
  أيها املسلمون يف لبنان
  الذي متارسه الدولة حبق املخيماتأنتم آمثون لسكوتكم على الظلم 

  
يهود حلشدهم يف أرض  إىل شذاذ اآلفاق ة واإلقليمية بتسليم أرضهميمنذ أن وقع أهل فلسطني ضحية للمؤامرة الدول

حشروا يف ن ديارهم وأمواهلم بغري حق لُيفقد أخرجوا م. اإلسراء، وهم يقاسون اإلذالل ومرارة التـرحال وشظف العيش
  .يف خميمات لبنانخميمات ال تتوفر فيها أدىن متطلبات الكرامة اإلنسانية، والسيما 

ومل يقتصر األمر على التشريد وضياع السكن وشظف العيش، وكأن هذه املعاناة ال تكفيهم، فإذا بالتدابري السياسية واألمنية 
أو على " الدميوغرايف"ية تفاقم مأساهتم، فقد عوملوا بوصفهم أجانب يشكلون خطراً على التـركيب اليت تعتمدها األنظمة العرب

إذ وقع هؤالء الالجئون ضحية األعراف . األنظمة احلاكمة، وكانت أحوال الالجئني أسوأ ما كانت عليه يف هذا البلد لبنان
ية خطراً على ما ّمسوه بالتوازن الطائفي، فأخضعتهم السلطة لقوانني الطائفية وانقساماهتا، إذ وجدت فيهم بعُض الطائفيات السياس

  .حترمهم أبسط احلقوق اإلنسانية، كحق العمل والتكّسب يف عدد من املهن، مث استحدثت قوانني حترمهم حق التملّك
 خميم النهر الباردذا البلد، وقع التابعة لطريف النزاع يف هاحمللية واإلقليمية ) !األمنية( اللئيم بني األجهزة النزاعيف خضم و

ية اخلبيثة اليت تفتق عنها ذهن بعض املتصارعني، بأن حيشد عشرات الشبان املتحمسني من بلدان عدة يف املخيم رضحية العبق
 همّرد أهل املخيم ودمرت دورهم، واألنكى هو حتميلفكانت النتيجة أن ُش.  ورقة ضغط أمنية على الفريق اخلصمتخذهملي

منذ سنتني ونصف السنة مرارة يعانون   سكان املخيموها هم !! معاملة اجلناةمعاملتهمية املؤامرة اليت كانوا ضحيتها ومسؤول
اجز و عند حيدخله إال بعد وقوفه ساعات ذليالًيسمح له أن مح له بالعودة إىل داره أو بقية داره ال ومن ُس. التشريد والتهجري

ر بتأشريات الدخول املفروضة على العابرين للحدود املصطنعة داخل أرض  بتصريح يذكّه إالفتيش، وال يسمح له بدخول دارالت
  .وها هي سائر املخيمات تعيش حتت احلصار ويؤرقها كابوس تكرار مأساة النهر البارد. األمة الواحدة

 واحد حىت اآلن، وبدل نب حجر سلسلة الوعود بإعادة إعمار املخيم، مل ُي على انطالق السنةوبعد مضي سنتني ونصف
 أقدم التيار الوطين احلر يف خطوة الستعراض العضالت الطائفية على ،عملية اإلعمار وإيواء املشردين دفعأن تتضامن اجلهود ل

بأن مجيع املتابعني   اآلثار اجملاورة ملنطقة اإلعمار، علماًتعطيل أعمال إعادة البناء من خالل دعوى قضائية بذريعة احلفاظ على
 فإذا هبا . أن هذه اخلطوة حتدوها الدوافع الطائفية اليت يسموهنا بعبارة خمففة التوازن السكاين أو الدميوغرايفيدركون متام اإلدراك

  . البؤساء بعد مأساة تدمري املخيمجرمية جديدة ترتكب حبق هؤالء
  :أيها الناس

 املخيمات وغريهم هو جمموعة املفاهيم واألعراف هايلأإن القابع وراء هذا التمييز العنصري الذي يقاسيه الالجئون من 
 كَرَّْمَنا َولَقَْد :اليت تتعارض كلياً مع الشرع اإلسالمي الذي حفظ كرامة اإلنسان، فقال تعاىلاملعتمدة يف هذا البلد، ووالقوانني 

ـُٰهْم مَِّن  ـُٰهْم ِفى ٱلَْبرِّ َوٱلَْبْحِر َوَرَزقَْن ـُٰهْم َبِنى َءاَدَم َوَحَملَْن ـِٰت َوفَضَّلَْن ففكرة الوطنية اليت صّنفت  . كَِثٍري مِّمَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيالًَعلَٰىٱلطَّيَِّب
قيت بني لبناين الناس على مقياس احلدود السياسية واألقطار املصطنعة اليت أقامها االستعمار يف بلدنا، أدت إىل هذا التمييز املَ

ريا  وبات أهل سوالكويت أهل فلسطني أجانب يف لبنان وبات أهل لبنان أجانب يف أمسىف... وفلسطيين وسوري وعراقي



اجلنسية اللبنانية وعوملوا بوصفهم  من حيمل أوراق اكتسبهحلقوق اليت ا ارم الالجئون من فلسطني منفُح... أجانب يف األردن
  .مقيمني أجانب

وقال  ، ٱلُْمْؤِمُنونَ ِإْخَوةٌِإنََّما : أمة واحدة، فقال تعاىل املسلمنيتعارض مع اإلسالم الذي جعلإن فكرة الوطنية هذه ت
منه عضو تداعى له سائر    اشتكى    مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا « :عليه الصالة والسالم

ٱلَِّذيَن َو: وقد امتدح اهللا تعاىل األنصار الذين آووا إخواهنم املهاجرين إليهم من مكة وغريها، فقال. »اجلسد بالسهر واحلمى
ـَٰن ِمن  لَٰى أَنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم  مِّمَّآ أُوُتواْ َوُيْؤِثُرونَ َعَحاَجةً ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ َيِجُدونَ ِفى ُصُدوِرِهْم قَْبِلِهْمَتَبوَُّءو ٱلدَّاَر َوٱِإلَمي

ـِٰۤئَك ُهُم ٱلُْمفِْلُحونَأُْوفَ ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه َوَمن  َخَصاَصةٌ  لبنان يف تعاطيهم مع إخواهنم من أهل  مسلمووهكذا جيب أن يكون. لَ
اليت قسمتها رف بشرعية سايكس بيكو فلسطني، فهم ليسوا ضيوفاً علينا، بل حنن وإياهم نعيش يف بالد املسلمني، واليت ال نعت

 .كيانات مصطنعة
 هم اآلخربعضهم وحيرم بعضاجلنسيات، فيعطى الناس منح إن القوانني واألعراف الطائفية اللبنانية أدت إىل االنتقائية يف 

وهذه . فة دون أخرىنسبون إىل طائبناء على ما يسمونه التوازن الطائفي، ما يؤدي إىل إيقاع الظلم حبق الناس جملرد أهنم ُي
 فبينما ترتفع أصوات مطالبة مبنح اجلنسية اللبنانية .الطائفية السياسية هي من أعظم مظاهر الظلم والتمييز العنصري يف هذا البلد

تمكينهم من ل  لغته،ن آباء بل من أجداد هاجروا من هذا البلد منذ أجيال وانقطعت كل صلة هلم به حىت نسوامأناساً ولدوا 
  . من أدىن حقوق الكرامة اإلنسانيةرم أجيال ولدت وعاشت يف هذه البالد حتيت يف االنتخابات،التصو

 بناء سالم رعايا هلم كامل حقوق الرعاية، كل الناس املقيمني إقامة دائمة يف دار اإلعّدأما الشرع اإلسالمي فقد أمر بأن ُي
رعيتها باعتبارها كتلة إنسانية واحدة، إىل ألن الدولة اإلسالمية تنظر ،  مسلمني غريعية للدولة سواء أكانوا مسلمني أمعلى التاب

   ...وأوليست مكونة من عرقيات أو وطنيات أو مذاهب 
هم من حق الرعاية اليت يتمتع هبا محلة اجلنسية ئني من فلسطني وأبنائ حلرمان الالجهمبعضإن الذريعة اليت يتذرع هبا 
ذلك . بشكل من األشكالوال الوقوف يف وجه خمططات التوطني، وهذه ذريعة غري مقبولة اللبنانية هي التمسك حبق العودة و

وإمنا قضية فلسطني هي قضية أرض إسالمية .  مأساة الالجئني من مفاعيلهاتأن قضية فلسطني ليست قضية الجئني، وإن كان
 ومن مث إعادة املمتلكات والدور املسلوبة إىل اغتصبها اليهود مبعاونة الدول الكربى، فالواجب هو إعادة فلسطني إىل األمة،

بقوا حيث هم، ألن أرض املسلمني واحدة ال تفّرق بينها حدود شاؤوا أهلها ومتكينهم من العودة إليها، فإن شاؤوا عادوا وإن 
م اليت يتمتع هبا وإن العمل على إرجاع احلقوق املسلوبة إىل أهلها ال يربر حرماهنم من حقوقه. مصطنعة وطنية كانت أو قومية
أن يذهبوا إىل صناديق االقتراع، ولبنانية النسية اجل أن حيملوا أوراق  هو الالجئنيوإن آخر ما يهّم. سائر إخواهنم يف سائر البالد

إال أهنم بكل تأكيد يتطلعون إىل أن يعاملوا بالسوية مع سائر إخواهنم الذين حيملون أوراق اجلنسية يف حق األمن والتعليم 
  .عاششؤون امللطبابة والسكن والعمل والتملك وسائر وا

إن االضطهاد والتنكيل والتمييز الذي ميارس حبق الالجئني من أهل فلسطني : لذلك نقول بكل وضوح وصراحة وصرامة
 يف  قبل عقاب اهللا تعاىل،وأبنائهم هو جرمية عظيمة جيب أن يوضع هلا حد على الفور، بل وأن يعاقب مرتكبوها يف الدنيا

  .يٍمِل َس بقلٍبى اَهللاَت أَْن َمالّ ِإ ونَُنال َب َو مالٌفُعْن ال َيوَمَياآلخرة، 
  زب التحريرح هـ                                                                                   ١٤٣٠ من شوال ٢٤
  والية لبنان                                                     م                                ٢٠٠٩من تشرين اول  ١٢


