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 مقدمة:

ثمــة مفارقــة صارخــة تتصــل بظاهــرة الحــركات اإلســامية وهــي أن هــذه الحــركات مــن أكثــر 
الحــركات السياســية واالجتماعيــة إثــارة للســؤال والنقــد والدراســة؛ حيــث صــدر بشــأهنا علــى مــدار 
العقــود الماضيــة كــم كبيــر مــن الدراســات والبحــوث والمقــاالت المتخصصــة، كمــا ســاهم روادهــا 
وكوادرهــا والمحســوبون عليهــا بقــدر ال بــأس بــه مــن الكتابــات ذات الطابــع النقــدي والنفــس 
التصحيحــي، ورغــم وجــود هــذه المكتبــة النقديــة الغنيــة إال أن هــذه الحــركات مــن أقــل الحــركات 
وعيــا بذاهتــا ورســالتها واستشــرافا لمصائرهــا وأكثرهــا اجرتاحــا لألخطــاء يف مســيرهتا. يكفــي أن 
يـــتأمل المــرء مســار الحركــة اإلســامية الــذي امتــد زهــاء قــرن مــن الزمــان، قــرن قامــت فيــه ثــورات 
ــه أخــرى طريقهــا مــن  ــة، وشــقت في سياســية أسســت دواًل بلغــت أوج التقــدم والحضــارة والمدني
ــن  ــة م ــزات عظيم ــي منج ــل الغرب ــق العق ــاه، وحق ــوة والرف ــى ذروة الق ــؤس إل ــر والب ــض الفق حضي
تفجيــر الــذرة إلــى الــذكاء الصناعــي مــرورًا بغــزو الفضــاء والثــورة الرقميــة والتكنولوجيــة، كل 
هــذا حصــل يف قــرن عاشــت فيــه الحــركات اإلســامية متنقلــة مــن نكبــة إلــى نكبــة ومــن نكســة إلــى 
أخــرى، عالقــة منــذ تأسيســها إلــى اليــوم يف متاهــة عابثــة ال تــكاد تخــرج مــن بــاب محنــة حتــى تدلــف 

إلــى آخــر. 
ومــن هــذا المنطلــق تشــتد الحاجــة إلــى التأســيس لمقاربــة نقديــة جديــدة تمــس صلــب األزمــة 
التــي تعيشــها الحــركات اإلســامية اليــوم، مقاربــة تتوخــى إحــداث اخرتاق نوعــي يف واقع المشــروع 
الخطيــر.  التاريخــي  المنعطــف  هــذا  يف  اإلســامية  الحــركات  المعطوب، وترشــيد  اإلســامي 
ولكســب رهــان هبــذا المســتوى فــإن المطلــوب لــن يكــون أقــل مــن مكاشــفة صريحــة، ومراجعــة 
جريئــة، تنفــذ إلــى جوهــر اإلشــكاليات المعقــدة التــي تكتنــف العمــل اإلســامي يف محطتــه الراهنــة. 
ــا  ــاهم هب ــي س ــة الت ــات التصحيحي ــة والمراجع ــادات النقدي ــة لاجته ــراءة ومتابع ــد ق ــا بع ــد رأين وق
مختلــف الفاعليــن ســواء مــن داخــل الحقــل الحركــي اإلســامي أو خارجــه، ولكــي ترقــى المقاربــة 
ــا أن عليهــا أواًل أن تســتويف مجموعــة مــن  ــات القائمــة، رأين ــة إلــى مســتوى التحدي ــة المأمول النقدي
الشــروط والمقومــات أهمهــا: الجــدة والراهنيــة؛ المؤسســاتية واالســتقال؛ الجــرأة والمســؤولية؛ 

اإللزاميــة؛ والغائيــة.
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ــد،  ــن صعي ــر م ــره يف أكث ــت مظاه ــا تجل ــا وجودي ــوم مأزق ــامية الي ــركات اإلس ــش الح تعي
ــارك  ــي تش ــك الت ــار أو تل ــر والحص ــق والحظ ــراءات التضيي ــد إج ــي تكاب ــك الت ــك تل ــتوي يف ذل تس
ــر  ــى آخ ــر إل ــن قط ــول م ــا والقب ــن الرض ــاوت م ــدر متف ــع بق ــا، وتتمت ــية يف بلداهن ــة السياس يف العملي
حســب المــزاج السياســي الســائد وحســابات أصحــاب النفــوذ والســلطة. لقــد استشــرت الثغــرات 
يف الخطــاب الحركــي واأليديولوجــي لهــذه الحــركات، وتراكمــت اإلخفاقــات لتصــل إلــى ذروهتــا 
مــع انــدالع الربيــع العربــي، ثــم جــاء الشــوط الثــاين مــن هــذا الربيــع الــذي شــهدته الســودان والجزائــر 
ليؤكــد المؤكــد وليدفــع بواقــع الحــركات اإلســامية إلــى مزيــد مــن البــؤس والتــأزم. لقــد برهنــت 
الحــركات اإلســامية أهنــا لــم تكــن يف مســتوى اللحظــة الفارقــة، وقاربــت معطيــات الواقــع المعقــد 
ــي  ــل وعظ ــا بعق ــاري؛ قاربته ــاع الحض ــة لإلق ــة تاريخي ــذي كان فرص ــي ال ــع العرب ــياق الربي يف س
ســاذج، أعــاد انتــاج نفــس األخطــاء التــي قارفهــا أواســط القــرن الماضــي، ويبــدو أن شــهيته مفتوحــة 
علــى مزيــد مــن األخطــاء، مــادام العقــل المشــبع بأدبيــات المحنــة واالســتضعاف محــددًا للمواقــف 
ومهيمنــا علــى صناعــة القــرار. مــا يســتدعي طــرح أســئلة وجيهــة وملحــة حــول نجاعــة المجهــود 
النقــدي والتصحيحــي الــذي تقــدم بــه الكثيــر مــن المفكريــن اإلســاميين وغيرهــم علــى مــدار 
ــة تنفــذ إلــى صلــب األزمــة؛ تشــريحا  ــة بديل ــات نقدي ــر بالتالــي يف مقارب ــة، والتفكي العقــود الماضي

ــكا وتقويمــا.   وتفكي
 لقــد أســفر تدهــور مشــروع اإلســام السياســي عن حالــة اضطراب شــديدة داخــل المجتمعات 
العربيــة، تمثلــت مظاهرهــا يف صعــود وانتشــار نزعتيــن متناقضيــن، تدفــع األولــى قطاعــات عريضــة 
مــن الشــباب إلــى االنعتــاق مــن الديــن بالكليــة والثانيــة إلــى اعتنــاق أشــد المقــوالت الدينيــة غلــوًا 
وتطرفــا. ويمكــن ماحظــة ذلــك يف نــزوع الكثيــر مــن الشــباب حتى أولئــك الذيــن كانوا يومــا رموزًا 
ــة، وتوجــه اهتمــام الشــباب إلــى  ــة وإلحادي ــي أفــكار علماني ــى تبن يف العمــل الدعــوي اإلســامي إل
القــراءة يف الفــن واألدب والفلســفة، بحثــا عــن الــذات يف ســديم مــن االغــرتاب الموحــش، أو التطلــع 
إلــى نــوع مــن العــزاء والتــوازن النفســي يف كتــب التنميــة الذاتيــة التــي يشــير الطلــب المتزايــد عليهــا 
إلــى وجــود أزمــات نفســية عميقــة لــم يعــد الخطــاب اإلســامي قــادرًا علــى معالجتهــا بمــا كان يمثلــه 
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مــن أمــل ووعــد بالخــاص. هــذا مــن جهــة؛ مــن جهــة أخــرى انتعشــت جماعــات الغلــو واســتقطبت 
مزيــد مــن الكــوادر والمــوارد البشــرية رغــم الحــرب المدمــرة التــي تعرضــت لهــا معاقلهــا يف كثيــر 
مــن البلــدان، وانتشــر الخطــاب التكفيــري علــى منصــات التواصــل االجتماعــي بشــكل يبعــث علــى 
القلــق. وراجــت علــى نطــاق واســع تفســيرات متشــددة للنصــوص الشــرعية والرتاثيــة بــل وألدبيــات 

الحركــة اإلســامية نفســها))). 

 مراجعات اإلسالميني.. عرض موجز

اليــوم إســهامات  إلــى  القــرن الماضــي  عــرف حقــل اإلســام السياســي منــذ ســبعينيات 
ــرات  ــاء والثغ ــى األخط ــه إل ــف، والتنبي ــة المواق ــذات ومراجع ــد ال ــد نق ــى صعي ــة عل ــرة ومتنوع كثي
ــع  ــى بتوقي ــة األول ــة والتصحيحي ــات النقدي ــرت الكتاب ــث ظه ــامي. حي ــل اإلس ــف العم ــي تكتن الت
ــى  ــتدراكاته عل ــر اس ــذي نش ــزة ال ــو ع ــد اهلل أب ــل عب ــامية مث ــة اإلس ــادة الحرك ــن ق ــل األول م الرعي
األداء الحركــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين،))) وطــال نقــده مؤســس الجماعــة حســن البنــا الــذي 
كان رفيقــا لــه يف فــرتة مــن الفــرتات. وتنتصــب أيضــا مراجعــات الدكتــور توفيــق محمــد الشــاوي 
ــن رواد  ــاوي م ــى فالش ــنواهتا األول ــذ س ــامية من ــة اإلس ــب الحرك ــدي واك ــاد النق ــد أن االجته لتؤك
ــرة  ــه تحفظــات كثي ــوراه يف باريــس عــام 949)( وكانــت ل الحركــة اإلســامية )حصــل علــى الدكت
علــى النشــاط التنظيمــي لجماعــة اإلخــوان وقــدم الكثيــر مــن األفــكار والمراجعــات لرتشــيد العمــل 

ــه عــن ســبل اإلخفــاق والفشــل. ــأي ب اإلســامي والن
ــامية  ــركات اإلس ــذايت للح ــد ال ــة النق ــول قضي ــي ح ــاب منهج ــيصدر أول كت ــنة )98) س س
وهــو كتــاب » يف النقــد الــذايت.. ضــرورة النقــد الــذايت للحركــة اإلســامية« للمفكــر الســوري خالــص 
جلبــي. وأكــد جلبــي يف كتابــه أن النقــد ال ينبغــي أن نعتــره مرادفــا للتشــهير بــل هــو:« حركــة ديناميكية 
حيــة متطــورة ناميــة وأداة إنضــاج للوعــي«))) وقــد رســخ الكاتــب مدرســة نقديــة يف الفكــر اإلســامي 
تنطلــق مــن أن الوعــي بالــذات هــو أرفــع أنــواع الوعــي، وهــذا نقيــض عــدم مراجعــة النفــس، وإخراج 

جماعة  خطاب  إلى  أيضا  وانظر  بكثافة،  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  الحازمي  التيار  أفكار  انتشار  إلى  المثال  سبيل  على  انظر   (((
https://www.sdahaqq.com/ar :الصادعون بالحق( التي تتبنى أفكار وأدبيات سيد قطب. موقع الجماعة(

)))  عبد اهلل أبو عزة، مع الحركة اإلسالمية يف الوطن العربي، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى 986)
)))  عبد اهلل النفيسي، الحركة اإلسالمية: رؤية مستقبلية أوراق يف النقد الذايت، الطبعة األولى 989) ص: ))
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الــذات مــن المشــكلة والبحــث عــن المــرر بشــكل ال واع.))) بعــد أربــع ســنوات مــن صــدور كتــاب 
ــركات  ــهير »الح ــه الش ــي كتاب ــد اهلل النفيس ــي عب ــامي الكويت ــر اإلس ــر المفك ــي سينش ــص جلب خال
اإلســامية ثغــرات يف الطريــق« وهــو كتــاب نقــدي تصحيحــي خصصــه النفيســي لمــا اعتــره جملــة 
مــن األخطــاء والثغــرات يف خطــاب الحركــة اإلســامية وجماعــة اإلخــوان المســلمين علــى وجــه 
الخصــوص. وتنــاول النفيســي بالنقــد قــادة ورمــوز التيــار اإلســامي بمــن فيهــم حســن البنــا ومــن 
جــاء بعــده مــن مرشــدي اإلخــوان. بعــد ثــاث ســنوات مــن صــدور الكتــاب نشــر النفيســي كتابــا 
نقديــا آخــر بعنــوان »الحركــة اإلســامية رؤيــة مســتقبلية.. أوراق يف النقــد الــذايت« وهــو عبــارة 
ــد  ــق الشــاوي وعب ــن أبرزهــم: توفي ــاب والمفكري ــة ســاهم هبــا عــدد مــن الكت عــن أوراق تصحيحي
ــوت وغيرهــم.  ــان حتح ــارة، وحس ــد عم ــري، ومحم ــارق البش ــي، وط ــن الرتاب ــزة، وحس ــو ع اهلل أب
وتطــرق المســاهمون يف الكتــاب كل مــن موقعــه ووجهــة نظــره إلــى واقــع وهمــوم الحركة اإلســامية 
ومكامــن الخطــأ والقصــور يف عملهــا ونشــاطها. وقــد لقيــت كتابــات النفيســي اهتمامــا ًكبيــرًا داخــل 
النســق اإلســامي، وحظيــت بقبــول شــرائح واســعة مــن أبنــاء ومنتســبي التيــار اإلســامي، وهــو مــا 

اســتدعى إعــادة نشــر كتابــه »الحركــة اإلســامية ثغــرات يف الطريــق« مســتهل الربيــع العربــي.
ســتتوالى بعــد ذلــك المراجعــات النقديــة مــن الفاعليــن يف الوســط اإلســامي، إمــا علــى شــكل 
مبــادرات فرديــة أو جماعيــة أو يف ســياق التنظيــر للعمــل اإلســامي مــن بعــض الرمــوز المســتقلة، 
وســتفضي هــذه الديناميكيــة إلــى ميــاد كيانــات إســامية جديــدة مثــل حــزب الوســط يف مصــر، أو 
التأســيس لخطــاب جديــد، ونســتذكر يف هــذا الســياق المراجعــات المهمــة التــي دشــنتها الجماعــة 
اإلســامية المصريــة أواســط التســعينيات، وإصدارهــا لكتــب تصحيحيــة أبرمــت هبــا قطيعــة حــادة 
مــع مرحلــة العنــف والصــدام مــع الدولــة، وتحولهــا بالتالــي إلــى مكــون مــن مكونــات العمــل 
ــة  ــتعراض ومناقش ــزة الس ــة الموج ــذه الورق ــال يف ه ــع المج ــلمي. ال يتس ــامي الس ــي اإلس السياس
األفــكار والــرؤى التــي تضمنتهــا المســاهمات النقديــة التــي أشــرنا إليهــا، فاكتفينــا بإيــراد أهــم 

ــى أراد ذلــك. ــم أن يعــود إليهــا مت عناوينهــا وبوســع القــارئ المهت

))) محمد همام، ميالد النقد الذايت يف تقويم تجربة الحركات اإلسالمية اإلخوان المسلمين نموذجا، مركز هنوض للدراسات والنشر، 9)0) 
ص:8
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 اجملهود النقدي.. أية جناعة وأي جدوى

بوســع المتتبــع للمشــهد السياســي العربــي والمهتــم بقضايــا الحركــة اإلســامية أن ياحــظ أن 
ــم  ــود ل ــذ عق ــامي من ــط اإلس ــي راجــت يف الوس ــة الت ــاهمات التصحيحي ــدي والمس ــود النق المجه
يكــن لهــا يف الواقــع أي تأثيــر يف ترشــيد الفعــل الحركــي اإلســامي، وإن كان لهــا تأثيــر هبــذا القــدر 
أو ذلــك فإنــه لــم يكــن بالمســتوى الــذي يحــول دون إعــادة إنتــاج العطــب يف كل منعطــف أو محطــة 
ــوا  ــا تعرض ــلمين طالم ــوان المس ــذا أن اإلخ ــى ه ــاً عل ــواهد مث ــن الش ــة. وم ــا األم ــر هب ــة تم تاريخي
للخــداع مــن القــوى السياســية النافــذة يف أقطــار شــتى، بــدأ ذلــك مــع المؤســس حســن البنــا واســتمر 
إلــى مــا بعــد الربيــع العربــي))). وبــدا أن تجــارب التحالــف مــع العســكر وتداعياتــه المدمــرة درس 
لــم تســتطع الحركــة اإلســامية اســتيعابه رغــم تكاليفــه المريــرة، منــذ تحالفهــا مــع الضبــاط األحــرار 
وصــوال إلــى المجلــس العســكري عقــب الثــورة المصريــة مــرورًا بتجربــة اإلســاميين يف الســودان 
هنايــة الثمانينــات. ومــن المفارقــات الجديــرة بالذكــر يف هــذا الســياق أن الدكتــور حســن الرتابــي تقدم 
بورقتــه النقديــة ضمــن كتــاب » الحركــة اإلســامية: رؤيــة مســتقبلية.. أوراق يف النقــد الــذايت« وبعــد 
ــة عســكر الســودان يف اســتعادة مكــررة للخطــأ المميــت  ــا عســكريا بمعي شــهور فقــط رتــب انقاب

المتمثــل يف التحالــف مــع العســكر.
مــا فائــدة المراجعــات النقديــة إن لــم تكــن أداة للمحاســبة وتصحيــح المســار وتقويــم األداء، 
أي دور لهــا إن كان صنــاع قــرار الحركــة اإلســامية يحرمــون االطــاع عليهــا،))) ويعتروهنــا مناشــير 
ــة  ــه. إن أي لحظ ــوالء ل ــاف ال ــم وإضع ــة التنظي ــك لحم ــف وتفكي ــق الص ــوات لش ــهيرية، أو دع تش
ــة  ــذات وصيان ــي بال ــق الوع ــبة لتعمي ــي مناس ــوي ه ــي والدع ــل السياس ــيرة العم ــة يف مس تصحيحي
المكتســبات وضــخ دمــاء جديــدة يف شــرايين المؤسســات والجماعــات العاملــة، وهــو مناســبة أيضــا 
ــرات  ــن العث ــدروس م ــتخاص ال ــات، واس ــؤوليات والتبع ــن المس ــة وتعيي ــبة الموضوعي للمحاس
واالخفاقــات بــكل مصداقيــة وتجــرد. لكــن كيــف يمكــن أن يكــون االجتهــاد النقــدي هبــذا القــدر من 
األهميــة بالنســبة لحركــة تحتفــي بالفشــل والخيبــات وتعتبهــا ابتــاء ربانيــا وقــدرًا يصيــب أصحــاب 

)))  عبد اهلل النفيسي، الحركة اإلسالمية: رؤية مستقبلية أوراق يف النقد الذايت، الطبعة األولى 989) ص: 86)
)))  المصدر السابق ص:))
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الدعــوات، ودليــاً علــى ســلوك الطريــق الصحيــح والســبيل القويــم! وتقــدم أمــن التنظيــم واســتقراره 
وتماســكه علــى واجــب المراجعــة واســتدراك األخطــاء وســد الثغــرات. فيتحــول بذلــك التنظيــم أو 
الحــزب أو الحركــة إلــى منظومــة مغلقــة إلعــادة إنتــاج العطــب، مثــل آلــة ميكانيكيــة تــم ضبطهــا وفــق 
إيقــاع معيــن إلنتــاج بضاعــة معينــة، وستســتمر يف أداء مهمتهــا تلــك بنفــس الوتيــرة إلــى أن يتــم إعــادة 

برمجتهــا مجــددًا وتعديــل نظامهــا ومكوناهتــا الداخليــة.
ــم  ــم يت ــة مال ــا الحيوي ــؤدي وظيفته ــن ت ــادة ل ــة وج ــدت وجيه ــا ب ــة مهم ــات النقدي إن المقارب
تغييــر جملــة مــن األفــكار والتصــورات التــي رانــت علــى الوعــي اإلســامي، فحالــت دون اســتيعابه 
للــدرس التاريخــي، وتقبلــه للنقــد والمســائلة. وأول مــا ينبغــي القيــام بــه يف هــذا الصــدد هــو تعطيــل 
ــرى  ــار، وي ــة واختب ــه محن ــى أن ــه عل ــرأ الفشــل وتبعات ــذي يق ــك النظــام المفاهيمــي المتهافــت ال ذل
ــم  ــن التنظي ــروج م ــف، والخ ــقا للص ــد ش ــورًا، والنق ــادًا مأج ــف اجته ــرتاتيجي المكل ــأ االس الخط
خروجــا عــن الديــن. إن الحــركات اإلســامية مازالــت تنظــر إلــى قياداهتــا ومرشــديها كشــخصيات 
ــذات، وأي  ــوازع ال ــس ون ــوظ النف ــن حظ ــرأة م ــور، م ــغ والقص ــن الزي ــة ع ــار، منزه ــة بالوق مجلل
اســتدراك علــى رأيهــا وقرارهــا هــو تمــرد علــى الجماعــة وتجــاوز لحــدود األدب واللياقــة وانحــراف 
عــن جــادة الصــواب والنفيســي ســجل منــذ عقــود أنــه »لــم يعــد مــن الممكــن القبــول بفكــرة اإلمــام 
المرشــد الحجــة ذو العلــم المحيــط الــذي ينهــل منــه النــاس الحكمــة والمعرفــة والــرأي الســديد«))). 
لكــن مــازال منطــق القيــادة األبويــة البطريركيــة هــو الســائد داخــل الجماعــات اإلســامية إلــى يومنــا هــذا. 

 املقاربة النقدية البديلة.. الشروط واملقومات

تعمقــت متاعــب وأزمــات الحــركات اإلســامية بعــد الربيــع العربــي، وبــدا واضحــا جــدًا أن 
الرهــان علــى الزمــن وتبــدل الظــروف مــن أجــل التعــايف منهــا وتجاوزهــا هــو رهــان غيــر مضمــون 
العواقــب. فالمشــهد السياســي العربــي ســائر إلــى مزيــد مــن التعقيــد واالســتعصاء، وال تلــوح أدنــى 
مؤشــرات حــل يف األفــق حتــى اللحظــة. والواجــب إذن علــى الحــركات اإلســامية باعتبارهــا روافــد 
للتغييــر يف الوطــن العربــي، أن تدشــن مرحلــة جديــدة يف التعاطــي مــع واقعهــا وأزماهتــا المســتفحلة، 
تســتهلها بمراجعــة موضوعيــة وشــاملة لمنجزهــا، وتقويــم جــريء وشــجاع ألدائهــا. إن أي اجتهــاد 

)))  المصدر السابق ص:7)
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نقــدي يتوخــى النجاعــة والجــدوى ويســعى إلــى إحــداث فــارق يف واقــع الحركــة اإلســامية اليــوم، 
ويســاهم بالتالــي يف الدفــع هبــا مجــددًا إلــى دائــرة التأثيــر والفعاليــة يجــب أن تتوفــر فيــه مجموعــة مــن 

الشــروط والمقومــات أهمهــا:

 اجلدة والراهنية:

ــي  ــرة تمامــا للظــروف الت ــوم مغاي ــي تمــر هبــا الحركــة اإلســامية الي  ال شــك أن الظــروف الت
مــرت هبــا خــال العقــود الماضيــة، بمــا فيهــا الحقبــة الناصريــة التــي نصبــت فيهــا المشــانق لرمــوز 
وقــادة التيــار اإلســامي، فالحركــة اإلســامية حينهــا مازالــت فتيــة وناشــئة، وأفكارهــا ومفاهيمهــا 
مازالــت يف طــور التبلــور، لــم تســتنزفها التجــارب الفاشــلة المتعاقبــة، وخطاهبــا يحظــى بالمصداقيــة 
ــوم  ــة. الي ــة العربي ــا رواد النهض ــر هب ــي بش ــة الت ــكار اإلصاحي ــداد لألف ــو امت ــي ه ــاب خاص كخط
ــة،  ــم والمعارض ــدة يف الحك ــارب ع ــت تج ــا، وخاض ــامية دورهت ــة اإلس ــكار الحرك ــتكملت أف اس
ــة أو أدائهــا  ــة واأليديولوجي ــد بنيتهــا المعرفي ــدة ســواء علــى صعي ــي إشــكاليات جدي ــرزت بالتال وب
الحركــي والتنظيمــي، بحيــث ال يمكــن إعــادة اســتدعاء االجتهــادات والمقــوالت النقديــة الســابقة 

ــه.  ــوم ومعالجــة اختاالت ــم الفعــل اإلســامي الي لتقوي
ــا  ــة التــي تقــدم هبــا المفكــرون والمهتمــون بقضاي ــة والتصحيحي ــا األدبيــات النقدي إذا تفحصن
الحركــة اإلســامية منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، ســنجدها تتمحــور حــول مجموعــة مــن 
المفاهيــم التــي لــم تعــد بــذات األهميــة التــي كانــت لهــا يف مراحــل ســابقة. ومــن هــذه المفاهيــم مثــا 
مفاهيــم »الشــورى الملزمــة أو المعلمــة« و«التعدديــة« و«المشــاركة أو المغالبــة« و«قضيــة المــرأة« 
و«األقليــات« و«الوســطية« و«الخــروج علــى الحــكام« و«الحزبيــة« وغيرهــا.. وال داعــي للقــول أن 
ــوم،  ــامية الي ــة اإلس ــه الحرك ــذي تعيش ــودي ال ــدي الوج ــتجيب للتح ــم ال تس ــذه المفاهي ــب ه أغل
وتطــرح حلــوال ألزمــات لــم تعــد قائمــة، أو تخطاهــا الزمــن. فالحركــة تحتــاج إلــى اجتهــاد نقــدي 
ــات  ــاره معطي ــذ يف اعتب ــي يأخ ــاد تصحيح ــا، اجته ــي تحياه ــة الت ــة الحرج ــي اللحظ ــن وح ــد م جدي
الواقــع الراهــن، والمســتوى الــذي وصــل إليــه وعــي الشــعوب العربيــة واإلســامية، حتــى ال تتحــول 
المراجعــات التصحيحيــة المأمولــة إلــى مقــوالت خــارج التاريــخ، فالشــعوب العربية وبفضل انتشــار 
ــه اآلراء واألفــكار وتشــارك  ــداول في ــا تت ــا االتصــال خلقــت لنفســها مجــااًل عامــا موازي تكنولوجي
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مشــاركة فعالــة يف صناعــة التغييــر، ولــم تعــد تقبــل الوصايــة علــى مصيرهــا. وهــي شــعوب منتجــة 
للخطــاب وصانعــة للــرأي العــام لمــا تتيحــه الوســائط والمنصــات الرقميــة مــن إمكانيــات الحشــد 
والتعبئــة االفرتاضيــة عــر تقنيــة الوســوم التــي برهنــت علــى نجاعتهــا يف أكثــر مــن مناســبة. وبمــا أن 
قواعــد الحركــة اإلســامية جــزء مــن هــذا الجمهــور الناضــج، فــإن مراعــاة مســتوى وعيهــا وتطلعاهتــا 

داخــل يف شــرط الراهنيــة الــذي ينبغــي أن يســم المقاربــة التصحيحيــة المزمعــة.
الحركــة اإلســامية بعــد الربيــع العربــي محاصــرة ومســتنزفة ليــس فقــط مــن الناحيــة األمنيــة 
بــل أيضــا علــى الصعيــد الفكــري األيديولوجــي، وخطاهبــا خســر الكثيــر مــن رصيــده ولعــل التخلــي 
عــن بعــض الشــعارات مثــل »اإلســام هــو الحــل« علــى ســبيل المثــال دليــل علــى أن الواقــع أكــر مــن 
الشــعارات، وأظهــرت االنتخابــات التــي أجريــت مؤخــرًا يف بلــدان عربيــة أن خطــاب اإلســاميين لــم 
يعــد مقنعــا لشــرائح واســعة مــن الجماهيــر العربيــة، وهــذه مؤشــرات واضحــة علــى ضــرورة صياغــة 

خطــاب جديــد يراعــي حيثيــات اللحظــة التاريخيــة الراهنــة.

 املؤسساتية واالستقالل: 

نعنــي بالمؤسســاتية أن يصــدر االجتهــاد النقــدي عــن مؤسســات بحثيــة وهيئات علمائيــة منتدبة 
لهــذه المهمــة، فاالجتهــاد الفــردي مهمــا بلــغ صاحبه مــن الموضوعية والتجــرد ال بــد أن ينطوي على 
شــيء مــن الذاتيــة ويعرتيــه نــوع مــن القصــور، وكــون الظاهــرة اإلســامية ظاهــرة إنســانية واجتماعيــة 
فهــي مــن التعقيــد والتشــعب بحيــث يســتحيل علــى األفــراد اإلحاطــة واإللمــام بــكل أبعادهــا 
وامتداداهتــا. واالجتهــاد النقــدي المؤسســايت ســيجعل كفــاءات متخصصــة يف حقــول معرفيــة متنوعة 
تشــتغل يف ورشــة واحــدة؛ خــراء يف السياســة والتاريــخ والعلــوم االجتماعيــة والسياســية والشــرعية 
ســتتظافر جهودهــم وتتكامــل مــن أجــل بلــورة رؤيــة تصحيحيــة ناجعــة للحركــة اإلســامية. وهــي 
مناســبة أيضــا لعقــد مصالحــة بيــن اإلســاميين والعلــوم اإلنســانية، وفرصــة إلحــال العقــل النقــدي 

الجدلــي محــل العقــل التقنــي األدايت الــذي يقــارب بــه اإلســاميون قضاياهــم وشــؤوهنم.
المجهــود النقــدي المؤسســايت يشــرتط لــه أيضــا أن يكــون مســتقاً بحيــث ال يخضــع لسياســة 
ــس  ــي الممأس ــل الجماع ــا. والعم ــا ومقاصده ــت نواياه ــا كان ــة مهم ــاءات أي جه ــاور، وإم المح
ــاع والميــول واالســتعدادات، عكــس الفــرد  يتيــح قــدرًا أكــر مــن االســتقالية بســبب تفــاوت الطب
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القابــل لاحتــواء والتوجيــه بطريقــة أو بأخــرى، شــعر بذلــك أم لــم يشــعر. كمــا أن العمــل الجماعــي 
ــاوالت  ــون كالمح ــن يك ــة ل ــة الصارم ــة المنهجي ــة العلمي ــروط الممارس ــع لش ــس والخاض الممأس
الفرديــة القابعــة داخــل إطــار المعالجــة االنطباعيــة أحاديــة البعــد ضيقــة األفــق. المؤسســاتية تضييــق 
لمســاحة الذاتيــة والشــخصنة والنــوازع العاطفيــة، وقطيعــة مــع التفكيــر الرغبــوي واللغــة الخطابيــة 

لصالــح المعالجــة الموضوعيــة النزيهــة متعــددة األبعــاد ممتــدة األفــق.

 اجلرأة واملسؤولية:

ترســخت علــى مــدى العقــود الماضيــة يف حقــل العمــل اإلســامي مجموعــة مــن الســرديات 
ــون  ــد يك ــائلتها، وق ــا أو مس ــاس هب ــي المس ــم ال ينبغ ــدت كطواط ــى غ ــات حت ــكار والممارس واألف
ــدي  ــاد النق ــات االجته ــن مقوم ــا. وم ــى إحداه ــد إل ــامية عائ ــركات اإلس ــس بالح ــب المتلب العط
المأمــول التحلــي بالجــرأة الكافيــة لتفكيــك هــذه الســرديات ووضعها موضع المســائلة والمحاســبة، 
وغالبــا مــا يتــم تقديــم هــذه األفــكار وتمريرهــا مــن جيــل إلى جيــل باعتبارهــا » ثوابــت« و«مبــادئ« ال 
يجــوز أن يطــرأ عليهــا تبديــل أو تحويــر مهمــا اســتطال الزمــان وتغيــرت الظــروف، بينمــا يف الحقيقــة 
ليــس هــذه »الثوابــت« ســوى مقــوالت وآراء تواضــع عليهــا مجموعــة مــن األشــخاص يف لحظــة مــا 
ــع أشــخاصا آخريــن مــن  ــاك مــا يمن ومــكان مــا، قــدروا حينهــا أهنــا األصلــح واألصــح. وليــس هن
االجتمــاع مجــددًا والبــت يف وجاهــة وصاحيــة هــذه األفــكار قياســا إلــى مــا اســتجد مــن معطيــات 

وظــروف ومابســات.  
هــذه الطواطــم قــد تتجلــى يف مكانــة متوهمــة لرمــوز تاريخيــة أو زعامــات روحيــة، يعــد 
االســتدراك عليهــا ونقدهــا انتهــاكا لمقامهــا الســامي، وقــد يكــون نصوصــا مؤسســة صاغهــا أفــراد 
ــا وال  ــن يديه ــن بي ــل م ــا الباط ــة ال يأتيه ــا مقدس ــا نصوص ــال باعتباره ــا األجي ــا فتوارثته ــة م يف حقب
مــن خلفهــا، وقــد يكــون موقفــا إزاء قضيــة مــن القضايــا أو نازلــة مــن النــوازل، بحيــث يتحــول هــذا 
الموقــف إلــى »مبــدأ« أو عقيــدة يحــرم التنــازل عنــه. وأي مراجعــة تصحيحيــة ترجــو إحــداث تحــول 
ــن  ــجاعة الازمتي ــرأة والش ــم بالج ــا أن تتس ــب عليه ــوم يج ــامية الي ــة اإلس ــع الحرك ــي يف واق نوع
للتصــدي لهــذه الطواطــم ونقــدًا وتجــاوزًا. وهــذه الجــرأة ينبغــي أن تكــون مقرونــة بالمســؤولية ال 
ممارســة عميــاء تخبــط خبــط عشــواء، فالمغــزى هــو إحــال األفــكار الواعــدة محــل المقــوالت البائــدة.
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 اإللزامية:

ــأن  ــا- ب ــادل -محق ــم أن يج ــي والعال ــن العرب ــامية يف الوط ــة اإلس ــع للحال ــتطيع أي متتب يس
األدبيــات النقديــة والتصحيحيــة المتداولــة يف الســاحة لــم يكــن لهــا أي دور يف ترشــيد العمــل 
ــاً  ــارًا حاف ــة مس ــكل ثق ــتعرض ب ــراف. وسيس ــن االنح ــه م ــة وصيانت ــيرته الطويل ــامي يف مس اإلس
بالنكســات واإلخفاقــات رغــم وجــود عــدد مــن المصلحيــن والموجهيــن الذيــن كرســوا نشــاطهم 
الفكــري والدعــوي لتصحيــح وتقويــم الفعــل اإلســامي والنــأي بــه عــن مضــان الخطــأ والســقوط. 
هــذا االختــال راجــع إلــى إعــراض قيــادات ورمــوز الحــركات اإلســامية عــن التفاعــل اإليجابــي 
مــع المراجعــات النقديــة واعتبارهــا مــن جنــس المماحــكات األيديولوجيــة أو التشــهير أو نوعــا مــن 

ــه بالســام. ــه ومقابلت ــم باإلعــراض عن ــذي أوصــى القــرآن الكري ــن« ال » خطــاب الجاهلي
ــيظل  ــه، وس ــه وحيويت ــت جديت ــا كان ــدي مهم ــاد نق ــر أي اجته ــال مصي ــيكون اإلهم ــك س لذل
الخطــاب النقــدي مرادفــا »لخطــاب الجاهليــن« يف تقاليــد الحــركات اإلســامية مــا لــم يأخــذ هــذا 
الخطــاب طابــع اإللــزام والنفــاذ. المراجعــات التصحيحيــة يجــب أن تجــد طريقهــا إلــى مواقــع 
المســؤولية وصناعــة القــرار، وإال فــإن الفعــل اإلســامي ســيبقى عالقــا يف دائــرة مفرغــة مــن العبــث 
والاجــدوى، فعلــى المكونــات اإلســامية وقبــل الشــروع يف صياغــة المتــن النقــدي أن تعمــد أواًل 
ــذ. المراجعــة  ــه موضــع التنفي ــه وتوصيات ــة وواضحــة تضــع مخرجات ــات متين ــى التوافــق علــى آلي إل
النقديــة يفــرتض هبــا أن تكــون تقويمــا حيويــا وطارئــا للجســم اإلســامي، والتعاطــي معهــا يكــون 
بقــدر جســامة الموقــف وخطــورة المنعطــف، وعلى القيــادات الممانعــة والمعطلة لجهــود اإلصاح 

والتغييــر تحمــل مســؤولياهتا.
وممــا يدخــل يف شــرط اإللزاميــة مواكبــة وتتبــع تنفيــذ التوصيــات والمخرجــات المنبثقــة عــن 
ــدن  ــن ل ــا م ــى هب ــي تحظ ــتجابة الت ــدى االس ــن م ــأول م ــق أواًل ب ــة والتحق ــات التصحيحي المراجع
ــدرك  ــى ي ــوم. حت ــى العم ــك عل ــأن ذل ــة بش ــارات دوري ــات وإخط ــر باغ ــع نش ــة م ــات المعني الجه
الجميــع مــن يحــول دون اســتئناف راشــد للعمــل اإلســامي، وُتحاصــر جيــوب مقاومــة اإلصــاح 
والتغييــر، وتفــكك شــبكات المصالــح الشــخصية والحســابات الفئويــة التــي تقتــات علــى األعطــاب 

ــاالت. واالخت
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 الغائية:

ــداف  ــق أه ــى تحقي ــة، ويتوخ ــف بالقصدي ــب أن يتص ــدي يج ــاد النق ــة أن االجته ــي الغائي تعن
وغايــات محــددة، وال يكــون نصوصــا أكاديميــة مشــرعة علــى تأويــات شــتى، أو مجــرد صكــوك 
إدانــة ولوائــح ادعــاء. المراجعــات يجــب أن تكــون جزء مــن خريطة طريق هتــدف إلى تقويم وترشــيد 
العمــل اإلســامي يف هــذا المنعطــف التاريخــي الــذي تجتــازه األمــة. يمكــن أن يقــف الباحــث علــى 
ــى  ــا تبق ــامية، لكنه ــركات اإلس ــا الح ــت قضاي ــي تناول ــة الت ــات واألوراق البحثي ــرات الدراس عش
ــف  ــا التثقي ــرة، هدفه ــة للظاه ــات االنطباعي ــة أو المعالج ــات األكاديمي ــار الدراس ــورة يف إط محص
وإغنــاء المعــارف المتعلقــة بالحــركات اإلســامية باعتبارهــا صانعــة الحــدث والجــدل. حتــى 
المجهــود النقــدي الــذي كتبــه بعــض المفكريــن اإلســاميين نجــده يف الغالــب يعالــج اإلشــكاليات 
المطروقــة مــن منظــور عــام، وينــدر أن تجــد ورقــة تصحيحيــة مذيلــة بتوصيــات محــددة، أو تتضمــن 

أهدافــا محــددة تجــادل عنهــا بالشــواهد واألدلــة.
الغائيــة توزيــع للمســؤوليات أيضــا. فمــا أســهل أن يلعــب اإلنســان دور الموجــه والمرشــد، 
وصاحــب كل الحلــول لــكل المشــاكل، لكــن عندمــا يــدرك أنــه مطالــب بتقديــم بديــل محــدد الهويــة 
والمعالــم، ويضــع لمشــروعه النقــدي التصحيحــي أهدافــا وغايــات محــددة ترتتــب عنهــا تبعــات 
ومســؤوليات، فــإن جســامة المهمــة وحساســيتها تجعــل األجــرأ واألقــدر فقــط مــن يتصــدى لهــا. 
والنقــد الهــادف معــزز بأســئلة مركــزة ويقــرتح إجابــات مركــزة أيضــا. أمــا النقــد الــذي يتحــرك يف 
ــع أي فــارق.  ــة فلــن يصن ــات، ويتجنــب الوضــوح والدق ــة، ويســبح يف العمومي المســاحات الرمادي
االعرتافــات  أو  للمجهــول،  والمبنيــة  الملغــزة  النصيحــة  خطابــات  مــن  كالعشــرات  وســيكون 
والمكاشــفات التــي يكتبهــا بعــض رواد العمــل اإلســامي يف مذكراهتــم وحواراهتــم فيعرتفــون 
بالخلــل والعطــب وســوء التدبيــر لكنهــم يقيــدون الجريمــة ضــد مجهــول ويقذفــون بملفــات القضيــة 

ــا النســيان، هتيبــا مــن مــس جنــاب التنظيــم ومكانــة قيادتــه. إلــى زواي

 إصالح العطب ال تطبيعًا معه

إن أخطــر مــا يمكــن أن تســفر عنــه األزمــات واألعطــاب التــي تلبســت بالمشــروع اإلســامي 
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هــو فقــدان الحركــة اإلســامية لشــرعيتها، وال أقصــد بالشــرعية هنــا حقوقهــا المغصوبــة يف الحكــم 
ــة أو بأخــرى، ولكــن أقصــد هبــا  ــر الشــأن العــام بطريق والســلطة أو إقصائهــا مــن المشــاركة يف تدبي
ــة  ــرة النهض ــيد لفك ــداد وتجس ــامية امت ــركات اإلس ــون الح ــن ك ــتمدة م ــة المس ــرعية التاريخي الش
ــل منافــس  ــدة، وبدي ــة ورســالتها الخال ــة األمــة الحضاري والتحــرر واالســتقال المنســجم مــع هوي
لمشــاريع العلمنــة والتغريــب والوصايــة األجنبيــة. فمهمــا كانــت المابســات والظــروف التــي 
تكتنــف حاضــر األمــة، ومهمــا بلغــت أوضاعهــا مــن البــؤس والقتامــة فــا ينبغــي أن يتســرب اليــأس 

ــن يف حقــل الدعــوة والعمــل السياســي اإلســامي.  ــى وجــدان العاملي ــة إل وروح االهنزامي
لذلــك مــن المهــم جــدًا التأكيــد علــى أن النقــد والتصحيــح ال يعني إلغــاء فكرة العمل السياســي 
ــن  ــل« م ــو الح ــام ه ــعار »اإلس ــأن ش ــليم ب ــة، والتس ــاع القائم ــع األوض ــع م ــامي، أو التطبي اإلس
المثاليــات التــي تجاوزهــا الواقــع وداس عليهــا التاريــخ. »اإلســام هــو الحــل« وســيبقى هــو الحــل، 
لكــن قــد يكــون اإلســام الــذي نقدمــه نحــن ليــس هــو الحــل بــل قــد يكــون جــزء مــن المشــكلة، 
ــب أن  ــة يج ــة المأمول ــات التصحيحي ــه. والمراجع ــا ل ــل يف فهمن ــام ب ــس يف اإلس ــا لي ــب هن والعط
ترســخ االعتــزاز والثقــة يف رســالة اإلســام الحضاريــة، وتنفــي رواســب الخطــاب الشــرعي المبــدل 
والمحــرف مــن البنيــة الفكريــة واأليديولوجيــة للحــركات اإلســامية، فالهــدف هــو تقويــم المســيرة 
وتصحيــح المســار، واســتئناف العمــل السياســي اإلســامي علــى بصيــرة. وعندمــا تفقــد الحــركات 
والمكونــات اإلســامية هويتهــا، وتســتقل مــن وظيفتهــا ودورها، ســتتحول إلــى »طفيليــات« علمانية 
ــار، توظفهــا  تســتنزفها المناكفــات السياســية الضيقــة، وتتحــرك علــى هامــش صــراع وتنافــس الكب

هــذه الجهــة حينــا وتلــك الجهــة حينــا آخــر. 
ــوذج  ــة يف النم ــة الكامن ــات الهائل ــى اإلمكان ــل عل ــش كدلي ــي المده ــوذج الرتك ــب النم ينتص
اإلســامي علــى صعيــد اإلدارة وتدبيــر الشــأن العــام ومواجهــة التحديــات، واالنتقــال خــال فــرتة 
وجيــزة نســبيا مــن حركــة محاصــرة بالــكاد تســتطيع تأمين ترخيــص إداري لممارســة حقهــا يف العمل 
السياســي بشــكل قانــوين إلــى مشــروع حضــاري فــرض نفســه بقــوة علــى المشــهد العالمــي. والحالــة 
الرتكيــة ليســت اســتثناء أو ضربــة حــظ ال تتكــرر، بــل هــي دليــل علــى التغييــر الــذي يحصــل عندمــا 
تحــل دمــاء جديــدة يف جســم مرهــق، ودليــل علــى أن تجــاوز الرمــوز والقيــادات التاريخيــة )الحــرس 
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القديــم( ال يعنــي التمــرد والعصيــان، وأن تبنــي خيــارات واســرتاتيجيات جديــدة يف العمــل ال يلغــي 
ــي  ــة الوجهــة، وأن وجــود المؤامــرات واحتشــاد الخصــوم واألعــداء ال يعن ــة الفكــرة وصوابي أصال

االستســام وعــدم المواجهــة. 
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 خامتة

ــى إرادة  ــاج إل ــا تحت ــيرًا، إهن ــهاً ويس ــاً س ــد عم ــون بالتأكي ــن تك ــة ل ــات التصحيحي المراجع
راســخة ورغبــة ملحــة يف إحــداث التغييــر المنشــود، فطبــع االنســان يميــل إلــى االســتقرار والركــود 
التغييــر ومآالتــه وتبعاتــه.  مــن  مــن األوضــاع والمواقــف ويتوجــس  الســائد  إلــى  واالســتكانة 
ــر والمراجعــة يف خطاهبــا وأدبياهتــا  ــة التغيي ــوم إلــى تكريــس ثقاف والحــركات اإلســامية مدعــوة الي
ــة تســاهم يف تجويــد الحــوار والشــورى والمحاســبة  واســتحداث آليــات جديــدة يف بنياهتــا التنظيمي
داخلهــا، ورعايــة الكفــاءات الخاقــة والمبدعــة المنتســبة لهــا. ومدعــوة كذلــك إلــى إعــادة االعتبــار 
للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ومناهجهــا مــن أجــل فهــم أعمــق للمجتمعــات والظواهــر المعتملــة 
فيهــا، وإحــال العقــل الجدلــي النقــدي محــل العقــل األدايت التقنــي. وتصحــح ســوء الفهــم الكبيــر 
ــا  ــا بينم ــة العلي ــهادات الجامعي ــه بالش ــذي ربطت ــة ال ــدارة القيادي ــريف والج ــدار المع ــوع االقت لموض
ــة  ــه يمكــن »للمثقــف أن يتصــدر يف الدرجــات العلمي ــد اهلل النفيســي قبــل ســنوات أن كمــا يؤكــد عب
لكنــه قــد يتأخــر يف الثقافــة الحركيــة«.))) وتفســح الطريــق للنوابــغ مــن أبنائهــا ليكونــوا روافــد للبعــث 
والنهــوض، ال إقصائهــم واســتبعادهم، ألن أفكارهــم وآرائهــم تخالــف توجهــات الحركــة ولوائحهــا 

الداخليــة إن كانــت هنــاك لوائــح داخليــة.

))) عبد اهلل النفيسي، الحركة اإلسالمية ثغرات يف الطريق، مكتبة آفاق، الطبعة األولى ))0) ص: 7)
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 توصيات

بنــاء علــى مــا تقــدم ذكــره بشــأن أهميــة العمــل علــى تدشــين اجتهــاد نقــدي مراجعــايت جديــد؛ 
يتســم بالجــدة والراهنيــة ويتوخــى إبــرام نقلــة نوعيــة تضــع الحركــة اإلســامية يف مضمــار الفاعليــة 
والتأثيــر يف هــذا المنعطــف الهــام والمصيــري مــن تاريــخ األمــة، ويحــرر الفعــل اإلســامي مــن دوائــر 
التيــه والعبــث والاجــدوى التــي علــق فيهــا لعقــود وكان ثمــن ذلــك إهــدار أجيــال وتبديــد طاقــات 
وتفويــت فــرص تاريخيــة للبعــث الحضــاري واســتئناف حيــاة سياســية راشــدة. بنــاء علــى ذلــك أرى 

أن التوصيــات التاليــة قــد تكــون بدايــة مســار تصحيحــي واعــد.
• مــن الضــروري عقــد مؤتمــر عــام يضــم كافــة أطيــاف العمــل الحركــي اإلســامي، يتــم فيــه 
تــداول األفــكار والــرؤى وتقييــم المنجــز الحركــي بــكل موضوعيــة وجــرأة والتوافــق علــى »وثيقــة 
عمــل« تضمــن الحــد األدنــى مــن تكامــل الجهــود وتظافرهــا وتركيزهــا يف أفــق تشــكيل »كثلــة 
ــة. »  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــاده المحلي ــي بأبع ــهد السياس ــا يف المش ــا ثقله ــون له ــة يك ــة« وازن تاريخي
ــة  ــركات االجتماعي ــات الح ــا كري ــي حققته ــة الت ــات المهم ــة واالنطاق ــات القوي ــم الدفع إن معظ
والسياســية يف التاريــخ الحديــث إنمــا تقــررت يف مؤتمراهتــا العامــة« الحــركات اإلســامية ثغــرات يف 
الطريــق ص: )4، لكــن ومــع األســف الشــديد مــازال الخــوف مــن عقــد المؤتمــرات العامــة يطبــع 
الســلوك القيــادي داخــل الحــركات اإلســامية ولعــل مــا يحصــل هــذه األيــام داخــل حركــة النهضــة 

التونســية خيــر دليــل علــى ذلــك.
• انتــداب لجنــة تكــون كاملــة الصاحيــات ونافــذة التوصيــات داخــل كل حركــة مهمتهــا 
مراجعــة وتصحيــح األداء الحركــي والسياســي ونقــد الخطــاب األيديولوجــي، هــذه اللجنــة يجــب 
أن تضــم يف عضويتهــا كافــة التخصصــات ذات الصلــة بالفعــل اإلســامي يف بعــده االجتماعــي 
والسياســي والشــرعي، وتكــون مســتقلة يف عملهــا بحيــث ال تخضــع لسياســة االســتقطاب بيــن 
ــة  ــد كل أزم ــه بع ــة أن ــة. رأينــا يف الديمقراطيــات المتقدم ــاءات أي جه األجنحــة المتنافســة أو إم
يعمــدون إلــى انتــداب لجنــة تحقيــق للنظــر يف المســؤوليات والبحــث عــن ســبل حلهــا وتجاوزهــا 
ــكنية أو  ــارة س ــار عم ــدودة كاهني ــت مح ــات وإن كان ــع األزم ــم م ــذا دأهب ــا، ه ــن تداعياهت ــد م والح
حريــق شــب يف مجمــع تجــاري أو كارثــة طبيعيــة خلفــت أضــرارًا، أفــا ننتــدب نحــن لجــان تحقيــق 

ــرار. ــى الج ــا زال عل ــل م ــا والحب ــااًل وأوطان ــا أجي ــد نكبن ــة وق ومراجع
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• تحديــث البنيــة التنظيميــة للمكونــات اإلســامية بمــا يســمح بإحــال دمــاء جديــدة يف 
هياكلهــا ومؤسســاهتا بشــكل دوري، واســتدخال آليــات تنظيميــة تســمح بمراقبــة األداء وتقييمــه منعا 
لرتاكــم األخطــاء واألعطــاب. وتعديــل اللوائــح الداخليــة وتضمينهــا بنــودًا تكــرس ثقافــة المحاســبة 
والشــورى وتــداول القيــادة، مــع إعطــاء األوليــة للشــباب يف صناعــة القــرار وصياغــة الرامــج ووضــع 

االســرتاتيجيات. 
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