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 مقدمة
 

الحمد هلل رب العالمين . والصالة والسالم على الرحمة المهداة .. سيدنا وقدوتنا وإمامنا 

 محمد بن عبد هللا ، وعلى آله وأتباعه وأحبابه .
 أما بعد ..

ة في السودان ، ومنذ انطالقتها المباركة في بدايات الخمسينيات ، فإن الحركة اإلسالمي 

ه ورحمته أوالً ،  تخطو الخطوة تلو الخطوة ، وتنتقل من إنجاز إلنجاز .. بفضل هللا وَمـنـ ِـّ
ً ، حتى وصلت لمرحلة التمكين بعد استضعاف ،  وبمجاهدات قادتها وأبنائها وحواريها ثانيا

خوف . وكل هذه نعٌم تستلزم الشكر العميم والحمد المتواصل ، وهي  ولغنى بعد فقر ، وألمن بعد

ً  منعطفات ومراحل البد من التوقف عندها، واستخالص عبرها ، واستلهام رشدها ،  أيضا
 ومراجعة أخطائها أيضاً .

...   ... 
 :  وقد غدت التجربة السودانية في العمل اإلسالمي رائدةً و مثيرةً 

رقت بالعمل اإلسالمي ميادين كان يخافها وتخافه، وألنها قدمت نموذجا حيًّا ـ رائدةً ؛ ألنها ط

 يجمع بين أصالة التوجه والتمسك بالثوابت ، والتفاعل مع جديد االبتالءات وحاضر التحديات .. 

 ـ ومثيرةً ؛ ألنها أغضبت ، وأرضت ، وأربكت : 
يفة ، وعلمانيين أزعجهم أن أغضبت إسالميين يخافون التجديد أو يتوجسون من اإلقدام خ

 يروا تجربة إسالمية حديثة من حيث القيادة والتوجه وأساليب العمل ..

ممارسات بعض  من وأرضت أجياالً من اإلسالميين بدأ الخوف على المشروع واليأس 
 أصحابه وقادته يتسربان إلى نفوسهم وعقولهم ..

مل واألداء عندها .. واستوى في ذلك وأربكت بأساليبها ومنهجيتها المرنة وتنوع طرق الع 

 االرتباك واإلرباك األصدقاء واألعداء !

...   ... 
ومن هنا .. تأتي هذه الورقة الفكرية لتذكر بأسس أصولية عامة .. تربت عليها الحركة ، 

واستقام عودها عليها ، وحمت محتواها الحضاري الرسالي وأصالتها الفكرية من كل انزالق 
 وتخبط .

دف الورقة أيضا لتلمس بعض القضايا المحورية التي تحتاج للتواصي والتداول وته 

ً فيما عند هللا  والترسيخ والتبشير .. حمايـةً للمشروع ، وحفظاً للرسالة ، وأداًء لألمانة ، وطمعا
 من رضوان وجنان، وصوناً من الخزي والندامة والحرمان .

 المعين .وهللا تعالى من وراء القصد ، وهو الموفق و
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(1) 

 في ضرورة تأسيس المنهجية الفكرية لمشروع الحركة اإلسالمية

 
البد في كل مشروع طموحٍ ـ كمشروع الحركة اإلسالمية ـ من تلمس أسس المنهجية الفكرية 

د مساره ، وتبقي له القوة والحصانة ،  التي تنهض بإحياء المشروع ، وترسم خطاه ، وترش ِّ
 ثر قد يحصالن .وتعالجه من أي تخبط وتع

والشك في أن الحجر األساس والبنية التحتية ألي مشروع يكمن في قوة أساساته ، وصالبة 

األرضية التي يقف عليها ، وتحدُّد الهدف الذي يسير باتجاهه ، ووضوح الرؤية في المسير .. 
 من خالل معالم واضحة يستهدي بها العاملون والسالكون .

والمنطلقات الراشدة هي صمام األمان ؛ للحفاظ على وحدة  وذلك .. أن األسس الواضحة

الحركة وقوتها ، ومنع عوامل االهتراء والضعف من البروز في جسمها . وكلما كانت األسس 
واضحة ، والمنطلقات منسجمة ؛ تمكنت هذه الحركة من االستمرار والبقاء ، وتحدي عوامل 

 االضمحالل واالندثار .

...   ... 
ً للزمان والمكان ، ويجب أن يك ون مشروع الحركـة اإلسالميـة الحضاري شامالً ، مناسبا

د فكرها ، ويستنفر قواها الفردية والجماعية ، ويعبئ  د عقيدةَ األمة ويسد ِّ ً للحال : يرش ِّ موافقا

قدراتها وطاقاتها للفعل .. من أجل دفع األمة بحيث تستجيب للتحديات العظيمة بنهضة راشدة ، 
ها موقع الشهود الحضاري بين األمم .. نظريًّا : بالدعوة والبيان ، وعمليًّا : بتحقيق تستعيد ب

 المبادئ والحقائق في واقع الناس المعيش .

 ...   ... 
لذا .. نقدم فيما يلي مجموعة من األسس المنهجية والفكرية ، نراها الزمـةَ االستحضار 

 لهذا المشروع الكبير الطموح ..، من أجل حاضـٍر أفضل وغـٍد أرحب ستصحابواال

 



 6 

(2) 

 أهم معالم المشروع الفكري
 

ةُ الجامعة : جوهـُر الدين .. ومنطـلَـُق الرسالة         ـ الـُهـويـَـّ
هُوية المشروع الفكري ، الذي نطمح إلى ترجمته في الواقع المعيش ، يتلخص في فكرة 

أن نشير إلى أهم ما تحويه من التفصيالت محورية .. هي الوسطية ، والتي يمكننا بعد إضاءتها 

 والمالمح .

االلتزام باإلسالم منهجاً شامالً .. مرتبطاً وتتلخص هذه الهوية الجامعة ـ في قوٍل جامعٍ ـ هي 
بالزمان والمكان واإلنسان ، موصوالً بالواقع ، مشروحاً بلغة العصر ، جامعاً بين النقل الصحيح 

ً على نهاج النظر واالستدالل المعتبـَـر عند  والعقل الصريح ، منفتحا االجتهاد والتجديد َوْفـَق مِّ

ً في  ات والفروع ، محافظا ً في الـُجـزئيـَـّ نا ات واألصول ، َمـرِّ ً في الُكـل ِّـيـَـّ أهل العلم ، ثابتا
 ً باً بكل قديـٍم صالح ، منتفعاً بكل جديٍد نافع ، منفتحا راً في الوسائل، مرح ِّ ِّ على  األهداف  ، متطو 

عاٍء خرجت  الحضارات بال ذََوبان ، مراعياً الخصوصياتِّ بال انكفاء ، ملتمساً الحكمـةَ من أي وِّ

ِّ واإلنساني  .. مرتبطاً باألصل ، ومتصالً بالعصر .  ، عامالً على تعزيز المشترك الحضاري 

لباً ويمكن أن نكثف أولويـةَ الحركة اإلسالمية الكبرى في أنها تيسيُر خطاب اإلسالم ط

لتفاعل الناس ـ كل ِّ الناس ـ معه : َوعياً وَسعياً ، فِّعالً وفاعليةً ، نَـَظـراً وتطبيقاً )علماً وعمالً( .. 

المنغلق على الذات والمكتفي بها ، « الوجود»لالنتقال بالحضارة اإلنسانية المعاصرة من مجرد 
ان وعمارة الكون ، وصوالً إلى باإلسهام الفعَّال في محاولة إسعاد اإلنس« الحضور»إلى مستوى 

ً ؛ لتكونوا شهداَء على الناس ، » « :الشُّهود الحضاري»تحـقيـق  وكذلك جعلناكم أمةً وَسطا

 ( .142)سورة البقرة ، اآلية «  ويكوَن الرسوُل عليكم شهيداً 

...   ... 
مية وهذه هي أهم مالمح هذا المشروع الفكري الجامع الذي نريد أن تركز الحركة اإلسال

 اهتمامها لغرسه في نفوس أبنائها وكوادرها .. 

 

 . شمول الرسالة : تكامـٌل .. بال اجتزاء 1
امتدت الرسالة المحمدية طوالً .. حتى شملت آبادَ الزمن ، وانداحت عرضاً .. حتى انتظمت 

 آفاَق األمم ، وانساحت عمقاً .. حتى استوعبت شئون الدنيا واآلخرة .
ً يتعلق بخيري الدنيا واآلخرة إال ودلت عليه أو على حيث لم تغادر الرس الة المحمدية شيئا

أصوله .. في العقيدة والشريعة ، العلم والعمل ، العبادة والمعاملة ، الثقافة واألخالق ، الحق 

 والقوة ، الدعوة والدولة ، الحضارة واألمة .. وباختصار : الدين والدنيا .
 

 لكتاب المسطور .. وتأمٌل في الكون المنظور. مصادر المعرفة : قراءةٌ ل2
يجب أن تتكامل الرؤية في األخذ من مصادر المعرفة ، دون االقتصار على مصدٍر دون 

آخر . فيجب الجمع بين التضلع من كتاب هللا المسطور : القرآن الكريم ، مع النهل من كتاب هللا 

و حقيقة الجمع بين علوم الشريعة التى بها المنظور : الكون المتراحب .. بكل ما فيه ؛ ألن هذا ه
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يستقيم الدين ، وبين علوم الحياة التى تستـقيم بها الدنيا .. والبد من إقامة كليهما ؛ ألنهما من 

شكاةٍ واحدة .  مِّ
ه ـ  وبهذا الجمع المتوازن يكون تحقيـُق القراءتيـن اللتيـن أمر هللاُ ـ عز وجل ـ بـهـمـا نبـيـَـّ

اقرأْ باسم ربك الذي خلق . َخلق اإلنساَن من َعـلَـق . اقرأْ .. »ليه ـ أوَل ما أمر : صلواُت هللا ع

ك األكرم . الذي َعـلَّم بالقلم . َعـلَّم اإلنسان ما لم يعلم  ( .5:  1)سورة العَـلَـق : اآليات  «وربـُـّ
 

 . المرجعية الحاكمة : تحقيٌق لمقاصد الشرع .. ورعايـةٌ لمصالح الخلق3
عيتنا العليا هي مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، بفهمهما الفهم السديد مرج

الممنهج بالعلم القويم والعقل الرشيد في ضوء مقاصد اإلسالم الكبرى .. فال يُعارض بعض 
الكتاب والسنة الصحيحة ببعض ، وال يُكتفَى بأجزائهما عن كلياتهما . بل .. يجب تأهيل أبناء 

كة اإلسالمية ليكونوا من أولئك الخلف النبيل الذين أخبر عنهم النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الحر

لين ، : » يحمل هذا العلَم من كل َخـلَـٍف ُعـدولُـه : يَـْنـفُون عنه تحريَف الغالين ، وانتحاَل المبطِّ
 )رواه البيهقيُّ وغيره .. وهو صحيح( . «وتأويَل الجاهلين

 

 قل : إيماٌن بصحيح المنقول .. وإعماٌل لصريح المعقول. العقل والن4
يجب العمل على اتباع صحيح المنقول في ضوء صريح المعقول ، فليس بينهما تنافر .. ومن 

ر علماؤنا  ً ؛ ألن فعله هذا ـ كما قَـرَّ يزعم مثَل هذا ، بقوله أو سلوكه الفكري ـ ؛ يـَـْلـَق أثاما
طيرة .. فإما أن يُعطَّل النقُل لصالح العقل ، وإما أن يُخاض في األثبات ـ يُفضي إلى ضالالٍت خ

فهم النقل بغير هداية العقل فيُصدَّ الناس عن سبيل هللا تعالى كما وقع في بعض الديانات التي كان 

 فيها سبَب خروج الناس من دين هللا أفواجاً !« رجال الدين»
 

 بالعصر. األصل والعصر : ارتباٌط باألصل .. واتصاٌل 5
األصل هو الدين الحنيف ، بكل ما تدل عليه الكلمة من عباداٍت وأخالٍق ومعامالٍت بين 

اإلنسان وربه ، وبين اإلنسان وأخيه اإلنسان ، وبينه وبين الكون من حوله . واألصل فيه 

 التوقيف .. بمعنى الرجوع فيه إلى المرجعية العامة بالفهم الذي سبقت اإلشارةُ إليه .
ل فيه الديُن ويعيش فيه أهلُـه ، والذي يجب أن يـُـراَعى عند  والعصر هو الزمان الذي يـُـنـزَّ

تنزيل األحكام الشرعية ، ويجب أيضاً أن يعيشه المتدينون من غير اغتراٍب عنه وال ذوباٍن في 

على » فمما ُروي من كتب األنبياء السابقين ـ عليهم وعلى نبينا الصالةُ والسالم ـ أن سلبياته ..
ً للسانِّـه . ومن َحـَسـب كالَمـه من  ه ، حافظا العاقل أن يكون بصيراً بزمانِّـه ، مقبالً على شانِـّ

   !« . عمله ؛ قَـلَّ كالُمـه .. إال فيما يَـعنيه 

 

رات الواقع6  . الثابت والمتغير : التزاٌم بثوابت الشرع .. ورعايـةٌ لمتغـيـ ِـّ
ة ، والمقاصد الكلية ، واألحكام القطعية ، والشعائر ثوابت الشرع هي األصول العقائدي

التعبدية ، والقيم األخالقية . وثباتـُـها هو استقرار مفاهيمها وأصولها ، مع فُـسـحـٍة من االجتهاد 

 المنضبط َوفق مناهج أهل العلم والنظر .
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عراف . ومتغيرات الواقع هي كل ما بـُـني على االجتهاد والمصالح والعلل الظرفية واأل

وتدخل فيها بالطبع اختالف األزمان واألماكن واألحوال ، التي ال يمكن تصور الجمود على 
 موروٍث في ظل ما يحصل فيها من تغيراٍت بحسب سنة هللا تعالى الكونية .

 

 . التراث والتاريخ : توازٌن بين التقديس والتبخيس .. وبين الجمود والجحود7

زاً بشريًّا ، حاول فيه أسالفُنا تقديَم أفضل ما عرفوه ورأوه نافعاً بوصفه إنجا« التراث»نحترُم 
للفرد واألمة فى زمانهم . ونتعامل معه دون جموٍد يجعلنا نقرؤه بعيون األموات من غير نقـٍد وال 

تمحيص ، ودون جحود يزهدنا في روائعه ويحجب عنا درَره وفوائـدَه . واإلفادة منه دون تقديٍس 

فال استنامـةَ إليه ، وال قطيعـةَ معه .. بل نتناوله بالنظر الفاحص ، والتأمل الواعي وال تبخيس ، 
، والقراءة الناقدة .. تقديراً للجهود المبذولة فيه ، وتسديداً لخطئها ، وإكماالً لنقصها ، ولنبنـَي 

إنساَن هذا الزمان ،  توافقعليها من ثَـمَّ ـ بما يناسب تغـيُّـَر الزمان واألحوال ـ ثقافةً معاصرةً 

 وتواكب تطوراتِّـه .

ً عفا عليها الزمان وأفضى  وكذلك األمر في التاريخ : أحداثاً ورجاالً .. ال نخوض حروبا

 بل .. والؤنا للحق والحقيقة .   رموُزها إلى ما قـدَّموا ، وال نتعصب ألحـٍد أو فكرةٍ .

 

 اكبـةٌ لضرورة الواقع. التجديد واالجتهاد : تطبيٌق لفريضة الشرع .. ومو8
وهما واجٌب من أهم واجبات الحركة اإلسالمية ؛ إذ هما فريضة الدين وضرورة الواقع ، 

هذا  وبهما )إذا صدرا من أهلهما ، وصادفا محلهما( يكون كل ما سبق وما سيلي من مالمح مثل

الذي ينظر في االهتمام بتوسيع دائرة االجتهاد الجماعي ،  المشروع الكبير . على أنه يتعين
تجديـد أمور األمة العامة ـ فضالً عن قضايا األشخاص ـ .. فيد هللا ـ تبارك وتعالى ـ وبركته 

وتوفيقه مع الجماعة ، وال ينبغي أن يفتئت فردٌ أو أفرادٌ بما يتعلق بعموم األمة .. ذلك أقرُب لفقه 

 الدين والعمران جميعاً .
لمية والعملية ـ لتخريج علماء المستقبل ، الذين ومن أجل هذا .. يجب حشدُ الجهود ـ الع

ت . ـْبَء هذا الهم : َهـم ِّ االجتهاد الواعي .. بال شطط ، والتجديد الباني .. بال تـفـلُـّ  يحملون عِّ

  

 . االتباع واإلبداع : توقيٌف في الدين .. وإبداٌع في الدنيا9
التزاماً بما بـه أمـر ،   عليه وسلم ـ ..القاعدة في الدينيات : اتباعُ ما جاء به النبي ـ صلى هللا

)سورة  «وما آتـاكم الرسوُل ؛ فخذوه ، وما نهاكم عنه ؛ فانتهوا»وامتناعاً عما عنه نَـَهى : 

 . (7الـَحـشر ، اآلية 
وفي الدنيويات : اإلبداع ، وعدم تقليد ما كان .. وال ما هو كائن ، بل .. التفكر والتأمل من  

ـاح . أجل الخوض في أ وقد قال النبيُّ األكرُم ـ صلوات هللا مور الدنيا ببصيرة وقَّادة وعقل لـمَّ

ةَ إشارته إلى أمٍر من أمور النَّْخـل فـقَلَّت َجـودتُه :  إذا »عليه ـ عندما التزم أصحابـُـه َحـْرفِّـيـَـّ
ٍ ؛ فإنم ، وفي  «ا أنا بَـَشـرٌ أمرتُكم بشىٍء من دينكم ؛ فُخـذُوا به ، وإذا أمرتُكم بشىٍء من رأْي

  )رواهما مسلم( .« أنتم أعلُم بأمور دنياكم»الواقعة ذاتها قال أيضاً : 

 

 . القرآن والسلطان : ائتالٌف وتعاوٌن .. ال تنافـٌر وال تناحـر10
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انتصر المسلمون على الروم والفرس ، وعبرت « السلطان»وبصالح « القرآن»في ظل 

واب روما وفيينا ، وحملوا مشاعَل النور والعلم والمعرفة إلى طالئعهم إلى أوربا ، وطرقوا أب
 أنحاء العالم كافـةً ..

« أهل القرآن»وهذا هو ما يجب أن تعمل من أجله الحركة اإلسالمية : تحقيق االئتالف بين 

 من أجل صالح البالد والعباد .« .. أهل السلطان»وحملته ، وبين 
تظهر أهمية تسديد السلطان بفقـه « .. ن ما ال يـَـَزعُ بالقرآنيـَـَزعُ هللا تعالى بالسلطا» وإذ 

أهل القرآن ، من غير تنافر وال تناحر ، وال مماألةٍ وال مخاصمة .. بل باإلنصاف والحكمة 

 والموعظة الحسنة ، وبحسن التلقي والمقابلة الحسنة والتعاون على البر والتقوى .  

 تخالف .. وشموٌل في البناء. النهوض الحضاري : تحقيـٌق لالس11 
رسالة الحركة اإلسالمية عامـةٌ وشاملـة .. فهي تهدف إلى بناء حضارةٍ متكاملة : حضارةِّ 

م والعمران الرشيد ، حضارةِّ صيانة الدين ورعاية الدنيا ، حضارةِّ الظاهر  اإلنسان المكـرَّ

 والباطن .. 
ً . األمر الذي يستوجب وهذا يتطلب ُجـهداً ضخماً على صعيدي التنظير والتطبي ق جميعا

 يس الطاقات العلمية والعملية من أجل استنهاض الهمم وشحذ العزائماتخاذ األسباب كافـةً ، وتكر

 لتحقيق مناط االستخالف العمراني . ؛
 

 . االقتصاد واالجتماع : تنميـةٌ قاصدةٌ .. ال بئـٌر معـطَّـلـةٌ وال قصـٌر َمـشيد12

حقيق االقتصاد الرشيد ، القائمِّ على تكافـؤ الـفُـَرص وتنميـة الموارد على ت توافُـر التأسيس

مفتـقرةٍ « بئٍر معـطَّـلةٍ »وتعظيم اإلنتاج ، المحق ِّقِّ التنميةَ الشاملةَ التي تمنع انقساَم المجتمع إلى 

ـيـدٍ »و أحياناً ..« َحـد ِّ الَكـفَاف»إلى   !  كثيراً  «االستهالك»يَـْرفُـل في أثواب « قَـْصٍر َمـشِّ

الذي ال يكاد يفي بمتطلبات الحياة « َحـد ِّ الكفاف»والطموح األدنى هو نقُل عموم الناس من 

ـفاية»الضرورية ، والعمل على توفير  على مستوى المادة ، الضامن حـدًّا أدنى من  «َحـد ِّ الكِّ

 الرعاية الَكفالة والمعيشة الالئقة إنسانيًّا .. 

ـ حدًّا أدنى كذلك ـ على مستوى  «َحـد ِّ الَكـفاءة»ل باإلنسان إلى والطموح األعلى هو الوصو

 الروح والحضارة .

د .. ودعوةٌ راشدة13  . اإلصالح والدعوة : إصالٌح متجـد ِّ

ُر يجب  الحفاظُ على الثوابت الوطنية والدينية .. من غير جموٍد على ما من طبيعته التغيـُـّ

ً من َزلٍل أو تقصيـٍر أو تجاوز .. مع والتجدُّد ، والسعُي إلى إصالح ما يع تور الطريق أحيانا

ٍ من أشكال الـعـْنـف .  ـْلم الكلمة والممارسة ، وعدم االنزالق إلى أي   إقرار سِّ

كما تجب الدعوة المستمرة إلى الحق والخير .. دون استعالٍء أو وِّصاية متوهَّمة . ُمـْبـتَـغًى فى 

أخيراً .. تفعيالً لدور أُلي البقية الناهين عن الفساد في األرض ، هذا كله وجـهُ هللا تعالى أوالً و
القائمين بواجب األمر بالمعروف والنهى عن المنكر لصالح البالد والعباد ومن أجل النهوض 

 . تعزيزاً لفقه المناصحة .. ال المناطحة !العام .

 

 الظاهر . الجوهر والمظهر : رعايـةٌ لصالح الباطن .. وإحساٌن في جمال14
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ولكن ال حرَج في إفراده بإضاءةٍ ، ال سيما إذا « .. تكامل البناء»وهذا راجٌع في عمومه إلى 

 خاصـةً .. اإلنسان الذي هو محور كل مشروع بناٍء وإعمار .« بناء اإلنسان»كنا نتكلم عن 
ٍ/جوهري ؛ وجب أن تنصر ٍ/ظاهر وروحي  ً من خليٍط طيني  نا ف ولما كان هذا اإلنسان مكوَّ

ً ، بحيث ال يطغى االهتمام بالمظهر ؛ فنخرج إنساناً  العناية إلى بنائه وتنميته على الجانبين معا

دةً أحاسيُسـه ! وأيضاً .. يجب أال ــةً اهتماماتـُـه ، غليظـةً مشاعـُره ، متبل ِّ ضعيفخاويـةً روُحـه ، 
  على غيره !يطغى االهتمام بالجوهر ؛ فيكون اإلنسان منكمشاً على نفسه ، َكالَّ 

بل .. الواجب في هذا األمر : التوازن ، وإشباع أشواق الروح/الجوهر ومتطلبات 

 الجسد/المظهر .. بتوازٍن وتكامل . 
 

 . التدرج والمرحلية : ثباٌت في األهداف .. ومرونـةٌ في الوسائل15

على يجب على مشروع الحركة اإلسالمية أن يركز في سعيه إلى تطبيق أفكاره وبرامجه 

، وأن يضع في تصوراته « هُـوية اإلسالم»المبدئي من الثوابت واألصول التي تمثل 
نة التي يجب أن يجتازها ويتكيف معها في جميع مستويات البناء والبالغ « المرحليات» الـمـرِّ

على َوْفـق سنة هللا تعالى في الخلق والشرع . كما يجب أن يُـبتـنَى هذا وذاك على رؤًى 

 دراسات علمية .. تنظر إلى الشرع الحنيف بعين ، وإلى الواقع المعيش باألخرى .موضوعية و

وعليه أن ينطلق في خططه وبرامجه من قاعدة الـثـَّبـات في األهداف ، والـُمرونة في الوسائل 

نـةٌ الرتباطها بالزمان المتغيـر  .. فاألهداف ثابتـةٌ لثبات مصادرها وتَـحدُّدها ، والوسائل َمـرِّ

البيئة المختلفة . فاألهداف الكبرى هي : إقراُر اإليمان ، واحتراُم اإلنسان ، وتوطيدُ الـعُـْمـران و
. وكلُّ ما أدَّى إلى تحقيقها ؛ وجب اتخاذُه ؛ إْذ يجب ما ال يتم الواجُب إال به ، وكلُّ ما تقاصر عن 

 فع . توفيتها ؛ فال قُـْدسيـةَ له .. بل يجب تجاوُزه إلى األصلح واألن

 

ـنَـن .. برعاية فقه الـسُّنَـن16  . السنن الفاعلة : طلٌب لـَمـْنـح الـمِّ

وهذا متصٌل بجانب خطوات الحركة اإلسالمية في البناء وتطبيق برامج مشروعها ؛ إذ جعل 
لـةً إلى تحقيق المقاصد وإدراك  هللا تعالى السنَن واألسباَب والنواميَس والقوانيَن مطَّردةً وموِّصِّ

تائج ، وَطـلب من اإلنسان استيعاَب هذه السنن واألسباب بعد أن َشـَرعها له وخاطبه بها ، الن

ـة المنطقيـة والبرهان الـُمـَحـس  ، وناط النجاَح  ـْبـرة التاريخية والـُحـجَّ ودلَّـل على فاعليتها بالـعِّ
تسخيرها والتعامل معها  في الدنيا والفوَز في اآلخرة بالقدرة على استيعاب هذه األسباب وُحـْسـن

. 

وليس في هذا من شائبـٍة تعكر على إيماننا بـقَـدَر هللا ـ سبحانه ـ .. فقد حض الشارعُ الحكيَم 
على مدافعة األقدار بأضدادها ، وهذا ما أشار إليه اإلمام عبدالقادر الكيالني في كلمته العالية : 

مسكوا )أي : امتنعوا عن الكالم فيهما( .. وأنا كثيٌر من الناس إذا دخلوا القضاَء والـقَـدََر أ»

ِّ للحق  . والـَولـيُّ من  ِّ بالحق  انفتحت لي فيه َرْوَزنـةٌ )أي : نافذةَ معرفة( ؛ فنازعُت أقداَر الحق 
قاً له  عاً للـقَـدَر .. ال من يكون موافِـّ وعلَّق عليها اإلمام ابُن تيمية بكالٍم نفيس : !« .. يكون منازِّ

ي قاله الشيُخ تكلَّم به على لسان المحمدية . أي أن المسلم مأموٌر أن يفعل ما أمر هللا به وهذا الذ»

، ويدفَع ما نَـَهـى هللا عنه ، وإن كانت أسبابـُـه قد قُـد ِّرت .. فيدفَع قَـدََر هللا بـقَـدَر هللا )...( . فقد 
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أدويـةً نتداوى بها ، وُرقـًى  قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يا رسول هللا .. أرأيتَ 

قيـها .. هل تَـُردُّ من قَـدَر هللا شيئاً ؟ ؛ فقال :  )رواه « هُـنَّ من قَـدَر هللا»نَـْستـرقي بها ، وتُـقـًى نَـتَـّ

 « .الترمذي ، وقال : َحـَسٌن صحيح(

 

 . االئتالف واالختالف : َوْحـدةٌ في األصول .. وتنوٌع في الفروع17

تكريس وتطبيق فقه االئتالف الذي يعمل على تعميق المشترك ، وتعزيـز ية بتعزيز الرعا
الجوامع ، وتوسيع قاعدة المتفق عليه .. تحقيقاً لموجبات الـَوْحدة ، والتضام ِّ االجتماعي ، والوئام 

لم األهلي .   المدني ، والسـ ِـّ

س واجَب قَـبول الحق ، وأدَب االختالف  ، وإعذاَر المخطئ في موارد كما أن عليها أن تـُـكـر ِّ
يه والدعوة  ِّ كل ِّ صاحب مذهٍب أو رأيٍ معتبـٍر فى تَـبَـنـ ِـّ ً من مبدأ إقرار حق  االجتهاد .. انطالقا

)كما « الحقَّ يُـْقـبَـُل من كل من تكلم به»إليه ـ َوْفـَق األصول العلمية والعملية ـ ، مع مراعاة أن 

البصيَر الصادَق يضرب في كل َغـنيمـٍة بـَسـهٍم ، »حظة أن قال ابن تيميةَ رحمه هللا( ، ومع مال
ـر كلَّ طائفٍة على أحسن ما معها ـم « ويُعاشِّ م رحمه هللا( .. مع رعاية َرحِّ )كما قال ابن الـقَـيـ ِـّ

ة )بمستوياتها : األخوة الدينية ، والشراكة الوطنية ، والرابطة اإلنسانية( ، وحفظ الحرمات  األخوَّ

 تشنيع على المخالف والسعي بالنجوى واإلرجاف .، وعدم ال

 

رهـٌج شرعيٌّ أصيل .. وعُ ـ. َشراكة المرأة : نَ 18  مـٌق حضاريٌّ متجـذ ِّ
يجب على الحركة اإلسالمية أن تحشد كلَّ الطاقات الموجودة والكامنـة من أجل المساهمـة 

ـكبـَت بسبب شوائب الفهم السقيم في مشروعها . وال ريب أن طاقات المرأة كثيراً ما تعـطَّـل أو تـُ 

 لسنن الدين واالجتماع !
ً ـ على الرؤية الوسطية لدور المرأة  كما يتعين على الحركة أن تؤكد ـ نظراً وتطبيقا

ومشاركتها .. بعيداً عن رواسب عهود التخلف والوافد المستـلَب ، ودون الجنوح إلى أحد طرفي 

التساوي والتطابق الكاملين بين الرجل والمرأة .. األمر  تناول قضايا المرأة : الغالة في دعاوى
تقيـيد الذي يُلغي التمايز الفطري ويظلم المرأة بدعوى االنتصار لها ! والغالة أيضاً في محاوالت 

ه والنهوض بواجباته فى البناء  ي إلى تعطيل نصف المجتمع عن أداء مهام ِّ المرأة .. الـُمـْفـضِّ

  الحضارى !
؛  (228كما قال هللا تعالى )سورة البقرة ، اآلية  «ـُهـنَّ مثُل الذي عليهنَّ بالمعروفلَ »فالنساُء 

كما قال النبي األكرم صلواُت هللا عليه )رواه أحمدُ وغيره .. وهو  «شقائُق الرجال»ألنهنَّ 

 صحيح( .
 

 . الفنون واآلداب : َجـزالـةٌ في المضمون .. وَجـماٌل في القوالب19
زمانها بكل مافيه من منجزات ، وأن الحركة اإلسالمية أن تعيش  اد الرساليالزم االمتد

 تستخدم في سبيل نشر مشروعها وتطبيقه كل اإلمكانات المتاحة المشروعة .



 12 

وال يكاد يماري أحـدٌ في دور الفنون الهائل في تشكيل وعي الناس ، وتوجيه اهتماماتهم .. 

ال يستغني عنهما إنساٌن سويٌّ ـ كبيراً أو صغيراً ـ من  امَرواحٍ وَجـمباإلضافة إلى ما فيها من 
 أجل شحن الطاقة اإلنسانية لديه لمزيـٍد من العمل واإلنجاز .

لذا .. فليست الحركة اإلسالمية في ترف تجاهل هذا الباب المهم في الوصول إلى الناس 

ـد ٍ  ٍة وإتقان من أجل أال برسالتها ، وليست ثمة مندوحـةٌ عن أن تأخذ أمر الفنون بكل جِّ ـْرفيـَـّ وحِّ
 تجد نفسها في مؤخرة ركب التأثير الفاعل في وجدان الناس وعقولهم .

 

ة بال انغالق .. وتفاعٌل مع اآلَخـر بال 20 . التفاعل الحضاري : اعتزاٌز بالـُهـويـَـّ

 ذََوبان
ضافة إلى كل إن من أعظم ما يجب أن تنشغل به الحركة اإلسالمية خالل هذه الحقبة ـ باإل

اء ، الهادف إلى أن يلتقي عقالء العالم  ماسبق ـ تعزيز دورها في مسيرة الحوار اإلنساني البـنـَـّ
على تفاهـٍم عام ٍ ينهض على قيم المساواة ، والعدل في الحقوق والواجبات ، والحق في االختالف 

راف المتبادل ، واالحترام للخصوصيات ، وصون العقائـد ، والحرية المسؤولة ، واالعت

والمقدسات والرموز ، والوفاء بالعهود ، وتعزيز المشترك الديني واإلنساني والحضاري .. سعياً 
ـلم العام ؛ لينعم الجميع بثمرات  لتحقيق شراكة متوازنة ، تفي بمتطلبات القواسم الجامعة والـس ِّ

 رفاهيـةً .  الحضارة اإلنسانية سعادةً و

ثالث تمثل دوائر المشترك اإلنساني ، وهي تمثل الحد ويمكن تلخيص دوائر هذا الحوار في 
األدنى الذي يلتقي عليه أغلب البشر .. وهي : دائرة المبادئ الدينية المؤمنة بفطرة اإلنسان 

، ودائرة  وعبوديته للخالق العظيم ، ودائرة القيم اإلنسانية التي ينشدها ويحترمها الجميع

 المصالح المتبادلة التي تحكم عالقة البشر بعضهم مع بعض .
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(3) 

 الحركة اإلسالمية السودانية اليوم : التحديات ، واألسبقيات

 

 ـ الحركة اإلسالمية في السودان المتعدد المتنوع : َشـراكـةُ اآلمال والطموحات
 نوعٌ عرقيًّا ، ودينيًّا ، وثقافيًّا ، ومذهبيًّا ، وسياسيًّا .ال يخفى على أحد أن السودان بلد مت

ا من مالمح هذا البلد ، ومظهراً من مظاهر ثرائه وتنوعه   وتشكل هذه الحقيقة جزءاً مهمًّ

وعمقه  عندما يتم استثمار التنوع من أجل تعميق التكامل والتعايش اإليجابي . وهي تكون سبباً 
وضعفه عندما يتم التعامل معها بسلبية وتخبط ، وعندما ال يتم من أسباب تهديده وتمزقه 

 استيعاب هذا التنوع في إطار يحقق التكامل ويحفظ الحقوق وبسط الحريات .

لذا .. البد للحركة اإلسالمية من أن تنطلق في هذه القضية من الرؤية اإلسالمية في التعامل 
 .. على التعايش والتكامل .مع االختالفات التي ال تقوم على الصراع ،  بل 

وقد آن األوان للحركة اإلسالمية أن تفكر في شراكات مستديمة مع جميع شركاء الوطن 

مسلمين وغير مسلمين ؛ لكي تستطيع أن تقود البلد لإلمام وتخرج من األزمات بأقل الخسائر 
جماعة »وليست « ينجماعة من المسلم»الممكنة، مستحضرة أصولَـها الراقيـةَ الثابتـةَ في أنها 

، وأن لغير المسلمين فيه ما للمسلمين من حقوق ، « السودان لكل السودانيين»، وأن « المسلمين

 وأن عليهم جميعاً الواجبات ذاتها تجاه الوطن وتحدياته .

...   ... 
 تحدياُت الحركة وأسبقياتها : من أجل اإلسالم والسودان  ـ 

ً للتصدي لها : تسديداً ، ثمة تحدياٌت كبرى يجب على الحركة  اإلسالمية أن تعمل دوما

ً .. وهي التحديات التي يمكن بها أن يقاس مدى وفاء الحركة بدورها الرسالي الذي  وتقويما
ست له الموارد البشرية والمادية .. فليست تكفينا ، ونحن بفضل  وهبت له كلَّ غاٍل ونفيس ، وَكـرَّ

.. بل يجب قياس النتائج ، وتقويم الجهود ؛ لتعظيم هللا في مرحلة التمكين ، المحاوالت 

اإليجابيات ، وعالج السلبيات .. ال سيما مع حجم التراكم الكبير في تجربتنا خاصـةً : من حركة 
دعوية مباركة امتدت وانتشرت ، وممارسة سياسية عارضت وشاركت إلى أن تمكنت بفضل هللا 

. 

 تيَب الذي ينطلق من األدنى إلى الذي يليه ..ويمكننا أن نرتب هذه التحديات هذا التر
 . إحياء فقه المراجعات : تصويباً للمسيرة .. وتسديداً للـَخـْطـو1

غور : توازناً بين رسالة الحركة .. ووظيفة الدولة2  . ُشـغور الـثُـّ

لى . من إطار الحركة .. إلى الحراك باإلسالم : تحقيقاً لنهضة األمة .. من الوجود الفاعل إ3
 الشهود العادل

 . نوافـذُ ُمـْشـَرعـةٌ لعضويـٍة منداَحـة : نحو انتماٍء أرحب لإلسالم والوطن4 

 . توحيد أهل الـقِّـبلة : نحو ميثاٍق جامعٍ لتكامل العمل اإلسالمي5 
ـلَّـة : توطيد الـَوحدة الوطنية في إطار التنوع6   . تعزيز شراكة أهل الـمِّ

 ية : اإلدارة الذكية للواقع المحلي والدولي. استدامة السالم والتنم7 

 مواجهة ُخـَطـط الخارج وعدوانه : تحدي االستالب واالنتهاب واالعتداء .8  
 «األمة»إلى مشروع « .. الحركة». المساهمة في قضايا األمة : من مشروع 9
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...   ... 
ولويات عمل الحركة .. يمكن أن نطرح أهم المسائل التي تندرج في أ سياقوبناًء على هذا ال

 لمواجهة هذه التحديات الكبرى : داخليًّا وخارجيًّا ..
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 . إحياء فقه المراجعات : تصويباً للمسيرة .. وتسديداً للـَخـْطـو1
داً للتجارب ، وراعياً  عاً آلفاق الفكر والحركة ، ومرش ِّ ليس كالنقد الذاتي حامياً للكيان ، وموس ِّ

 عاطفيلعيوب ، وتشجيع األفراد على التقليد األعمى ، واالنسياق الللمنجزات . أما التستر على ا

 دون فحٍص أو مراجعة ؛ فهو إفراغٌ لكل سعيٍ إلى الخير من محتواه ومضمونه !
ً أن نتعرف إلى األخطاء والتجاوزات ، ونضع أيدينا على العلل  ويجب علينا دوما

 .. استشرافاً لمستقبٍل أفضل .والمشكالت ، ونتوقف عند نقاط القوة والضعف فيما مضى 
ومن المهم ـ في هذا السياق ـ التأكيد على أن مثل هذا النقد يجب أن يكون باإلنصاف للنفس 

وعدم التحامل بدعوى التجرد . كما أن المراجعة ينبغي أال تكون بالتنكر لعطاءات السابقين 

الكسب وسالَف اإلنجاز غيـَر  بالفضل والخبرة والتجربة . بل .. يجب أن تقـد ِّر الحركة ماضيَ 
 مأسورةٍ في إطارهما ، وال مفتونـٍة بهما عن واقع الحال ومثال المستقبل الواعد .

من هنا .. نرصد أهم المعالم في تحدي النقد وفقه المراجعات ، التي يجب على الحركة 

 اإلسالمية أن تحرص عليها ، وتستديم مراعاتها ..
لنيات ، وتمحيض المقاصد .. فال خير في عمٍل بال إخالص . تزكية الوجدان ، وتخليص ا1

بَادَةِّ َرب ِّهِّ أََحدًا»وال صالح :  ْك بِّعِّ قَاَء َرب ِّهِّ فَْليَْعَمْل َعَماًل َصالًِّحا َواَل يُْشرِّ )سورة « فَمْن َكاَن يَْرُجو لِّ

 ( .110الكهف ، اآلية 
ـةً ، وحراسـةً .. وذلك . دعم مشروع التمكين/النهضة بكل سبيٍل : تعزيزاً ، وإضاف2

بالمحافظة على زمام المبادرة والريادة في صالح البالد والعباد ، وروح اإليجابية في التعامل مع 

التطورات الداخلية والخارجية ، بما يقتضيه هذا من بذل الجهد الدؤوب ، والسير المتدرج نحو 
 ية ثغرة تـُـفتح .تحقيق الغايات الكبرى ، واستغالل كل فرصة تسنح ، والتنبه أل

وعدم ، . اعتماد الشورى عمليًّا على جميع األصعدة .. بتشجيع حركة التناصح العامة 3

 مة عند اتخاذ القرارات أو انتخاب القيادات .االكتفاء باللوائح المنظ ِّ 
. التوازن بين القيم والمبادئ واإلجراء والتكتيك )الثوابت والمتغيرات( .. بحيث تقدر 4

لى المرونة في تغيير بعض أهدافها المرحلية ووظائفها العملية التي تم إنجازها أو الحركة ع

تعذر ، لتنشغل بأهداٍف ووظائف أهم وأولى ، مع مراعاة أن هذه المرونة الواجبة ال تعني التحلل 
 من الغايات الكبرى والمقاصد الكلية التي هي سبُب وجود الحركة ومبرر استمرارها .  

ناء الحركة تأهيالً متكامالً )نفسيًّا ، وفكريًّا ، وعمليًّا( ، من أجل الوصول بهم إلى . تأهيل أب5

 حد الكفاءة لتحمل المسئوليات الجسيمة المنوطة بهم .
. إيجاد وسائل لحل الخالفات الداخلية َوْفـَق أصول وقيم متفق عليها ، بحيث تُحتـَوى 6

كار ، أو األنظمة والبرامج( بالسلمية والمرونة الخالفات )سواٌء تعلقت باألشخاص ، أو األف

 واإليجابية ؛ لكي ال تحدث انشقاقاً في البنية ، أو تعثراً على المسيرة ، أو انحرافاً عن الوجهة .
. تقوية مؤسسات الحركة )السياسية ، واالجتماعية ، والثقافية ، واإلعالمية( ، وتفعيل 7

 زيـٍد من الحضور الفاعل المؤثر إيجابيًّا .دورها في قطاعات المجتمع .. من أجل م

 

غور : توازناً بين رسالة الحركة .. ووظيفة الدولة2  . شُـغور الـثُـّ
ً ، المالءمـةُ  يجب على الحركـة اإلسالمية ، وهي في َطـْور التمكين منذ نحو عشرين عاما

 بين أدوار كل ٍ : 

 التربية ، والتزكية .ـ دائرة الحركة .. في رسالة الهداية : الدعوة ، و
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ـ ودائرة الحزب .. في إطار التعددية السياسية : الممارسة السياسية األخالقية ، والمنافسة 

 الشريفة .
ـ ودائرة الدولة .. في المحيط المحلي والدولي : تسيير شئون الحياة اليومية ، وتسهيل 

 إلقليمية والدولية ... إلخ . المعيشة على المواطنين ، وتنمية الموارد ، وإدارة العالقات ا

وذلك من أجل الحيلولة دون شغور الثغور ، وعدم تمدد جانب على حساب آخر .. وصوالً 
إلى حال توازٍن وتكامٍل بين دور الحركة الدعوي )اإلحيائي والتوجيهي(  ، ودور الحزب كوعاء 

ركة واتخاذ القرار سياسي مستقـل ٍ جامع متخصص ، ودور الحكومة وأجهزتها في األداء والح

 وإنفاذ المشاريع .. من غير أن تتداخل الصالحيات ، أويحدث اشتباك بين المهام واألدوار .
 

تحقيقاً لنهضة األمة .. من الوجود . من إطار الحركة .. إلى الحراك باإلسالم : 3

 الفاعل إلى الشهود العادل
ا هللا تعالى لتجربة الدولة والحكم يجب أن يستقر في وعي الحركة اإلسالمية أنها ، منذ وفقه

س تطبيقاً  ، قد غدت تعمل من أجل بلٍد متراحب ، ولصالح أمـٍة كاملة . لذا .. فإن عليها أن تكـر ِّ

التي « جماعة المسلمين»وليست « .. جماعة من المسلمين»رشيداً لمقوالتها الكبرى : أنها 
بكل « .. السودان لكل السودانيين»قه ، وأن تختزل اإلسالم فيما تراه من اجتهاٍد في فهمه وتطبي

 أديانهم وأعراقهم وطوائفهم .

ة أبناء الحركـة في تولي مسئوليات البالد والعباد هي اإلسالم ،  وترجمـة هذا أن تكون هُـويـَـّ
برحابتـه وتنوع االجتهاد فيه ، ال مبادئ الحركة فصيالً سياسيًّا ودعويًّا ضمن فصائل شرعية 

ـ « الحركة»يجب أن يتسع للجميع ، وعجز « الدولة»مقـدٍَّر في السودان .. فجسم ذات حضوٍر 

ال سمح هللا ـ عن احتواء واستيعاب شرائح المجتمع وطبقاته وألوان طيفه هو ـ في جوهره ـ 
عجـٌز عما ترمي إليه الحركة من اإلصالح الشامل والنهوض الحضاري المتكامل عبر ما 

 ه من سلطة وثروة .استخلفها هللا تعالى في

...   ... 
يجب أن يكون مشروع الحركة اإلسالمية مشروع استنفار شامٍل إلرادة األمة وطاقاتها ـ 

الفردية والجماعية ـ في سبيل مشروع النهضة الشاملة ، التي يرقى فيها الفرد والجماعة بالتربية 

ن . ومثل هذا المشروع الضخم والتعليم ، والمؤاخاة والتعاون ، وتعمير األرض في شتى الميادي
البد من أن ينطلق من الرؤى الطَّموح واألفكار المنيرة ، ويحمل عناصر القوة ـ بكل معانيها ـ ما 

يكفل تغيير الواقع ومقاومة التحديات ، ومن الغاية العليا ما يحقق به لألمة مقام الشهادة على 

 الناس . 
ْرعـةُ الرافعة ، والمقاصد  العقيدةُ تنطلق من إن نهضة األمة المنشودة  الـدافعـة ، والشـ ِـّ

 الحافظة ، والقيم الحاكمة ، واألمة الجامعة ، و السنن الفاعلة ، والحضارة الشاهدة .
ة وهي محكومـةٌ بالقيم البانية : انـيـَـّ بـَـّ مول ، ا الـرَّ ،  الـتـعارُف والـشَّـَراكـة، لعالميـةُ والشـُـّ

ة والمسؤ يـَـّ ةالـُحـر ِّ ة،  ولـيـَـّ عـيـَـّ ةُ والواقِـّ ـلـيـَـّ ةُ والتخصُّص،  الفاعِّ  . إلبـداعُ والريادة، ا المؤسَّسيـَـّ

حي المعصوم )المرجعية اإللهية( ، القوة الوكما أنها تسخر كل إمكانات األمة المتاحة : 
، الثروات شرية الكفايات البماذج الحضارية ، الجغرافيا الحيوية ، لنالروحية ، تجربة التمكين ، ا

 الطبيعية .
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 . نوافـذُ ُمـْشـَرعـةٌ لعضويـٍة منداَحـة : نحو انتماٍء أرحب لإلسالم والوطن  4
يلزم مما سبق أن تعمل الحركة على التحرر من روح الحزبية الضيقة ، من أجل االرتفاع 

ً كياناً  إلى مستوى حمل أمانة البلد وتمثيل السودانييـن بجميع أطيافهم . وإذ لم تكن الحركة يوما

منغلقاً معزوالً ؛ فإن انتباهها أال تكون كذلك أوجب بعد أن صارت إليها مقاليد الدولة ، وبعد أن 
 مضى على تجربتها إدارتَها عقدانِّ كامالن !

ومن هنا .. يجب على الحركة أن توازي بين تحقيق التماسك الداخلي ، وتعظيم عوامل 
الم والقدوة الصالحة ، وتوسيع دائرة االنتشار اإلسالمي وسط الوالء الحق على مبادئ اإلس

القطاعات الحية ، ال سيما دوائر الشباب والفتيات .. وبين االنفتاح على آفاق المجتمع ككل 

)بمسلميه وغير مسلميه .. وفي جميع مناطق السودان( .. بالمؤازرة والمناصحة عبر جميع 
ةُ منها( ؛ من أجل تعزيز النهج الوسطي الحضاري ؛ ليكون الوسائل المتاحة )ال سيما اإلعالميـ

 التيار الغالب في السودان كله ، وليتشارك الجميع في تحمل مسؤولية البلد وتحقيق حلم النهضة . 

 

 

 

 

 . توحيد أهل الـقِّـبلة : نحو ميثاٍق جامعٍ لتكامل العمل اإلسالمي5
الحركات اإلسالمية ـ عبر العالم ـ تنوعاً ربما كانت الحركة اإلسالمية السودانية من أكثر 

وتبايناً في بنائها الداخلي .. حيث تضم السلفيَّ والصوفـيَّ ، والحضريَّ والبدويَّ ، وغير هؤالء : 
 يعملون جنباً إلى جنب ، على اختالف المذاهب والمشارب .

معات والتجارب وهذا يقتضي منها قدراً مضاعفاً من االعتراف بالتنوع واالختالف بين التج

اإلسالمية ، من أجل بناء عالقات تناصر وأخوة بين عموم العاملين لإلسالم .. دون وصاية ، أو 
 مصادرة ، أو ـ حتى ـ ضيق باالختالف . 

وهذه بنودٌ مفصلـةٌ ـ شيئاً ما ـ فيما يجب على الحركة أن تتنبه إليه في هذه القضية المحورية 

.. 
عـةً مجتهدةً ، ال مـزيـةَ لها على سائر العاملين لإلسالم تقتضي . تقديم الحركة نفَسها جما1

 ادعاَء الخيرية ، وتدفع إلى احتكار الساحة الدعوية . 

 . تحري أن يكون القصد هو وضوح الحق وبلوغ الصواب .2
 . إحسان الظن بعلماء األمة و توقيرهم والتماس العذر لهم . 3

 محامل ان اتسع لها التأويل ، وساغ لها الفهم . حمل الكالم والمواقف على أحسن ال .4

إدراك أن االتفاق العام على أصول المنهج ال يلزم منه االتفاق على تفاصيله والمخالفة . 5
 الفرعية ال تخرج المرء عن أصول المنهج .

. العمل في المتفق عليه من األصول والكليات والقطعيات والمحكمات ، واإلعذار في 6

 لالجتهاد فيه نصيب ، وللرأي فيه متسع . الفروع مما
ً في 7 . االمتناع نهائيًّا عن التشنيع و اإلرجاف على طائفة ما بسبب مسائل تحتمل وجوها

 الفهم ، ومتسعاً لتباين اآلراء . 

 التوسط واالعتدال حتى عند شنآن  العداوة واستحكام الخالف .. 8
 كل جماعة لما وهبت نفسها له .. القبول بمبدأ التعددية الحركية وأن تسعى 9
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 إبقاء األُلفة واألخوة و رعاية الحقوق و صون الحرمات .. 10

 تجنب ادعاء امتالك الحقيقة المطلقة في فهم النصوص وتنـزيلها على الواقع .. 11
إحياء فقه االجتهاد الجماعي المركب من فقه النصوص ومقاصدها وفقه الوقائع و  . 12

 مآالتها .

 وف في خندق واحد إزاء قضايا األمة الكبرى وهمومها المصيرية .. الوق13
. الحفاظ على هُـوية السودان : اإلسالمية ، العربية ، اإلفريقية .. ومشروع دولته 14

 الحضارية .

ً لتوحيد « برنامج توحيد أهل القبلة». اعتماد 15 ً ومنطلقا قاطبـةً ، « أهل الوطن»نموذجا
ـهـٍة لآلخرين من أبناء الوطن .دون قصد إلنشاء كياناٍت   إسالميـٍة مواجِّ

 

ـلَّـة : توطيد الـَوحدة الوطنية في إطار التنوع6  . تعزيز شراكة أهل الـمِّ
يجب على الحركة اإلسالمية في السودان أن تعمل ـ بكل سبيل ـ على تعزيز ممسكات 

مة في حمل هموم الوطن الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كافـةً ، وتعزيز الشراكة المستدي

ٍ ، وعدالً في توزيع الثروة القومية ،  ٍ وديمقراطي  بين جميع أبنائه : بناًء لتداوٍل للسلطة سلمي 

ومساواةً بين المواطنين من غير اعتباٍر لعرٍق أو دين ، وحريـةً في االعتقاد والثقافة ، وتسويـةً 
 للنزاعات وعالجاً للمشكالت بالتفاوض والتراضي .

 ه رؤوٌس مما يجب على الحركة/السلطة الشرعية أن تجعله في قمة أولوياتها ..وهذ

ٍ ». تبني الدعوة إلى 1 ٍ رشيـٍد ، يركز على قضايا البناء واإلعمار ، « عقـٍد اجتماعي  وطني 
 ويتجاوز االستقطابات الحدة التي تبدد الجهد عن جوهر قضايا الوطن العاجلة .

اع النعرات العصبية العنصرية والجهوية والقبلية ، تعزيزاً . الوقوف بحسم وقوة ضد ارتف2

 للوحدة الوطنية الجامعة .
. إرساء قواعد الحرية والحوار واحترام التنوع والتعدد  ؛ فإن البالد تحتاج إلى المزيد من 3

 الحوار والتعايش .. سواء بين مكونات المجتمع المدني أو بين الهيئات الرسمية .

 لى تفعيل العمل الشعبي في جميع القطاعات ، وعدم انتظار التحرك الحكومي .المبادرة إ .4
 

 

 . استدامة السالم والتنمية : تحدي اإلدارة الذكية للواقع المحلي والدولي7
صدفـةً وال ضربـةَ حظ ! بل كانت ثمرةَ تطور منهجي في مسيرة  لم يكن التحول اإلسالمي

 ، وبِّـنيـةً ، وقيادةً ، وعمالً في المجتمع ، وعالقـةً بالسلطة ، الحركة اإلسالمية السودانية : وعياً 
 وتكامالً مع باقي الحركات اإلسالمية .

أكبر من مجرد استالم  المشروع لذا .. فقد استقر في وعي الحركة منذ البداية أن نجاح

 السلطة .
متصلة ونزاعات  وفي بلٍد كالسودان : متراحب األنحاء ، متنوع المكونات ، مبتلًى بحروب

أعباًء باهظة ، ومسئولياٍت  مشروع الحركة اإلسالمية تحمليجب أن يال تكاد تخبو .. كان 

 أخالقية وإنسانية وسياسية جسيمة ..
ضرورةً لنقل قيم الدين المجردة من كونها مبادئ نظرية إلى التحول وقد كان هذا النجاح في 

، بفضل هللا وتوفيقه أوالً ، ثم .. بصالبة التكوين  للحركةكان قد أن تكون برامج عمل محددةً . و
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، وخبرة التمكين ، وعمق التجربة ، وسعة األفق ، والخبرة العملية في مسار العالقات الدولية .. 

كان لها من كل هذا تجربة مقـدَّرة في االنتقال من فضاء التنظير والمثال المنشود ، إلى أرض 
أَب ، وجميل  الواقع والممكن الموجود .. وهي ََ التجربة التي ال تزال بحاجة إلى طول الـدَّ

 الصبـر ، واستنهاض العزائم والقوى ؛ من أجل تقويم المسار واستشراف المستقبل ..

ومن أكبر األعباء والمسئوليات التي تتطلب تحويل المبادئ والمثل إلى خطط عمٍل واقعية : 
كمال التنمية الشاملة بعد نجاح الشروع فيها .. تحدي استدامة السالم بعد عناء تحقيقه ، واست

 فضالً عن موازنات اإلبحار في محيط سياسي صعب ـ محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ـ ..

ة ـ في هذا الخصوص ـ أن تتنبه إليه ، ـة فيما يجب على الحركة/السلطوهذه إضاءاٌت رئيس
 وتعمل عليه ..

ية الممارسة ، وتداول السلطة سلميًّا ، وتقاسم . بناء شرعية سياسية مبنية على ديمقراط1

 الثروات وعوائد التنمية .
. الوفاء بالعهود والمواثيق السياسية واالجتماعية ، وتطبيق االلتزامات المتفق عليها مع 2

 شركاء السلطة وأطراف النزاعات .

ً للت3 عارف الحقيقي . االنفتاح السياسي واالجتماعي على مكونات السودان كافـةً ، تحقيقا
 والتكامل الواقعي .

. تكثيف جهود التنمية واإلعمار في جميع أنحاء السودان بالتوازي ، حتى يلمَس المواطن 4

السوداني في كل مكاٍن يوجد فيه آثار حقبة السالم واألمان بعد عهود الحرب والترويـع ؛ فيحسَّ 
 القلق .بالشبع بعد الجوع ، واألمن بعد الخوف ، واالستقرار بعد 

السودان ». العمل على تذويب الحساسيات ، ونزع الضغائن ؛ لتكون الـَوحدة الوطنية في 5
 خياراً َطـوعيًّا من الجميع ، فال تصاب محاوالت السالم والـَوحدة بالنكسات والعراقيل .« الجامع

« السالم بيئة»إلى « نفسية الحرب». استيعاب الموقعين على اتفاقيات السالم ، ونقلهم من 6

. 
 . ضبط مظاهر التفلت العسكري واألمني .7

 . العمل على الحضور الدبلوماسي الفاعل المكثف : عربيًّا ، وإقليميًّا ، وإسالميًّا ، ودوليًّا .8

. سد الثغرات القانونية والدبلوماسية التي يستغلها معارضو الخارج ، المستقوون 9
 صورة النظام وقلقلة االستقرار وتعطيل عجلة التنمية .باألطراف الدولية المختلفة ، في تشويه 

. فهم الواقع المحلي واإلقليمي والدولي كما هو ، والتزام روح المبادرة واإليجابية في 10

 التفاعل معه ومواجهة مشكالته وتعقيداته .
 

 . مواجهة ُخـَطـط الخارج وعدوانه : تحدي االستالب واالنتهاب واالعتداء8
ودان يواجه مخاطر التدخالت الخارجية وتحدياتها ، والتي تستهدف إضعافه ال يزال الس

وتقويض وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه ، وإحباط محاوالت النهوض والتنمية ، 

 والسيطرة على ثرواته ومقـدَّراته ، والنيل من هُـويته وانتمائه ألمته العربية واإلسالمية .
ثورة اإلنقاذ ـ تتطلب المزيد من الحذر ، واالستعداد لمواجهة وهذه الحال ـ المستمرة منذ 

المخاطر .. من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ، ورعاية مسيرة السالم ، واستكمال مشروع التنمية 

 والنهضة .
 وهذه معالم على هذا الطريق ..
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 . صد محاوالت أعداء السودان إلحباط مساعي السالم والـَوْحـدة .1 

 الوجود األجنبي ، وكشف أهدافه ومخاطره .. محاصرة 2
 . ربط الجماهير دوماً بفكرة الجهاد )بجميع مراتبه ومجاالته( ؛ لتبقى منتبهـةً ومستعدةً .3

. تعزيز الوجود اإلعالمي والدبلوماسي على الساحة الدولية ، وفي جميع المحافل 4

 واألنشطة ذات الصلة بقضايا السودان وهمومه .
 

 «األمة»إلى مشروع « .. الحركة»في قضايا األمة : من مشروع  . المساهمة9
إن تجربة استالم الحركة اإلسالمية مقاليد الحكم واإلدارة في دولة حديثة يقتضي منها القيام 

بواجٍب مضاَعف إزاء قضايا األمة اإلسالمية في كل مكان ، على أن يكون ذلك بقدٍر أكبر من 
نها من تحقيق الغايات البعيدة ، من النصرة والمؤزارة والتعاون الحكمة والدراية اللتين تمكنا

على البر والتقوى ، دون التورط في مغامرات ومهاترات قد يقدم عليهما أفرادٌ أو جماعات .. 

 لكن آثارها على نظاٍم ودولـٍة تكون فادحة !
 أمام جماهير الداخل إن الحركة اإلسالمية في تحـد ٍ مستمر إزاء قضايا األمة .. فهي مطالَـبـةٌ 

والخارج بأن تقدم رؤيتها في كل ما يهم األمة ، وبأن تحاول إقناع اآلخرين بصواب طرحها 

ً ؛ ألن المنتظر من حركة تمكنت بعد استضعاف ليس كالمنتظر من  وسالمته وفعاليته أيضا
 حركات أخرى ال تزال في دوائر الضرورة والمعاناة !

ح الحزبية ، التي قد تعوق المسير وتحد من سقف الطموحات ، وقد آن أوان التحرر من الرو

واالرتفاع إلى مستوى حمل األمانة وتمثيل األمة .. تمثيالً إيجابيًّا متفاعالً مع المحيط اإلقليمي 
 والدولي ..

 وهذه رؤوٌس مما ينبغي أن يكون على قائمة أولويات اهتمام الحركة في هذا السياق ..

ل  االهتمام بقضايا .1 المجتمعات واألقليات اإلسالمية في ضوء الرؤية الوسطية بما يؤص ِّ
روح التعايش السلمي والمشاركة اإليجابية الفاعلة ، مع الموازنة بين الحفاظ على الـُهـوية 

 اإلسالمية وااللتزام بمقتضيات المواطنة .

ـدَّات والنوازل التي تهم األ2  مة .. المساهمة في المعالجة المتزنة للمستجِّ
التفاعل مع الحضارة المعاصرة ـ أخذاً إيجابيًّا ، ومساهمةً نافعةً ـ دوَن ذََوباٍن وال َمْسخٍ  . 3

 للُهوية اإلسالمية .

في المجتمعات  «األمن الفكري والثقافي ، االجتماعي والحضاري». تحريـر مفهوم 4
 لى هذا .وما إ« .. العنف»و« اإلرهاب»اإلنسانية .. وما يقابله من مفاهيم 

. اعتماد مبدأ الحوار مع اآلخر ، والمساهمة في إحالل ثقافة التعايش والتسامح بين 5

 المجتمعات والشعوب .
. العمل على مكافحة المشروع الصهيوني االستيطاني ، واالستالب ، ومعالجة إفرازات 6

 العولمة السلبية .
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 خــالصـةٌ جــامــعــة

 أهدافُـنـا وغاياتـُـنـا
 

تام هذه الورقة نود أن نذكر بأهدافنا وغاياتنا ، التي هي دوماً وصيتنا وبرنامج عملنا ، في خ

 وهي :
. نسعى بكل جهدنا وطاقتنا إلقامة الدين وتشييد أركانه ، وبعث قيمه وغاياته ومقاصده ، 1

يَن إِّْن َمكَّ »وبسط الحرية ألداء فرائضه وهديه وشعائره .. عمالً بقول هللا تعالى :  نَّاهُْم فِّي الذِّ

ِّ َعاقِّبَةُ ا َّ َكاةَ َوأََمُروا بِّاْلَمْعُروفِّ َونََهْوا َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوّلِلِّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ « أْلُُموراأْلَْرضِّ أَقَاُموا الصَّ
 ( .41)سورة الحج ، اآلية 

. تجديد الدين وحفظه ، وتجريده مما علق به من شوائب وموروثات وأعراف وسوء فهم ، 2

قية أفكار المسلمين من كل ذلك ، وإعادتهم للفهم الصحيح للدين وتبصيرهم بواقعهم ، وإعادة وتن
الحيوية والفاعلية لهم .. بدفعهم للعمل والحركة ، واستعادة الدور الريادي ، والتعلق بالمعالي ، 

بقوله والتجرد والتضحية واإلخالص ، وإبعادهم عن السلبية والكسل والخمول والفتور .. عمال 

تَا»تعالى:  ْم َويُعَل ُِّمُهُم اْلكِّ يهِّ ْم آيَاتِّهِّ َويَُزك ِّ ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيهِّ ي ِّيَن َرُسوالً م ِّ ي بَعََث فِّي اأْلُم ِّ َب هَُو الَّذِّ
بِّينٍ  ن قَْبُل لَفِّي َضاَلٍل مُّ ْكَمةَ َوإِّن َكانُوا مِّ  ( .2)سورة الجمعة ، اآلية « َواْلحِّ

حريات ، وإقامة القسط والعدل بين جميع البشر .. عمالً بقوله . نسعى لتوفير الحقوق وال3

يَزاَن لِّيَقُوَم النَّاُس بِّاْلقِّْسطِّ َوأَ »تعالى:  تَاَب َواْلمِّ ْنَزْلنَا لقْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِّاْلبَي ِّنَاتِّ َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلكِّ
لنَّاسِّ  يدٌ َوَمنَافُِّع لِّ يدَ فِّيهِّ بَأٌْس َشدِّ يٌّ عَ اْلَحدِّ َ قَوِّ ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرسُلَهُ بِّاْلغَْيبِّ إِّنَّ َّللاَّ يزَولِّيَْعلََم َّللاَّ « زِّ

 .(25)سورة الحديد ، اآلية 

. ترسيخ نظام الشورى ، وتعزيز المشاركة الواسعة للجميع في صناعة القرار .. عمالً 4
ْم َوأَقَاُموا ا»بقوله تعالى:  َرب ِّهِّ يَن اْستََجابُوا لِّ ا َرَزْقنَاهُْم والذِّ مَّ اَلةَ َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُهْم َومِّ لصَّ

 ( .38)سورة الشورى ، اآلية « يُْنفِّقُون

. حماية المسلمين وغير المسلمين ، وحفظ حرية التدين والعقيدة للجميع .. دون إكراه أو 5
يَن آمَ »عنف .. عمالً بقوله تعالى :  َ يُدَافُِّع َعنِّ الَّذِّ َن إِّنَّ َّللاَّ اٍن َكفُوٍر . أُذِّ بُّ ُكلَّ َخوَّ َ اَل يُحِّ نُوا إِّنَّ َّللاَّ

هِّ  يَارِّ ْن دِّ ُجوا مِّ يَن أُْخرِّ يٌر . الَّذِّ ْم لَقَدِّ هِّ َ َعلَى نَْصرِّ يَن يُقَاتَلُوَن بِّأَنَُّهْم ظُلُِّموا َوإِّنَّ َّللاَّ لَّذِّ ٍ إِّالَّ لِّ ْم بِّغَْيرِّ َحق 

ُ َولَْواَل دَ  دُ أَْن يَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ ُع َوبِّيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساجِّ َمْت َصَوامِّ ِّ النَّاَس بَْعَضُهْم بِّبَْعٍض لَُهد ِّ ْفُع َّللاَّ
ِّ َكثِّيًرايُْذَكرُ   ( .40:38)سورة الحج ، اآليات « ... فِّيَها اْسُم َّللاَّ

، وانتشال جذوره ، مكافحة الفساد نشر اإلصالح ، وتأسيس قواعده ، وترسيخ بنيانه .. و. 6

ِّ ».. عمالً بقوله تعالى :  نابعهفيف موتج ْصاَلَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِّيقِّي إِّالَّ بِّاّلِلَّ يدُ إِّالَّ اإْلِّ إْن أُرِّ
ْلُت َوإِّلَْيهِّ أُنِّيب  ( .88)سورة هود ، اآلية « َعلَْيهِّ تََوكَّ

كبرى . توحيد أهل القبلة والملة ، وحشد طاقاتهم ، وتوجيهها باتجاه خدمة القضايا ال7

ةً  »والغايات المشتركة ، فاإلسالم مبنيٌّ على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة :  تُُكْم أُمَّ هِّ أُمَّ إِّنَّ َهذِّ
دَةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُونِّ  دَةً َوأَنَا َربُّكُ  »( ، 92)سورة األنبياء ، اآلية « َواحِّ ةً َواحِّ تُُكْم أُمَّ هِّ أُمَّ ْم َوإِّنَّ َهذِّ

 ( .52، اآلية )سورة المؤمنون« فَاتَّقُونِّ 

. إقامة عالقات البر والحسنى ، والمودة وحسن المعاشرة ، والتسامح والعدالة ، بين أبناء 8
الوطن الواحدة ـ مسلمين وغير مسلمين ـ ؛ لتحقيق السالم والمحبة ، واالستقرار المبني على 
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ُ َعنِّ  » بقوله تعالى : أسس راسخة عادلة ، وليشعر الجميع باالنتماء والوالء .. عمالً  اَل يَْنَهاُكُم َّللاَّ

ْم إِّ  ُطوا إِّلَْيهِّ وهُْم َوتُْقسِّ ُكْم أَْن تَبَرُّ يَارِّ ْن دِّ ُجوُكْم مِّ ينِّ َولَْم يُْخرِّ يَن لَْم يُقَاتِّلُوُكْم فِّي الد ِّ بُّ الَّذِّ َ يُحِّ نَّ َّللاَّ
ين طِّ  ( .8)سورة الممتحنة ، اآلية « اْلُمْقسِّ

...   ... 
 . أن هذه رسالة جليلة ، ومهمـةٌ خطيرة ..والحـقُّ .

 لكن ال محيص عن القيام عليها والنهوض بها ، فهي مقتضى خيرية األمة التي نحن جزٌء منها ..

 وهللا تعالى الموفق والمعين  .. وال حول وال قوة إال به سبحانه وتعالى .
 والحمد هلل رب العالمين .


