
 الرحيم الرمحن ا بسم

 ...التاسع انتفاضته يوم في لبنان

 وباحلقوق الفساد، دبحاربة ادلطالب لبنان، يف الشعيب احَلراك انطالق على أيامٍ  تسعة م52/01/5102 اجلمعة اليوم متر
 إسقاط إىل اتادلطالب ووصلت - سنةً  ثالثني استمرت متتاليةٍ  حكوماتٍ  عرب الدولة أمهلتها اليت - للناس األساسية
 على قائمٍ  كيانٍ  يف نوعو، منًا جديد يعد أمرٍ  يف احلاكمة، واألحزاب الزعماء من السياسية الطائفية ورموز احلكومة،
 !تأسيسو منذ وادلذىبية الطائفية

 كانت ام إهنا: مؤلفها يقول خياليٍة، إصالحيةٍ  بورقةٍ  ادلتظاىرين بني لصورتو ملمعٍ  بني التقليديون، السياسيون فكان
 نفسو ُمظهرٍ  بني: األدوار بتوزيع أو... احلريري سعد احلكومة رئيس حالة يف كما التظاىر، حق لو الذي الشارع لوال لتكون

 إقناع وحياول احلكومة يف باقٍ  أو... جعجع بقيادة اللبنانية القوات حالة يف كما احلكومة، من وزرائو باستقالة احَلراك مع
 متوعدٍ  مهددٍ  وبني ؛...جنبالط وليد بقيادة االشًتاكي التقدمي احلزب حالة يف كما ،اً مع االستقالةو  معو باخلروج احلريري
 خطابٌ  ىو الواقع، ىذا وآخر ا، نصر حسن بقيادة ا حزب حالة يف كما ادلعادلة، وتغيري األمور وعظائم بالثبور

 وأن لتطويٍر، حباجةٍ  النظام أن إىل فيو أشار ،م52/01/5102 اخلميس ظهر بعد اجلمهورية رئيس من مباشٍر، غري مسجٌل،
! احلايل احلكومي بالوضع النظر إعادة الضروري من وأنو! الفساد دبحاربة ادلطالبني أول من وأنو! الساحات من يتم ال التغيري
 .احلكومة من ادلقدمة اتاإلصالح ورقة على وأثٌت - !منها ليس كأنو - السياسية بالطبقة الثقة فقدت الناس أن إىل وأشار

 مع مطالبها تتقاطع اليت ادلدين، باجملتمع يعرف بات ما مؤسسات ستاٍر، خلف من ولو الواقع، ىذا يف ويُلحظ
 الساحاتِ  يف ذلك انعكس حبيث! َعلَماين حكمٍ  ومنوذج بدولةٍ  بادلطالبة عليها تزيد لكنها احلقوق، لناحية الناس مطالبات

 أحد النور، ساحة وساحتها طرابلس، كمدينة البلد يف أساسيةٍ  مدنٍ  وأعراف طبائع األمور ىذه فتخال ولو وأىازيج،اً رقص
 !احَلراك ىذا يف التجمعات أكرب

 بدعم: تقول واشنطن من تصرحيات فخرجت صمت، بعد وبريطانيا، وفرنسا كأمريكا الكربى، الدول تكلمت مث
 األوسط الشرق جريدة يف جاء كما األمريكية، دارةاإل يف كبري دلسؤول وُنسب! االقتصادية اإلصالحات

 نشرت فقد فرنسا، أما. األرض" على جيري ما نقرر لن ولكن اإلصالح، ندعم اإلدارة يف "حنن: قولو ،م52/01/5102
. ..لبنان تطورات تتابع أزمة خلية الفرنسي الرئيس إنشاء... " كتاهبا ألحد مقالة ويف ،م52/01/5102 يف النهار جريدة

 سعد الوزراء رللس لرئيس الدعم باريس تقدمي كيفية يف رأيها على للوقوف... أوساط مع ببريوت اتصاالهتا وباشرت
 النهار جريدة يف جاء كما الربيطانية، السفارة ونشرت. "...سيدر مؤمتر منذ جهوده رافق الذي الفشل رغم على... احلريري

 اإلصالحات تنفيذ جيب... لو االستجابة جيب الذي ادلشروع، غضبو عن اللبناين الشعب أعرب... " م52/01/5102
 .عاجٍل" بشكلٍ  الضرورية

 وضحنا أن وبعد شرعنا، علينا ديليو الذي الناس دلصاحلًا تبني ؛األساسية بحقوقكم المطالبون المتظاهرون الناس أيها
 ىو حراككم، من الثاين األسبوع دخول مع تبيانال فإن القهر، من عانيتم ما لشدة انطالقكم عفوية احَلراك أيام أول من
 :فنقول احلاجة، وقت عن البيان تأخري جيوز وال حاجة، وقت فهو علينا، لكم حق  
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 يطيقون فال قلوهبم، على سيطر واحلكم السلطة من االنتفاع فإن مواقفهم، يف غرابة فال التقليديون، السياسيون أما
 ما اليت أمريكا وخباصةٍ  أسيادىم، بإذن إال حركةً  يتحركون ال ألهنم انتخبوىم، الذين اسالن بذلك طالبهم ولو منهما، اخلروج
 .عليها قاموا اليت ومنظومتهم انبذوىم بل استثناٍء، دوناً مجيع فانبذوىم... ادلنظور ادلدى يف الفاسدة الطبقة ىذه تريد زالت

 يف وىم أزمة، تعقبها أزمةً  إال عندىم َخَلفَ  فما قبلكم، كربى دولٌ  جربتو واقعٍ  إىل ينقلكم ىذا َحراككم ذبعلوا ال مث
! الشايف العالج وكأهنا الَعلَمانية، الدولة إليو، نقلكم ادلدين اجملتمع مؤسسات رباول الذي الواقع ىذا ،5151 أزمة ارتقاب

 يف تربز بدأت حىت اافظ، اوطبعه اجملتمعات ىذه كيان وحرف خلرق الدويل، اجملتمع من مدعومةٍ  منهجيةٍ  زلاوالتٍ  يف
اً أمر  يكون أن يستحق ما عياذلم، وقوت وأجسادىم وقتهم من الناس فيها يبذل ثورة يف تكون أن ينبغي ال أمورٌ  ادلظاىرات

 .فيو ىزل الاً جادّ 
 الطبقة ىذه على سيُبقي الذي اإلصالح، مصطلحات عن خيرج ال فكالمها أمركم، ترقب اليت الكربى الدول وأما
 ىذه زمام وأحكمت أمرىا، استوى فإذا هبدوء، فُتربزىا األرض، على البديلة القيادات تنضج ريثما الفاسدة، السياسية
... الباب من خرجت إن الشباك من لبالدنا للدخول الدول ىذه فتعود النواة، نبذ التقليدية القيادات نبذت القيادات،
 ربكم جديدٍة، بوجوهٍ  لكن مقدراتنا، على السيطرة مشوار ليكملوا اىم،وترع تصنعهم َمن واحذروا الدول، ىذه فاحذروا
 .ذاهتا الفاسدة بادلنظومة
 ذبعلوا فال ورجاالتو، الفاسد الواقع رفض يف األمام إىل خطوةٌ  وىذه والتغيري، للتعبري الطريق ىذا اخًتمت قد ؛الناس أيها

 بوجوهٍ  ادلنظومة، وىذه النظام ىذا إنتاج فتعيدوا حكمو، وطريقة ،النظام شكل يف نفسو، األليم الواقع إىل تعيدكم هنايتو
 ىذه البالد وانتمائها التارخيي. واقع يناسب ال دبا والقيادة، التفكري يف الغريب النهج ربمل جديدةٍ 

 الكربى ادلظلمة أصحاب أنكم سيما وال والظلم، القهر ورفع األساسية حباجاتكم ادلطالبة ذبعلوا ال ؛المسلمون أيها
 األحوال لقوانني وصوالً  "الَعلَمانية"، احلياة عن الدين وفصل ادلدنية، الدولة مثل من سقيمةٍ  دلعاجلاتٍ  مدخالً  البلد، ىذا يف

 الذي احلق صوت وإسكات ُىويتكم، ومسخ مسح بذلك يراد فإمنا وغريىا، اجلنسية ادلثلية وتشريع وادلواريث، الشخصية
 ...الناس عموم الناس، بني احلاكمة ىي ا شريعة جلعل ترفعونو
 إظهار على والعمل العوجاء، اخلطوط أمام ادلستقيم اخلط برسم االستمرار - الضغوطات كل برغم - األصل إن
 احلياة باستئناف ىو ذلك سبيل وأن فقط، ادلسلمني وليس اإلنسانية، مشاكل حلل الصاحلة الوحيدة وأهنا اإلسالم، شريعة

 ادلسلمني، بالد يف اليوم حىت وجودىم، فكان ادلسلمني، غري كنفها يف عاش اليت الدولة... إسالميةٍ  دولةٍ  يف اإلسالمية،
 ،﴾ا  َزُهوق َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإن  ﴿ وزىوتو الباطل اشتداد يهولنكم وال... رعايتهم وُحسن عليهم اإلسالمية الدولة زلافظة بسبب

 واالقتصادية السياسية للحلول وامتالَكو معاجلاتو، ورقي   والفساد، للظلم الماإلس رفضَ  وأظهروا أصالتكم، على فحافظوا
 التغيري إرادة أظهروا الذين الناس عموم بني إجياده على واعملوا عندكم، التنبو نقطة ىذا اجعلوا... كافةً  للناس واالجتماعية

 ﴾.تَ ْعَلُمونَ  أَنُتمْ وَ  اْلَحق   َوَتْكُتُموا ِباْلَباِطلِ  اْلَحق   تَ ْلِبُسوا َوَل ﴿
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