
 ْسم هللا الرمحن الرحيمب

 مهرجاانت الغناء والرقص املنظَّمة سياسيًّا يف لبنان
 رسالة خبيثة ورقص على جراح أّمة ذبيحة

مما لفت النظر وافُتعلت لو ضّجة مبتذلة يف األسابيع األخرية يف لبنان، كثرة مهرجاانت الغناء والرقص يف كافّة املناطق. وما زاد من 
رمسية وسياسية كوزارة السياحة والبلدايت كانت راعية هلا أو مشاركة فيها، األمر الذي أعطاىا صبغة العمل استفزازىا أن سلطات 

 السياسي املنظَّم، وأّن وسائل اإلعالم ابلغت يف الرتويج هلا، حبيث خّصصت هلا قسًما من وقت النشرات اإلخبارية للنقل احلّي املباشر!
جتاوزت اللهَو الفردي إىل العمل السياسي واأليديولوجي الذي تقوم عليو السلطة السياسية وتسّخر ما رسم صورة أّن ىذه املهرجاانت 
 ون أكثر فاعلية وحتقيًقا للغاية.لو أجهزة الدولة وأجهزة اإلعالم ليك

ت تلك املهرجاانت، وإّن من أكثر ما استفز شرحية واسعة من أىل لبنان تلك التصرحيات السياسية واإلعالانت الرتوجيية اليت واكب
وجو من مثل أّن أىل لبنان حيّبون احلياة، وأّن صيدا عّّبت عن ىويّتها وحقيقتها، وأّن طرابلس أثبتت انفتاحها واعتداهلا، وأّن ىذا ىو ال

 احلقيقي ألىل لبنان!!!

ا يتحّصالن بكثرة اللهو والغناء إّن ىذه الشعارات املفعمة ابلسّم فيها ما فيها من التلميح إىل أّن احلياة احلقيقية والسعاد ة إَّنَّ
ص والرقص واالختالط والتهّتك... وابلتايل حيمل إشارة إىل أّن من يلتزم أحكام الشرع، فيحرِّم اجتماع الرجال والنساء على الغناء والرق

 !ال يعرف معىن احلياة وال السعادةوالتهّتك والغزل، ال حيسن العيش و 

ا جتري على مرمى حجر من أر  تُرتك  ااجمازر هأىلها ليل ّار، ويشارك فيها َوممَّا يثري االمشئزاز يف  ّّ  ىذه املهرجاانت الصاخبة أ
ًجا مرتزقة جمرمون من لبنان، بل وتشارك أجهزة السلطة يف لبنان يف مالحقة أىلها اهلاربني من القتل وبراميل املوت، وتزّجهم أفواًجا أفوا

م يف معتقالاها، إما الاّهامهم عمعاداة طايية سوراي، وإما اجمّرد أّم سسوريون ال حيملون أوراقًا ثبوتية!!!  ما يف السجون وتنّكل هبم وتعّذهب
ا رقص على اجلراح واجلماجم واألشالء، وأّن من ينّظمها يشمت هأىل لبنان الذين تدمع أعينهم يومًيا مل ّّ ا يرسم صورة هلذه املهرجاانت أ

نكاية بكّل من يصّر على أخّوة اإلميان والعقيدة العابرة هم وإخواّم وراء احلدود امللعونة، ويقول هلم: ىذا يرونو من مآٍس يف أىل
وفضاًل عن ىذا، حيّق لنا أن نسأل السؤال البدىي الذي يوافقنا عليو ّكل عاقل مهما  .للحدود السياسية اليت رمسها الكافر املستعمر

 خاَلَفنا الفكَر والرأي:

أجهزة السلطة السياسية يف لبنان عما يتوّج  عليها من رعاية الشؤون الواجبة والضرورية، حّّت مل يبَق سوى أن تلتفت  ىل قامت
 إىل تنظيم مهرجاانت الرقص والغناء؟! بل ولتنفق عليها من بعض الصناديق العاّمة وميزانية وزارة السياحة!!!

سياسية قد ختّلت عن رعاية شؤون الناس يف كّل النواحي، وأّن األزمات إّن الواقع الذي ال خيفى على أحد أّن السلطة ال
واملعضالت ااجمتمعية بشّّت أشكاهلا تتفاقم يوًما بعد يوم. ويكفي مثااًل على ذلك أّن بعض ىذه املهرجاانت جتري بني تالل النفاايت 

 املنتشرة على مساحة واسعة من البالد!

 اي أىل لبنان:
 سبة، ندعوكم مجيًعا إىل التعّرف على املعىن احلقيقي للحياة والسعادة:إنّنا يف ىذه املنا
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إّن احلياة الدنيا ىذه اليت نعيشها اآلن ىي مرحلة من مراحل رحلة اإلنسان الطويلة، فقد أودعو فيها هللا تعاىل حلكمة أرادىا، وىي 
ونواىيو، فيشبع حاجاتو ويرائزه الفطرية وفق النظام الذي شرعو عّز أن يَ ْعُمَرىا وفق أوامره ونواىيو، فيسرّي أعمالو وفق أوامره سبحانو 

 ادة.وجّل لو، فيكون قد مزج املاّدة ابلروح، فال ىو يرق يف ماّدة احلياة الدنيا وزخرفها، وال ىو ىجرىا بذريعة االلتفات إىل الروح والعب

 تعاىل الذي خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس بو نفسو وىو فإن ىو عاش احلياة الدنيا على ىذا النحو انل سعادتو فيها، ألن هللا
أقرب إليو من حبل الوريد، شرع لو النظام الذي ينظّم سلوكو ويعاجل مشكالتو بوصفو إنسااًن يتطّلع إىل النجاة والسعادة، فشرعو 

َها ََل تَ ْبِديَل ِِلَْلِق هللِا ﴿سبحانو ىو الذي يوافق فطرة اإلنسان، قال تعاىل:  يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة هللِا الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل يَ ْعَلُمونَ  تعاىل ونواىيو،  وعليو فإّن احلقيقة القطعية للسعادة ىي أن ُتَسريَّ احلياة هأوامر هللا .﴾َذِلَك الدِّ

فيطاع فيها هللا ورسولو يف كل تفصيل من تفاصيلها، فيستشعر اإلنسان رضوان ربّو عّز وجّل، فالسعادة ال تكون إاّل ابلشعور بنيل 
 رضوان هللا تعاىل.

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا مَيِْشي ِبِو يف النَّاِس  ﴿ :قال سبحانو ًتا فََأْحيَ ي ْ َها َكَذِلَك َأَوَمْن َكاَن َمي ْ َكَمْن َمثَ ُلُو يف الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَارٍِج ِمن ْ
َواْعَلُموا َأنَّ  اَي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِل َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكمْ ﴿وقال سبحانو:  .﴾رِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ زُيَِّن لِْلَكافِ 

َمْن َعِمَل صاِِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحياًة ﴿وقال عّز وجّل:  ،﴾ُل بَ ْْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِو َوَأنَُّو ِإلَْيِو ُُتَْشُرونَ هللَا َُيُو 
 لسماوات واألر  َخاِلًدا فيها أبًدا.. وفوق ىذه السعادة الدنيوية يكون قد انل ما ىو أعظم وأبقى، سعادًة يف جّنات عرضها ا﴾طَيَِّبةً 

ا إشباع أكّب قدر من املتع اجلسدية احلسّ  ّّ ية، أّما إن ىو أعر  عن شرع هللا تعاىل وأىب إاّل اتّباع اهلوى وتصوير احلياة الدنيا على أ
ىذه احلقيقة ااجمتمع الغريب املعاصر الذي َشِقَي يف ىذه احلياة الدنيا وأورثو هللا تعاىل صدرًا ضيّ ًقا حرًجا. وأقرب دليل حّسي صارخ على 

تماعية، حَتَصََّل على أكّب قدر من املتع احلّسية وزخارف احلياة الدنيا وأسباهبا املاّدية، لكّنو مع ىذا كّلو حيفل ابألزمات النفسية واالج
 ة وأطّبائها يف العامل.ويشهد أعلى نسبة من حاالت االنتحار، على الريم من امتالكو أكّب عدد من العيادات النفسي

مّث بعد ىذا الشقاء يف ىذه احلياة الدنيا ينتقل َمن أعر  عن طاعة هللا تعاىل إىل شقاء مل يعرف مثلو من قَ ْبُل شقاًء، جهنم وبئس 
ُ َولِكْن كانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ ﴿املصري، ال ديوت فيها وال حييا،   .﴾َوما ظََلَمُهُم اَّللَّ

َلُو َمِعيَشًة َضْنكاً فَِإمَّا َيَْتِيَ نَُّكْم ِمّنِّ ُىدًى َفَمِن ات ََّبَع ُىداَي َفال َيِضلُّ َوَل َيْشقى * َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ ﴿ىل: قال هللا تعا
 .﴾َوََنُْشُرُه يَ ْوَم اْلِقياَمِة َأْعمى

 اي أيها املسلمون يف لبنان:
للحياة الدنيا، فال جيوز مع إديانكم ىذا أن تسّلموا قيادكم حلّكام خّبدتوىم، ال يعرفون للحياة  قد عرفتم من كتاب َرّبُكم ىذا املعىن

ا إاّل بركوب الدنيا معىًن إاّل املنفعة، وال يَ َرْون فيها سعادة إاّل نيل أكّب قسط من املتع املاّدية احلّسية، وال يعرفون طريًقا إىل طمعهم ىذ
طهم عليكم، وال يَ َرْون طريًقا إىل ىذه السلطة إال اببتغاء رضوان أسيادىم يف الغرب، بينما أنتم تنشدون ظهوركم ّو  أموالكم وتسلّ 

 سعادتكم اببتغاء رضوان رّبكم عّز وجّل عنكم... فأين ىم منكم؟! وأين أنتم منهم؟!
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