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  أرواح األبرياء اآلمنين مجزرة مجرمة جديدة تحصد

 !مشكلة أمنية أم أزمة آيان ونظام؟
   

اء ولتتخذ من            ضحايا واألبري دًا من ال ع مزي د لتوق ذا البل ال زالت التفجيرات المجرمة تتوالى في ه
وقد اتسم انفجار طرابلس    . لبلد وخارجه دمائهم حبرًا للرسائل المتبادلة بين أطراف الصراع داخل هذا ا         

ى        . اليوم بقدر آبير من اإلجرام، إذ سقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى           دًا عل اهدًا جدي ما ينتصب ش
  . مدى إجرام األطراف المتصارعة على أرض هذا البلد

د     اء                  : ويعود السؤال من جدي ة تتخذ من دم ة والخارجي سياسي المحلي  إذا آانت أطراف الصراع ال
ة في صون أمن                       زة األمني أين دور األجه ادل الرسائل والضغوط، ف الناس وأمنهم ومصائرهم أداة لتب

ل                  ! الناس ومصالحهم؟  ذا الصراع، ب ادين ه سها أحد مي زة هي نف ذه األجه الجواب بكل أسف هو أن ه
ا هو ش                 . أحد أدواته  ان آم أن عشرات   وبالتالي فإن الجناة في هذه الجريمة المروِّعة سيبقون طي الكتم

  .الجرائم األمنية والسياسية التي شهدها لبنان منذ أآثر من ثالث سنوات
ين         " المحاصصة"تأتي هذه الفاجعة في اليوم التالي لنيل حكومة          ى صفقة ب الوطنية الثقة المبنية عل

صارعين ريقين المت راء    . الف ة إج ذه الحكوم ة ه ى أن وظيف ع عل ه الجمي ق في ذي يتف ت ال ي الوق ذا ف ه
ي                         انتخ ة الت ادين الحمالت االنتخابي ة هي أحد مي ذه الحكوم ي أن ه ابات نيابية في الربيع القادم، ما يعن

والواقع أن المشكلة أساسًا ليست مشكلة أمنية وليست         . تخوضها األطراف داخل الفريقين المتصارعين    
  .ةانتخابية وال حتى معاشية، وإنما هي أزمة آيان فاشل ونظام مهترئ ذي بنية متهافت

ان      . فحين انتهت مدة رئيس الجمهورية السابق بقيت سدة الرئاسة فارغة شهورًا طويلة            ل آ ومن قب
ان أن            الوزراء الممثلون إلحدى الطوائف انسحبوا من الحكومة وأعلنت المعارضة التي تقود نصف لبن

ان                  ة في لبن الي ألي سلطة تنفيذي اق ا    . الحكومة غير شرعية، وأنه ال وجود بالت د اتف لدوحة، انُتخب    بع
دة، ومضى شهر ونصف                      ة جدي شكيل حكوم ة وت تقالة الحكوم رئيس جديد للجمهورية، ما استدعى اس

ة    شكيلة الحكومي ة الت يس الحكوم ن رئ ل أن يعل شهر قب صّرف   . ال ا ت ستقيلة خالله ة الم ت الحكوم آان
ة بقيت ه   . األعمال، أي ال تملك اتخاذ أي قرار سياسي ذي أهمية  ة   وبعد تشكيل الحكوم ضًا حكوم ي أي

ذي                           وزاري ال ان ال أخر في صياغة البي سبب الت ة ب ال الثق تصريف أعمال ما يقرب من شهر قبل أن تن
ارك                              شهد مع واب، لي ان في مجلس الن ذا البي شة ه د وقت مناق م امت دة، ث آان مدار معرآة سياسية جدي

دان حرب         . آالمية وصلت حّد الشتائم والكالم النابي      ة مي ين أعضائها،      وستكون هذه الحكوم سياسية ب
ة في األشهر            . ألنها حكومة محاصصة يسّمونها سخفًا حكومة وحدة وطنية        ذه الحكوم ام ه وسيكون أم

تفتح                      ات التي س ذه االنتخاب م إجراء ه القليلة المفترضة لعمرها إنجاز قانون االنتخابات النيابية، ومن ث
م إال   معرآة َقَبلية جديدة في هذا البلد المسكين، ويا ويل أهل          هذا البلد من معرآة االنتخابات التي ال يعل

ام               . اهللا تعالى ما ستجلبه على البالد والعباد       د أم د من جدي وإن قدِّر لهذه االنتخابات أن ُتنَجز سيكون البل
ة                      : دوامة جديدة  ة ثق ان وزاري وحمل دة وبي ة جدي د لحكوم يس جدي ة وتكليف رئ تقالة الحكوم ... من اس

الة وتكليف وتشكيل وبيان وزاري وجلسة ثقة وآل استحقاق ومحطة دستورية             وبين آل انتخاب واستق   
ة                 شتائم المتبادل يتقلب أهل لبنان على نار الفتن واالقتتال والتفجيرات ومعارك الشوارع والزواريب وال

  !فهل هذه دولة؟... على الهواء وإثارة الضغائن واألحقاد والعصبيات



ى                  وم عل اس، بحيث تق إن السلطة السياسية في أعراف جميع العقالء إنما وظيفتها رعاية شؤون الن
ة، أي المجتمع               ك الدول وال  . تنفيذ القوانين واألنظمة التي ارتضتها الجماعة السياسية التي أقامت تل إذ ل

اب، ولكانت شؤون ال                اس فوضى دون     السلطة السياسية لتحوَّل المجتمع إلى فوضى وإلى شريعة الغ ن
ام ه       . انتظ ق أعراف ع وف يم المجتم اس وتنظ ؤون الن ة ش ي رعاي ا ف دى نجاحه اس بم ة يق اح الدول فنج

دان للصراع              . وقناعاته ومقاييسه  ى مي سام وإل وتر والفوضى واالنق ى مصدر للت فإن تحولت السلطة إل
  !غ وجودها؟وما مسو! بين التيارات والقوى المسماة سياسية، فكيف يمكنها ادعاء الشرعية؟

اس                 امع للن والء ج الي ال وجود ل ة، وبالت المشكلة في لبنان معقدة، فما من مجتمع ترتكز عليه الدول
ا هي مزرعة                  . حول هذه الدولة   ضائية، إنم شريعية أم ق وأجهزة هذه الدولة في لبنان، تنفيذية آانت أم ت

لحصص فيها، من مناصب ومراآز     تتنافس القبائل التي يسّمونها طوائف على االستهام والتنازع على ا         
ل               . ووظائف وأموال  اء القبائ فالدولة في لبنان في أحسن أحوالها شاهد زور على المحاصصة بين زعم

نهم   صراع بي دان لل ا مي وء أحواله ي أس ة، وف وى   . اللبناني د للق ا صندوق بري ع أحواله ي جمي ا ف ولكنه
  !فهل هذه دولة؟.  وفيه تودع وفيه تفتح وتقرأاإلقليمية والدولية، فيه ُتكتب الرسائل بالدم والبارود،

لم فنعمت              ه وس إن آانت الدولة ُجنَّة ُيتقى بها ويقاَتل من ورائها آما وصفها الرسول صلى اهللا علي
دام                     اتهم باألق اس وحرم ا آرامات الن داس فيه الدولة، وأما إن آانت غنيمة يتصارع عليها القراصنة وت

  .فلتذهب إلى مخلفات التاريخ
ة          :أهل لبنان يا   ا هي معرآ ودًا له  إن المعرآة الدائرة في الشهور القادمة والتي تتخذ من دمائكم وق

م         دمائكم؟ أم أنك م وب اجرين بك داء المت تلبون ن ل س راع، فه ناديق االقت ي ص واتكم ف زاز أص ى ابت عل
وى ا ي صراع الق اد ف بالد والعب ذي يوظف ال ن ال ائفي العف ام الط ذا النظ تعلنون رفضكم له ة س إلقليمي

  !والدولية؟
سلمون ا الم م     :أيه اعكم وعق ساد أوض درآوا ف ى ت ي وآالم حت اة ومآس ن معان تحتاجون م م س  آ

ي                       ! األنظمة التي تحكمكم؟   ه الت ة دولت م اإلسالم وإقام م إال حك ذ لك ألم يأن لكم بعد أن تدرآوا أنه ال منق
ه؟           تم في ذي أن يم ال ه وسيطرته والجح اليف العمل    ! تخلصكم من حضارة الغرب وعمالئ وا أن تك إعلم

  .إلقامة الخالفة ال تعدل معاناة يوم واحد في ظل األنظمة العميلة الفاسدة
ى رفض آل                    :أيها المسلمون  م وإل  إننا ندعوآم إلى نبذ آل المشاريع التي ال تستند إلى شرع ربك

ل للحل   ى العم م إل ستنهض هممك ا ن ن جوع، آم ي م سمن وال تغن ي ال ت ول الت صاف الحل الجذري أن
اهرة عدوآم،                      م ومبعث عزآم، وق الوحيد، أال وهو حمل الدعوة إلقامة دولة الخالفة، فهي فرض ربك

  .ومحررة أرضكم، وفيها وحدها يجمع شملكم وهي منارة الخير والعدل في ربوع العالم
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