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بسم هللا الرحمن الرحیم

والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

كلمة الشكر موجھة إلى القائمین على المنتدى (د. عبد الرزاق مقري األمین العام) ورئیس الجلسة
والمفكرین والباحثین والمھتمین بالحضارة ومستقبل األمة من الحضور الكریم.

مقدمة

إن الحدیث عن المنطقة العربیة وأحداث الربیع العربي في ظل المشروع الحضاري، ینبغي أن یكون
ضمن قوانین ومعادالت وسنن كونیة واجتماعیة، ولعل أھم علم یجب أن نقف عنده في تشخیص ھذا

الواقع وھندسة مستقبل المشروع الحضاري ھو علم التغییر، الذي یعلم الجمیع جزًء منھ وھو علم
التخطیط، من خالل دراسة الواقع وإلى أین نتجھ اآلن؟ وما الغایة التي نرید الوصول إلیھا؟

إن علم التغییر ُیشّخص لنا بوضوح مكامن األزمات المباشرة وغیر المباشرة التي تعیق تقدم المنطقة
نحو التنمیة والنھضة واالستئناف الحضاري، الذي جاء عنواًنا لھذا المؤتمر الممیز بجھوده.

وأحاول من خالل ھذه المداخلة السریعة، والتي تفتح باًبا للنقاش حول مستقبل المشروع الحضاري
اإلسالمي، الذي یختلف حتًما عن رؤى وتصورات األحزاب والحركات اإلسالمیة بشكلھا التنظیمي في



مرحلة سابقة، والتي مّرت بمرحلتین أساسیتین (اإلصالح الدعوي والمجتمعي مع المفكرین الكبار أمثال
محمد عبده ورشید رضا وجمال الدین األفغاني وعبد الحمید بن بادیس وحسن البّنا، أفكار ھؤالء

المفكرین المصلحین ولّدت لنا فكًرا ذو أبعاد تنظیمیة شّكل لنا ما ُیسمى ِبعھد الصحوة والذي یعیش ختام
مرحلة منجزاتھ الكبیرة.

ولعّل الربیع العربي ھو نھایة مرحلة التنظیمات اإلسالمیة بشكلھا السابق، وھذا ال یعتبر نھایة مأساة
وإنما ھو مسار طبیعي لمراحل المجتمعات والجماعات والتنظیمات وحتى الدول بأحجام زمنیة مختلفة.

ولھذا یجب أن نقرأ ببصیرة منحنى التاریخ جیًدا كیف ومتى ولماذا تسقط حضارات وتعود أخرى
مجدًدا؟

أین نحن اآلن؟

دوًما أقول في محاضراتي ودوراتي بمختلف مدن العالم، وبالخصوص إلى الشباب، ال تظنوا أن وضعنا
ھو األسوأ، وضعنا أحسُن بكثیر مّما ُكنا علیھ في بدایة القرن التاسع عشر، البالد العربیة تِئن تحت

فقدتحیث1967عامھواألمةفيالفارقلعّلشبر،كلفيمنھوبةوخیراتھااألوروبياالستعمار
الشعوب المسلمة القدس، وھو انحطاط األمة األعمق في مسار اإلنھیار.

وھنا أشیر إلى أن الشعوب تثور ألمرین اثنین:

عندما تجوع وتعیش وضًعا اجتماعًیا صعًبا.-

وعندما ُتداس كرامتھا ومقدساتھا وتفقد عّزتھا.-

في ذلك العام لم تُثِر الشعوب لصالح القدس، وكانت ھناك نكسة ونكبة عظیمة بالمنطقة، تأسست بعدھا
صحوة عظیمة، أّدت ما علیھا الیوم ولعّل من نتائج ھذه الّصحوة ھو الّثورات العربیة التي عّبرت عن

أھداف الحركات اإلسالمیة، حتى وإن لم تقُدھا في بعض الدول، إال أنھا عّبرت عن الحریة وسقوط
الطغیان. لم تكن كافیة لكنھا حققت جزًء مما یھدف إلیھ مشروع الّصحوة.

وقبل أن نتحدث عن الوضع بعد الربیع العربي، ومستقبل المشروع الحضاري، یجب أن نتوقف عند
نقطتین:

نحن أصحاب مشروع، وأنا شخصًیا كل أعمالي وجھودي ودوراتي وتحركاتي وھّمي ھو نھضة-
ھذه األمة، أحِمل مشروًعا لالستئناف الحضاري، وھي مساھمة مّني مع الحركات والخّیرین في

ھذه األمة. وبالّتالي طرحنا في التحلیل یختلف عن غیرنا الذي ال یحمل مشروًعا لألمة، حیث
نمزج بین العلم (التخطیط والتحلیل والتقییم واالستشراف) والعمل (المشاریع والمؤسسات

والعالقات).

رغم األحداث المؤلمة ھنا وھناك، األمة في منحنى تصاعدي في الكثیر من المؤشرات، ھناك-
الكثیر من الدول اإلسالمیة والعربیة ھي رائدة في التعلیم ورائدة في الوضع االقتصادي

والتطور التكنولوجي، نظرًیا ھذه لیست حضارة ولن تكون، لكّنھا مؤشرات جیدة بالمقارنة مع
الزمن السابق الذي عایشناه حیث ال تمدن وال تعلیم و ال سیادة لدینا. حتى وضع الشعوب تحّسن

بالمقارنة مّما سبق ولیس فقط الّدول.



معاییر دراسة الواقع

عندما نرید دراسة واقع المنطقة العربیة، ولماذا ال تتقدم؟ ولماذا ال تنھض ھذه المنطقة التي تتوفر على
مقّومات حضاریة واقتصادیة وبشریة وثقافیة ال تتوفر لدى أي بلد أو أمة أخرى؟ یجب أن نتفق على

معاییر منع ھذا التقدم، أو ما نسمیھ في علم التغییر بالمقاومة، وھي مكّون أساسي یجب أن ندركھ جیًدا
ألنھ یمنعنا من أي تقدم او عملیة تغییر فّعال، وھناك ما ھو أعمق حیث یجب إعداد خطة لمقاومة

المقاومة، وھو ما لم یحدث بالربیع العربي.

لم یكن ھناك لقادة وحركات الثورات خطة لمنع المقاومة، التي عادت بقوة وھي التي تتمثل أساًسا
بالمعیار األول عند تشخیص الواقع:

االستبداد السیاسي، كیف ھو حال الوضع العربي في ظل االستبداد والطغیان؟ ما مدى تقدمنا في.1
مؤشرات الحریة والدیمقراطیة؟ ھل ھناك تقدم بعد الربیع العربي؟ أعتقد أن حالة الربیع العربي

جعلت الوضع مختلًفا وھناك مؤشر حریة جّید لدى الشعوب مقارنة بما سبقھا.

الفساد المالي بالدول العربیة والذي یعتبر أي تغییر، من أي جھة اصالحیة حتى وإن كانت غیر.2
اسالمیة، ھو تھدید مباشر لھ، وھو عبارة عن مجموعات مصالح تخدم االستبداد الّسیاسي

وتتغّذى من استمراره.

علماء الدین ولعلّھا من أغرب المعاییر، أعتقد أن ثورات الربیع كانت كاشفة في ھذه المسألة،.3
حول من یقف مع الشعوب وحریتھا وكرامتھا؟ ومن یتاجر بالشعوب وقضایاھا مع السالطین

والملوك والرؤساء؟

التدخل األجنبي وھي أحد الّتحدیات الكبرى التي أخّرت عملیات التغییر في المنطقة، ھذه األمة.4
لھا كل اإلمكانات البشریة والمادیة والتاریخیة والثقافیة والجغرافیة لكي تكون في صدارة األمم.

التدخل األجنبي ھو أحد صور المنع والكبح.



العدو الّصھیوني والصراع األكبر في األمة، ھل المد الصھیوني في تزاید أم تراجع؟ ھل.5
فلسطین تتجھ نحو التحرر وفي موقع قوة أم ھي ال تزال مثلما كانت علیھ قبل الربیع العربي؟

أتوقع أننا نسیر في اإلتجاه الصحیح حالًیا وبشكل غیر مسبوق في الصراع مع الصھاینة.

تأثیر ثورات الربیع العربي على المنطقة؟
كیف نقیس ھذا التأثیر؟ وما ھي صور التغیر الحاصل بسبب ثورات الربیع العربي؟

ثمة دول عربیة لیست بقلیلة في طریقھا إلى أن تصبح دوًال فاشلة، تمزقھا الحروب األھلیة واإلدارات
المتھالكة من الداخل، وتنھش لحمھا التدخالت الخارجیة، وجلّھا دول لم تحترم تعددیة مكوناتھا الداخلیة.

لبنان ولیبیا والیمن وسوریة والعراق كأمثلة بارزة عن ذلك. وھذا النموذج األول.

النموذج اآلخر ھو نموذج الدولة السلطویة، الذي كان قبل الثورات العربیة في أغلب الدول العربیة،
واآلخذ في التمادي في سلطویتھ الیوم، على الرغم من ترّدي أوضاعھ االقتصادیة واألمنیة واالجتماعیة.

ھذا النموذج عصيٌّ على التغییر، ألن قوى الوضع القائم فیھ ما زالت تفّضل انتھاج الطریق األسھل
سیاسًیا، وھو طریق االعتماد على المساعدات الخارجیة والدین العام والضرائب غیر المباشرة، وارتفاع
التضخم، عوًضا عن إصالحات سیاسیة واقتصادیة حقیقیة، وذلك حمایًة المتیازات شخصیة ونظم ریعیة

بائدة. وأبرز مثال ھو مصر وسوریا وتنضم إلیھا تونس ضاربًة عرض الحائط بكل مكتسباتھا
الدیمقراطیة في الفترة الماضیة.

النموذج الثالث ھو الدول الملكیة التي قامت ببعض اإلصالحات االقتصادیة والمجتمعیة، لكنھا لم تغیر
في نظام الحوكمة لدیھا، وھي صنفین، ملكیة ریعیة مثل دول الخلیج وملكیة لھا أوضاع اقتصادیة صعبة

جًدا مثل األردن والمغرب، تفتح المجال الدیمقراطي الشكلي، ولألسف أغلب الممالك اآلن تتجھ نحو
التطبیع.

والّنموذج الرابع ھو التقدم الدیموقراطي سیاسیاً مع انھیار اقتصادي بسبب الفساد المالي والمحاصصة
الطائفیة والمثال الواضح ھو العراق.

اذاً ال یوجد نموذج واحد لنتاِئج الربیع العربي یمكن تعِممیھ، واألفضل تقییم تجربة كل دولة على حدة،
للخصوصیة وطبیعة النظام السیاسي والظروف االقتصادیة االجتماعیة وكذلك أھمیة ووزن الدولة إقلیمًیا

ودولًیا. ال یمكن أن تكون دولة من حیث األھمیة والتأثیر اإلقلیمي للسودان مثل مصر، وال یمكن أن
تكون البحرین مثل السعودیة.

أین نتجھ اآلن وما مستقبل المشروع الحضاري؟
ھناك تغیر في المنطقة أثناء وما بعد الربیع العربي، ویمكن قیاس ذلك عبر مؤشرات التنافسیة التي

تؤطر لنا مدى التقدم والتراجع لكل دورة، وھناك أمثلة لبعض الدول وتقدمھا، منطقة الخلیج تعرف تقدًما
واضًحا في مؤشرات التعلیم والبنیة التحتیة واالقتصاد واستخدامات التكنولوجیا، لھا مراتب متقدمة

مقارنة بكل دول العالم ولیس فقط بالمنطقة العربیة.



یمكن أن نستعین كذلك بدول خارج المنطقة العربیة، لكنھا مھمة في المشروع الحضاري مثل تركیا التي
تحولت إلى قوة اقتصادیة وجیو-سیاسیة وعسكریة، تقود من خاللھا كبرى الملفات مثل الحرب الروسیة

األوكرانیة، ھذه مؤشرات ایجابیة لصالح األمة.

ومع ذكر تركیا، فإن الوقوف في وجھ االنقالبات العسكریة من قبل الشعوب والّسیاسِیین المنتخبین یمكن
أن یكون مصدر الھام لباقي الدول، خاصة وأن التجربة في تطور ونمو وامتداد منذ حزیران یولیو

2016.

إن الحدیث عن مستقبل المشروع الحضاري مرتبط بأمرین أساسیین في الوقت الحالي:

الحریة وما مدى توفر مناخ التعبیر الُحر لدى الشعوب وقدرتھا على قول رأیھا دون خوف-
ووجل، ویقاس ذلك عملًیا بنزاھة االنتخابات، والمسافة السیاسیة اآلمنة بین السلطة العسكریة

والسلطات المدنیة، ألنھا المخرج والملموس من مقصد الحریة المطلوبة.
المشاریع المستدامة واالستراتیجیة التي یجب أن یشتغل علیھا قادة األمة والمنظمات الكبرى-

والدول التي لھا رؤیة استراتیجیة في النھضة واالستئناف الحضاري، وبالخصوص في مجالي
الفكر واإلعداد القیادي. إن التركیز على إنشاء جیل جدید بالفكر الّسوي والكفاءة القیادیة العالیة

یخلص األمة مستقبال من الكثیر التعقیدات والتھدیدات المستمرة بھا.

إن االھتمام بقادة الغد ھو االستثمار األمثل في اإلنسان العربي المسلم، وھي لیست الحل الوِحید لكنھ ھو
األھم في االستراتیجیة المطلوبة لألمة من أجل نھضتھا، ولنا سلسلة متكاملة حول اإلعداد القیادي،

یتضمن المناھج والبرامج واألدوات والكیفیة والمؤشرات ومخرجات القادة.

وبھذا التفكیر نحو نتجھ من المنظمات الشمولیة للحركات والمبادرات اإلسالمیة إلى األفكار والمشاریع
االبتكاریة التي یمكنھا أن تعالج األزمات والتحدیات، لم یعد بإمكان المنظمات أداء دورھا بشكل كافي
وفّعال بمثل ما مضى من عقود، حالًیا ھناك نظریات وأدوات جدیدة في الحقل االجتماعي والسیاسي

واالقتصادي للمجتمعات المسلمة، تتطلب مّنا استراتیجیة تعتمد على تأسیس عدد كبیر من المشاریع في
األمة (بعیًدا عن الوصایة علیھا) والتركیز دوًما على النضال من أجل ھامش حریة أوسع للشعوب.

وهللا المستعان.
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