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   ي ياس  سوراي الس   ملستقبل   ةٌ رؤيٌة سياسي  
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 ــ مقدمة هام ة:   
   احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. 
الن  كن    ــ  السورية  الطوائف  مجيع  تكون  أن  خملصني  نود  من  ا  وغريها  والنصريية،  والدروز،  صارى، 

فيما    ف هلا معروفها وفضلهالُيعر  األقليات ــ هلا اشرتاك فاعل يف الثورة ضد النظام األسدي الطائفي اجملرم،  
و  لكن  بعد،   .. أوزارها  احلرب  تضع  أن  بعد  والواجبات،  احلقوق  عن  احلديث  عند  حساهبا  هلا  لُيحسب 

ي اجملرم، أن حيمل هذه الطوائف على أن تقف يف صفه وتكون معه ضد  النظام األسد  ولألسف قد استطاع
األكثرية السورية .. وأحسنهم حااًل من وقف على احلياد، يراقب   من يساكنوهنم وُُياوروهنم من الثورة، وضد

اجملرم الذي ساوى بني الظامل واملظلوم، بني  ؛ احلياد الظامل  ، وملن ستكون الغلبة والعواقباألحداث، والنتائج
الذكر   الوصفني اآلنفي  الكف ني،   الاجلزار وضحيته .. ومن شذ  عن هذين  يتجاوزون من كل طائفة أصابع 

 على قلته وندارته!  يف وقته ، الذي سنشكره النادر  ة ال تُبىن على هذا الشاذواألحكام العام  
والصديق .. أن مادة   ، للقاصي والداين، للعدوم يعين وبكل وضوح، وكما هو معلوم للجميعما تقد   

الشهداء،   من  ضحاايها  ومجيع  السورية،  واملهج  واملعتقلني،  الثورة  تعدادهم واجلرحى،  جتاوز  الذين    رين، 
الس   املسلمني  من  هم  يبلغ    ن ة،املاليني،  والذي  السوري،  للشعب  األعظم  والسواد  األكثرية  ميثلون  الذين 

يطمسوا  أن العميل  نبها اخلائن شعب السوري، ومهما حاولت إيران وذ من ال % 85أقل تقدير  تعدادهم على
  التغيري الدميغرايف، لن يفلحوا يف ، و املضاد  هجري، والتوطنييتالعبوا هبذا الرقم من خالل الت  و   هذه احلقيقة،

 تغيري أو تغييب هذه احلقيقة.  
السياسي   النظام  عن  احلديث  عند  احلقوق    وابلتايل  وعن  الثورة،  بعد  ما  سوراي  حيكم  الذي 

واليت هي مطالب وتطلعات  واد األعظم للشعب السوري، والواجبات، ال بد من مراعاة حقوق وتطلعات الس  
ذاهتا،   أن األقليات وعرب عقود  الثورة  الذريعوخباص ة  فشلها  أثبتت  قد  يف حكمها وقيادهتا    عديدة ماضية 

حيث   ومن  السوري،  اجملتمع  فئات  مجيع  بني  واحملرتم  والعادل،  اآلمن  التعايش  حتقيق  حيث  من  لسورية؛ 
التقدم اإلقتصادي واحلضاري للدولة السورية، حيث كان الفساد بكل أبعاده هو السمة  استقالل سوراي، و 

ات حكمهم للبالد، كما أن تعاملهم مع األكثرية والسواد األعظم للشعب السوري ــ  العامة ألنظمتهم ولفرت 
التعذيب، يف  السجن و من خالل أجهزهتم األمنية القمعية ــ يقوم على ركيزتني: القمع، واإلرهاب، والقتل، و 

 مرحلة  يفعن السيطرة  أو ضعفوا  يف حتقيق سيطرهتم من خالل هذا األسلوب،  أبشع صوره .. فإن فشلوا  
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من املراحل، استقووا على هذه األكثرية من الشعب السوري ابلعدو اخلارجي، وجعلوا البالد مستباحة لكل  
وعدو   وافد كلب  متوحش  مرتعاً   مستعمر  سوراي  تكون  أن  يبالون  ال  فهم  عدو  ..  كل  ألطماع و   ،لكل 

كثريته ذلياًل، خائفاً، مستعبداً،  الشعب السوري ممثاًل أب ، مقابل أن يبقوا على سدة احلكم، وأن يبقىمستعمر
 . الكرامةاحلرية و مسلوب 
أن تدوم بعد الثورة، وبعد   هلا رفاء، وال ُيوزمة وال أبهلها الش  بسورية العظي  ال تليقُ مزرية وهذه حالة   

ملا بعد الثورة،    ..  كل هذه التضحيات العودة إىل  مينع سوراي إبذن هللا، من  وحنن هنا نقرتح تصوراً سياسياً 
وما سنقرتحه هنا   واالقتتال الداخلي ..  الطغيان، واخليانة ..الظلم و الوراء، إىل عهد الفساد واالستبداد، و 

  " رؤية سياسية   " أقصى طموحاتنا  من  ميثل  الواقعية وتطلعاتنا  قد ال  فيه  راعينا  وإمنا  نريد،  ،  السياسية  وما 
التحقيق، ميكن    وإمكانية  ال  الذي  األدىن  أرضاً،    جتاوزه،واحلد  بسوراي  احمليطة  واملعطيات  الظروف  حبسب 

   وشعباً، وثورة.  
  الية:هذه الرؤية السياسية يف النقاط واحملاور الت   تتمثل 
ى جملس قيادة الثورة، أو سم  هذا اجمللس ميكن أن يُ   لثورة:احملور األول: تشكيل جملس أمناء ا 

جملس   أو  الثورة،  وحكماء  شيوخ  مشاح  جملس  ال  الثورة،  املسمياتأمناء  يف  األعمال  ة  اجمللس  يف  املهم   ،
إليه  الكلمة  ..    واملهام املوكلة  له  الصفة التمثيلية له  تكون  كما    األوىل والعليا يف الثورة ..الفصل، و تكون 

جمعات، واملؤسسات، والكوادر الثورية حق  على مجيع الفصائل، والت  ، وللحديث ابمسها، وله  املطلقة للثورة
حتقق هلم القبول من صفوة قادة وعلماء الثورة الذين  اجمللس    أعضاءيُنتخ ب  السمع والطاعة يف املعروف ..  

الثوار واجملاهدين، و  غالبية  للالعطاء، و راية، واألمانة، و فوا ابلد  ر  عُ لدى  الوالء واالنتماء  ة  الشامي    ثورةصدق 
ام عن مجيع الضغوط والروابط والتبعيات اخلارجية اليت تؤثر سلباً على  وابالستقالل الت  اجمليدة، وألهدافها،  

ما بني أحد عشر شخصاً إىل   عدد أعضاء اجمللس  ن يتكو  ومهامهم، ودورهم املنشود ..  وقراراهتم،  عطائهم،  
مع التنبيه إىل  تضيه احلاجة ومصلحة الثورة،  قصان حبسب ما تقشخصاً، قاباًل للزايدة أو الن    واحٍد وعشرين 

ل  الزائد  التضخم  من عمله وحركته، وُيضع  أن  يعيق  قد  اجمللس  أعضاء هذا  من عطائه، وخباص ة يف  عدد  ف 
للثورة التام  النصر  قبل  ما  اجملرمة مرحلة  األسدية  العصابة  بعد  ما  املنشودة  الدولة  وقيام  من  ي  ..    ،  نتخبون 

 إعالمياً رمسياً.    بينهم رئيساً، وانطقاً 
من مشاكل، وفراغ    الثورة  تعيشه  للثورة، وما  األوىل  األايم  أن يتشكل منذ  ينبغي  اجمللس كان  هذا 

والدستورية مرد  واإلعالمية،  والرتبوية،  ة، واالقتصادية،  السياسية، والعسكرية، واألمني    :على مجيع املستوايت
خري من أن  ويرى النور متأخراً،    متأخ راً،  هذا اجمللس  أيت   ذلك أن   اهلام .. ومع   غالبها إىل غياب هذا اجمللس 

    ل أبداً. ال يتشك  
 : أساسيتان  تانوهلذا اجمللس مهم   
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من    يف احلفاظ على الثورة ومكاسبها من أن ُتسر قوتتمثل  ورة،  ما قبل انتصار الث    املهمة األوىل:  
األعداء تنحرف   و أ،  قبل  الذي    مساراهتا   أن  والتفريط  أو اجلفاء  الذي حيرق كل شيء،  والتنطع  الغلو  حنو 

 يفسد كل شيء. 
الثورة  منعطفات  من  منعطف  عند كل  الفصل،  والكلمة  واملؤثر  الفاعل  احلضور  للمجلس   ؛يكون 

ض عليه، وما ال يقبل التفاوض .. تقرير حالة السلم أو  ، وتشكيل الفريق املفاوض، وما يُفاو  عند التفاوض
رب .. صياغة الدستور وما يتعلق به من أنشطة وأعمال .. وغري ذلك من املنعطفات اهلامة اليت حتدد  احل

   مسارها.  مصري الثورة و 
من    االنتقال  والتشرذم، و اإلشراف على  التفرق  إىل  حالة  والفردي،  الفصائلي،  العمل  حالة  العمل 

، واالقتصادية  ية، والتعليمية، والرتبوية، واإلعالميةاجلماعي واملؤسسات، يف مجيع اجملاالت العسكرية، واألمن
 .. وعلى مستوى مجيع الرتاب السوري. 

الفصائل    مجيع  على  والتوجيهية  الرقابية  الصفة  للمجلس  يف  الثورية  والتجمعات  واجملالس،  يكون 
أخطأ ما  وأهدافها  تحال  الثورة  مسار  عن  احنرفت  أبنه    أو  منها  احملسن  على  وتشهد  وتعزز  ..  حمسن، 

   إحسانه، وتشجعه، وعلى املسيء أبنه مسيء.
املنازعاتيُرج    حال  يف  إليه  ويكون   ع   .. بينها  فيما  اخلالف  وحصول  والتجمعات،  الفصائل  بني 

حكمها وتوجيهها لفرقاء النزاع ملزماً للجميع .. وغري ذلك من املهام واألعمال اهلامة والعامة اليت توصل  
   ت، وأقصر طريق، وأقل تضحية ممكنة، إبذن هللا. ن أبقرب وقالثورة إىل بر األما

الثانيةاملهم    واحلصص، ة  واملناصب،  الغنائم،  تقسيم  مرحلة  أتت  حيث  الثورة،  انتصار  بعد  ما   :
لتأخذ ما ال حيق هلا .. وعلى حساب الشرفاء واملخلصني، الذين  والظاملة    فتستشرف األنفس اخلائنة املريضة 

والنفيسضحوا   ي ..    ابلغايل  من  يقتطع  م ش اعاً  حينها  األمر  ترك  والغنائم،ولو  احلصص  من  يشاء  ما    شاء 
وأهدافها ومكتسباهتا  الثورة  بظامل لضاعت  وظامل  بطاغية،  طاغية  والستبدل  السورية    ،  الثورة  ولبكينا   ..

سطا على ثوراهتم    ، مل ا شىتيف أمصار    العظمى، وتضحياهتا العظيمة، كما بكينا من قبل ثورات الشعوب احلرة
 اللصوص، واخلونة والعمالء!  

ومكتسباهتا،    الثورة  على  احلفاظ  يف  واملؤثر  الفاعل  حضوره  حينئٍذ  له  يكون  إليه  املشار  فاجمللس 
الصادقني   وإنصاف   .. والواجبات  واحلقوق  املغامن  تقسيم  عند  حضوره  له  يكون  أهدافها، كما  وحتقيق 

املنافقني ا من  الكبري  املخلصني،  الدور  له  يكون  .. كما  االنتهازيني  الناس، وما هلم وما  يف  ملتسلقني  توعية 
 عليهم جتاه ثورهتم، وبلدهم، وأنفسهم.  

منصباً   يعتلي  أن  يريد  من  عامة وعليا يف سوراي  كل  وظيفة حكومية  أو  متثيلية سيادايً،  هلا صفة   ،
عر ض عليه سريته الذاتية، ومواقفه السابقة من  لس، وتُ .. ُيب أواًل أن مير امسه على هذا اجمل  للنظام السياسي
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.. ويكون له احلكم الفصل فيه، إن شاء أجازه، وإن شاء منع .. وهذا ليس غريباً أو جديداً  وأهلها  الثورة  
هذه األ  يف السياسية احلديثة، حيث كثري من  األنظمة  هلا  املعاصرة  نظمة  عامل   تكون  اليت  العليا  هلا جمالسها 

العليا   املفصلية  والفصل  كلمتها  القضااي  اللوردات،  يف  الشيوخ، وجملس  األعيان،  اهلامة، كمجلس  وجملس 
عند موارد  فيمن حيكم البالد والعباد، و وغريها من اجملالس اليت يرجع إليها وجملس تشخيص مصلحة النظام، 

، وإال لسطا ما ليس له حق، على حقوق من له حق، كما للنظام السياسية  االختالف، ويف املنعطفات اهلام  
   تسطو الضباع على فرائس وطرائد غريها! 

املهام و جملس شورى مساعد  ل عظ م  الثورة، ال حرج من أن سعة  :  املوكلة إىل جملس أمناء  األعمال 
النوازل  ُيشك   عليه من  ُيشكل  فيما  إليه  يرجع  العلمية،  الكفاءات  لنفسه جملس شورى حيوي على مجيع  ل 

نواة جمللس شورى أعم وأكرب، ميارس دوره وعمله   واملسائل، وما تعرتضه من مشاكل، ويكون هذا اجمللُس 
وقيام الدولة السورية املستقلة    ما بعد انتصار الثورة، جنباً إىل جنب مع جملس أمناء الثورة، والقيادة التنفيذية  

    ، إبذن هللا تعاىل ومشيئته. احلرة العزيزة
مزامحة لنفوذها  رتى يف هذا اجمللس منافسة و س: من أمهها الدول اليت  عوائق ستواجه هذا اجمللس 

رأسووجودها يف سوراي هلا  ليس  متفرقة،  الثورة ضعيفة  تبقى كلمة  أن  الدول  هذه  مصلحة  من  إذ  وال اً ،   ،
رجعية متثيلية ترجع إليها، ليتسىن هلا التدخل يف الشأن السوري وقتما تشاء وابلطريقة اليت تشاء، وللغرض  م

  !، أو ُيسائلها سائلاليت تشاء، ومن دون أن مينعها مانع
وغريمها   ة احملسوبة على املعارضة والثورة، واليت منها اإلئتالف، واجمللس الوطين،، اجملالس احمللي  ومنها 

يرون  ملا  اجملالس،  ومصاحلها  من  لنفوذها،  منافسة  اجمللس  هذا  ووجودهايف  نقول:    ،  اجملالس  وهلذه  قد  .. 
  .. أهلها  عنها، وعن  والدفاع  الثورة،  متثيل  املرحلة، ويف  قيادة  يف  ذريعاً  حتضرون وتستشرف  فشلتم فشالً 

وتغيبون غياب األموات عند الغرائم والشدائد ..    ، وانتصارات الثوار واجملاهدين، غامن أعناقكم ومتتد عند امل
ورة، ومن دون أن وبعد مضي مثان سنوات عجاف من عمر الث..  ومآسيها  فأنتم من مجلة مصائب الثورة  

رحيوا، وتعطوا فرصة لغريكم أن يعمل  فأنتم بني خيارين: أما أن تنفض وا، وتسرتحيوا وتُ  تقدموا للثورة شيئاً يُذك ر،
ضعف وقلة عطائها ــ تكميلية، ختضع للمراقبة، واملساءلة من قبل  عجزها و كون جمالسكم ــ على .. وإما أن ت

 . جملس أمناء أو قيادة الثورة، وعند التعارض والتباين تكون كلمة اجمللس هي النافذة وليس كلمتكم
منافسة ومعارضة    ، بعض النفوس الضعيفة من قادة بعض الفصائل، اليت سرتى يف هذا اجمللسومنها 

ونفوذ خصائص،  من  به  يتمتعون  آنية  ملا  ومصاحل   ،  .. الثورة  فمصلحة   .. هللا  اتقوا  نقول:  وهلؤالء   ..
تعلمون   لو كنتم  احلقيقية  مصاحلكم  أن  مث  الشخصية،  مصاحلكم  على  مقدمة   .. واألوطان   .. والشعوب 

 وجود لكم ولشيء من مصاحلكم عند  مرهونة بتحقيق مصلحة الثورة وأهلها أواًل، إذ ال مصلحة لكم، وال
 غياب الثورة ومصاحلها.  
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 : ما تقدم من عوائق وعقبات ليس بقليل، وجتاوزها ليس سهاًل ...؟  فإن قيل 
ب، وجتاوز هذه  هذا صحيح، ومع ذلك ال بد من أن تتوفر اإلرادة والعزمية إلجناز هذا الصع  :أقول 

والعقبات،   اجلادة العوائق  إىل    فالثورة  تصل  ولكي  ــ  الت  أحياانً  أبقل  حتتاج  أهدافها  ــ  إحداث  إ كاليف  ىل 
مراجعات، ووقوف صادق مع النفس، وإحداث ثورة داخلية على األمراض، والرتاكمات اخلاطئة، والعوائق،  

 ها. ة ال م عيب في.. وهذه ظاهرة صحية للثورات اجلاد   والعقبات، اليت حتيل بينها وبني حركتها حنو أهدافها
 احملور الثاين: الدستور.  
، مث  من أرضها شهيداً  زرعت يف كل شربٍ ورة السورية املباركة، اليت  عظيمة كالث  ال يُقبل وال يليق بثورة   

ليصنع هلا    ، أو اخلائن العميل للعدو،أيت األجنيب الغريب، بل واألجنيب العدو  هي بعد كل تلك التضحيات
لسوراي   السياسية  احلياة  ينظم  الذي  و دستورها،  الدستور  املستقبلاألمل  احلاكم  الذي  ،  بني  العالقة  حيدد 

ال .. وبصورة ختدم األعداء  واإلنسان    وطنواحملكوم، وحقوق وواجبات كل طرف منهما جتاه اآلخر، وجتاه 
   أكثر مما ختدم أبناء الوطن الواحد.

اجملاهدة  الطاهرة  ط الدستور الذي ميثل سوراي ما بعد الثورة، هي اليد الشريفة  لذا فإن اليد اليت خت  
أميا دستور  .. و   داد العرق والدم، قبل أن ختطه مبداد احلرب الثائرة على الظلم، والطغيان، اليت خطت النصر مب

وصدق والئهم وانتمائهم للثورة  خيص سوراي ال خيطه أبناء الثورة الش رفاء، املعروفني إبخالصهم، وعطائهم،  
 .  .. فهو مرفوض، ال ُيساوي املداد الذي يُكتب به وأهدافها
تقد م احلديث عنه، أن ُيشرف إش  الذي  الثورة "،  أمناء  اتماً وكامالً غريراومن وظائف " جملس    فاً 

ذوي   من  يرتضيهم  م ن  وينتدب   .. ذاهتا  الدستور  صياغة  وعلى  الدستور،  صياغة  مرحلة  على  منقوص 
الدستور .. ويعد  هلذه املرحلة  مواد  الكوادر والكفاءات من أبناء سوراي الشرفاء األوفياء واألمناء، لصياغة  

 الت حني مندم! عدهتا منذ الساعة، وقبل فوات األوان، ووقوع الندم، و اهلامة واملفصلية 
وأان ال أخشى على تلك املرحلة من العدو ــ سواء منه الداخلي أو اخلارجي ــ كما أخشى طابوراً من ا   

ــ قبل أن   ــ ويربر هلا  نفسياً، يهون عليه الركوع واالحنناء لغري هللا، يبدي االنبطاح والتنازالت  وفينا، مهزوماً 
س عليه، أو يُلو ح له من بُعد، حتت هاجس اخلوف من ردات فعل اجملتمع ُتطل ب منه، وعند أدىن ضغط مُيار  

 الدويل واإلقليمي .. وأننا " خالص " تعبنا!   
معركة الدستور ال تقل ضراوة وشراسة عن معارك الثورة يف مجيع مراحلها، وهي خالصة وآخر وأهم   

كة الدستورية املرتقبة، ينبغي أن يتحل ى بعزمية  مرحلة من مراحل الثورة .. والذي يريد أن ُيشارك يف تلك املعر 
إىل   يرقى  عالياً  مرتفعاً  مطالبه  سقف  يكون  وأن  مهزوزة،  وال  مهزومة  غري  منتصرة  وبنفٍس  عاليتني،  وإرادة 

إىل مستوى تضحياهتا، وآماهلا، وأهدافها .. إىل مستوى مليون شهيد ... أو و مستوى الثورة العظيمة اجمليدة، 
 ي د ع!   
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سوراي، نضم    وحىت  ملستقبل  سلساً  سياسياً  وحراكاً  العظيمة،  السورية  الثورة  مكتسبات  سالمة   ن 
اجلميع، فيه  سوراي،   يشارك  سكان  من  األعظم  وللسواد  الثورة،  لشهداء  وإنصافاً  للبالد،  دائماً  واستقراراً 

ــ مواداً    تضحياهتم، وتطلعاهتم، ال بد من أن يتضمن الدستور الذي سيحكم البالدعطائهم، و ول ــ إبذن هللا 
 عديل، وهي: اإللغاء، أو الت  التصويت، أو  غري قابلة للنقاش، أو  أهنا دستورية سيادي ة، ونعين ابلسيادية؛ أي  

 : دين الدولة السورية اإلسالم. أوالً  
، الدفاع، والداخلية ة: كوزارة  لة مسلم سينٌّ ع ْدٌل، وكذلك انئبه، واملناصب السيادي  : رئيس الدو اثنياً  

    واخلارجي ة.
 قنني والتشريع.  ة هي املصدر الوحيد للت  : الش ريعة اإلسالمي  اثلثاً  
الشرع    مع  يتعارض  قانون  وأميا  والتشريع،  للتقنني  األساس  املصدر  هي  اإلسالمية  الشريعة  أو 

 اإلسالمي املنز ل، فهو رد. 
ا إىل شرقها، جزء واحد ال يقبل التقسيم وال التجزئة،  : سوراي من جنوهبا إىل مشاهلا، ومن غرهبرابعاً  

 وال الف ْدر ل ة.  
 : اللغة العربية، هي اللغة الرمسي ة للدولة.  خامساً  
ــ كما هو مالحظ ــ ال ترتد فقط على فئة معينة   ةة من هذه املطالب أو املواد اخلمسوالفائدة املرجو   

اختالف  على  سوراي  أبناء  مجيع  على  وإمنا  تعدادها،  وكان  عظمت  مهما  وحسب،  السوري  اجملتمع  من 
وانتماءاهتم،   واألمن،  طوائفهم  واالستقرار  العدل  ينشدون  املطالب  الذين  هذه  تكون  أن  ينبغي  وابلتايل 

 األساسية هي مطالب اجلميع.  
بد من االنتصار ــ إبذن هللا ــ يف معركة الدستور، ألن مجيع ما أيت بعدها من مراحل وخطوات،   ال 

 ومعارك سياسية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً ابلدستور وما ينص عليه .. إن كانت خرياً فخري، وإن كانت شراً فشر! 
. والفشل يف معركة الدستور،  االنتصار يف معركة الدستور؛ يعين االنتصار فيما بعدها من املعارك . 

 يعين حتماً الفشل فيما بعدها وسواها من املعارك!
وكلنا حبايب وأبناء وطن  ،  الزائدة  حتت عنوان الوطنية،  أرضاً وشعباً   ن قبل غامران وقامران بسورايم   

.. فباعوا الوطن  واحد .. فضاعت سوراي لعقود عديدة أبيدي الطائفيني اخلونة، والعمالء اجملرمني، وال تزال  
واملواطن للعدو بثمن خبس، وجعلوا الوطن مرتعاً لكل عدو طامع .. فأذل وا الوطن واملواطن .. وتعاملوا مع  
الوطن واملواطن كبقرة حلوب ألنفسهم وعوائلهم، وشهواهتم .. إىل أن خرجت على هؤالء الطغاة اجملرمني  

مستمرة إىل الساعة    اتمن مليون شهيد، وال تزال التضحيثورة مباركة كلفت من أبناء سوراي أكثر  الطائفيني  
بغية التحرر من هؤالء الطغاة الطائفيني اجملرمني، ومن حكمهم، وما النصر ببعيد إبذن هللا .. وسوراي ما بعد  
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هللا   إبذن  ــ  و الثورة  املقامرة،تعاىل  وال  املغامرة  تقبل  تعد  مل  ــ  عظمت    عونه  مهما  الوراء،  إىل  الرجوع  وال 
   ! مهما كان بر اقاً كان، و شعار  ذريعة أو  يحتت أو  التكاليف،
  .احملور الثالث: األحزاب، واالنتخاابت 
اجلميع متواطئ على فكرة حرية األحزاب، وعلى االنتخاابت كوسيلة لفرز وترشيح القيادات، وهي  

تُ  لو  الشر،  حيتمل  منها  اخلري، وكثري  حيتمل  بعضها  من  فكرة ذات حدود،  تقنني، وال  ركت  تقييد وال  غري 
،  شراً حمضاً، وألفرزت شراً، وألدت إىل استبدال طاغية بطاغية، وظامل بظامل، وفساٍد بفساد صبحتترشيد، أل

   فنعود إىل نقطة الصفر واالبتداء، وكأن الثورة مل تكن يوماً!  
 ضبط، وال رصد .. يريد لنا أن منارس االنتخاابت وحرية األحزاب من غري قيد، والاخلارجي  و  العد 

لنا فوضى عارمة .. وشعوبية حاقدة .. بعدها ..  وإابحية مطلقة ..    يريدها  الوحدة  تعرف  ليجد  وفرقة ال 
خالل   من  وتعدادهاتزاحم  لنفسه  وتفر قها األحزاب  يتسلل  العديدة  الثغرات  وتناحرها    ،  خالهلا  من  اليت 

والعباد،   البالد  وموارد  مبصاحل  ليتدخل  األوطان،  إىل  السياسي،  بسهولة  البالد وبقرارها  حيكم  من  وهبوية 
وليفسد على الشعوب احلرة صدق اختياراهتا .. فإذا جاءت النتائج وفق ما يريد ويتمىن، وما قد  والعباد،  

وإن جاءت النتائج خبالف ما يريد، وأفرزت  ة املقدسة حينئٍذ،  وهذه هي الدميقراطي  أعد له، فهذا هو املراد،
.. ما أهون    عوهبمشقضااي ومصاحل  االنتخاابت الرجال املخلصني والصادقني يف والئهم وانتمائهم ألوطاهنم و 

ــ  العدو  أي  ــ  حينئٍذ  و   عليه  عليهم،  االنقالب  وعلى  عليهم،  يتواطؤوا  من  أن  أن  جلودهم  ينسلخوا 
ولو كان البديل عنهم الديكتاتورية يف أشد وأقبح صورها، كما حصل يف كثري   وإنسانيتهم ..  دميقراطيتهمو 

 من األمصار والبلدان!
، وال يبايل العدو اخلارجي يريد من أي عملية سياسية يف أي مصر من أمصار املسلمني، ثالثة أشياء 

 بعدها لشيء! 
  النفوذ والتأثري للدولة، مبعىن آخر فصل اإلسالم عن الدولة: إقصاء اإلسالم عن مواطن وأمهها  أوهلا 

املراقبة    الشعوب املسلمة احلرةوقمع  ، مهما أدى ذلك إىل اضطهاد وظلم  والسياسة  واحلكم .. فكمرات 
   حلقوق اإلنسان حينئٍذ تتوق ف وتتعط ل!

 ر.  اثنيها: محاية دولة إسرائيل، وأمن ومصاحل إسرائيل يف املنطقة، ودول اجلوا 
 ة يف املنطقة.  ، االقتصادية، والعسكري  املستعمرمصاحل ونفوذ العدو أتمني اثلثها:  
احلكم عن طريق  سدة  ىل  بعدها لو جاء إفمن أعطاهم أو يعطيهم هذه األشياء الثالثة، ال يبالون له   

. والطغاة املستبدون قد عرفوا هذه املعادلة،  الدابابت وقمع الشعوب احلرة، أو عن طريق صناديق االقرتاع .
يتنافسون   النويتسابقون  لذلك نراهم  املتمثلة يف  العدو  الثالثة  فيما بينهم على حتقيق مطالب ورغبات  قاط 

   اآلنفة الذكر أعاله!
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الشر، وللشر    لغرض  االنتخاابت  وننهج طريق  احلزبية،  التعددية  أن منارس  منا  يريد  العدو  أن  أي 
   ا هو العاصم واملنجى من هذا الشر؟فمفقط .. 
وتكون مطي ة لكل شرٍ  فضي األحزاب إىل الشر املشار إليه أعاله،  حىت ال تُ  :املوقف من األحزاب 

تدمر الوطن واإلنسان .. أرى أن  هدامة  وافٍد من اخلارج، وتتحول من أداة ختدم الوطن واإلنسان، إىل أداة  
 اإلجراءا ت والقوانني: من   يقيد العمل احلزيب جبملة

املبادئ    -1  منها  واليت  الدستور،  مبادئ  تتعارض مع  األحزاب،  هذه  برامج ومناهج  تكون  أن ال 
 اخلمسة األساسية املنصوص عليها أعاله.  

عالقة    -2  أي  للحزب  يكون  ال  ص  أن  منها الت  أو  يتلقى  معادية،  خارجية  دولية  جهات  مع 
 الدعم، والتوجيهات.  

يكون نسخًة عن حزب النظام  ال  أن  اقف معادية للثورة، وأهدافها، و كون للحزب مو أن ال ي  -3 
وثوب جديدين اجملرم، ابسم  ومن    األسدي  احلزب،  ورجاالت  ملؤسسي  الذاتية  السرية  من  ذلك  يُعرف   ..

 طبيعة مناهجه وسياساته.  
تُ   أن حيصل احلزب على املوافقة من جملس أمناء الثورة املشار إليه أعاله،  -4  عليه عرض  بعد أن 

   أمساء مؤسسي احلزب، وبراجمه، وأهدافه.  
ُتسح    -5  أعاله،  ذكره  تقدم  ملا  خمالفة  اليت أميا  الرخصة  احلزب  من  احلزيب،   ب  ابلعمل  له   تسمح 

 ي مشاركة سياسية. وأب
حل  -6  و ركة  تفادايً  األحزاب،  عن كثرهتاضرر  التزاحم  و الناجم  عطال،  األحزاب  ضعف  الصغرية  ء 

يف حزبني أو ثالثة، أو أربعة  األحزاب أن خُتتز ل  يُنص حبسالسة ويسر،  س العمل السياسي، وحىت مُيار  املتفرقة
.. كما هو احلال يف    .. ال أكثر .. جتتمع األحزاب املتجانسة واملتقاربة يف رؤاها، وبراجمها يف حزب واحد

    واإلداري.  زيب نظامها احلكثري من الدول الكبرية واملعاصرة، املتقدمة يف  
 فإن قيل: ما ذكرته يستحيل أو يصعب حتقيقه ..؟! 
وإذا أردان أن جنن ب البالد وثورتنا،  هذا ال بد منه، إذا كنا خملصني حقاً ألوطاننا ولشعوبنا،    أقول: 

التمز   شرور  واالضوالعباد  والفوضى،  والتفرق،  اليت  ط ق،  السياسية  تعرف  قد  راابت  واألمن،  ال  اهلدوء، 
 واالستقرار ..!

يقوم  ونقول كذلك:    نظامها  احلزبية، وأن  تتشب ع ابلتعددية  اليت  املعاصرة  الدول واألنظمة  كثري من 
أي حزب تشكيل  على حظر  قوانينها صراحة  تنص  احلزبية،  والتعددية  األحزاب،  أساس    على حرية  على 

ة احلزب الفكرية والسياسية هي اإلسالم .. وهم  جعي  ديين، ويعنون بذلك الدين اإلسالمي، أو أن تكون مر 
الذين يرون يف اإلسالم حاًل ملشاكلهم السياسية، بذلك ُيصادرون إرادة وحرية مئات املاليني من املسلمني،  



9 
 

ممارسة  العمل احلزيب السياسي، أو    على   وُُي ر مون ويسجنون كل من يتجرأ منهمواالقتصادية، واالجتماعية،  
  ومع ذلك اجلميع، مبا يف ذلك اجملتمع الدويل احلر يتفهم مثل هذا احلظر ويؤيده ..   سي ..سياأي نشاط  

   م علينا، وحنن على حق؟!فعالم ما ُيوز هلم، وهم على ابطل .. حمر  
رغم أن االنتخاابت هلا مستند شرعي، كما يف قصة اختيار اخلليفة عثمان بن عفان  :االنتخاابت 

وتبدو هي الوسيلة األمثل واملمكنة يف زماننا، يف فرز واختيار  هللا عنه، وغريها من القصص والشواهد،    رضي
ا كما متارس اليوم يف كثري من األمصار، وكما يريدها  هركت على عواهنإال أهنا لو تُ من حيكم البالد والعباد .. 

ال  ة وسلبيةألتت بنتائج عكسي  زت قادة أشرارا، و لرمبا أفر لنا العدو .. من غري ضبط، وال تقنني، وال ترشيد، 
 !  ، ولعدان إىل حيث كنا، والعود غري أمحد  ستبدلت طاغية بطاغية، وظامل بظامل، وفساد بفساد، والحمالة

، لنرى بعدها ما هو املناسب من االنتخاابت، وكيف ينبغي أن ف أواًل الواقع السوري احلايل لنوص   
 اس.  نتعامل مع هذا امللف احلس  

السوري، بسبب سياسات   -1  يعيشها معظم الشعب  اليت  املعيشية  املدقع، وسوء األحوال  الفقر 
انته اليت  احملروقة،  األرض  سياسة  واتباع  التحتية،  للبنية  والتدمري  والتفجري،  والتهجري،  النظام القمع،  جها 

ــ وخباصة  .. وهذا يعين أنه من السهل جداً على الدول ذات األ  هاألسدي اجملرم، وحلفاؤ  طماع يف سوراي 
ــ الكربى  الدول  تتدخل  منها  الشعب، و   أن  ميثل  من  اختيار  االنتخاابت  من  يف  يفوز،  يفوز يف  من  ممن ال 

موال  اإلغراءات املالية، وشراء األصوات، وضخ األم اليت متلكها، و استغالل نفوذها، وسلطة اإلعالخالل  
 هم يف سوراي.  ماعاساهتم وأطييف سبيل املرشح الذي يريدونه، وخيدم س

التأثري على اختيار مرشح دون مرشح يف دول عظمى، تقود  عد  فإذا كانت الدول ال تُ   م وسيلة يف 
العامل   يف  يزعمون   الدميقراطية  وكماكما  يف    ، كأمريكا،  لرتمب  روسيا  مساعدة  قصة  ضد    ابلرائسة  هفوز يف 

ــ ومن اليسري  .. فمن ابب أوىل    ، واليت ال تزال وسائل اإلعالم تتناول احلديث عنها إىل الساعة هذهمنافسيه
ــ   جداً  الشعب،  عليهم  اختيارات  يف  يتدخلوا  يريدون  أن  ما  وفق  عليها  وأوضاع كاليت  ويؤثروا  ظروف  يف 

   يوم!تشهدها سوراي ال
العتبارات وأسباب عدة ــ ال جمال لذكرها هنا ــ فقد أتط ر معظم الشعب السوري يف والءات،   -2 

وانتماءات، وانقسامات حزبية، وفصائلية، وقبلية، وطائفية .. حتيل بينه وبني اختيار األفضل واألمثل حلكم 
ابن حزبه، وفصيله،  البالد والعباد، وحتت   أن خيتار  اختياره سيئًا م عليه دائماً  وعشريته، وطائفته، مهما كان 

 وضاراً .. وعلى مبدأ " ما أان إال من غزي ة إن غوت غويُت "!  
للمجتمع السوري .. إال أن كل  العظمى  رغم أن أهل السن ة ميثلون السواد األعظم، واألكثرية    -3 

ــ رأساً وزعيماً، أينف أن يتنازل ألخيه ــ ولألسف!  فعن كل حمافظة من احملافظات السورية،  ..    واحد منهم 
؛  ، أو املقعد الواحد،الواحدح على املنصب  ميكن أن يرتش   فتتكسر وتتقسم وتتوزع    أكثر من مائة زعيم سين 
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السني   فيتحولون أصوات األكثرية  أقلي    ة عليهم،  ، كما أن املرشحني ابلنيابة  بعد أن كانوا أكثرية  ة بذلك إىل 
.. بينما اآلخرون، على قلتهم،  وضعيفة  على أصوات فسوف تكون قليلة  نهم  الواحد معنهم مهما حصل  

تمع أصواهتم على  تقتضي منهم جتمعاهتم الطائفية على أن جت  ورغم أهنم ميثلون األقلية يف اجملتمع السوري، قد 
واحد فيحصل  منهم  شخص  اآلخر، بذلك  ،  االجتاه  يف  املتفرقني  ملنافسيه  قياساً  األصوات،  أكثرية    على 

على   اجتمعوا  لو  تكون  الكربى  م  كب  طاغيةترشيح  والطامة  أو  األسد،  والظلم، شار  الطغيان  يف  مياثله  ن 
  والفساد ..؟!

الفشل،   -4  الطاغوت بشار األسد، ومجيع رموز نظامه، تعين ابلضرورة  أميا انتخاابت قبل رحيل 
نت النظام  رع  األوضاع سوءاً، وإعادة أتهيل وش  تفاقم  يعين اإلكراه و ، و واخلداع يقيناً   ويعين الكذب والتزوير

    جديد .. وهذا ال ميكن، وال ُيوز، وال يقبل به حر  شريف.  األسدي الطائفي اجملرم من 
سيلة املتاحة واملمكنة، ال منلك يف  فإن قيل: كيف نتفادى ما ذكرمت من شر، واالنتخاابت هي الو  

أخ وسيلة  سوراي  تعيشها  اليت  احلالية  الذين  الظروف  القادة  وفرز  اختيار  يف  نعتمدها  التطبيق،  ممكنة  رى 
 حيكمون البالد والعباد ..؟

ما    آاثره  ومن  منه  الت قليل  على  عملنا  فليكن  الشر  كله،  ونتفادى  نلغي  أن  نستطع  مل  إن  أقول: 
 قاط التالية:أمكن، واستطعنا لذلك سبياًل .. وبيان ذلك يف الن  

إجرام  -1  سابقة  له  من كان  الشام،   كل  حبق   اجملرم  الطائفي  األسدي  النظام  وخمل فات  بقااي  من 
 . حاً االنتخاابت؛ ُمر ش حاً، وُمرش   وأهله، وثورته .. مينع بقانون ــ ُيسم ى قانون االنتخاابت ــ من املشاركة يف 

له سوابق إجرامية جنائية اثبتة عليه   كل  -2  ــ  بدليل  من كان  بقانون  مُين ع  السوري،  ، حبق الشعب 
ُيسم ى قانون االنتخاابت ــ من أن يُرش ح نفسه ألي منصب قيادي، سواء كان هذا املنصب متعلقاً ابلسلطة  

 التنفيذية، أم ابلسلطة النيابية التشريعية.   
ؤاه وبراجمه، وأهدافه ما  منصب تنفيذي أو تشريعي، أن يكون من رُ ل من أي مرش ح ألي  ال يُقب    -3 

 نص على ذلك بقانون.  األساسية السيادية اآلنفة الذكر .. ويُ  يتعارض مع الدستور، وأمهها املواد
من قوى خارجية   -4  أو سياسياً  مالياً  يتلق ى دعماً  أو تشريعي،  ُمر ش ح ألي منصٍب تنفيذي،  أميا 

نع من حقه يف الرتش ح ألي منصب سيادي تنفيذي، أو تشريعي ..  ميُ ية، يف محلته االنتخابية، استعمارية معاد
 وينص على ذلك بقانون.  

االنتخابية وسائل غري أخالقية،    -5  يتبع يف محلته  أو تشريعي،  تنفيذي،  ُمر ش ح ألي منصٍب  أميا 
و أن يستغل نفوذه يف إرهاب وختويف الناس،  أ .. كرشوة الناس، وشراء أصواهتم ابملال، مقابل أن يصوتوا له

سيادي تنفيذي، أو تشريعي ..   مُينع من حقه يف الرتش ح ألي منصبٍ   ليحملهم مكرهني على التصويت له .. 
 نص على ذلك بقانون.  ويُ 
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بسريته  أميا ُمر ش ح ألي منصٍب تنفيذي، أو تشريعي، يُعر ض امسه على جملس أمناء الثورة، مرفقاً  -6 
ه، أو مينعوه، وهلم احلق  ذاتية، لينظروا يف أحواله وسريته، ومواقفه من الثورة، وعلى ضوء ذلك إم ا أن ُُييزو ال

يف ذلك .. أي ال بد أواًل من أن حيصل من جملس أمناء الثورة على بطاقة براءة ذمة، تثبت براءته من أي  
جديداً، وهو أسلوب متبع يف كثري من الدول املتقدمة    هتمة أو خيانة أو عمل إجرامي، وهذا ليس غريباً وال

سبيل   على  بريطانيا  يف  احلكومية، كما  ومؤسساهتا  جملتمعاهتا  والسالمة  األمن  تنشد  واليت  وتنظيمياً،  إدارايً 
أواًل أن حيصل على  له عالقة ابلرتبية والتعليم، ُيب عليه  يتقدم ألي عمل حساس  أن  يريد  الذي  املثال: 

     ة ذمة من الش ر طة ) البوليس (.شهادة براء
 .  شريعييايب الت  احملور الرابع: اجمللس الن   
واحملاور األخرى   مبا ورد يف حمور الدستور أعاله ..  ، والعمل النيايب،عندما ينضبط احلراك السياسي 

احلرج، ينتفي  يحاً،  و   ..  ترش حاً، وترش  التشريعي،  النيايب  العمل  املشاركة يف  الشرعية عن  احملاذير  كما تنتفي 
له احلق يف    تنتفي عن املر ش ح صفة التأل ه، وادعاء الربوبية، أو أن يكون مشرعاً مع هللا تعاىل، أو من دونه؛ 

..    أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  أحل  ما  وحيرم  هللا،  حرم  ما  النيايب  حيلل  العمل  االجتهاد على  حينئٍذ  ويقتصر 
القوانني  وسن  التشريع يف النوازل واألمور اليت تقبل االجتهاد، وفيما ال خيالف نصاً منزاًل .. وكذلك تشريع و 

اإلدارية  األمور  والتنفيذية،التنظيمية  يف  له عالقة اب  ،  املرسلة،وفيما  وبناء  ملصاحل  الطرقات،  املصانع    كشق 
االتفاقيات   اخلارجي، و واملعاهدات  واجلامعات، وعقد  والعامل  الدول  العملية  غريها من األمور  مع  اإلجرائية 

من مجلة املصاحل    بل هو وهذا ال حرج فيه إن شاء هللا ..    اليت حتتاج إىل قوانني تلتزمها السلطة التنفيذية،
اليت أو  نص    واملقاصد  الشريعة  تقنني  على  اتفاق  حصل  لو  .. كذلك  هبا  والقيام  رعايتها  على  اإلسالم 

األحكام الشرعية يف قوانني تسه ل على القضاة الرجوع إليها، والتعامل معها .. فهذا غالباً يكون من عمل  
 ووظيفة اجمللس النيايب.

تقد    ما  إىل  التشريعي،  مُيضاف  النيايب  اجمللس  أعمال  فإن من  ممثلة  ،  التنفيذية  السلطة  أداء  مراقبة 
وهذا  أو خالفت شيئاً من القوانني ..  قصري، لو بدر منها التقصري ..  ، وحماسبتها على الت  ورئيسها  ابحلكومة

 هللا.  ال حرج فيه إن شاء يدخل يف معىن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، عمل جيد ومشروع، 
تقبل  تعد  مل  الثورة  بعد  ما  أن سوراي  اجلميع  و   ليعلم  لألصنام،ال  اخلضوع  ميارسون   الركوع  ملن  وال 

ق ال  ف ْرع ْوُن م ا  ، على طريقة الطاغية األول فرعون، الذي قال لقومه:]  من دون هللا  األلوهية والربوبية   عليها
ُ م ا ع ل ْمُت ل ُكم م  ْن  ]    .29غافر:[ُكْم إ ال  س ب يل  الر ش اد  ُأر يُكْم إ ال  م ا أ ر ى و م ا أ ْهد ي و ق ال  ف ْرع ْوُن اي  أ يـ ه ا اْلم أل 

غ رْي ي   فـ ن اد ى  ف ح ش  . ]  38[القصص:إ ل ٍه  اأْل ْعل ى  فـ ق    . ر   ر ب ُكُم  أ ان   سواء جاءت  .  24-23النازعات:[ال  
بداد والتسلط ابجلربوت، أو عن طريق الدميقراطيات .. والثورة عندما  االست  هذه األلوهية والربوبية عن طريق 

..    العبودية للعبيدمطلق  التحرر من  االنعتاق، و نشدت احلرية والتحرر، ورفعت شعار احلرية؛ أرادت بذلك  
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الشعب السوري، وعلى   تتكالب وجتتمع على  أن  الكالب  كلها على  أكثر، ومحل  أغاظ األعداء  وهذا مما 
 .. وهللا املستعان.  اجمليدة ثورته 

هام  مطالب  :  حتذير  من  أعاله  تقدم  ما  أن  ــ  أعلم  الدستور  يتعلق مبحور  فيما  إىل ــ وخباصة  حيتاج 
أصحاب النفوس واملعنوايت الضعيفة املهزومة    ى فعل ذلك قوى عل يد، وصرب، وثبات، ومهم عالية، ال  جتل  

 خالص .. تعبنا .. نريد أن نسرتيح ..   لسان حاهلم يقول:  ..، اليت ترضى ابلدون، وأبقل القليل  واملنهارة
  ، وال يزال يقدم،قدم مليون شهيدعظيماً  ، وال شعباً  عظيمة كالثورة السورية  هؤالء ال حيق هلم أن ميثلوا ثورة 

العادلة واحملقة   تتحقق مطالبه  أن  أجل  أشد  ..  من  بعض  وإين ألحذر  إىل  العدو  يستجران  من أن  التحذير 
الذي  واملكاسب  تاتالفُ  السياسي  النظام  وعن  السورية،  للثورة  األساسية  املطالب  عن  نتخلى  أن  مقابل   ،

املطالب، املفاوضني  وحيميها،  حيقق هذه  قليل خري من ال شيء ..املهزومني  فنقول على طريقة  درهم يف    : 
. الغيب  يف  درهم  ألف  من  خري  الفاهرة.  اجليب،  الفنادق  يف  املؤمترات  وشهوة  بريق  الظهور،  حب  ، 

القليل    ؛كل شيءفنخسر حينئٍذ  خري من االعتزال ..    مشدق ببعض املصطلحات السياسية مع القوم،والت  
ف ع عنا نصُر ويُر   وابلثورة كلها ..  ويقع التفريط ابلثوابت واحلقوق ..  مربرات الثورة ..  قبل الكثري .. ونفقد

قـُْلُتْم أ ىن   ]  فنقول كما قال م ن قبلنا:  ،، حيث ال ينفع الندمعلى ما فرطنا من عند أنفسنا   ويقع الندمهللا ..  
ا ُقْل ُهو  م   ُكمْ ه ـذ   . 165آل عمران:[ ْن ع ند  أ نـُْفس 
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