
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  ، وعمالء تحت الطلب"مافيات" زعماءتجار شعوب، 
  ھذه ھي الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان

  

د    ادة التموضع عن ات إع لم تكد االنتخابات النيابية األخيرة تنتھي في لبنان، حتى بدأت تظھر عملي
ذھبي عص اب تحريضي م ن خط ة، فم ية الداخلي ات السياس م الجھ اس معظ ف الن ن تخوي ت، وم بي مقي

رى أن الخطر ي ة ت ى الخطاب تبعضھم من بعض حتى أصبحت كل فئ ازت األخرى، إل ان إن ف دد لبن ھ
وطن ة ومصلحة ال دة الوطني عارات الوح ى ش وفيقي، وإل ھد ..الت ي المش ذه التحوالت ف و سبب ھ ا ھ ، فم

  !السياسي في لبنان؟
دأت مع من حلقات الصجديدة إن ھذه التحوالت ھي حلقة    دولي التي ب اق اإلقليمي وال راع أو الوف

وتراً  دوًءا أو ت ان ھ ة في لبن ع السياسة الداخلي ى واق رجم عل ذي يُت ان المصطنع، وال ذا الكي ذه . إنشاء ھ ھ
ي رة ھ والت األخي ة  التح ت محارب دما كان ة، فبع ي المنطق دة ف ة الجدي ة اإلدارة األميركي ة لسياس نتيج

ادة والعراق وأفغانست) اإلرھاب( ى إع ذه اإلدارة إل ان تأخذ األولوية في سياسة اإلدارة السابقة، توجھت ھ
م يكن  رسم سياساتھا الخارجية، ووضعت عملية السالم في الشرق األوسط من ضمن ھذه األولويات إن ل
في مقدمتھا، وأخذت تعمل على ذلك من خالل تھيئة أجواء المنطقة للسالم، إذ إن السالم يتطلب أن تكون 

ام كان أن أيار ثاٍن، ف ١٧وال يتحول إلى  يستمرلكي  ،دول الموقعة عليه مستقرةال تقارب آل سعود مع حك
سوريا بعد جفاء وقطيعة، وأُطلقت تصريحات حركات المقاومة بقبولھا بدولة على األراضي التي احتلت 

ام  ار١٩٦٧ع اءت زي م ج ادس، ث ا الس الل مؤتمرھ ن خ تح م ة ف ة حرك ادة ھيكل ت إع رئيس ، وتم ة ال
ا سيسھل عرض  ة السالم، م ا عملي ى جدول محادثاتھ د األساسي عل المصري لواشنطن، والتي كان البن

  . خطة أوباما للسالم في الشرق األوسط أواخر الشھر المقبل
ى الساحة    ة عل دول الفاعل اون مع بعض ال ردةً أو بالتع ا منف دثتھا أميرك إن ھذه التغييرات التي أح

دخل ة، وت اأ الدولي ھد و ميرك ل المش دة، جع ية الجدي ان السياس ة لبن ياغة خارط رة لص دول مباش ذه ال ھ
واب السياسي في لبنان يختلف عما كان عليه قبل اال نتخابات األخيرة، فانتُخب نبيه بري رئيساً لمجلس الن

ة وبعض نتيجة تسميته من نواب األكثريمع أن فريقه ال يملك األكثرية، وُكلف الحريري بتشكيل الحكومة 
راٍر خارجي واضح، نواب المعارضة ان بق ، واتُفق على تشكيل ما يسمى حكومة وحدة وطنية، كل ھذا ك

نتيجة التقارب السوري السعودي، الذي أملته اإلدارة األميركية، حتى اضطر زعماء لبنان إلى القبول بما 
بالط فانحاز أ قبل التشكيلال يريدونه وال يحبذونه، فقبل الحريري زيارة سوريا سواء  و بعده، وانقلب جن

ة  داً عن العروب ة ال يستطيعون العيش بعي م أقلي إلى صف الثامن من آذار متذرعاً بمصلحة الدروز، وأنھ
ه ل انقالب ه قب رىال في وفلسطين، وكأن ة كب يم طائف ان زع اني من آب، ك اموس السياسي  ث في حسب الق
ا  ،رىبأيدي الدول الكب لبنان، بل كان وما زال ألعوبة ا كم ان، يحركونھ اء في لبن كما ھو حال بقية الزعم

  .يشاؤون وساعة يشاؤون، ولو على حساب كراماتھم الشخصية
  أيھا المسلمون في لبنان  
ره أو    اد لفك دل االنقي د ب اد لشخص القائ ذي يعني االنقي ة، وال وم الزعام د حارب مفھ إن اإلسالم ق

دٌ  َوَما: مبدئه، قال تعالى ُسلُ  إاِلَّ  ُمَحمَّ اَت أَْو قُتِلَ ٱنَقلَْبُتْم َعلَٰى  أَفإِْين ×َرُسولٌ َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه ٱلرُّ ة  ، فھذهبُِكمْ أَْعَقٰـ مَّ اآلي
الء، أن دة  توضح بج ار العقي الم ھي ألفك ي اإلس ادة ف ريعة، وأالقي ام الش ي وأحك داف الت دأ واألھ ن المب

وده  ام الشريعة، وأن أن ايختارھا اإلنسان لنفسه ھي التي تق دة وأحك ار العقي ادة في اإلسالم ھي ألفك لقي
  المبدأ واألھداف التي يختارھا اإلنسان لنفسه ھي التي تقوده 

  
ادين  اة، وأفي مختلف مي دأ والحي ذا المب ر لن ھ ذه األھداف ال يجوز أن تتغي ر ھ م أو تغي ادة أو انقالبھ الق

د  موتھم، ولو كان ا ھو شأن محم ة كم اس منزل ه وسلمھؤالء من أعظم الن ذلك صلى هللا علي ، ونتيجة ل



ذا  ا اإلنسان لنفسه، وھ دأ واألھداف التي اختارھ د بالمب يكون ارتباط اإلنسان بقائده بقدر ارتباط ھذا القائ
ة  و موضع ثق داف، فھ ق األھ ى تحقي دأ عامالً عل د حامالً للمب ذا القائ ا دام ھ ادة، فم اني القي ى مع من أرق

ه، وأن ولو قليالً  سلمين، ويجب عليھم طاعته، أما إن انحرف أو تغيرالم روا علي واجبھم أن يغي يأخذوا ، ف
ا حصل مع كل ! فما بالكم أيھا الناس بمن ينقلب بين ليلة وضحاھا مئة وثمانين درجة؟ على يديه، وھذا م

  !ةمعارض أكانت موالية أماألطراف السياسية في لبنان وإن بنسب مختلفة، سواء 
  أيھا المسلمون في لبنان  
ا    ائكم م ل من أبن األمس القريب قُت إن المؤمن ال يلدغ من جحر مرتين، فلماذا تلدغون وتلدغون، ب

اق الطائف، وقُ  اتلين في اتف اء المتق  يَ ِضيقارب المئتي ألف، ثم قسَّمت أميركا مناصب الدولة على الزعم
ل بعضكم ب. األمر ى حواجز واليوم وقف بعضكم ضد بعض، فقت اء عل َف األبن ات، وأُوقِ عضاً في الطرق

اء  اءكم أبن ذَّب أبن ابات، وَع جون العص ي س جنتم ف ة، وُس الء الدراس اتھم زم ي ھوي ق ف ات، ودقَّ الھوي
م، فخدعو جيرانكم، كل اجروا بك ذين ت اء ال تم ھذا من أجل ھؤالء الزعم م كن ة، ألنك كم بشعاراتھم البراق

ا ت دم م، وكان ة لھ ة الرابح ل الورق روا لك م تنك ا ھ م ھ ية، ث اتھم السياس ريان حي د ش ي ترف ي الت ؤكم ھ
  . شعاراتھم ووعودھم، وتركوكم حيارى، في منتصف الطريق ال تعلمون بمن تلوذون وال إلى أين تذھبون

ا    ل فيھ ة تتمث ى تشكيل الحكوم اق عل ا يجري من اتف ف، وم ابقاً من انتخاب وتكلي ا جرى س إن م
، )كما يزعمون(ن كل األطراف ان، ھو نتيجة للرغبة األميركية بتشكيل حكومة ماألحزاب الفاعلة في لبن

ة السالم لكي ي اق السالم " بشرعية"حظى ما ستتخذه ھذه الحكومة من قرارات بشأن عملي ة، ألن اتف قوي
ا ان، ھم داخلي في لبن ين"هللا وحزب سالح : ھذا، سيُنتِج أمرين يھمان الواقع السياسي ال  ،"قضية الالجئ

ذا، خاصة أن بعض األطراف  اق السالم ھ ود اتف فال بد من حكومة قوية قادرة على تحمل تبعات تنفيذ بن
ذلك خطراً كبيراً على التركيبة السكانية  "قضية الالجئين" لما يسمىالسالم دون حل  ترى في لبنان ه، ل في

ً  ترفضه وإن تذرعت   .  بحق العودة دھاًءا وخبثا
  أيھا المسلمون في لبنان  
ل    إننا نخاطبكم من موقع مسئوليتنا اإلسالمية، إننا نربأ بكم أن تكونوا إمعات، وأن تميلوا حيث تمي

دتكم،  ة من عقي اتكم المنبثق الزعامات، بل الواجب عليكم أن تتحروا عن القيادة المخلصة، التي تمثل تطلع
انية، ال جزًءا من مة اإلسالماألوالتي تفرض عليكم أن تكونوا جزًءا من  ة في لبن ة الطائفي ، وأن التركيب

ة تتخلعوا ھذه القيادات العميلة، التي  ة والوطني ذوا كل العصبيات القومي تباھي بارتھانھا للخارج، وأن تنب
ذا  املين لھ يم شرع هللا في األرض، مع الع ى تحك والمذھبية، وأن تكونوا عباد هللا إخوانا، وأن تعملوا عل

راألمر من شباب  ذي حزب التحري ؤازروه ، ال م أن ت ات، فحري بك ى الحق حين عز الثب ه عل ظھر ثبات
  .جوا لبنان وأھله، من ھذا النفق المظلم الذي أدخلكم فيه حكامكمخرِ وتنصروه، لتُ 

م    ون بك حُّ آن األوان أيھا الناس أن تعلموا أن من يحكمكم في لبنان ليسوا سوى تجار شعوب، يَض
نھم في الشارع، من أجل مصالحھم ومصالح أسيادھم، أو زعما ء مافيات وقطَّاع طرق، يسلبون الناس أم

ة يمسون في قصورھم  م الحماي دم لھ ب، من يق وأموالھم في المؤسسات الحكومية، أو عمالء تحت الطل
  .عبيداً وخدماً، وليس واقع المشھد السياسي عنكم ببعيد

  حزب التحرير                                .                                              ھـ١٤٣٠رمضان، من  ٧
 والية لبنان                          .                                                           م٢٠٠٩من آب،  ٢٨


