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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سينا محمد المبعوث رحمة
للعالمين ،وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين ،وسائر أصحابه وتابعيهم،

والمستنين بهديهم إلى يوم الدين

المـدخـل

تنبثــق رؤيتنــا المســتقبلية الحضــارية لقطرنــا العربــي الســوري ضــمن منظومتيــه العربيــة
واإلسالمية ،مـن إيماننـا المطلـق بمسـالمنا المتجـدد والـذي تتفاعـل نصوصـه وأصـوله مـع وقـائع
الحي ــاة ومس ــتجدياتها ،ف ــي إط ــار م ــن مقاص ــد الشـ ـريعة العام ــة ،فتتحق ــق م ــن خالله ــا مص ــالح
األمة ،وتنفتح أمامها آفاق االسـتخالف فـي األرض ،ويتحقـق بـذلب البعـد األسـمى لقولـه تعـالى

(وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون).1

إن مش ــروعنا اإلس ــالمي الحض ــاري لقطرن ــا العرب ــي الس ــوري يم ــر عب ــر المنطلق ــات الرئيس ــية

التالية:
األول :رؤيتنــا إلســالمنا المتجــدد مــن خــالل عقيدتــه الســمحة ،وقيمــه العليــا ،وبنيتــه التش ـريعية
القائمة على العدل -واليسر.
الثــاني :جماعتنــا اإلســالمية الملتقيــة علــى كلمــة التقــوى ،والتــي تعمــل لتحقيــق ش ـريعة هللا فــي
األنفــس واافــاق مــن خــالل أهــداف وب ـرامج ووســائل قابلــة للمراجعــة والتطــوير والتقــويم
والتجديد والمشاركة.
الثالــث :رؤيتنــا لبنــاء (الدولــة الحديثــة) فــي قطرنــا العربــي الســوري ،التــي نعتبــر بناءهــا مطلبــا
عام ـاً لجميــع أبنــاء قطرنــا ،إذ هــي فــي نظرنــا المظلــة الجامعــة التــي ينب ــي أن تشــمل
ّ
الجميع.
تق ــوم الدول ــة الحديث ــة ،الت ــي نتبناه ــا ون ــدعو إليه ــا ،عل ــى جمل ــة م ــن المرتكـ ـزات ،نعتبره ــا
األساس الركين لبناء دولة قادرة على القيام بأعباء أي مشروع حضاري ،أهمها أنها دولة ذات
مرجعي ــة تنبث ــق م ــن هوي ــة األم ــة العربي ــة اإلس ــالمية وثوابته ــا ،ث ــم ه ــي ترتك ــز بع ــد ذل ــب عل ــى
1

الذارايت 56
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تعاقديــة ومواطنــة وتمثيليــة وتعدديــة وتداوليــة ومؤسســاتية وقانونيــة ،وهــذا يقتضــينا أن نوضــح
رؤيتنــا عــن مكونــات الدولــة الحديثــة وهــي :الــوطن ،واإلنســان ،والمجتمــع ،والســلطة ،والــنظم،
والمناهج ،في دراسة مجملة تجمع بين التأصيل والتجديد.
إن االنش ـ ال بحاضــر ســورية ومســتقبلها يمــثالن ضــرورة ال يمكــن تجاوزهــا عنــد كــل ال يــورين
علــى هــذم األمــة والــوطن ،1فســورية اليــوم وفــي بدايــة األلفيــة الثالثــة ،تمــر بمرحلــة تحــول دقيقــة
تتطلــب ت يي ـ ار فــي المنــاهج السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ســادت لعقــود،

والت يير هنا اسـتحقاق تـاريخي البـد منـه ،وحتـى يكـون حقيقيـا البـد أن يشـارك فيـه الشـعب عـن
اقتناع وأمل له ما يبررم في غدم ومستقبله.
ورغم ما يبدو في الظاهر من معالم االستقرار والقلـق ،فسـورية تواجـه مشـكالت تتطلـب

حلـ ـوال متكامل ــة ،وجماعتن ــا ت ــؤمن أن اإلس ــالم ف ــي ج ــوهرم التوحي ــدي وقيم ــه العلي ــا ،وشـ ـريعته
الس ــمحة ،ورص ــيدم ف ــي نف ــوس أبن ــاء الش ــعب الس ــوري ،ه ــو أص ــلح المنطلق ــات لبن ــاء س ــورية
المستقبل ،ونحن إذ نطرح مشروعنا على أبناء الوطن للنهوض به جميعا ،لنرحـب بـأي تطبيـق

لــه مــن جانــب األفـراد والدولــة والمجتمــع ،كليــا كــان أو جزئيــا ،ســاعين للتعــاون مــع الجميــع فــي

هذا االتجام .مذكرين بأننـا حـين نعتمـد علـى اإلسـالم بوسـطيته واعتدالـه ،ال نـدعي أننـا جماعـة
المســلمين ،وال أننــا أوصــياء علــى النــاس باســم اإلســالم ،وإنمــا أصــحاب مشــروع نعرضــه علــى
النــاس ،وســبيلنا إليــه هــو الح ـوار المتكــافل مــع كــل التيــارات الفكريــة واالجتماعيــة والسياســية
والدينيــة؛ حـوار بــالتي هــي أحســن ،ال تضــيق معــه العقــول عنــد فكـرة ،وال تضــيق منــه الصــدور
عند اختالف الرأي.
نتقــدم بوصــفنا شـريحة مــن شـرائح الشــعب الســوري ،نعــيش واقــع النــاس الــذي يعيشــونه،

ونتواصل مع أبناء المجتمع ونحمل آماله وآالمه وهمومـه ،ونـؤمن بالتفاعـل الضـروري مـع كـل
عناصـر األمــة وفهاتهــا دون اختـزال أو تهمــيش ألحــد ،فالمســؤولية عــن الــدين والــوطن مســؤولية

األمــة بكاملهــا بتنظيماتهــا الرســمية والشــعبية والحكوميــة والمعارضــة ،ولــذلب فالتعــاون مــع كافــة
التيارات الوطنية أمر طبيعي وضروري.
 1يقووول الب ووائ مو يووأ موون ي وون نين اإلخ ووان املسوولمني يتفمووون لووولن والول يووةا ماملسوولمون نيخ و ال ووا
ا ولانا واحرتاما لكل من يعمل هلا خملصا ).رسالة ىل الشباب لإلمام حسن الب ا.

خ صووا ولووا ا و فا يووا يف خ مووة وذه
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يتكون مشروعنا من كتابين رئيسيين:
الكتاب األول :المنطلقات الفكرية والنظرية التي تشكل خلفية المشروع.
الكتاب الثاني :سياسات المشروع والبرنامج العملي.
ونحن بصدد إخراج كتاب تأصيلي للقضايا المعاصرة المطروحة في المشروع ،يخص كل مـن
يبحث عن المرجعية الشرعية لألفكار الواردة فيه.

مشروعنا السياسي:
 رؤيــة إخواني ــة لس ــورية المس ــتقبل ،نتق ــدم بــه للش ــعب الس ــوري ولكاف ــة قـ ـوام الفكري ــة
والسياسية الحاكمة.
 كلمــة س ـواء موجهــة لجميــع أبنــاء الــوطن ،تتطلــب تعــاون كــل الخي ـرين الحريصــين
على نهضة الوطن ورفعة شأنه.
 إعــالن مبــادئ وتوجهــات نقــدمها مــن خــالل فهمنــا لشــمولية اإلســالم ،وواقــع شــعبنا
السوري.
 مشروعاً يهدف لخدمة الوطن بكل فهاته من خالل قيم اإلسالم ومبادئه العادلة.
وال بـ ــد مـ ــن اإلشـ ــارة هنـ ــا إلـ ــى أن جماعتنـ ــا طرحـ ــت سـ ــابقاً 1ميثــــاش الشــــرف الــــوطني فـ ــي
 2001/5/3م ،وه ــو يمث ــل ال ــدعوة إل ــى إط ــار مش ــترك تلتق ــي علي ــه جمي ــع الق ــوى السياس ــية،
والنخــب الفكريــة فــي ســورية ،داعيــا إلــى الحريــة ،وتقــديم مصــلحة الــوطن العليــا علــى المصــالح
الخاصــة ،واالعت ـراف المتبــادل بــين جميــع الفرقــاء علــى أرض الــوطن ،ونبــذ العنــف ،واعتمــاد

الح ـوار ال ـديمقراطي وســيلة لتحقيــق األهــداف ،أمــا المشــروع اإلســالمي الحضــاري الــذي نقدمــه
هنــا ،فهــو رؤيــة جماعــة اإلخ ـوان المســلمين فــي ســورية ،وبرنامجهــا الــذي تقدمــه ضــمن هــذا
اإلطار المشترك ،من خالل فهمها لمشكالت سورية ،وحلها على ضوء فهمنا لإلسالم.
 1ال يفو ا نين شري ىل نين اإلع اد هلذا املشروع ب ني م ذ س وات سبقت عرض ا مليثاق الشرف الولينا وقبل نيح اث  11نييلول اليت جاءت بع امليثاق أبكثر من نيربعة اخهر.
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ونحــن نثــق بقــدرات الشــعب الســوري بحكــم عراقتــه الحضــارية ،وقيمــه الدينيــة واألخالقيــة ،لكــي
يختــار مبــادئ الحــق والعــدل والحريــة ،عنــدما تتــاح لــه الفرصــة الحقيقيــة لالختيــار ،ونثــق كــذلب
بقــدرة شــعبنا علــى مقاومــة كــل أشــكال القهــر واالســتبداد والفســاد ،وســعيه إلــى إقامــة نظــام حكــم
قــادر عل ــى تحقي ــق النه ــوض الحضــاري الش ــامل ال ــذي يؤهل ــه إلــى الف ــوز بمكانت ــه الالئق ــة ف ــي

العالم.
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الجزء األول (المنطلقات النظرية والفكرية للمشروع السياسي)

الباب األول (منطلقات المشروع)

مر العصور ذاتية األمة ،وصاغ
لقد كون اإلسالم بعطائه النظري والعملي على ّ
هويتها ،وبنى أساسيات القوانين النفسية والعقلية والعملية فيها .فعلى أساسه تتحدد تلب
القوانين تلقائياً ،وفي ضمير الكثرة الكاثرة من أبناء هذم األمة ،تتضح معايير :الحق والباطل،

والخير والشر ،والحسن والقبيح.

فاإلسالم بالنسبة إلى الفرد ،وإلى الجماعة بوصلة ذاتية (جوانية) ،تؤشر بميجابية باتجام
ما يعتقد الجميع أنه الحق والخير والجمال ،ويشعر كل من خرج عن اتجام هذم البوصلة ،أنه
مطالب :نفسياً واجتماعياً بتقديم معاذيرم من تأويل أو تسويغ ،حتى ال يقع في دائرة (المنكر)
الذاتي أو االجتماعي أو الشرعي.

وإذا كان الكثير من الدراسات والفلسفات قد قامت منذ فجر التاريخ ،وحتى العصور
الحديثة حول :ماهية (الحق) ومرتكزاته ،وما الذي يجعل أم اًر ما جميالً أو قبيحاً؛ فمن

المسلمين بشكل عام لم يختلفوا ،حتى العصر الحديث على األقل ،حول طبيعة القيم ،ودوائر
فرزها ،وإن كانوا قد أفسحوا مجال الخالف حول :الحسن الشرعي والعقلي فيها.
إن الشريعة اإلسالمية في مصدريها الخالدين :الكتاب والسنة هي مصدر رؤيتنا

لصياغة مشروع حضاري ،يتصدى لتحديات الواقع ،وما فيه من أسن وركود أو قهر وبغي
وظلم.

والشريعة اإلسالمية :نصوص ثابتة ،ومقاصد عامة ،واجتهاد متجدد ينزل النصوص على
الوقائع وفق أصول الفقه اإلسالمي وقواعدم وضوابطه .فكأن هذم النصوص تنزل على هذم
األمة ندية طرية ،كما نزلت على الجيل األول ،فتحدد مسارها ،وتضبط حركتها ،وتعالج
مشكالتها ،وتلبي تطلعاتها وأشواقها .أو بعبارة المتقدمين من الفقهاء (تحقق المصالح وتد أر

المفاسد) وفق منظومة من األولويات (الضروري والحاجي والتحسيني) وفي متوالية من

األساسيات تتجلى في حفظ (الدين ،والحياة ،والعقل ،والنسل ،والمال) وهي متوالية فقهية ما
تزال مفتوحة أمام المجتهدين من علماء هذم األمة حسبما يقتضيه واقع الحياة ومتطلبات
العصر.
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إن منهجية اإلسالم الخالدة لم تربط المسلمين قط ب ير الكتاب والسنة ،وما يستنبط
منهما في كل عصر ،وعند كل نازلة (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه
الذين يستنبطونه منهم 1) ..وأي حال ألمة غاب عنها ولي أمر راشد ،وصاحب علم
يستنبط ما يلبي حاجاتها ،ويحقق مصالحها ؟!

وكما كان للبعد الزماني باالنتقال من عصر إلى عصر ،خصوصيته في فهم النص
الشرعي ،وفي االستنباط منه ما يوافق حاجات المسلمين ،فمن للبعد المكاني أيضاً أثرم في
هذا الفقه ،إذ من قواعد الفقه المقررة (تت ير الفتوى زماناً ومكاناً) .وقد سبق أن كان لإلمام
الشافعي مذهبان قديم عراقي وجديد مصري .وبالتالي فمن الواقع االجتماعي بكل أبعادم:
الفكرية والثقافية ،والسلوكية ،من عادات وتقاليد ،وأنماط للعيش ،كل ذلب الواقع الذي يعد
أساسا لحياة الناس ،تستند عليه الرؤية النهضوية ألي مشروع حضاري ،تعتمد الصالح منه،
وتقوم المعوج ،وتضبط اإلفراط أو التفريط فيه.
وفي أساسيات مشروعنا العام ،أننا ال نتحرك في فراغ ،وال ننشل أمة من عدم ،وإنما
نستند على تراث إسالمي اجتماعي عمرم ألف وأربع مائة عام أو يزيد ،صحيح أن هذا
التراث قد دخل عليه القليل أو الكثير من الخلل هنا وهناك ،إال أنه مازال ،في اجتهادنا،
أساساً صالحاً للتقويم والتسديد.

إن الواقع االجتماعي لشعبنا ،وما يزخر به من عقائد وأفكار وعادات وتقاليد ،يشكل

أرضية مادية ملموسة لمشروعنا الحضاري ،وهذا الواقع موضوع في دائرة النظر والتأمل،
يقبل منه ما أقرته الشريعة ،وتحققت به المصلحة ،وقام عليها بنيان الحياة ،وينفى عنه وعن
الحياة عامة ،ما كان تركة جهل ،أو ركام تخلف ،أو ما تجاوزته طبيعة العصر وحركة
الحياة.

إن من صميم موقفنا الشرعي والحضاري أن الحكمة ضال ٌة لنا ،ومهما كانت مشاركتنا

في بناء الحضارة اإلنسانية كبيرة أو ضهيلة ،فمننا نعتقد أن ثقافات األمم ،وتجارب الشعوب،

ومعطيات الحضارة اإلنسانية بشقيها المادي والمعنوي هي مصدر إغناء لمشروعنا
 1ال ساء 83
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الحضاري( ،فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس بها )1واالستفادة من تلب
المعطيات يبقى محكوماً بالضوابط الشرعية والمصالح المشروعة.

وال بد لنا من التأكيد على بعض الحقائق أو القواعد الشرعية ،نتخذها إطا ار عاما يحف

موقفنا الشرعي ،ويضبط تحركنا السياسي .من خالل نصوص اإلسالم الثابتة وقواعدم الكلية
ومقاصدم العامة التي ترشد إلى المعاني التالية:

 -1وحدة الخالق وتكريم المخلوش:
(هو هللا الذي ال إله إال هو) ،خالق كل شيء ومليكه ،مالب الملب ،ال رب سوام ،وال معبود
بحق غيرم( ،أال له الخلق واألمر) واحد في ألوهيته ،وواحد في ربوبيته ،وواحد في أسمائه
وصفاته( ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ،والبشر كلهم أسرة واحدة ،ربهم واحد،

وأبوهم واحد ،وهم مشمولون جميعاً باإلعزاز والتكريم ،فرعاية حقوقهم وحرماتهم واجب

مفروض على الدولة والمجتمع واألفراد ،من ّأدام استحق الجزاء في الدنيا وااخرة ومن
قصر فيه أو انتهكه استحق العقاب في الدنيا وااخرة  .قال تعالى( :ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا

تفضيالً).2
لقد كرم اإلسالم الحياة البشرية تكريما عظيما فجعل حياة الفرد الواحد وحريته وكرامته

تساوي في أهميتها من حيث المبدأ حياة اإلنسانية جمعاء .قال تعالى( :من أجل ذلب كتبنا
على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً ب ير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس

جميعاً ،ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً).3

 1رواه الرتمذي وابن ماجة عن نييب ريرةا وابن عساكر عن علي وحس ه السيولي يف اجلامع الصغري
 2اإلسراء-70-
 3املائ ة-35-
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 -2اإلنسان مستخلف في األرض:
اقتضت إرادة هللا أن يكون اإلنسان خليفة في األرض ،وأن يكون اإلنسان الذي يستمد قوته
من هللا هو القوة العاملة في هذا الوجود (وسخر لكم ما في السماوات وما في األرض)،1

وأن يكون الت يير الرباني مرتبطا بمرادة اإلنسان نافذا من خالله ممتزجا بكيانه كله من
عمل وفكر وشعور (إن هللا ال ي ير ما بقوم حتى ي يروا ما بأنفسهم)

2

 -3اإلنسان والحرية:
جعل اإلسالم الحرية أساسا من أهم األسس التي بنى عليها تشريعاته  -فالحرية شرط

التكليف في الدنيا -وقد صانها صيانة لم ترق إليها التشريعات البشرية ،بما أوجبه من عدل

يشمل الناس جميعا ،ومن شمول يست رق كل جوانب الحياة ومن توازن بين الفرد
والمجتمع.
لقــد ضــمن اإلســالم حريــة الفكــر والعقيــدة ونهــى عــن القــول بمجــرد الظــن ،أو العمــل بمجــرد
التقليد والعادة ،ومنع اإلكرام في الدين ،وأمر بالقسـط فـي المعاملـة ،قـال تعـالى( :ال إكـرام فـي
الدين قد تبين الرشد من ال ي).3
ومن هنا كانت الحرية قيمة من أهم القيم في المجتمع اإلسالمي ،ونحن نعتبرها الثمرة
األولى للتوحيد ،باعتبار أن التعبد هلل يحرر الفرد من أي عبودية ألي إنسان مهما عال
مقامه ،واإلسالم الذي كرم اإلنسان بالعقل واإلرادة يمنع أن تصادر حريته باسم المصلحة،
أو أن يتسلط بعض الناس على بعض تحت أي ذريعة.

 1اجلاثية-3-
 2الرع –-11
 3البقرةئ 256
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 -4العدل بين جميع البشر:
حرم اإلسالم الظلم والعدوان ،وأوجب العدل واإلحسان ،وأمر بالقسط في المعاملة مع جميع
الناس ،وجعل ذلب أساس الملب وقوام الحياة وشرط األمن واالستقرار والشرعية.
قال تعالى ( :يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو
الوالدين واألقربين ،إن يكن غنيا أو فقي ار فاهلل أولى بهما).1
كما أمر هللا تعالى بمقامة الحكم العادل في األرض ،وقال مخاطبا المؤمنين( :إن هللا
يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها ،وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).2
واألمانات تبدأ من األمانة الكبرى التي أبت السماوات واألرض أن يحملنها وحملها
اإلنسان ،إلى أمانة الشهادة لهذا الدين بدعوة الناس إليه وإقامة نموذجه الصالح الذي يحكم
بين الناس بالعدل ،وليس فقط بين المسلمين بعضهم ببعض؛ فهذم الصفة – صفة الناس-
هي التي يترتب عليها العدل الذي يشمل البشرية جمعاء.

 -5التنوع للتعارف والحوار:
خلق هللا الناس وجعلهم 3شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى وعلى ما فيه
خير اإلنسان ومصلحته العاجلة وااجلة ،قال تعالى( :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،إن هللا عليم خبير) ،4وقال
جل من قائل( :قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) .5وبذلب قرر اإلسالم
أن التعددية سمة من سمات المجتمعات البشرية ،يجب التعامل معها بميجابية ال تفرق بين
الناس حسب أعراقهم وألوانهم ألن أكرم الناس عند هللا أتقاهم .وأن التنوع العرقي والل وي
مدعاة تعارف بين الشعوب واألقوام وليس مدعاة تنابذ ،والتعارف تواصل حضاري بين

 1ال ساءئ135
 2ال ساء ئ57
 3يقول ال كتور عب الكرمي زي انئ موما جعله هللا ال يستييع سان حموها و ذا اجلعل الر ين و جل التعارف كما يقت اآلية).
 4احلجرات –-13
 5آل عمران –-64
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الشعوب ،فيه اعتراف بااخر ،وتواصل معه يقوم على البر والتقوى والكلمة السواء
والمجادلة بالتي هي أحسن.

 -6العالم ساحة دعوة إلى هللا:
األصل في الدعوة إلى هللا هو المسالمة والتعاون على البر والتقوى وخطاب العقل

والضمير ،والدعوة إلى سبيل هللا ال تكون ب ير الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي
هي أحسن ،إذ (ال إكرام في الدين) وحساب الجميع على هللا سبحانه وتعالى يوم يلقونه ،أما
القتال والسيف فهو في منهج الرسالة سبيل إلى رد العدوان وصد الفتنة ،وليس أسلوبا في
التبليغ والدعوة.
وقد أصبحت الدعوة اإلسالمية متاحة في كل أصقاع األرض ،وأصبحت البالد التي ال
تعيش فيها أغلبيات مسلمة وال تحارب المسلمين ساحة للدعوة والبالغ الذي هو أساس

مهمة هذم األمة (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا).1

 -7الجهاد في سبيل هللا :
حض اإلسالم على الجهاد باعتبار أنه قيمة إسالمية عظيمة ،وسلوك تحكمه الضوابط
ّ
الشرعية واألخالقية ،فالجهاد بمعنى المصابرة والمجاهدة والصبر على األذى ماض إلى
يوم القيامة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا لمع المحسنين) ،2والجهاد بمعنى
القتال فهو ماض إلى يوم القيامة كذلب طالما أن هناك اعتداء على المسلمين باحتالل
أرضهم أو ظلمهم أو فتنتهم عن دينهم أو الوقوف حائال بينهم وبين تبليغ دعوتهم .يقول
تعالى( :وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إنه ال يحب المعتدين).3
كذلب فمن أحد أهداف الجهاد األساسية هو إنصاف المظلومين ونصرة المستضعفين في

األرض كما قال تعالى( :وما لكم ال تقاتلون في سبيل هللا والمستضعفين من الرجال
 1البقرة –-143
 2الع كبوت –-69
 3البقرة -190-
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والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذم القرية الظالم أهلها ،واجعل لنا من لدنب
ولياً واجعل لنا من لدنب نصي اًر) ،1وهذا المفهوم اإلسالمي يجب أن يأخذ طريقه إلى
السلوك الدولي بشكل قوة دولية عادلة ،مهمتها مساعدة الشعوب المستضعفة التي تتعرض

حقوقها لالنتهاك ،وأفرادها لإلبادة الجماعية.

 -8الشريعة ليست نظاماً للجريمة والعقاب فقط:

والشريعة اإلسالمية نصوص ،ومقاصد ،وقواعد ،وبناء كلي يضع األسس العامة لحياة
إنسانية رشيدة ،من غير حرج وال إصر ،تستهدف بناء مجتمع العدل واإلحسان في جميع
الميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وفي إطار ما اصطلح الفقهاء على تسميته
(جلب المصالح ،ودرء المفاسد) على أسس من ضوابط الشريعة وثوابتها .وإذا كان للجريمة
حجمها في كل المجتمعات اإلنسانية ،فمن للعقوبة أيضاً حجمها المكافل ،وربما من المفيد
أن نؤكد في هذا المقام أيضاً ،أن قوس الجريمة والعقاب ،ال يعني إال النسبة الضهيلة من

أبناء المجتمعات السوية .ومع ذلب نلحظ أن بناء الشريعة اإلسالمية على بهائه وفرادته،

يكاد يحصر من قبل الكثير من أعدائها ،وبعض أصدقائها ،في دائرة الجريمة والعقاب !!
إننا هنا ال نريد أن نستثني هذم الدائرة المهمة من دوائر التشريع اإلسالمي ،وال أن نقلل من
شأنها ،وسنصير إلى مناقشة أبعادها وحكمتها في مكانها من منظومة الرؤية الشرعية،
ولكننا ال نريد لهذم الحجرة في التشريع اإلسالمي ،أن تط ى على البناء كله ،وأن ت ّيب

مقاصد الشريعة العامة في حفظ عقائد الناس ،وحياتهم وأموالهم ،وفي إقرار العدل والمساواة

كلي
والتكافل ،وال نريد لهذا الجزء من التشريع اإلسالمي ،وإن كان صميماً ،أن يط ى على
ِّّ
الشريعة في نظامها السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وما في هذم األنظمة من حرية
وطهر وسمو.

 1ال ساء -75-
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 -9شريعة تضع اإلصر ،وتوسع دائرة العفو:
إن إجماع األمة قائم على سماحة الشريعة؛ جاءت به النصوص ،وأكدته القواعد( .وما

1
جعل عليكم في الدين من حرج )؛ (الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونـه مكتوباً

عندهم في التوراة واإلنجيل ،يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ،ويحل لهم الطيبات

ويحرم عليهم الخبائث ،ويضع عنها إصرهم واألغالل التي كانت عليهم )2وفي دعاء
المؤمنين ( :ربنا وال تحمل علينا إص اًر كما حملته على الذين من قبلنا ،ربنا وال تحملنا ما

ال طاقة لنا به.)3

إن توسيع دائرة (الحظر) حتى لتكاد تكون هي األصل في األحكام الشرعية لمما يتنافى

واألصل الشرعي المعتمد باعتبار اإلباحة أصالً في األحكام ،كما يتنافى مع توجهات

النصوص الشرعية القائمة على تحديد دوائر الحظر ،وإطالق دوائر اإلباحة والعفو( .قل ال

أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير

فمنه رجس أو فسقاً أهل ل ير هلل به.)4

 -10التدرج:

وفي رؤيتنا النهضوية لواقع األمة ومستقبلها ،نرى أن الجهد إلصالح البناء ،جهد استمراري
تدرجي ،فال نهاية لسعي ينشد الكمال ،كما أن الطفرات االجتماعية أو الحضارية ،تنافي
روح النمو الطبيعي الذي يستند على قواعد صلبة ،وجذور قوية .وهكذا كان المنهج
األساس للدعوة الربانية ،وهو منهج يسبغ روحه على أي تحرك إسالمي قاصد( ،وقرآنا
فرقنام لتقرأم على الناس على مكث ،ونزلنام تنزيالً )5؛ يؤمن بالرفق ( ما كان الرفق في

شيء إال زانه ،وال نزع من شيء إال شانه )6ويرفض االنبتات ( إن هذا الدين متين فأوغل

 1احلج 78
 2ا عراف 157
 3البقرة 286
 4ا عام 145
 5اإلسراء 106
 6رواه عب بن محي يف مس ه والضياء يف خمتار ه وصححه السيولي.
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فيه برفق .فمن المنبت ال أرضاً قطع ،وال ظه اًر أبقى( ،)1إن هذا الدين يسر ،ولن يشاد
الدين أحد إال غلبه)

2

 -11التيسير والتبشير:
إن سياساتنا في هذا المشروع إنما تأخذ بمجامع هذم الرؤية في نقاطها العشر السابقة في
إطار من روح التيسير والتبشير أخذاً من قوله صلى هللا عليه وسلم( :يسروا وال تعسروا،

بشروا وال تنفروا )3وقوله صلى هللا عليه وسلم( :سددوا وقاربوا )4وقول السيدة عائشة رضي
هللا عنها( :ما خير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إال اختار أيسرهما ،ما لم

يكن إثم ًا .) 5وسيكون اليسر والتبشير خيارنا في ظل ضوابط الشرع ،وفي دائرتي المباح
والعفو؛ وسيكون لنا اجتهاد قاصد لبناء سورية الحديثة :إنساناً ومجتمعاً ودولة على أصولنا

الراسخة ،وفي فضاءات العصر الذي نعيش .على ضوء فهمنا للشريعة اإلسالمية.

وسيبقى مشروعنا السياسي رؤية عصرية مرحلية للخروج بقطرنا العربي السوري من
وهدة التخلف إلى يفاع العصر ليكون شريكاً في اإلنجاز الحضاري اإلنساني.

1

روى مق مته نيمح يف مس ه بل فظئ م ن ذا ال ين متني مأوغلوا ميه برمق) وق صححها السيولي؛ نيما بتمامه ماختلف يف رساله برواية البزار واحلاك يف علومه والبيهقي وابن

لا ر ونيبو عي والقضاعي والعسكري واخليايب يف العزلة .قال احلامظ ابن حجر يف متح الباريئ ا وىل يف العبادة القص وامل زمةا ال املبالغة املفضية ىل الرتكا كما جاء يف احل يث
اآلخرئ " املنبت  -نيي اجمل يف السري  -ال نيرضا قيع وال ظهرا نيبقى"
 2رواه البخاري
 3رواه الشيخان ونيمح وال سائي.
 4رواه الشيخان ونيمح وال سائي واليفاين.
 5رواه الشيخان ومالك ونيمح ونيبو داود وال سائي
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الباب الثاني (في التجديد)
الفصل األول (اإلسـالم المتجـدد)
إن عقائد اإلسالم خالدة ،وهي غضة طرية دائماً في كتاب هللا ،والصحيح مـن سـنة نبيـه
صــلى هللا عليــه وســلم ،هــذم العقائــد ،ال تقبــل التطــوير أو التجديــد ،وإنمــا يتنــاول التجديــد طــرق
عرضها ،وبراهين تأكيدها ،وأساليب حياطتها والدفاع عنها.
ثــم إن اإلســالم ،ثانيـاً ،عبــادة خالصــة مجــردة ،يلتــزم بهــا الفــرد ،كمــا تلتــزم بهــا الجماعــة،

شعائر ومناسب مقررة واضحة ،فتسمو بها الروح ،وتتجـدد الحيـاة .والجانـب الزمنـي فـي شـرائط

ه ــذم العب ــادات وأركانه ــا جان ــب ثاب ــت أيضـ ـاً .ف ــمن التجديـ ــد ال ين ــال ج ــوهر ه ــذم العب ــادات وال

صــي ها .فالــذكر ،والــدعاء ،وتــالوة القـرآن ،والصــالة ،والصــوم ،والزكــاة ،والحــج ،صــور للعبــادة
اإلســالمية المجــردة ،التــي يتقــرب بهــا المســلم إلــى هللا ســبحانه ،تبقــى ط ارئــق أدائهــا ،متطابقــة
مر الزمان .وربما يدخل التجديد على بيـان الحكمـة منهـا ،وانعكاسـاتها اإليجابيـة الروحيـة
على ّ
والماديــة علــى حيــاة الفــرد والمجتمــع ،كمــا فعــل اإلمــام ال ازلــي فــي يــوم مــن األيــام حينمــا راح
يتحــدث عــن حقيقــة الصــالة والصــوم والزكــاة ،مــن منظــور روحــي يجســد حقيقــة هــذم العبــادات.
كمــا يمكــن أن ينــال التجديــد أســاليب تعل ـيم هــذم العبــادات ،والــدعوة إلــى االلت ـزام بهــا ،والحــض
على القيام بحق هللا فيها.
ولقــد أدت المــذاهب الفقهيــة اإلســالمية دورهــا فــي التفصــيل فــي أمــر هــذم العبــادات ،وفــي
شـ ــروطها وأركانهـ ــا وسـ ــننها وآدابهـ ــا ،وهـ ــذا ال يل ـ ــي حـ ــق العلمـ ــاء فـ ــي أي عصـ ــر باالختيـ ــار
والترجيح بين ااراء المتعددة ،أو في طرح اجتهادات جديدة فـي بعـض أحكـام العبـادات القابلـة
للتعليــل ،بمــا يتناســب مــع مقاصــد الش ـريعة وتطــور الحيــاة ومصــالح النــاس ،وال يتعــارض مــع
صراحة النصوص.
ثم إن اإلسالم ،ثالثا ،شرع المعامالت بـين النـاس ،وأوضـح فيهـا الحـالل والحـرام فـي كـل
نـواحي الحيــاة :فــي البيــع والشــراء ،والــزواج والطــالق ،والميـراث ،والجهــاد والحــدود ،وغيــر ذلــب
مما هو مذخور في أبواب الفقه اإلسالمي ،وجعل مناط المعامالت المصلحة للناس.
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إن اإلســالم يضــع األس ــس العامــة لمنظومــة العالق ــات التــي تحــدد عالق ــة الفــرد ب ــالفرد،
والفرد بالجماعة ،والجماعة بالمجتمع ،والمجتمع بالدولـة ،والدولـة بالـدول .وعلـى جميـع محـاور
الحي ــاة :االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية .والمقاص ــد العام ــة له ــذم المنظوم ــة م ــذخورة ف ــي
النص الشرعي ،ومفتوح ألبناء كل جيل اختيار صـي ها (الظرفيـة) بمـا يناسـب واقعهـم ،ويحقـق
مصالحهم .على أن يردوا ذلب إلى (أولي األمر) الذين يستنبطونه منهم.
ولقد كان لفقهاء المسلمين في عصورهم المختلفة قراءتهم للنص الشرعي ،ولقد كانوا فـي

كل قرن يحاولون المواءمة بين فقه النص وفقه الواقع فيما يعرف اصطالحاً باسم (االجتهـاد)؛
ثـم جــاءت عصــور جمــد المسـلمون فيهــا علــى بعــض ااراء دون م ارعـاة ت يــر الزمــان والمكــان،
حتــى حصــلت فجــوة كبيـرة بــين الرؤيــة الشــرعية االجتهاديــة وواقــع الحيــاة ،فتخلفــت األولــى عــن

مواكبــة مســتجدات الحيــاة ،وبــدا الفقــه اإلســالمي فــي بعــض حاالتــه كــزي قــديم يلــبس فــي غيــر
عصرم ،أو كمنافس في مضمار غير مضمارم.
ولــم يكــن ذلــب القصــور بســبب االنفصــام بــين الرؤيــة الفقهيــة والحيــاة الواقعيــة فقــط ،بــل

أيضا بسبب تجاوز كثير من حكام المسلمين منذ قرون متطاولـة حـدودهم ،حيـث حولـوا الدولـة
اإلسـالمية إلـى ملــب عضـوض ،وهـدروا كثيـ اًر مـن القـيم واألساســيات الشـرعية ،فتطـورت الحيــاة

الرسـ ــمية (السياسـ ــية) فـ ــي العـ ــالم اإلسـ ــالمي بعيـ ــدة نسـ ــبياً عـ ــن روح اإلسـ ــالم وش ـ ـريعته ،فـ ــي
مرتكزاتها العامة القائمة على الشورى والعدل.
واليوم ،ونحن نستشعر حاجة ملحة لردم الهوة بين رؤيتنا الفقهية وواقع حياتنـا فـي أطرهـا
المختلفة ،تبدو األمة مطالبة بمباشرة نهضة تجديدية ،تقوم على أسـس منهجيـة شـرعية قويمـة،
تعيد تنظيم العالئق بتطوير ما يتطلب الواقع تطـويرم ،تحـت قـوس الـنص الشـرعي ،وفـي إطـار
بحبوحته التي تفيض رحمة ويس اًر.

إن ح ــديثنا ع ــن تأس ــيس اإلس ــالم لل ــنظم االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية ،تعن ــي أن

بمقــدور الفقيــه المســلم ،أن يقــيم البنــاء المالئــم لعص ـرم علــى هــذم األســس ،وبمــا يخــدم مصــالح

المسلمين .وبالتالي فمن المسلمين مطالبون بأن يحملـوا علـى كـاهلهم عـبء تنزيـل الـنص علـى

واقع األمة ،وعلى واقع المنطقة التي يعيشون فيها.

فعلــى أســاس مــن تقــوى هللا ســبحانه وتعــالى ،يقــوم جهــد بنــاء مشــروع نهضــوي إســالمي

لسورية المستقبل ،منطلقاً من كتاب هللا ،وسنة رسوله صلى هللا عليـه وسـلم ،مسـتهدياً بمقاصـد
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الشريعة العامة .يعيـد قـراءة الـنص الشـرعي ،ليعيـد المواءمـة بـين الرؤيـة الشـرعية وواقـع القطـر
العربــي الســوري ،مقــد اًر بدقــة اإلمكانــات العامــة للقطــر ،وحســابات نقطــة البدايــة ،ومــا يتــداخل

فيها مـن مـؤثرات ،معتبـ اًر التـدرج الحثيـث فـي الوصـول إلـى الهـدف ،مميـ اًز بـين مـا يمكـن البنـاء

عليه ،وما ينب ي أن يبذل الجهد للتخلص منه.
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الفصل الثاني (جماعة اإلخوان المسلمين ...أصالة في الفكر وتجدد في األساليب )
مثلت جماعة اإلخوان المسلمين ،منذ تأسيسها في منتصف القـرن ال اربـع عشـر الهجـري،
حركة تجديدية بالمعنى الشامل لإلسالم .واعتبر كثير من علماء األمة مؤسسها اإلمـام الشـهيد

حســن البنــا ،رحمــه هللا تعــالى ،أحــد مجــددي القــرن ،وذلــب بمــا قدمــه مــن رؤى ومــا أسســه مــن
قواعد ،وما طرحه من أهداف ووسائل.
وإذا كــان لنــا أن نختصــر جهــد اإلمــام رحمــه هللا تعــالى فــي أســطر قليلــة ،فيكفــي أن نشــير إلــى
أنه قد نجح في إعادة بناء تصور شامل عن اإلسالم :العقيدة والشريعة ومـنهج الحيـاة ،ثـم أهـم
من ذلب في بناء القاعدة البشرية الحية التي تؤمن بهذا التصور ،وتحمله رسالة جامعة تجاهـد
من أجله ،وتتحمل ااالم في سبيله .ولقد استطاع اإلمام البنا أن يعيد بناء التصور اإلسـالمي
منطلق ـاً مــن ثوابــت اإلس ـالم الكتــاب والســنة ،متجــاو اًز الكثيــر مــن ركــام الســنين ،ومــن أوضــاع
المسلمين.

ومــن مصــر انتقلــت الحركــة المباركــة إلــى بقيــة األقطــار العربيــة ،ومنهــا ســورية ،علــى يــد
مؤســس الحركــة الــدكتور مصــطفى الســباعي رحمــه هللا تعــالى .إال أن حــق التــاريخ علينــا أن
نوضــح أن جماعــة اإلخ ـوان المســلمين فــي ســورية لــم تنطلــق مــن الصــفر .وإنمــا قامــت علــى
أركان جماعات محلية ص يرة متناثرة في المحافظات السورية ،كما ضمت بين جناحيهـا نخبـة
من رجال العلم والدعوة ،أسهم كل واحد منهم في ت ذية الحركة ،ودفع مسيرتها إلى األمام.
وقي ــام (جماع ــة) إس ــالمية تتبن ــى اإلس ــالم بش ــموله ونقائ ــه ووس ــطيته ،ل ــم يك ــن ق ــط ه ــدفاً

مســتقالً قائمـاً بذاتــه ،وإنمــا كــان وســيلة إســالمية ،فــي تحريــب حــاالت الركــود والجمــود واإلخــالد
إلى األرض ،التي تصيب المجتمعات في مراحل ضمورها وانحسارها.

وقيام جماعة إسالمية من هـذا النـوع ،ال يعنـي سـلب اإلسـالم مـن ااخـرين ،وال تجريـدهم
منــه ،كمــا ال يعنــي االســتهثار فــي تمثيلــه والتحــدث باســمه ،ومصــادرة حــق ااخ ـرين فــي القيــام
بأمرم ،مادامت حركتهم ضمن دائـرة الخطـاب اإلسـالمي العـام ،وعلـى أسـس المـنهج اإلسـالمي
القويم .وكـان التأكيـد علـى أن قيـام الحركـة إنمـا هـو صـورة مـن صـور االسـتجابة لقولـه تعـالى:

(ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إلــى الخيــر ،ويــأمرون بــالمعروف ،وينهــون عــن المنكــر ،وأولهــب هــم
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المفلحون )1وقوله تعالى( :وما كان المؤمنون لينفروا كافة ،فلوال نفر من كل فرقة مـنهم طائفـة
ليتفقهوا في الدين ،ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.)2

األفق العام للقناعة الذاتية لقيادات
ولقد حدد هذا التصور األولي لمهمة الجماعة ودورها،
َ
الجماعة وألبنائها على حد سواء.
ولهن كانت مسيرة الجماعة خالل العقود السابقة لتؤكد على أنها تستهدي بتراثها ،وتعتز
بأصالتها ،وتجدد في أساليب حركتها ،فمننا لنؤكد على أن جماعتنا اليوم في مرحلة تجديد

الذات عن طريق مراجعة الماضي وتأمل الحاضر واستشراف المستقبل ،وهي تسعى لتكون

الحركة اإلسالمية الوسط لتطبيق شريعة هللا في حياة عبادم باالعتماد على أصول الدين
واالستفادة من التجارب البشرية في مجاالت التقدم واإلصالح ببرامج ووسائل قابلة للمراجعة
والتقويم.
وهي تعتمد في مسيرتها على المفاهيم التالية:
 .1تؤمن الجماعة أن اإلسالم دين شامل لكل جوانب الحياة ،وينظم العالقة بين اإلنسان
وربه وبين اإلنسان واإلنسان ،وهو بذلب دين عبادات ودين معامالت وتشمل تشريعاته
كل الجوانب الروحية والثقافية واالقتصادية والسياسية للحياة .وتؤمن كذلب أن اإلسالم
ال يفصل الدين عن السياسة ،على أننا ال ندعو إلى دولة ثيوقراطية 3فنحن ال نقبل
الشمولية التي ت لف االستبداد البشري بالمقدس الديني ،وتفرق بوضوح بين النصوص

اإلسالمية القطعية الثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهي نصوص مقدسة وبين
اجتهادات المسلمين القديمة والمعاصرة والتي تخضع للمراجعة والمناقشة وال تحمل
صفة القداسة.
 .2تؤمن الجماعة أن الحكم العادل هو أحد األهداف الكبرى في اإلسالم ،وأن االستبداد
السياسي هو عدوان على كرامة الناس وحقهم في اختيار النظام الذي يريدون لتحقيق

 1آل عمران 104
 2التوبة 122

 3مشتق من الكلمة اليوان ية  Theokratiaو ي للتوضيح كلمتان ئ ا وىل كلمة ثيو ا و عين له ا والثا ية كلمة قراط و عين احلك  .مرتمجتها العربية
ذنئ "حك هللا" ولكن يف استعماهلا الشائع ا مإن املصيلح يقص به "حك رجال ال ين".و و خكل من نيخكال احلكومات املسيحية الغربية ا اليت
كان حيك ميها ال ولة قسيس ا نيو كا ن نيو جمموعة قساوسة ا ويكون ميها لرجال ال ين سلية يف ا مور امل ية وال ي ية

املشروع السياسي لسورية املستقبل

صفحة  25من 157

رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية

إرادتهم ومصالحهم ،وحقهم في مساءلته ومحاسبته وتقويمه (إن رأيتموني على حق
فأعينوني ،وإن رأيتموني على باطل فقوموني) ،وتؤمن كذلب أن اإلسالم بقيمه
وأحكامه هو خير منطلق لتأسيس الحكم العادل الذي يحقق مصالح الناس في الدنيا
وااخرة.
 .3تدعو الجماعة إلى الوسطية واالعتدال وتبني منهج الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة
في الدعوة إلى هللا عز وجل ،وهي تنظر إلى الحركات اإلسالمية األخرى والعاملين

لإلسالم في سوريا نظرة احترام وتقدير وتناصح في الدين وجدال بالتي هي أحسن

وتعاون على البر والتقوى ،كما قال البنا في قاعدته الذهبية( :نتعاون فيما اتفقنا عليه،

ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) ،وهي إن اختلفت معهم في جانب أو تصور
اتفقت معهم في جوانب وتصورات.
 .4تتعامل الجماعة كذلب مع الحركات واألحزاب غير اإلسالمية من منظور القواسم

المشتركة في سبيل مصلحة األمة والوطن ،وهي تؤمن بالحوار الفكري السياسي

والتفاعل الضروري بين كل عناصر األمة وفهاتها وتجتهد لتكون عنصر تقريب
وتوحيد ،ال عنصر تباعد وتفريق ،وتشجع كل اجتهاد ثقافي أو اجتماعي أو سياسي
ال يتعارض مع قواطع شرع هللا ،وتتفاعل معه.
 .5تؤمن الجماعة بت ير الحلول مع ت ير الظروف والمعطيات ،وترى اإلسالم ديناً
تتفاعل نصوصه مع واقع الحياة ويقدم لها الحلول في إطار مقاصد الشريعة العامة،
وهي ال ت فل في مسيرتها فقه األولويات ووضع كل هدف في مرتبته ،وكذلب فقه
الموازنات الذي ت لب فيه المصالح على المفاسد من خالل الواقع المعيش ،وكذلب
الموازنة بين المصالح بعضها وبعض ،وبين المفاسد بعضها وبعض ،في ضوء
معايير سليمة ومعتبرة.
 .6تفرق الجماعة في التعامل بين العقيدة والعبادة ،والشريعة ،فالعقيدة والعبادة تؤخذان
جملة واحدة ،أما الشريعة فاألصل في إبالغها للناس تطبيقها في واقع الحياة التدرج،

عروة عروة – أي تدريجياً -فمن العودة إليها يجب أن
وكما أن عرى اإلسالم تنقض
ً
تكون كذلب ،فنقل الناس إلى االنضواء من جديد تحت لواء اإلسالم في تنظيمه

املشروع السياسي لسورية املستقبل

صفحة  26من 157

رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية

الشامل لحياة الناس يقتضي التدرج في التطبيق ،وال يقال هنا إن التدرج قد أغلق
بانقطاع الوحي وإكمال الدين ،فليس األمر تدرجاً في التشريع ،وإنما هو تدرج في
التطبيق؛ وب يرم تفوت المصالح ويقع الحرج ويعرض الناس جمل ًة عن الشريعة.

 .7تحرص الجماعة على االستفادة من تجارب ااخرين – فالحكمة ضالة المؤمن – وهي
ليست حك اًر على أمة دون أمة وال على جيل دون جيل ،ولو كانت كذلب ما دعا الحق

سبحانه وتعالى المؤمنين إلى أن يسيروا في األرض وأن ينظروا ...كما تحرص على
وضع حد لما هو شائع بين بعض دعاة اإلسالم من استخفاف بتجارب األمم والشعوب

أن هللا
في مجال النظم السياسية واالقتصادية ،بدعوى أن المسلم ال يحتاج إليها أو ّ
سبحانه وتعالى لم يفرط في الكتاب من شيء؛ وترى أنه ال يجوز الرفض المطلق وال
القبول المطلق ألي مذهب أو نظرية من نظريات اإلصالح السياسي واالقتصادي أو
االجتماعي ،ألن األمر مرهون بمصالح األمة المنضبطة بميزان الشرع ،وقد اقتبس عمر

رضي هللا عنه من أنظمة الدول الكبرى المعاصرة له ،ولم يجد من الدين ما يمنعه من
ذلب.
 .8وتؤمن الجماعة أن مصلحة األمة وأمنها واستقرارها يكمن في حرية العمل العلني
لألحزاب والجماعات ،فاألصل في الدعوة العلن؛ والعمل السري هو االستثناء وإن

طال ،وهذا لن يتم إال بمقرار الحريات العامة ،وإشاعة ثقافة الحوار في المجتمع بدل

ثقافة اإلقصاء وثقافة التعايش بدل ثقافة االستهصال ... ،وقد كان العمل السري ملجأ
للجماعة من الممارسات القمعية التي واجهتها ...وانعكس ذلب سلباً على العمل

برمته . ..فالنمو الطبيعي والطاقات البناءة المتسامحة ال تظهر إال في أجواء الحرية
والعدل ،ولذلب فمن الجماعة تطالب بالحرية وبحقها في التعبير عن نفسها بشكل

علني ،وطرح برامجها بالطرق السلمية والديمقراطية.1

 .9تستنكر الجماعة اإلرهاب ،سواء كان إرهاب دولة أو إرهاب األفراد والجماعات،
وتدعو لتعريف واضح له 2حتى ال يبقى ذريعة لمحاربة المستضعفين؛ وهي تعتبر
 1عين اا ويف كل مكان علن ميه ب ي ا لل هج ال ميقرالي لك ال ميقرالية اإلجرائي ة واآلليات ال ميقرالية املر بية هباا واملتمثلة يف احلك ال يايب ال ستوريا واملست ة ىل التع دية
احلزبية واال تخا ت احلرة وص اديق االقرتاع.
 2عرف اجملمع الفقهي يف رابية العامل اإلس مي مبكة املكرمة اإلر اب مبا يليبئ
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الجهاد ضد المحتل حقا مشروعا أقرم اإلسالم ،كما أقرته سائر الشرائع السماوية،
والمواثيق الدولية ،وقد مارسته الشعوب لتحرير بالدها في مختلف األمكنة واألزمنة.
 .10منذ تأسيسها عام 1945م كانت الجماعة وعبر مسيرتها وتاريخها فصيال وطنياً
يمثل تيا اًر شعبياً ،تعايش مع كل الفصائل السياسية في سورية سواء من وافق فكرها
أو خالفها ،وهي ال ت ِّق ُّر أسلوب العنف؛ وما حصل في الثمانينيات من مواجهة مسلحة
كان حالة استثنائية في تاريخ اإلخوان وتاريخ القطر السوري أيضاً ،فاألخوان قبل

الثمانينيات ومنذ تأسيس تنظيمهم أصحاب خطاب منفتح يؤمن بالحوار والتعايش مع

مختلف القوى على الساحة السورية وقد أسهموا في االنتخابات والمجالس النيابية
والو ازرات ولم يعتمدوا االنقالبات العسكرية وسيلة للت ير .وبعدها عانت سورية سلسلة
من االنقالبات العسكرية كان آخرها انقالب عام 1963م ،الذي قادم حزب البعث

ضد حكومة وطنية منتخبة  -كان اإلخوان والبعثيون أنفسهم مشاركين فيها!-

واستولى على السلطة وك ّرس نظام الحزب الواحد ونصب نفسه قائد الدولة والمجتمع،
واحتكر السلطة وحمى نفسه بمنظومة من األجهزة القمعية واألمنية ،واتبع أساليب

ثورية انقالبية عنيفة وضعت أمام المعارضين خيارات تراوحت بين العمل السري أو
السجن أو القبر أو المنفى؛ وبما أن الدولة القمعية ال تنتج إال معارضة عنيفة فقد
أفرز عنف الدولة هذا عنفاً مقابالً له عند المعارضين ،بلغ أشدم في نهاية السبعينيات
وبداية الثمانينيات عندما اندلع نشاط معارض مسلح ضد السلطة شارك فيه اإلخوان

المسلمون قمعته السلطة بوحشية ونتج عن ذلب خسائر باهظة دفع ثمنها أبناء الوطن

جميعاً ،أزهقت فيها أرواح بريهة ،وانتهكت حرمات مصونة ،وال تزال آثارها باقية في
السجون والمنافي والفرز االجتماعي الحاد وشعور السوريين على اختالف انتماءاتهم
باليأس وانسداد األفق.
" و الع وان الذي ميارسه نيمراد نيو مجاعات نيو دول ا بغيا على اإل سان مدي ه ودمه وعقله وماله وعرضه)ا ويشمل ص وف التخويفا وا ذىا والته ي ا والقتل بغري حقا وما يتصل
بصورة احلرابةا و خامة ا لسبيلا وقيع اليريقا وكل معل من نيمعال الع ف نيو الته ي يقع فيذا ملشروع جرامي مردي نيو مجاعي ويه ف ىل لقاء الرعب بني ال ا نيو رويعه
إبيذائه نيو عريض حياهت نيو حرمته نيو نيم ه نيو نيحواهل للخيرا ومن ص ومه حلاق الضرر لبيئةا نيو أبح املرامق نيو ا م ك العامة نيو اخلاصة نيو عريض نيح املوارد الول ية نيو
اليبيعية للخير" وحض اجملتمع على ضرورة التمييز بي ه وبني اجلهاد املشروع لرد الع وانا ورمع ال ل ا و قامة احلق والع ل بني ال ا .
كما عرمه امليثاق اإلس مي الصادر عن اجلماعة اإلس مية بلب ان عريفا جي ا مقالئ م و االعت اء على ا برايء خليف والرتويع و حلاق ا ذى هب نيو قتله لتحقيق ني اف سياسية
ال ع قة هل هبا).
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والجماعة إذ تدعو اليوم إلى نبذ العنف وإلى الحرية والتعددية السياسية ،فمنها تدعو
إلى ذلب انطالقاً من مبادئها وال يشكل هذا انقالباً على خطاب الثمانينيات الذي
نسميه (خطاب األزمة) بل هو عودة إلى األصل.

وإذ تراجع الجماعة مواقفها فمنها تعتقد أن المراجعة من جانب واحد ال تكفي حتى
يحدث الت ير المنشود ،فالمراجعة كذلب مطلوبة من قبل الحزب الحاكم ،ومن جانب
التيارات السياسية والثقافية الموجودة على الساحة السورية أيضا ،والجميع مدعوون

للتخلي عن فكرة اإلقصاء والتهميش واالستهصال ،والشروع في مصالحة وطنية وعقد
وطني جديد
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الباب الثالث (مرتكزات الدولة الحديثة)

مقدمة:
ترى الجماعة أن اإلصالح السياسي وإقامة الحكم العادل هو المدخل الحقيقي واألساسي لكل
أنواع اإلصالح األخرى ،وترى كذلب أن مبادئ الحكم الدستوري في الدولة الحديثة تنسجم في

مجملها مع تعاليم اإلسالم في الشورى ،ونظمه وقواعدم في شكل الحكم.
فالشورى هي الهوية الكبرى للحياة اإلسالمية في كل مرافقها ،وهي في النظام السياسي
اإلسالمي أوثق صلة ،وقد حددها قوله تعالى( :وأمرهم شورى بينهم ،ومما رزقناهم ينفقون)،1

الحر النزيه
والجماعة ترى أن الحكم البرلماني االنتخابي الذي يستند لشرعية صناديق االقتراع ّ
هو أحد وسائل التطبيق العملي والمعاصر لهذا المبدأ األساسي األصيل.
كما أن أول من وضع أسس المواطنة في األرض العربية هو رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،حين دون وثيقة المدينة المنورة التي ضمت المهاجرين واألنصار وغيرهم من الطوائف
والقبائل ،ووادع فيها يهود ،وأقرهم على دينهم وأموالهم ،وشرط لهم واشترط عليهم.
أصل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،لمفهوم الدولة التعاقدية ،في خطبته الشهيرة،
وقد ّ
عندما ولي الحكم( :أيها الناس ،إني وليت عليكم ولست بخيركم ،إن أحسنت فأعينوني ،وإن
أسأت فقوموني ،أطيعوني ما أطعت هللا فيكم ،فمن عصيته فال طاعة لي عليكم).
أما التعددية السياسية في المجتمع ،فالجماعة تنظر إليها كنتاج طبيعي لحرية الفكر

واالعتقاد ،مصداقا لقوله تعالى( :ولو شاء ربب لجعل الناس أمة واحدة ،وال يزالون

مختلفين) ،2وإذا كان اإلسالم يكفل للناس حرية اختيار عقيدتهم الدينية ،فمن باب أولى أن
يكفل لهم حرياتهم السياسية .ونحن نعتقد أن إتاحة الحريات السياسية للجميع ،فك ار وتنظيما،

ليست من التفرق الذي نهى عنه اإلسالم ،والذي يمزق وحدة المجتمع ،بل هي الطريق

للمحافظة على الوحدة ،مع التنوع الطبيعي لمختلف أطياف األمة الذي يطلق الطاقات ،من
أجل بناء مستقبل أفضل.
 1الشورى –-38
2

ود –-18
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وال ننســى كــذلب أن اإلســالم حــدد للدولــة بعــداً أخالقيــا ،ومبــادئ داخــل أرضــها وخارجهــا،

مــع أعــدائها ،ومــع أصــدقائها ،وهــي مبــادئ تــؤمن بال ايــة الشـريفة ،والوســيلة النظيفــة ،وتــرفض
ال ايـة التـي تبـرر الوسـيلة ،وتجسـد مكـارم األخـالق التـي بعـث بهـا النبـي صـلى هللا عليـه وســلم
رحمة للعالمين.
تقوم الدولة الحديثـة ،التـي نتبناهـا ونـدعو إليهـا ،علـى جملـة مـن المرتكـزات ،نعتبرهـا

األساس الركين لبناء دولة قادرة على القيام بأعباء أي مشروع حضـاري ،تسـعى األمـة إلـى
تحقيقه في مسيرتها الوطنية والقومية واإلنسانية.

أوالً ـ دولة ذات مرجعية :

في حـديثنا عـن المكـون العقائـدي والثقـافي لمرجعيتنـا تبـرز خصوصـيتنا اإلسـالمية ،التـي
تشــكل المصــدر األســاس والمتميــز والمهــيمن للمرجعيــة العليــا للدولــة الحديثــة التــي نــدعو إليهــا.
ونعتبره ــا أس ــاس مش ــروعنا الحض ــاري .ولك ــن تقريرن ــا للخصوص ــية اإلس ــالمية ،ال يج ــوز م ــن
الناحية المنهجية أن يحشرنا في إطار الدولة (الثيوقراطية) وال أن يقابل بالرفض المسبق.
إن نصــوص اإلســالم المتمثلــة فــي كتــاب هللا وصــحيح الســنة تشــكل المرجعيــة الشــاملة
للسـواد األعظــم مــن أبنــاء أمتنــا ،كمــا أن التـراث الثقــافي المنبثــق عــن ثوابــت الشـريعة ،والمتفــرع

عنها يت ل ل في ضـمير الفـرد والجماعـة ،ويشـكل المكـون الثقـافي المهـيمن والمتفـرد ،حتـى فـي

(الوعي) أولهب الذين يتظاهرون بالتمرد على اإلسالم ،أو بمحاوالت االنخالع منه.

كمـا أن اشـتراك اإلســالم مـع المســيحية فـي التأكيــد علـى كثيــر مـن هــذم القـيم ،باعتبارهمــا
رســالتين ســماويتين .صــدرتا أصــال عــن مشــكاة واحــدة ،يعــزز قيمــة هــذم المرجعيــة (القيميــة)،
ويبسط سلطانها على مجموع أبناء شعبنا.

على أننا نشير أيضا إلى عامل مشترك يدعم مرجعيتنا يمكن تسميته (بالقانون الفطـري)

وهــو :منظومــة القــيم المكنونــة فــي أعمــاق الفط ـرة اإلنســانية( :الحــق والباطــل) (الخيــر والشــر)

(الحسـن والقبـيح) .وقـد ورد نبويـا بلفـظ( :فتـوى القلــب) إذ تشـير كـل هـذم المعـاني إلـى منظومـة
من القيم اإلنسانية العليا ،التي تقع موضع إجماع إنساني عام .رصيد الفطـرة هـذا معتبـر لـدى
كافة الرساالت السـماوية بعـد أن تهذبـه وتزكيـه بتخليصـه مـن شـوائب االنحـراف والشـذوذ ،وهـو
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(المعــروف) الــذي تعرفــه الفطــر الســليمة ،وتق ـرم العقــول الرشــيدة ،وضــدم (المنكــر) الــذي تنك ـرم
الفطر والعقول ،ويأتي الشرع مؤكدا لما أقرته الفطرة.
وإلــى جانــب هــذم المشــاركة العامــة بالمرجعيــة (القيميــة) ثمــة التوحــد بــاالعتزاز باإلنجــاز

الحضـ ــاري الـ ــذي تـ ـ ّـم عبـ ــر تـ ــاريخ مشـ ــترك متجـ ــذر فـ ــي أعمـ ــاق التـ ــاريخ .وتتمثـ ــل اإلنجـ ــازات
الحضــارية اإلســالمية برمزيتهــا اإلنســانية فــي :عــدل عمــر ،وشــجاعة خالــد ،وإنســانية صــالح

الدين وفروسيته ،كما يشكل البناء الحضاري الفكري والثقافي والمنهجـي خلفيـة مشـتركة تصـلح
أساسا للبناء.
وح ــين نتح ــدث ع ــن الهوي ــة العربي ــة اإلس ــالمية لقطرن ــا إنم ــا نتح ــدث ع ــن انتم ــاء قطرن ــا

نتماء واقعيـاً وتاريخيـاً ،وال يعنـي أننـا نتحـدث عـن انتمـاء
العربي السوري إلى منظومته العربية ا ً
عرقــي أو (شــوفيني) متعصــب ،وإنمــا نتحــدث عــن جــوهر خــاص فــي هــذم األمــة شــارك فــي
تشــكيل ذاتيتهــا ،وحــدد مالمــح هويتهــا ،ورشــحها مــن بــين ســائر األمــم لحمــل الرســالة الخاتمــة،

وأهله ــا للش ــهادة عل ــى الن ــاس (وف ــي ذل ــب ليك ــون الرس ــول ش ــهيداً علـ ـيكم وتكونـ ـوا ش ــهداء عل ــى
الناس )1حتى ليقول الرسول صلى هللا عليه وآلـه وسـلم فـي بيـان هـذا الجـوهر( :تجـدون النـاس
معــادن ،خيــارهم فــي الجاهليــة ،خيــارهم فــي اإلســالم إذا فقه ـوا )2وقــد روي فــي الحــديث( :حــب
العرب إيمان وب ضهم نفاق) 3وروي أيضا( :إذا ذلت العرب ذل اإلسالم).4

نخلــص م ـن هــذا للقــول بــأن مرجعيتنــا ترتكــز بوضــوح إلــى هويــة أمتنــا العربيــة المســلمة
وثوابتها.

مفهوم الدولة اإلسالمية

الدولـ ــة اإلسـ ــالمية هـ ــي مـ ــا نطلـ ــق عليـ ــه الدولـ ــة (الحديثـ ــة) بالصـ ــي ة التـ ــي نقـ ــدمها فـ ــي
مشروعنا هذا ،وليست بالدولة (الثيوقراطية) وال هي بالدولة (العلمانية).
 1احلج 78
 2متفق عليه
 3رواه ال ارقيين وقال العجلوينئ وق وردت نيخبار كثرية يف حب العرب يصري احل يث مبجموعها حس ا
 4نيخرجه نيبو يعلى وصححه السيولي يف اجلامع الصغري.
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ولعــل أهــم مــا يميــز الدولــة اإلســالمية عــن غيرهــا هــو األهــداف العامــة التــي تتحمــل هــذم

الدولــة عــبء القيــام بهــا ،والتــي أوجزهــا المتقــدمون بقــولهم (القيــام علــى أمــر العبــاد بمــا يصــلح
معاشهم ومعادهم .)1فثنائية االهتمام بالمعاش والمعاد هي أول مميزات هذم الدولة.

وفي سبيل ذلب تسعى هذم الدولة إلى تحريـر العقـل البشـري مـن التقليـد والخ ارفـة والـوهم،

وذلــب عــن طريــق بنــاء العقيــدة الســامية النقيــة القائمــة علــى اإليمــان بــاهلل وحــدم ،وتوجيــه العقــل
نح ــو ال ــدليل والبره ــان والتفكي ــر العلم ــي الح ـ ّـر .ول ــذا ك ــافح اإلس ــالم الوثني ــة ،والجه ــل .ووض ــع
اإلنس ــان عل ــى مدرج ــة التفكي ــر المنطق ــي السـ ـليم ،وطالم ــا ردد القـ ـرآن الكـ ـريم (لعله ــم يعقل ــون)،

(لعلهم يتفكرون)( ،لعلهم يذكرون).

كم ــا تس ــعى الدول ــة اإلس ــالمية إل ــى إص ــالح الف ــرد نفس ــياً وخلقيـ ـاً وتوجيه ــه نح ــو الخي ــر

واإلحســان وأداء الواجــب كــي ال تط ــى مطامعــه وشــهواته علــى عقلــه .كمــا تســعى إلــى إطــالق

طاقــات الفــرد وفــق ضـوابط مــنهج قــويم ليكــون فــاعالً إيجابيـاً ،قائمـاً بــالحق ،وربــط نفســه بعقيــدة
الثواب والعقاب في ااخرة ،لكي يكون في مراقبة دائمة ألعماله.
وتســعى الدولــة اإلســالمية ثالثــا إلــى إصــالح المجتمــع ليســود فيــه األمــن والعــدل ،وتصــان
في ــه الك ارم ــة اإلنس ــانية والحري ــات العام ــة ،وتف ــتح أم ــام أبنائ ــه فـ ـرص التن ــافس الح ـ ّـر الشـ ـريف
للمشاركة في العمران البشري في ظالل الرحمة والكفاية والتكافل والدعوة إلى الخير.
باختصـ ــار فـ ــمن هـ ــدف الدولـ ــة حسـ ــب المنظـ ــور اإلسـ ــالمي بنـ ــاء اإلطـ ــار العـ ــام للعـ ــيش
اإلنساني الكريم ،في ظالل مـنهج هللا سـبحانه وتعـالى الـذي ينفـي عـن الحيـاة اإلنسـانية الشـقاء

والضنب (ومن أعرض عن ذكري فمن له معيشة ضنكا.)2

 1و تحقق مصاحل العباد ملعاش واملعاد بتحقيق ما قاله مقهاؤان يف ني اف ال ولة اإلس مية اليت يعفون ع ها إلمامةا يقول املاورديئ اإلمامة موضوعة خل مة ال بوة يف حراسة ال ين
وسياسة ال يا به)
 2له 124
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بين الدولة اإلسالمية والدولة الدينية:1
إن اإلس ــالم ل ــم يق ــرر مص ــد اًر غيبيـ ـاً (للس ــلطة) يول ــد م ــع الح ــاكم .ب ــل ح ــارب (أدعي ــاء

األلوهيـة والربوبيـة) بكـل أشـكالها وأنماطهـا ،وقـرر المســاواة بـين بنـي البشـر 2فهنـاك خـالق (هــو

رب العــالمين) وهنــاك مخلــوق هــم البشــر أجمعــون .وأســقط كــل دعــاوى التك ـريم علــى أســاس
النســب (يــا فاطمــة بنــت محمــد! اشــتري نفســب ال أغنــي عنــب مــن هللا شــيها ).فــال قداســة لحــاكم

بحكم مولدم ،أو نسبه.

حكام ادعـوا فـي يـوم مـن
وكذلب فقد أبطل اإلسالم كل دعاوى (العصمة) التي يتذرع بها
ٌ
األيام أنهم مقدسون أو ملهمون؛ والعصمة في التصور اإلسالمي ،وقف على النبـي صـلى هللا

عليـه وسـلم فيمــا يبل ـه عـن ربــه تبـارك وتعــالى ،ولـم ينشـل فــي بنيانـه أبـداً مــا يعـرف بالمؤسســة

الدينيــة ،ال فــي صــورة فــرد ،وال طبقــة ،وال مؤسســة( :كالبراهمــة) مــثال عنــد الهنــود (واألحبــار)

عند اليهود و(االكليروس) عند النصارى ألن العالقة بين (الرب) و(العبد) فـي اإلسـالم عالقـة
مفتوحة بال وسطاء (إياك نعبد وإياك نستعين)( ،قل آمنت باهلل ثم استقم.)3
وقرر اإلسالم أن العقود الشرعية العامة والخاصة هي عقود مدنية كذلب.
ففــي منظومــة الض ـوابط الشــرعية يبقــى (العقــد ش ـريعة المتعاقــدين) حســب مــا تقــررم اليــوم

أرق ــى الشـ ـرائع المدني ــة( .والمس ــلمون عن ــد ش ــروطهم ،إال ش ــرطاً أح ــل ح ارمـ ـاً أو ح ــرم ح ــالالً)4

ويبقى الوفاء بالعقود ،واجباً شرعياً ومدنياً (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.)5

وقاعــدة الضــبط الذهبيــة لهــذم العقــود هــي المرجعيــة العامــة التــي نحــن بصــدد الحــديث

عنهــا .إننــا أمــام نظريــة العقــود اإلســالمية إزاء ش ـريعة مدنيــة تنضــبط بض ـوابط عامــة تعصــم
اإلنســان عــن أن يجــور أو ينحــرف عــن ســنن الفط ـرة ،أو معــالم الحــق األصــيل ،كمــا تحمــي
اإلنسان الضعيف من جور القوي ،والفقير من عسف ال ني.
 1ال ولة ال ي ية ي ال ولة الثيوقرالية اليت سبق عريفها ورمضها مشروع ا كما رمض سائر حكومات االستب اد والوصايةا وال ولة اإلس مية ليست دي ية
هبذا املعىن "حك رجال ال ين نيو سليته امليلقة يف ا مور امل ية وال ي ية!" .ا دون نين ي في ذا نين ال ولة اإلس مية دولة قوم على حراسة ال ينا
و صيبغ هبويتها و عمل على قامة نيحكامه وال عوة ليه.
 2يقول الب ائ م ن على العق ء واملؤم ني يف كل مكان نين يرمعوا نيصواهت ل عوة ىل املساواة يف التمتع حلرية وحقوق اإل سانا مهذه املساواة ي
اليريق احلقيقي ىل الس م االجتماعي وال ويلا و ىل ام عاملي ج ي يقاوم ال ل وا ذى والع وان) م شور ذا بيان لل ا لإلمام حسن الب ا
 3رواه مسل يف صحيحه
 4روى البخاري مق مته معلقة وجزم هباا ونيما بتمامه نيومبثله مفي رواايت ع ي ة مح ونييب داود وال ارقيين واحلاك وصححه.
 5املائ ة 1
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والفارق األهم بين الدولة اإلسالمية والدولة (الثيوقراطية) هـو أن مصـدر الواليـات جميعـاً
فــي الدول ــة اإلس ــالمية إنم ــا هــو األم ــة( .ولق ــد أجم ــع مجتهــدو الف ــرق اإلس ــالمية كاف ــة ،ماع ــدا
الشـيعة ،أن مصـدر الواليـات هــو االختيـار القـائم علــى الرضـى المتبـادل بــين أهـل الحـل والعقــد
وبين اإلمام الذي يقع عليه االختيار) .ومصطلح أهل الحـل والعقـد هـو التعبيـر اإلسـالمي عـن
االية المعبرة عن إرادة األمة والتي يكون لها في كل عصر صورتها المؤدية لل رض منها.

فاألمــة هــي مصــدر الواليــات ،وخيــار األمــة وبيعتهــا هــي التــي تمــنح الحــاكم أو صــاحب
الواليــة حقــه فــي الســمع والطاعــة .أي تمنحــه الســلطة .والســمع والطاعــة للحــاكم فــي التصــور
اإلسالمي حق ذو وجهين مدني يستمد من العاقد ما وّفى المعقود له بالعقد ،وشرعي ينبـع مـن
طاع ــة هللا س ــبحانه ال ــذي ف ــرض عل ــى الم ــؤمنين الوف ــاء ب ــالعقود (ي ــا أيه ــا ال ــذين آمنـ ـوا أوفـ ـوا
بــالعقود )1ولــذلب يبقــى حــق الســمع والطاعــة مرتبطـاً بموضــوع العقــد وشــروطه األساســية (إنمــا
الطاع ــة ف ــي المع ــروف( ،)2ال طاع ــة لمخل ــوق ف ــي معص ــية الخ ــالق )3أي خ ــارج إط ــار العق ــد
المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

والخالصة :إن الدولة اإلسالمية دولة مدنية تتميز بمرجعيتها اإلسالمية المتفتحة.

ثانياً ـ التعاقدية

الدولــة الحديثــة التــي نطالــب بهــا ،أو نســعى إليهــا ،فــي إطــار مشــروعنا الحضــاري هــي
دولــة تعاقديــة .تقــوم علــى االختيــار الحــر المعبــر عــن إرادة األمــة .واالختيــار كمــا يــنص عليــه

فقهــاء القــانون ،هــو مظهــر إلرادة ح ـرة تامــة الحريــة كاملــة الشــعور بنفســها وقــت إنشــاء العقــد.
و(التعاقدية) السياسية كانت هي األساس األول في منظومة الفقه اإلسالمي النظري والعملـي.
ولكن هذم الحقيقة غابت أو غيبت تحـت ركـام (الملـب العضـوض) الـذي انحرفـت إليـه دول مـا

بع ــد الخالف ــة ال ارش ــدة .نؤك ــد ف ــي ه ــذا المق ــام أن (التعاقدي ــة) بوص ــفها أساس ــا ش ــرعيا الختي ــار
الحاكم هي موضع إجماع فقهي ،وأجمع مجتهدو الفرق اإلسالمية كلها ـ ماعدا الشـيعة ـ علـى
أن طريــق اإلمامــة هــو االختيــار واالتفــاق .وصــاغ علمــاء الفقــه ذلــب بالصــي ة القانونيــة فقــالوا:
 1املائ ة 1
 2جاء يف احل يثئ مال لاعة ح يف معصية هللاا منا الياعة يف املعروف) رواه الشيخان ونيمح وال سائي ونيبو داود.
 3رواه نيمح واحلاك يف مست ركه وصححه السيولي.
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إن اإلمامــة (عقــد) ،وطرفــا العقــد فــي مســألة اإلمامــة همــا :اإلمــام مــن جهــة ،واألمــة ممثلــة فــي
أهل االختيار من جهة أخرى.
تداء هي المشرفة عليه ،والرقيبة على وفـاء اإلمـام بالتزاماتـه
وتبقى األمة المنشهة للعقد اب ً
ومحاســبته ،وهــي بالتــالي تملــب الحــق فــي (خلعــه) أو (عزلــه) أو (إقالتــه) حســب مصــطلح كــل
عصر إذا لم يقم بما أنيط به من مهام حسب شروط العقد.
ويلتــبس موضــوع التعيــين مــن اإلمــام المســبق بموضــوع البيعــة واالختيــار ،حيــث يــذهب
الماوردي وغيرم كثير من فقهاء الفكر السياسي أن اإلمامـة تـتم إمـا باختيـار ال يدخلـه إكـرام وال
إجبار ،وإمـا بتعيـين اإلمـام السـابق؛ إال أن جمهـور الفقهـاء ،علـى أن التعيـين المسـبق ال يعنـي
أكثــر مــن ترشــيح ينب ــي أن تؤكــدم بيعــة واختيــار ،ولــذا لمــا صــار األمــر إلــى عمــر بــن عبــد
العزي ــز بالعه ــد ال ــذي عه ــدم س ــليمان ،رد عم ــر رحم ــه هللا تع ــالى األم ــر إل ــى األم ــة وق ــال :إن
رضيتم وبايعتم ومن خلفكم من أهل األمصار قبلت .وإال فاألمر أمركم وهو مردود عليكم.

ثالثاً ـ دولة مواطنة

المواطنة مفهوم قديم يعبر عن االنتماء السياسي لفرد إلى كيان ،وهو غير االنتماء

القومي أو الديني ،فهذم االنتماءات ال تتطابق ،ولكنها تتقاطع فيكون بينها عموم وخصوص.

وقد ظلت هذم الدوائر الثالث – السياسية والقومية والدينية -حتى يومنا هذا في حركة

مستمرة :تضيق إحداها أو تتسع ،وتتقاطع إحداها مع األخرى أو تستوعبها ،ولكنها تظل
متمايزة دائما .ونتيجة لهذا التقاطع :يضم االنتماء السياسي (المواطنة) أجناسا مختلفة،

فتتكون أقليات عرقية ول وية ،وأديانا مختلفة ،فتتكون أقليات دينية ،ويبقى الرباط السياسي

هو المواطنة.
لقد كانت وثيقة المدينة النبوية التي عقدت بين المسلمين من مهاجرين وأنصار من
جهة ،وبين قبائل اليهود المقيمة في المدينة ،تأصيال شرعيا لهذا المفهوم العصري ،حين
شرعت االنتماء الوطني ،وجعلت من وّقع على الصحيفة أهالً ،يجمعهم هدف مشترك (وأن
بينهم النصر على من حارب أهل هذم الصحيفة) .وقد استخدم فقهاؤنا قديما عبارة تؤسس
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لهذم المواطنة أيضا حين قالوا أن الذميين من أهل اإلسالم ،1ويرى اإلخوان أن المواطنة أو
الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها قد حلت محل مفهوم (أهل الذمة) وأن هذم المواطنة

أساسها المشاركة الكاملة ،والمساواة التامة ،في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية التي

يكفلها الدستور ،وتنظمها القوانين ،مع بقاء مسألة األحوال الشخصية (زواج وطالق

ومواريث ،)..والحقوق الدينية محفوظة طبقا لعقيدة كل مواطن.

(إننا حين نعلن أننا جميعا مواطنون في هذا الوطن ،متساوون في الحقوق والواجبات ..فهذا
ال يعني أننا نسمح ألي إنسان أن يست ل هذم المواطنية ،ويست ل العروبة والقومية ليطعن
في دين هذم األمة ،ويسخر بتاريخها وحضارتها ،ويحقق بذلب طائفية مستترة ،وشعوبية

مبطنة).2

رابعاً ـ التمثيلية

التمثيلية هي الصي ة األكثر شيوعاً في عالمنا المعاصر للتعبير عن إرادة (األمم)

و(الشعوب).

يتــردد فــي تــاريخ الفقــه السياســي اإلســالمي مصــطلحان( :أهــل االختيــار) و(أهــل الحــل

والعقد) ،ويمثل هؤالء الطبقة العامـة مـن رجـال األمـة الـذين يمتلكـون مواقـع التـأثير فيهـا بحيـث
يكونون قادرين على (العقد) لإلمام ،وعلى (حل) هذا العقد إذا انحرف اإلمام أو جار.

وف ــي كت ــب الفقـ ـه السياس ــي أحادي ــث كثيـ ـرة ع ــن ص ــفات هـ ـؤالء وميـ ـزاتهم ،وتمث ــيلهم لم ــن
خلفهم ،وترك األمر ألهل كل عصر ليختاروا الصيغ التي تالئم زمانهم ومكانهم.
فــي االيــة التمثيليــة تحفــظ لنــا كتــب الســيرة أن الرســول صــلى هللا عليــه وســلم يــوم العقبــة
الثانيـة قــال للســبعين المبـايعين :أخرجـوا مــنكم اثنــي عشـر نقيبــا هــم كفـالء علــى قــومهم ،ككفالــة
الح ـواريين لعيســى بــن م ـريم .كمــا تحفــظ لنــا كتــب التــاريخ ،أن ســيدنا عبــد الــرحمن بــن عــوف
عنــدما أخــذ علــى عاتقــه حســم االختيــار بــين علــي وعثمــان ،طــاف علــى أهــل المدينــة مســتقرئاً
آراءهم حتى سأل كما قال (العواتق في خدورهن).

 1الب ائع للكاساين 281/5ا متح الق ير 375-369/4ا املغين البن ق امة 516/5ا خرح م تهى اإلرادات 429/2ا املبسوط 81/10ا خرح الع اية على اهل اية .370/4
 2من كلمة للشيخ ال كتور مصيفى السباعي رمحه هللا -مؤسس حركة اإلخوان املسلمني يف سورية .-ا ر جذور الفكر القومي والعلماين لل كتور ع انن زرزور ص 110-78
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إن اشتراك أبناء المجتمع ،رجاال وإناثاً في اختيار الحاكم بل فـي جملـة القضـايا الكبـرى،

إمــا عــن طريــق االختيــار المباشــر ،أو عــن طريــق االختيــار غيــر المباشــر (طريــق المجــالس
النيابيــة) يبقــى هــو الصــي ة األكثــر عمليــة ،ولكــن هــذا ال يمنــع مــن أن تخضــع هــذم الصــي ة

التمثيلية لمزيد من عمليات التطوير والضبط ،ال لتفقد مصداقيتها ومعناهـا ،ولكـن لتكـون أكثـر

تعبي اًر عن مصالح األمة ،وعمقاً في رؤيتها ،وسداداً في مسيرتها.

خامساً ـ التعددية:

في المدينة المنورة ومع أول يـوم لقيـام الكينونـة اإلسـالمية ذات السـيادة ،كانـت (التعدديـة
الدينيـ ــة) أول صـ ــور التعدديـ ــة ،التـ ــي ستصـ ــبح ملمح ـ ـاً عام ـ ـاً مـ ــن مالمـ ــح الحضـ ــارة والدولـ ــة
مر التاريخ.
اإلسالميتين على ّ
إن هللا عــز وجــل أقــر التعــايش بــين المســلم وغيــر المســلم ،وقــد حســم هــذا األمــر بقولــه

تعــالى( :ال ينهــاكم هللا عــن الــذين لــم يقــاتلوكم فــي الــدين ولــم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تبــروهم
وتقسطوا إليهم إن هللا يحب المقسطين) .واإلسالم قد أقر في هذا التعايش الزواج والطعام بـين
المســلمين وأهــل الكتــاب وهــي أخــص خصوصــيات اإلنســان .وفــي وثيقــة المدينــة مــنح الرســول

صــلى هللا عليــه وســلم اليهــود أســس الحقــوق المدنيــة والسياســة فــي إطــار االعت ـراف بالتعدديــة
الدينية في الدولة اإلسالمية :جاء في هذم الوثيقة..( :وإنه من تبعنا من يهود ،فـمن لـه النصـر

واألسـ ــوة غيـ ــر مظلـ ــومين وال متناصـ ــر علـ ــيهم .وأن اليهـ ــود ينفقـ ــون مـ ــع المـ ــؤمنين مـ ــا دام ـ ـوا
محــاربين ،وإن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المــؤمنين ،لليهــود ديــنهم ،وللمســلمين ديــنهم :م ـواليهم

وأنفسهم إال من ظلم وأثم فمنه ال يوتغ إال نفسه ،وأهـل بيتـه) ثـم تعـدد الوثيقـة بطـون يهـود بطنـاً
بطن ـاً وتعطــيهم مــن الحقــوق مــا أعطــت يهــود بنــي عــوف .لقــد كانــت هــذم (الصــحيفة) الوثيقــة
أولــى الوثــائق السياســية فــي تــاريخ الدولــة اإلســالمية ،التــي أسســت لالعتـراف بالتعدديــة الدينيــة

فــي إطــار المرجعيــة اإلســالمية ،وانطلقــت هــذم الحقيقــة مــع الدولــة اإلســالمية لتســتوعب الملــل
والنحل والحضارات ،في دائرة من التسامح ،اعتبرت أمثولة حضارية في التاريخ اإلنساني.
وعلــى أســاس هــذم الرؤيــة التاريخيــة ،ألبعــاد التعدديــة ،وفــي ظــالل المرجعيــة العامــة التــي
تقدمنا بها أساسا للدولة الحديثة التي نسعى إليها نؤكد أن التعددية السياسـية هـي حقيقـة واقعـة
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في أي تجمع إنساني ،كمـا أنهـا سـمة أساسـية ألي دولـة حديثـة تسـعى إلـى بنـاء وجـود تنافسـي

لتحقيق مشروع حضاري عام.

إن قيـ ــام األح ـ ـزاب السياسـ ــية علـ ــى أسـ ــس مـ ــن ب ـ ـرامج سياسـ ــية ذات أبعـ ــاد (عامـ ــة) أو
(خصوصــية) .وكــذا الجمعيــات أو التجمعــات ذات الطــابع اإلنســاني أو االجتمــاعي أو البيهــي،
كــل ذلــب سيضــع البنــى األساســية للمجتمــع المــدني الفاعــل ،وللدولــة ال ارئــدة التــي يســعى جميــع
أبناء الوطن إلى بنائها.
وإنــه لمــن المســت رب ،أن يصــادر بعــض الــديمقراطيين (العلمــانيين) علــى الديمقراطيــة،
فيضــعوا شــروطاً مســبقة لألســس العامــة لتكــوين األحـزاب السياســية ،وذلــب باســتبعاد األحـزاب
اإلسالمية التي تقيم بنيانها علـى عقيـدة اإلسـالم ،وتشـتق برامجهـا السياسـية مـن شـريعته ،وهـذا
ينافي قيمتين أساسيتين من القـيم اإلنسـانية ،وهمـا الحريـة والمسـاواة .فأمـا منافاتـه للحريـة فألنـه
مصــادرة لحــق سياســي مشــروع ،وأمــا منافاتــه للمســاواة ،فــألن هــذم المصــادرة االنتقائيــة تحــرم

المواطن المتدين مـن ممارسـة حقـه وحريتـه السياسـية ،فـي حـين يتمتـع غيـر المتـدين بـذلب دون

حرج!

سادساً ـ التداولية:

إن إقرار التعددية السياسية ،القائمة على الحياة الحزبية المعتمـدة علـى البـرامج السياسـية
المختلفــة وف ــي ظ ــالل المرجعيــة العام ــة للدول ــة التــي تق ــدمنا به ــا ســتجعل م ــن التداولي ــة الثمـ ـرة
الطبيعية لكل أشكال النشاط :السياسي أو المـدني .مـن (التـداول) اشـتقت العـرب لفـظ (الدولـة)
وقالت (األيام دول) .وفي الكتاب العزيز (وتلب األيام نداولها بين الناس.)1

والتداولية ،في بعدها األول هي المقابل الموضوعي التـاريخي لحالـة (الملـب العضـوض)

الــذي جــاء بعــد الخالفــة ال ارشــدة علــى أســاس التعيــين (واليــة العهــد) ،لالبــن أو األ بــدال مــن
اختيار األمة!
والتداوليــة فـي بعــدها الثــاني هــي المقابــل الموضــوعي أيضـاً لحــاكم يقــوم علــى أمــر األمــة

مــدى الحيــاة ،أحســن أو أســاء ،نجــح أو أخفــق ،علــى النقــيض مــن األســاس اإلســالمي الخالــد:
 1آل عمران 140
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(إن أحســنت فــأعينوني ،أو أســأت فقومــوني ،أطيعــوني مــا أطعــت هللا فــيكم ،فــمن عصــيته فــال

طاعــة لــي علــيكم) ،ولألمــة كامــل الحــق مــع حاكمهــا ،أن توليــه لفتـرة معينــة ،والمســلمون علــى
شروطهم.
والتداوليــة فــي بعــدها الثالــث هــي رفــض لمنــاهج فرضــت نفســها بــالقوة (الجبريــة) علــى
األمة ،وأعلنت وصايتها عليها تحـت شـعارات العلمانيـة أو شـعار الحـزب القائـد .إنـه ال بـد مـن
كســر طــرف حلقــة الجمــود ااســن ،وال بــد مــن التحــرر مـن كــل أشــكال الوصــاية البشـرية حيــث
(يتألــه اإلنســان علــى اإلنســان) ،كمــا قــال ربعــي رضــي هللا عنــه( :جهنــا لنخــرج مــن شــاء مــن
عبادة العباد إلى عبادة هللا).

فالتداولية التي ندعو إليها ،هي تداولية المنـاهج والبـرامج والـرؤى واالجتهـادات فـي إطـار

المرجعية العامة لألمة.

والتداولية في بعدها الرابع هي التداولية بين القوى واألحزاب السياسية ،التي يتم دعمها

الحر والنزيه ،وعلى أساس البرامج
من اإلرادة الوطنية العامة ،عبر صناديق االقتراع
ّ
والشخصيات العامة التي تتقدم بها لجماهير األمة.

سابعاً ـ المؤسساتية:

الدولة الحديثة القادرة على تحمل عبء مشروع نهضوي ،والتقدم في طريـق إنجـازم ،هـي
دولة (مؤسساتية) .
وتعنــي المؤسســاتية فيمــا تعنيــه ،أن العمــل يــتم بــروح وجهــد الفريــق ،كمــا تعنــي أن يتــولى
أصحاب االختصاص مهامهم في كل ميدان من ميادين اإلنجاز.
وإن من أوائل مالمح المؤسسـاتية أن تتحـول سـلطات الدولـة ،وأجهزتهـا ،ومرافقهـا لخدمـة
المش ــروع ال ــوطني الع ــام ،ال أن نجن ــد جميعـ ـاً ف ــي خدم ــة الس ــلطة التنفيذي ــة ،أو أي مرك ــز م ــن
م اركـ ــز القـ ــوى المـ ــتحكم بهـ ــذم السـ ــلطة س ـ ـواء كـ ــان (فـ ــرداً) أو (فهـ ــة) أو (حزب ـ ـاً) .ففـ ــي إطـ ــار
المؤسساتية تتضح في بنية الدولة مالمح السلطات الثالث المستقلة ،والقادرة في أساس بنائهـا

على ممارسة دورها المناط بها بعيداً عن أي شكل مـن أشـكال( :الوصـاية) أو (السـيطرة) ألي

جهة كانت.
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وف ــي إط ــار المؤسس ــاتية يتح ــول الج ــيش إل ــى ج ــيش وطن ــي يحم ــي ال ــوطن ك ــل ال ــوطن،
وتتحول المؤسسة األمنية إلى مؤسسة تحمي حريـة المـواطن ،وتسـد االخت ارقـات التـي يمكـن أن

يحــدثها العــدو فــي البنيــان الــوطني ،وال تكــون أداة للســحق أو القمــع .وفــي إطــار المؤسســاتية
يكون اإلعالم ،إعالم دولة ال إعالم سلطة ،وفـي إطـار المؤسسـاتية سـتجد العقـول المهـاجرة أو

(المهجرة) مكانها في سياق وطني عام منتج ومنجز.
ّ
إن الدولــة القائمــة علــى (المؤسســة) هــي الناســخ للدولــة الفرديــة ،وهــي الرديــف المباشــر
لدولــة تقــوم علــى (الشــورى) لــيس فــي شــكلها الصــوري ،وال فــي مســتواها التش ـريعي فقــط؛ وإنمــا

الشورى التي ت طي كل بنية من بنى الحياة :السياسية أو المدنية.

ثامناً ـ القانونية:
ونعني بذلب أنها دولة تعلو فيها سيادة القانون ،ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن

السلطة ،وال تحل فيها حالة الطوارئ مكان القانون العادي .وسيرد تفصيلنا لهذا المرتكز في
الفصل األول من الباب السابع من هذا المشروع.
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البـاب الرابع (الوطـن)

الفصـل األول (سورية والشعب السوري)
-1الشعب السوري:

يبلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية  15.6مليون نسمة حسب إحصاء

كون العرب النسيج العام لسكان اإلقليم .وإلى
 .1998وقد قارب العشرين مليونا اليوم ،وقد ّ
جانب العرب الذين يشكلون النسيج العام للمجتمع السوري ،هناك أصول عرقية تاريخية
مرتبطة أصالً باألرض والحضارة ،عاشت جنباً إلى جنب في إطار الوجود العربي تتمثل

بالدرجة األولى في أكراد الشمال ،والشمال الشرقي ،وبدرجة تالية في أقليات (تركمانية)
و(شركسية) ،وهذم األقليات الثالث (الكردية والتركمانية والشركسية) تدين كلها باإلسالم ،فهي

بالتالي تنتمي إلى المجموعة الدينية الكبرى التي تضم أبناء اإلقليم .إضافة ألقليات عرقية
سريانية وأرمنية مسيحية

وإلى جانب هذم التركيب العرقي (اإلثني) لسكان اإلقليم ،هناك التركيب الديني والمذهبي
حيث ينتمي  % 90من سكان اإلقليم إلى اإلسالم ،الذي يعتبر الدين السائد في القطر إلى
جانب ما يقرب من  %10من السكان المسيحيين .لقد عاش في القطر إلى وقت قريب
بضعة آالف من اليهود ،هاجروا إلى فلسطين وغيرها وفق ترتيب قامت به الحكومة السورية.

وإذ يشكل المسلمون السنة في قطرنا أغلبية دينية كبرى فمن في سوريا عدداً من الطوائف
الدينية األخرى أبرزها الطوائف المسيحية( :أرثوذكس ،وكاثوليب وبروتستانت) ،إضافة
للعلويين "النصيرية" والدروز واإلسماعيلية واليزيدية.
حيـا علــى مــا فيــه مــن تنــوع
إن هــذا التنــوع العرقــي والمــذهبي ،أوجــد فــي قطرنــا تعايشــا حضــاريا ّ
واختالف ،وتشكل الشعب السوري من هؤالء جميعـا فـي تنـافس وسـباق لخدمـة الـوطن ،وحـاول
االستعمار الفرنسـي أن يثيـر هـذم النعـرات الطائفيـة ،فـنجح إلـى حـد مـا ،إال أنـا لـم نـر الطائفيـة

تنمــو وتستشــري إال تحــت وطــأة الســلطة الســورية القائمــة ،حــين فرضــت حزبهــا "القائــد" علــى
الدولة والمجتمع!
 -2سورية:
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فــي إطــار انتمــاء قطرنــا العربــي الســوري لألمــة اإلســالمية ،وللــوطن العربــي الكبيــر ،وإلــى بــالد
الشــام بخصوصــياتها الثقافيــة والحضــارية والتاريخيــة والمســتقبلية ،يمكننــا أن ننظــر للــوطن مــن
الخلفيات التالية:

الخلفية الحضارية
كانت بالد الشام أحد مراكز الحضارة القديمة ،ومكتشـفات دولـة إيـبال شـمالي سـورية أثبتـت أن
سورية هي التي أهدت للبشرية أول أبجدية في التاريخ ،كما أثبتت أن حضـارتها األولـى كانـت
حضارة التوحيد ،فقد وجد على أحد ألواحها الفخارية – ويعود إلـى األلـف الثالثـة قبـل المـيالد-
ما يلي( :سيد األرض والسماوات ،لم توجد األرض فخلقتهما ،لم يكن نـور النهـار فأوجدتـه ،لـم
يوجــد الفجــر فأجبرتــه علــى التشــكل) .1مــن الشــام ومصــر والعـراق ولــدت الحضـارة ،ثــم انتقلــت

إلــى اليونــان ،وعــادت فــي العص ـرين األمــوي والعباســي إلــى العــرب والمســلمين ،وعــنهم أخــذ

ال رب العلوم مرة أخرى فكان عصر النهضة …

وبهذا نقرر أمرين :األول ،أن الحضارة إبداع إنساني عام وليس صـناعة غربيـة وال حكـ اًر علـى
الشعوب ال ربية ،والثاني :أن العقـل العربـي ،قـادر علـى اإلسـهام فـي بنـاء الحضـارة حـين ينـال
فرصته ،وحقه وحريته في الحركة واإلبـداع… وهـذا ينطبـق علـى أبنـاء شـعبنا الـذين حـال بيـنهم
وبين اإلبداع حكم الفرد والحزب الواحد منذ أربعين عاما ونيف.

الخلفية الدعوية
كانـت بـالد الشــام موطنـاً لكثيــر مـن النبـوات ،حيــث عـاش فيهــا ،أو م ّـر بهـا ،كثيــر مـن األنبيــاء
الذين شكلوا المالمح العامة للحياة اإلنسانية القديمة على مدار التاريخ.
وفــي العصــر اإلســالمي ،وبعــد الحقبــة ال ارشــدة ،كانــت دمشــق حاض ـرة الدولــة اإلســالمية علــى

مدى نحو قرن من الزمان (132 – 40هــ) .كـان قـرن الفتوحـات اإلسـالمية الكبـرى حتـى بلـغ
الفتح اإلسالمي بالد الصين شرقاً وحدود فرنسا غرباً.

لقد تأصلت دعوة اإلسـالم عقيـدة وقيمـاً ومنهجـاً فـي أرض الشـام علـى مـدى أربعـة عشـر قرنـا،

وكانــت بــالد الشــام ومــا ت ـزال تجــود برجــال الفكــر والــدعوة واإلصــالح ،األمــر الــذي يجعــل مــن
 1صحيفة الثورة مال مشقية) الع د  12358ا ربعاء يف 2004/3/17م

املشروع السياسي لسورية املستقبل

صفحة  43من 157

رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية

المستحيل على أي مشروع حضاري أن يتجاهـل أو يتجـاوز هـذم الحقـائق ،أو أن ينطلـق بعيـداً

عن اإلسالم.

الخلفية السياسية
ظلت بالد الشام طـوال التـاريخ اإلسـالمي أرض الملحمـة الكبـرى ،وبـؤرة الصـراع المحتـدم ،مـن
دمشق أيام األمويين انطلقـت جيـوش الفـتح اإلسـالمي شـرقاً وغربـاً ،وفيهـا قـام مشـروع تحـرري
يقاوم الحمالت الصليبية بدأم عماد الـدين زنكـي ثـم ابنـه نـور الـدين زنكـي وكملـه صـالح الـدين

األيــوبي المســلم بوحــدة ســورية ومصـرية توجــت بالنصــر التــاريخي المظفــر فــي معركــة حطــين،
وفتح بيت المقدس.

وفي العصر الحديث كان قطرنا العربي السوري ،أول قطر عربي يحقق اسـتقالله النـاجز دون
ارتباط بمعاهدات تكبله في  17نيسان  ،1946ويتقدم بخطوات مدروسـة نحـو بـدايات مشـرقة
على الصعد :السياسية ـ االقتصادية ـ واالجتماعية ،لوال تعاقب التدخالت ال شوم من القيادات
العسكرية التي توجت جهدها بـانقالب الثـامن مـن آذار  1963وألقـت بـالوطن فـي دوامـة التيـه
والضياع.

الخلفية االستراتيجية
كــان ومــا زال قطرنــا العربــي الســوري صــلة وصــل وجس ـ اًر حضــارياً بــين القــارات الــثالث آســيا
وإفريقيا وأوربا ،ولقد أطمع هذا الموقع ال زاة على مر التاريخ ،وجر على قطرنا المآسي ،فكـان

منذ التاريخ القديم ميدان معركة ،وساحة جهاد ،ولم يسطر عن شعب هذا اإلقلـيم عبـر التـاريخ
أنه استسلم ل از ،أو استكان لظالم مت طرس.

قطر مواجهة
منــذ مطلــع القــرن العشـرين توجــه مشــروع الهيمنــة العالميــة إلــى إقامــة قاعــدة لــه فــي قلــب العــالم
العربي .وكانت فلسطين (جنـوب غـرب الشـام) هـي المركـز الـذي وقـع عليـه االختيـار ،وتالقـى
فيه أمل مشروع الهيمنة ال ربي ،بالمشروع االستيطاني الصهيوني.
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إن قيــام الكيــان الصــهيوني فــي الجنــوب ال ربــي للقطــر العربــي الســوري ،ألقــى ومــا زال ،علــى

كاهل القطر مسـهولية وطنيـة وإقليمـة وقوميـة ،ومنـذ  ،1948خـاض القطـر السـوري مـع الـدول
العربية حروباً عديدة ضد الكيان الم تصب لألرض.
إن أي مشــروع حضــاري مســتقبلي لقطرنــا العربــي الســوري ،ال بــد أن يضــع فــي رأس اعتبا ارتــه

كــون هــذا القطــر مــن أقطــار المواجهــة ،وبالتــالي ال بــد أن يتصــدى وفــق مشــروع علمــي وجــاد
لمواجهة المشروع الصهيوني بأبعادم المختلفة.

قطر عربي
ينتمي القطر السوري ج رافياً وبشرياً إلى العالم العربي ،واألمة العربية.

إن رؤيتنا اإلسالمية لواقع الدول القطرية القائمة في العـالم العربـي تتمثـل فـي أنهـا أعضـاء فـي

جسد واحد ،ويجب أن تتجمع في إطار سياسي واحد.
إن كــل طروحاتنــا لإلصــالح الــوطني ،ال تتجــاوز كونهــا طروحــات مرحليــة ،تنطلــق مــن الــدائرة
األصـ ر إلــى الــدائرة األكبــر .وإن العمــق العربــي بأبعــادم الماديــة والمعنويــة يمثــل حضــو اًر قويـاً
في معادلة أي مشروع نهضوي وطني (تحرري أو تنموي)

قطر إسالمي
ترفرف الراية اإلسالمية ،ويعلـو نـداء (هللا أكبـر) علـى خمـس المعمـورة ،وإن العقيـدة التـي تـربط

أكثـر مـن مليـار ونصــف مليـار إنسـان تشــكل أرضـية حقيقيـة لبنـاء دولــة إسـالمية يكـون أبناؤهــا
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
إننا في عصر التجمعات الدولية الكبرى ،التي تفتعل الروابط ،وتبحث عن أرضيات اللقاء مـع
ااخـرين ،بـأمس الحاجـة إلـى التفكيـر بمطـار إسـالمي شـامل ،يسـدل مظلتـه علـى خمـس ســكان
المعمورة في خطا تنسيقية متدرجة ،نحو بناء نظام إسالمي عام يوحد أبناء األمة.

الخلفية االقتصادية
صنف البنب الدولي سورية بأنهـا بلـد شـديد المديونيـة ،ضـعيف الـدخل ،بسـبب االرتفـاع الشـديد

لمعــدل الــدين الخــارجي حيــث بلــغ مجمــوع الــديون الخارجيــة المترتبــة علــى ســورية عــام 1998

( )22435مليون دوالر وتشكل  %137.9من الناتج القومي اإلجمالي.
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إن هذا التصنيف ،ال يعبر عـن اإلمكانـات االقتصـادية لقطرنـا العربـي السـوري ،بقـدر مـا يعبـر
عـ ــن النظـ ــام االقتصـ ــادي الـ ــذي قـ ــاد قطرنـ ــا ط ـ ـوال أربعـ ــين عام ـ ـاً ،فـ ــي متاهـ ــات االضـ ــطراب

االقتصادي.

تاريخياً ال يمكن تصنيف القطر العربي السوري في عـداد األقطـار الفقيـرة ،فمنـذ تـاريخ مـا قبـل
رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم دعيت سورية (سلة الخبز) بالنسبة لإلمبراطورية الرومانية.

واليــوم تزخــر ســورية بــالثروة البشـرية ،وبــالثروة المائيــة ،وبــالنفط ،وكــان يمكــن للمـواطن الســوري
أن يعيش في وضع أفضل بكثير ،لوال شيوع الفساد والنهب للثروات الوطنية.
وبعد ،إن حديثنا عن الوطن بالخلفيات المتعددة التي أشرنا إليها ،وضمن الدوائر االسـتراتيجية

العام ــة الت ــي ينتم ــي إليه ــا ،ك ــان اله ــدف من ــه التأكي ــد عل ــى أن قطرن ــا العرب ــي الس ــوري يجس ــد

محضناً صالحاً لمشروع نهضوي مستقبلي ،بل يمكن أن يحتل دو اًر رائداً في منظومـة األقطـار
العربية واإلسالمية ،الدور الذي قام به في تاريخه الطويل أكثر من مرة.
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الفصل الثانـي (تحديات وطنيـة)
أوال :التجزئة وتحدي الوحدة

إن مــن أهــم أهــدافنا فــي السياســة الخارجيــة العمــل علــى إقامــة الوحــدة العربيــة ثــم االتحــاد

اإلســالمي .وإن إنجــاز هــذم الوحــدة شــرط حيــوي وأساســي لعبــور األمــة إلــى مجــال قوتهــا علــى
خارطتي الزمان والمكان.
والوحدة هي األصل في وجود األمة ،وهو حقيقة تاريخية تقوم عربيا على االنتماء ألمة واحـدة

باس ــتعدادها الفط ــري األص ــيل لتحم ــل رس ــالة الس ــماء ،وتق ــوم إس ــالميا عل ــى تحقي ــق متطلب ــات

االس ــتخالف( .كن ــتم خي ــر أم ــة أخرج ــت للن ــاس ،ت ــأمرون ب ــالمعروف ،وتنه ــون ع ــن المنك ــر،

وتؤمنـون بــاهلل ،)1وإلــى جانــب هـذا كلــه فالوحــدة مطلــب حيـوي اســتراتيجي ،ألنهــا تجمــع طاقــات
األمــة ،وتلــم شــعثها ،وتخــرج بهــا مــن حالــة ال ثائيــة ،وذل الــوهن ،لتصــوغ منهــا قــوة كبــرى ذات

دور ورسالة.
وفي المقابل فمن الدولة القطريـة قامـت علـى مـر األزمـان علـى وهـن داخلـي ،تسـرب إلـى جسـم
األمــة ،أو نتيجــة مشــروع هيمنــة أجنبــي معــروف ال ايــات واألبعــاد .وكــان مــن عوامــل تك ـريس
التجزئــة ،االســتبداد بأنواعــه ،وغيــاب المشــروع الوحــدوي ،وتضــارب المصــالح القطريــة ،وغيــاب
الدور الشعبي الفاعل ،كل هذا إضافة لالختراقات والمخططات الخارجية.

إن إخفاق األمة خالل قرابة القرن ،في تحقيق الهدف االستراتيجي العـام فـي الوحـدة ،ال يجـوز
أن يحملنا على التخلي عن الهدف أو التشكب فيه ،أو تحويرم ،أو اختزاله بحيث يفقد معنام.

وفي سبيل تحقيق مشروعنا الوحدوي فمن الخطوات التالية ال بد منها:

 -1إعادة صياغة الثقافة الوحدوية حسب معطيات القرن الحادي والعشرين ومستجداته.

 -2التأســيس الشــعبي بالتفــاهم بــين تيــارات األمــة الكبــرى وبالتقــارب بــين النخــب والجمــاهير
باكتشاف ما يجمع ،ومعالجة ما يفرق.

 -3التأسيس الرسمي بوجود الرغبة الحقيقية ،واالقتناع لدى المتنفذين وأصحاب القرار بأن
الوحدة ضرورة حتمية ومصلحة عامة.
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 -4تشــجيع المبــادرات الوحدويــة اإلقليميــة الكبــرى ،فهــذم ســتقود حتمــا إلــى الوحــدة الكبــرى
المنشودة إذا كانت على أسس راسخة.
ثانيا :أسلحة الدمار الشامل وتحدي التوازن االستراتيجي

ارتكزت نظرية األمن الصهيونية على ضمان توفير القدرات الشاملة ،لما ترام ضرورياً

لتأمين كيان الدولة ،وحماية مصالحها الحيوية ،وبصفة خاصة من خالل القدرات

العسكرية المتقدمة؛ لذا (سعى الصهاينة) إلى امتالك منظومة كاملة من أسلحة الدمار
الشامل بمختلف أنواعها ،فضالً عن وسائل حملها وإطالقها بمستوياتها التكتيكية

واالستراتيجية المختلفة.

ورغم أن االستراتيجية األمريكية قد ضمنت التفوق الكمي والنوعي للكيان ال اصب على
العرب مجتمعين ،فمن القوة العسكرية النووية الصهيونية تتصاعد باستمرار لتأمين
السياسات التالية:
 -1السبق في امتالك القوة النووية ،والحرص على احتكارها في المنطقة ،ومنع أي بلد
عربي من تنفيذ برنامج نووي عسكري.

 -2رفض االنضمام إلى معاهدة حظر األسلحة النووية  ،1968ورفض االنضمام إلى
اتفاقية جعل الشرق األوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل ،والذي تبتنه المجموعة
العربية في مجلس األمن مؤخرا.

 -3التحول إلى سياسة الردع العلني ،وتأكيد ملكيتها للسالح النووي وعدم التوقف عن
تطويرم.
 -4استخدام سياسة (السالم النووي) لفرض التسوية السياسية المناسبة لها على كل
المنطقة تحت تهديد الردع النووي!
 -5تنوع الترسانة النووية لتستخدم حسب الحاجة التي تواجهها وبأعيرة متدرجة.

إن هذا التحدي المفروض على أمتنا بشكل عام ،وعلى قطرنا بشكل خاص هو ٍ
تحد

تدميري يستأصل الوجود :العمراني والمدني واإلنساني ،وهو ذو بعدين متداخلين ،إقليمي
ودولي.
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إننا نشعر بالقلق البالغ ،والخوف على أوطاننا ومستقبل أجيالنا من مخزون األسلحة
الكيميائية والبيولوجية والنووية في الترسانات اإلسرائيلية .لقد شهد العالم دائما أن حكام

إسرائيل كانوا على قدر من الحماقة والعنف بحيث ال يؤتمنون على مثل هذم الترسانة
التي تستطيع أن تمحو مدنا مثل القاهرة أو دمشق عن الخارطة بض طة زر..

إننا نناشد أحرار العالم ومحبي الخير واإلنسانية أن ينضموا إلينا للمطالبة بشرق أوسط
نظيف من هذم األسلحة التي تجسد التحدي الكبير أمام سر الحياة على األرض ،ولن

نرضى أن نكون تحت رحمة هذم األسلحة المدمرة ،ومن حقنا الدفاع عن حياتنا ووجودنا
أمام هذا الخطر الماحق.

ثالثـاً  :االحتالل وتحدي التحرير

ترك سقوط الجوالن في حرب الخامس من حزيران سنة  ،1967وراءم العديد من األسهلة
الحائرة التي لم تجد جواباً حتى اليوم ،ولم تحظ تلب الهزيمة بأي دراسة تقويمية ،لتحديد
المسؤوليات ،أو القتناص العبر.

وحتى حرب تشرين (التحريرية!) كانت في حصيلتها النهائية على الجبهة السورية نكسـة

أخـ ــرى أضـ ــاعت المزيـ ــد مـ ــن األ ارضـ ــي السـ ــورية! ورغـ ــم التحـ ــالف مـ ــع االتحـ ــاد السـ ــوفياتي،
واألطروحات اإلعالمية المتشددة ،والشعارات الصاخبة لم نلحظ جدية في وضع التحرير هدفا
استراتيجيا مع عدم استبعاد القوة خيا اًر لتحقيقه!

ثــم جــاء ســقوط االتحــاد الســوفييتي ،وقيــام النظــام العــالمي الجديــد ،بميجــاد منــا عــالمي

معــاكس للمصــالح العربيــة ،وأكثــر ان ماس ـاً فــي دعــم الكيــان الصــهيوني .ففقــدت ســورية بــذلب
المرتكــز العــالمي ،الــذي كانــت تعتمــد عليــه فــي دعــم موقفهــا السياســي والدبلوماســي .بــل غــدت
في مقدمة الدول المستهدفة على قائمة اإلرهـاب األمريكيـة ،وهـذا مـا جعـل مـن تحريـر الجـوالن
مشروعا مؤجال ،ومن تحرير فلسطين قضية تخص الفلسطينيين وحدهم!
ونحــن نعتقــد أنــه البــد مــن طــرح مشــروع وطنــي متكامــل األبعــاد لتحريــر الج ـوالن ،ولــدرء
العـ ــدوان الصـ ــهيوني .مشـ ــروع يأخـ ــذ صـ ــفة (المباش ـ ـرة) ،التـ ــي تحـ ــاول أن توظـ ــف المعطيـ ــات
اإليجابية للوضع الدولي والعربي واإلقليمي وهذا المشروع الشـعبي الرسـمي يعتمـد علـى خمسـة
محاور أساسية:
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رص الجبهة الداخلية وتحصينها
المحور األولّ :
رص الجبهة الداخلية وتحصينها من خالل إعادة البناء السياسي ،على أسس وطنية
ّ

محضة ،تشرك جميع المواطنين والقوى السياسية في تحمل العبء الوطني بكل أبعادم.
المحور الثاني :محاربة الفساد

محاربة الفساد ،ووضع أسس لمشروع إصالح اقتصادي ،ويجعل القطر قاد اًر على أخذ

ق اررم السياسي والعسكري ،بعيداً عن أشكال الض وط التي تمارسها الجهات الخارجية.
المحور الثالث :تكوين جبهة عربية وإسالمية ودولية مساندة للحق العربي

تكوين جبهة عربية وإسالمية ودولية مساندة للحق العربي ،في التصدي لعمل مباشر لتحرير
األرض المحتلة ،إن الدعم المنتظر من األطراف العربية يختلف عن الدعم المنتظر من
األطراف الدولية ،كما أن المواقف العملية الواقعية هي أكثر فائدة من كل أشكال المؤتمرات
الدعائية .وعليها يجب أن يعول في أي تحرك جاد لمشروع تحرري.
المحور الرابع :إعادة بناء الجيش السوري هيكلياً :بشرياً وتعبوياً
إعادة بناء الجيش السوري هيكلي ًا :بشرياً وتعبوياً ،على أساس المشروع التحرري ،واصطناع

الكفاءات العسكرية من خالل التدريب والتأهيل .وتعزيز عمليات التسليح بما يناسب طبيعة

المعركة المنتظرة .وإنه ال بد للقطر العربي السوري من أن يسعى جاداً إلى تجديد مصادر
تسليحه وتنويعها ،وتطوير ترسانته المسلحة.

المحور الخامس :وضع إستراتيجية عسكرية للتحرير

وضع إستراتيجية عسكرية للتحرير ،تعزز اإليجابيات واإلمكانات العامة ،وتستفيد من كل

التجارب ،وتستقطب جميع قوى المقاومة في المنطقة ،على كل الصعد :العسكرية ـ

والحضارية ـ والفكرية ـ واالجتماعية ـ واالقتصادية ،ألن هذا هو واجبنا الوطني والقومي
واإلسالمي ال ريب في ذلب ،وألن كل هذا الجهد يعتمد على التصدي لتسريب الكفاءات الذي

تم خالل نصف قرن مضى ،وما ي ازل ،ضمن جملة من المعطيات وتحت العديد من
ّ
المسميات.
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إن تحرير الوطن المحتل حق مشروع ال ينازعنا فيه أحد ،وإن سكوتنا عن حقنا – بل
واجبنا -هذم السنوات الطوال ،ال يمكن تفسيرم .وإن تجربة العدو الصهيوني في جنوب لبنان،
وكذلب في غزة والضفة ال ربية أعادت ترتيب نظرية القوة على نحو جديد ،هو بالتأكيد
لصالح قضيتنا ،ولثقتنا بقوانا الذاتية.

رابعاً :المشروع الوطني وتحدي العولمة

إن العولمة في فضائها الفكري العام ال تعني أكثر من بناء جسور عبور يمكن أن تكون
إيجابية تعزز المشاركة اإلنسانية ،والتفاعل اإلنساني إذا ما سادت الحركة عليها الحرية

والتكافؤ في الوسائل واألساليب ،كما يمكن أن تكون سلبية مدمرة إذا ما كانت حك ار على
الفاسدين والمفسدين.
أما العولمة في إطارها الواقعي المفروض على اإلنسانية اليوم ،فهي نوع من التبعية الظالمة
التي يفرضها األقوياء على الضعفاء ،واألغنياء على الفقراء.

وإن دمج العالم ثقافيا وسياسيا واقتصاديا ،وطمس خصوصيات األمم والشعوب في مطحنة
السلع الرأسمالية ،ليشكل غوال يتهدد المصير البشري ،ليس لمصلحة ثقافة ،وال أمة ،وإنما
لمصلحة فهة محدودة منهومة ،ال يكاد يقيد مسيرتها قيد أو رادع.
إن التطور التقني الهائل للحضارة المادية والذي جعل عملية اإلنتاج على جميع مستوياتها
في غنى عن اإلنسان ،قد أنذر بأزمة مدمرة ،فجاءت العولمة ،وبدال من أن تقدم حالً حقيقياً،

فقد رحلت األزمة لمصلحة ثلة من المتنفذين ،هي الشركات العمالقة ،والتحالفات االحتكارية

التي تجعل الناس أدوات استهالكية تساهم في تحول إنتاج العالم وثرواته أجمع إلى أيدي
 %1من سكان األرض! وإن كنا ال نقدر على منع هذا الطوفان (العولمة) فيمكننا أن
نجاريها مجاراة واعية .وهنا البد من الرقي من أطر الوطنية القطرية الضيقة إلى األمن
العربي واإلسالمي األوسع ،بتشجيع الكيان االقتصادي والسياسي اإلسالمي العالمي،
واإلسهام في نهضته.
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ويمكن أيضا التحرك للمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي لتكون
عبرها حماية القيم اإلنسانية ،والحفاظ على استقرار المجتمعات اإلنسانية ،وحشد القوى
الجماهيرية حول هذم المؤسسات.
ويمكن أيضا معالجة التحدي الثقافي (أكبر تحديات العولمة) المتستر – بالحرية الفردية-
عبر خطوات أربع:
 -1عودة األمة إلى حقيقتها العقائدية الصلبة ،وإشهار هويتها العربية اإلسالمية.
 -2التركيز على بناء اإلنسان والمجتمع للوقوف بقوة في وجه االجتياح الثقافي.
 -3إظهار شعورنا اإلنساني بالقوة وبالقدرة على استخدام جسور العولمة في االتجام
المكافل الصحيح.
 -4التفاعل مع التيار العالمي المناهض للعولمة والذي بدأ يأخذ شكال منظما ومتناميا،
ويطالب بنظام دولي جديد يتحدى القوة المهيمنة على العالم.
إن إنساننا العربي لم يعد ذلب المهدد بحضارة ال رب ،وإن الخطاب الرباني ال يزال يجد
تأثيرم المهيمن في نفوس الكثيرين من بني اإلنسان ،وعلينا أن نستفيد من دور العولمة
المد الثقافي ووسائل االتصال الحديثة ،لتبليغ دعوة الحق
اإليجابي في فتح نوافذ ّ
ومخاطبة الضمير العالمي ببالغنا المبين ،الذي يحمل مفاتيح الخالص اإلنساني.
أما التحدي االقتصادي فسيكون األخطر ،إذ إن الهيمنة الكاملة للشركات المتعددة

الجنسيات والدول العظمى ،على اقتصادنا ،والذي سهله فساد المستبدين السياسيين في
أمتنا ،جعل اقتصادنا مرتهنا ل يرنا في أغلبه ،والبد لنا من إرادة قوية واعية ،وثورة على
الذات ،واستعداد للتحمل والتضحيات ،كي نتصدى لهذم األزمة ،ونتجنب الدمار
والسقوط.
 كتب ال كتور غسان الرماعي عن ح ى معارضات العوملة يف  12شرين الثاين  2003نين املت ا رين تفوا بسقوط العوملة حتت خعارئ اليو ئية ي السبيل ىل غيري العامل!!
و ساءلت صحيفة اللومو الفر سيةئ نيي حزب سياسي قادر على نين جيمع خ ل مخسة نيايم مخسني نيلف انخط يشاركون معليا يف مئات ال وات واللقاءات واالحتفاالت؟! نيي
حزب سياسي قادر على نين يزج يف امليادين والساحات العامة سيوال من البشر ني وا ليس مقط من كل مكان يف نيور و منا من العامل أبسرها

يتكاثرون كاليحالب الفيةا ييالبون

بتغيري العاملا و قامة ام دويل ج ي يتح ى مفالورية الشر املعاصرا القوة االستب ادية املتفردة اليت وزع ال مار يف ملسيني ونيمغا ستان والعراقا وهت د الس م العاملي .ني .و .صحيفة
شرين 2003/11/15
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البــاب الخامس (اإلنسـان)
الفصل األول (اإلنسان الفرد)
تمهيد

في مشروعنا الحضاري يحتل اإلنسان ،الفرد والمجتمع ،المكانة األولى في رؤيتنا
الحضارية في حمل عبء هذا المشروع ،والمضي به في طريق اإلنجاز الحق.

اإلنسان هو المكون األول من مكونات الدولة ،ومادة وجودها ،وهدف سعيها .والوطن

هو الوعاء الذي يضم اإلنسان بين جنباته ،والسلطة هي القوة التي ترعى حياة اإلنسان،
وتحمي وجودم ،وتمنع عنه ب ي الخلطاء ،وغوائل ال رباء.
ومــع أن اإلســالم قــد أكــد فــي كثيــر مــن نصوصــه الربانيــة ،علــى الــدور اإليجــابي الفاعــل
والمبــدع لإلنســان (الفــرد) ،مــن خــالل انتظامــه عض ـواً فــي جماعــة .إال أن حالــة مــن (الــوهن)

و(الســلبية) و(التواكليــة) قــد ارنــت علــى شخصــية اإلنســان المســلم ،فــدفعت باألمــة مــن خــالل
إنســانها إلــى هــامش الحيــاة ،وانحــدرت بهــا مــن يفــاع (العلــم) و(الســيادة) إلــى حضــيض الجهــل
والتبعية.

فقــد اإلنســان (العربــي) هويتــه ،وأضــاع ذاتــه ،وســعى منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر

وط ـوال القــرن العش ـرين ،إلــى أن يعيــد طــرح مشــروع نهضــوي عربــي ،إال أن الجهــود فــي هــذا
المجــال قــد منيــت باإلخفــاق ،ولعــل مــن األســباب الرئيســية لــذلب ،العجـ َـز عــن إعــادة التأهيــل
الحضــاري (للفــرد) و(للجماعــة)؛ وفــق معطيــات التصــور اإلســالمي ،والبنــاء التــاريخي والنفســي
لإلنس ــان العرب ــي .وخ ــالل م ــا يزي ــد عل ــى الق ــرن قي ــام العدي ــد م ــن المح ــاوالت إللح ــاق اإلنس ــان

العربــي ،بحضــارات أخــرى ،قصــارى مــا يمكــن أن يحققــه بهــا مــن نجــاح ،هــو أن يكــون تابع ـاً

لآلخرين!!

حقيقة أساسية في مشروعنا الحضـاري:

ومع إق اررنا بتفوق الحضارة ال ربية في جانبها المادي ،مما أدى إلى امتالكها توأمي القوة
والثروة .إال أننا ال نعتبر الحضارة ال ربية بكل أبعادها أنموذجاً نسعى إلى تقليدم ،لنصير

إلى ما صار القوم إليه .وإذا كنا نفتقد بالحقيقة هذين العنصرين من عناصر العمران

البشري (القوة والثروة) ،فمن هذا ال يعني تضخيم هذين البعدين ،واعتبارهما كل شيء في
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بناء الحضارة .إن مشروعنا الحضاري يرتكز على رؤية متكاملة ،ترعى شؤون اإلنسان
كما ترعى شؤون الكون والحياة ،وربط كل ذلب برب اإلنسان ،وخالق الكون ،وواهب
الحياة ،بال تفريط وال إفراط.
اإلنسان في اإلسالم:

وفي مقابل هذم الرؤية ال ربية لإلنسان (الفرد) المنطلق فـي فضـاء ال تحـدم غيـر قدرتـه،

وال تضبطه إال إمكاناته ،يقدم اإلسالم ،دين الوسطية واالعتدال ،رؤية أخرى (لإلنسان).

لقــد أعلــى اإلســالم مكانــة الفـرد ،وجعلــه منــاط المســؤولية والتكليــف .وقصــة الخليقــة كلهــا
كم ــا يص ــورها القـ ـرآن الكـ ـريم ت ــدور ح ــول ش ــخص واح ــد ،جعل ــه هللا خليف ــة ف ــي األرض ،ودع ــا
المالئك ــة للس ــجود ب ــين يدي ــه ،وس ــخر ل ــه م ــا ف ــي األرض جميعـ ـاً ،وخاط ــب أجي ــال البش ــر م ــن

وخص ـه بــالتكليف وبالش ـرائع ،ووضــع علــى كاهلــه
خاللــه ،وأعلــن كرامتــه فــي أكثــر مــن نــصّ ،
العبــادات والف ـرائض ،وهــدام النج ــدين ،وكتــب عليــه االبــتالء ،ولق ــد كــرر الق ـرآن الك ـريم ت ــذكير
اإلنسان بمسهوليته الفردية ،فلـم يحملـه وزر مـن سـبقه ،أو مـن عـاش معـه (وال تـزر وازرة وزر

أخــــرى )1ولكن ــه ف ــي الوق ــت نفس ــه أن ــاط ب ــه مس ــهولية الع ــيش ض ــمن جماع ــة ،ح ـ ّـدد قوانينه ــا
ومناهجها ،وطلب منه أن يقوم في نفسه بحقها ،على حسب قدراته وطاقاته.

فللجماعــة علــى الفــرد فــي التصــور اإلســالمي حقــوق عينيــة وحقــوق كفائيــة :أوجــب عليــه

الزك ــاة ،وحض ــه عل ــى الص ــدقة ،وإغاث ــة المله ــوف ،والعم ــل عل ــى نف ــع الخل ــق ،والتع ــاون م ــع
ااخ ـرين علــى البـ ّـر والتقــوى ،وندبــه إلــى إشــاعة الخيــر ،وإظهــار البشــر ،وإماطــة األذى عــن
الطريــق ،فــي منظومــة مــن شــعب اإليمــان الجماعيــة التــي ال يتســع المقــام لســردها ،كمــا حـ ّـرم

عليه دماء ااخرين وأعراضهم وأموالهم ،إال بحقها ،حسب منظومة أخرى مـن شـعب العصـيان
التي تنتظم الكبائر رأس أمرها.

وإلــى جانــب الحقــوق العينيــة (األوامــر والمنهيــات) ،قــرر اإلســالم علــى كاهــل (الفــرد) ،أو

(الجماعـة) منظومـة مـن الواجبـات الكفائيــة ،التـي تعتبـر بحـد ذاتهــا أصـالً تشـريعياً فريـداً يميــز
حضارة اإلسالم في نظرها لإلنسان فرداً في جماعة.
 1ا عام 164ا اإلسراء 15ا مالر 18ا الزمر 7
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وأكــد اإلســالم منظومــة الحقــوق المتبادلــة بــين الفــرد والمجتمــع .فأوجــب لــه علــى (األسـرة)
وعلــى (المجتمــع) وعلــى (الدولــة) ،وأوجــب عليــه ،علــى قواعــد مــن العــدل والمســاواة ،ونــدب ذا
الفضل ليعود بما لديه على غيرم ،من غير أنانية أو استهثار.
وأرسى اإلسالم كذلب القواعـد للحيـاة العامـة ،واألخـالق الفاضـلة ،وجعـل االلتـزام بهـا حقـاً
مــن حقـوق هللا علــى العبــاد ،فمقــاييس الخيــر والعــدل والحــق والفضــيلة واضــحة ثابتــة ،ال تت يــر
تبعاً لألهواء والمصالح.

ولعل أهم ما يميز التصور اإلسالمي لإلنسان عن التصـور ال ربـي ،ذي النزعـة الم رقـة

في (تأليه الفرد) ،واعتبارم المرجع في كل شيء ،والحاكم على كل شـيء ،والمالـب لكـل شـيء،
ضــمن دوائــر فضفاضــة ال تحــدها إال قدرتــه ودوائــر وجــود ااخـرين .نظرتــه إلــى اإلنســان علــى
أنه (خليفة) و(مستخلف):
(وإذ قــال ربــب للمالئكــة إنــي جاعــل فــي األرض خليفــة( ،)1وهــو الــذي جعلكــم خالئــف
األرض( ،)2هو الذي جعلكم خالئف في األرض( ،)3وأنفقوا مما جعلكم مسـتخلفين فيـه( )4هـو
أنشأكم من األرض واستعمركم فيها( ،)5إن الدنيا حلـوة خضـرة ،وإن هللا مسـتخلفكم فيهـا فنـاظر

كيف تعملون).

نعتقــد أن هــذم األساســية فــي التصــور اإلســالمي ،تعتبــر نقطــة المفاصــلة األساســية بــين
اإلسالم وغيرم من التصورات ،وعلى أساس هذم الحقيقة ينشأ الكثير من قضايا التمايز.
فالخليفــة ،هــو الــذي يقــوم بمهامــه علــى أســاس االســتخالف المنهجــي ،الــذي فرضــه عليــه
المسـ ـ ــتخلِّف ،صـ ـ ــاحب األمـ ـ ــر األول (أال لـ ـ ــه الخلـ ـ ــق واألمـ ـ ــر ،تبـ ـ ــارك هللا رب العـ ـ ــالمين.)6
والمســتخَلف ،هــو الــذي يتصــرف فــي مــادة االســتخالف علــى أســاس يقــررم المالــب األساســي:
للحياة والكون ،للمادة واألعيان.

المـرأة :تصـور ومكانـة
 1البقرة 30
 2ا عام 165
 3مالر 39
 4احل ي 7
 5ود 61
 6ا عراف 54
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الحديث عن اإلنسان ،حديث عن الرجل والمرأة على حد سواء ،ولعل من روائع العربية
أن تقول عن الرجل :إنسان ،وعن المرأة إنسان.
إالّ أن خصوصيات شرعية وحضارية واجتماعية تتطلب أن نفرد جانباً من الحديث عن
اإلنسان ،للمرأة في خصوصيتها اإلنسانية والشرعية واالجتماعية.

فوضع المرأة في عالمنا العربي تت شام ظلمات ثالث من اإلشكاالت التي تجعله أكثر
غموضاً وصعوبة من وضع أخيها الرجل :األولى هي دوامة من المخططات العالمية
المريبة ،تدور كاإلعصار حول المرأة المسلمة ،لتقتلعها من جذورها ،وتلقي بها حطب ًا

يابساً ،وقوداً لتنوير مزعوم! .والظلمة الثانية ،وضع اجتماعي موروث ينال من الرجل
كما أشرنا فيلقيه في حبالة التخلف والجهل ،ويكون أثرم في حال المرأة أقوى وأبعد أث اًر.

والظلمة الثالثة نشأت من اختالط المفاهيم والقيم االجتماعية بالقيم الدينية ،وأخذها بعض

قداستها ،بفعل عوامل من الفهم الم لوط لطبيعة العادات.
المعركة في موضوع المرأة متقدة على أكثر من محور ،وعلى أكثر من صعيد ،ولذا فمن

حديثنا عنها( :تصو اًر ومكانة) في إطار مشروعنا الحضاري ربما يطول بعض الشيء،
ولكنه طول ال بد منه لرد األمر في موضوع المرأة إلى نصابه الشرعي العام.

شقيقان من نفس واحدة..

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها ،وبث منهما

ونساء ،واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيباً.)1
رجاالً كثي اًر
ً
تلب هي قضية الخلق :نفس واحدة يشتق منها زوجها ،فمذا (النساء شقائق الرجال ،)2وإذا
الناس رجال كثير ونساء .والعالقة بين الشقيقين تقوم في دوائر ثالث هي التماثل،
والتمايز ،والتكامل.
أوالً ـ التماثل:

المظهر األول في التصور اإلسالمي لتماثل الذكر واألنثى ،وحدة الجوهر اإلنساني بكل
حقائقه وأبعادم ،وهذا التصور يمثل حقيقة ربانية في عالم الخلق والتكوين ،لم تتوصل إليه
 1ال ساء 1
 2يف احل يثئ م منا ال ساء خقائق الرجال) رواه نيمح ونيبو داود والرتمذي والبزار.
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البشرية عبر مخاضها الفكري إال في عقود متأخرة .وللتذكير نقول ،إن رجال الثورة
الفرنسية ومن واكبهم في أمسهم القريب كانوا يتمارون في إنسانية (المرأة) ،ويتجادلون في
مجامعهم المسكونية حول روحها (اإلنساني) أو (الشيطاني).
والمظهر الثاني للتماثل ،هو تماثلها ،باستقالل الشخصية اإلنسانية ،التي تتأسس عليها
المساواة في الشخصية االعتبارية أو القانونية ،فللمرأة في التشريع اإلسالمي أهليتها لكل

األنشطة المدنية في ميدان العقود ،وهذا يعطي المرأة الحق أن تمتلب ،وتبيع وتشتري
وترهن وتقرض وتهب وتتصدق وتضارب وتوكل وتتوكل ...الخ

والمظهر الثالث من مظاهر التماثل؛ التماثل في حمل أمانة التكليف ،والتكليف الرباني
تشريف وتكريم لإلنسان ،ينبع من أهليته :العقلية وتوازنه النفسي ،وقدراته العامة .في
اإلسالم اعتبرت المرأة كاملة األهلية ،كاملة التكليف ،وحطت عنها بعض التكاليف
لمقتضيات طبيعتها الخاصة .واألجر على العبادة والطاعة في اإلسالم للذكر واألنثى
سواء( :ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض )1والعقوبة على

المعصية في اإلسالم للذكر واألنثى ،بخالف أعرافنا االجتماعية سواء( :السارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما( ،)2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مهة جلدة.)3

وكل نداء وجهه هللا سبحانه وتعالى للناس بقوله( :يا أيها الناس) دخل فيه الذكور
واإلناث .وكل نداء وجهه هللا سبحانه وتعالى للذين آمنوا بقوله (يا أيها الذين آمنوا) دخل

فيه المؤمنون والمؤمنات.

والحديث عن وضع الجهاد عن المرأة فيه تأمل وتفصيل ،فمنما وضع عنها جهاد الطلب،
وهو على أخيها الرجل من فروض الكفايات ،أما جهاد الدفع فهو فرض عين على
الرجال والنساء.
هذا التماثل الشرعي :في جوهر اإلنسانية ،وفي األهلية الشرعية والقانونية ،وفي حمل
أمانة التكليف؛ هو الذي يشكل أساس رؤيتنا لمكانة كل من الرجل والمرأة ،ويجدر بنا أن
نقرر في هذا المقام ،أنه ال تخصيص في تكليف المرأة ،إال بشاهد شرعي يخصص العام
 1آل عمران 195
 2املائ ة 38
 3ال ور 2
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في حقها لعلة أنوثتها .وشمول عموم الخطاب على الذكر واألنثى قاعدة أساسية من
قواعد الخطاب الشرعي.
ثانياً ـ التمايز:

والتمايز هو الذي يعطي كل شقيق م زام ،وليس معنى التماثل هو (التطابق) ،إذ لو كان
التماثل (بمعنى التطابق) ،لما كان هناك شقيقان أو زوجان ،أو ذكر وأنثى .وللتمايز بين
/الخلقي( /وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر
الشقيقين مظاهرم :التكويني
َ
ومستودع قد فصلنا اايات لقوم يفقهون.)1
ومن مظاهر التمايز بين الشقيقين :التمايز النفسي (السيكولوجي) ،وهو مجلى آخر من

مجالي التمايز الناشل عن الحقيقة األولى ،حقيقة أن األنثى خلقت لتكون أماً ،أي لتعطي

بال حدود ،وبرضى تام ،بل ب بطة غامرة ،من جسمها ودمها ونفسها وروحها ،من

من وال أذى وال انتظار عوض.
وجودها كله ،بال ّ
ومن مظاهر التمايز ما ورد في الحديث الشريف (… ما رأيت ناقصات عقل ودين،
للب الرجل الحازم من إحداكن.)2
أذهب ّ
وعندما سهل الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم عن سر النقصان ،حصرم في مظهرين
فبين أن نقصان دينها ،في تركها الصالة أيام عادتها الشهرية .وأن نقصان عقلها في أن
شهادة المرأة جاءت على النصف من شهادة الرجل.
إن نقصان الدين  -في سياق الحديث  -ليس نقصاناً في األهلية الشرعية .بل إن

مقتضيات األنوثة ،قد فرضت على المرأة أن تترك بعض الشعائر في أيام محدودة ،ولهذا

نقصت عبادتها ،فنقص الدين هنا شيء غير نقص األهلية الشرعية ،أو نقص األهلية
اإلنسانية.
ونقصان العقل  -في سياق الحديث  -ليس نقصاً في القدرة على المحاكمة والتمييز ،وال
قصو اًر في التفكير ،إنما يرتبط بالوقائع المشخصة التي يتلقاها اإلنسان بعقله وقلبه معاً،

ثم يطلب إليه أن يؤديها من جديد ،تلب هي وقائع الشهادة في ميدان القضاء ،أن يشهد

 1ا عام 98
 2رواه الشيخان ونيبو داود والرتمذي ونيمح واليفاين.
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اإلنسان على وصية أليتام فقراء ضعاف ،أو أن يشهد على مدين فقير ،أو على سائق
رآم يدهس طفالً بصورة مروعة .أمام هذم الوقائع تهتز الصور وتختلط الحقائق ،ويتقدم
بعضها على بعض عند اإلنسان ،ولذا قد حذر الشارع من هذا ابتداء ،وطلب من الشاهد

أن يؤدي الشهادة على وجهها (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ،شهداء هلل ،ولو
على أنفسكم أو الوالدين واألقربين ،إن يكن غنياً أو فقي اًر ،فاهلل أولى بهما ،فال تتبعوا
الهوى أن تعدلوا)1
هذا األثر العاطفي النفسي عند المرأة :األنوثة واألمومة ،والتي تنحاز فطرياً إلى جانب
األص ر واألضعف هو الذي جعل الشارع يقرن شهادتها بشهادة أختها لتتعاون على
إعادة تصوير الواقعة ،كما كانت ،من غير اتهام للمرأة بتعمد التحريف والت يير.

كما شفع الشارع شهادة الرجل بشهادة أخيه ،وأكد على أن تكون الشهادة ل َذ َوي عدل ،ولم
يزعم أحد أن في هذا إهانة للرجل ،أو انتقاصاً لقدراته الفكرية أو العقلية (العامة).
ثالثاً ـ التكامل:

أما التكامل فيتجلى في هذم المزاوجة بين الذكر واألنثى ،لتكون النفس الواحدة ،وليكون
اإلنسان .النفس الواحدة في المحضن الطبيعي لتنشهة بشر أسوياء ،يقوم كل بدورم في
الحياة .إنه ال يهين المرأة ،وينقص من قيمتها ،مثل اعتبار مقومات األنوثة نقصاً وعيباً،

وأنه ال شيء يهدد بنيان الحياة اإلنسانية واالجتماعية مثل محاولة سلخ المرأة من أنوثتها،

واستلحاقها بعالم الرجال.
وال بد أن نقرر في هذم العجالة ،أن ثمرات الحياة اإلنسانية أغلى وأسمى من أي نتاج
مادي سلعي يسعى إليه اإلنسان ،وأن هذم الثمرات تستحق أمومة حقيقية تحتضنها
وتحميها وتنشهها راضية مطمهنة واثقة.
وعلى أساس هذم الركائز الثالث من التماثل والتمايز والتكامل ،يقوم تصورنا لشطر
الوجود البشري ،الذي تمثله المرأة .وعلى أساس هذا التصور ،تتحدد مكانة المرأة في
الحياة العامة ،وتقوم بدورها بجانب شقيقها الرجل في إقامة التكاليف الروحية واالجتماعية
 1ال ساء 135
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العامة ،كما قال تعالى( :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله ،أولهب سيرحمهم
هللا) التوبة.

أما المحاوالت التي تريد أن تذيب كل الفروق بين الذكورة واألنوثة ،وأن تسوي بينهما في

كل شيء ،وتبيح اإلجهاض بمطالق ،والحرية الجنسية بمطالق ،كما رأينا في (اتفاقية
بكين) و(نيويورك) وغيرهما ،فنحن نرفضهما ،ويرفضهما معنا كل المؤمنين برساالت
السماء ،ألنهما ضد اإلنسان ،وضد فطرته التي فطرم هللا عليها ،وضد األسرة التي هي
الحصن الحصين الطبيعي والشرعي لكل األجيال ،وضد المجتمع الذي ال تمسكه شيء
غير األخالق ،فمذا انهارت أخالقه وقيمه فقد انهار.
مكانة المرأة في الحياة العامة

ومن الفهم السابق يأتي تصورنا لدور المرأة في الحياة العامة ،وفي حمل عبء المشروع

الحضاري مع شقيقها الرجل ،فنحن نعتقد أن البيت هو الميدان األساس لعمل المرأة ،وال

نرى في تفرغ المرأة لبيتها وأوالدها تعطيالً للجهد ،واست ناء عن نصف المجتمع ،وإنما

نرى فيه نوعاً من التخصص في توزيع العبء.

ولكن هذا الفهم ،ال يعني ،أن نحجر واسعاً ،وال أن نضيق في ٍ
أمر لإلنسانية فيه سعة،

فالباب مفتوح لمشاركات المرأة ،والسيما أولهب اللواتي تسمح ظروفهن الشخصية أن يلجن

أبواب الحياة العامة لتكون لنا :المرأة الداعية ،والمرأة العاملة ،والمرأة األديبة ،والمرأة
المفتية ،والمرأة الناخبة ،والمرأة المنتخبة في حدود الواليات العامة ،وليكون هذا الجهد من

المرأة جهداً مساوقاً ومعز اًز لجهد أخيها الرجل ،على حد ما روت الصحابية الربيع بنت
معوذ رضي هللا عنها ،قالت (كنا ن زو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فنداوي
الجرحى ،ونسقي العطشى) .وكانت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها تشارك النساء في
هذا ،كما كانت تفتي الرجال وتستدرك مع كبار الصحابة.

بل ال مانع أن تكون المرأة قاضية أو مديرة أو وزيرة إذا كانت تملب المؤهالت المطلوبة
لوظيفتها ،ولم يكن ذلب على حساب بيتها وأطفالها ،وكان تطور المجتمع يرشحها لذلب،

ولنا في مذهب أبي حنيفة والطبري والظاهرية ما يسندنا في ذلب.
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إن من موطدات نجاح أي مشروع حضاري لألمة ،أن يأخذ الجهد اإلنساني من الرجل
والمرأة على حد سواء ،مكانته في بناء المجتمع ،وتحقيق اإلنجاز.
ويبقى لنا من خالل ما قدمنام عن تصورنا لشخصية المرأة المسلمة :العفة والطهر
والنقاء ،وتبقى للمرأة المكانة والحرمة واالحترام.
إن لباس المرأة في إطار من الحشمة جزء من شخصيتها العامة ،وال بد أن نؤكد على أن

تقحم أعين فيها
تميز المرأة بلباس خاص يؤكد عفتها وحشمتها ويصون جسدها ،عن ّ
مرض ،يأتي مصداقاً لقوله تعالى (يا أيها النبي قل ألزواجب وبناتب ونساء المؤمنين
يدنين عليهن من جالبيبهن ذلب أدنى أن يعرفن فال يؤذين )1نعم ذلب أدنى أن يعرفن

بالحشمة والطهر والعفة فال يؤذين.

الفصل الثاني (المجتمع)
تمهيد:

ابتداء ،أن المجتمع القوي المتالحم
في مشروعنا الحضاري ،لقطرنا العربي السوري ،نؤكد
ً
المعزز بكل الروابط اإلنسانية السامية ،الممتلل بالحيوية واإليجابية والشعور بالتحدي

الحضاري العام؛ هو أساس رؤيتنا ألي إنجاز حضاري .وننظر إلى األسرة على أنها
الوحدة االجتماعية األولى ،وأنها الطريق الفطري والشرعي والحضاري ،لّلقاء البشري،

والنمو االجتماعي .األسرة القائمة على عملية االنصهار في بواتق المودة والرحمة .إن

تعابير (االنصهار) و(المودة) و(الرحمة) لها حضورها العبقري في هذا الزمان( .وهو

الذي خلق من الماء بش اًر فجعله نسباً وصه ار( ،)2ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)3

أبعاد أساسية في اإلصالح االجتماعي
 1ا حزاب 59
 2الفرقان 54
 3الروم 21
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وإذا كانت حلقات اإلصالح االجتماعي ،ال يمكن أن تؤخذ منفردة ،بل ال بد أن تأتي
متداخلة مع اإلصالح السياسي واإلصالح الثقافي واإلصالح االقتصادي؛ فمننا في سياق

مشروعنا الحضاري االجتماعي نؤكد على األبعاد التالية:

أوالً ـ صون األسرة:
التأكيد على مكانة األسرة ،باعتبارها اللبنة األولية الشرعية في البناء االجتماعي،
ودعمها والوقوف بحزم في وجه كل الدعوات التي تحاول النيل منها نظرياً بالطرح
الثقافي ،وعملياً بالتشريع والتطويع.

يتضمن هذا؛ تسهيل عملية بناء األسرة ،وتذليل الصعاب أمام جيل الشباب ،وتطوير

تقاليد الزواج ،وفق الضوابط الشرعية ،التي أثقلت بركام العادات ،ومن ثم ضبط قانون

ق
ن
بناء
األحوال الشخصية في أطرم الشرعية ،بما يصو الحقو  ،ويعين على بناء األسرة ً
متوازناً ،ويحفظ عليها وجودها ،ويدعم بقاءها.

كما يتضمن سن منظومة القوانين التشريعية التي تحمي األمومة والطفولة ،وتفتح

اافاق التكافلية أمام األسرة التي تشكل الحاضنة األساس ألجيال األمة ،وهي التي

تتحمل عن المجتمع عبء اإلنجاب ،وتمدم بعدد أكبر من األبناء ،الذين يشكلون في أي
جند إنجاز ،أكثر منهم عبء استهالك ،كما دأبت النظرة الرأسمالية
مشروع حضاريَ :
المستوردة على تصنيفهم.

وبالمقابل ال بد من تحصين مجتمعنا العربي المسلم ،من كل الدعوات الهدامة التي
عمية ،مثل مؤتمرات اإلسكان ومؤتمرات (المرأة)،
تتبناها منظمات رأسمالية تحت رايات ّ
التي تسعى حثيثاً لهدم األسرة ،وتعويم العالقات اإلنسانية بين الرجل والمرأة ،وتدعو إلى

أشكال من العالقات اإلنسانية المبتذلة ،تحت شعارات الحرية الفردية ،التي قادت

(ال رب) إلى حالة من االنحالل االجتماعي ،والفوضى واإلباحية ،ونشوء جيل كامل من
األبناء ناقصي اإلنسانية ،مجهولي النسب.
ثانياً ـ نبذ التقليد:
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يقوم مشروعنا الحضاري في إطارم المجتمعي ،على رفض التقليد االجتماعي الذي ال
يقوم على أساس من نصوص الشريعة ،وال يدعمها مؤيد من نور العقل والحكمة .مهما
كانت ذرائعه ودواعيه ،التقليد التراثي المحض لعادات ااباء واألجداد مرفوض ،وكذلب
التقليد لألمم ال البة في كل أمرها ،وتتبع خطواتها ولو كانت خاطهة!!

إن االستقالل العقلي ،الذي يزن كل شيء بميزان الحق ونور العلم ،هو المنهج الذي
يجب أن يضبط الخلق االجتماعي األول ،ليسير المجتمع في طريق البناء واإلنجاز.
ثالثاً ـ نشر الوعي:

إن انتشار الوعي الذي تمثله حالة اإلدراك العام لما أسلفنا ِّ
يفوت على المستبد السياسي،
ّ
ذرائع استبدادم ،وعلى المستبد االقتصادي ،ذرائع است الله للفرد والمجتمع ،وسلبهما الثروة

والقدرة على التصرف ،كما يفوت على أنماط السلوك االجتماعي الضار أو المنحرف،
قدرتها على تسيير اإلنسان إلى حيث ينكر الدين ويرفض العقل ،وتأبى الفضيلة.

رابعاً ـ اإلباء ورفض الظلم:
لقد أوهنت قرون االستبداد المتطاولة ،روح اإلباء في مجتمعاتنا ،وطوعتها إلرادة
الظالمين ،وغاب عن األمة قول موالها في كتابه العزيز ( والذين إذا أصابهم الب ي هم

ينتصرون )1ولعل من روائع الحكمة في هذم ااية أن سابقتها تتحدث عن الشورى على
أنها أساس للعالقة بين المؤمنين ،وكأنها تقرر أن من معاني الب ي المقصود في هذم
ااية ،هو "ب ي" استبداد المستبدين( :والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة ،وأمرهم

شورى بينهم ،ومما رزقناهم ينفقون .والذين إذا أصابهم الب ي هم ينتصرون .وجزاء سيهة
سيهة مثلها)2
إن حالة الوهن التي أصابت األمة ومجتمعاتها ،فحاصرتها في حالة من ال ثائية أطمعت
فيها عدوها الخارجي حتى تداعى عليها ،فاستبيحت بيضتها ،وانتقصت أرضها ،وانتهكت
 1الشورى 39
 2الشورى 39
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مقدساتها .وأطمع فيها المستبدين من بني الجلدة واللسان ،حتى ليقول قائلهم ما قاله

فرعون قديما( :ما أريكم إال ما أرى).

إن مشروعاً حضارياً متكامالً ،البد أن يكرس في أولياته بناء شعور األََنفة في نفوس
أبناء المجتمع ،الشعور الذي يتصدى للظلم ،ويرفضه ويأبام ،ويمتلب الجرأة األدبية
والمعنوية ليقوم مقام المناصحة اإليجابية ،والمباداة الحضارية ،ولو ذهبت حياته فداء
ذلب ،وبذلب يجاور مقام سيد الشهداء (ورجل قام إلى إمام جائر ،فأمرم ونهام فقتله.)1
خامساً ـ التواصل ( بناء المجتمع المدني):

إن اإلسالم الذي وضع على كاهل (الدولة) المسؤولية العامة في رعاية الفرد والمجتمع،

حتى ليقول ابن الخطاب رضي هللا عنه ( لو أن دابة عثرت بشط العراق لخشيت هللا أن
يسألني عنها َلم لم أعبد لها الطريق ).هذم المسؤولية الشاملة المنوطة بالدولة ،لم تحل
دون تقدير الشارع الحكيم لحاالت :ت يب فيها الدولة ،أو تقصر ،أو تضعف ،أو تعجز،
وحين يحصل هذا ،فال يجوز أن يترك أمر المسلمين سدى ،أو يحال إلى كرم أصحاب
الضمائر ،وإحسان المحسنين ،ومن هنا جاء الواجب الكفائي ،أو الواجب الجماعي ،ليلقي
على كاهل من حضر وقدر من المسلمين عبء إزالة الضرر ،ورفع اإلصر ،والدفع في
طريق اإلنجاز.
الفروض الجماعية أو (الكفائية) دعوة إلى القيام بالواجب لمن حضر وقدر ،وتوفرت فيه

األهلية ،وهي فروض شرعية ،قد تتقدم على الواجب العيني بحق بعض الناس ،إذ تكون
بالنسبة إليهم عينية عامة ،بينما الواجب العيني يبقى فردياً خاصاً.

فمن الفروض الكفائية :إنقاذ ال ريق ،وإطفاء الحريق ،وإسعاف المشرف على الهالك،

وتولي الواليات العامة ألهلها وبأنواعها ،والجهاد في سبيل هللا ،،واألمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر ،واألخذ على يد الظالم ،والقيام بالحرف والصناعات الضرورية للناس،

وتعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون بأنواعها ،والبراعة فيها ،حتى لينعى اإلمام ال زالي
على مسلمي عصرم ،انصرافهم عن علم (الطب) مع مسيس الحاجة إليه ،وانصرافهم إلى
 1رواه احلاك والضياء وصححه السيولي.
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علم (الفقه) الذي كان يتيح لمن تعلمه تولي القضاء والواليات .وحين يجوع أهل بيت في
اإلسالم تقع المسؤولية المباشرة على الجار الشبعان ،حال تأخرت الدولة ،وغابت
الجماعة (ما آمن بي من بات شبعان وجارم جائع إلى جنبه وهو يعلم به( ،)1أيما أهل
عرصة أصبح فيها امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة هللا تعالى.)2
سادساً ـ التكافل والتراحم:

يهمنا أن توطد الدولة نفسها على تحمل العبء األكبر من سهم المعونة الوطنية ،ومن
سهم التعليم والصحة واإلسكان ،والتعويض العائلي لألسر الكبيرة ـ التخطيط الرسمي
يسير في االتجام المعاكس ـ إال أن جهود الدولة ال ت ني عن بناء وحدات المجتمع على
أساس من التكافل والتراحم االجتماعي ،وهذا مطلب أساسي لبرنامجنا في المشروع

الوط ني ،حيث ينب ي أن يتربع نظام الزكاة الذي هو حق ال يقل في مكانته عما تفرضه
الدولة من رسوم وضرائب ،وربما يكون في إيجاد المؤسسات الوسيطة بين المعطي

وااخذ ،معنى نفسي نفيس طالما حرص اإلسالم عليه بحماية نفسية ااخذ من الشعور
بالدونية ،وطالما حض المعطي على أال يبطل صدقاته بالمن واألذى.
في المجتمع المتكافل المتراحم ،الذي يميت الفقر والحاجة بين ظهرانيه ،تنطلق المسيرة

مؤزرة في طريقها اإلنساني الحاني ،نحو مشروعها الحضاري الرشيد.

سابعاً ـ التقوى:
التقوى بمعناها اإليجابي ،هي الخلق الجامع لخالل :الصدق واألمانة والوفاء واإليثار
والتضحية واإلحسان واإلتقان في العمل ،والحرص على الوقت واإلنجاز والجرأة في
الحق ،والرفض لكل أشكال الظلم .امتثاال ألمر هللا تعالى ،واجتنابا لنهيه ،وابت اء ما
عندم .كل هذم الخالل ،بدأ الناس يفتقدونها في بنية مجتمع رانت عليه تراكمات من حالة
 1رواه اليفاين والبزار وحس ه السيولي.
 2رواه نيمح يف مس ه
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ال فلة وحب الشهوات والتخلف واالنهيار ،وزادته روح اللهفة (االستكثارية) المحمومة أو
حب الدنيا بالء على بالء.
ثامن ًا ـ قبول التحدي:

إن أمتنا أجمع ،وشعبنا العربي السوري بشكل خاص ،بحاجة إلى من يوقظ في قلبه
وعقله هذا الشعور بالتحدي ،وإلى من يدفعه إلى التفاعل معه بحركة مدروسة محسوبة،
ألن اإلخفاق يقود إلى اليأس والقنوط ،واإلخالد إلى مستسهل اإلنجاز يتركنا منسيين على

هامش الحياة.
و(قبول التحدي) هو حالة مجتمعية عامة ،تضع المجتمع بشكل عام في حالة من التوتر
اإليجابي البناء ،الذي يدفعه إلى اإلبداع واإلنجاز واإلتقان .ووضع المجتمع في الحالة
(تحت الحرجة) من التوتر اإليجابي تتطلب قد اًر أولياً من الحرية واألمن واالستقرار والثقة

والمسهولية .إن االستبداد يخلق حالة مجتمعية من اليأس والالمباالة ،ال يمكن أن تؤدي

إال إلى المزيد من االضمحالل والضياع.
إن الموقف السياسي الذي فرض على شعبنا حالة الخوف والقهر وانعدام الثقة ،سلبه
بذلب قدرته على التفاعل مع التحديات ،والتعاطي مع الشأن العام.

طريق المشروع الحضاري يبدأ من هنا من عمق الذات الفردية ،ومن قاع المجتمع العام،
بخطاب يمتلب مفاتح القلوب والعقول ،لينتقل بالمجتمع من حال إلى حال أفضل.

الفصل الثالث (تحديات اجتماعية)
أوالً :النمو السكاني
ال ريب أن قضية النمو السكاني هي إحدى القضايا الهامة عند الحديث عن أي
مشروع نهضوي ،ذلب أن الدولة الحديثة أصبحت تتحمل العبء االقتصادي األساسي
لتنشهة المواطن ،وصار عليها مسؤولية تقديم الخدمات في مجاالت التعليم والصحة
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والسكن وإقامة البنى التحتية للمجتمع ،وأخي ار تأمين فرص العمل لمواطنيها .إال أن هذم
القضية الهامة ال تنفصل عن قضية التنمية والتخطيط والتوزيع العادل للثروة وتوقف
الفساد.

ينتظم مجتمعنا العربي السوري في عداد المجتمعات الفتية والشابة .وهذا يعني أن جيل
الطفولة فيه يزيد أضعافاً مضاعفة على جيل الشيخوخة والكهولة .ويعتبر التفاوت في

التسارع بين عمليتي التنمية والنمو السكاني ،إحدى المشكالت المقلقة لكثير من دول

العالم الثالث ومنها قطرنا العربي السوري.
وفي محاولة للحد من هذا التفاوت بين القضيتين ،تطرح بعض المنظمات الدولية قضية
تحديد النسل كحل مفترض ،بيد أن هذا الحل يأخذ لدى المتدينين بعداً شرعياً دينياً
إضافة ألبعادم اإلنسانية والنفسية ،إذ أنه يبدو شكال من أشكال الوأد الخفي ،الذي تأبام

قيمهم وضمائرهم.
إننا نرفض هذم الحلول االفتراضية العقيمة ألننا ال ننظر من منظار أصحابها إلى الفرد
اإلنساني على أنه عبء على الدولة أو على المجتمع ،فهذم نظرة قاصرة تتعلق بنصف
الكأس الفارغ فقط ،بل ننظر إليه على أنه عامل من عوامل اإلبداع واإلنجاز ،وحمل
العبء الوطني في مرحلة الحقة من مراحل التربية واإلعداد ؟!
كما أن النظرة ال ربية إلى الفرد اإلنساني على أنه -شريب إضافي -في الثروة أو الموارد

الوطنية المحدودة ،هي نظرة فردية رأسمالية استهثارية ،تقوم على أساس تضخيم حقوق
الفرد على حساب المجموع ،إن تزيين حالة الطفل الواحد الذي ينال أقصى درجات
(الرفاهية) على حساب شقيقه الموؤود ،أو الذي لم يعط فرصته في الحياة ،هي أعتى
أشكال المنطق الرأسمالي القائم على األثرة واألنانية.
إن توجيهاً ثقافياً سليماً يجمع بين الحرص على توفير أساسيات الحياة الكريمة ألعضاء
األسرة شيء ،ولنقف عند لفظ كريمة ،والدعوة إلى تأمين الحد األعلى من الرفاهية

واإلمكانات للفرد الواحد على حساب الذي سيحرمون من حظهم في الحياة شيء آخر.
ورحم هللا زمان ًا كانت األسرة تقتسم اللقمة ،وكان األ

الص ير يلبس من ثياب أخيه

األكبر .إن وجود أ لإلنسان معنى يستحق أن يضحي الفرد من أجله ببعض رفاهيته،

وما ينطبق على األسرة الص يرة يمكن أن ينطبق على المجتمع بأسرم.
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إننا نرى في اإلنسان ،وجوداً مكرم ًا يستحق الوجود لذاته ،وأنه هدف سام من أهداف

الخلق المكرس أصالً لعبادة الخالق وللخالفة في األرض ( وما خلقت الجن واإلنس إال
ليعبدون ،ما أريد منهم من زرق وما أريد أن يطعمون ).وننظر بالتالي إلى الوجود
عبء
اإلنساني في إطار التكريم هذا على أنه نعمة وثروة وطنية وإنسانية أكثر منه
ً
ينب ي التخلص منه ،أو الحد من وجودم ،وندين كل محاوالت التفرد الرأسمالي بثروات
األرض ،التي تهدر في غير مصارفها الطبيعية على أشكال من الترف البحثي ،والسلع
االستهالكية ،على حساب وجود ااخرين وجوع الجائعين وحاجة المحتاجين.
إننا نتفهم ربط المنظمات العالمية بين النمو السكاني والتنمية ونتقبله ،ولكننا ال نوافق
أن العالقة بين القضيتين عالقة عكسية! إننا نحكم نظرتنا اإلسالمية إلى قضيتي التنمية

والنمو السكاني من خالل الحديث النبوي الشريف( :ثم يؤمر الملب بكتابة أربع :عمله

ورزقه وأجله وشقي وسعيد) ،فكل مخلوق قدر هللا له الوجود ،قدر له رزقه المكتوب طيلة

حياته ،ومن خالل الحديث ااخر( :لن تموت نفس حتى توفى رزقها وأجلها ،فاتقوا هللا

وأجملوا في الطلب) ،ومهمة الدولة أن تعمل على تهيهة هذا الرزق ،والتخطيط له ببرامج
وخطط تنمية.
وفي رؤيتنا الحضارية لموضوع النمو السكاني نؤكد على ما يلي:
-1

ضرورة المحافظة على كيان األسرة وتماسكها ،والتصدي للدعوات التي تحاول
النيل من بنائها ليحل مكانها الفوضى واالضطراب واالنحالل الخلقي.

-2

أن التوعية العامة في بناء الثقافة السكانية  -على أسس علمية فردية وعامة ،من

ظروف الفرد والبيهة ،والتقدير المتوازن إلمكانات التربية والرعاية في ظروفها
الطبيعية -هي الضابط المعياري لسلوك الفرد ،في إطار المجتمع.

-3

أن التزام خطة علمية للتنمية في قطرنا العربي السوري -يتم من خاللها ضبط
مدخالت التنمية وبرامجها وآلياتها -كفيل بأن يجعل هذا القطر قاد ار على تأمين

مستوى كريم من الكفاية اإلنسانية ألبنائه حاض ار ومستقبال،
-4

أن كل الدعاوى التي تطلق على عدم كفاية كوكبنا (األرض) ألبنائه ،إنما هي

دعاوى رأسمالية سببها حمى التملب في نفوس بضعة أفراد يحتجزون أقوات
الشعوب ويتصرفون بمصائرهم ،ويريدون أن ي لقوا في وجه اإلنسان الطريق إلى
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الوجود والحياة( ..وقدر فيها أقواتها)( ،وإن من شيء إال عندنا خزائنه ،وما ننزله
إال بقدر معلوم) ،فقبل مائة عام مثال لم يكن للنفط دور في دعم الثروة العامة
لقطرنا ،وها هو يتحول اليوم ليحقق أكثر من  %6من الثروة الوطنية ،فصادرات
النفط باألرقام للعام 2003م هي 114.272مليار ل.س من أصل 188.661
مليار ليرة مجموع الصادرات كلها ،فمن الذي جاء بالنفط إال رب العالمين –له
الثناء والمجد-؟
-5

إن عدم تحقيق نمو في الناتج المحلي يعد أبرز مؤشرات التنمية المتدهورة في
قطرنا ،فقد جاء بالنص الصريح في مشروع اإلصالح االقتصادي الذي طرحته
الو ازرة السورية السابقة ما يلي( :ويهدف البرنامج من خالل هذم الفترة –خمس
سنوات -إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي بحيث يبلغ  %6في نهاية
البرنامج...حيث أشار البرنامج إلى أن معدل النمو خالل عقد التسعينات بلغ نحو
 %5.6مع تأرجح كبير بين السنوات ،ويالحظ معدو التقرير أن وسطي معدل
النمو ووسطي تزايد السكان يكادان يتعادالن ،مما يشير إلى عدم تحقيق نمو

فعلي) .1نسوق هذا ألولهب الذين روجوا ألكذوبة استقرار النظام االستبدادي
الشمولي السابق في سورية ،حيث أن مقياس االستقرار الحقيقي للمجتمع والدولة
والسلطة الحاكمة يقاس بمدى التقدم في قضية التنمية ،ال بت ول أجهزة الرعب
والكبت واإلقصاء فيها.
هذا وال بد من اإلشارة إلى أمور ثالثة أساسية في هذا الصدد:

األول :محاربة الفساد ،فالمفسدون في األرض الذين ينهبون ثروات األمة ،ويتحكمون

في مفاصلها .هم أبرز أعداء الوطن ،ومحاربتهم هي نقطة االرتكاز األولى في عدالة

التوزيع ،وإيصال الحقوق إلى أصحابها .وكم ذكر المسؤولون أن عشرين بالمائة في
سورية تتحكم بثروة ثمانين بالمائة من الشعب البائس.
الثاني :تحقيق تكافؤ الفرص ألبناء الوطن جميعا .ومكافحة البطالة في برنامج عملي
مدروس ،يفتحان الطريق أمام بناء اقتصادي واعد.

 1جري ة شرين يف 2003/5/27م
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الثالث :تطبيق نظام الزكاة اإلسالمي ،ونظام النفقات والصدقات الذي يحقق في النهاية
الوفرة ،ويقضي على الفقر ،كما قال علي رضي هللا عنه( :إن هللا فرض في أموال

األغنياء ما يسع الفقراء ،وما جاع فقير إال بما ط ى به غني.
ثاني ًا :التعددية العرقية والدينية وتحدي الوحدة الوطنية
يتكون النسيج االجتماعي السوري من أكثر من عشرين مجموعة من الطوائف الدينية
والعرقية ،وتنظر الجماعة إلى هذا التنوع على أنه عامل قوة وغنى ،وليس عامل تفتيت.
وقد شارك في تاريخ سورية الحديث رجاالت من مختلف األعراق والطوائف ،ألنهم كانوا

يحملون األهلية والوفاء واالنفتاح على ااخرين ،كما شارك في قوائم اإلخوان المسلمين
االنتخابية في السابق مرشحون من غير المسلمين ،وما وقع من إشارات للطائفية في

مرحلة األزمة بين الجماعة والنظام السوري كان يستنكر واقعا لم تكرسه الجماعة ،ولم
تبشر به ،وقد آن األوان ألن تختفي الممارسات الطائفية من سورية ،وتحل محلها قيم
التسامح واالنفتاح.
إن اإلشارة إلى الواقع الطائفي ،ونقد الممارسات الطائفية والحديث عنهـا ال يعنـي الوقـوع
في فخها أو ممارستها ،وهذا موقف آخر م لوط ،ومجاف للحقيقة ،طالما عوملنا على أساسه
إن حقيق ــة الممارس ــة الطائفي ــة ف ــي قطرن ــا واقع ــة مس ــتعلنة ،1ال تقب ــل المجاح ــدة ،ويكف ــي
للش ــهادة عليه ــا تتب ــع اإلحص ــاءات العام ــة ف ــي مفاص ــل البني ــة الوطني ــة :العس ــكرية والسياس ــية

واإلدارية والديبلوماسية والعلمية .وستكون نتائج اإلحصاءات الفاقعة ناطقـة بكـل الحقـائق التـي
تســيء وتريــب .ولقــد خلفــت سياســات التمييــز الطــائفي فــي نفــوس أبنــاء قطرنــا شــعو اًر بــالم اررة
واألذى ،وبالذل والمهانة .بل تعدت السياسات طورها ،حين غدت تهمة إثارة النعـرات الطائفيـة

تهمة يوصم بها كل من ينادي باإلصالح العام.

أمــا فــي إطــار التعدديــة :العرقيــة ،الكرديــة والتركمانيــة والشركســية ،فــال نــرى مــن منظــور

إســالمي فــي هــذم االنتمــاءات مشــكالت أقليــة تحتــاج إلــى عــالج ،بقــدر مــا نــرى خصوصــيات
 1مع ني ا رك يف السياق ذا ه نين ما يصيب نيب اء الولن نيمجع من غنب وظل ا يصيب سعة نيعشار نيب اء اليائفةا حيث يكون املستأثرون قلة قليلوة مون
ا مراد.
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أنبتهــا واقــع متخلــف ومســتبد فكانــت شــكالً مــن أشــكال االحتجــاج عليــه ،وعنــدنا فــمن المطالبــة

ب ــالحقوق ف ــي س ــياقها ال ــوطني ،مطالب ــة عام ــة تش ــمل أبن ــاء ال ــوطن جميعـ ـاً .وم ــا يـ ـزال الثاب ــت
اإلسالمي يشكل مظلة أبعد مدى تشتمل على أبناء األمة أجمع :اإلنسان والتطلعات.

ومن هنا ترى الجماعة أن التعامل مع التنوع العرقي والطائفي يقوم على عدة مبادئ:
 -1احترام حرية العقيدة والعبادة التي كفلها اإلسالم بشكل بين وجلي (ال إكرام في الدين
قد تبين الرشد من ال ي).
 -2تعميق روح الحوار والتسامح واالنفتاح على ااخر والتأكيد على أن لكل طائفة الحق
في االحتفاظ بمعتقداتها الخاصة ،وأن يكون لها دورها الوطني األصيل.

 -3التوازن في النظرة إلى التدين والطائفية ..فالتدين نزعة أصيلة في النفس البشرية،
والتزام بعبادات وسلوكيات وقيم إنسانية رفيعة ،وتواصل مع ااخر ،وحوار معه،
بينما الطائفية تعصب وان الق وخوف من ااخر ،وكرم له ,وهي من آثار غياب
الفهم الصحيح للدين ،ال أث ار من آثار التدين.
 -4تعميق روح المواطنة ،واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ،وكذلب اعتماد
مبدأ الكفاءة وتساوي الفرص أمام جميع المواطنين 1للمشاركة في مؤسسات الدولة
السياسية واالقتصادية والتعليمية والعسكرية واألمنية.
 1يف البيان الذي ق م به السباعي رمحه هللا على جل ة ال ستور واجمللس التأسيسي –الذي حتول للفملان السوري -بتاريخ  1369/3/21وا
 1950/2/8م جاء اقرتاحه رمحه هللا ضامة املادة اليت قولئ مماملوال ون متساوون يف احلقوقا ال حيال بني موالن وبني الوصول ىل نيعلى م اصب
ال ولة بسبب ال ين نيو اجل س نيو اللغة)
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الباب السادس (السلطة)

تشكل السلطة العنصر الثالث من عناصر الدولة الحديثة ،وهي العنصر الذي انتقل بالحياة
اإلنسانية من حالتها البدائية إلى حالة الحياة الجماعية المنظمة.

الفصل األول -السلطة :الحق والمشروعية

البد أن نعلن قناعتنا المبدئية بمجموعة من الحقائق:
الحقيقة األولى :األمة هي مصدر الواليات

أن األمة دائماً هي مصدر الواليات ،ومنها يستمد صاحب الوالية شرعيته ،ولقد كانت الكلمـة

األولــى لخليفــة المســلمين األول غايــة فــي اإليجــاز (أيهــا النــاس وليــت علــيكم ولســت بخيــركم)..
فلم ير فيها حقاً مكتسباً ،ولم ير في نفسه فذاً ممي اًز على العالمين.
الحقيقة الثانية :أن الفطرة السوية هي ميزان الحق األولي

أن الفطرة السوية هي ميزان الحق األولي (بل اإلنسان على نفسه بصيرة ،ولو ألقى

معاذيرم) (استفت قلبب ولو أفتاك وأفتوك.)..
ولكن لما كانت النفس اإلنسانية عرضة للزيغ والميل واالنحراف ،فقد تأكدت معالم (الحق)
و(الباطل) في شرعة اإلسالم بالنص الشرعي على هذم المعاني ،وكان هذا التأكيد بمثابة
قطع ألي شكل من أشكال النزاع حول قيم الوجود األساسية.
وفي إطار هذا الفهم يتبدى هذا الحق األصيل في منظومة من القيم المطلقة التي ال يمس
جوهرها زمان وال مكان ،وال يعدو عليها إنسان إال وقد ارتكس وانتكس في إنسانيته ،وهو
معنى (أسفل سافلين) الذي أشار إليه القرآن الكريم (لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم ثم
رددنام أسفل سافلين )1ولكن البد للحقائق المجردة المطلقة دائماً من لبوسها (الزماني)

(المكاني) ،الذي تتجلى فيه حقائق ملموسة حية ،وهذم المالبسة بالزمان والمكان ،هي التي

تجسد الفرق بين جوهر القيم المجرد المطلق ،وبين صورها العملية في حياة الناس .وهذم

الصور هي التي أطلق عليها القرآن الكريم مصطلح (المعروف ،والمنكر) .بينما أطلق
 1التنيئ اآلية 5-4
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الفقهاء على غايات األحكام وعللها النهائية مصطلح (مقاصد الشريعة) .فمقاصد الشريعة
علة الكثير من األحكام ،وعليها دورانها.
وإذا كان الفقهاء قد اجتمعوا (على أنه ال ينكر ت ير األحكام بت ير األزمان) ،فمن المقاصد
الشرعية تعتبر األصل الذي تدور عليه هذم األحكام.
وقد انتظمت مقاصد الشريعة عند سلف األمة في كليات خمس رئيسية هي :حفظ الدين
والنفس والعقل والعرض والمال .وهي منظومة مفتوحة غير م لقة ،قابلة للزيادة ،كما أنها
قابلة للتشعيب والتطوير.
وخالص ــة م ــا نري ــد التأكي ــد علي ــه ف ــي ه ــذا المق ــام ه ــو أن الس ــلطة ف ــي تص ــورنا اإلس ــالمي ،ال
تتحـرك فـي فـراغ بـل إنهــا تتحـرك فـي دائـرة مـن الثوابــت التـي تعتبـر األســاس ألي حيـاة إنســانية

رشــيدة وقويمــة .وأن دعــاوى (الفرديــة) و(الحريــة) عنــدما تخــرج عــن مرتســماتها اإليجابيــة ،تقــود
إلى الفوضى واالضطراب والضياع.
وعلى أساس من مقاصد الشريعة العامة ،تستطيع السلطة أن تتحرك في سن التشريعات أو
القوانين في إطار المصلحة العامة لألمة ،وبهدي النصوص الشرعية التي جاءت عامة
ومجملة حيث اقتضى المقام العموم ،وجزئية مفصلة حيث احتمل المقام ذلب.
الحقيقة الثالثة :مواصفات الفرد القائم بمهمة التمثيل االجتماعي والسياسي

في مواصفات الفرد القائم بمهمة التمثيل االجتماعي والسياسي ،حيث إن مقام الممثل ،هو

مقام النيابة عن األمة والمجتمع في حماية مصالحها ،وتحقيق أهدافها ،وإدراك المصالح
والمفاسد في سيرورة حياتها ،وهي مهمة ليست تشريفية ،وال بروتوكولية ،وال تظاهرية .إن
قوانين جائرة اعتمدت في بناء المؤسسات البرلمانية كانت ترمي إلى أنواع من الدعاية
السياسية أو الحزبية أكثر من حرصها على مصلحة الوطن ،وخير أبنائه العام .إن نظرة
سريعة على جداول أعمال بعض المجالس التمثيلية وق ارراتها ،ومداخالت بعض أعضائها مما
يدخل في باب المضحكات المبكيات.
وإذا كانت معادلة التمثيل محكومة دائماً بالوعي العام ألبناء الوطن ،فمن هذا يعود بنا

تلقائياً إلى ما قدمنام في بناء الفرد والمجتمع القادر على تحمل مسهوليته الوطنية ،من خالل
حر وبناء يقوم على عنصري الكفاءة واألمانة ،بعيداً عن كثير من الوالءات الموروثة
اختيار ّ
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أو المستحدثة التي ال تقدم المصلحة العامة ،وال تكاد تعترف بها ،فمن (القوي األمين) عماد
كل إصالح.

الفصل الثاني -السلطات الثالث ومكانتها في بناء الدولة
فـ ــي مسـ ــيرة الفكـ ــر السياسـ ــي اإلنسـ ــاني ،اسـ ــتقر بنـ ــاء الدولـ ــة علـ ــى دعامـ ــات ثـ ــالث :السـ ــلطة
التش ـريعية والس ــلطة القض ــائية ،والس ــلطة التنفيذي ــة ،واعتب ــرت ه ــذم الس ــلطات وح ــدات مس ــتقلة،
وتعمـل بشــكل متـواز ،علــى تحقيــق العـدل ومنــع الظلــم ،وفـتح ســبل التطــور أمـام المجتمــع ،كمــا
أشــير إلــى الصــحافة بأنهــا ســلطة رابعــة ،كمــا أشــير إلــى المجتمــع المــدني بمؤسســاته السياســية
واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أنــه ســلطة خامســة ،وتعــدد الســلطات يعــين علــى توزيــع المســهولية
وكسر حدة احتكارها من قبل سلطة واحدة.

في فصل السلطات
اعتبـر مفهــوم فصــل الســلطات ،ركيـزة مــن ركــائز بنــاء الســلطة فــي الدولــة الحديثــة ،وهــو مفهــوم
لــيس غريب ـاً عــن إرثنــا السياســي ،حيــث عــرف فــي تاريخنــا اإلســالمي خضــوع الخلفــاء وال ـوالة
لقضاء القضاة ،ونزولهم على أحكامهم ،وفي تميز أولـي الـرأي (السـلطة التشـريعية) عـن أولـي

األمر (السلطة التنفيذية) ،كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي هللا عنه.

أوالً ـ السلطة التشريعية
في رؤيتنا لبناء السلطة التشريعية ،وحركتها سنتوقف عند مشكلتين رئيسيتين:

المشكلة األولى :ما يثار مـن تنـازع حـول مفهـوم (الحاكميـة) و(التشـريع) حيـث يخلـط الكثيـرون
بين المفهومين فيصادر الـبعض حـق التشـريع علـى األمـة بـدعوى (الحاكميـة) ويـرفض آخـرون

(الحاكمية) ألنها تتلبس في أذهانهم بالتشريع.
والمشكلة الثانية :ما يثار حول التصويت الـديمقراطي مـن اعتبـار آراء كـل عضـو فـي المجلـس

التمثيلي ب ض النظر عن اختصاصه ،ينما يرى آخرون أن الشـورى فـي القضـايا التخصصـية

تتطلب استشارة أهل االختصاص والخبرة دون غيرهم.
في مفهوم الحاكمية:
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يعلم المسلم أن هللا سبحانه وتعالى قد قصـر أمـر الحكـم عليـه وحـدم (إن الحكـم إال هلل أمـر أال
تعبــدوا إال إيــام) ولكــن جملــة األحكــام الربانيــة ،تتمثــل فــي قواعــد عامــة مجملــة ،تــرك للمســلمين
أمــر االجتهــاد مــن خاللهــا ،والبنــاء عليهــا ،إلــى جانــب منظومــة مــن األحكــام التفصــيلة كانــت
دائماً أساساً لبناء فقهي ،يعطيها صـي تها الزمانيـة والمكانيـة ،ومـن هنـا كـان هـذا البنـاء الفقهـي
الضخم في التراث اإلسالمي.

وبالتــالي فقــد تحــدد دور المجتهــد المســلم علــى مــر العصــور فــي البنــاء علــى القواعــد األساســية
لألحكام الربانية لوضع الصيغ القانونية التـي تحقـق المقاصـد العامـة للشـريعة أوالً ،وفـي صـوغ

األحك ــام التفص ــيلية مث ــل أحك ــام األسـ ـرة أو الميـ ـراث أو الجناي ــات أو البي ــوع ،وص ــوغ القـ ـوانين
الضابطة لألطر والجزئيات التي تحقق المصالح.
في معادلة التمثيلية واالختصاص:

اعتبرت المجالس التمثيلية الصي ة األمثل للتعبير عن اإلرادة العامة لألمة تحت
عنوان عريض حمل عنوان (الديمقراطية) وعني بها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ،من خالل
المجالس التمثيلية ،ولكن التمثيلية تخضع في جميع المجتمعات والشعوب لمعطيات متعددة،
تتجاوز معاني الكفاءة في كثير من األحيان ،لتخضع لمنطق الرأي العام المحكوم بسلسلة
من المؤثرات ،وفي مقدمتها الدعاية االنتخابية وفي نهايتها سلسلة من العالقات الشخصية
واالجتماعية والظرفية.
ومع كل السلبيات التي يمكن أن تقال عن التمثيلية ،فمنها تبقى الصي ة األمثل
للتعبير عن رأي المجموع ،ولكنها ال تؤدي بالنتيجة إلى الصي ة األمثل في دراسة القرار
الصحيح ،وتوظيفه في مصلحة المجموع .ومن هنا فمننا في مشروعنا الحضاري ،مع تمسكنا
بالصي ة التمثيلية للتعبير عن رأي المجموع ،والحد من سيطرة مجموعة من المتنفذين على

القرار العام .نلح دائماً على ضرورة أن يكون هناك في دراسة أي قرار ،مجال لمداخلة شورية
من أصحاب االختصاص ،وفي كل فن برجاله ،بحيث ال تكون هناك مجموعة من الق اررات
المتضاربة التي ال تقدر مصلحة األمة حق قدرها ،ويمكن في هذا أن يصبح تمثيل األمة في

مجلسين ،أحدهما للشورى والتشريع ،وثانيهما لتحقيق مصالح الشعب من خالل ممثليه ،كما
هو قائم في عدد من الدول العريقة في الديمقراطية.
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ومن الضروري أن نؤكد ،أن حرية االختيار ،ونزاهة عمليات الترشيح واالنتخاب ،هي
الكفيلة بالحد من سلبيات التمثيل العام ،وبتقديم المخلصين القادرين على تقديم مصلحة األمة
على مصالحهم الذاتية .إن المجالس الصورية التي تعتبر في المجالس التمثيلية تبادل
المصالح مع الحاكم في خالل سياسات الملق والمداهنة مقابل بعض المكاسب الص يرة ،قد
وأدت كل أمل لألمة في الخالص والنهوض.

ثانياً ـ السلطة القضائية
تعتبر السلطة القضائية مرجع األمة األساس في تحقيق العدل ،ومالذها من كل أشكال

الب ي والظلم .والظلم ليس فقط ما يمارسه قوي على ضعيف ،أو غني على فقير؛ بل إن
للظلم أشكاله المعنوية التي تتجاوز في كثير من األحيان أشكاله المادية .كما أن الظلم الذي

تمارسه المؤسسات العامة ،ضد األفراد أو الجماعات ،هو الذي يشيع الفساد ،ويحاصر
الناس في زوايا القهر والشعور بالمهانة ،ويدفعهم إلى حاالت من السلبية والالمباالة.

فال سلطان على القاضي إال القانون ،1وهذم السلطة القضائية المستقلة هي الركن الـذي يـأوي
إليه القاضي في انحيازم دائماً إلى جانب الحق والعـدل ،ورفضـه لكـل أشـكال الضـ وط الماديـة

والمعنويـ ــة التـ ــي يمكـ ــن أن تمـ ــارس عليـ ــه بمعطيـ ــات الترغيـ ــب والترهيـ ــب ،ولقـ ــد حفـ ــل تاريخنـ ــا
اإلســالمي بأمثلــة ني ـرة لقضــاة حــاكموا الخلفــاء الــذين أســندوا إلــيهم مهمــتهم ،وحكم ـوا علــيهم ال

لهم ،وكانت مرجعيتهم األولى ،قوة (الحق) الـذي يمثلـون ،دون أن يأخـذوا باعتبـارهم أن سـلطة

فوق سلطتهم ،وأن مستعلياً يمكن أن يخرج على حكمهم.

في مبدأ (فصل السلطات ) اعتبر القضاء سلطة مستقلة قائمة بذاتها .ولكن حين تذوب هذم
السلطات في سلطة ،وهذم السلطة في (فرد) ،ال يبقى للشعوب وال للمظلومين أو المحرومين

من عاصم سوى ضمير القاضي وتساميه فوق كل الص ائر الذي تسعى الرتهان الص ار
من بني اإلنسان.

في عالمنا اليوم حيث تردى كل شيء ،نشهد ساحات قضاء غاب عنها  :الحق والعدل

مشدودة بخيط مهمته أن يق أر أحكاماً كتبت
وغاب عنها القانون والضمير ،وغدا القاضي دمي ًة
ً
له بخط رديء !!
 1املستم من الشريعة نيو الذي ال يتعارض معها
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إن نقطة اإلسناد األولى في إصالح القضاء إنما تكمن فـي تحديـد مرجعيـة القاضـي ،ومصـدر

سلطانه ،وقوته .ويبقى استقالل القضاء بدونها شعا اًر يردد ،دون مضمون.

إصالح القانون

إن حديثنا عن إصالح القانون ينب ي أن يقع في إطارم العام من التشريع القائم على العدل
واإلنصاف والمساواة بين الناس ،كما ينب ي أن يقع في إطارم من سياسة (الردع) التي تتبعها

ا لدول لكف بأسها بعضها عن بعض ،ثم تت افل عنها في كف بأس المجرمين عن المجتمع.
إن مشروعنا النهضوي يركز في إصالح القضاء على التشريع الجنائي الرادع ،الذي يطبق

في أطرم الشرعية العامة .وفي دائرة التطبيق التكاملي ألحكام الشرع كلها :مدنية واجتماعية
وسياسية .إننا مع إيماننا المطلق بربانية التشريع الجنائي اإلسالمي ،وكفاءته المطلقة في
تأمين الحياة اامنة ألبناء المجتمعات ،نعتقد أيضاً أن لهذا التشريع أجواءم من الصيانة

والكفاية والحذر التي يمكن أن يطبق فيها ،ويبقى التشريع الرادع مطلبنا األساس في كل

مرحلة من مراحل الطريق إلى مجتمع العدل والتكافل والطهر والنقاء ،بعيداً عن مجتمع

الجريمة والخوف الذي يهدد حياة الناس .فاإلسالم قبل أن يأمر بمقامة حد السرقة :أمر بميتاء

الزكاة ،وإقامة العدل والتكافل في المجتمع .وقبل أن يأمر بمقامة حد الزنا :أمر بتزويج
األيامى ،وتيسير االرتباط بالحالل.
القضاء العرفي:

يشكل القضاء العرفي (أحكـام الطـوارئ) بكـل تسـمياته ومرتسـماته شـكالً مـن أشـكال

العــدوان علــى حقــوق اإلنســان األساســية فــي الــدفاع عــن نفســه ،وبيــان حقيقــة موقفــه
مما ينسب إليه من فعل أو قول ،فحـق المـواطن فـي محاكمـة عادلـة ،وقـاض عـادل

بوجود هيهة دفاع حقيقية ،هي بعـض الحقـوق العامـة التـي أقرتهـا الشـرائع والمواثيـق

الدولية .إننـا فـي مشـروعنا الحضـاري لسـورية المسـتقبل نقـوم تجربـة القضـاء العرفـي
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(االســتثنائي) ،علــى أنهــا نافــذة للشــر ،اســتهانت بحيــاة النــاس وأع ارضــهم وأم ـوالهم،
فقتلــت واعتقلــت وســلبت ،وكــان لهــا أثرهــا الســيل فــي إشــاعة الخــوف والــذعر بــين

المواطنين ،إن الرائعة العمرية التي كتبها ألبي موسى األشـعري ،فـي القضـاء ،والمسـاواة بـين
أبنـاء الـوطن الــذي مارسـه المسـلمون حتــى ليقـول عمـر للقبطــي الـذي جـاء محتجـاً :خـذ الســوط
واضرب ابن األكـرمين ،هـو المـنهج الـذي يجـب أن يسـود فـي تأسـيس قضـاء عـادل ،يـأمن فيـه

المظلوم ويهابه الظالم .إن إل ـاء جميـع أشـكال القضـاء العرفـي ،مهمـا تكـن دواعيـه هـي إحـدى
ركائز مشروعنا الحضاري ،لبناء السلطة القضائية القوية والمستقلة .ويلحـق بالقضـاء العرفـي،

جميــع القـوانين واألنظمــة ذات الطبيعــة العرفيــة أو االســتعالئية التــي ترفــع النــاس بعضــهم فــوق
بعض ،تحت تسميات وهمية ما أنزل هللا بهـا مـن سـلطان ،فتبـيح دمـاء النـاس بسـبب انتمـائهم:
العرقــي أو المــذهبي أو السياســي ،وتجعــل لآلخـرين الوصــاية علــى الدولــة والمجتمــع بمثــل هــذا
االنتماء.
المحاماة:

الحر في صيانة الحريات ،والدفاع عن الحقوق العامة للمواطنين ،ال
إن دور المحامي ّ
تقتصر على ساحات المحاكم ،أو على من هم في قفص االتهام ،بل تتعدى ذلب للدفاع عن

الحقوق العامة لجمهور الشعب ،هذم الحقوق المتمثلة في الحريات العامة بكل أبعادها:
العقائدية والسياسية واالقتصادية ،وبالتالي فمن من أخص خصوصيات نقابة المحامين ،أن
تأخذ على عاتقها ،مهمة الدفاع عن إنسان الوطن من كل ظلم أو ضيم يقع عليه.

ثالثاً ـ في السلطة التنفيذية
تمثل السلطة التنفيذية ،الوجه المادي للدولة ،والجهة المباشرة للمجتمع فيها ،والمتحملة
لعبء الموقف والقرار وتبعاته .وإذا كانت مرجعية السلطة التنفيذية في األصل ،شأنها شأن
بقية السلطات .قوة اإلنابة العامة ا لتي تحصل عليها من المجموع أو من ممثليه ،فمن الواقع
األليم في عالمنا العربي وفي قطرنا بشكل خاص ،أن هذم السلطة ،قد قفزت على معطى
الشرعية التاريخي المقرر نظرياً لتستمد قوتها مباشرة من القوة المادية المتمثلة في الجيش
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الذي أسس ابتداء للدفاع عن الوطن والمواطنين ،ال لتطويعهم .وهذم القوة العسكرية اشتقت
قوة أكثر تخصصاً في تطويع الناس أطلق عليها تجاو اًز لقب (السلطات األمنية)!! وهي إلى
إشاعة الخوف والذعر في قلوب المواطنين أقرب منها إلى إشاعة األمن.

وإذا كان حديثنا عن السلطة التنفيذية يعني الحديث عن وجه السلطة المادي ،فمنه ينطبق
على هذم السلطة كل ما قررنام في حديثنا عن الدولة الحديثة بمفاهيمها :التعاقدية،
والتداولية ،والمؤسساتية.
إن التكامل في مشروعنا الحضاري ،يجعلنا نؤكد أن صالح السلطة التنفيذية ،إنما هو نتيجة
لجملة من المقدمات التي تحدثنا عنها في األطر السابقة ،كما أن صالح هذم السلطة في

القياس المعياري لصالح الفرد والمجتمع والدولة ..فمذا اعتبرنا السلطة التشريعية الرأس الذي

يفكر ويدبر ويقدر ،والسلطة القضائية الحارس الذي يحمي ويصون البناء الداخلي من الب ي
والظلم ،فمن السلطة التنفيذية هي القلب الذي يضخ في جميع مرافق الدولة دماء الحياة،
ويبقى إغراء (السلطة) ،وإغراء (النفوذ) مدخالً من مداخل الفساد .وال حماية من ذلب إال
بتقوية اإليمان واألخالق.

الجيش والقوات المسلحة:

يعتبر الجيش حصن الوطن ودرعه ،والمدافع عنه أرضاً وثروة وإنساناً ،ضد أطماع ال زاة
وال اصبين .ولقد كان لجيشنا العربي السوري منذ تأسيسه دورم المشرف في الدفاع عن
حياض الوطن ،وفي التصدي للم تصب الصهيوني ،طيلة عقد الخمسينات ،مما يمكن أن
يشكل موضوعاً مستقالً يجلي بطوالت القوات المسلحة السورية ضباطاً وضباط صف،

وجنوداً.

وفي فترة تحول غير حميدة ،وضع الجيش السوري أداة للسيطرة والقمع ،ووسيلة لالنفراد
بالحكم.
إن أول معالم اإلصالح في بنية الجيش ،أن يعود الجيش إلى مهمته األساسية المنوطة به:
درعا وحصنا ومالذا ،ومقدمة تحرير لألرض واإلنسان .وحين يصوب الجيش بصرم صوب
الوطن المحتل ،سيجد جماهير الشعب بكل فهاتها وانتماءاتها تتمرس خلفه إسناداً صادقاً

ومخلصاً بال حدود.
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إن تسليح الجيش العربي السوري ،التسليح الالئق به ،والمساعد على تحمل تبعات المسهولية

الملقاة على عاتقه ،وتعدد مصادر التسليح ،والجد واالجتهاد في تحقيق حالة التوازن
االستراتيجي التي أشرنا إليها في مكانها ،إلى جانب االهتمام بالتدريب الالئق ،الذي يصنع

الجندي العربي السوري المؤهل سلفاً بكل صفات الرجولة والشجاعة واالنضباط ،كل هذم
األمور ،من األسس العامة لبناء الجيش القوي القادر على القيام بمهامه.
السلطات األمنية:
تعتبر السلطات األمنية من المؤسسات األساسية في بناء الدولة ،والمحافظة على أمن الـوطن
والم ـواطن ،وتتركــز مهامهــا األساســية فــي جانبهــا الوقــائي ،فــي تعقــب جواســيس العــدو ،وفــي
التص ــدي ألش ــكال الحـ ــرب النفس ــية ،كم ــا ينـ ــاط به ــا تتبـ ــع الث ـ ـرات ف ــي بنيـ ــان الع ــدو ،وجمـ ــع
المعلومات االستطالعية عـن واقعـه العسـكري والسياسـي ،ومبادلتـه الحـرب النفسـية بـأخرى مـن

نوعها.
ولكن حـين تنقلـب (العقيـدة العسـكرية) ويصـبح المـواطن هـو العـدو ،والتفـنن فـي تعقبـه ومراقبتـه

ومحاس ــبته ه ــو الشـ ـ ل الش ــاغل له ــذم األجهـ ـزة ،تك ــون المعادل ــة ق ــد انقلب ــت أرسـ ـاً عل ــى عق ــب،
ويدخل الوطن في متاهة الخوف والرعب والشب والتوجس.

إنه في أي محاولة نهوض حضاري ،ال بد أن يخرج الوطن من أيدي فهة محدودة كائنة من

كانت ليعود إلى أيدي أبنائه جميعا بدون أي تمييز أو تسلط .إن ت ول السلطات األمنية

على الواقع السياسي واالقتصادي والثقافي قد تسبب في عملية ارتكاس خطيرة ،تتحول فيها

الدولة كلها إلى دولة أمنية ال دولة قانون.
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الباب السابع (في النظم والمناهج)
وض ــع اإلس ــالم األس ــس العام ــة للحي ــاة اإلنس ــانية بك ــل جوانبه ــا ،وأس ــس لحي ــاة إنس ــانية رش ــيدة
ارضــية ،وكــان التأســيس اإلســالمي عامـاً ومرنـاً وواضــحاً وبســيطاً ،ممــا أكســبه صــالحية دائمــة
لمت يرات الزمان والمكان.

وعندما نتحـدث عـن أسـس عامـة ثابتـة ،فمننـا نعنـي بالمقابـل أن اإلسـالم تـرك لإلنسـان أن يقـيم
عليها البنى التي تالئم عصرم ،وتحقق مصالحه.

لقــد طــور المســلمون ،منــذ العصــر األول ،وحســب األســس والقواعــد اإلســالمية ،نظم ـاً :إداريــة

وعسكرية ،وسياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانيـة .وكانـت عمليـات التطـوير هـذم تـتم ارتكـا اًز

علــى األســس اإلســالمية ،وتحــت تــأثير عــاملين اثنــين ،األول :المســتجدات الحضــارية والمدنيــة
التــي كانــت تفــرض نفســها علــى حيــاة المســلمين .والثــاني تجــارب ونظــم الشــعوب والحضــارات

الت ــي عرفه ــا المس ــلمون ،حي ــث ك ــانوا يس ــتفيدون م ــن تل ــب ال ــنظم والتج ــارب ف ــي إقام ــة البن ــى
الخاصة بهم على أساس اإلسالم.

فــي هــذم المنطلقــات النظريــة والفكريــة لمشــروعنا الحضــاري ســنتوقف عنــد اإلصــالح الدســتوري

وســيادة القــانون ،وعنــد قواعــد وأســس النظــامين السياســي واالقتصــادي ،كمــا ســنتناول المنــاهج
التربوية واإلعالمية من منظور مستقبلي لقطرنا العربي السوري.

الفصل األول ( اإلصالح الدستوري وسيادة القانون)

تعتبــر ســيادة القــانون عن ـوان الحيــاة اإلنســانية المتحض ـرة والرشــيدة ،وفــي حــال غيــاب

(سيادة القانون) عـن الحيـاة العامـة فكـل مـا يكتـب أو يقـال فـي مضـامير السياسـة ،عبـث ول ـو
وباطل.

فــي رؤيتنــا الحضــارية المســتقبلية ،أن الخطــوة األولــى فــي ســبيل اإلصــالح الدســتوري هــي فــي

تــوفير االحت ـرام التــام لنصــوص الدســتور ،والســمو بــه عــن أن يكــون ألعوبــة بأيــدي الممســكين
بالسلطة ،أو مادة لالمتهان يفصلها أصحاب السلطان على مقاساتهم.
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إن إض ــفاء الش ــرعية الحقيق ــة ،عل ــى ال ــنص الدس ــتوري ،م ــع م ــا يمك ــن أن يك ــون في ــه،

واحت ارم ــه االحتـ ـرام الالئ ــق ب ــه كوثيق ــة وطني ــة ال يق ــرب حماه ــا ،وال يتجاوزه ــا ق ــوي بقوت ــه ،وال
صاحب سلطان بسلطانه ،يولد في نفس المواطن أنه يأوي إلى ركن رشيد من الوقايـة الوطنيـة

التي تصون وجودم وتحمي حقوقه.

إن إقام ــة دول ــة (المؤسس ــة) الت ــي يس ــودها الق ــانون ،ه ــي ج ــزء م ــن المش ــروع ال ــوطني

الحضــاري العــام ،الــذي ينب ــي أن تتضــافر عليــه جهــود أبنــاء الــوطن جميعـاً ،فــي موقــف موحــد

تحــت اريــة الحــديث الشـريف (حتــى تــأطروهم علــى الحــق أطـرا) إنــه قبــل الخــوض فــي الحــديث

عــن مـواد الدســتور ،أو مفــردات القــانون ،ال بــد للجهــد الــوطني الجمعــي أن يتســاوق حتــى تقــوم

دولة الدستور ،ويعلو صوت القانون.

حتى حالة الطوارئ التي تعتبر استثناء دستورياً ،تبقى حالة لها أبعادها القانونيـة ،التـي
ال تســمح بــانفالت أمــر الــوطن ،وضــياع حقــوق الم ـواطن ،وجعــل حياتــه أو موتــه ،رهــن شــفتي
فرد ،أو إرادة طاغية.
ه ــذا وال ب ــد أن يمث ــل الدس ــتور الق ــيم العلي ــا لألم ــة ،والنظ ــام السياس ــي ال ــذي يحكمه ــا،

وحقــوق المـواطنين وواجبــاتهم تجــام وطــنهم ،وأن يكــون بعيــدا عــن الخــوض فــي الجزئيــات التــي
تضطر المشرع إلى النيل منه بالحذف والتعديل.

إن ــه بع ــد أن يأخ ــذ الدس ــتور موقع ــه ،وتعن ــون لس ــيادة الق ــانون إرادة الجمي ــع ،يبق ــى أم ــر

اإلصـالح الدســتوري ســهل المأخــذ قريــب المنــال ،وفــي رؤيتنــا الحضــارية ،ال بــد أن تشــترك فــي

ص ــياغة الدس ــتور إرادة شـ ــعبية جمعي ــة ،عبـ ــر مجل ــس تأسيس ــي تمثيلـ ــي ومتخص ــص ،ليكـ ــون
الدستور معب اًر عن إرادة المجموع.

ولكن الذي ينب ي أن نؤكد عليه ،أنه ال يجوز في أي حالة من األحوال ،أن يجور الدستور

على حقيقة المساواة بين الموطنين :أفراداً وجماعات وأحزاباً وتنظيمات .إن فرض الوصاية

على إنسان القطر ،وعلى العمل السياسي فيه ،من خالل الدستور القائم ،الذي تمخض عن

جهد سلطوي ،وإقرار لحزب معين أن يكون قائدا للدولة والمجتمع! لمما يشين واقع الحياة
السياسية في قطرنا العربي السوري ،ويؤثر سلباً على مكانته الحضارية بين األمم والشعوب.
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الفصل الثاني ( النظام السياسي)
أقــام اإلســالم نظامــه السياســي علــى ثالثــة أســس ،هــي( :التوحيــد ،واالســتخالف ،والشــورى)،
لتحقيــق المقاصــد العامــة للشـريعة فــي اإلطــار السياســي ،والتــي تتركــز فــي أهــداف أربعــة ،هــي:
(األمن ،والمساواة ،والعدل ،والحرية)
أوالً أسس النظام السياسي اإلسالمي

 1ـ التوحيد:
اإليمان باإلله الواحد الخالق الحي القيوم الرحمن الرحيم ،وإفرادم بالعبادة واالستعانة ،أول
حقيقة في هذا الدين (إياك نعبد وإياك نستعين) ،ومن هذم الحقيقة تشتق جملة من الحقائق

الكلية ،منها حقيقة أن هللا سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وفق نظام دقيق مقدر (إنا كل

شيء خلقنام بقدر .)1وتردف هذم الحقيقة أن هذا الكون وهذا اإلنسان خلق ل اية وهدف (وما
خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبين.)2
أساس التوحيد هذا يجعلنا نعيش دائماً تحت مظلة واقية حانية تقينا شرور أنفسنا وما يزينه
أصحاب الهوى المسيطرون على مفاصل القوة حيناً من الدهر ،ومن اإليمان باهلل سبحانه
وتعالى ،تتأكد في عقيدتنا ،أن ما شرعه هللا سبحانه وتعالى من قواعد أساسية وقيم عليا

ستبقى أساس الحياة اإلنسانية الرشيدة ،والوقاية التي تقي اإلنسان من االنحدار.

 2ـ االستخالف:
األساس الثاني من أسس النظام السياسي اإلسالمي هو أن اإلنسان مستخلف في هذم
األرض لعمارتها والقيام على أمرها وثبات مسيرتها وفق حكم هللا وعدله (إني جاعل في
األرض خليفة( )3هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاست فروم ثم توبوا إليه)4
 1القمر 49
 2ا بياء 16
 3البقرة 30
4

ود 61

صفحة  83من 157

املشروع السياسي لسورية املستقبل

رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية

واالستخالف حقيقة له معنى واسع ،يشمل كل أشكال النشاط اإلنساني الذي يسعى
إلى عمارة األرض ،وجعل الحياة سهلة ميسورة ،وإقامة الحق والعدل كما يحب هللا .والناس
كل الناس على اختالف ألوانهم وأعراقهم وعقائدهم ،منوط بهم أمر هذا االستخالف( ،وهو

الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم) .1وإنما
يتم هذا االستخالف كما يحبه هللا تعالى إذا كان على النهج الذي ارتضام هللا لعبادم ،وهو
الذي أنزل به كتبه ،وبعث به رسله( ،لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط)

2

وحين يحدث إنكار المخلوق للخالق ،ويتنكب اإلنسان النواميس التي ترك له أن يختار مدارم
ضمن مداراتها ،يحدث الفصام النكد الذي يورث البشرية أنواعاً من البالء والشقاء والضنب
(ومن أعرض عن ذكري فمن له معيشة ضنكا ونحشرم يوم القيامة أعمى)

 3ـ الشورى:
وهي األساس الثالث المكمل لمشروع االستخالف العام ،والشورى في منظومة التشريعات
اإلسالمية قاعدة من قواعد النظام السياسي في اإلسالم تست رق كل (أمر) المسلمين (وأمرهم

شورى بينهم .)3وقد أمر بها الرسول صلى هللا عليه وسلم (وشاورهم في األمر) ،4ومن بعدم
من والة األمر ،وجعلت سنة ماضية في بناء الدولة.

في مشروعنا الحضاري ،نطرح الشورى اإلسالمية بآفاقها المتسامية العليا خيا اًر مستقبلياً
ألمتنا إلخراجها من بؤرة االستبداد التي أتت على كل ما هو خير وجميل ومعطاء في حياتنا

الفردية والعامة .والشورى اإلسالمية تقوم على مرتكزات تشريعية صلبة من رسم دوائر

التشريعات العامة (الحقوق ـ الواجبات ـ االلتزامات) وجدير بنا في إطار االيات والوسائل
اإلجرائية أن نستفيد من تجارب األمم (الديمقراطية) المتقدمةـ لدفع االستبداد وإحالل الشورى
في مجتمعنا فالحكمة ضالة المؤمن ،أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

 1ا عام 165
 2احل ي 25
 3الشورى 38
 4آل عمرانئ159

صفحة  84من 157

املشروع السياسي لسورية املستقبل

رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية

ثانيا :األهداف العامة للنظام السياسي
تسعى الشريعة اإلسالمية من خالل مجموعة النظم العامة التي تضبط بها حياة اإلنسان،
ومن خالل النظام السياسي بشكل خاص إلى تحقيق األهداف التالية ضمن مشروع
االستخالف اإلنساني العام:

 1ـ األمن:
اعتبر (األمن) المقصد األول ليس من النظام السياسي فحسب ،بل من الشريعة نفسها.
فمقاصد الشريعة ،حسب فقهاء اإلسالم ،هي حفظ أو حماية -وهي تعبيرات أمنية واضحة-
(الدين ـ والنفس ـ والعقل ـ والعرض ـ والمال).
مطلب أساسي في النظام السياسي العام أن يحفظ على الناس معتقداتهم ويحميها ويكفلها
ويصونها ،وأن يحفظ حياتهم فال تتعرض ألي شكل من أشكال العدوان الكلي أو الجزئيـ
المباشر أو غير المباشر ،بالقتل المادي أو المعنوي ،ثم أن يحفظ عليهم عقولهم ،بتوفير
المنا المالئم لحياة عقلية منهجية سليمة بالتعليم والتثقيف والتوجيه ،ثم أن يحفظ على الناس
أعراضهم ،والعرض من التعبيرات التي تعني جميع أشكال الخصوصية اإلنسانية.

في مشروعنا الحضاري لسورية المستقبل ،يعتبر األمن بكل شعبه هدفاً مركزياً للنظام

السياسي.

واألمن من حقوق المواطنة األساسية التي ينب ي أن يتمتع اإلنسان بها بمجرد االنتماء إلى
الوطن ،وكم نصت عهود المسلمين في تاريخنا الزاهي على حفظ هذم الحقوق .وفي عهد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنصارى نجران( :ولنجران وحاشيتها جوار هللا ،وذمة محمد
صلى هللا عليه وسلم ،على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم
وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.
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واألمن شرط من شروط اإلنجاز واإلبداع والبناء ،فاإلنسان الخائف ،أو المتوجس أو القلق لن

يكون قاد اًر على إثبات ذاته في هذم الحياة ،فضال عن أن يكون عنصر عطاء ونماء.

 2ـ المساواة:
يعتبر تحقيق المساواة العامة بين الناس هدفاً أساسياً للنظام السياسي العام ،الـذي ينشـدم

اإلسالم.

ولقــد أقــر اإلســالم فــي إطــار الثوابــت العامــة التــي رســمها لإلنســانية حقيقــة المســاواة بــين
بنــي البشــر ،هــذم المســاواة التــي تقــرر وحــدة (الجــوهر) اإلنســاني ،فتســقط بــذلب كــل نظريــات
األجناس واألعراق واأللوان ،لتكرس مكانها المساواة بين بني اإلنسان.
ففي المعطى اإلسالمي الثابـت الـذي ال يجـوز الخـروج عليـه أن النـاس كلهـم ادم( ،أيهـا
الناس إن ربكم لواحد ،وإن أباكم واحد كلكم ادم وآدم من تراب ،ال فضل لعربي على أعجمـي
وال ألبيض على أحمر إال بالتقوى)1.
ووضــع اإلســالم قاعــدة الس ـواء اإلنســاني (النــاس سواســية كأســنان المشــط) أساس ـاً لبنــاء

نظام االستخالف العام الرشيد .وقد اقتضـى مفهـوم المسـاواة فـي الجـوهر اإلنسـاني ،حزمـة مـن
الشرائع قامـت علـى الخطـاب اإلنسـاني العـام ،جسـدها القـرآن الكـريم بالحـديث (عـن النـاس) أو
عـ ــن (بنـ ــي آدم) أو عـ ــن (اإلنسـ ــان) أو عـ ــن (الـ ــنفس) وهـ ــو خطـ ــاب مسـ ــتحق للتأمـ ــل بأبعـ ــادم

اإلنسانية السـامية ويكفـي أن نشـير هنـا إلـى قولـه تعـالى (ولقـد كرمنـا بنـي آدم )2لنقـرر أن هـذم
الكرامة الربانية األولية تشمل كل أفراد النوع اإلنساني .وأن نشير إلـى وقـوف رسـول صـلى هللا

عليه وسلم لجنـازة مـرت بـه فقيـل لـه إنهـا ليهـودي فقـال( :أليسـت نفسـاً .)3ولنقـارن بقولـه تعـالى

(مــن قتــل نفس ـاً ب يــر نفــس أو فســاد فــي األرض )4لــنفهم اإلشــارة إلــى الحرمــة المطلقــة للــنفس
اإلنسانية.

 1رواه نيمح ونيبو عي يف احلليةا واليفاين يف ا وسط والبزارا وقال اهليثمي رجال البزار رجال الصحيح
 2اإلسراء 70
 3رواه الشيخان ومالك ونيمح والشامعي واليفاين وال سائي
 4املائ ة 32
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ومن المساواة في جوهر اإلنسانية ،ننتقـل إلـى المسـاواة فـي الحقـوق المدنيـة العامـة ،التـي

تتــيح لإلنســان ضــمن النظ ــام السياســي العــام لمشــروع االس ــتخالف ،أن يتمتــع بكافــة الحق ــوق
المدنية.
ونحــن إذ نقــرر هــذم المســاواة الحقوقيــة الدنيويــة العامــة منطلقــين مــن شـريعتنا اإلســالمية،

فمننا ال نرى أن ذلب يصطدم مع مفهوم التفاضل علـى أسـاس التقـوى ،ألنـه تفاضـل فـي حـدود

معينــة ،تفاضــل بــين النــاس عنــد ربهــم فقــط ،فــأكرمهم عنــد هللا أتقــاهم ،وكــون التقــي كريمــا علــى
هللا ال يعطيــه حقــا عنــد النــاس يزيــد علــى مــا ل يـرم مــن الحقــوق ،فــالتقوى صــفة تــؤثر فــي صــلة

اإلنســان بربــه أكثــر ممــا تــؤثر فــي صــلة اإلنســان ب يـرم ،والتفاضــل الــذي ينشــأ عــن التقــوى هــو

تفاضل معنوي ال مادي .

إن شـريعتنا اإلســالمية تســوي فــي تطبيــق نصــوص الشـريعة بــين المســلمين وغيــرهم فــي

كــل مــا كــانوا فيــه متســاوين ،أمــا مــا يختلفــون فيــه فــال تســوي بيــنهم فيــه ،ألن المســاواة فــي هــذم
الحالـة تــؤدي إلــى ظلمهــم ،وال يختلــف غيــر المســلمين عــن المســلمين إال فيمــا يتعلــق بالعقيــدة،
ولــذلب كــان كــل مــا يتصــل بالعقيــدة ال مســاواة فيــه ،وإذا كانــت المســاواة بــين المتســاوين عــدل
خالص ،فمن المساواة بين المتخـالفين ظلـم واضـح ،وال يمكـن أن يعتبـر هـذا اسـتثناء مـن قاعـدة
المساواة ،بل هو تأكيد للمساواة .
وإذا كان التشريع اإلسالمي ،قد ترك ل ير المسلمين دائماً أن يتحاكموا إلـى شـرائعهم فـي

أح ـوالهم الشخصــية ،فمنــه لــم يشــر أبــداً بــنص ص ـريح إلــى تش ـريع يخــص غيــر المســلمين فــي

قضية مدنية ،ولم يكن وارداً في منظومة التشريع اإلسالمي في كل عهودم ،وانتصـارم ،تطبيـق
المفه ــوم اليه ــودي (ق ــالوا ل ــيس علين ــا ف ــي األمي ــين س ــبيل) .فظل ــت حق ــوق ال ــدائن غي ــر المس ــلم
مصانة عند المدين المسلم ،ولو كان هذا المدين مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
في مشروعنا السياسي نعتبر المواطنة انتماء شرعيا يقوم على أسـاس هويتنـا اإلسـالمية،
ويعزز انتماءنا القومي ،ومن هـذا المنطلـق نعـرف للمواطنـة حقوقهـا ونلتـزم بواجباتهـا كواجبـات
إسالمية ووطنية وقومية.
وحين تعتمد (المواطنة) أساساً للمساواة في اإلطار الوطني ،تتساقط تلقائياً كل ادعـاءات

الوصاية المفروضة على شعبنا بمسميات باهتة ،كما تتساقط كل الممارسات التي تستند علـى

حقوق مكتسبة على أسـس سياسـية أو فهويـة أو اجتماعيـة .وتبقـى مقولـة (لهـم مالنـا وعلـيهم مـا
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علينــا) 1ســنة ماضــية يســوس اإلســالم بهــا كــل مــن ارتضــى أن يعــيش بــين جناحيــه ممــا يعــرف
ب ــالتعبير المعاص ــر باألقلي ــات.إن م ــن عجائ ــب تقل ــب األي ــام ،وت ي ــر ال ــدول ،أن تص ــبح المس ــاواة
بمفاهيمهــا حقـاً يطالــب بــه السـواد األعظــم مــن أبنــاء قطرنــا .وهــم الــذين اعتبــروم دائمـاً أعطيــة ربانيــة
ليس ألحد أن يمن بها على أحد.

 3ـ العـدل:

(العدل أسـاس الملـب) عبـارة تراثيـة ،وحكمـة تناقلهـا الخلـف عـن السـلف ،بـل اعتبـرت مـن
التراث السياسي اإلنساني فهي منقولة عن الهند والصين وفارس.
والع ــدل اس ــم م ــن أس ــماء هللا الحس ــنى ،وقيم ــة علي ــا تف ــرض وجوده ــا عل ــى حي ــاة الن ــاس،
لتحمــي حقــوقهم ،وتجســد مفهــوم المســاواة المجــرد فــي لبــوس واقعــي معــيش .فهــو حالــة عامــة:
قانونية ،وسياسية ،واقتصادية ،وثقافية ،واجتماعية ،وفي كل ميدان من ميادين الحياة.
لقــد اعتبــر الق ـرآن الك ـريم العــدل مــن الــدواعي األساســية إلرســال الرســل وإق ـرار الش ـرائع
(لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب والمي ـزان ليقــوم النــاس بالقســط .)2كمــا اعتبــر
أميـر المـؤمنين عمــر رضـي هللا عنــه العـدل بــين النـاس مـن العـزائم التـي ال رخصــة فيهـا فقــال:
(أمـا العــدل فــال رخصـة فيــه فــي قريــب وال بعيـد ،وال فــي شــدة وال رخــاء) وقـال ابــن تيميــة رحمــه

هللا تعالى( :عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة .ولهذا يروى أن هللا ينصـر الدولـة العادلـة

وإن كانــت كــافرة ،وال ينصــر الدولــة الظالمــة وإن كانــت مؤمنــة) ويقــول فــي موضــع آخــر مــن
كتابه الحسبة (العدل نظام كل شيء ،فمذا أقيم أمـر الـدنيا بعـدل قامـت ،وإن لـم يكـن لصـاحبها

في ااخرة مـن خـالق ،وإن لـم تقـم بعـدل لـم تقـم ،وإن كـان لصـاحبها مـن اإليمـان مـا يجـزى بـه

بااخرة).
فــي مشــروعنا الحضــاري ،نعتبــر العــدل بأبعــادم كافــة ،هــدفاً عام ـاً لمشــروع االســتخالف

اإلنســاني ينب ــي أن يتحق ــق فــي حي ــاة الن ــاس بأبعــادم المادي ــة والمعنوي ــة .فالعدالــة ف ــي قض ــاء

 1يقول األستاذ البنا رمحه هللا( :وموقفنا من خووانننا املحنني ني ل العناع العنرف موقن وامينو وقنف ،ومعنرولن ،نو منا لننان و نني و منا نيننان ومنو كنر ا ل النوو ن وخونو ل
الكفنناا الننووط ال،ويننكن ،ننو ننك حقننوا املننواو ن املننادي من ننا واملعنننوين املننف من ننا والحنياسنن،ن والننو ننون والتعنناوف مع ننو ننال اتن ن سنران
يحتخ

ا و ف يت اوف ل وذ نفحه أبحكام ان وم قال غ ذل ن و سعك غ ذل سن

حح البنا.
 2احل ي 25

خسن مني

ت ن املحن و ف

برا مننه وانا يقنولن وانا يفعنكش منينور بنيناف ل ننا – رسنانك اممناا الين نيف
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قــاض ،كالعــدل فــي فرصــة وطنيــة تصــل إلــى مســتحقها ،كالعــدل فــي حــظ م ـواطن مــن ثــروة
وطنه.
ومــن الع ــدل خاصــة العدال ــة فــي توزي ــع الث ــروة والفرصــة .م ــع مشــروع متكام ــل إلعط ــاء

صاحب الحق حقه بعيداً عن الضنب والشـقاء ،وفـي بعـد العدالـة هـذا يتسـاوق النظـام السياسـي
مع النظام االقتصادي ،لتحقيق هذا المطلب اإلنساني العام.

 4ـ الحريـة:
الحرية هي الهدف الرابع من أهداف مشـروع االسـتخالف اإلنسـاني العـام .فصـيانة حريـة
الفرد والمجموع هو مطلب من النظام العام الذي يسود حياة اإلنسان.

والحريــة فــي منظورنــا الحضــاري حــق إلهــي أول ـي مــنح لإلنســان مــع خلقــه األول ،بــدون

تمييــز بــين النــاس بســبب أجناســهم وأل ـوانهم .بــل تــرك لإلنســان أن ي ـزاول خيــارم المســؤول بــين
اإليمان والكفر (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر )1تحـت طائلـة اإلنـذار
الرباني (إنا أعتدنا للظالمين نا اًر.)2

ولما كان تسلط اإلنسان على أخيه بفعل ما يقع بيدم من فضل قوة أو مال ،يجعله قـاد اًر

على سلبه بعضاً من حريته أو كلهـا .فقـد أنـيط بمشـروع االسـتخالف اإلنسـاني العـام أن يحفـظ
للن ــاس حقه ــم ف ــي الحري ــة ال ــذي يحم ــي كـ ـرامتهم ،ويص ــون وج ــودهم ،ويحق ــق بالت ــالي أهلي ــتهم
للتكليف والمسؤولية.
على أن تنتظم هذم الحرية ضمن مجموعة من الضوابط تشـكل بصـي ها العامـة الفاصـل

بين الحرية والفوضى .ذلب أن الحرية إذا تعـدت حـدودها صـارت إلـى الفوضـى ،وحينهـذ تكـون
ع ــدوانا عل ــى حري ــة ااخـ ـرين ،وحت ــى ف ــي دول الع ــالم الح ــر ،ال ت ي ــب الضـ ـوابط أو الخط ــوط
الحمــر عــن قــانون الدولــة ،ولكــل دولــة مــن دول العــالم خصوصــيتها الحضــارية ،والقيميــة التــي

تسعى دائماً لصيانتها والحفاظ عليها.
 1الكهف 29
 2الكهف 29
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وتبقى الحرية ،بأبعادهـا الفرديـة والجماعيـة ،السياسـية والفكريـة واالقتصـادية واالجتماعيـة

مطلب ـاً أساس ـاً فــي مشــروعنا الحضــاري ضــمن ض ـوابطها العامــة .وهــي شــرط م ـواز ألساســيات
النهوض واإلبداع على كل صعيد.
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الفصل الثالث ( النظـام االقتصـادي)
أوالً :مدخـل

يمــر االقتصــاد العــالمي المعاصــر بأزمــة خانقــة ،سـواء علــى صــعيد الــنظم والنظريــات أو

علــى ص ــعيد الواق ــع العمل ــي القتص ــاد الس ــوق .والنظ ــام االقتص ــادي اإلس ــالمي يمتل ــب بقد ارت ــه
المكنونة والمتميزة الحلول ألزمة االقتصـاد المعاصـر قطريـة كانـت أو دوليـة ،محليـة أو عامـة.
إن اإلسالم يقدم ضـمن منظومتـه القواعـد العامـة لنظـام اقتصـادي متكامـل ،تؤلـف فيـه الشـريعة

اإلسـ ــالمية ،وأخالقيـ ــات السـ ــلوك اإلسـ ــالمي الحضـ ــاري ،اإلطـ ــار العـ ــام اليـ ــة السـ ــوق ،مـ ــع
االعتراف بواقع المسلمين االقتصادي المتخلف.
النظام االقتصادي اإلسالمي ،بقواعدم ليس تعديالً في النظام االقتصادي ال أرسـمالي ،وال

بــديالً عــن إخفــاق النظــام االشــتراكي ،أو عــن أرســمالية الدولــة ،أو دولــة (الرفاهيــة) .إنمــا هــو
نظ ــام أص ــيل بقواع ــدم ،ينطل ــق م ــن شـ ـريعة س ــماوية تؤل ــف دس ــتو اًر للحي ــاة ماض ــيها وحاض ــرها

ومستقبلها.

إن النظــام االقتصــادي اإلســالمي ،يحــاكي متطلبــات العصــر ،ويســتجيب إليهــا بمرونــة،
وهو في الوقت نفسه بعيد عن است الل اإلنسان ألخيه اإلنسان ،ألنه يزاوج في اتخاذ القـ اررات

االقتصــادية بــين متطلبــات الســوق ،والمتطلبــات االجتماعيــة واألخالقيــة .وإذا كــان ثمــة تقصــير
في جالء مالمح الصورة لهذا النظام ،فمن مرجع ذلب يعود إلى تقصير حركة الفقـه اإلسـالمي
المعاصــر فــي إعــادة اكتشــاف ســمات النظــام االقتصــادي وم ازيــام وإيجابياتــه ،وقد ارتــه الحركيــة
على التصدي لألزمات والمشكالت االقتصادية بكفاءة عالية.

لقــد رأى الكثيــرون فــي انهيــار النظــام االشــتراكي ،انتصــا اًر مطلق ـاً لل أرســمالية والليبراليــة،
و أروا فــي هــذا االنتصــار (الظرفــي) نهايــة التــاريخ!! ولــم يســتطيعوا أن يســتوعبوا وهــم م مــورون
بموجــة المــد (ال أرســمالي ـ الليب ارلــي) ،أن حركــة المــد يتبعهــا جــزر ،وأن التقــويم الكلــي لمســيرة
التاريخ ال تتعلق بفقه اللحظة.
إن س ــقوط النظ ــام االش ــتراكي ،ألس ــباب داخلي ــة وخارجي ــة ،وه ــو ال ــذي ق ــام عل ــى أس ــباب
مســوغة مــن عيــوب ال أرســمالية ،ال يعطــي النظــام ال أرســمالي شــهادة حســن ســلوك ،ألن ســاحة
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الفكر والفقه اإلنسانيين ليست مقصورة على ثنائية (رأسمالية أو اشتراكية وفرديـة أو جماعيـة).
ففي حضارات األمم وثقافـات الشـعوب ،أسـس كامنـة جـديرة بـاإلبراز والتوضـيح إليجـاد الحلـول
لمشكالت اإلنسان.

لق ــد أف ــرزت الحض ــارة ال ربي ــة أرب ــع عقائ ــد أو تج ــارب اقتص ــادية رئيس ــية خ ــالل الق ــرون

الثالثة الماضية :الرأسمالية ،واالشتراكية ،و(الفاشية ـ القومية) ،وأخي اًر دولة الرفاهية .وجميعهـا
تقوم على خلفية النظرة ال ربية للكـون والحيـاة واإلنسـان ،التـي تتشـبث بـأن (الـدين) و(القـيم) ال
يمتــان بصــلة إلــى قضــايا اإلنســان (السياســية) أو (االقتصــادية) أو (االجتماعيــة) ،وأن الســلوك
اإلنساني العام هو ضرب من السـلوك الحيـواني فـي السـعي إلـى اإلشـباع ،وأن سـلوك اإلنسـان

االقتص ــادي تحكم ــه آلي ــة الس ــوق المج ــردة م ــن ك ــل بع ــد (أخالق ــي) .وبعي ــداً ع ــن أي منظوم ــة
للعالقــات اإلنســانية أو االجتماعيــة .فال أرســمالية أقامــت بنيانهــا علــى أســاس االقتصــاد الحــر،

غير المقيد ،والمعتمد على حافز الـربح وآليـة السـوق .واالشـتراكية نشـدت السـعادة والعدالـة مـن
خــالل المشــاريع العامــة ،والحـوافز االجتماعيــة ،واالقتصــاد اامــر القــائم علــى أســاس التخطــيط
المركزي .وتَمثل في (القومية ـ الفاشية) مزيج متميز لكل من ال أرسـمالية واالشـتراكية ،ممـا أدى
إلــى نشــوء أرســمالية الدولــة المتوجهــة نحــو التوســع السياســي والم ــامرات العســكرية .أمــا دولــة
الرفاهية فقامت على أساس نظام االقتصاد المختلط ،وهو شـكل مـن أشـكال ال أرسـمالية ممـزوج
بش ــيء م ــن ال أرف ــة االجتماعي ــة .إال أن ــه ب ــالرغم م ــن اإلنج ــازات الج ــديرة بالتنوي ــه ف ــي بع ــض
المجــاالت المحــددة ،فــمن هــذم التجــارب علــى المســرح االقتصــادي أخفقــت فــي حــل المشــاكل
االقتصــادية الرئيســية التــي تعــاني منهــا البش ـرية .بــل إن هــذم المشــكالت مــا تــزداد مــع التطــور
المنحرف إال تفاقماً وتعقيداً ،فسرطان الفقر كما التصـحر ،مـازال يكتسـح أعـداداً أكبـر مـن بنـي

البش ــر ،حي ــث تنتش ــر المجاع ــات واألمـ ـراض ،بينم ــا يبتل ــع غ ــول البطال ــة المزي ــد م ــن المالي ــين

الع ــاطلين ع ــن العم ــل ،ويه ــوي به ــم ع ــن منص ــة اإلنت ــاج إل ــى ق ــاع الحي ــاة .وتبق ــى المعض ــلة

االقتصادية العالمية أشد خط اًر على الحضارة اإلنسانية من (السرطان) و(اإليدز).

فحين تقدم ماكينة اإلنتاج العالمي لبعض الناس المزيد من سلع الرفاهية إلطفـاء نهمـتهم

التي ال تشبع؛ فمنها تفعل ذلب بطحن أجساد بشر يعانون من الجوع والعري والمـرض فـي هـذا
العالم.
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ثانياً ًً :إطاللة على االقتصاد اإلسالمي
هل يمكـن أن تقـدم النظريـات والمنـاهج االقتصـادية الماديـة ،حلـوال ناجعـة؟! اإلسـالم يعـد
ب ــذلب .ويق ــدم األس ــس العام ــة ل ــه ،ض ــمن منظومت ــه التشـ ـريعية المتكامل ــة ،إذا أحس ــن تطبيقه ــا
تطبيقا متكامال شامال.
تعتبـ ــر المعضـ ــلة االقتصـ ــادية األبـ ــرز حضـ ــو اًر ،واألشـ ــد إلحاح ـ ـاً علـ ــى األجنـ ــدة القوميـ ــة

والقطريــة لــدول العــالم الثالــث ،ومــن ضــمنها أقطــار العــالم العربــي ،علــى وف ـرة مــا حباهــا هللا

سبحانه وتعالى من ثروات .ومع أن أكثر األنظمة القطريـة ومنهـا قطرنـا العربـي السـوري تبـالغ
في ادعاء االنتصارات علـى الصـعد السياسـية واالجتماعيـة ،إال أنهـا تقـر بشـيء مـن االنكسـار

أن برامجها االقتصادية سارت في طرق خاطهة عبر عقود مضت.

إن نقطــة الخطــأ األولــى فــي الرؤيــة االقتص ــادية (الماديــة) إنمــا نشــأت عــن فــرز البع ــد
االقتصادي عن بقيـة المنظومـة التشـريعية المسـيطرة علـى حيـاة النـاس .وال سـيما عـن منظومـة
الق ــيم (اإلنس ــانية) و(األخالقي ــة) ،الت ــي تحك ــم األفـ ـراد والمجتمع ــات .وتجع ــل لس ــعيها اإليج ــابي
الــدائب معنــام وم ـزام .وتعطــي قــيم التضــحية واإليثــار والعفــة والطهــارة مكانتهــا فــي شــعب القــيم
اإلنسانية بشكل عام.

إن السوق (اإلسالمية) ال تحركها يد السـوق الخفيـة ،التـي تؤزهـا نهمـة ال تشـبع كمـا هـي

الحــال فــي ال أرس ـمالية ،وإنمــا يحركهــا إنســان متلــبس بــالقيم ،قــيم ( الواجــب واإلحســان والشــفقة
وتجنب العيب والحرام).
إن أجنحة اإلسالم االقتصادية ترفرف على ضـمير الفـرد وعلـى سـلوكه ،كمـا تظلـل حيـاة

الجماعة .ففي النفس وعلى المائـدة وفـي الحقـل والمصـنع والسـوق دائمـاً يبقـى اإلسـالم حاضـ اًر

وموجه ـاً يطفــل بروحــه الســمحة ســعار الســعي الحثيــث نحــو التملــب واإلشــباع المــاديين ،ولــن
نستطيع في هذا المقام أن نستقري منظومة القـيم اإلسـالمية فـي ميـدان االقتصـاد ،وإنمـا سـنمر
على نثرة منها لتكون دليالً على ما وراءها.

فقــد كــان اإلســالم فــي الســوق مــع التــاجر ،ووضــع اإلســالم التــاجر الصــدوق مــع النبيــين

والصديقين ،وحض على الكسب واإلنتاج (ما أكل أحد طعاماً قط خي اًر من أن يأكل مـن عمـل
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يــدم .)1وكــان فــي الحقــل مــع الـزارع فحــض علــى الز ارعــة واإلنتــاج (إذا قامــت الســاعة وفــي يــد
أحـدكم فسـيلة فـمن اســتطاع أن ال تقـوم حتـى ي رســها فلي رسـها( )2مـا مــن مسـلم يـزرع زرعـاً أو

3
ي ـرس غرسـاً ،فيأكــل منـه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إال كـان لــه بــه صـدقة ) (مــن أحيــى أرضـاً
مواتاً فهي له )4وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد والته (انظـر مـا ِّق َـبلكم مـن أرض الصـافية
فأعطوها بالمزارعة بالنصف ،وما لم تزرع فأعطوها بالثلث ،فـمن لـم تـزرع فأعطوهـا حتـى تبلـغ

العشـر ،فــمن لــم يزرعهــا أحــد فامنحهــا ،فــمن لــم يــزرع فــأنفق عليهــا مــن بيــت مــال المســلمين وال
تبيــرن ِّقَبلــب أرضـاً) أي ال تــدعها بــو اًر بــال ز ارعــة .واعتبــر اإلســالم اليــد العليــا ،وهــي اليــد التــي
تعمــل وتكــد لتكســب مــا تفــيض بــه علــى ااخـرين مــن فضــل كســبها وجهــدها وعرقهــا ،خيـ اًر مــن
اليــد الس ــفلى 5الت ــي يعج ــز ص ــاحبها أو يض ــعف أو يكس ــل فيق ــع س ــعيه دون ض ــروراته فين ــدفع
ليتكفف الناس.
كم ــا ك ــان حاضـ ـ اًر ف ــي المص ــنع م ــع الص ــانع (إن هللا يح ــب أح ــدكم إذا عم ــل عمـ ـالً أن

يتقنــه ،)6وكــان حاض ـ اًر علــى المائــدة مــع الــذي يتنــاول اللقمــة يفــرض ســلطانه ،ويلقــن الجميــع
دروساً في (االقتصاد) .واالقتصاد هنا إنما يعني االعتدال والتوسط وعدم تجاوز الحد .وينهـي
عن اإلسراف ،ويدعو إلى المشاركة في الطعام ،ويقرر أن طعام الواحد يكفي االثنـين ،وطعـام

االثنــين يكفــي الثالثــة ،وأنــه مــا مــأل ابــن آدم وعــاء ش ـ اًر مــن بطنــه ،يــؤدب فــي تص ـ ير اللقمــة
ولعــق الصــفحة .يحــض علــى الزينــة والنظافــة ،وينهــي عــن المبال ــة ويحــذر مــن ثــوب الشــهرة،

ومن إطالة اإلزار كب اًر .ينهـى عـن السـرف حتـى فيمـا يظـن أنـه مـن الـدين ،ويحبـب إلـى النـاس
التوسط واالعتـدال فـي كـل أمـورهم (وال تجعـل يـدك م لولـة إلـى عنقـب ،وال تبسـطها كـل البسـط

فتقعـد ملوماً محسو اًر ( )7الذين إذا أنفقـوا لم يسرفوا ولم يقتـروا وكـان بـين ذلـب قوامـاً( )8وآت ذا

القربــى حقــه والمســكين وابــن الســبيل وال تبــذر تبــذي اًر إن المبــذرين كــانوا إخـوان الشــياطين وكــان

 1رواه البخاري ونيمح .
 2رواه نيمح .
 3رواه الشيخان ونيمح والرتمذي.
 4رواه البخاري ونيمح ونيبو داود والرتمذي واليفاين.
 5مالي العليا خري من الي السفلى) رواه الشيخان ونيمح والرتمذي ونيبو داود وال سائي وغري .
 6رواه البيهقي يف خعب اإلميان.
 7اإلسراء 29
 8الفرقان 67
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الشــيطان لربــه كفــو اًر )1ويحــرم ال ــش والتــدليس وألوانـاً مــن البيــوع الجــائرة ،كمــا يحــرم االحتكــار

والربـ ــا ،ويـ ــأمر بالصـ ــبر علـ ــى المعسـ ــر ،وبمسـ ــاعدة ال ـ ــارم (وإن كـ ــان ذو عس ـ ـرة فنظ ـ ـرة إلـ ــى
ميسرة.)2
القـيم االقتصــادية العامــة فــي ميــدان حيــاة الفـرد والجماعــة أكبــر مــن أن نحــيط بهــا ،ولكــن

الــذي يجــب أن نؤكــدم أن اإلســالم قــد شــرع نمطـاً للســلوك االقتصــادي للفــرد والجماعــة ،تحــض
علــى اإلنتــاج والكســب ،وتصــون الثــروة ،وتحفظهــا ثــم توظفهــا فيمــا هــي أولــى بــه ،وهــي حالــة
(القوام) التـي أشـارت إليـه اايـة القرآنيـة الكريمـة (القـوام) بـين التقتيـر واإلسـراف ،الـذي يقـوم بـه
أمر الناس والحياة.

مشكالتنا االقتصادية في بعدها اإليماني:
إنــه مــا اجتمــع كــد البشــر وإرادة هللا وتوفيقــه ،إال كــان العمــل الصــالح المبــارك المبــرور،
وكم ــا أن توفي ــق هللا ال يوه ــب للكس ــالى والمتـ ـواكلين ،فمن ــه أيض ــا ال يه ــدى للعص ــاة ،وال لم ــن
يتنكــب ش ـريعة هللا ،أو لمــن يجعــل اإلســالم فــي زاويــة مــن زوايــا التــدين المحــدودة ،فالمســلم ال

يكــون مســلما كمــا أمـرم هللا حتــى يحــيط بــأمر هللا مــن كــل جوانبــه ،ويــؤمن بالكتــاب كلــه ،ويعــزم

عزيمــة صــادقة علــى العمــل بكــل مــا فيــه ،علــى مــا يعتــورم أحيانــا مــن لمــم وخطيهــة وضــعف
وجهالــة ونســيان( .قــل إن صــالتي ونســكي ومحيــاي وممــاتي هلل رب العــالمين  .ال ش ـريب لــه،
وبذلب أمرت وأنا أول المسلمين)

3

إن من ثمرة اإليمان الصادق أن يهيل هللا ألهـل طاعتـه مـا لـيس فـي الحسـبان (ولـو أن

أهل القرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم بركـات مـن السـماء واألرض)( ،4ولـو أنــهم أقــاموا التــوراة
واإلنجيــل ومــا أنــزل إليــهم مــن ربــهم ألكــلوا مــن فوقهــم وم ـن تحــت أرجلهــم )( ،5وألــو اســتقاموا
على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا).6
 1اإلسراء 27-26
 2البقرة 280
 3ا عام 163-162
 4ا عراف 96
 5املائ ة 66
 6اجلن 16
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وفي المقابل فمن من عاقبة اإلعراض عن شريعة هللا ،ومخالفـة أمـرم ،اإليـذان بعقوبـة هللا
وسخطه ،وخاب مـن آذنـه هللا بـالحرب بعـد إذ عصـى أمـرم (يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا هللا وذروا
مــا بقــي مــن الربــا إن كنــتم مــؤمنين .فــمن لــم تفعل ـوا فــأذنوا بحــرب مــن هللا ورســوله 1)..ولعلــه
بعضا من شؤم هذم الحرب الربانية على الذين آمنوا ثـم لـم يمتثلـوا أمـر هللا ،ولـم يـذروا مـا بقـي

مــن الربــا ،مــا يعانيــه العــرب والمســلمون اليــوم مــن مشــكالت اقتصــادية وشــلل تنمــوي ،وخــوف
وفقر ومرض ،كما قال هللا تعـالى ( :وضــرب هللا مـثالً ق ـري ًة كانـت آمنــة مطمهنـة يأتيــها رزقــها
رغ ــداً مــن ك ــل مك ــان فك ــفرت بــأنعم هللا فأذاق ــها هللا لب ــاس الج ــوع والخ ــوف بمــا كــانوا يصن ــعون

) ،2وهذا بعد إيماني أساسي ندعو إخواننا المـؤمنين لتأملـه وجعلـه فـي أولويـات تقـويم المسـار.
على أن دعوتنا للحل االقتصادي اإلسالمي ليست قاصرة على المسلمين فحسـب ،بـل قناعتنـا
أن ديننا رحمة للعالمين ،وعدالته تسع الجميع ،وخيرم يعم..

ثالثاً ًً :قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وأساسياته

وفــي ظــل الســلوك اإلســالمي االقتصــادي فــي حيــاة الفــرد والجماعــة يمكــن أن نتوقــف فــي

مشروعنا الحضاري على قواعد النظام االقتصادي اإلسالمي وأساسياته.

القاعـدة األولـى:المال مال هللا ،واإلنسان مستخلف فيه
وهي الحقيقة التي مررنا بها في النظام السياسـي( .وأنفقـوا ممـا جعلكـم مسـتخلفين فيـه)3
فالملكية المطلقة هنا هي هلل تعـالى وحـدم ،كمـا كانـت الحاكميـة المطلقـة هنالـب هلل وحـدم ،وفـي
ظل هذم الملكية المطلقة يستخلف اإلنسان ليتصرف في هذا المال حفظاً وتنمية وإنفاقاً.
وح ــرم اإلس ــالم كن ــز الم ــال وتجمي ــدم ،ق ــال تع ــالى( :وال ــذين يكن ــزون ال ــذهب والفض ــة وال
ينفقونه ــا ف ــي س ــبيل هللا فبش ــرهم بع ــذاب أل ــيم .)4ث ــم ف ــرض ف ــي الم ــال الزك ــاة الت ــي تق ــدر برب ــع
العشــر ،وشــرع اإلســالم لتنميــة المــال ســبالً وأبواب ـاً،وأغلق علــى أشــكال الكســب غيــر المشــروع
الذي يقوم على انتهاب ثروات ااخرين.

 1البقرة 279-278
 2ال حل 112
 3احل ي 7
 4التوبة 34
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وحقيقــة أن (المــال مــال هللا) وأن اإلنســان مســتخلف فيــه ،تفــتح اافــاق أمــام التش ـريعات
االقتصادية في حاالت النوازل والجوانح ،ليرجع ما للفرد على المجموع.

القاعـدة الثانية :تحديد أولويات دوائر (اإلنتاج واإلنفاش)
فقد قسم الفقهاء المسلمون االحتياجات اإلنسانية إلى دوائر ثـالث ،فـي ترتيـب يقـوم علـى
تق ــديم األولوي ــة لك ــل دائـ ـرة م ــن ال ــدوائر عل ــى حس ــاب األخ ــرى( :الض ــروريات) و(الحاجي ــات)
و(التحســينيات) وجعلـ ـوا الحص ــول علــى الضـ ـروريات حقـ ـاً عامـ ـاً لكــل إنس ــان يحص ــلها بجه ــدم
وكدم ،فمن عجز تعلق حقه بالدولة أو المجتمـع ،أو بجـارم الـذي يجـاورم (مـا آمـن بـي مـن بـات

شبعان وجارم جائع إلى جنبه وهو يعلم به.)1
وف ــي دائـ ـرة ت ــأمين الض ــروريات يس ــقط ك ــل ح ــق بفض ــل ،حت ــى يش ــبع الج ــائع ،ويكس ــى

العاري ،ويداوى المريض.

وألهــل كــل عصــر أن يعيــدوا تقــويم مــا يعتقــدون أنــه ضــروري فــي عصــرهم .وحــين يحــوز

كل إنسان في المجتمع سهمه من الضروريات تنداح دائرتا :الحاجيات والتحسينات ،لينال كـل

فــرد نصــيبه منهمــا حســب جهــدم وكــدم .دون أن ينســى أبــداً أن المــال مــال هللا ،وأنــه مســتخلف

فيه ،وأن للفقراء والمساكين حقهم فيه.

القاعـدة الثالثـة :حق الملكيـة
يعتبر حق الملكية الفردية ،حقاً من الحقوق األساسية لإلنسان .ويجعل اإلسالم مـن حـق

الملكيــة ح ــاف اًز لإلنســان ليعم ــل ويجهــد وين ــافس( .هــو أنش ــأكم مــن األرض واس ــتعمركم فيه ــا)2

(وفيه الداللة على وجوب عمارة األرض للزراعة وال راس واألبنية).

وضبط اإلسـالم وسـائل التملـب وسـبله وحـدد قوانينـه ،وحـذر مـن تكـدس المـال بيـد فـرد أو

أيــدي مجموعــة ،فنهــى عــن أن يكــون المــال (دولــة بــين األغنيــاء )3كمــا أنــه فــي الوقــت نفســه
 1رواه اليفاين والبزار وحس ه السيولي.
 2ود 61
 3احلشر 7
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وضــع الشـرائع والقـوانين لتفتيــت الثــروة وامتصاصــها ،وذلــب بتشـريع الزكــاة والصــدقة والوصــية،
ثم بتشريع الميراث الذي يفتت الملكية تلقائياً ،إلى عدد من أصول اإلنسان وفروعه.

القاعـدة الرابعـة :المخاطـرة
يقــوم النظــام االقتصــادي اإلســالمي علــى أســاس المخــاطرة ،وقاعــدة الفقهــاء الذهبيــة فــي
ذلــب أن (ال ــنم بــال رم) .وروح الم ــامرة فــي نفــس اإلنســان ،هــي التــي تخلــق المبــادرات نحــو
اإلنجاز المبدع الذي ال يزال تقدم البشرية يقوم عليها.

إن النظــام الربــوي القــائم علــى الفائــدة المضــمونة لصــاحب المــال ،إنمــا يعنــي أن يــؤول

المال في صيرورته النهائية إلى المرابين الـذين يربحـون دائمـاً وال يخسـرون ،وال سـيما فـي ظـل

نظــام عــالمي مفتــوح ،تقــع الك ـوارث والج ـوائح علــى الصــناع والتجــار ورجــال الز ارعــة والتعــدين،
بينما صناديق البنوك ت ص بعرق وجهد هؤالء.

قنن اإلسالم سبل الكسب وحددها وراقبها مراقبة دقيقة ،فجعل التراضي أساس المبادرات

التجارية ،ولكن التراضي ينب ي أن يكـون دائمـاً فـي بحبوحـة الشـرع بـين المسـلمين (والمسـلمون

عند شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً.)1

القاعدة الخامسة :التكافـل
يعتبـ ــر التكافـ ــل بآفاقـ ــه اإلسـ ــالمية السـ ــامية وتش ـ ـريعاته المتعـ ــددة( :الزكـ ــاة ـ والصـ ــدقة ـ
والوصية ـ والوقف والكفارات )..قاعدة أساسية من قواعد االقتصاد اإلسالمي.
فقــد نــص الق ـرآن الك ـريم علــى أن فــي مــال األغنيــاء حقــا هــو (حــق معلــوم) (والــذين فــي
أم ـوالهم حــق للســائل والمحــروم )2فشــرع الزكــاة نصــيباً مقــد اًر فــي ضــروب المــال وأشــكاله .ثــم

حــض علــى الصــدقة ،ونــدب إليهــا ،وقــرر أن فــي المــال حقوق ـاً غيــر الزكــاة ،ثــم شــرع الوصــية
وكتبهــا علــى اإلنســان إن تــرك خيـ اًر ل يــر الورثــة مــن األقـربين والفقـراء زيــادة فــي تفتيــت الثــروة
وتوزيعهـا .ثـم كانـت (الكفـارات) بأنواعهـا لتحـول مـا يجترحـه اإلنسـان مـن حقـوق هللا تعـالى إلـى

 1روى البخاري مق مته معلقة وجزم هباا ونيما بتمامه نيومبثله مفي رواايت ع ي ة مح ونييب داود وال ارقيين واحلاك وصححه.
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عبــادم الضــعفاء والمجهــدين .ثــم كــان الوقــف شــكالً مــن أشــكال التكافــل والتعــاون علــى البــر

والتقوى.

ويــروى عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه أنــه قــال( :إن هللا فــرض علــى األغنيــاء

فــي أمـوالهم بقــدر مــا يكفــي فقـراءهم وإن جــاعوا وعــروا وجهــدوا فبمنــع األغنيــاء ،وحــق علــى هللا
أن يحاســبهم يــوم القيامــة ويعــذبهم عليــه) وهكــذا يعتبــر التكافــل الــذي تقــوم علــى حــق هللا فيــه
(الدولــة) أو مؤسســات المجتمــع أو األف ـراد أحــد ركــائز النظــام االقتصــادي اإلســالمي فــي ســد

الث رات ،وإصالح الخلل ،والمشاركة في بناء التوازن االجتماعي حيثما أصابه وهن أو خلل.

القاعدة السادسة :حق العمل
إن العمل اإلنساني هو األساس الرئيس للدخل في المجتمع ،وهو حق لكل قادر عليه،
وقد جاء في الحديث( :أفضل الكسب بيع مبرور ،وعمل الرجل بيدم ،)1وفي األثر عن
أمير المؤمنين عمر رضي هللا عنه( :الرجل وبالؤم ،والرجل وحاجته) قاعدة اقتصادية
عظيمة ،أي لكل فرد حق التمتع بثمار جهدم ،والحق في الحصول على حاجته في كل
األحوال.

القاعدة السابعة :التوزيع العادل للثروة
إن التوزيع العادل للثروة هو جزء من قضية العدل العام الذي دعا إليه اإلسالم ،وأن
التفاوت االجتماعي الواسع هو نتيجة طبيعية لتراكم الظلم ،وسبب للصراع المدمر بين فهات

المجتمع ،والقضاء على الفوارق المبنية على االست الل واالكتناز أمر أساسي لصيانة أمن
المجتمع واستق اررم.
 1رواه نيمح واليفاين يف الكبري وحس ه السيولي
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الفصل الرابع :في المناهج

أوالً ـ في التربية والتعليم:

يرى المختصون في العملية التربوية ،مدخالت ومخرجات .مدخالت تتجسد في المنـاهج
واألنظمــة والوســائل واألســاليب ،ومخرجــات تتجســد فــي إنســان أعــد لينــاط بــه دور فاعــل فــي
الحياة العامة.

في قطرنا العربي السوري ،ال ينظر هؤالء المختصون بعين الرضا إلى العملية التربويـة،

بل إن اإلنسان الفرد الذي سلم قيادم ،أو سلمه والدام إلى مؤسسة التعليم الرسمية ما يزيد على
خمسة عشر عاماً؛ يشعر أنه قـد غـرر بـه كثيـ اًر بعـد أن يخـرج لمواجهـة تحـديات الحيـاة .ولعـل
هــذا مــا يحــدث التســرب مــن صــفوف التعلــيم األولــي ،الــذي أصــبح ظــاهرة مزعجــة للمهتمــين

بالشأن الوطني.
في حديثنا عن التربية والتعليم لن نتوقـف عنـد دور (األسـرة) ودور (المجتمـع) فقـد مررنـا
علــى هــذا فــي جوانــب متفرقــة مــن هــذا المشــروع .إن مشــروعنا الحضــاري ،ســيمر باختصــار
شديد على ثالثة مرتكزات في العملية التربوية..

المرتكز األول :المنهاج التربوي
يســود االضــطراب الخلفيــة الفلســفية للمنهــاج التربــوي ،وفــي التصــور األولــي للشخصــية
التي تسعى المؤسسة التربويـة إليهـا .مـا هـي صـورة الجيـل أو الفـرد المنشـود .مـا طبيعـة هويتـه
الوطنية والقومية والحضـارية ؟ مـا هـي أولوياتـه الخاصـة والعامـة ؟ مـا طبيعـة أخالقـه وسـلوكه
؟ ما حدود معارفه ومعلوماته ،واالتجام الذي تسير فيه.
التضارب يعج في ثنايا المناهج التعليمية ومنطلقاتها ،وعلى الرغم من الصي ة العقائديـة
الضيقة التي حاولت أن تفـرض نفسـها علـى هـذم المنـاهج فـمن هـذم الصـي ة هـي التـي أوجـدت
المزيد من التناقض في المفارقة بين ما تمارسه وتدعو إليه.
إن دعــوة إلــى إصــالح المنطلق ـات والمنــاهج واألســاليب التربويــة فــي قطرنــا ،وفــق رؤيــة
إســالمية نهضــوية حضــارية علميــة تالمــس روح العصــر وتحدياتــه ،ال تقــل أهميــة عــن دعـوات
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
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إن اإلنســان خـريج المؤسســة الوطنيــة التربويــة ،هــو عــدة أي مشــروع حضــاري مســتقبلي،
فهو العامل المؤثر والفعال في إحداث اإلنجاز :الوطني والقومي والحضاري.

وبالتالي فمن (الدستور) التربوي إن صحت العبارة ،يجب أن يصاغ من قبل جمعية
تأسيسية نخبوية علمية مختصة ،بروح وطنية عامة ،ال بأسلوب (برغماتي) يركز على
غثائيات النظريات واألفكار.

المرتكز الثاني :النظام التعليمي
وهــو نظــام مســتعار مــن مبدئــه إلــى نهايتــه مــن ال ــرب ،ولــيس فــي ذلــب غضاضــة ،إذا
أحس ــن توظي ــف ه ــذا النظ ــام فيم ــا ينف ــع ويفي ــد .إن الملحوظ ــات العام ــة عل ــى ه ــذا النظ ــام ف ــي
تطبيقاتــه العمليــة فــي قطرنــا أنــه يهــدر كثيـ اًر مــن الوقــت مقابــل قلــة التحصــيل والثمـرة .فما ازلــت
المنــاهج التعليميــة تشــوم وتســمم ،حتــى غــدا الطالــب يتلقــى شــهادات النجــاح عام ـاً بعــد عــام،

ليواجه بعد عشرة أعوام مصي اًر فاجعاً.
في مشروعنا الحضاري نرى في إصالح النظـام التعليمـي بأبعـادم المختلفـة مطلبـاً أساسـاً
إلنج ــاح العملي ــة التربوي ــة ،ون ــرى أن إص ــالح ه ــذا النظ ــام ه ــو ج ــزء مكم ــل وأس ــاس إلص ــالح
المناهج.

المرتكز الثالث :المعلم
ال شــب أن مــا آل إليــه أمــر /المعلــم /علــى مســتويات التعلــيم كافــة ،غــدا مــن المبكيــات
الفاجعات .لقد فقد المعلم بفعل جملة السياسات مكانته األصيلة حتى انحسر ظلـه عـن التـأثير
اإليجابي في إنجاح العملية التربوية ودفعها إلى األمام.
فلم يعد المعلم هو ذاك المربي والمرشد والمساعد ،بل لقد عدت عليـه عـوادي السياسـات
المختلفة فجردته من دورم الحقيقي في رعاية النشء ،وصياغة األجيال ،وتنوير العقول.

إن رسالة المعلم في المجتمع هي رسالة األنبيـاء ،ويـروى عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه

وســلم أنــه قــال( :إنمــا بعثــت معلمــا ،)1وأي إص ـالح للمعلــم ال بــد أن ينطلــق ابتــداء مــن هــذم
 1رواه ابن ماجه واليفاين يف الكبري ويستأ س به.
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الرســالة .رســالة هدايــة األجيــال إلــى اإلســالم الحــق ،والخلــق الك ـريم .والصــالح الشــامل للفــرد
واألمة.
فــي معادلــة /المعلــم /حقــائق كثيـرة ينب ــي التركيــز عليهــا ،ليعــود إلــى أصــل مهمتــه .وأول

حقــوق هــذا ال ارئــد الــوطني ،هــو أن يســتمتع بســقف مــن الحريــة السياســية والفكريــة يعينــه علــى
تأدية رسالته.
كمــا أنــه البــد مــن إعــادة النظــر فــي إعــداد المعلــم علمي ـاً وتربوي ـاً وفــق منظومــة إصــالح
المنــاهج واألنظمــة فــالمعلم الــذي هــو جــزء مــن العمليــة التربويــة البــد أن يكــون علــى مســتوى
المهمــة التــي يرشــح لهــا ،قــاد اًر علــى القيــام بأعبائهــا .أم ـا الحــديث عــن كفايــة المعلــم وصــونه
وحفظ حقوقه في حياة كريمة ،فهو حديث عن بالء يحتاج إلى إصالح كبير.

ثانياً ـ في اإلعـالم

تجاوز العصر بمعطياته أشكال اإلعالم المحلي الموجـه ،الـذي تسـيطر عليـه حكومـة أو

حــزب .وأصــبح مثــل هــذا الخطــاب قاص ـ اًر علــى مــن يطلقــه ،ودون أن يجــد أذن ـاً صــاغية مــن

أحد.

يشــارك اإلعــالم المؤسســة التربويــة فــي تكــوين ال ـرأي العــام ،والموقــف العــام مــن القضــايا

الكبرى وبالتالي توظيف كل ذلب في خدمة مشروع األمة النهضوي.

إن أث ــر اإلع ــالم الع ــام ،ينب ــع م ــن مص ــداقيته ولع ــل األس ــف يبل ــغ بن ــا م ــدام ح ــين يس ــقط
اإلعالم الوطني فال يثق به أحد.

إن ممارسة اإلعالم باألسـلوب الـذي سـاد فـي فتـرة الخمسـينات مـن القـرن المنصـرم غـدا

شاهداً على أصـحابه بـالتخلف واالن ـالق والجمـود .وهـو مـن جهـة أخـرى قـد أتـاح لمصـادر قـد
تك ــون مريب ــة للت ــدخل ف ــي تك ــوين الـ ـرأي الع ــام ال ــوطني م ــن جمل ــة القض ــايا العالمي ــة والقومي ــة
والمحلية .من المصداقية ينبع التأثير ،وقد ال تكون المصداقية دائمـاً فـي مصـلحة مـن يملكـون
ناصية الخطاب ،ولكن األثر العام على مدام الطويل سيكون دائماً في مصلحتهم.
إن إعالماً فاعالً في القرن الحادي والعشرين ينب ي أن يقوم على المصداقية،
والموضوعية ،وااللتزام بقضايا األمة .وبالتالي ينب ي أن يكون إعالم حقيقة ال إعالم

حكومة.
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المطلوب من اإلعالم أن يتابع السياسي توضيح ًا وتسديداً وتفنيداً ال أن يكون حامل مكبر

الصوت بين يديه بالمعنيين المادي والمعنوي.

ومن هنا ينبع الهدف ااخر لإلعالم ،هدف اإلشارة إلى مواطن الضعف والخلل
حيثما وقع.

الحر ،يستطيع بأسلوب حضاري بناء ،أن يضع كل شيء تحت
فاإلعالم الموضوعي و ّ
الشمس .وفي أجواء الشفافية ،تتوارى كل أشكال الفساد والعدوان وتجاوز القانون.
واإلعالم في بعدم الثالث ،ليس إعالم حكومة أو فهة .إنه إعالم دولة ،ووسائله بهذا

المفهوم ينب ي أن تعبر عن آراء المواطنين جميعاً .هذم الوسائل التي ينفق عليها من المال
العام هي جزء من الحق العام أيضاً .وفي ظل هذم الحالة يكون اإلعالم خادماً للحقيقة ،ال

مزو اًر لها يضع بين يدي المواطن أبعاد الموقف ،ويقلب وجوم القضايا ،ويعبر عن ااراء
المختلفة ،ويترك له أن يختار موقفه على بصيرة.

لسنا ندعو في سياق مشروعنا الحضاري إلى ضرب من الفوضى والعبثية .ولكن

التعبير عن الحقيقة المفعم بالحيوية ،والحوار الساخن في إطار حرية التعبير ،واالحترام

المتبادل لقواعد الخطاب األساسية ،كل ذلب مما يساعد على أن يكون /للدولة /والمقصود

هنا المصطلح بكل أبعادم ،زاوية خاصة في عقول أبنائها .تخاطبهم من خاللها ،وتوجه
مواقفهم وسلوكهم على أساسها.
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الجزء الثاني (سياسات المشروع ) البرنامج العملي للمشروع السياسي

الباب الثامن (المشروع المنشود معالم وآفاق)

حــين نقــدم سياســات مشــروعنا الحضــاري اإلســالمي ،إنمــا نقــدمها برنامجــا عمليــا وطنيــا
الخيرين في هـذا الـوطن الحريصـين علـى تقدمـه
عاما( ،يقتضي تحقيقه) تعاوناً صادقاً من كل ّ
وعزتــه ورفعــة شــأنه .فمشــروعنا بالتــالي لــيس مشــروعاً نهائي ـاً مفروض ـاً علــى ااخ ـرين بــل أنــه
على الرغم من مرجعّيته بالنسبة إلينا ،يمكن أن يعتبر مقترحاً بالنسبة لكل من يريـد أن يشـارك
معنا في إغناء الطرح وتسديدم ،وتحمل مسؤولية التنفيذ في حياة الفرد والجماعة .إن مشـروعنا
المقدم في هذم األوراق هو الكلمة السواء التي نـدعو الجميـع إلـى االلتفـاف حولهـا واالسـتظالل
بظّلهــا  .ومــن هــذا المنطلــق نـرام يقــف برويــة وإدراك عنــد التحــديات التــي تواجــه قطرنــا ويحــاول
أن يتلمس الحلول لمشكالت ندرك بسهولة أنها لن تحل بلمسـات سـحرية وال بكلمـات معسـولة.
إن االستجابة لتحديات العصر ،بمـا يالئمهـا مـن إعـداد واسـتعداد يحتـاج إلـى جهـد الشـعب كـل
الشــعب بعزيمــة وإخــالص وتصــميم .ونظــن أن اإلخــالص والعزيمــة عنــدما يجتمعــان بممكانهمــا
أن يصنعا الكثير.

وما سنقدمه في هذم البرنامج العملي يتبلور في ثالث أولويات هي:
األولى :تحرير األرض واإلنسان.

معنوياً ومادياً من االحتالل واالستالب السيادي والعقائدي والسياسي
والفكري واالقتصادي .وإطالش طاقات المواطن فاعالً ومنج اًز.

الثانية :التأكيد على الدور الرسالي ألمتنا وقطرنا.

هذا الدور الذي يحدد ألمتنا معنى وجودها وغايته ،ويميزها في المعترك الحضاري
بآفاش قوله تعالى( :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين).

الثالثة :التحرك الدؤوب إلنجاز مشروع وحدة األمة ببعديها العربي واإلسالمي
وحدة تنسجم مع روح العصر ومعطياته وتحدياته .إلى جانب السعي الحثيث لبناء

الموقف اإلنساني الحضاري الذي يريد الخير والرحمة والعدل لبني اإلنسان.
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آفاق تحفها الرحمة الربانية ،والوصايا السماوية ،وشـريعة مـا قامـت إال علـى السـماحة واليسـر،
ووضع األغالل واإلصر.
وجماعتنا قد أخذت على عاتقها أن تنطلق في إطار العمل اإليجـابي البنـاء ،واالنسـجام مـع
متطلباته مسـددة ومقاربـة ،فـي أجـواء االنفتـاح علـى ااخـر ،واإلصـغاء إلـى صـوت الحكمـة

أنى وجدت ،والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

بسم هللا الرحمن الرحيم "والعصر ،إن اإلنسان لفي خسر ،إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".
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المدخل إلى البرنامج العملي
وإجمـ ــاال لمـ ــا فصـ ــلنام فـ ــي الجـ ــزء األول مـ ــن المشـ ــروع ،وبـ ــين يـ ــدي برنامجـ ــه العملـ ــي
وسياس ــاته ،نقـ ــدم ه ــذا المـ ــدخل تأكي ــدا علـ ــى رس ــالتنا اإلخوانيـ ــة ف ــي الـ ــدعوة إل ــى الحريـ ــة،
وللحوار ،وللنهوض الحضاري بالوطن.

 .1دعوة إلى الحرية:
إن القضية األساسية في سوريا اليوم هي قضية الحرية ،ويجب على كل ال يورين أن
يقفوا صفا واحدا للدعوة إليها والدفاع عنها ،فالحريات العامة شرط النهضة الحقيقية،

يضيعون أمام شعوبهم فرصتها في التقدم والنمو.
والذين يحاولون تجاهل هذم الحقيقة ّ

لقد دعا القرآن الكريم إلى الحرية ،وبين أنه ال سبيل إلى الحجر على حرية الناس في
االعتقاد والتفكير ،وأن األمر متروك للناس أنفسهم بحيث يختار كل منهم الموقف الذي
يرام صوابا ،قال تعالى( :ولو شاء ربب امن من في األرض كلهم جميعا ،أفأنت تكرم
الناس حتى يكونوا مؤمنين) ،1وإذا كانت حرية االعتقاد حقا شرعيا بالمنظور اإلسالمي

فمن الحريات األخرى ألزم من باب أولى ،وهي حق لكل أصحابها وليست منة من أحد،
وإذا حجبها الحكام يجب أن تنتزع انتزاعا ،ولم يعد مقبوال ترحيل قضايا الحريات تذرعا
بعدم أهلية الشعوب لها ،أو بحجة الصراع العربي اإلسرائيلي ،فشهادة التاريخ على امتداد

عصورم تؤكد أن العبيد ال يصلحون للمقاومة والتحرير ،وأن تحرير المواطن من القهر
والفقر شرط الزم لتحرير الوطن من االحتالل.
إن الجماعة تدعو إلى الحرية المسؤولة على نطاق الفرد والمجتمع واألمة ،وعلى كافة
المستويات الفكرية والسياسية واالقتصادية ،حتى يتمكن الجميع من االنطالق في مجاالت
االرتقاء والتقدم.

 1يو س –-99
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 .2دعوة إلى الحوار والعمل بالقواسم المشتركة:
تدعو الجماعة كل الفرقاء على الساحة السورية للسير في الحوار باتجام البحث عن نقاط
التوافق لما فيه مصلحة األمة والوطن ،والحوار الذي ندعو إليه يبحث عن القواسم المشتركة
التي يمكن االتفاق عليها مع بقاء جملة من الخالفيات ،وال يعني ذلب التخلي عن العقيدة أو
التوجهات الفكرية والسياسية ألي فريق من الفرقاء ،أو التخلي عن الدعوة إلى تلب
التوجهات ، 1وال شب أن في ذلب مصلحة لكل المعنيين بالحوار الذي ال بديل له إال التناحر
والتسلط واالستبداد.
ومن هنا جاء طرح الجماعة لميثاق الشرف الوطني على كافة الفعاليات الفكرية والسياسية

في سورية ،دعوة صريحة للحوار والتعاون في تحقيق أهداف مشتركة خدمة لمستقبل سورية
ورفعة شأنها.
إن الت يير في سورية مطلوب ،وهو يتطلب االرتقاء إلى مستوى اللحظة الراهنة ،وامتالك
القدرة على التعامل بفعالية وحكمة مع عقبات المرحلة ،وفتح الباب لالرتقاء السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،والجماعة تريدم ت يي ار سلميا ديمقراطيا يستند على الحوار الذي ال

يستثني أحدا على الساحة السورية ،إذ ال يمكن ألي طرف من األطراف أن يظل بعيدا عن
الت يير الذي تتوقف عليه طبيعة المرحلة المقبلة وأهدافها وأولوياتها ،وإبعاد أي فريق يعني
حرمانه من حق المشاركة في تشكيل المستقبل وضمان مصالحه األساسية فيه.
والجماعة تدعو للعمل بالقواسم المشتركة التالية:
 .1تبني وممارسة قيم التسامح والتعايش المشترك واحترام حقوق اإلنسان.
 .2االعتراف بالتعدد ،وحق ااخر المختلف في اختيار العقيدة التي يشاء وحقه كذلب
في التعبير عنها في إطار الضوابط الدستورية.
 .3اعتماد المساواة أمام القانون لجميع المواطنين ،واحترام حقوق المرأة ،والتأكيد على
مساواتها في اعتبارات األهلية اإلنسانية والمدنية.
 1يقول املودودي يف كتابهم رية اإلسو م و يوه يف السيواسة والقا ون وال ستوور) ص  361ئ مسيكون لغري املسلمني يف ال ولة اإلس مية من حرية اخليابة والكتابة والرنيي
والتفكري واالجتماعا ما و للمسلمني سواء بسواء....سيكون هل احلق يف ا تقاد ال ين اإلس مي ....وستكون هل احلرية يف م ح حنله )...
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 .4رفض العنف أداة للت يير ،واعتماد الحوار أسلوبا للتعاطي في مجاالت الفكر
والسياسة والثقافة.
 .5رفض الديكتاتورية وتسلط الحزب الواحد ،وإثبات حق الشعب باالختيار الحر
لنظامه السياسي.
 .6االحتكام في العمل السياسي لصناديق االقتراع ،واعتماد آليات العمل الديمقراطي.
 .7االنطالق من الوحدة الوطنية ،وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية
والخاصة.
 .8االنتماء للمنظومة العربية ،والمرجعية الحضارية اإلسالمية.
 .9التصدي للمشروع الصهيوني.

 .3دعوة إلى النهوض الحضاري للوطن
كما دعت الجماعة إلى الحرية ،ودعت للعمل بالقواسم المشتركة بين جميع الفرقاء ،فمنها

تدعو كذلب إلى النهوض الحضاري بالبلد الذي تخلف عن ركب التطور لعقود ،وإلى بث
روح المبادرة والتخلص من السلبية والالمباالة التي خيمت على النفوس.
إن النهوض الحضاري بالوطن يتطلب كما أسلفنا تكاتف الجميع واالرتقاء إلى مستوى
اللحظة الراهنة ،وامتالك القدرة على التعامل بفعالية وحكمة مع عقبات المرحلة ،وفتح الباب
للبناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
وحتى يتم النهوض الحضاري بالوطن ليأخذ مكانه الالئق بين األمم ال بد من البناء الجاد
على المستويات التالية:
 .1بناء اإلنسان الفرد إيمانا وتربية وسلوكا والتزاما في عصر تعصف فيه رياح العولمة
الهوجاء بروح اإلنسان وخصوصيته وانتمائه.
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قيم المحبة واإلخاء ،وروح العدالة

االجتماعية ،في صورتيها :األصيلة (وما فيها من تالحم وتعاون) والمعاصرة (وما فيها

من تنظيم ومؤسسات).
 .3بناء مؤسسات المجتمع المدني ،بوحداتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
والمهنية ،لتأخذ دورها في حفظ حقوق اإلنسان ،وحماية المجتمع وترشيدم..

 .4بناء روح اإلنجاز وقبول التحدي  ،ومقاومة كل أشكال االسترخاء والتواكل ،واألنماط
االستهالكية المدمرة.
 .5بناء النظم وااليات التي تعين على است الل ثروات الوطن ،وتوظيفها في تطويرم ونمائه،
والحفاظ على كرامة بنيه.
 .6بناء الضوابط والقواعد التي تقوم على الشفافية ،وتحول دون انتشار الفساد بأشكاله
وألوانه ،وحياطة المال العام ،وصون ثروات الوطن.

 .7بناء خطط التنمية العامة ،لتنمية الثروة الوطنية ،وتأمين مناعة االقتصاد الوطني.
 .8بناء مستلزمات البحث العلمي ،بتوفير البنية التحتية ،وتطوير الكوادر البشرية الالزمة.
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الباب التاسع (المحاور الداخلية في سياسات المشروع)
الفصل األول (السياسات الدستورية)
تدعو الجماعة إلى وضع دستور جديد يعبر عن إرادة األمة وتطلعاتها ،وإيمانها بقيمها
وعقائدها ،ويحافظ على انتمائها العربي واإلسالمي ،فاإلسالم بقيمه العليا وشريعته
السمحة يشكل المرجعية األولى والهوية الحضارية ألبناء هذم األمة ،يحفظ عليها

وجودها ،ويبرز مالمح خصوصيتها ،ويشكل مضمون خطابها للناس أجمعين .وتدعو
الجماعة في سياساتها الدستورية إلى ما يلي:
 -1الهوية العربية اإلسالمية للمجتمع السوري.

 -2دين الدولة اإلسالم ،وهو المصدر األساس والمرجعية العليا للتشريع ،واألمة هي مصدر
السلطات.

 -3نظام الحكم نظام شوري (جمهوري ديموقراطي.)1
 -4الل ة العربية هي الل ة الرسمية للبالد.
 -5الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ،وإل اء كل أشكال التجاوزات
التي تمارسها السلطة التنفيذية على السلطات األخرى.
 -6تشكيل مجلس نيابي منتخب في انتخابات حرة نزيهة ،له سلطات تشريعية ورقابية
فعالة.
 -7إقرار التعددية السياسية ،وتجاوز مبدأ الحزب الواحد قائد الدولة والمجتمع ،وتجاوز
صي ة الجبهة الوطنية التقدمية التي تحتكر العمل السياسي.
 1يقول السباعي رمحه هللائ م ن ذه الب د نيحبت ال ام اجلمهوري واعت قته واعتق ت بص حها و ا علن بكل ميان وصراحة ووضوح أب ا ال ري عن ال ام اجلمهوري ب ي ا ا
ري لول ا اما خعبيا دميقراليا يقوم على رادة الشعبا و تمث ل ميه رادة الشعب) من خياب السباعي يف اجللسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ  27كا ون ا ول .1949
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 -8تحديد مسؤولية الحاكم أمام الشعب ،ووضع أصول لمحاسبته ،وتحديد مدة حكمه،
وعدد مرات التجديد له.

الفصل الثاني ( الشؤون السياسية)
إن الجماعة تدعو إلى إقامة دولة حديثة ،تكون الحاكمية فيها هلل ،والسيادة للقانون ،والسلطان
لألمة ،وهي بالتالي ترتكز على ما يلي:
-1

دولة ذات مرجعية:

ترتكز مرجعيتها إلى هوية األمة العربية المسلمة وثوابتها.
-2

دولة تعاقدية:

ينبثق العقد فيها عن إرادة حرة بين الحاكم والمحكوم .تحدد فيها مسؤولية الحاكم أمام
الشعب ،كما تحدد كيفية محاسبته وتبديله إذا لزم األمر.
-3

دولة مواطنة:

يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون ،ويتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها
الدستور ،وتنظمها القوانين.
-4

دولة تمثيلية:

يتمث ــل فيه ــا جمي ــع أبن ــاء ال ــوطن ،رج ــاال وإناثـ ـاً ف ــي اختي ــار الح ــاكم ب ــل ف ــي جمل ــة القض ــايا

الكب ــرى ،إم ــا ع ــن طري ــق االختي ــار المباش ــر ،أو ع ــن طري ــق االختي ــار غي ــر المباش ــر (طري ــق
المجــالس النيابيــة) فــي صــي ة تمثيليــة تخضــع لمزيــد مــن عمليــات التطــوير والضــبط ،ال لتفقــد

مصـداقيتها ومعناهـا ،ولكـن لتكـون أكثـر تعبيـ اًر عــن مصـالح األمـة ،وعمقـاً فـي رؤيتهـا ،وســداداً
في مسيرتها .



وردت ذه املواصفات مفصلة يف الباب الثالث من املشروعئ ممر كزات ال ولة احل يثة).
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دولة تعددية:

تتباين فيها الرؤى ،وتتعدد االجتهادات ،وتختلف المواقف ،ضمن إطار الشرعية القانونية،

وتقوم فيها قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بدور المراقب والمسدد والحامي للحرية
في وجه الحكومة لمنع ت ول أجهزتها ،وانجرافها إلى دائرة االستبداد ومستنقع الفساد.
-6

دولة تداولية:

تكون فيها صناديق االقتراع الحرة النزيهة أساسا لتداول السلطة بين أبناء الوطن جميعا دون
تسلط أو إراقة دماء.
-7

دولة مؤسساتية:

تقوم على المؤس سات من قاعدة الهرم إلى قمته ،كما تقوم على الفصل بين السلطات،
وتأكيد استقالليتها ،بحيث ال يترك المجال لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب.
-8

دولة قانونية:

تعلو فيها سيادة القانون ،ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن السلطة ،وال تحل فيها حالة

الطوارئ مكان القانون العادي.

وفي نطاش العمل السياسي تلتزم الجماعة بالوسائل واألفكار الديمقراطية التالية ،وتدعو
الجميع لاللتزام بها:
 -1اإلقرار التام بأن الشعب هو مصدر السلطة ،وال يجوز ألي شخص أو حزب أو
جماعة أو هيهة أن تزعم لنفسها حقا في تولي السلطة ،أو في ممارستها ،إال استمدادا
من إرادة شعبية صحيحة.
 -2تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا ،ولمدة محدودة.
 -3التأكيد على االلتزام بمبدأ تداول السلطة عبر االقتراع الحر النزيه ،مع ضرورة أن
تشمل قوانين االنتخابات الضمانات التي تؤكد نزاهتها ،وحياد القائمين عليها.
 -4تأكيد حرية الرأي ،والجهر به ،والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام وااداب
العامة ،والمقومات األساسية للمجتمع ،ونعتبر أن حرية تملب واستعمال وسائل اإلعالم
المختلفة ضرورة لتحقيق ذلب.
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 -5تأكيد حق التظاهر السلمي ،وحرية االجتماعات الجماهيرية العامة ،والدعوة إليها،
والمشاركة فيها في نطاق سالمة المجتمع ،وعدم اإلخالل باألمن العام ،أو التهديد
باستعمال العنف أو حمل السالح.
 -6التأكيد على حرية االعتقاد الخاص ،وإقامة الشعائر الدينية لجميع األديان.
 -7تأكيد حرية تشكيل النقابات المهنية والعمالية ،والجمعيات الخيرية والثقافية

واالجتماعية ،ولجان الدفاع عن حقوق اإلنسان ،وأن تكون هذم المؤسسات ذات
استقاللية يحددها القانون ،وتعبر عن آراء ومصالح المنتسبين إليها.

 -8تأكيد حرية تشكيل األحزاب السياسية ،وأال يكون ألي جهة إدارية حق التدخل بالمنع

أو الحد من هذا الحق ،وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتحديد ما هو
مخالف للنظام وااداب العامة ،والمقومات األساسية للمجتمع ،أو ما يعتبر إخالال
بالتزام العمل السلمي ،وعدم االلتجاء للعنف أو التهديد به.

 -9ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في االنتخابات النيابية ،وتولي عضوية
مجالسها متى توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون.

 -10ضمان حق المرأة في العمل السياسي ،والمشاركة في االنتخابات النيابية،
والمحلية ،والنقابات ،وحقها في عضوية تلب المجالس ،وتولي المناصب
العامة.
 -11أن تكون مهام الشرطة وجميع أجهزة األمن الداخلي هي الحفاظ على أمن
الدولة والمجتمع ،وال يجوز أن يقتصر تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة
فقط ،أو اتخاذها أداة للتدخل في األنشطة العامة ،أو لقمع المعارضة.
 -12أن يكون الجيش -بعيدا عن السياسة -متخصصا في الدفاع عن أمن الوطن
الخارجي ،وتحرير أراضيه المحتلة ،وأال تستعين به سلطة الحكم بالطريق
المباشر أو غير المباشر لفرض إ اردتها أو سيطرتها ،أو التهديد بمنع الحريات

العامة ،وأن يكون منصب وزير الدفاع مدنياً سياسياً كسائر الوزراء.
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الفصل الثالث (السياسات القضائية)
تدعو الجماعة إلى إصالح القضاء ،وإعادة الحصانة إلى مؤسساته ،واختيار مسؤوليها من

الكفاءات القانونية والفقهية ذوي النزاهة والخلق.

وتسعى في سياساتها القضائية إلى تحقيق المعاني التالية:
 -1أسلمة القوانين تدريجيا ،العتقادنا أن الشريعة المنزلة من عند هللا رحمة للعالمين
أرفق وأحكم وأرعى لمصلحة الناس أجمعين..
 -2مساواة الجميع أمام القانون ،فال حصانة ألحد أمام القضاء ،رئيسا كان أم مرؤوسا،
ألن القانون هو السيد ،والناس جميعا متساوون أمامه.

 -3التأكيد على استقالل القضاء بجميع درجاته ،وتحريرم من أصحاب النفوذ ،وإبعادم
عن أي مظنة أو طمع.
 -4التأكيد على عدم محاكمة أحد إال أمام قاضيه الطبيعي ،وإل اء المحاكم الخاصة
واالستثنائية ،وعدم تقديم المتهمين بقضايا مدنية أو سياسية أمام المحاكم العسكرية.
 -5التأكيد على حفظ حقوق المواطن القضائية ،وعدم أخذم بالظن ،وعدم استخدام
التعذيب في استجوابه أو تجاوز العقوبة التي يقرها القانون ،وعدم سجنه بدون حكم

قضائي.
 -6تفعيل مهمة المحكمة العليا ومهمتها النظر في دستورية القوانين ،ومنحها
الصالحيات الكاملة ألداء هذا الواجب.
 -7إصالح القانون اإلجرائي وأصول المحاكمات ،وتخليصه من التعقيد والروتين والبطء
الذي يهدر حقوق المواطنين.

 -8التأكيد على المهمة اإلصالحية للسجون ،وعلى صيانة كرامة السجين وإنسانيته،
وعلى إل اء مراكز التوقيف االستثنائية.
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الفصل الرابع (السياسات االقتصادية)
تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي والمكتب المركزي لإلحصاء في سورية 1أن هناك
تراجعا ثابتا في كل المؤشرات االقتصادية  .حيث يحددان خط الفقر بكتلة نقدية تقارب
نحو  1500ليرة سورية للفرد الواحد شهريا (ما يعادل  30دوالرا) ،وهو الحد األدنى
لتلبية متطلبات المعيشة من المواد ال ذائية ،ويصل الحد األدنى لألجر في سورية بعد
الزيادة التي أعلنت أخي ار إلى  3045ليرة شهريا ،وهذا ما يجعل أكثر من  %22من

سكان سورية يعيشون عند حدود الفقر ،وقد هبطت حصة الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي إلى  %16عما كانت عليه في الفترة (1997-1980م) ،كما زاد دين سورية

الخارجي من  1.84مليار دوالر عام 1985م إلى 20.86مليارا ،في حين بل ت نسبة
البطالة  %30كما تفوقت كلفة الحد األدنى للحياة عمليا على الحد األدنى الحالي
لألجور بنحو !%300
وتواجه البلد صعوبة كبيرة في تحرير اقتصادها الراكد رغم االستحقاقات المؤجلة ،وتعهد
الحكومة باإلصالحات الضرورية.
هناك من يجعل سبب التدهور االقتصادي تفشي الفساد اإلداري واالقتصادي على
مختلف المستويات ،وما نرام أن الفساد ليس سببا لهذا التدهور ،بل هو جزء من ظاهرة
سلبية عامة تسببت فيها السياسات الشمولية المزمنة التي قامت عليها الدولة ،وغابت
عنها الشفافية والمحاسبة!
لقد أفرزت القوانين االقتصادية والسياسية على مدى العقود السابقة واقعاً اجتماعياً
واقتصادياً متردياً سهل الفساد ،وجعل المجتمع السوري متأخ اًر عن معظم المجتمعات
عديدة ،ما أدى إلى تراكم مشاعر القنوط واليأس والتخلي عن
العربية المحيطة به عقوداً
ً
الشعور بالمسؤولية عند المواطنين!

 1جري ة احلياة الع د  13829يف 2001/1/24
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الخلل في االقتصاد السوري
إن االقتصاد في بلدنا يشكو من خلل في بنيته يتجلى في:
 .1تخطيط مركزي تتحكم فيه الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية والمحسوبية والفساد.
 .2قوانين قديمة ال تتناسب مع التقدم القانوني لروح العصر ،وعدم وجود آليات
واضحة لتنفيذ القوانين الجديدة ،مع غياب كامل للشفافية.
 .3التشبث بالقطاع العام الخاسر ،دون أي مالمح لتطويرم ،مما يحرم الموازنة العامة
الكثير من األموال التي يمكن استخدامها في عمليات اإلصالح االقتصادي.
 .4نمو اقتصادي متأرجح بسبب االعتماد على عدد محدود من السلع والمنتجات،
وعدم توسيع قاعدتها ،واالعتماد على المساعدات الخارجية ،واالعتماد على
أسعار النفط المتقلبة.
 .5نقص في برامج التنمية البشرية التي تدرب الكوادر المؤهلة المناسبة الحتياجات
سوق العمل.

 .6غياب محركات السوق في حماية المستثمر ،مثل :المناطق الحرة ،التشريعات
الواضحة ،القضاء المستقل ،األسواق المالية ،البنوك اإلسالمية.
 .7ضعف كبير في قطاع المعلومات والتقنية الحديثة مع تخلف المستوى التقني في
جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.
إن رؤية الجماعة لحل هذم المشكالت االقتصادية تنبثق ،ك يرها ،من اإلسالم الذي أولى
ّ
اهتماما كبي ار بالشؤون االقتصادية ،وأنشأ نظاما اقتصاديا يجمع بين حقوق الفرد في الملكية

والحرية االقتصادية ،وبين حقوق المجتمع بالتوزيع العادل للثروة والتكافل االجتماعي ،ومنع
ال ش واالحتكار واالست الل.

إن أي إصالح اقتصادي يجب أن يتواكب مع اإلصالح السياسي بالمقام األول ،وما
تحتاج إليه سورية هو إعادة إيجاد وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة إلعادة
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تأهيل المجتمع المستنزف ،ووضعه في شروط العمل واإلنتاج واالبتكار ،أي إيجاد شروط
نهضة وطنية تشمل إصالحات دستورية أساسية وتعيد بناء القيم األخالقية إلى جانب
بناء مؤسسات الدولة السياسية واالقتصادية من جديد.
الخطوط العامة للتطوير
وفيما يلي الخطوط العامة التي تراها الجماعة لتطوير االقتصاد السوري:
 -1تطوير السياسات واألنظمة والقوانين
 -2زيادة اإلنتاج
 -3عدالة التوزيع
 -4ترشيد االستهالك
 -5التكامل االقتصادي
 .1تطوير السياسات واألنظمة والقوانين:
 االهتمام بالتنمية وربطها بجانبها االجتماعي لكي تصل فوائدها االقتصادية
واالجتماعية إلى مختلف الفهات والطبقات بما فيها الفهات الدنيا ،وتجنب أنماط
التنمية التي تؤدي إلى زيادة االستقطاب االجتماعي وتراكم الثروة في ٍ
أيد قليلة مقابل
تفاقم الفقر ل البية الشعب.
 تطوير مبدأ ا لشفافية والمحاسبة ،ونشر المعلومات واإلحصاءات الحيادية المتعلقة
باالقتصاد الوطني ،وتسهيل مهمة الباحثين لمعرفة حقيقة األداء االقتصادي للبلد
وكيفية تطويرم ،وكذلب إجراء مناقشات علنية مسبقة للتشريعات االقتصادية.
 االنتقال الهادئ والتدريجي من اقتصاد القطاع العام إلى اقتصاد السوق المفتوح ضمن
المصلحة العامة ،مع ترك الخيارات مفتوحة للمحافظة على القطاع العام في مجاالت
اإلنتاج األساسية التي ترتبط باألمن القومي أو الرتباط ملكيتها بمجموع أفراد األمة
مثل النفط وال از والثروة المعدنية.
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 تشجيع القطاع الخاص ،وتعزيز دور المنتجين ومبادراتهم ،وإطالق مواهبهم ،واختيار
أساليب العمل التي تتيح أكبر قدر من المبادرات الذاتية بأقل قدر ممكن من استخدام
السلطة ،فالدولة ليست ربا للعمل وإنما حكم يسن القوانين ويبين قواعد العمل ،ويراقب
سلوك مختلف األطراف ويتركها تعمل ضمن إطار قانوني .وكذلب تشجيع الصناعات
الص يرة والمؤسسات الص يرة.
 إصدار قوانين استثمارية جديدة تجذب رؤوس األموال السورية في الخارج التي يقدرها
الخبراء بـ ( )80-70مليار دوالر ،وتجذب أيضا رؤوس األموال العربية واألجنبية،
وتهيل لها جوا استثماريا مناسبا تسودم الشفافية ،ويوفر لها الحماية القانونية
والقضائية.
 العمل على تحسين العالقة بين االدخار والدخل من خالل صياغة برامج استثمارية
متنوعة مأمونة ،وتطوير أساليب االستثمار المصرفي اإلسالمي ،وإيجاد القوانين التي
تحمي مدخرات المواطنين وتشعرهم باألمان عليها.
 إصالح القضاء الذي تلعب نزاهته وكفاءته دو ار حاسما في إقامة منا

استثماري

ينهض باالقتصاد ،وتخليصه من البيروقراطية وضعف الشفافية.
 إصالح النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة ويشكل أكبر العوائق في االنفتاح
االقتصادي ،وإيجاد آلية عصرية للخدمات المصرفية والمالية ،وإعطاء الحرية لتحويل

األموال من وإلى القطر دون عقبات بيروقراطية.

 إصالح النظام الضريبي إلعادة التوازن في المجتمع ،وحتى ال يكون دولة بين
األغنياء دون الفقراء ،والعمل على احترام المال العام وحفظه من الضياع ،والقضاء
على الهدر الضريبي المتمثل بالرشوة والمحاباة وإهمال المحاسبة ،وعدم اعتماد
الضوابط العلمية في حصر مقادير الدخول ،وإعادة النظر في الضرائب غير المباشرة

التي تسوي بين األغنياء والفقراء.
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 االنتقال التدريجي إلى االقتصاد اإلسالمي بالتوازي مع الخطوات السابقة ،وتشكيل
أنظمة ومؤسسات اقتصادية إسالمية مواكبة لنهضة االقتصاد اإلسالمي الذي أصبح
أحد الحقائق االقتصادية المعاصرة ،ندعو إلى:
 إعادة النظر في جميع القوانين التي ترعى النشاطات االقتصادية ،لضمان
توافقها مع القواعد الشرعية وخاصة منع الربا وال رر واالحتكار والقمار
واالست الل ،لتشجيع استثمار المال وتنميته.
 إقامة البنوك والمؤسسات االستثمارية اإلسالمية.
 إقامة مؤسسات الزكاة التي تحقق التكافل االجتماعي .
 إحياء سنة الوقف اإلسالمي ،وتشجيع األوقاف التي يرجع ريعها للمساجد
والمؤسسات التعليمية واالجتماعية والصحية والخيرية ،والتي لعبت دو ار ممي از
في المجتمعات المسلمة على مر العصور.
 إحياء قيم األمانة واإلتقان في العمل والمحافظة على المال العام ،ومحاربة
الرشوة والفساد.
.1

زيادة اإلنتاج:
 بناء قاعدة اقتصادية متينة مناسبة لحاجات البلد وإمكاناتها ،تركز على التنمية البشرية
والتدريب إلعداد األفراد والمؤسسات مهنيا وأخالقيا ،وتعتمد التطوير العلمي والتقني
المواكب للعصر.
 االهتمام الجدي بالزراعة وتعميم المكننة وتطويرها ،وزيادة اإلنتاجية لجذب العمالة إلى
هذا القطاع الذي ما زال ضعيف اإلنتاجية ويعتمد على نظم عمل تقليدية .وهذا
يقتضي توصيل الخدمات المتكاملة إلى الريف وتطويرم ،وكذلب العناية بتطوير
المناطق النائية ،والعناية باأل ارضي الجافة واست اللها االست الل األمثل.
 نقل سورية من المرحلة األولى من مراحل التصنيع –كما هي اان -حيث يسيطر
إنتاج المواد األولية ،والصناعات التحويلية البسيطة بقيم متدنية ،والتي تعتمد كليا على
تكنولوجيا مستوردة ،إلى المرحلة الثانية من مراحل التصنيع حيث تعتمد الصناعة على
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إنجازاتها لتحقيق مزايا تنافسية بمنتاجية أعلى وكلفة أقل وتركز على الصناعات
الميكانيكية والكهربية والكيميائية وما شابهها ،وذلب تمهيدا للدخول إلى مرحلة صناعات
التقنية العالية في المستقبل.
 تطوير األنظمة التجارية في سورية لزيادة فاعليتها وقدرتها على المنافسة ،واالستفادة
من موقع القطر المتوسط لزيادة التبادل التجاري العالمي.

 تطوير صناعة السياحة النظيفة لكي تساهم بقسط أكبر في تنمية الدخل القومي ضمن
األطر العامة لمبادئ المجتمع.
 .3عدالة التوزيع:
 توفير الفرص المتكافهة لجميع المواطنين لالنخراط في النشاطات االقتصادية
الحكومية والخاصة.
 ضمان الحد األدنى للحياة الكريمة لدى جميع المواطنين ،عبر ربط الحد األدنى
لألجور بمقتضيات الحد األدنى للمعيشة ،وتوفير المستلزمات االجتماعية لجميع
المواطنين.
 وضع سياسة إسكانية شاملة تعكس مسؤولية الدولة لتأمين السكن الصحي المناسب
للمواطن ،وتعديل قانون اإليجار إليجاد العالقة السليمة بين المالب والمستأجر.

 .4ترشيد االستهالك
وهي قضية تتطلب وعيا شعبيا ورسميا بضروريات المواطنين ،وحاجياتهم ،قبل أن

ن رق السوق بكماليات تحسينية ،كما تتطلب وعيا وقوانين ناظمة تراعي مصلحة الجميع،

وتحول بين ب عض القطاعات الحكومية والتجارية ومظاهر البذ الرسمي ،كما تساهم بترشيد
االستهالك التفاخري على مستوى األفراد .وستكون القيم والتعاليم اإلسالمية محرضا إيجابيا

يدعم هذا التوجه بما تتضمنه من آيات وأحاديث تحرم اإلسراف ،وتحض على االعتدال
والتوسط في المطعم والملبس والنفقة وما يلحق بهم من صنوف االستهالك.
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 .5التكامل االقتصادي
إن التفكير الجدي بالتكامل االقتصادي العربي والسوق العربية واإلسالمية المشتركة أصبح
من الضرورات الملحة في عالم اليوم الذي تتعرض فيه اقتصاديات الدول الص يرة إلى
امتحان عسير

للبقاء في عالم تعصف به رياح العولمة ،وتسيطر عليه االقتصاديات

العمالقة ،والشركات المتعددة الجنسيات .ومن هنا فنحن ندعو إلى عقد مشاركات واتفاقيات
ثنائية مع الدول العربية واإلسالمية –تمهيدا لتوسيع دائرتها ،-مع االستفادة من التجارب

ااسيوية والشرق أوسطية وغيرها.
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الفصل الخامس (السياسات العسكرية)
يعتمد الجيش السوري في سياسته أن يحافظ على عدد كبير من القوات العاملة ،وعلى خدمة
إلزامية طويلة المدى (سنتان ونصف) ،ورغم أن حجم النفقات العسكرية بلغ سنوياً 80

مليار ليرة سورية (حوالي 1.6مليار دوالر) أي ما يعادل  %5.9من الناتج القومي ،إال أن

فاعلية الجيش السوري بقيت دون المأمول ،بعد ما أصابه ما أصاب بقية مؤسسات الدولة
من فساد وت ل ل أمني وقهر حزبي وفهوي.

إن اغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني على الحدود الجنوبية لسورية يقتضي أن تعد

سورية العدة العسكرية المناسبة لتكون األمة كلها في حالة استعداد دائم( ،وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم) 1وأن يبقى الجيش السوري

نواة القوة العسكرية لألمة على أال تبقى مسؤولية الدفاع عن البالد مرهونة به فقط ،وإنما
بمجموع األمة.
ولتحقيق ذلك تطرح الجماعة سياساتها العسكرية وفق التصورات التالية:
 -1بناء شخصية الجندي باإليمان واألخالق الحميدة.
 -2تطوير قدرة الجيش القتالية وبث الروح الجهادية فيه ،وتحديث بنيته العسكرية التي
تدنت بعد انهيار المنظومة االشتراكية ،وذلب للقيام بمهامه الرئيسية في حماية
السيادة الوطنية وتحرير األرض المحتلة .
 -3وقف تسييس الجيش واعتبارم مؤسسة وطنية تتبع القرار السياسي وال تتحكم فيه
وضرورة إبقائه رم اًز للوحدة الوطنية وإتاحة الحق لكل مواطن بشرف االنتساب إليه
دون تمييز ألية أسباب عقائدية أو سياسية أو فهوية .
 1ا فال –-60
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 -4اعتماد عقيدة قتالية للجيش تناسب معتقدات األمة ،قادرة على االستفادة من روح
البذل والفداء المتأصلة في األمة ،والشجاعة التي تبعثها عقيدة التوحيد الصادقة في
النفوس.
 -5إعادة تنظيم الخدمة اإللزامية واالحتياطية لتخفيف التبعات المادية والبشرية دون
تخفيض القدرة القتالية للجيش ،باختصار فترة الخدمة اإللزامية ،واستدعاء المجندين
دورياً لتحديث تدريبهم العسكري ،مما يوفر على الناس وقتهم ،وعلى الوطن ثروته،
ويجمع المجندون من خالل هذا التنظيم بين متابعة حياتهم العادية ،وإعالة أنفسهم
وعائالتهم ،وكذلب رفع الجاهزية واستم ارريتها لخوض معركة الوطن عند اللزوم.
 -6الحرص على الكفاءات العسكرية ،والعناية بالتأهيل العسكري ،والمحافظة على
االنضباط والتسلسل ،ومحاربة الفساد ومنع السخرة والقسوة والمهانة في معاملة
المجندين.
 -7إعادة التوازن إلى المؤسسات المدنية والعسكرية واألمنية ،حتى ال يب ي بعضها على

بعض بما يحفظ حقوق المواطنين من مدنيين وعسكريين ،ويجعل سورية دولة
مؤسسات تنهي عهد الدولة األمنية إلى غير رجعة.

 -8اعتماد الجيش الشعبي الرديف ،وتعبهة القادرين في وحدات جيش احتياطي توازي
أعمالهم المدنية ليكونوا احتياطا فعليا للجيش ،ورديفا منظما له ،من خالل دورات
استدعاء دورية لتحديث المعلومات واالنضباط العسكري.
 -9تطوير مؤسسات األبحاث العسكرية واالستراتيجية ومدها بالخبرات والطاقات العلمية
والفكرية.
-10تطوير الصـناعة العسـكرية وتحـديثها باالسـتفادة مـن التطـور العـالمي المتسـارع ،وممـا
توصــل إليــه التقــدم العلمــي والتقنــي العــالمي ،مــع الســعي إلقامــة مشــاريع صــناعة عســكرية
تكاملية بين الدول العربية واإلسالمية وصوالً إلى عدم التبعية لل ير.
 -11القيام بمشاريع التدريب المشترك بين جيوش دول الطوق وغيرها مـن دول المسـاندة،
مع إقامة وحدات عسكرية عربية مشتركة ،تشـكل نـواة لقـوة ردع عربيـة مسـلمة ،مشـكلة مـن
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قـوات خاصــة عاليــة التســلح والتــدريب ،تكــون طليعــة للــدفاع عـن أي قطــر عربــي أو مســلم
فــي حالــة تعرضــه ألي عــدوان وهــذا ســيعطي لجامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة المــؤتمر

اإلسـالمي قـوة فعليـة تشـكل خطـوة نحــو الوحـدة العربيـة اإلسـالمية المنشـودة ،وتكـون معــززة
لهيبة األمة ،وسدا لذريعة التدخالت األجنبية.

الفصل السادس (السياسات الصحية)
رغم زيادة متوسط عمر الفرد ،وتدني نسبة الوفيات بين األطفال في سورية ،مازال القطاع
الصحي يعاني عموما من التراجع الذي عم بقية قطاعات الخدمات األساسية في البالد،
وما زالت نسبة عدد األطباء إلى السكان من النسب المتدنية ،إذ بل ت عام 1998م :طبيبا
لكل 746نسمة ،وبلغ عدد أسرة المستشفيات :سري ار لكل 832نسمة ،كما ورد في تقرير

مركز اإلحصاء المركزي في سورية.

الخلل في القطاع الصحي
إن القطاع الصحي يشكو من خلل في بنيته يتجلى في:
 -1سوء التخطيط الصحي ،وعدم مالءمة السياسات الصحية لواقع البلد.
 -2قلة االعتمادات المتاحة لتطوير القطاع الصحي ،مما أدى إلى تدني مستوى
الخدمات الصحية.
 -3استشراء الفساد ممثال في البيروقراطية ،وت ليب االنتماء الحزبي على الكفاءة في
إدارة المؤسسات الصحية ،والتسيب والمحسوبيات ،وغياب المحاسبة على التقصير
واإلهمال.
 -4هجرة األطباء السوريين للخارج ،خاصة إلى دول الخليج وأوربا وأمريكا.
 -5اعتماد سياسة االستيعاب في القبول في الجامعات ،مما أدى إلى ت ليب قيم الكم
على الكيف في التعليم الطبي ،وعدم توفير التدريب العالي المواكب للتطورات

الحديثة في العالم ،وهذا أدى إلى هبوط المستوى المهني والمسلكي للخريجين.
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 -6عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات الصحية ،ففي دمشق يوجد سرير لكل 308
نسمة ،بينما في إدلب سرير لكل  2000نسمة ،أما نسبة األطباء في طرطوس فهي
طبيب لكل  473نسمة بينما تتدنى هذم النسبة في الحسكة إلى طبيب لكل
2300نسمة.

الحلول في السياسات الصحية
تدعو الجماعة إلى رسم سياسات صحية (تعليمية ووقائية وعالجية) مناسبة لحاجات
المجتمع وإمكانياته مع التركيز على المستوى األخالقي والعلمي والتقني والتدريبي،

وتطبيق المناهج اإلسالمية في أساليب الوقاية والعالج ،لما لها من رصيد في نفوس
الشعب ،ومردود إيجابي على األداء الصحي في البالد ومنها:
 -1نشر مفاهيم الصحة الوقائية بدءا من المناهج الدراسية ،إلى ثقافة الجماهير على
أوسع نطاق للتخلص من التدخين والخمور والمخدرات ،وتنمية الوازع الديني للتخلص
من هذم اافات..ونشر مفهوم مراعاة حق النفس والجسم على اإلنسان ،وأن الجسم
وديعة من هللا ،يجب على اإلنسان المحافظة عليه ،باالمتناع عما يضرم ،وحفظه بما
يقويه على طاعة هللا.
 -2تنمية الجانب األخالقي واإلنساني في المهنة الطبية ،وبث قيم الرحمة واألمانة في
سلوكيات أبنائها ،ووضع قوانين رادعة للفساد ،واإلهمال ،وسوء الممارسة.
 -3نشر مفاهيم الصحة النفسية ،واالستعانة بالطاقة اإليمانية المذخورة في اإلنسان
لمعالجة أمراضه النفسية.
 -4نشر مفاهيم الصحة البيهية بالمحافظة على سالمة الماء والهواء والمناطق الخضراء.
 -5إنشاء ونشر التأمين الصحي التعاوني اإلسالمي ،ووضع الضوابط الشرعية والقانونية
المناسبة له.
-6
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الحلول في الخدمات الصحية
كما تدعو الجماعة إلى تأمين خدمات صحية تفي بحاجة المواطنين ،وتضمن العدالة
في توزيعها على كل أرجاء الوطن كما يلي:
 -1توفير المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية لتأمين العالج الضروري
للمواطنين ،وتوفير االعتمادات الالزمة لها.
 -2تشجيع االستثمارات الخاصة في المجال الصحي ،ودعم المبادرات الفردية إلقامة
منشآت تعليمية وعالجية تكون رديفا لجهود الدولة في سد الث رات الصحية ،مع
وضع الضوابط المناسبة لها.
 -3دعم الجمعيات الخيرية واألهلية إلنشاء المستوصفات والمستشفيات غير الربحية
لتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجانا ،أو بأسعار مخفضة.
 -4مراعاة العدالة في توزيع الخدمات الصحية خاصة في المدن النائية ،والمناطق
الريفية.
 -5دعم الصناعات الدوائية التي توفر أكثر من  %60من حاجة القطر ،وإقامة
صناعات دوائية متقدمة ،وتشجيع البحث العلمي الدوائي.
 -6تطبيق المفاهيم الطبية الحديثة في العالج ،مثل :االستشفاء المنزلي ،والرعاية
الصحية المنزلية ،لما فيها من فوائد نفسية للمريض ،وخفض للنفقات العالجية.

الحلول في التعليم الطبي
وفي نطاش التعليم الطبي تدعو الجماعة إلى ما يلي:
 -1االلتزام بضوابط الكفاءة لقبول الطلبة في كليات الطب ،وإل اء االستثناءات.
 -2توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات الطبية والعلمية المهاجرة ،ومساهمتها في
رفع سوية التعليم الطبي ،والخدمات الصحية في البالد.
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 -3اعتماد نظام التعليم الطبي المستمر ،للمحافظة على تحديث المعرفة الطبية ،ومسايرة
التطورات المستمرة في أساليب التقنية والتدريب.
 -4دعم البحث العلمي الطبي إليجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصحية والبيهية.
 -5الموازنة في التدريس ما بين تعريب الطب ،وبين إتقان ل ة أجنبية تساعد الطبيب
على متابعة األبحاث والمكتشفات الجديدة.

الفصل السابع (السياسات االجتماعية)

يرى المراقبون أن القيم االجتماعية قد تدهورت في المجتمع السوري على مدى العقود
السابقة ،إلى درجة تنذر بالخطر ،وال شب أن التهميش الديني والحرمان االقتصادي ،والكبت
السياسي ،على مدى عقود ،قد أدى إلى تحييد المجتمع ،وإخراجه من ميدان التفكير بمصيرم،
إلى مجرد التنفيذ وتلقي األوامر ،وجعله مجتمعا سلبيا مسلما ل يرم تقرير مصيرم.
وهذا الوضع الهامشي للمجتمع أدى إلى إهمال األفراد لواجباتهم الوظيفية واالجتماعية،
والتسيب واالستهتار بالموارد والمصالح العامة ،وشيوع أخالقيات األنانية والرشوة ،والتحلل
األخالقي ،واالستزالم للسلطة ،واالستقالة من االهتمام بحاضر البلد ومستقبله.
إن إعادة الثقة للمجتمع بنفسه باحترام إنسانيته ،وإعادة حرياته الدينية واالقتصادية والسياسية،

هو وحدم كفيل بتفجير طاقاته ،وإعادته إلى طريق العمل واإلبداع ،وإقامة التوازن المطلوب
بين ضمان الحق ،وأداء الواجب.
إن رؤية الجماعة للسياسات االجتماعية تقوم على ما يلي:

 -1تحقيق الربانية والتدين في المجتمع إلحياء قيم الخير واألخالق الفاضلة النابعة من
اإليمان العميق باهلل عز وجل ،والبحث عن الرزق الحالل ،والقيام بالتكافل
االجتماعي ،والبذل في سبيل هللا حتى يسود المجتمع روح التآخي والتراحم.
 -2تشجيع القدوة الحسنة في كل المجاالت ،وعلى مستوى المسؤولين قبل عامة الشعب.
 -3صيانة األخالق بالنظام والقانون من جهة ،وبتحقيق الحرية والعدالة والضمان
االجتماعي من جهة أخرى.
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 -4مكافحة الجريمة ،ومعالجة مقدماتها وأسبابها ،وكذلب محاربة الخمور والمخدرات،
وأندية القمار ،وأماكن الفحش والدعارة.
 -5محو األمية والقضاء عليها طبقا لخطة موضوعة تحدد الفترة الزمنية ،والميزانية
الكافية ،وجميع وسائل التنفيذ لتخليص البالد من األمية ،وما تجرم على الشعب من
تخلف في كل ميادين الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
 -6توفير العمل لكل القادرين عليه ،فالعمل حق وشرف ،وهو األساس الرئيس للدخل في
المجتمع.
 -7إقامة دولة التضامن االجتماعي التي تضمن الكفاية للجميع ،فلكل مواطن الحق في
مسكن يؤويه ،وغذاء يكفيه ،وزواج يعفه ،وكفالة في حالتي الشيخوخة والبطالة ،أو
ضعف الموارد ،وتراكم الدين.
 -8بسط الرعاية االجتماعية وتوسيعها وتعميمها ،واعتبارها مسؤولية تضامنية للمجتمع
ككل ،ممثلة في أجهزة الدولة ،وأنظمتها من جهة ،وفي المؤسسات الخيرية
والتطوعية ،ومؤسسات الزكاة والوقف ،والجهود الفردية من جهة أخرى.
 -9تشجيع األسرة التي هي الركيزة األساسية للمجتمع ،على بناء الفرد الصالح،
والعالقات االجتماعية السليمة ،وقيام الدولة بتشجيع األسرة ودعمها بالعالوات
العائلية ،وإعانات الطفولة واألمومة.
-10

إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية الطفولة واألمومة ،ومنع است الل األطفال في

العمل ،والقيام برعاية األيتام واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وتأمين سبل
تعلمهم ،وإعدادهم المهني الذي يتناسب مع إمكانياتهم.

قضية الشباب
ترى الجماعة ّأنه البد من إعطاء قضية الشباب ما تستحقه من اهتمام ،سواء منها ما
يتعلق بتدني مستواهم المعيشي ،أو فيما يتعلق بتلبية حاجاتهم المادية والمعنوية ،فنسبة
البطالة بينهم تدفعهم للوقوف في طوابير طويلة أمام السفارات العربية واألجنبية ،إليجاد
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فرصهم خارج البالد ،في ظروف صعبة لم يؤهلوا لها التأهيل المناسب .إن رؤية الجماعة
لمعالجة هذا الواقع ،يتطلب ما يلي:
 -1إيجاد فرص حقيقية للشباب المقبل على سوق العمل ،بمنشاء المشاريع
الحيوية القادرة على استيعابهم.
 -2رفع سوية التعليم الجامعي والمهني وتحديثه ،وربطه بحاجات المجتمع ،وحل
مشكالته.
 -3إنشاء مراكز تدريب متطورة إلقامة الدورات التخصصية لتنمية المهارات
الفردية لدى العامل السوري الذي كان يعتمد على المهنة الموروثة.

 -4تطوير النوادي الرياضية التي تحافظ على اللياقة البدنية ،وتنمي الروح
الرياضية ،وتصرف الطاقات الحيوية للشباب فيما ينفعهم ،وينفع المجتمع.
 -5إنشاء المؤسسات والنوادي الثقافية التي تهتم بالتطوير الفكري لدى الشباب،
وتزودهم بثقافة أصيلة تحصنهم ضد المذاهب الفكرية العبثية ،والممارسات
الشهوانية الهدامة.
 -6تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الذي يؤدي إلى تعزيز شعور الشباب باالنتماء
لوطنهم ،ويسمح بتنمية قدراتهم اإلبداعية ،ويؤمن لهم الحياة الكريمة.
 -7إنشاء الجمعيات التي تشجع الشباب على الزواج وتقدم لهم المساعدات
المالية والعينية ومعالجة غالء المهور .
 -8محاربة الرذيلة والفساد وأماكن الدعارة من خالل البرامج الهادفة وتنمية
الطاقات الدينية وكشف ااثار المدمرة للرذيلة صحياً ونفسياً على الفتى

والفتاة.
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قضية المرأة
المبادئ األساسية:
-1

يرى اإلسالم في كل من الرجل والمرأة جوهر اإلنسانية ووحدة الخلق والنشأة

ويسوي بينهما في الكرامة واإلنسانية والمسؤولية فالنساء شقائق الرجال واألصل
في األحكام الشرعية المساواة بينهما إال ما استثنام الشارع وهو قليل

-2

االختالف بين الرجل والمرأة اختالف وظيفة وتبقى رعاية األسرة أولى المهمات
األساسية للمرأة وال أحد غيرها يستطيع أن يقوم مقامها فيها أما فائض الجهد
والوقت فمن للمجتمع فيه حقا ونصيبا وعلى المرأة فيه واجب تشترك فيه مع الرجل
وهو واجب يتحدد نطاقه باختالف ظروف المرأة وظروف المجتمع ومراحل تطورم

-3

العالقة بين الرجل والمرأة عالقة تكامل وليست عالقة صراع وحقوق المرأة
مفروضة من هللا سبحانه وتعالى وليست منتزعة من الرجل

-4

عماد األسرة المسلمة المودة والرحمة واالحترام المتبادل وحين ما تفتقد األسرة
المودة والرحمة واالحترام وتستحيل فيها العشرة بالمعروف فمن الطالق من جانب
الرجل والخلع من جانب المرأة يصبحان رحمة تتمثل في درء آثار الشحناء والنفور
عن الزوجين

-5

مشاركة المرأة للرجل في أنشطة الحياة المختلفة أمر البد منه ألداء مهمتها في
الحياة واإلسالم ال يوجب التأثم من هذم المشاركة وإنما يسبغ عليها آدابه الشرعية

كما أسب ها على سائر ميادين النشاط االجتماعي ومن هنا كانت قضايا زي المرأة

وحجابها وآداب المشاركة االجتماعية أمور تحمي وتصون نشاط المرأة وال تمنعه
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منهج الجماعة في معالجة قضية المرأة:
تنظر الجماعة إلى قضية المرأة على أنها جزء من قضية اإلنسان في المجتمع والنهوض

بها جزء من النهوض العام للمجتمع ككل .وترى الجماعة أن إثبات الحقوق التالية للمرأة
أمر أساسي للنهوض بها:
 .1حقوق األحوال الشخصية :حق اختيار الزوج دون ض ط أو إكرام أو وصاية ،حق
المهر والحضانة واإلرضاع وحق السكن والنفقة في العدة ،حق التملب والميراث كما
حددم الشرع .
 .2حقوق األحوال العامة :حق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،حق التعليم الذي
هو فريضة على كل مؤمن ومؤمنة وهو ينمي الشخصية ويزيد الجرأة في مواجهة
الحياة والتعامل مع الزوج واألوالد والقدرة على الكسب لتنمية موارد األسرة عند
الحاجة ،حق العمل فعمل المرأة حق لها وليس واجب عليها إال عندما تتعين المرأة
لعمل معين فيصبح فرضاً عينياً أو كفائياً ،حق المشاركة في االنتخاب والتمثيل
النيابي والعمل السياسي.

 .3إنشاء ودعم الجمعيات النسائية التي تعمل في تحسين ظروف المرأة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية وتدافع عن حقوقها في هذم المجاالت .
 .4إنشاء ودعم الجمعيات الثقافية التي تحض على األخالق الكريمة وتنشر قيم
الفضيلة والعفاف في المجتمع .
 .5تشكيل فريق عمل نسائي على خبرة ودراية بمشاكل المرأة في العالم لتمثيل وجهة
النظر اإلسالمية في مؤتمرات المرأة والسكان التي تنظمها األمم المتحدة .
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الفصل الثامن (السياسات اإلعالمية)
ال يزال اإلعالم السوري خاضعا للسيطرة الحكومية ،ويحمل النظرة الدعائية األحادية التي
تمجد القائد الملهم ،والحزب الحاكم ،ويرسم صورة وردية غير واقعية لمجتمع يسودم التخلف

والظلم والخوف ،مما أفقد هذا اإلعالم مصداقيته ،وجعل عموم الشعب السوري يتوجه لوسائل
اإلعالم األجنبية والعربية األخرى التي تحمل قد ار من الحرية.

وقد تخلفت وسائل اإلعالم السوري عن التطور التقني الهائل الذي طبع وسائل اإلعالم
المعاصرة ،فالصحف الثالث اليومية المملوكة للدولة ال تطبع مجتمعة أكثر من  60ألف

نسخة يوميا ،نصفها مرتجع ،ولم يصدر حتى اان سوى عدد قليل من المطبوعات غير
الحكومية ،تطبع أحدها (الدومري) أكثر من مجموع ما يطبع من الصحف الرسمية الثالث
مجتمعة رغم ضعف إمكاناتها التقنية والمالية.

إن قصور وسائل اإلعالم السورية يجعل المواطن ضحية اإلعالم العالمي ،الذي يقع رغم
مهنيته العالية تحت السيطرة الصهيونية ،ومصالح الشركات العمالقة متعددة الجنسية،
ويتجاهل المصالح العربية واإلسالمية.
إن رؤية الجماعة إلصالح اإلعالم تتمثل في السياسات التالية:
أ -إصالح القوانين اإلعالمية:
 تخدم حرية الفكر والتعبير ،وتتوافق مع الثوابت األساسية لألمة ،والقيم اإلنسانية
الفاضلة.
 تنهي احتكار السلطة لوسائل اإلعالم ،وتفسح المجال اإلعالمي للقطاع الخاص،
والكفاءات ،والتنافس الحر.
 تستشعر المسؤولية في البناء الفكري والثقافي ،وتشجيع روح اإلبداع الفني الهادف.
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 تحصر الرقابة اإلعالمية في حدودها الدنيا المتعلقة بثوابت األمة ،معتمدة في ذلب
على الوازع قبل الرادع وتتصدى للعولمة الفكرية والحضارية ،التي تهدف إلى محو
خصوصية األمة ورسالتها.
ب -توفير الوسيلة اإلعالمية
المتطورة في معداتها وتقنيتها ،والمنفتحة في فكرها ،والتي تستطيع الوصول إلى أقصى

األبعاد الج رافية ،إليصال رسالة إعالمية واضحة وسريعة وواقعية ومؤثرة ،وتحمل األهداف
التالية:
 توفير المعلومة الصادقة والدقيقة للفرد واألمة ،تتساوق مع رؤيتها وموقفها الحضاري
من األحداث والتطورات على الساحتين المحلية والدولية.
 إحياء روح الحوار مجدداً بين فهات وشرائح المجتمع ،وسلطاته المختلفة.
 إعادة بناء المجتمع وفق أسس سليمة ،وتمتين وحدته الداخلية عبر استعادة التوازن
المفقود بين مؤسسة الدولة والمجتمع ،وإحياء وتفعيل دور المجتمع المدني الم يب،
وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ،وتوعية المواطن إزاء حقوقه وواجباته في مجتمعه،

ووجوب احترام القانون وسيادته ،وإعادة الثقة المفقودة للمجتمع بانتخاب سلطاته.

 دعم وترسيخ حرية التعبير والتفكير واإلبداع والتنمية والتطوير ،على مختلف األصعدة
السياسية والثقافية والفنية وغيرها ،بما ال يتعارض وثوابت األمة.
 نشر الخلق السليم ،والدعوة للقيم العليا لألمة.
 تعزيز وترسيخ الهوية العربية اإلسالمية لألمة ،والدفاع عنها ،وعن قضاياها الحية،
والوقوف في وجه التحديات التي تواجهها على شتى األصعدة.
 دعم وتشجيع ونشر مختلف أشكال الفن والترفيه الهادف والبريء.
 القيام بواجباتها الكاملة في التنمية السياسية والمجتمعية ،والسيما دورها كسلطة رابعة
في المراقبة والمحاسبة ،إزاء عمل السلطات الثالث (التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية)،
وفي التوجيه واإلرشاد للمجتمع ككل ،وتحسين أدائه وصوال لمجتمع أفضل.
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 دعوة كل المسلمين المخلصين ،والوطنيين األحرار ،والمنصفين ال يارى في العالم ،إلى
تحرير وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية من التبعية والهيمنة والسطوة القائمة لإلعالم
ال ربي ،والسيما المنحاز منه ضد حقوق األمة ،وتاريخها ،وهويتها الحضارية.

ج -توفير وتدريب كادر إعالمي
يؤمن باألهداف المبينة سابقا ،ويتزود بالخبرة المهنية التي تمكنه من أداء عمله ،وفق

أصول التخصص واالحت ارف ،ويتمتع باألخالق الفاضلة التي تعصمه من االنحراف ،ويتحلى
بروح الفريق التي تجعل منه جزءا من المنظومة اإلعالمية المتكاملة.
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الفصل التاسع (سياسات التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية)
لم تواكب سورية أساليب التعليم الحديثة ،والثورة التقنية التي انطلقت في السنوات األخيرة،
وتميزت بالمنافسة الشديدة على توظيف آخر منجزات العلم ،وتقنية اإلنتاج والخدمات ،وكذلب
على إتاحة وسائل البحث للمبدعين في مجال العلم ،وتقنية المعلومات التي هي المجال

الحيوي واألساس لكل المجاالت األخرى ،وكل ذلب يشكل تحديات البد من مواجهتها بتأمين
المستلزمات األساسية لمواكبة هذم التطورات من تنمية للموارد البشرية المدربة ،وإتاحة

المجال لإلنسان العربي السوري الذي أثبت جدارته عندما تتاح له الفرص المناسبة ،وكذلب
إصالح النظم التعليمية لتتالءم مع التطورات التقنية السريعة ،والتخطيط لنقل العلوم

والتقنيات ،وتعريبها ،وأسلمتها من خالل استراتيجيات محدثة بشكل مستمر ،وتأمين إنشاء

البنية التحتية والخدمات الحديثة ،وطرق المعلومات السريعة.

والبد كذلب من البذل المجزئ على الباحثين ،وتوظيف نتائج أبحاثهم في المجاالت التطبيقية
الصناعية والزراعية والتجارية ،وفي الجيش والصحة وكل مجاالت الحياة األخرى.
المعالم األساسية لسياسة الجماعة في مجال التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية:
-1

تأمين المدارس بكل مستوياتها في شتى أنحاء القطر ،حتى تشمل المدن والقرى
واألرياف ،ويأخذ كل مواطن فرصته في تعليم مجاني قريب من مسكنه.

-2

التأكيد على حق المرأة في التعليم األساسي ،وتشجيع نصف المجتمع هذا على
االستمرار في التعلم في المستويات األعلى ،بتأمين المدارس والكليات المناسبة
لهن ،في جو أخالقي رزين.

-3

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية العلمية في البالد من
خالل السماح بمنشاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة قي شتى أنحاء
الوطن.
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ربط عملية التعليم مع عملية التربية بشكله التكاملي الطبيعي حتى ينشأ جيل
مثقف متعلم جاد يعي واجباته تجام وطنه وقضايا أمته والتحديات التي يواجهها.

-5

تجلية العالقة الربانية بين طالب العلم والواجب الشرعي والوطني واألجر الدنيوي

-6

الحرص على تعريب وأسلمة العلوم والمعرفة مع عدم التفريط بتعليم الل ات

والثواب األخروي الذي ينتظر طالب العلم الجاد في تحصيله.

األجنبية األخرى ألنها مفاتيح لعلوم وحضارات األمم األخرى التي سبقتنا في هذا
المضمار.

-7

العمل على إيجاد مناهج دراسية موحدة بين الدول العربية كخطوة نحو وحدة

األمة ويكون ذلب من خالل جامعة الدول العربية أو االتفاقات الثنائية بين دول
الجامعة.

-8

تطوير النظم التعليمية لتتالءم مع التطورات السريعة في عالم المعلومات وتتوافق
مع الخطوات سالفة الذكر ،وتركز بشكل رئيسي على تخريج أجيال من الطالب
قد تمرسوا على البحث العلمي وحرية التفكير وتركز على النوعية في المعلومات
ال على الحشو الكمي لذهن الطالب على النحو القائم اليوم.

-9

إنشاء مخابر علمية وأنظمة إدارة تعليمية وشبكات حاسبية في كل المدارس

والمعاهد والجامعات بناء البنى التحتية الحديثة لطرق المعلومات السريعة ،لربط
هذم المخابر بعضها ببعض وربطها مع شبكة المعلومات العالمية ،وتوفير هذم
الخدمات للبيوت حتى يتم التواصل بين طرفي العملية التعليمية والتربوية :البيت
والمدرسة ،وزيادة عدد الساعات المخصصة لتدريس المعلوماتية في المدارس،
وخاصة فيما يتعلق بالجزء العملي منها.

 -10التوسع في فتح

الكليات المتخصصة في علوم  /هندسة الحاسب االي

واالتصاالت تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتورام في هذا التخصص،
وذلب باستقطاب أصحاب التخصص المهاجرين وابتعاث الخريجين الجدد والتأهيل
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المستمر للكوادر األكاديمية الموجودة ،وكذلب إحداث معاهد متوسطة متخصصة
قادرة على تخريج تقنيين متميزين في المعلوماتية ،بشقيها البرمجي والتجهيزي.
 -11إحداث أنظمة التعليم المستمر في المعاهد والجامعات التي تسمح للعاملين
والموظفين بمتابعة تعليمهم العالي وتدريبهم التخصصي بعد أوقات الدوام ،وإنشاء
مدارس وجامعا ت التعلم عن بعد عن طريق شبكة المعلومات العالمية مما يتيح
االستمرار في التطور الذاتي لمن يريد وفي الوقت الذي يريد.
 -12تشجيع البحث العلمي الذي يمثل ذروة سنام العملية التعليمية ،وهو من أهم
المجاالت التي تتنافس بها األمم ،إذ يشكل نسبة الباحثين لمجموع تعداد السكان
في بلد من البلدان ،وعدد األبحاث المنشورة لهم مقياساً لتقدم وتطور هذا البلد،

"فطبقاً لمتوسط اإلحصاءات في بداية التسعينات لم تخصص معظم األقطار

العربية أكثر من  %0.27من ناتجها اإلجمالي للبحوث العلمية ،بينما تجاوزت

هذم النسبة أكثر من  %3في البلدان المتقدمة.
 -13احترام حق غير المسلمين بخصوصيتهم التعليمية والثقافية.
تصور الجماعة لسياسة البحث العلمي الواجب إتباعها:
-1

تشكيل و ازرة مستقلة للبحث العلمي تقوم بتحديد التوجهات العامة للبحث العلمي،
بما ينسجم مع الظروف المحلية ،والمحيط العلمي التقني واالقتصادي العالمي،

وكذلب رسم سياسة البحث العلمي ،والتنسيق مع الو ازرات األخرى خاصة التعليم

العالي ،والصناعة والدفاع ،وتوجيه البحوث بما يخدم استراتيجية الدولة وخطة
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
-2

التنسيق والتعاون العربي واإلسالمي لتحقيق التكامل في البحث العلمي مع هذم

-3

تشكيل وقف إسالمي يكون من مهماته استثمار أموال الوقف ،واإلنفاق من ريعها

الدول ،وكذلب التعاون الدولي إلنجاز البحوث المشتركة.
على مشاريع البحث العلمي ،وتسويق منتجاتها.
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توفير مستلزمات البحث العلمي من بنية تحتية ومراجع وتجهيزات وتدريب
مستمر ،وتنشهة وتخريج أجيال من الباحثين المتخصصين من خالل خطط

مبرمجة وإعداد مستمر تكون الكفاءة العلمية الشرط الوحيد له ،واالستفادة من كل
الوسائل الممكنة لرفع مستوى الوعي الوطني بأهمية البحث العلمي ،كالمدارس
والجامعات ووسائل اإلعالم المختلفة.
-5

الحد من نزيف األدم ة وهجرة العقول ،وتشجيع المهاجرين من العلماء ،وأهل
الخبرة واالختصاص ،على العودة إلى بلدهم ،وإيجاد الحوافز التي تشجعهم على
ذلب.

-6

البذل السخي على الباحثين وتسويق نتائج أبحاثهم واعتماد سياسة المشاركة بين
معاهد البحث والباحثين.

-7

تشجيع الشركات الخاصة على القيام بأبحاث خاصة فيها وتقنين رصد الشركات
 %5من ميزانياتها لصالح البحث العلمي الخاص فيها ،واعتبار هذم النسبة معفاة
من الضرائب.

-8

تأسيس شركات متخصصة في البحث العلمي تقوم بمعداد أبحاث تخصصية بالتعاون

مع الشركات األخرى في مجاالت الصناعة والزراعة والتقنية ،أو مع و ازرات الدولة

المختلفة.
-9

تأسيس شركات تقوم بمنتاج وتصنيع وتسويق لنتائج أبحاث مراكز البحث العلمي.

 -10إنشاء مركز وطني للمعلومات تصب فيه جميع األبحاث وتكون مرجعاً وطنياً
للباحثين في متناول الجميع.
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الفصل العاشر (السياسات التربوية)
تعرضت العملية التربوية في العالم العربي عامة ،وسورية خاصة إلى نكسات أدت إلى كثير

من وجوم الخلل والتشويه ،مما كرس التخلف والضعف ،وأعاق قيام مشروع حضاري عربي
وإسالمي ،بعد أن كانت أمتنا رائدة العلم والحضارة والتقدم.
وتعود انتكاسة العملية التربوية وعجزها عن تحقيق أهدافها في التقدم والنهوض الحضاري

إلى مجموعة عوامل أهمها:

عوامل انتكاس العملية التربوية
-1

إف ارزات عصر االنحطاط الذي أضاع عم ار طويال من حياة األمة في ركود فكري،
وخمول روحي ،ومساجالت بين الدين والعلم ،أو بين العقل والنقل ،وكأن أحدهما
من عند هللا ،وااخر من عند سوام ! مع أن المنهج الذي اتبعه علماؤنا في
عصور االزدهار األولى ،ربى أجيال المسلمين منذ نشأتها وعلى امتداد حياتها،

على أن النقل والعقل جميعا من عند هللا ،وأن تعطيل العقول بدعوى المحافظة

على النصوص قصور ال تحتمله مسؤولية العمل الجاد لرعاية مصالح الناس في
إطار مقاصد الشريعة.
-2

االستعمار الثقافي الذي أدى إلى إزاحة مناهج التربية اإلسالمية ،وتشويش العقيدة

في نفوس المسلمين ،وكذلب إلى الحيرة الفكرية ،وزعزعة توازن الشخصية
المسلمة ،وتعميق اإلحساس بمركب النقص ،وعقد التخلف.

-3

سيطرة مبدأ الحزب الواحد على مقاليد الحياة في سورية ،وفرض سياسة البعث في
المناهج التعليمية واألفكار ،وتسريح المدرسين األكفاء ،وترجيح االنتماء الحزبي
على الكفاءة واإلخالص ،والنظر إلى االتجام اإلسالمي على أنه اتجام رجعي
تجب محاربته ،ولإلسالم على أنه مناف ومناقض للعروبة..

-4

خلل وضعف في إعداد مناهج التعليم ،وطريقة إدخالها لعقول الطلبة ،مما جعلها
قوالب فارغة ،ال تؤسس لنهضة ،وال تحفز على بحث.
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إعداد مناهج التربية
ومن هنا تأتي دعوة الجماعة إلى السياسات التربوية التالية:
أ -إعداد مناهج التربية التي تعتمد ترسيخ الهوية العربية اإلسالمية باعتبارها شرطا من
شروط النهضة ،والتي:
-1

تنبثق عن عقيدة األمة ،وتنبع من أصول دينها ،وتحقق رسالتها ،وتعيد العالقة
بين العروبة واإلسالم إلى مسارها الصحيح.

-2

تنظر إلى القرآن على أنه قوة فاعلة ،وال تتحمس لمبادئه المقدسة بشكل نظري،
وإنما تضعها موضع التنفيذ.

-3

تلتزم بأخالق اإلسالم وقيمه في التسامح مع ااخرين.

-4

تقوم بتعزيز قيمة الحرية ،وتربطها بالمسؤولية ،وتحيي قيمة الشورى وأدب
االختالف.

-5

تعالج موجة االنحالل الخلقي في األسرة والمدرسة والمجتمع.

-6

تحرر مناهجنا التربوية من التبعية الفكرية ،والهيمنة الثقافية األجنبية ،ومن ااثار
التي خلفتها األنظمة الديكتاتورية.

إعداد اإلنسان الصالح
ب -إعداد اإلنسان الصالح الذي يحمل المفاهيم التالية:
-1

اإلنسان الذي يحمل المنظور اإلسالمي للمعرفة ،والذي تتكامل عندم علوم
الشريعة وعلوم الطبيعة على أساس أن الوجود الموضوعي لألشياء خلق هللا،
والقرآن الكريم كالم هللا ،ومحمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا ،وكل خبر من هللا

عن خلقه ال يمكن أن يخالف حقيقة المخلوق ،والعلم بسنن هللا في األنفس
واافاق ،وحياة األمم والمجتمعات ،يزيد في معرفة اإلنسان باهلل ،كما يزيد في قدرة
اإلنسان على االستخالف الذي كلفه هللا به.
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اإلنسان ذو الشخصية السوية الذي يحب العلم والمعرفة ،ويؤمن بالتوافق بين العلم
والدين ،فاإلسالم وإن جعل اإليمان بال يب عالمة للتقوى ،وعنوانا على تصديق
الرسالة ،إال أن منهجه في توجيه المسلمين لطلب المعرفة ،والتفاعل مع الكون
ليس منهجا غيبيا ،وإنما هو منهج يقوم على النظر في اافاق ،وفي األنفس،
واستخدام العقل ،والتماس عبر التاريخ ،كما يستند إلى وجود نواميس وقوانين
علمية ال تتخلف ،على الناس أن يكتشفوها ويتعرفوا عليها ،ويستفيدوا منها في
ترتيب أمور معاشهم.

-3

اإلنسان الذي ينتصر لقيم العدل والتسامح ،ويتعامل مع ااخرين تعامال يقوم على
التسليم العقلي والنفسي بوجود هذا ااخر ،واالستعداد للتعايش معه ،واحت ارم
حقوقه وحرياته ،كما يقوم على االعتقاد الراسخ بأن الدين عند هللا اإلسالم ،وأن
الحكمة موزعة بين أفراد الخلق ،وأن اختالف زوايا الرؤية وتعدد االجتهادات قد

يكون رحمة من الخالق بعبادم ،ومظهر ثراء حضاري وتنوع ،يرتفع عن طريقه
العسر ،ويزول الحرج ،ويتفسح باب قدرة الحضارة على االستجابة للظروف
المت يرة والحاجات المتنوعة.
-4

اإلنسان المؤهل القادر على خدمة المجتمع ،ويتمتع بالمهارات الحياتية والتعليمية

والتدريبية الضرورية ،وكذلب مهارات التعاون والتواصل والتفاعل اإليجابي مع

الوسط االجتماعي ،والجمع بين التفكير النقدي والتحليلي الذي يساعدنا في
التعرف على المشكالت ،ووضع الحلول المناسبة لها.

بناء المجتمع الصالح
ج_ بناء المجتمع الصالح من خالل:
-1

تربية األجيال على قواعد الحياة االجتماعية المنظمة ،واحترام حقوق ال ير وحرياته.

-2

المحافظة على الهوية العربية اإلسالمية ،وفهم اإلسالم فهما صحيحا باعتبارم دينا
ربانيا ،ونظاما إنسانيا لتوحيد الناس على الخير ،وتحقيق العدل ونشر السالم.
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إعالن األخوة اإلنسانية 1التي تسمو فوق روابط اللون والجنس والل ة ،في مسيرة
متناغمة ،لتعمير األرض وتجميلها ،والمحافظة على خيراتها وثرواتها.

-4

التدريب على أصول الحوار ،وفهم التعايش عند االختالف ،والوقاية من االلتجاء

-5

التربية على إيثار مصلحة الوطن العليا ،والحد من الروح الفردية الموروثة في

-6

االنفتاح على الفكر العالمي ،واالستفادة من التجربة البشرية المتراكمة على مر السنين،

للعنف ،أو السعي إلى تصفية المخالفين بدال من السعي إلى ت يير أفكارهم.

مجتمعاتنا منذ عصور االنحطاط.

التي ال تتعارض مع ثوابت اإلسالم ،فالحكمة ضالة المؤمن ،أنى وجدها اكتسبها.
-7

مواجهة ض وط العولمة الثقافية ،والعمل على نشر الثقافة اإلسالمية بطرق عصرية

-8

مواجهة ض وط التطبيع مع العدو بكل أشكاله ،وتهيهة األسس النفسية والفكرية ،وتوفير

جذابة.

السبل العملية لتقوم الحكومات والشعوب بدورها في هذا السبيل.
 1يف نيصول اإلص ح االجتماعي يذكر الب ا ا صل الرابعئ م ع ن ا خوة بني ال ا ) .رسالة بني ا مس واليوم لإلمام الب ا.
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الباب العاشر ( المحاور الخارجية في سياسات المشروع)
يستند مشروعنا إلى رؤية تاريخية ،ونظرة مستقبلية لدور سورية المتميز في مسيرة األمة
والتي يشكل اإلسالم الروح الحقيقية لحضارتها المجيدة ،فقد كانت سورية –ولم تزل -بمثابة
القلب لمنطقة بزغ منها فجر الحضارة اإلنسانية ،وانطلقت منها الديانات السماوية ،وأرست

أسس الحضارة اإلسالمية بالشرق ،وكانت الجسر الذي انطلقت عبرم إلى الم رب واألندلس.

ومع أن هذا الدور الريادي لبالدنا لم يعد موجودا ،وغابت سوريا كما غاب غيرها من أقطار
العالم اإلسالمي في غيبوبة التخلف قرونا طويلة ,ولم تكد تخرج من عهود االستعمار
الفرنسي حتى أصيبت باالنقالبات العسكرية المتوالية ،واألنظمة العسكرية الشمولية ،مع كل

هذا فمن جماعتنا ترى لسورية مستقبال ممي از في المواءمة ما بين تراثها اإلسالمي المجيد،
وبين التفاعل اإليجابي مع معطيات العصر إلطالق نهضة شاملة على كل الصعد الثقافية

واالقتصادية والسياسية والعسكرية ،تكون مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي إليها ,ونحن

واثقون من قدرة الشعب العربي السوري على الوقوف الموقف الوطني المستعد للبذل والعطاء
في سبيل رفعة األمة وعزتها.
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الفصل األول ( األسس العامة للسياسة الخارجية)
ترى الجماعة أن السياسة الخارجية لسوريا المستقبل إنما ينب ي أن تستند ابتداء" إلى حقيقة
أولية وهي أننا وقبل كل شيء جزء من أمة ,وحدها اإلسالم قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام

 ,فأصبح لها بهذا اإلسالم كيان حضاري متميز ذو رسالة إنسانية وأخالقية سامية  ,وأن ما

يجمعنا مع أمتنا العربية  ,ومن ورائها العالم اإلسالمي بأسرم من دين ول ة وثقافة وتاريخ
مشترك ومصير ومستقبل واحد أكبر من كل ما يفرقنا ويشتتنا  ,ولن ننهض من كبوتنا،

ونحقق آمالنا وننجز مشروعنا الحضاري إال بقدر اقترابنا من هذم الوحدة ،وتوافقنا معها
والتزامنا بها.
انطالقاً من هذم القاعدة الكبرى فمننا نرى أن أسس السياسية الخارجية لوطننا يجب أن تكون:

 -1االلتزام الحقيقي والصادق بقضايا الوطن واألمة  ,ومواجهة المشروع الصهيوني الذي
يقودم الصهاينة في فلسطين المحتلة .
 -2صياغة المواقف ،وبناء العالقات الدولية ،وفقا لمصلحة قضايانا العادلة.
 -3االلتحام الحقيقي بين الشعب والحكومة ،ألن ثقة الشعب بالحكومة ،وصحة تمثيلها
له هو الكفيل بقدرتها على مواجهة الض وط الخارجية.
 -4السعي لتحقيق مشروع عربي

وإسالمي شعبي يوحد الطاقات لمواجهة الخطر

المشترك ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه األمة ،وتفجر مكامن القوة فيها

وتحررها من التبعية ل يرها .
 -5السعي إلنشاء صي ة وحدوية فاعلة ،تتجاوز جامعة الدول العربية والمؤتمر
اإلسالمي التي اقتصرت على التنسيق الهش ،وذلب بالبدء بخطوات توحيدية حقيقية

على مستوى السوق االقتصادية والتعاون العسكري والتكامل السياسي.

 -6اإلدراك الواقعي لحدود إمكانياتنا المتاحة ،إال أن هذم الواقعية ينب ي أال تكون مرادفا
للعجز والسلبية ،فممكاناتنا المتاحة ليست قليلة ،سواء على المستوى المادي أو

المعنوي ،ويجب توظيفها بالشكل المناسب لتحقيق أفضل الممكن.
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أساسا للعالقات الدولية ،وعدم االعتداء على ااخرين ،مع احترام
 -7اعتبار السلم
ً
خصوصياتهم الثقافية والسياسية  ,واإليمان أن اختالف الثقافات واألجناس ليس ذريعة
لعدوان جنس على جنس أو ثقافة على أخرى ،بل هو مدعاة للحوار والتعارف،
مصداقا لقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) ،1خاصة وأن التطور الهائل
في االتصاالت يتيح فرصا للحوار والتفاهم بين الشعوب لم تكن متاحة من قبل .
 -8احترام العهود والمواثيق ,وديننا الحنيف هو الذي شرع لنا منذ فجر اإلسالم الوقوف
عند التعهدات وااللتزامات

التي نرتبط بها مهما بدا لنا من مصلحة ظاهرة في

نقضها أو التخلي عنها ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال ). 2

 1احلجرات -13-
 2اإلسراء -34-
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الفصل الثاني ( دوائر العالقات الخارجية)
استناداً إلى األسس العامة لسياستنا الخارجية ,فان الجماعة تتبنى السياسات التفصيلية التي نتبناها في
العالقات الخارجية لسوريا وفق الدوائر التالية :القضية الفلسطينية،

العالقات العربية،

العالقات

اإلسالمية ،العالقات الدولية

أوالً :القضية الفلسطينية
ال شب أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي واإلسالمي ،وهي
المحور الذي تدور حوله أو تنبثق عنه معظم القضايا المصيرية لألمة.
وال شب أيضا أن أرض فلسطين المحتلة بما تحمله من أبعاد دينية وتاريخية وحضارية،
تدخل في صميم المكونات النفسية والثقافية لشعوبنا ،وتشكل تحديا حضاريا ،وجرحا في قلب
العالم العربي واإلسالمي ،ما زال ينزف حتى هذم اللحظة.
إن المتتبع للقضية الفلسطينية البد أن يالحظ القضايا التالية:
 -1عاش الشعب الفلسطيني فوق أرضه بشكل متواصل منذ أكثر من ألفي عام ،وحمل
الهوية العربية اإلسالمية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ،وهو يطرد اليوم من أرضه،
ومن حقه أن يعود إليها ،وحق العودة حق دائم ال يسقط بالتقادم ،وال تستطيع أي جهة
نقضه أو التخلي عنه.
 -2تميز المشروع الصهيوني منذ نشأته بأنه مشروع استيطاني يقوم على اغتصاب

األرض ،وتشريد شعبها ،وقد اعتمد في قيامه على إرهاب المنظمات (شتيرن ،أرغون،

 ،).....ويمارس حاليا إرهاب الدولة بتدمير المنازل ،وتجريف األراضي الزراعية،
وقتل السكان المدنيين اامنين.
 -3الكيان الصهيوني كيان توسعي ،ويشكل تهديدا مباش ار لألمن القومي للدول المحيطة
به ،ومازال يحتل أراضي دول عربية مجاورة متحديا الشرعية الدولية ،وهو يعتمد على
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قوة بشرية ،وعسكرية متطورة ،وكذلب على دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي ال
محدود من دول نافذة ،أهمها الواليات المتحدة األمريكية.
إن الجماعة تدعو إلى إتباع السياسات التالية تجام القضية الفلسطينية:
 -1إعادة القضية إلى بعدها العربي واإلسالمي ،وعدم حصرها في البعد الفلسطيني،
والنظر إلى الشعب الفلسطيني المجاهد على أنه جندي الخندق األول في الدفاع عن
األراضي المقدسة.
 -2دعم الشعب الفلسطيني لمقاومة االحتالل الصهيوني على كافة المستويات ،وفي كل
المجاالت ،واإليمان بأنها مقاومة مشروعة ،توجبها األديان السماوية ،والشرائع

األرضية ،ورفض وجهة نظر الصهاينة التي تساوي بين مقاومة الشعب الفلسطيني
المشروعة ،وبين اإلرهاب وإحباط جهودهم لفرض وجهة نظرهم هذم على العالم .إننا
ندعو لدعم المقاومة للمبررات الشرعية:
ألن الشعب الفلسطيني شعب عربي مسلم شقيق أعتدي عليه وله علينا حق
أّ -
النصرة.
ب -ألنها تحقق جزءاً من سياستنا التي تدعو إلى دعم القضايا العادلة ،والشعوب
المستضعفة ،للحصول على حقوقها.

ت -ألننا بدعمها إنما ندعم خط المواجهة األول لحماية األمن القومي للدول
المجاورة للكيان الصهيوني ضد ممارساته التوسعية.
ث -ألن االعتداء الصهيوني على فلسطين يعتبر عدوانا على األمة كلها ،وإذا لم
يستطع المسلم المشاركة في المقاومة فمن دعمها هو أقل الواجب.
 -3دعم حق الشعب الفلسطيني المشتت في عودته ألرضه.
 -4التخلي عن الوهم الشائع بأن المفاوضات في ظل هذم الموازين المختلة هو الخيار
االستراتيجي الوحيد أمام الفلسطينيين للحصول على حقوقهم ،إذ البد من االحتفاظ
بخيار المقاومة باعتبارها الخيار األساسي في مواجهة االحتالل.
 -5إطالق جميع الخيارات لتحرير الجوالن وكافة األراضي المحتلة.
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 -6تفعيل المقاطعة ،ومقاومة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
 -7إعداد مشروع إسالمي عربي شامل يعتمد المواجهة الجادة للمشروع الصهيوني
االستيطاني ،يحرر اإلنسان العربي من الخوف والعجز والمهانة ،ويحرر المجتمعات
العربية من االستبداد والتخلف ،ويوجد برامج طموحة للتقدم والتنمية والبناء ،ويحقق

أقصى فعاليات التعاون بين الدول العربية واإلسالمية.

 -8مخاطبة المنظمات الشعبية والثقافية والسياسية ،ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم،
ودعوتها إلى االلتزام بمبادئها في رفض سياسة الكيل بمكيالين ،التي ميزت التعامل
مع القضية الفلسطينية.

ثانياً :دائرة العالقات العربية
تنطلق نظرة الجماعة إلى العالقات العربية من إيمانها بوحدة هذم األمة تاريخا ومآال ,
حاض ار ومستقبال ,وأن التجزئة السياسية ,ورغم أنها واقع قائم ال يمكن إنكارم  ,إال أنها

حالة عرضية في حياتنا ينب ي أن تنتهي بأسرع وقت  ,وينب ي أن تكون كل الجهود

متجهة لتحقيق وحدة األمة مهما طال الزمن .والجماعة تدعو للسياسات التالية في دائرة
العالقات العربية:
 -1طرح وتبني سياسات عربية مشتركة في كافة الميادين السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ,والعمل على إنجاح هذم السياسات ودعمها بالبرامج العملية المناسبة .
 -2تدعيم الروابط الوثيقة بين شعوب الدول العربية ,عبر كافة الوسائل ,ومن أهمها إنشاء
ودعم التنظيمات الشعبية والحكومية التي تساعد على زيادة التالحم بين الشعوب وتوحد

بينها .

 -3السعي إلل اء كل الحواجز والقيود التي تحول دون اندماج الشعوب العربية مع
بعضها ,ابتداء" بحرية تنقل األفراد ,وانتهاء" بحقوق المواطنة الكاملة لكل عربي في
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أي بلد عربي آخر ,والتحرك في هذا االتجام عبر سن القوانين المشتركة في كافة
المجاالت .
 -4التأكيد خاصة على قيام السوق العربية المشتركة بشكل فعلي  ,وسن القوانين
واألنظمة التي تحرر التجارة بين الدول العربية وتشجع رؤوس األموال العربية على
التنقل بحرية في كافة األقطار .وكذلب دعم المشاريع االقتصادية المشتركة التي
تساعد على تحقيق التكامل االقتصادي العربي .
 -5االهتمام بصورة خاصة بدعم الجهود والنشاطات الثقافية والعلمية والتربوية المشتركة
,ودعم المؤسسات التي تعنى باالندماج الثقافي لتكوين األرضية المناسبة لالندماج
الواقعي .
 -6التأكيد على احترام سيادة الدول العربية وحقوقها القطرية وعدم التدخل في شؤونها
الداخلية ,والعمل على تحقيق األهداف السابقة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية
المعترف بها ,وعبر االختيار الشعبي الديمقراطي الحر لكل قطر.
 -7إقامة عالقات سياسية واقتصادية خاصة ومتميزة مع الشقيقة لبنان ،تراعي المصالح
الكثيرة ،والروابط العديدة المتبادلة بين الشعبين والدولتين.
 -8العمل على إيجاد صي ة ما التحاد العرب بحيث تصبح البالد العربية :الواليات
المتحدة العربية ،وهذا أقرب إلى إمكانية التطبيق العملي من الوحدة االندماجية،
مستفيدين من تجربة االتحاد األوربي الحديثة.
ولنا بخصوص العراق الشقيق موقف نحرص على تسجيله:
لقد عارضنا – وما زلنا نعارض -التدخل في شؤون المنطقة ،ومن ذلب موقفنا
الرافض للعدوان على العراق ،مؤكدين على وحدة الشعب العراقي واألرض العراقية.
ونطالب بالحرية ألشقائنا في العراق ،وتمكينهم من رسم مستقبلهم ألنفسهم ،والتحكم
بثرواتهم .نتمنى لشعب العراق المزيد من االلتحام الوطني ،ونندد بكل محاوالت زرع
الفتنة على اختالف راياتها وشعاراتها.
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ثالثاً :دائرة العالقات اإلسالمية
إن منطلق الجماعة في السياسة المتعلقة بدائرة العالقات اإلسالمية هو المبدأ اإلسالمي
األساسي الذي نص عليه كتاب هللا عز وجل( :وأن هذم أمتكم أمة واحدة ،وأنا ربكم

فاعبدون) ،والذي بينه رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم حين قال( :مثل المؤمنين في
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالحمى والسهر).
ولهن كان واقع المسلمين اليوم بعيدا عن هذا المثال الذي وضعه الرسول الكريم ،فمن من
واجبنا ونحن نتحدث عن السياسة الخارجية لبالدنا أن نبين أن هذا هو الهدف العام الذي
نتمنام لعالقاتنا في إطار العالم اإلسالمي الذي يشكل إحدى أكبر التجمعات في عالم اليوم،

ويملب طاقات هائلة على الصعيد البشري واالقتصادي وذخ ار كبي ار من القيم والمصالح
المشتركة.

والجماعة وهي تدرك أننا نعيش في عالم من التكتالت اإلقليمية والدولية يقتضي أن تحول
هذم األماني إلى مؤسسات وأنظمة ت ير من واقع المسلمين على األرض ،وتمكنهم من
التعامل مع تكتالت اليوم بنفس المنطق واألساليب ،كتلة إسالمية عالمية تتشابب عالقاتها
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،في إطار محكم ومتطور من التنظيم والفعالية
تساعد المجتمعات اإلسالمية على التخلص من تخلفها ،وتساهم بميجابية في تطور مسيرة

الحياة البشرية ،وتعتمد الحوار الحضاري بدال من الصراع في التعامل مع ااخرين.
واستنادا إلى هذه النظرة العامة فإن الجماعة ترى تبني السياسات التالية:

 -1تشجيع كل فرص الحوار والتواصل والتعارف بين الشعوب اإلسالمية ،ونشر الل ة
العربية ل ة القرآن الكريم ،وإقامة المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية التي تعنى
بتعميق الهوية الثقافية المشتركة للمجتمعات اإلسالمية.
 -2إقامة سوق إسالمية مشتركة ،تشجع على التبادل التجاري ،وإقامة المشاريع
المشتركة ،وتسهل حركة تنقل رؤوس األموال والخبرات بين الدول اإلسالمية ،كي
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تستفيد من اإلمكانيات الهائلة التي يزخر بها العالم اإلسالمي ،وتطوير هذم
اإلمكانيات لخدمة شعوبها.
 -3توثيق الصالت مع األقليات والجاليات اإلسالمية في الدول المختلفة ( خاصة في
أوربا وأمريكا) ،للمحافظة على هويتها اإلسالمية ،والمشاركة البناءة في الدول التي
تعيش فيها ،وأداء دورها في خدمة القضايا العربية واإلسالمية .
 -4تفعيل وتدعيم مؤسسات العمل اإلسالمي المشترك في كل مجال ،مثل منظمة
المؤتمر اإلسالمي  ،والمساهمة الفاعلة في تطوير هذم المؤسسات إلنجاز مهامها
بكفاءة واقتدار.
 -5مواجهة الت ل ل الصهيوني في بعض الدول اإلسالمية ،وإجراء المزيد من الصالت
والعالقات الهادفة إلى توسيع دائرة التفهم لقضية الحق العربي واإلسالمي في
فلسطين ،وخطر المشروع الصهيوني على األمة كلها.
 -6تطوير العالقات العربية باتجام التنسيق ثم الوحدة ،والنظر إلى وحدة العالم العربي
األساس الذي البد منه لتحقيق عالم إسالمي متفاهم ومتعاون.

 -7اعتبار العالم اإلسالمي بعد العالم العربي ،المجال األول لحركتنا الدبلوماسية
والسياسية ،والعمل على توحيد مواقف الدول اإلسالمية ،إلبراز كتلة إسالمية مستقلة
للوجود ،تقوم على المصالح المشتركة فيما بينها ،وتحافظ على الخصوصيات
واالعتبارات السيادية.

رابعاً :دائرة العالقات الدولية
منذ انهيار االتحاد السوفياتي ،وبروز نظام القطب الواحد بزعامة الواليات المتحدة األمريكية،
شهد ميدان العالقات الدولية تحوال كبي ار في طبيعة العالقات بين الدول المختلفة ،والقوانين

الناظمة لها ،سواء على المستوى النظري أم على المستوى العملي ،وتبلورت مفاهيم جديدة

في العالقات الدولية مثل العولمة ,والنظام العالمي الجديد .أما من الناحية العملية ,ورغم

الحديث المتكرر عن حقوق اإلنسان والقيم الديموقراطية ,فقد شهد العالم تراجع ًا واضحاً في
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االحترام الفعلي لهذم الحقوق والقيم ,لصالح القوة والهيمنة ذات القطب الواحد ,وتقلصت
مس احة السيادة القطرية أمام التدخل الخارجي تحت ستار المنظمات الدولية وكذلب برز
التطبيق االنتقائي ,حسب رغبة الدول الكبرى ,للقوانين الدولية فيما يعرف بسياسة الكيل
بمكيالين ,والتي أضحت ولألسف أحد معالم السياسة الدولية الراهنة ,حيث تشكل منطقتنا
العربية أوضح دليل على فسادها.
إال أن المؤكد أن سياسة القطب الواحد ال تحظى بالقبول لدى معظم دول العالم  ,وتتبلور-

على درجات -مالمح قوى إقليمية عدة تسعى للتخلص من سياسة الهيمنة هذم ,ولتشكيل

مداراتها المستقلة ,وأبرزها مجموعة دول االتحاد األوروبي ,وكذلب مجموعة الدول ااسيوية
الت ي تتزعمها الصين وغيرها .بينما ي يب العالم العربي واإلسالمي عن عالم التكتالت هذم ,
وتتفجر الصراعات والنزاعات المختلفة بين الدول العربية واإلسالمية وكأنها تعيش خارج هذا
العصر ,وتسير في عكس اتجاهه...
واستنادا لهذه الرؤية فإن الجماعة تدعو إلى السياسات التالية:
 -1الدعوة إلى تأييد القوى العالمية التي تعمل على تشكيل نظام عالمي جديد
متعدد األقطاب ،لدفع شرور هيمنة القطب الواحد ،وتحقيقا لسنة التدافع التي
أشار إليها القرآن الكريم (ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض).
 -2الدعوة إلى احترام الخصوصيات الثقافية واالجتماعية ،وتشجيع الحوار والتفاهم
بين الحضارات المختلفة لمصلحة اإلنسانية بدون وصاية أو إمالء.

 -3العمل على تنسيق مواقف الدول العربية واإلسالمية أمام التكتالت الدولية

األخرى ،لنصرة القضايا العربية واإلسالمية ،والقضايا العادلة األخرى في العالم.

 -4العمل على إقناع الحكومة األمريكية بالعودة في سياساتها مع العرب

والمسلمين إلى التوازن الصحيح ،الذي يحسب الحساب للجانب العربي
واإلسالمي أثناء اتخاذ القرار ،ويمتنع عن التأييد المطلق إلسرائيل على حساب
المصالح العربية ،وكذلب تطوير العالقات مع الشعب األمريكي من خالل
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سياسة ا لحوار ،وإرسال رسالة واضحة له مفادها أن المصالح الحقيقية للواليات
المتحدة على المدى البعيد ترتبط بشكل وثيق مع الشعوب العربية واإلسالمية
التي تشكل خمس العالم.
 -5تصحيح وتطوير العالقات السياسية واالقتصادية مع دول االتحاد األوروبي
لكسب تأييدها لقضايانا من جهة ،واالستفادة من تقدمها في تطوير إمكانياتنا
من جهة أخرى.
 -6تنمية العالقات مع الدول ااسيوية النامية مثل الصين وتايوان والتعاون معها
لتطوير إمكانياتنا االقتصادية والتقنية.
 -7التعاون مع جميع المؤسسات الدولية والشعبية للمحافظة على البيهة التي وهبها
هللا سبحانه للبشر ،وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تراعي مصلحة
اإلنسان وبيهته في أجياله الحاضرة والمستقبلية.
 -8التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة (مثل األمم المتحدة ،ومجلس األمن
الدولي ،)...ودعم المساعي العاملة لتخليصها من هيمنة الدول الكبرى،
واالستفادة منها لنصرة قضايانا وتحقيق برامجنا في المجاالت الصحية والثقافية

والتنموية ،دون المساس بخصوصيتنا الثقافية العربية اإلسالمية.
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الخاتمة (سورية التي نريد)
 نريد سورية بلدا تسود فيها كلمة الحق والعدل ،ويقوم فيه المواطن وهو آمن على
نفسه ،بدورم الفاعل في بناء وطنه ،وحماية معتقداته ،يقطف ثمار تقدمه وازدهارم.
 نريدها بلدا ذا هوية عربية إسالمية ،فاإلسالم دين وحضارة للمواطن المسلم ،وهوية
حضارية للمواطن غير المسلم.
 نريدها بلدا ينعم فيها الجميع بظل شريعة هللا عز وجل ،من خالل رضى الناس
واختيارهم.
 نريدها بلدا تتحقق فيها الوحدة الوطنية ،وينبذ التعصب الطائفي ،وتتعايش فيها
مختلف الديانات والمذاهب واألعراق ،ضمن إطار المصلحة العليا للوطن.
 نريدها بلدا يؤمن بالحق في الممارسة السياسية وتشكيل األحزاب في إطار دستور
البالد ،ويكون االقتراع الحر النزيه أساسا لتداول السلطة دون تسلط أو إراقة دماء.

 نريدها بلدا يمتنع فيه استبداد السلطة والتفرد بها ،ويرسي قواعد المؤسسات الرقابية
والقضائية ،وااليات الكفيلة بذلب ،وتستقر فيه قواعد الحكم عن طريق اختيار الشعب،
ال عن طريق اإلكرام
 نريدها بلدا ينتهي فيه الصراع بين التيارات اإلسالمية والقومية ،ويتنافس فيه الجميع
لما فيه مصلحة الوطن ،وتثبيت هويته العربية واإلسالمية.
 نريدها بلدا يأخذ فيه التيار اإلسالمي ،وكل التيارات الوطنية المخلصة ،دورهم الفاعل
في بناء األمة والوطن ،دون تهميش أو إل اء.

 نريدها بلدا ينعم باالزدهار االقتصادي ،وتتحقق فيه العدالة في توزيع الثروات،
ويضمن فيه حق المواطن في التعليم ،والسكن ،والرعاية الصحية ،والعمل ،والضمان
االجتماعي في حالتي العجز والشيخوخة.
 نريدها بلدا يتساوى فيه الجميع أمام القانون ،دون حصانة ألحد أمام القضاء ،رئيسا
كان أم مرؤوسا.
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 نريدها بلدا تعلو فيه سيادة القانون ،ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن السلطة ،وال
تحل فيها قوانين الطوارئ محل القوانين العادية.

 نريدها بلدا النساء فيه شقائق الرجال ،متساوون في الكرامة اإلنسانية ،ومتكاملون في
الوظائف والواجبات.
 نريدها بلدا ذا جيش وطني يحق لكل مواطن شرف االنتساب إليه حسب المؤهالت،
والكفاءات وعدم اقتصارم على فهة دون أخرى من أبناء الوطن.

 نريدها بلدا تحتفظ بكفاءات أبنائها الوطنية ،وتكون عامل جذب للكفاءات الوطنية
والعربية المهاجرة.
 نريدها بلدا تسود فيه أساليب اإلدارة الحديثة ،وتعم فيه وسائل الثورة التكنولوجية
والمعلوماتية في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ،والمؤسسات العامة
والخاصة.
 نريدها بلدا ذا مناهج تربوية ترسخ االنتماء العربي واإلسالمي باعتبارم شرطا من
شروط النهضة ،وتربي األجيال على تعزيز قيمة الحرية ،وربطها بالمسؤولية ،كما

تربيهم على نصرة المستضعفين ،والدفاع عن حقوق اإلنسان ،وكذا على أصول
الحوار ،وتتضمن هذم التربية منهج التعايش عند االختالف ،والوقاية من االلتجاء
للعنف ،وتصفية المخالفين.
 نريدها بلدا ذا إعالم حر ،يعمل على دعم وترسيخ حرية التعبير والتفكير واإلبداع
والتنمية ،وينسجم مع هوية األمة الثقافية والحضارية.
 نريدها بلدا يلتزم التزاما صادقا بقضايا األمة ،والوطن ،ومواجهة المشروع الصهيوني
في فلسطين المحتلة.
 نريدها بلدا ذا مشروع عربي إسالمي ناجح ،ينطلق من آفاق الوحدة الوطنية إلى
التكامل اإلقليمي والعربي واإلسالمي.
 نريدها بلدا

يعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم على تبادل المصالح بين

الشعوب ،ودعم السالم العالمي المقام على العدل.
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 نريدها دولة تسعى في طريق التضامن العربي لتكون والية من الواليات العربية
المتحدة ،بما يحقق التكافل والتكامل والقوة ألمتنا في جميع المجاالت ،ويستنهض
طاقاتنا في البناء والتحرير.
 نريدها دولة تسعى في طريق الوحدة اإلسالمية بأي نوع من أنواع التنسيق والتقارب أو
التكتل أو االندماج ،وتسعى مع أشقائها من الدول اإلسالمية لتكون فيهم والية من
الواليات اإلسالمية المتحدة ،فتحقق بهذا التوازن واالستقرار والسلم العالمي ،بما يؤمن
ألمتنا اإلسالمية مصلحتها ويعزز قوتها ومكانتها ويجعلها شريكا رئيسياً في القرار

الدولي.

وأخيرا....
ال يسعنا إال القول أن ما طرح في هذا المشروع اإلسالمي من األفكار والبرامج ،يتطلب
التطبيق العملي على أرض الواقع ،كي تتحقق الفائدة المرجوة منه لسورية المستقبل.
وجماعة اإلخوان المسلمين إذ تتحمل مسؤولياتها للبدء في خطوات التنفيذ العملي لهذا

المشروع ،فمنها تطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم أيضا ،بمد يد التعاون لما فيه خير سورية
الوطن والمواطن ،في أجواء من الحرية والتنافس الديمقراطي الشريف.

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل
عليه توكلت وإليه أنيب
سورة هود :ااية88

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب
العالمين
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قالوا عن المشروع السياسي لسورية المستقبل
العالمة الدكتور يوسف القرضاوي

"...فقد سعدت بقراءة مشروعكم الحضاري الذي تعتزمون إصدارم ،لبيان
ٍ
ٍ
مؤصلة،
وجهة نظركم في إصالح األمة إصالحاً جذرياً ،يعتمد على رؤية شرعية ّ
اث بالمعاصرة.
اهر بالمقاصد ،والشريع َة بالحياة ،والتر َ
تربط الفرو َ
ع باألصول ،والظو َ
وقيدتها مع المشروع.
وقد أبديت َ
بعض المالحظات السريعة عليهّ ،

كل
ذكر وي َ
أن جهدكم في هذا المشروع ي َ
وال ريب ّ
شكر ،وإن كان شأنه َ
شأن ّ
ٍ
قابل للتحسين واإلجادة واالستدراك .ولكن المهم أنه يقوم على
عمل بشر ّي ،فهو ٌ
ٍ
رؤية تتّسم بالسعة والمرونة ،ومنهج التيسير ال التعسير ،والتبشير ال التنفير ،وهو

النبوي في الدعوة واإلصالح والتعليم.
المنهج
ّ
وبعبارٍة أخرى أقول :إنه يعتمد (المنهج الوسطي) الذي ال َيصلح لألمة وال
ّ
مؤسس الحركة اإلسالمية في
يصلِّح األم َة غيرم .وهو منهج الداعية الفقيه
ّ
المجدد ّ
سورية الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه هللا ،بل هو منهج اإلمام الشهيد
حسن البنا رحمه هللا"...
"أقترح أن يلخص هذا المشروع الكبير في (رسالة ص يرة مركزة) بأسلوب
سهل ،حتى يقرأم جماهير الناس ويستوعبوم ،ويبقى هذا المشروع الكبير للخاصة".

الشيخ فيصل مولوي

األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان

"إن المشروع باإلجمال عمل موفق ،بذل فيه جهد كبير ،ولعله أول مشروع
ّ
تفصيلي تقدمه الحركة اإلسالمية في هذا العصر ،وتبين فيه رؤيتها لمعالجة
قضايا األمة"...

الدكتور عبد الكريم زيدان
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الداعية اإلسالمي العراقي المعروف

"إشادة البد منها بهذا المشروع ...إن هذا المشروع – بعد تعديل المالحظات
الطفيفة السابقة -يعد بحق مشروعا إسالميا حضاريا ،وقد كتب بل ة إسالمية
متميزة ،وفيه جهد طيب ،وهو يستحق أن يطرح باسم جماعة اإلخوان المسلمين –

بعد تعديله.-

وجزى هللا خي ار كل من ساهم فيه وأعان على نشرم وتحقيقه وهللا أعلم .وصلى هللا
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

األستاذ أبو جرة سلطاني
رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر

"تصفحت هذا الجهد البشري الكبير ،والحظت ما يلي :أنه جهد عميق وطموح
وفيه أشواق كل الطامحين إلقامة دولة إسالمية على أية بقعة من أرض هللا

الواسعة"..

