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احلوار فقط هو سدى وحلمة الوفاق
 احلوار اذن هو موضوع حلقتنا هلذه الليلة واحلوار بالطبع هو قضية اآلن تطرح نفسها على
أهنا حل ملا نعانيه ,ما نعيشه يف بلدنا سوريا ان شاء اهلل
احلوار ,الشورى ,اجلدال  ,الدعوى كلها ألفاظ لعلها تتقاطع وختتلف يف بعض الدالالت  ,بيان
الفرق فيما بني هذه املعاين واملصطلحات؟؟؟؟؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني وأسأله جل جالله أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نقصد اليه
فعال هذه الكلمات بينها تقارب وبينها اختالف أيضا  ,كلمة حوار تعين تبادل الرأي على مستوى
واحد كما يقال يعين حول مائدة مستديرة ليس فيها تابع ومتبوع  ,ليس فيها رئيس ومرؤوس  ,يف هذه
احلالة تبادل الرأي يسمى حوارا  ,يعين باختصار ميكن ان نعرف احلوار هبذا املعىن .
كلمة الشورى ختتلف عن احلوار بالشيء التايل  ,الشورى مصطلح شرعي أوال ولعله مصطلح قانوين
بالنسبة لبعض األحيان وبالنسبة لبعض الدول يقصد منه املناقشة اليت تتم من أجل موضوع سياسي ,
ديين  ,اجتماعي  ,اقتصادي أيا كان لكن الطرفان فيه الدولة واملواطنون عامة الناس  .,يف هذه احلالة
نطلق على هذا النقاش اسم الشورى ونطلق على اهليئة اليت حددت لذلك نطلق عليه اسم جملس
الشورى أو أعضاء الشورى وهي تسمية تقابل ما يسمى جملس الشعب وحنو ذلك وهذه التسمية يف
الواقع اسالمية ,فقهية  ,قرآنية "وأمرهم شورى بينهم" "وشاورهم يف األمر" هذا كالم القرآن .
أما اجلدال فاجلدال يف القرآن أصبح ذات داللة خاصة تعين املناقشة يف أمور الدين ال سيما يف
أمور العقيدة فعندما يتم النقاش حول موضوع يتعلق بالعقيدة  ,بالدين  ,بأصول الدين وما يتعلق
باألحكام السلوكية ذيول تعد هلا نقول هذا جدال وهذا الكالم مأخوذ من قوله تعاىل " وجادهلم" "ادعوا
اىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم " اذن اجلدل فيما يتعلق بأمور الدين .
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أما الدعوى فهي عبارة عن عمل يكون من طرف واحد  ,فئة من الناس تنهض مبهمة التعريف
بالدين  ,التعريف باالسالم  ,ادخال حمبة اهلل واالسالم اىل القلوب عندما يكون هذا احلوار من طرف
واحد ال نسميه حوارا نسميه دعوى باعتقادي أن هذا التعريف كاف ويبني الفرق والوفاق
 مىت يكون احلوار بتقديركم فضيلة الشيخ حقا عاما يشرتك فيه مجيع أفراد األسرة االنسانية
ومىت يكون ذا خصوصية لنقل اقليمية أو تتعلق ببلد ما يناط جبماعات بعينها ؟؟؟؟
املسألة يف هذا املوضوع تنظر اىل موضوع احلوار فاذا كان موضوع احلوار عاما تعىن به األسرة
االنسانية مجعاء فاحلوار ينبغي أن يكون مفتوحا وينبغي أن ال نصد أو نرد أي فئة تشرتك يف هذا احلوار ,
مثال البحث يف القيم واملبادئ االنسانية العامة  ,البحث فيما يتعلق بأمهية الدين من حيث هو  ,البحث
عن ميزان العدالة وضرورة احتكام الدول واألمم اىل ميزان العدالة والتعرف على هذا امليزان هذه عبارة عن
قضايا هامة جدا ولكنها ليست قضايا اقليمية خاصة هي قضايا عامة  ,كل ما يتعلق حبقوق االنسان ال
يستقل بالبحث فيه أو احلوار فيه مثال شخص دون شخص أو دولة دون دولة هنائيا  ,هذا هو املراد
باحلوار العام الذي ال نستبعد فيه أي فئة  ,أما احلوار الذي يكون خاصا بدولة معينة أو اقليم معني فهو
ذاك الذي يعود أمره اىل مصاحل ذلك االقليم  ,مشكلة معينة توجد يف اقليم معني بني أفراده  ,بني فئاته
مع ذلك هي ناحية اقتصادية لكن تتعلق هبذا االقليم  ,تتعلق باألرض اليت يعيش فوقها هؤالء الناس
دولة معينة  ,خطر حيدق بدولة معينة  ,بإقليم معني يأيت من أطراف ,من جريان  ,من جهات يف هذه
احلالة احلوار امنا ينبغي أن تعىن به أهل هذا االقليم أو هذه البلدة ومن مث فتدخل فئات أخرى رمبا تفسد
الغاية املطلوبة من احلوار بدال من أن تقرهبا اىل بعض
هل يوجد ما مينع من اشرتاك من هم خارج دائرة االقليم أو الدولة املعنية باحلوار أمال أحيانا
باالستفادة من خربات معينة  ,من جتارب معينة  ,من مزايا معينة  ,من ضمانات معينة ميكن أن متنح ؟
يعين هنا أستاذ مجال أنا أفرق بني احلوار يعين املناقشة يف األمور العائدة اىل هذه الدولة وبني أمور
قد حنتاج اىل أن نصغي فيها اىل خربة أصحاب اخلربة  ,ينبغي أن منيز بني هذا وذاك  ,فاحلوار فيما يتعلق
باألمور العائدة اىل مصلحة الدولة  ,اىل مصلحة هذا االقليم ينبغي أن يكون حمصورا للمواطنني الذين
تعود نسبتهم وعالقتهم اىل هذه األرض  ,اىل هذا الوطن قوال واحدا لكن عندما حيتاج هؤالء املتحاورون
اىل خربة تتعلق باملشكلة اليت يتحاورون فيها  ,املشكلة مشكلة أرض ملن تعود ؟ هلؤالء الناس الذين
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يقيمون يف هذه الدولة أم تعود اىل دولة جماورة واضح كيف ؟ حنن يف كثري من األحيان حنتاج اىل
اصحاب خربة  ,حنتاج اىل أصحاب جتارب سابقة  ,رمبا تقع دولة يف مشكلة سياسية  ,اآلن حنن يف
وضعنا حنن يف األصل مشكلتنا بدأت سياسية مث حتولت بدوافع ال نريد أن نتحدث عنها اىل مشكلة
عسكرية  ,هذه املشكلة السياسية واليت تطورت فيما بعد اىل حالة عسكرية حنن عندما نريد أن نتحاور
بشأهنا نتحاور ضمن هذه الدولة وضمن هذا االقليم ويكون احلوار حمصورا يف الداخل لكن حنن حباجة
اىل أصحاب خربة سياسية يبصروننا بالطريق الذي ينبغي أن نتبادله فيما بيننا يعين مثال اآلن روسيا هي
ال ينبغي أن تشرتك معنا يف احلوار ولكن لنا أن نستفيد من خربهتا  ,لنا أن نستفيد من جتارهبا السابقة ,
هذا املوضوع أظن أن يف اخواننا كثريين من خيلطون بني هذين األمرين  ,ال االستشارة مفتوح باهبا ,
نستشري من نثق به ومن نأمن جانبه .
 لكن أحيانا هناك خالفات حادة فضيلة الشيخ وهناك أطراف متعددة تدخلت بشكل أو
بآخر وبدرجات خمتلفة يف هذا الشأن حبيث أصبحت القضية قضية مركبة ومعقدة
وأصبحت هناك ليس فقط طرفان وامنا حىت عدة أطراف وأصبح هناك درجات احيانا من
احلدة يف االختالف والصراع فبالتايل أحيانا وجود بعض األطراف اخلارجية لنقل أال ميكن
أن يشكل بشكل أو بآخر حالة احتوائية لألزمة ؟؟؟؟
أنا هذا ما أعنيه يعين عندما تكون املسألة حمدودة ضمن حد االستشارة  ,مشكلة نريد من يشري
عليها كيف ومن أين نبعت هذه املشكلة  ,هذه األزمة واضح كيف ؟ جتارب ألخوة سابقني نصغي اىل
جتربتهم اليت مروا هبا هذا ال يدخل حتت االشرتاك يف احلوار  ,االشرتاك يف احلوار هو أن نتالقى لكي
نبحث ماذا نصنع لكي نتعاون يف اهناء هذه األزمة  ,ماذا نصنع لكي نتوافق بعد خالف هذه املشكلة
الكربى  ,تصدعت اآلراء كان رأيا واحدا تصدعت وتشرذمت ما السبيل اىل أن نعيد هذه الفئات
املتخالفة اىل جذع املشكلة الواحدة اليت تضمن عودهتم اىل النهج السليم فيما اذا كانت النيات سليمة
وصافية  ,هذا ما ينبغي أن يكون حمصورا يف داخل الدولة لكن أنا تواجهين مشكالت كما قلت أمور
معقدة تتعلق باخلارج حنن مجيعا نتوقف عندها ونريد أن نتبني مواطئ أقدامنا يف هذا املوضوع املتعلق
جبهات اقليمية قريبة منا أو بعيدة عنا ,دول  ,طيب هل هنالك ما مينع من االصغاء اىل جتارب أناس
مروا مبثل مشكلتنا  ,العراق مرت مبثل هذه املشكلة لو فرضنا أن هنالك من ميكن أن يغنينا برؤية
منوذجية يضيء أمامنا الطريق الذي نريد أن نتحاور على أساسه ال بأس .
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 هل هنالك ثوابت ال جمال للحوار فيها فضيلة الشيخ وما هي ان وجدت  ,ماهي القضايا
اليت ال يبنغي أن يكون هبا حوار ؟؟؟؟
هنالك أكيد ثوابت بكل دولة وبكل جمتمع  ,يعين عندما جنتمع لنتحاور يف أمورنا سنجد أننا أمام
قائمة من القضايا اليت مت االتفاق عليها منذ قرون رمبا وهناك أمور جد رمبا اخلالف فيها أو كان اخلالف
قدميا اذا هنالك أمور  ,أمور نسميها من الثوابت هذه الثوابت هي ما مت االمجاع عليها ومن مث ال جند
أنفسنا حباجة اىل أن نعيد احلديث فيها وهي ليست مع اخلالف  ,وأيضا هنالك ثوابت يقر املنطق
والبحث العقالين بأن املصلحة تقتضي أن ال متس مثال سيادة الدولة  ,عدم فتح باب لتسلط من يطمع
خبريات هذه الدولة وباقتصادها  .....اخل هذه من األمور رمبا مل تبحث حىت نقول مت االمجاع عليها أو
مل يتم لكن امليزان املنطقي والرؤية العقالنية تقول هذه من األمور اليت ال معىن لفتح باب احلوار فيها لكن
أنا أحب هنا أن أقول شيئا ميكن ال بد منه  ,فرق كبري بني أن نشرتط حدودا للحوار هذا ال جيوز وبني
أن حناور يف مسألة رمبا هي حمل امجاع ورمبا هي من األمور البديهية اليت تقررها املوازين العقالنية واملنطقية
لكن يا أخي هنالك أناس اما أهنم يتكلفون عدم الفهم أو أهنم فعال ال يدركون  ,يعين قدراهتم الثقافية
مل تبلغ اىل درجة أن سيادة الدولة أمر ال ميس وأرادوا أن نناقش يف هذا املوضوع هل من حرج ؟ ال ليس
هنالك من حرج يف أن نناقش يف كل شيء لكن الفرق هذا ما أريد أن الفت النظر اليه  ,الفرق بني أن
نقول أننا مستعدون ملناقشة أي شيء تريد أن نناقشه وفق ميزان العقالنية واملنطق والعلم وبني أن نقول
سنتناقش لكن القائمة الفالنية كذا وكذا وكذا هذه ال نريد أن نفتح احلديث عنها  ,ال هذا غلط  ,يعين
كل شيء سياسيا دينيا  ,يعين لو أنا جاءين انسان أنا أضرب مثال قال واهلل حنن نريد أن نتناقش يف
قضايا أمور ومنها موضوع وجود اهلل وأحب أن نعيد النظر يف مسألة وجود اهلل ونناقشه أنا ال مانع لدي
هذا االنسان رمبا حباجة اىل أن يعلم  ,أنا أجلس وأناقشه لكن كيف ؟ عندما يقول يل ينبغي أن نعيد
النظر يف مسألة وجود اهلل أي ينبغي أن نتحاور اذا كان األمر هكذا ؟ نعم وال نقول ال ال هذه من
الثوابت اليت ال نفتح باب النقاش فيها وحنن نفتح باب النقاش لكل مسألة العقل والعلم خيوض يف ذلك
لكن ما الشيء الذي ال نوافق عليه اذا قال يل هذا االنسان ناقشين فيما تريد من القرآن  ,من أمور
السياسة  ,من الشرائع لكن موضوع وجود اهلل ال تناقشين فيه أنا غري مستعد ألحبث يف هذا املوضوع
هذا غلط أقول اذا أنت تعادي املنطق  ,أنت ختشى على نفسك من املنطق  ,أنت تعادي العلم .
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نعود اىل موضوعنا يعين اذا احدهم قال واهلل يا اخي حنن مع احلوار لكن نشرتط يف احلوار أن هذا
النظام يستبدل به ورئيس الدولة يستبدل به ماذا أقول له ؟ أقول له هذا املوضوع نضعه جزءا من املسائل
اليت سنتناقش فيها لكن مبوضوعية وبعقالنية دون أن نكون قد وقعنا حتت سلطة جهة معينة خارجية
 ,مرحبا  ,أما أن تقول يل واهلل ان هذا املوضوع ليس عندي استعداد أن نناقش فيه  ,أناقش يف كل
املسائل بشرط أن يستبدل بالنظام غريه وبالرئيس غريه وهكذا  ,أقول له امسح يل أن أقول لك أنت
تعادي العقل ,أنت تعادي املنطق ألنين عندما أناقشك يف هذا امنا احاكمك اىل العقل ,احاكمك اىل
املنطق.
هل هذا االنسان تبوأ هذا املركز بشرعية قانونية تقرها الدول ,هل هذا االنسان شعبه أو أغلبه يريد
بقاءه أم ال يريد بقاءه نتناقش على هذا األساس لكن اذا قلت يل واهلل اذا كان الشعب يريده أو ال يريده
 ,ان كان العقل يقول نع م أو ال أنا ال أريد أن أفتح هذا املوضوع هذا االنسان ال شك انه باع ضمريه
ووجدانه جلهة عقد بينه وبينها على أساس انه يريد أن خيدم تلك اجلهة هبذه الطريقة فأنا أقول أهال
وسهال أناقش هذا املوضوع  ,فرق كبري بني أن نناقش هذا املوضوع بشكل عقالين وموضوعي وبني أن
تقول يل ال ال أنا أقفز فوق هذا املوضوع وما أريد ان تفتحه يل ألنين مصر على أن الرأي الذي أتنبناه
هو الذي ينبغي أن يتم ,يا أخي رأيك لك ولكنك ال تستطيع أن جتعل من رأيك سلطاناً على أمة.
 وهذا بالتايل ينطبق طبعاعلى اجلميع واجلميع يأيت اىل احلوار وكل القضايا تطرح للحوار لكن
يكون العقل واملنطق واملوضوعية هي امليزان األساسي  ,بالتايل هل هناك ميزان دقيق أو
لنقل قانون حيدد ماهو ثابت ال ميس  ,متميزة عن كل ما هو خاضع للنظر وخاضع للحوار
واملعاجلة ؟
اذا جتاوزنا ما قلت من املسائل اليت مت اإلمجاع عليها  ,موضوع اإلمجاع قانون شرعي ولكنه يف
الوقت ذاته قانون اجتماعي ,يعين لو ذهبت إىل أي دولة من الدول املوجودة اليوم جتد أن التعامل مع
املسائل اليت مت عليها اإلمجاع  ,مثل العملة العاملية الرائجة أي شيء مت اإلمجاع عليه ومت استعراض األدلة
على ذلك  ,أي كان هناك استقراء كلي كما يقولون الناطقة خرج هذا املوضوع عن املناقشة هذا ميزان ,
انتهى .
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الشيء اآلخر التجارب ،اآلن حنن رائدنا يف هذه القضايا العقل واملنطق والتجارب ،حصيلة هذا
الذي أقوله لك أعطتنا نتائج العامل كله يتعامل على أساسها ,الدولة هلا سيادة والسيادة تنبع من سيادة
الفرد ,وسيادة فرد زائد فرد ,من هو اجملتمع؟ الفرد املتكرر ,سيادة األفراد تساوي سيادة اجملتمع ومن مث
سيادة الدولة ,فموضوع سيادة الدولة واحد من املسائل اليت ال جيوز أن يدنو إليها الريب والشك ،مايف
دولة تقول واهلل أنا أستغين عن سياديت هذا مستحيل.
ما يتعلق بإغالق األبواب دون العدو الذي يرتبص يب ليسرق ،لينهب ،ليقتل يعين لريتكب ما يتنايف
مع العدالة ،هذه من الثوابت فأنا اآلن أنظر فأجد عدو يتهددين ،اىل جانيب جبواري ،وأنا على يقني أنه
ينصب اخلطط من أجل أن ينهب ثروايت ،من أجل ذلك يقتل ،من أجل ذلك يفعل ...اخل .هل وقويف
يف وجه هذا العدو خاضع للنقاش؟ ال ليس خاضع للنقاش .هذا من األمور اليت دلت عليها جتارب
اجملتمعات  ،اجملتمعات اإلنسانية كانت وال تزال تبحث عن سيادهتا فإن عثرت على سيادهتا ضمينة هبا
وأمسكت هبا ،كانت وال تزال تبحث عن حقوقها فإذا أتيح هلا ان متتلك حقوقها  ،كانت دائماً ذات
عيون ساهرة حلماية هذه احلقوق ،إذاً يوجد عنا ميزان اإلمجاع وميزان التجارب وقوانني علم اإلجتماع.
 بنظرك فضيلة الشيخ ماهو السبب الذي حيمل البعض على رفض احلوار من حيث هو أي
مجلة وتفصيالً؟ يعين البعض يقولون ال نريد أن حناور وما املوقف الذي جيب أن يتخذ يف
هذه احلالة؟؟
واهلل لو سألتين هذا السؤال قبل هذه األزمة اليت منر هبا  ،سألتين قبل ثالث أربع سنوات ،ما موقفنا
ممن ال يؤمن باحلوار وال يريد أن حياور ويريد أن يفعل ما يشاء بدون حوار سأقول لك هذا النوع من
البشر غري موجود ،سأقول لك هذا النوع مل خيلق بعد ،قد يكون جمنون هذا اإلنسان  ,لكن إنسان
سوي العقل والتفكري  ،عضو يف جمتمع  ،ويقول أنا أريد أن أفعل ما أشاء ودعين من احلوار  ،ينبغي أن
يكون الطريق أمامي معبداً وال أريد أن أصغي إىل حوار  ،أنا أقول أن هذا النوع من األناسي مل موجود
بعد ،لكن الشيء الغريب أن هذه األزمة فجرت لنا هذا النوع من حيث كنا ال نتصوره فعالً اليوم
هنالك من يرفض احلوار  ،طيب سؤالك ملاذا يرفض هؤالء احلوار؟ لو أن احلوار كان استدراجاً هلم إىل
مطب باللغة العامية إىل فخ ,لو أننا نستدرجهم من أجل أن نقضي عليهم أو نسيء إليهم لقلنا هؤالء
خيافون من أن خنوهنم فيما ندعوهم إليه ،لكن هذا غري وارد هنائياً ,الدعوة موجودة وبكل الضمانات اليت
خيضع هلا العقل واليت يؤمن هبا املنطق واليت يؤمن هبا الناس الذين يروننا احلياديون ،الضمانات كلها
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موجودة ومع ذلك هنالك من يقول ال ال نريد أن حناور هذا موجود ،ماهي اخللفية اليت جتعلهم يصرون
هذا اإلصرار أعتقد أنه ال يوجد ثة إال سبب واحد هلذا الرفض هو ومع األسف أقول هذا الكالم ألنين
ال أجد سبب آخر هو أن مشاعرهم الوطنية ،مشاعرهم اإلنسانية جتاه إخواهنم وبين جلدهتم ،مشاعرهم
اإلنسانية جتاه القيم  ،جتاه املبادئ كلها حميت ،وكلها مسخت  ،تسألين ما الذي حماها؟ ما الذي
مسخها؟ يف كثري من األحيان يعيش بعض الناس حياة َشوف ،حياة عتو ،هذه احلياة تزج هبم يف معرتك
تلو معرتك تلو معرتك نتيجة هذا العتو نتيجة هذا احلال أهنم خيلعون أرديتهم اإلنسانية من الداخل
واخلارج يف سبيل أن ينتعشوا و يف سبيل أن حيولوا العدم الذي ابتلوا به إىل ما جيعلهم يعيشون كأمثال
غريهم (مثل) يف هذه احلالة املال ،املادة ،وجدوا من أعطاهم  ،وجدوا من أغناهم ووجدوا من مينيهم
باملزيد مث املزيد وماضيهم كما وصفت لك ,يف هذه احلالة هؤالء جينحون إىل هذا املوقف الالعقالين،
الالمنطقي ،الالإنساين والسبب أن العدم الذي عانوا منه مسخ هذه املشاعر لديهم ،أنا مسعت وكدت
ال أصدق ولكنين عرفت فيما بعد أن املوضوع حقيقة ،كثريون هم الذين أخرجوا من السجون بسبب
جرائم  ،ال مسائل بسيطة جنح ارتكبوها  ،ال ال جنايات خطرية جداً أخرجوا وأفلتوا ووجهوا إىل سوريا،
طيب هؤالء خرجوا من بني براثن العدم ومن بني املوت واحلياة وقيل هلم تفضلوا وخذوا ما تشاؤون
ووجدوا أمامهم شيئاً مل يكونوا حيلمون به وال اخليال الذي يف رؤوسهم كان يتصوره ويستبينه ,فهؤالء
شيء طبيعي جداً بالنسبة ملا آل إليه حاهلم أن يرفضوا احلوار ورفضهم احلوار حيرمهم مما تعاقدوا عليه
ومع األسف ،هذا موجود .لكن سلين السؤال األهم ،هؤالء أنا أعذرهم ،خرجوا من حتت األنقاض من
بني املوت واحلياة عانوا من العدم ألواناً وأشكاالً فكانت النتيجة هذا  ,لكن الذي مناهم مبا قد مناهم
به ،الذي أعطاهم وأعطاهم ما مل يكونوا حيلمون به مث وعدهم باملزيد إن هم فعلوا وفعلوا وفعلوا ..قل يل
ما الذي محله هو على هذا وهو يعلم أن هذا الذي فعله وهذا الذي دفع إليه يودي باإلنسانية يف أعلى
شأ ٍو هلا ويف أعلى قيمها  ,حيقق الفساد بكل أشكاله ويدير رحى املوت على اجملتمع بكل

مظاهره،السؤال األهم هو هذا يا سيدي.
يا أخي ما الذي محلك على هذا ,هذا االنسان معذور أقول أنا أقول معذور لكن هذا الذي يرتبع
على عرشه ويعيش حياة  ..الفراعنة القدامى ماعاشوها ،طيب يا أخي تنال كل حظوتك  ،تنال كل ما
تبتغي  ،ما املزيد الذي فاتك حىت جتند هؤالء املساكني لتحشرهم حشراً يف هذه اجلناية و هذه اجلرائم.
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هنا اجلواب واحد  :احلقد ولقد عرفت بعد طول تفكري وتأمل أن احلقد إذا حتكم يف نفس صاحبه فعل
ما ال تفعله الطغاة يف تاريخ الطغيان الذي خال من قبل.
 وما ال تفعله الرباكني ؟؟؟؟؟
فعالً فعالً,ما ال تفعله الرباكني والرباكني اإلنسانية كثرياً ما تكون أخطر ,الرباكني الطبيعية يف مكاهنا
هذا هو اجلواب.
 إذاً هناك ميكن أن تؤخذ بعض األسباب لبعض رافضي احلوار أحياناً نتيجة كوهنم مل ميتلكوا
الوعي أو الرؤية ،مل تستقر لديهم بعض احلاالت اليت ميكن أن يأنسوا هلا  ،لكن بالنسبة
إلنسان عارف وعليم مبا ميكن أن تؤول إليه االمور فليس هناك عذر ،بصورة عامة ماهي
أهم الضوابط واألدبيات ،هنا مسألة هامة جداً الننا خسرنا كثرياً من ضوابطنا وأدبياتنا يف
اشتغاالتنا احلوارية من أضيق املستويات إىل أوسع املستويات  ,فضيلة الشيخ يعين حنن مجيعاً
نعرف اننا يف ثقافتنا تربينا على آداب كانت راسخة يف حياتنا ومنا أدب احلوار ،أدب
املخاطبة ،أدب اجملالسة ،وهذه أداة كانت متوفرة يف أبسط البيوت يف بلدنا يف أي مكان،
يف أي جملس ،يف أي ملتقى ،يف أي زقاق ,أما اآلن فنجد على مستويات حىت واسعة
وعامة وعلى مستويات يفرتض فيها أن تكون على قدر من الوعي ومن املسؤولية ومن
الدراية ،جند هنالك حاالت من ثقافة الشتائم ،من ثقافة األلفاظ البذيئة اليت ال متت بصلة
إىل خلق اإلنسان ؟
أنا أستطيع أن أستعرض بعض أكثر هذه الضوابط واألدبيات اليت تتعلق باحلوار  ،لكن السؤال
األهم هو كيف السبيل إىل أن ننضبط هبذه األدبيات ،سنحاول بعد ذكرها رمبا أتيح لنا أن نذكر جواباً
يقبله املنطق ،أول ضابط أو أدب من أدبيات احلوار أن يكون اإلنسان شديد الرغبة يف أن يصغي إىل ما
عند اآلخر ،وأن ال يكون شديد االعتداد برأيه هو هذا لعله من أهم األدبيات ،يعين أنا عندما أفكر
وأجين من خالل تفكريي خطط وآراء ومناهج للحياة أتبناها وأعجب هبا بشدة هذا الوضع يقتضيين أن
أحجب عن ما لدى اآلخرين وهذا غلط وأمر خطري جداً  ،مبقدار ما تتسع ثقافة اإلنسان وتتعمق
مداركه العلمية إن كان إنساناً سوي اخللق  ،يكون أكثر رغبة يف اإلصغاء إىل اآلخرين فهذا أول ما
ينبغي أن يكون ،أنا إذا إنسان عندي تصور ورمبا كان تصوري برأيي هو الصح لكن ينبغي أن أهتم
نفسي وأصغي إىل ما تقول وكيف ؟أصغي ال بدافع  ،يعين يف أناس يصغون وهو يصغي يفكر كيف يرد
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طيب يا أخي أنت مل تسمع رأيه ،يفكر كيف يفند كالمه ،يصغي إليه مث إنه بعد ذلك يضع كالمه يف
امليزان لعله كالم سليم هذا أول شيء.
الشيء الثاين أن تكون دوافع هذا احملاور دوافع موضوعية ترمي إىل مصلحة هذا اإلقليم ،مصلحة
هذه الدولة  ،مصلحة هذا الوطن ،فال يتأبط رغبة ذاتية كما حيصل كثرياً مث خيدع الناس ويتظاهر بأنه
حياور حماورة عامة واسعة يبتغي هبا حتقيق مصلحة البلد وهو إمنا يعزف على مصاحل خاصة له  ،هذا
أيضاً من أهم األمور اليت ينبغي أن تكون.
حنن نتداعى إىل حوار ،حنن عشرة أشخاص نتداعى إىل حوار ملسألة تتعلق بالبلد أو تتعلق بنا
مجيعاً ،مصلحة مشرتكة ،إذا كانت املصلحة مشرتكة إذاً ينبغي أن يكون احلوار موضوعياً ،ما ينبغي أن

أجين ثرات هذا احلوار ملصلحيت فأنا أضحي يف التسعة يف سبيل الواحد وهي تفعل ذلك حنن نرى ,ويف
ذهين صور كثرية هلذا الذي أقوله وما ذكرناه بعض األمثلة.
هنالك أدب ثالث وهو أيضاً من األمهية مبكان لكنه حيتاج ألن يكون إنساناً ذا ثقافة  ،أن يعلم
اإلنسان سلفاً أن احلقيقة دائماً اليت نبحث عنها ذات زوايا متعددة وليست احلقيقة عبارة عن ما يشبه
مثالً كرة ألتمسها ،آخذها من عندك  ,أستقر هبا ،أو .....اخل ال احلقيقة هي ذات زوايا متعددة وال

يستطيع اإلنسان أن يستبني كل زواياها ،أنا لكي أخدم هذه احلقيقة وأستظهرها بوسعي أن أستبني
الزاوية اليت ختصين وأنا ال أملك االختصاصات كلها وأنت تكشف الزاوية االخرى والثالثة والرابعة
...وهكذا ومن تالقي احلوارات تستبني زوايا احلقيقة كلها فإذا استبانت زوايا احلقيقة كلها عثرنا عليها،
لن يستطيع واحد أن يعثر على حقيقة كاملة وإمنا يتم ذلك عن طريق التعاون ولسبب ما الباري عزوجل
يؤكد على ضرورة "وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" ملاذا؟ ألنك لن تستطيع أن
تكتشف يل احلقيقة مث تقودين إليها ،يعين أنا ما قرأت كالماً ملفكر إن كان مسلم أو غري مسلم إال

ويتهم نفسه  ،يعين أنا قرأت كتاب داروين (أصل اإلنسان) موجود عندي كتاب كبري ،يف كل مناسبة
يشكو ريبه وشكه يف احلقيقة ويطلب من القارئ ومن اآلخرين أن يساعدوه يف اكتشافها ومرتني يذكر
اعرتاضاً وجه إليه ،يقول واهلل أنا أعجز عن اإلجابة على سؤال أقل من هذا تعقيداً ولعل يف الناس الذين
يتابعون سيظهرون احلقيقة.
أي مفكر جيب أن يكون موضوعي وغري خداع وكلما ازداد اإلنسان علماً كلما ازداد تواضعاً ألنه
يزداد حاجة إىل ما لدى اآلخرين.
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 وادعاء امتالك احلقيقة كاملة ألي فرد هذه املسألة عصية ؟؟؟؟؟
يف حالة ال نقول حالة استثنائية لكن يف حالة أنا ما الذي أحوجين اىل االرتباط باهلل  ,ما الذي
حيوجين اىل أن ألتجأ اىل اهلل ألنه هو الذي يعلم احلقيقة فأنا أستعني به ليبصرين باحلقيقة  ,تركت الباري
عز وجل اذا انا وقعت يف التيه وعندما أقع يف التيه يف هذه احلالة خيرجين من التيه اخواين  ,التعاون
والتالقي واحلوار
 يعين كلما اقرتبنا من املنابع األصيلة كلما كنا أكثر قدرة على أن منسك بقدر أكرب من
احلقيقة واملنبع الكلي للحقيقة الكلية هو اهلل سبحانه وتعاىل ؟؟؟؟؟
حقيقة احلقائق يقولون حقيقية احلقائق هو اهلل عز وجل يعين أنا أظن أهنا حاجة

 لنقارب قليال ماحنن نتنادى اليه اآلن  ,ما حنن نتداعى اليه اآلن من حالة حوارية يف حالتنا
لنقل الوطنية  ,ما هي األدبيات املتوخاة واملرجوة يف هكذا تنادي هلكذا حوار ؟؟؟؟
اذا أردنا أن نسقط الكالم الذي ذكرناه األن على ما نتداعى اليه اليوم  ,احلوار  ,هو أن نقول
هلؤالء األخوة الذين يسمون أنفسهم معارضني  ,أنا اآلن أعد نفسي واحد كما قلت لك اجملتمع هو
الفرد املتكرر وغريي أعتقد سيكون مثلي  ,أنا أقول هلؤالء األخوة  ,أنا أجنح اىل حسن الظن ال أسيء

الظن وأنا أقول ان األخوة املعارضني الذين هم جزء من سكان هذه األرض الذين هم جزء من هذا
الوطن هؤالء ما أعين  ,أنا على ثقة بأن هم امنا دفعهم اىل هذا االنشقاق ان صح التعبري حبثهم عن
مصلحة الدولة  ,حبثهم عن مصلحة هذا الوطن  ,حبثهم عن مصلحة املواطنني لكنهم سلكوا مسالك
زجتهم يف التيه أنا هكذا أقول طيب حسن  ,زجتهم يف مسالك ال أقول يف التيه قد يكون تيها وقد
تكون غري تيه  ,قد يكون احلق يف الطريق الذي يسلكوه وقد ال يكون  ,اذا االحتمال وارد  ,واذا كان
االحتمال واردا فاالستعانة باآلخرين ضرورة  ,أنا سلكت يف البيداء طريقا ظننت أنه يوصلين اىل البلدة
اليت أنا أجته اليها لكن يف طريق ثان ويف طريق ثالث و يف أخوة سلكوا الطريق اآلخر ,ما دمت لست
متيقنا فالعقل يقول يل ينبغي أن أسأل وينبغي أن ألتقي مع هذا وهذا وذاك ونسأل ,يعين أنا أقول هلؤالء
الذين انشقوا فسلكوا سبل اليت عن هلم أن يسلكوا فيها  ,أيها األخوة لقد جربتم هذا ما أقول  :جربتم
ورأيتم أن هذا الطريق الذي سلكتموه زجكم يف ظالم اثر ظالم اثر ظالم لن تصلوا من وراءه اىل نور بل
ها أنتم كدمت تصلوا إىل اجلدار املغلق  ،طيب اآلن العودة إىل الوراء طريقه مفتوح وهؤالء األخوة
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أشقاؤكم  ،أخوانكم ينادونكم أن تعالوا نضع كل منا يده بيد اآلخر من أجل هدف مشرتك ،أن نعلم
احلق ،انا أقول هلؤالء األخوة وأنا ال أزال أحسن الظن أقول إهنم مل يسلكوا هذا املسلك إال باجتهاد
منهم أنه احلق لكن ها أنتم بعد سنتني  ،تقريباً بعد سنتني رأيتم أن هذا املسلك مل يوصلكم إىل احلق
الذي تبتغون إذاً ينبغي أن يزداد الريب لديكم ،إذا ازداد الريب يف هذه احلالة ينبغي أن تعودوا فتصغوا
السمع إىل من ينادونكم ،يهتفون بكم هؤالء األخوة الذين يهتفون ال يريدون أن يستجروكم إىل شقاء ،
ال يريدون أن ينزلوا بكم عقاباً نعم  ،ال يريدون أن ينتقموا ألنفسهم منكم أبداً وإمنا يريدون أن يقولوا
تعالوا إن كنتم على حق فلسوف نتبعكم وإن كنا على حق فينبغي أن تتبعونا.
 وميكن ان خنرج بشيء مشرتك نتوافق عليه ونتواضع عليه حنن وانتم ؟؟؟؟

هذا ما أقوله ،فإذا وجدنا اصغاء وهذا هو املأمول وهذا دليل على صدق يف تصوري حسن ظن
بأهنم فعالً جمتهدون لكن إذا اهنم ال يلقون باالً هلذا الكالم املنطقي ،انا أقول لعلكم على حق تعالوا
نتعارض يا أخي أنتم تركتمونا من دون أن تتكلموا عن وجهة نظركم  ،طيب تعالوا واحكوا لنا وجهة
نظركم حىت ميكن جبوز حنن نتبعكم ،ال حنن قرارنا هذا الذي اختذنا إذا قالوا هذا الكالم فمعىن ذلك أهنم
أصبحوا من الفئة اليت كنا نتحدث عنها قبل قليل وأسأل اهلل أن أكون خمطئاً.

 هو واضح فضيلة الشيخ أنه ليس هنالك صوت واضح يعين هناك آراء متعددة حىت يف
املواقف اليت تأيت من اخلارج ،ما املوقف الذي ينبغي اختاذه عندما نكتشف أن يف سري
حوارنا ما هو خاضع خللفية فيها قدر كبري من الشخصاتية ،من املكر  ،من الدهاء من
حماولة جعل هذا التنادي والذي ينبغي أن يكون تنادياً صادقاً ,خالصاً ،نبيالً جعله يأخذ
مسارات ال حتقق النتائج املرجوة؟؟؟؟؟
احلقيقة هو ثرة احلوار ،التمييز ،التمييز بني من دفعه إىل ما سار فيه إىل النهج الذي سلكه ,
االجتهاد ,وسيتميز هذا ،عندما تتم الدعوة إىل احلوار والدعوة تستمر وتستمر و بكل األساليب ويف
الوقت ذاته يستبني اآلخرون وهم موجودون وال أدري كم هي نسبتهم  ،أولئك الذين ال يبتغون خرياً
لبلدهم وال حيلمون خبري لوطنهم ويريدون أن ميلؤوا جيوهبم ويريدون فقط أن حيققوا أحالمهم اليت تطوف
هبم يف لياليهم وأيامهم ،احلوار مييز هؤالء عن أولئك ولسوف مييز ,طيب ما الذي نصنع يف هذا احلالة؟
أعتقد ياأستاذ مجال أن يف األخوة اجملتهدين الذين كانوا يبحثون عن احلق فأخطأوا سبيله يف هذه الفئة
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اليت سنكتشفها ونتبينها وتتميز لنا واليت ستمد يدها لنا ومند أيدينا إليها ما يكون عزاء لنا أمام هذه الفئة
األخرى ،الفئة األخرى الثانية لن يتأتى منها شيء  ،إذا كانت الفئة ذات النية الطيبة  ،ذات االجتهاد
الذي ذكر رسول اهلل أن املخطأ يثاب أيضاً فيه ،واملصيب يثاب وأرجو أن يكون هؤالء كثرة ،أي ممكن
كان خطأهم عن نية صادقة ألنين أنا أعرف أنا علمت وتيقنت أن يف األخوة الذين غادروا البلد وكانوا
يتصورون شيئاً خدعهم به اخلادعون وال نريد أن نقول من ،هم اآلن نادمون وأهنم يتمنون أن جيدوا
طريقاً يعودون فيه ولكن على استحياء  ،املسألة حباجة إىل من يشجعهم ويقول هلم البلد مفتوحة
وتظلون مواطنني صاحلني ولكن طبعا من اخلطأ مبكان أن نرجوهم وبعض األخوة سلكوا هذا املسلك ,
ياأخي تعالو تفضلوا ...اخل ،ال ال ترجوهم ولكن قل البلد مفتوحة  ،املخطأ ميلك أن يرجع والعود أمحد،
لكن أن تسرتجوا وتصل إىل أكثر من الرجاء حبيث أهنم يعودون وكأهنم خيالة ال هذا غلط ألنه رمبا أن
يدعوا بنية سيئة يف هذه احلالة ،واضح كيف؟
املهم أن ال ننسى اجلواب على سؤالك أنه ماذا نصنع إذا اكتشفنا أن هنالك خطط وكذا ،سنجد
من خالل الدعوة إىل احلوار ومن خالل احلوار أن هؤالء األخوة قسمني سيتميز القسم ذو النية السليمة
عن اآلخرين ولسوف جند أن هؤالء أصبحوا سدى وحلمة للوطن وللبلد ولسوف يكون هذا اخلري الذي
يعود الينا من خالهلم عزاء هلؤالء اآلخرين الذين ضلوا الطريق وركبوا رؤوسهم يف هذا الضالل ....يا
أخي يصطفلوا
 أخرياً بنظرك ما الثمرة اليت ميكن أن حيققها احلوار الذي تتم الدعوة إليه اآلن أو التنادي إليه
اآلن يف سوريا؟؟؟؟؟
واهلل أنا باعتباري إنساناً أقول بصراحة أول تعاملي إمنا هو مع اهلل يعين الناس هلم أن يندفعوا إىل
خدمة الوطن ،إىل أعماهلم اليت ينهضون هبا ،للدوافع اليت يشاؤون حسب االجتهادات اليت يرون أما أنا
فأحب أن ال أخطو خطوة وأن ال أديل برأي وال أختذ قراراً إال من خالل ما أعلمه يف ميزان الرؤية الدينية
 ،هل هذا هوالذي يضل أم ال ؟
اآلن أول ثرة للتداعي إىل احلوار إرضاء اهلل وهذه مهمة جداً وأمتىن أن يضع قادة البلد نصب
أعينهم هذا اهلدف ،يعين ال حظ عالباري عز وجل عندما يكرر األمر بالتعاون "وتعاونوا على الرب
واتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان" عندما يقول "ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو
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معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل فسوف نؤتيه أجراً عظيماً " هذا هو
اإلصالح فأنا يعين أتفاءل وأرى خرياً كبرياً من خالل هذه الدعوة ،تعالوا أيها األخوة أنتم اخواننا  ،أنتم
جزء ال يتجزأ من هذا لوطن حنن نعتز بكم كجزء من هذا الوطن مهما شردت بكم العوامل فأنتم
تظلون إخواننا وها هي أيدينا متتد إليكم ،هذا ما يرضي اهلل وهذه من العبادات اليت تقرب اإلنسان إىل
اهلل عزوجل ،لكن ينبغي أن تكون نيتنا خالصة وصافية.
النتيجة الثانية دولية يعين اآلن الدول البعيدة عنا اليت كانت وال تزال تتالعب بالدول العربية
واإلسالمية كما يتالعب مجاعة الرياضة بالكرة اليت يتقاذفوهنا فيما بينهم يف الواقع هكذا يفعلون ،عندما
تتم هذه الدعوة وتنجح الدعوة إىل احلوار وتستبني النتائج نستبني من خالل ذلك ملن مل يكن قد استبان
له جرائم هذه الدول الكربى ،عندما وضعت نصب أعينها ،ليس فقط دولة واحدة دول كثرية ،القضاء
ال اإلصالح  ,القضاء على سوريا من أجل هدف معروف وهو أن يكون الطريق معبداً أمام إسرائيل
حللمها الذي تعلم للوصول ملا تبتغي من البحر إىل البحر فهذه الفائدة الثانية.
إذا جنح وسينجح إن شاء اهلل احلوار وأنا أعتقد أن هنالك دول غري أمريكا ال أقول ترتعد ولكنها
ختشى من عواقب هذا احلوار ونتائجه ألهنا ستكشف تورط كثريين ممن خدعتهم فرنسا وخدعتهم دولة
أخرى وو  ...اخل ومن مث وقعوا يف الكمني  ،احلوار سينقذهم من هذا الكمني واحلوار سيجعل أولئك
الذين ارتكبوا  ,أنا أعد الذين خيططون لإلفساد والقتل جرميتهم أكثر من جرمية الذين ينفذون هذا
العدوان ،هؤالء الذي يرقصون ما بني النقيض والنقيض ،مرة يتبنون اإلرهاب واإلرهابيني ومرة أخرى
يتظاهرون مبحاربتهم ،هذا الرقص البذيء سيستبني.
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