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  )*(االستمرار والتغير: ٢٠٠٨الحالة اإلسالمية 
  : مقدمة

ً التتبع لألخبار واألنباء العامة يف جنبات الكوكب وحلظة حلظة بغري انقطاع، من أهم مسات عصرنا الراهن أضحى ً
ًضانا مغرقـا ّباسم الثورة اإلعالمية واالتصالية واملعلوماتية، وبوسائل وأساليب شىت؛ األمر الذي وفر للوعي اإلنساين في ِ ً

ريات احلياة والعامل من حولنا وعلى الرغم من هذا التقدم املتصاعد يف توفري البيانات . من مادة املعرفة واإلدراك 
 لعمليات الرصد والتقصي واجلمع والنشر اإلعالمي؛ مبا َواملعلومات ووسائلها، فال يزال املعيار الزمين يبدو وحده احلاكم

َ شحن وتفريغ دائمة ميحو جديدها قديـمها، وال تكاد تكتمل فيه صورة، أو ترتاكم فيه فائدة جيعل الوعي يف حالة ُ
 فال ؛لنظرة التجزيئية واملتفتتة إىل قضايا األمم والشعوبهذا النهج لًهذا فضال عن تكريس . معرفية أو هداية معنوية

رتك األمر للقدرات الذاتية للمتلقي والظروف ُبل يه، ّر، وال دليل يوجّف، وال ميزان يقدّم، وال معيار يصنِخيط ينظ
 هي -الفيض اإلعالمي الشاملهذا على الرغم من –ظ أن أمتنا َالحيف هذا يو .اخلاصة بكل فرد أو مجاعة أو أمة

ة اإلمهال واإلغفال املعلومايت من جهة، وحتكم النظر: ًعام  التعامل اإلخباري من سوأيت-وال تزال تعاين-أكثر من عاىن 
  .  بني أبنائها من جهة أخرى األمةالتجزيئية والوقتية يف بناء الوعي بشئون

تخصيص بوذلك ، ياتبسل الذههذه وأن تتجاوز هحقيقة العصر  أن تستوعب "أمتي في العالم"لقد حاولت 
، ومستوعبة لعاملنيضمن رؤية واسعة واصلة بني بقاع األمة، وفيما بينها وبني اجادة تابعة األمة العربية واإلسالمية مب

؛ يسهم يف إعادة تشكيل الوعي، وترشيد منظور حضاري إسالمي مقارن، من خالل اذه صناف جماالت احلياة يفأل
  .األمة والعامل على كافة األصعدةيف ركة احل

 يف افتتاحيــة العــدد المستــشار طــارق البــشري مــن فكــرة أساســية؛ أعــرب عنهــا "أمتــي فــي العــالم"انطلقــت حوليــة 
ْأن من أعظم واجبات: ل، ومفادهااألو ِ ًمفهومـا : َ والعملية استحضار الوعي باألمة فـي ضـمائر أبنائهـاالوقت العلمية َّ

ًوكيانــا، وكــال وأجــزاء، وأصــوال وأحــواال، وأن  ً ً ّ واالطــالع علــى األحــوال واألحــداث، والـــسمات المتابعـــة اإلخباريــةً
 -وال تـزال-؛ ومـن مث فقـد كانـت ُسـبل تحقيـق واجـب الوقـت هـذاوالتغيرات التي تمر بها أمة اإلسالم هـي مـن أهـم 

ًنظـرا وواقعـا، وإرسـاء : إبـراز حقيقـة هـذه األمـةهـي ) ّوهي كتاب غـري دوري ("أمتي في العالم"ُالغاية العملية من إصدار  ً
ا والتفاعل معها  لدراسـة علـوم  حـضاريمنظـورً بني الباحثني واملثقفني؛ وذلـك تعزيـزا لعمليـة  تأسـيس  فيمادعائم الوعي 

ــا، وكــذلك اإلســهام يف وضــع اللبنــات األساســية يف  ؛ أي مــشروعها للنهــوض واإلصــالح الحــضاريَِّاألمــة وعلــوم عمرا
ًعلما وعمال ً .  

  :بثالث مراحل متتابعة" أمتي في العالم"ولذا فعبر األعداد الماضية مرت 
رت حــول اســتقراء واقــع عالقــات األمــة العامليــة يف ، ودا)١٩٩٩، ٩٨( مثَّلهــا العــددان األول والثــاين -األولــى -

 . )اإلسالمية-العالقات اإلسالمية(، والبينية أي بني أقطار األمة )العولمة(ضوء السمة األبرز 

                                                             
، مركز الحضارة )سیف الدین عبد الفتاح. د. أ–نادیة مصطفى .د.ت إشراف أتح(مقدمة العدد الثامن من حولیة أمتي في العالم  *

 .٢٠٠٩للدراسات السیاسیة، 
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ـــــة - ـــــاالت الفكريـــــة والـــــسياسية ختلفـــــة دارت حـــــول اســـــتقراء واقـــــع األمـــــة علـــــى املـــــستويات امل-الثاني  وعـــــرب ا
، "القــرن العــشرون: "وبالتحديــد؛ "القــرن"دية والثقافيــة، لكــن بنــاظم زمــين خــاص هــو واالجتماعيــة والعــسكرية واالقتــصا
ً، صــدر يف ســتة كتــب متكاملــة، رامســا خريطـــة )٢٠٠١-٢٠٠٠( "األمــة فـــي قــرن: "وذلــك ضــمن عــدد خــاص بعنــوان
 .تطور األوضاع عرب قرن من الزمان

فبـدأت بوقـوع : لـع القـرن احلـادي والعـشرين اشتملت على متابعة معمقة أليام العـرب واملـسلمني يف مط-الثالثة -
َاليوم األمريكي املعومل (٢٠٠١أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ْ ُ

َّوما جـره علـى أمـة اإلسـالم مـن وقـائع جـسام أثـرت يف )  َ ِ ّ
يف ربـوع التـداعيات الكـربى هلـذه احلـرب العامليـة الواقعـة عامة أحواهلا؛ ومن مث انتظمت احلوليـة عـرب ثالثـة أعـداد يف متابعـة 

 اإلصـالح، مث خطابـات ٢٠٠٢/٢٠٠٣ العراقـي، مث اليـوم ٢٠٠١/٢٠٠٢ وواقـع األمـة األفغـانياليـوم (ًبدءا من : أمتنا
  ). ٢٠٠٤/٢٠٠٦واملمارسات الدائرة حوله أو بامسه 

  

ايــة و ــا ب: ألحــوال أمــة العــرب واملــسلمنياملتواصــلة  مــن املتابعــة عــشر ســننييف  العــامل مــن الداخليــة، والبينيــة، وعالقا
 يف حياتنـا  مثـل هـذه املنظـورات املقارنـةلتفعيـلاملتزايـدة  ليؤكـد تزايـد األمهيـة "أمتي فـي العـالم"حوهلا، يأيت هذا التقرير من 

الـرؤى ُ مبجاالتـه املختلفـة مل تعـد حتتمـل قـصور املعـيش تبني من خربة العقـد املاضـي أن قـراءة الواقـع فلقد. العلمية والعملية
ٍيف رؤية العامل والظواهر الواقعية على بعد واحد أو نوعية واحدة من األبعـاد واالقتصار زئية، األحادية واجل ٍ الـسياسية فقـط (ُ

ّغــض الطــرف عـن األعمــاق احلـضارية والثقافيــة والدينيــة والتارخييـة للظــواهر واألحــداث، مـع ، )أو االقتـصادية أو العــسكرية
ًوالنفسية اليت تتداخل مع اجلوانب املادية تـداخال ميتنـع معـه بلـوغ احلقـائق مـن  من دور اآلفاق العقدية والقيمية التهوينأو 

  .جهة دون أخرى
فبعــد اجتــاه . ومــن ناحيــة أخــرى مــن املهــم أن نــشري يف هــذه املقدمــة إىل تعــديل مهــم يف صــبغة حوليــة أمــيت يف العــامل

، والــيت فرضــتها وطــأة األحــداث منــذ احلــادي عــشر األعــداد الثالثــة األخــرية إىل مزيــد مــن التحليــل والــرؤى الفكريــة املعمقــة
من سبتمرب والشعور حباجة ماسة إىل تعميق الرؤى واستكناه احلقائق أكثر من جمرد تسجيل الوقائع وجتميـع األنبـاء، وبعـد 

ًتبعـا؛  الـذي كـان مهاتقليـدو األول هـا يف هـذا العـدد إىل أمر"أمتـي فـي العـالم" عـودتًأن تراجع اجلانب الرصـدي شـيئا مـا، 
ًاسـتمرارا ؛ توفري مادة نصف مـصنعة عـن جمريـات األمـة عـرب العـام الـراهنبغية ؛ متماسك يحتليلضمن إطار  "الرصد"وهو 

 ومــن مث فقــد جــاء هــذا العــدد حتــت عنــوان فرعــي هــو. ّيف ســد هــذه الثغــرة يف الــوعي باألمــة ومراكمــة علــى مــا مت مــن قبــل
ًليعرب عن تركيز رصدي على النحو املبني تاليـا؛ حبيـث يتـضح مغـزى هـذا ؛ االستمرار والتغير: ٢٠٠٨الحالة اإلسالمية 

  .العام وصبغته اليت اقتضت العودة إىل املنهج الرصدي
  

   وهيكل الرصد ومنهجه الخيط الناظم-ًأوال
 :مركبـة مـن شـقنيٍ؛ حقيقـة ألمـةال ا عـن تأكيـد حقيقـة أساسـية بالنـسبة حلـاحلولية خالل عقد من السننيأسفر مسار 

حمنـة عميقـة، وأزمـة ممتـدة، : )٢٠٠٢/٢٠٠٣ (علـى حنـو مـا عـربت افتتاحيـة العـدد الـسادس" أمتنا في محنة"أن -أولهما
 والتـدبري واحلركـة فيهـا، وجـزء أزمـة منـاهج التفكـري احلديث وتطوراتـه، وجـزء مـن أزمة تارخيهافهي جزء من . متعددة األبعاد

امن  ُأزمة نظمها ومؤسسا اة، وجزء من  ودوائرها الفرعيُ  الكـربى وعالقاتـه أزمـة العـامل وقـواه البينيـة، وجـزء مـن أزمة عالقا
ـاض واإلصـالح والتغيـري، عثـر هـو ت-وثانيهما. بأمة اإلسالم وأمناط هذه العالقات  جهـود اإليقـاظ والبعـث وحمـاوالت اإل

 تتلــون  واألزمـة مــستحكمةواىلتــالتحــديات توآيــة ذلـك أن . حققــت مـن النجــاح أشــياء ملحوظـةوإن عـرب أكثــر مـن قــرن، 
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ا أمام الناظرين  واعـدة، لكـن أكثرهـاوقوى ممانعـة ة  روح مقاومة صاعدبزغتيف املقابل ، وكل يوم بلون جديد وتتنوع جتليا
العـشوائية واللحظيـة مـن  مسـاتسيطر عليهـا ويـ ،بعـد انقـضاء كـل مناسـبةتأفـل وترتاجـع ٍّبـشكل آين، مث  ناسباتاملتربز يف 
التفكـري املنظــومي، والتـدبري اجلمــاعي، والرؤيــة لــوازم البقـاء والنمــاء مـن أصــول  ًوتظهــر مفتقـدة والفرديــة والفـصامية، واجلزئيـة

تلـك هـي الحـدود التـي يتـردد  .االسرتاتيجية، واستصحاب جامعية األمة سواء يف تلقي التحديات أو يف االسـتجابة هلـا
  فأين المستمر؟ وأين المتغير؟: ِ مقاومةتعثرةات مِمهاجمة ونهضمتوالية  اتأزم: عبرها واقعنا

األزمــات :  يف عناصــر"التغيــر"و "االســتمرار"ُمــن هــذا جنــد أنفــسنا أمــام مــصفوفة تتــألف مــن حاصــل ضــرب بعــدي 
والتحــــــديات، واالســــــتجابات واملواجهــــــات، والظــــــروف والــــــسياقات، والتعارضــــــات واملوازنــــــات والرتجيحــــــات، واملــــــآالت 

ُيرة بــالكثري مــن التأمــل والــدرس لكــي حنــسن اإلجابــة عــن ســؤال عــصرنا واالســتجابة لواجــب مــصفوفة جــد. واملــستقبالت
ا النمطيـة ونقـاط ضـعفها، ويف أحـوال : وقتنا ِما املستمر املتصل يف حتديات األمة خاصة مع تكاثرها علينـا، ويف اسـتجابا

ذا االسـتمرار، ويف املـآالت الـيت آلـت إليهـا جهـود اإلصـال ح والتغيـري؟ مث مـا املتغـري واملتجـدد يف كـل هـذا؟ األمة الساحمة 
مــا : مــا داللــة هــذا المــستجد بالنــسبة للحــال العــام لألمــة؛ أي: ومــن ثــمومـا تداعياتــه يف كــل ظــرف تـارخيي بــشروطه؟ 

الواجب التفكير بـه والتـدبير لـه فـي ظـل اللحظـات التاريخيـة المتتاليـة؛ وبـاألخص لحظتنـا التـي نعيـشها، بنـاء علـى 
 وهلــذا كانــت العــودة للمــنهج الرصــدي ضــرورة تــستجيب تعارضــات الثابــت والمتغيــر وإمكانــات التفاعــل بينهمــا؟ٍفقــه ب

  .أميت يف العامل" ل مغزاه؛ إذ يأيت بعد عقد من متابعات حال األمة يف حولية ٢٠٨٨هلذا هلدف، وخاصة أن العام 
-فـإن حتـوالت خمتلفـة يف درجـات هـذا التـأزم ونوعياتـه  عناصر احملنة العامة متثل حد االسـتمرارية والـسائد، إذا كانتف

ًصعودا وهبوطا اهـدة وحمـاوالت -وإن بتـؤدة شـديدة–ٍوعلى صعيد آخر تتقـدم .  عدةٍتتجلى بصور -ً  أمـارات املمانعـة وا
ًتلمس املخارج ومنافذ البعث واليت نلمس كثريا من آثارهـا يومـا بعـد يـوم، لكنهـا أيـضا تتعـرض مـن آونـة ألخـرى ل لتخـذيل ً

تتعلــق عديــدة ملمــح االســتمرارية الغالـب علــى ملفــات حيويـة وكــذلك فـإن .  بـدرجات متفاوتــةوالفتنـة وحمــاوالت إحباطهــا
ن، ويذات العنـاأوضـاعها ية وحتمـل وضـوع تعيش نفس املرحلة امل-على تفرقها– أمتنا فيد بأن أجزاءوالذي يبأحوال األمة 

 ينفــي نقــاط التحــول ونــذر ينبغــي أالال جيــايف ورافيــة ال حــراك فيهــا، هــذا امللمــح والــذي يــشعر املــرء إزاءه أن الــصورة فوتوج
 مــن أســر عقلــهر ّحــرمتنوعــة و ايــا زوبــنيتحليلــه بإذا مــا انتقــل املــرء خاصــة  املــشهد نفــسه، كامنــة بــل الــسافرة يفالتغيــري ال

ــااملكانيــة والزمانيــة واملاديــة اللحظــة الراهنــة، وقفــز فــوق حــواجز الواقــع  ً الثقيلــة، ليستــشرف آفاقــا أخــرى ال ختلــو مــن بوطأ
 الـــذي يكـــشف عنـــه العـــام -ومـــا المتجـــدد-مـــا الجديـــد : طـــرح التــساؤلنوهكـــذا، ي . هلـــا اعتبارهــامبــشرات ومنـــذرات

ً؛ وتفريعـــا علـــى نظريـــة "النهـــضة-األزمـــة" وذلـــك مـــن منظـــور  فـــي الحالـــة اإلســـالمية داخليـــا وبينيـــا وخارجيـــا؛٢٠٠٨
  .لقد قام هذا السؤال مقام اخليط الناظم هلذا العدد الرصدي؟ " االسرتاتيجيات-اتاباالستج-اتالتحدي"

م يرصـدون عـوامل ف  ويتـابعون عـامل األفكـار وعـامل "أمتـي فـي العـالم"من طـرف هـذا اخلـيط ذهـب البـاحثون وجمموعـا
 خبــــري ٍ علــــى كــــل منهــــااملؤســــسات وعــــامل األحــــداث والتفــــاعالت عــــرب األمــــة ودوائرهــــا املختلفــــة؛ يف جمموعــــات يــــشرف

ـــا ومـــا يطـــرأ مـــن ُعقـــدتهـــذا باإلضـــافة إىل حلقـــات نقـــاش . متخـــصص  حـــول اخلـــيط النـــاظم وامللفـــات الرصـــدية وتطورا
أمتــي فــي "ُمـستجدات حتــضرها اإلدارة واإلشــراف وجمموعـة البــاحثني الــشباب؛ مبـا جيــدد ويؤكــد أحــد أهـم أهــداف حوليــة 

  . ثني واملفكرين، وااللتقاء بني الرؤى واألفكار؛ أال وهو الوصل بني أجيال الباح"العالم
ــــسة هــــو مــــدخل ؛ احلوليــــة علــــى مــــدخل مــــستقر معمــــاريقــــومًوتــــذكريا،  األفكــــار : (عــــوالم الواقــــع اإلســــالمي الرئي

والبيـــين ) داخـــل األقطـــار(الـــداخلي : محـــاور ثالثـــةقـــسم بقـــاع األمـــة علـــى ُتفيـــه ، و)واألشــخاص واملؤســـسات واألحـــداث
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وعلى هذا األساس، سـارت العمليـة الرصـدية لرسـم خريطـة ). مع العامل غري اإلسالمي(، واخلارجي )نهاالعالقات فيما بي(
ــا هــوالمعيــار األســاس فــي رســم هــذه الخريطــةًالواقــع اإلســالمي يومــا بيــوم؛ حبيــث كــان  ــا أو معلوما :  واصــطفاء بيانا

ا عــ ا ومــسري  حــسب درجــة هــذا ويتحــدد مقيـاس رســمهارب العــام، درجـة تــأثري املــسائل املرصـودة يف أوضــاع األمــة وصـور
  .ًالتأثري؛ فتكون األولوية ملا يبدو أكثر تأثريا يف جمموع احلالة اإلسالمية، سواء كان يف أطراف املسألة جهة إسالمية أم ال

خل وحاولـــت عمليـــة الرصـــد والتـــسجيل اتبـــاع منهجيـــة معينـــة يف جتميـــع البيانـــات وحتليلهـــا، بغـــرض التوفيـــق بـــني املـــد
الـــذي يــــصنف الــــدول واالســــرتاتيجي اجلغـــرايف الــــذي ترســـم حــــدوده اخلريطـــة القائمــــة علــــى الطبيعـــة، واملــــدخل الـــسياسي 

  :  حبسب معايري أساسية، واملدخل احلضاري املتوخي مشول الرؤية وكليتها، وذلكواملناطق
 حــث يف نطاقــه ويــستهدف  معيــار اإلطــار التنظيمــي، ومــدى قيــام هيكــل مؤســسي جيمــع بــني الــدول حمــل الب-أولهــا

 وأًأوال تعزيز أواصر التعاون وإجيـاد آليـة للعمـل اجلمـاعي املـشرتك، ويتطلـع يف مرحلـة أبعـد إىل حتقيـق حلـم التكامـل، 
  .  داخل األمة اإلقليميةاتالوحد

 ائله، ًوخصوصا على الصعيد اإلقليمي، مـن حيـث ركـائزه، وحجمـه، وجماالتـه، وأدواتـه، ووسـ" ْالدور" معيار -وثانيها
تطــوره، مــن زاويــة املقارنــة عــرب الــزمن، وبــني جمــاالت النــشاط والتعــاون و حــول فعاليــة هــذا الــدور، ةلئســطــرح األتوهنــا 

ـــا األدوار االســـرتاتيجية ). إخل...أمـــين-إعالمـــي-ثقـــايف-سياســـي-اقتـــصادي( فعلـــى الـــرغم مـــن التحـــوالت الـــيت متـــر 
دول أركــان مهمــا تراجعــت سياســات نظــم احلكــم بــدور بعــضها  فــال تــزال يف األمــة للعديــد مــن دولنــا ودول العــامل،

  .ومكانته، وال تزال يف العامل قوى كربى تؤثر يف حياة أمتنا أكثر من غريها
 ـا، وحمتواهـا، ودرجـة كثافتهـا، ومـا "التفـاعالت" معيـار -وثالثها ، وهـو مـا يـشمل طبيعـة التفـاعالت وأمناطهـا واجتاها

 .  من مردودات أو تداعياتينجم عنها يف احملصلة النهائية
  فــال يتعلــق مبــداخل التحليــل وزوايــاه، بقــدر مــا ينــصرف إىل وضــع بعــض الــضوابط احلاكمــة لعمليــة مجــع -رابعهــاأمــا 

ــراه البــــاحثون مــــن متابعــــات لألخبــــار، حتــــري التنــــوع قــــدر املــــستطاع يف مــــصادر  البيانــــات، حيــــث روعــــي، فيمــــا أجــ
 وبعــــضها ينــــدرج يف إطــــار ،در رمسيــــة، وأخــــرى خاصــــة، أو مــــستقلةاملعلومــــات، وتغطيــــات األخبــــار، مــــا بــــني مــــصا

بيــد أن أغلبهــا متــت فيــه العــودة إىل مواقــع إخباريــة علــى شــبكة املعلومــات الدوليــة اإلنرتنــت، الــيت أولــت . الــصحف
 ، وأعقبتــه مبــا أثــري حولــه يف موقعــه مــن وحفــظ مادتــهً، وبثــه فــورا حلظــة وقوعــه املــستجدعنايــة خاصــة اللتقــاط احلــدث

ــا األطــراف املعنيــة مــن الفــاعلني املــشاركني يف احلــدث نفــسه، أو صــدرت عــن  تعليقــات وتــصرحيات، ســواء أدلــت 
  .مراقبني وحمللني يف إطار التحقيق، والتعقيب

ًلقد أكدت حمتويات امللفات املرصودة على أمهية هذا اإلطار املصفويف وعلى أمهية التوجه به توجها عمليـا حنـو حفـظ 
" يف"بنقـــل احلـــوار الفعـــال ليرتكـــز )١: (رية ألمـــور ومواصـــلة املواجهـــة ألخـــرى، ورعايـــة النامجـــات يف نفـــس اإلطـــاراالســـتمرا

فقـه "واختـاذ )٢(، وتطوير أسس احلوار اخلارجي مبـا يالئمـه، "حوهلا"والدوران " عنها"قضايا األمة الكربى ال جمرد احلديث 
ا وعــدم االكتفــاء مبواصــلة عمـــل رتيــب اعتيــد عليــه وإن مل يــسفر عـــن ًمنهجــا لتطــوير أداء األمــة أمـــام حتــدي" املراجعــات ٍا

مـا ولـيس )٣(نتائج مقبولة،  ما العملية والعرب املستخلصة منهـا، والتأصـيل لكيفيا وممارسة اإلصالح والتغيري ودراسة جتار
مـا النظريـة،   العالقـات الدوليـة والعامليـة مبـا توسـيع الرؤيـة فيمـا يتعلـق بتفـاعالت)٤(فقـط صـك مفاهيمهمـا ورعايـة متطلبا

ٍيوقـف نزيــف وحـدة األمــة ويــسد ثغـرات التمزيــق والتفريـق، يف وعــي صــامد بتوجهـات الــسياسات العامليـة العدوانيــة واحلــذر 
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ًوأخريا وليس آخرا)٥(من اضطراب الرؤية للعدو والصديق يف عامل اليوم،  مواصلة عمليات جتديد الـوعي باألمـة وإنعـاش : ً
  . لعريب واملسلم جتاه هويته ومسئولياته، على النحو الذي حناول اإلسهام به يف هذا املقامالوجدان ا

إن قـراءة شـاملة جامعـة ملــادة هـذا التقريـر وملفاتــه جـديرة بـأن تؤكــد ضـرورة التحـول مــن مـشاهدة مـصفوفة االســتمرارية 
  .ى ثوابته، املوائم ملتغريات واقعهالصامد عل: والتغري يف أحوال أمتنا إىل ممارسة الفعل املنظومي املكافئ

  

  : مشتمالت التقرير-ثانيا
دائبــة متداخلــة اخليــوط يف عــوامل واقعنــا، تــشهد تــارة بالتــدافع والتنــازع وتــارة بالتقــارب عــن حركــة  هــذا التقريــركــشف ي

  .والتجاذب بني قوى خمتلفة، وبني مستمر ممتد، ومستجد طارئ؛ مما هو جدير باملتابعة
 حنو إعادة وصالت احلوار والتقـارب بـني -ًوإن كانت أحيانا باهتة القسمات ساكنة األصوات-ة  قائمفثمة مسارات

ّفكريـا ومـذهبيا ومـدنيا، يف الوقـت الـذي تتـسع فيـه هـوة االنقـسام الـسياسي والتـدابر بـني األقطـار : تكوينات األمة املتنوعة
ض عجــالت التجديــد واملراجعــة لكثــري مــن املــشروعات الفكريــة وكــذلك تتحــرك بعــ.  وتــؤثر علــى ســابقتهاوالــنظم احلاكمــة

ـا الـسحيقةيف ربوعنـا تــصر علـى جتميـد احليـاة العامـة ًوطئـا  ثقـلواحلركيـة يف غمـار حالـة أ  ُ األحــداثفـزوكمـا حت. عنــد قيعا
ــا تــدفع  يــة بقــضاياها مؤســسات األمــة حنــو مواصــلة العناًأيــضا والوقــائع مفكــري األمــة وتــشحذ مــن حــركتهم الفكريــة، فإ

 الـــديباجات اجلـــاهزة، ظـــاهرةًوجتميـــع املعنيـــني ملناقـــشتها، وهـــذا ال شـــك عنـــصر إجيـــايب لكنـــه ال يـــؤيت ُأكـــال أمـــام اســـتمرار 
 يف دواخـل األقطـار وفيمـا ٢٠٠٨أما املمارسات العملية املواكبة لوقـائع العـام . واالكتفاء بأسلوب العالج اخلطايب الواهن

، فقـــد تـــشابكت فيهـــا خيـــوط األطـــراف الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة، واملرجعيـــات واألهـــداف،  احملـــيطبينهــا وبالتفاعـــل مـــع العلـــم
ّ؛ ينبـئ عـن تـدافع بـني حتـدب الـسياسات الداخليـة واخلارجيـة لـدولنا يف اجتاهـات والقيم واملصاحل، على حنو شـديد التعقيـد

بال حساب، وبني حماوالت استواء واسـتقامة علـى ِالتبعية للخارج على املستويات الرمسية، وبني تقعرات للعمق قد تصادم 
  .املستويات غري الرمسية حتاول أن تبقى متوازنة يف حبر عايت األمواج

 األفكـــــار ييــــشمل األول عــــامل: يتــــضمن التقريــــر أربعــــة أبــــواب تنـــــتظم عــــوامل الواقــــع العــــريب واإلســـــالمي يف قــــسمنيو
مـــا مـــن قـــضايا نوعيــــة، ويـــشمبعـــض املؤســـسات، وو الداخليـــة منهــــا، : ل الثـــاين عـــامل األحـــداث والتفـــاعالتمـــا يتعلـــق 

   .واخلارجية
ا تتشرف حولية أميت يف العامل بافتتاحية ضافية يكتبها املستشار طـارق البـشري، وتتنـاول هـذه املـرة احلـوار بـني  وكعاد

غطـى التعـاطي الفكـري والثقــايف احلـوار البيـين واحلـوار مـع اخلـارج، وبــني الـسياسي فيـه والثقـايف؛ حيـث يــشري إىل أمهيـة أال يت
ًمبعناه العام على التفاعل مع الغـرب مبـا ينحـي جانبـا حقـائق العـدوان واالحـتالل واألوصـاف الواقعيـة لنـا وهلـم؛ ومـا يرتتـب 

ويف هـذا . على هذا من حتديد ملاهية األطراف املتحاورة؛ ومن مث حتديد على أي أرض نتحاور ويف أيـة قـضايا، وأليـة غايـة
اميــة مــن احلــورات؛فالبــد مــ ُ فممــا ينبغــي أن نتنبــه إليــه أن الــتهم الــيت تكــال علينــا يف هــذا ن اإلعــراض عــن األشــكال اال ّ

الشأن إمنا هي نوع من ممارسة العـدوان؛ فـإن اسـتباحة احلـدود بالعـدوان املـسلح يـصاحبها اسـتباحة الـسوق حبريـة التجـارة، 
ت الوطنيـــة للــدول، ويـــصاحبها كـــذلك اســتباحة العقـــول بـــالطعن يف ويــصاحبها اســـتباحة احلرمـــات بالــسيطرة علـــى اإلرادا

ِإن أخطــأ مـــا نقــع فيـــه مــن خطـــأ، هــو أن نـــستدرج إىل مناقــشة مـــا يفرضـــه  .العقائــد والقـــيم بغيــة تغيريهـــا واإلحــالل حملهـــا ُ
ن أوضــاعنا يف املعتــدي علينــا مــن موضــوعات حــوار تتعلــق بــذواتنا الثقافيــة واحلــضارية والفكريــة، وأن نتــصور أن دفاعنــا عــ



                   المقدمة                                                                              مدحت ماهر
    ن عبد الفتاحسيف الدي. د. أ–نادية مصطفى .د.أ: إشراف

 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ٢٠ في العالم                                             أمتي

م علينـا، فيقتنعــون حبقوقنــا وحيرتموهــا  ــاالت وعــن عقائـدنا وقناعاتنــا هــو ممـا ميكــن أن يقــنعهم جبـدراتنا لعــدم عــدوا هـذه ا
ا   ويسلموا 

   األفكار والمؤسسات والقضايا- القسم األول
  :عالم األفكار

غل الساحة الفكرية لألمة عرب العقود ينطوي عامل األفكار يف هذا العدد على أربعة ملفات تعد من أهم ما يش
إلطالل على لوالسنوات املاضية، فهي ذات طبيعة ممتدة زمنيا وموضوعيا، إال أن رصدها خالل العام األخري يتيح فرصة 

ا واملعامل اليت تنتهي إليها احلركة الفكرية العامة يف األمة  املشرف على عامل هبة رءوف.د كما تشري آخر مستجدا
 التجديد، والتقريب، واحلوار، واملراجعات الفكرية للجماعات اإلسالمية: هياألربعة امللفات و. فكار يف هذا العدداأل
 .)يف مصر(

التجديد بكثرة، فيما تتضاءل مساحة النظر والتحاور " عن" احلديث والكتابة استمراريف حمور التجديد يالحظ 
كان؛ ودونه عديد من عقبات التأزمي والتأميم والتسميم من أطراف عديدة ، أما الفعل التجديدي فهو من الندرة مب"فيه"

ا فتشري . التجديد هذا اجلدل املستمر وما طرأ عليهصفحةتتابع . ية وخارجيةداخل  إىل مخس مؤمترات متتالية شهد
راطية والعالم مؤتمر الديمق، منتدى تأصيل التنوير في عمان، مؤتمر الوسطية في دمشق: (عواصم عربية خمتلفة
وانعقدت يف ) مؤتمر اإلصالح العربي في اإلسكندرية، مؤتمر التنمية اإلسالمية في الرباط، اإلسالمي في قطر

" التجديد"اتساع استعمال تعبري  محمد كمال.أالحظ فمن املستجدات ي  .٢٠٠٨األشهر األربعة األول من عام 
احلديث عن : ومن املستمرات .رمسية وغري رمسية: ثقافية، ومؤسسيةإعالمية، و: وانتشاره عرب فعاليات مجة عرب األمة

ددين وجماالت ه منيستلزموما الوعي التجديدي واملمانعة التجديدية   بيان اجلدل حول مفهوم التجديد وشروط ا
  . التجديد وجتاربه عرب العامل إلسالمي

إكمال هذه الصورة الورقة فضل ت من املواقع املعرفية، ًونظرا لكثرة الدراسات عن العمق العريب واإلسالمي يف العديد
ومشروع اإلسالم احلضاري الذي يدعو له رئيس الوزراء ماليزيا يف : الشرقمناذج من فكر التجديد يف لى باإلطالل ع

يد حيث التنوع الكبري يف أفكار اإلصالح وحركاته وجنوم االفتتان بالتجدإندونيسيا يف وعبد اهللا بدوي ومجاعته، 
 ومناقشة رؤية غربية حلركات أفريقياودعوته إىل بناء إنسان األمة اجلديد، مث   ومنوذج عبد اهللا جولنتركيايف واملتهافت، 

ا بأمة اإلسالم وأصوهلا ُ حىت يطوى امللف باإلشارة إىل تقرير أمريكي رمسي يكشف عن ،اإلصالح فيها وعالقا
 وحركاته ضمن اسرتاتيجية حرب األفكار لف التجديد ومفهومهبالتالعب مباسرتاتيجية عملية متكاملة ملا ميكن وصفه 

  .املعلنة
ا ساحتنا يف اآلونة األخرية بعامل األفكار  واملتصلة ستجدةقد كان من أهم الظواهر الفكرية املهذا ول واليت شهد

نان ِّالسًيوما أن ح ورأت َّمل املسل، تلك اليت انربت من ثنايا اجلماعات اإلسالمية اليت مارست الع"المراجعات"ظاهرة 
ّأوىل من الل من هذا املنطلق وناوأت ، )ً وشريعةًعقيدة(والدين ) ات وجمتمعًدوال( األمة تسان يف التعامل مع مشكالْ

تمع، وخاضت جتربة قاسية مثلت ملمحا مهما يف مسرية احلياة السياسية يف أوطاننا ٍ احلكم وقطاعاتَنظم ً من ا ً
 على التجربة املصرية وباألخص ما يتعلق مبراجعات اجلماعة -عبده إبراهيم.أمن خالل ورقة – يقف التقرير .املعاصرة

   . من أنضج مناذج املراجعة الفكرية واحلركية وأثراها األوىلباعتبارمث مجاعة اجلهاد اإلسالمية املصرية 
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ً جدال واسعا بني تنظيم الجهاد جعاتمرا قد أثبت أمهية هذه الدعوة؛ حيث شهد انطالق ٢٠٠٨ولعل العام  ً
مبادرة اجلماعة اإلسالمية بعشر سنوات أعلن شيخ فبعد . أقطابه والعديد من الدوائر اليت ترفع راية اجلهاد كما تراه

 العديد ت أثارواليت ؛وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم مبادرته للمراجعة واليت أطلق عليها تنظيم اجلهاد
 بل من أشهرها قاطبة ؛ود الفعل سواء من داخل مجاعته أو من خارجها ومن سائر تيارات اإلسالم السياسيمن رد
رسالة يف : التربئة"فقد أصدر الرجل الثاين يف القاعدة أمين الظواهري ردا على وثيقة الرتشيد أطلق عليه ". القاعدة"وهي 

مة اخلور والض " تعرية التربئة"؛ وهو ما استدعى الدكتور إمام للرد عليه بعنوان "عفتربئة أمة القلم والسيف من منقصة 
عبده .أيرصد .  عدةوقد تبعه ردود أخرى من رموز إسالمية. وهاجم فيه كال من أمين الظواهري وأسامة بن الدن

واملستقبلية ملسار املراجعتني، باإلضافة إىل املواقف املصرية الرمسية وغري الرمسية، واالنعكاسات العاملية اجلدل  هذا إبراهيم
ا العام يف رأب الصدوع ومداواة  ًلكي يصل إىل الدعوة ألن تصبح املراجعات جماال دراسيا، وأن يتم الرتكيز على إجيابيا

  .الكثري من اجلراح النازفة
ددة من االهتمام ُّال يزال حديث الطائفية واملذهبية، والسنة والشيعة حيتل مساحة واسعة ومتج ،وعلى صعيد آخر

فقد متكنت اسرتاتيجيات احلرب املعلنة على اإلسالم وأهله من إيقاظ نار . والسجال العام يف عامل أفكارنا وواقعنا
ُالفتنة، وصاحب احلرب على أفغانستان والعراق حرب  َ افكاراألَ كان امللف الطائفي من و،  اليت أشرنا إىل بعض امتداد

كادت هذه الفتنة . ، وال زالت تؤيت كل يوم من أخبث مثارها)٢٠٠٦يوليو (معركة لبنان أهم حماورها اليت برزت يف 
ًاملمتدة، وأن تنسف جهودا وجهادا متواصال عرب عقود، و" التقريب"املتصاعدة أن تقضي على مسرية  ً شهد العام لقد ً

ُِ اختبارا حقيقيا وصعبا لذلك فيما عرف ٢٠٠٨ ً حول ما وصفه باملدِّ الشيعي يف  "اويالشيخ القرضتصريحات "بأزمة ً
َالبالد السنية وحتذيره من خطره، وما ترتب على هذا التصريح من جدل إعالمي وفكري وسياسي، وتفاقم أشبه الفتنة،  َ ُ ُّ

  .يتناوله عامل املؤسسات يف عامل األفكار، باإلضافة إىل ماً مبا تطلب تناوال خاصا ُووصف باألزمة، واملؤامرة وغري هذا
تقارب األزهر  حركة "أمتي في العالم" ترصد -ًوضمن عامل املؤسسات واألشخاص تاليا-في غضون هذا العام ف

ّممثال ملصر الرمسية من جهة والعامل السين من جهة أخرى– لم السياسة العالية ف سدودكادت تنفتح حيث  مع إيران -ً
الثقايف، وتداخلت فيها االسرتاتيجي بالسياسي بالديين وتلبث أن انتكست مث أعقبتها توترات متصاعدة، اختلط فيها 

اخليوط بني التاريخ والواقع، والداخل واخلارج، وتقاطعت عندها دوائر األزمات والتحديات، وأمناط التفاعالت البينية 
  .داخل األمة، بصورة فاضحة

 أديان، ات بشكل ملحوظ، بني حوارتتعدد أشكال وجماالت احلوار اليوم عرب األمة ومع العاملويف مسارات موازية 
ويتضمن ملف األفكار بالرصد . وحوارات فكرية، وثقافية وسياسية واجتماعية، وفردية ومؤسسية، ورمسية وشعبية

ا يف إطار السياق  والتحليل أهم امللتقيات واملؤمترات احلوارية املتعلقة باألديان، وقائمة قضاياها ومداخل تناوهلا، ومردودا
 ما قامت ٢٠٠٨لعل من أبرز ما تم من جهود في مجال حوار األديان خالل عام و. ي واحلضاري الراهنالسياس

به المملكة السعودية من الدعوة والرعاية لمبادرة الحوار بين األديان في مؤتمر الحوار بين األديان في مدريد 
في نيويورك للحوار بين " افة السالمثق"مؤتمر  وبتنظيم االحتاد اإلسالمي العاملي يف مكة، و١٨/٧/٢٠٠٨-١٦

هذه  وسام الضويني.أوقد تابعت الباحثة . )٢٠٠٨ نوفمبر ١٣ – ١٢(أتباع الديانات والمعتقدات والثقافات 
 اليت عقدت يف أوساكا وكيوتو يونيو "قمة القادة الدينيين": ًعددا آخر من اللقاءات عرب العامل؛ مثلاحلوارات و

دولة عرب ) ٤٧(ل الثماين، اليت استضافتها اليابان، وشارك يف تلك القمة الدينية ممثلون من  للتحضري لقمة الدو٢٠٠٨
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 واللقاء الحواري للجنة المشتركة للحوار بين اللجنة الدائمة لألزهر للحوار .العامل ميثلون ديانات وطوائف متعددة
مبقر مشيخة األزهر ) ٢٠٠٨ فرباير ٢٦–٢٥ (بين الديانات السماوية والمجلس البابوي للحوار بين األديان

بالقاهرة الذي أتى بعد انقطاع دام ملدة عامني على خلفية إساءة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر لإلسالم يف 
ُالمسيحي الذي عقد -الحوار اإلسالميو.  واليت ربط فيها بني اإلسالم والعنف٢٠٠٦حماضرته برجينسربج يف سبتمرب 

 ديسمبر ١٧- ١٥(جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية والمجلس البابوي للحوار الديني في الفاتيكان بين 
 واليت انطلقت يف إيطاليا حلشد )٢٠٠٨ مايو ٢٥ – ٢٢(المبادرة األوروبية للحوار بين األديان ، و)٢٠٠٨

 وختلص الباحثة إىل .ة يف أوروباجهود القادة والناشطني األوروبيني ملواجهة التحديات الرئيسية اليت تواجه التقاليد الديني
ُ مازالت هناك الكثري من اجلهود اليت البد أن تبذل على مستويات عدة فيما يتعلق باملبادرات الصادرة من العامل أنه

 ويصبح موقفنا -الغريب يف أغلب األحوال–ًاإلسالمي جتاه اآلخر، وإال يصبح احلوار حكرا على أجندة الطرف اآلخر 
عتذاريا، أو أن يتحول احلوار ألداة جتميلية يف أيدي الساسة؛ وهو األمر الذي جيعل الكثري من املتخصصني دفاعيا أو ا

 .يعزفون عن املشاركة يف تلك احلوارات بعدما تبني عدم جدواها
  

  عالم المؤسسات واألشخاص
ا؛ وهي على هاألخرى املؤثرة في على مؤسسات األمة املنسوبة إليها، واملؤسسات فاصل من القسم األوليركز هذا ال
املؤسسات الثقافية  الرمسية وغري الرمسية، و:املؤسسات الدينية، و املؤسسات السياسية واالسرتاتيجية:جهات أمهها

ا املؤمترات تتبع ألهممع، يةقوقواحل ا ووثائقها، القطرية، واإلقليمية، والدولية: املتعلقة    . وبيانا
األمم املتحدة، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وجامعة ( لمؤسسات السياسية واالستراتيجية األمة واففي تقريره عن

 يوضح ،)، والناتويجي، واالحتاد املغاريبجمالس التعاون اخلل:  وجمالس إقليمية مثل،دول العربية، واالحتاد األفريقيال
ا ومؤسسات اآلخر، يت من منظور مقارن اهلوة الواسعة بني قضايا األمة على أجندمحمد كمال.أ  كل من مؤسسا

كما . ٍّوقرارات كل، وخطاب مؤسساتنا وسلوكها باملناظرة مع خطاب هيئات مثل جملس األمن والناتو واالحتاد األورويب
الس الوزارية- يتبني  كيف ترتتب العالقة بني -من خالل رصد البيانات واملواثيق والقرارات اخلاصة مبؤمترات القمة وا

ادول األ مقارنة بعالقات نفس الدول باملؤسسات خارج نطاق : مة ومواقعها املادية ومواقفها السياسية وبني مؤسسا
ًويرصد التقرير مدى ضعف تأثري تلك املؤسسات يف مواجهة األزمات واألخطار اليت تواجهنا؛ كاشفا عن ترددها . األمة

تها، ضعيفة يف مردودها، يغيب عنها حتديد املسئوليات واملهام ّقرارات طنانة يف لغبني بالغة خطابية واهنة تتمثل يف 
وبني تداعيني ترتدد املؤسسات بني هذا  دة لإلجناز، وآليات املتابعة،ّ، ووضع اآلجال احملد الالزمة للفعلورصد املوارد

تداعي : الخارجيوالتداعي ؛ أي ضعف بنية الدول اإلسالمية واملؤسسات اليت تنشئها، التداعي الداخلي: متضافرين
َكلة عليها؛ بتقسيم األدوار وتقاسم املكاسب بني أصحاب املصاحل من الدول الكربى واملنظمات الدولية اليت َاأل

  .تستهدف ثروات ومقدرات األمة
فلـسطني، وســوريا ولبنــان والعــراق، : الـيت يرصــدها التقريــرواقعنــا امللتهــب بـرزت هــذه املعــامل بوضـوح عــرب ســائر ملفـات 

 أن تغــــريات القـــضايا واملــــسائل يتأكـــد، وعلــــى متـــصل المــــستمر والمتغيـــر. نـــستان، والـــسودان والــــصومال، وإيـــرانوأفغا
بتـأمني العـامل الغـريب مـن مـصادر التهديـد اإلسـالمية  -ًمـثال-ُففيمـا عـين النـاتو : تالمحت مع استمرارية الغايـات واملـسالك

، واهــتم االحتــاد األورويب وجمالــسه بتعزيــز االســرتاتيجية األمريكيــة يف )والنــاتواحملتلتــني بفعــل الغــرب (يف أفغانــستان والعــراق 
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لــس األمــن قــضايا أمتنــا مثلــت  الالفــت والــذي ينبغــي أن يكــون حمــل تأمــل ودراســة أن. ديارنــا ًالــشيء األكثــر إشــغاال 
ْ يكــد التقريــر يقــف علــى ، فلــم)تتعلــق بأمتنــا: دةّ وأكثــر مــن نــصف قراراتــه املــشد٢٠٠٨حنــو نــصف قراراتــه للعــام (الــدويل 

  .، رغم اشتداد أوارهإضافة حقيقية قدمتها جامعة الدول العربية وال منظمة املؤمتر اإلسالمي خالل العام املنصرم
 داخلـــي وخالصــته أن حـــال مؤســـسات األمـــة إمنـــا هــو فـــرع عـــن احلـــال العـــام لـــدوهلا :مفـــاد هـــذا التقريـــر ذو وجهـــين
ً باعتباره مفهوما مرجعيا وإطارا للحركـة، هـو مـن أهـم ا لدى قاد"األمة"غياب مفهوم والعالقات البينية هلذه الدول؛ وأن  ً

يؤكـد أنـه قـد أصـبح مـن املهـم تقـومي مواقفنـا : ووجـه خـارجي. شدة الوطأة اخلارجية على جمرياتنا الداخليةتفككنا وعوامل 
الــيت -، وكـشف حـصاد تعامـل هـذه املؤسـسات ّمـن املؤسـسات الدوليـة وبـاألخص األمـم املتحـدة وجملـسها األمــين املـستبد

 مع قضايانا وما يكمن وراءها من عناية مبصاحل القوى املتعاظمة وإزاحة مـا قـد يعوقهـا مـن مـصاحلنا الذاتيـة -ّتدعي احلياد
  . أو إرادتنا احلرة أو مقاومتنا للعدوان

رمسيــة، وجمــامع حبثيــة وفقهيــة، واألوقــاف كــاألزهر، وبعــض دور اإلفتــاء ال(  الرســميةًوانتقــاال إلــى المؤســسات الدينيــة
يتنــاول ،  )كمجـالس اإلفتـاء، ومنظمـات وحركــات إسـالمية، والعمـل اخلـريي واإلغـاثي، واإلعـالم(، وغـري الرمسيـة )والـدعوة

مــع، (األزهــر : ً املؤســسة الرمسيــة بــني التــسييس واملأســسة يف احلالــة املــصرية منوذجــاأحمــد خلــف.أ مــع إيــران، وتوســيع ا
حركـة اجتماعيـة وفكريـة وفتـاوى سياسـية خارجيـة، وداخليـة، وال فتـاوى سياسـية، (، ودار اإلفتـاء )وز تدريس املـذاهبوجتا

  ).وال صدام مع األزهر، واستقالل إداري، واهلالل وتوحيده، واألقباط واألعياد
وضـــغوط نظـــم  بـــني توظيــف الغـــرب ًللمؤســـسة غيــر الرســـمية متمـــثال فـــي الـــصوفية والتـــصوفًكمــا يرصـــد منوذجـــا 

 نــشاط صــوفي كبيــر فــي الــداخل والخــارج :ويــشتمل هــذا اجلــزء علــى رصــد. احلكــم وإمكانــات احلركــة الــصوفية نفــسها
تمعــات، ( مـشروع هيئـة عامليـة جلمـع الفـرق الـصوفية، أول فـضائية صــوفية، مـؤمتر تفعيـل الـدور الـصويف يف أمـن واسـتقرار ا

ة، حفلة صوفية يف كنيسة لندنيـة، حـضور دبلوماسـي إيـراين، صـوفية مـصر يهود ونصارى وبوذيون على مائدة صوفية مغربي
يف مــصر، واجلزائــر، وتــونس، والبوســنة، وتركــستان، ونــشاطات هلــا  الحركــة الــصوفية الدوليــةويتــابع ). يف منتــدى بأمريكــا

 العـرض أن العـام ويالحـظ مـن هـذا ).جيش النقشبندية يف العراق(يتمثل يف مقاومة للمحتل مسلحة ووجه آخر للصوفية 
ًشـهد حـضورا ونـشاطا صـوفيا واسـعا، يف الـداخل اإلسـالمي،  -ًامتدادا حلالـة الفوضـى املفتعلـة منـذ مطلـع القـرن– ٢٠٠٨ ً ً

  . وبني أقطار األمة، وخارجها، ويف اتصال مع األديان واحلضارات األخرى
م َلعـــال، بالنـــسبة هبـــرز مـــا يالحـــظ فيـــ أـــذا اإلطـــار، وكـــان" تـــصرحيات الـــشيخ القرضـــاوي"وكمـــا أشـــرنا ارتـــبط ملـــف 

ــالمؤســسات قابلــة بــني ســائر وامل -ّالــسيء أو غــريه– الــدور اخلــاص للمؤســسة اإلعالميــة يف التوصــيل -أوالهمــا: نا نقطت
ا األكرب علـى هذه  ة وسائل اإلعالم، وقدرأصناف املؤسسات  قـضايا افتعـالعلى تشكيل الوعي البيين أو املتبادل، وقدر

العالقــة بـني الــشخص -وثانيهمـا. وتكبريهـا أو تـصغريها، وتــسليط الـضوء علـى مــا تـشاء منهــا دون غـريها ــ الـوعي وشـغل
تــردد املؤسـسة بــني :  وموقفـه مــن الـشيخ القرضــاوي، وبـاألحرى"اتحـاد علمــاء المــسلمين"ّواملؤسـسة فيمــا جتلـى يف وضــع 

  بني كل هذا يف ظل واقع مأزوم؟ والدولة واألمة، وكيف متكن املواءمة الرمز-شخصالمراعاة مستويات 
اليونــــسكو واإليسيــــسكو  ( الثقافيــــةلمؤســــساتل عبــــد الــــرحمن حمــــدي.أ تابعــــةمبعــــامل املؤســــسات تتكامـــل صــــورة 

ورصــد عينــات مـــن ) ًمنظمــة العفــو الدوليــة، والــشبكة العربيـــة ملعلومــات حقــوق اإلنــسان منوذجــا (والحقوقيــة) واإللكــسو
ــذه املنظمــات، واســتعراض طــرففبعــد . ني عــرب العــامحركتهــا املتــصلة بأمــة العــرب واملــسلم ٍالتعريــف األويل   مــن جمــاالت ّ

ـا ، والبحــث العلمـي، واإلعـالم و صـناعة الـوعي، ومـا أجنـز يف هــذا، )يـةّاللغـة العربيـة، واألم(الرتبيـة والتعلـيم :  مثـلاهتماما
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ــــا  ءةحــــوار احلــــضارات، واهلجــــرة والعوملــــة، واإلســــا: ٍوجانــــب مــــن قــــضاياها الرئيــــسة لإلســــالم يف الغــــرب، وقــــضايا اهــــتم 
، وأسـلوب هـذه املنظمـات يف احلقوقيون مثل ما يثار عن تطبيق أحكام الشريعة أو احلدود اجلنائية يف بعـض الـدول كـإيران

دارفـــور، ومـــا تـــدل عليـــه املعاجلـــات واالختيـــارات واألولويـــات، نـــصل إىل التـــصديق علـــى النتيجـــة العامـــة لعـــامل  أزمـــةتنــاول 
  . املشرف على ملف املؤسساتمحمد شوقي.دسسات كما يؤكده املؤ

 فلقـد. ٢٠٠٨ يتنـاول اجلـانبني االقتـصادي واالجتمـاعي لألمـة عـرب وفي تذييل خاص لهذا القسم يـرد ملـف نـوعي
 عديــد مــن املــشكالت والقــضايا االقتــصادية، والــيت أثــرت بقــوة علــى العــامل اإلســالمي وختطــى تأثريهــا ٢٠٠٨شــهد العــام 

فقــد عانـت دول إســالمية كثــرية مــن وطـأة ارتفــاع أســعار الطاقــة، .  االقتــصادي إىل أبعــاد سياسـية واجتماعيــة خطــريةالبعـد
ًومرت دول أخرى بأزمة غذائية طاحنة خلفت ضحايا كثرا ُ وتـساوى اجلميـع يف النهايـة يف معانـاة التـضخم اجلـامح الـذي ، ّ
ــدر جهــود مــضنية بــذلت للخــروج مــن دائــرة الفقــر ِومل ينتــه . وينــذر بــشرور تطــال احلــرث والنــسل،  واملــرض واألميــةُيهــدد 

اســــتمر طــــرح قــــضية التكامــــل االقتــــصادي ، ولــــذلك. العــــام إال باجتيــــاح األزمــــة املاليــــة العامليــــة جلميــــع الــــدول اإلســــالمية
ـا العاإلسالمي بوصفها قضية مصريية يلح الواقع واملصل . قيـدة واأليـديولوجياحة اإلسالمية والعربية عليها قبـل أن تنـادي 

وكــذلك بــرزت قــضية األزمــة االقتــصادية بــشكل خــاص يف األراضــي الفلــسطينية ووحــشية حــصار غــزة لتكــون حمكــا جليــا 
 عبــد اهللا عرفــان.أوهنــا؛ يرصــد التقريــر الـذي أعــده . االقتــصادي مــع مفهــوم األمـة اإلســالمية والعربيــة-للتعـاطي الــسياسي

ا وآثارهــــا، كمــــا حيــــاول توضــــيح تــــداخلها ، هــــذه القــــضايا أهــــم عبــــد اهللا شــــحاتة.دبإشــــراف  ــــا وأســــبا يــــستعرض جتليا
  .٢٠٠٨وتشابكها؛ مبا يسهم يف إلقاء الضوء على احلالة االقتصادية العامة للعامل اإلسالمي عرب العام 

 ،تــضعاف االس:علــى حمــاور ثالثــة" ٢٠٠٨املــسلمة عــام املــرأة "أحــوال  أميمــة عــزت.أّعلــى اجلانــب املكمــل ترصــد و
ًفقـد أسـفرت املتابعـة عــن اسـتمرار خطـي األزمـة العميقـة املتعلقــة بوضـعية املـرأة املـسلمة حمليـا ووطنيــا . ، والفاعليـةوالتمكـني

ّوعامليـا، وحتركــات اإلصـالح اهلامــشية واملظهريـة أو املسيــسة ً كثــريا عـن أحواهلــا يف ٢٠٠٨لـم خيتلــف حـال املــرأة املـسلمة ف. ّ
ث احنـصرت خطـوات التمكـني يف حـدود مـا مسحـت بـه بعـض الـدول مـن تبـوأ املـرأة لـبعض املناصـب األعوام الـسابقة؛ حيـ

ا واتـصلت باخلـارج،  ًالسياسية واختاذ بعض اإلجراءات لزيادة مشاركتها العامة إما تسكيتا ألطراف داخليـة ارتفعـت أصـوا
 العـام ويف قلبــه إعـادة تــشكيل دور املـرأة مــن أو للظهـور مبظهـر الئــق أمـام القــوى اخلارجيـة الــيت تفـرض مفهومهـا لإلصــالح

املــــشروعات واإلجــــراءات (ويف غابــــت اإلصــــالحات احلقيقيــــة علــــى املــــستوى اجلمعــــي للــــدول اإلســــالمية . وجهــــة عومليــــة
  ).املشرتكة للنهوض باملرأة املسلمة

رار الوضع العام لألمة واستمرت معاناة املرأة املسلمة من أوضاع متجذرة تكرس استضعافها، ويأيت على رأسها استم
ًرجاال ونساء: بشقيها ذا الصدد متابعة خاصة لظروف احلياة الصعبة حتت وطأة االحتالل اليت . ً وخيصص التقرير 

َتقاسيها املرأة العراقية، واملرأة الفلسطينية سواء األسريات يف سجون العدو أو السجينات احملاصرات، هذا باإلضافة إىل 
وفيما يتعلق بالفاعلية، فإن .. زمنة اليت تستعصي على احلل مثل األمية والعنف والبطالة، وغريهااملشكالت العامة امل

واجلديد هو جتدد حماور للمشاركة من مثل دور . ُالثابت هو احلدود والقيود لفاعلية املرأة واليت ال يسمح بتخطيها
ة، كما تضمنت بعض اجلهود االجتماعية البسيطة سيدات األعمال العرب، وإن احنصر هذا الدور يف الشركات العائلي

  .وأغلبها يف إطار حملي
  

   والتفاعالتعالم األحداث - القسم الثاني
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م بالتقـــارير والتفاصــيل؛ حيــث عـــامل األحــداث والتفــاعالت الـــذي َ إىل قـــسمها الثــاين واملفعــأمتــي فـــي العــالموتنتقــل 
ـــا (الـــداخلي :  حوهلـــا، علـــى الـــصعيدينيغطـــي ســـائر اخلريطـــة اجلغرافيـــة واحلـــضارية يف األمـــة ومـــن دواخـــل األقطـــار وعالقا

  ).العالقات مع العامل اخلارجي يف الغرب والشرق(، واخلارجي )البينية
  

 :الدخل اإلسالمي والعالقات البينية) أ
: القلـب العربـي باجتـاه "الرصـد"، تتحـرك عدسـة ففي ثنايا األمة وحناياها حيث الذات وواقعها وخـصائص حالهـا

 غــري واألركــان اإلســالمية، فأفريقيــاواخللــيج واملغــرب والعــراق ولبنــان، ) مــصر والــسعودية وســوريا(لــسطني ودول األركــان ف
ًآسـيا الوسـطى، انتهـاء باألقليـات املـسلمة الـيت هـي جـزء مث تركيا وإيران وإندونيسيا وماليزيا وباكـستان وأفغانـستان : العربية

ا الديار األقليـات املـسلمة الـيت هـي خـارج الـدائرة اجلغرافيـة لألمـة العربيـة منظور حـضاري تعـد  فمن .من األمة وإن نأت 
، وباملثل الطوائف غري املسلمة القاطنة أرض األمة هـي مـن الـداخل األمة من ا ال يتجزأً جزء-حضاريا– تعد واإلسالمية،

 .ً، وإن متايزت ملالاحلضاري
 

ــا يف عــام رصــد جم حــاول البــاحثون فــي المنطقــة العربيــة، ، مت  للتوزيــع اجلغــرايفً فوفقــا:عــرب حمــاور أساســية ٢٠٠٨ريا
التمييز بني ثالث منـاطق متثـل الـدوائر اإلقليميـة الرئيـسية علـى خريطـة العـامل العـريب، سـواء مجعـت بينهـا أطـر تنظيميـة ًأوال 

الــيت يغطيهــا )  التعــاون اخلليجــيدول جملــس(وهياكــل مؤســسية للتعــاون اإلقليمــي، كمــا هــو احلــال بالنــسبة ملنطقــة اخللــيج 
، أو مل جيمعهـا ذلـك أحمـد نبيـل.أواليت يتناوهلـا تقريـر ) احتاد املغرب العريب(، أو منطقة املغرب العريب سيدأحمد .أتقرير 

ســمية .أهـا تابعتكـة هلـا، والــيت ّالـرابط املؤسـسي، وإن اتـسمت مبوقعهــا احملـوري علـى خريطــة األحـداث والقـوى الفاعلــة واحملر
  . يف تقريرها حول دول األركان العربية الثالثبد المحسنع

ً إىل أن امللمــح األبــرز والــذي يكــاد يــشكل اجتاهــا -املــشرف علــى هــذا اجلــزء مــن التقريــر– ناهــد عــز الــدين.دوتــشري 
إدخاهلـا  هو ذلك التواكـب الغريـب بـني حزمـة يـتم تبنيهـا و)اتاجلمهوريخاصة (عاما يف أغلب البلدان العربية حمل الرصد 

مــن اإلصـــالحات التـــشريعية والرتتيبـــات املؤســـسية الـــيت تعيـــد هيكلــة وصـــياغة النظـــام الـــسياسي ظاهريـــا أو خارجيـــا فقـــط، 
وتنحصر يف تعديل بعض القشور وتغيري الواجهة، ولكنها متهد يف جوهرهـا احلقيقـي لتكـريس النظـام بـنفس مالحمـه وركـائزه 

فــبخالف الــسابقة الــسورية، واحلالــة املــصرية املثــارة بقــوة يكــاد . رب آليــة التوريــثًومقوماتــه، فــضال عــن ضــمان اســتدامته عــ
ًوأخطــر مــا يف األمــر، أنــه يعتــرب العامــل اخلــارجي عنــصرا فــاعال يف . نفــس املــشهد يتكــرر حرفيــا يف ليبيــا، واجلزائــر، وتــونس ً

ًتــرجيح هــذا الــسيناريو ويــراهن عليــه باعتبــاره ســندا وداعمــا  بــات ذا ثقــل يفــوق الــسعي ) إلضــفاء الــشرعية ٌوكأنــه مــصدر(ً
  .للحصول على الرضا الشعيب، أو كسب موقف جمتمعي مؤيد لنفس السيناريو يف الداخل

وحــىت ال تبــدو الــصورة قامتــة بــال بارقــة أمــل أو بــصيص نــور، تلــتقط العدســة بعــض املــشاهد هنــا أو هنــاك، تفيــد بــأن 
ها اإلسالم واملـسلمون، " التحديات" والـيت ينبـع أكثرهـا مـن إخفاقـات الـداخل أو مـن احملـور البيـين املتـأزم، ولـيس اليت جيا

 أو ٍ نوعية تتـسلم الرايـة أو حـىت تنتزعهـا بـشكلٍزات الستجاباتِّبالضرورة من اخلارج، قد تتحول مع مرور الوقت، إىل حمف
اب   .آخر لتنهض بأحوال األمة، وترفع من شأ

ائية األساسـية يف الـصميم، كـان هلـا الفـضل يف موجـة موازيـة مـن االحتجاجـات فموجة الغالء اليت أصابت السلع الغذ
لتهم إىل  النـــاس مـــن املـــواطنني العـــاديني بـــشكل غـــري مـــسبوق عـــن صـــمتهم املعتـــاد، وأنـــزَالـــشعبية الواســـعة أخرجـــت عامـــة

ً أننـــا ال نبـــالغ كثـــريا إذا وضـــعنا رهاننـــا أيـــضا يف هـــذا املـــضناهـــد.دوتـــرى . الـــشوارع وامليـــادين مثـــل حركـــة ة ظـــاهرمار علـــى ً
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فاملعلوماتيـــة واملعرفـــة هـــي ســـالح . ، وتأســـيس الـــشبكات التخيليـــة علـــى صـــفحات اإلنرتنـــت ودور الفـــيس بـــوك"التـــدوين"
   .العصر، املتاح أمام اجلميع لالقتناء، وللتمكني املتبادل بال سقف للحريات، وبدون أية حماذير رقابية

ز مـا يـشبه التحـالف الـضمين بـني جبهـيت الـداخل واخلـارج يف التـصدي لكـل مـا املفارقة الالفتة يف هذا الـشأن هـي بـرو
". الحـرب علـى اإلرهـاب علـى الـصعيد الـدولي: "هو ذي صبغة إسالمية أصـولية أو سياسـية حتـت شـعار املرحلـة األثـري

زهـا يف انتخابــات يتجلـى هـذا علـى ســبيل املثـال ال احلـصر يف موقـف الدولــة املـصرية مـن حركـة محــاس الفلـسطينية، بعـد فو
، مث بعد انفرادها بقطاع غزة على احلدود املـصرية، حيـث يـصعب علـى املـرء اسـتيعابه أو فهـم أبعـاده احلقيقيـة، إذا ٢٠٠٦

ـا الـوطين احلـاكم مـع التيـار اإلسـالمي عمومـا، ومـع مجاعـة  ًمل يتم تسكينه يف إطار املواجهة الداخلية احملتدمـة للدولـة وحز
  .لى وجه اخلصوصاإلخوان املسلمني ع

  

إن التغــريات هاهنــا تتحــرك يف مــسار ثوابــت الواقــع العــريب وتــدافعات عناصــره يف حركــات مــد وجــزر أشــبه بــالطبيعي، 
ا، متييزا عن بقاع أخرى من العامل اإلسالمي   .ًاألمر الذي يثري التساؤل عن خصوصية هذه املنطقة وأسبا

املشرف – باكينام الشرقاوي.دتالحظ ) اإلسالمية غري العربيةأو الدول  ( الجناح الشرقي للعالم اإلسالميفي
مها فاقدة للرغبة يف ُظُ أنه يتمتع بديناميكية وحيوية وإرادة للتغيري، متيزه عن غالبية الدول العربية اليت بدت ن-على امللف

ا مستكينة لنظر إىل مدى فعالية ف الدول اإلسالمية يف الشرق اآلسيوي باّولذا تصن.  للشكوىًاإلصالح وجمتمعا
االت أو : في مجموعتيناألداء والقدرة على اإلجناز  جمموعة متيزت دوهلا بتحقيق درجات خمتلفة من النجاح يف أحد ا

، وجمموعة استمرت دوهلا تعاين من إشكاليات أعاقت تطورها ومل )ندونيسيا، وماليزياإإيران، وتركيا، و: مثل (هابعض
ا أن جتا   ).مثل باكستان وأفغانستان ودول آسيا الوسطى(َّها بشكل فعال يغري من واقعها لألفضل تستطع حكوما

موعة األوىل، يشار إىل اجتماع  فمعظم هذه الدول . الشخص والنظام والرؤية :ثالثية أساسيةولتفسري حتسنات ا
ِّ فكانوا مبثابة احملرك لألحداث  متتلك الرؤية والطموح والثقة،–سواء يف احلكم أو املعارضة-شهدت ظهور شخصيات 

ا ً دافعا رئيسيا وراء مساعي الوثوب حنو -داخليا وخارجيا-ٍوكان وجود مشروع للدولة . أو احملتوي هلا أو املدير ملسارا
ا املستقبل، فليس منط املشروع سواء بالتحالف أو التصارع مع الغرب هو حمدِّد احلركة، بقدر ما كان وجود الرؤية ذا

 واقعنا ُ قومية ال ختتزل يف بقاء نظام أو حاكم كما هو سائد يفَ مصاحل-بدرجات متفاوتة–واليت جعلت هلذه الدول 
مع قوى اخلارج ) غري املتوازن(يف حني أن وجود نظم سياسية يرتكز وجودها على االستبداد والتحالف . العريب املعاصر

موعة الثانية) أيا كان احلليف اخلارجي(   .كان من أبرز عوامل ضعف ووهن دول ا
ل اليت قامت على رصدها الدوهذه احلزمة من  تنوعت األحداث وتعددت القضايا يف ،٢٠٠٨طوال عام 

، بدت مساراته، وأدواته، وطبيعته: عملية اإلصالح إال أن  هاني، السيدياسمين.شيماء بهاء الدين وأ.أ: ثتانالباح
على أدائه داخليا ) دميقراطي أم استبدادي(ولوحظ تأثري طبيعة النظام السياسي . هي املظلة اجلامعة لكل ذلك

تمعوخارجيا، حيث تزداد الفعال وإن كان النجاح االقتصادي قد حتقق . ية كلما تعمقت وصحت العالقة بني الدولة وا
ا الدميقراطية غري مكتملة أو ناضجة، إال أن القدرة على بناء حتالفات متوازنة مع قوى  يف بعض الدول ما زالت مسري

اطية حقيقية لنظامها، كلما قويت وتدعمت اخلارج تظل رهينة بدميقراطية النظام، فكلما متتعت الدولة بشرعية دميقر
ت جتربة اإلصالح يف تركيا بوضوح طوال عام ظهر أا، بل لقدً واضحً هنا مثاالتركياز ُوترب. مكانتها يف مواجهة اخلارج

 . بإجيابية لدفع التطور الداخلي) مطالب االحتاد األورويب(، كيف مت توظيف اخلارج ٢٠٠٨
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 ٍ مثل تركيا جناحاتٌفبينما حققت دول. مجاالتهجات النجاح املتحقق ويف عدد اختلفت دول هذا احملور يف در
 على صعيد الداخل واخلارج، والسياسي واالقتصادي؛ ميكن احلديث عن جناح إيراين ملحوظ على صعيد ًملحوظة

مع ملفات الداخل  النجاح يف التعامل ُالسياسة اخلارجية وعلى الصعيد العسكري والتكنولوجي، بينما مل يقابله ذات
يف حني مثلت دول الشرق األقصى اآلسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا مناذج للتنمية . سواء االقتصادية أو السياسية

االقتصادية الناجحة جعلت منها مراكز ثقل اقتصادية باألساس داخل العامل اإلسالمي، وقادت إىل إعادة النظر يف 
ة، بل وعند ترمجة هذا الرصيد االقتصادي إىل الساحة السياسية خاصة اإلقليمية  يف داخل األمالمحور والهامشمفهوم 

ًقد نشهد تغريا يف خريطة توزيع القوى فيما ) كما هو احلال بالنسبة للسياسات اخلارجية إلندونيسيا وماليزيا(والدولية 
ًبني املسلمني، موجها االنتباه إىل الشرق على حساب الوسط والغرب اإلسالميني ِ .  

ُويف املقابل قدمت دول أخرى مثل باكستان حالة من التأزم على مستوى الداخل واخلارج، مل ختل من بعض 
اإلجنازات خاصة يف ملف بناء دميقراطية وليدة ولكن نامية يف الداخل، وما زالت تواجه حتديات الداخل ممثلة يف قوى 

أما عن ). اهلند(واخلصم اإلقليمي ) الواليات املتحدة(لدويل سياسية معارضة وحتديات اخلارج ممثلة يف ضغوط احلليف ا
دول آسيا الوسطى، فقد قدمت مناذج شبه متماثلة يف الوقوع بني مطرقة االستبداد الداخلي وسندان اهليمنة اخلارجية، 

ؤساء يف إحكام فداخليا استمر الر: فكانت اإلجنازات حمدودة على مستوى السياسات الداخلية واخلارجية على السواء
م ويف قهر قوى املعارضة اليت بدت ضعيفة ومشتتة م على جمتمعا حرصت قيادات آسيا الوسطى على كما . سيطر

وتستخدم الدساتري لضمان بقاء النظم .  شعبيةً قانونية وليس شرعيةًكسبها مشروعيةُتدعيم السلطوية بقاعدة دستورية ت
 أو نزع الطبيعة الدميقراطية بإضعاف سلطات املراقبة مثل السلطة ،يغ حمتواه مع تفريستيفاء الشكل الدميقراطاإما ب

  .التشريعية
العرقية، : ، وهي بروز االنتماءات األوليةعلى مستوى العالقة بين الدولة والمجتمعجتلت إشكالية كربى  كما

ا، حيثواإلثنية، و ٍاملذهبية والقبلية كتهديد رئيس لسيادة الدولة على جمتمعا  تراجعت االنقسامات األيديولوجية ٍ
وتواجه الدولة القومية يف العامل اإلسالمي مأزق غياب . والسياسية أمام االنقسامات اإلثنية والعرقية والقبلية والدينية

ا أضحت تقع بني شقي الرحى أي بني : الكيانات ما دون الدولة والكيانات ما فوق الدولة: الفعالية يف إطار كو
  .ًلقد برز هذا األمر واضحا يف كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان. ألولية وبني قوى اهليمنة اخلارجيةاجلماعة ا

 بني للمؤسسة العسكرية،) ولو بدرجات خمتلفة(ومن جهة أخرى، اشرتكت هذه الدول يف إعطاء أوزان سياسية 
يف ظل تعاظم التهديدات نفوذ يف إيران تراجع سياسي ظاهر يف تركيا لصاحل تصدر املؤسسة القضائية، واتساع لل

يف باكستان خاصة مع  ومواصلة للدور الفاعل األمريكية بتوجيه ضربة عسكرية خاصة يف النصف األول من العام،
 استمرت حماوالت ، بينماِتصاعد العنف يف منطقة القبائل ومن قبل قوى إسالمية متنوعة على رأسها طالبان باكستان

  . قرغيزستانو دنية على املؤسسة العسكرية يف إندونيسياتدعيم السيطرة امل
وفيما عدا تركيا وإيران، استمر اإلسالميون يف لعب دور املعارضة الرئيسية اليت تواجه الدولة وخيشى جانبها، وتسعى 

من التوتر  تعرب عن حالة عالقة الدولة بالمعارضة اإلسالميةواستمرت . الدولة لتحجيمها بل وقهرها يف بعض احلاالت
وربطت بعض السلطات الرمسية بني القوى اإلسالمية وبني اإلرهاب والتطرف مثلما هو احلال يف باكستان . والتأزم

ضحى االستقطاب أ املعضلة الكربى اليت تشرتك فيها تلك الدول مع اخلربات العربية واليت يوه. ودول آسيا الوسطى
ا السياسية   .احلاد مسة رئيسية يف حيا
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ــال ٍّ، ثــالث حمــال فلــسطين ولبنــان والعــراق: احملتــلالعــريب  جنــد مثلــث التــداعي عودة إلــى قلــب العــالم اإلســالميوب
ا وفاعليتها    .لعدوان ومقاومة، وامتحان لألمة يف هويتها وإراد

ة الزائفـة ففي فلسطني احملتلة، تفاقمـت األوضـاع املزريـة داخـل غـزة احملاصـرة؛ مبـا آل إىل انفجـار األوضـاع بتوقـف اهلدنـ
). ٢٠٠٨ ديـسمرب ٢٧ًبـدءا مـن (ًمث اندالع العدوان اإلسرائيلي على القطاع والذي استمر الثنني وعشرين يوما متواصلة 
 ومـــن -وبــاألخص حركــة محــاس–ًلقــد شــهد العــام املنــصرم اســتمرارا يف التوافــق العــريب والغــريب مــن أجــل حماصــرة املقاومــة 

 واإلرهــاب "اإلســالمية" و"املقاومــة" إىل الرؤيــة األمريكيــة اإلســرائيلية الــيت تــرادف بــني ًورائهــا أهــل غــزة، وإمعانــا يف التحيــز
  . والتطرف، وجتتهد يف حتميل املقاومة مسئولية استمرار االحتالل وتدهور األحوال

َ فاحلــصار املحكــم حــول محــاس وغــزة ومآســيه وحمــاوالت :كــان العــام عــام حمــاس بكــل المقــاييسومــع ذلــك فقــد  ُ
ِّه أو فكه، ومتوجات احلوار الداخلي املـضطرب بـني محـاس وفـتح وعـروض وسـاطاته املتعـددة مـن الـيمن وقطـر وتركيـا اخرتاق

ت علــى لـوالـيت آبـت إىل القــاهرة وشـرم الــشيخ، والتهدئـة القلقـة بــني محـاس وإســرائيل الـيت دافعـت عنهــا فرنـسا ومــصر وعم
ومـن املالحـظ أن محـاس . ٢٠٠٨ة هـي حمـاور املـسار الفلـسطيين عـرب تأييـدها اإلدارة األمريكيـة الغـابرة، كانـت هـذه الثالثـ

  .ً وبناء على حركتها والتفاعالت بينها وبني سائر األطراف تتشكل اخلارطة وتتطور األحداثقضية،أضحت يف قلب ال
لــى  خريطـة القــوى الـيت بـرزت عشـيروان الـشمراني.أ، يرصــد ٢٠٠٣ الواقعـة حتــت االحـتالل منـذ بـالد الرافـدينويف 

ـــا  ُّالـــشيعة العـــرب، القـــوى الـــسنية، األكـــراد، (الـــساحة بـــني األطـــراف املـــؤثرة والنـــسب الـــسكانية والقـــوى الـــسياسية وأحزا
 بدايــــة مــــن مــــشروع الــــصحوات ٢٠٠٧ًالكيانــــات الربملانيــــة، مــــستعرضا ألهــــم احملطــــات يف عــــام و) الرتكمــــان، العلمــــانيون

اإليـراين حـول -شروع تـسليح العـشائر، ومـا أسـفر عنـه احلـوار األمريكـيالعشائرية، وموقف احلكومة منها، وأهم تطورات مـ
ــا مــن متديــد هدنــة مقتــدى الــصدر، وصــعود قــضية الالجئــني العــراقيني ، ومــشكالت الــنفط، وتكــرر العــراق، ومــا اتــصل 

 مـن مـنحهم ومـا جـرى) وبـاألخص بـالك ووتـر(االنسحابات من احلكومة واملشكالت اليت حتدثها شركات املرتزقة األمنيـة 
املــساءلة " بإصــدار قــانون ٢٠٠٨فيمــا يــستهل العــام . حــصانة قانونيــة ضــد املــساءلة علــى اجلــرائم الــيت تقــع علــى أيــديهم

الـذي أصـدره برميـر وسـحب بـه حـق الوجـود مـن البعـث " قـانون هيئـة اجتثـاث البعـث"حمـل ضد البعثيني ليحل " والعدالة
  . عن أصناف من املسجوننيوكيانه السياسي املنظم، وقانون العفو العام

ورئـيس ، زيـارات الـرئيس اإليـراين ًاالنفتـاح الدبلوماسـي اإلقليمـي؛ متمـثال يف يـستمر مسلـسل ٢٠٠٨فـي عـراق عـام 
المواجهة بين الحكومة وجـيش : (ضرب الميليشياتبوكذلك حماوالت تنظيف امليـدان . الوزراء الرتكي، وامللك األردين

وقـد كـان أهـم ثمـار هـذا العـام نجـاح الواليـات المتحـدة فـي تمريـر . إلـى الحكومـة، وعودة جبهة التوافـق )المهدي
 مليــار دوالر مــن ســبعنيالعـراق أرادهــا لرفــع اليــد عـن حــوايل ُاألمريكيــة؛ والتــي زعــم فيهــا أن -االتفاقيــة األمنيــة العراقيــة

ـا ــا واشـنطن لوضـع خريطـة مفــصلة قانونيـة لقوا ـا معـه قبــل أن األمـوال العراقيـة باخلـارج، وأراد  يف العـراق، ولطبيعــة عالقا
يـذكرانا باالتفاقيـات االسـتعمارية إبـان   مـسارينالتفاقيـةاتأخـذ بينمـا هـذا، . تفقد من األوراق ما متتلكها يف الساحة اآلن

 اتفـــاق اســرتاتيجي بعيـــد املــدى حيـــدد إطــار العالقـــات بــني البلـــدين يف -األول: )١٩٥٨-٢٠(احــتالل بريطانيـــا للعــراق 
االت، خم ؛ حيث تنتهـي الفـرتة الـيت حـددها ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ وضع القوات األمريكية يف العراق بعد -والثانيتلف ا

وينتهــي التقريــر بتطوافـة علــى جممــل األوضـاع يف العــراق والــيت . جملـس األمــن لبقائهـا بنــاء علــى طلـب مــن احلكومــة العراقيـة
ة، واحلالــــة الــــسياسية واألمنيــــة، فاخلدميــــة واالقتــــصادية، والفــــساد مــــن الفــــرز الطــــائفي للمنــــاطق الـــسكاني: ص حالــــهّتـــشخ
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املــشكلة العربيــة الكرديــة، وصــراع  و،"الوطنيــة"و" املواطنــة("اإلداري، وواقــع حقــوق اإلنــسان، وأهــم التحــديات املــستقبلية 
  ).األحزاب
واملتــداخل مــع احلــسابات تــد حبــل االضــطراب الــسياسي املوصــول بالطائفيــة مي إطــار االســتمرارية والتغيــرنفــس فــي 

مــن بـإخراج القــوات  مــن جملـس األ١٥٥٩ مـن حــني صـدر القـرار ،اً تقريبــ٢٠٠٤ منــذ أواخـر فــي لبنـاناإلقليميـة والدوليـة 
اغتيـــاالت لشخـــصيات مـــن الـــسورية ونـــزع ســـالح حـــزب اهللا ومـــا أعقبـــه مـــن اغتيـــال احلريـــري وتداعياتـــه، ومـــا ختلـــل ذلـــك 

ـا املـدمرة يف صـيف إًني املناطق اللبنانيـة، مـرورا بـشن سياسية ونيابية وتفجريات متنقلة ب  للقـضاء علـى ٢٠٠٦سـرائيل حر
ـا، بعـد جنـاح احلـزب يف اختطـاف جنـديني أحزب اهللا، كما  سـرائيليني قـرب احلـدود اللبنانيـة، مث جتمـد األوضـاع إعلـن قاد

فيمــا عــرف  ٢٠٠٨ مــايوافــق يف شــهر ن حــصل التوأىل إإىل درجــة شــغور موقــع القيــادة الــسياسية بعــد رحيــل إميــل حلــود 
  ."باتفاق الدوحة"

فلقـد . ىل التوافـق الـوطينإمن خطـر التمـزق : لبنان مسار األحداث يف طالل عتريسي.ديف رؤية حتليلية عميقة يتابع 
ضـة من قبـول مطلـب املعار) املواالة( ومنعت الطرف احلاكم ،سامهت رهانات القوى اللبنانية يف تعميق االنقسام الداخلي

مـن اسـتخدام " حـزب اهللا"ا يقـضي مبنـع ًصدر جملـس الـوزراء قـرارأ بل ،باملشاركة اليت تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية
ومــن هنــا . ٢٠٠٦ يف حــرب يوليــو ،ســرائيلي التنــصت عليهــارضــية الــسلكية الــيت مل يــستطع العــدو اإلشــبكة اتــصاالته األ

سكرية خاطفـة يف بـريوت مث يف اجلبـل، نفـذها بالتعـاون مـع حلفائـه، ىل عمليـة عـإبادر احلزب، يف حركة مفاجئة للجميـع، 
فــسيطر علـى تلــك املؤســسات ... ضـد أمــاكن جتمعـات ومكاتــب ومؤســسات تيـار املــستقبل واحلــزب التقـدمي االشــرتاكي

  فــسقط هــذا الرهــان وأب اجلميــع إىل خيــار تــشكيل حكومــة وحــدة،ىل اجلــيش اللبنــاينإســلحة الــيت كانــت فيهــا وســلم األ
التوافـــق "و أ وبـــدأ لبنـــان مرحلـــة جديـــدة هـــي مرحلـــة التفـــاهم ،وطنيـــة وقـــانون جديـــد لالنتخـــاب، وكانـــت املبـــادرة القطريـــة

 وكـذلك رفـع االعتــصام مـن وســط العاصـمة الــذي ،يـام قليلــة علـى االتفــاقأ فـتم انتخــاب رئـيس للجمهوريــة بعـد ؛"الـوطين
تـشكيل حكومـة الوحـدة ) اً يومـ٤٥حنـو (ن بعـد صـعوبات، مث أعقـب ذلـك، ولكـ. استمرت به املعارضة حنو سـنة ونـصف

  .الوطنية اليت حصلت فيها املعارضة على املشاركة
 بني التنافس الدويل والتطورات القارة األفريقيةيزداد التنوع والتلون يف أوصاف الواقع وأحواله باالنتقال إىل 

م الدويل من جانب قوى تقليدية كفرنسا والواليات ًم تواصال لالهتما٢٠٠٨فقد شهدت أفريقيا خالل عام . الداخلية
املتحدة األمريكية والصني واليابان، ودخول قوى أخرى كاهلند وتركيا إىل الساحة بصورة ملحوظة؛ األمر الذي ال شك 

 بعض ومن ناحية ثانية، شهدت القارة استمرار واقع عدم االستقرار يف. أن له دالالته وانعكاساته على املنطقة العربية
تارة بفعل عوامل داخلية وأخرى بفعل ... مناطق القارة ودوهلا كمنطقة الساحل والصحراء والصومال والكنغو وغينيا،

وقد تفاعلت العوامل السابقة مع ما شهده مسار التحول الدميقراطي يف أفريقيا من . التدخالت الدولية واإلقليمية
. لطة والسعي إليهاف على اإلرادة الشعبية للجماهري والتشبث بالسانتكاسات متثلت يف عدة مشاهد جيمعها االلتفا

كما شهدت القارة خالل العام تطورات أخرى على صعيد قضايا املسلمني واألقليات اإلسالمية يف الدول األفريقية 
ر الذي مجع ايا عرب هذا التقريخمتلف تلك القضيف بانوراما أفريقية واسعة  محمد عاشور.دويستعرض . جنوب الصحراء

ا، ) ٢٠٠٨ فرباير ٢١-١٥: (ما بني التقسيم املوضوعي واإلقليمي، من خالل حتليل جولة بوش األفريقية الثانية ومربرا
دولة أفريقية، ) ١٥(أفريقية مبشاركة -بوصفها أول قمة هندية) ٢٠٠٨ أبريل ٩-٨(األفريقية بنيودهلي -مث القمة اهلندية
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 أغسطس حبضور وفود مخسني دولة أفريقية من بني ٢٢-١٨ُوىل اليت عقدت يف الفرتة من األفريقية األ-فالقمة الرتكية
  أين الدول العربية واإلسالمية من تلك التفاعالت اجلارية على الساحة األفريقية؟ : ًدول القارة الثالث ومخسني، متسائال

- املتمثلة يف استمرار النزاع اإلثيويبيصراعات الشرق األفريق: يتناول التقرير األحداث يف جهات القارة األربع
اإلريرتي بتداعياته املختلفة يف منطقة القرن األفريقي، وكذلك املواجهات العسكرية اليت وقعت بني إريرتيا وجيبويت، 

أوغندا، : ثم الوسط األفريقي. عالوة على استمرار واقع متزق الصومال وأزمته، والصراع يف كل من جزر القمر وكينيا
ا والكونغو الدميقراطية، مث أهم وبو أحداث روندي ومستقبل عملية السالم فيها، ومجهورية أفريقيا الوسطى ومشكال

ا قد أصبحت ممرا أساسيا لتهريب السالح واملخدرات والبشر من غرب أفريقيا امات متصاعدة بأ  الذي تشهد دوله ا
ا اإلقليمية، وتطورات األوضاع  مناطق خمتلفة من العامل وخباصة أوروبا، ب-وإىل– اإلضافة إىل مشكلة الطوراق وتفاعال

. كوناكري، واالنتخابات الساخنة والبرتول الواعد يف غانا-اللحظة األخرية يف غينيا يف تشاد، وموريتانيا، وانقالب
هر إىل  تخابات اليت أجريت ؛ حيث تطورات األحداث يف زميبابوي يف أعقاب االنالجنوب األفريقيوذلك قبل نقل ا

م من أحداث عنف واعتداءات ٢٠٠٨، وكذلك ما شهدته مجهورية جنوب أفريقيا خالل شهر مايو ٢٠٠٧بنهاية عام 
  .سافرة على العمال السود األجانب يف البالد

 فإذا كانت". قضايا الفعل والفاعلية السياسية للمسلمين في أفريقيا"ويف فاصل خاص يتناول التقرير ما أمساه 
ًجنوب أفريقيا تشهد منذ التحول الدميقراطي فيها يف التسعينيات من القرن العشرين، جدال متجددا من حني إىل آخر  ً
بشأن تطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية بشأن األحوال الشخصية على مواطنيها من املسلمني، وإذا كانت كينيا قد 

سالمية يف البالد مبقتضي مشروع التعديل الدستوري الذي م حماوالت إللغاء احملاكم الشرعية اإل٢٠٠٤شهدت عام 
 إىل استياء مسلمي كينيا وتضامنهم مع معارضي مشروع الدستور مبا أدى إىل رفضه، فإن طرحته حكومة كيباكي وأدى

د فعلى صعي. ُ حظي مبجموعة من القضايا على الساحة األفريقية ترتبط ببعد أو آخر من قضايا املسلمني٢٠٠٨العام 
م على التأثري على جمريات األحداث ومن ناحية . األحداث يف كينيا، تصاعد الثقل التصوييت للمسلمني مبا زاد من قدر

ً نقاشا وانقساما حادا حول مقرتح تأسيس حماكم إسالمية يف هذا البلد٢٠٠٨ثانية شهد الربملان التنزاين خالل  ً .
 اليت تتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية، عالوة على ما شهدته نيجرييا وشهدت دولة مايل طرح بعض القوانني املدنية

كما طرحت بقوة مسألة . من جدل حول قضايا التبذل والعري ومشروع القانون الذي طرح ملواجهة تلك الظاهرة
  . حقوق اإلنسان والشريعة والقانون يف مايل، ومشروع قانون ملكافحة التبذل والعري يف نيجرييا

 الذي دخل مع مستهل العام  باإلطالل على الجانب االقتصادي٢٠٠٨المشهد األفريقي لعام ل ويستكم
ًمنعطفا صعبا، وذلك مع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الصعيد العاملي وما خلفته من انعكاسات خطرية  ً

يث تأثر بذلك األداء االقتصادي الداخلي ًعلى اقتصاديات معظم دول العامل، وخصوصا الدول األفريقية الفقرية؛ ح
 محمد العراقي.التكامل اإلقليمي كما يرصده دوقد اتصل هذا املسار حبديث . بدرجات متفاوتة يف الدول األفريقية

  . ٢٠٠٨يف إطار دراسة أفريقيا لعام 
ا املفتوحة منذ  من استمرار املواجهة حول بعض مفي الغرب األقليات المسلمةيتوازى مع هذا ما تتعرض له  لفا

 لقضية داليا يوسف.أشري وت. سنوات مضت؛ وتصاعدها لتكون هي حمور التفاعل املرشح للتفاقم لسنوات مقبلة
ا ارتباطا طرديا تالزميا، وهي أكثر تأزما؛ وهي أزمة -ًمثال  "الهجرة" ًأو قضية أخرى مرتبطة  ًهذا فضال ". االندماج"ً

املشكل يف هذا الشأن، أن . ية حقوقها، وربطها بشكل أو بآخر، مبلفي اهلجرة واالندماج، من زاو"المرأة"عن قضية 
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للمرأة املسلمة، برغم صفتها الشكلية، هذه املكانة احملورية " الزي اإلسالمي"أو " النقاب"أو " احلجاب"تشغل قضية 
ًهتمام، وتعتربها مؤشرا ذا داللة على حجم مضي الرتكيز واال" بؤرة"املفتعلة، وأن تضعها الدوائر السياسية واإلعالمية يف 

ديد  تمعات اجلديدة املستقبلة هلم، ويتم تكييفها بوصفها مصدر  ِاألقليات املسلمة على درب االندماج يف ا
للحضارة الغربية، يثري هواجس القلق املرضي مبا يصل إىل حد الفوبيا لدى الرأي العام الغريب

َ
 مث يدفع هذا التخوف يف. 

اإلسالمية املطلوب التصدي هلا، لتضم معامل معمارية من قبيل " الرموز"أغلب بلدان الغرب، يف اجتاه توسيع دائرة 
َّاملساجد اليت حتمل مبضامني " مآذن" لتتعدى صفتها كبناء، وحبيث يرمز علو صوت املؤذن فوقها الرتفاع " االرتفاع"ُ

  .لغريبصوت املسلمني، وكونه يغري من معامل الشارع ا
  

 :العالم الخارجي حول األمة )ب
الصني وروسيا (والصاعدة ) الواليات املتحدة وأوروبا(يشتمل على استعراض تفصيلي ملواضع القوى الكربى و
  .، وأمريكا الالتينية مث العدو اإلسرائيلي ومواقفها من األمة ودوهلا وقضاياها عرب العام)واهلند

 ٢٠٠٨ما هو الجديد في مـسار المـشروع األمريكـي فـي المنطقـة فـي عـام :  نتساءلففي إطار املتصل واملتجدد
ً لقــد بــات واضــحا توثــق التحــالف الــصهيوين األمريكــي بعــد مــرور وهــو العــام األخيــر إلدارة الــرئيس األمريكــي بــوش؟

أي التـصعيد ً عاما على إنشاء الكيان الصهيوين، واستمر تصعيد الضغط علـى إيـران وحـزب اهللا ومحـاس والـسودان، ستين
 يـــربز إىل أي مـــدى محمـــد الجــوهري.أبيـــد أن الرصــد الـــذي قــام بـــه . الــصهيوين-ضــد مـــا قــد يعرقـــل املــشروع األمريكـــي

ٍّاسـتفحل التواجـد والتـدخل األمريكــي يف قـضايا األمـة العربيـة واإلســالمية؛ فلـم يعـد يف األمـة مــا هـو غـري ممـاس  لألمريكــان ْ
ــمٍأو مــرتبط وتــربز يف . الــسوريواإلســرائيلية، وامللــف اللبنــاين -إلســرائيلي والتــسوية الفلــسطينيةا- الــصراع العــريب؛ خاصــة 

موعـة مالمــح   هــا، وجوارفلـسطينًتهـا انطالقـا مــن ّالـصهيوين يف املنطقــة برم- املقاومـة للمــشروع األمريكـياسـتمرارهـذه ا
أمن اخللــيج بتحركــات الواليــات املتحــدة املتعلقــة بــارتبــاط ذلــك و. العراقــي واإليــراين واألفغــاين والباكــستاينامليــدان : املباشــر

ً وأخــريا مـا يـدعى احلــرب علـى اإلرهـاب وهــي القاسـم املـشرتك يف سياســات الواليـات املتحـدة جتــاه ،ودارفـور ومشـال أفريقيـا
  .مجيع القضايا، فهي متثل اسرتاتيجيتها العاملية اليت تنبثق عنها بقية السياسات واملمارسات

ــا الواليــات املتحــدة مــع أهــم األدوات واألســاليب الدبلوماســية يــستخلص الباحــث بدراســة تــشرحيية  الــيت تتعامــل 
م الــداخل اســتخدوكــذلك ابأشــكاهلا املختلفــة، اخلــشنة ، والــضغوط ات الناعمــة والــيت تــرتاوح بــني احلــوار، اإلســالمينــاعامل

ا مــــن خــــالل اجلماعــــات واملنظمــــات، ويف  يف قــــضية دارفــــور -وال يـــزال-مــــن ذلــــك مــــا جــــري . الـــوطين للــــرتويج ألجنــــد
ومــن جهــة أخــرى يالحــظ الــسعي األمريكــي احلثيــث . فلــسطني عــن طريــق تأليــب القــوى الفلــسطينية ضــد بعــضها الــبعض

لتثبيــت تواجـــده املباشــر يف املنطقـــة العربيــة ووســـط وجنــوب شـــرق آســـيا، مــع إصـــرار علــى ربـــط املنطقــة مبنظومـــة حتالفـــات 
سـعي  ، يف نفـس الوقـت الـذي يـشهد على حنو ما أشارت احلالة العراقيةملستمر يف املنطقةخارجية تضمن معها تواجدها ا

  .الواليات املتحدة إىل تقويض شبكة التحالفات بني كل قوى املمانعة هلا يف املنطقة وااللتفاف حوهلا
 وســائل إعــالم فلقــد كــشفت. االنتقائيــة يف دعــم التحــوالت الدميقراطيــة أو إجهاضــهالــم تتحــول أمريكــا عــن دأب 

، مـع طـرح ٢٠٠٦أمريكية النقاب عن خطة أمريكيـة إلزاحـة محـاس مـن الـسلطة عقـب جناحهـا يف االنتخابـات التـشريعية 
حركــات مقاومــة تراهــا بــني بنــاء دولــة مؤســسات قويــة تريــدها أمريكــا تابعــة هلــا، و: بــنيلنختــار معادلــة صــفرية آلمــال أمتنــا 

  .ًوفلسطني كان األمر واضحا بقوة يف لبنان .الواليات املتحدة إرهابية
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ً ملاذا دائما التأكيد على أمهية الدور األمريكي يف الكثري مـن قـضايا العـامل :وفي النهاية يخلص التقرير إلى التساؤل
، بـالرغم مــن  ال غـريالّاإلسـالمي البينيـة، واعتبـار أن حـل مثـل هـذه املـشاكل والـصراعات مرهـون بالتـدخل األمريكـي الفعـ

بق التارخيية تؤكـد أن الواليـات املتحـدة تتـدخل بالقـدر الـذي حيقـق مـصاحلها هـي فقـط أو مـصاحل الـدول املرتبطـة أن السوا
  ؟)إسرائيل على سبيل املثال(ا 

عالقـــات أوروبــــا واتحادهـــا مــــع العـــالم العربــــي ، كـــان معــــدل االســـتمرارية يف  مــــن األطلنطـــيعلـــى اجلانـــب اآلخـــر
فقــد شــهد موقــف املتابعــة للتوجــه العــام األمريكــي والتــواؤم معــه، . تحــول أو التغيــري أعلــى بكثــري مــن معــدل الواإلســالمي

ًوظــف لــدى أهدافــه مراكمــة منتظمــة عــرب العــام ال تكــاد جتــد فيهــا عوجــا إال قلــيالوالت  ففــي ضــوء االســرتاتيجية األمريكيــة .ً
ُعـن الـدور الـذي رسـم لالحتـاد  ألشـولناديـة مـصطفى والباحثـة نجـوان ا.د.أ جتاه الشرق األوسط الكبـري تتـساءلالراهنة 

األورويب ودولــه علــى املــستوى العــاملي بــشكل عــام وعلــى مــستوى الــدول اإلســالمية بــشكل خــاص؟ وشــكل هــذا الــدور؟ 
  واألسباب اليت أدت إىل قبول أوروبا ودوهلا به؟ وموقف التفاعل اإلسالمي مع أوروبا يف تثبيت هذا الدور أو حتريكه؟

 إىل أوضاع العراق وباكستان اتضح غياب املبادرة األوروبية وقصورها لصاحل التكميـل نووي اإليراينمن امللف الًفبدءا 
أمـــا يف أفغانـــستان فقـــد شـــهد هـــذا العـــام . ً جديـــدا يف هـــذا الــصدد٢٠٠٨علــى األداء األمريكـــي املتـــسود، ومل يـــربز العـــام 

ملــــسيطر هـــذا العــــام هـــو الــــدور األوروىب العــــسكرى ىف تنـــامي االهتمــــام األورويب باألوضـــاع األفغانيــــة، فقـــد كــــان اجلـــدال ا
ًأفغانــستان؛ حيــث شــهد وعــودا بإرســال عــدد مــن الــدول األوروبيــة ملزيــد مــن اجلنــود إىل أفغانــستان، وعلــى رأســها فرنــسا 

منهــا مـــن يــدعم املزيــد مـــن التواجــد العــسكري األورويب يف أفغانـــستان، : وانقــسم هـــذا اجلــدل بــني عـــدة اجتاهــات. وأملانيــا
ويف مقابـل هـذا . ومنها من يشكك يف جدوى هذا، ومنها من يـشري إىل ضـرورة التعامـل االسـرتاتيجي مـع القـضية برمتهـا،

اجلــدل حـــول الــدور العـــسكري األورويب، اســـتمرت اجلهــود األوروبيـــة يف الرتكيـــز علــى عـــالج مـــا يــسمونه جـــذور اإلرهـــاب 
  . ات التنمية وبناء املؤسسات الداخليةوعدم االستقرار يف أفغانستان،مع توجيه االهتمام لعملي

 وحجم قواته يف قضية دارفورويرصد التقرير مساحات من حماوالت أوروبية لألخذ بزمام املبادرة ولو اجلزئية كما 
ودورها، وعالقة االحتاد األورويب ومنظمات حفظ السالم يف أفريقيا، ولكن جتلى إبان هذا ضعف موقف االحتاد 

ًإدانة البشري، وعدم اختاذه موقفا واضحا وحامسا حيال هذه القضيةاألورويب من قضية  ً وقريب من هذا الدور األورويب . ً
كما شهد . اللجنة الرباعية وبني األدوار املنفردة العمل من خالل الفلسطينية وتردده بني-عملية التسوية اإلسرائيليةيف 

العمل وبني مبادرة ساركوزي جتاه املتوسط : ى الساحة العامليةلبحث عن إعادة النفوذ األورويب علهذا العام حماوالت ل
 جتديد النفوذ التقليدي ألوروبا فيما ، وحماوالت)مثل قضايا حقوق اإلنسان(الدويل من خالل آليات القوة الناعمة 

  .يتعلق بني العامل اإلسالمي وتدافع املشاريع املقرتحة من الطرفني أو تقاطعها
ايــة احلــرب الو  لكـــي الــصين وروســـيا والهنــدي احلثيــث مـــن قبــل قــوى الدرجـــة الثــاين مثــل سعبـــاردة يالحــظ الــمنــذ 

ّتشكل أقطابا تقود تغيريا ما يف هيكل النظام الدويل تفسح مبوجبهـا لنفـسها مكانـا بـني مـصاف الـدول املتقدمـة، مبـا حييـل  ً ً ً
ظ  حـني يتعلـق األمـر بالعـامل اإلسـالمي فـإن ملحـالنظام الدويل من قطبية شبه أحادية إىل نظام متعـدد األقطـاب، غـري أنـه
ـا هـشام سـليمان.أ لحـظ يروسـيافبـالنظر إىل . املنافسة مع الغـرب يتـضاءل وتتفـاوت حظـوظ الـدول الـثالث مـن ذلـك  أ

العمـــل اإلســـالمي اجلمـــاعي؛ مـــن خـــالل منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي وغريهـــا مـــن التجمعـــات نـــوع مـــن احلـــضور يف لتـــسعى 
ــا االحتفــاظ مبظهــر عالقــت جيــدة مــع الــدول اإلســالمية الكبــرية وحماواإلســالمية ، يف حــني يالحــظ علــى الــصني عــدم ال

ًالئهــا اهتمامـــا لعامــل اهلويـــة اإلســالمية يف تعاملهـــا مــع دول العـــامل اإلســالمي وإمنـــا تقتــصر علـــى اجلوانــب االســـرتاتيجية يإ
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تفادة مـــن وجـــود جاليـــة إســـالمية ضـــخمة لـــديها، فـــإن أمـــا اهلنـــد فعلـــى الـــرغم مـــن حماولتهـــا االســـ. واالقتـــصادية منـــه فقـــط
ا مع دول العامل اإلسالمي ال تزال دون املستوى املمكن بني اجلانبني   .جهودها لتوطيد عالقا

وحيـــاول الباحـــث اختبـــار هـــذه الفرضـــية مـــن خـــالل متابعـــة مـــا تـــستعمله هـــذه الـــدول مـــن أدوات القـــوى الناعمـــة يف 
ــــا مــــع األمــــة وقــــضاياها، و مواقفهــــا مــــن دعــــاوى اإلصــــالح والتحــــول الــــدميقراطي، وقــــضايا التــــسلح، والعالقــــات تفاعال

ُاالقتــصادية، األمــر الــذي جتلــت خالصــته يف مواقــف الــدول الــثالث مــن العــدوان علــى غــزة والــذي مل يعــد أن يكــون ظــال 
ٌركت خطابــات مــن هــذه  عــن إدانــة العــدوان إدانــة حقيقيــة، بــل شــاّللموقــف الرمســي الــدويل الــذي قــاده الغــرب يف الكــف

جها، علـى حنـو مـا أدىل بـه املبعوثـان اخلاصـان  الدول يف حتميل املقاومة الفلسطينية تبعة العدوان ومطالبتها بالتوقف عن 
  .إىل الشرق األوسط عن كل من روسيا والصني

. أمريكا الالتينية على ويكتمل مشهد القوى الصاعدة وعالقات التأثري والتأثر بينها وبني العامل اإلسالمي بإطاللة
 تطور شيماء حطب.اإلسالمية بني اإلرهاصات التارخيية وفرص  التقارب، تستعرض أ-لعالقات الالتينيةففي متابعتها ل

، سياسيا ودينيا واقتصاديا: اهلجرة العربية إىل أمريكا الالتينية واملشكالت اليت يتعرض هلا املسلمون والعرب يف هذه القارة
د جيل من القادة من وصع إىل سياق العمل اإلسالمي هناك وما به من إجيابيات أو معوقات السيما يف ظل مشرية

ًخيارا للتنمية  الالتينية، يؤكد أن الليربالية اجلديدة حتت احلماية األمريكية، مل تعد رحم التذمر االجتماعي يف أمريكا
ا اإلفالس واالقتصادي ة  وإدارًتحرك بعيدا عن واشنطن تأمريكا اجلنوبية ؛ ومن مث بدتيوالسياس والنمو يف قارة أصا

ُ؛ األمر الذي يرتقب أن يسهم يف متتني عالقات العاملني اإلسالمي والالتيين على حنو ما بدأ يرتاءى يف "جورج بوش"
 وما صدر عنها من ٢٠٠٥  مايواجلنوبية أمريكا ودول العربية الدول قمة مؤمترإقرار القمة الدورية بني اجلانبني منذ 

يف ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(إعالن برازيليا الذي يتناوله التقرير بالتفصيل والتحليل وما أعقبه من لقاءات وفعاليات عرب الفرتة 
  .االقتصادي والثقايف: الالتيين، وباألخص على الصعيدين-ًإطار تقارب اجلنوب تضافرا مع التعاون األفريقي

اية العامل اخلارجي يأيت  : رصد أحوال مصدر اخلطر املباشر والعدو املمارس للعدوان املستمر على قلب األمةويف 
، وذلك يف الذكرى "٢٠٠٨ عام السياسة اإلسرائيلية جتاه العامل اإلسالمي "أمجد جبريل.أفيتناول . الكيان الصهيوني

جية متكاملة جتاه الدائرة اإلسالمية الستني إلنشاء هذا الكيان؛ حيث تنطلق إسرائيل يف هذه اآلونة حنو تنفيذ اسرتاتي
ا ـمن استن) أو تكاد( بعد أن فرغت –وباألخص الدول اإلسالمية غري العربية–احلضارية  زاف الدائرة العربية احمليطة 

ا الدولية لدرء املخاطر األمنية واالسرتاتيجية . مباشرة  اليت تزايدت نسبيا بعدإضافة إىل إعادة بناء ومتتني حتالفا
، اليت أثارت خماوف إسرائيلية تتعلق باحتماالت تراجع مكانتها ٢٠٠٦اإلخفاق اإلسرائيلي يف حرب لبنان صيف 

  .اإلقليمية واهتزاز مسعة جيشها ومؤسستها العسكرية وهشاشة جمتمعها
ا جتاه فيستعرض الباحث التقييمات االسرتاتيجية اإلسرائيلية قبل حرب لبنان واملراجعات الداخلية بعدها، وس ياسا

؛ حيث العمليات العسكرية على قطاع غزة وإشكاليات )فلسطني ولبنان وسوريا(الدائرة األوىل : ربع دوائر متواصلةأ
مث السياسة . التهدئة وغلق املعابر، وسياستها جتاه لبنان وحزب اهللا؛ وجتاه سوريا ما بني التفاوض ورسائل التهديد املبطنة

؛ وباألخص ملف الصادرات اإلسرائيلية إىل الدول العربية يف الربع األول )الدول العربية( الثانية اإلسرائيلية جتاه الدائرة
دائرة دول العامل اإلسالمي غري جتاه ويف اجلزء الثالث يتناول الباحث تفاعالت السياسة اإلسرائيلية . ٢٠٠٨من عام 

 بني ٢٠٠٨يتعرض لتعامل إسرائيل مع النظام الدويل عام ويف اجلزء الرابع . العربية؛ وخاصة إيران، وباكستان، وتركيا
التحالفات اخلارجية ومستوى العالقات؛ األمر الذي كشف عن مداه وما وصل إليه مقام إسرائيل يف النظام العاملي 
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م االغربينيُاحتفاهلا بعام تأسيسها الستني وزيارات املسئولني : الراهن ليت كانت  إىل إسرائيل يف هذه الذكرى وخطابا
  .أشبه بعقود الزواج األرثوذكسي

  

   :ًوختاما
 وهذه الخريطة الفسيفسائية العريضالطويل ما الداللة الكلية والعامة التي يمكن استنباطها من هذا التطواف 

في عوالم أفكارنا ومؤسساتنا مناط التغير ما ما مناط االستمرار و ؟المكتظة بالتفاصيل والخطوط واأللوان
 هذين موجهاتما ووأحداثنا التي تسفر عنها مرة أخرى داللة هذا العام بعد عقد من الحولية؟ وأشخاصنا 

الوطنية واإلقليمية والعالمية  في أحوال أمة العرب والمسلمين في إطار السياقات االمتداد والتجدد،: ُالبعدين
   الراهنة؟

دبر بعمق، ليس من أجل التنظري أو التفلسف يبدو أننا حباجة إىل التأمل والتإزاء هذا االتساع والتشابك، 
ا ، بل من أجل تدقيق الفهم لعوامل احلركة والسكون  جمردةواستخالص حقائق عليا ، واليت ال أيامنا املعاصرةيف وآليا

ا موصولة بكل من املاضي واآليت القريبني تهد أمام النص املرجع.شك أ ي  حنن حباجة إىل وقفة أشبه بوقفة الفقيه ا
ا بني ًاملعىن واملغزى والفحوى، ويرجع البصر كرة وكرتني يف املالبسات : يقلب مفردات ألفاظه وتراكيبها، ويتبصر دالال ُ

ًومقتضيات األحوال؛ قاصدا إىل فهم املراد، وإدراك املقصود؛ ليعلم ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه، وما يصح فيه 
  .األمران على السواء

ما حيدث وما (اخلطوط العريضة للحركة والسكون حماولة استنباط على يف واقعنا املعيش مل وتنصب عملية التأ
 ما :هذه اخلطوط العريضة ميكن تصنيفها إىل.  هذه وتلكالوصل واملقابلة بني، مث يف جمتمعاتنا وعرب أمتنا) نفتقد حدوثه

هو جمتمعي وما هو ثقايف وفكري وما هو  وإىل ما هو سياسي وما .هو داخلي وما هو خارجي وما هو واقع بينهما
اضه، وما هو سليب خيصم من أرصدتنا . حضاري جامع َوإىل ما هو إجيايب يصب يف عافية كياننا وحفظه وحفزه وإ

  .ويهدر قوانا ويفكك أواصرنا ويوهن عزائمنا ويسلمنا إىل من ال يرقبون فينا إال وال ذمة ضعفاء عاجزين
من خالل – ٢٠٠٨ما تعرضت له األمة عرب العام  )١: (ً مضروبا يف رباعيةالمتغير-المستمر(إن إعمال مصفوفة 

ا من  )٣(، واستجابات ومواجهاتما قدمته يداها من  )٢(، وأزمات وتحديات من -الرصد التايل ما أحاط 
اخلريطة ، إعمال هذه املصفوفة يف تلك )نتائج ومآالتما جنم عن هذه التفاعالت من  )٤(، وظروف ومالبسات

 األجدر بالعناية والتبين والفعل، ليس يف هذا المهمات والواجباتالواسعة ميكن أن يسهم يف بيان املقصود؛ أي  
  . الوقت املضيق وحسب بل عرب مرحلة ممتدة من طريق النهوض

ا، يف س ياق معطيات ومن هنا تتعدد االجتهادات يف تلمس اخلطوط األساسية املستمرة للحالة اإلسالمية ومتغريا
  :املنظور احلضاري، يف بعض احملاور البارزة على النحو التايل

فمن األمور املتصالت اليت باتت كالثوابت،  :محور العدو والصديق، وضرورة الحوار المقاوم والمقاومة البصيرة) أ
ًبا بتأييد من حاشية من مشهد التدخل الغريب املستمر؛ بأدواته الرخوة والصلدة، مصحو ما يغلب على أوضاع أمتنا

ًإن يف افتتاحية احلكيم البشري هلذا العدد من احلولية، بيانا شافيا . ٍعاملية وصمت أو المباالة من اجلماهري الباقية ً
أين تقف األمة بالنسبة ألمم العامل : ولكننا ال نزال نتساءل. لواقع هذا احملور وما طرأ على وعينا العام خبصوصه

 نية حلوار حقيقي وتعاضد يف مواجهة الغرب؟األخرى؟ هل من إمكا
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 أمهية وضوح معيار املعاداة -بكل قوة- يطرح إن مشهد العدوان المتكرر في أحداثه والمتنوع في أشكاله 
ًفالواليات املتحدة بكل تأكيد متارس أصنافا عدة من العدوان املباشر وغري املباشر على أكثر . واملصادقة يف أمتنا

لى األرض بكل ما فيها من دماء وأعراض وثروات وثقافات كما يف العراق وأفغانستان، أو على ما فوق أقطارنا، سواء ع
األرض من دون مباشرة قتال كما يف فلسطني ولبنان وسوريا، أو على اإلرادة السياسية لعامة أقطارنا ومؤسساتنا الكبرية 

ج وباكستان وآسيا الوسطى وشرق أفريقيا، وجتوب أساطيلها َوحتتل قواعدها العديد من بقاعنا يف عامة اخللي. والصغرية
ا نفطنا ومعادننا وتؤمم أو تصادر أرصدتنا وتغلق أوعية  شواطئنا ومياهنا اإلقليمية بال حساب، وتستنزف سياسا

من اإلحسان واخلري يف بالدنا وعاملنا وتفتح أمامنا على وجه اخلصوص أبواب جوانتانامو، وتعني علينا من جيور و
داها يهتدي، وبعد كل هذا جندها شريكا دائما متعاظم الدور نافذ األمر يف سائر  ًيعتدي، وتستعني علينا مبن  ً

 بني أقصى أفعال العدوان -ُالكيان الصهيوين: ومن ورائها صقور أوروبا ويف الطريق–فتجمع الواليات املتحدة !! شئوننا
وخماوف البأس والتنكيل من قبل " الضغوط الدولية"وإذا كانت ذرائع . قةوأغشمه وبني أعمق آيات احملالفة منا والصدا

ًالزعيم العاملي ميكن أن تربر عدم اجلهر بعداوة املعتدي الغاشم أو مدافعته، فهل ميكن أن تقبل هذه الدعاوى حجة أو  ُ
ًتفسريا معقوال للتفنن يف تأييد العدو والتسابق إىل مشاركته أفعال الظلم وتوطئة طر   !!يقه إىل النهب والسلب والغصب؟ً

 المتعلقة بتصاعد معدالت التطبيع الفعلي ٢٠٠٨أما متغيرات العام هذا عن املتصل من وضعنا الراهن، 
 واملتعلقة بصمود نفس األنظمة والواقعي والهيكلي مع األعداء الجليين كإسرائيل من قبل عديد من أنظمتنا،

قاومة على حنو ما جتلى بكل وضوح يف املسألة الفلسطينية واحلماسية، فتسفر عن وحتديها الالفت لكيانات املمانعة وامل
والحظ أن ( تقرير هيئة الصادرات اإلسرائيلية كشف ًمثالف .عمق املأزق الذي يقف فيه عامل العرب واملسلمني اليوم

زيادة عن  ٢٠٠٨يف يونيو  )مثل هذه املعلومات ال تأيت من مصدر عريب إذ امللف التطبيعي املتنامي سري للغاية
 بلغ حجم ٢٠٠٨وخالل الربع األول من عام . الصادرات اإلسرائيلية لكل من مصر واألردن وتونس واملغرب والعراق

. ٢٠٠٧للفرتة املماثلة من عام % ٤٨ مليون دوالر، مبا ميثل زيادة قدرها ١٤٥الصادرات اإلسرائيلية للبلدان العربية 
اية وتستهدف إسرائيل أن تصل  ا للدول العربية إىل مليار دوالر مع   ماليني دوالر ٤١٠ ـ، مقارنة ب٢٠٠٨صادرا

اية   ويف نفس الوقت كانت الدول العربية تتالعب .٢٠٠٧كانت إمجايل الصادرات اإلسرائيلية إىل هذه الدول مع 
يشرتط على راغبيهم يف احلج إىل بيت ًحبصار قطاع غزة بني من يأىب أن حيتل الغزاة الفلسطينيون شربا من أرضه، ومن 

ّاهللا احلرام تأشرية من الضفة املساملة، ومن يأىب أن يساعدهم أدىن مساعدة ولو ظاهريا إال بعد أن يصطلح خط املقاومة  َ
  .مع خط املقاولة واملساومة

ا ًإن خطى التطبيع اهليكلي مع الواليات املتحدة وقبيلها قد قطعت أشواطا طويلة ويبدو أ  سرت يف عروق من ُ
أجسادنا، من غري وعي وال شعور، واليوم تتسرب إشعاعات التطبيع مع إسرائيل إىل البىن واألطر اليت حتتوينا وحتتوي 

الغاز والنفط والكويز واالستثمارات الزراعية والصناعية واملصرفية واملكاتب التجارية والتوكيالت واملراكز : فعاليات حياتنا
 وامللتقيات الدينية واخلربات التقنية والبشرية واالستشارات اإلدارية وفرص العمل والقروض، والسلع الثقافية والفنية

غري قادرة : كل هذا ينبئ مبآالت أخطر حني جتد الشعوب أنفسها كالنظم احلاكمة... االستهالكية ومنها ضروريات 
ا وعوامل عيش   ".التطبيع البنيوي أو اهليكلي"ها، وهذا ما نسميه على االستغناء عن املكون اإلسرائيلي يف شئون حيا
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لكننا لسنا مضطرين إىل االحنصار يف هذه . معنا أو مع اإلرهاب: لقد أعلنها الرئيس األمريكي السابق صرحية
: متناالثنائية الساذجة، ال حنن مع هذا املتجرب وال حنن مع اإلرهاب، لكننا مع ما متليه علينا عقائدنا ومبادئنا ومنافع أ
 . ًنصرب ونصابر، ونرابط وندافع، نواصل تعميق الوعي وتدقيقه، ونوازن حركة السعي وال نألوه جهدا عما ميكننا حتقيقه

وتوجهها  وتناميها، غلبة القسمة السائدة بين الحكام والمحكومين: الداخل العريب واإلسالمي، نالحظويف ) ب
  . يف األفقالشقاق البعيد بال مواءمات تلوحمن  حالة حنو

ُومن مث فأىن تتأتى احلكمة الالزمة للخروج من هذا املأزق املتفاقم يوما بعد يوم، تلك احلكمة اليت متسك مبيزان قومي  ً
فتعي أن مواجهة سياسات األنظمة املستبدة ال تكون بدفعها إىل مزيد من االحنياز إىل املعسكر : وقسطاس مستقيم

والذي هو " التيار الرئيس يف داخل كل كيان عريب وإسالمي وعرب األقطار"إن بناء . االستعماري الغريب وتثبيتها فيه
وال يزال وسيبقى -شرط ضروري لكل من االستقالل والنهوض، وخطوة ال ميكن جتاوزها يف التماسك البيين لألمة، كان 

وقد آن . ار فرادى واألمة مجعاء على رأس أولويات مشروع النهوض احلضاري على صعيد األقط-إىل أن يأيت اهللا بأمره
بناء اجلماعة الوطنية يف كل قطر، ويف قلبها التيار الرئيس : األوان لالنطالق إىل مأسسة عمليات حتقيق هذا اهلدف

ًامللتزم إميانا وقوال وعمال باإلطار املرجعي لذاتنا احلضارية ً ً.  
 مواصلة خيار : النهوض الحضاري وتفعيلهوبهذا تتحصل لنا مهمتان كبريان ينبغي وصلهما في ترتيب مشروع

ًاملقاومة للعدوان اخلارجي خيارا اسرتاتيجيا؛ معرضني عمن توىل كربه من القاعدين الذين رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف، 
-  فنقاوم وحنن حريصون: ومن املخذلني واملثبطني واملرجفني وأشباههم حىت يأيت أمر اهللا، بل نصل هذا باملهمة األخرى

 . على إصالح ذات البني، وتثبيت أركان البيت-كل احلرص
  يتعلق بالبعد المجالي٢٠٠٨المحور الثالث الذي يكشف عنه رصد الحالة اإلسالمية للعام المنصرم ) ج

، فاملالحظ أن من اآلفات الفكرية والواقعية املمتدة يف حالتنا السيما عند النخب والقطاعات للنظر والفعل
ال السياسي النشطة من بل ًعناية واهتماما، وقصدا :  على ما عداه-مبدلوله املضيق واجلزئي–دان األمة، تغليب ا ً

ّواستهدافا، واعتباره مفتاحا لكل مغاليق دنيانا، وشرطا لكل بناء أو تصحيح أو فاعلية، وهو األمر الذي أكد  ً ً ً
فعلى الرغم من أن املدخل السياسي يبدو ذا . زهالرصد احلايل على إثبات عدم وجاهته، واإلشارة إىل ضرورة جتاو

أولوية بني مداخل أعمال هذه احلولية، إال أن القراءة اهلادئة تكشف عن تقدمي الواقع اإلسالمي خليارات أخرى 
" السياسة"هذا، إال أن نتخذ من .  لإلصالح والتغيري والنهوض-بل احلكومات أنفسها–أمام الشعوب والنخب 

ً، ذلك الذي ميثل مدخال لبناء العمران واحلضارة؛ قياما على األمر مدلوها احلضاري مبا يصلحه؛ ) مطلق األمر(ً
  .حبيث تكون األمور معه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد

كالصني (وغري اإلسالمية ) كاملاليزية واإلندونيسية والرتكية واإليرانية وخربة أقلياتنا يف الغرب(فالتجارب اإلسالمية 
تمعية) ّهلند وروسيا وأمريكا الالتينية، بل إسرائيل ذلك العدو البنيوا : فيها دروس واضحة تثبت أمهية املداخل ا

االقتصادية والثقافية يف حتريك عجالت التقدم من جهة ونقل جبهات التدافع والتنافع املتبادل مع العامل من جهة 
حدة وأوروبا عربة وعظة؛ فالتحول إىل استعمال أدوات القوة الناعمة بل إن لنا يف القوى الكربى كالواليات املت. أخرى

ا للتأثري يف اإلرادات  والرخوة بصورة متصاعدة وفعالة، وهي يف أغلبها أدوات جمتمعية وثقافية واقتصادية، والتحرك 
  .السياسية واألوضاع االسرتاتيجية، مثال جيد لتأكيد أمهية هذا املسار
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ً فامليدان السياسي مبا يشيع عند البعض مضيقا أو مستبعدا .ن السابقينويتصل هذا بالمحوري على ضرورته -ً
فاألسرة والرتبية والتعليم واملواساة باملال واالستثمار .  يؤدي االقتصار عليه بالصورة املاثلة إىل كساد وركود-القصوى

تلك األمور اليت تكون بنية حياتنا اليومية، ... واملشاركات والتعمري واإلسكان والبيع والشراء واإلنتاج واالستهالك 
... وكذلك التثاقف واحلوار والسجال العلمي والبحث والدرس والتواصل البيين والتوافق اجلمعي داخل األوطان وعربها 

ا، هذه وتلك ميكن   متريرها وإجراؤها دون مشروطية السياسي -بل ينبغي–واليت متثل فعاليات خنب األمة ومؤسسا
االت. لضيق وحاكميتها   .وذلك من مقتضى النظر احلضاري متعدد األبعاد وا

تمع الدولة يف بلداننا السيما يف الدائرة العربية وبرتشيد هذه . فاالستبداد من أخطر وجوه األزمة الراهنة بني ا
تمع ضمن تأسيس لعالقة سياسية سوية، تستمر مساعي اإلصالح ال سياسي، وتتواصل جهود العالقة بني الدولة وا

تمعات، بعزمية ال تردها عقبات، وإرادة ال تثنيها النائبات تلك هي المهمة الثالثة ذات األولوية . إعادة البناء يف ا
  .وليست األخيرة

 

ًوكل هذا يف باب العمل املنبين على وعي وفقه بالواجب والواقع معا ألمتي ّولقد كان هذا اهلم هو الشغل الشاغل . ٍ
مشروع " من قبل إىل أن خلصنا. أو خمارج" خمرج"األمة بني جتددات األزمة وتعثرات النهضة، والبحث عن : ي العالمف

 -وعلى حنو ما أوضحته افتتاحية العدد السابع ومقدمته-، "ّواإلصالحية املقيدة" "ّاألزمة املعقدة" من هذه "الخروج
 "ًمشروعا حضاريا استراتيجيا"قها وارتفاعها، ولذا فالبد أن يكون ينبغي أن يتكافأ مع تشابك احلالة واتساعها، وعم

ني وحركة الناشطني، وفق أصول النظر والتناول والتعامل اليت تتجلى  تتكاتف على تشييده إرادة املخلصني وعقول النا
  .ةإسالمي يستند إىل مرجعية ضمن منظور حضاري جامع

 اإلصالح عن"أنه قد آن األوان لالنتقال من االكتفاء باحلديث  هذا العدد والذي ننتهي إليه اليوم بعد ما أضافه
 - على النحو الذي تقوم به احلولية بصبغتها اإلخبارية-ما هو؟ وكيف تتصوره األطراف املختلفة ": والتغيير والنهوض

ًقدا، وإبداعا؛ ًرصدا، ون": كيفيات اإلصالح"إىل مشروعات علمية وحبثية معمقة وموسعة تتناول االنتقال  تقدم لألمة ً
ا توجيهات  أمر حيتاج وذلك. تفعيل مناهجه، وتشغيل خططه واسرتاتيجياتهمستلزمات و" اإلصالح العملي"ومؤسسا

ًإىل إعداد وختطيط وتنظيم ممتد وعميق، ويستوجب حوارا تأسيسيا ومراكما ونقاشا واسعا بني التيارات واملنظورات  ً ً ً
ًته، مث هو يستلزم حشدا مؤسسيا عريضا على قدر مبتغاه وجماله ومستلزمات تنفيذهاملتنوعة لتمهيد أرضي ً.  

تمعات  ويف هذا املقام، ال يسعنا إال أن نتقدم بدعوة مفتوحة أمام أهل الفكر والعلم، والبحث والدرس، وقادة ا
: قات هلذه املهمة احلضارية بل اإلنسانيةوالرأي، ورموزنا ومؤسساتنا املعنية، بضرورة الشروع واالنطالق يف جتميع الطا

: ، واليت يقف على رأس قائمته تلك املهام الثالث املشار إليهامشروع النهوض الحضاري لألمة العربية واإلسالمية
حفظ االستقالل بدفع العدوان، وبناء التيار الرئيس يف الداخل والقائم على قواعد النظام العام املستندة إىل مرجعيتنا 

تمعية يف أرض اهللا الواسعة بإعادة تسكني السياسي يف موضعه األجدر به، وحمط احل ضارية، وتفعيل ميادين احلياة ا
  .اهتمامه بأصول النهوض بالكون واإلنسانية

  .وفي هذا فليتنافس المتنافسون، واهللا الرحمن المستعان في كل حال
  


