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ملخص تنفيذي:

الصحــوة اإلســامية هــي حالــة انبعــاث دينــي؛ ُولــدت ألســباب سياســية ال دينيــة؛ ذاتيــة وموضوعيــة، أمــا الذاتيــة 

ــس  ــام إســرائيل فــي حــرب 1967 وإفــاس األنظمــة فــي شــرقنا البائ ــة أم ــة العربي ــة األنظم ــت بهزيم فتمثل

بتحقيــق التنميــة والنهضــة لشــعوبها، فاســتغلت الحــركات اإلســاموية عمومــًا الثقافــَة المتدينــة لمجتمعاتنــا، 

والشــعاراِت الدينيــة لتقديــم نفســها بديــًا سياســيًا لقيــادة الدولــة والمجتمــع.

وأمــا الموضوعيــة؛ فــإن الظــروف الدوليــة خدمــت االنبعــاث الصحــوي بتوافر ظــروف متعــددة؛ منها االســتراتيجية 

األمريكيــة فــي مقاومــة المــد الشــيوعي فــي الشــرق البائــس وأوروبــا؛ كمــا أظهــرت ذلــك الوثائــق األمريكيــة 

المفــرج عنهــا، ناهيــك بنجــاح الثــورة اإليرانيــة بقيــادة »الخمينــي« وعزمهــا علــى تصديــر أنمــوذج ثورتهــا إلــى 

المنطقــة العربيــة؛ فــكان ال بــد مــن كبــح جمــاح التمــدد الشــيوعي واإليرانــي؛ بواســطة إيديولوجيــة تماثلهــا 

فــي القــوة؛ وتعاكســها فــي االتجــاه، فــكان القــرار األمريكي/األوروبــي بدعــم الصحــوة؛ واحتضانهــا، واإليعــاز 

ألنظمــة عربيــة باحتضانهــا علــى رأســها مصــر والســعودية. 
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الجزء الثاني وفيه:

العوامل التي أسهمت في دعم وتمدد الصحوة اإلسالمية..

هنــاك عــدة عوامــل ســاهمت فــي منــح الصحــوة وتيارهــا المشــروعية لكــي يكــون بديــاًل للســلطات الحاكمة، 

وتمثلت:

o هزيمة حزيران 1967

جميــع دعــاة اإلســام السياســي وأعامــه علــى تنوعاتهــم )اإلخــوان المســلمون والســلفية وحــزب التحريــر، الخ(، 

وإلــى حــد مــا المتصوفــة وأبنــاء المدرســة المذهبيــة المشــيخية التقليديــة، حّملــوا األنظمــة القوميــة العربيــة 

ــريعة  ــا الش ــة وإقصاؤه ــا العلماني ــوال تبنيه ــه ل ــران 1967، وأن ــرب حزي ــي ح ــة ف ــة التاريخي ــؤولية الهزيم مس

ــت الهزيمــة. كمــا أن كل المجموعــات الســابقة  ــاس لمــا حدث ــاة الن ــش فــي حي اإلســامية عــن الواقــع المعي

وبأوجــه مختلفــة تــرى أن الحــل الوحيــد لخــروج األمــة مــن هــذا المــأزق التاريخــي هــو العــودة لتبنــي اإلســام 

منهــج حيــاة )اإلســام هــو الحــل(، وأنــه لــن يصلــح آخــر هــذه األمــة إال بمــا صلــح بــه أولهــا. ولقــد تجســدت هذه 

الطروحــات مــن خــال خطــب ومؤلفــات شــخصيات إســامية بــارزة اســتطاعت اســتقطاب الــرأي العــام فــي البلــدان 

العربيــة، وســاهمت فــي صياغــة تكويــن الجماهيــر اإلســامية فــي مرحلــة مــا بعــد حــرب 67، وخصوصــاً بعــد 
اإلفــراج عــن اإلســاميين فــي بدايــة عهــد أنــور الســادات فــي أول الســبعينيات.1

ــول  ــل الحل ــهيرين األول »فش ــه الش ــاوي بكتابي ــف القرض ــيخ يوس ــرة كان الش ــخصيات المؤث ــرز الش ــن أب وم

المســتوردة وكيــف جنــت علــى أمتنــا« والكتــاب الثانــي »الحــل اإلســالمي فريضــة وضــرورة«. والشــيخ محمــد 

الغزالــي »معركــة المصحــف« و«كتــاب قذائــف الحــق« و«كتــاب ســر تأخــر العــرب والمســلمين« وكتــاب »كفاح 

ــس وزراء األردن األســبق عــن النكســة ومــن  ــك ســعد جمعــة رئي ــاب »ظــالم مــن الغــرب«. وكذل ــن« وكت دي

ُكتبــه، »اهلل أو الدمــار«، »المؤامــرة ومعركــة المصيــر«، »مجتمــع الكراهيــة«. 

ــة المســلم  ــات الشــيخ فتحــي يكــن. ومجل ــة بمقــاالت وُكِتيب ــة الشــهاب اللبناني ــه مجل ــك مــا أســهمت ب وكذل

المعاصــر ومقــاالت جمــال عطيــة فيهــا؛ وكتــب فتحــي عثمــان. وفــي ســورية كانــت كتــب الشــيخ ســعيد حــوى 

ــات اإلســام  ــر جماع ــل فــي تفكي ــر هائ ــه أث ــذي كان ل ــًا« ال ــة وأخاق ــد اهلل ثقاف ــه الشــهير »جن ومنهــا كتاب

السياســي قاطبــة، بمــا فيهــا الســلفية الجهاديــة، والملفــت أّن أهــم الكتابــات الراديكاليــة للشــيخ ســعيد حــوى 

منظــر اإلخــوان فــي ســورية؛ جــاءت بعــد هزيمــة حزيــران 67. 

o التقارب المصري/السعودي 1971 

ففــي حقبــة الملــك الســعودي فيصــل بــن عبــد العزيــز والرئيــس المصــري أنــور الســادات، أطلــق الســادات ســنة 

ــي  ــتمرت ف ــا واس ــة مقراته ــت الجماع ــلمين« ففتح ــوان المس ــة اإلخ ــاء حرك ــراح أعض ــل س ــن المعتق 1971 م

ــارات  ــة واعتب ــع اقتصادي ــعودية لدواف ــى الس ــرة إل ــم للهج ــدا به ــا ح ــي«. م ــاء قانون ــن دون غط ــل، لك العم

سياســية، ذلــك أن الطفــرة النفطيــة أتاحــت فرصــًا وظيفيــة اســتثنائية للغايــة، وكان اإلخــوان المســلمون الذيــن 

اإلسالميون بعد حرب حزيران ٦٧: تحول الصحوة اإلسالمية اىل هزمية تاريخية« الدكتور أحمد طعمة  1

https://www.arabprogress.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A6%D9%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD/
https://www.arabprogress.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%A6%D9%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD/
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أقامــوا شــبكات مديــدة مــن قبــل فــي وضــع مناســب النتهازهــا.

o هيمنــة جماعــة اإلخــوان المســلمين علــى المؤسســات التعليميــة والثقافيــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية

منــذ تأســيس األميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز الجامعــة اإلســامية فــي المدينــة المنــورة1961 لتنافــس جامعــة 

األزهــر فــي مصــر التــي »أراد عبــد الناصــر أن تكــون جهــازًا دعائيــًا لنظــام حكمــه، اســتطاعت قيــادات إخوانيــة 

الســيطرة علــى الجامعــة اإلســامية، وكذلــك علــى جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة وفرعهــا »أم القــرى« 

ــت  ــة كان ــرز الشــخصيات اإلخواني ــاض، وأب ــن ســعود فــي الري ــد ب ــام محم ــة اإلم ــة، وجامع فــي مكــة المكرم

ــو  ــاح أب ــد الفت ــد الرحمــن حبنكــة4 وعب ــي الطنطــاوي3 وعب ــة الشــريعة، وعل ــرأس كلي ــذي ت ــارك2 ال محمــد المب

غــدة5 وأبــو الفتــح البيانونــي ومحمــد ســرور زيــن العابديــن وســعيد حــوى الــذي أصبــح منظــرًا لحركــة اإلخــوان 

المســلمين فــي وقــت الحــق، وأصبــح كتابــه »جنــد اهلل« مرجعــًا لإلســاميين فــي المنطقــة. وكل هــؤالء هــم 

مــن الجنســية الســورية، ولعبــوا دورًا أساســيًا فــي جمعيــات التوعيــة الدينيــة، ومحاضــن الصحــوة، وكانــوا هــم 

األســاتذة المباشــرون الذيــن تولــوا مهمــة التثقيــف السياســي والتربيــة اإليديولوجيــة فــي تلــك الجمعيــات وفــي 

تلــك المحاضــن، وكذلــك بــرز مــن المصرييــن محمــد قطــب شــقيق ســيد قطــب، وســيد ســابق صاحــب كتــاب »فقــه 

الســنة« الشــهير، والشــيخ محمــد الغزالــي، ومنــاع القطــان، ومحمــد الــراوي، وعمــر عبــد الرحمــن مفتــي عمليــة 

اغتيــال الســادات عــام 1981، والفلســطيني عبــد اهلل عــزام منظــر الجهــاد فــي أفغانســتان. كمــا أسســت العربيــة 

الســعودية رابطــة العالــم اإلســامي 1962 وكان عمادهــا اإلخــوان المســلمين.

o ثورة الخميني 1979

مثلــت »ثــورة الخمينــي« صدمــة للمملكــة العربيــة الســعودية، التــي شــعرت أن األمــر يهددهــا مباشــرة، وأنهــا 
بدايــة حــرب عقديــة جّديــة فــي الشــرق األوســط، تضــع قوتيــن إســاميتين وجهــًا لوجــه فــي المنطقــة.6

ــن  ــتضعفين م ــاًل للمس ــه ممث ــد نفس ــه الجدي ــرح نظام ــران ط ــي إي ــم ف ــى الحك ــي إل ــول الخمين ــذ وص فمن

مســلمي العالــم، وأكــد عزمــه علــى تصديــر ثورتــه إلــى بقيــة ديــار المســلمين، فالعــداء الســافر للســعودية 

تحديــدًا كان واضحــًا فــي إيديولوجيــة الثــورة الخمينيــة، ناهيــك عــن شــعارها الشــهير بــأن أمريــكا »الشــيطان 

األكبــر«. 

هنــا اســتنفرت الســعودية وهــي التــي تقــوم شــرعيتها السياســية علــى المنهــج اإلســامي الســلفي، وتطــرح 

نفســها كممثــل للمســلمين فــي العالــم، فهــي مــن يحتضــن الحرميــن الشــريفين، بينمــا أتــى الخمينــي بفكــرة 

تدويــل الحرميــن؛ أي نــزع المشــروعية الدينيــة عــن النظــام الســعودي، ومــن هنــا بــدأت المواجهــة بيــن الطرفيــن 
علــى مــن ســيمثل اإلســام.7

محمد املجذوب: »علامء ومفكرون عرفتهم«، دار االعتصام، القاهرة/ مرص، ص:2٦3-229.  2
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»وجاءت أيام الصحوة«  ٧

https://kingfaisalprize.org/ar/sheikh-ali-at-tantawi/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://islamsyria.com/site/show_cvs/1061
https://www.independentarabia.com/node/25871
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فــرض حــراك الصحــوة اإلســامية نفســه علــى حقبــة الثمانينيــات، كنــوع مــن حــرب المناقصــات الطائفيــة ضــد 

ــن وموطــن األماكــن المقدســة،  ــى أنهــا مهــد الدي ــة الســعودية عل ــة المملكــة العربي ــران، تعززهــا أهمي إي

كمــا رعــت الريــاض أيضــًا إنتــاج مجموعــة واســعة مــن المناهــج المعاديــة للشــيعة واإليرانييــن المصممــة علــى 

تســليط الضــوء باتجــاه تطلعــات طائفيــة لنظــام الخمينــي والتخفيــف مــن جاذبيتــه العالميــة فــي أنحــاء المنطقــة 

والعالــم. فــأرادت المملكــة العربيــة الســعودية فضــح رؤيــة الخمينــي لإلســام مــن خــال تأكيــد هويتــه 

الشــيعية، باإلضافــة إلــى ذلــك، ربطــت المؤسســات التعليميــة والمســاجد الممولــة ســعودياً بعلمــاء الديــن فــي 

جميــع أنحــاء العالــم، مــن نيجيريــا إلــى إندونيســيا، ومــا بيــن الصحوتيــن، فــي إيــران والســعودية، رفــع الحاكــم 

ــن البلديــن فــي  فــي الريــاض وفــي طهــران أســوارًا ســميكة للدفــاع عــن البــالد، وكلمــا اســتعر العــداء بي

العقائــد والثقافــة والمذاهــب وجوانــب األمــن واالقتصــاد، ازدادت حاجــة النظاميــن للصحــوات ترياقــًا يشــّد مــن 
عصــب المجتمعيــن، وأدواِت فقــه وتمذهــب يمتــد داخــل مجتمعــات المنطقــة األخــرى.8

o الغزو السوفييتي ألفغانستان 1979 

أدى ذلــك الغــزو )1989/1979(، ومــا تبعــه مــن مقاومــة أفغانيــة إلــى تأجيــج المشــاعر فــي كل عالــم اإلســام، 

وأن أيــام الجهــاد قــد عــادت، وأن عصــر الفتوحــات قــد ُبِعــث مــن جديــد، وكانــت الروايــة الخارقــة عــن كرامــات 

المجاهديــن فــي أفغانســتان وخاصــة تلــك التــي كان يرويهــا عبــد اهلل عــزام )1941 – 1989( فــي كتابــه »آيــات 
الرحمــن فــي جهــاد األفغــان« فــي عقــول وأفئــدة مشــرعة األبــواب لقبولهــا.9

o الحرب الباردة ودورها في دعم الصحوة

ال يمكــن فصــل الصحــوة اإلســامية عــن فصــول الحــرب البــاردة فــي القــرن الماضــي، فالديــن كان أحــد األســلحة 

ــة  ــم الحــر« فــي صراعــه مــع المعســكر االشــتراكي، واالســتراتيجية الديني ــي اســتخدمها »العاَل األساســية الت

للحــرب البــاردة كان لهــا تركيــز خــاص علــى مــا يســمى »العالــم اإلســامي«، وعــادًة مــا ُيشــار فــي هــذا الســياق 

ــن األفغــان،  ــف مــع باكســتان والســعودية فــي دعــم المجاهدي ــا بالتحال ــات المتحــدة وبريطاني ــى دور الوالي إل

وهــو الدعــم الــذي بلــغ أوضــح تعبيراتــه المباشــرة فــي زيــارة رئيســة الــوزراء البريطانيــة »مارغريــت تاتشــر« إلــى 

الحــدود الباكستانية/األفغانســتانية عــام1981، وتأكيدهــا للمجاهديــن فــي حضــور الرئيــس الباكســتاني محمــد 

ضيــاء الحــق أن »قلــب العالــم الحــر معكــم«. 

ــًا  ــامية أمريكي ــوة اإلس ــتخدام الصح ــول اس ــة، ح ــرات األمريكي ــا المخاب ــت عنه ــرية أفرج ــق س ــب وثائ وبحس

فــي الحــرب البــاردة، فــإن التخطيــط لتغلغــل تنظيــم حســن البنــا فــي أوروبــا يعــود الفضــل فيــه إلدارة الرئيــس 

األمريكــي دوايــت ايزنهــاور، وذاك منــد اللحظــة التــي التقــى فيهــا بســعيد رمضــان زوج االبنــة الصغــرى لحســن 

البنــا فــي واشــنطن عــام 1953. ومــن يــزر مكتبــة الرئيــس أيزنهــاور بواليــة كنســاس »Kansas« فســوف يطلــع 

علــى الوثائــق الخاصــة باجتمــاع أيزنهــاور مــع ســعيد رمضــان الــذي وصفتــه ذات الوثائــق بأنــه »وزيــر خارجيــة 
تنظيــم اإلخــوان«.10

التحوالت يف السعودية وإيران: إصالحات الحاكم ومطالبات العامة  8

»وجاءت أيام الصحوة«  9

محمد سبتي: اإلخوان يف أمريكا؛ عالقات تاريخية ومستقبل مجهول. موقع حفريات  10

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/25871
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
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والعالقــة بيــن اإلخــوان والمخابــرات المركزيــة األمريكيــة ستســهل.. علــى ســعيد رمضــان عمليــة تأســيس مــا 

سيســمى الحقــًا بـــ »التنظيــم الدولــي« لإلخــوان، كجماعــة وظيفيــة هدفهــا تحقيــق األهــداف األمريكيــة في 

المنطقــة العربيــة والــدول اإلســالمية بــل فــي أوروبــا وروســيا ثــم الصيــن الحقــاً، وكشــفت الوثائــق التــي نشــر 

جــزءًا منهــا كتــاب »روبــرت دريفــوس« كيــف ســاعدت أمريــكا تنظيــم اإلخــوان علــى االنتشــار وكســب األعضــاء 
والتمويــل بغــرض الوقــوف فــي وجــه االتحــاد الســوفيتي فــي ذلــك الوقــت.11

األهــم هــو سياســات األســَلَمة التــي اتبعهــا قــادة عــدد مــن االنقابــات العســكرية المدعومــة مــن »العالــم 

الحــر« التــي عــدَّت اإلســام خيــر وســيلة لمحاربــة الشــيوعية والمــد اليســاري فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، كإعان 

الجنــرال جعفــر النميــري فــي الســودان، خــال »مرحلتــه األمريكيــة«، تطبيــق قوانيــن الشــريعة اإلســامية فــي 

الســودان عــام 1983، ومحــاوالت »الرئيــس المؤمــن« أنــور الســادات التاعــب بإخــوان مصــر والســلفيين لضــرب 

اليســار، وتوظيفــه لشــخصيات مثــل الشــيخ الشــعراوي ومصطفــى محمــود فــي البروباغنــدا اإلعاميــة والدينيــة 
لمرحلتــه.12

ويكفــي فــي هــذا، اإلشــارة إلــى مــا ذكــره صــالح الديــن الجورشــي، فــي كتابــه »الحركــة اإلســالمية، رؤيــة 

ــي وجزئــي، لنحــو  ــة )CIA( قامــت بتمويــل ُكلِّ ــة االســتخبارات المركزيــة األمريكي مســتقبلية«، مــن أن وكال
)120( مؤتمــًرا ونــدوة مختلفــة حــول الصحــوة اإلســالمية، فــي العــام 1983م وحــده!13

وجــاءت محاربــة الشــيوعية علــى شــكل تحالــف ســاهم تــارة فــي تحقيــق مصالــح النيوليبراليــة الصاعــدة فــي 

المعســكر الغربــي، وســاهم تــارة أخــرى فــي تســخير الشــباب المســلم فــي خــوض حــرب بالوكالــة عــن الغــرب 

ضــد التمــّدد الســوفياتي.

o حرب الخليج الثانية 1991

تحــدى »الصحويــون« الســلطتين السياســية والدينيــة فــي الســعودية ممثلــة فــي هيئــة كبــار العلمــاء ودخلــوا 

فــي صــراع معهمــا، بعــد أن تبنــوا مواقــف مــن سياســات النظــام، فانتقــدوا عانيــة وجــود القــوات األجنبيــة 

ــام 1991.  ــة ع ــج الثاني ــرب الخلي ــة فــي ح ــات المتحــدة األميركي ــع الوالي ــاون بادهــم م فــي الســعودية، وتع

ففــي مــارس/آذار 2003، أصــدر الشــيخ ســلمان العــودة فتــوى يحظــر فيهــا علــى أيِّ فــرد أو جماعــة أو دولــة 

المشــاركة فــي ضــرب العــراق »ال بقــول، وال فعــل، وال داللــة، وال إشــارة وال تمويــن وال دعــم«. وأشــرف رمــوز 

هــذا التيــار أبرزهــم ســلمان العــودة علــى جمــع توقيعــات العلمــاء علــى بيــان يرفــض أن تطــأ أقــدام الجنــود 

ــى  ــران 1992 عل ــي يونيو/حزي ــوا ف ــي، ووقع ــاح السياس ــوا باإلص ــا طالب ــة، كم ــرة العربي ــب أرض الجزي األجان

»مذكــرة النصيحــة« التــي وجههــا علمــاء وأســاتذة جامعــات للملــك الراحــل فهــد بــن عبــد العزيــز، وتضمنــت 
ــة فــي اإلطــار الشــرعي اإلســامي.14 ــة وإعامي ــة بإصاحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعي المطالب

املصدر السابق  11

محمد سامي الكيال: مقاتلون يف حرب باردة: الغرب رشيًكا يف الصحوة اإلسالمية  12

»الحركة اإلسالمية. رؤية مستقبلية«، صالح الدين الجوريش، القاهرة: مكتبة مدبويل، ط1، 1989م، ص219  13

»الصحوة«.. تيار فكري سعودي تصادم مع النظام  14

https://manshoor.com/society/west-world-using-islam/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2018/1/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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نهاية عصر الصحوة اإلسالمية؛ األسباب والتداعيات

ــن،  ــول الدي ــز ح ــة تمرك ــة حال ــدول العربي ــت ال ــوة، عاش ــر الصح ــن عم ــود م ــة عق ــن خمس ــرب م ــا يق ــال م خ

تراجعــت األحــام القوميــة لــدول مــا بعــد االســتقال، وحلَّــت مكانهــا أحــام »يوتوبيــا« دينيــة، وأمــا شــعارات 

التقــدم والتحديــث والديمقراطيــة؛ اســُتبِدلت بشــعارات العــودة إلــى الديــن وتطبيــق الشــريعة، ومــع ذلــك كلــه، 

باتــت الصحــوة اإلســامية اليــوم، وكأنهــا فــي طريقهــا إلــى االندثــار، وكأنهــا مــن حيــث هــي تعبيــر عــن أزمــة 

مــا، وعــن ظــرف سياســي واجتماعــي وثقافــي/ دينــي ـ خــارج نطــاق الفعــل التاريخــي؛ بمــا يوحــي بهزيمتهــا 

النهائيــة، وخروجهــا مــن المشــهد عمــا قريــب، وأصبــح »الصحويــون« فــي مســرح األحــداث مجــرد متفرجيــن 

ــه اإلســام  ــذي لعب ــدور الســلبي ال ــداث، وســاهم ال ــة صانعــي األح ــن جمل ــوا م ــد أن كان ــاف؛ بع ــة األطي كبقي

السياســي فــي فشــل الربيــع العربــي فــي شــبه إعــان نهايــة عصــر الصحــوة اإلســامية، التــي ســاهمت بشــكل 

غيــر مباشــر بتأخــر مجتمعاتنــا فــي كل شــيء بــدءًا مــن المابــس ــــ الرجاليــة والنســائية ــــ وصــوالً إلــى االقتصــاد 

ــاة السياســية واالجتماعيــة. والحي

نقد عبد اإلله بلقزيز لمشروع الصحوة اإلسالمية

قســم المفكــر »عبــد اإللــه بلقزيــز« مــا بعــد الحركــة اإلصاحيــة اإلســامية إلــى لحظتيــن، أطلــق علــى األولــى 

تســمية إصاحيــة مســتأنفة، وعلــى الثانيــة تســمية إصاحيــة مســتعادة. كمــا تحــدث فــي كتابــه )أزمــة الفكــر 

ــن  ــي لحظتي ــب هــذا الفكــر ف ــى تحقي ــتنادًا إل ــث اس ــي الحدي ــر السياســي العرب ــن الفك ــي( ع السياســي العرب

همــا: لحظــة اإلصاحيــة العربيــة وشــملت تيــاري الليبراليــة والســلفية المتفتحــة، ولحظــة الراديكاليــة الفكريــة 

العربيــة؛ وشــملت تيــاري الصحــوة اإلســامية والقومــي العربــي، ثــم فــي كتابــه )الدولــة فــي الفكــر اإلســامي 

المعاصــر(، ميَّــز بيــن ثــاث مراحــل متقاربــة؛ انتجــت فيمــا بعــد مــا ُأطلــق عليــه الصحــوة وهــي: لحظــة اإلصاحيــة 

اإلســامية الكاســيكية فــي القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، ولحظــة اإلصاحيــة اإلســامية 

ــات  ــذ ثاثيني ــة اإلســامية من ــة الصحوي المتجــددة والضيقــة الهوامــش فــي القــرن العشــرين، ولحظــة اإلحيائي
القــرن العشــرين.15

ولقــد حاولــت الحركــة اإلصاحيــة النهضويــة توظيــف اإلســام للتقــدم والمشــاركة فــي العصــر )مــن خــال ضــخ 

الحيــاة فــي العقــل واالجتهــاد والشــورى واالنفتــاح علــى ثمــرات الفكــر اإلنســاني(. أمــا الصحــوة اإلســامية، 

فحاولــت االنســحاب مــن التاريــخ والعــودة باإلســام إلــى مواقــع دفاعيــة غيــر حصينــة حيــن تأتــي الموازنــة بينــه 

ــا لإلســام »كعقيــدة  وبيــن القــوى الحضاريــة. والنتيجــة أن الحركــة اإلصاحيــة النهضويــة؛ رســمت دوًرا إيجابًي

لــه تيــار   الصحــوة اإلســامية ــــ فــي أفضــل الحــاالت ــــ إلــى إيديولوجيــا  وثقافــة« فــي التاريــخ الحديــث، فيمــا حوَّ

سياســية.. ويبــدو أنــه »كلمــا اشــتدت وطــأة الهجــوم على اإلســام بالحداثــة السياســية واالجتماعيــة والفكرية، 
زادت معــدالت التراجــع والنكــوص فــي الفكــر اإلســامي«.16

كان خطــاب الصحــوة منــذ تأسيســه شــديد االنغــالق أمــام المنظومــات المعرفيــة الحديثــة، رافضــًا االعتــراف 

زيك ميالد: »الفكر اإلسالمي بني مرحلتيه الحديثة واملعارصة«، مجلة الكلمة، العدد )83( ربيع 1435/2014.  15
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بُحّجيــة أو شــرعية مبادئهــا، منتدبــًا النفــس لمقارعتهــا بأفــكار الســلف؛ وشــديد االعتــداد بالــذات والماضــي، 

حريصــًا علــى حراســة حقائقــه المطلقــة مــن الشــك والنقــد. 

ولذلــك لــم يكــن يجــد ســببًا وجيهــًا لفتــح حــوار مــع منظومــات »اآلخــر« مثلمــا فعلــت الحركــة اإلصاحيــة ألنهــا 

ــًا  ــر، وخاف ــوها لآلخ ــوة ومؤسس ــل الصح ــر جي ــذا نظ ــ ! هك ــرًا أو مناظرة    ــتحق نظ ــرعية، ال تس ــن الش ــة ع عاري

للحركــة اإلصاحيــة اإلســامية، ذهبــت »الصحــوة« إلــى مقارعــة فكرة الدولــة الحديثــة )المدنيــة والديمقراطية( 

بدعــوى أنهــا دولــة علمانيــة ملحــدة مجافيــة للديــن، داعيــة إلــى »الدولــة اإلســامية« وإلــى تطبيــق الشــريعة. 

وأخيــرًا، أبــت اإلقــرار بحاجــة الوعــي اإلســامي إلــى تزويــد نفســه بمعرفــٍة بّرانيــة، فذلــك شــك فــي مطلقيــة 

ــر مشــروع عــن مرجعيتهــا الواحــدة! نعــم، لقــد دافــع بعــض دعــاة  ــازل غي ــة، وتن األفــكار اإلســامية الموروث

»الصحــوة« عــن االجتهــاد، غيــر أن القــارئ فــي معنــى االجتهــاد؛ يقــف بســهولة علــى الفــارق بينــه وبيــن مــا 

ــف الفكــر اإلســامي مــع  ــن( تكيي ــن: كان االجتهــاد فــي وعــي هــؤالء )نقصــد اإلصاحيي ــدى اإلصاحيي ــاه ل عن

حقائــق المنظــور والعصــر، وتزويــده بالمعــارف اإلنســانية الجديــدة التــي أبدعهــا غيــُر المســلمين؛ بينمــا )هــو( 

عنــد »الّصحوييــن« ذلــك المبــدأ األصولــي الفقهــي الــذي ُيمكــن إعمالــه للجــواب عــن نــوازل لــم يــرد بشــأنها 

نــص صريــح، وذلــك بتشــغيل تقنيــة القيــاس الفقهــي، وبمعنــى آخــر كان اجتهــاد اإلصالحييــن انفتاحــاً، وكان 

اجتهــاد الصحوييــن انغالقــاً وتشــرنقاً. 

وعنــد حديثــه عمــا أســماه بلقزيــز بظاهــرة التراجــع الذاتــي التــي طبعــت الفكــرة الصحويــة المعاصــرة منــذ نصف 

ــاً، بتحــول الدعــوة اإلصاحيــة إلــى خطــاب صحــوي إســامي مــن خــال القنــوات الدينيــة الحكوميــة  قــرن تقريب

ــى، وســائل اإلعــام الرســمية  ــاء، مجلــس القضــاء األعل ــة الدائمــة لإلفت ــار العلمــاء، اللجن ــة كب الرســمية )هيئ

كالصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون( و)الفتــوى(، ومــن خــال قنــوات حركة الصحوة ومنابرها )الكاســيت اإلســامي، 
المســاجد دروســاً وخطبــاً، المحاضــرات العامــة، المناشــط الامنهجيــة فــي جميــع المراحــل الدراســية(.17

عــدَّ بلقزيــز أن هــذا التحــول نحــو خطــاب الصحــوة، بــدأ مــع ســيد قطــب وزينــب الغزالــي ومحمــد الغزالــي 

ويوســف القرضــاوي ومالــك بــن نبــي وعبــد الســالم ياســين وحســن الترابــي وآخريــن، ليصل إلــى فكــرة الجماعة 

اإلســالمية والجهــاد اإلســالمي والتكفيــر والهجــرة والجماعــة اإلســالمية المســلحة وســائر األفغــان العــرب، 

لكنــه فــي كتــاب )اإلســالم والسياســة(، وعنــد حديثــه عــن المفارقــة مــا بيــن خطــاب اإلصالحيــة اإلســالمية، 

ــد  ــى عب ــا فــي مصــر إل ــدأ مــن حســن البن وخطــاب الصحــوة اإلســالمية، عــدَّ أن خطــاب الصحــوة اإلســالمية ب

ــي. وفــي مــكان آخــر  ــن النبهان ــي وتقــي الدي الســالم ياســين فــي المغــرب، مــرورًا بســيد قطــب والهضيب

مــن الكتــاب نفســه، يقــول بلقزيــز: »وضــع نشــوء حركــة اإلخــوان المســلمين بزعامــة مرشــدها حســن البنــا 

مقدمــات القطيعــة بيــن فكــر الحركــة اإلســالمية الجديــدة وفكــر الحركــة اإلصالحيــة، غيــر أن هــذه المقدمات 

ســتنضج نتائــج كبيــرة علــى صعيــد العالقــة بيــن الفكريــن، خاصــة مــع )أفــكار( الجيــل الثانــي للحركــة كســيد 
قطــب ومحمــد قطــب المرتكــزة إلــى أفــكار أبــي األعلــى المــودودي«.18

وهــذا يفســر مــا وصــل إليــه أبــو األعلــى المــودودي فــي الهنــد، إذ رأى فــي كتابــه »األســس األخاقيــة للحركــة 

عبد اإلله بلقزيز: اإلصالحية اإلسالمية والصحوة اإلسالمية، آليات القطيعة واالستمرار  1٧
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اإلســامية« أن »مــا نحــن بصــدده اآلن مــن الكفــاح إنمــا هــو إحــداث االنقــاب فــي القيــادة، وأعنــي بذلــك أقصــى 

مــا نبتغــي الوصــول إليــه والظفــر بــه فــي هــذه الدنيــا، أن نطهــر األرض مــن أدنــاس قيــادة الَفَســقة الَفجــرة 
وســيادتهم، ونقيــم فيهــا نظــام اإلمامــة الصالحــة الراشــدة«. 19

فما هي أسباب موات الصحوة ومن ثم تالشيها؟

هناك أسباب متعددة لهذا األمر، منها: 

o قانون حركة التاريخ

ربمــا يكــون قانــون حركــة التاريــخ قــد فعــل فعلــه بعصــر الصحــوة؛ فالمقدمــات الصحيحــة؛ تــؤدي إلــى نتائــج 

صحيحــة، والعكــس صحيــح؛ ولقــد اســتنفذت الصحــوة اإلســامية فرصهــا الكبيــرة؛ فنتيجــة ضيــق أفقهــا تجــاه 

ثقافــة التشــاركية مــع اآلخــر؛ واعتقادهــا أنهــا تمتلــك الصــواب المطلــق؛ وأنهــا ذات أصــول ربانيــة؛ كمــا أن 

عمليــة انتقــال األفــكار وتطورهــا بيــن جيــل النهضــة وجيــل الصحــوة، لــم يجــر علــى نحــو صحيــح، وأّن البــأس 

الكبيــر الــذي تمتلكــه تلــك التنظيمــات اإلســاموية فــي عمليــات المناضلــة؛ ترافــق مــع بــؤس شــديد فــي فهــم 

السياســة واإلطــار الدولــي لهــا؛ ولعــب دورًا كبيــرًا فــي هــذا المــوات. 

يحــدد الدكتــور حســن حنفــي بدايــة مــوات الصحــوة، »أن نهضتنــا الحديثــة التــي بــدأت منــذ أوائــل القــرن الماضي 

ــــ التاســع عشــرــ بإصطــاح المؤرخيــن، إنمــا بــدأت فــي جيليــن، وانتهــت علــى يــد جيليــن، فــإذا مــا أتــى الجيــل 

الخامــس فإنــه يجــد نفســه فــي أزمــة، هــل يعــاود اإلصــاح مــن جديــد؟ هــل يبــدأ بدايــة جديــدة؟ ومــا هــي 

هــذه البدايــة؟ وكأن نبــوءة ابــن خلــدون قــدّ تحققــت فــي تاريخنــا المعاصــر، وهــي أن الــدورة التاريخيــة تمتــد 
أربعــة أجيــال«.20

ــر، انتهــت بمجــرد أن بــدأت، ســقطت بمجــرد أن قامــت، وكأن  ويضيــف حســن حنفــي »إن الحركــة عمرهــا قصي

ــع  ــوة الدف ــاء ق ــاق، وانته ــرد االنط ــى األرض بمج ــاد إل ــاء، وع ــب الفض ــرق حج ــتطع أن يخت ــم يس ــاروخ ل الص

األولــى، ومــن ثــم كان مســار النهضــة قوســًا أو نصــف دائــرة خطــًا مســتقيمًا تتراكــم فيــه الخبــرات بعــد مــن 

أســفل إلــى أعلــى، ثــم مــن أعلــى إلــى أســفل، وليــس جيــًا يتلــوه جيــل، وكأن الــدورة لدينــا ال بــد وأن تبــدأ مــن 

الصفــر مــن جديــد، دون أن تــرث األجيــال خبــرات بعضهــا بعضــاً، حتــى يحــدث تراكــم تاريخــي، كــي ُيْحــِدث فــي 
ــرا كيفيــًا فــي القــدر«.21 نهضتنــا تغيُّ

o األسباب الذاتية

أغلــب مثــل هكــذا حــركات يكــون العامــل الذاتــي األســاس فــي مواتهــا؛ فالتحــوالت العميقــة التــي دفعــت فــي 

ــت قــد أســهمت فــي صعــود الصحــوة، تراجعــت أو ضعفــت، أو  اتجــاه ازدهارهــا ســابقاً، والعوامــل التــي كان

انقلبــت إلــى الضــد؛ فأصبحــت عوامــل تســاهم فــي تراجعهــا، أو كبــح جماحهــا. فمثــًا مســاحة الجهــل العامــة 

ني إىل اإلسالم السيايس« بالل عالء: »ظل الله ومملكته: رحلة اإلسالم السُّ  19

حسن حنفي: مدارس التجديد واإلصالح. الرواد واألفكار » ورقة مقدمة ملؤمتر: اتجاهات التجديد واإلصالح يف الفكر اإلسالمي الحديث، اإلسكندرية: مكتبة   20

اإلسكندرية، 19-21 يناير 2009، ص:1

املرجع السابق  21

https://manshoor.com/society/sunni-islam-and-politics/
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التــي اســتثمرت فيهــا الصحــوة كثيــرًا؛ أخــذت فــي التاشــي نســبيًا؛ مقابــل حالــة وعــي بــدأت تتســاءل إلــى أيــن 

تأخــذ بنــا سياســة تلــك الحــركات؟

وكذلــك طــرأ تغيــر جــذري علــى احتيــاج بعــض الحكومــات التــي كانــت قــد تحالفــت معهــا أو فتحــت المجــال 

ــل  ــد. ب ــدر تأيي ــت مص ــد أن كان ــد بع ــدر تهدي ــت مص ــا أصبح ــك ألنه ــة، وذل ــرعيتها الجماهيري ــم ش ــا لتدعي له

لقــد وصــل األمــر إلــى حــد الصراعــات المســلحة، كمــا مّثــل دخــول الحــركات اإلســاموية فــي حــروب وصراعــات 

ــا  ــي دوله ــر ف ــو كبي ــى نح ــا عل ــق عليه ــة، والتضيي ــاحتها الجماهيري ــاص مس ــى انتق ــة، أدت إل ــة صريح أهلي

ومجتمعاتهــا، وجْعلهــا محــل ريبــة كبيــرة، بــل رفــض صريــح فــي الــدول غيــر المســلمة، كمــا يتضــح مــن مســتوى 

»اإلســاموفوبيا« الحالــي فــي الغــرب مــن المســلمين.

o أسباب موضوعية

األســباب الموضوعيــة ارتبطــت بتورطهــا فــي صراعــات مســلحة، وبعضهــا لحســاب أنظمــة وحكومــات إقليميــة 

داعمــة، تركــت أهــم واجــب قامــت بــه عبــر تاريخهــا، وهــو ماحقــة التطــورات والمســتجدات باإلنتــاج الفكــري 

ــى مــا ينبغــي إزاءهــا. و«فــي  ــه عمــوم المســلمين إل ــذي يشــرحها، ويحــدد موقــف اإلســام منهــا، ويوجِّ ال

ــة  ــت »الصحــوة اإلســامية« المظهــر األساســي لنمــط متكامــل مــن السياســات الحيوي كل هــذه الحــاالت كان

)Biopolitik( إلنتــاج جســد »إســامي« طيِّــع ومحصــن ضــد كل الفلســفات وأنمــاط الحيــاة البعيــدة عــن »الهويــة« 

ــاميكوس«  ــو إس ــودة »هوم ــو ع ــى أب ــطينية لم ــتاذة األمريكية/الفلس ــَمته األس ــا أس ــو م ــة«، وه و«الفضيل

ــة  ــل الحجــاب واللحي ــاء مث ــه اإلســامية، مظاهــر وأزي )Homo-Islamicus(، أي اإلنســان المتمحــور حــول هويت

والجلبــاب، وأنمــاط معينــة مــن الخطــاب، وأســاليب اســتخدام اللغــة، فضــًا عــن قمــع مظاهــر حياتيــة وثقافيــة 

ــة فــي الجامعــات،  ــب األنشــطة الفني ــوس العشــاق، تخري ــع جل ــق العامــة لمن ــم كراســي الحدائ ــة )تحطي معين

ــه، ال عاقــة لهــا  ــدة ل ــاج أشــكال جدي ــد اختراعــه وإنت ــم النحــت والرســم والموســيقى..(، كل هــذا ُأعي تحري

ــًا  ــن حرفّي ــكار »المســلمين« الجــدد الممثلي ــراث وبمــا كان ســائًدا فعــًا فيمــا مضــى، البت ــدأ بالت ــث المب مــن حي

للتصــور المتعالــي عــن »الهويــة«، هــذه العمليــة لــم تكــن فــي كل األحيــان »عــن قناعــة« أو بتوجــه عفــوي مــن 

النــاس، بــل لعبــت فيهــا حكومــات، محليــة ودوليــة ومؤسســات اجتماعيــة وإعاميــة وجماعــات سياســية، الــدور 
األساســي.22

o السلوك الصحوي السلفي

ــت فــي شــكلها  ــن الســلفيين؛ إذ كان ــر بالمســائل األساســية والمهمــة لممارســات الصحويي ــق هــذا األم يتعل

العــام توســعًا للتديــن الوهابــي الحنبلــي كإعفــاء اللحيــة، تحريــم التدخيــن، تحريــم الســفر إلــى الخــارج للســياحة، 

ــم مشــاهدة  ــر الفوتوغرافــي، تحري ــم التصوي ــم الموســيقى، تحري ــاء، تحري ــر الخي ــاب لغي ــة إســبال الثي كراهي

التلفزيــون أو اقتنائــه، عــدم لبــس العقــال. 

بــل إن أهــل الصحــوة غالــوا فــي بعضهــا كمســألتي اللحيــة والثيــاب. فاللحيــة بعــد أن كان جائــزًا أخــذ مــا يتعــدى 

ــاب بعــد أن كان  منهــا قبضــة الكــف؛ حكــم أهــل الصحــوة ومشــايخهم بتحريــم مــس أي شــيء منهــا. والثي

مقاتلون يف حرب باردة: الغرب رشيًكا يف الصحوة اإلسالمية  22

https://manshoor.com/society/west-world-using-islam/
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إســبالها بمــا يتعــدى الكعبيــن لغيــر الخيــاء مكروهــًا؛ عــدُّوه محرمــًا لخيــاء كان أو لغيــر خيــاء. كمــا زادوا 

مســائل ُأَخــر، كلبــس المــرأة لقفازيــن فــي يديهــا وارتدائهــا لجــوارب مــع انتعالهــا للحــذاء. وفيمــا يخــص المرأة، 
كانــوا يــرون تعليمهــا لتكــون داعيــة، بينمــا النــص النظــري للعلمــاء والمشــايخ التقليدييــن ال يــري تعليمهــا.23

توصية وخالصات

ــا القــول إن حركــة »الصحــوة اإلســامية« لــم تســتطع أن تحافــظ علــى نقطــة ارتــكاز واحــدة مــن تلــك  يمكنن

التــي اشــتغل عليهــا »الصحويــون« ألكثــر مــن نصــف قــرن؛ فــا يوجــد لديهــا اآلن قاعــدة شــعبية أو سياســية، 

ــات  ــكال وممارس ــت أش ــم لفظ ــلمين وذهنيته ــة المس ــية عام ــا، ألن نفس ــة تتبناه ــة صحوي ــة ديني وال مؤسس

الصحوييــن، وتناقــص كثيــرًا قبولهــم مجتمعيــاً. وأمــا انبهــار المســلمين بالصحــوة مــع تبنيهــا مواجهــة 

الغطرســة األمريكيــة والغــرب »الكافــر«، فانهــار؛ ألن مطامــع الصحوييــن فــي اســتام الســلطة بــات مكشــوفاً، 

وقــد مّثــل تحالفهــم مــع األميركييــن فــي أفغانســتان، وكذلــك تحالــف إيــران الشــيعية فــي احتــال العــراق عــام 

ــوت التــي ســقطت عنهــم.  2003، آخــر أوراق الت

وكمــا يبــدو للمتابــع والمهتــم بمســألة الصحــوة، أن انبهــار العامــة ببعــض الزعامــات الدينيــة، تهافــت كثيــرًا؛ 

ــة،  ــة اإليراني ــة والتجرب ــة التركي ــع التجرب ــًا بتراج ــوة مرهون ــذه الصح ــروع ه ــام لمش ــار الت ــى االنهي ــن، يبق لك

بوصفهمــا تجربتيــن حاضرتيــن فــي ضميــر بقايــا الصحــوة، ويجــري دائمــًا القيــاس عليهمــا! كمــا ال يمكــن الحديــث 

ــت أســباب ظهــوره قائمــة،  ــه، رغــم مؤشــرات اندحــاره، فطالمــا بقي ــار »الصحــوة« بعــد هزيمت ــار تي عــن انهي

كأحــد محــركات الصــراع فــي المنطقــة، والمتمثلــة فــي تصاعــد حــدة )الســعار الطائفــي( الــذي تغذيــه الــدول 

الدينيــة كإيــران والتنظيمــات الراديكاليــة اإلســامية، واســتمرار بقــاء األنظمــة الديكتاتوريــة فــي ســدة الحكــم 

مــع كل جرائمهــا الشــنيعة، وتغليــب الغــرب مصالحــه الخاصــة علــى مصلحــة الشــعوب األخــرى، ربمــا يدفــع هــذا 

ــر رحمــة  ــه أكث ــد، ســتكون »الصحــوة« المنهــارة قياســًا ل ــار سياســي إســامي مــن جدي المجتمــع النبعــاث تي

وأقــل تطرفــاً. وهــذا مــا حصــل مــع انبعــاث داعــش.

االثار السلبية للصحوة اإلسالمية على مجتمعاتنا

• فــي المظاهــر الحياتيــة؛ جعلــت الصحــوة موضــوع حجــاب المــرأة قضيــة رأي عــام؛ وهــي مســألة لــم تكــن 
كذلــك قبــل انبعــاث الصحــوة فتــرة الخمســينيات والســتينيات.

• بنــت حواجــز القطيعــة إنســانيًا ومواطنّيــًا مــع المكونــات الوطنيــة األخــرى؛ وبــدأت نغمــة تكفيــر المواطنيــن 
اآلخريــن مــن غيــر المســلمين يرتفــع صوتهــا.

• ظهــور دعــاة الفضائيــات وتأثيرهــم الســلبي فــي فكــر الناشــئة؛ وإشــغالهم بالقضايــا الدينيــة الســطحية 
والشــكلية.

• وفــي الوقــت الــذي كانــت مجتمعــات العالــم تتســابق فــي مضمــار النهضــة والتنميــة؛ كان جيــل الصحــوة 
يعــود ليســاكن التاريــخ، ويســتحضره بالقضايــا الخالفيــة بإعــادة إحيائهــا؛ مســتدبرًا القضايــا الملحــة الباعثــة 

للنهضــة والنمــو.

سعود القحطاين: „الصحوة اإلسالمية يف السعودية 1«  23
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• تركت الصحوة مجتمعاتنا متخلفة على كل األصعدة؛ وخصوصًا على مستوى الدولة والمجتمع.

• أصبح المجتمع منافقًا دينيًا بغالبية أطيافه خوفاً من اتهام تيار الصحوة له بعدم التدين. 

ــي  ــت النخــب الت ــر مشــروعاتها السياســية؛ وأهمل ــة لتمري ــارات الديني ــى التي • اعتمــدت بعــض األنظمــة عل
ــة. تقــوم عليهــا نهضــة الدول

• تكاثرت المظاهر الدينية؛ وقلت المظاهر األخالقية اإلنسانية.


