
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 من القمة العربية األوروبية

 احلريري "يُبشران" ابلتجربة املصرية!!!

، دولًة عربيًة وأوروبيةً  50انعقدت يف مدينة شرم الشيخ يف مصر القمة العربية األوروبية األوىل، مبشاركة 
ريري، على هامش القمة، قال للرئيس سعد احل اً تصرحي 25/2/2019وقد نقلت الوكالة الوطنية لإلعالم يف 

فيه: "... مكافحة اإلرهاب تكون على عدة أصعدٍة، هناك جزء منها أمين، وهناك جزء آخر يتطلب منا أن 
ما بيننا لتحسني حياة املواطن العريب، الذي هو األساس. وأان أرى أن  نطور أنفسنا واقتصاد بالدان ونتعاون يف
املقام األول. وعندما زرت مصر اليوم وجدهتا غري ما كانت عليه قبل هذا ما يركز عليه الرئيس السيسي يف 

سنتني أو ثالث، وهذا أمر يرفع الرأس، وهو ما سنقوم به حنن أيضا يف لبنان. إن التعاون األمين بني لبنان 
، إن كان على صعيد املخابرات أو املعلومات أو مكافحة اإلرهاب، وهذه األمور قائمٌة اً ومصر كبري جد

 سنستمر هبا إن شاء هللا...".و 

وإننا ُنساِئُل الرئيس سعد احلريري، أيُّ بشارٍة هذه اليت تبشران هبا، بنقل التجربة املصرية إىل لبنان؟! أهي 
 بشارٌة أم وعيٌد وهتديٌد؟!

إنَّ التجربة املصرية بقيادة السيسي، ال يكاد خيتلف عليها اثنان يف مدى إخفاقها، ومدى ما يعانيه 
ب املصري على الصعد السياسيِة واالقتصاديِة واألمنيِة كافًة... فها هو الرئيس السيسي يعمل مع أركان الشع

ليضمن البقاء يف السلطة،  لكم، اً الوضعي الذي جتعلونه نرباس دولته على قدٍم وساٍق من أجل تعديل الدستور
أي ملدٍة رائسيٍة اثلثٍة! بل حىت سنة  ،2022على رأس السلطة التنفيذية واملؤسسة العسكرية، ملا بعد سنة 

 ! أهبذه تبشران اي سيادة الرئيس؟!2034

؟ 2014يونيو /حزيران 4أم تبشران ابقتصاد مصر الذي يرزح حتت الغالء والفاقة، منذ تويل السيسي يف 
البنزين من  ، وارتفع لرتمصرايً  اً جنيه 17.99، ارتفع ليصبح مصرايً  اً جنيه 6.69إذ بينما كان الدوالر يعادل 

جنيهاٍت،  7مراٍت من واحٍد إىل ، بينما تضاعفت أسعار املرتو سبَع اً جنيه 6.75إىل  اً جنيه 1.85
تريليون جنيه  1.4... عالوًة على ارتفاع الدَّين الداخلي من اً جنيه 50جنيهاٍت إىل  8سطوانة الغاز من أو 

مليار دوالر!!!... ابلفعل اي  82.9دوالر إىل مليار  34.5تريليوانت جنيه، والدَّين اخلارجي من  3.6إىل 
سيادة الرئيس سعد احلريري قد وجدَت مصر غري ما كانت عليه قبل سنتني أو ثالث، حسب قولك! أهذا هو 
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 األمر الذي يرفع الرأس؟! وهذا ما ستقوم به لتحسني حياة املواطن العريب كما صرحت!

حبسب قولك! اي سيادة الرئيس،  اً أما يف النواحي األمنية، والتعاون األمين واملخابرايت القائم، بل الكبري جد
يف زهرة عمرهم،  فما زالت دماُء أبناء مصر مل جتف، وما زالت أعواُد املشانِق منصوبًة هناك، قتلْت شباابً 

يهدأ، وما زال غضب حىت أرابب "حقوق  ، وما زال أنني الزوجات ملوثكلْت أمهاٍت، ويتمت أطفاالً 
اإلنسان" يف العامل مل ينتِه على وضع مصر األمين املزري، ووضع التعذيب يف سجوهنا ومعتقالهتا!!! هللا أكرُب اي 
سيادة الرئيس إن كان هذا ما تبشران به... وأبناؤان ما زالوا يف سجون الدولة اللبنانية بال حماكماٍت، طالت 

 والوعود االنتخابية الكاذبة، مث تبشرهم وتبشران ابلتجربة املصرية األمنية! عليهم السنونَ 

نذيُر شؤم، وإهنا ملصيبٌة ستِحلُّ على لبنان وأهله، أن َتستنسَخ جتربة  -وهللا  -إنَّ هذه البشارات هلي 
لة، إال فيما ينفُع السيسي ونظامه، وكأنه ال يكفي لبنان وأهله ما هم فيه من ضيٍق وعنٍت وفساٍد وغياٍب للدو 

 ألف فرصة عمٍل! 900، عقب مؤمتر سيدر، 2018زعماءها، ولعلها مثل الذي بشرَت به يف نيسان 

مث اي سيادة الرئيس، بدل أن تتعمَق يف فهم أحكام اإلسالم الرابنية، يف السياسِة واالقتصاِد واألمِن، 
 نظاٍم، لتطبق جتربته على لبنان. نراَك تبحث عن أسوأوَتعمَل على تطبيقها، وتُنهي األزمة اللبنانية من جذورها، 

 من األمة اإلسالمية، يف ظل حكم اإلسالم، يف اً إنَّ حل األزمات يف لبنان يكون إبعادته إىل أصله، جزء
نَُّكُم احلْايااُة َلا ت اُغرَّ فا  ِإنَّ واْعدا اَّللَِّ حاق   َيا أاي ُّهاا النَّاسُ ﴿إبذن هللا  اً خالفٍة راشدٍة على منهاج النبوة، وهو كائٌن قريب

نْ ياا  ﴾.واَلا ي اُغرَّنَُّكم اِبَّللَِّ اْلغاُرور الدُّ
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