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خامتة التقرير
قراءة تلخيصية ألبرز حماور ونتائج الدراسات

ليس مصادفة – إذن – أن عنَْونا اإلصدار الس���ابع من تقريرنا ب� »األمة في مواجهة مش���اريع التفتيت«، رمبا 
يكون هذا هو التعليق املباش���ر للقارئ الكرمي بعد اطالعه على محتويات التقرير وقراءة صفحاته، وال غرو في 
ذلك، فقد جاءت ُجّل الدراس���ات واألبحاث املتضمنة فيه منتظمة في خيط واحد ناظم يجمع ش���تاتها ويلخص 

مرادها في كلمة واحدة أال وهي »التفتيت«.

وليس أدل على واقع األمة اإلسالمية، وما يُحاك لها من مخططات، وما يستهدفها من استراتيجيات من هذه 
الكلمة البسيطة اللفظ واملبنى، العميقة اللحظ واملبنى »التفتيت«. وتُطّوف بنا دراسات وأبحاث التقرير عبر أبوابه 
املختلفة على أش���كال وأمناط ومناذج من »التفتيت« تتسع لتشمل فضاءات عدة ما بني السياسي، واالقتصادي، 

والثقافي، واالجتماعي، بل وحتى الديني واملذهبي،...إلخ، تصف العلة والداء وتقدم الناجع من الدواء.

وإذا كان تشخيص الداء أولى مراحل البرء والشفاء، فإن البحث عن الدواء وجترع مرارته هو السبيل إلى كماله 
ومنتهى آماله. لذا فقد آثرنا أن نلخص لقارئنا الكرمي ما توصلت إليه دراسات التقرير من وصف ألوجاع األمة، وما 

اقترحته تلك الدراسات من دروب وسبل للتعاطي مع تلك األوجاع، إن لم يكن للوقاية فللعالج على أقل تقدير.

جاء الباب األول من التقرير، واملعني بالنظرية السياس���ية والفكر السياسي، ليسبر أغوار احلروب الفكرية التي 

تس���تهدف »تفتيت« األطر العقدية والثقافية لألمة وثوابتها، وذلك من خالل أربع دراسات مختلفة، تشمل ثالثة 
مستويات للتحليل؛ الدولي واإلقليمي واحمللي أو الداخلي. مبا يلقي الضوء على تالقي أهداف مشاريع »تفتيت« 

األمة على املستوى الفكري والتنظيري، على الرغم من تعدد مشارب مصادرها واختالف جهاتها.

فعلى املس���توى الدولي، هناك دراس���تان األولى بعنوان »أصول الفكر الغربي ورواف���ده.. نحو منهجية علمية 
للنقد«، والثانية بعنوان »التيارات الفكرية داخل اإلدارة األمريكية اجلديدة«. وفي حني تتس���م الدراس���ة األولى 
بالنظرة الكلية للفكر الغربي وجتلياته باعتباره أحد أدوات »تفتيت« األمة، جند أن الدراس���ة الثانية تركز جزئّيًا 
على اجل���ذور واألبعاد الفكرية األمريكية؛ باعتبارها قائًدا للفكر الغربي وحاماًل للوائه، الس���يما بعد انفرادها 
بقيادة ما يُعرف بالنظام العاملي في صيرورته احلالية ومحاوالتها الدءوبة ل�»تفتيت« القوى املناوئة لها الس���يما 

اإلسالمية منها.  

 فعل��ى صعي��د الدراس��ة األوىل، »أصول الفكر الغريب ورواف��ده.. حنو منهجية علمية للنق��د«، فمن البديهي أنها لن 
تستطيع أن تتعرض للفكر الغربي كله عرًضا أو نقًدا العتبارات املوائمة مع حجمها، ولكنها تقدم ما تراه أصوالً 
ج على جوانبه املؤثرة في واقع املسلمني احلالي واملستقبلي، قبل أن حتاول طرح  لهذا الفكر وروافده، ومن ثَم تعرِّ
مرتكزات لنقده باستخدام املنهج العلمي الرصني، ومبقارنته بحقائق الدين اإلسالمي احلنيف والفكر اإلسالمي 

الثاقب.
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وتؤكد الدراسة أن جذور الفكر الغربي تعود إلى أصلني كبيرين: 

أولهما: وهو التيار الغالب في املؤسس���ات والش���خصيات األكادميية، والسيما في أوروبا، وهو الفكر الذي بدأ 
في القرن الثامن عشر، وانتشر في أوروبا كلها ثم في أمريكا، وهو الفكر الذي سماه أصحابه بالفكر التنويري، 
والذي غلب عليه الصدام مع الدين والكنيس���ة. وثانيهما: هو التيار احملافظ الذي ظل مرتبًطا بالدين النصراني 

وإن بدرجات متباينة، والذي ما يزال له تأثير كبير على السياسة، والسيما في الواليات املتحدة.

وتشدد الدراسة على أولوية بناء خطاب علمي ناقد ملرتكزات الفكر الغربي وأصوله وجتلياته، عبر التأكيد على 
عدد من ثوابت هذا اخلطاب املراد؛ أهمها:

- ع���دم حتريف كالم اخلصم بزيادة أو نقصان، ألن الذي يح���رِّف كالم خصمه ال يكون قد انتقده، بل انتقد 
شخًصا اخترعه من خياله. وهذا أمر قد يزيد اخلصم إصراًرا على رأيه الذي يراه الناقد باطاًل، وقد يكون فيه 

تضليل للذين يثقون بالناقد، فيظنون أن ما قاله عن خصمه هو احلق.

- التأكيد على أن الزم القول ليس بقول. مبعنى أنه ال يُنَْس���ب إلى اخلصم قوٌل يلزم لزوًما عقلّيًا عن قوله، ما 
ح به. دام هو لم يصرِّ

- متييز ما في كالم اخلصم من حق، وما فيه من باطل، ومن ثَم انتقاد الثاني وتزييفه، وعدم التردد في إقرار 
األول وإثباته.

- التأكيد على عقالنية الرد على اخلصم باحلجج العقلية الدامغة.

وتأيت الدراس��ة الثانية، »التيارات الفكرية داخل اإلدارة األمريكية اجلديدة«، لتحلل أبعاد التحالف العريض الذي 
أتى بأوباما إلى البيت األبيض، وإرهاصات تغيير مناخ الثقافة السياس���ية األمريكية، مبا فيه من صعود واضح 

للقوى التقدمية األمريكية، في ظل انكشاف وإفالس الليبرالية اجلديدة عقب األزمة االقتصادية الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن اإلدارة األمريكية اجلديدة سيغلب عليها استمرارية السياسة والتوجه، ولكن مع تغيير 
األدوات واللغة؛ من أجل حتس���ني الصورة األمريكية في الرأي العام العاملي )خاصة اإلسالمي منه(، وفي أذهان 
كثير من احلكام والقيادات في العالم؛ وذلك للتغلب على أهم الصعوبات املوروثة من إدارة بوش، أال وهي الصورة 
الس���لبية لإلدارة األمريكية، وانتشار مشاعر التحدي جتاه الواليات املتحدة، سواء من قبل األنظمة احلاكمة، أو 
املجتمع���ات احملكومة في كثير من مناطق العالم؛ حيث جنح هذا التح���ول التكتيكي في تغيير املزاج العام جتاه 

الواليات املتحدة بشكل الفت. 

وتؤكد الدراسة هذه النتيجة عبر رسم خريطة جامعة لتنويعات الفكرية داخل إدارة أوباما، ومقارنتها باإلدارات 
السابقة س���واء اجلمهورية أو الدميقراطية، لرصد األبعاد املتوقعة للتغيير واالستمرارية في توجهات وسياسات 
واشنطن، عبر عقد مقارنات حتليلية على أربعة مستويات، ما بني اجلمهوري والدميقراطي بشكل عام، ثم ما بني 
إدارة بوش وإدارة أوباما بشكل خاص، ثم ما بني احلزب الدميقراطي قبل أوباما وبعده، وأخيًرا فيما بني أولويات 

وقضايا السياسة اخلارجية األمريكية.

ثم تضع الدراس���ة وصفة ناجعة لكسب الواليات املتحدة وإحباط مش���اريعها »التفتيتية«، عبر آليات الضغط 
املختلفة من خارجها ومن داخلها. من خارجها عبر مد جس���ور املصالح املش���تركة احليوية مع األقطاب الدولية 
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املس���تقبلية لتحقيق أهداف املسلمني والعرب من جانب، وللمساومة والضغط وتكريس مناخ التوازن في مواجهة 
الواليات املتحدة من جانب آخر. أما من داخلها فالتحرك يس���تلزم أن يكون مدنّيًا إعالمّيًا، وأكادميّيًا وسياس���ّيًا 
على مختلف مستويات احلكم األمريكي؛ سواء على مستوى الواليات )خاصة الكبرى منها( أو املستوى الفيدرالي 

بالتوجه إلى الكوجنرس وأعضائه السيما النافذين منهم.

وعل��ى املس��توى اإلقليمي، تأيت دراس��ة »الفكر السياس��ي اإليراين بن اإلصالحي��ن واحملافظ��ن«، لتتعمق في جذور الفكر 
السياس���ي اإليراني ومرتكزاته التي تتلخص في وصفني اثنني: »الش���يعي« و»الفارس���ي«، ومن ثَم حتلل الدراسة أبعاد 
الطيف السياسي اإليراني ما بعد الثورة سواء املؤيدين للثورة أو املعارضني لها، لتكشف لنا عدًدا من احلقائق؛ أهمها:

- أن النظام اإليراني بجناحيه احملافظ واإلصالحي يقوم على أسس مذهبية وطائفية متعصبة، وهو من هذا 
نَّة(، بكل ما حتمله ثقافته الدينية والتاريخية من كراهية  املنطلق يتعامل مع املكون اآلخر لألمة اإلس���المية )السُّ

لهذا املكون وحقد على أتباعه.

- نظام اجلمهورية اإليرانية يعمل منذ قيامه على مبدأ التوسع والتأثير على الصعيد اإلقليمي، وقد اتخذ كل 
الوسائل املمكنة لذلك، مبا فيها القوة العسكرية والدعاية السياسية والوالء الطائفي والتبشير املذهبي. وهو يرى 

في متدده هذا رسالة )دينية( وواجب )مقدس(.

- النظام اإليراني يتخذ من البرجماتية منهًجا في تعاطيه مع كثير من الشعارات واملواقف واألحداث، وهو اليوم 
يضع يده مع القوى الدولية احملاربة لألمة من أجل حتقيق مصاحله، ولو على حساب وجودها واستقاللها.

- النظرة إلى ما يجري في داخل إيران مبنظور علماني صرف، ودون اعتبار لتأثير القيم املذهبية والدينية في 
ين  الش���ارع اإليراني يعد نظرة سطحية وس���اذجة، وذلك في محاولة من بعض التيارات العلمانية لتغييب أثر الدِّ

في معاجلة األمور، وإصالح األوضاع، ومواجهة املخاطر.

من الضروري الوصول إلى الش���عب اإليراني من خالل خطاب إعالمي متوازن، يوضح مدى خطورة الطائفية، 
والتعصب املذهبي، والسياس���ات التي يتبعها مراجع الش���يعة على مس���تقبل وحدة األمة وقوتها. وميكن للدول 
العربية واإلس���المية -مبا متتلكه مع إيران من عالقات ومصالح- أن تضغط باجتاه االنفتاح اإلعالمي والثقافي 

نِّية والعربية هناك. داخل إيران لألقلية السُّ

أم��ا على املس��توى الداخلي، فتأيت دراس��ة »أزمة الليربالي��ة يف العامل العريب واإلس��المي«، لتحلل أحد أبرز جتليات 
الفكر الغربي »التفتيتي« داخل األمة اإلسالمية، متمثاًل في التيار الليبرالي؛ حيث تؤكد الدراسة أن الليبرالية في 
العالم اإلس���المي تعد األفق الوحيد املطروح للهوية »الالإسالمية« في هذه املرحلة استناًدا على اآلخر الغربي، 

واستقواء به في واقع االستقطاب التاريخي املطرد بني اإلسالم من ناحية والغرب من ناحية أخرى.

وتش���دد الدراسة على أن الليبرالية في الفضاء اإلسالمي لم تأِت كخيار عقلي ناجت عن االجتهاد الفلسفي أو 
السياس���ي. كما أنها لم تأِت كذلك نتيجة للتطور االقتصادي أو االجتماعي الذي متر به املنطقة. ولكنها جاءت 
باألس���اس كبديل أخير لسلسلة من الهويات املتعاقبة املناقضة لإلسالم في ظل بروز الواليات املتحدة األمريكية 

كقطب وحيد يحكم العالم.

فال غرو إذن إن كانت الليبرالية في العالم اإلس���المي تفتقر إلى إنتاج مادة معرفية عميقة ميكن إقامة جدل 
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منهجي حولها؛ حيث لم تس���فر محاوالت االستقصاء ألنصارها وللمبشرين بها في العالم العربي واإلسالمي إال 
عن مجموعة من املقاالت املنشورة في الصحف وعبر اإلنترنت، واملوجهة بطريقة دعائية إلى اجلمهور املستهدف، 
تفتق���د في مجملها للمضامني احملددة الت���ي ينبغي ذكرها عن ماهية الليبرالي���ة وتصوراتها، ومعاملها الفكرية 

ومقوالتها األساسية.

وتفنِّد الدراس���ة محاوالت الليبراليني العرب للتقريب بني اإلس���الم والليبرالية، عبر ما يس���مى ب�»اإلس���الم 
الليبرالي«، مؤكدة أن هذا »اإلس���الم الليبرالي« إمنا هو إسالم يحتفظ بالشكل املظهر -أو ببعض منه كما أثبتت 
غ من املضمون واجلوهر؛ حيث يتم اس���تبداله باملفاهيم الليبرالية، وذلك من خالل سلس���لة من  التجربة- ويفرَّ
العمليات املكثفة من التأويل. ومن ثَم فهو إس���الم يحتفظ بالش���عارات وبعض الطقوس من اخلارج، بينما يعبأ 
مبحتوى علماني من الداخل يسقط كل ما له عالقة بالوحي واملقدس، واملرجعية اإلسالمية، ويضع مكانة العقل 

واملصلحة كمرجعية وحيدة لإلنسان في تصوراته وسلوكه.

وجاء الباب الثاين من التقرير وهو ملف العدد، مكونًا من ثالث دراس��ات تنتظم حتت عنوان »الس��ودان وتتابع الضغوط 
الدولية«، ليحلل أحد جتليات ظاهرة »التفتيت« التي تُراد باألمة، ممثلة في األزمات السودانية املتالحقة، والتي 
جاء هذا امللف ليتعاطى مع إحدى حلقاتها، وهي قضية توقيف الرئيس الس���وداني عمر البشير حملاكمته بتهمة 

املسئولية عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور املضطرب.

الدراسة األوىل من امللف جاءت بعنوان »تداعيات أزمة حماكمة البشري على النظام السوداين«، لتدلل على أن القراءة 
الواعية حلدث صدور مذكرة اعتقال الرئيس البش���ير تخرجه عن أبعاده القانونية املزعومة لتضعه في س���ياق 
ا وتركيًبا مبا يخدم مصالح هذه  أجندة أمريكية وغربية تس���عى إلى إعادة تشكيل السودان وجواره اجلغرافي فّكً
القوى؛ حيث يتجاوز األمر ش���خص الرئيس البش���ير ليطرح قضية الوطن الس���وداني ككل، باعتبار أن احملكمة 
الدولية –التي صدر عنها قرار التوقيف– إمنا هي جزء من آليات النظام العاملي اجلديد بعد 11 سبتمبر، والذي 

يفرض رؤيته األمريكية على قضايا السالم واألمن في العالم.

وتناقش الدراس���ة تداعيات هذه األزمة من خالل التركيز على عدد من احملاور، لعل أهمها؛ طريقة اس���تجابة 
النظام الس���وداني احلاكم لألزمة وطريقة إدارتها. ومواقف القوى السياس���ية واألط���راف الفاعلة في النظام 
السياسي الس���وداني من قضية احملاكمة عبر تتبع املصالح واألهداف التي تفسر مواقف وسياسات هذه القوى 
األساسية من القضية. ثم تقدم رؤية الستشراف آفاق املستقبل السوداني من خالل وضع عدد من السيناريوهات 
احملتملة. وأخيًرا تخلص الدراسة إلى تقدمي بعض التوصيات التي تكفل خروج السودان من تداعيات تلك األزمة 

بأقل خسارة ممكنة.

وتؤكد الدراس���ة في خامتتها أن قرار توقيف البش���ير قد أسهم مبا ال يدع مجاالً للشك في إحداث مزيد من 
الغموض وعدم الوضوح إزاء مس���تقبل وتفاعالت الصراعات التي يش���هدها املجتمع السوداني، والسيما طبيعة 

العالقة بني الشمال واجلنوب طبًقا التفاق السالم الشامل بينهما عام 2005م. 

وتأمل الدراسة أنه في ظل استمرار تعقيد وتشابك مكونات البنية الصراعية في السودان أن يتحقق سيناريو 
وحدة الس���ودان وتكامله دون االنزالق إلى مسار العنف السياس���ي واحلرب األهلية مرة أخرى، مشددة على أن 
مس���ئولية األطراف السودانية في الداخل واملجتمع الدولي بأس���ره تعد محورية، وتتطلب بذل مزيد من اجلهد 

واإلرادة لتجنب سيناريوهات الفك والتركيب في املجتمع السوداني.
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وتأيت الدراس��ة الثانية بعنوان »حتوالت مواقف األطراف الدولية واإلقليمية بعد قرار احملكمة«، لتناقش األزمة من 
زاوي���ة أخرى تتعلق بالتعاطي اإلقليمي والدولي معها، وذلك من خالل تتبع مواقف الفاعلني الدوليني واإلقليمني 
املؤيدي���ن والرافضني للقرار، وأس���باب كل فريق ودوافعه من وراء موقفه من القضي���ة، وكيف تتعامل احلكومة 
الس���ودانية مع مكونات كل فريق مبا يخدم مصاحلها ويخرجها من مأزقه���ا الذي أوقعها فيه مثل هذا القرار. 
باعتبار أن تلك املواقف وردود األفعال بهذا الشأن -سواء املؤيدة أو املعارضة- إمنا حتمل في طياتها من الفرص 

بقدر ما حتمل من التحديات.

فاملوق���ف املعارض لقرار احملكمة يحمل من التعارض والتناقض الكثي���ر؛ حيث ال ينبع في معظمه من قناعة 
بصواب املوقف الس���وداني، بقدر ما ينبع من مخاوف ومصالح خاصة لهذا الطرف أو ذاك من أطراف املعادلة. 
لذل���ك فإنه يصع���ب الرهان على مواقف ذلك الفري���ق؛ بفعل تعارض دوافع ومب���ررات مكوناته. كما أن الدول 
الرافضة للقرار تفتقر إلى اإلرادة واإلدارة الفعالة ملعارضة القرار على أرض الواقع، في ظل حقيقة ضعف الكثير 

من الدول واملؤسسات أنصار هذا االجتاه وتبعيته للقوى الغربية باألساس.

وعلى الناحية األخرى تؤكد الدراس���ة أن املوقف املؤيد لقرار احملكمة الدولية يحمل في طياته من التناقضات 
ما ميكن معه للحكومة السودانية –حال توافر اإلرادة السياسية الفاعلة- العمل على حتييد بعض هؤالء املؤيدين، 
مبا قد يؤدي إلى تفكيك ذلك املوقف وإضعافه؛ وذلك عبر القيام ببعض التكتيكات، وتبني بعض االستراتيجيات 

الناجعة لتفتيت مواقف الداعمني للقرار إلفراغه من مضمونه، ومن ثَم جتميده على أرض الواقع.

وينتظم عقد هذا امللف بالدراس��ة الثالثة، واليت تأيت بعنوان »أزمات السودان وحتديات أمن املنطقة العربية«، لتوسع 
من أفق التحليل، مؤكدة على أن أزمات السودان تهدف إلى »تفتيت« اجلزء –السودان- كمقدمة أو كرأس حربة 
نحو »تفتيت« الكل –األمة بأس���رها– كغاية استراتيجية للقوى الكبرى. وذلك باعتبار أن معظم أزمات السودان 
الرئيس���ة ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبحيطه اإلقليمي العربي واإلفريقي ومن ثم اإلسالمي. لذا فإنه ميكن القول: إن 
التحديات املتنوعة التي يواجهها ذلك البلد، والتي يتداخل فيها العسكري والسياسي مع االقتصادي واالجتماعي 

والثقافي، إمنا تنعكس على مرتكزات أمن املنطقة باتساع نطاقها وأبعادها ومراميها.

وتشدد الدراسة على أهمية الدور الذي ميكن أن تقوم به األفكار في التأثير على السياسة اخلارجية والداخلية 
للدول، وتتضح أهمية األفكار والقيم في أنها تسهم في تشكيل السياسات، وما يفضله متخذو القرار بشكل عام. 
وفي احلالة الس���ودانية تتبدى بوضوح أهمية األبعاد الفكرية في الص���راع الدائر هناك. وعلى الرغم من تغير 
أس���اليب الصراع في السودان مبرور الوقت، إال أن األهداف ظلت ثابتة وهي تغيير الوجهة احلضارية في املقام 

األول، وإن تعّذر ذلك فالتقسيم واالنفصال.

وإذا كان اس���تقرار الس���ودان وتقدمه يعني متدده احلضاري شرًقا وغرًبا وجنوًبا، فإن ما يواجهه السودان من 
حتدي���ات إمنا هو محاولة لتغيير هويته احلضارية، في إطار التنافس القيمي بني رؤيتني: األولى تريده جزًءا من 
محيطه احلضاري العربي اإلفريقي اإلس���المي، والثانية تهدف لربط���ه بإفريقيا ومن ثَم بالعالم الغربي املناوئ 

للحضارة اإلسالمية.

ال دون أن تدرك  وتخلص الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن دول املنطقة لن تستطيع أن تدرك أمنها بشكل فعَّ
أمن السودان أوالً، وهذا لن يحدث أيًضا ما لم تلّم تلك الدول بأوضاع السودان، عبر إدراك الشبكات االجتماعية 
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التي تعمل في قضايا البالد املتشابكة ومكوناتها، من جماعات مسلحة ومرتزقة وشركات عسكرية وأمنية خاصة 
وش���ركات جتارية وأمراء احلرب ومنظمات إغاثية وجاسوس���ية تعمل على حدود السودان، وبالتالي على تُخوم 
الوطن العربي. ولن تنجح الدول العربية في إدراك أمن الس���ودان –ومن ثَم أمنها- دون وضع استراتيجية فعالة 

للتعامل مع هذه الشبكات، وحتجيم دورها، وإضعاف روابطها احمللية واإلقليمية والدولية.

وتنتقل بنا صفحات التقرير إىل الباب الثالث، واملعِنيّ بقضايا العمل اإلس��المي؛ حيث تنتظم فيه دراستان تناقشان 
قضيتني مهمتني من قضايا الصحوة، تتعل���ق إحداهما بالتحليل اجلزئي للظاهرة، وهي بعنوان »نحو دور جديد 
للمرأة في االس���تراتيجيات الدعوية«، في حني تتعلق األخرى بالتحلي���ل الكلي لها، وجاءت بعنوان »العالقة بني 

اإلخوان والسلفيني.. أسباب التباعد واحتماالت التقارب«.

الدراسة األوىل، »حنو دور جديد للمرأة املسلمة يف االستراتيجيات الدعوية«، تناقش أحد جتليات قضية دور املرأة 
في املجتمعات اإلس���المية، وهي املدخل األبرز في إطار حروب »التفتيت« التي تستهدف األمة، باعتبار أن املرأة 
دائًما ما تُعد مدخاًل رئيًس���ا يلج من خالله أصحاب الدعوات الهدامة للنَّيْل من ثوابت األمة الثقافية والعقدية، 

عي متييز اإلسالم ديًنا وأتباًعا ضد املرأة تشريًعا وممارسًة. عبر مزاعم زائفة تدَّ

وتقرر الدراس���ة حقيقة مفادها؛ أن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي وردت في وجوب الدعوة إلى الله 
تعالى ومشروعيتها لم تتجه بخطابها للرجال دون النساء، بل جاءت في سياق العموم من غير تفريق. األمر الذي 

يفهم من خالله تأكيد الشراكة بينهما في هذا العمل الذي أوجبه الله على املؤمنني كافة رجاالً ونساًء.

ل  وتؤكد الدراس���ة على أن املرأة املسلمة قادرة على تعلّم العلم وتعليمه، وتبليغه بالوسائل املتعددة، دون أن حتمِّ
نفس���ها ما ال طاقة لها به، خاصة مع انتشار التعليم النظامي، وتوفر وسائل التقنية احلديثة، وخروج النساء من 
بيوته���ن حتى ص���ار ذلك عرًفا، فاحتاجت املرأة إلى خطاب أختها ونصحها، وإصالحها بكل وس���ائل اإلصالح، 
واحتاج الناس مع االتساع في خروج النساء -حتى صار أصاًل- إلى دعوة مكثفة ومنظمة، للتبصير بأمور الدين، 

خاصة مع كثرة الشبهات والشهوات.

وقد خلصت الدراس���ة إل���ى نتيجة مهمة تؤكد أن احلاجة قد باتت ملّح���ة اآلن وأكثر من أي وقت مضى إلى 
وضع اس���تراتيجية متكاملة شاملة للعمل الدعوي النسائي في العالم اإلسالمي حتافظ على املكتسبات، وتدرس 
املس���تقبل. ومن ثم فإنه ال ينبغي للحركات اإلس���المية العاملة في حقل الدعوة أن تغفل دور املرأة عند رس���م 
خرائط االس���تراتيجيات الدعوية. بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل املؤسسي النسائي، والتي تؤكد بشائرها 
–وفًقا للدراس���ة- بأنها ستؤتي ثمارها خالل الس���نوات القليلة القادمة بإذن الله تعالى، بشرط دعمها وتقويتها 

ورعايتها.

ا من  والدراس��ة الثانية، »العالقة بن اإلخوان والس��لفين.. أس��باب التباعد واحتماالت التق��ارب«، تناقش بُعًدا مهّمً
أبع���اد »تفتيت« األمة، وإن كانت متّس جوهر العالقة بني مفردات الصحوة اإلس���المية ووحداتها. حيث ترى أن 
ز«؛ نتيجة توّحد جهود أطراف دولية  التيارات اإلس���المية متر منذ سنوات بحالة من العداء الذي تصفه ب�»املركَّ

وإقليمية ومحلية ملواجهة الظاهرة اإلسالمية املتنامية، وهو ما أثَّر بدوره على األداء اإلسالمي بصورة عامة.

فقد أدى تعدد االجتاهات واجلماعات داخل بنية العمل اإلس���المي، بخصوم اإلسالميني إلى اتباع ما أطلقت 
عليه الدراس���ة سياسة »اإلجهاض التبادلي« في مواجهة »اخلطر« اإلسالمي، هروًبا من التورط في حرب عامة 
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ضد قطاعات واسعة داخل املجتمعات املسلمة في وقت واحد، وشملت هذه السياسة االجتاهات الرئيسة الثالث 
في العمل اإلسالمي: العلمي، السياسي، اجلهادي.

وملا كان اإلخوان والس���لفيون ميثلون غالب مكونات تيارات الصحوة اإلس���المية، فإن مناقش���ة أوجه وجذور 
اخلالف الفكري واملمارساتي بني الفصيلني الرئيسني، لتعظيم مساحة املشترك بينهما والتقليل من آثار التباين، 
يعد أمًرا مهًما لتوحيد جهود العاملني في حقل الدعوة والتوقيع عن رب العاملني. السيما مع األخذ في االعتبار 
أن تاريخ التنافس واخلصومة بني التيارين الكبيرين، قد أفقدهما اجلانب األكبر من جهدهما وقوتهما التي هي 
ل على خصومهما إخضاعهما لسياسة »اإلجهاض التبادلي« بكفاءة وفاعلية؛ عبر إغراء أحد  قوة لألمة؛ ألنه سهَّ

التيارين تفرًغا ملواجهة اآلخر، أو من خالل دفع أحدهما للمشاركة في حصار الطرف اآلخر وإجهاض قوته.

قدمت الدراس���ة مناذج لتيارات من الصحوة في بعض دول اخلليج ومصر باعتبارها منوذًجا راقًيا في التعامل 
م���ع اجلماع���ات املخالفة لها في الرأي واالجته���اد بعيًدا عن التعصب، وجنحت في حتقيق مس���تويات مقبولة 
-وليست منشودة- من تخفيف حدة التأزم البيني بني أبناء األمة الواحدة، ومن ثَم فإن هذه النماذج قابلة لالقتداء 

به، وحتتاج إلى تفعيل جتاربها على كافة املستويات لتجميع جهود األمة ومواجهة مشاريع ومخاطر »التفتيت«.

ويدل��ف بن��ا التقري��ر إىل الباب الراب��ع، والذي ينتظم حتت عنوان العامل اإلس��المي، مل���ا يجمعه من أبرز القضايا 
والتفاعالت الدولية التي متس حركة الفواعل والوحدات اإلس���المية على مدار العام في إطار حتليل مستويات 
»التفتيت« التي تستهدف األمة اإلسالمية ومفرداتها، وقد بلغت دراسات الباب تسع دراسات، جاءت على النحو 

التالي:

الدراس��ة األوىل: »مس��تقبل العراق يف ضوء التوجهات اجلديدة لواشنطن«، وتنطلق الدراسة من حقيقة مؤداها أن 
عناصر الصراع في العراق تبدو وكأنها متيل من الناحية الظاهرية إلى االس���تقرار، إال أنها في حقيقة األمر ال 
تزال في حالة من الدميومة واالشتعال، وتستمد محركات استمراريتها من جوهر الصراع نفسه، املتمثل في عدم 

إجناز أطراف هذا الصراع ألهدافهم السياسية. 

وإذا كانت حسابات الكلفة واملنفعة وتبدل التهديدات واملخاطر قد تغّير من طبيعة الصراع، ولكن هذا ال يعني 
نهايته. فقد يتخذ أش���كاالً وصيًغا جديدة ال تكون بالضرورة ذات طبيعة عنيفة على طول اخلط، ورمبا تتنقل ما 
بني الوس���ائل العسكرية تارة، والسياسية والنفسية واإلعالمية تارة أخرى، أو تتأرجح بينهما على ضوء األهداف 

واإلمكانات املتاحة.

وإذا كانت اإلدارات األمريكية املتعاقبة، بش���قيها اجلمه���وري والدميقراطي، جتيد تبادل األدوار والتناوب في 
دورات يتميز كل منها بخصائص تنبع من طبيعة برامجها السياسية، ورؤيتها لكل من السياسة الداخلية واخلارجية 
للواليات املتحدة، ففي الوقت الذي يولي فيه اجلمهوريني أهمية اس���تثنائية لقضايا السياس���ة اخلارجية، فإن 
الدميقراطي���ني أكثر اهتماًما بقضايا حيوية مثل الصحة والتعلي���م والتقاعد، وبقية القضايا التي متس املواطن 

األمريكي.

وملا كانت اإلدارة األمريكية اجلديدة قد رفعت ش���عار التغيير من خالل االنس���حاب من العراق كمطلب شعبي 
أمريكي؛ لوقف النزيف البش���ري وامل���ادي، ووقف االنهيار االقتصادي والصناعي، واس���تعادة املكانة املتدهورة، 
وحتس���ني س���معة الواليات املتحدة األمريكية في العالم. فإن الدراس���ة تتوقع أن تسند واشنطن ملفات املنطقة 
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الس���اخنة، وفي مقدمتها العراق، إلى وكيل إقليمي حص���ري، وتقصد بذلك تركيا املؤهلة بامتياز؛ نتيجة تضافر 
ال في املرحلة القادمة، س���واء على صعيد العراق أو القضية الفلس���طينية  عوامل كثيرة للعب دور محوري وفعَّ

وغيرها من ملفات املنطقة.

ومن ثَم تطالب الدراسة الدول العربية بلعب دور فاعل لالضطالع بدورها جتاه العراق، عبر صياغة استراتيجية 
ش���املة ترتكز على اس���تغالل املتغيرات الدولية واإلقليمية اإليجابية، املتمثلة بالتراجع األمريكي، ورغبة اإلدارة 
األمريكية في التملص من ورطة املس���تنقع العراقي، وانشغال إيران بوضعها الداخلي املتدهور، وتفاقم التصدع 
فيها على املستوى الشعبي والسياسي والديني، وكذلك ضرورة استغالل ومراقبة وتصويب االندفاعة التركية في 

الشأن العراقي، ومحاولة احتوائها مبا يصب في مصلحة العراق أوالً، ومن ثم في مصلحة األمة ككل.

الدراسة الثانية: »آليات استثمار التعاطف العاملي مع القضية الفلسطينية بعد حرب غزة«، وفي هذه الدراسة ميّس 
التقري���ر قضية ألقت بظاللها على ظاه���رة »التفتيت« التي باتت تعصف باألمة حتى في قضاياها املصيرية، أال 
وهي قضية العدوان الصهيوني األخير على غزة، وما خلَّفه من مجازر وتدمير للحرث والنسل، األمر الذي أوجد 
نوًعا من التعاطف العاملي مع أهل غزة، تسعى الدراسة إلى حتليل أبعاده وإكسابه مزيًدا من الفاعلية الستغالله 

بشكل أمثل مبا يصّب في مصلحة قضية األمة احملورية، أال وهي القضية الفلسطينية.

وحاولت هذه الدراس���ة مالمسة الدور اإلعالمي، وآليات تشكيله للرأي العام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
خارج املنطقة العربية، واآلليات اإلعالمية التي اس���تخدمها الكيان الصهيون���ي بالتوازي مع العدوان على غزة، 
والتي يأتي على رأسها السيطرة اليهودية على غالبية وكاالت األنباء العاملية، وتبني اإلعالم الغربي لوجهة النظر 
الصهيونية، إضافة إلى إنشاء احلكومة الصهيونية قبل العدوان على غزة بستة أشهر مديرية املعلومات الوطنية 
التابعة لوزارة اخلارجية الصهيونية، مهمتها صياغة وترويج الرس���الة اإلعالمية الصهيونية، تلك الرس���الة التي 

اعتمدت عليها كافة وسائل اإلعالم الغربية الرسمية.

وعلى الرغم من هذا التجييش اإلعالمي الصهيوني، فقد مت كس���ر هذا االحتكار اإلعالمي الصهيوني، وظهر 
تعاطف عاملي قلب كافة املوازين واحلسابات اإلعالمية الصهيونية. وقد وقفت هذه الدراسة على مالمح التعاطف 
العاملي مع القضية الفلس���طينية أثناء وبعد العدوان الصهيوني على غزة، رس���مّيًا وشعبّيًا، كما رصدت مظاهر 
التعاط���ف اإلغاثي، والتعاطف القانوني، إضافة إلى مواقف بعض الش���خصيات الغربية في الصحافة الغربية، 

وصوالً إلى تقدمي بعض املقترحات التي تكفل استمرار هذا التعاطف لصالح القضية الفلسطينية مستقباًل.

واس���تعرضت الدراس���ة أهم أس���باب هذا التعاطف، والتي كان من بينها: دور اجلاليات اإلسالمية واملسلمني 
األعاج���م في نقل تداعيات العدوان على غزة، وك���ذا دور الفضائيات العربية الناطقة باللغة اإلجنليزية في نقل 
أحداث العدوان على غزة، ودور املنظمات اخليرية اإلس���المية في نقل القضية، ودور اإلنترنت ورسائل اجلوال 
في تفعيل القضية الفلس���طينية، وفضح املمارسات الصهيونية، واألدوار الرسمية حلكومات الدول املتعاطفة مع 

القضية الفلسطينية.

الدراس��ة الثالثة: »األبعاد احمللية واإلقليمية والدولية لالنتخابات اللبنانية«، وتركز هذه الدراسة على كون لبنان 
أضحت الس���احة التي يتبارى من خاللها الالعبون الدوليون واإلقليميون للف���وز بثروات املنطقة. وترى أن ثمة 
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مشروعني رئيسني باتا يتصارعان اآلن في املنطقة؛ األول: مشروع صهيوأمريكي، والثاني: مشروع إيراني شيعي 
فارس���ي، ولكل مشروع من هذين املشروعني أهدافه واس���تراتيجياته، وأدواته وأساليبه. وتعد لبنان وتفاعالتها 
السياسية خير برهان على ما يس���تهدف األمة من مشروعات وأجندات تتباين جهاتها ومصادرها، ولكنها تتفق 

في التحليل األخير على النيل من األمة ومقدراتها.

ففيما يتعلق باملشروع اإليراني الفارسي الشيعي، حتدد الدراسة أهمية لبنان في هذا املشروع كمرتكز لتحقيق 
عدد من األهداف؛ أهمها: اس���تقطاب الشيعة في لبنان حول حزب الله الذي يعد ذراع طهران في هذه املنطقة 
املفصلية من اإلقليم، بدون إلغاء حركة أمل جلعلها واجهة سياس���ية للمش���روع الش���يعي املراد، وتقليم أظافر 
الفلس���طينيني في لبنان، واحتواء تنظيماتهم باعتبارها مناوئة في مجملها الس���تراتيجيات »التشييع«، وحتجيم 
الطوائف اللبنانية األخرى، س���واء بتحجيم زعاماتهم، أو إبراز زعماء آخرين موالني ملشروعهم، وتقوية التحالف 
مع نظام األس���د في سوريا، بهدف »تفتيت« وحدة املواقف العربية املضادة لطموحات طهران، إضافة إلى كسب 

شعبية داخل العالم اإلسالمي عبر حزب الله باعتباره رمًزا للمقاومة وفًقا لزعمهم.

وعلى اجلانب اآلخر، وباعتبارات املش���روع الصهيوأمريكي، فإن لبنان متثل في االستراتيجية األمريكية بُعدين 
رئيس���ني؛ أولهما: أنها منطلق لتهديد أمن إس���رائيل. وثانيهما: أن أرضها أصبحت مأًوى لإلرهابيني -بالتعريف 
الغربي- ومالًذا جلماعات إس���المية يُش���تبه في ارتباطها بالقاعدة، خاصة داخل املخيمات الفلسطينية، وفي 

املناطق ذات األغلبية السنية.

وتؤكد الدراسة أن أّي انتخابات في لبنان أّيًا كانت نتائجها، لن تغير من واقع املعادلة السياسية في لبنان؛ ألن 
ما يحدث في لبنان إمنا هو صًدى لتفاعالت اخلارج اإلقليمي والدولي، األمر الذي يدفع بالدراسة إلى التساؤل 
عن موقع املشروع العربي من خريطة التجاذبات التي تشهدها الساحة اللبنانية، والذي ميكن وصفه بأنه املشروع 
احلاضر الغائب، وعليه فتطالب الدراس���ة الدول العربية بإعادة النظر في استراتيجياتها مبا ميكنها من العودة 

مجدًدا كطرف مؤثر فيما يجري على أراضيهم وفي بلدانهم.

الدراس��ة الرابعة: »مصر اإلقليمية.. ومرتكزات تفعيل الدور التجميعي لألمة«، وتس���عى هذه الدراسة إلى بناء ما 
ميك���ن وصفه ب�»مضادات التفتيت«. فمع تزايد األجن���دات »التفتيتية« التي باتت تهدد األمة على كافة األصعدة 
واملستويات، عبر عدد من الالعبني الدوليني واإلقليميني؛ الذين تتقاطع أو تتكامل ورمبا تتعارض استراتيجياتهم 
إزاء األمة ومقدراتها. باتت احلاجة ملحة إلى بلورة دور جديد ملصر »القائد« ك�»العب محوري« ال ميكن جتاهله 
للعمل بصورة »مضادة« لتلك املخططات واملش���اريع »التفتيتية« التي حُت���اك خيوطها لياًل ونهاًرا دومنا خفاء أو 

مواربة.

وتؤكد الدراس���ة أن مصر ينطبق عليها مفهوم »الدولة القائد« في محيطها اإلقليمي، والذي يش���ير إلى تلك 
الدولة التي متارس دور »القائد اإلقليمي« في سياستها اخلارجية، وينصرف ذلك الدور إلى اضطالع تلك الدولة 

مبسئوليتها في توحيد جهود مجموعة الدول التي تقع في إطار جغرافي إقليمي محدد.

وإذا كان دور مصر اإلقليمي قد بدأ يتقلص خالل العقدين األخيرين بصفة عامة حلساب أدوار أخرى مناوئة 
أو منافس���ة، فإن ذلك إمنا يرجع إلى طائفتني من املعوقات؛ أولهما خارجي، ال تعول عليه الدراس���ة كثيًرا في 
التحليل ليس تقلياًل من أهميته بقدر ما هو إعالء ألهمية ما يليه. وثانيهما داخلي وهو ما يتطلب وقفة جادة إذا 
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كانت هناك نية وإرادة الس���تدراك هذا التراجع واستعادة ذلك الدور املفقود، ملصلحة مصر بالدرجة األولى قبل 
أن يكون ملصلحة األمة اإلسالمية.

وألن القيادة اإلقليمية، ليس���ت رغبة، بقدر ما هي قدرة على األداء الوظيفي القيادي، الذي يأتي في س���ياق 
عدد من الشروط، وعلى نحو متصل، ال يتوقف؛ ألن حدوث التوقف يعني املساس بالدور. فإن البحث عن آليات 
فاعل���ة للتعامل وفًقا ملقتضيات ذلك الدور تعد ضرورة حتمية ملصر. وتؤكد الدراس���ة في هذا اإلطار على عدد 
من األدوات والوسائل التقليدية، حتتاج إلى مزيد من التفعيل أو إعادة اإلحياء والبعث، باعتبار أن مجال االبتكار 
فيما يتعلق بتلك األدوات إمنا يعني - أساًسا- بالكيفية واآللية ال بالُكنْه واملاهية. وتشدد الدراسة باألساس على 
أربعة أدوات محورية رئيسة؛ تتلخص في عناوين: األزهر، واألدوات الثقافية، واألدوات الفنية، ومنظمات املجتمع 

املدني.

الدراس��ة اخلامس��ة: »املش��روع اإلقليمي اإليراين يف ضوء االنتخابات الرئاس��ية 2009م«، وحتلل هذه الدراسة نتائج 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية )يونيو 2009(، وأثرها على املشروع اإليراني »التفتيتي« للمنطقة. وتشير القراءات 
التاريخية – وفًقا للدراسة - إلى أن إيران حتاول دائًما مّد نفوذها باجّتاه اخلليج لتسّيد اإلطار املمتد من الشمال 
)آسيا الوسطى( إلى اجلنوب )اخلليج( ومن الشرق )أفغانستان( إلى الغرب )العراق وسوريا ولبنان(؛ حيث كانت 
من���ذ القدم - وما زالت - تعتبر منطقة اخلليج العربي، منطقة حيوية ذات أهمية إس���تراتيجية وأبعاد إقليمية 

تسعى للسيطرة عليها سواًء بطريقة عسكرية مباشرة أو عبر نفوذها بطريقة غير مباشرة.

وتطرقت الدراس���ة إلى حتليل بنية النظام السياس���ي اإليراني والعالقة بني مؤسس���اته، والدوائر املؤثرة في 
عملية صنع القرار في السياس���ة اخلارجية للدولة اإليرانية. حيث يفرض التعامل مع سياس���ة إيران اخلارجية 
ضرورة الفهم الصحيح لتركيبة النظام السياس���ي اإليراني ومفاتي���ح القّوة فيه، ومحددات صنع وصياغة تنفيذ 
السياس���ات واالستراتيجيات املتعلّقة بالبالد. وترى الدراسة أن ذلك الفهم ال يكفي وحده، فاملطلوب استخالص 

العبر وصياغة عناصر محّددة للتعامل مع املشروع اإليراني في املنطقة.

ووفًقا للدراس���ة، حتظى السياس���ة اخلارجية للجمهورية اإليرانية بعدد من القضايا األساسية التي تشكل لّب 
االستراتيجية اإليرانية، والتي يتم التركيز عليها بشكل دائم كأدوات ومرتكزات لتحقيق األهداف املرجّوة للمشروع 
اإلقليمي اإليراني، حتددها الدراس���ة في عناوين خمس���ة أساسية؛ وهي: تصدير الثورة، والقضية الفلسطينية، 

والبرنامج النووي، واحلفاظ على املكتسبات اإلقليمية، وتوسيع دائرة احملاور والنفوذ.

وتطرح الدراسة عدًدا من التوصيات إلدارة العالقة مع الطموحات اإليرانية »التفتيتية« للمنطقة. وتنصح صانع 
القرار في الوطن العربي أن يتعامل مع االس���تراتيجية اإليرانية، وفًق���ا لعدد من االعتبارات أهمها؛ أن الرئيس 
اإليران���ي أًيا كان هو الرجل الثاني في النظام ومهمته تنفيذية في حني أن الرجل األول في النظام اإليراني وهو 

املرشد األعلى للجمهورية. 

كما أن املواضيع األساسية واجلوهرية في السياسة اخلارجية اإليرانية ثابتة في معظمها، وهي عدائية تدخلّية 
ف���ي محيطها اإلقليمي، ولكنها أكثر انفتاًحا وبراجماتية وتفّهًما في اإلطار احمليط بدائرة مش���روعها اإلقليمي، 
إضاف���ة إلى أن إيران جتيد توظيف األخطاء التي يرتكبها الفاعلون اآلخرون، لتحقيق مصاحلها االس���تراتيجية 

العليا.
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الدراسة السادسة: »توجهات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة وأثرها على قضايا الصراع«، وتقدم هذه الدراسة حتلياًل 
استشرافًيا ملستقبل الصراع مع الكيان الصهيوني وفًقا للمتوقع من توجهات احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة بزعامة 
نتنياهو. وترى الدراس���ة أن تشكيل حكومة نتنياهو اجلديدة، في نهاية شهر مارس 2009م، جاء ليؤشر على أن 
توجهاتها األساسية إزاء عملية صنع واتخاذ القرار سيغلب عليها الطابع الديني - اليميني، وإن كان وجود حزب 

العمل داخلها قد يدفع باجتاه تعزيز النزاعات البراجماتية واعتبارها ضمن عملية صنع القرار.

وتدع���و حكومة »نتنياهو« اليمينية املتطرفة صراحة للتراجع عن فكرة »األرض مقابل الس���الم«، لصالح فكرة 
»الس���الم من أجل الس���الم«، على الصعيد العربي، ولصالح فكرة إنشاء »س���الم اقتصادي« مع الفلسطينيني، 

لتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، وبقاء سلطتهم كإدارة ذاتية، مبعنى احلفاظ على واقع االحتالل.

إزاء هذه احلقائق، ترى الدراس���ة أنه لم يعد ثمة مناص أمام الفلس���طينيني من مراجعة خياراتهم السياسية، 
وعدم حصرها بخيار واحد، والبحث عن خيارات بديلة أو موازية، خصوًصا بعد انس���داد خيار الدولة املستقلة، 
ورمبا ميكن أن يس���ّهل ذلك عليهم اس���تعادة وحدتهم، وميكنهم من تعزيز أوضاعه���م، ملواجهة حتديات املرحلة 
القادمة. كما تدعو الدراس���ة القيادة العربية الرس���مية أن تدعم املقاومة وجتاوز ما يس���مى بالس���الم كخيار 
اس���تراتيجي وحيد حلل القضية الفلسطينية، وذلك عبر رفض التطبيع والتلويح بسالح املقاطعة كحد أدنى في 
وجه العدوان. وحتذر الدراس���ة من توجهات الرئيس أوباما التي تس���تهدف استدراج العرب أو الضغط عليهم، 

بوسائل ناعمة للقبول بالتطبيع املجاني دون أدنى مكاسب تُذكر.

وتطالب الدراس���ة فصائل املقاومة باستغالل ما تس���ميه ب�»املأزق« الذي يعيشه الكيان الصهيوني في املرحلة 
الراهنة، والذي سينعكس س���لًبا على أداء حكومة »نتنياهو«، واستقرارها وقدرتها على القيام مبفاوضات جدية 
م���ع العرب. لذا، فاألنظار متجهة إلى تلك الفصائل –حماس حتديًدا– لكي ترفض أس���لوب التهدئة الذي يقود 
إلى مكاس���ب حقيقي���ة للكيان الصهيوني مقابل وعود خادعة، فهو يتمس���ك برفض جميع احلقوق املش���روعة 
للشعب الفلسطيني، وحرية احلركة والتنقل، وفرض كل صيغ احلصار واجلدار العازل، واالغتياالت، واالعتقاالت 

اجلماعية، ومصادرة األمالك، وغيرها.

الدراس��ة الس��ابعة: »طالب��ان والغرب.. عمليات الفش��ل الدائ��م«، حتلل الدراسة استراتيجية واشنطن اجلديدة في 
أفغانستان، أثر هذه االستراتيجية على واقع ومستقبل حركة طالبان. ووفًقا للدراسة فإن االستراتيجية األمريكية 
اجلديدة في أفغانس���تان ترتكز على نقطتني أساسيتني األولى: تكثيف العمليات العسكرية في داخل أفغانستان 
بجانب العمل على كسب والء بعض قيادات طالبان التي توصف ب� »املعتدلة«، والثانية: تكثيف التعاون والتنسيق 
العسكري واألمني األمريكي مع دول اجلوار واملعنية بالشأن األفغاني، مثل باكستان وإيران والهند ملساعدتها في 

احلرب على القاعدة وطالبان.

وترى الدراس���ة أن األمريكيني جنحوا في تصدير املعركة مع طالبان إلى باكس���تان وهو األمر الذي وافق هوى 
الرئيس األفغاني حامد كارزاي، الذي يعتقد مع أركان إدارته أنه ما لم تُش���غل باكستان مبشاكلها الداخلية فإنها 
»س���تظل تصدر املشاكل إلى أفغانس���تان« وفًقا لرؤيته. ومتثل ذلك في دفع اجليش الباكستاني إلى الدخول في 
حرب ميكن وصفها ب� »الشاملة« مع مسلحي طالبان على أكثر من جبهة مبنطقة القبائل، باإلضافة إلى ممارسة 
دور السندان أثناء أضخم عمليات عسكرية يقودها األمريكيون منذ تولي »أوباما« السلطة في هلمند مطلع شهر 

يوليو من العام 2009م.
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وإذا كان الباكس���تانيون قد قابلوا الس���عي األمريكي والرغبة األفغانية الرسمية مبزيد من التخبط في كيفية 
التعامل مع طالبان؛ حيث ال يزال اجلدل محتدًما في دهاليز الس���لطة السياسية الباكستانية بشأن هل اخلالف 
احلكومي العسكري مع طالبان استراتيجي أم تكتيكي؟ فإن الدراسة تؤكد أنه أًيا كانت اخلالفات فإنه من الصعب 

تخيل أن تتخلى باكستان عن طالبان باعتبارها متثل الثقل املوازي للتمدد الهندي على جبهتها الشرقية.

أما ما يتعلق مبحاوالت ش���ق وحدة حركة طالبان، فتؤكد الدراس���ة أنه إذا كان األمريكيون يعولون كثيًرا على 
مسألة االتصال بالش���خصيات »املعتدلة« الطالبانية لشق وحدة احلركة، فإنهم يجهلون متاًما طبيعة التنظيمات 
األفغانية العصية على االنش���قاقات احلقيقية واملؤثرة. ومن ًثم فإن الدراس���ة تخلص إلى أن طالبان س���تواصل 
ضغطها إلجبار األمريكيني وحلفائهم على الرحيل من أفغانس���تان. مع توقع الدراس���ة أن ذلك رمبا يأتي ضمن 
صفقة قد تقضي بضبط ممارسات مسلحي القاعدة وغيرهم ملنعهم من التعرض للمصالح األمريكية والغربية.

الدراس��ة الثامنة: »الفاعل اخلارجي يف الصومال.. طبيعته وح��دوده ودوافعه«، وتكشف هذه الدراسة حقيقة دور 
الفاعل اخلارجي »مبس���توييه اإلقليمي والدولي، فيما آلت إليه احلالة الصومالية من تش���رذم وانقسام، كإحدى 

حلقات »التفتيت« التي تستهدف جسد األمة اإلسالمية.

وعل���ى الرغم من تعدد األطراف الداخلية املتورطة ف���ي األزمة الصومالية بني حكومة انتقالية، وأمراء حرب، 
ومحاكم إس���المية وغيرها، مما يؤثر على إمكانية حتقيق االس���تقرار السياسي واألمني، وفكرة احتمالية وجود 
دولة، فأن ذلك ال ينفي حقيقة تورط أطراف خارجية إقليمية ودولية بشكل مباشر في األزمة؛ حيث يصعب على 

األطراف الداخلية املتورطة االستمرار في تأجيج األزمة بغير دعم ومساندة أطراف وقوى خارجية.

وتعدد الدراسة الفواعل اخلارجية املتورطة في تطورات األزمة الصومالية سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، 
وحتل���ل دوافعه���ا، وأهدافها وغاياتها من هذا الت���ورط، والتي تنعكس بالتالي على طبيع���ة أدوار تلك الفواعل 
وحدودها. وترى الدراس���ة أن أهم األدوار اخلارجية في أزمات الصومال تنحصر في الواليات املتحدة وفرنسا، 
في حني ترى الدراسة أن بقية األدوار إمنا تتبع بشكل أو بآخر لهذين الدورين، السيما أثيوبيا وإريتريا وجيبوتي 

إضافة إلى األمم املتحدة.

وعل���ى الرغم من تعدد األطراف اخلارجية املتورطة ف���ي الصومال، فإن احتماالت اضطالع فاعل خارجي ما 
ب���اإلدارة املنف���ردة والقيام بدور وحيد أو رئيس في األزمة الصومالية ال يس���تقيم مع طبيعة احلالة، وجتد هذه 
احلقيقة مرّدها في استقواء الفرقاء احملليني بدول متعارضة املصالح، سواء بني هذه الدول وبعضها البعض، أو 

بينها وبني الصومال بكافة أطيافه.

وترى الدراس���ة أن التماس الطريق حلل األزمة الصومالية ال يستقيم بدون دعم إسالمي – عربي - إفريقي، 
إل���ى جانب التزام محلي من كافة األطياف الداخلي���ة، يتجلى في خطوات عملية على األرض الصومالية. وهذا 
يتطلب مبادرة إقليمية إس���المية عربية إفريقية: تنش���ط في إطار إقليمي رسمي، عبر تنسيق الرؤى واملواقف، 
مبا يس���تند فيه الطرف العربي واإلسالمي إلى آليات الترغيب مع الدول اإلفريقية املتورطة في األزمة، وخاصة 

إثيوبيا.

الدراس��ة التاس��عة: »األزمات اليمنية وأثرها على واقع ومس��تقبل الدولة«، وتتناول هذه الدراسة أبرز األزمات التي 
تشهدها الدولة اليمنية، واملتمثلة في عناوين خمسة أساسية، وهي: التمرد احلوثي، واحلراك اجلنوبي، واإلرهاب، 



خامتة تلخيصية

499التقرير االسرتاتيجي السابع

والقرصنة، إضافة إلى األزمة االقتصادية؛ حيث حتلل الدراس���ة هذه األزمات بش���كل منهاجي يكشف حقيقتها 
ودوافع املتورطني فيها.

ووفًقا للدراس���ة، ميكن إرجاع أزمات اليمن املتع���ددة واملتزامنة - والتي قد تؤدى إلى جتزأته و«تفتيته« - إلى 
الطريقة التي تكونت وتشكلت بها الدولة اليمنية ذاتها، سواء في املراحل السابقة أو الالحقة لقيام الوحدة، وإلى 

أمناط الصراع السياسي بني اجلماعات املختلفة وطرق إدارة ذلك الصراع.

وتطرح الدراسة سيناريوهان ملآل الدولة اليمنية، أحدهما متشائم يتمثل في انهيار الدولة اليمنية استناًدا إلى 
مقدماته املاثلة للعيان. غير أن الدراس���ة تؤكد أنه ليس السيناريو الوحيد املتوقع حدوثه، بل هناك سيناريو آخر 

متفائل، وهو سيناريو اإلنقاذ املطلوب حتققه.

وترى الدراس���ة أن سيناريو اإلنقاذ يتطلب الكثير من اجلهود اإلقليمية والدولية؛ للتشجيع والتحفيز والضغط 
على األطراف اليمنية للتخلي عن العنف كوس���يلة حلل اخلالفات السياس���ية، واس���تبداله باحلوار، وملساعدة 
اليمنيني على حتويل احلوار إلى عمل ايجابي وبنَّاء، وليس إلى عامل تعميق للخالفات، ولدعم ومتويل االتفاقات 

التي يتم التوصل إليها. 

ومن ثم تخلص الدراس���ة إلى أن اليمن لن تس���تقر وتتجنب مخاطر »الصوملة« و»العرقنة« إال من خالل عقد 
اجتماعي جديد يبني الدولة على أس���اس الالمركزية، واملواطنة املتس���اوية، ويتبنى آليات الدميقراطية كنظام 
سياس���ي قادر على متكني اجلماعات السياسية اليمنية من املش���اركة الفاعلة في العملية السياسية. ولن تكون 
الترتيبات السياس���ية اجلديدة وحدها كفيلة بحل مش���اكل اليمن إال إذا صاحبها دور إقليمي ودولي في الدفع 

بعملية التنمية باعتبارها الضامن الدائم ألمن اليمن واستقراره.

وبهذه الدراسة يكون قد انتظم عقد الباب الرابع واملعني بقضايا العالم اإلسالمي، حيث طّوف بنا الباب حول 
عدد من أبرز القضايا واألزمات التي تعكس حجم التحديات التي حتيط باألمة اإلسالمية.

وهك��ذا تنتق��ل بن��ا صفحات التقرير إىل الباب اخلامس، العالقات الدولية، وفي هذا الباب دراس���ة واحدة، جاءت 
بعنوان، »الثروة النفطية كمحدد للتنافس الدولي االس���تعماري عل���ى إفريقيا«، وتبدأ بتحليل مفهوم أمن الطاقة 
كأحد جتليات املفاهيم األمنية التي بدأت تتش���كل وتأخذ مكانتها العلمية ضمن العديد من التغيرات واملفاهيم 

التي تلت حقبة ما بعد احلرب الباردة.

وتعالج الدراس���ة موضوع الثروة النفطية كمحدد من محددات التنافس الدولي االستعماري اجلديد في القارة 
اإلفريقية، بعد أحداث 11 س���بتمبر 2001م، خاصة باعتبار أن أولويات القوى الكبرى في عالقاتها مع إفريقيا 
إمنا تتركز على ضمان وارداتها من الطاقة واملواد اخلام، وفتح األسواق اإلفريقية أمام بضائع هذه القوى، وتعزيز 

املكانة العاملية لها على اخلريطة الدولية. 

ومع تزايد الثقل اإلفريقي على خريطة النفط العاملية، بس���بب تزايد احتياطيات القارة وإنتاجها، مع انضمام 
املزيد من دولها إلى نادي الدول املصدرة للنفط عاملّيًا، إال أن هذه الدول لم تس���تطع حتى اآلن االس���تفادة من 
ه���ذه اإلمكانيات في قاطرة التنمية على غرار غيرها من الدول املنتجة له خارج القارة، ويعود ذلك إلى التنافس 
الدولي من قبل القوى الكبرى على النفط في القارة والذي أس���هم بش���كل كبير ف���ي إضفاء املزيد من التعقيد 
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والتش���ابك على مجمل الصراعات التي تشهدها القارة، وهو ما أثَّر سلبّيًا على واقع القارة ومستقبلها السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي.

وتتوقع الدراس���ة أن يكون للنفط دور كبير في دعم العالقات بني الدول العربية واإلس���المية من جهة والدول 
نها أن تس���اعد به في  اإلفريقية من جهة أخرى، خاصة وأن األولى لديها من اخلبرات في مجال النفط ما ميكِّ
تطوير هذا القطاع في نظيرتها اإلفريقية، األمر الذي يسهم في تعظيم االستفادة من هذا النفط وموارده املالية 
واس���تثماراته في نصرة قضايا العرب واملسلمني في العالم، والضغط على دول مثل أمريكا بسالح االستثمارات 
النفطية كي توازن موقفها من العرب وإسرائيل، بدالً من االنحياز األعمى احلالي للكيان الصهيوني، والبحث عن 

وسائل أو طرق وأفكار متطورة الستخدام النفط كسالح وقت السلم واحلرب.

وأخريًا حيط بنا التقرير رحاله إىل الباب الس��ادس، قضايا اقتصادية، ويتضمن دراس���تني مهمتني تتعلقان بتأثير 
األزم���ة املالية العاملية عل���ى قضيتني من أبرز القضايا املتعلقة باقتصاد األمة، وهما مس���تقبل العمالة في دول 

اخلليج العربي، والسياسات النفطية العربية.

الدراس��ة األوىل، »األزم��ة املالي��ة العاملية ومس��تقبل العمالة يف دول اخللي��ج الع��ريب«، ترجع انعكاس األزمة املالية 
العاملي���ة عل���ى أداء االقتصاد اخلليجي؛ نتيجة لوجود مجموعة من الروابط بين���ه وبني االقتصاد العاملي، األمر 
الذي يستوجب وضع مجموعة من السياسات واإلجراءات ملواجهة اآلثار السلبية على العمالة في منطقة اخلليج 
العربي، والتي يعاني س���وق العمل بها من هيمنة العمالة األجنبية وخاصة اآلسيوية، نتيجة االختالالت الهيكلية 

والكلية التي يعاني منها.

وقدمت الدراس���ة مجموعة من السياس���ات واإلجراءات املقترحة للخروج من اآلثار الس���لبية لألزمة املالية 
االقتصادية العاملية على واقع ومس���تقبل العمالة األجنبية في منطقة اخلليج العربي. وذلك بعد التعريف بجذور 
األزمة املالية االقتصادية، وأسباب حدوثها، وانعكاسها على االقتصادات اخلليجية، والتعريف كذلك بالتداعيات 

السلبية لألزمة املالية االقتصادية على العمالة، وكيفية احلد من هذه التداعيات واآلثار السلبية.

ووفًقا للدراس���ة فقد أظهرت األزمة املالية العاملية هشاش���ة في النظام الرأسمالي، وعدم قدرته على توفير 
االس���تقرار االقتصادي، فاألزمة أزمة فكر وليس���ت أزمة آليات، يتطلب ذلك من دول منطقة اخلليج العربي بل 
العالم أجمع اخلروج عن إطار الفكر االقتصادي الوضعي، والبحث عن نظام يراعي ظروف املجتمع واإلمكانيات 

املتاحة له، من أجل حتقيق عدالة التوزيع، والرفاهية واالستقرار االقتصادي والسياسي. 

وم���ن ثم فإنه يجب تنويع القاع���دة االقتصادية لدول منطقة اخلليج العربي وتكاملها؛ للحد من التوس���ع في 
األنش���طة اخلدمية، وإعطاء الصناعة االهتمام الذي تستحقه كمجال استثماري يساهم في تنوع مصادر وزيادة 

الناجت احمللي اإلجمالي مما يقلل تداعيات األزمات مستقباًل، وخاصة ما يتعلق بالعمالة.

كما ش���ددت الدراسة على نقطة مهمة في هذا اإلطار، وهي أن التعاون بني الدول ملواجهة التداعيات السلبية 
لألزم���ة يتطلب من الدول املوردة واملس���تقبلة للعمالة على حد س���واء أن يتكاتفا للخ���روج من تلك األزمة بأقل 
األضرار. ومن األهمية مبكان في هذا الش���أن، التأكيد على ضرورة االهتمام بالتنسيق مع الدول املوردة العربية 

لكي حتل عمالتها محل العمالة غير العربية؛ للحفاظ على الهوية الثقافية واحلضارية لدول اخلليج العربية.
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والدراس��ة الثاني��ة، »تأثري األزمة العاملية على السياس��ات النفطية العربي��ة«، انطلقت من مقولة تؤكد أن االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل، وفي مختلف األنشطة االقتصادية، هو مسار خاطئ، على الرغم من أن النفط 
قد س���بَّب وفرة مالية للدول العربي���ة النفطية جعلتها أفضل من غيرها عربّيًا وعاملّيً���ا في مواجهة التداعيات 

السلبية لألزمة املالية العاملية.

وتناولت الدراس���ة وضع وأهمية النفط العربي، وتأثيره في االقتصاد العاملي، وكذلك العوائد النفطية الكبيرة 
الت���ي حتققت خ���الل الفترة 2003 – 2008م، وكيف مت التصرف فيها، ثم تع���رج على مدى تأثر النفط العربي 
باألزمة املالية العاملية، وأكدت أنها في عمومها تأثيرات س���لبية متثلت في انخفاض الطلب العاملي على النفط، 
وتدني األس���عار، ووجود عجز في موازنات الدول النفطية، كما ُوجدت آثار سلبية أيًضا في البلدان العربية غير 

النفطية نتيجة لتضرر الدول النفطية.

وتقرر الدراسة أنه على الرغم مما أحدثته األزمة املالية العاملية في سوق النفط، وما ألمَّ بالدول النفطية من 
وقوع خسائر ملموسة في إيراداتها النفطية، أو استثماراتها في اخلارج، فإن األزمة أتاحت للدول العربية فرصة 
تاريخية، تتمثل في إعادة توظيف ورقة النفط اقتصادّيًا وسياس���ّيًا، وميكنها أن تنجز خطوات جيدة على مس���ار 
التكامل االقتصادي العربي، إذا ما صدقت النوايا. وحتذر الدراسة أنه إذا ظل حال الدول النفطية العربية على 
ما هو عليه من أداء يفتقد إلى الرؤية اجلماعية، ويعتمد على املصالح القطرية الضيقة، فسيعطي ذلك الفرصة 
للدول الغربية واملستهلكة للنفط أن تفرض مخططاتها للحصول على النفط وفق شروطها ومصاحلها التي متثل 

طرًفا واحًدا، وبذلك تضيع على العرب واملسلمني فرصة تاريخية قد ال تتكرر.

وهكذا يخلص التقرير، وبكلمة موجزة، إلى أن مش���اريع »التفتيت« التي حتيط باألمة من كل اجتاه، إمنا تلقى 
بظاللها السلبية على وضعية األمة اإلسالمية ومرتكزات قوتها في التفاعالت الدولية. وقد رصد التقرير صوًرا 
مختلفة من محاوالت »التفتيت« التي مرت بالعالم اإلس���المي هذا العام، ليستحق عن جدارة أن يطلق عليه عام 

»التفتيت«.

وقد حاولت دراسات التقرير القفز فوق الواقع، باالنطالق أبعد من مجرد الوصف والرصد أو حتى التفسير، 
وص���والً إلى مرحلة التوقع والتنبؤ، ووضع الس���يناريوهات املس���تقبلية، ومن ثَم العمل عل���ى إيجاد صيغ فاعلة 
الستراتيجيات مضادة ملخططات »التفتيت«، وذلك في محاولة لتحقيق الهدف النهائي للتقرير، والذي يتمثل في 
بحث اخليارات املمكنة والس���بل املتاحة لكي تأخذ األمة اإلسالمية وضعها ومكانتها في البيئة الدولية، وتعظيم 
قدرتها على مواجهة القوى العاملية واإلقليمية، بل ووصولها إلى وضع القوة املهيمنة األولى على الساحة الدولية 
مستقباًل في ضوء اللحظة الراهنة، وليس ذلك استكباًرا أو جتبًرا منها في األرض بل أداء ملهمتها السامية التي 

كلفها الله بها في األرض. 

 


