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 املالمح تتبدى حتى
 علي قره الدين نور : الشيخ بقلم

  

 عـام  ومـضى  ، الثـورة  أمد طال لقد : ويقول ، حمبطا أخرى تارة يتساءل أو ، متحريا إما ، البعض يتساءل
 يف تـزداد  وجراحنـا  ، السابقات األحداث بأثقال ننوء ، التضحيات بأعباء مثقلني الثاين العام يف وبدأنا ، متكامل
   ، النكبات آالم من نعانيه ما أنفاس مع األعماق

 يزداد اليت األمور إليه ستؤول وعما ، أحداث من األيام ختبئه عما ، االس م انعقدت كلما اجلميع ويتطارح
 ، مهزولـة  ومواقف معسولة كلمات بني ، املزدوجة وطريقتها الكربى الدول أمر انكشف فقد ، يوم كل يف تعقيدها
  ، مصاحلها خالهلا من تدير ومواقف ، شعوا ا ترضي كلمات

 ، اجلـوار  دول وحركات ، العربية والتكتالت ، الدولية املؤسسات جهود أمثرته ما والداين للقاصي تبني كما
 املصلحني مواعظ ويسمع ، اإلعالميني وتقديرات ، املفكرين وكتابات ، الصحافة حتليالت بقراءاته يتابع مجيعا ولعلنا
 راوده وما ، اجتهاده إليه أوصله ما أقواله نتائج من ويعطي ، يراه ما خالل من بدلوه يديل وكل ، املربني وكلمات ،
   ، ورقاده يقظته يف

 وطبيعـة  ، التـأخر  اسباب على مركزا رؤيته ويقدم ، مجيعا هؤالء مع بدلوه يديل أن أراد ما إذا اإلنسان ولعل
 الـيت  والثورات ، سورية بالدنا ثورة بني ، املقارنة موضوع يطرح عندما ةوخاص ، والتبصر الرؤية وضبابة ، التحري
 ومثلها ، مصر وتلك ، إجنازها وروعة ، أحداثها بتسارع تونس فهذه ، واألهداف والرؤية املنطلق يف وماثلتها سبقتها
 خبطوات إليه تصبو ما ققحت ، اهلدف حنو متجهة ، بانتظام تتواىل أحداثها نرى ، متأمل لكل الصورة واضحة ، اليمن
   ، كله ذلك على واملصابرة األعباء وحتمل اجلهود بذل من ذلك يتطلبه ما ننسى أن دون ، متئدة

 يبـدو  فالنظـام  ، خمتلـف  شيء وكأنه يبدو السورية الثورة يف جيري ما ان : ليقول ذلك بعد اإلنسان ويعود
 التعليقـات  يف ولنـا  ، مبواقفها تراوغ وأمريكا ، طرفه غضي الغرب هو وها ، معاندا يبدو معه واحلليف ، متماسكا
 ، شعبنا قضية مع التعاطي يف مراوغة أو ، آلالمنا تناس أو إعراض من حيدث ما حول هنا ذكرها عن يغين ما املتداولة

  ، بنا تنكل اليت العصابة إلجرام املبطن التأييد يف أو

  ! .... ؟ ترى يا فلماذا 
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 كل ثورة هي سورية يف الثورة أن وهو ـ أعلم تعاىل واهللا ـ جوهري أمر يف يل يبدو اكم تكمن اإلجابة ولعل
 وثـورة  ، السابق العام طوال وأكدته ، هذا تؤكد والزالت ، األمر بداية من املعىن ذا نفسها فرضت وقد ، الشعب
 و ، الـيمن  أو ومـصر  ، ستون يف هؤالء جيدها مل مشكلة هي ، اآلخرين لدى املشاكل مشكلة هي الواحد الشعب
 إسالميا وجها كان سواء ، حمددة وجوه وبسرعة مثلته بل ، عمومه على يبق مل تونس يف الشعب أن زاوية من ذلك
 لتحقيـق  يعملـون  والـذين  ، العامل يف الساسة ميكّن بأن كفيل وهذا ، آخر طرف من ليرباليا وجها أو طرف من

 سرية لوضوح ، سريعا احللول وجيدون ، الوجوه هذه من يعرفونه ملا املالئم والسيناري إلجياد املسارعة من ، مصاحلهم
 وإجيـاد  ، املـصاحل  تلكم اللتقاء واملمكنة اإلجيابية التفامهات وخطوط ، وطريقته اسلوبه وملعرفة ، معه يتعاملون من

  ، بينها فيما املشترك

 الـيت  التنظيمية والتحركات ، السابق مانالز خدمها ، تارخيية وبسرعة توضح فقد ،..مصر يف حدث وكذلكم
 وتـبني  ، روادهـا  خصوصية فشيئا شيئا توضح بعمومها الشعب ثورة جعل مما ، مسبقا معاملها األحداث يف حفرت
 ، كرائـدة  املسلمون األخوان مجاعة فظهرت ، حركتها خالل من واضحة مالحمه تبدت الذي الوجه ذلكم للجميع
 ، معهـا  للتعامل املناسب السناريو إجياد واحمللية العاملية القوى على سهل مما ، نظيماات يف الثورة تستوعب وكحركة

 فتح  السهل من كان وبالتايل ، املؤسسات تلكم يف املصاحل بني املشترك وإجياد ، وسائله ختفى ال التعامل هذا مثل ألن
  ، تقريبا املشكالت لكل حلول وإجياد ، املراحل وجتاوز الدروب

 دون وحتركـت  ، قبـل  من املعامل واضحة كانت األطراف كل بني املتصدرة القوى فإن ، اليمن يف لكوكذ
 هذا نتيجة ، بأخرى أو بطريقة املشكالت حلل املناسب األسلوب جتد أن املصاحل قوى واستطاعت ، لاللوان اختالط
  ، السيناريوهات أفضل واختيار احللول إجياد سر بالذات هو يعترب الذي التميز

 من عاما مخسني أو أربعني بعد حدثت بأسره الشعب عمت اليت الثورة أن نرى فإننا ، اآلن وحىت سورية يف أما
 اجلماهري حركت اليت القوة هذه أمر يف يتحري يزال وال ، اجلميع حتري ولقد ، املؤثرة والقيادية السياسية القوى غيبوبة
 تـدعي  الحقة أو سابقة ، أشخاص أو فئة اإلطالق على توجد ال بأنه ، يقني على اجلميع وصار ، كمؤثر ال كقيادة
 أو ، نفـسها  عن للتعبري اختذته الذي الشكل أو ، فيه انبعثت الذي الوقت يف ، الثورة هذه بعث يف تأثري أي لنفسها
  ، أهدافها لتحقيق تتخذها زالت ال اليت الطرائق

 مالمح حتديد يف وحتيرها فجهلها ، األمر هذا اربكها قد ، وااورة حلليفةا والدول ، والشرق الغرب حتير وإنّ
 التـصرحيات  يف ترتبك جيعلها مث ومن ، للتعامل املناسبة الطريقة اختيار إشكالية يف يضعها ، الشعب هلذا القيادة وجه

   ، اجلميع لدى نلحظه كنا ما وهذا ، والوعود
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 والـسكان  واملكـان  الزمـان  وإشـغال  ، القوى كل لدى املخرج وحوض وعدم ، نعيش اليت املدة طول وما
 ، إحباطا إال اجلميع تورث ومل ، جعجعة إال تسمع وال ، مرتكزا تعرف ال مكوكية ولقاءات ، وحوارات ، مبؤمترات

 املصاحل ا تلتقي ، املناسبة الطرقة بإجياد احلل سرعة حتدد قيادة مالمح ظهور عدم بسبب ، التحري هذا على دليل هلو
   ، تردد بدون احللول إليها وترتكز ، اهتزاز دون

 الكتائـب  وبعض ، قيادة احلر اجليش قيام وبعد ، زمنيا الوطين الس أمر انتظام وبعد ، األخرية الفترة يف ولعلنا
 متليهـا  كضرورة ، ةالثور هلذه املستقبلية القيادة وجوه مالمح لتكوين ، وذاك هذا بني تتم عملية بأن نالحظ ، إجنازا

 تضم وما ، املؤسسات هذه يف واالختالف التمايز أو الصراع من نوع ينشأ بدأ وأنه ، واحمللية الدولية التعامل أساليب
 املالمح هذه إلظهار تدفع أو ، أخرى دون فئة مالمح تظهر تكتالت إجياد منها كل حتاول واليت ، وعينات فئات من
  ، مخربة أو خملصة ، عيدةب أو قريبة مجاعات قبل من

 إلبـراز  وبإحلاح ترنو وهي ، األمة لغالبية مطلوبة صارت واليت ، املالمح هذه إجياد ضرورة على اكدنا إذا وإننا
 خـالل  مـن  مرفوعة رايتها ترى وان ، حلركتها الريادة قمة يف شخصيتها تتبدى وأن ، الثورة هذه من القيادة هذه

  ،  املدنية االجتماعية اوهيئا احلر وجيشها جملسها

 على يتزاحم أن ، الثورة هذه على خنشى نفسه الوقت يف فإنه ، وجهادها الثورة لصاحل لذلك نطمح كنا إذا إننا
 الوجـوه  هـذه  حتقق أن من أكثر ،  مصاحلها حتقيق ناحية من واحمللية الغربية الدول هلا ترتاح وجوه قيادا منصب
   ، القوى هذه مع التعامل ةبدق ومتطلباا الثورة مصاحل

 يعمـل  بأنـه  ننسى ال ولكن ، املشترك وفق معه التعامل طريقة فهم ميكن للثورة واضحا وجها ينتظر العامل إن
 كـثريا  قلب والذي ، األمة هذه زجمرة قوة ميثل وال ، الثائر الشعب قوة من أضعف الوجه هذا يكون أن جهد وبكل
  ، العامل هذا وتقاليد أعراف من

 وسـاحات  التراجع خنادق إىل باألمة تعود وجوه ا يتمركز وأن القيادة إىل يتسلق أن يهمها املناوئة القوى نإ
  ، التجمعات واستبداد الفئويات حفر إىل أو ، واالحتواز التملق

 القـوى  هـذه  مـع  يدها متد قيادة مالمح وجود لعدم بل ، احلل على القدرة لعدم يكن مل الزمن طول إن نعم
   ، احلل هذا يف مشاركةلل

 من عديد من حنوه التحرك رائحة نشم الذي وهو ، املفتقد هو اجلميع وباتفاق اليوم وحىت زال ال الذي هو هذا
  ، وآخر حني بني تتبدى اخلالفات من نوعا يحدث الذي وهو ، والتجمعات اجلهات
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 ـ    لتقزميها أو ، الختطافها أو ، عنها عبريللت كان سواء ، األمة لثورة املمثل الوجه هذا مالمح تبدو أن وإىل
  ، ننتظر سنبقى الوقت ذك إىل ، ـ اهللا مسح ال

    ...ألهلها ونتركها ، عنها باحلديث لنا شان فال اخلوارقية احللول أما 


