بسم اهلل الرمحن الرحيم

السالم والتطبيع والترسيم وإقامة العالقات مع كيان يهود الغاصب
مسميات لفعل واحد "خيانة اهلل ورسوله والمؤمنين"
مع تسارع وترية سري احلكام العرب لفتح خطوط التواصل مع كيان يهود الغاصب احملتل لألرض املباركة فلسطني ،حتت مسميات خمتلفة،
اهلدف منها تلبيس األمر على العقول ،خرج علينا لبنان ،وعلى لسان رئيس جملس نوابه نبيه بري ،أحد األطراف املمثلة ملا يُسمى "حمور املقاومة
مبسمى آخر لفتح قنوات التواصل مع احملتل الغاصب ،امسه ترسيم احلدود البحرية والربية!
واملمانعة" و"الصراع الوجودي مع يهود"ّ ،
وما زاد الطني بِلة ،تلك الكلمات اليت أطلقها رئيس جملس النواب حني أعلن باألمر ،حيث قال( :تدرك الواليات املتحدة األمريكية أن
حكوميت لبنان و(إسرائيل) ،)...وقال( :الواليات املتحدة واملنسق اخلاص مستعدان إلعداد حماضر االجتماعات ...وتق ّدم إىل لبنان
َي
و(إسرائيل) ،)...وقال( :حقنا سنأخذه ،وال نريد أكثر منه) ،يف سابقة هي األوىل من نوعها ،حيث مل يصف يهود بالكيان الغاصب ،أو احملتل ،أو
وج َع َل املسألة مسألة حقوق ،وكأن لكيان يهود احملتل الغاصب ح ّقا!
العدو الصهيوين ،بل كرر تسميته بـ(إسرائيل)َ ...
ليقوم بعد ذلك إعالم حزب إيران يف لبنان بتصوير األمر على أنه (خطوط محراء رمسها الرئيس نبيه بري ،)...و(الءات لبنانية ستبقى حممية
باملعادلة الثالثية :اجليش والشعب واملقاومة)! يف انفصال تام عن الواقع الذي يعيشه حزب إيران يف جنوب لبنان منذ سنة  ،2006لناحية إيقاف
أي عمل ضد كيان يهود ،وانشغال حزب إيران باحلرب ملصلحة نظام بشار أسد اجملرم يف سوريا ،ويف تغافل عن دور الوسيط األمريكي يف
املفاوضات لرتسيم احلدود ،والذي أدار األمر برمته منذ بدايته وحىت إعالنه ،مع أن الشعارات  -حىت األمس القريب  -كانت متأل األجواء بأن
أمريكا هي الشيطان األكرب!
إننا في حزب التحرير /والية لبنان نؤكد على:
 حترمي العالقة مع كيان يهود الغاصب احملتل ،ون ُع ّد كل املسميات هلذا العمل عناوين كاذبة ملعن واحد ،هو خيانة اهلل ورسوله واملؤمنني. حترمي تسليم رقبة األمة ،يف لبنان وغريه ،للغرب الكافر املتمثل بأمريكا وغريها. أنه ال حق لكيان يهود بأي شيء ،بل ال حق له بالوجود ،بوصفه كيانا غاصبا ألراضي املسلمني. وجوب حترير فلسطني ،كل فلسطني ،وإعادهتا إىل األمة اإلسالمية ،وإن ذلك لكائن بوعد اهلل تعاىل عما قريب ،بأيدي رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه ،مل يرهتنوا للغرب ،وال ألنظمة إقليمية فاسدة مفسدة؛ تقود هؤالء الرجال الرجال دولةُ اخلالفة على منهاج النبوة.
أما تراجع الكثريين عن مواقفهم املعلنة السابقة ،فهذا أمر غري مستغرب ممن تنطلق سياساهتم من غري أحكام اإلسالم ،ومن مسايرة الواقع! أما
مواقفنا ومواقف املخلصني من أبناء األمة ،ال سيما يف موضوع يهود ،فإهنا ثابتة عند قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :لَتُ َقاتِلُن
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