إلى جمٌع المهتمٌن بمآل الثورة والمفترقات والمتاهات والمنعطفات وااللتباسات إلٌكم تقرٌرا مختصرا عله ٌنٌر لكم الطرٌق فتفهون
رإوس أقالم عما ٌدور من حولكم وفً دهالٌز التفاوض الدولً ولنتوقف عن تحمٌل العالم والعالم فقط مسإولٌة ما ٌحصل لنا من
كوارث ألننا بطرٌقة أو بؤخرى مساهمٌن أٌضا فً صنع الحدث .

لقد كتبت قبل عام تقرٌبا بؤن تحرٌر مجافظة إدلب سٌإازر النظام وٌضر بالمعارضة السورٌة إن لم تقدم إدلب المحررة مودٌل حكم
ٌضاهً النموذج األسدي وقد حصل ذلك بالفعل .أٌها المعارضون ال مناص من أن خٌارات الحكم فً إدلب الحرة هً التالٌة واال مناص
من أن أي مودٌل للحكم فً إدلب ٌجب أن ٌقدم إدارة سٌاسٌة تتبنى قرار العسكر ولها ٌتبعون وتكون مهمة العسكر والفصائل المقاتلة تنفٌذ
أوامر عسكرٌة وسٌاسة مرسومة من قبل هٌئة حكم ساسً تقود المحافظة وتكون نواة الثورة فً سورٌا الثورة ألنها المحافظة األكثر
فعالٌة وخروجا عن سلطة األسد  .ال مناص من حقٌقة أن التنظٌمات المسلحة بوضعها الحالً باتت عبئا على الثورة واالنفالت فً الجٌش
الحر ألحق بالثورة كوارث جعلت نشطاء الثورة ٌحنون إلى أٌام الثورة السلمٌة الغاندٌة هذا ناهٌك عن تٌارات اإلسالم المسلح ودورها فً
تكالب األمم وتداعً القوى الكبرى  .خٌارات اإلدارة السٌاسٌة المدنٌة فً إدلب هً التالٌة ولكم الحكم :
 .1مودٌل دٌمقراطً علمانً ٌعتمد مبدأ الفصل بٌن الدٌن والدولة مع احترام حرٌة االعتقاد والشعائر الدٌنٌة وتكون فٌه اإلدارة
منتخبة وهذا المودٌل ٌلقى دعما دولٌا وأبوابا مفتوحة ٌسحق دعاٌة نظام الحكم السائد وٌشل ٌد روسٌا أو أٌة دولة أخرى
وٌحقق االزدهار وٌهدد بانتشار سرٌع وتقدم أسرع للمعارضة السورٌة فً حربها على األقلٌة الحثالٌة الحاكمة والمودٌل هذا
ٌقاومه جمٌع الرإساء العرب ومعهم إسرائٌل
 .2مودٌل حكم دٌمقراطً إسالمً (أي شورى بمفهوم حدٌث ٌكتسب فٌه مجلس الشورى صالحٌات أكبر وٌكون منتخبا ال معٌنا
بطرق اصطفائٌة سلطوٌة) ٌكون فٌه الدستور االنتقالً إسالمٌا ال ٌسمح بسن قوانٌن تخالف الشرع اإلسالمً لكنه ال ٌجبر
الدولة على تطبٌق الحدود وما أدراك ما تطبٌق الحدود !!! فتطبٌق الحدود ٌتطلب إمكانٌة أن تكون ردود األفعال والمردود
إٌجابٌا ومعروف أن عمر ابن الخطاب أوقف العمل بتطبٌق حد السرقة عندما رأى بؤن العواقب سلبٌة .حالة كهذه تتطلب عقوال

إسالمٌة نٌرة تفتقدها األمة العربٌة واإلسالمٌة لألسف .المودٌل هذا ٌعنً نشوء قٌادة سٌاسٌة منتخبة دٌمقراطٌا وله معارضوه
ومإدٌوه دولٌا لكنه ٌبقً باب الدعم الدولً حاضرا وٌشد أزر داعمً الثورة السورٌة من منافسً األسد وٌحقق رخاء اقتصادٌا
ومنافسة سٌاسٌة للتٌارات الشٌعٌة والمسٌحٌة والٌهودٌة المتسٌسة والتً تتهم اإلسالم بالعنف واإلرهاب والتخلف والتهدٌد وما
إلى غٌر ذلك  .هذا المودٌل ال ٌحبذه العالم لكن ال أحد ٌستطٌع شن حرب علٌه وٌإٌده اإلسالم السٌاسً الحدٌث بدءا بؤردوغان
وانتهاء بكافة التنظٌمات اإلسالمٌة الحدٌثة و المستحدثة
 .3مودٌل خالفة غٌر دٌمقراطٌة وغٌر منتخٌة ٌحكمها أولً الحل والعقد من علماء المسلمٌن وما أدراك ما علماء المسلمٌن (فمنهم
الدكتور البوطً وحسون وأبو بكر ولكً نكون منصفٌن لٌس هإالء بالضرورة) ومعهم الخلٌفة المنتظر ونظام الشورى فٌه
ٌقتصر على تشاور أولً الحل والعقد مع أنفسهم ومع الخلٌفة وال آلٌة تلزم الخلٌفة باتباع مشوراتهم وهو ٌسهم فً تعٌٌنهم أٌضا
وهذا المودٌل مرفوض دولٌا وٌقوي النظام بل فعل وٌفسح المجال لروسٌا والدول الكبرى لكً تستخدم القوة المفطرة بدءا
بالطٌران وانتهاءا باستخدام القنابل النووٌة والهٌدروجٌنٌة وٌإمن انتصار لألسد وٌقود لحكم علوي شٌعً ومن ٌدري فربما
مسٌحً أو ٌهودي أٌضا ولن ٌنجح ما لم ٌكن فً ذهن الدول الكبرى موالها الذي ترٌد غناءه عبره ولفترة محدودة ٌقررونها هم
وال أفق ٌبشر بتكٌف ممكن لهذا المودٌل مع المتطلبات الشعبٌة المحلٌة والدولٌة .
التٌار اإلسالمً السلفً المتطرف والذي ٌتبنى الخٌار الثالث ال ٌشكل إال نسبة ضئٌلة لكن ثقله العسكري كبٌر ألنه مدجج بالسالح
وأكثر تنظٌما من باقً الفصائل وهو بوابة روسٌا وإٌران بل بوابة جمٌع المغرضٌن والمعادٌن للشعب السوري للدخول بمشارٌعهم
البدٌلة  .التٌار هذا ٌكتسب قوته من تخاذل األمم عن نصرة الحق السوري وتآمر الشعوب وتكالب القوى ولهاثها خلف األنظمة
العربٌة الدكتاتورٌة الحاكمة  .لدٌنا أرشٌف كامل بالصوت والصورة عن تحول حصل للكثٌر من الشباب الذٌن كانوا ٌهتفون
للحرٌات والدٌمقراطٌة حاملٌن علم الثورة لٌنبذوه فً لحظة غضب من مجازر حلت بهم وبذوٌهم وٌنضموا للقاعدة أو ٌحملوا علمها
وٌرفعوا شعارات الموت للعالم والعالم مسإول مسإولة مباشرة عن ذاك التطرف والتحول لكننا نحن بدورنا نتحمل مسإولٌة العقل
والعقل نعمة لٌس حرٌا بنا إهمالهاٌ .تمٌز اإلنسان عن باقً المخلوقات بقدرة أكبر على التحكم بنفسه ولذا فإنه لٌس معفٌا من
المسإولٌة عن أفعاله.
أنا أرى فً الخٌار األول أولوٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة والخٌار الثانً جٌد جدا أٌضا وهو استقاللً خصوصا إن أفرز قٌادة
سٌاسٌة حكٌمة ال تنظر للدٌن بمنظور النقل فقط بل بمنظور العقل أٌضا وال تراعً فٌه متطلبات عصر أبً بكر وعمر بل متطلبات
العصر الحالً ومقتضٌات اإلسالم والمجتمع المسلم فً القرن الحادي والعشرٌن.
الخٌارات الدولٌة المطروحة حالٌا والتً تمسك بحنجرة المعارضة السورٌة وتكتم على أنفاس الثورة هً التالٌة:
 .1المجتمع الدولً ٌعرض على المعارضة السورٌة حكومة انتقالٌة ذات صالحٌات ٌكون فٌها األسد رئٌسا انتقالٌا وٌتم حسب
جدول زمنً محدد إجراء انتخابات دستورٌة وبرلمانٌة ورئاسٌة تنتقل بموجبها السلطة إلى الشعب السوري والمعارضة ترفض
هذا الخٌار ألنها ستكون جزءا من حرب تشن على المناطق المحررة وعلى متطرفٌن ٌتحمل األسد والمجتمع الدولً مسإولٌة
مباشرة عن تطرفهم وتحولهم من معتدلٌن إلى متشددٌن واستشهادٌٌن  .هذا من جهة  .من جهة أخرى تخشى المعارضة من أن
ٌنقلب علٌها الشراع السوري فً حال رضٌت بحل انتقالً ٌبقً على األسد ولو للحظة واحدة كما وإنها ال تضمن أن الحل
المطروح لٌس مقلبا بل مسمارا أخٌرا فً جسد الثورة والمحادثات على هذا الصعٌد جارٌة على قدم وساق
 .2لكً ٌتجاوزوا سٌطرة التطرف المسلح فً المناطق المحررة وٌخرجوا المعارضة المعتدلة من قفصها تقترح الدول المتورطة
فً دعم الثورة المسلحة تدخال عسكرٌا فً المناطق المحررة لتثبٌت المعارضة المعتدلة فٌها بحٌث ٌكون ثمة تواصل أو عمل
سٌاسً ٌنطلق من إرادة شعبٌة وترتكز المفاوضات على أسس الثورة وشعبٌتها وشعاراتها  2111وٌكون فٌها للمعارضة الغلبة
قفزا فوق ذرائع األسد ودعاٌته فً محاربة التطرف ورفض التنحً دولٌا لما فٌه من تهدٌد بسٌطرة المتطرفٌن .هذا المقترح
ترفضه إٌران والنظام السوري وروسٌا وتهدد بحرب عالمٌة ثالثة فهً ترٌد بقاء التطرف فً المناطق المحررة وشعارات
المودٌل الثالث لكً تبقى لها مبرراتها فً تثبٌت النظام وقٌادة الحرب على المعارضة .
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