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خامتة التقرير
قراءة تلخيصية ألبرز حماور ونتائج دراسات التقرير التاسع

لي���س من نافل���ة القول أن توصف تلك املرحلة التي متر بها األمة بأنها نقطة حتول رئيس���ة في تاريخها منذ 
س���قوط اخلالفة العثمانية، وسطو االستعمار على معظم دوله، وحتى تسلط تلك الفئة من الطغاة الذين حكموا 

البالد طيلة العقود املاضية.

تلك النقطة الفاصلة التي عادت فيها احلرية لألمة، وتنفس أهلها الصعداء، فليس من العجيب أن يأتي عنوان 
تقريرنا االرتيادي لهذا العام بعنوان يحمل األمل في التغيير )األمة.. واقع اإلصالح ومآالت التغيير(.

وكعادة التقرير الذي جاء في س���تة أبواب جمعها خيط ناظم واحد كمنظومة تشد كل دراسة منها أزر األخرى 
لتنتظم في تقرير يرتاد لألمة خطاها في مرحلة حرجة متر بها، ودروب جديدة تتوزع بها في سبل شتى.

ففي الباب األول النظرية والفكر جاءت الدراس���ات الثالث به لتطرح آفاًقا فكرية جديدة، بدأ الباب بدراس���ة 

)مش���اريع اإلصالح.. رؤية تقوميية( جاءت لتؤك���د أن اإلصالح مفردة قرآنية ذات داللة عظيمة، وقد جاءت في 
القرآن والس���نة بصيغ متعددة، واإلصالح مهمة ووظيفة األنبياء عليهم الس���الم، وعندما تغيب املرجعية الربانية 
عن اإلصالح يصبح شعاًرا أجوف ال قيمة له، فال يسمى العمل إصالًحا إال مبرجعية الشريعة القائمة على السنة 

واالتباع؛ ألن البدع واألهواء ليست إسالًما حتى لو صدرت من املسلمني.

ومن النتاج الفكري السياس���ي تأتي دراسة )قواعد املمارسة السياس���ية( لتؤطر لرؤية تأصيلية ملسيرة العمل 
السياسي، في ثمان قواعد تؤصل للممارسة السياسية، القاعدة األولى: السياسة هي حرب بلغة أخرى. القاعدة 
الثانية: املمارس���ة السياس���ية هي إدارة األوضاع املعقدة، القاعدة الثالثة: ضبط األهداف دقة وتركيزاً وترتيباً، 
القاعدة الرابعة: واقعية الرؤية للخريطة السياس���ية، القاعدة اخلامسة: فهم املواقف واملمارسات في سياقاتها 
املنطقية، القاعدة السادسة: ممارسة فن املمكن هو الطريق إلى غير املمكن. القاعدة السابعة: املكتسبات وعقدة 

الصراع، القاعدة الثامنة: تنوع اخلطاب السياسي بحسب املرحلة واملخاطب.

وتتناول الدراس���ة بعض الضوابط الش���رعية املهمة، والتي تس���هم في جتلية هذه القضية، مثل عدم مناقضة 
املمارس���ات ألصل حاكمية الشريعة، وأن الشرعية تُستَمد من الشريعة وليس من املمارسة، كما أن عدم شرعية 
األوضاع ال يستلزم عدم شرعية املمارسات، واستيفاء شرعية املمارسة بأثرها على األمة، وااللتقاء مع املخالفني 
على مصالح مش���روعة، وأن جزئية املمارسة ال تنافي ش���مول االعتقاد؛ إضافة إلى أن احلاجيات العامة تتنزل 
منزلة الضرورة، والتفريق بني الس���كوت عن بعض احلق وبني قول الباطل، وأن وس���ائل الفعل السياس���ي غير 

توقيفية، ولها حكم مقاصدها.

وتأتي فكرة العدالة كفكرة إس���المية املنشأ، لتتدثر خلفها األحزاب اإلسالمية، من منطلق أن أكثر من عايش 
واقع الظلم هم اإلس���الميون، وأن فكرة العدالة وممارس���تها هي أكبر ضمانة لالستمرار واالستقرار: لذلك لم 
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يكن عجيًبا أن تنتشر أحزاب العدالة اإلسالمية من تركيا إلى مصر، ومن املغرب إلى ماليزيا وإندونيسيا، لتصل 
دراسة )الثورات العربية وأحزاب العدالة اإلسالمية( إلى عدد من النتائج الهامة وهي: 

� ضرورة املزج املرن بني الدعوي والسياسي، بحيث ال يؤدي إلى اخللط بني االثنني. 

� ضرورة إدارة العمل الدعوي في شكل مؤسسي ال يرتبط باألشخاص. 

� ربط برامج التنمية التي تتبناها األحزاب بالقواعد اإلسالمية. 

� ضرورة ممارسة العمل السياسي بشكل احترافي؛ يعتمد على مراكز الدراسات وخبرات السياسيني القدامى 
واملعاصرين، مع تقييم مرحلي علمي لألداء احلزبي. 

� التنبه إلى احلذر من الوقوع في فخ علمنة اإلسالم، وطرح النموذج السياسي اإلسالمي في إطار أوسع منه، 
وأكثر عمومية -املرجعية احلضارية- بقصد إبعاده عن الدعوة للش���ريعة، وإبعاده عن اتخاذ اخلطوات اإليجابية 

لتطبيقها.

ويتناول ملف العدد التاس���ع من التقرير أربع دراسات أولها يدرس أسباب الثورات العربية ودوافعها ثم تناولت 
دراستان البعدين الطائفي والقبلي في الثورات العربية ثم تناولنا مستقبل الوحدة والتكامل بني الدول العربية.

ليصل هذا الباب إلى عدد من النتائج الهامة: 

فقد توصلت دراسة )الثورات العربية األسباب والدوافع واملآالت( إلى أنه من غير احملتمل، على املدى القريب، 
أن تسقط األنظمة االستبدادية في العالم العربي جميًعا بسرعة كما حدث في أوروبا الشرقية، فعلى الرغم من 
وح���دة دول العالم العربي في اللغة والتاريخ والثقافة والدين، فإنها تختلف في طبيعة نظمها السياس���ية، وهذا 
االختالف من ش���أنه التأثير على مس���ارات ومآالت الثورات وآليات التغيير املختلفة، حيث سيأخذ هذا التغيير 
عدة أش���كال، وبتعدد األشكال، ستتعدد أمناط استجابة النظم السياسية، مبا يحول دون وجود منط واحد سواء 

في التغيير أو في االستجابة.

ومن ناحية ثانية تأتي أهمية التأكيد على أن التغيير السياس���ي ال يعني دائًما حتقيق احلرية، حيث س���يتطلب 
األمر تشكيل حكومات انتقالية، وإعادة صياغة الدساتير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء مؤسسات سياسية 
جديدة. إال أن هذه املؤسس���ات ميكن أن تبقى ش���كلية، إذا لم تس���تمر اجلماهير في العمل بشكل بّناء لضمان 
عمل تلك املؤسس���ات وفًقا لإلرادة الشعبية. مع مراعاة أن طبيعة كل مجتمع سوف متثل أهمية كبرى في طبيعة 
االنتقال إلى الدميقراطية، حيث سيكون الوضع في الدول التي تتمتع مبجتمعات مترابطة بشكل كبير، واملنفتحة 

نسبًيا على العالم اخلارجي، والتي متلك أطًرا مؤسسية واضحة، أفضل من أداء غيرها من الدول.

في حني خلصت الدراس���ة الثاني: )الطائفية والزخم الثوري في العراق والبحرين( إلى أن هذه الثورات ليست 
في مسار واحد؛ نتيجة اختالف األهداف والغايات، وتداخل العناصر الداخلية وامتزاجها مع العناصر اخلارجية، 
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فالثورات الشعبية الكبرى التي حصلت في مصر وتونس الشك أنها تسهم في قوة األمة السيما أنها حصلت في 
دول محورية كمصر على س���بيل املثال، أما الثورات التي تختلط فيها روائح البترول والطائفية والتي يتغلب فيها 
العامل اخلارجي على اس���تحقاقات العامل الداخلي، فإن نتائج مثل هذه الثورات إن صح التعبير قد تصب في 

غير صالح األمة، وتعمق وتزيد من حدة محاور الصراع الطائفي في املنطقة وزيادة النفوذ األجنبي فيها.

في حني أشارت دراسة )الدول الثورية.. سيناريوهات الوحدة والتكامل( إلى أن الواقع العربي احلالي ال يساعد 
على حتقيق التوحد، فإن صيغة التكامل الوظيفي التي حتفظ لكل دولة س���يادتها واس���تقاللها، والتي تقوم على 
فكرة استغالل الواقع بكل تبايناته، على اعتبار أنها ليست إال شكاًل من أشكال التنوع الذي يسمح بتوزيع األدوار 
واالستفادة املتبادلة من املزايا النسبية لكل دولة من الدول املنخرطة في عملية التكامل، هذا التكامل يتمثل في: 
تعاون اقتصادي، وتضامن سياس���ي، وحتالف عسكري، وتنس���يق أمني، وتفاعل ثقافي، وتكافل اجتماعي؛ وفيه 

ينبغي التفكير.

وخلص���ت دراس���ة )القبلية والثورات العربية.. منوذج���ا اليمن وليبيا( إلى عدد م���ن التوصيات منها: أن من 
الضروري بعد تغيير أي نظام سياس���ي، أو حتى إصالحه أن يتب���ع ذلك تغييرات مجتمعية وهيكلية متنوعة في 
جميع مجاالت احلياة الرئيس���ة التي متس أركان الدولة وبنية املجتمع، الس���يما األولية منها كالقبيلة واجلهوية 

والطائفية. 

عل���ى نظم حكم م���ا بعد الثورة في الدول العربية أن تأخذ في اعتبارها أن لكل دولة خصائصها وثوابتها التي 
متيزها عن س���واها من الدول، وأن خصوصيات الش���عوب واملجتمعات احمللية والقومية والدينية واالجتماعية 
والثقافية ليس���ت مح���اًل للنقل واالقتباس، فما يصلح ف���ي الدول واملجتمعات الغربي���ة العلمانية، قد ال يصلح 
بالضرورة في غيرها من بيئات الدول واملجتمعات األخرى، الس���يما اإلس���المية منها ذات الصبغة الرس���الية 

التوحيدية العقدية املتجذرة في العقل اجلمعي للشعوب.

أما الباب الثالث الذي يتناول قضايا العالم اإلس���المي فقد احتوى على س���ت دراسات، وخلصنا من خالله إلى 

العديد من النتائج والتوصيات التي تخص قضايا ومشكالت العالم اإلسالمي، فعلى سبيل املثال ركزت الدراسة 
األولى )مرتكزات نظام احلكم الس���وري وأثرها في بناء الثورة( على عدد من اإلشكاليات نتيجة ممارسة النظام 
السوري الغاشم حتى بفرضية جناح الثورة أهمها: غياب البدائل السياسية الناضجة، إشكالية التجانس اإلقليمي 

واملجتمعي، تصحيح عالقة اجليش بالسلطة واملجتمع.

في حني تش���ير دراس���ة )الثورة الليبية.. قراءة في آليات إس���قاط نظم احلكم الفردي( إل���ى أن أمام الثورة 
الليبية حتديات جس���يمة علي املستويني الوطني والدولي، فوطنّيًا يبدو مسار إعادة البناء مرتبًطا بواجب جتاوز 
التشققات التي تركتها عملية التخلص من القذافي في مجتمع قبلي صرف، كثيًرا ما تنظر أطراف منه إلى الثورة  
في نظرتها التجزيئية كانتصار فصيل قبلي على آخر. وهو ما يتطلب إدارة فاعلة وموزونة دقيقة ال تسكت على 
اجلرائم بل ال تنكأ اجلراح تشرف عليها شخصيات مدنية قادرة على إدارة املرحلة، بعيًدا عن منطق احملاصصة 
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واالستقطاب السياسي ما بعد الثورة ومؤهلة لتسيير مفهوم غنيمة النصر بروح وطنية تفهم إزاحة القذافي كتحد 
أو مكسب جزئي ؛ تنفتح بعده مرحلة مجابهة التحديات الكبرى ومرحلة إعادة تأسيس الدولة الوطنية.

وتس���تنتج دراس���ة )معوقات التغيير في اجلزائر حتت ظالل أزمة التسعينيات( أّن اجلزائر ستخسر أكثر مما 
تستفيد منه إذا دخلت في ثورة على شاكلة ما حدث في تونس ومصر، كون اجلزائر متتلك ثروًة بترولية ومنجمية 
وقوة قمعية تذكرنا مبا عاش���ته اجلزائر في التس���عينيات من دمار معنوي وخراب مؤسساتي حلرب العصابات 
التي شنتها اجلماعات املسلحة على كل األصعدة، واحلرب املضادة التي خاضها األمن، فاملواطن اجلزائري اليوم 
يخاف من بطش السلطة أو من التغيير، فهو يسعى جاهًدا إلى جتّنب العنف، وهنا نطرح حتمية أن يكون التغيير 

استباقّيًا من داخل النظام يحول دون انفالت األوضاع أو انفتاحها على املجهول.

س���لطت دراس���ة )نتائج الثورة اليمنية.. تكريس للوحدة أم حتفيز لالنفصال( الضوء على أن هناك غموًضا 
يكتنف نتائج الثورة اليمنية، والتي أرجأت حلول كل تعقيدات احلياة السياس���ية اليمنية إلى ما بعد الثورة، وهذا 
يفتح عليها مجموعة من التحديات التي قد تلزم بها في حال خروجها عن س���يطرة الدولة احلديثة؛ لذا يتوجب 
عل���ى الدولة احلديثة مراعاة التوعية في مدى قدرتها على حتقيق أهداف الثورة والصعوبات التي تكتنف ذلك، 

مبعنى إيجاد خارطة طريق لذلك.

يضاف إلى ذلك أن الركائز األساس���ية التي قامت عليها الثورة يجب أن يش���هدها الواقع السياسي ويلمسها 
املواطن اليمني.

وعل���ى القوى الصاعدة التوجه الس���تخدام العب���ني دوليني جدد، كتركيا مثاًل، ميكن أن يؤثروا في حتس���ني 
العالقات مع دول اجلوار وأمريكا.

وتصل دراس���ة )األردن.. آفاق ومعوقات التغيير( إلى خالصة مفادها أن مآالت الثورات الش���عبية في كل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وما رافقها من فوضى من الناحية األمنية واالقتصادية، جعل مسألة التغيير 
في النظم امللكية غير ممكًنا؛ ومن املس���تبعد قيام ثورة لإلطاحة بها على املدى املنظور، ورمبا يكون من املرجح 

سيرها نحو التحول إلى امللكية الدستورية بدرجات متفاوتة.

أما الدراسة األخيرة )تركيا .. مهمة ثقافية صعبة، ولكن( فتخلص إلى أن تركيا فتحت حدودها السياسية مع 
املنطقة العربية في العقد األخير، وهي خطوة جريئة تدفع عجلة الرتق االجتماعي اإلقليمي إلى الدوران، وتقود 
إلى تداخل أس���باب كس���ب العيش على طرفي احلدود. اخلطوة اجلريئة األخرى التي لم تأِت بعد هي مصارحة 
الذات من أن تسعة عقود من االنفصال أوجدت موانع فكرية معرقلة للتكامل اإلقليمي املنشود ينبغي أن تزول.

أما الباب الرابع )القضايا الدولي���ة( فقد وقف بالوصف والتحليل على مواقف أهم القوى اإلقليمية والدولية 
من ثورات الربيع العربي ابتداًء بروسيا، مروًرا بأمريكا وإسرائيل وإيران، وانتهاء بأوروبا.

وميكننا أن نس���تخلص من نتائج هذا الباب أن جميع القوى الدولية سواء أمريكا وأوروبا أو روسيا والصني أو 
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اإلقليمية ممثلة في تركيا وإيران وإسرائيل. اجلميع حسم خيارته في دعم الثورات أو الوقوف موقف الضد منها 
عل���ى ضوء رؤيته ملصاحله الوطنية واألولويات فيما بينها. وإن كانت معظ���م القوى الدولية واإلقليمية تضررت 
بص���ورة أو بأخرى من ثورات الربي���ع العربي؛ ذلك أن أي صعود عربي هو خصم حقيقي من نفوذ ومصالح تلك 

القوى.

فترى دراس���ة )املش���روع اإليراني في املنطقة واقع ومستقبل ما بعد الثورات العربي( على سبيل املثال أنه من 
املنتظر أن تعاني إيران على املديني: املتوس���ط والبعيد من خس���ائر فادحة جراء ثورات الربيع العربي قد تكون 
األكثر كلفة على اإلطالق منذ الثورة اإليرانية عام 1979م، خاصة إذا ما أّدت الثورات إلى سقوط النظام السوري، 
وهو ما س���يتبعه تراجع دراماتيكي للنفوذ اإليراني في املنطقة العربية، بدًءا من فلسطني )وهو األمر الذي أخذ 
يتحقق(، ومروًرا بلبنان والعراق واخلليج، وانتهاًء بإيران نفسها؛ حيث يترقب العديد من الشرائح املعارضة للنظام 
اإليراني مصير النظام السوري كمؤشر على وضع النظام في طهران. وحتى لو جنا النظام اإليراني، فمن املرجح 
أن يصبح معزوالً، وأال يلقى منوذجه الثيوقراطي أية جاذبية تُذَكر، خاصة بعدما حصل عام 2009م، دون أن يعني 

ذلك أن ليس لهذا النموذج أنصار داخل البيئة العربية.

وعلى نفس املنوال، فإن واقع التطورات العربية، وأثرها على إس���رائيل، يتعلق بأخذ »كرة الثلج« هذه، ورؤيتها 
تتعاظم رويًدا رويًدا، بحيث إذا ما تغيرت األنظمة العربية املقربة من الغرب، وبالضرورة إس���رائيل، فإن املوقف 
- وفًقا ملا تقدره محافل إس���رائيلية مطلعة- س���يتغير نحو جذري، ولن يكون بوسع تلك األنظمة جتاهل مشاعر 
جماهيره���ا فيما يتصل بالعالقة مع تل أبيب، وحتى الدول التي قد ال تتغير أنظمتها بالكامل؛ العتبارات معينة، 

فإنها ستضطر لتغيير موقفها إيجابّيًا من القضية الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي.

مت بعض احملافل القريبة من دوائر صنع القرار اإلس���رائيلي، أن هناك س���يناريوهات ميكن اللجوء  وق���د قدَّ
إليهما للتعامل مع التبعات املتوقعة؛ نتيجة التطورات العربية، في ضوء طرح جهات بحثية عدة أس���باب وعوامل 
جتعل التطورات العربية ليس���ت إيجابية إلس���رائيل وفق ما خلصت إليه دراسة )»إسرائيل« والتغيير في املنطقة 

العربية(.

أما على الصعيد الدولي فس���واء س���اهمت أمريكا والغرب في دعم الثورات أو ال، فإن احلقيقة التي ال تقبل 
ج���دالً � عل���ى فرضية دعم الغرب  لتلك الثورات � أن منطلقات تلك القوى جميعها هي أن االس���تمرار في دعم 
تلك األنظمة البالية لن يفيدها في املس���تقبل، وأن وجود تلك األنظمة صار عبًئا على مصاحلها االس���تراتيجية 

في املنطقة.

ويف الباب اخلامس ألقى التقرير التاسع الضوء على أهم ثالث قضايا تشغل ساحة العمل اإلسالمي في اآلونة 

األخيرة وهي موقف اإلسالميني من النموذج التركي، وكيف يتعامل اإلسالميون مع اإلعالم، وموقع التيار السلفي 
من املشهد السياسي احلالي في مصر.

فجاءت الدراس���ة األولى )النموذج التركي وإس���الميو الربيع العربي( لتش���ير لعدد م���ن احملاذير من احتذاء 
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اإلسالميني للنموذج التركي منها:

- زرع البلبلة واخللط في عقول الناس في املجتمعات اإلسالمية بادعاء توافق االجتاه العلماني مع اإلسالم.

- إسباغ الش���رعية على األحزاب العلمانية القائمة، ومنحها التبرير ملمارساتها االستبدادية ضد اإلسالميني 
املنادين بتطبيق الشريعة.

- الترويج لألحزاب التي تدعي اإلسالمية، وتعلن أن هويتها اإلسالم الليبرالي املعتدل. 

- تعرض العقيدة اإلسالمية ذاتها للخطر اجلسيم نتيجة إسباغ الشرعية على الدراسات والكليات اإللهية في 
تركيا، وأمثالها في الدولة اإلسالمية التي تعمل على تأويل العقائد اإلسالمية إلى تأويالت علمانية ملحدة، مثل 

تأويالت حسن حنفي التي تدرَّس في الكليات اإللهية التركية.

وتوصي دراس���ة )اإلس���الميون وفقه احلضور اإلعالمي( بعدد من اآلليات حلضور إعالمي نافذ لإلسالميني 
تتمثل في:

- انتهاج أسلوب التدرج في اإلصالح في ضوء معرفتنا أنَّ كثيًرا من املفاسد واالنحرافات التي حتيط بوسائل 
اإلعالم قد اس���تغرق نشُرها وتكريس���ها زمًنا ممتًدا، وإصالحها أو تخليُص اإلعالم منها يحتاج إلى زمن ممتّد 

أيًضا.

- املصاحلة بني املؤسسة الدينية التقليدية وبني املبدعني اإلعالميني؛ إذ إن انشغال املؤسسة الدينية بالقضايا 
التاريخية، وتخوفها من أطروحات التجديد، دفعها للعمل على حتجيم تيارات التجديد في املجتمع.

- جن���اح العملية اإلعالمية يعتمد اعتماًدا كبيًرا على مدى إدراك القائمني عليها لإلطار العلمي النظري الذي 
يعملون في ضوئه؛ حيث يتخذ البعد النظري أهميته من خالل دوره الفّعال في حتديد األسس التي تنطلق منها 

الرسالة اإلعالمية من ناحية، ومن ناحية ثانية في طبيعة التعامل مع تلك األسس . 

- توافر اإلرادة احلقيقية واجلادة واملقدرات املادية والبشرية والتقنية الضرورية لتنفيذ االستراتيجية، والواقع 
أن ذلك يشكل عقبة كبيرة، ولعلها الكبرى، وقد يفيد في التغلب على تلك العقبة تكوين هيئة إدارية، تنفيذية تتولى 
بلورة وتعزيز اإلرادة اجلادة، والتي إذا ما توافرت فإنها س���تنجح في توفير املقدرات املادية والبش���رية والتقنية 

الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.

- االس���تعانة باملؤسسات اخليرية، ومشاريعها الوقفية، في دعم وسائل اإلعالم ومتويلها، والتعرف على السبل 
واألس���اليب املمكنة والالزمة لتوثيق الصلة ما بني الوقف ووس���ائل اإلعالم، واإلفادة منها في دعمها ومتويلها، 

ورعاية مشاريعها.

أما الدراس���ة الثالثة في هذا الباب فهي املش���هد السياس���ي السلفي: دراس���ة حالة مصر، فتشير إلى أربعة 
سيناريوهات تنتظر مصير التجربة السياسية للتيار السلفي وهي 
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السيناريو األول: إلغاء االنتخابات: البجعة السوداء  للثورة املصرية، السيناريو الثاني: القوى السلفية في دوائر 
صنع القرار، الس���يناريو الثالث: القوى السلفية في البرملان: وجود بال فائدة ، السيناريو الرابع: القوى السلفية: 
العودة للثكنات الدعوية، وكل منها له محدداته وآلياته، والتجربة وحدها هي التي ستشهد أي تلك السيناريوهات 

أقرب للتحقيق.

أم��ا الب��اب األخر وه���و الذي يتعلق بالقضايا االقتصادية فتأتي دراس���ة  )إدارة مش���كالت االقتصاد القومي 

ف���ي نُظم ما بعد الثورة( لتضع آلية بي���د حكومات بلدان الثورات العربية، وهي أن تتج���ه إلى دوائر انتماءاتها 
العربية واإلس���المية، وبخاصة في ظل تنامي هذا الشعور، بعد التوجه التركي، الذي يوسع من عالقاته العربية 
واإلسالمية، ويحاول أن يجعل من هذا االنتماء ورقة ضغط على الغرب، وبخاصة في أجندة القضايا اإلسالمية، 
وعلى رأس���ها قضية فلسطني. ويش���ارك تركيا في هذا التوجه بلدان أخرى متثل قوة اقتصادية يعتد بها، وهي 

ماليزيا.

وتدعو الدراس���ة اإلرادة السياس���ية اجلديدة إلى تفعيل دور املؤسسات االقتصادية العربية واإلسالمية بشكل 
كبير، من خالل ما هو قائم منها، أو من خالل إنشاء منظمات جديدة؛ حيث توجد منظمات إسالمية اقتصادية، 
مثل البنك اإلسالمي للتنمية، أو مجموعة الثمانية للتنمية )تضم أكبر ثمانية دول إسالمية من حيث عدد السكان 
واإلمكاني���ات االقتصادية(، أو الصندوق العرب���ي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، أو صن���دوق النقد العربي، 

وغيرها.

وفي اخلتام نرجو أن نكون قد جلينا في هذا اإلصدار من التقرير جميع املفاعيل الداخلية سواء القبلية منها 
أو الطائفية واخلارجية س���واء منها الدولية أو اإلقليمية في واقع ومس���تقبل رياح التغيير التي تهب على املنطقة 
العربية، وأطرنا فكرًيا وتنظيًرا لعدد من القضايا الفكرية التي ترتاد لألمة واقًعا جديًدا وتؤصل للمرحلة اجلديدة 
التي تعيش���ها األمة، وناقشنا بالوصف والتحليل أهم قضايا العالم اإلسالمي، وساهمنا بعدد من اإلسهامات في 
دعم مس���يرة العمل اإلسالمي، أماًل في تأخذ األمة اإلس���المية وضعها ومكانتها التي أناطها لله بها في هداية 

اخللق وقيادة األمم. والله من وراء القصد.




