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سوريا :ال للحوار نعم للمنتصر
أساساته وم�لأت التشققات وال�ش��روخ جدرانه،
تحديات عاتية لم تعد تنفع في ّ
ّ
صدها
تنهال
سياسة «النأي بالنفس» .من بني تلك التحديات،
ثمة استحقاقات داخلية دائمة مرتبطة ارتباطًا
وث �ي �ق��ًا ب �ه��ا ،رب �م��ا ي �ك��ون أب ��رزه ��ا االن �ت �خ��اب��ات
النيابية وم��ا يليها م��ن إع ��ادة تشكيل السلطة
التنفيذية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تلك االستحقاقات مرتبطة بمسألتني بالغتي
األهمية والخطورة ،وهما موقف لبنان الرسمي
م ��ن األزم� � ��ة ال� �س ��وري ��ة امل �ت �م ��ادي ��ة ،وش��رع �ي��ة أو
الشرعية سالح املقاومة ،بل املقاومة.
ّ
ك�م��ا ه��و م �ع��روف ،ف ��إن ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات في
لبنان تتحدد وتظهر قبل االنتخابات ال بعدها،
واالص �ط �ف��اف��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،ال �ت��ي ل�ه��ا دور كبير
ف��ي ت�ح��دي��د ال�ن�ت��ائ��ج ،تتعمق ق�ب��ل االن�ت�خ��اب��ات
ّ
ال بعدها .ل��ذا ،ف��إن س�ق��وط ه��ذا البناء املتداعي
ال��ذي اس�م��ه ال�ن�ظ��ام اللبناني س��وف ي�ك��ون قبل
االنتخابات ال بعدها .فمن يمأل الفراغ؟
ف��ي ه��ذا يختلف لبنان ع��ن معظم أو ع��ن سائر
ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة األخ � ��رى .ف�م��ؤس�س��ة ال�ج�ي��ش،
كأبرز «بقايا» النظام القديم ،سوف تكون معطلة
ب��ال �ت��وازن��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ك��م «ال�ص�ي�غ��ة»
املنهارة .أم��ا الحركة «اإلس�لام�ي��ة» ،فهي موزعة
ّ
ب��دوره��ا على ال�ط��وائ��ف اإلس�لام�ي��ة .إذًا ،ف��إن كل
ب �ق��اي��ا ال �ن �ظ��ام ال �ق��دي��م امل ��وزع ��ة ع �ل��ى ال �ط��وائ��ف
ال�س�ي��اس�ي��ة س ��وف ت�ه��ب مل ��لء ال �ف ��راغ .ك �ي��ف؟ هل
ب��إع��ادة إن�ت��اج النظام نفسه؟ ه��ذا مستحيل في
غياب معادلة خارجية لن تتوفر قبل أن ينجلي
دخان األزمة السورية املتمادية .إذًا عبر الحرب؟
ن�ع��م ...إال إذا استطاع شباب لبنان أن يستفيد
م��ن ت�ج��رب��ة أول �ئ��ك ال��ذي��ن ت �ح� ّ�دوا وت � ّ
�وح ��دوا في
مصر خلف حمدين صباحي ،وم��ن النجاحات
ال�ت��ي يحققها أق��ران�ه��م ف��ي ت��ون��س ف��ي مواجهة
«حركة النهضة» وبقايا النظام القديم.
لنفتش ع��ن ه��ذا «ال�ب�ط��ل» ،ف��ي الجامعات ال في
امل��ؤس�س��ات السياسية وهياكلها ال�ي��اب�س��ة .في
ّ
ال �ع �م��ال ...إن دروس ت�ج��رب��ة ع �م��ال «س�ب�ي�ن��س»
وع �ب ��ره ��ا غ �ن �ي��ة ج � �دًا وواع � � � ��دة .ف ��ي م��ؤس �س��ات
املجتمع املدني النظيفة وناشطيها املياومني،
هؤالء سوف يصنعون القوة التي تجنب لبنان
مآسي الحرب األهلية ،وتبني ـــ ألول مرة ـــ الدولة
واملجتمع.
* نائب لبناني سابق ،رئيس حركة الشعب

ّ
النبي محمد» (الروائي الجزائري كاتب ياسني)
وم��ن م��واص�ل��ةِ ال�س�ك��وت ع�ل��ى الهيمنة األورو ـــ
والسياسية) على بلدانهم.
أميركية (االقتصادية َ
لذا ال ُيدين منَ لن نبالغ إن وصفناهم بأحباب
ُ
السلطان أنظمة بلدانهم القمعية ولم ُيثر احتالل
َ
الغضب الذي
العراق وأفغانستان في نفوسهم
ّ
أثارته فيها «الرسوم واألف ُ
�لام املسيئة» ،رغم أن
نقتبس حديث
األميركيني
والبريطانيني (وهنا ّ
متظاهر س� ّ
�وري ضد جرائم نظام بشار األسد)
َ
�ول َّ
ورب ال��رس��ول» وه��م يقتلون
«أه��ان��وا ال��رس�
العراقيني واألفغان باآلالف.
ّ
ُّ
تصور مجمل ه��ؤالء املتزمتني للحرية
وال يقل
ال��دي�ن�ي��ة ت�ن��اق�ض��ًا ع��ن م�ع��ارض�ت�ه��م مل��ا يسمونه
«الغرب» .يطالبون األمم املتحدة بتقنني حماية
امل�ق��دس��ات ال��دي�ن�ي��ة ،لكنهم ُي�م�ض��ون وقتهم في
ّ
ذم م �ق ��دس ��ات غ �ي��ره��م وم �ه��اج �م��ة امل�س�ي�ح�ي�ين
والبهائيني و«الفرق اإلسالمية الهالكة» بأقذع
األل� �ف ��اظُ .ي� �ن � ّ�ددون ب��اض�ط� ّه��اد م�س�ل�م��ي أوروب ��ا
وأميركا (وهم في ذلك محقون) ويسكتون على
ُ
ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ت��رت�ك��ب ب�ح��ق أب �ن��اء وط�ن�ه��م غير
امل�س�ل�م�ين (وال �س��اك��ت ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة ك��امل�ش��ارك
فيها) .يطالبون بحرية ال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة في
«دار ال �ك �ف��ر» وي ��دع ��ون إل ��ى م� �ن ��اوءة ك ��ل دع ��وة
�لام» .ما أشبه اليوم
غير إسالمية في «دار اإلس ً
بالبارحة .حرية التعبير ذريعة الستفزاز مئات
امل�ل�اي�ي�ن م ��ن امل �س �ل �م�ين امل �س��امل�ي�ن وال � ��دف � � ُ
�اع ع��ن
ً
غطاء لتكبيل الحريات (القليلة) في
املقدسات
العالم اإلسالمي وتعميق عزلة أقلياته الدينية.
�ال م� ّ�م��ا س� ّ�م��اه السياسي
ه��ذا يحلم ب �ـ«غ��رب» خ� ٍ
ال�ف��رن�س��ي ب��رون��و م�ي�غ��ري «ال �ط��اب� َ
�ور ال�خ��ام��س
امل �س �ل ��م» ،وذاك ي �ح �ل��م ب �ع��ال��م م �س �ل� ٍ�م ص � ��اف ،ال
ُ
فولتير
ت�ش��وب��ه ش��وائ��ب ال�ك�ف��ر وال �ش��رك .ال ه��ذا
سي ّ
زمانه وال ذاك ُ
صدقه «الغربيون» ّ
ممن يريد
ِ
ّ
هدايتهم إذا قال لهم إن اإلسالم ديانة سمحاء.
* كاتب جزائري

غسّان عيد*
يشغل ال �ح��وار ب��وص�ف��ه ال�ح��ل ال��وح�ي��د للصراع
في سوريا مكانًا متقدمًا في تصريحات أطراف
ّ
الصراع واملنخرطني فيه ،واملنظرين واملتابعني
له ،وإن كان بدرجات متفاوتة وبشروط مختلفة.
ّ
اآلن ل��ن تلغي
وي��رى األف��رق��اء أن ال�ح��رب ال��دائ��رة ّ
ض � ��رورة ه ��ذا ال� �ح ��وار م��ن م�ن�ط�ل��ق أن� ��ه ال م�ك��ان
ملنطق الغلبة بني مكونات الشعب السوري على
اخ�ت�لاف�ه��ا .وي��زي��د ه ��ؤالء ل�ي�ص�ب�غ��وا ع�ل��ى فكرة
الحوار صفة املطلق باعتباره الطريق الحتمي
ل��دول��ة ق� ��ادرة ق��وي��ة دي�م��وق��راط�ي��ة ل�ك��ل أب�ن��ائ�ه��ا.
ً
إن ف��ي ه ��ذا ال �ط��رح ت �ج��اه�لا ل�خ�ل�ف�ي��ات ال �ص��راع
وت � �ط ��وره وأدب � �ي� ��ات امل �ت �ص��ارع�ي�ن وم �ي��دان �ي��ات
الصراع الذي بات دمويًا تتضاءل معه معقولية
هذا املجال.
ّأي حوار ،رغم املبادرات الدولية في ّ
إن الصراع في سوريا ال ينحصر في أنه داخلي

مبدأ الغلبة ال يعني أن ُيبيد
المنتصر الخاسر بل أن يعطي
هويته للنظام
بني «ثورة في مواجهة نظام ديكتاتوري فاسد»
أو «دول � � ��ة ف ��ي م ��واج �ه ��ة م �ج �م��وع��ات إره��اب �ي��ة
مسلحة» ،ب��ل ي�ت�ع��داه إل��ى اص�ط�ف��اف��ات إقليمية
ودولية خلف كل من طرفي الصراع اللذين وإن
كانا يحتالن الواجهة ،إال أنهما األقل قدرة على
التحكم بمجرياته وهي مفارقة مهمة في صراع
يعتبر وج��ودي��ًا بالنسبة إل��ى أط��راف��ه الداخلية
(بمعنى ع��دم إمكانية تعايش أط��راف��ه معًا في
نظام سياسي واح ��د) ،وأق��ل وج��ودي��ة بالنسبة
ال ��ى أط��راف��ه ال �خ��ارج �ي��ة .وي�ع�ط��ي ذل ��ك إم�ك��ان�ي��ة
لحلول وس��ط بني األط��راف الخارجية ،بينما ال
توجد مثل هذه اإلمكانية بالنسبة إلى األطراف
ّ
الداخلية .لذلك ،فإن حوارًا يحمل نوعًا من الندية
بني طرفي الصراع الداخليني (معارضة ـــ نظام)
ع �ل��ى األغ� �ل ��ب ل ��ن ي �ت��أت��ى إال ب �ض �غ��ط خ ��ارج ��ي،
وس�ي�ك��ون مبنيًا ع�ل��ى ال �ت��وازن��ات ال��دول�ي��ة التي
ستشكل ثقل األطراف املتحاورة وليس تمثيلها

ّ
ل �ل �ش��ارع ال � �س� ��وري .إن ح� � ��وارًا ك �ه ��ذا ل ��ن ي�ل�غ��ي
وجودية هذا الصراع الذي احتكم فيه طرفاه ،أي
املعارضة والنظام ،للسالح وه��و احتكام ّ
سبب
ّ
وسيسبب الكثير من املآسي للسوريني .لكن عدم
وصول خيار السالح إلى خاتمته املنطقية ،وهي
الحسم بني منتصر وخاسر سيكون كارثيًا على
سوريا ال��دول��ة وعلى السوريني وليس العكس.
ّ
ب�م�ع�ن��ى أن ال� �ح ��وار امل� �ن ��ادى ب ��ه ال �ي ��وم ف ��ي ظل
ال �ظ��روف ال��داخ�ل�ي��ة وال��دول�ي��ة القائمة والتحكم
ال�خ��ارج��ي ب�م�ج��ري��ات ال �ص��راع س�ي�ح��ول س��وري��ا
إلى لبنان آخر ،حيث فرضت التوازنات الدولية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى اللبنانيني ف��ي خ�ض��م حربهم
ً
األهلية ح�لا ت� ّ�وج باتفاق الطائف .ه��ذا االتفاق
ال��ذي ي��ردد اآلن بعض الدبلوماسيني إمكانية
بحث شبيه له في سوريا (طرحت روسيا فكرة
إقامة طائف سوري).
إن طائف لبنان ل��م يفض إل��ى قيام دول��ة ق��ادرة
ق��وي��ة ي�ط��ال��ب ب�ه��ا األف��رق��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون جميعًا
ح �ت��ى ال� �ي ��وم .ه �ك��ذا دول� ��ة ل��رب �م��ا ك��ان��ت س�ت�ب��رر
الدماء التي سالت في الحرب األهلية اللبنانية
التي دف��ع ضريبتها امل��واط��ن اللبناني .املواطن
الذي يدفع اليوم ضريبة عدم وصول الحرب إلى
نتيجة ت��وزع بموجبها اللبنانيون ب�ين غالب
ومغلوب ،وه��و ما ت��رك البلد على حافة الحرب

مقاتالن من املعارضة قرب حلب (زين كرم ــ رويترز)

ً
ّ
األه �ل �ي��ة ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،ف �ض�لا ع��ن أن األط ��راف
اللبنانية م��ا ت ��زال ت�ه��دد بإمكانية ان ��دالع ه��ذه
ال �ح��رب م� �ج ��ددًا ،ألن أح � �دًا ل��م ي�س�ت�ط��ع اح�ت�ك��ار
العنف ،وهو الشرط األساس في بناء الدول .وما
يزال لبنان ،بعد أكثر من عقدين من الزمن على
ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ،ف��ي م��رح�ل��ة ال�ع�ب��ور إل��ى ال��دول��ة
املعلقة على حبال التوازنات الدولية واإلقليمية.
وعليه ،طاملا احتكم طرفا الصراع السوري إلى
العنف ،ف�لا ب��د م��ن أن يحتكره أحدهما ،كشرط
ل�ب�ن��اء دول ��ة ق��وي��ة ي��رت�س��م ف��ي أف�ق�ه��ا االس�ت�ق��رار
ال � ��ذي ي �ش �ك��ل ق ��اع ��دة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال �ح��ري��ة
واملنعة وال�ع��زة وال�ك��رام��ة ،وك��ل ال�ش�ع��ارات التي
يرفعها كل من املعارضة والنظام على السواء.
ّ
إن م �ب ��دأ ال �غ �ل �ب��ة ال ي �ع �ن��ي أن ي �ع �م��د امل�ن�ت�ص��ر
ّ
ال ��ى إب � ��ادة ال �خ��اس��ر ،ب��ل ي�ع�ن��ي أن ه �ن��اك ط��رف��ًا
منتصرًا سيعطي للنظام السياسي االقتصادي
االجتماعي ف��ي ال�ب�لاد هويته وي��رس��م خطوطه
العريضة ،م��ع اح �ت��رام ال�ح��د األدن ��ى م��ن مطالب
ّ
ال�خ��اس��ر .أي أن االح�ت�ك��ام إل��ى ال�س�لاح يشبه أو
يعتبر ال��وج��ه العنيف لالحتكام ال��ى صناديق
االق� �ت ��راع ،ل�ك��ن ال�ع�ن�ص��ر ال �ح��اس��م ه�ن��ا يتجسد
في ق��وة السالح التي لن يمكنها وحدها حسم
الصراع دون أن يكون لها حامل شعبي .بمعنى
ّ
أن امل �ن �ت �ص� ّ�ر ب ��ال� �س�ل�اح س �ي �ح �ظ��ى ب��األغ �ل �ب �ي��ة
ّ
الشعبية ،ألننا يجب أن ال نتجاهل أن ما يسمى
ال��رأي العام ال يكون منقسمًا بنسبة ثابتة بني
ّ
تتغير ه��ذه النسبة
املشروعني املتصارعني ،بل
وفقًا لتطور الصراع بني طرفيه.
بالتالي ،إذا كان املتصارعون في سوريا أوفياء
مل �ب��ادئ �ه��م ال �ت��ي أع �ل �ن��وه��ا ف ��ي ب �ن��اء دول� ��ة ق��وي��ة
لكل السوريني ،فعليهم أن يستمروا في طريق
السالح الذي سلكوه ليكتسب املنتصر شرعيته
باحتكار العنف الذي من دونه ال قيامة لسوريا.
أم ��ا ال� �ح ��وار ف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،إذا ك ��ان ج��دي��ًا،
ّ
فسيحول الصراع من ص��راع مبدئي إلى صراع
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ي ��ؤدي إل��ى تقاسمها ب�ين أف��رق��اء
ي��دي��رون دول��ة فاشلة ال يستفيد منها أح��د من
السوريني ،بينما تكون فيها مصلحة لألطراف
اإلقليمية والدولية .لذلك نتمنى للسيد األخضر
االب��راه �ي �م��ي م�ص�ي��ر س�ل�ف��ه ك��وف��ي ع �ن��ان وأن ال
تتعدى مهمته تقطيع الوقت في انتظار تتويج
منتصر في سوريا.
* صحافي سوري

العائلية بين الواقع والخيال:
آل األمين نموذجًا
محسن األمين*
ت �ت �م� ّ�ي��ز ع ��ائ �ل ��ة األم �ي ��ن ب �ت �ن��وع �ه��ا ال �س �ي��اس��ي
وال �ف �ك ��ري ،إذ ك��ان��ت ال �ع �ل��وم ب�ش�ت��ى أن��واع �ه��ا،
وخصوصًا الدينية واألدبية منها ،رفيقة درب
أب�ن��ائ�ه��ا .ول�ق��د ب��رز ع�ب��ر ال�ت��اري��خ رج ��االت دي��ن
وف�ك��ر وش �ع��راء وأدب ��اء وم�ج�ت�ه��دون ك�ب��ار ،ك��ان
لهم األثر الكبير في عاملنا اإلسالمي والعربي،
ّ
حتى إن أحدهم قال «في كل بيت من بيوت هذه
ّالعائلة يوجد شاعر أو أديب أو رجل دين» ،كما
أن�ه��ا ق� ّ�دم��ت الكثير م��ن التضحيات وال�ش�ه��داء
على م��دى ال �ص��راع ض��د االس�ت�ع�م��ار العثماني

في أتون هذا الصراع ال
يمكننا إ ّلا أن نكون مع تاريخ
عائلتنا وتراثها الوطني
والفكري
وال �ف��رن �س��ي ،وال �ت ��اري ��خ امل �ع��اص��ر ف ��ي م�ق��اوم��ة
ّ
مسجل ومعروف
االح�ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي ،وه��ذا
ع�ن��د ق ��راءة ت��اري��خ منطقتنا ،ف��األس�م��اء كثيرة
ومعروفة ،وال مجال لذكرها كي ال ننسى أحدًا،
ّ
لدرجة أن االنتماء إلى هذه العائلة أصبح فخرًا
ألبنائها ،وهذا ما يشعر به هؤالء عند التعريف
عنهم لدى اآلخرين ،إذ يذكرون بعض رجاالتها
وما لهم من اسهامات في التراث العاملي.
ق ��د ي �ق��ول ال �ب �ع��ض مل � ��اذا ال �ت��ذك �ي��ر ب��إس �ه��ام��ات
ّ
وت ��راث تلك ال�ع��ائ�ل��ة؟ ل�ع��ل السبب ال��ذي دفعنا

ال� ��ى ذل� ��ك ه ��و م ��ا ي �ح �ص��ل اآلن م ��ن اس �ت �ب��اح��ة
للخطوط الحمر ،واستهانة بتراثها وتاريخها،
إذ تشهد صفحات الجرائد اتهامات وفضائح
جعلت العديد م��ن أب�ن��اء العائلة يطلبون عدم
ّ
زج هذا التراث بعناوين بعيدة عن «األمينية»،
اآلن
رغ ��م اس�ت�غ�لال ال�ب�ع��ض ل �ه��ا .ان منطقتنا ً
تشهد صراعًا ح��ادًا يتعلق باملصير ،وخاصة
ّ
أن استراتيجيات ك�ب��رى ب��دأت عملها لتنفيذ
خ�ط�ت�ه��ا ال�ج�ه�ن�م�ي��ة ف ��ي اح � ��داث االن �ق �س��ام��ات
وخ �ل ��ط األوراق ،م �م��ا أدى ال� ��ى ع� ��دم وض ��وح
ال��رؤي��ة واالرت �م��اء ف��ي أح�ض��ان تلك املخططات
عند البعض .ان الصراع السياسي والعسكري
ّ
ف��ي منطقتنا أص�ب��ح اآلن واض�ح��ًا ب�ين خطني،
ّ
ه�م��ا خ��ط امل�ق��اوم��ة وحلفائها ف��ي وج��ه ال�ق��وى
ال�ت��ي ت��ري��د ال�س�ي�ط��رة ،وع�ل��ى رأس �ه��ا ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة وحلفائها ،أو أتباعها ف��ي منطقتنا.
وه��ذا م��ا دف��ع البعض م��ن العائلة ال��ى ال��دع��وة
ل �ل �م �ه��ادن��ة واالع � �ت� ��دال وال� �ص ��داق ��ة م ��ع أم �ي��رك��ا
وع ��دم امل �خ��اط��رة او امل�ج��اب�ه��ة م�ع�ه��ا ،ل�ك��ن ه��ذا
ال �ب �ع��ض ت �ح��ول ع ��ن ق �ص��د أو غ �ي��ر ق �ص��د ،ال��ى
ّ
خير معني للخط ال��ذي ي��ري��د ش��رذم��ة ال��داخ��ل.
لاّ
ففي أت��ون ه��ذا ال�ص��راع ال يمكننا ا أن نكون
مع تاريخ عائلتنا وتراثها الوطني والفكري،
ّ
وهذا لسان حال اغلب أبنائها ،إذ إن العديدين
منهم ناضلوا واستشهدوا وه� ّ�ج��روا وقاوموا
وأحرقت بيوتهم في سبيل قضية وطنية ،فهم
األوائ ��ل ،ال ب��ل ط�لائ��ع ح��رك��ات ال�ت�ح� ّ�رر العربي.
وه��ذا م��ا دف��ع العديدين منهم ال��ى االستغراب
وال�ت�ع� ّ�ج��ب ف��ي ك�ت��اب��ات وت�ص��ري�ح��ات البعض،
ورس� � ��م ع �ل�ام� ��ات اس �ت �ف �ه ��ام ك �ب �ي ��رة ع �ل ��ى ه ��ذا
الصوت العالي لهم ،الذي أطلقته أبواق أصدقاء
ّ
أم�ي��رك��ا امل��رئ�ي��ة وامل�س�م��وع��ة .صحيح أن العمل
االجتماعي واغ ��راءات السلطة قد تبرز أخطاء

وتصرفات ق��د تصيب امل�ب��دأ األس��اس ،وتجعل
البعض يستغلها ويشير دائمًا اليها أله��داف
معروفة ،لكن ذلك ال يعني اضاعة البوصلة ،أال
وهي الخط الوطني املقاوم واملدافع عن شعبنا
وأمتنا .قد يقول البعض ما ّلنا ولهم من هذا
ّ
الضجيج االع�ل�ام��ي ،ف�ل�ك��ل م��ن��ا ح��ري�ت��ه وآرائ ��ه
وعالقاته ،وال عالقة لرابطة الدم والقرابة بذلك،
ّ
وبتصرفات أفكار من ينتمي اليها .فنحن لسنا
ع�ش�ي��رة ي�ق��وده��ا ش�ي�خ�ه��ا ،ف��االن�ت�م��اء العائلي
ال ي��رت�ب��ط ب��ال �ض��رورة ب��ال�ت��وج�ه��ات السياسية
ّ
ألبنائها .بالتأكيد ان ذل��ك صحيح ومنطقي،
شرط عدم استغالل البعض لتاريخ وتراث أغلب
أفراد العائلة ،وخصوصًا من كان لهم اسهامات
ك�ب�ي��رة ف��ي اط ��ار ال �ص��راع ال�ع��رب��ي االس��رائ�ي�ل��ي،
وأله ��داف ق��د تستغلها ق��وى م�ع��ادي��ة لتشويه
تلك ال�ص��ورة الناصعة البياض .وق��د أدى ذلك
الى التصدي لتلك الظاهرة وما هو املراد منها،
ّ
ّ
كأنها في صراع مع املقاومة وحلفائها ،مع أن
الواقع عكس ذلك تمامًا ،وه��ذا ما دفع البعض
إل��ى الكتابة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وت�ب�ي��ان الحقيقة
أمام الرأي العام.
ّ
ص �ح �ي��ح أن ح ��ري ��ة ال� � � ��رأي وح � ��ق االخ � �ت�ل��اف،
م �ش��روع��ان وم �ص��ون��ان ل�ك��ل ان �س��ان ،ل�ك��ن لهذه
ال�ح��ري��ة ح� ّ�د أدن ��ى ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى الصدقية
واألخ�لاق�ي��ة ،وع��دم االختباء وراء ه��ا وتحريف
الواقع من أجل أهداف باتت معروفة ،لذلك علينا
ّ
دائ�م��ًا التذكير ب�ق��ول اإلم ��ام علي ف��ي أن «قيمة
ّ
كل امرئ ما يحسنه» ،ألن قدر هذه العائلة هو
ّ
االندماج الكلي مع فكرها ووطنيتها وشعبها،
فهي دائمًا تحيا بالقيمة الكبيرة التي أحسنت
صنعها ،وأضاء بعض شمعاتها رجال صدقوا
وعاهدوا من آل األمني.
* استاذ جامعي لبناني

