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وروبــي رغــم رحيلــه بجســده عــن قارتنــا  
ٔ
االســتعمار اال

ـــــين  اإلفريقيـــــة فـــــي غـــــرس بـــــذور الشـــــقاق والنـــــزاع ب
مـر 

ٔ
خوة والجيران في الـبالد التـي كـان يحتلهـا؛ اال

ٔ
اال

الـــــــذي حـــــــال دون تـــــــذوق تلـــــــك الشـــــــعوب طعـــــــم 
ــــولي حكامهــــا ُجــــل اهتمــــامهم لتنميــــة المــــوارد  ن ُي

ٔ
ــــداًل مــــن ا ــــة، وب الحري

فسده المستعمر،
ٔ
متـار  وإصالح ما ا

ٔ
انشغلوا بنزاعات حدودية على بضـع ا

خــرى هنــاك ؟
ٔ
فتشــتت الجهــود وضــاعت المــوارد، وظــل الشــعب ! هنــا وا

  .على ما هو فيه من عوز وجهل
ومـــع مـــا نـــادى بـــه الـــبعض مـــن ضـــرورة االحتكـــام إلـــى المجـــالس 
مميــة لحــل تلــك النزاعــات، لــذا ســلكت بعــض الــدول هــذا 

ٔ
والجمعيــات اال

ن مــــا ضــــاع مــــن 
ٔ
روقــــة تلــــك الطريــــق، إال ا

ٔ
ســــنوات دون جــــدوى داخــــل ا

ن 
ٔ
ن ازدواجية المعايير وتحيـز تلـك الهيـائت، ال ُيمكـن ا

ٔ
ثبت ا

ٔ
الهيائت، ا
تي بحـــل 

ٔ
إذا مـــا تعـــارض هـــذا الحـــل مـــع مصـــالح الـــدول ذات  -عـــادل –يـــا

مـــر الـــذي جعلنـــا مـــدفوعين للبحـــث عـــن 
ٔ
المصـــالح العليـــا فـــي العـــالم؛ اال

  .وسائل بديلة لحل لتلك النزاعات
حــد مشــاكلنا وطرحنــا اليــو

ٔ
م يتعلــق بمحاولــة إيجــاد حــل ســلمي ال

ال وهي مشكلة 
ٔ
المتنازع عليها مـن كـل مـن ) الصحراء الغربية(الحدودية ا

والنــزاع حــول  -المدعومــة مــن قبــل الجزائــر -المغــرب وجبهــة البوليســاريو 
ن رحـــل االســـتعمار 

ٔ
كـثـــر مـــن ثالثـــة عقـــود، منـــذ ا

ٔ
الصـــحراء مشـــتعل منـــذ ا

سباني عن المن
ٔ
طقة ُمخلفًا فكرًا فاسـدًا عكـر علـى النـاس صـفو الفرنسي واال

حــريتهم، ولــن نخــوض فــي جــذور هــذا الصــراع ودوافعــه ومــن المســتفيد 
ـــه الرئيســـية كـــي تتضـــح  ـــبعض محطات مـــن اســـتمراره، ولكننـــا ســـنتوقف ب
مــور، ُمنتهــين بــذكر بعــض النقــاط التــي ربمــا كــان 

ٔ
لــت إليــه اال

ٓ
الرؤيــة ومــا ا

  .النزاعاالنتباه إليها سببًا في إنهاء هذا 
قصــى الشــمال الغربــي لقــارة إفريقيــا، 

ٔ
تقــع الصــحراء الغربيــة فــي ا

الشـمالية والشـرقية والجنوبيـة مـع  -جهاتها الثالث -وتشترك حدوديًا من 
كــل مــن المغــرب والجزائــر وموريتانيــا، وتطــل بكامــل ســواحلها مــن جهــة 
سبانيا قد فرضـتا 

ٔ
طلنطي، وكانت كل من فرنسا وا

ٔ
الغرب على المحيط اال

طرتهما علــى معظــم بلــدان شــمال إفريقيــا، فكانــت الصــحراء الغربيــة ســي
ت دول شـــمال إفريقيـــا فـــي 

ٔ
ســـباني، وعنـــدما بـــدا

ٔ
ضـــمن منطقـــة النفـــوذ اال

التحـرر، ظهـرت مشـاكل حدوديــة بـين معظـم تلــك البلـدان فبـين الجزائــر 
ت مشكلة حدودية في منطقة 

ٔ
مـا الصـحراء فقـد )تنـدوف(والمغرب نشا

ٔ
، ا

. م١٩٥٦منــذ اســتقالله عــام  -المحافــل الدوليــة -طالــب بهــا المغــرب فــي 
م طالبـــــت هـــــي ١٩٦٠وعقـــــب حصـــــول موريتانيـــــا علـــــى االســـــتقالل عـــــام 

خــرى بالصــحراء، وفــي منتصــف الســبعينات ومــع احتــدام النــزاع حــول 
ٔ
اال

حقيـــة فـــي الصـــحراء، ظهـــرت فـــي الصـــحراء 
ٔ
التـــي " جبهـــة البوليســـاريو"اال

دى إل
ٔ
مر الذي ا

ٔ
ى اندالع صراع مسلح بين طالبت باستقالل الصحراء، اال

الجبهـــة وكــــل مــــن المغــــرب وموريتانيــــا، ومــــع تزايــــد الضــــربات الموجعــــة 
مور بين موريتانيا 

ٔ
للجبهة على الجانب الموريتاني، وبعد تسوية بعض اال

ي ُمطالبـــة لهـــا فـــي الصـــحراء، لينحصـــر 
ٔ
والمغـــرب تنازلـــت موريتانيـــا عـــن ا

  .النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو
دى النـزا 

ٔ
ع الحـدودي بـين المغـرب والجزائـر، إضـافة إلـى تشـكك ا

خـر، إلـى تبنـي حكومـة الجزائـر 
ٓ
النظام الحاكم في كال البلدين في نوايـا اال

مــــــدتها بالــــــدعم المـــــــادي 
ٔ
لجبهــــــة البوليســــــاريو نكايــــــة فـــــــي المغــــــرب، فا

راضـيها فـي ُمخيمـات 
ٔ
والعسكري والسياسـي، وسـمحت لهـا باإلقامـة علـى ا

صبحت
ٔ
  بمنطقة تندوف؛ التي ا

ٓ
  .نُمستقر وُمنطلق للجبهة حتى اال
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مــم 
ٔ
وفــي محاولــة لحــل مشــكلة الصــحراء تــم عرضــها علــى هيئــة اال

طـــراف المتنازعـــة حـــال 
ٔ
ن اخـــتالف وجهـــات النظـــر بـــين اال

ٔ
المتحـــدة، إال ا

كـثر من ثالثة عقود، فمـا ُيطالـب بـه المغـرب 
ٔ
دون إيجاد حل للمشكلة ال
يتعـارض مـع  -راهينبناًء على ما لديـة مـن بـ –من حق ثابت في الصحراء 

كـتوبر 
ٔ
م، والتي لم تعتـرف ١٩٧٥ما قالت به محكمة العدل الدولية في ا

  .للبراهين المغربية بالقوة الكافية للُمطالبة بالصحراء
ول لحل مشكلة الصحراء قد ارتضى االحتكـام 

ٔ
وإن كان الطرح اال

خـــر 
ٓ
ن هـــذا الطــرح قـــد بـــاء بالفشــل لوجـــود اخـــتالف ا

ٔ
إلــى االســـتفتاء، إال ا

حقيـة فـي التصـويت فـي االنتخابـات، ناهيـك عـن جوهر 
ٔ
ي حول من له اال
ــــذي فســــره كــــل طــــرف  -االســــتفتاء –الخــــالف حــــول مفهــــوم  نفســــه، وال

ــــه  ن
ٔ
ــــر ا بطريقــــة ُمغــــايرة، ففــــي حــــين اعتبرتــــه جبهــــة البوليســــاريو والجزائ

و االنفصـال عنـه، فسـره المغـرب 
ٔ
االختيار مـا بـين االنضـمام إلـى المغـرب ا

ن يتمثل 
ٔ
نه ُيمكن ا

ٔ
راضيهبا

ٔ
ي شبر من ا

ٔ
ي شيء دون اقتطاع ا

ٔ
  .في ا

مـال علـى الُمقتـرح المغربـي لحـل 
ٓ
وخالل العام الماضـي ُعقـدت اال

ـــؤمن لهـــا إدارة شـــئونها واالســـتمتاع  ـــًا ُي النـــزاع بمـــنح الصـــحراء حكمـــًا ذاتي
بمواردها، فضاًل عن االستفادة من االنتماء لبلد مثل المغـرب بمـا لـه مـن 

ييد الذي القاه الُمقترح من العديد مـن  ثقل في المنطقة، وبالرغم من
ٔ
التا

ن 
ٔ
سـبانيا، إال ا

ٔ
مريكيـة وفرنسـا وا

ٔ
سـها الواليـات المتحـدة اال

ٔ
الدول وعلـى را

ربعـة التـي عقـدت 
ٔ
دى إلى انفضاض جـوالت المباحثـات اال

ٔ
تشدد البعض ا

طـاح بمـا ُعقـد ) مانهاست(في 
ٔ
مر الـذي ا

ٔ
ي حل جدي، اال

ٔ
دون التوصل ال

مــال، 
ٓ
وهــا نحــن اليــوم نتــابع جــوالت الدبلوماســي علــى هــذا المقتــرح مــن ا

مريكـي، 
ٔ
مــم المتحــدة، بــان ) كريســتوفر روس(اال

ٔ
مــين العــام لال

ٔ
مبعــوث ال

جل إيجاد حل لتلك المشكلة
ٔ
    .كي مون، إلى الصحراء، من ا

حــالف والتجمعــات 
ٔ
ن يــدفع إلــى تكــوين اال

ٓ
إن الوضــع العــالمي اال

د، ولـم يعـد الكبرى بين الـدول، ناهيـك عـن توحيـد العملـة وفـتح الحـدو
ي ُمحاولــة للســباحة عكــس 

ٔ
هنــاك مجــال لالنغــالق والتقوقــع، لــذا فــإن ا

مــر واجــب، 
ٔ
مــة ا

ٔ
التيــار ســتبوء حتمــًا بالفشــل، والــدعوة إلــى لــم شــتات اال

 وُمحتمـــى للشـــعوب الضـــعيفة وقليلـــة العـــدد التـــي ال 
ٔ
والبحـــث عـــن ملجـــا

يضـًا، خاصـة إن كـان بإمكانهـا
ٔ
ن تستقيم حياتها بمفردها واجب ا

ٔ
 ُيمكن ا

مــــان وحســــن الجــــوار بوجودهــــا 
ٔ
االحتفــــاظ بهويتهــــا الُمميــــزة، وتــــنعم باال

كبر قــوة 
ٔ
مثلــة علــى هــذا كـثيــرة فــا

ٔ
داخــل كيــان كبيــر لــه وزنــه ومكانتــه، واال

ن 
ٓ
مريكيــة -عالميــة اال

ٔ
مكونــة مــن عشــرات الواليــات  -الواليــات المتحــدة اال

لكـــل منهـــا صـــفاته واســـتقالليته بـــالرغم مـــن انتظامهـــا جميعـــًا تحـــت رايـــة 
  .احدةو

صــــيل، لكــــن حــــل 
ٔ
إن حــــق الشــــعوب فــــي تقريــــر مصــــيرها حــــق ا

ن يكــون بتمزيــق الكيــان العربــي واإلفريقــي، 
ٔ
مشــكلة الصــحراء ال ُيمكــن ا

كملهــا 
ٔ
ن يجــر وجودهــا القــارة با

ٔ
بإيجــاد دولــة قزميــة فــي المنطقــة، ُيمكــن ا

جنبــي فـــي شــئونها، ولمـــا كـــان 
ٔ
درء  -إلــى مزيـــد مــن التفكـــك والتـــدخل اال

لــذا فــإن حــل هــذا النــزاع يكمــن فــي  -ى جلــب المنفعــةالمفســدة ُمقــدم علــ
إفســاح المجــال للصــحراويين للتعــايش واالنــدماج مــع عــائالتهم وذويهــم 
كملهــا، وصــالت 

ٔ
المغاربــة، فالقبائــل الصــحراوية ُمنتشــرة فــي المنطقــة با

ن تمزقهــا حــدود وهــي كـفيلــة بضــمان تماســك 
ٔ
قــوى مــن ا

ٔ
الــرحم والقربــى ا

يـة قويـة موحـدة، لـذا فـإن مـن الواجـب الكيان البشـري للمنطقـة تحـت را
اتخـــاذ بعـــض اإلجـــراءات التـــي ستســـاعد الصـــحراويين علـــى اتخـــاذ القـــرار 

تي
ٔ
  :الصائب لرسم مستقبلهم، وهو ما نوجزه في اال

  

 ن يصـفو الجـو وتمـد جسـور الثقـة بـين المغـرب وجبهـة
ٔ
يجب ا

يــاً 
ٔ
 البوليسـاريو؛ بالقضـاء علــى المنتفعـين مــن اسـتمرار النــزاع الصـحراوي ا

ن الماليين من ميزانيـة كـل مـن 
ٔ
حد ا

ٔ
كانت حيثيتهم، فليس بخاٍف على ا

المغــرب والجزائــر تنفــق علــى هــذا النــزاع، وبطبيعــة الحــال تنــال جماعــة 
مـوال، دون مراعـاة لحـق الشـعب 

ٔ
كبر مـن تلـك اال

ٔ
المنتفعين النصيب اال

ــــى بعــــض  القــــادة العســــكريين، وتجــــار الســــالح، (فيهــــا، ونشــــير هنــــا إل
سلحةوالشبكات اإلر 

ٔ
موال واال

ٔ
  ).هابية التي يتسرب إليها جزء من تلك اال

 مــر الــذي
ٔ
يجــب تحييــد الجزائــر وإخراجــه عــن دائــرة النــزاع، اال

ســـــــباب الحقيقيـــــــة للـــــــدعم الجزائـــــــري لجبهـــــــة 
ٔ
يـــــــدعونا للوقـــــــوف علـــــــى اال

البوليســاريو، وهــو ســريان روح المنافســة بــين كــل مــن الجزائــر والمغــرب 
ـــة ذات الســـياد ة فـــي المنطقـــة، ناهيـــك عـــن النـــزاع للظهـــور بمظهـــر الدول

ي توســـع 
ٔ
ضـــفنا إلـــى هـــذا تشـــكك الجزائـــر تجـــاه ا

ٔ
الحـــدودي بيـــنهم، فـــإذا ا

مغربــي فــي المنطقــة، فضــال عــن رغبــة الجزائــر فــي الحصــول علــى بعــض 
رب الجزائرية بكل وضوح

ٓ
دركنا الما

ٔ
  .االمتيازات في الصحراء، ال

دبـي وعلى هذا فإن تحييـد الجزائـر يسـتلزم بـذل ثمـٍن مـادٍي و
ٔ
ا

كـثـــر مـــن ثالثـــة عقـــود، 
ٔ
نفقـــه فـــي مســـاندة الصـــحراويين ال

ٔ
كـتعـــويض لمـــا ا

ناهيك عن ضرورة تقديم المغرب لبراهين قوية على حسن نواياه، وعـدم 
ن 

ٔ
مر الذي ُيمكـن ا

ٔ
نيته التسلط في المنطقة حال استئثاره بالصحراء، اال

ن يكــون لــه منفــذًا 
ٔ
يتمثــل فــي التعهــد بمــنح الجزائــر بعــض االمتيــازات، كــا

ن ُيــرخص لــه بالصــيد فــي الســواحل 
ٔ
و ا

ٔ
طلنطــي، ا

ٔ
ــًا علــى المحــيط اال بحري

و 
ٔ
و المشـاركة فـي اسـتخراج الثـروات المعدنيـة الصـحراوية، ا

ٔ
الصحراوية، ا

ن تكــون تلــك التعهــدات 
ٔ
ســعار مناســبة، علــى ا

ٔ
منحــه حــق االنتفــاع  بهــا با

يـتم االتفــاق  -واجبـة التنفيـذ وغيــر قابلـة للــنقض إال فـي حـاالت اســتثنائية 
وهنا تجدر اإلشارة إلى إمكانية استفادة المغرب من  -عليها بين الجانبين

  .الخبرة الجزائرية في مجال التعدين والبترول
 ي عوائـــق تحـــول

ٔ
يجـــب مســـاعدة قـــادة الجزائـــر علـــى تخطـــي ا

دون ُمضـــيهم فـــي طريـــق الحـــل الســـلمي للمشـــكلة، وذلـــك بإيجـــاد ُمبـــرر 
مـام مـواطنيهم حـال انسـحابهم مـن السـ

ٔ
احة بعـد ثالثـة عقـود مـن مقبول ا

دعــم الصــحراويين، وذلــك عــن طريــق إقامــة عالقــات وديــة بــين البلــدين 
بتنظـيم زيــارات للمسـئولين المغاربــة إلـى الجزائــر، ودعـوة ساســة الجزائــر 
ن ُيبـالغ اإلعـالم فـي كـال البلـدين 

ٔ
لزيارة المغرب حفظًا لمـاء الوجـه، علـى ا

ادة بـالجهود المحمــودة فـي عــرض تلـك الزيــارات علـى الجمــاهير، مـع اإلشــ
مـر 

ٔ
ن ُييسـر ا

ٔ
مـر الـذي ُيمكـن ا

ٔ
القـادة  -تخلـي -للجزائر في إنهاء الصراع؛ اال

مـام شـعبهم، فـال ُيتهمـوا بتبديـد 
ٔ
 سـاحتهم ا

ٔ
المتشددين عن مـوقفهم وُيبـرا

موالــه، ناهيــك عــن ظهــورهم بمظهــر الحــريص علــى روح اإلخــاء وحســن 
ٔ
ا

  .الجوار مع كل من الصحراويين والمغاربة
 ن يـــتم تقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين المغـــرب والجزائـــر، بعـــد

ٔ
ا

ُيفــتح بــاب الحــوار مــع قــادة البوليســاريو إلقنــاعهم بفكــرة االنــدماج، والتــي 
ن تشمل مـنحهم بعـض المناصـب فـي الدولـة، ناهيـك عـن المـنح 

ٔ
ُيمكن ا

ن يجــدوا فيهــا عوضــًا عــن مــا يتبوءونــه مــن 
ٔ
دبيــة التــي ُيمكــن ا

ٔ
الماديــة واال

بوليساريو، إلى غير ذلك من الوسائل، وفي هذا مناصب داخل جبهة ال
المجــال ُيمكــن االســتعانة بالتقــارير الُمخابراتيــة عــن كــل شخصــية مــنهم 

كـثر ليونة وفعالية
ٔ
  .على حدا، النتقاء العناصر اال

 يــــــــتم تكـثيــــــــف المــــــــادة اإلعالميــــــــة فــــــــي الوســــــــائل المرئيــــــــة
ي العـام الصـحراوي لتق

ٔ
بـل فكـرة والمسموعة والمقروءة، بحيث ُيهيـئ الـرا

االنـــــدماج، وهنـــــا يـــــتم االســـــتعانة بالقـــــادة الصـــــحراويين الـــــذين اقتنعـــــوا 
مر الـذي سيوسـع الهـوة 

ٔ
بالفكرة، ببث لقاءاتهم ونشاطاتهم اإلعالمية، اال
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بـــين الصـــحراويين والقـــادة المتشـــددين، كمـــا ُيمكـــن االســـتعانة بـــالخبراء 
لفاظ وال  النفسيين، والُمتخص

ٔ
بـرامج صين اإلعالميين لصياغة بعض اال

ن تد
ٔ
  .عم هذا المسار  التي ُيمكن ا
 مـاكن

ٔ
إلحاق الُمثقفين الصحراويين بالوظـائـف الحكوميـة واال

العامة في العاصمة والمدن الرئيسية، فضاًل عـن تسـهيل التحـاق الطلبـة 
عفوا مـن الرسـوم الدراسـية، 

ٔ
الصحراويين بالجامعات المغربية، حبذا لو ا

و ُمنحوا بعثات دراسية مجانية في
ٔ
  .الخارج ا

 دبيــة وعلميــة يشــارك فيهــا
ٔ
إقامــة مســابقات رياضــية وفنيــة وا

مـــر الـــذي 
ٔ
ولـــى فيهـــا، اال

ٔ
الصـــحراويين، حبـــذا لـــو حصـــلوا علـــى المراتـــب اال

و تهميش لهم
ٔ
ي ظلم ا

ٔ
  .سُيشعرهم بانتفاء ا
 ،زيـــــادة مشـــــاريع اإلنمــــــاء والتعميـــــر بالمنـــــاطق الصــــــحراوية

ولــي ومحــو ا
ٔ
ميــة وتعبيــد الطــرق، خاصــة فــي المجــال الطبــي والتعلــيم اال

ٔ
ال

مــر الـــذي 
ٔ
ناهيــك عـــن إقامــة خطـــوط مواصــالت فـــي المنــاطق النائيـــة، اال

مــر شــراءهم لســيارات نقــل الركــاب 
ٔ
نفســهم بتيســير ا

ٔ
هــالي ا

ٔ
ُيمكــن تركــه لال

يضاً 
ٔ
قساط ُميسرة، فتصبح بذلك مصدر كسب مادٍي ا

ٔ
  .با

 ميــــة النســــاء الصــــحراويات، وتــــوفير
ٔ
يــــتم التركيــــز علــــى محــــو ا

لهـم، إذ سـيؤدي رفـع مسـتواهم التعليمـي، فضـاًل عـن  فرص عمل منزليـة
صـــبحن يســـتطيعون كســـب المـــال إلـــى زيـــادة نفـــوذهن 

ٔ
نهم ا

ٔ
شـــعورهم بـــا

داة لتشــكيل عقــول ومفــاهيم 
ٔ
ســرة الصــحراوية؛ وبــذا يكونــون ا

ٔ
داخــل اال

ن 
ٔ
زواجهـم، لعلمهـم ا

ٔ
الطفل الصـحراوي، ناهيـك عـن ُمقـارعتهم الحجـة ال

ي طريــق ُمخــالف لالنــدماج ُيمكــن
ٔ
ن ُيفقــدهم مــا انتظمــت عليــه  ســلوك ا

ٔ
ا

هل المنطقة لمعرفة الحـرف . حياتهم
ٔ
وفي هذا المجال ُيمكن االستعانة با

كـثر رواجًا، وال مانع من توفير بعض ماكينات اإلنتـاج المنزلـي 
ٔ
المنزلية اال

ن يــوزع بعضــها كجــوائز لمــن يجتــزن اختبــارات محــو 
ٔ
و ا

ٔ
قســاط ُميســرة، ا

ٔ
با

مية بتفوق
ٔ
  .اال

 ًعــن المطلــوبين الصــحراويين، مــع غــض  ُيصــدر المغــرب عفــوا
الطرف عن تنقالت الجئي تنـدوف مـن وإلـى الصـحراء، ناهيـك عـن تـوفير 
فرص عمل ومساكن مناسـبة للصـحراويين الفـارين مـن الُمخيمـات، وبـذا 
مــــر 

ٔ
مــــر الــــذي سُيســــهل ا

ٔ
يــــتم تفريــــغ الُمخيمــــات إال مــــن الُمتشــــددين، اال

  .التحاور معهم بمساعدة الجانب الجزائري 
 وتــار الوشــائج وصــالت الــرحم والقربــى بــين

ٔ
يــتم العــزف علــى ا

القبائـــل المغربيـــة والصـــحراوية،  باالســـتعانة بقـــادة القبائـــل وكبرائهـــا فـــي 
قـاربهم الصـحراويين لالنـدماج معهـم فـي 

ٔ
تقريب وجهـات النظـر، ودعـوة ا

فـــراد لمقولـــة 
ٔ
ال (الكيـــان المغربـــي، مـــع إمكانيـــة التـــرويج علـــى مســـتوى اال

و مـــا شـــابهها مـــن )كـــم البلـــد مـــا دمنـــا نـــنعم بالحيـــاة فيـــهيُهمنـــا مـــن يح
ٔ
، ا

كـثـر مـن االنتمـاء إلـى جبهـة 
ٔ
ن تقـوي االنتمـاء إلـى الـوطن ا

ٔ
مقوالت ُيمكـن ا
و سلطة ُمعينة

ٔ
   .ا

   إن نجاح ما تقدم سيشعر الصـحراويين باالنتمـاء لهـذا الكيـان
دبيـة، فيتعلقـون بـه ت

ٔ
مـان واالمتيـازات الماديـة واال

ٔ
علــق الـذي وفـر لهـم اال

جهــزة 
ٔ
ســاتذة الجامعــات وخبــراء اإلعــالم وا

ٔ
مــه، ويســتعان هنــا با

ٔ
الوليــد با

االستخبارات، وكل من له دراية بالحالة النفسية واالقتصادية للمنطقـة، 
مد، مع مراعاة عدم تعجل النتـائج، فالبـد 

ٔ
لوضع خطة لإلدماج طويلة اال

قواهـــا تشـــدد بعـــض القـــادة الـــذين ال
ٔ
 مـــن اجتيـــاز بعـــض العقبـــات، لعـــل ا

نـذاك سـوف ال نملـك إال االنتظـار 
ٓ
و اسـتمالتهم، وا

ٔ
فكـارهم ا

ٔ
ُيمكن تغييـر ا

و بالوفـــاة، لـــذا فـــإن التركيـــز 
ٔ
حتـــى يتنحـــوا عـــن مناصـــبهم، بتقـــدم العمـــر ا

يجب إن يكون على الجيل الجديد مـن الصـحراويين وعلـى الصـف الثـاني 
مر الصحراء بإذن هللا

ٔ
  .والثالث الذي سيتولى ا

  

  

  

  

 
 ـــــة التاريخيـــــة بالدراســـــات المركـــــز يهـــــتم  واألدبي

 التــاريخ بكتابــة النظــر إلعــادة الــدعوة، و والفكريــة
 شـــبهات مـــن بـــه علـــق ممـــا وتنقيتـــه اإلســـالمي
 علمــاء قواعــد إلعمــال الــدعوةو ، دخيلــة ومرويــات
   .التاريخية المرويات لتمحيص والتعديل الجرح

 ــــي الجــــادة الدراســــات نشــــر ــــى الت ــــاريخ تعن  بالت
 الهامـة الشخصـيات بعـض استضافةو  ،اإلسالمي

   .التاريخية الدراسات في باع لها التي
 رؤيــة خــالل مــن الســاخنة القضــايا مــع التعامــل 

 وقادتهــا األمــة لرمــوز االعتبــار ٕاعــادةو  ،تاريخيــة
 .وعلمائها

 ــــــرد ــــــى ال ــــــل عل  المستشــــــرقين وشــــــبهات أباطي
ــذين والعلمــانيين ــاريخ يهتمــون ال  ،اإلســالمي بالت
ـــــة بالدراســـــات واالهتمـــــام ـــــي التاريخي ـــــى الت  تعن
 . ونهضتها اإلسالمية األمة بمستقبل
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