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األمة واقع اإلصالح ومآالت التغيري

املقدمة
احلمد لله رب العاملني نحمده ونس���تعينه ونس���تهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أما بعد:

»ما من قوة على األرض ميكنها إيقاف فكرة حان وقتها«.

نعم فقد حانت حلظة التغيير في أرض العرب، وانتقلت رياح الثورة من شعب آلخر في وقت ظن البعض 
أن االس���تكانة واخلضوع والرضا بالذل والدونية هي جزء أصيل في املكون اجلمعي وثقافة هذه الشعوب؛ 

لتبدأ األمة، وقلبها العربي، معركة جديدة تتعلق مبناهج التغيير واإلصالح.

وبدأت الش���رارة من تونس في ديس���مبر من العام املاضي؛ عندما انفجر بركان الغضب إثر إقدام أحد 
الشباب على إحراق نفس���ه من تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية، وسرعان ما انتقلت الشرارة إلى 

مصر، ومن ثم إلى اليمن وليبيا وسوريا، والزالت تطوف في كثير من املناحي والبلدان.

لقد كانت أولى خصائص هذه الثورات أنها جاءت بقدر الله من غير ترتيب مس���بق بحجمها وتأثيرها؛ 
حيث فاجأت اجلميع حتى من سعوا إلى تنظيمها.

وثان���ي خصائص هذه الثورات أن الدين كان عاماًل مؤثًرا فيها، وفي اس���تمرارها، فصالة اجلمعة على 
س���بيل املثال كانت املوعد واملنطلق، ومش���اهد املصلني ف���ي امليادين كانت أيًضا أكث���ر تعبيًرا عن الروح 

اإلسالمية لهذه الثورات.

ورغم أن هذه الثورات قد ش���ارك فيها اجلميع من مختلف االجتاهات واحلركات، ولكن عمادها الرئيس 
وغالبيتها الس���احقة كانت من جموع ش���باب لم تلوثهم أيديولوجيات غربية، بل  كان اإلس���الم هو املكون 

األساس حلركتهم؛ بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية واحلركية .

ولكن هذه الثورات تعي���ش مرحلة صعبة بني ثورات جنحت في اإلطاحة برؤوس أنظمة، وأخرى ال تزال 
ل���م تصل بعد إلى تلك املرحلة، وحتى التي جنحت جناًحا مبدئّيًا فإنها تعيش مرحلة مخاض صعبة؛ حيث 
النتائج لم تتبلور بعد في مجتمعات تعاني كثرة االنش���قاقات والتحزبات، وتربص قوى داخلية وخارجية ال 

تريد لهذه الثورات متددها أو وصولها إلى قطف الثمرات.

فال���دول الكب���رى تنظر إلى هذه الثورات نظرة تش���اؤمية، حيث تقول صحيف���ة )لوس أجنلوس تاميز( 
األمريكي���ة: إن االنتفاض���ات والثورات العربية التي اجتاحت العالم العربي على مدى الس���نة املاضية قد 
حققت ربيًعا عربًيا قد يكون قد حقق بالفعل اإلصالح احلقيقي في العالم العربي، ولكنها قد ضمنت شتاًء 



أمريكًيا أقل ترحيًبا ألمريكا في العالم العربي، واملستقبل اجلديد.

ولعل صعود اإلسالميني )فوز حزب العدالة والتنمية في املغرب وحزب النهضة في تونس( ووصولهم اجلزئي 
إلى الس���لطة هو أكثر ما يقلق الغرب من هذه الثورات، ولذلك يؤكد الكاتب األمريكي دويل مكمانوس على أن  
اإلس���الميني في املنطقة العربية أصبحوا أمًرا واقًع���ا ينبغي على الغرب عموًما وأمريكا على وجه اخلصوص 

إيجاد طريقة للتعامل معه.

إن جناح الثورة العربية احلالية هو مبثابة عودة الروح إلى قلب األمة اإلس���المية لتبدأ في استعادة عافيتها 
ومكانتها مرة أخرى.

وقد حاولنا في هذا اإلصدار من التقرير، عبر مس���تويات حددناها س���ابًقا في اإلصدار األول من الوصف 
والتحليل والتوقع، جتلية طبيعة هذه الثورات وأس���بابها وعوامل جناحها، وتأثيرها على احلركات اإلس���المية 

والعالم اإلسالمي، وموقف القوى اإلقليمية والدولية منها. 

ومن أجل ذلك قسمنا التقرير التاسع إلى ستة أبواب جاءت على النحو التالي:

الب��اب األول: وهو الذي يتعلق )بالنظرية والفكر(: بدأناه بدراس���ة )مش���اريع اإلص���الح.. رؤية تقوميية( تلك 

الدراس���ة التي تتعلق مبفهوم اإلصالح وأشهر مش���اريع اإلصالح في املنطقة العربية قدمًيا وحديًثا، ثم دراسة 
)الثورات العربية وأحزاب العدالة اإلسالمية( جاءت لتبحث عن مفهوم وقيمة العدالة عند األحزاب اإلسالمية، 
وتؤصل الدراس���ة الثالثة )قواعد املمارسة السياسية: التأصيل والواقع( للممارسة السياسية في ضوء الثوابت 

الشرعية.

أما الباب الثاين: من أبواب التقرير فقد خصصناه مللف التقرير، وجاء بعنوان )واقع ومستقبل الثورات العربية( 

وأولى دراس���ته تتناول )الثورات العربية األس���باب والواقع واملآالت(، بينما الدراس���ة الثانية ترصد )ظاهرة 
الطائفية  والزخم الثوري في البحرين والعراق(، أما الدراس���ة الثالثة بعنوان )الدول الثورية...س���يناريوهات 
الوحدة والتكامل(، فتبحث في إمكانية الوحدة والتكامل بني الدول الثورية وتأتي الدراسة الرابعة لتلقي الضوء 

على البعد القبلي في الثورات العربية )القبلية والثورات العربية.. منوذجا اليمن وليبيا(.

أما الباب الثالث اخلاص بقضايا العالم اإلس���المي، فقد اشتمل على ست دراسات من أبرز الدراسات املتعلقة 

بقضايا اإلصالح والتغيير في العالم اإلسالمي، فجاءت أولى الدراسات )مرتكزات النظام السوري وأثرها في 
بناء الثورة(، ثم تسلط الدراسة الثانية الضوء على )الثورة الليبية وآليات إسقاط احلكم الفردي(، ومن ليبيا إلى 
اجلزائر تأتي دراس���ة )معوقات التغيير في اجلزائر حتت ظالل أزمة التسعينيات(، ثم الدراسة الرابعة )نتائج 
الثورة اليمنية.. تكريس للوحدة أم حتفيز لالنفصال؟(، وتسلط الدراسة اخلامسة الضوء على )األردن.. آفاق 

ومعوقات التغيير(، ونختم قضايا العالم اإلسالمي بدراسة )تركيا .. مهمة ثقافية صعبة، ولكن(.

أم��ا الب��اب الرابع: فقد تناول مختلف األبعاد الدولي���ة واإلقليمية، وموقفها من قضايا التغيير في العالم العربي 

واإلس���الم، فجاءت دراس���ات ذلك الباب لتبحث )املوقف الروس���ي من الثورات العربية.. رؤية حتليلية(، ثم 
الدور التركي )صعود تركيا .. والربيع العربي(، يليه الدور األمريكي )السياس���ة اخلارجية األمريكية والثورات 



العربية(، حتى املوقف الصهيوني وتأثره بقضايا اإلصالح مت رصده من خالل دراس���ة )إس���رائيل والتغيير في 
املنطقة العربية.. سيناريوهات التحدي واالستجابة(، ثم دراسة )املشروع اإليراني في املنطقة .. واقع ومستقبل 
ما بعد الثورات العربية(، ثم تأتي الدراسة األخير لتبحث املوقف األوروبي من الثورات  حتت عنوان )الثورات 

العربية واملواقف األوروبية.. قراءة حتليلية(.

ويف الباب اخلامس وهو املخصص لقضايا العمل اإلسالمي فقد تضمن ثالث دراسات رصدت األولى )النموذج 

التركي وإسالميو الربيع العربي(، وتبحث الدراسة الثانية في فقه احلضور اإلعالمي لإلسالميني )اإلسالميون 
وفقه احلضور اإلعالمي، وكيف يخاطب اإلس���الميون وسائل اإلعالم؟(، وتأتي الدراسة الثالثة لتسلط الضوء 

على التيار السلفي وحضوره السياسي )املشهد السياسي السلفي.. دراسة حالة مصر(.

ويف الباب الس��ادس وهو آخر أبواب التقرير واملتعلق بالقضايا االقتصادية، فقد عاجلت الدراس���ة املش���كالت 

االقتصادية وكيفية معاجلتها من وجهة نظر إس���المية خاصة في تلك املرحلة الفارقة التي تعيشها األمة وهي 
مرحلة التغيير واإلصالح في دراسة حتمل عنوان )إدارة مشكالت االقتصاد القومي في نظم ما بعد الثورة(.

واهلل نسأل التوفيق والسداد

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

	




