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 تمهيد اعم: 

ادلعوية اإلصالحية، واكن للهزيمة اليت منيت بها  منذ قرن من الزمان بدأ تكثَََّف ظهوُر املبادرات  
العثمانية وتفكيكها، اكن   إلغاء اخلالفة  تبعها من  العاملية األوىل، ثم ما  العثمانية يف احلرب  ادلولة 

مجاعة    ذللك أثر واضح ومبارش يف ظهور أوائل املنظمات اإلسالمية الصغرى والكربى، ومن أبرزها:
ت من اهلند،مجاعة اإلخوان املسلمي اليت انطلقت من مرص،ومجاعة انلور  اتلبليغ وادلعوة اليت انطلق

وتناسلت يف   املبادرات  هذه  مثل  تالحقت  اهلندية..ثم  القارة  شبه  اإلسالمية يف  تركيا،واجلماعة  يف 
 خمتلف األقطار العربية واإلسالمية، ثم امتدت إىل سائر أحناء العالم. 

النشأة وحىت    فقد دأبت منذاإلسالمية،  ت  مركزية دلى احلراك  قضية    واليزال مرشوع انلهضة  اكن فقد  
األمة واستعادة جمدها ونموذجها احلضاريَّ اذلي عرَ   تقديم  ىلعن  اآل فه  الرؤي تلحقيق نهضة هذه 

جتارب  تنوعت  العالم لقرون طويلة، وقد جرت يف هذا انلهر مياٌه كثرية، وتراكمت خربات واسعة و 
ها من نقص وقصور تطلب منها تصحيح املسار تلكون مستحقة لقيامها  عديدة كشفت عما يعرتي 

ُكنتُْم  }املنضبط بالسنن، واملستويف لرشوط خريية األمة    رها يف عملية االستئناف احلضاري لألمةادوأب
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ َخرْيَ أ  . [110آل عمران: { ]َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

أن تقود سفينة األمة اإلسالمية إىل الغاية املرجوة ىلع    احلراكتفقد اكن األمل وما زال معقودا  ىلع  
صىل   الطريق الصحيح، املوصل إىل شاطئ األمان، ومعها "ابلوصلة" اهلادية من كتاب اهلل وسنة رسوهل

  ، واالجتهاد املاكيفء واتلجديدملفصلة من رشيعة اإلسالم وتراثه اخلادل، و"اخلريطة" ااهلل عليه وسلم
 . املعارص

أن تصل بالسفينة إىل الشاطئ املأمول    قد تعرثت يف مسريتها ومسالكها اإلسالمية    احلراكت  بيد أن
نفسها، ألن  كبرية املعقودة عليها، واليت رجاها انلاس منها ورجتها يه من  واملأمون، وحتقق اآلمال ال 
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هلا وىلع رأسها القيام بعملية املراجعة الشاملة واتلقييم  حتقيق ذلك اآلن يتطلب رشوطا  وآيلات أوَّ
 املنصف. 

عوامل  دون إغفال للادلقة    مرااعة االنصاف وحتري إن من يتعرض لقضية املراجعات يتحتم عليه  
اخلارجية، بيد أن هذه الورقات ستتعرض ألسباب اإلخفاق اذلاتية من  إهمال للمعطيات  ادلاخلية و

 سبل ادلواء.  ، وتتلمس مواطن ادلاءتقف ىلع بعض  حماولة أن ذاتها احلراكتداخل 

 مدخل مفاهييم: 

 اإلسالمية:   ة احلرك (1

املنظم، املنبثق عن ضمري األمة، واذلي يمتلك منهجا     اجلمايع  ،العمل اإلساليمجمموع    يقصد بها 
ال   "األعمال"  خالل  من  أهدافه  تلحقيق  وآيلات  ووسائل  عن  " الشعارات" وخططا   بصدق  واملعرب   ،

 . وخرييتها نهضة األمة  ا إىلوطموحاتها املتجددة، سعي  عقائدها الراسخة، وقيمها اثلابتة، 

وأشمل، حيث يشمل    أعمُ   بيد أن مفهوم الصحوة مفهومٌ   ،ويرتبط املفهوم ب " الصحوة اإلسالمية"  
إسالمية وليس    صحوة    إسالميةٍ   ، فلك حركةٍ ا  اتليارات اإلصالحية والفكرية مجااعت اكنت أم أفراد

 العكس. 

ختزتل اإلسالم فيما تراه اليت    اإلسالمية يه "مجاعة من املسلمي" وليس "مجاعة املسلمي"  ة احلركو
  ، بمرجعية اتلأسيس قرآنا وسنةوإن اكنت تستهدي  فيه  ،  تطبيقما تمارسه من  ومن اجتهاٍد يف فهم  

 فيه. ال عصمة  وتزنيله ىلع الواقع يظل جهدا  برشيا    ،هلفهمها  بيد أنَّ 

يقتيض منها االخنراط يف املجتمع،  مما  ،  يف أصلها  اجتماعيةٌ   اإلسالمية يه حركةٌ   ةاحلركأن    ومعلومٌ 
ملتمسة احلكمة من    بي ادلولة واملجتمع.الراشد  م اتلوازن  يتق   حبيثواكفة جماالت معاش انلاس،  

 اإلرث اإلنساين انلافع والواعء احلضاري اجلامع. 
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شامال ، مناسبا للزمان واملاكن، موافقا     احضاري  نهجا    اإلسالميـة  ةاحلرك   مرشوع أن يكون    األصلو
د فكرها، ويستنفر قواها الفردية واجلماعية، ويعبئ قدراتها وطاقاتها   د عقيدَة األمة ويُسدِّ للحال: يرشِّ

بنهضةٍ  العظيمة  للتحديات  تستجيب  األمة حبيث  دفع  أجل  موقع  راشدةٍ   للفعل.. من  بها  تستعيد   ،
ا : بادلعوة وابليان، وعمليَّا : بتحقيق املبادئ واحلقائق يف واقع انلاس  الشهود احلضاري بي األمم.. نظريَّ 

 املعيش. 

 ستئناف احلضاري: اال (2

  بذلك ويقصد  .  تقصريبعد    بعد كبوة، وإجنازٌ   بعد مجود، وصحوةٌ   بعد انقطاع، وجتددٌ   ستئناف وصٌل اال
ريادتها، وإيقاظها من    وإاعدتها إىلتسىع إلقالة األمة من عرثاتها،  اجلهود واملسارات املختلفة اليت  

وحتويلها من حالة    ،احلضاري   والفعل  دائرة اتلمكي  إىلغفوتها، ونقلها من دائرة اإلماكن احلضاري  
يمثل جهود مساراٍت ،  الفاعل  حالة الشهود  إىل  املاثل  الوجود تتاكمل    خمتلفةٍ   واالستئناف احلضاري 

فيه تتعاضد  بينها،  بها أعالمٌ اليت  اجلهود    افيما  تياراٍت   ورموزٌ   قام    خمتلفة   وإصالحيةٍ   فكريةٍ   تمثل 
 من هذا املسار. فاعال  ااإلسالمية جزء  احلراكتوتشلك لألمة  احلضاريَّ  تنشد االستئناَف 

 املراجعات:  (3

  فعالٍ   ، ويكون ذلك عن طريق منهٍج املنصف والعادلالفحص واتلدقيق واتلقييم  يقصد بها عملية  
ىلع  مل  تيش  إذدون غريه،    أن يكون اعما  وشامال  ال يقترص ىلع جمالٍ   ينبيغو  ،شفافنظام رصد  و

املعطيات،  ا  وترجيح   وحتليال    دراسة  ،  ةواحلركم  ظُ وانلُ   الفكرثالثية   استيعاب  بعد  وضع  و، 
انلفس  بدءا بأمرا  فطريا  ورضوريا  سواء ىلع مستوى األفراد أو اجلمااعت،    كذلكوتعد  ،  ستنتاجاتاال

فعل "املراجعة" يف  ، ويدخل واملراجعة اجلماعيةواملاكشفة   ، واملحاسبةواألوبة اتلوبة وانتهاء ب اللوامة، 
 ىلع بصرية.   ةبغرض استئناف املسري فروض الكفاية

قبل أن تنتقل إىل دائرة األفاكر  وتزكية الوجدان وتمحيص املقاصد،  انليات    بتصحيح وتبدأ املراجعات  
 واملواقف.  واألسايلب،واملناهج، واخلطط واملشاريع، والقيادات، 
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  وانسيابية االتصالِ ، ، واملأسسةومن ثمار املراجعات إحالل الشفافية، وإرساء قواعد اتلداول السليمَّ 
 . حتدث أثناء املمارسة  قد والقاعدة، واالستدراك ىلع الفجوات اتلنظيمية اليت  القمةبي  واتلواصلِ 

 

 : ودواعيها  رضورة املراجعات 

ليست    احلراكت، فا  باحلركة اإلسالمية املعارصة اهتماما كبري  القوى الفاعلة واملؤثرة يف العالماهتمت  
صعود اإلسالم    وظلوما يزال بي القوي العظىم وادلول الصاعدة.    عن اتلنافس احلاد اذلي ظلَّ   بمعزلٍ 

أصال    لدلين  املعادين  من  أو  األخرى  وادليانات  الِملل  ألصحاب  هاجسا   يشلك  احلضارية  وغلبته 
 العلمانية. و  اإلحلادية لالجتاهاتاملتبنيي 

األمة حايلا  وتشلك   بها  تمر  اليت  وادلقيقة  الفارقة  الزمن    احلراكتوتواجهها    ،املرحلة  اإلسالمية يف 
واستنهاضا    لمستقبل،ل  ا  عرب املسري واسترشافل   ا  حتوالت اعملية متسارعة تقتيض استلهام  مناملعارص  
تلمس  ،  اإلنساين والعمراين  االستخالففاعال ملهمة  وأداء   للهمم،   تفرض رضورة  أسس  ويه أمور 

م االعوجاج إن وُ بما ي  أو تنظيمية،  اكنت أو فكرية    سياسية    املراجعات بميادينها املختلفة عالج  ي جد وقوَّ
  بيق هل القوة واحلصانة بما يد مساره،  يشِّ ر م خطاه، وتُ يوترس   عيد إحياء املرشوع ي و  ،انلقص إذا حدث

من االستمرار وابلقاء، وحتدي   احلراكت هذه  وبذلك تتمكنواملناعة واحلماية والفاعلية واتلمكي، 
 . ارواالندث  اللِ االضمح  عوامل

 : وعلميةٍ  وأخالقيةٍ   ودعويةٍ   دينيةٍ  يف كونها ذات طبيعةٍ  أهمية املراجعاتوتربز 

   دينية:
ُ
رٌ } واتلوايص باحلق    رنا بإسداء انلصِح مِ حيث أ نَت ُمَذكِّ

َ
ْر إِنََّما أ

َوتََواَصْوا  }،  [21{]الغاشية:فََذكِّ
رْبِ  ادلين انلصيحة قلنا: ملن يا رسول  " قول ملسو هيلع هللا ىلص:  واحلديث الرشيف ي   [3العرص:  ]  بِاحْلَقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

   . (1) " اهلل؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلمي واعمتهم

 
ة برقم  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة المسلمين، ومسلم في كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحـ   1

55 . 
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ُ  أحقَّ  حيث أنَّ  دعوية: •  سدي انلصح واتلذكري هم العلماء وادلاعة. من ي
ْصاَلَح َما اْستََطْعُت  }بتبرص العيوب والسيع إىل استدراكها وإصالحها    أخالقية: • ِريُد إِالَّ اإْلِ

ُ
إِْن أ

ِ  إِالَّ  تَْوِفييِق  َوَما ۚ   ُْت  َعلَيْهِ   ۚ   بِاّللَّ ِنيُب  َوإيَِلْهِ  تََوَّكَّ
ُ
   .[88هود] {أ

رهوى  وينىق من كِّ   اعوجاجه،من   املنهج حىت يستقيمَ  :وعملية   علمية  •  صفوه.  يعكِّ

ومن املهم ـ يف هذا السياق ـ اتلأكيد ىلع أن مثل هذا انلقد جيب أن يكون باإلنصاف للنفس وعدم  
بالفضل   السابقي  لعطاءات  باتلنكر  تكون  األ  ينبيغ  املراجعة  أن  كما  اتلجرد.  بدعوى  اتلحامل 

تقـدر   أن  جيب  بل..  واتلجربة.  اإلجناز   احلراكت واخلربة  وسالف  الكسب  يف    مايض  مأسورة  غري 
 . املنشودٕاطارهما، وال مفتونـة بهما عن واقع احلال ومثال املستقبل 

، ومرشدا  للتجارب،  والعملفمن املعلوم أنه ليس اكنلقد اذلايت حاميا  للكيان، وموسعا  آلفاق الفكر  
العاطيف    واالنفعال ىلع اتلقليد األعىم،  وراعيا  للمنجزات. أما التسرت ىلع العيوب، وتشجيع األفراد  

دون فحص أو مراجعة؛ فهو ٕافراٌغ للك سيٍع ٕاىل اخلري من حمتواه ومضمونه! كما جيب علينا دوما أن  
القوةىلعنتعرف   نقاط  عند  ونتوقف  واملشالكت،  العلل  أيدينا ىلع  ونضع  واتلجاوزات،  األخطاء    
 تاحة فنستثمرها.  فنتوقاها والفرص املالضعف نقاط و فنمكنها

 وتتمثل أهم دوايع هذه املراجعات كذلك يف مقاصد لكية أهمها: 

 الوفاء بواجب الشفافية واتلوثيق الصادق واتلنوير املعريف ألمتنا.  .أ

 .اكفة إرساء مبدأ اتلقييم واتلقويم املوضويع للكسوب واإلخفاقات ىلع املستويات   .ب

 انكفاء أو تراجع عن ساحة اتلفاعل واتلأثري واتلبادل. أخذ العربة واستئناف املسري دون ج. 
الكربى  د.   القضايا  للحركة وجهدها يف  الفكري  املوقف  االقتصادبيان   –والعدالة االجتماعية    مثل: 

 اتلعليم واملرأة والشباب.  –العالقات اخلارجية  –اهلوية  – احلكم واملشاركة السياسية  –السالم 
 احلراكت يف احلكم باستقامة وعدل.تقييم جتربة ه. 
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يف املجتمع منذ النشأة ومواقفها يف املراحل اليت شلكت منعطفات اإلسالمية   احلراكت  خربةرصد آثار و.  
 مهمة يف مسرية األمة. 

توفري أساس معريف وعليم إلجراء اتلغيريات املطلوبة يف آيلات العمل ووسائله، واالستجابة لواقع  ز.  
 وتطورات املآل حارضا  ومستقبال .احلال  

 

 منهج املراجعات: 

مفرداته وجتلياته   احلريك بكللواقع ومستقرئا ل ابعوستما   نقدي املراجعات منهجا  حتليليا  منهج يعدَّ 
ىلع إماكنيات  والقضايا وقوفا  املشاك  وعميقة حميطا ب  صحيحة    الواقع قراءة    لقراءة  ساعيا وتمثالته،  

واتلعرف  بثوابت الرشع  ، ىلع أن يراىع يف ك ذلك االلزتام  مواطن اخللل والقصورو نفسها    احلراكت
 تغريات الواقع. ىلع م

 جماالت املراجعة وقضاياها: 

الفكري واتلنظييم    ثالث جماالتاملتمثلة يف  نرصد أهم املعالم يف فقه املراجعات،    وجب علينا أن
 أرحب.  ومستقبل، نراها الزمـة االستحضار واالستصحاب، من أجل حارٍض أفضل  والسيايس

حباٍل إىل اتلغطية ىلع    يمكنهاال  وكيانها السيايس واملآخذ الكثرية عليها يف األداء،    احلراكتأخطاء  إن  
ورقيها، وإذ نذكر تلك األخطاء    امتهحتسب لصالح أ  اليتجهودها ، ومنجزاتها ومكتسباتها اتلارخيية  

ىلع  لم تتخلف يف انطباقها    اليتالسنن وانلواميس الكونية    ختضع ملزيان  االسالمية  احلراكتجتربة  فإن  
منها عوامل اتلعرية مثل:    نالت فقد  ،  مل عليها  فإن السنن ال حتايب أحدا تعطي من عمل بها وع،    أحد

عن   والغفلة، تأخر وترية األداء واحلساب، والركون إىل السلطة وادلنياو ،تقاعس الرماةو  طول األمد،
 . واحلارض وحتوالتهأخذ دروس اتلاريخ وعربه 

اإلسالمية يف مسارها الطويل قد اختذت منهجا  حاولت به جتنب العرثات    احلراكتمن أن    وىلع الرغم
، وابلىلمهما بلغ كماهل حتما  سيعرتيه انلقص    برشٍي   اليت أصابت اتلجارب من قبلها، إال أن ك فعلٍ 
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 يَ ) لك اتلجارب اإلنسانية يؤخذ منها ويرد، واحلكمة ضالة املؤمني وأوىل األبلاب.  و
َ
ِ هَ يَّ ا أ وا  نُ آمَ  نَ يْ ا اذلَّ

ِ  اءَ دَ هَ شُ   ِط سْ قِ الْ بِ   ْيَ امِ وَّ ا قَ وْ نُ وْ كُ   .135سورة النساء/ (ّلِلَّ

 

 

 املجال الفكري:   أوال :

 : اتلدين قصور ادلين و كمال بي .1

انتمائها للمرجعية اإلسالمية قد تماهت معهاإ  من خالل اكسابها    ن بعض احلراكت اإلسالمية يف 
وممارساتها وصف   الواعية    العصمةملنهجها  واملراجعة  اذلايت  انلقد  بمهمة  انلهوض  أعجزها عن  مما 

، ونستهدي يف هذا بقول انليب صىل اهلل عليه وسلم )أنزهلم ىلع حكمك فإنك ال تدري أصبت  ابلصرية
هديت فيه  ف   ايلوم وال يمنعك قضاء قضيته  اهلل عنه )  عمر رض وبما أثر عن  ،  (2) حكم اهلل أم ال(

أن   يف    فيه  ترجعلرشدك  اتلمادي  من  احلق خري  ومراجعة  يبطله شئ  ال  قديم  احلق  فإن  احلق؛  إىل 
 .  (ابلاطل

كما اكن الشعار اذلي تبنته احلراكت اإلسالمية وصار علما عليها "اإلسالم هو احلل" قد أوقع يف مجلة  
البرش فهما  من االتلباسات حيسن الوقوف عندها بليان الفرق بي كمال ادلين وحيا هاديا وقصور  

قُْل ُهَو ِمْن  }حىت ال حيال الفشل يف اتلأصيل واتلزنيل ىلع الرشيعة ذاتها  وممارسة بمقتىض اتلدين،  
نُفِسُكمْ 

َ
أن  ، كما قد يلتبس األمر من ناحية أخرى حينما يعتقد ابلعض  [165{]آل عمران:ِعنِد أ

هذا الشعار يشري إىل توفر أجوبة جاهزة ىلع ك أمر، علما بأن الرشيعة الغراء قد وافتنا  بهاديات  
ما هو   أزيل مطلق ىلع  ما هو  تزنيل  البرش  واجتهاداتهم  ملمارسات  لكَّية ومسارات جامعة وتركت 

م، وال تكون  عرصي حادث، ومن ثم فإن أي فجوة قد حتدث يف اتلطبيق حتال ىلع املسلمي ال اإلسال
 حجة عليه.  

 
 . (1731أخرجه مسلم )ـ   2
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   :يف اخلطاب   مجوٌد يف الفكر وتقليد .2

تستديع اخلطاب والشعارات القديمة،    كثريا مااإلسالمية أنها    احلراكتاغلب    مما هو مالحظ ىلع  
ذلك أن ثمة ضعف كبري يوجد    وخطاب مواكب يصل األصل بالعرص،  جتديديَّ فكر  ك  من  وتتخوف  

وربما  ،  احلضاري   والشهود  اتلجديد الفكري ىلع اعتقه انلهوض بَمهمةمن حيمل  خاصة    احلراكتداخل  
وقصور    أعضائها  دلى  الفكري  واتلثقيف  باتلنشئة  تقوم  اليت  املصادر  أهم  إغفال  إىل  ذلك  يعود 

،  وقد  غاياتحتقيق املقاصد والبما يؤدي إىل  عدم القدرة ىلع بلوغ الفاعلية يف السترشاف قدرات ا
لم  ن  إ  ،إىل اتلجديد تقابل باتلهميش  اليت تدعو  احلراكتمن داخل    اجلهودن معظم  يرجع أيضا إىل أ

الة،  الفعلية ويكن بالتشكيك والتشويش، مما يدفع جل املفكرين إىل العزوف عن املشاركة     وما الفعَّ
 والعزوف عن القيام بأدوار فكرية فيها؛ بما جييب عن ذلك التساؤل  احلراكتإىل ترك    باللكيةيدفعهم  

 ؟!"احلراكت" ملاذا يرحل املفكرون عن  املهم

 ضعف منطق ابلدائل:  .3

أورث عجزا يف االجتهاد الفكري واحلريك تأصيال وتزنيال وجعل تلك احلراكت   إن غياب فقه ابلدائل
  ؛حنو قد يفيض إىل الشلل واتلوقف عن املمارسة الراشدة والفعالة  ومعضالته ىلع جتابه حتديات الواقع  

إذ أن تصورات ابلدائل اغئبة ومفقودة، بدال من أن تكون جاهزة ومعدة سلفا يقوم عليها املختصون  
املعقد  واخل  للواقع  استجابة  املتنوعة،  القضايا  يف  املصريية  وقراراتهم  للممارسة  خياراتهم  يف  رباء 

 واملتجدد.  

 عجز عن إدارة االختالف واتلنوع:   .4

إن نظرة كثري من هؤالء اذلين ينتمون إىل تنظيمات احلركة اإلسالمية إىل مسأليت االختالف واتلعدد  
باعتبارهما أمرا سلبيا أدى إىل اتهام املخالفي والتشنيع عليهم، وتضييق اخلناق باسم اآللة اتلنظيمية  
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انلفوس   نفرة يف  أورث  ما  اتلنظيم، وهو  اخلصومة  وتماسك  بابا  وانفاكاكوفجرا يف  وفتح  الُعرى   يف 
 واستغالهل.    خلصوم اإلسالم تلوظيف ذلك

افتقار  دارة االختالف واتلنوع  اإلسالمية ملناهج واسرتاتيجيات وآيلات إل  احلراكت  ويعود ذلك إىل 
متفق عليها،    وقيمٍ   وفق أصولٍ   إجياد وسائل حلل اخلالفات ادلاخليةواتلعدد مما أفقدها القدرة ىلع  

ا حُتتَوى  والربامج(  حبيث  األنظمة  أو  األفاكر،  أو  باألشخاص،  تعلقت  )سواء    باالستيعاب خلالفات 
 . ةاملسرية، أو احنرافا  عن الوجه يف يف ابلنية، أو تعرثا   حتدث انشقاقا   حبيث الواملرونة واإلجيابية؛ 

 

 

 السيايس:   : املجال ثانيا  

 : السيايسوالويع دراك اإلضعف  .1

اليتمتعون بإدراك سيايس عميق  ؛ حيث  اإلساليم  كثريا  من  العاملي يف احلقلهناك ضعف  أصاب  
مما أفقدهم ثقافة سياسية للتعامل  يف املحاضن الرتبوية وبرامج اتلثقيف  أو تنشئة سياسية واسعة  

، وكذا ضعف الويع السيايس باألصول والقواعد والسنن مع الواقع السيايس وتعقيداته ومتغرياته
والقواني اليت حتكم مساره، فضال عن ذلك توقف هؤالء عند تراث سيايس قديم يصلح لزمانه  

أحدهما استغرق يف الرتاث وتفصيالته    :ناعن ذلك طرف  نتج و  وال يصح اسقاطه ىلع واقعنا املعارص ، 
الواقع   اتلعامل مع  السياسية من دون مردود حقييق يف  واملسائل  القضايا  الطرف    املعارص،يف  أما 

اتبع   فقد  ب  املسالك اآلخر  وولع  الغربية  املوقف  وغضيضها  ها  غض السياسية  افتقاد  إىل  أدى  ما 
الصحيح اذلي يستند ىلع ثبات املبادئ والغايات يف أصونلا املرجعية والويع باملتغريات وراعيتها  

 عند اتلزنيل واملمارسة.   

 ضعف األوعية الرتبوية للحد من فتنة العمل العام:  .2
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بيد  ،  والصرب ىلع فتنة ابلأساء والرضاء  املغارم   بتوطينهم ىلع حتمل  منتسبيها  يف تربية  احلركةاعتنت    
،  ىلع انلفوس   املغانم وفتنتهاقد تقارصت يف العناية براعيتهم وإحاطتهم من خطورة  دبيات  أن هذه األ

معة املقرتنة بالعمل  للحد من فتنة األضواء والشهرة والسلطة والسوهو أمر أخل باتلوازن املطلوب  
 العام.  

 

 

 يف قراءة موازين القوى:  خلٌل  .3

خفاقات اليت وقعت فيها احلراكت اإلسالمية مرتبطة باخنراطها ىف تدافع سيايس لم تستحرض  إن اإل
سواء من تربص املنافسي ادلاخليي واخلصوم اخلارجيي، ولم تقرأ موازين القوى ادلويلة    مقوماته

الفكري  تداعيات ىلع اإلمن  شك فإن هذه االنزالقات قد اكنت هلا    أدىن  واإلقليمية، ودون شعاع 
 ماكنيات العمل يف هذه املجاالت. إواثلقايف وادلعوي لإلسالميي وتضييق 

 بي الفشل واإلفشال:  السياسيةاتلجارب  .4

بة، بعضها يرجع إىل القيود املوضوعية، وبعضها  دواع  أسباب احنسار األحزاب اإلسالمية  إن من   مركَّ
األنظمة   أيدي  ىلع  ادلموي  االستئصال  محالت  املوضوعية  القيود  فمن  اذلايت.  القصور  إىل  يرجع 

وغري ديمقراطية، واملوقف ادلويل املعادي    القمعية، واملنافسة غري الرشيفة من قوى علمانية فاشية
 .للهوية اإلسالمية

املعلنَة،   باملبادئ  االلزتام  يف  بالرخاوة  األخاليق  الرصيد  يف  اتلفريط  اذلايت:  القصور  جوانب  ومن 
السياسية أمام دهاء ادلولة العميقة، وسوء اتلقدير السيايس واإلسرتاتييج، وابلؤس القيادي    والغفلة

 الُمهدر للُفرص واإلماكن. 

 انلاعمة و الصلبة  تي:بي بناء قوخلل يف اتلوازن  .5
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بناء القوى انلاعمة مما أدى إىل خلل يف    ىلعبل ركزت    ،الصلبةبلناء القوي    أهمية    احلراكت لم تول  
يف خانة املعارضة    اغبلا  احلراكتمن اتلوازن بي القوى الصلبة والقوى انلاعمة، ولعل وجود    حالةٍ   إجياد

هدم ابلاطل    ىلعجعل اجلهود منصبة  مما  جعل تصورها عن إدارة ادلولة يفتقد إىل الواقعية والرشد،  
 اهلدم عند احلراكت أقوي من ابلناء.  ، فاكن سياقحساب بناء احلق ىلع

 

 

 ىلع حساب دور املجتمع:   السلطةتعظيم دور  .6

 السلطة يف املجال السيايس يه تعظيم دور    احلراكت  كثري من  األخطاء اليت وقعت فيهامن أشهر  إن  
وهذا راجع إىل اختالل يف مزيان األولويات، فاألصل    وتربيته،وتنميته    املجتمع  عن بناء وانشغاهلا به  

الوجدان   ويح  بي  واتلناغم  اتلاكمل  يقع  ابلناء    ووازع أن  ىلع  حثت  الغراء  فالرشيعة  السلطان، 
اكنت    ابلنيان، وقدهلذا    تلكون مكملةالسلطان    قوةبعد ذلك    توي، ثم جاءالعقدي والقييم والرتب

احنرف وأدواتها حي  بمؤسساتها  اإلساليم  األمة حارضة  اتلاريخ  بادلور  مسار احلكم يف  وقامت   ،
املنوط بها يف اتلعليم واتلاكفل، والقضاء، ويف اإلفتاء. فاألصل أن تفيض املراجعة يف هذا الشأن إىل 

 إىل سعة املجتمع.  السلطة ن ضيق اخلروج م

 املرشوع الوطين املالئم: ضعف الويع والسيع بلناء  .7

الويع الرشيد والسيع السديد بلناء املرشوع الوطين  باحلراكت  تبدى ضمور كبري يف اهتمام كثري من   
يف رحاب األوطان،    املالئم لظرف الزمان ومقتضيات املاكن وبيئة احلال ورضورات العيش املشرتك 

بينها وبي نظرياتها من  فيما  إىل وجود تصور واضح ومدروس عن اتلوافق السيايس  كما افتقدت  
األخرى   واتليارات  مرجعيات  احلراكت  من  تنطلق  أدبيات    .متنوعةاليت  من  أنه    احلراكت فمع 
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ويف ساحة اتلطبيق السيايس تميل أن تتفرد    اأنها تتعاون مع اآلخر يف املتفق عليه، إال أنه  اإلسالمية
 . يف املجتمع  اتلوافق واتلاكمل مع اتليارات األخرى  أهميةبالقرار غري آخذة يف االعتبار 

 غياب العقل االسرتاتييج والرؤية االسرتاتيجية:  .8

بها   مرت  اليت  اتلجارب  كشفت  مع    احلراكت فقد  وقطيعتها  االسرتاتيجية،  الرؤية  إىل  افتقادها 
اتلخطيط طويل املدى، فقد بُنيت عملية اختاذ القرارات يف الغالب ىلع اجتهاداٍت شخصية وماكسب  

السياسية    احلراكت آنية، دون انلظر إىل عواقب األمور ومآالتها، وردود الفعل املتعلقة بها مستقبال . ف
، كما  ينقصها الكثري من احلاسة االسرتاتيجية، والويع بعالم السياسة وسياسة العالماإلسالمية احلايلة  

 . يقول ادلكتور حممد خمتار الشنقيطي

   اتلنظييم:   املجال   ثاثلا : 

 اتلنظيم بي الرتهل واجلمود:  .1

حالة  من القصور  افتقاد األوعية املناسبة حلمل األفاكر والربامج اليت تعرب عن طبيعة املرحلة، مما أنتج  
 من لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتقدم يتقادم، ومن لم يتطور يتدهور.  ف،  " اجلمود" أو ترهل يف تلك األوعية

 غاية: والوسيلة بي الاتلنظيم  .2

قبل   إىل رفعه من  أدى  باعتباره اغية،  القداسة  إىل مرتبة  اتلنظيم من كونه وسيلة ورفعه  إن حتول 
 . انلقد، فأصبح نقد اآليلات أو الوسائل هو نقد للفكرة واغياتهااحلراكت عن مستوى 

 : وقاعدتهفجوة بي قمة اتلنظيم ال .3

بي أعضاء الصف القيادي وانسيابها  تعاين احلراكت من قصوٍر يف تفعيل قنوات االتصال ادلاخلية  
تهميش دور الشباب وعدم استيعاب أفاكرهم وتطلعاتهم  اذلي أدى إىل    احلراكت، األمروبي قواعد  

 .  مما أنتج فجوة جيلية وتبديد أهم مصادر الفاعلية املتمثل يف اجليل الشبايب
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 : واتلفرد بالرأي  الشورى  ضعف .4

حركة  العمل واملؤسسة، وضعف آيلاتها وكذا افتقاد مؤسسات تشجع    واالستشارة يف افتقاد الشورى  
و  اتلناصح اختاذ  العامة،  املنظمة  غدا  من  اللوائح  لكثري  غطاء   ـ  ومقاصدها  لروحها  مرااعة  دون  ـ 

 . اتلجاوزات عند اختاذ القرارات أو انتخاب القيادات

،  عند القيادة  الرأيب  اتلفرد  اليت ترتبت ىلع ضعف الشورى   ولعل من أهم مظاهر اخللل اتلنظيمية
من ألوان اتلفكك والقصور اليت أصابت العديد من هذه احلراكت    عدد هذا اخللل عن    أسفر فقد  

جعل العامة تعلق ك اآلمال وتضع    من احلراكت  إن هذا اخللل اذلي أصاب الكثري ،  فغاب عنها الرشد
 وحد والزعيم امللهم.ك األمحال ىلع اعتق " القطب" والوتد اذلي يصبح هو املفكر األ

 : ة مؤسسات احلركفاعلية  ضعف  .5

واثلقافية،   واالجتماعية،  )السياسية،  مؤسساتها  هو  فيه  االستثمار  احلراكت  ىلع  جيب  مما  إن 
   قطااعت املجتمع.. من أجل مزيـد من احلضور الفاعل املؤثر إجيابيا .واإلعالمية(، وتفعيل دورها يف 

 ضعف آيلات املحاسبة:  .6

الشفافية وقصور آيلات املحاسبة داخل احلراكت أحد أهم عوامل تعطيل إماكناتها    االفتقار ملعايرييعد  
حتمل صانيع القرار  وعدم  ،  ظاهرة "الفساد" اإلداري واملال مدخال لوإهدار مواردها، بل قد يكون  

 .، ذلك أن املسؤويلة ترتبط باملساءلة تبعات قراراتهم

 : اختالل املعايري يف استكفاء األمناء .7

القيادات، تقديم أهل اثلقة ىلع أهل الكفاءة إِنَّ  })القوة واألمانة(    حيث يغلب ىلع عملية اختيار 
ِميُ 

َ
َجْرَت الَْقِويُّ اأْل

ْ
بعض احليثيات يف عمليات اختيار    حيث تعتمد،  [26{]القصص:َخرْيَ َمِن اْستَأ

، وسابقة االنضمام إىل  كعامل السن ومدة املكوث يف السجن  -لكفاءة بصلةاال تمت ملعيار  -القادة  
 أمور.وغري ذلك من  اتلنظيم
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 السلطة بي سنن اتلداول واالستبدال:   .8

من أخطر ما ابتيل به العمل اإلساليم إغفال حقيقة السنن اإلهلية املرتبطة بسنن اتلغيري واتلداول  
املسؤويلة وتويل  السلطة  جمال  يف  لألنظمة  خاصة  احلراكت  تلك  تمارسها  اليت  االنتقادات  فرغم   ،

عمر رض    املسلك قالإضفاء الرشعنة ىلع هذا  تقع يف ذات املحظور وب  جمتمعاتها فإنهااملستبدة يف  
)لو طالت يب حياة جلعلت الوال أربع سني، إن اكن قد عدل فقد مله انلاس، وإن اكن قد    اهلل عنه

 جار فحسب انلاس من جوره أربع سني(. 

 

 

 : اختالل املزيان بي الطاعة واحلرية  .9

احلراكت االسالمية املعارصة: إن الكثري من احلراكت  يقول د. حممد عمارة يف كتابه: مظاهر اخلَلَل عند  
اإلسالمية املعارصة قد بالغت يف ترويض أعضائها ىلع طاعة القيادات أكرث مما دربتهم ىلع حماسبة  
ونقد وتقويم هذه القيادات ذلك أن اخللل يف عالقة " الطاعة " بـ "احلرية " ىلع انلحو اذلي ال ينيم  

 . والفحص وشجاعة االعرتاض عند توفر دواعيهيف األعضاء ملاكت انلقد  

 احلضاري يف ظل عملية املراجعات:   واالستئناف اإلسالمية   احلراكتمستقبل  

اإلسالمية وقدرتها ىلع االستئناف احلضاري ومتابعة املسري تلحقيق أهدافها    احلراكتمستقبل  إن  
تفعيل  اتلجديدية  بمنظومتها  ا  مرهون   يظل قدرتها ىلع  اتلغيريي   ومدى  باألصل    مرشوعها  املرتبط 

   وفق مرااعته للسنن.ته واقعيمدى عتمد ىلع وامل   واملتصل بالعرص

االستيعاب ال    ىلعاتها  بقدر  مرتبطا  تغيري واقع األمة  من مقتضيات انلهوض قدرة احلركة ىلع  كما أن
  ومواكبة الوسائل وتكاملها، وتراكم الطاقات وتفعيلها بما وجتميع اجلهود ال تفريقها،  ،  االستبعاد

 وأجنع أثرا.   فاعليةيضمن للحركة مستقبال  أكرث 



16 
 

 :  إىليدعوا  استئناف حضاري  اإلسالمية ترنوا إىلفاحلركة 

 . ٕاحياء فقه املراجعات: تصويبا  للمسرية.. وتسديدا  للـخـطـو .1

غور: توازنا  بي رسالة احلركة.. ووظيفة ادلولة .2  . ُشـغور الـثُـّ

 من ٕاطار احلركة ٕاىل احلراك باإلسالم: حتقيقا  نلهضة األمة.. من الوجود  .3

 . العادلٕاىل الشهود  املاثل 

 .أرحب لإلسالم والوطن مـشـرعـة: حنو انتماءٍ نوافـذ ُ  .4

 . تلاكمل العمل اإلساليم  جامعٍ  توحيد أهل الـقـبلة: حنو ميثاقٍ  .5

ة:تعزيز رشاكة أهل الـ .6  . توطيد الـوحدة الوطنية يف ٕاطار اتلنوع  مـلَـّ

 . اإلدارة اذلكية للواقع املحيل وادلويل واتلنمية: استدامة السالم   .7

 . حتدي االستالب واالنتهاب واالعتداء  نه:وعدوا مواجهة اخلارج  .8

 "األمة". ٕاىل مرشوع  "احلركة" من مرشوع   األمة:يف قضايا   اإلسهام  .9

 . بالعرص  . واتصاٌل باألصل. ارتباٌط  والعرص:األصل .10

ِـّـرات الواقعالرشع.بثوابت  الزتامٌ  واملتغري:اثلابت .11  . . وراعيـٌة ملتغـي

 . وشمو ٌل يف ابلناء لالستخالف. حتقيـ ٌق  احلضاري:انلهوض .12

 .. ودعوٌة راشدةمتجـدد. ٕاصالحٌ  وادلعوة:اإلصالح .13

 . الوسأيل يف  األهداف..ومرونـةٌ  يف  ثباٌت  واملرحلية:  اتلدرج.14

 . . وتنوٌع يف الفروع األصول.وحدٌة يف  واالختالف: االئتالف.15
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