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 مقدمة

عام املاضية، وأثرت بشكل ملموس  املائةبصمت الحركة اإلسالمية بقوة تاريخ العالم العربي خالل 

وبغض النظر عن تقييمنا لطبيعة الحضور  .جتماعية والثقافيةالسياسية وال  :في أحداثه وبنياته املختلفة

وتطورات الساحة العربية  ركة اإلسالمية في الحقبة السابقة وحكمنا عليه، فإن الواقع اليومالتاريخي للح

على أكثر من مستوى تدل دللة قاطعة على أن الكثير من الفرضيات اإلصالحية التي قادت الفكر واملمارسة 

في املاض ي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق بما يناسب حجم التحول التاريخي الذي تمر به املنطقة  تيناإلسالمي

المية املعاصرة، ودورها الرسالة اإلصالحية للحركة اإلس -أيضا–، وبما يحفظ واإلنسانية جمعاء العربية

تنقرض سو  ركات اإلصالحيةن الحستواجه الحركة اإلسالمية مصير سابقاتها م هذه املراجعةوبدون  التاريخي.

والختفاء التام من  نى النقراض هنا التالش ي النهائيوليس مع .دون أن ينتبه لها أحد في هامش مظلم

 . في حركة التاريخ ووجهته أي دون تأثير حقيقي ،مر بعض أسمائها لكن دون مسمىتاملشهد، بل قد تس

  ئيسةالر  خطاطتهاإن هذه املراجعة التي ندعو إليها، ونقدم 
ا
  في هذه الورقة، ليست انفعال

ا
 ظرفيا

  في العالمتسببت فيه بعض الضطرابات 
ا
تطالب  «خارجية»مع دعوات  العربي؛ وليست إمالء أو تجاوبا

سمع،  استراق  خالصة  األصلالحركة اإلسالمية بتغيير جلدها، والخضوع والستسالم للواقع...، إنها في 

، وملكاته ، استخدمنا فيها خبرة املؤرخخيالنا يغذي الذيالعربي،  في العالمحركة التاريخ  إلى وإنصات

  ومعرفتنا العميقة بتجربة الحركة اإلسالمية.

يسة، إن هذه الورقة/املراجعة التي نقترحها على الحركة اإلسالمية، سنقسمها إلى أربعة محاور رئ

وهي على التوالي: الفرضيات اإلصالحية للحركة اإلسالمية  ،بعضها ببعضارتباط األدلة  تترابط فيما بينها

الحركة اإلسالمية و ؛ مآزق الحركة اإلسالمية؛ تحققها التاريخيالفرضيات اإلصالحية في ضوء املعاصرة؛ 

 املستقبلية.

 الحية للحركة اإلسالمية املعاصرةالفرضيات اإلص

اإلصالحية من تحولت قاسية، وظروف صعبة مر  استمدت الحركة اإلسالمية املعاصرة شرعيتها

 معالم كبرى  ةظروف في ثالثم، ويمكن إجمال هذه ال22وبداية القرن  م11لعالم العربي في أواخر القرن بها ا

 :على التوالي منها ومن آثارها أي من البلدان العربية، وهي يخل  لم 

م العربي بالغرب منذ فجر العصر لقد بدأ احتكاك العال :االنكسار الحضاري أمام الغرب -أ

  11و 11ث، ويعتبر القرنان الحدي
ا
 و  عتبة

ا
  حدا

ا
  زمنينبين  فاصال

ا
 بالغرب. في عالقة العرب واملسلمين عموما

احتالل وخاصة  أحداثم، وما سبقها وتالها من 1912السقوط النهائي لألندلس سنة  وفي هذا السياق يعد

 ميزان القوى الحضاري لصالح الغربمؤشرا قويا على انقالب  ،قرنينخالل هذين ال الثغور املغربية عدد من

 وبداية فصل املعاناة واملقاومة.
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، م1911 بعد حملة نابليون بونابرت على مصر سنةوستزداد مظاهره  وسيتكرس التفوق الغربي

ليلية...(، م، وعجز املغرب عن تحرير عدد من ثغوره املحتلة )سبتة وم1132واحتالل فرنسا للجزائر سنة 

 باإلضافة إلى هزائم وانكسارات أخرى في أطراف العالم اإلسالمي وخاصة في شبه الجزيرة الهندية، والبلقان. 

ونظام  األمة(،-لحديثة )الدولةالتي تجسدت في رسوخ الدولة ا إن النهضة الحضارية للغرب

فية وفكرية جديدة...، أقنعت ومنطلقات ثقا وقوة عسكرية جبارة، (،الرأسمالي)النظام  ي حديثقتصادا

ما يحققه الغرب من تقدم وازدهار ليس  وأعلنت أنبضرورة اإلصالح،  -املتوسط وشرقه جنوب -الجميع 

 ضربمسألة ظرفية أو 
ا
 .املوضوعية من الحظ، بل هو تحصيل منطقي لعدد من أسباب القوة والعظمة ا

  -بغض النظر عن نواقصها -كانت الخالفة العثمانية  :سقوط الخالفة العثمانية -ب
ا
 تمثل رمزا

 
ا
  سياسيا

ا
في  العربي، ويجرد كل دعوى لبناء الدولة الحديثةفي العالم يؤجل طرح السؤال السياس ي  إسالميا

  هذا السؤال ومثله عتبر وي الوطن العربي من الشرعية.
ا
نعثر على اإلسالم، وأقص ى ما غربية ؤامرة مل امتدادا

التي كانت تصدر عن رواد اإلصالح في هذه و إلصالح نظام الخالفة، متكررة عوات د البابذا عليه في ه

ا ]يقصد الدولة (: "م1121يقول اإلمام محمد عبده )ت.  .الحقبة ل يوجد مسلم يريد بالدولة سوءا

قول وي 1.".مين كاليهود، بل أقل من اليهود..العثمانية[، فإنها سياج في الجملة، وإذا سقطت نبقى نحن املسل

عادة إقامتها على أساس روحي أكبر. إن املمارسة الشرعية لسلطة إأما الخالفة فال بد من " و في موضع آخر:

 . 2".خالفة تتيح حافزا للتقدم الثقافيال

في الصحافة والرأي العام الثقافي العربي في  م1129 إن صدى إعالن سقوط الخالفة سنة

قاطعة على حجم األلم والحسرة التي أحس بها قطاع عريض من العشرينيات من القرن املاض ي يدل دللة 

، حجيتهاالعرب واملسلمين، وهو ما سيترجم في الدعوات الكثيرة التي طالبت باستعادتها، وانخرطت في 

 3وأصلها الديني.

لنكسار الحضاري الكبير أمام الغرب، والذي اكتملت حلقاته بسقوط ا إن :النموذج النهضوي  -ج

في أسهم ياس ي للمسلمين وهو الخالفة، واحتالل عدد من األقطار العربية في املغرب واملشرق، الرمز الس

 ، وافترقت في الجواب)ملاذا( تشكل نخب إصالحية، وظهور تيارات فكرية متباينة اجتمعت حول السؤال

                                                                    

تحقيق وتقديم محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، سم الخاص بالكتابات السياسية(، محمد عبده، األعمال الكاملة )الق 1

 .191ص. ، 2212/ 2221
وقد ذكر املحقق الدكتور محمد عمارة أنها أفكار لألستاذ في مقالة بعنوان:"اإلصالح الديني والخالفة"، ، 191نفسه، ص.  2

 اإلسالم".محمد عبده صاغها بأسلوبه )بلنت( في كتابه "مستقبل 
في الخالفة أو اإلمامة العظمى. )رشيد رضا، الخالفة أو اإلمامة العظمى، انظر على سبيل املثال ما كتبه اإلمام رشيد رضا   3

 الزهراء لإلعالم العربي، )ب.ت(.
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يادة الفكرية في أوائل وتنازعت الق العربية التي تنافست حول الصواب . ومن أهم التيارات اإلصالحية)كيف(

  9القرن املاض ي التيار الليبرالي، والتيار القومي، والتيار السلفي.

العوامل يختزل من الناحية الرمزية كل  م1121 ظهور جماعة اإلخوان املسلمين في مصر سنةإن 

شمولي نظري/من هذه الناحية هي ترجمة حركية لجواب  «اإلخوان». ومن ثم فجماعة ؛سالفةواملعالم ال

استقت جل  خطاطة نظرية في عملها إلىحيث استندت  العربي؛في العالم النهضة واإلصالح  على سؤال

في مناطق أخرى من الحركة اإلسالمية نشأة اته. ولم تختلف وصراع ناصرها وفرضياتها من ثقافة العصر ع

 عن هذه العوامل والظروف. العالم العربي بعد ذلك

أهم الفرضيات التي قام عليها فانطالقا من هذا التقديم املختصر، يمكن تجريد واستخالص 

 أربع فرضيات أساسية، س –في تقديرنا  –، وهي املشروع اإلصالحي للحركة اإلسالمية
ا
 :نذكرها تباعا

السبيل األصوب والطريق األقصر لتحقيق النهوض والحضاري يتمثل في األوبة  األوبة لإلسالم: -أ

كل األطروحات اإلسالمي بدون إسالم، ومن ثم كانت /ول تقدم في املجال العربي فال نهضةلإلسالم، 

  –والقراءات اإلسالمية 
ا
بين اإلسالم والنهضة،  تربط املاض يفي القرن  التي صدرت عن اإلسالميين -تقريبا

لدنيوية واسترجاع املجد كفيلة بتحقيق الستقامة ا ستقامة األحوال الدينية للمسلمينواعتبرت أن ا

 آثار تدعت في هذا السياق واس الحضاري.
ا
ل يصلح آخر هذه (: »رض ي هللا عنهقول عمر )عديدة، من أشهرها  ا

ال عنه أحد رجالت اإلصالح الجزائريين في منتصف القرن املاض ي وهو ، والذي ق«األمة إل بما صلح به أولها

 » 1:اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي
 
لنبوة فإن عليها مسحة من إن لم تكن من كالم ا هذا العنوان جملة

 1.«...وومضة من إشراقها النبوة، وملحة من روحها،

هو  تهم في السيادة والعزةلمين طموحاإن اإلسالم الذي سيحقق للمس إسالم السلف: -ب

الحركة  نبذتومن ثم  والسلوك. العقيدةوانحرافاتهم في  املتأخرين إسالم السلف، الذي سلم من آفات

التقليدي أو املوروث في  والطرقية، وحاربت التدين ،والطائفية ،معظم تاريخها املعاصر املذهبيةاإلسالمية في 

 .«التدين السلفي»و وهبديال له  -باملقابل  –وطرحت  بلدانها

                                                                    

فغاني وتلميذه والتي اشتهر بها رجال أمثال األ  م،22وبداية القرن  11واخر القرن أإن السلفية اإلصالحية التي ظهرت في  9

كانت سلفية تحررية، تقترب كثيرا من املدرسة التجديدية املعاصرة، وتبتعد كثيرا عن السلفية الوهابية، وما  ...،محمد عبده

 خرج من عباءتها.
م(، أحد رجالت اإلصالح الكبار بالجزائر، وأحد رفقاء العالم الكبير محمد بن 1111 -1111محمد البشير اإلبراهيمي ) 1

رئيس جمعية العلماء املسلمين، ورئيسها بعده، له كتابات كثيرة جمعها نجله تحت آثار اإلمام محمد البشير  سيدبا

 اإلبراهيمي، وله جهود مقدرة في ميداني الدعوة والتعليم.
مي، دار الغرب محمد البشير اإلبراهيمي، آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي، جمعها وقدم لها نجله أحمد طالب اإلبراهي 1

 .13، ص. 1119/ 1اإلسالمي، بيروت، ط. 
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ا
عن الفرضية األولى، ففي العقود  وتجدر اإلشارة أن هذه الفرضية من حيث النشأة متأخرة نسبيا

 األولى من تاريخ جماعة اإلخوان املسلمين
ا
 في فهم الحركة اإلسالمية املعاصرة، ، التي تعتبر نموذجا مرجعيا

ترام تعاليم الدين في ظاهرهم وباطنهم، ولم تكن لها واحقائمة على حث الناس على اللتزام،  «الدعوة»كانت 

 لكن بعد مدة من الزمان 9.أو املوروث مشكلة مع التدين التقليدي في البداية أدنى
ا
  ، وشيئا

ا
، أخذت فشيئا

 1.)التدين السلفي( بنمط معين من التدين ، إلى دعوة إلىدعوة إلى اللتزام من في التحول « الدعوة»

إن الحركات اإلسالمية فهمت شمولية اإلسالم على نحو خاص، جعلها  :يماإلسال البديل  -ج

 
ا
 كل مكونات الحياة العصرية للمسلمينلكل ش يء في الواقع العربي، وحكمت بانحراف  ترى في اإلسالم بديال

 
ا
د ، ونادت بالبديل في كل مناحي الحياة، في القتصا«اإلسالم هو الحل»، حيث صدحت الحناجر بشعار تقريبا

ظهرت مفاهيم ورؤى تحت عناوين مختلفة من قبيل القتصاد و ... إلخ، والفن والسياسة والثقافةواملجتمع 

  ، واألدب اإلسالمي... إلخ.اإلسالمي، والفن اإلسالمي

إن إعادة العتبار لإلسالم في الحياة العامة  :الدولة أداة رئيسة لتحقيق األوبة لإلسالم -د

، وخاصة في إسهمامهااملرجع الديني، ل يمكن أن يتم بمعزل عن الدولة ودون للمسلمين، وربط الناس ب

  لت التعليم والثقافة والتربية...؛مجا
ا
  ومن ثم جعلت الحركة اإلسالمية من مطلب الدولة مطلبا

ا
 حيويا

 بامتالكها.في جزء كبير منه وربطت تحقيق مشروعها اإلصالحي 

 حققها التاريخيتالفرضيات اإلصالحية في ضوء 

 إن الجهود اإلصالحية للحركة اإلسالمية العربية 
ا
كافية مدة ، على امتداد قرن من الزمان تقريبا

والنظر في قدرتها على الستمرار،  ت اإلصالحية التي استندت إليهالتقييم مدى صحة وصواب الفرضيا

تبر ثمرة مباشرة وغير مباشرة فحصيلة هذه الجهود كما يدركها العقل املوضوعي والعلمي، والتي تع

 /املنطلقللفرضيات اإلصالحية
ا
  ، تقوم دليال

ا
 كل  كان تقييم على صحة هذه الفرضيات أو اختاللها. وإذا  قويا

  القرن املاض يخالل وتأمل حصيلته  ،الجهد اإلصالحي للحركة اإلسالمية
ا
  أمرا

ا
  صعبا

ا
، فإننا نستطيع ومتعذرا

 ، وأهمها:ي تفيد ما نرومه من تقييمتحديد عناوين هذه الحقبة، والت

نجحت الحركة اإلسالمية املعاصرة  :إعادة االعتبار لإلسالم في الفكر السياس ي العربي -أ

خالل عملها في إعادة العتبار لإلسالم في الفكر السياس ي العربي، فلم يعد أحد من الفاعلين السياسيين 

 
ا
اإلسالم في بناء املستقبل العربي، بما في ذلك الحركات غير  بهيسهم على تجاهل الدور الذي قد  قادرا

                                                                    

، مكتبة 1حسام تمام، تسلف اإلخوان، سلسلة مراصد،  .11، 11، ص. 1111/ 2)ب. م(، ط.  ،مذكرات الدعوة والداعية 9

 .1، ص. 2212/ 1اإلسكندرية، اإلسكندرية، ط. 
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وقد تجسد هذا التحول في الفكر السياس ي العربي في الحضور القوي اإلسالمية من قومية وليبرالية... إلخ. 

 
 
، ضوعهامو لفت في والواسع لجدلية الدين والسياسة في الفكر العربي املعاصر وحجم النصوص التي أ

فقبل  ،«اإلسالم السياس ي»حول مسألة  الذي ل زال مستمرا إلى اليوم والواسع النقاش الكبير باإلضافة إلى 

تكن مثل هذه اإلشكاليات تحظى باألولوية لدى املفكر السياس ي العربي، وكان ظهور الحركة اإلسالمية لم 

 
ا
النهضة ومتعلقاتها... من قبيل قضية  بالنسبة إليه تعتبر أكثر أهمية تكانإلى قضايا أخرى  عقله منصرفا

 إلخ.

في في الفكر السياس ي اإلسالمي، احتل اإلسالم مكانة مميزة  «اليقظة التأصيلية»ونتيجة لهذه 

  عربيةالثقافة ال
ا
  كما

ا
ملائة عام عدد الدراسات والكتب التي صدرت في موضوع اإلسالم خالل ا. و ونوعا

الثقافي  من خالل نشاطهاالحركة اإلسالمية وقد ساهمت وتصعب اإلحاطة بها.  املاضية تنأى عن الحصر

على جر النخب وتحفيزها على الخوض في قضايا وإشكاليات الفكر  ومن خالل عملها امليداني والفكري،

  السياس ي اإلسالمي. 

وإذا كان النقاش حول مكانة اإلسالم ودوره في املشروع النهضوي العربي ل يمكن ربطه بظهور 

م، فإننا 11تعود بداياته على األقل إلى النصف الثاني من القرن قديم نقاش هو و  ،هاالحركة اإلسالمية وعمل

إلى املستوى السياس ي والجتماعي، ومنحته الزخم  نؤكد أن الحركة اإلسالمية هي من نقلت هذا النقاش

ميع زوايا ج وأوصلته إلى، الذي كان يفتقده والصدى الواسع )الثقافة بمعناها األنتروبولوجي(« الثقافي»

 العربي. في العالماملجتمع 

-وهي جهود عظيمة  –لحركة اإلسالمية في السابق اجهود لقد أدت  ون التيار اإلسالمي:تك -ب

واملنتمين للتنظيمات إلى تكون ما يمكن أن نسميه بالتيار اإلسالمي، الذي يتجاوز بكثير عدد املنتسبين 

وإن لم يمروا  املؤيدين لخياراتهاو ثرين برأيها السياس ي والثقافي واملتأ هايشمل كل املارين بمجالسو  اإلسالمية،

، غير أننا إلى درجة ل يمكن معها حصر عددهم أو تقدير حجمهم والوفرة من الكثرة ، وهؤلءبمحاضنها

الذي يشكل ما نسميه  حضورهم في الحياة العامة العربيةالنمط الخاص لنستطيع مالحظة آثارهم و 

 «.لة اإلسالميةالحا»بـ

ل أسهمت لقد 
 
ك

َ
ش

َ
العربي التي تظهر  في العالمالحالة اإلسالمية الحركة اإلسالمية بقوة وفعالية في ت

ا التوجيهية داخل التنظيم وكان ألنشطته وغيره. ونمط العيش والثقافة واإلعالم في الشارع واملؤسسات

األثر القوي في  ،دني والجتماعي واملسجد ومنابر الوعظمن خالل وسائط الثقافة والعمل املوخارجه، 

د  دائرة اللتزامتوسيع  َمد 
َ
 التي تشكل األساس امللموس والواقعي للتيار اإلسالمي. الحالة اإلسالميةومن ثم ت

والثقافي اإلسالمي،  خيال السياس يإن فكرة البديل اإلسالمي أثرت بقوة على امل   :وهم البديل -ج

مثاله في اإلسالم، وسودوا صفحات  «الواقع املنحرف»أن لكل ش يء في  -في البدء  –سالميون وتصور اإل 
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  املختلفة.طويلة في الحديث عن البدائل في مناحي الحياة 
َ
 غير أن أيا من هذه البدائل التي ن

 
روا لها ظ

 فكرة.ولم تقم دليال على صحة الفي الواقع، لم يكتب لها النجاح  وضغطوا من أجل إقرارها

 
ا
  فعلى سبيل املثال، لم ينجح اإلسالميون نظريا

ا
في تقديم دولة بديلة عن الدولة الحديثة  وعمليا

وقد ظهر  على متن الحداثة السياسية.وحواٍش الديمقراطية، وأقص ى ما نعثر عليه في هذا الباب تعقيبات 

يظهر وهم وأفغانستان، و  ،وإيران ،سودانهذا العجز في بعض البلدان التي وصل فيها اإلسالميون للحكم كال

البديل أكثر في املجال القتصادي، الذي لم يستطع اإلسالميون في إطاره بلورة مفهوم دقيق وأصيل 

ائما وإن املقاومة التي واجهت فكرة البديل لم تكن د«. القتصاد الليبرالي»ومستقل عن لالقتصاد اإلسالمي، 

ا يريد أن يفهمنا بعض اإلسالميين، بل كانت في أغلب الحالت مقاومة كم مقاومة أجنبية أو استبدادية

ويظهر هذا  ين الجتماعي والثقافي.تاريخية مرتبطة بالتطور املوضوعي للحياة العامة للمسلمين على الصعيد

 أكثر في مجالي الثقافة والفن. « البديل»العائق أمام 

حيث  البديل اإلسالمي وسلبيتها على العقل املسلم؛عدم واقعية فكرة على كثيرة وعموما إن األدلة 

ما صدر عن بعض مفكري وقادة الحركة  ة هذه األدلةوأقو  تصرف جهده وطاقته في التجاه الخطأ،

 .وانتقدوها بقوة الذين رفضوا فكرة البديل اإلسالمي ميةاإلسال 

ئل الحركة إن رفض التدين التقليدي من طرف معظم فصا :ترسيخ املرجعية السلفية -د

، أدى بشكل مباشر إلى إخراج )السلفية(« لتزام السنةا»إلى  –باملقابل  –اإلسالمية إن لم يكن كلها، ودعوتها 

تدين اإلسالميين من النمط التقليدي إلى النمط السلفي، وفي هذا السياق شن أبناء الحركة اإلسالمية حربا 

 الجتماعية والتعبدية والعقدية. أبعادهي، وخاصة في شعواء على أكثر من مظهر من مظاهر التدين التقليد

جعية أدخلهم على الصعيد العام تحت السلطة املعرفية للمر  هذا الختيار بالنسبة لإلسالميينإن 

نشاطهم السياس ي  التعارضات الكثيرة التي أحدثتها أمامولم يستطيعوا التخلص منها بالرغم من  السلفية،

وأقص ى ما كان يقوم به اإلسالميون  واملجتمع، اصة في قضايا املرأة والفن والثقافةوالثقافي والجتماعي، وخ

 ما نسميه هو املعتدلون ملواجهة هذه التعارضات املحدثة بسبب املنهج املعرفي 
 
 مواجهة الت

 
 ف بالتسلف.سل

بأدلة  ، يأتي هؤلءدعوةوالرجل في ميادين العمل والوالختالط بين املرأة فعلى سبيل املثال في قضايا املرأة 

 وهكذا في سائر املجالت. ،معارضة ومناقضة لألدلة التي يأتي بها املتشددون  «ةالسن  »من 

ونيتها في  ة اإلسالمية بالشمولية اإلسالميةبالرغم من اعتقاد الحرك :التضخم السياس ي -هـ

لظاهر منه هو العمل السياس ي. إن أثر ها وااإلتيان بالبديل أو اإلصالح في كل املجالت، فإن الغالب على عمل

األعمال وتبدو أمامه  سائر األعمال يحجبونشاطها السياس ي خالل الحقبة املاضية  الحركة اإلسالمية

في مجالت املعرفة والقتصاد والثقافة ضعيفة الحركة اإلسالمية إنجازات ومن ثم، فحجم  صغيرة.األخرى 

من املحيط إلى الخليج،  الحركةويكفي في هذا الباب مطالعة سجل  .أو محدودة مقارنة بإنجازها السياس ي

 ليقتنع املرء باألولوية الكبرى للسياسة في العمل اإلسالمي العربي.
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 مآزق الحركة اإلسالمية

  –نعني به « املآزق »إن ما أطلقنا عليه في هذا السياق 
ا
 حرج الفرضيات اإلصالحية األولى – أساسا

 تتساوى العقول في إدراكهالذي  نب، استنادا إلى اليقين املوضوعيصرها من كل جاوهالة الشك التي تحا

على أكثر من  ااملوضوع منفتحوإذا كان هذا  ومعطيات العلوم اإلنسانية. والذي يتجسد في الواقع التاريخي

ملآزق في فإننا وباعتبار ما سلف، سنختزل هذه ا تسمح بتصور هذه املآزق بأشكال مختلفة، تقدير وقراءة

 لدولة.ل الوظيفة الدينيةو : الصلة بين الدين اإلسالمي والنهضة؛ والورطة السلفية؛ وهي عناصر كبرى  ةثالث

دة بين لقد أقامت أدبيات الحركة اإلسالمية عالقة وطي :الصلة بين اإلسالم والنهضة -أ

ات، والحتكام إليه تمع واملؤسسواعتبرت تحقق اإلسالم على مستوى األفراد واملج اإلسالم والنهضة املنشودة

من  –وا ض  َح ضيم عنهم. وفي اتساق مع هذا املبدأ الورفع  املسلمين في التقدم والزدهار  مالآبتحقيق  كفيال 

موم على صدق اللتزام اإلسالمي، ومن جهة ثانية نظروا لألصالة الحضارية، والطريق اآلخر في الع   -جهة 

 النهوض غير طريق الغرب.

كثيرة نواٍح ه الصلة التي أقامتها الحركة اإلسالمية بين اللتزام اإلسالمي والنهضة تبدو من إن هذ 

 فاإلسالم باعتباره دين ر سليمة.عالقة غير دقيقة وغي
ا
  ليس -األخرى األديان السماوية  شأنه شأن - ا

ا
 مشروعا

 
ا
  ،نهضويا

ا
اة اإلنسانية وغاياته، ويحدد قيم الحي جيب عن أسئلة الوجود اإلنسانيبل هو دين ي   ،أو سياسيا

صدق اللتزام وسالمة التدين ل تأتي بالضرورة بالنهضة والتقدم، ولو  فإن ومن ثم املتوازنة والسعيدة.

  صدق هذا،
َ
القفزة الحضارية أن  -في هذا الباب  –الجميع ويعلم على خير القرون والذي يليه،  صدقل

ققت في العصر العباس ي، الذي ال يتطابق تماما مع أوصاف الصالح التي حققها املسلمون في املاض ي تح

 .واالستقامة كما يحددها الفكر اإلصالحي اإلسالمي

 
ا
جبارة من أجل إضفاء الطابع اإلسالمي على نظرياتهم  ومن ناحية أخرى، بذل اإلسالميون جهودا

 ه ، غير أن هذالسياسة أو املجتمع أو القتصاداإلصالحية، سواء تعلقت ب
ا
الجهود، بالرغم من قيمتها كما

،
ا
 -ففيما يتعلق باملسألة السياسية  .لم تنجح في تسوية إشكالية اإلسالمية في النظام العربي املعاصر ونوعا

 مشتتين زال اإلسالميون يل  –على سبيل املثال 
ا
الذين يربطون إسالمية الدولة  «الصفاتية»بين  نظريا

الذين يربطونها بتحقق شكل الخالفة باإلضافة إلى الحكم بما أنزل « الشكالنيين»، وبين بتطبيق الشريعة

 تتجاوز هذا النقسام.« نظريةرؤى »هللا، ولم يستطيعوا اجتراح 

 
ا
صدق االلتزام الديني ال يحقق ن أ ،اختزال هذا املأزق في أمرين اثنين: األول يمكن  ،وإجمال

و لنقل التأصيالت التي قدمتها الحركة اإلسالمية لعدد من أيرات بالضرورة النهضة؛ والثاني، أن التنظ

جعلنا ، الش يء الذي يلم تنجح في عصرنة املشروع اإلسالميقضايا النهضة كالدولة واالقتصاد واملعرفة 

 .للتأصيل املنهجي واملعرفي املرجعنطرح أسئلة جدية ومعقولة حول صواب 
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 ستويات متعددةفي متتجلى ورطة السلفية لدى الحركة اإلسالمية  إن ورطة السلفية: -ب

األحكام بدل يعَنى بو  ي يركز على النصوص ويهمل املقاصد، الذمنهج املعرفةجاعها من ناحية إلى يمكن إر 

   ول يلحظالجزئيات يلتصق بو  كمالح  
 
بحيث لم تستطع الحركة اإلسالمية املعاصرة اجتراح منهج في  ؛ياتالكل

 عرفة الدينية ينأى بها عن املدرسة السلفية. امل

 في  -أيضا  –كما تتجلى هذه الورطة 
 
  التماهي مع حقبة تاريخية ثقافيا

 
  وسياسيا

 
، وهو وحضاريا

ن أن يؤدي في ، ل يمكاق بالنصوص والجزئيات وفهم السلفنتيجة غير مباشرة للتجلي األول، فاللتص

 ثم الواقعية، والعزلة الشعورية، تناقض مع العصر،تغذية التاريخي، و الستالب مزيد من ال النهاية إل إلى 

 حيث يبدو اإلسالم في هذا التصور متعارض
ا
  ا

ا
  تعارضا

ا
 .مع العصر وإنجازاته تاما

وما يستصحبه  ،على مستوى املنهج املعرفي العربيةإن هذا النتساب السلفي للحركة اإلسالمية 

لة في املشروع اإلصالحي األصا ونموذجعكس بشكل واضح على مفهوم ، انمن الناحية الثقافية والفقهية

بدا  إذعلى نمط التدين الصحيح،  –أيضا  –وانعكس  بدا أكثر مفارقة للعصر ومستجداتهحيث  اإلسالمي؛

 منحرفا وغير مقبول.في غالبه األعم ا اريخي الذي انتهى إلينالتدين التقليدي والت

ية في الحركة اإلسالمية املعاصرة وتسلف قطاع املرجعية السلفومن التداعيات الخطيرة لرسوخ 

العربي إلى أجواء  هو استدعاء كل األحقاد والخصومات القديمة، الش يء الذي أعاد العالم عريض منها

ة والجماعةوالصراع العنيف بين  الفتنة األولى  األنساب الطائفية الشيعة الروافض وأهل السن 

 تدعي في هذا السياق كل القاموس الطائفي القاتل. سالخ، وأ«...الخوارج»و

اعتقدت الحركة اإلسالمية في املاض ي أن الدولة لها أثر قوي إن  :للدولة الدينيةالوظيفة  -ج

لم يكن حاسما في صبغ الناس بألوان مذهبية أو ثقافية معينة، ناهيك عن دورها الريادي في النهضة 

 ياإلصالح نة متقدمة وأولوية في فكرهملة مكاواإلصالح، ومن ثم أعطوا الدو 
ا
 . وإذا كان هذا األمر صحيحا

 
ا
العربي، فإن الوضع  في العالم( Totalitarismeفي املاض ي، نظرا لسيادة نموذج الدولة الشمولية ) نسبيا

 
ا
 .م(1111مع نجاح وسيادة الدولة الليبرالية وخاصة بعد سقوط التحاد السوفياتي ) اختلف تماما

تتجه  وخاصة النموذج الليبرالي الذي يسود العالم، ،الدولة الحديثة في تطوراتها الراهنة إن

 
ا
إلى تفويض  باملقابلتسعى و إلى مزيد من الحياد الثقافي والتشدد في حماية الحريات والتنوع،  تدريجيا

 الوظائف الثقافية واأليديولوجية والروحية إلى املجتمع املدني.

  ،في أكثر من بلدو ،إن الدولة العربية
ا
  حققت تقدما

ا
تحت تأثير ديناميتين في عالقتها باإلسالم،  مهما

، إقليمية والثانية، كونية تضغط باتجاه حيادية الدولة ومزيد من التحرر والتحرير؛ األولىمختلفتين: 

عملت هذه ومن ثم  .تحاول أن تسوي عالقتها بالدين، وإيجاد صيغة معينة للتأقلم مع الخصوصية املحلية
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 من جهة على الدولة 
 
  تأهيل الحقل الديني قانونيا

 
  وبشريا

 
فسحت املجال أمام  ،ومن جهة ثانية 1،وماديا

الحركة اإلسالمية العربية، غير أن  .الجمعيات واملؤسسات الدينية املدنية للعمل والنشاط املدني

 ستراتيجيةواال لتحوالت العميقة اوب مع هذه الم تتج ،وخاصة في البلدان التي عرفت مثل هذا التطور 

في شرعيتها  وطعنت، من الدولةالتقليدي  وحافظت على موقفها، للدولة العربية في عالقتها بالدين

وهو أمر مضر بالدين والدولة  ،اإلسالميعلى الخلط بين املدني والسياس ي في العمل  افظتاألخالقية، وح

   معا. 

 الحركة اإلسالمية املستقبلية

 ض والتي أبان عنها القرن املاض يودية فرضيات الحركة اإلسالمية في مجال اإلصالح والنهو إن محد

ية املشروع   
 
واملآزق الخطيرة التي انتهى إليها العمل اإلسالمي العربي، يقتض ي إعادة نظر عاجلة في كل

ية ودورها التاريخي سالة اإلصالحية للحركة اإلسالمبما يحفظ الر ومنطلقاته الفكرية،  حي اإلسالمياإلصال

من ناحية  ويسهل التحولت العميقة التي تشهدها املنطقة العربية باتجاه الحداثة والديمقراطية من ناحية

 .ثانية

إن التحليل السابق، وما انتهينا إليه، خاصة في الفقرة املتعلقة بمآزق الحركة اإلسالمية املعاصرة، 

التي يجب أن تبادر إليها الحركة اإلسالمية العربية في  ،الرئيسة التعديالتسبيل يساعدنا على تلمس 

 وسنحاول فيما يلي بيان هذه التعديالت.وفي أقرب وقت ممكن، مستويات مختلفة، 

إن الربط التقليدي الذي كانت تقيمه الحركة  :إعادة بناء العالقة بين اإلسالم والنهضة -أ

ه فقد وجاهته املعرفية والتاريخية، فالنهضة ل تتوقف اإلسالمية بين اللتزام الديني والنهضة، يبدو أن

ة كونية ل ي  ن  نَ ، بل تستند إلى عوامل وظروف موضوعية خاضعة لس  "اللتزام"بالدرجة األولى على معطى 

 
ا
وحث الناس على الصدق في  فالدعوة إلى اإلسالموبالتالي  لدينه أو جنسه أو ش يء آخر، تحابي أحدا

  مية، يج  أن تجرد من شر  النهو أحد الوظائف الحيوية للحركة اإلسال التعبد، التي تعتبر 
 
وصل وت

 .بوظيفة األنبياء وورثتهم من العلماء العاملين

األصعب من املسألة السابقة، هي القراءة التي تقدمها الحركة اإلسالمية لإلسالم في عالقته أن غير 

 ، والتي يبالسياس ي والجتماعي والقتصاديباإلصالح 
ا
 دو من خاللها حجم الثوابت الشرعية كبيرا

ا
 ، تأثرا

ومن القضايا الشائكة املرتبطة بهذه القراءة مفهوم الشريعة اإلسالمية  املنهج السلفي في التلقي املعرفي.ب

 وأحكامها. 

                                                                    

، 9الوظيفة الدينية في الدولة املعاصرة )قراءة في تجربة تأهيل الحقل الديني باملغرب(، سلسلة مراصد، ع. امحمد جبرون،  1

 .2211مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، 
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وكل املحاولت التي قام بها بعض األعالم املحسوبين على الحركة اإلسالمية إلعادة رسم خريطة 

داخل هذا املنهج )املنهج املقاصدي( باءت بالفشل، ولم تنجح فعال في تجاوز اإلشكال وتجاوز  من الثوابت

 
ا
على  دون قناعة فكرية، مما جعل الكثيرين ينظرون إلى هذا التجاوز  النقط الحساسة، أو تجاوزتها عمليا

األقليات الدينية ووضع  ومن هذه الثوابت أحكام الحدود وحرية العتقاد ونوع من التقية. رد تكتيكمج أنه

 واملعامالت الربوية في املالية اإلسالمية... إلخ. في دار اإلسالم

مع نهاية القرن  التي رسخت في صفوف الحركة اإلسالمية العربية السلفية لإلسالم،قراءة الإن 

 عديدة نواٍح من تدفع  ،العشرين
ا
  باتجاه مفاصلة العصر شعوريا

ا
لعتزال ا وتؤسس لنوع من وحضاريا

على ول يضع أقدام العرب واملسلمين  باإلضافة إلى أنه ل يحقق النهضةوهو أمر  الحضاري للعرب واملسلمين.

التي نعتقد أنها طريق املسلمين  بعيدة عن األصالة اإلسالمية اإلنسانية طريقها، يؤسس ألصالة وهمية

 . للحضور في العصر والتاريخ

 علىالعربي  في العالمالعاملين لإلسالم  تساعد، التي ل سلفيةن املخرج من هذه القراءة الإ

في اللحظة التاريخية التي تمر بها أمتهم، هو النفتاح على حصيلة البحث اإلنساني في قضايا الندماج 

السياق يمكن وفي هذا  12.بالتاريخ والثقافة التاريخية «اإلسالم املرجعي»وإعادة النظر في عالقة اإلسالم 

في  -وغيرها من املجالت  - واألنتروبولوجية نتائج البحوث التاريخية والفلسفية واللغوية الستفادة من

 بناء مفهوم جديد لثوابت اإلسالم ورسالته الخالدة.ل السعي

خالل الحقبة بالرغم من ظهور العشرات من القراءات الجديدة لإلسالم لألسف الشديد، و 

إلسالمية بعيدة عن هذه بقيت الحركة ا، املختلفة العلوم اإلنسانيةاستعان أصحابها بمناهج  التيو ، املاضية

 ولم تكتف بهذا وحسب، بل نظرت إلى ظيف نتائجها لتطوير طرحها ورؤاها.ولم تنجح في تو القراءات 

هلة، مع العلم أن أو َج  على اإلسالممتآمرين رتياب، واعتبرت الكثير منهم أصحاب هذه القراءات نظرة شك وا

ويؤكدون أن معارضتهم ألطروحة الحركة اإلسالمية  دون إسالميتهم بمناسبة أو بغيرهاهؤلء ما فتئوا يؤك

ومن أشهر األسماء التي تحضرني  .تأويٍل و  بقدر ما هي معارضة لفهٍم ليست معارضة لإلسالم في حد ذاته، 

، ونصر حامد أبو زيد، محمد عابد الجابري، مدالحاج َح م أبو القاسو بهذه املناسبة الدكتور جمال البنا، 

 عبد الجواد ياسين... إلخ.و ومحمد أركون، 

 
ا
 للمنظومة الفكرية السلفية ولعله من املفيد في هذا املقام استحضار مقال ألكثر هذه الرموز تحديا

مالحقة إعالمية وقضائية ، والذي عانى جراء هذا التحدي والقساوة من في السنوات القليلة وأقساها عليها

يقول  (.م2212نصر حامد أبو زيد )ت.  املصري  بتحريض من التيار السلفي، ويتعلق األمر بالكاتب واملفكر 

أما : "متحدثا عن املبرر املعرفي للتجديد بعد وفاته رحمه هللا حسن ياغينصر حامد في نص نشره صديقه 

                                                                    

اإلسالم كما تتصوره الحركة السلفية، والذي يحتاج إلى نقض، وتفكيك، وذلك بإظهار عالقته  «اإلسالم املرجعي»نقصد بـ  12

 اريخية والثقافية خالل العصر الوسيط.بالبنى الت
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. واملقصود بعملية بين املاض ي والحاضر «الخالقالتواصل »املبرر املعرفي فمستنده تحقيق عملية 

، وكذلك «األصالة»عادة إنتاج املاض ي باسم وإ« التقليد األعمى»الخروج من أسر  :«التواصل الخالق»

التواصل ». وعملية «املعاصرة»السياسية والفكرية التامة للغرب باسم  «التبعية»الخروج من أسوار 

دون تحليل تاريخي نقدي طرف من التراث وطرف من الحداثة من ليست محاولة تلفيق بأخذ  «الخالق

  «التراث»العودة إلى دراسة لكليهما... 
ا
إعادة النظر في كل تلك  ، تستهدف«التراث الديني»، خاصة مجددا

  املسلمات؛
ا
 لتحرير املشروع النهضوي من  سعيا

َ
 ت
 
  تهقي  يفل

ا
من خالل الهزيمة  التي انكشف عجزها واضحا

يني فالسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا التصريح، هل هذا املنطلق واملبدأ في التجديد الد 11"الشاملة.

 ويحول دون النتفاع من بعض صوابه؟. يخرج صاحبه من دائرة اإلسالم

  
ا
 التجديدية إن الهاجس الرئيس لهذه القراءات ، وعموما

ا
  مهما اختلف أصحابها

ا
 منهجيا

 
ا
الفردية )ربطه باملسؤولية و  روع اإلصالحي العربي واإلسالمينية للمشهو إثبات الصفة العقال  وموضوعاتيا

وهذا ل يتأتى إل بإثبات حقيقة أساسية وهي ضيق ومحدودية املحتوى السياس ي في  والختيار. (ماعيةوالج

ل و  العدل واملعروف وسيادة األمةك هو من صنف القيم ،وإن هذا املحتوى على ضيقه ،)الثابت( اإلسالم

  .ح أدنى مشكلة أمام املعاصرة واملمارسةيطر 

 حركية، يسيطر عليها الهم العملي فمشكلة الحركة اإلسالمية في هذا السياق، باعتبارها دينامية

ومن ثم ل يمكنها  ،وأولويتها العمل وليس النظر أكاديمياتألنها ببساطة ليست  إنتاجها؛ل ب تشتغل باملعانيو 

قدراتها الذاتية ورموزها العلمية، بل ل بد لها من النفتاح على الجهد املعرفي التعويل في أمر التجديد على 

   ، بدل التشكيك فيه واتهام النوايا.. إلخ.واألكاديمي الخالص، والتعامل معه بإيجابية

 -في البداية  «دعوتها»قضية الحركة اإلسالمية و كانت :التصالح مع التدين التقليدي -ب

ى الناس على العودة إلى هللا تض  حقضية التزام، حيث  - كما أسلفنا القول 
َ
ق ة ، ولم تكن لديها في البدايوالت 

لكن مع مرور الوقت وتطور النقاش  الذي وجدت عليه املجتمع. واملوروث أدنى مشكلة مع التدين التقليدي

 العربي،  في العالماإلصالحي 
 
إلى  ،تزاملدعوة إلى االضية من ق تحولت قضية الحركة اإلسالمية تدريجيا

 .، وهو النمط السلفيدعوة إلى التزام نمط من التدين

 فاستحضار 
ا
  ا

ا
عن التداعيات السلبية لهذا النمط من التدين على املشروع اإلصالحي  ملا قلناه سابقا

 ية وبأقص ى سرعةالخاطئ لهذا التدين، تحتاج الحركة اإلسالماإلبستمي باإلضافة إلى األساس  اإلسالمي،

وزه ومؤسساته، ورم ، وتجديد الصلة بالتدين التقليديقضية اللتزام ممكنة العودة إلى قضيتها األولى:

  –نذكر منها أن التدين التقليدي  وذلك ألسباب كثيرة
 
 –وجه إليه بالرغم من كل املالحظات النقدية التي ت

 
ا
  طارها جهودلت في إذ  للعقالنية اإلسالمية، التي ب   يعكس تطورا

 
الزمان، بات جبارة من أجل التكيف مع تقل

                                                                    

 .29، ص. 2212/ 1نصر حامد أبو زيد، التجديد والتحريم والتأويل، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط.  11
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ومن ثم  والعرب في مجالت العيش املختلفة.والظروف الحياتية للمسلمين  ومعطيات الثقافة املحلية

لها، هي في  العالم العربي، والتي تتخذ من فقهاء املذاهب أسماءا املختلفة للتعبد التي عرفها فاألشكال 

 
َ
 الجوهر ت

َ
 فات ي  ك

ا
 ثقافية وحضارية مؤصلة في املنظومات الفقهية اإلسالمية التقليدية، ول تعكس أبدا

 
ا
 .اإلسالميين املتسلفينكما يريد أن يفهمنا الكثير من  ،في العقيدة والعبادة انحرافا

واستثمار  ي هو البناء على التدين التقليديإن أقرب الطرق للمعاصرة في الفكر اإلصالحي اإلسالم

وفي هذا السياق تحتل واملعامالت، خاصة في شطر مهم من العبادات ملنهجية في التكيف والتأقلم، آلياته ا

أو  مكانة مميزة، سواء من حيث دورها أو استقالليتها مسألة إعادة العتبار للمؤسسة الدينية التقليدية

 ظروف عملها.

أجل تثبيتها وإشاعتها بين الناس  ومن ثم، فالكثير من قيم التدين التي تعاني الحركة اإلسالمية من

 في املناخ العربي املعاصر املوسوم بالتشدد راسخة 
ا
  وقوية في نمط التدين التقليدي مشرقا

ا
، وعلى ومغربا

  رأس هذه القيم التوسط واإلعتدال والنفتاح.

إن الحاجة املاسة لهذه النقلة املنهجية في العمل  :العمل املدني بدل العمل السياس ي -ج

  ..(تحولتاألسباب )مفاهيم و سالمي تستمد شرعيتها ووجاهتها من جملة من اإل 
ا
 .التي أشرنا إلى بعضها سابقا

قضية الدعوة إلى التزام اإلسالم  طبيعة القضية املركزية للحركة اإلسالمية، وهي األسبابوفي مقدمة هذه 

من األساليب والوسائل غير األسلوب املدني  وواجباتهم األخالقية التي ل يوافقها وتذكير الناس بنسبهم الديني

 والوازع الذاتي. القائم على الحرية وعدم اإلكراه

الجديدة لإلسالم ومحتواه نستحضر حصيلة القراءات عندما  وتزداد الحاجة إلى هذا التحول 

في أكثر من  والتحول البنيوي للدولة العربية ،السياس ي التي تؤكد مدنية اإلسالم وثراءه الجتماعي من جهة

من خالل رعاية الحقل  سعت من خالله إلى القيام بالوظيفة السياسية لإلسالم الذيو  ،من جهة ثانية قطر

 . ، والعناية باألمن الروحي ملواطنيهاالديني والنفقة عليه

السياسية  غير أن هذا التعديل قد يوقع في بعض اللتباسات، يتعلق بعضها بمصير القيم

في  «إسالمي»، أل تقتض ي هذه القيم وجود فاعل سياس ي دل واملعروف وسيادة األمةكالع اإلسالمية:

 نب فاعلين آخرين بمرجعيات أخرى؟الساحة إلى جا

وتوجيه الفعل السياس ي لكافة الفرقاء لخدمة  العربي في العالميف الحقل السياس ي إن إعادة تعر 

من شأن كل هذه  قل السياس ي ومجال التنافس الحزبي؛الح وإخراج الشأن الديني من لألمةاملصالح املادية 

، حيث يمس ي كل الفرقاء إضافتها النوعيةالحزبي  -أن تفقد وصف اإلسالمية في املجال السياس يالتطورات 

  سيادة األمة(،نفس القيم السياسية )العدل، املعروف،  همإسالميين/إنسانيين باعتبار اعتناق
 
عزز وت

  .في السياسةاملرجعية العقالنية 
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األحزاب، تجتمع حول اجتهادات  كسائر في ضوء هذه التطورات تبدو أحزابا األحزاب اإلسالمية إن 

 الذيو هو ارتفاع منسوب اللتزام الديني بين أعضائها،  . وأقص ى ما يميزهاية وبرامج تنموية ونهضويةسياس

والتضحية، وهي ميزة غير  الصالح العام ن الذات والتفاني في خدمةقد يظهر في قيم العفة السياسية ونكرا

  األحزاب والتيارات.و  الساسة حصرية قد ينافسها فيها غيرها من

أن الصلة التقليدية التي تقيمها العديد من الحركات اإلسالمية بين  ر يبدو في هذا التصو ومن ثم، 

 ول تنتج لها سوى ذات جدوى، ، والتي تثير لها ولغيرها الكثير من املشاكل، غير الجناح الدعوي والسياس ي

  واملشاكل. القالقل
ا
، وعلى السياس ي حول القرار  فعلى سبيل املثال تتسبب لها على الصعيد الداخلي تنازعا

     مع التيارات السياسية والدولة.   تتسبب لها في توتر العالقةالصعيد الخارجي 

 خاتمة

 
ا
نا التاريخي اإلسالمية، التي استثمرنا فيها حس   من هذه القراءة التأملية في مسار الحركة انطالقا

 
ا
بعضها منشور  ،في قضايا مختلفة من الفكر السياس ي اإلسالميالتي أنجزناها زئية من األبحاث الج   وعددا

 ملستقبليةطريق النشر، انتهينا إلى تحديد عناصر الرؤية األساسية للحركة اإلسالمية اوالبعض اآلخر في 

 كالتالي:  –للتذكير  –وهي  اإلصالح،ومفردات منهجها في 

املرجعية العقالنية في الفكر اإلصالحي، وذلك باإلفادة من كل تعزز  قراءة تجديدية لإلسالم -

 دون إقصاء أو تمييز أيديولوجي. الفكرية التي بذلت في هذا الباب والصادرة من داخل اإلسالم الجهود

إعادة  وفي هذا السياق ل بد من .«التدين السلفي نمط»بدل الدعوة إلى  الدعوة إلى االلتزام -

فات ناجحة  - من جهة -الذي يعكس  العتبار للتدين التقليدي الخصوصية الثقافية واإلقليمية  معتكي 

  - من جهة ثانية - ويشكلالعربية، 
ا
غير أن هذه الدعوة ل يجب أن يفهم منها تزكية  .مهما للمعاصرة رافدا

 التدين. هذا شوائب التي قد يحملها الو بعض النحرافات 

، التي تشهدها البلدان العربية والعالم من حولها« املاكرو وامليكرو »إن التحولت  العمل املدني: -

مهمتها  بعدما أنجزت ة على النتقال إلى الطور املدنيوتشجع الحركة اإلسالمي كلها تعزز الثقة بالعمل املدني

أن يمنحها  الذي استغرق منها قرابة قرن من الزمان. ومن شأن هذا التحول  في الطور السياس ي -أو تكاد -

سعا لنشر دعوى وا اويفسح املجال أمامه لب لها احترام الفرقاء السياسيينويج مصداقية أخالقية أكبر 

  من صعوبات حقيقيةفي هذا الظرف التي تعاني  اللتزام اإلسالمي
ا
ومن أهم  مدنية عاجلة. تستدعي جهودا

وشيوع ثقافة النتشار السريع لإللحاد في عدد من البلدان العربية، و  امليوعة األخالقية؛ ه الصعوبات:هذ

 . العبث.. إلخ

أن تؤسس لتاريخ جديد للحركة اإلسالمية املعاصرة، التي من شأنها  ةإن هذه العناصر الثالث

الختالف الوحيد الذي نسجله بين و  .على تنوعها تتساوى الحاجة إليها لدى الحركات اإلسالمية العربية
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والبعض  السياسةة فقط، فبعضها على سبيل املثال غارق في في الحد   فتنظيماتها من هذه الناحية اختال 

 وهكذا.  منها اآلخر متخفف

فمن شأنها تسوية العالقة بين  لضرورية حبلى بالرهانات النهضوية.وعموما إن هذه التعديالت ا

يثة تسوية نهائية، وإنهاء مشكلة إدماج الحركة اإلسالمية في املشهدين السياس ي اإلسالم والدولة الحد

      12املختلفة.العنيفة بتمظهراته  «ةالسلفي النحرافات» عن الصواب اإلصالحيونزع واملدني، 

 

  

 

                                                                    

نا ئوتخطينقصد باملذهب السلفي منهج التلقي الذي أفرز لنا القاعدة، وتنظيم الدولة اإلسالمية، والسلفية الجهادية...إلخ،  12

يفهم منه البعض رفضنا لتجربة السلف، وقولنا بعدم اإلفادة منه ومن صوابه، ن ألهذا املذهب ونزع الصواب عنه، ل يجب 

 بل على العكس من ذلك، توجد في ماضينا منارات ل زالت تض يء إلى اليوم، ونستنير بإشراقاتها.. إلخ.


