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سياسة
تقرير

«محرقة» النسبية «انتحاريون» كسالــ
ّولى ،إلى ٍّ
حد ما ،عهد
المحادل ّاالنتخابية .القانون االنتخابي
الجديد يحتم على كل األطراف إعادة
البوسطات» االنتخابية،
النظر بـ«ركاب ّ
للتخلص من «الثقاالت» .وعليه،
سيكون لـ«محرقة» النسبية «أكباش
فداء» كثيرة

رلى ابراهيم
هم ضحايا القانون االنتخابي
كثر ُ
الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـر أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــم
ُ
«انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــون» تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ َّـج ـ ـ ــل لـ ـه ــم
«ش ـجــاع ـت ـهــم» بــرفــع أيــدي ـهــم تــأيـيـدًا
لقانون قــد ينتهي بهم خــارج «جنة
البرملان» .فبعضهم ُ
سيحاسب على
كسله بعدما اكتفى من النيابة بركوب
«البوسطة» ،من دون أن ُي َّ
سجل لهم
(هيثم الموسوي)

حضور تشريعي أو خدماتي .فيما
بـعـضـهــم اآلخ ـ ــر م ــن ال ـت ـشــري ـع ـيــن ـ ـ
ع ـل ــى ق ـل ـت ـهــم ـ ـ ـ ـ ـ ي ـت ــأرج ــح مـصـيــرهــم
ت ـح ــت وط ـ ـ ــأة ال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي.
هؤالء وأولئك ُبات وجودهم ـ ـ في ظل
النسبية الـتــي أدخ ـلــت على القانون
ً
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــرخ ــي ثـ ـق ــا ع ـل ــى مــرج ـع ـيــات ـهــم
وأحزابهم التي يرجح أن تعمل على
«رافعات».
استبدالهم بمرشحني
ُ
ال ـب ــداي ــة م ــن بـ ـي ــروت ،ح ـيــث قـ ّـس ـمــت
ال ـ ــدائ ـ ــرة ،وف ـق ــا ل ـت ـعــديــات ال ـقــانــون
النسبي ،الــى اثـنـتــن ،وفــي كلتاهما
يـعـ ّـد تـيــار املستقبل الـخــاســر األكـبــر.
ففي الدائرة الثانية ،سيجهد رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري لـيـبـقــي
ق ـب ـض ـت ــه عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــة األك ـ ـبـ ــر مــن
املقاعد السنية الستة ،ما يحتم عليه
تــوزيــع األصـ ــوات التفضيلية .وبما
أنه ال فوز بنسبة  %100في القانون
النسبي ،يرجح أن يخسر الحريري
ع ـلــى األقـ ــل م ـق ـع ـدًا سـنـيــا ومـقـعــديــن
شـ ـيـ ـعـ ـي ــن وم ـ ـق ـ ـعـ ــديـ ــن م ـس ـي ـح ـي ــن
نـتـيـجــة ص ــب األص ـ ــوات التفضيلية
ُ
ال ــزرق ــاء ف ــي غـيــر م ـك ــان .ويــتــوقــع أن
تطال الخسارة النائب عمار حوري
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األضـ ـ ـع ـ ــف بــن
الـ ـح ــري ــري ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـهــاد
املـشـنــوق ورئـيــس الحكومة السابق
ت ـمــام سـ ــام .وك ــذل ــك ال ـنــائــب عــاطــف
مجدالني (املقعد األرثوذكسي) الذي

تكاد تنعدم حظوظه في العودة الى
ســاحــة النجمة فــي ح ــال ع ــدم إغ ــداق
تـيــار «املستقبل» أصــواتــا تفضيلية
عـلـيــه .ف ـهــو ،بـعــد  17عــامــا أمـضــاهــا
نائبًا عن بيروت ،لم ينجح في بناء
ح ـي ـث ـيــة ش ـع ـب ـيــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،مـكـتـفـيــا
بــاالعـتـمــاد عـلــى املـحــدلــة الـحــريــريــة.
وض ــع ال ـنــائــب ع ــن املـقـعــد اإلنـجـيـلــي
بــاســم ال ـشــاب ال ــذي يشكل بعالقاته
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،إض ــاف ــة الــى
الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق ،وي ـ ـ ـحـ ـ ــوز ض ـم ـنــا
رضـ ــى ال ـطــائ ـفــة ل ـيــس أف ـض ــل كـثـيـرًا
ف ــي ح ــال ك ــان لـلـتـيــار الــوط ـنــي الـحــر
مرشح منافس في دائــرة ال يتجاوز
ف ـي ـه ــا ع ـ ــدد امل ـق ـت ــرع ــن اإلن ـج ـي ـل ـيــن
الثالثة آالف .وهــو مــا ّ
يقر بــه ضمنًا
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .إذ اعـتـبــر أن «ال شــيء
مضمونًا باستثناء املرشحني الذين
يحوزون أصواتًا تفضيلية ،ما يحتم
علينا كتيار التفكير بالتكتيك» .وال
ينكر الشاب أن «وضعي كــان أفضل
فـ ــي قـ ــانـ ــون الـ ـسـ ـت ــن .ل ـك ــن ال ـق ــان ــون
الـجــديــد أفـضــل ويـجــب تغليبه على
املصلحة الشخصية».
ال ـن ــائ ــب غ ـ ــازي ي ــوس ــف ،ال ـف ــاق ــد ألي
حـيـثـيــة تـمـثـيـلـيــة لـشـيـعــة الـعــاصـمــة
(ن ــال أل ــف ص ــوت شيعي مــن  15ألفًا
في انتخابات  ،)2009سيكون أيضًا
َ
بــن «امل ـغ ــادري ــن» بـعــد دم ــج دائــرتــي
بـيــروت الثانية والـثــالـثــة .لكنه ،رغم

ذلـ ـ ــك ،ي ــؤك ــد ن ـي ـتــه ال ـت ــرش ــح م ـج ــددًا
ألن «ح ـظــوظــي مـثـلــي م ـثــل غ ـي ــري...
وال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـبــدالــي بــالـنــائــب
عقاب صقر ليس سوى حكي جرايد»
على ما يقول لـ«األخبار».
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت األولـ ـ ـ ـ ــى ،ي ـش ـب ــه وض ــع
الـ ـن ــائ ــب ع ــن م ـق ـعــد األقـ ـلـ ـي ــات نـبـيــل
دو ف ــري ــج (ن ـق ــل امل ـق ـعــد ال ــى ال ــدائ ــرة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى) وض ـ ـ ــع م ـ ـجـ ــدالنـ ــي ل ـج ـهــة
ال ـك ـســل ال ـن ـيــابــي امل ـت ــواص ــل م ـنــذ 17
عامًا .وبالتالي ،فإن بقاءه في مقعده
غ ـيــر م ـح ـس ــوم ،وي ـت ــوق ــف ع ـلــى دعــم
«املستقبل» له باألصوات التفضيلية
أو ال ـت ـخ ـل ــي ع ـن ــه مل ـص ـل ـحــة ال ـن ــائ ــب
س ـيــرج طــورســرك ـي ـس ـيــان أو ال ــوزي ــر
جان أوغسبيان.
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ـ راشـ ـي ــا ،يهتز
مقعد الروم األرثوذكس تحت أنطوان
سـعــد ،الـنــائــب منذ  2005على الئحة
ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي .إذ إن ت ــرش ــح
نائب رئيس مجلس الـنــواب السابق
ً
إي ـل ــي الـ ـف ــرزل ــي ،مـ ـث ــا ،س ـيــرجــح كفة
األخير ألن التيار الوطني الحر قادر
ع ـل ــى رفـ ـ ــده بـ ــاألصـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة
الكافية للفوز ،فيما ستتركز أصوات
االشتراكيني التفضيلية على املرشح
وائل أبو فاعور ،ال على سعد .واألمر
نفسه ينطبق على النائب أمني وهبي
الـ ــذي ل ــن يـتـيــح ل ــه ال ـق ــان ــون النسبي
ال ـت ـن ـعــم ب ـح ـس ـنــات ال ـس ـت ــن .إذ يبلغ

بين الموصل والدوحة
عامر محسن
للمرة األولــى ،كانت ّأيــام الحصار و«مناطق الحظر ّ
حني زرت املوصل ّ
الجوي»؛
ّ
بشكل شبه ّ
يومي ،وكان
املدينة
محيط
في
األميركي
يران
وكنت تسمع صوت الط
ٍ
ّ
ـان تتصاعد حني تضرب
في وسعك ـ من أطـ
ـراف املدينة ـ أن تــرى أعمدة الــدخـ ّ
القاذفات موقعًا في ّ
الصحراء .حينها ،كما اآلن ،كان الطيران األميركي يقتل بال
رهبان فيه ،من
دير في شمال العراق وقتل
ٍ
سبب ،ويرتكب أمورًا من نوع قصف ٍ
أن يعرف أكثر العالم باألمر ،أو تحصل ادانــة ،أو حتى اعتذار  -ناهيك عن
دون َ
أن يعاقب أحـ ٌـد على قتل األبــريــاء .اليوم ،عــادت هذه الطائرات لتقصف املوصل
ّ
أحياء في املدينةّ ،
ً
نفسها هذه ّ
وتدمر أكثر
املرة ،وتهشم ـ بالتعاون مع «داعش» ـ
املدينة القديمة.
ّ
ّ
ٌ ّ
علق صديق بأنه ،رغم االرتياح لتحرير املوصل من «داعــش» ،فإنه من العسير
مدن مثل املوصل وحلب ،حني يكون ثمن التحرير
على املرء أن «يفرح» بتحرير ٍ
حرب لم تكن إجبارية،
في
قضوا
شباب
شهداء
آالف الضحايا األبرياء ،ومثلهم
ٍ
وتترك املعركة أجمل مدنك وأعرقها ركامًا ّ
مدمرًا .خرجت املوصل من الحرب
وقد خسرت ،الى جانب الكلفة البشرية ّ
واملاد ّية ،بعضًا من ّ
أهم معاملها التي طاملا
ّ
شكلت ّ
هويتها وطابعها :من موقع «الـنـمــرود» الــذي يعود الــى فجر الحضارة
ً
ّ
البريطانيون .ما يثير االستفزاز أكثر،
وصــوال الى الجسر الحديدي الــذي بناه
ّ
أضاف الصديق ،هو أن تصبح عواصم مثل الدوحة وابو ظبي والرياض تتحكم
بمصائر عشرات املاليني من العرب ،وتشعل الحروب في بالدنا ،وتساهم في
زجاج وبالستيك (من
إحراق مجتمعاتنا وحواضرنا فيما هم يبنون مدنًا من
ٍ
ً
ّ
هنا ،لو كــان ال بـ ّـد من خيار ،لكان من األفضل لو أننا «انهزمنا» بــدال من هذا
ً
«االنتصار» ،وكانت جيوش الخليج هي التي ّ
تحرر دبي ،مثال ،بعد أن أصبحت
ركامًا منهوبًا).
ّ
ّ
بالنرجسية التي تمارسها بعض النخب املشرقية تجاه
املسألة ال عالقة لها
ّ
شعب مختلفّ ،
شعب والخليجيون ٌ
(كأنهم ٌ
وكأن الخليج «صحراء
الخليج
شعوب ّ
ً
ّ
وقحط وتخلف» فيما املشرق اليوم يمثل منارة للحضارة واالنسانية) .املسألة
ّ
تتعلق حص ّرًا بطبيعة أنظمة الخليج ،ونخبها الحاكمة وسياساتها ودورها في
ّ
فرع من عائلة)
بالدنا؛ وتتعلق ّبمفهوم العدل واملنطق ،وأنه ال يجوز لعائلة (أو ٍ
تدمر حياة املــايــن ،وتـمـ ّـول تخريب البالد من ليبيا الــى العراق،
تحكم بلدًا أن
ويـصـ ّـدر إعالمها الحرب ّاالهلية والكراهية مثلما ترسل مخابراتها شحنات
ً
ّ
ّ
الـ ّـســاح .هــذا الـحــال ليس ال ص ــورة مصغرة عــن الــنـظــام الـعــاملــي ،تجري على
ّ
تستمر.
مستوى املنطقة ،وال يجوز لها أن
ّ
العربية
الحرب االهلية
ّ
النفطية ،كتابًا
كتب األكاديمي كريستوفر دايفيدسون ،عام  2012وقبل األزمة
بأن ممالك الخليج هي على طريق االنهيار ،بل ّ
يحاجج فيه ّ
وإن استفحال أزماتها
ّ
هو مسألة قريبة ،ستحصل خالل أقل من عشر سنوات .زار دايفيدسون الخليج،
وتعرف الى ّالنظام واملجتمع واملسؤولنيّ ،
ودرس في االماراتّ ،
سنوات ّ
وقرر،
وعاش
ٍ
ّ
ّ
ببساطةّ ،أن هذا النظام وأشباهه من املستحيل أن يستمر .فصل دايفيدسون
عقود ،أزمات
العديد من املجاالت التي تراكم فيها هذه الحكومات الريعية ،منذ
ٍ
ّ
بنيوية لن تلبث أن تواجه موعد دفع فواتيرها؛ من سوق العمل والعجز عن تنويع
ً
االقتصاد وصوال الى الديمغرافيا والعمالة األجنبية والنظام السياسي والعالقة
مع املحيط (يقول دايفيدسون ّإن الجيل الجديد من أمراء الخليج ال يلتزم ،كآبائه،

سياسة «تصالحية» تسعى الى تحييد املنطقة عن شؤون الخليج وليس الهيمنة
ّ
عليها ،وتكتفي بالتدخل عبر املال واملساعدات واإلفساد ،بل ّإن جيل األبناء ال
ّ
ّ
شعوب تحيط بهم وتفوقهم
سياسات عدوانية ومدمرة مع
يستنكف عن اتباع
ٍ
ٍ
عددًا بكثير).
ّ
ٌ
حكم ناجحة
مشاريع
بناء
على
قادرة
غير
حكومات
لدينا
ه
أن
هي
املصيبة ،اذًا،
ٍ
ومستدامة ،وبــاد ّ
متقدمة وحصينة ،وال هي تتركنا في حالنا أو تقيم حدودًا
ٍ
وترعى حرمةّ .
ولكن هناك عنصرًا في ّاملعادلة ال يذكره دايفيدسون وهو يشرح
اقتصاد
عمق املشكلة في أنظمة الخليج .حني نتكلم على تنويع االقتصاد أو بناء
ٍ
العمال وتشغيلهمّ ،
ناجح أو تدريب ّ
فإن املسألة (كما في خيارات السياسة) ال
ٍ
تقتصر ببساطة على «خيارات خاطئة» أو يمكن أن ّ
تفسر عبر سياسات الهدر
ً
ّ
ّ
ٌ
بنيوي هنا :بصرف النظر عن حاجات السعودية ،مثال،
عنصر
والفساد .هناك
وإمكانتها ،هل يمكن أن ّ
ّ
سعودي يأخذ بزمام
بحاكم
واشنطن
تقبل
أن
ل
نتخي
ٍ
ً
ّ
ّ
سيادية ،وينفق عائدات النفط فيّ الداخل بدال من
الوطنية ،ويطلق تنمية
الثروة
ّ
ّ
االستيراد وشــراء الــســاح ،وينشىء صناعات محلية مستقلة عن الشركات
ّ
الغربية ،ويصنع سالحًا ّ
ّ
ويصدره ملن يشاء؟
متقدمًا بنفسه ،ال تتحكم به اميركا،
ٌ
(باملناسبة ،هــذا يسير لو كانت هناك ارادة ،نظرًا للموارد السعودية وعالقات
اململكة بالعالم ،بل ّإنــك ق ـ ٌ
ـادر ـ نظريًا ـ على شــراء شركة ســاح عاملية كبيرة،
بجزء من ثمن إحدى
بحجم «ساب» السويدية أو «جيات» ّو«تاليس» في فرنساٍ ،
الصفقات الكبرى التي يعقدها الحكام السعوديون مع اميركا ،وهذه الشركات
تصنع ّكل أشكال ّ
السالح).
املقصد هنا هو ّأن طبيعة العالقة مع الغرب ،ومصالح اميركا وبنية النظام في
ّ
ّ
سيادية؛
سياسيات
الخليج ،تمنع هذه الدول من حل مشاكلها العميقة أو اعتماد
ٍ
ّ
ٌ
ّ
يصل الــى الحكم
ولــو خــرج ـ فرضًا ـ قائد خليجي استقاللي ّالنزعة ،فهو لن ّ
ً
أو ستخلعه واشنطن وحلفاؤها .من هنا ،فإنه من العبث أن تتوقع «اسـتــدارة
ّ
حتى أن ّ
ّ
تؤدي التناقضات بينها الى
ناصرية» لدى األنظمة الحاكمة في الخليج ،أو
االبتعاد عن املحور األميركي واشراف واشنطن .املوضوع ليس خيارًا .في األزمة
ً
ّ
و«تحوالت»،
الخليجية القائمة ،مثال ،يمكنك أن تنسى كالم اإلعالم عن «تقاربات»
ً
فأميركا تملك ورقــة الحسم :يكفي ،مثال ،أن تعطي واشنطن الضوء األخضر
ً ّ
ّ
وموافقة حتى يحصل تغيير للنظام في ّالدوحة ،أو توضع قطر ـ مثل البحرين
ّ
يقوم أحـ ٌـد في العالم بمعارضة أو ممانعة هذا
ـ تحت
الوصاية السعودية ،ولن ٌ
ّ
بشكل ّفعال ،ولن يحصل قتال ّومقاومة .القطريون ،قبل الجميع ،يعرفون
الواقع
ٍّ
هذا الواقع جيدًا وهذه األزمة لن تزيد ال من التصاق األنظمة ّ
بالراعي األميركي
وضماناته.
ّ ّ
النظرية القائلة ّ
ّ
ال أطرف من ّ
بأن الفارق بني
خليجي ال
نظام
نظرية
«استقطاب» ّ ٍ
ّ
الخليجيني هو أنها تدعم «الشعوب» والديمقراطية و«الربيع»،
قطر وخصومها
فيما الباقون يقمعون الشعوب ويقتلون الـثــورات .هــذه مسألة وقائع بسيطة:
حركات شعبية في وجه أنظمة في
الدوحة ،على طول املنطقة العربية ،قد دعمت
ٍ ّ
أماكن ،ودعمت األنظمة في أماكن أخــرى ،تمامًا مثل كل دولـ ٍة رئيسية في هذا
ّ
اإلطار .العامل الوحيد الثابت في سياسات
النزاع ،وال مجال للمفاضلة في هذا ّ
ّ
قطر في املنطقة هو ليس دعم الشعب (ال إن كنت تفترض أنك انت «الشعب»)
ّ
بل ببساط ٍة دعــم «اإلخ ــوان» في كــل مكان ،من سوريا الــى تونس ،ســواء كانوا
ّ
ٌ
حكامًا منتخبني أم ميليشيات .وحــن لم يكن لهم حصان في الـحــربّ ،مولوا
ُ
ّ
ّ
ميليشيات سلفية وطائفية .اآلن األوراق كشفت والحرب وقعت واملوصل ،مثل

ّ
(واملعبرة) التي قالها
حلب وغيرها كثير ،يتصاعد منها ّالدخان ،واملقولة الشهيرة
أمير قطر ّ
السابق ـ وخرجت في «ويكيليكس» ـ عن طبيعة عالقته بمحور املقاومة
(«يكذبون علينا ونكذب عليهم») هي ّ
نظرية ،أعتقد ،انتهت صالحيتها.
عن الذاكرة والحقيقة
ّ
ّ ّ
ً
ويبرر كل الحروب
مع نهاية املعركة مباشرة ،انطلق اإلعالم الخليجي ـ الذي يغطي
األميركية في منطقتنا ،ليصنع ّ
حداد على تحرير املدينة ،تحت دعوى الحزن
جو ٍ
ّ
على األضــرار والضحايا (هذا بعد أن دعموا قيام «داعــش» في العراق ،وفرحوا
الحتاللها املــوصــل ،واألرشـيــف مــوجــود) .املثير في األمــر هو ّأن أكثر الهجوم
ّ
يتركز على «الحشد الشعبي» على ّالرغم من حقيق ٍة بسيطة ،وهي ّأن «الحشد»
ٌ
لم يشارك مطلقًا في معارك املوصل ،واستلمت املواجهة وحــدات معروفة من
ّ
الجيش العراقي ،ومــن ّ
العراقية
ينسق مع األميركيني وطيرانهم هي الحكومة
ّبرئاسة حيدر العبادي (وملن يريد أن يعرف موقف «الحشد» من ذلك فما عليه
ّ
ال أن يستمع لقادته ،كأبو مهدي املهندس الذي ّ
كرر مؤخرًا ،للمرة األلف ،أنهم ال
ً
ّ
ّ
يريدون التدخل األميركي وال يحتاجونه ،وهم يتهمون األميركيني مباشرة بدعم
«داعش» والسعي الى إطالة أمد الحرب واألزمة في العراق).
يهاجمون امـيــركــا الـتــي قصف جيشها املــوصــل وضــرب
بمعنى آخ ــر ،هــم ال
ّ
احتلت املدينة ّ
وفجرت معاملها وسبت نسائها وعاملت
أحياءها ،وال «داعش» التي
أهلها كالعبيد ،وال ّ
يهتمون حتى بتركيز الهجوم على الجيش العراقي والحكومة
ٌ
ٌ
ّ
(والنظام السياسي في العراق هو هدف سهل ،ومستحق ،لالنتقاد والهجوم) .بل
ّ
هم يبثون غيظهم على «الحشد» تحديدًا ـ ّربما ألنهم يعرفون دوره في هزيمة
ٌ
مشروع «داعــش» ـ تمامًا كما حصل منذ أسابيع ،حني خرج تحقيق صحافي
وتعذيب على يد القوات العراقية
انتهاكات
أملاني في «دير شبيغل» يزعم حصول
ٍ
ٍ
الوحدة
ـم
ـ
س
ا
ـوح
ـ
ض
ـو
ـ
ب
ـرح
ـ
ش
ـد
ـ
ق
التقرير
كاتب
فــي املــوصــل .على الـ ّـرغــم مــن ّأن
ّ
ّ
التي كان يرافقها ،وهي من الجيش العراقي ،فإن اإلعالم الخليجي ـ الذي تلقف
ّ
التقرير بحماس ٍة وحبور ،بصرف النظر عن مضمونه ومصداقيته ـ استخدم
ً
ّ
ّ
الحادثة مـجـ ّـددًا ليتهم «الحشد» (بــل أنــه ،بــدال من مواجهة حقيقة الرعب الذي
ّ
ٌ
بثته «داعش» في املجتمع ،واالعتراف بدورهم في ما حصل ،تظهر نظريات في
ّ
ّ
ّ
ّ
«وهم» ،وحج ٍة شيطانية لتدمير
اإلعالم الخليجي تدعي بأن
«داعش» كانت مجرد ٍ
ّ
املوصل ،وأن «الجثث لم تظهر» ّ
وآالف من الشهداء ،ومئات
كأن أشهرًا من القتال،
ٍ
ّ
ّ
السيارات املفخخة ،كانت ًكلها من فعل أشباح).
هــذا الــواقــع يعكس عالمة ّ
معبرة (بعيدًا عن ســؤال الصدق والـكــذب و«النزاهة»
ّ
ّ
اإلعالمية) ،وهي ّأن نخب الخليج تعرف عدوها الحقيقي ،وأن «الحشد» ونموذجه
هو التهديد الفعلي لها ،ال األميركيني وال «داعش» وال الحكومات ،وهو الذي يقدر
ّ
على هزيمة مشاريعها في املنطقة ووضع ٍّ
حد لها ـ ظل أن يفهم من يستشهد
شباب «الحشد» ألجلهم وألجــل حمايتهم ،باملثل ،من هو صديقهم الحقيقي.
األساس اليوم ،فيما «داعش» يطلق زفراته األخيرة على أرضنا ،أن نصون الذاكرة،
ّ ّ
وأن نتذكر كل من شــارك في الحرب علينا ،ليس بهدف االنتقام واالقتصاص
ٌ
ّ
طبيعي وشرعي ،باملناسبة) ،بل لكي ال يتشابه ما بعد الحرب مع ما
شعور
(وهو
ّ
ّ
كان قبلها .وعلينا أن نتذكر ،قبل كل شيء ،الشهداء الذين قضوا وهم يبارزون
ـدر كالح.
احـ ّـدى أبشع الحركات التي أنتجها تاريخنا ،وينقذوننا جميعًا من قـ ٍ
والشهداء الحقيقيون ،في لبنان كما في العراق ،ال يحفظ ذكراهم في العادة غير
ّ
أهلهم ورفاقهم ،ومن يكمل عنهم ّالدرب ،وتتجاهلهم النخب وتهملهم ـ هذا إن لم
ٌ
ٌ
وتأكيد على ّ
سمو الشهادة.
تنبذهم ـ وفي ذلك شرف لهم،

