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واقع األمة .. بني الثورات واملرحلة االنتقالية
املقدمة

احلمد لله رب العاملني؛ نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد:

»أما بعد فقد بلغني كتابك، تذكر فيه أن أهل خراس���ان قد س���اءت رعيتهم، وأنه ال يُصلحهم إال الس���يف والسوط، 
وتسألني أن آذن لك! فقد كذبَت، بل يُصلحهم العدُل واحلق«.

ا على رسالة بعث بها  إليه والي خراسان،  هذه كلمات سطرها اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز –رحمه الله- رّدً
شاكًيا أهلها  من أن أخالقهم ساءت، وأنه ال يُصلحهم إال السوط والسيف.

والي���وم يب���دي الكثير من الناس امتعاضهم من الظواهر الس���يئة التي أصبحت س���مًة للمجتمعات في الدول التي 
احتضنت الربيع العربي، ويعتقد البعض أن هذه الظواهر قد صّدت بقية ش���عوب املنطقة عن اتخاذ هذا الربيع قدوًة 

كمقدمة للتغيير أو اإلصالح داخل بلدانهم.

بل إن شعوب دول الثورات تعيش حالة من اليأس واإلحباط لدرجة أن كثيًرا من الناس باتوا يعتقدون أنهم لم ينتقلوا 
إلى األفضل مع بزوغ شمس الثورة، بل إلى مرحلة كبرى من الفوضى.

وتناس���ى البعض أن أكثر هذه الظواهر إمنا نتجت عن عقود طويلة من االس���تبداد والقهر السياسي، ومحاولة إبعاد 
اإلسالم عن حياة الشعوب، وإمنا كانت مدفونة حتت ركام كبير وسنوات عديدة من ركام التخلف والدكتاتورية والفساد، 
فلما انتفضت الش���عوب، واس���تردت وعيها، وشرعت تأخذ بزمام أمورها، وس���قطت أنظمة القهر؛ زالت الغشاوة عن 
األعني، وارتفعت احُلُجب، واستفاقت األمة على نفوس محطمة، وعقول مسلوبة، وأفكار سطحية، وأخالق منحطة، بل 
أمة في ذيل األمم في الزراعة والصناعة... في الصحة والتعليم والتكنولوجيا ... وس���ائر املجاالت، بل إن بعض دول 

أمتنا، وبسبب سياسات األنظمة الفاشلة، كانت على وشك أن تتناقص حصتها من املاء أساس احلياة.

فش���روط  نهضة هذه األمة كما حددها عمر بن عبد العزيز –رحمه الله- تكمن في ش���يئني: العدل واحلق، وجماع 
هذا كله في اإلسالم عقيدًة وشريعًة.

ولكن يجب علينا اعتبار أن املراحل االنتقالية التي تعقب الثورات، أو التي يتم فيها التحول من نظام إلى آخر، تتسم 
بسمات وخصائص؛ من أهمها:

- الصراع على هوية األمة، والتي اختُطفت طوال قرنني كاملني؛ من خالل أنظمة فاسدة موالية ألعداء األمة. 

- غياب القيادة املوجهة التي ترفع الراية، وتنضوي حتتها اجلماهير.

- محاوالت النخب العلمانية التي استأثرت مبراكز التوجيه في السياسة والتعليم واإلعالم أن تلعب معركتها األخيرة 
لإلبقاء على احتكارها املطلق لهذه املراكز.



- التدهور االقتصادي، وضيق سبل املعيشة  أمام الشعوب، فضاًل عن انفالت األمن.

- كثير من املؤسسات التي أنشأها النظام السياسي السابق ما زالت قائمة، وأيًضا أصحاب املصالح املرتبطون بالنظام 
السابق ال يزالون قائمني وفاعلني.

- التدخ���الت اإلقليمية والدولية من وراء س���تار، والتي تؤثر على توجهات الث���ورات، وحتاول أن جتعلها وفق مصاحلها 
واستراتيجيتها في املنطقة. 

- االرتباك في األداء السياسي، وكثرة التراجع عن القرارات، وغموض وضبابية املشهد برمته.

كل هذه حتديات أمام احلركات اإلسالمية التي بدأت في أخذ زمام األمور، وتتطلع لها شعوب األمة اإلسالمية، ليس في 
بالد  الربيع العربي فقط، ولكن في جميع أقطار العالم اإلسالمي.

ولكن كيف تتعامل تلك التجمعات اإلسالمية مع هذه التحديات؟

هذا ما سنحاوله في هذا اإلصدار من التقرير االستراتيجي؛ من خالل ستة أبواب جاءت على النحو التالي: 

حيث ناقش الباب األول في التقرير االستراتيجي والذي يتعلق ب�)النظرية والفكر( من خالل دراسة )املرجعية اإلسالمية...
بني الشرع والسياسة( مفهوم املرجعية اإلسالمية، من حيث التحليل اللغوي واالصطالحي، وأثر السياق املُعاصر عليها، وما 
تواجهه من حتديات. ثم جاءت دارسة )إشكالية املواطنة بني الليبراليني واإلسالميني( لتُلقي الضوء على الصراع اإلسالمي 
العلمان���ي ح���ول قضايا املصطلحات واملفاهيم الوافدة م���ع الثقافة الغربية، ومحاولة دمجها في املجتمعات اإلس���المية. 
وتطرقت الدراسة الثالثة )األمن القومي في فكر علماء السلف( لتحديات األمن القومي، ومعانيه، ومنطلقاته، كل ذلك من 
خالل فهم الس���لف. وبحثت الدراسة الرابعة )التحالفات بني األحزاب اإلسالمية والعلمانية ...نظرة شرعية( في األسس 

والضوابط الشرعية التي يُقام على أساسها التحالف بني اإلسالميني والعلمانيني.

وعن املشكالت التي تعوق مسيرة الثورات العربية  تطرق الباب الثاين الذي خصصناه مللف التقرير بعنوان )الربيع العربي 
وقضايا املرحلة االنتقالية( إلى مس���تقبل الثورات العربية في ظل تلك التحديات؛ حيث تناولت أولى دراس���ات ذلك الباب 
قضية الثورة املضادة من خالل دراسة )الثورة املضادة...حترير املصطلح وحتليل املمارسة(، ثم سلطنا الضوء على العالقات 
املدنية العسكرية من خالل دراسة )نحو صياغة منظور جديد للعالقات املدنية العسكرية.. إفريقيا منوذًجا(، أما الدراسة 
الثالثة )أقليات دول الربيع العربي: طبيعة دورها بني جدوى التأثير وفوبيا التأثر(، فبحثت في مس���تقبل األقليات العربية، 

ومحددات دورها في تلك املرحلة االنتقالية احلرجة.

أم���ا الباب الثالث املتعلق بقضايا العالم اإلس���المي، فقد ركز على أربع  بؤر ال ت���زال الصورة فيها حتتوي على كثير من 
الضبابية، وباس���تقرارها سيتغير املشهد السياس���ي العربي بأكمله، وهي البحرين من خالل دراس���ة )البحرين: الهيمنة 
الفارسية واالحتاد اخلليجي(، ثم مصر )الصراعات النخبوية.. وتوجهات الدولة املصرية ما بعد الثورة(، ثم اليمن )مستقبل 
الدولة اليمنية في املرحلة االنتقالية .. في ظل التغيرات اإلقليمية(، وأخيًرا س���وريا من خالل دراس���ة )الثورة السورية...

اآلليات واملآالت(.  

وعن احلراك الدولي النش���ط في أعقاب أحداث الثورات العربية، اش���تمل الباب الرابع في التقرير على عدة دراس���ات 
تعمقت في تناول هذا امللف، للحاجة امللحة التي تتطلب التعرف إلى مواقف الدول الغربية واإلقليمية، ودراستها، وتأثيرها 



على مستقبل األمة. فألقت الدراسة األولى الضوء على )أبعاد املوقف الروسي من الثورة السورية(، وبحثت الدراسة الثانية 
في )تطورات املوقف الفرنس���ي من الثورات العربية .. قراءة حتليلية(، وكذلك الدور اإليراني في الثورة الس���ورية )إيران 
والثورة السورية: حتوالت اخلريطة اإلقليمية(، ولم ينس معدو التقرير االنتخابات األمريكية وأثرها على الربيع العربي من 

خالل دراسة  )ما بعد االنتخابات األمريكية والسياسة جتاه الربيع العربي: حدود التغيير(.

وخصص الباب اخلامس من التقرير لقضايا العمل اإلس���المي، وتضمن خمس دراسات؛ أولها دراسة )جماعات الضغط 
السياس���ي لدى اإلسالميني... تفعيل الدور وتقييم املمارسة( التي حاولت تقدمي آليات عملية لدعم دور جماعات الضغط 
اإلسالمية، وركزت الدراس���ة الثانية على )انعكاسات املمارسة السياسية على العمل الدعوي لدى احلركات اإلسالمية... 
الدعوة الس���لفية منوذًجا(، وحاولت الدراس���ة الثالثة )اإلسالميون وآفاق العالقة مع الش���باب الثوري..  مصر منوذًجا( 
التقريب بني اإلس���الميني والشباب الثوري، وأشارت دراسة )أداء اإلسالميني ودوره في حتديد شكل املرحلة االنتقالية في 
الدول الثورية( إلى عدد من اآلليات للوصول إلى املس���توى املأمول خالل تلك املرحلة االنتقالية جتّنب اإلسالميني العديد 
من املزالق. ثم جاءت الدراسة اخلامسة لتلقي الضوء على )العمل االجتماعي وتأثيره على العمل السياسي اإلسالمي في 

الدول الثورية(.

وفي الباب السادس األخير حتدثت دراسة )نحو استراتيجية تنموية للسياحة.. رؤية إسالمية( عن آفاق استخدام السياحة 
لدعم اقتصاد الدول الثورية من واقع الرؤية التنموية اإلسالمية، ثم جاءت دراسة )آفاق اقتصاديات دول الربيع العربي في 
املرحل���ة االنتقالية( لتلقي الضوء على التحديات االقتصادية التي تواجه دول الربيع العربي وكيف اس���تفادت اقتصادياتها 

من موجة الربيع العربي.

وال يخفى عليكم أيها القارئ الكرمي أن هذا العمل جهد بش���ري، اجتهدنا فيه ُوْس���َعنا، وبذلنا ما أعاننا عليه ربنا، نرجو 
اخلير ألمتنا، وال يسعنا إال أن نفتح باًبا للتواصل البّناء للباحثني والقراء الكرام مع إدارة املركز العربي للدراسات اإلنسانية 
للتناصح حول هذا العمل، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل اإلسالم واملسلمني، وأن يكون مفيًدا ألرباب الفكر وصناع القرار 

في العالم اإلسالمي.

واهلل نسأل التوفيق والسداد

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني


