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مقدمة

شهدت الثورة السورية خالل األشهر األخرية ما ميكن 
أن نسّميه <مّحى مبادرات سياسية> انطلقت من القاهرة 
الذكر  السيئة  املبادرة  ننسى  وال  وطهران،  وموسكو 
يزال  ما  اليت  مستورا  دي  ستيفان  األممي  للمبعوث 
منذ  امليت  جسدها  يف  الروح  نفَخ  حياول  صاحُبها 
أطلقها أولَ مرة. كما أفاق بان كي مون أخريًا من ُرقاده 
السياسية  العملية  تنشيط  ضرورة  عن  ليحدثنا  الطويل 
فيما  الثالث،  التحضري ملؤمتر جنيف  املتعثرة، وبدأ 
من  َيَمّلوا  مل  الذي  التصريَح  الغربيون  الّساسةُ  يعيُد 
السورية  األزمة  ُتَحّل  "لن  سنني:  بضع  يف  تكراره 
والنظام  السياسي،  احلل  إال  لسوريا  ليس  عسكريًا، 

السوري سيكون جزءًا من احلل".

هذا التصريح ال ميثل <توقعات> الُقوى الدولية لنهايات 
إنه ميثل <إستراتيجيتها>  بل  السورية،  الثورة  ومآالت 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/19
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منذ  تكافح  القوى  هذه  فإّن  الثورة،  مع  التعامل  يف 
خريف عام 2011 ملنع أي هناية خارجة عن السيطرة، 
سواء لصاحل الثورة أو لصاحل النظام، ومن أجل ذلك 
بني  السليب>  <التوازن  حالة  تكريس  على  حرَصْت 
<ال  الدوام:  على  املحّصلة  تكون  حبيث  الطرفني، 

غالب وال مغلوب>.

لقد اختذت اإلدارة األمريكية قراَرها اإلستراتيجي يف 
التعامل مع الثورة منذ هناية عامها األول، وهو القرار 
الذي عّبر عنه عدد من السياسيني األمريكيني واألوربيني 
يف لقاءات متكررة مع قيادات املجلس الوطين )الذي 
عنوانه  وكان  الوقت(،  ذلك  يف  الثورَة  ميثل  كان 
العريض هو <االستزناف>. قالوا تلميحًا بلسان املقال 
وتصرحيًا بلسان احلال: سنغلق الصندَق على أطراف 
بعضًا،  بعُضها  ينهَك  حىت  تصطرع  ونتركها  الصراع 
تلك  من  بقي  ما  منه  ونستخرج  الصندوق  سنفتح  مث 
حيفظ  الذي  السياسي  احلل  عليها  فنفرض  األطراف 

مصاحلنا يف سوريا واإلقليم.

*   *   *

إذن فإن الطرق الدولية كلها تقود إىل احلل السياسي، 
ومثة مؤشرات كثرية توحي بأن الالعبني الكبار يريدون 
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احلل،  عاَم  القادم  العام  أو  احلايل  العام  يكون  أن 
وها قد بدؤوا يتحدثون عن دورة ثالثة ملؤمتر جنيف 
بّوابة  جعلها  يف  وجيتهدون  احلشود  هلا  سيحشدون 
ُتفضي إىل احلل النهائي ملا يسمونه <األزمة السورية>، 
ويلّمحون إىل أن ما سيخرج من املؤمتر من مبادرات 

سياسية سيكون ُملِزمًا جلميع األطراف.

وميثل حتديًا  اختبار صعب  الثورَة يف  يضع  كله  هذا 
األسئلة  من  عددًا  ويطرح  املجاهدة،  للفصائل  كبريًا 
اليت حتتاج إىل جواب: هل منشي يف طريق  املهمة 
احلل السياسي؟ ماذا ينبغي أن يكون موقفنا من جنيف؟ 
هل  املحاصصة؟  على  قائم  هنائي  حلٌّ  يوافقنا  هل 
نتواصل مع الدول واملنظمات الدولية؟ هل نقبل الدعم 
للحصول  تنازالت  نقدم  أن  جيوز  وهل  اخلارجي؟ 
عليه؟ ماذا عن مشروع الثورة السياسي؟ ومن حيمله؟ 
ميكن  ال  الذي  للثورة  األمحر  اخلط  هو  ما  وأخريًا: 

جتاوزه أبدًا بأي حال؟

العقول  اجتماع  إىل  حتتاج  الكربى  األسئلة  هذه 
والكفاءات وال يستطيع أن يتصّدر هلا رجل َفْرٌد مهما 
متتالية -بإذن اهلل-  لذلك سأطرحها يف حلقات  كان. 
وأقّدم فيها ما عندي من بضاعة ُمزجاة، فيقتصر دوري 
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على فتح احلوار وقدح الزناد، تاركًا إلخواين الكرام 
من مفكري الثورة وقادة اجلهاد تكملَة املهمة الصعبة: 
بالتفكري  وإثرائها  اخلطرية  املوضوعات  هذه  نقاِش 

واالجتهاد.

*   *   *
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)1(

هل جيوز االتصال بالدول واملنظمات 
الدولية امَلعنّية مبلف الثورة السورية؟

أكاد أقول: ال، ال جيوز، بل هو واجب. لو قلت <جيوز> 
ليسا  متساوَيني، ومها  االتصال  االتصال وعدم  لكان 
كذلك مبيزان املصاحل واملفاسد، فإّن اإلعراَض عن 
الدويل سيجّر على  التواصل واالنقطاَع عن املجتمع 
الثورة خسائَر كثريًة ويطيل الطريق ويزيد املعاناة، وقد 
أو جتيريه  بالكامل  الثوري  املشروع  فشل  يتسبب يف 

لألعداء.

إّن االتصال باخلارج ضرورٌة وليس اختيارًا، فالدول 
ال تعيش معزولًة يف هذه الدنيا، والثورة السورية اليت 
التنفيذ  حتت  مشروٌع  هي  النظام  إسقاط  إىل  تسعى 
للدولة اجلديدة، فإما أن تفشل ال قّدر اهلل، أو تنجح 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/20
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وتتحول إىل دولة حرة مستقلة بأمر اهلل. فالثورة جيوز 
اتصاالت  من  للدولة  جيوز  ما  االعتبار-  -هبذا  هلا 

وعالقات، هذا أواًل.

ثانيًا وهو األهم: إن اجلهاد العسكري الذي يبذل فيه 
املجاهدون كرائَم التضحيات يف امليدان ليس سوى 
السياسية  الّنَخب  وبقيُتها ختوضها  املعركة،  جزء من 

خارج سوريا. 

فإذا مل يشّكل املجاهدون جهازهم السياسي املحترف 
الدولية  القوى  مع  التفاوَض  غرُيهم  حيتكر  فسوف 
مأساُة  اهلل-  قّدر  -ال  ستتكرر  وعندها  الثمار،  وَجْنَي 
حروب  أياَم  اإلسالمية  البلدان  عرَفتها  اليت  اجلهاد 
االستقالل، حيث برع املجاهدون يف احلروب وفشلوا 
يف السياسة، فكانوا جسورًا عرب عليها عمالء الغرب 

وحكام اجَلور واالستبداد.

علينا االعتراف بأن جزءًا كبريًا من حل املشكلة السورية 
ليس يف سوريا، بل خارجها. ملاذا؟ ألهنا قضية حملية 
منذ  فقط النتهت  كانت حملية  وإقليمية ودولية، ولو 
زمن بعيد. إذا كان احلال كذلك فال بد للمجاهدين أن 
يتقنوا السياسة كما يتقنون القتال، وأن ال يترددوا يف 
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االلتقاء بالقوى الدولية واحلوار معها، فإن مل يفعلوا 
يكون  أن  ُيؤَمن  آخرون ال  الفراغ  يتقدم مللء  فسوف 

كثرٌي منهم من الوصوليني واالنتهازيني والفاسدين.

*   *   *

إن االتصال بالدول واملنظمات الدولية مهم، بل إنه 
يف حكم الضرورات، وكما رأينا آنفًا: إن دواًل كثريًة 
بأطراف متثل  االتصال  على  بسوريا ستحرص  مهتمًة 
حمالة.  ال  بغرينا  سيتصلون  جيدونا  مل  فإذا  ثورهتا، 
ولكْن ميكن أن تترتب على هذا االتصال مفاسُد كربى 
َذ بأسلوب ارجتايل عشوائي، فال بد من ضبطه  لو أنه ُنفِّ
بعدة ضوابط الجتناب تلك املفاسد وحتقيق املصاحل 

ة، وهذه أهم الضوابط فيما أرى: املرجوَّ

َمن  ألّن  واخلربة،  االختصاص  بأهل  االستعانة   -1
يتقن القتال ال ُيتقن السياسة بالضرورة.

وهذا يقتضي أن تشّكل الفصائلُ الثورية الكربى مكاتَبها 
السياسية من سياسيني حمترفني، سواء من أبناء الفصائل 
أو من غريهم من أهل العلم واخلربة والدين، وهؤالء 
الذي  الكبري  البشري  اخلّزان  يف  منهم  كثريون  يوجد 

متلكه الثورة.
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2- اتفاق الفصائل الكربى على جوهر املشروع الثوري 
لكيال يناقض بعُضها بعضًا.

فإن القوى الدولية َتنَفُذ إىل اجلسم الثوري من ثغرات 
اخلالفات والتناقضات، فإذا فعلت فإهنا تفّتته وتعزل 
بعَض أجزائه عن بعض وتصطادنا فُرادى، وهي لعبة 
حتّبها القوى الدولية وما تزال متارسها معنا بنجاح من 
أيام مفاوضات رودس )اليت ضيعنا فيها فلسطني( إىل 

اليوم.

3- احلرص على اللقاءات اجلماعية ورفض اللقاءات 
الفردية.

فال نلتقي هبم ُفرادى مهما تكن املربرات والضغوط، 
بل تلتقي هبم وفوٌد يضّم الواحُد منها جمموعة ال تقل 
عن ثالثة، فإن القاعدة يف اللقاءات الرمسية مع الدول 
والقوى الدولية هي حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

<الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب>.

4- احلرص على أن تكون اللقاءات <شفافة>. 

ما  ُيكَشف كل  أن  فيها  املشارك  الوفد  يشترط  حبيث 
يدور يف أروقتها جلمهور الثورة )وليس فقط لعناصر 
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وشروط  مبفاوضات  يقبل  وال  ميثله(  الذي  الفصيل 
سرية.

مسألة  أي  آينٍّ يف  أي جواب  تقدمي  االمتناع عن   -5
يطرحوهنا يف اللقاءات.

فإهنم كثريًا ما يلجؤون إىل مصيدة االستعجال: <اآلن 
هو  دائمًا  به  التشبث  ينبغي  الذي  اجلواب  أبدًا>.  أو 
التنفيذية  القيادات  مع  للتشاور  فرصة  على  اإلصرار 
وجمالس الشورى قبل البّت يف أي مسألة. هذا الترّيث 
من شأنه أن مينحنا الوقَت للتفكري والفرصَة للتشاور، 

وهو حيول دون اإلمالء واخلداع.

*   *   *
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)2(

هل نقبل الدعم اخلارجي أم منتنع عنه؟

وهل جيوز تقدمي تنازالت يف سبيل 
احلصول عليه؟

ال توجد هدايا جمانية يف عامل السياسة، فكل مساعدة 
يقّيدها  َقيد  أخرى هي  لدولة  الدول  دولة من  تقدمها 
للتدخل حىت  باب  هو  َدين  وكل  من حريتها،  وحيد 
ين. لذلك نقول إن الدول الضعيفة اليت تتلقى  ُيَرّد الدَّ
إمنا  القوية  الغنية  الدول  من  والقروض  املساعدات 
َتجين على شعوهبا وتضحي حبريتها وكرامتها، فهي 
موت،  أو  حياة  مسألة  كانت  لو  إال  قطعًا،  حمّرمة 

كقوٍت بعد جفاف وجماعة أو دواٍء لوباء فّتاك.

الثورة هي مشروع حتت  أن  رأينا يف احللقة املاضية 
طور  يف  دولٍة  َجننُي  أهنا  أو  القادمة،  للدولة  التنفيذ 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/21
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التكوين، فما يقال عن الدول يقال عن الثورات. وهبذا 
االعتبار نقول إن األصل يف الدعم اخلارجي هو املنع، 
تلك  دولة سيمنح  أي  من  الثوار  يأخذه  دعم  أي  ألن 
الثورة  فتفقد  والوصاية،  التدخل  حقَّ  تلقائيًا  الدولَة 
استقالهلا وتتدخل الُقوى اخلارجية يف قرارها، وغالبًا 
الذي  للدعم  مثنًا  التنازالت  من  مجلة  منها  ستطلب 

قدمته.

يبدو -إذن- أن اجلواب هّين قريب يعرفه العوام فضاًل 
عن املتعلمني: "ال جيوز أن تأخذ الثورة دعمًا من أي 
دولة". لكنه يف احلقيقة ليس كذلك، بل أكاد أقول إنه 
جائز أو واجب يف حالة الثورة السورية، والذي يقّرر 
بل  وامُلفتون،  الفقهاء  أنا وال  ليس  أو وجوبه  جواَزه 

الثوار أنفسهم. 

إذا قالوا: "نستطيع إسقاط النظام بال مساعدة وال دعم 
من أحد" فإن تلقي الدعم وأخذ املساعدة من اآلخرين 
أربع  لقد حاولنا يف  نستطيع،  قالوا: "ال  وإذا  حرام، 
بكل  قوية  دول  متّده  عدونا  ألن  نستطع  ومل  سنني 
أنواع السالح وال بد لنا من سالح قوي كسالحه، وال 
نستطيع احلصول على هذا السالح إال من اخلارج"، 
فعندئذ يصبح تلقي الدعم واجبًا ولو كان مثُنه تقدمَي 
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القرار  التنازالت والتضحية جبزء من استقاللية  بعض 
الثوري السوري.

ين، َشّر بقاء  احلكم السابق يأيت من املوازنة بني الشرَّ
النظام وشّر تدخل اآلخرين يف الثورة. إن مصادرة جزء 
من القرار الثوري شرٌّ أدىن وبقاء النظام شّر أعلى بال 
جدال، ألنه ميارس عدوانًا سافرًا على أعظم األصول: 
الكرامة  عن  فضاًل  واملال،  والعرض  والنفس  الدين 
الدول  لو كان مثن تدخل  اإلنسان.  واحلرية وإنسانية 
الداعمة يف ثورتنا أسوأ فإن أخذ الدعم منها ممنوع، 
ولو كان بقاء النظام أسوأ فإن أخذه واجب مبقدار رفع 

الضرر ودفع الشّر األكرب.

هذا هو احلكم الذي نأخذه من ثالث قواعد مهمة هي 
من رؤوس القواعد الفقهية اليت اتفق عليها أهل العلم: 
<الضرورات تبيح املحظورات>، و<ما أبيح للضرورة 
ر بقدرها>، و<الضرر األشد ُيزال بالضرر األخف>.  يقدَّ
اجتمع  <إذا  مشهور:  آخر  لفظ  املهمة  القاعدة  وهلذه 
ارتكاُب  وجَب  عنهما  اخلروُج  ميكن  ومل  ضرران 

أخّفهما>. 

كذا وردت بصيغة الوجوب: <وجب>، أي أن ارتكاب 
الضرر األخف يف هذه احلالة واجٌب ال مندوب.
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اخلالصة: إن أحكام االضطرار ليست هي نفسها أحكام 
االختيار، فامليتة يف األصل حرام، هذا احلكم يعرفه 
يف  طريقه  َضّل  رجاًل  أن  لو  لكْن  املدارس،  تالميذ 
فلم  احلكم  هذا  فتذكر  ميتة،  دابة  على  عثر  الرّبية مث 
يقرهبا حىت مات، ما حكمه؟ حكمه أنه آمٌث ُمسيء وأن 

اهلل سائله عن الروح اليت ضّيعها. 

هذا وهي روح واحدة قتلها اجتهاُد صاحبها، فكيف 
بأرواح املاليني يقتلهم اجتهاُد القاعدين على األرائك 
من  أبلَغ  املانعني  هلؤالء  جوابًا  أجد  مل  النعيم؟  يف 
أيب  السابق  القاعدة  مفيت  من  مسعتها  اليت  الكلمة 
حفص املوريتاين، قال: إن الفرد إذا خاف على نفسه 
اهلالك أبيحت له ميتة اللحم، فكيف ال ُتباح لألمة ميتة 

السياسة إذا أوشكت األمة على اهلالك؟

من  ونوع  قدر  بأي  الثوار  يرضى  أن  ميكن  هل  لكن 
التنازل يف سبيل احلصول على الدعم اخلارجي؟ قطعًا 
بصيغة  أو  ال جيوز؟  الذي  التنازل  هو  فما  ال ميكن. 
ال  الذي  األمحر  الثورة  خط  هو  ما  للسؤال:  أخرى 
جيوز للثورة جتاوزه بأي حال من األحوال؟ اجلواب 

يف احللقة اآلتية إن شاء اهلل.

*   *   *
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)3(

ما هو خط الثورة األمحر؟

علمنا أن أحدًا ال يقّدم معونة ألحد يف عامل السياسة إال 
بثمن، وأن الثورة ال بد هلا من تقدمي بعض التنازالت 
إذا أخذت دعمًا ومساعدة من الدول. وقد قّيدنا حكَم 
إسقاط  على  بالقدرة  التنازالت  وتقدمي  الدعم  تلقي 
النظام، فإذا مل ميكن إسقاُطه إال بتقدمي تنازالت فإهنا 
تصبح واجبة وليست جائزة فحسب، ألن بقاء النظام 
مفسدة عظمى هتون يف جنبها سائُر املفاسد ما مل يكن 

فيها ذهاب الدين. 

به  احلكم  عن  العجُز  الدين  بذهاب  املقصود  وليس 
كاماًل أو حااًل، فإن هذا مما ُيتداَرك إذا حتررت البالد 
وَسِلم العباد، بل ُيقَصد ضياُعه ضياعًا كليًا كما حصل 
عاقبُة  كانت  فقد  )املورسكيني(،  األندلس  ملسلمي 
ودين  دينهم  ضياَع  سقوطها  بعد  األندلس  بقائهم يف 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/22
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ذراريهم إىل األبد. 

بعض  عن  بالتخلي  تقاَرن  ال  العظمى  املفسدة  هذه 
أهداف الثورة أو تأخري تنفيذها أو التضحية جبزء من 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  يف  ولنا  املستقل،  احلّر  القرار 
عليه وسلم أسوة، حينما هّم )مبعىن أنه رضي وأراد( 
بالتنازل عن جزء من واردات املدينة وثروهتا للكفار، 
يف سبيل محاية األصل األكرب الذي هو الدين ومجاعة 

املسلمني. 

*   *   *

لقد قامت الثورة لدفع الشر والفساد ولتحقيق املصاحل 
اليت صادرها نظام االحتالل األسدي الطائفي، وهي 
الشر  دفع  هدفان:  هلا  فصار  ودنيوية،  دينية  مصاحل 
َيُجْز  مل  بينهما  اجلمع  أمكن  فإذا  اخلري.  وحتصيل 
من  مناَص  فال  ميكن  مل  وإذا  منهما،  بأي  التفريط 
حتقيق  يف  الشرعي  امليزان  وفق  والترجيح  املوازنة 

املصاحل ودفع املفاسد. 

جاءت  الشريعة  "إن  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها 
بقدر اإلمكان، ومطلوُبها ترجيح خري اخلرَيين إذا مل 
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ميكن أن جيتمعا مجيعًا ودفع شّر الشرين إذا مل يندفعا 
مجيعًا". ومنه قول سلطان العلماء العز بن عبد السالم 
يف <القواعد الصغرى>: "إذا اجتمعت مصاحل ومفاسد 
فإن أمكن دفع املفاسد وحتصيل املصاحل فعلنا ذلك، 
وإن تعّذر اجلمع فإْن رجحت املصاحُل حصلناها وال 
نبايل بارتكاب املفاسد، وإْن رجحت املفاسد دفعناها 

وال نبايل بفوات املصاحل".

من هذه القواعد الكلية يأيت جواب السؤال الذي طرَحته 
املقالة. 

قرارنا  من  جزءًا  تصادر  أن  ميكن  الداعمة  الدول  إن 
الوطين املستقل، ولكن بقاء النظام يصادر هذا احلق 
احلال،  كاملة يف  الشريعة  تطبيق  عن  نعجز  قد  كله. 
حال.  كل  كاملة يف  منها  سيحرمنا  النظام  بقاء  ولكن 
يف  قيود  املستقلة  سوريا  جيش  على  ُفرضت  رمبا 
أفضل  وطنيًا ضعيفًا  ولكن جيشًا  واألعداد،  التسليح 
املجتمع  علينا  ضغط  لو  وحىت  احتالل.  جيش  من 
حيتلون  الذين  اليهود  مع  طويلة  هدنة  لعقد  الدويل 
أراضي املسلمني، فإن أي هدنة مهما طالت لن تبلغ 

يف السوء اهلدنَة األبدية اليت طبقها النظام مع اليهود.

*   *   *
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بقاء  هي  العظمى  واملفسدة  املطلق  الشر  فإن  إذن 
النظام. وبقاء أي جزء من النظام كبقاء النظام كله ألنه 
قابلة  غرُي  الشمولية  واألنظمة  مشويل،  حكم  نظام 
للتجزئة وال للتغيري وال لإلصالح، وال يفيد معها إال 

االقتالع من اجلذور. 

سوريا  حيتل  الذي  للنظام  فإن  شيء،  كل  هذا  ليس 
وحيكمها صفًة أخرى. إنه ليس نظامًا مشوليًا فحسب، 
على ما يف مثل هذا النوع من األنظمة من شر كبري، 
بل هو أسوأ بكثري؛ إنه نظام حكم طائفي، حيث حتتل 
مقدراهتا  على  وتسيطر  كلها  البالَد  العدد  قليلُة  طائفٌة 
وتتحكم يف سكاهنا مجيعًا، من األكثرية السنية ومن 

سائر األقليات.

أي  بقاء  إنه  الكبري.  الثورة األمحر  هنا نصل إىل خط 
ولو  احلكم،  يف  الطائفي  األسدي  النظام  من  جزء 
حىت ملرحلة انتقالية قصرية، واستمرار هيمنة الطائفة 
النصريية على السلطة ومفاصل احلكم يف سوريا بعد 

الثورة.

النظام كاماًل )كاماًل غرَي منقوص( وحتريَر  إّن إسقاَط 
سوريا من االحتالل الطائفي النصريي هو هدف الثورة 
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عن  تنازل  وأي  عليه،  بعَده  ما  كلُّ  ُيبىن  الذي  األكرب 
هذا اهلدف يعين التضحيَة بكل ما بعده. لو تنازلنا عنه 
-ال قّدر اهلل- فسوف تنهار كل األحالم بدولة احلرية 
الدم  أهناُر  أجلها  من  سالت  اليت  واإلسالم  والعدالة 
الثورة  خط  إنه  التضحيات.  كرائم  لتحقيقها  مت  وُقدِّ
األمحر الذي ال جيوز التفاوض عليه وال االقتراب منه 

وال التفكري فيه، ولو استمرت الثورُة مئة عام.

*   *   *
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)4(

ما هو موقفنا من مؤمتر جنيف؟

أمرًا  نتذكر  أن  علينا  السؤال  هذا  عن  اجلواب  قبل 
مهمًا جدًا، وأن نتذكره جيدًا: إن املبادرات السياسية 
منذ  السورية>،  <األزمة  يسمونه  ما  حلل  مت  ُقدِّ اليت 
َمبنّيٌة كلها -بشكل  منتصف عام 2012 وحىت اآلن، 
أو بآخر- على نتائج مؤمتر جنيف األول. فإذا أردنا أن 
حندد موقفنا من جنيف الثالث فعلينا أواًل أن نتعرف 
على ُمخَرجات األول الذي ما يزال يظلل طريَق احلل 

السياسي املفتَرض بظالله الكئيبة حىت اليوم.

التقت   2012 عام  حزيران  من  الثالثني  يف  للتذكري: 
يف جنيف بدعوة من املبعوث األممي لسوريا، كويف 
عنان، <جمموعة العمل من أجل سوريا> اليت ضمت 
اخلارجية  ووزيَري  كلنتون  األمريكية  اخلارجية  وزيرَة 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/23
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الروسي الفروف والربيطاين هيغ ومندوبًا عن احلكومة 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  إىل  باإلضافة  الصينية، 
االحتاد  وممثلة  العربية  الدول  جلامعة  العام  واألمني 

األوريب للسياسة اخلارجية. 

األول>  جنيف  <مؤمتر  باسم  الحقًا  ُعرف  اللقاء  هذا 
وغدت قراراته قاعدًة لكل املبادرات السياسية الالحقة، 
وقد طالب بإنشاء "كيان حكم انتقايل يتمتع بسلطات 
تنفيذية كاملة ويتكون من أعضاء يف احلكومة احلالية 
املتباَدل"،  القبول  أساس  على  جيتمعون  واملعارضة 
ونّص على أّن "الزناع جيب أن ُيَحّل باحلوار السلمي 
وعن طريق التفاوض حصرًا" وعلى "استمرار املؤسسات 
احلكومية، ويشمل ذلك -فيما يشمل- قوات اجليش 

ودوائر األمن".

للتذكري أيضًا: هذا اللقاء الذي ُيراد له أن حيدد مستقبل 
سوريا مل ُيدَع إليه ومل يشارك فيه سوري واحد.

قبل  فعلوه  ما  أخرى  مرة  يكررون  <األقوياء>  أن  أي 
كان أضعَف يف  اإلعالم  أن  إال  تسعة وتسعني عامًا، 
عدة  بعد  إال  جرى  مبا  أحٌد  يسمع  فلم  الوقت  ذلك 
أهنم  ظنوا  -الذين  العرب  أدرك  وعندها  سنوات، 
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يقاتلون من أجل أنفسهم- أهنم إمنا كانوا يقاتلون من 
الذي  الربيطاين  الفرنسي  االستعماري  املشروع  أجل 

قّسم واقتسم بالد الشام والعراق.

يف  مصادر  كشفت  بالنص(:  )منقول  أيضًا  للتذكري 
 )2013/12/18( رويترز  لوكالة  السورية  املعارضة 
أن الدول الغربية نقلت إليها رسالة تفيد بأن حمادثات 
السلطة  من  األسد  خروج  إىل  تؤدي  ال  قد  جنيف2 
وأن األقلية العلوية ستبقى طرفًا أساسيًا يف أي حكومة 
انتقالية. وقال دبلوماسي من الشرق األوسط إن زعماء 
يتعلق  فيما  خالقة  أفكارًا  يتبنَّوا  أن  جيب  املعارضة 
انتقالية  مبرحلة  خاصة  ترتيبات  يف  املشاركة  بقبول 
يبقى فيها العلويون يف مواقع حيوية. وقال مصدر يف 
األمريكيني  باملسؤولني  السورية على صلة  املعارضة 
إن أمريكا وروسيا تعمالن لوضع إطار انتقايل حيتفظ 
وأجهزة  اجليش  يف  املهيمن  بدورهم  العلويون  فيه 
سّنيٌّ  وترأس  األسد  ش  ُهمِّ اذا  "حىت  وقال:  األمن، 
سلطًة انتقاليًة فلن يكون له سلطان، فال واشنطن وال 
موسكو ترغبان يف إهناء هيمنة العلويني على اجليش 

وأجهزة األمن".

*   *   *
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عندما حتدث وزير اخلارجية األمريكي الشهَر املاضي 
عن دور لألسد يف مستقبل سوريا أثار ضجة عارمة، 
رتَق  األبيض  البيت  باسم  الناطق  حاول  ما  وسرعان 
مل  األمريكية  اإلدارة  إن  بالقول  الزّلة  وتداركَ  الفتق 
تغري موقفها من األسد. هل يطمئننا هذا االستدراك؟ 
راغبٌة يف عزل األسد وإخراجه من  أمريكا  أن  أَيُسّرنا 
ما  لعله من أخَوف  بل  املشكلة؟ ال واهلل ال يسّرين، 

أخافه على ثورة سوريا وجهادها املبارك.

إنين ال أكاد أرى أخطَر على الثورة السورية من عزل 
األسد أو قتله أو هربه قبل سقوط النظام الطائفي العسكري 
األمين كله واقتالعه من اجلذور، ألن الثورة ستواجه 
ينقسم مجهوُرها املنَهك إىل  فتنة كبرية، وقد  عندها 
الثورة ألهنا  القتال وإهناء  بوقف  ينادي  فريق  فريقني: 
ألن  باالستمرار  ينادي  آخر  وفريق  هدفها،  حققت 
وألن  شرير،  كل  من  شرير  جزء  سوى  ليس  األسد 
النظام  بسقوط  إال  احلقيقي  نصرها  حتقق  لن  الثورة 

كاماًل من األساس إىل الراس. 

*   *   *

بعد ذلك كله: ما موقفنا من مؤمتر جنيف؟ هل نوافق 
على املشاركة فيه؟ أحسب أن اجلواب صار واضحًا. إذا 
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كان خط الثورة األمحر وحمرَّمها األكرب هو بقاء النظام 
واستمرار سيطرة الطائفة النصريية على مفاصل احلكم، 
وإذا كان اخلط األمحر ألمريكا وروسيا واألساس الذي 
النظام  بقاء  هو  جنيف  مؤمترات  سلسلة  عليه  قامت 
املؤسستني  على  النصريية  الطائفة  سيطرة  واستمرار 
األمنية والعسكرية، فما الفائدة من املشاركة؟ شخصان 
على ضفتني حَجَز بينهما النهر، ال هذا يرضى بعبوره 

وال ذاك، أنّى يلتقيان؟

إن موقفنا الطبيعي الذي ينسجم مع ثورتنا ومع حرصنا 
هو  وألوالدنا  ألنفسنا  كرمية  وحياة  حرة  دولة  على 
موقف  يتغري  حىت  جنيف،  يف  للمشاركة  ال  قطعًا: 
القوى الدولية من النظام ومن الطائفة، وحىت يتخلى 
زال  ما  اليت  النصريية  الطائفة  الظامل عن دعم  الغرب 
عقود،  منذ مخسة  سوريا  على  للسيطرة  عليها  يتكئ 
وإدارة  قيادة  يف  السّنية  األغلبية  حبق  يعترف  وحىت 

البالد. 

إذا كانوا قد وضعوا يف جنيف األول قبل ثالث سنوات 
حنن  لنا،  آن  فقد  حيبون  كما  املشكلة  حلل  أساسًا 
أساسًا  نضع  أن  الطويل،  الوقت  بعد كل هذا  أيضًا، 
للحل نلتقي عليه ونتوافق على مكوناته. حنن حباجة 
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هذا  حامل حيمل  وإىل  للثورة  سياسي>  <مشروع  إىل 
املشروع. إن الوقت ميضي واملسار السياسي يزدحم 
على  نكون  أن  فإما  حممومة،  متسارعة  مببادرات 
مستوى التحدي أو سنخرج من املعادلة كلها ال مسح 

اهلل.

*   *   *
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)5(

س على  ما موقفنا من حل مؤسَّ
املحاَصصة؟

مل أكتب هذه احللقات الفتراض ما ال ُيتوقَّع وقوعه، 
فهي ليست من باب فقه <األرأيتينّي> الذين يفترضون 

املسألة مث يبحثون عن حكمها: أرأيَت لو كان كذا؟ 

األفكار  على  فقط  أقتصر  أن  نّييت  ويف  كتبتها  لقد 
واملشروعات اليت ُتطَرح يف الساحة، ولو على سبيل 
سياسي  حل  اخلطري:  املشروع  هذا  ومنها  االختبار، 
فيه  ُتقتَسم  املحاصصة،  على  ُيبىن  السورية  للمشكلة 
الدولة  -كرئاسة  السيادية  املناصب  ع  وتوزَّ السلطة 
اجليش-  وقيادة  الربملان  ورئاسة  احلكومة  ورئاسة 
يف  عليها  ُيَنّص  حبَصص  الطوائف  على  كلها  توزع 

دستور البالد.
_________________

* ُنشرت بتاريخ 2015/4/24
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فهل نقبل حبل سياسي يقوم على املحاصصة للخروج 
من األزمة وإهناء الصراع؟

لو اقترح األطباء على أحد املرضى إجراءَ عملية جديدة 
مل يسبقه إليها أحد فإنه يفكر ويستشري ويستخري ويقّلب 
يطمئن  والشهرين مث ال  الشهَر  على وجوهها  املسألَة 
نوع  من  املقتَرحة  العملية  كانت  لو  ولكن  قرار،  إىل 
معروف وقد خضع هلا كثريون قبَله فإنه ال حيتاج إىل 
كان جناُحها  فإذا  حالتهم،  من سؤاهلم وفحص  أكثر 
هو الغالب أقدم عليها متوكاًل على اهلل، وإذا كانت إىل 
الفشل أقرَب جتّنبَها وحبث عن غريها، وصرب على أمل 

املرض ولو طال.

فماذا عن حل سياسي على أساس املحاصصة؟ أليست 
له سوابق؟ بلى. وماذا تقول تلك السوابق؟ إهنا تقول 
-يا سادة- إن الذين قبلوا هبا حاًل لزناعاهتم وطبقوها يف 

بلداهنم خرجوا من حتت الدلف إىل حتت املزراب.

*   *   *

لقد طبق الفرنسيون هذا النظام السقيم العقيم يف لبنان 
بل  دولة  لبنان  يصبح  فلم  االستقالل،  منحوه  عندما 
االنفجار  خطر  على  تنطوي  طائفية  <كانتونات>  صار 
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يف  الكبري  االنفجار  كان  حىت  الدوام،  على  الكامن 
احلرب األهلية. لعل أكثر قراء هذه املقالة ال يعرفون 
ما جرى يف تلك احلرب من فظائع ألهنم ُولدوا قريبًا 
من هنايتها قبل مخسة وعشرين عامًا. لقد بدأت حبادثة 
األرضية  ألن  اجلحيم  بنريان  استعَرت  ولكنها  تافهة 
للبالد،  اهلّش  الطائفي  البناء  بسبب  هلا  مهيأة  كانت 
فاستمرت مخس عشرة سنة وحصدت مئتني وثالثني 

ألف إنسان. 

احلرب  تلك  ينهي  أن  اللبنانيني  من  أحٌد  يستطع  ومل 
فيها  القتُل  بامتياز،  طائفية  حربًا  كانت  اليت  املجنونة 
آخر،  معيار  بأي  وليس  والعرقية  الدينية  اهلوية  على 
حىت تدخلت الدول القريبة إلهنائها. ومّلا أرادوا حل 
البالد  صّدَع  الذي  نفسه  باألسلوب  حّلوها  املشكلة 
احلرب  أطراف  مجعوا  مرة؛  أول  االنفجار  وسبب 
املحاصصة  أساس  على  عليهم حاًل سياسيًا  وفرضوا 
قط  مستقرة  مستقلة  دولة  لبنان  يصبح  فلم  الطائفية، 
الطائفية،  املليشيات  سيطرة  حتت  اليوم  إىل  وبقي 
قادًة  الكبار  احلرب  جمرمو  عاد  كله:  ذلك  وفوق 

سياسيني وكأن شيئًا ما كان!

لقد صار هذا احلل هو الوصفة األمريكية املفضلة حلل 
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الصراعات يف بلدان املسلمني )حلها يف الظاهر وزرع 
بذور الصراع والفوضى واالضطراب على احلقيقة(، 
البلدين،  بعد غزو  والعراق  أفغانستان  فقد طبقوه يف 
وفتح  الفوضى  ونشَر  العراق  ومّزق  أفغانستان  فمّزق 
القرار  على  وسيطرهتا  إيران  لتدخل  العريض  الباب 
الداخلي، ألن الطائفة الضعيفة اليت حتس بغربتها يف 
احلدود ومل  امتدادها خارج  السّني حبثت عن  البحر 
تتردد يف تسليم القرار الوطين ورهن اإلرادة املحلية 
للدافع  واستجابًة  واحلماية  الدعم  مقابل  إليران، 
ما  وهو  لبنان،  يف  ما حصل  أيضًا  هو  هذا  الطائفي. 
إىل  احلوثيون  إذا حتول  ال حمالة  اليمن  إليه  ستؤول 

حزب سياسي بعدما جتّذروا يف البالد.

*   *   *

إن هذا املشروع اخلطري هو التجّلي النموذجي لألفكار 
صارت  واليت  األول  جنيف  مؤمتر  من  خرجت  اليت 
احلل  مبادرات  لكل  جامعًا  وإطارًا  مشتركة  أرضية 
إنشاء  جنيف  مؤمتر  يقترح  أمل  سوريا.  يف  السياسي 
كيان انتقايل جيمع املعارضة بالنظام؟ وحيث إن الثورة 
فهمه  ميكن  االقتراح  هذا  فإن  طائفيًا  سوريا  قسمت 
سياسي  <كيان  الطائفية:  املحاصصة  إطار  يف  حرفيًا 
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توافقي بصالحيات كاملة يتكون من املعارضة السّنية 
والنظام النصريي>.

وال بد أن يكون لألكراد أيضًا متثيل )ال تنسوا العراق( 
فإن التصنيف الغريب حمّيٌر متامًا: هل يقوم على الِعْرق أم 
على الدين؟ عندما يتعلق األمر باملسلمني فإهنم ُيفَرزون 
أواًل عن غريهم دينيًا، مث ُيفَصل عن الكتلة السّنية الكبرية 
سّنة،  العجيب>:  <الكوكتيل  فيصبح  عربيًا،  ليس  َمن 
أكراد،  مسيحيون،  إمساعيليون،  دروز،  علويون، 
تركمان، آشوريون. ولو استطاعوا أن يفّتتوا العرب السّنة 
أهنم مل  يبدو  ولكن  قّصروا،  ملا  وأشاعرة  سلفية  إىل 

يهتدوا إىل طريقة فّعالة ملثل هذا الفرز حىت اآلن.

أعوذ باهلل أن نقبل يف سوريا حبل سياسي مبين على 
املحاصصة الطائفية، فإنه واحد من أسوأ احللول اليت 
جناة  طوق  وهو  الصراع،  إلهناء  إليها  اللجوء  ميكن 
للطائفة النصريية اليت ستخرج من الباب مث تعود من 
الشّباك. إنه تكريس لسيطرة الطائفة، ووبال على سوريا 

وعلى أهلها يف مستقبل األيام.

*   *   *
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)6(

من حيمل املشروَع السياسيَّ للثورة؟

الثورة املسلحة عن تكّتل  متخضت أربُع سنوات من 
كيانات كربى.  العسكرية يف  الُقوى  من  األكرب  اجلزء 
حل  أي  يف  جتاوُزها  ممكنًا  يعد  مل  الكيانات  هذه 
حبكم  احلل  هذا  من  جزء  فهي  السورية،  للمشكلة 
أطالت عمَر  اليت  الدولية  القوى  الواقع، ولكن  األمر 
فرض حل  سبيل  األبرياء يف  معاناة  الثورة وضاعفت 
سياسي حيقق مصاحلها يف سوريا ال يسّرها وجود قوة 

تفاوضية ُصلبة مستقلة، فماذا تفعل؟

صحيٌح أن حتييد الفصائل الرئيسية ليس ممكنًا، لكن 
عسكريًا  متفرقة  أهنا  طاملا  مشكلة  يعد  مل  وجودها 
وسياسيًا، فمهما بلغ أيُّ فصيل منها من القوة والتأثري 
فإنه لن يقترب من القوة والتأثري اللذين ميلكهما املحور 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/25
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اآلخر، العدو الذي اجتمعت مكوناُته كلها حتت قيادة 
عسكرية وسياسية واحدة برؤية موحدة ومشروع واحد.

إهنا مشكلة خطرية، ولكنها ليست األخطر؛ املشكلة 
األخطر هي تضاؤل حجم الفصائل قياسًا إىل اجلسم 
الكبري املتوقَّع إنشاؤه لتمثيل املعارضة يف جنيف وغري 

جنيف من املؤمترات السياسية.

إن رعاة احلل السياسي َيْبنون مبادراهتم على مشاركة 
وهم  يسّموهنا(،  )كما  املعارضة  ألطياف  واسعة 
من  واحدًا  نوعًا  كلها  املسلحة  املعارضَة  يعتربون 
مكونات املعارضة أو لونًا واحدًا من ألوان الطيف، 
أن  ُينتَظر  اليت  الكربى  املؤمترات  ينظمون  وعندما 
َيْدعون  فسوف  سوريا  ومستقبل  الثورة  مصري  حتدد 
الوطين  االئتالف  املسلحة:  الفصائل  مع  الطيف  بقيَة 
ومنظمات املجتمع املدين واألقليات واملرأة ورجال 

األعمال واملستقلني.

بدأت  )اليت  الدولية  املنظمات  أن  هو  السّيئ  اخلرب 
بالعمل مع بداية الثورة( جنحت مع الوقت يف تكوين 
ومنظمات  هيئات  مع  العالقات  من  واسعة  شبكة 
تتحرك  وفيما  األنواع،  كل  من  مستقلني  وناشطني 
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<املعارضة املسلحة> حتت الضوء الساطع يف امليدان 
وتنمو يف  تولد  العسكرية  غري  الكيانات  عشرات  فإن 
الظالم وُتهيَّأ للظهور على املسرح يف الوقت املناسب. 
وفيما بقيت الفصائل مشّتتًة مفّرقًة ال جامعَة جتمعها وال 
مشروَع يوحدها فإن املظنون )بل الراجح، إن مل يكن 
وراء  تتحرك  اليت  الدولية  املنظمات  أن  هو  د(  املؤكَّ
)بروكنغز وكارتر وأمثاهلما( قد جنحت أخريًا  الستار 
العسكرية  يف مجع شرحية واسعة من املعارضة غري 

على رؤية واحدة ومشروع واحد.

القوى  عند  مشكلًة  وإبعاُدها  الفصائل  حتييد  يعد  مل 
احتواءها  أن  طاملا  السياسي  للحل  الراعية  الدولية 
وتقزمَيها سهلٌ متاح، وهو األمر الذي تساعد الفصائُل 
نفُسها على حتقيقه عندما تدخل إىل املسرح السياسي 
متفرقًة يف الرأي واملشروع، فضاًل عن التفرق العضوي 
يف الكيانات. إن كل فصيل منها قط كبري، ولكن القط 
يبقى كبريًا طاملا بقي حماطًا بفئران صغار، وهو حتمًا 

سيغدو صغريًا عندما يوضع بني الدببة الكبار.

*   *   *

ولكن  موجود،  قريب  إنه  املعضلة؟  هلذه  احلل  ما 
ما كان.  الكربى مصّممة على جتاهله وكأنه  الفصائل 
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واألوقات  اجلهود  من  فيه  أُنفق  الذي  املشروع  إنه 
أنفق يف األمة اإلسالمية كلها جلمعها يف كيان  لو  ما 
السوريني أشدُّ استعصاًء  واحد ودولة واحدة، ولكن 
اللغات  املتعددة  املسلمة  الشعوب  من  االتفاق  على 

واألعراق.

الفصائل  ليضم  أنشئ  الذي  الثورة  قيادة  جملس  إنه 
الثورية كلها، صغرَيها وكبريها وما ُيسّمى منها إسالميًا 
والتصنيفات  التسميات  )وهي  حرًا  جيشًا  يسمى  وما 

اليت سامهت يف تفتيت اجلسم الثوري بال طائل(. 

إن جملس قيادة الثورة هو األمل األخري الجتماع كلمة 
هي  السياسية  وهيئته  امليدان،  يف  عسكريًا  الفصائل 
األمل الكبري لصياغة ومحل املشروع الثوري السياسي 

اجلامع.

قاد،  الرُّ من  يصحَو  أن  الثورة  قيادة  ملجلس  آن  لقد 
الثوريني  من  السياسية  الكفاءات  خرية  يستقطب  وأن 
املستقلني، وهم كثريون، وأن ميد جسور التفاهم مع 
املنظمات الثورية املدنية ومع جمالس اإلدارة املحلية، 
وأن يسعى إىل التصاحل مع االئتالف الوطين وااللتقاء 
معه على املشتَركات الكربى، فإن االئتالف مؤسسة 
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تكتالت،  أو  ألفراد  ملكًا  وليس  عامة  ثورية  سياسية 
الرمسيَّ الوحيد للثورة  وهو ما يزال إىل اآلن املمثلَ 
سياسي  أي حل  من  جزءًا  يكون  اخلارج وسوف  يف 
قادم، وفيه َخّيرون صاحلون كثريون )وفيه كثريون من 
غريهم(. فإذا فشل جملس قيادة الثورة يف التصاحل مع 
االئتالف فال أقلَّ من استقطاب أفضل أعضائه ليكونوا 
جزءًا يف حمور اخلري وسندًا للتجّمع السياسي الوطين 

املخلص الذي يضّم مجاعات املجاهدين.

*   *   *
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)7(

ما هو املشروع السياسّي للثورة؟

اجلواب أكرب من حجم كاتب هذه السطور، فهو أمر 
جلل ينبغي على املكاتب السياسية للفصائل الكربى أن 
تتصدر لتنفيذه، وال أرى له أفضلَ من اهليئة السياسية 
كل  تفعيلُه ودخولُ  الذي صار  الثورة،  قيادة  ملجلس 
الفصائل املهمة فيه واجَب الوقت، فإن استثمار هذه 
فيها جهوٌد هائلة وأوقاٌت  ُبذلت  اليت  املظّلة اجلامعة 
أن  كما  بأي حماولة جديدة،  البدء  من  أفضل  طويلة 

حالة الثورة اليوم ال تسمح باملزيد من املغامرات.

ولكين  السياسي،  الثورة  مشروع  أقرر  أن  أستطيع  ال 
األهداف  من  األدىن  احلدَّ  حيقق  أن  جيب  أنه  أعلم 
ى  يسمَّ أن  أتوقع  فال  أجلها،  من  الثورة  قامت  اليت 
مشروعًا سياسيًا ثوريًا أيُّ مشروع يتجاوز <خط الثورة 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/26
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األمحر>، فيقبل باستمرار سيطرة الطائفة النصريية على 
مفاصل احلكم يف سوريا، ال سيما اجليش واألمن، 
النظام املجرم، صغريًا كان  باشتراك أي جزء من  أو 
أو كبريًا، يف أي مرحلة سياسية قادمة، انتقاليًة كانت 

أو هنائية.

وأعلُم أيضًا أن املشروع السياسي قابلٌ للتجزئة والتنفيذ 
على مراحل، فيمكن أن ُيقتَصر منه يف مرحلة الثورة 
املسّلحة على ما ال ميكن تدارُكه بعَدها، وميكن أن نقبل 
استكماهلا  أمل  بانتصارات وإجنازات جزئية على  فيه 
يف مراحل الحقة بعد سقوط النظام، خبالف املشروع 
العسكري الذي ال حيتمل إال نتيجة واحدة: نصرًا كاماًل 
)نسأل اهلل أن يكرمنا به( أو هزمية كاملة )أبعَدها اهلل(.

ينبغي  الثوري  السياسي  مشروعنا  أن  أيضًا  وأعلُم 
الواقع،  عامل  يف  للتحقيق  قاباًل  عمليًا  يكون  أن 
فاملشروعات ختتلف عن األحالم واآلمال اليت َنبنيها 
أحالم حيّلق  الناس  من  واحد  لكل  اخليال.  عامل  يف 
العامل  يف  يتحقق  منها  كم  ولكْن  خياله،  يف  معها 
الواقعي؟ يف حياة األفراد ويف حياة األمم توجد دائمًا 
املرُء  يرفع  وعندما  واملأمول،  املمكن  بني  فجوات 
ويفشل  باإلحباط  ُيصاب  قد  فإنه  عاليًا  أحالمه  سقَف 
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يكاد  وال  األحالم.  تلك  من  األدىن  القدر  يف حتقيق 
يوجد فرق بني األمم واألفراد يف هذا الباب.

*   *   *

ينبغي  اجليد  السياسي  املشروع  أن  أخريًا  أعلُم  كما 
وأن  الدويل،  املجتمع  يفهمها  مبفردات  ُيصاغ  أن 
يقدم إجابات صرحية واضحة عن مجلة من املسائل 
الشائكة، كاملواطنة وحقوق األقليات الدينية والعرقية، 
والعالقة مع الدول واملوقف من االتفاقيات الدولية، 
ومن الدميقراطية والتعددية السياسية واحلريات العامة.

إن احلديث العام املبَهم عن الشورى وعدالة اإلسالم 
ألن  يفيد،  ال  الدينية  األقليات  مع  الناصع  وتارخيه 

العامل ينتظر منا إجابات صرحية واضحة. 

بأن  التصريح  على  اجلرأةَ  الثورُة  ستملك  هل  مثاًل: 
دياناهتم  حبسب  سوريا  أهل  بني  يفّرق  لن  الدستور 
ومذاهبهم وأجناسهم، وأن اجلميع سيكونون متساوين 
يف حق املواطنة الكاملة، باستثناء رئاسة الدولة اليت 
ستكون من حق األغلبية )وهو مبدأ مّطرد تنص عليه 
كثري من دساتري دول العامل(؟ هل ستعترف الثورة حبق 
السياسية  التعددية  السوريني يف اختيار حكامهم وُتقّر 
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واألعراف  السلمية  األطر  ضمن  السلطة  وتداول 
على  رأي  أي  لفرض  القوة  استخدام  ودون  السياسية 

الشعب؟

مهما كان موقف العامل سّيئًا من ثورتنا )وهو كذلك( 
أن  أردنا  لو  أسوأ. حىت  يكون  أن  دائمًا  يستطيع  فإنه 
نتجاهل املجتمع الدويل )وهذه ليست نصيحة جيدة، 
رغم أننا مل نَر منه خريًا ُيذَكر( فإن املجتمع املحلي، 
التحام  إىل  األكرب، حيتاج  الثورة وحاملها  وهو وعاء 
وطمأنة. فلماذا اندرَسْت منذ زمن بعيد الصورُة الزاهية 
اليت  الثورة  رايُة  احنسرت  وكيف  عامة؟  شعبية  لثورة 
كتلة  يف  إنسان  ماليني  ثالثُة  يوم  ذات  حتتها  مشى 
احنسرت  كله،  السوري  التراب  غطت  واحدة  بشرية 
لصاحل رايات ال تكاد ختتلف يف شكلها ولوهنا كثريًا 
عن رايات خوارج العصر الذين حّولوا ثورة الشام إىل 

إرهاب دويل؟

*   *   *

إن الثورة مل تنتج بعُد مشروَعها السياسي، ليس ألن 
يف  اهلائلة  التضحيات  يقّدمون  الذين  املجاهدين 
فيهم  فإن  املشروع،  هذا  إنتاج  عاجزون عن  امليدان 
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عقواًل كبرية قادرة على إبداعه بالتأكيد، بل يغلب على 
قيمَته  اآلن  حىت  يدركوا  مل  ألهنم  أّخروه  أهنم  الظن 
ودوَره يف <املعركة الكّلية> اليت ال تقّل فيها أمهيًة قوُة 

السياسة عن قوة السالح. 

املشروع  يف  هائلة  جهودًا  املجاهدون  بذل  لقد 
العسكري، وآن هلم أن يبذلوا بعض اجلهد يف املشروع 
السياسي لكيال تضيع التضحيات ويقطف غرُيهم مثرَة 

االنتصارات.

*   *   *
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)8(

هل يشارك املجاهدون يف احلل 
السياسي؟

املشاركة  إىل  األمر  آخر  نضطر يف  بعد. سوف  ليس 
من  النهائي سيخرج  احلل  السياسي، ألن  املسار  يف 
أروقة السياسة ولن يتحقق يف ميادين القتال. من أجل 
ذلك ينبغي على املجاهدين أن يؤسسوا هيئة سياسية 
قوية لكي يكملوا طريَق التحرير الصعب الذي بدؤوه 
)وقد اقترَحت مقالٌة سابقة أن تكون هي نفسها اهليئة 
السياسية ملجلس قيادة الثورة، وميكن أن تكون غريها 
قاعدة  ننسى  ال  أن  علينا  ولكن  إحياؤها(،  فشل  إذا 

القواعد يف هذه املسألة املصريية:

إن احلرب هي اليت تقرر نتيجة املفاوضات السياسية، 
ظروف  تصنع  أو  النصر  ظروف  تصنع  أن  إما  فهي 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/4/27
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اهلزمية. إن املشاركة يف املسار السياسي قبل امتالك 
ثالثة:  الشروط  هذه  وأهم  انتحار،  وأدواته  شروطه 
جبهة  والثاين  ناضج،  واضح  سياسي  مشروع  األول 
املشروع  على محل  قادرة  وسياسيًا  عسكريًا  موحدة 
والدفاع عنه، وقد ناقشت هذين الشرطني يف احللقات 

السابقة.

الشرط الثالث واألهم على اإلطالق هو القوة. 

لو احتدت األطراف الثورية كلها يف كيان واحد وتوافقت 
على أعظم مشروع سياسي، ولكنها كانت ضعيفة عاجزة 
عن حتقيق أي إجناز ُيذَكر على األرض، فلن تكون هلا 
الطرُف  َيفرض عليها  أي مفاوضات وسوف  قيمة يف 
أي  يف  الضعيف  الطرف  إن  ورؤيته.  مشروَعه  القوي 
مفاوضات سياسية مأكولٌ حتمًا، وال يكون املفاوض 
على الطاولة قويًا إال إذا كان جزءًا من كيان عسكري 
الصراع  يف  التأثري  يستطيع  كيان  األرض،  على  قوي 

وإعاقة خمططات اآلخرين والصمود يف املعركة.

*   *   *

اليوم  حىت  الثورة  صمود  بأن  االعتراف  من  بد  ال 
إدخال  إىل  الدوليَة  الُقوى  واضطَّر  اللعبة  قواعد  غّيَر 
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املجاهدين طرفًا يف املفاوضات النهائية حلل الصراع. 
ال بد من اإلقرار بأن القوى اإلقليمية والدولية حاولت 
عليها  الكاملة  والسيطرَة  الثورة  احتواَء  طويل  لوقت 
ولكنها فشلت يف حتقيق هذا اهلدف، وإن استطاعت 
واندفاعها  زمخها  يف  التحكَم  األوقات  من  كثري  يف 
عندما ضّيقت اخلناَق على املجاهدين وحرمتهم من 
املجاهدون  استمر  األوقات  أسوأ  يف  حىت  السالح. 
متواضعة ومبا حيصلون عليه  ذاتية  بقدرات  باملعركة 
من غنائم يف معارك التحرير، وهو َقْدٌر كاٍف للصمود 

ولكنه ال يكفي حلسم املعركة.

لقد عجز املجاهدون عن حسم املعركة حىت اآلن، 
من  اخلصم  حرمان  استطاعوا  أهنم  إال  هذا صحيح، 
هذا اإلجناز رغم أن كل الظروف املوضوعية كانت يف 
خدمته: دعم مفتوح من حلفائه بغري حدود، وتضييق 
وحصار على املجاهدين، وكارثة إنسانية هي األضخم 
قدمها  جمانية  أخرى  ومساعدة  اجلديد،  القرن  يف 
حتالف  تكوين  عن  وعجزهم  بتفرقهم  للنظام  الثوار 
حقيقي وهيئة أركان موحدة تدير املعركة على كامل 

التراب السوري.

سوف تستمر الثورة ما بقي الثوار قادرين على الصمود 
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هم وحاضنُتهم الشعبية، وهذا الصمود مكلف ومنهك 
بالتأكيد، ولكنه يهون إذا ما قورن بكارثة بقاء االحتالل 
الطائفي النصريي أو بقاء النظام احلايل أو جزء منه يف 

احلكم. 

إذا اتفقنا أن هذا هو <خط الثورة األمحر> )وأرجو أن 
نكون متفقني( فإن على الثورة أن ال تلقي السالح قبل 
اخلارجية  الضغوط  كل  تقاوم  وأن  بالكامل،  حتقيقه 
وتضع اخلطط العملية اليت تضمن الصمود واالستمرار.

*   *   *

اخلالصة: سوف يكون احلل النهائي يف سوريا سياسيًا 
بالتأكيد، على أن اخلالف بيننا وبني أعداء سوريا هو 
أهنم سيحاولون متريره عن طريق معارضة مفصولة عن 
اجلسم الثوري ومنحازة إليهم بشكل أو بآخر، وحنن 
تصوير:  بأبسط  الثورية>.  <املنظومة  داخل  من  نريده 
العسكريون  فيها  يقوم  اليت  <محاس>  طريقة  على 
يف  املهمة  السياسيون  يكمل  مث  الداخل  يف  بعملهم 

اخلارج.

سيزداد الضغط الدويل على املجاهدين للقبول حبل 
سياسي ُمجحف، وسوف يكونون قادرين على مقاومة 
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هذا الضغط إذا استطاعوا الصمود يف امليدان. 

يعد  الصراع ألنه مل  لن حيسم  الصمود وحده  ولكن 
صراعًا حمليًا كما رأينا يف احللقات األوىل؛ لقد صار 
خارَج  موجودٌة  مفاتيحه  أكثُر  ودوليًا  إقليميًا  صراعًا 
سياسي  جهاز  إىل  املجاهدون  حيتاج  لذلك  سوريا، 
قوته  واستمّد  حمترفًا  قويًا  جهازًا  كان  فإذا  ناضج، 
فإنه  امليدان  يف  املجاهدين  صمود  من  التفاوضية 
من  الثورة وحيميها  أهداف  من  األدىن  احلد  سيحقق 

جتاوز خطها األمحر بإذن اهلل.

يف  للدخول  مهيئني  غرَي  يزالون  ما  املجاهدين  إن 
الدخول  اليستعجلوا  أن  وأرجو  السياسي،  املسار 
الثالثة  الشروط  يستوفوا  الضغوط- حىت  تكن  -مهما 
املوحد  والكيان  السياسي،  املشروع  األساسية: 
الذي  القوي  العسكري  والوضع  للمشروع،  احلامل 
أن يفرض شروطَه باحلد األدىن. وبعد ذلك  يستطيع 
كل  تتحقق يف  تفاوضي حمترف  فريق  من  بد  كله ال 

أفراده صفة <القوي األمني>.

*   *   *
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اخلامتة

املجاهدون بني <عقلية الثورة> 
و<عقلية الدعوة>

الذي  السياسي  الضعف  أسباب  أهّم  إىل  نصل  ختامًا 
تعاين منه مجاعات املجاهدين، لعل اهلل يعينها على 
معاجلته إذا أرادت فعاًل أن تقوم بالدور الذي نرجوه 

هلا ونعّلق عليه اآلمال. 

يف  تشارك  تزال  ال  اجلهادية  اجلماعات  أغلبية  إن 
الثورة بعقلية اجلماعة، أو ما أمّسيه <عقلية الدعوة>، 
وهي عقلية مناسبة ملا قبَل الثورة وملا بعَدها، ولكنها 
وتأخري  واإلعاقة  الضرر  إىل  أقرُب  الثورات  زمن  يف 
ما  إىل  املجاهدون  إخواننا  ينتبه  أن  أرجو  االنتصار. 
بني الدعوات والثورات من فروق لعلهم يعملون على 

تداركها، وأمهها ثالثة.
_________________

* ُنشرت بتاريخ 2015/4/28
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األول أن الدعوات ال تترّخص وال تتنازل وال تلني، 
عنه  وتدافع  به  وتتشبث  الكامل  احلق  إىل  تدعو  فهي 
هذه  والتنكيل.  واالعتقال  املوَت  الثمُن  كان  ولو 
ُتطَلب  ال  الدعوات  من  ُتطَلب  اليت  الثقيلة  التضحية 
من الثورات، ألن الثورة تقود األمَة بكبريها وصغريها 
وال  يسعها  فال  وعامّيها،  وعالِمها  وضعيفها  وقوّيها 
حيق هلا أن َتحمل الناس مجيعًا على الشدة وحتّملهم 

ما ال يطيقون. 

لذلك رأينا من النيب عليه الصالة والسالم يف احلديبية 
أن حالة  ْعب، رغم  الشِّ مثلها يف حصار  َنَر  مرونًة مل 
املسلمني يف تلك األيام كانت أكثَر حرجًا ومشقًة من 
حالتهم يوم احلديبية مبا ال ُيقاس. إنه الفرق بني قرار 
<الدعوة> اليت انضّم إليها أوائُل املسلمني خمتارين، 
البلد  لسكان  عامة  مظلة  اليت صارت  <الدولة>  وقرار 

مجيعًا، والثورة مثل الدولة هبذا املقياس.

هتدم  الثورة  أن  هو  والثورة  الدعوة  بني  الثاين  الفرق 
واالستبداد  الظلم  بنيان  تنقض  الثورة  تبين؛  والدعوة 
والعدل  احلق  بنياَن  حملَّه  الدعوُة  فتقيم  والفساد 
هدف  فلها  الدعوة  أما  عام  هدفها  الثورة  والصالح. 
عدائه  يف  يشتركون  االستبداد  أعداء  فكل  خاص، 
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واستهدافه ويتعاونون على نقضه وإسقاطه، وبعد ذلك 
خيتلفون يف تصّورهم للبديل اجلديد، فيدعو كلٌّ منهم 
واملوعظة  واحلكمة  بالكلمة  وتصوره  مشروعه  إىل 
كان  األدوات  هذه  استثماَر  أحسن  وكلما  احلسنة، 

أقرَب إىل التأثري والنجاح.

انتقائية يف  اصطفائيٌة  الدعوة  أن مجاعات  هو  الثالث 
فكرهتا  على  وافقها  َمن  إال  تضم  ال  فهي  عضويتها، 
والصرب  املبدأ  على  الثبات  ضريبة  الحتمال  واستعّد 
الثورة فإن عملها هو  العالية. أما فصائل  على تكاليفه 
اجلهاد لتحرير البالد من االستعباد واالستبداد، ومن 
خصائص اجلهاد أنه رابطة عامة جتمع املتدّينني وغرَي 
املتدينني، بل إن شيخ اإلسالم ابن تيمّية اعترب ذلك 
أصاًل عامًا، فقال يف الفتاوى: "من أصول أهل السنة 
واجلماعة الغزو مع كل َبّر وفاجر، فإن اهلل يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر وبأقوام ال خالق هلم كما أخرب 

النيب صلى اهلل عليه وسلم".

*   *   *

إننا حباجة الستحضار هذه املعاين يف الثورة السورية 
واألفكار  املناهج  على  احلرُص  أعاق  فقد  اليوم، 
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الوحدة  جهود  كلَّ  واجلماعات  للفصائل  والتحزُب 
واالئتالف حىت اآلن، وتسبب يف عجز بعض اجلماعات 
املستوى  الختالف  للجهاد  املتطوعني  استيعاب  عن 
بل  فحسب،  جنودًا  اجلهاُد  فلم خيسر  التدّين،  وقّلة 
خسرت الدعوة فرصة تارخيية لنشرها بني الناس، ألن 
العلمية  احلواضُن  تريب  كما  ترّبي  اجلهادية  احلاضنة 

والدعوية.

املشكلتان السابقتان نشأتا بسبب العجز عن إدراك ما بني 
الدعوات والثورات من فروق، والثالثة األكرب واألخطر 
هي حتميل الثورة محالً ثقياًل ال طاقة هلا حبمله، مّما 

أعجزها عن احلركة واملناورة الالزمة للبقاء.

الثورة  يرهقون  اجلهادية  اجلماعات  يف  كثريين  إن 
عندما يطالبوهنا مبا صنعه اإلسالم يف أول أمره، حينما 
حتدى العامَل وحارب ُقوى الكفر مجيعًا لتثبيت أساسه 
ورفع بنيانه. وهذا صحيح، ألنه دين فإنه ال يستطيع أن 
يصنع غري ذلك، فإما أن يظهر وينتصر ويبقى، وهو ما 
كان، أو ُيهَزم وينحسر وميوت كما حصل يف دعوات 
أكثر االنبياء السابقني. أما الدول اإلسالمية اليت محلت 
وحاربت  وحالفت  ناورت  فقد  بعد  من  الديَن  هذا 
األفضل  أعانتها على حتقيق  بقوةٍ  ومّرت  وصاحلت، 
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وبضعٍف أجلأها إىل التنازل والرضا باملفضول.

إن الدول جزء من واقع دويل معقد ال متلك إال أن 
امتلكت  له جزئيًا وتعيش معه مث حتاول -إذا  ختضع 
القوَة الكافية- أن تغيّر قواعده من داخله، أما التغيري 
من اخلارج فال يكون إال حبروب هائلة حبجم احلربني 
أقوى  وليس هذا يف طاقة  والثانية،  األوىل  الكونيتني 

الدول وُكرباها فضاًل عن أضعفها وُصغراها.

إن أي ثورة -مهما بلغت من القوة- تبقى أضعَف من 
أضعف الدول وأقلها شأنًا، فال قدرَة هلا على حتّدي 
اخلشنة،  بالقوة  مصادمته  وال  الراسخ  الدويل  النظام 
لتحقيق  الناعمة>  <القوة  بل هي مضطرة إىل استعمال 
واملرونة  والدهاء  بالذكاء  غاياهتا  وبلوغ  مصاحلها 
واحلكمة واحلنكة السياسية، ومن ذلك توسيع مساحة 
واملحايدة،  احلليفة  الُقوى  مع  املشتَركة  املصاحل 
وحتييد  املتنافسة،  القوى  بني  التناقضات  واستغالل 
القوى  مع  والتعامل  اخلصوم،  من  من ميكن حتييده 
من  قدر  أكرب  حتقيق  تتيح  ومرونة  حبكمة  الدولية 

املصاحل ودفع أكرب قدر من املضاّر.

*   *   *
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الثورة  مبلف  املعنية  والدولية  اإلقليمية  القوى  إن 
السورية ال هتمها كثريًا )وال قلياًل( معاناُة أهل سوريا 
القوى  الذي حيكمها مصاحَل تلك  النظاُم  طاملا حفظ 
ومل يشكل هلا أي إزعاج. وحيث إن نظام األسد حقق 
هذه الشروط فقد عاش آمنًا يف كنف تلك القوى منذ 
أربعة وأربعني عامًا، ومل يضطر النظام الدويل للتدخل 
إال مرة واحدة خرج فيها نظام األسد االبن عن النص 
)لقّلة خربته يف أول عهده( فأّدبوه باملحكمة الدولية 

حىت عاد ذلياًل مستسلمًا إىل بيت الطاعة.

لقد برهن نظام األسد على الدوام أنه قادر على حتقيق 
مصاحل القوى الدولية وأنه ال يشكل أي هتديد حقيقي 
فإننا  ووراثته  النظام  هذا  نسعى إلسقاط  وحينما  هلا، 
نواجه خيارين علينا أن خنتار أحَدمها: إما أن حنارب 
يف  الكربى  الُقوى  عليه  توافقت  الذي  الدويل  النظام 
العامل واستقّر بصورته احلالية مع هناية احلرب العاملية 
عليه  نفرض  أن  استطعنا  وغلبناه  حاربناه  فإذا  الثانية، 
نعيش يف  بأننا  نعترف  أو  نريد،  الذي  الواقَع اجلديد 
يف  حيل  ال  ما  فيه  لنا  َيحّل  الذي  االستضعاف  زمن 
بفتوى  التذكري  أعيد  أن  هنا  يل  امسحوا  القوة.  زمن 
أيب حفص املوريتاين مفيت القاعدة السابق: "إذا كان 
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اإلسالم جييز للفرد أن يأكل ميتة اللحم ليحافظ على 
حياته عند االضطرار فإنه جييز للجماعة أن تأكل امليتة 

السياسية عند االضطرار لتحافظ على نفسها".

إذا كان اخليار الثاين هو األكثر واقعيًة فإنه يعين أن على 
اإلقليم  دولَ  ُتقنع  أن  النظام  إسقاط  تريد  اليت  الثورة 
بأهنا  الدويل  املجتمع  تقنع  وأن  مناسب،  بديل  بأهنا 
خيار آمن قادر على توفري احلد األدىن من مصاحله يف 
سوريا. ما هذا احلد األدىن؟ إنه الَقْدر الذي ليست فيه 
خيانة لألمة وال تضييع للدين وال جتاوز خلط الثورة 
األمحر، ولكي حنقق تلك املهمَة الصعبَة فإننا حباجة 
إىل كثري من املرونة وكثري من <الرباغماتية> املنضبطة 
يف  وليس  خياراهتا  أوسع  )يف  الشرعية  بالضوابط 

أضيقها(.

أمر  املعقدة  املعادلة  هذه  حتقيق  بأن  مقدمًا  أعترُف 
عليه  يقدر  ال  وقد  مستحياًل،  أراه  ال  ولكين  عسري، 
كثريون )وأنا منهم(، ولكْن ال بد أن يوجد يف أحرار 
واألمانة  التقوى  بني  َيجمع  من  وجماهديها  سوريا 
والنباهة والعلم الشرعي والواقعية السياسية واحلرص 
على البالد والعباد، فعسى أن يوَكل إليهم تنفيذ هذه 

املهمة العسرية. 
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إهنا املهمة الصعبة اليت ستكلل بالنجاح -إن شاء اهلل- 
ثورًة قّدمت تضحيات لن ينساها التاريخ.

*   *   *

نشرت املجموعة الكاملة يف JustPaste على الرابط
https://justpaste.it/PoliticalChallenge

http://jpst.it/ytap
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ملحق

مات السياسية  املحرَّ
يف الثورة السورية

تتنوع املحرمات السياسّية وختتلف باختالف املرحلة، 
وأخطُرها وأكربها اليوَم -فيما أرى- ثالثة.

أوهلا: أن يشّذ فصيل عن القرار واملوقف السياسي الثوري 
العام الذي تتبّناه الفصائل الكربى بالتوافق أو باألغلبية؛ 
كأن يتفق األكثرون على مقاطعة مؤمتر موسكو الثالث، 
مث نقرأ يف األخبار أن الفصيل الفالين خالف وطار إىل 
موسكو للمشاركة يف املؤمتر. هذه املخالفة قد ترقى 
مات السياسية  ألن تكون خيانة للثورة، وهي من املحرَّ
يف  نعيشها  اليت  الدقيقة  احلرجة  الثورية  املرحلة  يف 

هذه األيام.
_________________

* ُنشرت بتاريخ 2015/5/30
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الثاين: أن يعقد فصيل من الفصائل اتفاقًا سياسيًا مع 
مع  وتوافق  مشاورة  بال  منفردًا،  مستقاًل  دويل  طرف 

سائر الفصائل. 

ال ريب أن األفضل هو امتناع الفصائل أصاًل عن االتصال 
املنفرد بالقوى الدولية، ولكّن مثل هذا االتصال مما ال 
منلك منعه، فإن أصّرت بعض الفصائل على أن تتصل 
ُفرادى بالدول واملنظمات )وهو أمر مفضول مرجوح 
ال ُتؤَمن أضراره وأخطاره( فإن عليها -على األقل- أن 
تلتزم برأي اجلماعة وال تعقد أي اتفاقية منفردة مع أي 
دولة أو منظمة دولية. إن مثل هذا االستقالل بالتصرف 
مات السياسية يف  والقرار خيانة للثورة، وهو من املحرَّ
نعيشها يف هذه  الدقيقة اليت  الثورية احلرجة  املرحلة 

األيام.

مة الثالثة، وهي احلالقة: أن يوافق أي  املخالفة املحرَّ
فصيل منفردًا، أو تتوافق بعض الفصائل جمتمعًة، مع 
القوى الدولية واملجتمع الدويل على ما دون اهلدف 
كل  النظام،  إسقاط  وهو  للثورة،  واألعلى  األمسى 
بة وقادة  النظام، وليس إسقاط رأس النظام وحلقته املقرَّ

العصابة الكبار فحسب.

إن نظام االحتالل األسدي ليس نظامًا قاباًل لإلصالح 
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اجلزئي، وال ميكن أن يتعايش الشعُب السوري مع جزء 
إنه نظام جمرم مل  بالدم" كما يقولون.  منه "مل يتلطخ 
يتلطخ بدماء أهل سوريا الشرفاء فحسب، بل هو سبَح 
طائفي مشويل  نظام  وهو  سنة!  اثنتني ومخسني  فيها 
أمين، وهذا النوع من األنظمة غري قابل للتجزئة، فهو 
إما أن يبقى وتبقى املأساُة واملعاناة، أو يزولَ وتزول. 

*   *   *

قد يطول الطريق إذا أصررنا على اقتالع النظام كاماًل من 
جذوره، بل ال بد أن يطول، ولكننا سنصل إن شاء اهلل. 

لو أردناه قصريًا الستسلمنا مساء الثامن عشر من آذار 
الشهر  أربعة، أو يف هناية  الشهداء  2011، يوم كان 
وهم مئة وعشرون، أو يف هناية العام وهم ستة آالف. 
ولكّنا مل نفعل ألننا أقسمنا أن ال نقف دون االنتصار 
الكامل، وال يكون انتصاٌر كامل ويف سوريا اجلديدة 
نصف النظام أو ربع النظام، وال أدىن َأثَارة )بقّية( من 
اجلديدة  سوريا  ويف  كامل  انتصارٌ  يكون  وال  النظام. 
جهاز أمن واحد من األجهزة األمنية املجرمة، بل وال 

فرد واحد من أولئك الَقَتلة املجرمني.

ملف  حيملون  وهم  اليوم  الثوار  يدركها  حقائق  هذه 
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الثورة يف املحافل الدولية كما أدركوها وهم يقاتلون 
النظام على األرض أربَع سنني. إهنم ميلكون الكثري من 
الوعي كما امتلكوا الكثري من اجلرأة واإلرادة والثبات، 

ولذلك نقول: الثورة إىل خري بإذن اهلل رب العاملني.

*   *   *
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من معركة اإلرادة 
إىل معركة الوعي

هبا  النظاُم  قابل  اليت  الفظيعة  الشراسة  تذكرون  هل 
أراد  لقد  األوىل؟  الثورة  املبكرَة يف سنة  املظاهرات 
أن يكسر إرادة الثوار ليقتل يف قلوهبم الرغبَة يف الثورة 
وليقنعهم بأّن مثَن احلرية أعظُم مّما يستطيعون دفعه، 
فبطش البطشة الكربى وظن أهنا القاضية، ولكن الثوار 

صربوا وصمدوا، وجنحت الثورة يف االمتحان.

الثواُر السالَح مّلا مل جيدوا سبياًل غريه لرد  مث محل 
املسفوحة  الكرامة  الطغيان، وإلنقاذ  العدوان ووقف 
وانتزاع احلق املهدور. وكانوا قّلة ال ميلكون من السالح 
إال القليل، فساق النظام إليهم اجليَش العرمرم وقاتلهم 
بالطيارات والدبابات واملدافع والصواريخ. أطلق عليهم 
احلملة الكربى وظن أهنا القاضية، ولكن الثوار صربوا 

_________________
* ُنشرت بتاريخ 2015/5/20
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وصمدوا، وجنحت الثورة يف االمتحان.

هذا ما كان بتوفيق من اهلل وفضل منه: جنحت الثورة 
يف اجتياز االمتحانات الثقيلة الطويلة، امتحانات الصرب 
االمتحان  إىل  اليوَم  وصلت  حىت  والثبات،  واإلرادة 
الكبري العسري، امتحان الوعي واحلكمة والتفكري والتدبري.

*   *   *

عندما كانت املعركُة معركَة بندقية ومدفع كنا حباجة إىل 
الشجاعة والثبات، وكان لدى جماهدينا الكثري منهما 
العدو عن كسرنا وفشل يف حسم  فعجز  اهلل،  بفضل 
م له من  املعركة، على كثرة ما ُمنَِحه من فرص وما ُقدِّ

عون ودعم وتأييد. 

ويئس العامل الذي طاملا متىن أن تنتهي ثورتنا املباركة 
بال نصر، بل وسعى لتحقيق هذه األمنية الشريرة خببث 
ودهاء، يئس من قدرة النظام على إهناء الثورة باحلرب، 
فقرر أن يتدخل أخريًا إلهنائها بالسياسة، فهو يأُمل أن 
حيقق يف أروقة املؤمترات وعلى طاوالت املفاوضات 
ما عجز النظام عن حتقيقه يف ميادين احلرب وساحات 

الزنال.

األيام  هذه  يف  األرض  على  اليت جتري  املعارك  إن 
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ُفرضت  اليت  ليست سوى اجلزء األسهل من احلرب 
ُيطَبخ  الذي  فهو  أما اجلزء األصعب واألخطر  علينا، 
يف املبادرات واملشروعات واملؤمترات الدولية. لقد 
كنا حباجة إىل اإلرادة والشجاعة والصرب والثبات لنعرب 
املراحل السابقة العصيبة كلها، وحنن اليوم حباجة إىل 
الكثري من احلكمة والوعي لنعرب هذه املرحلة األخرية 

اخلطرية املتبقية من الطريق.

على  ثوارنا  امتلك  فكما  اهلل،  حبمد  ملطمئنون  وإنا 
الدوام اإلرادة والشجاعة فنجحت الثورة يف االمتحان، 
فكذلك هم ميلكون اليوم الوعَي واحلكمة وُبعد النظر. 
فال بد أن تنجح الثورة يف هذا االمتحان اجلديد، بإذن 
التخطيط  باالجتهاد يف  أواًل، مث  اهلل وباالعتماد عليه 

والتفكري والتدبري.
*   *   *

على  العسكري  النصر  فاحتَة  املرصوص  الصف  كان 
األرض، وهو كذلك يف عامل السياسة: لن تنجح الثورة 
ولن تنتصر إال بصفٍّ سياسي مرصوص، وها قد رأينا 
أوىل مثرات هذا التراّص املبارك يف املوقف احلازم 
العاقل الذي وقفته الفصائل من لقاءات جنيف التشاورية 
االستمساك  إال  املجاهدين  فصائل  على  فما  اخلائبة. 
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باجلماعة، ومن َشّذ فهو خائن للثورة، وهو َغَنمة قاصية 
ستأكلها الذئاب.

يا أيها املجاهدون الكرام: ال انتصار لثورتنا إال باجتماع 
املعركة  العسكرية واجتماعها يف  املعركة  الكلمة يف 
قد  األرض  على  الفصائل  تفرق  كان  وإذا  السياسية، 
طّول طريق التحرير فإن تفّرقها يف أروقة السياسة سيضيع 
أعناقكم، ال  أمانة يف  الثورة  اهلل.  قّدر  كلها ال  الثورة 
تضيعوها بالُفرقة واحفظوها بالوحدة السياسية حيفظكم 

اهلل.

*   *   *




