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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ولكن ألاصعب من ذلك هو  ليس عسيرا أن تنجح ثورة وتقض ي على الظلم والفساد والذي طال أمده،

ف وتدفع أسباب التنافر، وتنعش بعد ذلك، إدارة تأخذ بأسباب التآلإدارة البالد وسياسة العباد 

بعد اليتم الذي عاشته الشعوب فترة من الزمن تحت حكم غاشم جائر إن ما يجري في سورية  آلامال

وما حدث من قبل ذلك في بلدان عربية هو مرحلة تشكل تاريخي في غاية ألاهمية، ولذلك فإن الفشل 

مال مريرة، ربما تؤدي إلى عكس النتائج املرجوة.في إدارة ألامور سيؤدي إلى خيبة آ  

نها أو التي تطرح للحوار هي أمور ال تحتمل التأجيل أي ال بد من التفكير تكلم ععات التي سنإن املوضو 

 فيها ووضع حلول لها ولو كان التنفيذ بطريق التدرج وإلاستفادة من الزمن

 

 في السياسة وإلادارة

حسب –هل نرمم الدولة الحالية، مع أن أساساتها واهية ألاركان، أم ال بد من إعادة البناء 

وفي جميع النواحي السياسية وإلاقتصادية وإلاجتماعية والتعليمية. ال بد من دستور  -إلاستطاعة

جديد فيه تداول السلطة وتقييد الحاكم واجتثاث إلاستبداد، وإفشاء الحرية بين الناس، وحتى تكون 

ما هو الحال في العالقة بين الفرد والدولة عالقة تعاون واحترام، وليست عالقة عداوة وانتقام ك

 ألانظمة الدكتاتورية.

ديمقراطية شعار ال القادمة؟ الكل يرفع ما هو النظام السياس ي الذي يجب أن تسير عليه الدولة

التعددية.. وذلك بعد املعاناة الطويلة مع الطغيان واحتكار السلطة. ولكن أي ديمقراطية نريد؟ هل هي 

تي يؤدي التساهل اليوناني املعاصر )كاستور يادس( وال الديمقراطية )الرخوة( كما سماها الفيلسوف

ظهور املطامع الجنونية ألصحاب الانقسامات الدينية أو العرقية. هل سنعود في سورية  املفرط فيها إلى

إلى التجربة الديمقراطية الفاشلة في الخمسينات من القرن املاض ي، وكما كانت في مصر أيضا. وأحد 

شعب الذي ليس عنده الاستعداد راع هوية الشعب وتركيبته البنيوية، هذا الأسباب فشلها أنها لم ت

يسلك نفس الطريق الذي سلكه الغرب.ألن   

ا املسؤول إن الديمقراطية اختراع بشري لتنظيم وإدارة شؤون الناس، وهي عقلنة للحكم، يحاسب فيه

ل القضاء، فيها دولة الرفاه واستقال ، وتحققتراء ومواجهة املعلومات باملعلوماألاول وفيها مقارعة آلا 

إنها بال شك أفضل من أنظمة الاستبداد. ولكن هذه الديمقراطية فيها أيضا  وكثرة الجمعيات ألاهلية ،

.نقائص يعترف بها أصحابها، ففيها عيبان: الجهل واملال  
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ي )سنتيانا( أن أشد املدافعين عن الحرية؟ ويرى الفيلسوف ألاسبان )جون ستيوارت مل( منكما يقول 

تشابه التام بين أفراد الشعب، خاص بها وهو عبادة املساواة وال الديمقراطية تمتاز بنوع من الطغيان

وهذا الفيلسوف يميل إلى حكومة تقوم على حكم أصحاب املواهب والشرف من الرجال )ارستقراطية 

جتمع والدولة من كثير من املواهب رم املبالد العربية سوف تحديمقراطية( إن طريقة الانتخابات في ال -

الذين إما أن الناس ال يعرفونهم، أو أنهم ال يتقدمون للمنافسة بسبب طريقة إلاعالن والحشد 

قراطية وإذا كان زعيم الرخيص، وهناك مناضلون صادقون سوف تقطف ثمرة جهودهم بالديم

ه ال بد من تطوير صيغة اسيوية ي كوان يو( الذي يلقب ب)كاهن القيم الاسيوية( يرى أنسنغافورة )ل

للحكم غير الصيغة الغربية، فكيف إذا كان هناك شعب مسلم له حضارة عريقة ومفاهيم معينة 

اء مفاهيم ومؤسسات تطورت في مناخ اخر وبقيم أخرى.يينقل بطريقة عم  

كان الواقع ملاذا ال يتم البحث عن طريق ثالث عوضا عن سهولة رفع شعار الديمقراطية الجاهزة. وإذا 

بجواره مجلس اخر يضم النخبة من علماء الدين أنه سيكون انتخابات وبرملان، فلماذا ال يكون 

الغالبية إذا لم تكن  لهذا املجلس صالحيات واسعة. ألن واملثقفين من أصحاب الاختصاصات، ويكون 

تمع )عباد الشيطان( مقيدة بالقيم وألاخالق العالية، فقد تنجر إلى مصائب وباليا، وسيظهر في املج

 ويعتبر )الشواذ جنسيا( أقلية.

اون لبناء وتتعاون ضد الفساد، وتتع تتأسس جبهة داخلية تحترم حرية الرأية أن ومن الحلول الناجع

م بأن يكون للنخبة دور مهم في النهضةالبلد، فهذه الشعوب تحل  

. 

 في الاقتصاد

وق( س)الالسنوات ألاخيرة عن أهمية اقتصاد  من الواضح أن تجربة الرأسمالية وخاصة ما أشيع في

انهيارات في بعض الدول، وعاد الحديث إلى وجوب تدخل الدولة  إلى عيوبه الكثيرة، وأدى تالذي ظهر 

 في ألامور العامة، مثل املواصالت، واملصانع الحربية وغير ذلك.

وال شك وأما الاشتراكية وما يسمى )الاشتراكية العلمية( فإن انهيار التحاد السوفييتي دليل على فشلها. 

.  استلهام القواعد العامة وأسس الاقتصاد السليم من القران وفقهاء الاسالم هو الطريق الصحيح أن

عالقة قوية وال بد من  املجتمعيةخرى مور ألا إن العالقة بين الاقتصاد واملال وبين السياسة وألا 

إلاهتمام بالثروة واملال وتوجيه املال الوجهة الصحيحة في خدمة ألامة، ومن املهمات ألاساسية 

الحفاظ على الثروة ومنع النهب العام ومنع الفساد إلاداري، واستخراج الكنوز التي وهبها هللا لإلنسان، 

ر الدول البائدة في العيش على السياحة املحرمة، والتفكير في التنمية الزراعية والصناعية بدل أن تفك

إن في البالد العربية ثروات كبيرة، ومنها الثروة البشرية املتعلمة، لقد تحولت بعض الشعوب العربية 

إلادخار والقيم لى الكماليات من ألاشياء، إن تشجيع املليارات ع ثير منها إلى شعوب استهالكية تنفقأو ك

لقد حاولت بعض الدول  ،السفهاء حفظ ثروة البالد ، وحتى ال تكون بيدساعد على العائلية ي
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ألاوروبية التخفيف من ويالت الرأسمالية البشعة بما شرعته من قوانين الضمان الاجتماعي الذي 

يشمل أكثر الناس بحيث ال يبقى إنسان دون مأوى أو مأكل أو ملبس وهذا أمر صحيح وإنساني، 

بدأه الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون قوا هذا الضمان الذي ى بأن يطبواملسلمون أول

 خاصة زمن عمر رض ي هللا عنه.

ده من مأوى وملبس مدن الصفيح أو من ال يطمئن إلى غفي من غير املقبول أبدا أن نرى من يعيش  وإنه

.ومأكل فهذا الوضع ليس من إلاسالم في ش يء  

 

 في التعليم

الثانوية ال  أو  س في عملية التغيير، واملناهج املوجودة سواء في املدارس الابتدائيةالتعليم هو ألاسا

لألذهان يذهب بطاقات الشباب وتمر العملية وبعض هذه املناهج هي حشو تخرج الشخصية الفعالة 

عن سبب نجاح الانكليز  )غوستاف لوبون ( السنون وهو ال يتقن علما أو عمال، وعندما كتب

الشخصية املستقلة  ر أن التعليم في بريطانيا يشجع علىمقارنة مع الفرنسيين، اعتبون( س)السك

 واملعتمدة على ذاتها.

رس فال بد من تأهيله ،وبعد املناهج يأتي دور املدبعكس الفرنسيين الذين يعتمدون على الدولة 

 وإعطائه ألاهمية املناسبة لدوره الخطير في بناء ألامة.

لخاصة وإقبال الناس عليها بسبب ضعف املدارس العامة الحكومية هي ظاهرة غير إن كثرة املدارس ا

صحية، وألاصل أن يرفع مستوى املدارس العامة حتى تزول الفوارق ويمكن عموم الشعب من إدخال 

 أوالدهم في املدارس العامة.

في تسلم يجب أن ننتهي من عقدة التعليم الجامعي، حيث أن الكل يريد دخول الجامعة حبا 

الخريجون دون عمل، ألنه ليس هناك تخطيط لحاجاتنا  الشهادة( وليس حبا في العلم ويتكدس)

للشهادات الجامعية، وليس هناك تخطيط، للتخصصات التي نحتاج اليها. وهناك تخصصات في 

 املرحلة الثانوية يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع دون الوصول إلى الجامعات.

 

 الثقافة والتعددية الثقافية

يسأل البعض: هل هناك فرق بين مصطلح )التعددية الثقافية والعرقية( وبين مصطلح: )التنوع 

الثقافي والعرقي( وأظن أن هناك فرقا، فالتنوع الثقافي والعرقي هو ش يء طبيعي، موجود في أكثر بلدان 

دية الثقافية، عدالعالم والناس يتعايشون مع بعضهم في دولة واحدة ووطن واحد، أما مصطلح الت

نوع من إلاعتراف الداخلي الذي يؤدي مع الزمن إلى لب أصحابه بنوع من إلانفصال أو فربما يطا

 إلانفصال وهو ش يء ليس في صالح ألاوطان وال في صالح الذين يطلبونه.
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برامج  استفتاءا في والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة على إلغاء 8991ومن الطريف أنه جرى في عام 

% هناك مواطنون 18التعليم ثنائي اللغة في املدارس العامة، كانت النتيجة أن نسبة املؤيدين لإللغاء 

من أديان مختلفة ومن أعراق مختلفة يعيشون مع ألاكثرية من مئات السنين وال داعي لهذا املصطلح 

تمعات.)أقليات( والغرب يؤكد عليها وينبشها في كل وقت حتى ال تستقر هذا املج  

إن موضوع ألاصالة واملعاصرة ليست عملية )كيميائية( تتم بخلطة سريعة والصحيح هو استعادة 

املعاصرة من إلاسالم نفسه، العودة إلى نصوص الاسالم املؤسس حيث يكتشف من خاللها الاتساع 

ية ال تكون والاحاطة بكل عصر. ودين ألاكثرية هو الناظم للجميع حتى ال ينفرط العقد، ألن ألاكثر 

 أكثرية دون مزيج من التواضع والانتساب إلى قيم تجمع الكل، وتضم وتحتوي الجميع.
 


