلنطقة، 
تعُت غَت األمريكيُت، حرصت يف وورقة للضغط على األطراؼ، فبعد أف كانت األمم ادلتحدة 

 ىذه ادلرحلة على تعيُت شخصية أمريكية مهمة، بصفة وزير خارجية سابق. 
ومن بُت األسباب ادلفسرة ذلذا االىتماـ، أوال ادلأزؽ الذي وصل إليو مسلسل السالـ 
يف الشرؽ األوسط، فقد لعب ادلغرب دورا مهما يف إحداث التقارب بُت الفلسطينيُت 

يليُت، ولذلك فإف أمريكا أصبحت يف حاجة أكرب لتدخل ادلغرب عند الفلسطينيُت واإلسرائ
إلحداث تقارب بينهم وبُت اإلسرائيليُت، أما السبب الثاين فيعود إذل رغبة أمريكا يف حل 

 (.32، ص1997)جوقي،  ادلشكل هبدؼ اقًتاهبا من السوؽ اإلفريقية عرب بوابة ادلغرب العريب
لينتوف" يف صياغة موقفها من نزاع الصحراء ادلغربية على خلق كما حرصت إدارة "ك  

التوازف يف منطقة ادلغرب العريب، وزلاولة االجتهاد من خالؿ رلهودات "جيمس بيكر"، على 
إغلاد صيغة تسوية مرضية جلميع األطراؼ، قائمة على أساس ال غالب وال مغلوب عرب اللقاءات 

بهة البوليساريو، كما حرصت يف نفس الوقت على دعم وادلفاوضات بُت الدولة ادلغربية وج
الشرعية الدولية، وأيضا دعم ادلغرب باعتباره حليفها التارؼلي والسياسي يف عدد من الشؤوف 

. وحرصت (zobir and Benabdallah, 2005, p.186) اإلقليمية والدولية
مرار احلضور األمريكي يف ىذا أيضا على دعم ادلفاوضات ادلباشرة بُت اجلانبُت، كآلية مثلى الست

النزاع، كحضور رمزي خالؿ ىذه ادلرحلة اليت دل ػلسم فيها بعد، لطرؼ دوف آخر، والذي من 
شأنو أف يتحوؿ إذل حضور رمسي وحقيقي بعد التوصل إذل القرارات احلامسة يف النزاع خالؿ 

 احلالية وادلستقبلية ادلراحل القادمة، وىو ما يعٍت يف مجيع األحواؿ، ضماف محاية مصاحلها
ألف ما كاف يهم إدارة "كلينتوف" يف ىذه ادلرحلة  ، بدون رقم صفحة(2009)سليمي، 

بالتحديد ليس ىو انتصار حليفها التارؼلي أو شريكها االقتصادي، وإظلا ىو استقرار ادلنطقة 
اردة واحلاجة وتوازف القوى داخلو، تفاديا ألي توتر إقليمي زلتمل، خاصة بعد انتهاء احلرب الب

 (.476، ص2005 – 2004)رحيمي،  ادللحة لالستقرار واألمن حفاظا على مصاحلها
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وبعد فشل اخلطة األشلية ومهمة "جيمس بيكر" يف الصحراء الغربية، ظهر احلديث بقوة 
حوؿ ضرورة احلل السياسي أو ما أصطلح عليو باحلل الثالث الذي يرمي إذل التوصل إذل حل 

ضي مجيع األطراؼ، وقد تبٌت رللس األمن مقًتب التسوية السياسية وذلك يف سياسي للنزاع ير 
، اخلاص بتمديد بعثة األمم ادلتحدة ودعم جهود 2000مايو  31بتاريخ  1301القرارين 

، والذي نص فيو صراحة على  2000يوليو  25بتاريخ  1309ادلبعوث الشخصي، وكذلك 
حد اخليارات اليت قد تلقى موافقة األطراؼ ادلعنية، أعلية اللجوء إذل احلل السياسي، بوصفو أ

وتتجاوز ادلشاكل اليت القتها عملية االستفتاء، وخاصة مسألة ربديد اذلوية، وقد أعقب ذلك 
جولة مساعد وزير اخلارجية األمريكي "إدوارد ووكر" مع نائبو "إلن كسويًت" ادلغاربية يف ديسمرب 

 الصحراء، ومحلت ىذه اجلولة يف طياهتا سعي اإلدارة ، من أجل التباحث حوؿ النزاع يف2000
األمريكية للضغط على األطراؼ للتفاىم حوؿ مشروع حل سياسي للنزاع، ويف ادلقابل استقبلت 
إدارة "كلينتوف" ادلبادرة ادلغربية بشكل حذر دلا تضمنتو من قبوؿ للحوار إلغلاد حل سياسي يف 

ادلزمع االطلراط فيو داخل ادلغرب، وىذا ما برز يف خطاب  إطار السيادة ادلغربية ونظاـ اجلهوية
"إلن كسويًت" يف رللس استماع اللجنة الفرعية إلفريقيا يف رللس النواب األمريكي بتاريخ سبتمرب 

اكتوبر  25، وىذا ما جعل "كويف عناف" يف آخر تقرير لو إذل رللس األمن بتاريخ 2000
ال جدوى من ادلباحثات إف دل تكن احلكومة ادلغربية  ، يتبٌت رأي "بيكر" القاضي بأنو2000

 مؤىلة القًتاح أو قبوؿ تفويض ينبغي أف يكوف حقيقيا وىاما ومنسجما مع القواعد الدولية
 ، بدون رقم صفحة(.2001)اخللفي، 

إذل وضع ما مسي  2001إف مبادرات "جيمس بيكر" يف ىذا االذباه انتهت يف سنة 
اليت تقضي دبنح األقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء ربت "االتفاؽ ػػػ اإلطار"، و 

احلكم ادلغريب يف غضوف مخس سنوات ؽلكن بعدىا إجراء االستفتاء، الذي وافق عليو قرار رللس 
، وقد رحب ادلغرب بالقرار، يف حُت رفضت البوليساريو واجلزائر 2001يونيو  30األمن يف 

ُت العاـ لألمم ادلتحدة إذل طرح أربعة خيارات أماـ رللس األمن وىي ىذا االتفاؽ، شلا دفع األم
) تنفيذ سلطط االستفتاء، االلتزاـ باالتفاؽ ػػ اإلطار، تقسيم اإلقليم، سحب البعثة األشلية من 
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الصحراء(، أعقب ذلك اقًتح "بيكر" سلططا جديدا حوؿ احلل السياسي للنزاع، اعتربه ادلغرب 
ػػ اإلطار" شلا جعلو قابال للرفض، ألنو يناؿ من السيادة ادلغربية، وىكذا تراجعا عن "االتفاؽ 

فشل سلططا "بيكر" األوؿ والثاين مع استمرار حبث األمم ادلتحدة عن حل بديل يزداد تعقيدا، 
 السيما بعد استقالة "جيمس بيكر" وتعيُت شلثل جديد لألمم ادلتحدة يف الصحراء الغربية

 (.94 – 93، ص ص 2004)الناصر، 
  (:2009ـــ  2001إدارة جورج بوش "االبن" )  -3

إف عهد الرئيس "بوش االبن" اتسم بسيطرة مدرسة احملافظُت اجلدد على السياسة  
اخلارجية، وىي سياسة تتسم بالعدائية والتدخل الفج وفرض ادلواقف، كما تتسم بادلصلحية 
البحثة دوف اىتماـ بادلبادئ، ومن الطبيعي انعكاس رؤية ىذه ادلدرسة على سياسة الواليات 

ه ادلغرب، ولذلك فقد سبيزت ىذه ادلرحلة بوجود تناقضات يف ادلواقف ادلتحدة اخلارجية ذبا
 األمريكية ذباه العديد من القضايا. 

إف موقف الواليات ادلتحدة من نزاع الصحراء الغربية خالؿ إدارة الرئيس "جورج بوش 
قضايا االبن"، تأثر بطبيعة التحوالت اليت عرفتها السياسة اخلارجية األمريكية، ذباه رلمل ال

الدولية، خصوصا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، حيث أف ادلوقف أصبح يف جوىره 
خاضع إلسًتاتيجية احلرب على اإلرىاب الدورل، اليت أصبحت ذريعة للسياسة اخلارجية 
األمريكية، تتفوؽ عليها مجيع الرؤى والتصورات، وىو ما غلعل أية سياسة أمريكية ذباه ادلملكة 

و إزاء نزاع الصحراء الغربية، ال تنفك أف تكوف نتيجة تصورىا لكيفية التعاوف مع ىذه ادلغربية أ
وعلى رغم الدعم ادلغريب الواضح  (،503، ص2005 – 2004)رحيمي،  اإلسًتاتيجية

للواليات ادلتحدة األمريكية يف قضايا التعاوف الثنائي يف اجملاالت األمنية واإلسًتاتيجية خالؿ 
ش االبن"، ظل ادلوقف السياسي األمريكي ادلبٍت على احلياد مستقرا، وإف كانت فًتة إدارة "بو 

الواليات ادلتحدة قد تدخلت يف ملفات أخرى مرتبطة بادلغرب، مثل زلاوالت الوساطة يف قضية 
ويف ىذا اإلطار ، بدون رقم صفحة(، 2009)سليمي،  "جزيرة ليلى" يف الصراع مع إسبانيا

أي تسوية على ادلغرب خبصوص الصحراء، وإف األمر ال يتعلق  بقضية  استبعد األمريكيوف فرض
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ىامشية وإظلا دبسألة مركزية للمغرب، وإف ىذا احلياد األمريكي جاء نتيجة العمل الدبلوماسي 
للملك "زلمد السادس" خالؿ زيارتو لواشنطن، وبسبب ىذا احلياد مت استبعاد سلطط التسوية 

ألمريكي يف رللس األمن "نغروبونيت"، والذي يتعلق دبخططي الذي حاوؿ تقدؽلو ادلندوب ا
، فهذا احلياد األمريكي يؤكد توفَت الشروط حلل سياسي واقعي (Sehimi,2001) "بيكر"

وهنائي يف إطار التعاوف مع اذليئات األشلية، حسب تعبَت ادللك "زلمد السادس" أماـ اجلمعية 
ياد األمريكي، عززت إدارة "بوش" تعاوهنا االقتصادي العامة لألمم ادلتحدة، ويف مقابل ىذا احل

 11والعسكري، وزلاربة اإلرىاب بعد األحداث اليت عرفتها الواليات ادلتحدة األمريكية يف 
 (.86، ص2008)خليد،  2001سبتمرب 

وبذلك ظل موقف احلياد ثابتا على رغم التطور ادلفاجئ يف موقف الواليات ادلتحدة  
، عرب سبرير اإلدارة األمريكية لبياف يقضي بدعم 2003يوليو  9م ادلتحدة يف من النزاع يف االم

خطة بيكر حلل النزاع يف الصحراء )إما استقاللية احملافظات الصحراوية ضمن إطار شللكة 
فيدرالية رلهولة الًتسيم احلدودي، أو القبوؿ بقرار تقسيم الصحراء(، وىو موقف أمريكي عابر 

سابق "بوش االبن" رلددا إذل التأكيد على أف حل قضية الصحراء، لن عاد بعده الرئيس ال
يفرض على ادلغرب بسبب حساسية ادللف يف سياستو الداخلية، وىذا ما أكده الرئيس "بوش 

للجمعية العامة  58االبن" يف اجتماعو مع ادللك "زلمد السادس" على ىامش أشغاؿ الدورة 
يف جوىره إذل إسًتاتيجية احلرب على اإلرىاب الدورل،  لألمم ادلتحدة؛ موقف "بوش" ىذا يعود

إذ أف السلوؾ األمريكي إزاء نزاع الصحراء ارتبط يف فًتة حكم "بوش االبن" دبسألة التعاوف 
ادلغريب يف زلاربة اإلرىاب، وقد حاوؿ ادلغرب توظيف ىذا النوع من التعاوف، وذلك ببلورة 

ية قضية الصحراء وسلاطر انتشار اجلماعات خطاب يستند إذل نوع من التقاطع بُت تسو 
اإلرىابية يف صحراء مشاؿ إفريقيا، لكن ىذا اخلطاب ظل زلدودا لكوف أطراؼ الصراع يف ملف 
الصحراء )ادلغرب واجلزائر( وجدا نفسيهما متساويُت من حيث درجة اطلراطهما يف السياسة 

ط األمريكي إذل تبادؿ ادلعلومات حوؿ األمريكية حملاربة اإلرىاب، بل مدفوعُت أحيانا ربت الضغ
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موضوع اإلرىاب وانتقاؿ اإلرىابيُت، خاصة بعد اإلعالف عن ميالد تنظيم القاعدة يف بالد 
 ، بدون رقم صفحة(.2009)سليمي،  ادلغرب اإلسالمي

إف التغيَت ادللموس يف السياسة اخلارجية األمريكية، حدث يف فًتة الحقة، على 
الدبلوماسي، فقد انطوت ىذه التطورات على دعم أوضح للمغرب، فقد ادلستوى التشريعي أو 

من أعضاء الكونغرس، رسالة ربوي على ضرورة تطبيق احلكم الذايت يف األقاليم  104أصدر 
اجلنوبية مع احًتاـ السيادة ادلغربية والوحدة الًتابية، وىي رسالة وجهوىا إذل وزيرة اخلارجية 

لى ضرورة استعانة األمم ادلتحدة بالواليات ادلتحدة األمريكية، "كوندوليزا رايس"، مؤكدين ع
وحلفائها إلغلاد تسوية سياسية دلسألة الصحراء، كما تلقى ادلغرب الدعم األمريكي من خالؿ 
ادلدير التنفيذي للمركز األمريكي ادلغريب للشؤوف السياسية يف واشنطن "روبَت ىورل"، قائال " إف 

مشروع احلكم الذايت تشكل مبادرة سياسية شجاعة"، فالتأييد األمريكي مبادرة ادلغرب بتقدمي 
ذلذه ادلبادرة جاء على لساف ادلندوب األمريكي السابق "جوف بولتوف" خالؿ اجتماع رللس 

، حينما قاؿ: "على ادلغرب تقدمي تفاصيل حوؿ مشروعو للحكم الذايت، 2006األمن يف أبريل 
لى قبوؿ ادلبادرة ادلغربية دلشروع احلكم الذايت ربت السيادة ومع تأكيد إدارة "بوش االبن" ع

ادلغربية، أما على ادلستوى الدورل فقد انعكس ادلوقف األمريكي على األمم ادلتحدة، سواء يف 
رللس األمن أو اجلمعية العامة، بدعم ىذه ادلبادرة، ويعزز ىذا الدعم امتناع الواليات ادلتحدة 

صلحة ادلشروع اجلزائري، ادلعارض للمشروع ادلغريب للحكم الذايت يف األمريكية، عن التصويت دل
 (.88 – 86، ص ص2008)خليد،  الصحراء"

أعربت ادلتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية "ليسلي  2007فرباير  14ويف  
فيليبس"، يف أعقاب ادلباحثات اليت أجراىا الوفد ادلغريب مع مسؤولُت أمريكيُت كبار، عن تقدير 
الواليات ادلتحدة األمريكية للخطة اليت أطلقها ادلغرب، وأوضحت "نيكوال بورنيز" مساعد كاتب 

 الشؤوف السياسية، التقى وفدا وزاريا رفيع ادلستوى دلناقشة ىذه اجلهود، هبدؼ إعداد الدولة يف
مقًتح ذي مصداقية لتسوية قضية الصحراء، وأضافت ادلسؤولة األمريكية أف "بورنيز" دعا 



                                         2016 -1990ادلوقف األمريكي جتاه القضايا العربية                   العاشرالعدد -رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

324 

 

، 2008)خليد،  احلكومة ادلغربية إذل استكماؿ مسلسل اإلعداد وادلشاورات كما ىو مقرر
 (.88ص

مر أنو ؽلكن ربليل السياسة األمريكية الراىنة ذباه قضية الصحراء، من خالؿ وواقع األ 
مقارنة مواقف كل من اإلدارة والكونغرس األمريكيُت، ذلك أف إدراؾ ىذه ادلواقف من داخل 
ادلؤسستُت يسمح لنا بقياس درجة أعلية ملف الصحراء بالنسبة إذل الواليات ادلتحدة األمريكية، 

" ليس موحدا ذباه قضية الصحراء، إذ ىناؾ مؤيدوف للمغرب بنوا حججهم فموقف "الكونغرس
على العالقات التارؼلية وعلى ادلوقف من احلرب على اإلرىاب، وقضية الشرؽ األوسط والتطور 
الدؽلقراطي داخل ادلغرب، مقابل ىذا التأييد ىناؾ مواقف معارضة للمغرب على قاعدة مبدأ 

ي وانتهاكات ادلغرب حلقوؽ اإلنساف يف الصحراء، فضال عن تقرير ادلصَت للشعب الصحراو 
رفض البعض استغالؿ ادلغرب لثروات الصحراء الغربية، واعتبار العالقات التارؼلية بُت البلدين 
رلرد جزء من ادلاضي، باإلضافة إذل ىذا التباين، ىناؾ مواقف شبو زلايدة سبيل إذل النظر إذل 

مي، أكثر من معاجلة القضية كأزمة بُت البوليساريو وادلغرب. أما قضية الصحراء يف بعدىا اإلقلي
على مستوى اإلدارة األمريكية فقد انتقلت إدارة "بوش" يف مرحلة أوذل إذل الضغط حُت ىدد 
"جوف بولتوف" السفَت األمريكي السابق لدى األمم ادلتحدة، بسحب البعثة الدولية من 

غة احلياد ادلدعـو خبطاب الشرعية الدولية، متجاوزة بذلك الصحراء، لتعود يف مرحلة أخرى إذل ل
مرحلة الضغط، ويفسر ىذا التناقض والغموض يف ادلوقف األمريكي باختيار الوقوؼ على مسافة 
ال تقلق وال ترضي الشريكُت واحلليفُت اإلسًتاتيجيُت للواليات ادلتحدة األمريكية، بدرجات 

)سليمي،  الوقت نفسو طريف الصراع )ادلغرب واجلزائر( متفاوتة يف ادلنطقة، واللذين علا يف
 ، بدون رقم صفحة(.2009

إف ما ؽلكن استنتاجو يف ىذه ادلرحلة، وجود مواقف متذبذبة ومتناقضة تعود إذل 
تناقض مواقف ادلغرب واجلزائر، وزلاولة الواليات ادلتحدة إرضاء الطرفُت، فضال على إف موقف 

ف ادلصاحل األمريكية يف ادلغرب سلتلفة عن مصاحلها يف اجلزائر، الواليات ادلتحدة يفسر بكو 
فادلغرب يف السياسة األمريكية حليف يعود إذل زمن احلرب الباردة، وىو يشكل حاليا مدخال 
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اسًتاتيجيا للواليات ادلتحدة يف إفريقيا  وجنوب أوروبا، كما يشكل مدخال سياسيا يف -جيو
ب رلاالت اإلصالح وبناء ادلعادالت الدؽلقراطية يف ادلنطقة، أما العادل العريب، ويستعمل يف ذبار 

اجلزائر فهي اكتشاؼ اقتصادي للواليات ادلتحدة يف مشاؿ إفريقيا تعود لفًتة ما بعد احلرب 
الباردة، كما ىي سوؽ استثماري مستقبلي تتنافس فيو مع بقايا أطراؼ احلرب الباردة )الصُت( 

 يف ادلنطقة. 
 (:2016ـــ  2009أوباما )إدارة باراك   -4

لعل من األعلية دبكاف، إلقاء الضوء على شخصية "أوباما" من عدة زوايا، للوقوؼ 
على أسباب ما حدث من تغيَت يف تناوؿ ملف الصحراء، فهو ينتمي إذل احلزب الدؽلقراطي، 
وىو حزب ؽليل إذل االنكفاء عن القضايا الدولية واالىتماـ بالقضايا الداخلية، ومن الطبيعي أف 

نظرتو للقضايا اخلارجية، وخاصة القضايا الصغَتة اليت ال تتعلق بالصراعات  ينعكس ذلك على
اإلسًتاتيجية الكربى، وال سبس ادلصاحل احليوية للواليات ادلتحدة، شلا جعلو يًتؾ معاجلة ىذه 

شلا غلعل ىذه القضية مرتبطة برؤية وزير اخلارجية  ؛القضايا لوزارة اخلارجية وليس البيت األبيض
 وزير.وليس ال

كما أف "أوباما" يف األصل، مناضل من اجملتمع ادلدين، كرس حياتو للنضاؿ من أجل 
حقوؽ اإلنساف، ومن الطبيعي أف ينعكس ذلك على رؤيتو لقضية الصحراء، اليت يراىا قضية 

 حقوؽ إنساف وذلك ىو سبب توسع ىذه النظرة يف عهده.
د ونوع من الًتدد، دبا يف ذلك فضال على أف سياستو اخلارجية تعاين من ارتباؾ شدي

رؤيتو للقضايا الكربى، ومن الطبيعي أف ينعكس ذلك على موقفو من قضية الصحراء فيتسم 
بالتذبذب، ومن أسباب ىذا الًتدد كونو دؽلقراطي يدعو للسالـ، لكنو تورط يف سياسات سلفو 

 اصلها."بوش"، شلا جعلو مًتددا ال يستطيع العودة عن ىذه السياسات وال أف يو 
كما أف قضية الصحراء يف ادلنظور األمريكي قضية صغَتة ليست إسًتاتيجية، شلا 

 غلعلها ظرفية تتحرؾ مع حركة الدبلوماسية ادلغربية.
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عليو فمنذ أف وصل الرئيس "باراؾ أوباما"، إذل احلكم يف الواليات ادلتحدة األمريكية، 
شهدت عالقات الواليات ادلتحدة األمريكية مع ادلغرب فتورا، رغم اجملهودات اليت كانت تقـو 
هبا كاتبة الدولة السابقة يف اخلارجية األمريكية "ىيالري كلينتوف"، واليت حافظت على نوع من 

توازف،  شلا جعلها ادلخاطب الرئيسي للمغرب وادلدافعة عن مصاحلو، وأصبح ملف ادلغرب يف ال
يد اخلارجية أكثر منو يف يد البيت األبيض، وتربز الزيارات اليت قامت هبا "كلينتوف" للمغرب 
 وتوقيع اتفاقية الشراكة االسًتاتيجية مدى دفاع "كلينتوف" عن ادلغرب، يف وقت دل يكوف فيو أي
اتصاؿ مباشر بُت "باراؾ أوباما" وادللك "زلمد السادس" خالؿ الوالية األوذل للرئيس "أوباما"، 
وبعد رحيل "كلينتوف" وقدـو وزير اخلارجية اجلديد "جوف كَتي" وجد ادلغرب صعوبة يف التحاور 

وزارة معو، وػلتل "كَتي" موقعا قويا يف السياسة اخلارجية انطالقا من الكونغرس، قبل توليو 
اخلارجية، ودل يسبق للمغرب أف وجو لو أي دعوة يف ادلاضي عندما كاف يرأس جلنة العالقات يف 
رللس الشيوخ، ويعترب "كَتي" من ادلساندين حلل تقرير ادلصَت يف نزاع الصحراء، وكاف "كَتي" 

 2002قد وقع رسالة شهَتة رفقة أعضاء آخرين من رللس الشيوخ، يطالب وزير اخلارجية سنة 
 ، بدون رقم صفحة(.2013)رلدويب،  "كولن باوؿ" تطبيق تقرير ادلصَت يف الصحراء

ومع توذل "جوف كَتي" ىذا ادلنصب، الذي ال تربطو نفس العالقات القوية، اليت  
ربطت "ىيالري" بادلغرب، استغلت جهات أمريكية موالية للجزائر ىذا الوضع، لتدفع يف اذباه 

بة منها، وسبثل ذلك على اخلصوص يف احلمالت اليت كانت تقودىا ازباذ واشنطن دلواقف قري
"كَتي كينيدي"، رئيسة "منظمة كينيدي للعدالة و حقوؽ اإلنساف"، باإلضافة إذل ادلواقف 
األخرى لبعض اللوبيات، دورا يف التأثَت على صانعي القرار يف الواليات ادلتحدة األمريكية، 

قوة العظمى يف اذباه مساندة انفصاؿ الصحراء، وؽلكن القوؿ لتعديل ادلوقف الكالسيكي ذلذه ال
إف قمة ىذا التوتر حصلت عندما تقدمت شلثلة الواليات ادلتحدة األمريكية دبجلس األمن 
"سوزاف رايس"، دبقًتح توصية تنص على إسناد مهمة مراقبة حقوؽ اإلنساف للبعثة األشلية يف 

ارجية مسودة القرار الذي ينص على مراقبة حقوؽ الصحراء، كما أرسلت وبطلب من وزارة اخل
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اإلنساف إذل رلموعة أصدقاء الصحراء الغربية ) إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الواليات 
 .(2013)مسودة قرار تكليف ادلينوروسو،  ادلتحدة(

شلا دفع ادلغرب إذل شن ىجـو ديبلوماسي، أرغم واشنطن على سحب ادلقًتح، ويف  
، الذي مدد والية البعثة عاما كامال 2099تبٌت رللس األمن باإلمجاع القرار 2013 أبريل 25

، دوف تبٍت مشروع قرار تقدمت بو الواليات  2014حىت أبريل  2013اعتبارا من آخر أبريل 
ادلتحدة، يتضمن توسيع صالحياهتا لتشمل مراقبة أوضاع حقوؽ اإلنساف يف اإلقليم، وقد 

ي يف توتر العالقات بُت واشنطن والرباط، اليت اعتربتو مساسا بسيادهتا، تسبب ادلشروع األمريك
بناء عليو قررت إلغاء التدريبات العسكرية ادلشًتكة اليت ذبريها سنويا مع اجليش األمريكي واليت 
تعرؼ "دبناورات األسد اإلفريقي"، من دوف تقدمي تربيرات، كما أرسل بعثة دبلوماسية رفيعة 

رسالة من ادللك "زلمد السادس" إذل حكومات العديد من الدوؿ دائمة العضوية ادلستوى لنقل 
يف رللس األمن، وتلقي ىذه التطورات الضوء على األسباب اليت تقف خلف ادلبادرة األمَتكية، 
ومنها رحيل "ىيالري كلينتوف" اليت كانت من الداعمُت للحكومة ادلغربية يف إدارة "أوباما" 

ذلك تأثَت مركز "روبرت كينيدي للعدالة وحقوؽ اإلنساف"، ادللتـز بقضية  األوذل، يضاؼ إذل
الصحراء الغربية، ومحالت الضغط اليت ؽلارسها يف أوساط احلزب الدؽلقراطي األمريكي، فضال 
عن ذلك، تأثرت مكانة ادلغرب يف واشنطن سلبا بعدما سحبت السلطات ادلغربية ثقتها من 

ـ لألمم ادلتحدة يف الصحراء الغربية، "كريستوفر روس"، يف صيف ادلبعوث اخلاص لألمُت العا
)عادت فقبلت بو ربت تأثَت الضغوط من الواليات ادلتحدة واألمم ادلتحدة(، ويف أبريل  2012
، أوصى التقرير السنوي الذي أصدره باف كي موف عن النزاع، بػػ "مزيد من االلتزاـ 2013

 الصحراء الغربية وادلخيمات على السواءالدورل" دلراقبة حقوؽ اإلنساف يف 
(Molina,2013). 

وزبفي ىذه التطورات السلبية، موقفا غَت ودي من طرؼ "أوباما" ذباه ادلغرب، شلا  
ضاعف من برودة العالقات بُت الرباط وواشنطن، غَت أف ىذه الوضعية أخدت يف التغَت، 

الرئيس "أوباما" بادللك "زلمد بشكل تدرغلي، إذل أف وصلت إذل لقاء القمة، الذي مجع 
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السادس"، يف البيت األبيض، وإصدار البياف ادلشًتؾ، الذي يعترب مقًتح ادلغرب حوؿ احلكم 
الذايت يف الصحراء "جديا وواقعيا و ذا مصداقية"، وىو ادلوقف الذي سبق أف عربت عنو سابقا 

على ذبميده، شلا جعل عالقة  إدارة الرئيس السابق، "جورج بوش"، قبل أف تعمل إدارة "أوباما"
البيت األبيض مع ادلغرب، تقتصر على مستوى وزارات اخلارجية، ودل يتم أي لقاء بُت ادللك 
"زلمد السادس" و"أوباما"، خالؿ الوالية األوذل للرئيس األمريكي، وكذلك يف الوالية الثانية حىت 

أف اتفاقات البلدين على ، لكن ىذا دل يكن يعٍت 2013نوفمرب  22القمة اليت سبت يـو 
 سلتلف ادلستويات، االسًتاتيجية، واالقتصادية والديبلوماسية قد تراجعت، بل ظلت متواصلة

 )العلمي، بدون تاريخ(.
بالتحديد من الرئيس لعالقات، جاء من البيت األبيض، و إف التعديل الذي حصل يف ا

حوؿ اإلسًتاتيجي، الذي بدا "أوباما"، وقد تداخلت يف كل ىذا عدة عوامل، من أعلها الت
واضحا يف الدور الذي كانت تلعبو الواليات ادلتحدة األمريكية كقطب وحيد يف العادل، والذي 
تراجع بعد ادلوقع ادلتميز الذي انتقلت إليو الصُت، كقوة اقتصادية كبَتة، والعودة القوية لروسيا 

طقة، لذلك فإف سلتلف ىذه التحوالت، يف الساحة الدولية، باإلضافة إذل الربيع العريب يف ادلن
فرض أيضا على البيت األبيض تعديل سياساتو، خاصة بعد أف أصبح اإلرىاب األصورل ؽلتد يف 

ب، باستقراره، وبصمود مناطق متعددة، ووصل إذل بلداف الساحل اإلفريقي، كل ىذا ساعد ادلغر 
من اإلقليمي، على أف يربز  بثبات إسًتاتيجيتو ضد التطرؼ وعملو على تعزيز األمؤسساتو، و 

كمخاطب أساسي يف ادلنطقة. لكن البد من أخذ معطى حاسم يف ىذه اخلريطة، وىو الدور 
التارؼلي الذي لعبو ادلغرب يف الصراع العريب اإلسرائيلي، وىو الذي غلعل منو زلورا أساسيا يف 

غرب، كاف نتيجة عدة التوازف، لذلك فإف التعديل الذي طرأ يف السياسة األمريكية ذباه ادل
عوامل، شلا يعٍت أنو قد يتحوؿ، خاصة وأف البياف ادلشًتؾ، أكد على عدة مواقف مثل تأكيد 
مسار اإلصالحات الدؽلقراطية واحًتاـ حقوؽ اإلنساف، وىي النقاط اليت على ادلغرب أف 

)العلمي،  اخليةيأخذىا بعُت االعتبار، ليس يف عالقاتو الدولية، بل أيضا يف معاجلة ربدياتو الد
 بدون تاريخ(.
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نوفمرب  22وعقب اللقاء الذي مجع الرئيس األمريكي بادللك ادلغريب "زلمد السادس"  
بواشنطن نشر البيت األبيض بيانا مشًتكا، كرس فصال كامال دلسألة الصحراء الغربية،  2013

ادلغربية، واألمن اإلقليمي -إضافة إذل اجلوانب األخرى اخلاصة بالعالقات الثنائية األمريكية
إلرىاب بالقارة االفريقية والسالـ يف الشرؽ األوسط، ويشَت بياف الرئاسة األمريكية ومكافحة ا

بوضوح إذل أف ملف الصحراء الغربية غلب أف يعاجل يف إطار األمم ادلتحدة، وذلك من خالؿ 
دعم الواليات ادلتحدة التاـ للمفاوضات اليت تقودىا األمم ادلتحدة، ومبادرات ادلبعوث 

العاـ األشلي إذل الصحراء الغربية "كريستوفر روس"، مع حث ادلغرب وجبهة الشخصي لألمُت 
البوليساريو على العمل من أجل التوصل إذل حل، وقد كاف السيد "روس" قد أطلع مؤخرا رللس 
األمن عن عدـ تنظيم جولة جديدة من ادلفاوضات بُت طريف النزاع، إال يف حاؿ "ربسن اآلفاؽ" 

اع مشًتؾ، ولبلوغ ىذا اذلدؼ أعلن حينها عن مقاربة جديدة من خالؿ ادلرتبطة بتنظيم اجتم
إطالؽ مرحلة جديدة من ادلفاوضات، تقـو على مبادالت ثنائية منفصلة مع كال الطرفُت ادلغرب 
وجبهة البوليساريو، وخبصوص مسألة حقوؽ اإلنساف، فقد أحل أعضاء من الكونغرس األمريكي، 

لية، والصحافة األمريكية على حبثها بصفة أولوية، من ىذا ادلنظور وادلنظمات غَت احلكومية الدو 
العاىل ادلغريب أكدا على التزامهما ادلشًتؾ بتحسُت األبيض إذل أف الرئيس "أوباما" و أشار البيت 

ية من أجل االستمرار "يف محاية الظروؼ ادلعيشية لسكاف الصحراء، واتفقا على العمل سو 
  (.2013)وكالة األنباء اجلزائرية،  الصحراء الغربية ترقية" حقوؽ اإلنساف يفو 

وسباشيا مع السياسة األمريكية الثابتة على مدى سنوات عديدة، فإف الواليات ادلتحدة 
األمريكية أكدت بشكل واضح على أف ادلخطط ادلغريب للحكم الذايت بالصحراء " جدي 

تلبية تطلعات سكاف الصحراء، إذل تدبَت وواقعي وذو مصداقية"، وؽلثل " مقاربة شلكنة من شأهنا 
شؤوهنم اخلاصة يف إطار من السلم والكرامة"، وتعهد الرئيس "أوباما" دبواصلة دعم اجلهود الرامية 
إذل إغلاد حل سلمي ودائم ومقبوؿ، من لدف األطراؼ لقضية الصحراء، مؤكدا أف الواليات 

تحدة، دبا فيها عمل ادلبعوث الشخصي ادلتحدة تدعم ادلفاوضات اليت تشرؼ عليها األمم ادل
لألمُت العاـ لألمم ادلتحدة "كريستوفر روس"، وناشد األطراؼ العمل من أجل إغلاد حل 
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مؤكدين على العمل ادلشًتؾ لتحسُت ظروؼ عيش ساكٍت الصحراء، والعمل سوية على سياسي،
وادلنظمات غَت مواصلة محاية حقوؽ اإلنساف فيها، الذي نددت كاتبة الدولة والكونغرس 

 (.2013)جريدة أخبارنا ادلغربية،  بانتهاكات حقوقو والنهوض هبا يف ادلنطقةاحلكومية الدولية،
 خامتة

وبناء على ما سبق تتضح مشاريع اخلارجية األمريكية ذباه ادلنطقة، فاحتالؿ ادلغرب 
ادلغرب، وإذا   مكانة رئيسية ستجعل اإلدارة األمريكية تتبٌت ملف الصحراء دبا يصب يف مصلحة

ما احتلت ادلغرب مكانة ىامشية ستجعل اإلدارة األمريكية تورل اىتماما للصحراء دبا ال يصب 
يف مصلحة ادلغرب، والوقائع التارؼلية تؤكد ىذا التوجو، فعندما احتاجت واشنطن ادلغرب يف 

اصرة فرنسا يف سلططات معينة، مثل مكافحة اإلرىاب وتوقيع اتفاقيات التبادؿ التجاري احلر، حمل
منظمة التجارة العادلية، وكذلك رسم خريطة جيوسياسية للشرؽ األوسط الكبَت، قامت بتجميد 
ملف الصحراء، وعندما دل يعد ادلغرب ػلتل مكانة يف أجندهتا، ازبذت موقفا قويا ىز العالقات 

طور، مسودة ومن نتائج ىذا الت الثنائية، أي مسودة القرار الذي تقدمت بو "سوزاف رايس"،
القرار األمريكي بتكليف قوات "ادلينورسو" دبراقبة حقوؽ اإلنساف، واليت رغم سحبها فقد 
وضعت سقفا عاليا حلقوؽ اإلنساف على ادلغرب احًتامو، وىو ما غلري حاليا نسبيا، وىذا مرده 

 ، بدون رقم صفحة(.2013)رلدويب،  الضغط الدورل
كية عن اقًتاحها توسيع صالحيات بعثة وكما يبدو أف تراجع اإلدارة األمري 

"ادلينوروسو" األشلية لتشمل حقوؽ اإلنساف يف الصحراء، ىو عبارة عن قراءة جديدة لطبيعة 
ربالفاهتا يف ادلنطقة، وإدراكا منها بأعلية دعم وتكثيف عالقاهتا مع ادلغرب الذي أصبح دبثابة 

لكن ادلوقف  ون رقم صفحة(،، بد2014)العروسي،  منرب جديد لالنطالؽ إذل إفريقيا
األمريكي مستقبال من الصحراء سيتضح أكثر، على ضوء ادلكانة اليت سيحتلها ادلغرب يف رؤية 
اإلدارة األمريكية، ضلو القارة اإلفريقية، وبعيدا عن الشعارات مثل "احلليف االسًتاتيجي" و"أوؿ 

ورات خريطة ادلصاحل، فادلقارنة بُت دولة اعًتفت بالواليات ادلتحدة"، اليت دل تعد تصمد أماـ تط
األجندة الدولية للواليات ادلتحدة للعقدين ادلقبلُت ومنها اخلاصة بإفريقيا أساسا وأجندهتا 
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للسنوات ادلاضية، معطى ضروريا لفهم ادلوقف األمريكي الذي سيتبلور بوضوح أكثر يف نزاع 
 ، بدون رقم صفحة(.2013)رلدويب،  الصحراء مستقبال
أف تغَت اإلدارات األمريكية ال يؤثر بشكل قوي على  إىل خلصت الدراسةوبذلك 

ادلواقف ادلعروفة لإلدارات السابقة من القضايا اإلقليمية بشكل عاـ، وعلى اعتبار أف صياغة 
مواقف اخلارجية األمريكية بالنسبة ذلذا النوع من القضايا، ال ترتبط دبوقف إدارة معينة، بقدر ما 

 احليوية للواليات ادلتحدة األمريكية يف اجملموعة الدولية، وعملية ازباذ القرار يف ترتبط بادلصاحل
الواليات ادلتحدة ال ترتبط باجلهاز التنفيذي دبفرده، بل ىي عبارة عن صيغة خلالصة ادلواقف 
اليت تعرب عنها عدة مؤسسات معروفة مثل رللس األمن القومي، ووزارة اخلارجية والبنتاغوف، 

ز الدراسات واألحباث اإلسًتاتيجية، والبيت األبيض يف هناية ادلطاؼ، وكذلك احلكومة ومراك
األمريكية تبقى دبثابة القناة اليت تبلور رلموعة تلك ادلواقف وتقـو بصياغتها يف آلية ازباذ القرار، 

ضية وبالتارل ما كاف من ادلنتظر أف تعرؼ السياسة اخلارجية األمريكية ربوالت كربى خبصوص ق
 الصحراء، وأف اجلمود مقصود لإلبقاء على القضية حية الستخدامها يف الوقت ادلناسب .
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