
 

 

 مشكالت ما بعد االنفصال.. جنوب السودان والصحراء المغربية نموذًجا

 أحمد التالوي  -كتب
 باحث مصري في شئون التنمية السياسية

دوائرها، بقضية ربما تمثل مستقبل اليمن بأسره في تنشغل الساحة اليمنية في الوقت الراهن، بمختلف 
الحرب الراهنة، وهي قضية مستقبل الوحدة الجيوسياسية الفترة المقبلة، والسيما في إطار ترتيبات ما بعد 

 أو الوحدة الترابية للدولة اليمنية.
قد مثَّلت أماني الشعب اليمني بمختلف شرائحه، وَحَوْت الوحدة اليمنية في البداية، وجب التأكيد أن 

، صالحهموم في طياتها الكثير من أمانيه في مستقبل أفضل، في وطن قوي يدافع عن حقوق أبنائه
 ويحمي مقدراتهم وثرواتهم، ويضمن مستقبل األجيال القادمة.

قليمية؛ فإن الرهان األساسي  وفي ظل تفاعل مشروع االنفصال الراهن، والذي ترعاه قوى داخلية وا 
 عن مصالحه األصيلة في مشروع الوحدة اليمنية.على الشعب اليمني في أن يدافع 

تدخل في إطار كونها معركة رأي عام، على قلوب وعقول وفي هذا اإلطار، فإن المعركة باتت 
 الجماهير اليمنية.

وبالتالي؛ فإنه، وقبل الحديث عن تفاصيل المؤامرة الراهنة على وحدة اليمن، ومشروع تفكيكه الذي 
؛ فإنه من األهمية بمكان، التأكيد على أن االنفصال ليس في مصلحة أي طرف في ترعاه هذه القوى 

 ألطرف التي ترعى مشروع االنفصال والتقسيم في الوقت الراهن.اليمن، حتى ا

وهذا لن يتأتى من دون الحديث عن تجارب سابقة لكيانات انفصلت، من دون أن تملك مقومات 
كما في الحالة اليمنية، لمخططات إقليمية ودولية، وكيف أدى ذلك إلى أضرار  –كذلك  –الدولة، واستجابًة 

عشرات اآلالف من القتلى، ومئات اآلالف، وربما ماليين من المشردين، بسبب  ال حصر لها، شملت سقوط



 

 

هذا االنفصال، مع وقوع القيادات التي تولت زمام األمور في هذه الكيانات بعد انفصالها عن األوطان األم، 
ت التي النقالبات واالنقالبات المضادة، بل ودفع بعضهم حياته ذاتها نتيجة عدم رشادة الخيارافي فخ ا

تبنوها في هذا اإلطار، وكونهم تركوا أنفسهم نهبًة لسياقات سياسية ال تعني األوطان، وكذلك رهينة إلرادات 
 أطراف أخرى.

التجارب التي شهدها العالم العربي، النفصال أو ا اإلطار، تناقش هذه الورقة، بعض وفي هذ
التجارب الكثير من الويالت واألزمات "استقالل" بعض الكيانات عن أوطانها األم، وكيف حملت هذه 

 اإلنسانية والسياسية للمجموعات التي رأت أن تستقل في دويالت عن دولها األم.

 

 جنوب السودان.. حرب أهلية قبل االنفصال وبعده!

ُتعتبر قصة انفصال جنوب السودان عن الوطن األم، أحد أهم التجارب التي لها داللة في أكثر من 
ما يتعلق بالمشروع االستعماري الغربي وصيروراته التاريخية في عالمنا العربي واإلسالمي، اتجاه، سواء في

أو كيف يخطط خصوم األمة فيما يتعلق بعملية تفكيك المركزيات الكبرى، والسير بدول المنطقة عكس 
السياسي اتجاه الوحدة، والتي أسست ذات يوم لقوى كانت األكبر واألقوى في كثير من مراحل التاريخ 

 واإلنساني العام.

بدأت عملية فصل جنوب السودان عن الوطن األم في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، ضمن 
سياقات االحتالل البريطاني لمصر والسودان، وقت حكم الخديوي توفيق، مع بدء الدولَتْين االستعماريََّتْين 

ناطق النفوذ في هذه البقاع النائية من التخوم األكبر في ذلك الحين، بريطانيا وفرنسا، في توزيع م
 الجنوبية لألمة العربية.

فبعد أن تم تفكيك اإلمبراطورية التي أسسها الخديِو إسماعيل، ووصلت إلى أعالي النيل في قلب 
أفريقيا، عملت بريطانيا على استبعاد العناصر التي تتنمي إلى شمال السودان، من العرب المسلمين، 

شمال خط االستواء، مع  3من جهاز اإلدارة المحلية في المناطق التي تقع جنوب خط عرض  والمصريين،



 

 

إلغاء التعليم باللغة العربية في هذه المناطق التي كانت بالفعل شبه مجهولة بالنسبة ألوروبا في ذلك 
 الحين.

ووثنية في غالبية  كانت هذه المناطق في غالبيتها تنتمي إلى قبائل أفريقية صميمة في "أفريقيتها"،
انتمائها الديني، عدا بعض المسيحيين المتناثرين في عدد من المناطق التي كانت قد وصلت إليها 
رسال حمالت تنصيرية بروتوستانتية إنجيلية، أي على  اإلرساليات الكاثوليكية، وحتى هذه تم استبعادها، وا 

 مذهب الكنيسة التي تنتمي إليها إنجلترا.

العقود التي سبقت إعالن استقالل السودان، ونشوب الحرب األهلية األولى في تلى ذلك، وعبر 
الجنوب، في الخمسينيات، سلسلة من اإلجراءات التي هدفت إلى تكريس االنفصال الفعلي بين الشمال 
 والجنوب، من بينها ترسيم الحدود اإلدارية بين اإلقليَمْين، والتي تحولت بعد ذلك إلى حدود شبه سياسية،

من سلطات االحتالل، مع ينبغي على من يريد عبورها من أهل الشمال، الحصول على تصاريح خاصة 
 م.1928فرض اللغة اإلنجليزية كلغة رسمية لإلقليم بدًءا من العام 

وبعد إعالن استقالل السودان، استمرت القوى الغربية في دعم حركات التمرد في جنوب السودان، 
رات وشعارات غير صحيحة في جوهرها، تتعلق بأن أهل الشمال من العرب مثل "أنيانيا"، تحت مبر 

 المسلمين، يضطهدون السود المسيحيين في المناطق الجنوبية.

فكانت أول خطوة من خطوات االنفصال السياسي الفعلي، عندما تم االعتراف بالحكم الذاتي للجنوب 
ده الحرب األهلية السودانية الثانية، عام م، في ظل حكم جعفر نميري، الذي اندلعت في عه1972عام 

 أطولواحدة من  عتبرتُ ، والتي )أو قرنق وفق كتابة اإلخوة السودانيين( م، بقيادة جون جارانج1983
 العشرين. القرن التي شهدها  الحروب وأعنف

نهى م، والذي أ2005في العام  " في كينيا،نيفاشا"فالحرب استمرت رسميًّا حتى التوقيع على اتفاق 
رسميًّا الحرب األهلية في السودان، من خالل االعتراف بحق تقرير المصير للجنوبيين، أي انها استمرت 

كما تسببت  ،، بخالف المقاتلين، بأعداد غير محددةمدنيحوالي مليوَنْي مواطن  ضحيتها وراحو عاًما،  22



 

 

 العالمية الحرب منذدنيين مواطن، وهي حصيلة هي األكبر للضحايا الم ماليين 4 منفي نزوح أكثر 
 الثانية،

هذا بخالف ما دفعته السودان بسبب هذه العقود من عدم االستقرار، من انقالبات وانقالبات مضادة، 
قليم جبال النوبة،  وتعطل حركة التنمية، وظهور حركات انفصالية أخرى، مثل الحال في إقليم دارفور، وا 

تخوض  –مثل دارفور  –بها حركات انفصالية، وبعضها بحيث يمكن القول، إن كل أقاليم السودان 
 االنفصالية صراعات بين بعضها البعض.الحركات 

المهم، أنه بموجب اتفاق "نيفاشا"، تم تنظيم استفتاء على "حق تقرير المصير"، أو بمعنًى أدق، 
جنوب السودان من ذات العام، تم إعالن م، ثم، وفي التاسع من يوليو 2011، في يناير انفصال الجنوب

 كدولة مستقلة من دون أن تملك أدنى مقومات الدولة.

ولذلك كان من المنطقي أن تتحول هذه الدولة إلى ساحة قتال في السنوات التالية لالنفصال، بحيث 
لم تعرف االستقرار سوى ألقل من عاَمْين؛ حيث اندلعت الحرب األهلية بين الرئيس سيلفا كير ميارديت، 

 لسابق، رياك مشار.وبين نائبه ا

واستمرت هذه الحرب إلى اآلن، وأدت إلى مقتل ونزوح عشرات اآلالف من مواطني هذا البلد، الذي 
وهو من أهم  –حصل على ثاني أعلى درجة على مقياس الدول الهشة أو الدول الفاشلة، أي تلك الدول 

ذية( وسلطاتها األخرى المختلفة التي تعجز حكومتها )أي سلطتها التنفي –إشارات خطأ خيار االنفصال 
التي تكون جسم الدولة دستوريًّا، عن القيام بمهامها وفق صالحياتها الدستورية، وعلى رأسها حفظ األمن 
وضمان االستقرار وتنفيذ مخططات التنمية وباقي أركان أو معايير الحكم الرشيد، والتي تشمل التوزيع 

قامة القانون.العادل للثروة والسلطة، وحماية حقوق اإل   نسان وا 

وهناك الكثير من المعالم التي توضح أن الجنوبيين لم يحصدوا ثمار "حرب االستقالل" التي خاضوها 
 منذ الخمسينيات وحتى اآلن.



 

 

فبجانب أن االنفصال لم يحقق لهم األمن واالستقرار وال الرفاهية المنتظرة؛ فإنه تبدو تأثيرات القوى 
ليم، وهو ما يعني أنه لم يملك في أي وقت من األوقات سيادته وال استقالل الخارجية واضحة على اإلق

حقيقي، وأنه كان جزء من مؤامرة دولية معقدة لتقسيم أكبر بلد عربي، وهو السودان، والصراع على موارده 
 الطبيعية، وخصوًصا النفط.

ة الفاعلة في األزمة، هو وليس أدل على أن مصالح الجنوبيين هي آخر ما تفكر فيه األطراف الحقيقي
؛ تم التخلص منه لسبب مهم، لمشروع دولة الجنوب؛ جون جارانج أنه متى انتهى دور الزعيم التاريخي

وهو أن جارانج، بحكم دوره التاريخي وشخصيته التي كانت محل إجماع أو على األقل صاحبة قبول عام 
م، أي 2005ُقِتل في أغسطس  –على قيد الحياة بين الجنوبيين، شعبيًّا وسياسيًّا؛ فإنه كان لو استمر 

 دولة الجنوب بعد انفصالها.لكان من الصعب إفشال  –بعد التوقيع على اتفاق "نيفاشا" بأشهر قليلة 

لذلك تم تنحيته بقوة القنابل، وقيل إن األمر راجع إلى خلل في محركات طائرته التي قضي فيها، ولكن 
 الحقيقة غير ذلك بطبيعة الحال.

إفشال دولة الجنوب، مرتبط  –كما في الحالة اليمنية بشكل أو بآخر  –األمر اآلخر الالفت، هو أن 
 بصراعات الشركات الدولية العمالقة العاملة في مجال النفط والطاقة.

فدولة الجنوب لو استمرت مستقرة، واستمتعت بخيراتها من الثروات الطبيعية؛ لكان ذلك معناه ضياع 
يون دوالر من جيوب شركات الطاقة كانت تصدر بها مشتقات نفطية إلى جنوب السودان، مل 350حوالي 

كما أن استقرار األوضاع كدولة في هذه المنطقة من أفريقيا، سيسمح باستقرار السودان، وتنفيذ مشروع 
 .)جونقلي بكتابة أهل السودان( قديم يضمن أمن مصر المائي، وهو مشروق قناة جونجلي

ى نفط جنوب السودن قديم ِقَدم األزمة ذاتها، وتجد شركات مثل شيفرون وهاليبيرتون والصراع عل
األمريكيَتْين، المرتبطَتْين بشخصيات نافذة في الحزب الجمهوري األمريكي، وعلى رأسهم نائب الرئيس 

مناطق، األسبق، ريتشارد تشيني، منافسة كبيرة من الشركات الصينية والفرنسية والبريطانية في هذه ال



 

 

ولذلك كان من األفضل تركها نهبة لعدم االستقرار، لضمان عدم دخول دول أخرى تنافس الشركات 
 األمريكية هناك.

ونصل هنا إلى نقطة مهمة في هذا الموضع، وهي تلك المتعلقة بماهية المقومات التي تملكها منطقة 
جنوب السودان لكي تتحول إلى دولة مستقلة تضمن استقرار ورفاهية وأمن أبنائها؟!.. الحقيقة أنه ال 

 يوجد إال أقل القليل.

لدينكا والدينكا نوير والشيُلك، وال يمكن فهذه المنطقة تعرف واحدًة من ألعن الحروب القبلية، بين ا
ن القبلي سوف يكون هو الغالب، ما لم  بحال من األحوال أن تستقر فيها حكومة مركزية قوية، ألن المكوِ 

على كل  –تضمن قوة مركزية أكبر، توزيع دقيق للمناصب والمهام، وهو ما كانت تقوم به الخرطوم 
م، بضمانة إقليمية 1983ع الحرب األهلية الثانية في العام قبل اندال –تحفظاتنا على جعفر نميري 

 ودولية، تمثلت في إثيوبيا والواليات المتحدة باألساس.

إًذا فهذه المنطقة ال تملك مقومات أن تنهض فيها سلطة مركزية قوية تحفظ االستقرار واألمن، 
 وتضمن استغالل ثروات البالد بشكل عادل.

م المهم في أي قرار استقالل أو انفصال إقليم ما عن الدولة األم وحكومته هو عامل الحسوهذا األمر، 
المركزية؛ وجود عوامل تضمن قيام سلطة مركزية قوية تحافظ على االستقرار واألمن، وتضمن رفاهية 

 الشعب.

ل وعدم توافر هذا الشرط، يجعل من استمرار هذا اإلقليم تحت سلطة الحكومة المركزية أقل ضرًرا بمراح
من االنفصال، فعلى أبسط تقدير، ماذا جنى الجنوبيون من انفصالهم عن الشمال؟!.. في كال الحاَلْين؛ 
سيان األمر؛ فقر ومرض ونزوح ودمار، ولكن مع فارق مهم، وهو أن أوضاعهم في ظل حكم مركزي في 

 الخرطوم قبل اندالع الحرب األهلية كان أكثر استقراًرا وأماًنا بشكل كبير.

ن المظالم التي يتكلم عنها البعض وقال إنها تحسم خيار االنفصال، ال تعود إلى ممارسات أي أ
في فترات االستقرار  –مهما كانت هويتها السياسية أو األيديولوجية  –الحكومات المركزية في الخرطوم 



 

 

نما تعود إلى الحروب األهلية والظروف التي تخلقها، والفارق ض خم للغاية في أثره التي عرفتها السودان وا 
 على تقييم األمور بين االستمرار في الوحدة وبين االنفصال.

 

 الصحراء المغربية.. تشريد الشعب الصحراوي بدياًل عن الحكم الذاتي!

أزمة الصحراء المغربية أو الصحراء الغربية النموذج الثاني الالفت الذي نختاره في هذا الفضاء، هو 
 نفصال عن الوطن األم، المغرب، أن يطلقوا عليه.كما يحلو لمروجي خطاب اال 

الساقية الحمراء ووداي الذهب، ي أو الرسمي لإلقليم، هو إقليم قوفي حقيقة األمر؛ فإن االسم الحقي
وهو المسمى الذي ُيطلق على اإلقليم الذي كان يحمل اسم الصحراء اإلسبانية، وقت سيطرة اإلسبان على 

 اإلقليم.

زمة اإلقليم في السودان؛ فإن دور القوى االستعمارية كان واضًحا منذ بداية أ وكما في حالة جنوب
منتصف السبعينيات، عندما بدأ االستعمار اإلسباني في ترتيب أموره للرحيل عن هذه المنطقة التي تتقاطع 

م أفريقيا؛ حيث لم يحسفيها حدود مهمة للعالم العربي في أقصى طرفه الغربي، مع إقليم غرب ووسط 
 مختلف القضايا العالقة في األقاليم التي سوف تنسحب منها.

وبشكل عام؛ فإن القوى االستعمارية عندما تعمد إلى هذه السياسة؛ فإنها تهدف إلى أمَرْين؛ األول 
هو إدخال الدول واألقاليم التي سوف تتركها في آتون صراعات ال تنتهي، تستنزف قواها البشرية وثرواتها، 

حراك التنمية واالنطالق الحضاري المفترض بعد خروج االسنعمار، أما األمر الثاني، فهو ترك وتعطلها عن 
بذور لتدخالتها مرة أخرى في األقاليم التي انسحبت منها بعد احتالل دام قروًنا طويلة، بحيث ال تخسر 

 مناطق نفوذها.



 

 

ما يبدو في التشابه الذي في  وهي سياسة شبه مسَتقر ٍّ عليها بين الدول االستعمارية الكبرى، وهو
سبانيا والبرتغال وفرنسا وهوالندا، عندما انسحبت هذه الدول من مستعمراتها  السابقة  سياسات بريطانيا وا 

 من أمريكا الجنوبية وحتى الشرق األقصى.

المهم، أن أزمة الصحراء قادت إلى أكثر من حرب بين المغرب وجيرانه، سواء الجزائر أو موريتانيا، 
م، عندما قبل الملك الحسن الثاني، ملك المغرب في ذلك الحين، قبول 1992نذ السبعينيات، وحتى العام م

 وساطة األمم المتحدة في األزمة.

في هذه األزمة قدم المغرب الحلول الممكنة للحفاظ على  السيادة على اإلقليم وفي ذات الوقت مراعاة 
، وهو الخيار الذي تبنته األمم المتحدة بعد الذاتي الحكمراح خصوصيته السكانية والجفرافية، فتقدم باقت

 .المغربية السيادة تحتإدارة كافة شؤونهم، ولكن  حق الصحراء لسكانى عطيُ ذلك، وفيه 

الصحراء، ودول اإلقليم والغرب التي تدعمها، بإقليم نفصال اال الساعية إلى  "البوليساريو"ولكن جبهة 
وبررته بأنه يتجاوز القانون الدولي في نقطة حق الشعب الصحراوي في  عمدت إلى رفض هذا المقترح،

 تقرير مصيره.

وهو ليس دفاًعا عن الحكومة المغربية ولكنه إلبراز أن هناك أطراًفا تدعم  –وحتى في هذه النقطة 
هذا  مبدأ االستفتاء، ولكن وقعت مشكلة منعتقبلت المغرب  –قضية التقسيم والتفتيت في عالمنا العربي 

الخيار الذي وافقت عليه جبهة "البوليساريو" كذلك بسبب نقطة مهمة، وهي هوية المقيمين في مخيمات 
 تندوف في الجزائر.

م، واستمرت حتى العام 1975وتأسست هذه المخيمات في خالل فترة الحرب التي اندلعت في العام 
 فيتقدمة في اإلقليم، واستقر بهم المقام الم المغربية القواتأمام  منم؛ حيث فر آالف الصحراويين 1976
 جنوب شرق الجزائر، ومنها خرجت جبهة "البوليساريو". تندوف والية في، مخيمات



 

 

"البوليساريو" بمعاونة الحكومة الجزائرية، قد عمدت ن والنقطة هنا هو أن السلطات المغربية تعتقد أ
ويين، ولكنهم ليسوا من أبناء اإلقليم، من إلى تسجيل أسماء اآلالف في هذه المخيمات كمواطنين صحرا

 أجل اإلخالل بميزان التصويت في أي استفتاء على تعديل المصير.

والسؤال اآلن نفسه الذي تم طرحه في حالة جنوب السودان، هو: ما هي مقومات الدولة في إقليم 
بة هي انه ال يملك أيًّا الصحراء لو أنه انفصل أو استقل عن المغرب، لكي يضمن مصالح أبنائه؟.. اإلجا

منها على المستوى الكوزموبوليتاني، أي أنه ال يملك المقومات المعيشية لكي يشكل حياة متكاملة بالنسبة 
 لسكانه.

فحتى موارده المائية التي كانت في إقليم الساقية الحمراء الشمالي، نضبت بسبب التحوالت المناخية 
ية مقومات في المجال الزراعي، بينما حتى الثروات المعدنية التي سنوات الماضية، بينما ال يملك أفي ال

 دفعت البرتغاليين إلى غزو الصحراء فيما مضى، ثبت أنها مزاعم غير صحيحة، وال وجود لها.

إًذا فكل ما سوف يحدث هو أن الصحراويين إذا ما أعلنت الصحراء دولة مستقلة، سوف ينتقلون من 
صحراء أخرى اوسع ال تملك الكثير من مقومات االستقالل واالكتفاء الذاتي،  مخيمات صحراء "تندوف"، إلى

 وبالتالي؛ فإنها سوف تتعرض إلى ذات المشكالت التي تعرضت لها دولة جنوب السودان الوليدة.

نما في عدم قدرة الدولة على تدبير الموارد الالزمة إلدارة  وليس شرًطا أن يتعلق األمر بحرب أهلية، وا 
المحليات، من إقامة مرافق ومجتمعات عمرانية، والقيام بأعباء مهامها االستراتيجية مثل األمن شؤون 
 والدفاع.

أمر حتمي، وهو زيادة معدالت الهجرة إلى الخارج، مع زيادة الحمل البشري على وهنا سوف يحدث 
أمام المواطنين في هذه  المناطق الحضرية القليلة في اإلقليم، وهو ما سوف يفاقم من المشكالت المعيشية

 الدولة المستقبلية.

ويختلف األمر في حال موافقة الصحراويين على خيار الحكم الذاتي الذي قبلته المغرب، وال يزال أحد 
خيارات األمم المتحدة لمعالجة األزمة؛ حيث وقتها سوف يتمكنون من الحصول على دعم الحكومة 



 

 

بها مختلف مقومات الحياة السليمة، مراكز حضرية وريفية حية، و المركزية في الرباط، والتنقل بحرية في 
بجانب التكامل مع األقاليم والمراكز األخرى في الدولة المغربية، سواء في المنتجات الزراعية، أو في 
الجانب المتعلق بالمواد الخام، وفق مبدأ تبادل المنفعة، وهو أحد أهم المبادئ التي ساهمت، ومنذ فجر 

 في استقرار التجمعات البشرية وتطورها حتى وصلنا إلى شكل الدولة الحديثة.التاريخ 

............. 

التي يقتضيها بقاء الجماعات وفي األخير؛ فإن كل االعتبارات الجيوسياسية واعتبارات المصلحة 
 عليه.البشرية نفسها، تفرض على قياداتها السياسية بحث جميع مالبسات األمر وعواقبه قبل اإلقدام 

بل إن اعتبارات التطور الحضاري تفرض عوامل الوحدة وليس الفرقة والتقسيم، فالحياة البشرية التي 
بدأت في صورة فردية يعيش فيها الناس منعزلين عن بعضهم البعض، تطورت لكي تتحول إلى أسر 

ادت العالم القديم تقاربت فيما بينها لكي تشكل عشائر ثم قبائل، تحولت إلى إمبراطوريات ودول كبرى س
بالكامل، مثل الدولة العباسية، ومن قبل اإلمبراطورية الرومانية، واإلمبراطورية الفارسية، قبل أن يتحول 

 شكل العمران البشري األساسي إلى صورة الدولة الحديثة.

مانية، التاسع عشر، عادت أوروبا إلى نمط الدولة المهيمنة، فتحققت الوحدة اإليطالية، واأللثم، وفي 
 وفي مصر والشام وشبه الجزيرة العربية، ظهرت دولة موحدة قوية نافست اإلمبراطورية العثمانية المريضة.

إلى عصر المظالت بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوًصا القرن العشرين، بدأ العالم يتجه، وفي 
أن تكون نواة  –من المفترض  –والكيانات اإلقليمية الكبرى، فظهرت جامعة الدول العربية، التي كان 

لوحدة عربية، ثم ظهر مشروع السوق األوروبية المشتركة، الذي تحول إلى االتحاد األوروبي، ولكن 
الضغوط التي مارسها التحالف األنجلو ساكسوني، البريطاني األمريكي، أعاق تحوله إلى مشروع أوروبا 

 الموحدة في النصف الثاني من التسعينيات الماضية.

مختلف اعتبارات التقدم الحضاري والتطور الطبيعي لكن لألسف، وفي عالمنا العربي، وبينما تفرض و 
للمجتمعات اإلنسانية، االتجاه إلى المزيد من الوحدة بين الكيانات السياسية والجماعات البشرية؛ تجد أن 



 

 

أعداء األمة، سواء بين  القوى تسعى إلى المزيد من التفتيت والتجزئة، وكل ذلك ال يفيد منه سوى بعض 
ظهرانيها مثل الكيان الصهيوني وقوى الخراب والظالمية، أو من خارجها، مثل الواليات المتحدة والقوى 

 االستعمارية األخرى!

*.*.*.*.*.*.* 

 تم الموضوع بحمد هللا تعالى..؛؛


