
 

 

R@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

  القادة ات دوأسلسلة 

  
  

  من الصحوة إىل اليقظة.. النهضة

  
 جاسم سلطان. د

  



 

 

S@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

@ @

 
òß‡Ôß 

 



 

 

T@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

      

  

              

                     

                             

                                 

                                  

                                    

                                   

                                  

                 

מ؟؟א א

                

                                     

                                   

     



 

 

U@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                               

                                    

                                 

            

                           

                               

               

א א

                         

                                     

                             

                                     

                                 

       

                                  

               



 

 

V@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

מ א א :א

                

                                

                                   

                                   

                     

                                

                

                        

                                     

            

                         

                

             

                                

                                

   



 

 

W@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

              1             

      2                             

                                        

         

                                

                             

                             

                

                           

                                 

              

:א

          –                    

                             

                             

                   
                                                 

  ٦:احلجرات سورة   1
  ١١١: البقرة  سورة  2



 

 

X@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  
     

           

         

        

                     

                

                              

          

        

               

        

        

       

            

       

          

           
       



 

 

Y@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                

                            

                               

    

:א

                              

                            

      

            

                                

   

           

              

                  

                          

                         

   



 

 

QP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

 

                                 

                                

                                  

                        

                                     

         

                               

        



 

 

QQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

@ @

 
‡îè¸ 

 



 

 

QR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                          

                                

                          

                               

    

:א

                             

                               

                             

                                 

                  

                                 

               



 

 

QS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                           

         

                                

                                    

                              

    

                         

                              

       Political liberalism as a project  

                                   

                                

                                      

             

                                                 
1    انظر كتابProject Managementًيف الصفحة السادسة ألندي بروس مثال .  

  سنتحدث عن معىن أيدلوجيا الحقاً   2
 Global Liberalism and Contemporary Africa inأو   A Project to be Realized انظر كتاب   3

millennium  ،volume24،  ١٩٩٢سنة.  



 

 

QT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  :א

                                  

                             

                               

                                    

                                

                           

                              

                              

                                      

   

                            

                           

                               

                           

                             

                  



 

 

QU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                     

                       

                             

                                    

                             

                           

                                   

                               

                              

                             

              

                           

                                  

            

                                  

                                    

                                                 
  .أجري عليها بعض التحريف البسيط.." تتجلى"  العبارات األخرية يف الفقرة اليت تبدأ من كلمة  1



 

 

QV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

      

                                

                                

                                 

       

                               

                               

                                

          

                                    

                                  

       

                                  

                                 

                    –              

                           

                  



 

 

QW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                   

        

                               

            

       

•    

•    

•   

•   

•       

•         

                             

                           

                                   

                           

              

                           



 

 

QX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                               

                                   

                                    

   

:א

                                  

                 Development       

                             

            Development         

          

                              

                                      

                      

                    

             1  

                               

                                                 
1  عبد احلق الشكريي"التنمية االقتصادية يف اإلسالم"  كتاب ،.  



 

 

QY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                             

                               

                                

              

                               

                 

                              

       

:א

                               

                            

                                     

                       

                                          

                            

                

                                                 
  املصدر السابقنفس    2



 

 

RP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

       

           

     

             

                              

                

מ :א

                                      

  

           

  

  

  

  

  

                                 

               

  م١٩٢٤ م١٠٩٧ م٦٢٢

 املشروع اإلسالميانطالق
  وقيام الدولة

  إسقاط اخلالفة  احلمالت الصليبية



 

 

RQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                          

                   



 

 

RR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                

                                     

                                         

                             

                             

                               

                          

                  

                                     

    

         

               

           

            

            

          

        



 

 

RS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                              

                             

                               

                         

                                 

                                  

                 

              

                                

                            

                                   

                         

                                        – 

       



 

 

RT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

א א א

      

   

    

  

-       

-   

-  

-  

-   

-    

   

    

-   

-   

-  

-   

-    

    

         

         

    

-    

-      

   

  

   

   

          

  

-     

-    

-    

     



 

 

RU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  



 

 

RV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                              

                 

                                    

       

א :א

             

                                   

                                 

                              

       

          

     

     

    

                                    

                               

             



 

 

RW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

א :א

                          

              

                              

                  

                            

                                    

         

                           

                         

                                  

       Foundation of Politics           

                             

                                 

      



 

 

RX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  :א

                                

                                       

        

                                

                                    

                           

     

                      

                                  

                       

                                

                                    

                                

                              

                 



 

 

RY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                               

    

                                        

                                 

                     

                             

        

                                 

                             

               

                        

                      

                               

                                  

                       

                               

             



 

 

SP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                             

                           

                

א :מאא

                              

                                  

                                

                                    

                               

  

                                 

                                 

        

                              

–     –      



 

 

SQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

א :א

                 

                           

                 

•     

•       

•          

•       

•           

•       

•                            

          

                         

                            

                                         

           



 

 

SR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                           

                                     

      

                               

                                

                                    

                                     

    

מ :אא

               

                          

                              

      

  

  

  

  

  اخلطة التنفيذية

  ما وراء األيديولوجيا

  األيديولوجيا

 البارادامي

 االستراتيجية



 

 

SS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

" "א:

                             

                                 

         

                           

                                   

                                

                                

                                    

                                   

                                  

                               

               

                              

                                   

                  

                                                 
  ٧: األنبياء سورة   1



 

 

ST@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                  

           

א   :א

           

                              

                        1       

      

    Vision                           

                                

              

  Commitment                 

                              

      

             Managerial Skills  

                             

                                   

                                                 
  م١٩٨٨ بروفيسور يف جمال اإلدارة سنة  1



 

 

SU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                                 

             



 

 

SV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                 

                                    

                                   

     

:א

              

:      1   

•                                  

     

•                                 

        

•                              

                 

                

                                                 
  . يف رسالته إىل أي شيء ندعو الناس،البناجمموعة رسائل حسن انظر    1

 رؤية

  مهارات التزام



 

 

SW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                

        

:                                  

                               

                        

      

:                            

                                 

                          

                                    

                                        

                             
1                    

     Continuous Improvement         

                              

                   

                                                 
  ٢:  امللك سورة 1



 

 

SX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

    

                            :א

                             

                      

                                 

                           

          

:

                    ∗      

∗                ∗      

                                     

                             

       

                              

                       1         

              

                                                 
  .=حبيث ختتل احلياة عند فواته.هو األمر الذي تتوقف عليه حياة اتمع واستقراره: الضروري 1 



 

 

SY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                  

                                  

                

                                

                                   

    

                

א א

                                

              

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                            

 . أو احلاجي هو األمر الذي حيتاج الناس إليه، وال خيتل نظام احلياة عند فواته، ولكن تلحق الناس املشقة من فواته:احلاجيات= 
  .هو ما يفعله الناس على مقتضى اآلداب العالية واخللق القومي، وال خيتل نظام احلياة وال تلحق باتمع مشقة لفواته: التحسيين

  

  

  

  

  

  
    



 

 

TP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

  



 

 

TQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

   

               

      

        

                                 

        

                  

                    

                

                                      

               

              

                                         

                                     

              

                                   

           



 

 

TR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

               

              

                 

                                   

               

                  

                                       

                                            

                                               

                                   

  –       –         

    

                               

              

        

                

           



 

 

TS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                 

                            

                                  

                             

                                 

                               

          

                                   

           

                                   

              

     –      –       

      

                                                 
  ٤٥: سورة ص" اعيل وإسحاق أويل األيدي واألبصارواذكر عبادنا إبراهيم وإمس" 1

  
  .يقصد بعامل األفكار التصورات وإدراك العامل اخلارجي وجمموعة املبادئ والصواب واخلطأ واملشاعر واألحاسيس 2
  .أفرد بعض العلماء عامل املشاعر واألحاسيس كعامل رابع منفرد ومل يدرجوه حتت عامل األفكار 3



 

 

TT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                                      

       



 

 

TU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

    

               

                

א

                                    

                                   

             

        –      –                      

                           

      

    

                                 

                

    

                 

    
                                                 

  .ات والسلوك احلياة االجتماعية واملدنية والعالقات املنظمة لألفراد واجلماعاتيقصد بعامل العالق 1
  .ويطلق عليه عامل األشياء، ويقصد به البنية املادية احملسوسة كاملصانع واملنازل واجلسور وغريها 2



 

 

TV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 



 

 

TW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

          

                           

                               

     

                                

                             

           

                               –         

    

    

                                   

      

           

         

                                      

                          

       



 

 

TX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                               

                                 

          

                                

                                

  

             



 

 

TY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

Þëþa@‡è“¾a 
 

ÝàÈÛaë@ÞìÔÛa@ÝjÓ@áÜÈÛa 
 



 

 

UP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

אא: 
 

א 
אאא 
אאאא 
אאא 
אאאאאא 
א 

@ @

 



 

 

UQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

א א א

                              

                             

                           –            

                                 

      

                   

                          

        

                        

                               

                            

                                      

           

                                 

                              

               



 

 

UR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                           

                        

             



 

 

US@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

א :א

                               

   –        –                        

        

               

             

           

           

           

        

       

        

        

      

           

       

       



 

 

UT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

 

        

           

                             

                 



 

 

UU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

:א

                                

                               

         

                                     

                             

                         

                                

    

                                   

                                  

                   

                                                 
 ١١:  سورة الرعد 1
فاملاء مثالً ال يتحول من صورته الـسائلة إىل  . لتحول الدرجة اليت يعقبها مباشرة حدوث اcritical pointيقصد بالنقطة احلرجة  2

وعند هذه الدرجة بالتحديد تتشابه خصائص الـصورة        . إال إذا وصلت درجة حرارة املاء إىل الدرجة احلرجة        ) البخار(صورته الغازية   
فهـي  . شرة يكون يف صورته الـسائلة     وفوق هذه الدرجة مباشرة يكون املاء يف صورته الغازية، وحتتها مبا          . السائلة والغازية وخيتلطان  

  .النقطة احلرجة بني الثبات والتحول
The critical temperature is that temperature above which unique liquid and gas phases do 
not exist. As you approach the critical temperature, the properties of the gas and liquid phases 
become the same, so above the critical temperature there is only one phase.  



 

 

UV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                   

   

                          

–                                   

                                 

             

                              

               

                                   

                        

                              

                             

                           

            

  

  

                                                 
 . املنهج النبوي والتغيري احلضاري–برغوث عبد العزيز بن مبارك  1
   مفترق الطرق–حسني كامل اء الدين  2



 

 

UW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

א :א

                               

                              

                                  

                            

                                   

      

                              

          

           

               

                  

                                   

    
 عامال حتقيق النهضة

 بناء كتلة حرجة
 كمية وكيفية

 املعيقة لعملية التحول رفع القيود
 والوصول لتلك الكتلة



 

 

UX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                              

                                   

         –                       

  

מ מ..א א

                               

                            

         

                           

                                   

              

                                  

              

                                  

              

                

                                                 
  ٢٨:  سورة فاطر 1



 

 

UY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                   

                              

                      

            

              

                                                 
 ١١:  سورة األنعام 1



 

 

VP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

א :א

א א א א

              

                              

                                  

       

       

                           

                              

                           

                      

                   

                              –    

            

                            

  Filter      



 

 

VQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

  

  

  

  

  

  

        

                               

               

                          

                              

                                

                 

                                   

                            

                            

 مستوى املرجعية

 تراث ثقايفنصوص مقدسة



 

 

VR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                        

              



 

 

VS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                          

                                

                                 

                              

    

                          

      –      Filter                    

  

                                 

   

        

                              

                               

                                  

   

                                                 
1 Andrew Heywood, Foundation Politics.  



 

 

VT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                              

                          

                             

                           

                       Filter         

  

                            

                       

                                      

                        

    

  

  

  

  

  

النصوص املرجعية 
  والتراث الثقايف

علوم العصر 
 وقناعاته

أعمال املفكرين يف 
  كل عصر

  ااأليديولوجي

+ 

 مصفاة

 يستلهم منها القادة



 

 

VU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

        

                                      

                                       

                          

                                

                             

                       

                       

               –       –           

         

      

                               

          

                        

      



 

 

VV@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

     

                                    

                            

                               

     

           

 والتراث الثقايفاملرجعية النصوص ) ١
 

لوم العصر ع) ٢
قناعاتهو  

أعمال مفكري ) ٣
  العصر

  تصور احلل وبداية التخطيط البعيد املدى) ٤
 )التخطيط االستراتيجي(

 خطط قصرية املدى) ٥
 

خربات من االحتكاك ) ٦
 تدعو للمراجعة

ˆb¦a@ñbîy@ñŠë†
@paŠa‹ÔÛa@ÝØ“më
@Úa‹¨bi@òÔÜÈn¾a
ðì›èäÛa@ @

 النموذج األول



 

 

VW@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

א :א

א א :א

                             

     

•             

•                                       

                

•          

              

         

               –        

                                 

                                     

                               

                                  

                       

                   



 

 

VX@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

             

                              

                     

           

                                 

                       

                            

                              

                    

    

                               

                                

       



 

 

VY@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

                           

                                 

    

مستوى الفلسفة 
 والبواعث

 تصور لعلوم العصر تصور عن النهضات تصور لإلسالم متكامل

القوانني الفاعلة 
 واستخالصها

اخلربات اإلنسانية 
 املتعلقة بالنهضة



 

 

WP@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                             

                                

                  

                                                 
فالتكيف اإلجيايب يقتضي طاقـة أكثـر وجهـداً         . اإلخفاق يف حتقيق األهداف الكبرية يؤدي إما إىل تكيف إجيايب أو تكيف سليب             " 1

..  ال يقدر عليه إال من أويتَ قدراً طيباً من الذكاء وبعد النظر وطول النفس والصرب واملثابرة واملوضـوعية  وهذا التكيف اإلجيايب  .. أعظم
عبد اهللا النفيـسي،    . د.." فقد يؤدي إىل العدوانية أو النكوص أو االنسحابية أو اإلسقاط أو االنفصام أو التقمص             .. أما التكيف السليب  

 .١١٨على صهوة الكلمة، صـ 



 

 

WQ@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                

    

        

                                  

                                 

                     

                                

               

                            

      

  

  

  

  

  

  

        

أمهية تفسري وتنظري 
)الغطاء النظري(املرحلة

 حتديد ما جيب عمله تفسري الظواهر إعطاء األمل



 

 

WR@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

                                 

                  



 

 

WS@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                           

    

                             

                                  

  

                        

                             

       

       

                                

     

                            

                          

  

                               

                         

                 



 

 

WT@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

                                        

                                   

                                         

              

        

                                  

                           

                               

                                

                                 

                              

       

                                 

                             

                                

                             

   



 

 

WU@

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

                                

    –         

                                   

         

 اخلربات العملية

 للواقع وقضاياه وإجابات األسئلةتصور

 للوسائلواضحتصور

 )ومعرفة غطاء املرحلة( للمراحل واضحتصور

  )اإلسالم الشامل(تصور على مستوى الفلسفة والبواعث 

 تصور واضح على مستوى األهداف

 النموذج الثاين
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د بالبواعث هنا البواعث العامة اليت أطلقت املشروع يف عموم األمة وال نقصد ا البواعث الشخصية كتحصيل األجر والثواب                   نقص 1

 .والتقرب إىل اهللا وغريها
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إنه مشهد يصف   
النفس الطموحـة   
المتحمسة يلجمهـا   
ويوقف اندفاعها  
غياب النمـوذج   
الواضح لبواعث  
 النهضة اإلسالمية
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ما هي البواعث   
الكبرى للنهـضة   
اإلســالمية التــي 
يتفـــق عليهـــا 

 ؟؟الجميع
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كيـف انطلقـت   
فكــرة النهــضة 
ــا  ــي مجتمعاتن ف

 اإلسالمية؟؟
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 ٣٨:  سورة األنعام 1
 ٨٩:  سورة النحل 2
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ــث  أول بواعــ
النهضة هو مبدأ   

  شمول اإلسالم
  
  
  
  

إن رؤية الصورة   
ــالم  ــة لإلس الكلي
ــى   ــان معن وبي
شمول اإلسالم هو   
من الـضروريات   
والواجبات وليس  
 من التحسينيات
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ــق  ــل الطواب تمث
ــى  ــة األول الثالث
الحماية الداخلية  
للمجتمــع مــن  
ــام  ــذوبان الت ال

ـ   ضارات في الح
والمنظومــــات 

  األخرى
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ــاد   ــل الجه يمث
الحماية الخارجية  
للدولة اإلسالمية،  
بينما يمثل نظـام    
الحسبة وديـوان   
المظالم الحمايـة   
الداخلية للدولـة   

  اإلسالمية
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لإلسالم بناء كامل   
ومنظومة قيميـة   

تـضعف  .. كاملة
ممارستها أحيانـاً   

.. وتقوى أحيانـاً  
لكنها تظل نظاماً   
كــامالً للحيــاة  
يــسترشد بــه  
ــه  ــاس بـ ويقـ
ــن   ــصواب م ال

  الخطأ
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هذا النموذج هو
ــث األول  الباعـ
ــضة  لنهـــــ
المجتمعـــــات 

  ميةاإلسال
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ــديات  التحـــ
تخلف : الكبرى

  ..يقابله نهضـة
استعمار يقابلـه   

ــرر ــة .. تح فرق
 تقابلها وحدة
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  أمراض األمة 
 و قضاياها الكربى

 التفتيت االستعمار التخلف

 الوحدة التحرير النهضة

إنه خالف حـول
المرجعية ولـيس   
ــضايا .. حــول الق

المنظومــــــة 
ــالمي ة أم اإلســ

المنظومــــــة 
الــــشرقية أم 
 المنظومة الغربية 
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ــي   ــف ه التخل
حالة من القابلية   

وهما .. لالستعمار
يمثالن وجهـان   

 لة واحدةلعم
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خطوات أوروبا  
ــو   ــى نح األول
االستعمار تمثلت  
ــضة   ــي النه ف
األوروبية ثم في 

 العلمانية

النهضة 
 األوروبية

حتول علمي
 معريف عقلي

حتول اقتصادي 
 رأمسايل

 حتول اجتماعي
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ــن ــان مـ  كـ
ــن أن  الممكــ
تكون العلمانيـة   
نموذجاً أوروبياً  

ــاً ــا . محلي ولكنه
كأي أيديولوجيا  
ال تقبل البقاء في    
مـــساحة مـــن 
األرض؛ بل تعـد    
نفــسها نموذجــاً 
عالمياً البـد مـن     
تطبيقه في كـل    

  ء العالمأنحا

روح الفردية

 اإلحلاد

 الربا

 اإلباحية

 احلكم

 احملكمة املدرسة

  احلكم

  حملكمةا  املدرسة

  العلمانية
  العلمانية

  العلمانية

  العلمانية

  العلمانية

  العلمانية
  العلمانية

 العلمانية
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Liberalism is an unfinished project       

           
      

          
           

            
         

             
         
         

           
           

            
            

           

                                                 
اتقه واملتمثلة يف حترير الشعوب ونقل احلضارة        املهمة الكربى امللقاة على ع     – أو رسالة الرجل األبيض      –يقصد بتكأة الرجل األبيض      1

إليها وانتشاهلا من التخلف والفقر واجلهل، مع األخذ يف االعتبار أنه هو أرقى األجناس وأكثرها ذكاًء وحتضراً، وأن الشعوب واألمـم                     
 .قائلني برسالة الرجل األبيضذلك منظور ال. على اختالفها يف حاجة إليه للخروج من هذا النفق املظلم إىل نور احلضارة والعلم

  

 
Liberalism is 

an 
unfinished 

project 
  
  
  

ــن  ــد أيقـ لقـ
المشروع الغربي  
في تحركه أنـه    
يحتاج إلى مبـرر    
أخالقي، فكانـت   
ــل   ــة الرج مهم
األبيض وتحريـر   
الــشعوب ونقــل 
الحــضارة ونــشر 
الديمقراطية هي  
ــات  ــرر عملي مب

  االستعمار
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الدول الرديفـة   
ــذراع   ــي ال ه
األيمــن القــوي 

ند عليه  الذي يست 
المشروع الغربي  

  في أمتنا
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 االنتشار واالنتقال إىل دول أخرى

النهضة األوروبية

لمانيةالع

أيديولوجيا تسعى للهيمنة

إنشاء الدول الرديفة

ــالم ــبح الع أص
مقـــسماً إلـــى 
. منظـــــومتين

استعمارية تمثلها  
دول الـــشمال، 
ومستغلة محرومة  
ــا دول  تمثلهــ

  الجنوب 

  
الحرية والعدالة  
والتعــاون هــي 
 صمام أمان العالم 



 

 

QPQ

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

           
           

                                                 
 ٢٥١:  سورة البقرة 1
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 من بواعث النهضة

 التحديات الكربى مبدأ مشول اإلسالم

اراالستعم التفتت التخلف

 א

بواعث النهضة
الحقيقية لهـذه   
األمة تتمثل في   
ــمول   ــدأ ش مب
اإلســـــــالم، 
ــديات  والتحــ

 الكبرى
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نموذجـــان إذا 
ــا  حفظتهمــــ
ــا،  وأتقنتهمـــ
ــو   ــت نح انطلق
الجماهير في قوة   

 .وثبات وثقة
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إنه مشهد يصف   
ــف   ــة التخل حال
ــلت   ــي وص الت

ــة  ــا األم .. إليه
ــاط   ــصف أنم ي
التفكير السائدة  
.. لــدى الــصفوة

حيرة وإعـراض   
عن التعلم وتقليد   

 وانسياق
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يــصور المــشهد 
منظومة فكريـة   
سائدة في ساحة   
. النهضة اإلسالمية 
 –يشعل أوارهـا    
ــة   ــسن ني  –بح

ــن  ــر مـ كثيـ
مؤســـــسات ال

الخيريـــــــة 
ــزاب  واألحـــ
والجماعـــــات 
ــات  والتنظيمــ
ــسات  والمؤســ

  الحكومية 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

QPX

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  
  

                        
                      

                 
  –        –           
 –        –   

  
       
                         

    
                    

           
          

          
           
       
                    

        
                       

     
                        

  
                                                 

 العلوم اإلنسانية هي جمموع األحباث والدراسات املنظمة واليت اكتسبت صفة العلم من خالل حتديد موضوعها ومصطلحاا وبنـاء                    1
علم االجتماع، وعلم   : اإلنسانيةوتشمل العلوم   . وهي يف جمموعها تعاجل خمتلف ظواهر االجتماع البشري املتعددة        . مناهج البحث فيها  

، وعلم األلسنيات، وعلم االقتصاد الـسياسي،  )أي اإلناسة أو الشعوب(، وعلم اإلتنولوجيا   )أي اإلنسان (النفس، وعلم األنتروبولوجيا    
  .وعلم التاريخ، وعلم السياسة، وعلم اجلغرافيا السياسية، وعلم اإلدارة، وغريها
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أجب على هـذه    
األسئلة بـصراحة   

وارسـم  . ووضوح
لنفسك من تلـك    
اإلجابات خارطـة   
تتعرف بها على   
نــواحي التميــز 

.. والقصور عندك 
وبذلك تكون قد   
وضعت قـدميك   
 على أول الطريق
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َتعــرَّف علــى  
درتك الحقيقية  ق

علــى الفعــل أو 
التوجيه للفعل أو   
ابتكاره من خالل   
إجابتك على هذه   

  األسئلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

QQP

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  
  

            
          

            
       

        
            

            
           

       
  
  

  
  
  

                                                 
   )م١٩٧٣ –م ١٩٠٥(مالك بن نيب  1

  .مفكر جزائري، أكب على دراسة املشكالت الراهنة يف العامل اإلسالمي وإمكانيات تطوره يف املستقبل
 –الظـاهرة اإلسـالمية     : من أهم مؤلفاته اليت كتبت بالفرنـسية      . ولد يف قسطنطينة، ودرس اهلندسة متخصصاً يف علم اإللكترونيات        

  . مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي– الفكري  الصراع– القضايا الكربى –مذكرات شاهد على القرن 

 א

  

ما هي التحوالت   
الكبــرى التــي 
قادت األمة إلى   

 التخلف؟؟
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لم يستطع العلـم    
المعاصر أن يخلق   
ــة  ــة نظريـ أيـ
موحــدة عــن  

  التخلف
  
  
  
  

البــــد أوالً أن 
ــدد  ــى نح معن

التقدم لنقـارن   
ــا أو   ــه تخلفن ب

 تأخرنا
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كان الفقهاء يف عهد اخلالفة الراشدة وما تالها من عهود بين أمية جيتهدون يف استنباط األحكام املتعلقة باحلكم واالقتصاد وغريمها،                    " 1

 تكن موجودة من قبل أو نتيجة خلـل         فتظهر مشاكل جديدة إما أا مل     . فيأخذون ا ويطبقوا  . مث يعرضون اجتهادام على احلكام    
وهكـذا كـان بـاب      .. فيجتهد الفقهاء مرة ثانية ويعرضون اجتهادام على احلكام فيطبقوا وتظهر مشاكل          . وقصور يف االجتهاد  

  .وتسمى هذه الدورة دورة حياة الفقه. االجتهاد مفتوحاُ على مصراعيه
وهكـذا توقـف    . فقد كانت االجتهادات تعرض على احلكام فال يطبقوا       . اة تلك إال أنه ابتداء من العهد املرواين توقفت دورة احلي        

. إبراهيم األنصاري، التجديد يف أصول الفقـه . د"  واستمر يف األمور التعبدية أو الفردية     االجتهاد يف ااالت املتعلقة باحلكم واالقتصاد     
  .دراسة الجتهادات املعاصرين، رسالة دكتوراه

 

إجتهادات 

تعرض على احلكام 

تطبق

دورة حياةمشاكل
 الفقه

  
  

  
تقاس مجتمعـات   
ــة   ــوم بأربع الي

سياسـي  .. معايير
واقتــــصادي 
ــاعي  واجتمـــ

  وصناعي
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 معايري قياس اتمعات املعاصرة

 صناعي اجتماعي اقتصادي سياسي

 الدميقراطية

 حقوق اإلنسان

 الناتج القومي

 استغالل املوارد

 دخل الفرد

 انسالتج

 درجة التراضي

 البحث

 التصنيع

 االستخدام

א א
א  א

  

  
يعــيش اإلنــسان 
: في ثالثة عـوالم   
ــالم األفكــار .. ع
.. وعالم األشخاص 
  وعالم العالقات
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وع إىل كتاب الذاكرة التارخيية لألمة، حيث حيتوي على حتليل شامل وواف لألسباب املتراكمة والـيت أدت إىل ختلـف                  ميكن الرج   1

  .العامل اإلسالمي
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عوامل التحلل يف 

  سالميالكيان اإل

املعضلة 
  اجلغرافية

 املعضلة اإلثنية

املعضلة 
  السياسية

معضلة 
  التعصب

املعضلة 
  االقتصادية

إمهال العلوم 
ضعف الدافع   التطبيقية

  العقدي

عدم متابعة تطور 
  األمم األخرى

تكوين النخب 
  حول السلطان

أزمة املدينة 
  العربية

حكم من ال 
  يعرف اإلسالم

  حول اخلالفة

  يف العقائد  لفقهيف ا
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  . يقصد باملبادئ جمموعة الصواب واخلطأ اليت يعتقدها اتمع ويبين على أساسها أحكامه وقراراته1

א מ א  א

  

  
يعــيش اإلنــسان 
: في ثالثة عـوالم   
ــالم األفكــار .. ع
.. وعالم األشخاص 
  وعالم العالقات

  
  
  
  

هل نبدأ التغيير   
بإصــالح عــالم  
األفكار أم عـالم    
األشخاص أم عالم   

 !!العالقات؟؟
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 العوامل الثالثة

 عامل األشخاص عامل األشياء عامل األفكار

  
  
  

عندما يكون عالم   
ــاً  ــار نامي األفك
ومتطوراً يستطيع  
ــالم  ــق ع أن يخل

ــه، األ ــياء حول ش
بينما عالم األشياء   
المتطور إذا لـم    
يقابله عالم أفكار   
متطور يمكن أن   

  يَدمر
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إن عالم األفكار   
يترتب عليه عالم   
العالقــــــات، 
ويترتب عليهمـا   

 عالم األشياء
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وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو "ل يظهر هذا االختالل يف دعائهم للموىل عز وج  1
كما يظهر هذا االختالل واضحاً يف عبادم لألصنام والنجوم والكواكب؛ بل رمبا عبد أحدهم . ٣٢ :سورة األنفال" ائتنا بعذاب أليم

  . آخر النهارربه الذي صنعه من العجوة يف أول النهار مث يأكله عندما جيوع يف
أخربته أن النكاح يف اجلاهلية كان        عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب         عن" يظهر هذا االختالل فيما رواه البخاري يف صحيحه           2

  ونكاح آخر كان الرجل    ، فيصدقها مث ينكحها   ، خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته       ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم     ،على أربعة أحناء  
 ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبداً حىت يتبني محلها من ذلك الرجـل             ،يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه          

 ، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع     ، وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد       ، فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب       ،الذي تستبضع منه  
 ، فإذا محلت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها          ،تمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على املرأة كلهم يصيبها         ونكاح آخر جي  

 فهو ابنك يـا     ، وقد ولدت  ، تقول هلم قد عرفتم الذي كان من أمركم        ،حىت جيتمعوا عندها  أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع         
 ونكاح الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املـرأة ال           ، يستطيع أن ميتنع به الرجل     ه ولدها ال   فيلحق ب  ، تسمي من أحبت بامسه    ،فالن

 فإذا محلت إحداهن ووضـعت      ، فمن أرادهن دخل عليهن    ، كن ينصنب على أبوان رايات تكون علماً       ، وهن البغايا  ،متتنع ممن جاءها  
 باحلق هدم    فلما بعث حممد     ، فالتاط به ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك        ،بالذي يرون  مث أحلقوا ولدها     ، ودعوا هلم القافة   ،محلها مجعوا هلا  

وأحياناً على بكـر أخينـا           : كما يظهر هذا االختالل يف أشعارهم وأمثاهلم كقول الشاعر        ". نكاح اجلاهلية كله إال نكاح الناس اليوم      
  .ظاملاً أو مظلوماًانصر أخاك : واملثل العريب الشائع. إذا ما مل جند إال أخانا

فقد كان العرب يف اجلاهلية رعاة يف الصحراء، يعيشون يف اخليام، قوام حيام الرعـي والتجـارة                 .  كان عامل األشياء ضعيفاً جداً      3
 .واإلغارة على القوافل والتجار والقبائل

 ١٧٠:  سورة البقرة 4
 ١٠٤:  سورة املائدة 5

מ  א

  

  
نزل الوحي على   

ة تعـاني مـن     أم
اخــتالل العــوالم 

 الثالثة
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 ١٧٠:  سورة البقرة 1
 ١٠٤ : سورة املائدة 2
 ٧:  سورة نوح 3
  سورة العلق 4
 ١:  سورة القلم 5
 ٢٦:  سورة اجلاثية 6

  
  
  

عانــت الجاهليــة 
في عالم أفكارها   
من ثالثة اختالالت   

ــرى ــا : كب أوله
قيمي مفـاهيمي   
وثانيها إعـراض   
عن التعلم والعلم   
وثالثهـــا هـــو 
ــى  ــاد عل االعتم

  الظن
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 ٢٤:  سورة اجلاثية 1
 ٣٢:  سورة اجلاثية 2
 ٢٨:  سورة النجم 3

  
  

ال يمكن أن تبنى    
ــام  ــم أو تق األم
الحضارات فـي   
ظل عالم أفكـار    

  متخلف
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  ٤: ٣ سورة العلق  1
 ١:  سورة القلم 2
 ٩:  سورة الزمر 3
 ١٨:  سورة آل عمران 4

إن عملية تقـدم
ــر  وتغييـــــ
المجتمعـــــات 
اإلسالمية مرهونة  
بــالتحول الــضخم 
الذي البـد وأن    
ــى  ــرأ علـ يطـ
ــسارات  المـــ
المتعلقة بالقراءة  
واستخدام القلـم   
واستخدام العقل  
ــن  ــاد ع واالبتع
ــب   ــن وطل الظ
البرهــان وفــتح 
أبــواب غيــر  
مطروقة وعـدم   
ــاء بقــول  االكتف
 وعمل من مضى
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 ٤:  سورة يوسف 1
 ٢٢:  سورة األنفال 2
 ١١١:  سورة البقرة 3
 ١١٦:  سورة األنعام 4
 ٣٦:  سورة يونس 5
 ٢٤:  سورة اجلاثية 6
 .ليس اتباع األقدمني مذموم يف عمومه، لكن املراد أال يكون حاجزاً دون التطور واإلبداع والتقدم، فليس كل قدمي مرفوض 7

 مشاكل عامل أفكار اجلاهلية

إعراض عن العلم والتعلم االعتماد على الظن اختالل قيمي ومفاهيمي

توجــه آيــات
القــرآن رســالة 

مفادهـا  واحدة  
اســتخدم عقلــك 
ودع التقليـــد 
واتباع األقدمين،  
واطلب البرهان  
ــدليل وال  والــ
تعتمــد علــى   

  الظنون
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أربعة عشر نمطاً   
ــاط  ــن أنمـ مـ
ــشل  ــر ت التفكي

لـصحوة  حركة ا 
  المعاصرة
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  .لندن. دار احلكمة.  والتنظيمياحلركة اإلسالمية يف السودان، مدخل إىل فكرها االستراتيجي. حممد بن خمتار الشنقيطي 1
  بتصرف. املكتبة التوفيقية. علو اهلمة.  حممد أمحد إمساعيل املقدم 2

  
ــوحي  ــضمن ال ت
نمطـــين مـــن 

األولى : المفاهيم
ــدأ  ــق بالمب تتعل
والثانيــة تتعلــق 

  بالمنهج
  
  
  
  
  

أبو محجن الثقفي  
لم يمنعه شـرب    
الخمر من نـصرة    

  اإلسالم
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  ٨٣: سورة التوبة  1

  

  
  
  
  

إن تزكية النفس   
ال تكــــون إال 
باالستجابة لواجب  

ــ ــت ال ذي الوق
  يريده اهللا منا

  
  
  
  
  

من شروط النجاح   
زم حالتي  أن تتال 

العمل والتربيـة   
 معاً
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وقد عده الباحثـان إساكـِسن   . Habit – Bound Thinkingيقصد بالتفكري النمطي ذلك النوع من التفكري املقيد بالعادة  1

  .اإلبداعيوتِرِفنجر من أبرز عقبات التفكري 
  ٥: سورة الرعد  2
 الرتعة لالمتثال إىل املعايري السائدة واليت تعيق استخدام مجيع املدخالت احلسية، وحتد من Conformityيقصد بامليل للمجاراة  3

  .احتماالت التخيل والتوقع، وبالتايل تضع حدوداً للتفكري اإلبداعي

  
كـــم تكـــون 
الكارثة عنـدما   
تتخذ القـرارات   
الهامة في ساحة   
ــاًء  ــشروع بن الم
ــذا   ــى هـ علـ
ــر  التفكيــــ

  !!النمطي؟؟
  
  

ال نقصد بالمجاراة   
التقليد في أمور   
الفقه والتمذهب،  
إنمـــا نقـــصد 
التقليــد فــي  
ــاة   ــضايا الحي ق

  المختلفة
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  ٧٤: سورة الصافات  1
  ١٧٠: سورة البقرة  2

  
  
  

ال يوجــد مفتــاح 
ــد لجم ــع واح ي

بل البد  .. األبواب
من تغيير شـكل    
المفتاح وحجمـه   
وعدد أسنانه من   

  باب آلخر
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ــخ  ــدما تترس عن
ــراد  ــدى األف ل
ــة  ــاط وأبني أنم
ــة  ــة معين ذهني
كانت فعالة في   
التعامـــل مـــع 
مواقف جديـدة   
ومتنوعــة، فإنــه 
غالباً ما يتم تجاهل    
ــتراتيجيات  اسـ
ــر  ــدة أكث جدي

  فاعلية
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 يف بطنـها  يكـرب       فالفكرة تولد ويولد معها نقيضها جنيناً     : "السؤال يرد عليه الفيلسوف هيغل يف تفسريه املثايل للتاريخ بقوله         هذا   1

إن كل فترة تنمي    (ويصارعها حىت تتكون من االثنني فكرة جديدة وهكذا يتقدم العامل ويتطور حىت يصل ملرحلة االتزان والكمال التام                  
ففكرة احلرية املطلقة لدى اليونـان      : ولنضرب مثاال على هذا الكالم    ) .  احلد األقصى مث تولد أضدادها أو نقائضها       فكرا الرئيسية إىل  

 =الفوضى، وحني وصلت الفوضى قمتها ولدت الفكرة اجلديدة وهي        ولدت يف اليونان القدمية ومحلت يف بطنها جنينها املناقض هلا وهو            
نسان حر كشخص ولكن حدود حريته يف عدم التأثري على الكيان العام للدولة واتمع، هذا الصراع                احلرية املقيدة، وخالصتها أن اإل    =

 .بني املتناقضات الفكرية يؤدي إىل التطور حنو األفضل بصورة مطردة حىت نصل للعامل املثايل الكامل من كل جوانبه

  
  
  
  
  
  

ــين  ــوازن ب الت
ــافس الت نــــ

والتعاون شـرط   
مـــن شـــروط 
  اإلبداع واإلنتاج
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 ١٤٨: األنعام 1

  ١١١: سورة البقرة  2

 دور األفراد يف إحداث النهضة

 العمل لتغيري الواقع إصالح النفس

  
ــضون  ــم يق إنه
حيــاتهم بــين  
ــرمين .. الحـــ

يشيدون المساجد  
ويطعمون الطعام  
وينحــــــرون 
ــن  ــون م وينفق
قبيــل إرضــاء  

  الضمائر
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 ١٩ :سورة التوبة 1

  
  
  
  

زيادة اإليمـان ال    
مل تكون إال بالع  
  الجاد لإلسالم
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 أصناف الناس

الغارقني يف إصالح النفس  العاملون اتهدون اهلاربني من العمل

  
  

النفوس بطبعهـا   
تواقة إلـى مـن     
ــى  ــشير إلـ يـ
المستقبل ويمتلك  
ــحة،  ــة واض رؤي
ــن  ــرض عم وتع
يكثــر الحــديث 

  عن الماضي
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  ٣١: سورة الزخرف  1
  ١٤: سورة الدخان  2

  
على العقل المسلم   
ــى  ــر إل أن ينظ
الحق من حيـث    

و حـق ولـيس     ه
  لقائله

  
  
  

ــت  إذا تكرسـ
ــاهرة  ظـــــ
االصطفائية  فـي    
االستماع وكرس  
اإلنــسان جهــده 

بدالً للنظر للقائل   
 النظر للفكرة   من

ــصور  ــن والت فل
ــاك  ــون هن  يك
ــذه   ــاع به انتف

 متدفقةاألفكار ال 
  في العالم
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االعتقاد بمعرفة  
القادة لكل شيء   
ــي  ــة ف والمبالغ
تصور قـدراتهم   
يــؤدي إلــى  

ــابع تج ــف من في
ــي   ــر ف التفكي
قطاعات وشرائح  

  كبيرة
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لم يكن التفكير   
حكراً على أبـي    
بكـــر وعمـــر 

 الصحابة،  ةوصفو
بل كـان منهجـاً     
ــاً   ــاً نبوي تربوي

  راقياً
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  ٣٤: سورة القصص  1
  ١٦٥: سورة آل عمران 2

عادةً مـا تـدفع
ــن   ــة ثم الحرك
ــرة  ــا م أخطائه
ومرتين وثـالث   
مرات، دون أن   
يتنبه أحد إلـى    
ــل،   ــساطة الح ب

 الـثمن   وإلى أن 
ــي  ــدفوع ف الم
هذا الخطـأ هـو     
مقابــل الحــصول 
على فرصة فـي    

  المستقبل
  
  
  

: توماس أديسون 
لقد عرفت ألف   "

طريق ال يـؤدي    
ــل   ــى الحـ إلـ

  "الصحيح
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  بيت األفكار الدولية. القيادة يف األزمات. داين كوكس  1
  نفس املرجع السابق  2
  نفس املرجع السابق  3

  
  
  
  
  
  
  
  

نحن أمام منظومة   
فكرية في ساحة   
النهــضة فــي  
المجتمعـــــات 
اإلسالمية تحتـاج   
  إلى تغيير شامل
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التفكري النمطي

ل للمجاراةاملي

نقل العادة

مقاومة التغري

عدم التوازن بني التنافس والتعاون

 االنسياق التام دون التثبت بدليل أو برهان

 األفكار غري طموحة وال تناسب اهلمم العالية

 عدم التركيز على القول بل على القائل

 مهاالتحفز للرد على الفكرة وعدم االستعداد لإلنصات اجلاد هلا وتقيي

 االعتقاد مبعرفة القادة لكل شيء واملبالغة يف تقدير قدرام

 عدم االستعداد لنقد الذات ومراجعة املسار وتدراك األخطاء

 تسطيح األمور أو املبالغة والتهويل فيها

ــة  املنظومـ
الفكرية اليت  
حنتـــاج إىل 
تغيريها تغيرياً  

 شامالً

اخللط بني املبدأ واملنهج

التربيةحتمية استكمال
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    مالك بن نيب، شروط النهضة 1
    نفس املرجع السابق 2

א מ
 א

  

  
بتحديــد فكــرة 
ــزمن يتحــدد  ال
ــأثير  ــى الت معن

  واإلنتاج
  
  
  
  

إن أمتنا ال زالت    
تتعامل مع الوقت   
على أنـه شـيء     
غير محوري في   

 قضية النهضة
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    املصدر السابق 1

 
التجربة النبويـة   
والصين واليابان  
ــا  ــا كله وألماني
مشاريع نهـضوية   
أنجزت في وقت   

  قياسي
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 مفهوم  إن خالصة 
ــي   ــان ه اإليم
التحـــرر مـــن 
الخوف القلبـي   
  والحيرة العقلية
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إن قضايا الغيب   
واإليمان تكفيها  
المعرفة القلبيـة   

  والعقلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل الصالح هو   
كل عمل يـنهض    

  باألمة
  

 مفهوم اإلميان

 رالتركيز على الكون املسخ وضوح القضايا الكربى التحرر من اخلوف
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 ٢: ارك سورة تب 1

  رواه النسائي  2
  رواه البخاري  3
   رواه البخاري 4

لـيس"إن مقولة   
ــان   ــي اإلمك ف

" أحسن مما كان  
تــؤدي إلــى  
ــة   ــاف عجل إيق

  الحياة
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  جيش منظم

  عمل اجتماعي عمل علمي

  
  
  
  
  
  

ــصر  ــورة الع س
أجملــت عناصــر 

  النجاح الستة
  
  
  
  
  
  
  
  

األفكار القاتلـة   
ــود  ــشكل القي ت
ــى  ــة عل الحقيقي
إحداث نتائج في   

 الواقع العملي
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ــصر  ــورة الع س
عناصــر أجملــت 

  النجاح الستة
  
  
  
  
  
  
  
  

األفكار القاتلـة   
ــود  ــشكل القي ت
ــى  ــة عل الحقيقي
إحداث نتائج في   

 الواقع العملي
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  .دار الفكر:  نور الدين حاطوم، تاريخ النهضة األوروبية، دمشق 1

  
  
  
  
  
  

ــى   ــودة إل الع
الكتاب والـسنة   
أول ما تبدأ بـه     
هو تغييـر عـالم     

  األفكار
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فليتكاتف القادة  
والمربون إلعادة  
ــول  ــيم العق تنظ

 لمسلمةا
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إنه مشهد يصور   
ــة  ــة العقلي الحال
ــالب  ــادة وط لق
النهضة وموقفهم  
ــارب   ــن التج م

 التاريخية
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ــة   ــوم معادل تق
النـــصر علـــى 

أولــي األيــدي "
 "واألبصار
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إن إطالق القوى   
الكامنــة داخــل 
ــوع   ــذه الجم ه

ــول  الم ــة ح لتف
اإلسالم يحتاج إلى   

فكيــف .. قــادة
 !!نعدهم؟؟
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  .أياً كانت معامله، وهو وعاء اخلربة البشرية، وهو املاضي واحلاضر واملستقبل.. التاريخ هو دراسةٌ للتطور البشري يف مجيع جوانبه  1
  

א א
 א

  

ليس التاريخ هـو    
الماضي، ولكنـه   
قاعــدة الحاضــر 
وانعكاس كليهما  

  على المستقبل
  
  

من لم يكـن لـه      
نصيب وافر من    
تجربــة البــشرية 
فهو يبـدأ مـن     

.. الطفولة البشرية 
 أي من الصفر
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التحليلي املبالغة يف التنظري والقراءة وعمل املوازنات والتحليالت مع اإلحجام عن التنفيذ وأخذ املبـادرات واقتنـاص                 يقصد بالشلل    1

  .أي االكتفاء بالعلم دون العمل. الفرص
  

  
يتبع القائد ثالث   

: فكيــرطــرق للت
.. طريقة المنظـر  
.. وطريقة الطبيب 

ــل  ــة رج وطريق
  األعمال

  
  
  
  

ــى  إذا اكتفــ
العاملون بالتنظير  
ــداد  وإعــــ
التصورات دون  
ــي   ــدخول ف ال
ــاطر  المخــــ
المحسوبة أصيبوا  
  بالشلل التحليلي
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 طرق تفكري القادة  

  طريقة رجل األعمال طريقة الطبيب طريقة املُنظِّْر

  
  
  

ــن  ــر مـ كثيـ
العاملين يريدون  
ــارداً   ــاً ب نجاح
ــسوراً دون  ميـ
ــي   ــدخول ف ال
معادلة المخـاطر   

  المحسوبة
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تعطي التجـارب
التاريخيــة ســعة 
 كبيرة في العقل

تلعــب النمــاذج
ــة دوراً  التاريخي
كبيـــراً فـــي 
تشكيل العقليـة   
االســــتراتيجية 

  للقائد

  

 عقل القائد
 وقدراته

  عقل راجح التجارب التارخيية
 تصورات وإجابات

  حوادث متفرقة
  سياسية
  اقتصادية
  اجتماعية
  ريةفك

  روحية
  علمية
 أخالقية

 خمرجاتمدخالت

 البحث والنظر
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 دور القادة

مقارنة الوقائع وربط 
  اجلزئيات بالكليات

االطالع على حقول واسعة 
  من املعرفة والتجربة

تشكيل املعلومات يف 
  نسق واستخالص النتائج

ال تــــصادموا
نواميس الكـون   
فإنها غالبة ولكن   
غالبوهـــــــا 
واســـتخدموها  

  وحولوا تيارها

إذا كانـــــت
الــــــذاكرة 
التاريخية ال تحوي   
سوى نموذجاً أو   
ــين فحــصيلة  اثن

  القائد ضعيفة
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 استخدام التاريخ كأداة

  لرفع الروح املعنوية لإلقناعالستخراج النماذج 

  
ــاريخ أداة : التـ

ــتخراج  اســــ
ــاذج أداة .. النم
ــاع أداة .. لإلقنـ

ــروح   ــع ال لرف
  لمعنويةا

  
كيـــف رفـــع 
ــون  المؤرخـــ
ــن  ــون م الغربي
الروح المعنويـة   

  لشعوبهم؟؟
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كيـــف رفـــع 
ــون  المؤرخـــ

ــن الغرب ــون م ي
الروح المعنويـة   

  لشعوبهم؟؟
  

  
كيـــف رفـــع 
ــون  المؤرخـــ
ــن  ــون م الغربي
الروح المعنويـة   

  لشعوبهم؟؟
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تضخيم المؤرخين  
لفتــرة اليونــان 
واإلغريق يغرس  
في الـشعور أن    
إنجازاتهما هـي   
أم التـــــراث 

وهـذا  . اإلنساني
من قبيل البعـث    
  النفسي لشعوبهم
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قل عن الكتب  إن إعادة عرض املادة التارخيية بأسلوب مغاير هو من أهم واجبات العاملني يف مشروع النهضة اليوم، وذلك ألن ما ن  1

 وتفعـل  – وهو ما حتقق بالفعل لألوروبـيني  -األوروبية وطرق تنظيم املادة العلمية التارخيية لديهم حتقق أغراضهم من البعث النفسي          
. عكس ذلك يف نفوس أبناء أمتنا، حيث تعلي من شأن اآلخر وحتط من قدر الذات، وهو أمر خطري لو تنبه إليه املربـون والعـاملون                        

ولنتـذكر  .  واليت قد اكتشفها اآلخرون قبل أن نكتشفها حنـن         إجنازااه البد من اختيار املرحلة الزمنية النموذج وإبراز أهم          لذلك فإن 
  :دائماً
وأن نقل العلوم التطبيقية كالطب والكيمياء والفيزياء والفلك وعلم النبات من البدائيـة إىل              . أن املنهج العلمي هو ابتكار إسالمي     . ١

  . للمنهج العلمي هو اكتشاف إسالمي، وال يقلل من شأنه تراجع العامل اإلسالمي يف القرن الرابع عشر حبال من األحوالعلوم ختضع

وكل من جاء بعده تأثر به بشكل مباشر أو غـري           . أن حتويل العلوم اإلنسانية إىل علم حقيقي يرجع فضله إىل العالمة ابن خلدون            . ٢
  . مباشر

.  التارخيية توظيفاً جيداً فسوف ميثل ذلك حلقة هامة من أهم حلقات البعث النفسي يف األمـة                اإلجنازاتف هذه   نعتقد أنه إذا مت توظي    
  :فعلى العاملني أن يركزوا كثرياً حيث جيب التركيز، وأن جييبوا بدقة على األسئلة التالية

   ملاذا ندرس؟-
   ماذا ندرس؟-
   كيف نعرض؟-
   كيف ندرس؟-
  كيف نقوم؟-
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 التاريخ الصغري التاريخ الكبري

 املعنوية خلفض الروحلرفع الروح املعنوية

 أنواع التاريخ

  
إن اســــتخدام 
ــذه  ــاريخ به الت
الطريقة الغربية  
ليس اسـتخداماً   
محايداً  وإنما هو    

 صميم مجـال    في
  الصراع

  
  
  

: لكل أمة تاريخان  
كبيــر يرفـــع  
الروح المعنوية،  
وصــغير يخفــض 
  الروح المعنوية
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 ٦٤:  عمرانآل 1
  ٢٤: سبأ 2

  
ما هي المـساحة    
المطلــــــوب 
ــي  ــتها ف دراس
  الحد األدنى؟؟

  
  
  

يحتاج المسلم إلى   
رطة معرفيـة   خا

جيـــدة تـــضم 
ــارب  التجــــ
التاريخيــــــة 
اإلســالمية وغيــر 

السالبة .. اإلسالمية
  والموجبة
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البد من الدراسة   
المتأنية العميقـة   
لتجارب ما قبـل    
الدولة وما بعـد    

  الدولة
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 ديد وجود

 ديد استقرار

 ديد تنمية

البد من الدراسة
المتأنية العميقـة   
لتجارب ما قبـل    
الدولة وما بعـد    

  الدولة
  
  
  

دراسـة  البد من   
فترة االضطراب  
ــي   ــى الت األول
تحـــدث فـــي 
أعقاب التمكين،  
ونشأة وعوامـل   
ــتقرار  االســـ
ــى  ــؤدي إل الم

  التوازن
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  . املثالية، وممن نادى ا أفالطون وأرسطو والفارايب يف كتابام عن املدينة الفاضلةTopism يقصد بالطوباوية   1
  

  
  
  

ــاريخ  ــشهد الت ي
والواقع باستحالة  
قيــام أو اســتالم 
ــالي  ــوذج مث نم
ــدوث  دون حـ
فترات اضطراب  

  وانشقاق
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إن ضة أي جمتمع ال متر يف مسار مستقيم وإمنا 
 البد أن تواجهها سلسلة من االنكسارات

  
  
  

ــشهد  ــاريخ ي الت
والواقع باستحالة  
قيــام أو اســتالم 
ــالي  ــوذج مث نم
ــدوث  دون حـ
فترات اضطراب  

  وانشقاق
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من أهم خطواتنا   
ــضة   ــو النه نح
دراسة التـاريخ   

عرضـه  وإعادة  
واستخدامه فـي   
ــث   ــة البع عملي

 النفسي لألمة
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إنه مشهد يصور   
الحالة اإلسـالمية   
ــي  ــسيطة الت الب
ــة  ــد الثقاف تفتق

 اإلحصائية
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ترى هل تحكـم    
على الواقع مـن    
خالل انطباعاتـك   
أم من خالل لغـة     

 ؟؟األرقام
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تنطلق النهـضات   
من حقائق الواقع   
ــد   ــيط بع المح
 رصده وتكميمه
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ــة  ــستلزم عملي ت
التغيير تحديـد   
الواقع وتحديـد   
الهدف المطلوب  
ــائج   ــاس نت وقي

  التدخل
  
  
  
  

ــاوالت   ــي مح ف
استنهاض األمـة   
تلعب المعلومات  
دوراً كبيـــراً 

 وحيوياً
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 مستلزمات عملية التغيري

 حتديد احلالة املطلوبة  قياس النتائج حلالة األوليةحتديد ا

  

:
א  א

  

.. الواقع متغيـر  
فالمعلومة التـي   
نحصل عليها اليوم   
ونعتبرها كنـزاُ   
دفينــاً ســتكون 
في الغد بال ثمن    

  أو فائدة
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 مطالب تطوير احلالة اإلسالمية

  حتليل الواقع
  إىل ملفات كبرية

معرفة نتائج التدخل 
  وتكرار عملية التدخل

  انتظام عملية املتابعة
  وتوافر املعلومات

  
البد من الثقافـة    
اإلحصائية لننتقل  
ــة  ــن الحالـ مـ
اإلسالمية البسيطة  
إلـــى الحالـــة 

 تقدمةالم

تكمن التحديات
أمام تطوير الحالة   
ــي   ــالمية ف اإلس
مراكــز البحــث 
والدراسات وفي  
عقلية كثير مـن    

 المسلمين
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كيـز  ينبغي التر 

ــدريب   ــى ت عل
ــار   ــوادر تي ك
ــى   ــضة عل النه
قراءة المعلومات  
واســـــتيعابها 
  والعمل من خاللها

  
  
  
  

ــة  ــست الثقاف لي
اإلحصائية دخيلة  

بـل  .. على اإلسالم 
ــن  ــان أول م ك
طبقها في الساحة   
ــو   ــالمية ه اإلس

 رسول اهللا 
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اســتخدم رســول 

ــي اهللا   طريقت
اإلحصاء الكمـي   
واالســـــتقراء 
ــي  ــصائي ف اإلح

   اإلسالمصدر
  
  
  
  

ليس مـن ثقافـة     
بيئتنا اسـتخدام   

لذا .. المعلومات
فإن التحول إلـى    
المعلوماتية أمـر   
في غاية األهمية   
لالنتقال من حالـة    
الصحوة إلى حالة   

  اليقظة
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 التحديات الكربى أمام التطوير

مراكز البحوث وآلية توصيل 
 املعلومات للمستفيدين

عقلية املستفيدين ونصيبهم من 
  التدريب واإلعداد

  
 فلتكن البدايـة   
من مشروع قائد   

.. أو منطقة مهمة  
.. تشحذ الطاقـات  

ــدرب  وتــــ
وتوفر .. الكوادر

المعلومـــــات 
.. واإلحـــصائيات

ــد  ــستخدم بع لت
ــي   ــك فـ ذلـ
  المشاريع الثانية
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ــف   ــشمل المل ي
السياسي قضيتين  
: أساسيتين همـا  

كـل  االستعمار ب 
تجلياته والفرقـة   
ــة  والحزبيــــ

  والتشتت
  
  

هناك فرق واضح   
ــزاب  ــين األح ب
ــن  ــزء مـ كجـ
ــة  التعدديـــ
السياسية وبـين   
الحزبية الممقوتة  
ــى   ــة عل القائم

 التعصب



 

 

RPP

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  
  

          
          

           
       

         
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
        

       
         

           
           

           
      

  
  

 امللف السياسي

  احلزبية وآثارها االستعمار وجتلياته

 امللف االقتصادي

سيطرة الشركات  ظاهرة الربا
  األجنبية على االقتصاد

أساس المجتمعات
ــة  ــي عمليـ هـ
ــايش  التعــــ

 والتراضي

ــف ــشمل المل ي
االقتــــصادي 
ــ ــضيتين هم : اق

ــا وســيطرة  الرب
ــشركات  الـــ

 األجنبية
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 امللف الفكري

عقلية غري منظمة لفرز األفكار  فوضى يف األفكار وتدفقها
  االستفادة من الصاحل منهاو

  
ــف  ــشهد المل ي
الفكري فوضـى   
في عالم األفكار   
وعقليات مـسلمة   
ــة وال  ــر مرتب غي

  منظمة
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 صحيح البخاري 1

 امللف االجتماعي

  التقليد اإلباحية

  
  
  

أكثر ما يهـدد    
العالم اإلسـالمي   
فـــي الملـــف 
ــاعي  االجتمـــ
  اإلباحية والتقليد
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ــف  ــاني المل يع
ــن  ــي م التعليم
فوضى شـديدة   
وخلطـــاً بـــين 
ــد  التجديــــ
ــن  ــالت م واالنف

  الدين
  
  
  
  

ــف   ــشمل المل ي
المعنوي ظاهرة  
اليأس واالستسالم  

اإلحساس بعـدم   و
جــدوى كــل  
محاوالت التغيير  

  والنهضة
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 امللفات الكربى

  املعنوي  التعليمي  القانوين الفكري االجتماعي االقتصادي السياسي

  
ــد  إن الجهـــ
المنــوط بقــادة 
النهضة من أجل   
إعداد وتدريب  
الكــوادر علــى 
ثقافة المعلومات  
واإلحــصاء جهــد 

إذا قاموا  .. شاق
ـ    ام به تصبح األرق

لها معنى وتصبح   
لنا حياة جديـدة    
ــى   ــدة عل معتم

  المعلوماتية
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 مجع املادة

 ترتيبها إىل وحدات

توصيلها إىل 
 املستفيدين

 تعامل املستفيدين معها

 حتويلها إىل مشاريع

التخطيط للمشاريع

 البدء يف الفعل

 املتابعة

 تنظيمها

ÝÈÐÛa@ñbîy@ñŠë†
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من أهم خطواتنا   
ــضة   ــو النه نح
توجيـــــــه 
االستثمارات نحو  
البحث وتـدريب   
ــضة  طــالب النه
واستيعاب خارطة  
 الملفات الكبرى

א  א
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إنه مشهد يصور   
ــأس  ــالتْي الي ح

ـ    نْيوالخمول اللت
ــ  انسودتــــ

معـــــات المجت
 اإلسالمية
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تعــرف علــى  
نفسك وعلى من   
حولك من خـالل    

 ذه األسئلةه
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نتيجـــة لثقـــل 
ــي  ــات الت الملف
تواجههــا أمتنــا 
انتشرت ظـاهرة   
اليأس واإلحساس  
بعــدم إمكانيــة 
ــل أو  الفعــــ
النهوض باألمـة   
ــترجاع  واســـ
ــا  مكانتهــــ

   الحضارية
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ما التحقيق فهو أ.  املقصود بالتعليق هنا كقول أحدهم لصاحبه ألقاك غداً فريد عليه باملشيئة وهو عازم يف قرارة نفسه على عدم لقائه 1
 .رده باملشيئة مع عزمه واختاذ األسباب الكفيلة بتحقيق هذا اللقاء

  ٨٧:  سورة يوسف 2

א
 א

  
  
  

من أبرز مظاهر    
ب اليأس االنسحا 

من ساحة الفعـل    
اإلسالمي والبحث  
عــن الخــالص  

  الفردي
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1              2         
                        

       

  

                                                 
  ١١٠:  سورة يوسف 1
  ١٠:  سورة األحزاب 2

 طرق التعبري عن اليأس

 التعبري املباشر التعبري غري املباشر

  
  

إنه شكل جديـد    
ــص ــن الت . فوم

سنٌي في مظهره   
وال يتحرك خارج   
 .اإلطار المشروع 

ولكنه يهرب من   
ــة  المعركــــ

 الحقيقية



 

 

RQW

ò›èäÛaNNòÄÔîÛa@¶g@ñìz—Ûa@åß 

  
  

                     
                         

                       

א                          :א
                       

     
                

                        
                       

                         
                         

                  
                

         
                   

                            
    

                                                 
توجد بينهم قواعد ونظم تدار من      . تكونت لديهم أهداف ورغبات مشتركة    .  اتمع هو عبارة عن جمموعة أفراد استقروا يف بيئة ما          1

  .ا العالقات املتبادلةخالهل
 يفرض نفسه على    – القالب الفكري    –هذا القول والشعور    .  حتت ظرف معني ويف بيئة معينة، يسود قالب فكري معني عن شيء ما             2

فلو كان شعور اتمع هو قدرته على التقدم وتفوقه علـى           . الفرد من خالل ذيوعه وانتشاره وقوة اإلكراهات االجتماعية اليت تصحبه         
" املـستحيل "ويكتسبها اإلنسان، بينما حني يكون شعور اتمع هو العجز واليأس فستسود فكرة             " املمكن"خرين، فستسود فكرة    اآل

 ..لكن اخلربة البشرية تفيد أن اتمعات حني تتحرك وتتبع القلة املبدعة سرعان ما يتحول املستحيل ممكناً، وهكذا. ويكتسبها اإلنسان
  

א
 א

يوم هيحقائق ال 
ــس،  ــالم األم أح
ــوم   ــالم الي وأح

  حقائق الغد
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  .واليت تعرض بعضاً من التجارب التارخيية للمؤلف نفسه" أمم أرادت النهوض" سلسلة  ميكن الرجوع إىل 1

  
  
  

إن كثيــراً ممــا 
ــد  ــان يعتق  ك
الناس أنه غيـر    
ممكن في فتـرة    

ة تاريخية محـدد  
ــل  ــر قابـ وغيـ

 أصـبح   للتحقيق،
في فترة الحقـة    

   ومنطقياًممكناً
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إن الحديث عـن    
المعطيات التـي   
ــرواد  أُتيحــت ل
النهضة، والحالـة   
المعنوية العامـة   
ــي ــسائدة ف  وال
المجتمع والتـي   
ورثوهــا تعطــي 
ــاً  مؤشــراً حقيقي
لكل الرواد بأن   
كــل النهــضات 
إنما انطلقت من   
حالـــة تخلـــف 
ومعطيات ال نقول   
  صعبة؛ بل صفرية
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  ١٠٧:  سورة األنبياء 1

  
  

إذا قارنت بـين    
ــات  المعطيـــ
المتــــــوفرة 

 للمـــصطفى 
ــة   ــين طبيع وب
المهمة المكلـف   
بهــا، ســتجد أن 
إمكانيـة تنفيــذ  
هذه المهمة هـو    
ــاب   ــن بـ مـ

 المستحيل
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لقـــد كانـــت 
ــات  المعطيـــ
المتاحة للمصطفى  

  ــذه ــي ه  ف
 اللحظة التاريخية 
. معطيات صفرية 

مبـشرة  ولم تكن  
النتائج التي  تلك  ب

ــد   ــت بع تحقق
أربعين سنة من   
الفعل الحـضاري   

 للمسلمين
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ــات  المعطيـــ
الصفرية كانـت   
هي بدايـة أي    
أمــــة أرادت 
النهوض مـسلمة   
  كانت أو كافرة
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إذا نظرت إلـى    
ــات  المعطيـــ

فرية األولـى   الص
ــة  ــي الحالـ فـ
الــصينية، ثــم  
قارنــت النتــائج 
بها، ستجد هـذه    
الحقيقة البارزة،  
ــذا   ــتجد ه وس
ــاهد  ــاريخ ش الت
ــة  ــى إمكاني عل
 الفعل التاريخي
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 .فهو عموماً حماولة للبحث عن قواعد عامة للتفكري الصحيح.   املنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاا الذهن من اخلطأ يف التفكري 1
  ١٠٥:  سورة التوبة 2

  
  

ــانون  إن قـــ
ــات  المعطيـــ

ــصفرية ــو  ال ه
ــر   ــدخل كبي م
ــل  ــشير باألم للتب
ونــشر ثقافــة  

" إمكانية الفعل "
في المجتمعـات   
ــي  ــالمية، ف اإلس
ــة  ــذه المرحل ه

 ريخية الهامة التا
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  ٥، ٤:  سورة الروم 1

  
  

من معاول هـدم    
اليأس ما بـشرنا    
به ربنـا تبـارك     

 وتعالى ونينا   
ــشرات   ــن مب م
ــه   ــصرة دين بن

  وأوليائه
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  ١٢٩-١٢٧:  سورة األعراف 1
  ٩-٨:  سورة الصف 2
  ١٧٣-١٧١:  سورة الصافات 3
  ذي رواه الترم 4
   رواه مسلم 5

  
باستخدام هـذه   
المعاول األربعـة   

 االجتمـــــاع –
  والتاريــــخ 

ــق  والمنطــــ
 -والمبـــشرات 

ــنفس  ــق ال تنطل
ــن   ــشرية م الب
إسارها، وتحطـم   
أغاللها وقيودها،  
ــل،  ــب للعم فته

لمشيئة مستعينة با 
على التحقيـق ال    

 على التعليق
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 التاريخ

 االجتماع

  املنطق

  املبشرات

  
  

الخــروج مــن  
ــأس  ــرة الي دائ
ــوة   ــي الخط ه
األولـــى نحـــو 
الخــروج مــن  

 الواقع
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البد من إعـادة    
ــارب  ــرض تج ع
األمم والمخترعين  
وتجديد اإليمـان   
ــود اهللا  بموعــ
بالنصر والتمكين 
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  م١٩٢٤ م١٠٩٧

 انطالق املشروع اإلسالمي
  وقيام الدولة

  إسقاط اخلالفة  احلمالت الصليبية

 م٦٢٢
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 اخلطة التنفيذية

  ما وراء األيديولوجيا

  األيديولوجيا

  البارادامي

  االستراتيجية
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 عامال حتقيق النهضة

 بناء كتلة حرجة
 كمية وكيفية

رفع القيود املعيقة لعملية التحول 
 والوصول لتلك الكتلة

 رؤية

 مهارات التزام
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 والتراث الثقايفاملرجعية النصوص ) ١
 

علوم العصر ) ٢
قناعاتهو  

أعمال مفكري ) ٣
  العصر

  تصور احلل وبداية التخطيط البعيد املدى) ٤
 )االستراتيجيالتخطيط(

 خطط قصرية املدى) ٥
 

خربات من االحتكاك ) ٦
 تدعو للمراجعة

ˆb¦a@ñbîy@ñŠë†
@paŠa‹ÔÛa@ÝØ“më
@Úa‹¨bi@òÔÜÈn¾a
ðì›èäÛa@ @
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 اخلربات العملية

 للواقع وقضاياه وإجابات األسئلةتصور

 للوسائلواضحتصور

 )ومعرفة غطاء املرحلة( للمراحل واضحتصور

  )اإلسالم الشامل(مستوى الفلسفة والبواعثتصور على

 تصور واضح على مستوى األهداف
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  أمراض األمة 
 و قضاياها الكربى

 التفتيت االستعمار التخلف

 الوحدة التحرير النهضة
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 روح الفردية

 اإلحلاد

 الربا

 اإلباحية

 احلكم

 احملكمة املدرسة

  احلكم

  احملكمة  املدرسة

  العلمانية
  العلمانية

  العلمانية

  مانيةالعل

 العلمانية

 العلمانية
  العلمانية

  العلمانية

 االنتشار واالنتقال إىل دول أخرى

 النهضة األوروبية

العلمانية

أيديولوجيا تسعى للهيمنة

 إنشاء الدول الرديفة
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 من بواعث النهضة

 التحديات الكربى مبدأ مشول اإلسالم

 اراالستعم التفتت التخلف

 معات املعاصرةمعايري قياس ات

 صناعي اجتماعي اقتصادي سياسي

 الدميقراطية

 حقوق اإلنسان

 الناتج القومي

 استغالل املوارد

 دخل الفرد

 التجانس

 درجة التراضي

 البحث

 التصنيع

 االستخدام
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عوامل التحلل يف 
  الكيان اإلسالمي

املعضلة 
  اجلغرافية

 املعضلة اإلثنية

املعضلة 
  السياسية

عضلة م
  التعصب

املعضلة 
  االقتصادية

إمهال العلوم 
ضعف الدافع   التطبيقية

  العقدي

عدم متابعة تطور 
  األمم األخرى

تكوين النخب 
  حول السلطان

أزمة املدينة 
  العربية

حكم من ال 
  يعرف اإلسالم

  حول اخلالفة

  يف العقائد  يف الفقه
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 العوامل الثالثة

 عامل األشخاص عامل األشياء عامل األفكار
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 مشاكل عامل أفكار اجلاهلية

إعراض عن العلم والتعلم االعتماد على الظن اختالل قيمي ومفاهيمي

التفكري النمطي

امليل للمجاراة

نقل العادة

مقاومة التغري

عدم التوازن بني التنافس والتعاون

 االنسياق التام دون التثبت بدليل أو برهان

 طموحة وال تناسب اهلمم العاليةاألفكار غري

 عدم التركيز على القول بل على القائل

 التحفز للرد على الفكرة وعدم االستعداد لإلنصات اجلاد هلا وتقييمها

 االعتقاد مبعرفة القادة لكل شيء واملبالغة يف تقدير قدرام

 عدم االستعداد لنقد الذات ومراجعة املسار وتدراك األخطاء

 ألمور أو املبالغة والتهويل فيهاتسطيح ا

ــة  املنظومـ
الفكرية اليت  
حنتـــاج إىل 
تغيريها تغيرياً  

 شامالً

اخللط بني املبدأ واملنهج

حتمية استكمال التربية

مفتاح واحد لكل األبواب
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 طرق تفكري القادة

  طريقة رجل األعمال طريقة الطبيب طريقة املُنظِّْر

  

 عقل القائد
 وقدراته

  عقل راجح جارب التارخييةالت
 تصورات وإجابات

  حوادث متفرقة
  سياسية
  اقتصادية
  اجتماعية
  فكرية
  روحية
  علمية
 أخالقية

 خمرجاتمدخالت

 البحث والنظر

 دور القادة

مقارنة الوقائع وربط 
  اجلزئيات بالكليات

االطالع على حقول واسعة 
  من املعرفة والتجربة

تشكيل املعلومات يف 
  ستخالص النتائجنسق وا
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 استخدام التاريخ كأداة

  لرفع الروح املعنوية لإلقناعالستخراج النماذج 

 التاريخ الصغري التاريخ الكبري

 املعنوية خلفض الروحلرفع الروح املعنوية

 أنواع التاريخ

 مستلزمات عملية التغيري

 الة املطلوبةحتديد احل  قياس النتائج حتديد احلالة األولية
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 مطالب تطوير احلالة اإلسالمية

  حتليل الواقع
  إىل ملفات كبرية

معرفة نتائج التدخل 
  وتكرار عملية التدخل

  انتظام عملية املتابعة
  وتوافر املعلومات

 التحديات الكربى أمام التطوير

مراكز البحوث وآلية توصيل 
 املعلومات للمستفيدين

هم من عقلية املستفيدين ونصيب
  التدريب واإلعداد

 امللفات الكربى

  املعنوي  التعليمي  القانوين الفكري االجتماعي االقتصادي السياسي
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 امللف السياسي

  احلزبية وآثارها االستعمار وجتلياته

 امللف االقتصادي

سيطرة الشركات  ظاهرة الربا
  نبية على االقتصاداألج

 امللف الفكري

  عقلية غري منظمة فوضى يف األفكار
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 امللف االجتماعي

  التقليد اإلباحية
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 مجع املادة

 ترتيبها إىل وحدات

توصيلها إىل 
 املستفيدين

 تعامل املستفيدين معها

 حتويلها إىل مشاريع

التخطيط للمشاريع

 البدء يف الفعل

 املتابعة

 تنظيمها

ÝÈÐÛa@ñbîy@ñŠë†

 التاريخ

 االجتماع

  املنطق

  اتاملبشر
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