تنبيه هام إلى الجميع اسمعوا وعوا فلن ينفعكم الحقا الندم

تنازلنا من المودٌل الدٌمقراطً الحر إلى المودٌل الدٌمقراطً اإلسالمً تجاوبا مع الثقافة
اإلسالمٌة الوافدة والتً ترٌد أن تكون لنا شرٌكا فً صناعة سورٌا الحرة ومن ٌرفض
هذا المودٌل الدٌمقراطً ٌرٌد فً واقع األمر تسلٌم سورٌا إلى أبناء الطائفة العلوٌة
العمٌلة وخلفٌاتها التحالفٌة متجسدة فً الفرس والروس الالهثٌن منذ األزل خلف النفوذ
فً المنطقة فً تنافس مع دول غربٌة تتالعب هً األخرى وتعبث بالجمٌع  .أنا ال أتوقف
عند االدعاء بؤن الدٌمقراطٌة من صلب الدٌن بل أإكد على أنها الوسٌلة الوحٌدة للحفاظ
على الدولة والنظام سواء أكان إسالمٌا أم غٌر ذلك وهً الوسٌلة الوحٌدة لحماٌة الدستور
 .فمن ٌرٌد دولة إسالمٌة دستورها الشرٌعة وحكامها ٌؤتون بطرق االنتخاب ٌعلم تماما
أن الحكام عندما ٌخالفون أو ٌرتبكون خٌانة ما ٌعاقبون عقب سقوطهم باالنتخابات إن لم
ٌكن بحجب الثقة عن طرٌق البرلمان (مجلس الشور ى) .فٌما ٌلً توضٌح بسٌط:

الخلٌفة الذي ٌحكم مدى الحٌاة ٌتمتع بمناعة مطلقة إذ ال مجال لمحاسبته وقبل أن ٌموت
ٌذٌع صٌت ابنه وٌبدأ أولو الحل والعقد (مجلس الشورى الذي ٌستطع الخلٌفة تعٌٌن من
ٌشاء فٌه أو طرده وٌستشٌره ولٌس ملزما ٌآرائه ) بالنفاق البنه الصاعد وعلى هذه
الشاكلة نتحول إلى حكم الساللة كما حصل فً العصر األموي والعباسً إلخ ووالئم
المذابح أو مذابح الوالئم إن شئت  .على العكس من ذلك الخلٌفة المنتخب ٌتنحى بعد فترة
معٌنة انتخابٌا وتفتح الملفات التً كان قد تسملها وسلمها سلمٌا لٌعاد النظر فٌما قدمه أو
ما ارتكبه من أخطاء وعلى األغلب ٌجلس هو فً مجلس الشورى لٌفٌد من خبراته .
ٌنظر فً ملفات العالقة الخارجٌة ما إذا كان قد وقع اتفاقات سرٌة أو ارتكب خٌانات أو
تعرض لالبتزاز وهذا أمر وارد جدا لٌحاسب أو ٌكافئ بمناصب أخرى كما ٌتم فتح
ملفات داخلٌة لٌنظر فً مٌزانٌة النفقات والمشارٌع الداخلٌة وما إذا كان ثمة فساد أو عمل
جٌد ٌمكن إكماله وفً حالة كهذه تبقى الدولة محافظة على نشاطها فً تجدد ومناعتها فً
تؤكد وٌبقى الدستور إن كان إسالمٌا محصنا ضد عبث الخلفاء والكل ٌعلم أن جرائم
وفسادا ارتكب فً عهد الخلفاء فً فترات الحقة لم ٌحاسب أحد علٌه ألنهم حكموا مدى
الحٌاة  .فمثال ما المبرر لهدم الكعبة على ٌد الحجاج إذا كان عبد هللا ابن الزبٌر قد لجؤ
إلٌها ؟ بل عندما دخل هوالكو العراق كان الخلٌفة ٌنعم مع الغانٌات فً قصره وطبق
الشرع على الغٌر فهوى كحائط متهتك .اإلسالمٌون ٌإكدون على عدم استخدام مصطلح
الدٌمقراطٌة وال أرى حرجا دٌنٌا فً استخدام المصطلح ألن مصطلحات اللغة العربٌة
كلها أصلها وأساسها لٌس إسالمٌا وتتداخل فٌها لغات الجاهلٌة كما ٌسمونها وإذا كانوا
محرجٌن من تعبٌر دٌمقراطٌة (حكم الشعب ) فلنقل شورى الشعب أو انتخابات الشعب
على أن ٌكون االنتخاب وتكون الشورى فعالة تؤخذ برأي الغالبٌة  .ربما ٌفهم البعض أن

الشورى مشاورة البعض ألنفسهم أو التشاور دونما ضرورة أخذ اآلراء بعٌن اإللزام
وهذا خطؤ بل مودٌل فاشل ومرفوض فً الثورة السورٌة  .البعض ٌطرح مشروع
الترشح وٌرى أنه معضلة وهذا خطؤ  .فالدٌمقراطٌة اإلسالمٌة بل الدٌمقراطٌة بشكل عام
تشترط فً المرشح أن ال ٌكون شًء السمعة عدال وما العٌب فً انتخاب واحد من 011
كلهم عدول جٌدوا السٌرة ؟ ٌجب علٌنا فً إدلب اإلسراع بانتخاب إدارة مدنٌة وتقدٌم
مودٌل انتخابً نفقؤ به عٌن العالم الذي ٌدعً أن إرهابٌٌن ٌسٌطرون على إدلب ونفك
الحصار الحدودي المفروض من قبل الناتو واالتحاد األوروبً ونرفع رأس الدول التً
دعمت الثورة السورٌة وعلى رأسها قطر وتركٌا أردوغان البطل وكل من ٌعترض ٌرٌد
أفشال الثورة وتسلٌم المناطق المحررة والبلد عموما إلٌران  -إٌر فً إٌران واآلخر فً
روسٌا .لن نقبل بؤقل من دولة دٌمقراطٌة ولن نتجر بدماء األبرٌاء أو ندفعهم إلى
المحارق لنحرقهم جمٌعا وٌبقى العمالء فً خلفٌة المحرقة مهٌئٌن للمفاوضات حول شكل
الكعكة وطبٌعة الصفقات ولن نتآمر على مجاهدٌن ٌتكلون على علماء دٌن ٌرٌدون
إحراقهم جمٌعا

