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  واإلسالمية وحتمية المصالحة ورقة عمل حول ظاهرة العنف والتطرف في المجتمعات العربية

 

 المقدمة

بأسره، وهي مشكلة قديمة قدم اإلنسان، ولم يظهر دين أو مذهب أو نظام إال وكان من  تجتاح العالم بات اإلرهاب يشكل مشكلةٌ عالميةٌ 

الحياة اليومية، حيث بات يفرض صورا  أعضائه وأنصاره متطرفون فكرياً أو سلوكياً. وأخذ اإلرهاب حالياً مظهراً من مظاهر بين

ح المواطنين وسالمتهم واستقرار نظام الدولة وأمنها، لذا تشغل هذه المشكلة بمصال وأشكاال للعنف والعدوان والخوف والتهديد تعصف

والسلوكيات المتطرفة الهدامة، حيث كثر  فكر العديد من دول العالم إذا لم تعد دولة بمنأى عن احتماالت وقوعها فريسة لألفكار اآلن

 د العربية خاصة وبدا كل منا بالحديث عن مفهوم اإلرهاب وعنالعالم عامة وفي البال في اآلونة األخيرة استعمال كلمة اإلرهاب في

 .محددة واقعه وأسبابه وهل هو منسوب لجهات معينة أو مناطق خاصة أو فئات

  

جاء في القران الكريم ما يحث المسلمين على إرهاب أعداء  ولإلرهاب في اللغة وجوه مختلفة، منها السلبية ومنها االيجابية، فقد

ةٍ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيلِ  ) ه تعالىاإلسالم كقول كُْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم ال َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِ َوَعُدوَّ تَْعلَُمونَُهمُ  تُْرِهبُوَن بِِه عَُدوَّ َّللاَّ

ُ يَْعلَُمُهْم (، حيث تدل هذه اآلية الكريمة على إرهاب يمنعوا عن طريقه المساس أو التفكير في االعتداء على العدو، والمقصود أن  َّللاَّ

فهو اإلرهاب الذي يحمل في  وهذا هو احد الوجهات االيجابية لكلمة اإلرهاب، أما اإلرهاب المشين السلبي والمرفوض المسلمين،

واغتصاب الحقوق واألموال وإيذاء العامة والخاصة والنهب والسرقة  فكره وعقيدته وأساسه الخاطئ المنتقم الداعي لسلب الحرية

 .وانتهاك حرمات الدول وسيادتها وشعوبها وقتل األبرياء

  

سياسي  الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية المركبة والخطيرة، والتي تتطلب مشروع كما إن ظاهرة العنف والتطرف من

 واجتماعي واقتصادي متكامل

 لذلك فإن موقف اإلدانة والشجب الشامل وحده ال يكفي، وال ينهي هذه الظاهرة من ا،لعالج هذه الظاهرة ومنع امتدادها وانتشاره

التي تدفع إلى تبني هذا الخيار وتمده بأسباب  الوجود، وإنما نحن بحاجة إلى مشروع يعالج هذه الظاهرة من الجذور وينهي الموجبات

والتطرف  الحركات اإلسالمية المتهمة األولى دون وجه حق بالغلوفقط على عاتق الدولة أو  الحياة. حيث أن هذه المسؤولية ال تقع

المجتمع من تشريعية وحكومية وأهلية، فالمسلمون بعد  والعنف فقط وإنما تقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في

األمريكية  ي أعلنتها الواليات المتحدةدائرة االستهداف المباشر للحرب الطويلة والمعقدة الت الحادي عشر من سبتمبر أضحوا في

موقفها واتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الحرب، فان  لمكافحة اإلرهاب، وإذا لم تجمع الدول العربية واإلسالمية على توحيد

أخرى  لةعليهم بالنظر إلى ما جرى في أفغانستان وفلسطين وما يجري في العراق أو حتى أي دو التداعيات المقبلة ستكون كارثة

  .عربية كانت أو إسالمية
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 :المتعلقة بظاهرة اإلرهاب والعنف والتطرف أوال : تعريف المصطلحات

  :التعريف العام لمصطلح اإلرهاب (1

مفردات وجدنااستعماالً لمفردة اإلرهاب، وإنما وردت  لو تتبعنا كتب التاريخ اإلسالمي التي رصدت حركات الغلو والخروج لما

استخدامها  والخروجواإلفساد والبغي وقطع الطريق وغيرها، وعلى هذا فإن مصطلح اإلرهاب مفردة جد أخرى مثل الغلو والتشدد

منظومة الرعب واإلرهاب حيث تأصلت هذه الكلمةأثناء  في اللغة اإلنجليزية وتعني (Terrorism)مؤخراً وجاءت ترجمــة لكلمــة

زال  م، وما1935من ترويع ثم استعملت كلمة اإلرهاب فيالمؤتمر الدولي لقانون العقوبات عام  ما صاحبهاأحداث الثورة الفرنسية و

األمم المتحدة إلى تعريف دقيق متفق عليه  التعريف الدقيق لمصطلح اإلرهاب محل خالف بين الدول، األمر الذي أعاق أنتصل

 .لإلرهاب

 :العربية مصطلح اإلرهاب في اللغة (2

عه، وهو نفس المعنى الذي يدل عليه الفعل  لمة "إرهاب" من الفعل المزيد ) أرهب (، ويقال أرهب فالنا: أيتشتق ك فه وفزَّ خوَّ

خاف، فيقال َرِهَب الشيء  المجرد من نفس المادة وهـو ) َرِهَب (، يَْرهُب َرْهبَةً وَرْهبًا وَرَهبًا فيعني المضعف ) َرّهَب (، أما الفعل

  .خافهرهبا ورهبة أي 

 :العربية تعريف التطرففي اللغة (3

كل شيء". وتطرف "أتى الطرف"، و"جاوز حد االعتدال  التطرف في اللسان العربي مشتق من "الطـََّرف" أي "الناحية"، أو "منتهى

، " فع وجاوز الحدللخاطر كلمة "الغلّو" التي تعني تجاوز الحد وهو من " غال " " زاد وارت ولم يتوسط"، وكلمة "التطرف" تستدعي

 .( 77، المائدة 171 ويقال الغلو في األمر والدين حيث يقول تعالى " ال تغلوا في دينكم " ) النساء

  :مصطلح اإلرهاب في اللغة االنجليزية (4

ا يستعمـل فزع ورعب وهول، كم بمعنى ( Terror ) إلى االسم ( ism ) إرهاب" في اللغة اإلنجليزية بإضافة الالحقة" تتكون كلمة 

 .ويفزع بمعنى يرهب ( Terrorize ) منهـــا الفعــل

على نوع الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية ضد  في الثقافة الغربية تاريخيا للداللة ( Terrorism ) ويرجع استخدام مصطلح

 .المناهضين للثورة تحالف الملكيين والبرجوازيين

( ألف مشتبه وإعدام حوالي  300اعتقال ما يزيد عن )  ( Reign of Terror ) طلق عليهاوقد نتج عن إرهاب هذه المرحلة التي ي

  .إلى موت اآلالف في السجون بال محاكمة ( ألفا، باإلضافة 17) 

 :اإلرهاب تعريف علماء المسلمين لمصطلح (5

ه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف اإلنسان في دين اإلرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعاتأو دول بغياً على

يقع تنفيذاً  وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل منأفعال العنف أو التهديد التخويفواألذى والقتل بغير حق

حريتهم أو أمنهم  ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاءالرعب بين الناس أو

الموارد الوطنية أو  إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق واألمالك العامة أوالخاصة أو تعريض أحد أوأحوالهم للخطر، ومن صنوفه

 .الطبيعية للخطر

 :الدول العربية ثانيا : واقع اإلرهاب وحركات التطرف في

التاسع عشر الميالدي تحت وطأة االحتالل، وذلك بعد تمزيق  ي في القرنلقد عاشت معظم الدول العربية منذ االنقضاض االستعمار
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الحضارة  الدولة العثمانية، وسبقهذا الغزو العسكري غزو ثقافي وفكري تغريبي منظم حمل معطيات آخر دولة إسالمية كبرى وهي

واجهته أوالتكيف معه حضارياً بانتقاء الجيد عاجزين عن م الغربيةبسلبياتها وإيجابياتها، وبقى المسلمون حائرين إزاء هذا التفوق

حضارته، والثاني تيار  الحديثة وانقسم المسلمونإلى تيارات فكرية، األول تيار انبهر بالغرب وانغمس في النافع من وسائل الحضارة

  .آثار العزلةواالنكفاء

أنظمة عسكرية  ودهالعسكري في العالم العربي بتبنياألولى والثانية استبدل االستعمار الغربي وج وفي أعقاب الحربين العالميتين

االتحاد السوفيتي والغرب بقيادة الوالياتالمتحدة  موالية له اختارت طريق االنقالبات،ووقع العرب ضحية للحرب الباردة بين

  .األمريكية

المواجهة برز تيار جديد من رحم  عَّم هذهم، ونكسة المد القومي العربيالذي تز1967العربية أمام إسرائيل في عام  وإثر هزيمة الدول

 اإلسالمية، حيث لقي رواجاً بين جيل الشباب منعشاً اآلمال بالنهوضواالرتقاء اإلخفاق والهوان والضعف عرف فيمابعد بتيار الصحوة

 .باألمة

ذه الظاهرة ويعقد عشرات وامتيازاته، وراح يرصد ه بيد أن هذه الصحوة قد دقت أجراس الخطر لدى الغرب إزاء مصالحهونفوذه 

  .وتحجيمهاومحاربتها المؤتمرات لدراستها

ومحاربته من الداخل،وتبنى أطروحات التطرف والتكفير والتغيير  ثم جدت ظروف أسهمت في اختراق جيل الصحوة وتعميق خالفاته

حيث برزت  الغرب في أرجائه، العالم العربي في صراعاتذاتية تضمن بقاء الصهيونية في وسطه ومصالح الراديكالي حتى يقع

 :أوساط الشباب المسلم تمثلت في ظروف أفسدت مكتسبات هذه الصحوة أدت لبروز ظاهرة العنف واإلرهاب في بعض

متناغم مع معطيات الحضارة الحديثةواستبدلوا ذلك بخطاب المواجهة مع  عجز مفكري الصحوة في تقديم مشروع نهضوي -1 

 .وعدم األخذ بأسبابالتفوق المعرفي والتقني والعسكري على الذات اآلخر واالنكفاء

وإقحامهم في خطوط  الصحوة في االنخراط في عمليات الجهاد واستغالل العواطف في بالدنائية عن مواطنهم تأليب شباب -2

 .البلقان والشيشان وأخيراً في العراق المواجهة بين المعسكرين الشيوعي والغربي كما حصل فيأفغانستان وفي

مثل غزو العراق للكويت في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين،  بزوغ أزمات إقليمية بررت التدخل األجنبي -3

 .المتحدة وبريطانيا بعد ذلك للعراق ثمغزوالواليات

 ت العامةالفلسطيني وأحداث مجازر متكررة من قتل وتشريد وتخريب وهدم للممتلكا تمادي إسرائيل في مظالمها ضد الشعب -4

 .والخاصة

 .والفقر في معظم البالد العربية إخفاق البرامج التنموية وخطط بناء اإلنسان والقضاء على البطالة -5

 .الثروات العربية وصراع دوائر االستخباراتاألجنبية لتحقيق النفوذ والسيطرة على تشابك مصالح الدول الغربية في المنطقة -6

المسلم الذيأصبح أداة خطر موجهة إلى الذات  ظاهرة العنف واإلرهاب في بعض أوساط الشباب كل هذه العوامل وغيرها أبرزت

 يغرر بشباب األمة والوطن بسبب ظروف زمانية ومكانية وبسبباختالط مفاهيم الجهاد وإلى الداخل، حيث أنه من المحزن حقاً أن

المسلمين، األمر الذي وضع هذه الجماعات  أعداء اإلسالم على السامية للدفاع عن النفس مع مفاهيم دخيلة ومغلوطة، وبسبب تسلط

 حولتهم من شباب ينادون إلى إحياء تراث األمة اإلسالمية إلى متمردين ضد اإلنسانية داخل منظومات مشبوهة ودوائر شيطانية مغلقة

  .وضد أهليهم والمستأمنين فيبالدهم

  

 :اب في المحيط العربي واإلسالمياإلره ثالثا : الظروف التي أدت إلى تأجج ظاهرة

الممارسات  الديني في البالد العربية بالدراسة على أن أحد األسباب الرئيسية في تغذيته هي تُجمع الكتابات التي تناولت التطرف -1

مؤثًرا خارجيًّا يتحدى عموًما. فهذه الممارسات تمثل فعالً  االستعمارية االستيطانية الصهيونية في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية

في فلسطين  خاصة. وهي تؤثر بشكل مباشر على عدة ماليين من العرب واقعين تحت االحتالل اإلسرائيلي األمة عامة وجيل الشباب

العربية، وأبرز ما يميز هذه الممارسات عنصريتها  وجنوب لبنان والجوالن السورية، ومن ثَم على بقية العرب في مختلف البالد

كانوا  الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية الثقافية والعقائدية للعرب سواء نيتها وتأثيرها في مختلف جوانبوعدوا

م وللسياسات اإلسرائيلية التي تحكمها أن 1967 مسلمين أو مسيحيين، ويستطيع المتأمل في الخط البياني لهذه الممارسات منذ عام

 الديني، وقد رأينا كيف زادت نسبة هذا التطرف في أعقاب تشبث إسرائيل باحتالل األراضي بياني للتطرفيالحظ توافقه مع الخط ال
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أعقاب الغزو اإلسرائيلي للبنان عام  م، وفي1976، ثم في أعقاب يوم األرض في فلسطين المحتلة عام 1973  العربية بعد حرب

م 1967رائيلية الرسمية وغير الرسمية للمقاومين لالحتالل منذ عام اإلس م، حيث زادت التصعيدات اإلرهابية1982وعام  1978

 .م1987عام  وللمنتفضين منذ

المتحدة األمريكية، فهذه السياسات التي تمّكن االحتالل اإلسرائيلي  سياسات الهيمنة األجنبية في المنطقة، التي تقودها الواليات - 2

في مواجهة العدوان،  للشرعية الدولية، وتحول دون قيام األمم المتحدة بدورها وتسكت عن ممارساته المتحدية لألراضي العربية،

اللجوء للفكر المتطرف ومن ثَم ممارسة العنف في مواجهتها، ويستطيع  وتعتمد معيارين في مواقفها، تثير الغضب والنقمة وتدفع إلى

ومواقف الواليات المتحدة من  العالقة القائمة بين صعوده البياني للتطرف الديني في البالد العربية أن يالحظ المتأمل في الخط

 .أخرى الصراع العربي الصهيوني ومن قضايا عربية

التطرف الديني الذي تزايد عند قدوم البحرية األمريكية  م أسهم في تغذية1982فالموقف األمريكي إبان الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 

على  م على لبنان، وعبّر عن نفسه بعمليات استشهادية، واألمر نفسه يصدق17/5/1983اتفاق  م وفرض1983إلى بيروت عام 

التسوية الجارية للصراع العربي الصهيوني  الموقف األمريكي في حرب الكويت وما تالها، ولقد أوصل التصميم األمريكي لعملية

تصعيد التوتر في المنطقة من خالل تصعيد إسرائيل إرهابها وتصاعد المقاومة  م إلى30/10/1991التي بدأت في مدريد يوم 

سياسات الهيمنة األجنبية على  في مواجهة هذا اإلرهاب، حيث أدى ذلك إلى اتساع دائرة التطرف، وال يقتصر تأثير واالنتفاضة

اعية والفكرية الثقافية والعقائدية في مختلف الدول واالقتصادية واالجتم الصراع العربي الصهيوني بل يشمل جوانب الحياة السياسية

  .العربية

هذه التغيرات الثروات النفطية التي تعرضت  التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي حدثت في عقدين من السنين، وقد شملت - 3

 سيطرة السوق، وسياسات أخرى تعليمية االقتصادية التي انتقلت من سيطرة الدول إلى لموجات متتالية من المد والجزر، والسياسات

األحياء العشوائية الفقيرة في المدن. كما أدى  وإعالمية، حيث أدى ذلك كله إلى تكثيف حركة الهجرة من الريف إلى المدينة وانتشار

من  وجود نسبة الفتةبفعل التضخم المستمر، ومن المالحظ أن هذه األحياء العشوائية تشهد  إلى معاناة الشريحة الوسطى في المجتمع

المختلفة عن قيمهم الريفية، وبفعل تفشي البطالة  المتطرفين الدينيين فيها، وذلك بفعل عجز بعض سكانها عن التكيف مع قيم المدينة

ا ا بخاصة، وبفعل مالحظتهم الفوارق الطبقية الحادة القائمة بينهم وبين الشريحة الغنية بين هؤالء السكان والشباب منهم لمستفيدة جدًّ

ومفكريه وعناصره هي من الشريحة الوسطى المتمسكة عادة  من االنفتاح. ومن المالحظ أيضاً أن نسبة عالية من منظري التطرف

الدول النفطية  وقد أدت هذه التغيرات على صعيد "الوطن العربي الكبير" إلى حركة انتقال عمالة إلى بقيم المجتمع والمحافظة عليها،

هذه الضغوطات تلك الناجمة عن قوانين اإلقامة  شديدة مختلفة دفعت البعض إلى التطرف الديني، ومن بين تعرضت لضغوطات

 تسقط من حسابها تماما فكرة " المواطنة العربية " المستقرة في أعماق كل عربي، وهكذا والتنقل والعمل التي تحكمها نظرة قطرية

 .الفرد عل على " عنف الحرمان " الذي يتعرض لهنجد أن التطرف الديني في هذه األحوال هو رد ف

الشورى الواقعي والديمقراطية الحقيقية وانتشار االستبداد وانتهاك  معاناة غالبية أنظمة الحكم في البالد العربية من افتقارها لنظام -4

تكوين هذا السبب  ا، وتتفاعل فيالرغم من مضي عدة عقود من السنين على إقامة نموذج الدولة الحديثة فيه حقوق اإلنسان، على

بعجز مطبق عن التحاور مع جيل الشباب وعن إفساح المجال له  عوامل داخلية وخارجيــة، إضافـة إلى " العنف المؤسسي " مقترناً 

لتطرف ظاهرة ا بالده، وهكذا يقع كثير من الشباب ضحية هذا العنف المؤسسي، وبالتالي تنمو في أوساطهم كي يعبر عن نفسه ويخدم

تحقيق أهدافها المعلنة في التنمية االقتصادية والتعددية  الديني، حيث نالحظ أن هذا العنف المؤسسي يشتد مع تعثر هذه األنظمة في

  .مع وقوعها في أسر التبعية والديون بفعل سياسات دول الهيمنة العالمية السياسية، تماًما كما يقوى

  

 :مكافحة ظاهرة التطرف واإلرهابرابعا : دور المؤسسة التشريعية في 

العربية أو اإلسالمية إلى تضافر الجهود  إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته، ودعوة البرلمانات المختلفة سواء -1

 .الظاهرة الخطيرة الوطنية واإلقليمية والدولية لوضع حد لهذه

الرادعة الكفيلة باستئصاله من   واتخاذ جميع اإلجراءات إلرهاب،تكثيف العمل العربي واإلسالمي المشترك وتوحيده ضد ا -2

 .جذوره

الشعوب من أجل تحرير  البرلمانات األخرى للتوصل إلى تعريف محدد لإلرهاب والتمييز ما بينه وبين نضال التعاون مع -3
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  .والقرارات الدولية أراضيها من االحتالل واستعادة حقوقها المشروعة وفق المواثيق

 .اإلرهاب وسماحة الدين اإلسالمي الحنيف عقد المؤتمرات التي من شأنها أن تخرج بتوصيات للفصل بين -4

 االتحاد البرلماني الدولي للتصدي لإلرهاب وفق مبادئ وأسس تنسجم مع ميثاق المنظمة التعاون مع األمم المتحدة من خالل -5

 .الدولية وقواعد القانون الدولي

 .روح المحبة والتعاون والمشاركة وذلك من خالل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الحضارات والثقافات لنشرفتح باب الحوار  -6

أو إسالمية ألنه يتنافى مع أهداف  توحيد المواقف العربية واإلسالمية ورفض أي تهديدات باستخدام القوة ضد أي دولة عربية -7

بأمنها  واعتبار ذلك التهديد عدواناً على األمة العربية واإلسالمية كلها وإرهاباً ومساساً  دولي،ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون ال

 .واستقرارها

وتبني إستراتيجية إعالمية عربية وإسالمية لمواجهة حمالت التشويه  التنديد بالحمالت اإلعالمية المعادية للعرب والمسلمين،-8

 .مي الحنيفحول الدين اإلسال والمفاهيم المغلوطة

  

 :المقترح إلنهاء ظاهرة التطرف والعنف في المجتمعات العربية واإلسالمية خامسا : المشروع اإلصالحي السياسي المتكامل

الظاهرة فال استقرار بدون إصالح  اإلصالح السياسي الحقيقي هو األرضية المناسبة والقاعدة الضرورية لمعالجة هذه إن     -1

إفساح المجال القانوني والسياسي لكل القوى لكي تشارك في إدارة الشأن العام  كما أنه ال أمن مستديم بدون سياسي حقيقي وشامل،

 .القرار وصنع

واإلرهاب، لذلك فإن معالجة ظاهرة العنف تتطلب  إن المسافة قريبة بين التعصب الديني والتطرف الفكري وظاهرة العنف     -2

 .ورأيا قوامها الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والتسامح واالعتراف باآلخر وجودا ديدةالعمل على تأسيس حياة ثقافية ج

ووسيلة الخروج من دائرة العنف والعنف المضاد، لذلك فإن  إن الديمقراطية بمتطلباتها االجتماعية والسياسية هي طوق النجاة     -3

الجميع في قضايا  ع دمقرطة الحياة السياسية الوطنية والعربية وإشراكالعنف تقتضي االنخراط في مشرو الجدية في معالجة ظاهرة

 .الشأن العام

األوضاع االجتماعية واالقتصادية، وذلك ألن الحرمان بكل مستوياته يساهم  إن مجابهة ظاهرة العنف تقتضي أيضا إصالح     -4

واالقتصادية وتأسيس  على إصالح األوضاع االجتماعيةفي إنتاج ظاهرة العنف، لذا فإن المواجهة تقتضي العمل  بشكل أو بآخر

 .المجتمع المشروعات التنموية التي تهتم بالشرائح الضعيفة في

السياسي حتى تكون شريكة فعلية في كل السيناريوهات  تطوير عالقة الحركات اإلسالمية بمشروع الديمقراطية والتجديد     -5

 .للوطن السياسية المستقبلية

على المؤسسات الشرعية والدولية هو أيضا أحد عوامل  تطوير نظام العالقات الدولية لدى الحركات اإلسالمية واالنفتاحإن      -6

 .المستقبل مساهمتها في بناء

بين السلطة والمجتمع وإزالة االحتقان السياسي فيما بينها،  تبني أنظمة الحكم بالدول العربية واإلسالمية مشروع المصالحة     -7

األحزاب والجمعيات في  السلطة واألحزاب والجمعيات اإلسالمية السياسية، من خالل زيادة تفعيل دور هذه لنزع فتيل التصادم بين

المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وذلك إلجهاض كل المشروعات الخطيرة  صنع القرار وإدارة الشأن العام بالدولة، وإطالق سراح

تكون شريكة فعلية في بناء  لكبرى وتهدد بها حاضر ومستقبل األمة، وعلى الحركات اإلسالمية إذا أرادت أنالدول ا التي تقوم بها

المصالحة الذي تتبناه الحكومة وإن كان قاصراً، وأن يكون التغير بالحوار  المستقبل أن تحمل المسؤولية التاريخية وتستجيب لمشروع

 .السياسية والمشاركة

الجهود والطاقات من أجل مواجهتها على كافة األصعدة، فعلى  تحديات التي تواجه األمة اليوم تتطلب تكاتف كلإن طبيعة ال     -8

والسياسية في  العملية، البد من تضاءل الفروقات الحقيقية بين العديد من التيارات والمدارس الفكرية صعيد البرامج والمشروعات

 .األمن والسالمالواقع العربي واإلسالمي لتنعم الشعوب ب

للفهم والتفاهم المتبادل، لذلك يجب  الحوار والتواصل المباشرهو الذي يوسع الجوامع المشتركة ويوفر اإلمكانية الحقيقية إن     -9

 حواراتها مع المجالس الغربية وذلك للوصول إلى حتمية المصالحة بين الدول، وطرق على المجالس البرلمانية العربية أن توسع من

 .افحة العنف والتطرف اللذان ال يمتان لإلسالم بصلةمك
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القوى واألطياف  الصهيوني في المنطقة بحاجة إلى تفعيل قيم التضامن والتعاون والمشاركة بين مجموع إن مواجهة المشروع  -10

 .والقومي السياسية والوطنية المتوفرة في المجال السياسي الوطني

وتداول الرأي والخبرة هو من أهم النظم التي بحاجة إلى  ديات كوعاء للحوار والتفاهم والتشاورتبني نظام المؤتمرات والمنت  -11

 .تقاليدها وآدابها في محيطنا االجتماعي تطوير ممارستها وإرساء

والهدي  يالتشديد في خطاباتهم الدينية على العودة الرشيدة إلى االعتصام بالمنهج القرآن مناشدة علماء الدين إلى ضرورة  -12

  .والشامل النبوي بعيداً عن تياراتالتكفير والغلو ونشر اإلسالم الوسطي المعتدل

جيل الشباب لعدم تركهم ألربابالفكر المنحرف واألقبية  دعم البرامج التي تتيح للعلماء والمفكرين التفاعل اإليجابي مع  -13

  .المعزولة

اإلسالمية الزاهرة،  االنفتاح على معطيات الحضارةالحديث وربطها بالحضارةاإلعالم الحديثة على بث الوعي و حث وسائل  -14

 .األفكار واألفعال وإعداد البرامج التي من شأنها أن تحارب الفكر المتطرف والغلو في

 .والقضاء على ظواهر الفقر والبطالةوتكبيل الحريات دفع عجلة التنمية المستدامة داخل المجتمعات العربية  -15

المعرفي والحضاري مع  والتأليب ضد القوى الكبرى، واتخاذ وسائل أكثر إيجابيةوفاعلية تدفع إلى التكافؤ تخفيف حدة المواجهة  -16

واإلداري واالقتصادي والعسكري، وخاصة أن العالم بحاجة إلى  اآلخر، من أجل مواجهته بنفس سالحه وهوالتفوق المعرفي والتقني

 .ي يمكن أنيتلقاها العالم بشكل إيجابي تحاوري في عصر العولمة واالنفتاحالت رسالة اإلسالم العظيمة

 .بكألطروحاتها إعادة صياغة مشروع نهضوي إسالمي يواكب معطيات الحضارة اإلنسانية المعاصرة  -17

  

 :العربية سادسا : حتمية المصالحة السياسية بين الدول

  

مقدمتها إرساء أسس الشورى والديمقراطية والحفاظ        في الحات سياسية يكونيجب على أنظمة الحكم العربية أن تُحدث إص -1

  .عن االستبداد، وذلك إلزالة االحتقان السياسي بين الشعوب العربية وأنظمة الحكم على حقوق اإلنسان والبعد

لمة واستيعاب همومها وتذويب الحواجز وغير المس يجب على أنظمة الحكم بالدول العربية احتضان األقليات غير العربية        -2

أسس  العربية والمسلمة بهدف تسخير طاقاتها لخدمة الوطن وبناء الدولة العربية القطرية على والفوارق فيما بينها وبين األغلبية

ة والنزعات العرقية لألعداء لزرع الفتن الطائفي حضارية وعلمية وإنسانية، والبعد بها عن التقوقع والعزلة التي تعتبر مرتعا خصبا

 .والدولية وبذلك نضمن حضوراً كبيراً ومؤثراً في الساحة السياسية القطرية واإلقليمية .التي تهدد امن واستقرار الدولة

  

أن تنفتح انفتاحا حضاريا على مثيالتها من القوى السياسية  يجب على القوى السياسية العربية المؤثرة في أنظمة الحكم       -3

أنظمة الحكم منكفئة  أن من أبرز السلبيات التي ابتليت بها الدول العربية هو وجود قوى سياسية مؤثرة في يمية والعالمية، ذلكاإلقل

تماثلها في التوجهات الحضارية، فبعض الدول العربية على مقربة  على نفسها ولم تسعى يوماً لمد الجسور إلى القوى السياسية التي

 .إنها انفتحت عليها نها مصالح وعالقات، ويمكن أن تكون تلك الدول امتداد لتوجهات الوطنية فيما لووبي من دول غير عربية

القوى واألحزاب السياسية العربية بكافة أطيافها لتقريب وجهات  يجب على أنظمة الحكم في الدول العربية أن تتعاون وجميع -4

واالتفاق على برنامج  أسس تقاسم السلطة وصنع القرار وإدارة الشأن العام، مشتركة للمصالحة فيما بينها على النظر وإيجاد صيغة

  .القراءة الواحدة المفردة للتاريخ والدين عمل للخروج بالدول العربية من محنتها الحضارية التي سببتها

 شرف أفاق المستقبل من خاللالمؤثرة في أنظمة الحكم العربية باختالف أطيافها أن تست يجب على القوى واألحزاب السياسية -5

فائقة تأطر بها عملها في المراحل القادمة،  وضع رؤية مستقبلية مبنية على أسس علمية منطلقة من قراءتها للواقع الذي تعيشه بعناية

 –األمريكي  قوإال فأن االخترا   يسودها العدل والسلم والنماء والرخاء والوحدة واالنسجام. وذلك لكي تنعم الشعوب العربية بحياة

وسينعكس بالسلب على األجيال العربية القادمة، وسيخلق جيال  اإلسرائيلي الذي تعيشه األمة العربية في وقتنا الحاضر سيتفاقم خطره

األمة العربية في حالة  اإلسرائيلية على حساب الهوية العربية واإلسالمية والتي تسعى إلى إبقاء -األمريكية  جديدا يخدم المصالح

 .الدول العربية بما ال يحقق المصالحة العربية الشاملة لتبعية واالعتماد على القوى الكبرى وزرع الفرقة والخالف بينا
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