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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مشروع الزواج المدني من جديد
  بري يضّحي بأحكام الشرع على مذبح الطائفية السياسية

اتفق مع جمموعة من الشباب زارته أخريًا على أن ترفع إليه يف أقرب وقت مشروعًا لتعديل "أعلن رئيس جملس النواب أنه 
، ورأى أن مشروع الزواج املدين "ته فوراً إىل اللجان املشرتكة مبوجب اقرتاح قانونقانون األحوال الشخصية، معلناً أنه سيتوّىل إحال

يئة املناخ املناسب إلسقاط النظام الطائفي" " القوميني السوريني"وسرعان ما حلق نائب ". يّشكل خطوة أساسية على طريق 
كثرية النواب على أ نأعتقد أ: "وقال عدد من الكتل النيابية، سيوّقع عليه وأنه هذا االقرتاح بالركب زائرًا بري معلًنا أنه وقع على

  ".سقاط النظام الطائفيالشعب اللبناين إل ن يوافقوا على هذا القانون تلبية ملطالبأ

وكان بري من قبل حاول استقطاب الشبان الذين نزلوا إىل الشارع يتظاهرون ضد النظام الطائفي، فكان رّدهم عليه خمّيباً، 
اولته الثانية بأن قّدم الثمن من دينه وشرعه، فأسال لعاب هؤالء احلائرين الذين لسعتهم رمضاء الطائفية السياسية فجاءت حم

  .وأجارهم بنار العدوان على الشرع

  :أيها الناس
 حني قضى الغرب الكافر على الدولة اإلسالمية اليت كانت ترعى شؤون الناس بالشرع اإلسالمي واحتل بالد املسلمني،
أقصى أحكام الشرع عن احلكم واالقتصاد والتعليم والسياسة اخلارجية ومعظم أحكام القضاء، ومل يُبِق من أحكام الشرع سوى 

وأحّلوا مكان أنظمة اإلسالم دساتري . أحكام الزواج والطالق واإلرث، وهي ما تسّمى يف هذا العصر باألحوال الشخصية
وكان من . هم وفرضوها فرضًا علينا، على الرغم من تناقضها مع عقيدتنا وطريقة عيشناوقوانني وضعية علمانية نقلوها من بالد

. النموذج اللبناين، الذي ابتدعته فرنسا وخلطت فيه العلمانية الكافرة مع الطائفية البغيضة: بني تلك األنظمة الدخيلة السقيمة
ئل متناحرة حتفِّزها عصبيات انسلخت من املشاعر الدينية غري فجعلت الدولة مزرعة تتصارع عليها الطوائف اليت حتّولت إىل قبا

ك بالدين، مع أن الدين منها براء، ومع أن الطائفية السياسية هي صناعة غربية ال فتوّهم الناس أن الطائفية تعين التمسّ . الواعية
ا   .شأن لإلسالم وال لسائر أديان املنطقة 

م يف البديل ر الطائفية وانتفاض اآلالوبعد عشرات السنني من اكتواء الناس بنا ف منهم ضدها يف املظاهرات األخرية، وحري
ا سبب الطائفية السياسية وأنه ! عنها، يأيت زعماء الطائفية السياسية البغيضة ليستغّلوا حرية هؤالء، وليّتهموا أحكام الشرع بأ

م يذّكرو ! باالنقضاض على أحكام الشرع وانتهاكها ُحتّل مشكلة الطائفية السياسية رمتين بدائها "ننا باملثل العريب الشهري فإذا 
  "!وانسّلت

  :يا تجار السياسة، أيها العلمانيون
وما شأن أحكام الشرع بالدستور اللبناين الطائفي ! ما شأن أحكام الزواج والطالق الشرعية بأعرافكم السياسية الطائفية؟

ا مبيثاق ! الذي وضعته فرنسا؟ ومبيثاق الطائف الذي َعّدل سلفه وزاد الطائفية ! ئفية؟الذي كّرس احملاصصة الطا 43وما شأ
َما َلُكْم َكْيَف ! ؟ متنحون حكم الرباءة ألنظمتكم الطائفية القذرة، وجتعلون أحكام الشرع هي اجلاين واملّتهم؟!السياسية تكريساً 

  .َتْحُكُمونَ 
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  :أيها المسلمون
ستعمرون من قبلهم، فأولئك على الرغم من عزهلم معظم أحكام الشرع إن زعماءكم جترّأوا على ما مل يتجرّأ عليه الكفار امل

م . عن احلكم والقضاء مل يتجرأوا على أحكام األحوال الشخصية، إلدراكهم مدى غرية املسلمني على أعراضهم أّما تالمذ
ا أسيادهم من قبلهم   .الذين يتزعمونكم اليوم فقد ختطوا اخلطوط احلمر اليت وقف دو

السماحة والفضيلة من شىت املذاهب، ويا من تبتّزون مشاعر الناس الدينية لتعلوا أكتافهم، ويا َمن تُعَرفون بالغرية  يا أصحاب
على الدين والشرع من حلفاء بري، هل ستمر هذه اجلرأة اجلديدة على دينكم هذه املرة دون أن تستفّز إميانكم وغريتكم على 

ا ونرى منكم موقًفا يرضي اهللا تعاىل وعباده الصاحلني؟ وأنتم أيها النواب الذين أم سنسمع منكم صوتً ! دينكم وأعراضكم؟
تزعمون متثيل الناس، هل ستغارون على أعراضكم وأحكام شرعكم؟ أم ستتبعون خطوات الشيطان، لتؤكدوا أنكم جعلتم 

  !قوا القول بالفعل، إذ ّمسوكم سلطة تشريعيةأنفسكم شركاء هللا تعاىل، تشرعون من دونه فتحّلوا ما حّرم وحتّرموا ما أحّل، لتصدّ 

  :أيها المسلمون
هذا املشروع املشؤوم بانتفاضتكم املباركة ضده، وبّلغتم ّجتار السياسة أن خطوطكم احلمر مل متَح   1998لقد أفشلتم سنة 

ا حلسرة وندامة إن . كّلها، فهل ترتكون هؤالء اليوم ميحون ما تبّقى من هذه اخلطوط . أنتم ختاذلتم يف هذا املوقف اخلطريواهللا إ
  . فكونوا مبستوى األمانة اليت ُمحِّلتم، وال تكونوا ممن خيونون األمانة

 َُتْم تـَْعَلُمون   يَا َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوأَنـْ
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