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اإلسالالالالم والمةالالالجلة االجتماعيالالالةي قضالالالية يالالالديدس العموميالالالة واالتةالالالا ي مالالالن  يالالال   الالاللت ا 

من علالى ال االاك الالالرب العربالي منال ذ مالا باألسئلة الحضارية والةياسية التالي ال تاللات ت الي 

يليد عن مائالة عالامي قليالل ان يالار الدولالة العةمانيالة وبعالدهاي وإباالاق اللالديل الةياسالي فالي 

إ داث الن ضة المنشودسي واستمرار  الالة االنحالالت فالي االجتمالا  الةياسالي التالي أفضال  

إلى تلريس التجلئة وإبااق محاوالت التحدي  والتنمية وغيالاك القالدرس علالى الاعالل والتالجثير 

 ولية.في الةا ة الد

في غمرس ذلكي دفع  الةيرورات الةياسية واالجتماعية الحركات اإلسالمية إلى الواج الةي 

بو ا ا االتجاهات األكةر تعليرا  عما يعتمل في قا  المجتمعات العربيةي إال أن ذلك لم يلغ 

من النا ية النظرية األسئلة التي كان يظن أن ا تجسيةية في  ين ظ ر أن الا راهنالة بامتيالا ي 

ومن النا ية العملية أفضى ذلك إلى انلشاف  جالم الشالقة القائمالة بالين مالا يمةلالا النظالام 

 الةياسي العربي في مقابل ما يتالع إليا الواقع المجتمعي العربي.

واإلسالالالم المقالالاوم أو اإلسالالالم المحالالرري بحةالالا العنالالوان الارعالالي ل الالذ  النالالدوسي هالالو أ الالد 

م الةياسي عن القيام بدور ي سيلجج المجتمع تعليرات هذا االنلشافي فاي  الة عجل النظا

ي في  الالة  إلى ممارسة دور  في التصدب للتحديات والم اطري وسيلون ذلك طليعيا  تماما 

مالالات واألسالس التالي تجعالالل * اإلسالالمي الالذب يناالالوب مالن النا يالة النظريالالة . علالى كالل المقوا

. ي بل ومحتوما   ذلك مملنا 

سالمية المعا رسي هو نتاج سيرورس تاور ونمو في أفلار بيد أن هذا الدوري عند الحركات اإل

وبرامج وتجارك هذ  الحركالاتي ف الو أ الد أدوار هالذ  الحركالات ولاليس كالل أدوراهالاي إال أن الا قالد 

 :ت تلف في تعيين موقع هذا الدور وف ما ومقاربتا ومقدار األولية التي يمةل اي ذلك أن

: تاور االتجاهات اإلسالمية. -  أوال 

غربي يعالاني مالن مشالاكل متراكمالة يالديدس التالدابل وال االورسي بالدت  مالن اسالتمرار  في عالم

 ات التجلئة والتعةر الحضاربي مرورا  باال تالت اإلسرائيلي لالةالاين وأرايالي عربيالة أبالرىي 

ض الدوت العربية في يالوون ا الدابليالة للتالدبالت األميركيالة المةالتمرسي و الوال  إلالى  وتعر 

ين الةاللاة والمجتمالع والتالردب المريالع فالي األويالا  االقتصالادية أ مة االنقةام العميقة ب

واالجتماعيالالةي وانلشالالاف العالالالم المربالالي أمالالام تالالداعيات العولمالالة الجارفالالةي دون كالالواب   مايالالة 

                                                 
ى فالالي العالالالم اإلسالالالمي بالالال  اإلسالالالميين  أو  * يا المالالرك باإلسالالالم الةياسالاليي ولمالالا يةالالم  ثمالالة مرتلالاللات نظريالالة أساسالالية لمالالا يةالالم 

 –ا يجرب تداولا بلةير من االلتلاس في المصال ي بعلارس   الحركات اإلسالمية األ الولية ي وهالذ  المرتلاللات الحركات اإلسالمية أو لم

 المااهيمي بنةا متلاينةي وفي أ يان بابتالف يديدي تشلال بلاية نظرية ل ذ  الحركاتي ومن ا: 
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فاعلة وإجراتات تلييف إيجابية. في ظل كل ذلك يودب اإلسالم دورا  فاعال  في التعليالر عالن 

ن الالذات يالد االسالت دافات الم تلاالة. فاإلسالالم ال وية وتوليد ديناميات نشاة للدفا  عال

نالات ال ويالةي  تالى وإن جالرى تليياالا وفال   ن أساسالي مالن ملوا في العالم العربالي هالو ملالوا

ال صو يات الوطنية أو إدماجا ب ا. بيد أن مالا يةالتدعي االسالتدران أن ذلالك الالدور يتجلالى 

وابالالتالف الليئالالة االجتماعيالالة الةياسالالية مالالن نا يالالةي  –متااوتالالا  تلعالالا  البالالتالف الرفيالالة الالريالالة 

 والةياسية من نا ية أبرى.

لالالذا يملالالن كمالالا ذكرنالالاي ف الالم االتجاهالالات الراهنالالة بو الالا ا تاالالورا  فالالي سالاليرورس اإلسالالالم غيالالر 

اج اإل الال يين فالالي ن ايالة القالرن التاسالالع عشالر ومالالع القالالرن  التقليالدب التالي بالر ت مالالع الالرو 

دأت فالي الظ الور فالي النصالف األوت العشرين أو مع الحركالات اإلسالالمية التمييريالة التالي بال

 من القرن العشرين. وف  التاور التالي:

اد اإل الال ي مةالل جمالات الالدين  الموجة األولى .1 الر عن الا رو  مالن اإلسالالم التمييالربي علع

األفماني ومحمد علد  وعلد الر من اللواكلي ومحمد رييد ويالاي منالذ ن ايالة القالرن 

ةالم  هالذ  الموجالة بمللالة ال االاك التاسع عشالر  تالى بدايالة القالرن العشالربي وقالد ات

الحضارب واإلجابة على التحديات التي يمةل ا المالرك والتاليالر بالليايالة التالي تضالمن 

إعادس الن وض وإ يات األمالة ومقاومالة االسالتلداد وإعالادس االعتلالار للعقالل والعلالم. لالذا 

 يملن القوت: إن هذ  الموجة  ضارية الاابع أكةر من ا سياسية أو ثورية.

انيةيالموجة  .2 رت عن ا أ لاك واتجاهات ذات ميل عقائدب دعالوتيي ي الدف  الة وقد علع

إلالى إ يالات اإلسالالم فالي ناالوس األمالةي والةالعي إلالى تاليال  الشالريعة علالر أساللمة 

النظالالالام الةياسالالالي واسالالالتلدالا بنظالالالام سياسالالالي إسالالالالمي ) ركالالالة  المجتمالالالع وتمييالالالر

أن نال الالأ أن اإلبالالوان المةالاللمين الةالالنيةي  الاللك الالالدعوس الشالاليعي( ومالالن الةالال ولة 

الةالالمة الماللالالة علالالى هالالذ  الموجالالة هالالو االهتمالالام العقائالالدب التمييالالرب الجالالذربي الالالذب 

 ياضي إلى نتائج سياسية.

ةي .3 الةالال ة الة وهالالي التالالي يالالل ل  تعليالالرا  عالالن بالالرو   ركالالات إسالالالمية مقاتلالالة ذات  الموجالال

اهتمالالالام تحريالالالرب نضالالالاليي أب أن دورهالالالا المقاتالالالل لالالالم يلالالالن فالالالي مواج الالالة النظالالالام 

في وجا العالدو المحتاللي ومنالذ ثمانينالات القالرن المايالي دبلال  هالذ  الةياسيي بل 

الحركات في عملية تاور في بناها وأفلارهالاي لتلالدو أقالرك إلالى  اليمة  ركالات التحالرر 

إسالالالالميي )علالالالى سالالالليل المةالالالات  مالالالاس فالالالي  –الالالالوطني للالالالن بمضالالالمون عقائالالالدب 

ةمة الماللة فلةاين و لك اللا في للنان(. وتلدو المقاومة والدور التحريرب هما ال

 على  ركات الموجة الةالةة.
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د وج تالا فالي النضالات  .  الد  ةالا  وفي موا اس ذلكي بر  اتجا  آبر سلايي وهالو أقالل تةيا

علالالى أسالالاس دينالالي بحالال ي وأقالالام قةالالمتا فالالي المواج الالة علالالى أسالالاس معةالاللرب 

اإليمالالان واللاالالري ونحالالا منحالالا تعميميالالا  فالالي تحديالالد األعالالدات الالالذين بالالدوا كجل الالة يالالديدس 

الالل علالالى نحالالو أسالالاس بالالالمرك وكالالل المتالالواطئين معالالا فالالي العالالالم االتةالالا  و هالالي تتمة 

اإلسالميي أو الذين ارتضوا موقف الحياد أو الذين ينتمون إلى تيارات أو طوائف أو 

.) ل هذا االتجا  بالقاعدس أساسا   ديانات ممايرس. )ويتمةع

العربيي وهالي  وتشل ل اتجاهات الموجة الةانيةيالتيارات األساسية الراهنة في العالم

ك سالالالدس الريالالالادس بالالالين االتجاهالالالات اإلسالالالالميةي ألسالالاللا مريالالالحة لالسالالالتمرار فالالالي تلالالالوت

تحالالديات ذات سالالمة تاري يالالة  ام الالا فالالي مواج الالةمويالالوعية تتصالالل أساسالالا  باليعالالة م 

 مةتديمة.

ي إال أنالا  .4 إلى جانا سيادس اتجاهات الموجة الةانية على واقع الحركات اإلسالمية راهنالا 

لالى سالا  المشال د اإلسالالمي تالارس أو تعتمالل فالي قاعالة تالالارس تلوينالات تااالو ع ثمالة

الالر عالالن ناةالال ا  أبالالرىي وهالالي تويالالك أن تتمةالالل فالالي اتجاهالالات محالالددس ومتمالالايلس أو تعلا

ب االالالاك فلالالالرب وسياسالالالي و يالالالوبي أو تتجلالالالى بن الالالا متااوتالالالة فالالالي  جالالالم انتشالالالارها 

 الا وتجثيرها. على سليل المةات تشلال ظاهرس  الدعاس المصريين الجالدد  بحلالم فاعليت

و جم تجثيرهاي اتجاها  إسالميا   الاعدا  فالي التعليالر عالن إسالالم أبالقالي غيالر سياسالي 

وغير موسةالاتيي يةالعى لاالت  فضالات  الالديني ال الا  بالارج  موسةالات اإلسالالم 

 .الةياسي  وموسةة األ هر

وهو بحةا تعلير  بتريك هايني ي اتجا   داثوب دون أن يلون لديالا مشالرو   داثالةي 

أب سعي إل ال  أو تجديالد فالي العقيالدسي فالحداثالة هنالا تمالارس  ألنا ال يناوب على

الالر في الالاي مالالع التشالالديد علالالى التالالدين لذاتالالا واألبالالالق والاردانيالالة والتالالوا ن  دون أن يال 

 الدابلي واالناعات والمصالحة بين المتعة الدنيوية والرو انية.

إلسالالمية إلالى من نا ية أبرىي ثمة نلو  متلايد لدى القواعد الشعلية لدفع الحركات ا

بلالالالورس وإنضالالالاج برامج الالالا فالالالي التمييالالالر الةياسالالالي والتنميالالالة االجتماعيالالالة واإل الالالال  

االقتصالالادبي ب الالدف االسالالتاادس مالالن الةقالالل الشالالعلي والةياسالالي ل الالذ  الحركالالات فالالي 

إ ال  وتحدي  اللنى المجتمعية والةياسية والحووت دون تااقم األ مات المتراكمة 

...  التي بلم   دا  بايرا 

ي قالد يشالل ل الةالمة الماللالة إن هذا  اللعد اإل ال ي بو الاا نضالاال  اجتماعيالا  تحالديةيا 

للموجة الرابعة من الحركات اإلسالميةي أو قد ينالدرج فالي علميالة مواتمالة  العلة إلالى 
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جانا الةمة التحريريالة للموجالة الةالةالة: للون مالا يتالدابالن ويشالل الن أريالية مشالتركة 

 في مواج ة الواقع العربي المج وم.

الراهنالالة  ات  علالالى مالالا سالالل ي يظ الالر معنالالاي كيالالف أن ف مالالا  معياريالالا  للحركالالات اإلسالالالميةبنالال

يقتضي دراسة مجموعة من العنا ر األساسية التي تةم  بإقامة تصنيف من جالي 

 ل ذ  الحركات واالتجاهات هي:

 عالقة هذ  االتجاهات بالتجديد في األفلار والمااهيم. .1

 الذب يتصل بالةيادس واالستقالت.عالقت ا بالمةتوى التحريرب المقاوم  .2

 عالقت ا باإل ال  والتحدي  الةياسي واالقتصادب والمجتمعي. .3

 موقا ا من المرك بو اا كتلة  ضارية م يمنة ومجموعة سياسات ومصال . .4

انية. : الدور اإلسالمي المقاوم في التجربة الللن ا  الة  ث

ليالا  علالى بالوض الحركالة اإلسالالمية تشلال تجربة المقاومة اإلسالالمية فالي للنالان نموذجالا  مةا

المعا رس ميدان النضات الوطني المةل   في سليل تحرير األرايالي المحتلالة. وفالي واقالع 

األمالالر لالالم تلالالن التجربالالة علالالى هالالذا القالالدر مالالن اللةالالاطةي إذ أن الالا اسالالتدع  إعالالادس تشالالليل كالالل 

اسالي واالجتمالاعي علالى قاعالدس أولويالة الالدور المقالاوم مةتويات التعاطي مع الواقالع الةي

 ناةاي كما أن ا استدع  إعادس إنتاج الالر الةياسي وف  يرورات هذا الدور.

ي يةالم  لنالا بتعيالين موقالع هالذ   إن إبضا  هذ  التجربة للمعايير األربعة المشار إلي الا سالابقا 

أعمالال  للليايالالة التالالي  التجربالة فالالي سالاللم تصالالنيف الحركالالات اإلسالالالميةي ويةالالم  أيضالالا  با الالم

 أجاب  ب ا هذ  التجربة على اإليلاليات الةياسية واالجتماعية التي واج ت ا:

فيما ي ص عالقة المقاومة بتجديد األفلار والمااهيمي لم تلترث المقاومة بالتجديد  .1

أو اإل ال  في األفلار الدينية والعقائديةي إنما  رف  إس ام ا إلى تجديالد األفلالار 

الةياسالاليةي فجعلالال  مالالن األمالالة إطالالار لمشالالروع ا الةياسالالي عويالالا  عالالن والماالالاهيم 

ت بالديموقراطية بو ا ا آليات يرورية لصيانة االستقرار  الجماعة أو الاائاةي وأقر 

دابل المجتمع وتنظيم سليم لعالقات االبتالف بين األ لاك واالتجاهات والاوائف 

أقامال  مصالالحة بالين الالالر في مجتمع تةالود  االنقةالامات واالبتالفالات. كمالا أن الا 

الديني وما وم الوطن رغم الحةاسيات اللةيرس التي تةيرها فلرس التجلئة في الالالر 

 الةياسي اإلسالمي.
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مالا  جوهريالا   .2  وت العالقة مع الدور التحريربي فقد جعل  المقاومة من هالذا الالدور مقوا

عالالن الالالوطن  ورباالال  يالالرعيت ا بالالاي واعتلالالرت أن اسالالترجا  األرايالالي المحتلالالة والالالدفا 

سالة تاالوق كالل الم مالات الملحالة األبالرى. وهالذ   واألمة والشعاي م مة تاري ية مقد 

الم مة التاري ية تحتاج إلى كتلة تاري ية للن وض ب اي واللتلة التاري ية هالي ما الوم 

تالالاليلاي تلالالالامليي يتشالالالل ل مالالالن م تلالالالف اتجاهالالالات األمالالالة أو الالالالوطن كافالالالة )دينيالالالين 

األيديولوجيالة التالي تحالدد  هي تتجالاو  الاروقالاتوعلمانييني مةيحيين ومةلمين(ي و

المنالقات في سليل لحمة سياسية تلتقي في الوظياةي ومن يجن هذا الما وم 

أن ال يقتصالالر فالالي تحديالالد المقاومالالة علالالى كون الالا إطالالارا  للتحريالالري بالالل يحيل الالا إلالالى إطالالار 

دابالالل المجتمالالع  للو الالدس الوطنيالالةي وهالالذا أفضالالى إلالالى تالاليلف مةالالارب التحريالالر والتو يالالد

دت تجربة المقاومة في للنان إجماعا  وطنيا  غير مةلوق وتملنال   الللنانيي وهلذا ولع

سال   معادلالة التالوا ن من اسالتعادس القةالم األكلالر مالن األرايالي الللنانيالة المحتلالة وكرع

 المحتملة. ست دافات المةتقلليةالراد  في وجا اإل

واالقتصالالادب: مالالا   الالوت عالقالالة المقاومالالة بالالالتميير الةياسالالي واإل الالال  االجتمالالاعي .3

يةتدعي االنتلا  والتقدير في تجربة المقاومةي أن ا فصل  فصال  تاما  بالين مشالرو  

التحرير ومشرو  تميير الةلاة أو إ ال  اي ذلك أن مشرو  التحرير تو يالدب فيمالا أن 

 نشدان الةلاة مشرو  بالفي وانقةامي.

 2000حريالر فالي أيالار مالن العالام بيد أن نجا  المقاومة في مةارها النضالي و الوال  إلالى الت

ي هالو مالليج مالن ساللاة معنويالة وأبالقيالة وسياسالية فائقالة  مي قد أنتج مجاال  سلاويا  با الا 

الةالالالالاوس والتالالالالجثيري يملالالالالن أن نةالالالالمي ا بجن الالالالا سالالالاللاة مالالالالن دون سالالالاللاةي وهالالالالي امتللالالالال  

مشروعيت ا األبالقية علر المصداقية والنجا ي وعلر ما يملالن أن نةالميا با رانيالة نضالالية. 

علالالى مجمالالل المةالالار الةياسالالي العالالام للالاللالدي فلالالات الموقالالف مالالن  قالالد كالالان لالالذلك تالالجثير و

لال   المقاومة إ دى الةمات الجوهرية للوطنية الللنانية في ما وم ا الراهني كما أن ا تحو 

 إلى قيمة محددس وياباة للةياسات الرسمية المعتمدس.

سياساليا  سالعى إلالى تحالدي   كل ذلك ال يتناقض مع  قيقة أن هذ  المقامة أطلقال  باابالا  

الةلاة من بالت الدعوس إلى إلمات طائايالة النظالام الةياساليي و اولال  أن تحالد مالن فةالاد 

الالقة الةياسالية وتصالدت للةياسالات النيوليلراليالة فالي المجالات االقتصالادبي ودعال  إلالى 

تدعيم الةياسات االجتماعية في رسم التوج ات االقتصادية وتقييالد سياسالات ال ص صالة 

وبنالات  دهاي وتحدي  النظام االنت ابي والتركيل على اإلنمات المتالوا ن وتنميالة األريالافوتريي

اقتصاد إنتاجي يةتند إلى اللراعة والصناعة دون االقتصالاد علالى اقتصالاد ال الدمات. وإلالى 
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جانا كل ذلالك فقالد أسةال  المقاومالة عالددا  كليالرا  مالن الموسةالات ال دماتيالة واالجتماعيالة 

لالهتمام بالالجر ى والمعالوقين وأبنالات الشال داتي وبنالات المةتشالايات واإلنمائية والصحيةي 

اال تالت وتعليد الارقات وإيصات الميا  إلى  ومةاعدس الاقراتي وبنات الليوت التي ي دم ا

المنالالالاط  المحرومالالالة والاقيالالالرس وتريالالاليد المالالاللارعين ومةالالالاعدت م علالالالى تحةالالالين إنتالالالاج م 

ائي موا ن فالي ظالل تللالو الةاللاة وفشالل وتصرياا. وقد يل ل ذلك نوعا  من اقتصاد إنم

 سياسات ا التنموية.

:  وت الموقف من المرك.  رابعا 

ات ال تلاينات في ا  ي أب بما هو كتلة مترا ة  م  لم تتعاَط المقاومة مع المرك بو اا وا دا 

وال ابالالتالفي بالالل رأت إليالالا بمالالا هالالو متعالالدد وم تلالالفي ألنالالا ال ينضالالوب فالالي إطالالار قةالالمة 

ن هالالذ  القةالالمة بنظالالر المقاومالالة ال تتجسالالس علالالى قاعالالدس دينيالالة. لقالالد سياسالالية وا الالدسي وأل

قالالدم الصالالرا   رفضالال  المقاومالالة باسالالتمرار مقولالالة  الالدام الحضالالاراتي كمالالا أن الالا رفضالال  أن ي 

الدولي بو اا  راعا  بين المةيحية واإلسالمي فالماابقة بين المرك والمةيحية تلةيط 

م تاةالاليرا  لالالديناميات إنتالالاج  سالالاذج للتشالالليالت الحضالالارية المعا الالرس فضالالال  عالالن كونالالا ال يقالالدا

نات ولية  نتاجا  و يد اللعد.  الةياسات التي يلدو أن ا وليدس كل معقد من الملوا

هلالذا جالرى التمييالل بالين مالا هالو سياسالات أميركيالة ومالا هالو سياسالات أوروبيالةي وبالين مالا هالالو 

نا يالة  لومات من نا ية وما هو اتجاهات فالي الالرأب العالام وموسةالات مجتمالع مالدني مالن 

 ثانية.

فالالي الواقالالعي إن الموقالالف الةالالللي مالالن أميركالالا يلالالاد يلالالون عامالالا  وسالالائدا  فالالي المجتمعالالات 

ما أميركالا إلسالرائيل وإلالى  العربية واإلسالميةي ومرد ذلك إلى الدعم غير المحدود الذب تقدا

ي باإليالافة علالى  تماهي موقاي ما وإلى تماية ممارسات ا العدوانية و مايت ا دبلوماسيا 

إن لدى يعوك المناقة انالاعا  عن  الورس أميركالاي هالو وليالد سالتين عامالا  مالن التحالالف  ذلك

الدكتاتوريات العربية )على  د تعلير بوش ناةا(ي لالذلك أميركالا هالي المةالوولة  بين ا وبين

عالالن الحالالووت دون التاالالور الالالديموقراطي فالالي العالالالم العربالالي وعالالن عالالدم االسالالتقرار فالالي آن. 

ال يمنة في العالم والةعي للقاليالة الوا الدسي والتالدبل فالي  فضال  عن كون ا رمل سياسة

يالوون المجتمعالالات األبالالرى واالسالالت دام الماالالرط للقالالوس واعتمالالاد سياسالالة الحالالروك المتنقلالالة 

 و وغ الةياسات بنات  على ا دواجية المعايير.

ن في المقابلي لقد بدا الموقف األوروبي تجا  قضايا المناقة العربيةي أكةر تمالايلا  وإن يلال

ال يلات دون ما تتالع إليا يعوك المناقةي إذ أن تاالوير الموقالف األوروبالي تجالا  القضالية 

الالةاينية والقضايا األبرى وجعلا أكةر فاعليالة وعدالالة سيشالل ل عنصالر تالوا ن مالع االنحيالا  
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ت في الا فرنةالا دورا   يويالا  فالي  1996األميركيي وكانال  تجربالة تاالاهم نيةالان فالي  التالي أد 

للمالالالدنيين  تاالالالاهم الالالالذب أفضالالالى إلالالالى تقييالالالد االسالالالت دافات اإلسالالالرائيليةالو الالالوت إلالالالى ال

الللنانييني قد كشالا  إلالى أب مالدى يملالن أن يالودب األوروبيالون دورا  إيجابيالا  فالي مةالاعدس 

يعوك المناقةي كما أن التمايل النةلي للموقالف األوروبالي عالن الموقالف األميركالي تجالا  

لى العراقي فضال  عن التحوالت ذات الداللة القضية الالةاينية ورفضا الحرك األميركية ع

التي بلم  ذروت الا فالي المظالاهرات المليونيالة فالي أنحالات م تلاالة مالن أوروبالا للتعالاطف مالع 

الالةاينيين تالارس ولالرفض الةياسالات األميركيالة تجالا  العالراق تالارس أبالرىي كالان محالل مراقلالة 

د  ةالن نصالر اللالا إلالى يعوك المناقةي األمر الذب دفع بقائالد المقاومالة الةاليوتقدير من 

 الدعوس لالهتمام ب ذ  التحوالتي والعمل على استراتيجية  وار مع الرأب العام األوروبي.

ط الضوت على أهمية بنات  وار أهلي بالدرجة األولىي بالين اتجاهالات وقالوى  إن كل ذلك يةل 

ون الالا ومنظمالالات المجتمالالع المالالدني فالالي كالالال العالالالمين األوروبالالي واإلسالالالميي تمتالالد مالالن 

ريا المااهيم والرفى والقراتات للليايات التي يلنى علي ا االستقرار العالالميي و الوال  تق

إلى توسيع قاعدس المصال  المشتركة بين ما )ثمة ملادرات في هذا االتجالا  يجالرب التحضالير 

ل الالا عمليالالا  مالالن قلالالل موسةالالات إسالالالمية وأوروبيالالة(. األمالالر الالالذب يجعالالل مالالن العمالالل علالالى 

ات  .استراتيجة  وار بن   وجدب وفاعلي م مة ملحة ومشتركة أوروبيا  وإسالميا 

                                                                       

 


