
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الطائفية الفتنة وفتيل اللبنانية األحزاب
 !السياسية الطبقة بقاء يخدمان

 لغري وتوجيهها احَلراك ملوجة ركوب يف - السياسية واجلهات اللبنانية األحزاب من جمموعة   دعوة وقع على لبنان، يف الشارع احتقن
 قيام يف متثلت طائفية ، بفتنة   ممتزج   صدام   إىل الشارع يف ذلك لينقلب لبنان، يف إيران حزب سالح نزع إىل - املعيشية املطلبية وجهتها

نَه   ِإذ  ﴿ عنها اهلل رضي عائشة السيدة املؤمني أم بشتم متمثل   ُمبي   بِإفك   األتباع، اجلهلة بعض  مَّا بَِأف  َواِهك م َوتَ ق ول ونَ  بِأَل ِسَنِتك م   تَ َلقَّو 
َسب ونَه   ِعل م   بِهِ  َلك م لَي سَ   صاحبه والشيعة(، )السنة البلد أهل من مكوني بي توتر إىل األمور لتتطور ،﴾َعِظيم   اللَّهِ  ِعندَ  َوه وَ اً َهيِّن َوَتح 
 تُفهم، أن مشعلوها يريد هكذا أو أهلية ، حرب   أتون يف دخل البلد وكأن خصوصاً، وحميطها بريوت العاصمة يف نار، وإطالق وفر   كر  
 .والناس الشارع بريد عرب املتبادلة الرسائل سياق يف

 عيد مبناسبةِ  رسالة   املرة، هذه بدأها أحالمهما، أضغاث تناسب تشكيلة   إىل البلد سحب الطرفي حماولة يف متجددة   قدمية   أزمة  
 واجتماعي سياسي عقد إنشاء ووجوب ائف،الط واتفاق الوطين امليثاق "وفاة عن قبالن، أمحد املمتاز اجلعفري املفيت لسان على الفطر،

 اللبناين املاروين البطريرك أعقبه أمل، وحركة إيران حزب عن رافض   موقف   أي يصدر ومل ،"الطائفية الصيغة "بإسقاط مطالباً  جديد"،
 ال وأن وجيشها هاوشرعيت الدولة بقيادة الكيان هذا عن الدفاع الواجب "من: بالقول م31/5/2020 األحد عظة يف الراعي، بشارة

 وشد   جتييش   يف لبنان"، على للقضاء ذريعة   إىل النظام تطوير عملية تتحول أن": - قوله حبسب - رافضاً  "بالسلطة مكون   أي   يستأثر
 يف واملعادون املسلمي من الَعلمانيون ذلك يف يشاركهم الكيان، هذا يف مكتسبهم عن للدفاع ألوانه، باختالف املسيحي للعصب

 .إيران حلزب ذاته الوقت

 بقي وما وأوالدهم، وأهلهم أنفسهم على خوفاً  للناس، املخيفة الذكريات لتبقى أصاًل، اهلزيل الكيان هذا يف اهلزيل، املشهد ينتهي
 متعاقبة ، ات  حلكوم خرقاء سياسات   بسبب البلد، جتويع يف والسري اللبنانية، اللرية هبوط أزمة يف قيمتها فقدت اليت أمواهلم، فتات من

 .دوالر مليار املائة حافة المس َدين   حتت يرزح البلد جعلت

 البلد في الناس عموم الناس، أيها

 الذي الطائفي، بنيانه على يبقوه أن الفاسدون سياسيوه يريد الذي البلد، فنجان يف زوبعةً  إال ليس وتسمعونه، ترونه ما إن  : أولً 
 اليقي، علم يعلمون هؤالء وكل عيشكم، لقمة حساب على الغنائم، أتباعهم وعلى عليهم تدر عةً مزر  ويبقيه مكتسباهتم، على حيافظ

 هو وها عوكر، يف مبنً  من الكيان، هذا تدير اليت أمريكا، وخباصة   أسيادهم، بأيدي بل بأيديهم، ليست كيانه، وطبيعة البلد، شكل أن  
 إيران، أي فلكها، يف والدائرة أمريكا بي واحد، الباطن ألن إيران، مع اتفاقها ظاهر أمريكا تنجز أن مرتقبي جيلسون وأحزابه، لبنان

 .سراهبا وراء والالهثي وأتباعها وعمالئها أمريكا معطيات وفق بالبلد، سيسريون كيف ليعرفوا

 االستقرار أشكال من شكل   أي   الو  ألهله، مصلحة   أي حيقق ال ووطناً، بلداً  املسمى اهلزيل الكيان هذا: ونكررها نقوهلا: ثانياً 
 متر ال كيف احلصر، ال املثال سبيل على مؤخراً، وانظروا... الطائفية قسمته بسبب ذلك وكل واالجتماعي، واالقتصادي السياسي
 أن جيب ألنه إال يء  لش ال نعين، سلعاتا كهرباء ، حمطة تُزاد وكيف الكفاءة، على بناءً  وليس الطائفي، التقسيم بوابة عرب إال التعيينات

 من مزيداً  هذا كلف ولو! املنظور املدى يف األقل على هلا، حباجة   البلد ألن وليس نصرانية، وحمطة   )شيعية (، وحمطة   )سنية (، حمطة   تكون
 !!!العام وماهلا الدولة خزانة على الد ين



 
 موقع الخالفة                   ع إعالميات حزب التحريرموقع جريدة الراية                          موق           إلعالمي المركزياموقع حزب التحرير                        موقع المكتب     

       tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                          www.htmedia.info                      www.khilafah.net 

 البلد أهل من المسلمون، أيها
 ألسنتكم، منها فلتسلم سيوفكم، منها سلمت لقد! مجل؟ وال فيها لكم ناقة ال شيعة(،-ة)سن تارخيية   أزمات   يف تعيشون مىت إىل

 يقارب ما عليه مضى أمر   على بعض رقاب بعضكم فيضرب يقودونكم، جلدتكم، أبناء من الفاسدين هبؤالء عهد   حديثي لستم فإنكم
 فتشعلون وجتييشكم، لشحنكم للفتنة، املوقظي والدمار، راباخل على املعتاشي الفاسدين، الساسة من اللئام يستخدمها عام، ألف

 اهلل رسول وصفهم كما ألهنم، نعم، سهولة، بكل هكذا أنفسكم"، "اضبطوا: ذاهتم الساسة لكم يقول مث! حراماً  دماً  وتسفكون صراعاً 
َها  ،َلى َأب  َواِب َجَهنَّمَ عَ اة  د عَ »: عنه اهلل رضي اليمان بن حذيفة يرويه الذي احلديث يف وسلم، وآله عليه اهلل صلى َمن  َأَجابَ ه م  ِإلَي  

 .«َويَ َتَكلَّم وَن بِأَل ِسَنِتَنا ،ه م  ِمن  ِجل َدتَِنا» :الَ قَ  ؟ِصْفُهْم لََنا ،يَا َرُسوَل الل هِ  :قُ ْلتُ  ،«اَقَذف وه  ِفيهَ 

 كل عنها يدافع اليت عليهم، اهلل رضوان وصحابته م،والسال الصالة وعليهم عليه بيته وآل نبينا وأعراض حبرمات نستهي ال نعم،
 رسول يا: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي  إىل رجل   جاء الضالي؛ الفاسدين حلسابات ليس لكن، وطائفة، ملذهب   التفات   غري من تقي   عاقل   مسلم  
ي ًة، ويقاتل غضباً، يقاتل أَحَدنَا فإن   الل ه؟ سبيل يف القتال ما الل ه، : فقال قائماً، كان أن ه إال رأسه إليه رفع وما: قال رأسه، يهإل فرفع محَِ

 ...«َمن  قَاَتَل لَِتك وَن َكِلَمة  اللَِّه ِهَي ال ع ل َيا فَ ه َو ِفي َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ »

ِلِمينَ ا َسمَّٰىك م   ه وَ ﴿  وضع ومن تعدى، عمن لبحثت لة ،ودو  حكم   للمسلمي كان ولو )شيعًة(، وال )سنًة( ال ،﴾قَ ب ل   ِمن ل م س 
 له تسول من كل وردعت، وحاسبت لعاقبت مث األرض، أقصى يف كان ولو كافراً، أو كان مسلماً  نشرها، أو الثقافات، هذه مثل

 .وحرماهتم املسلمي على التعدي نفسه

 العقالء واألسياد والمشايخ العلماء أيها ثم
َمَثل  »: والسالم الصالة آله وعلى عليه النب حلديث مصداقاً  ينقطع، ال األمة هذه يف اخلري أن وتطمئن تبشر أصوات   خرجت لقد

ر  َأم  آِخر ه   ،أ مَِّتي َمَثل  ال َمَطرِ  َرى َأوَّل ه  َخي    للعمل وتنتبهوا اجلذرية، غري األعمال غبار عنكم تنفضوا أن األوان آن قد لكن،... «َل ي د 
 رأيها، اخلليفة اإلمام يُوحد النبوة، منهاج على راشدة   خالفة   إسالمية   دولة   إلقامة العاملي األمة، لوحدة عامليال مع اجملدي  اجلادي  اجلذريي 

 !تنتظرون؟ فماذا وخارجياً، داخلياً  عليها يعتدي من كل يد على ويضرب بينها، من اخلالف ويرفع

 حل   من ليس بل الناس؛ بأمن والعبث النائمة، والفنت احلاصل، تشرذمال وهذا عموماً، املسلمي الدب ملشكلة حل   من ليس وختاماً،
 تغيري   قيام إال حل   من ليس وأتباعه؛ ولعمالئه له هنباً  والعباد البالد جعل وحماوالته ال َم قيتة، وعنصريته وجشعه الرأمسايل العامل ملشكلة
 والعباد البالد حترر بنهاره، ليله واصالً  التحرير، حزب هلا يعمل اليت النبوة، منهاج على راشدة   خالفة   إسالمية   دولة   يف متمثل   جذري ،

 .وأتباعه وعمالئه املستعمر الكافر من

 أصله، إىل الفرع فيعود خصوصاً، الشام بالد ومع عموماً، األمة مع هذا، التغيري بركب يلتحق أن إال لبنان، ملشكلة حل   من وليس
 اإلسالم، شرعة بعدل مسلمي، وغري مسلمي البالد، هذه ساكنو فينعم وأهله، اإلسالم سلطان وحتت مي،املسل دولة يف نضراً  غصناً 

 .﴾اً َقرِيب َيك ونَ  َأنَعَسى  ق ل   ه وَ َمَتى  َويَ ق ول ونَ ﴿ املستعمر، الكافر الغرب يأيت أن قبل طويلة ، ألعوام   هبا نعمت اليت

 التح رير ح زب                                                                     ه1441 شوال من عشر الثامن
 لبنان ولية               م9/6/2020

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

