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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 !بالَحراك يتالعبون... لبنان في ورجاالتها أمريكا ،والمماطلة بالمذهبية

 دائرة من مكلف   حكومة   رئيس عن السياسية الطائفية أمراء عقل ليتمخض ،ا  يوم الستني على يزيد ما راكالح  على مر قد ها
 إىل هيل ديفيد السياسية للشؤون األمريكية اخلارجية وزير مساعد لوصو  وعشية األمريكية، اجلامعة رجاالت منو  ،هانفس الكم
 وحكومة   تارة ، اختصاصيني حكومة بني وتغريداته تصرحياته تتلعثم الذي دياب، حسان! أمريكا عداوة يزعمون ممن وبدعم   لبنان،
 !أخرى ساعة   -األمريكي سيدهم برضا- بوهجل الذين الطوائف أمراء ويساير ساعة ، راكالح  يساير! أخرى تارة   الطوائف كل ترضي

 حتالف بداية   يقودها املضادة"، "الثورة يشبه ما عرب راك،بالح  أمريكا تتالعب بل السياسية، الطائفيةو  املذهبية أمراء يتالعب
 هذا دورا  مؤقت ولو يوينته! شيعة" شيعة،" مذهبية   هتافات   الشارع يف وتعلو وإضعافه، راكالح  تلتشتي ،وأحالفهم وأمل اهلل حزب

 تيار "بتضحياته" يتاجر الذي يقودها سنة" "سنة، أخرى ذهبية  م هبتافات   يصرخ خرأ شارع   ليقوم! التسمية معا  تزامن الشارع
 نانلب يف ورجاالهتا أمريكا استطاعت السياسية، الطائفية أو املذهبية بنبذ راكالح  به نادى ما أن النتيجة لتكون! وأحالفه املستقبل

 !األرض على الناس بني استخدامهو  تفعيله إعادة

 الشرائية القوة ضرب مغفلني ،اللرية مقابل الدوالر صرف سعر فرق لعبة والصرافون والبنوك لبنان مصرف يدير هذا، كل وفوق
 أن ظان   يظن فهل الدوالر، أمام اللرية صرف سعر اخنفاض تثبيت أمام الطريق وممهدين ،ا  تقريب الثلث مبقدار الناس أيدي بني للمال
 !؟ليةما هندسات   املسماة املالية التالعبات هذه عن بعيدون لبنان مصرف وحاكم أمريكا

 :إلى فيه وجهدهم أنفسهم من بذلوا الذين والناس راك،الحَ  ننبه هنا، من

 يف الزعماء هؤالء دماء تسيل فال اد،الفس عروش على املرتبعني الزعماء إال تنفع ال اليت املقيتة املذهبية إىل االجنرار عدم -
 .املقيتة الصدامات هذه يف الشوارع يف الناس دماء تسيل بل ،صراع هكذا

 على ورجاالهتا أمريكا متارسها واليت وأمثاهلا، والتشكيالت التسميات هبذه ،الوقت ومترير التخدير عمليات من الذر -
 .الفاسدة السياسية والطبقة الفساد وحماربة السياسية الطائفية نبذ أساس على قام الذي العفوي حمتواه من إلفراغه ،راكالح 

 وتبين الفاسدة، السياسية مكوناته بكل الايل اللبناين الكيان شكل من باالنتهاء راك،الح  هلذا واضح   خط   تبين ضرورة -
 .شؤوهنم رعايةب هتتم بل الناس، دماء مص على تعتمد ال سليمة   وسياسية   اقتصادية   منظومة  

 مشاكل بوصفها املشاكل مع تتعامل اليت املنظومة تردد ، وال وجل   دون الربانية، املنظومة لتبين راكالح  ندعو ؛املنعطف هذا وعند
 سبحانه اهلل من الل فهي ،اإلسالم منا  دقيق فصيال  ت التحرير حزب فصلها اليتو  اللون، أو العرق أو الدين عن النظر بغض إنسانية  

 معاجلة يف الرأمسالية تالتطبيقا فساد العملي بالواقع ثبت وقد سيما وال وعيشهم، وحياهتم الناس ُيصلح مبا األعلم العاملني، رب
ِري َعن   َأع َرضَ  َوَمن  ﴿ العاملني رب اهلل وصدق... األزمات  ﴾.ا  َضن ك َمِعيَشة   َله   فَِإن   ِذك 
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