
 

 !خراب   نذير... لبنان يف اميةاملتن العنصرية

 يف بسابقة   اللبنانية، القوات على احملسوب سليمان، أبو كميل  الوزير برائسة ،ا  مؤخر  اللبنانية العمل وزارة قامت
 من تظاهرات   حرك ما! أجانب بوصفهم معاملتهمو  لبنان، يف فلسطني أهل من املقيمني على عمل   إجازة فرض حماولة
 رغم! خلطوته ابلتأييد الليلة ابسيل حلقه وقد ،اإلنسانية حقوقهم أقل عن مشروع   دفاع   يف لبنان، يف فلسطني أهل جانب

 :نقول وهنا... املقيتة العنصرية دهتموح   لكن الفريقني، بني القوي السياسي اخلالف
  عونيني توجهاهتم، اختالف على لبنان، نصارى بني سيما ول ،مستشري   داء   لبنان يف العنصرية أصبحت لقد: أول  

، أو كانوا،  وأهل سوري أهل ضد عنصرية   صرخات   واألخرى الفينة بني نسمع صران حبيث... أرمن أو كتائبيني،  أو قوات 
 عليه هللا صلى مدحم سيدان مقام على وتعدي   ،صليبية   حبرب  ا  هتديد منهم، الغوغائيني من نسمع بل لبنان، يف فلسطني

، أية تتخذ ول ،ا  ساكن السلطات حترك أن دون سلم،و  وآله  على تعدى من ضد ،اختذهتا بل ،لتتخذها كانت  إجراءات 
 .بكثري النبوة مقام دون مقامات
 هفي أقاموا البلد، هذا نسيج من أصيل   جزء   هم بل البلد، هذا عن أبجانب ليسوا لبنان، يف فلسطني أهل إن  ا : اثني

 ،1948 سنة لبنان إىل هجروا حني أهنم إىل تشري الواثئق وكل... لبنان أهل مع واملر احللو وعاشوا سنة ، 71 منذ
 من لبنان أهل وبني بينهم وصار... املدنية النواحي من كثري    يف لبنان تطوير يف أسهمت طائلة ، أموال   لبنان على أدخلوا

 ومن. البلد أهل صاروال بل ،البلد أهل عن ميزهتم ملا نفسها حترتم بالد يف حدث لو ما الدائم، والعيش والنسب املصاهرة
 يف أهنم تشري املدارس نتائج زالت وما العالية، الشهادات محل يف نسبة   األكرب هم لبنان يف فلسطني أهل أن املعلوم
 .والتفوق الربوز مراتب

 يف معاملة ، أحسن معاملتهم السلطة، على توجب فإهنا! هبا ويتغىن لبنان، عليها وقع اليت الدولية القوانني حىتا : اثلث
 عليه مير مل انزح  و  لالجئ   هذا الطبيعية، اإلنسانية احلقوق وكل والتملك، والتعويض، والضمان، والعمل، واإلغاثة، التعليم،
 يف نفوس   قيد وله هوية، وبطاقة سفر، وثيقة الدولة له وتصدر البلد، هذا يف العقود عليه مضت مبن فكيف! سنوات
 .العجيب الكيان هذا ويف السلطة، عند الشخصية يف انفصام   هذا إن! األجنيب؟ معاملة يعامل هذا أمثل... الدولة

ي ة الرايت من انتبهوا للمتحركني، لنقو  ولكننا ،ابحلقوق املطالبة يف السلمي راكـ  حـال هبذا ننوها : رابع  اجلاهلية الِعمِ 
 ولبنان فلسطني أعالم وبيكو، سايكس رايت هبا، تستظلوا أن والفلسطينية اللبنانية السلطتني من لقياداتا تريد اليت

 وفلسطين   لبنان   نفيكو  هلا، يتحيز أن طرف   لكل ذريعة   جيعل الرايت، وهذه الوطنيات مبقياس األمر ألن وغريها،
 فأخوة ورايته، العظيم الدين هذا هو لبنان أهل وبني بينكم قياحلقي اجلامع إن... تفرق بل جتمع ل فهي إخل،...وسوري  
 هذا على واحملافظة مجعكم، على اليوم القادرة الوحيدة وهي واألنصار، املهاجرين - قبل من - مجعت اليت هي اإلسالم

 .اجلمع
 عدم ضرورة ىلإ النظر، نشد   أن حنب وهنا ،تجارال من للجوار املخيمات أهل من مقاطعة   تحدث لقدا : خامس

 نقول ذلك ومع ،إخواان   هللا عباد   نكمأ واحلقيقة، األصل ألن ينبغي، ل مما فهذا املسلمني، بني العدائية حالة إىل الجنرار
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 يف وحصارهم صربهم، وطول معاشهم، وضيق حباهلم، األعلم فأنتم ،فلسطني أهل نم إخوانكم على اصربوا: لبنان ألهل
 من فيه هم مما إخراجهم على للعمل والقرابة، والنسب واألخوة الدين تواصل معهم وتواصلوا ،وان  ع هلم فكونوا املخيمات،

 .واملشروعة الشرعية حقوقهم نيل يف هلم عوان   وكونوا... وعليهم عليكم الواقع وجورها الدولة ظلم
 ،ابألمس فيكم أعمل من اليوم، معكم الوقوف يزعم أن يغرنكم ل ،لبنان يف فلسطني أهل من أهلنا يا : سادس

 بكم، والستقواء اآلنية، املصاحل إهنا... القتل وفيهم فيكم أعمل سوري، يف فلسطني وأهل سوري أهل يف مث ومن
 بل ،عليهم الفرصة ففوتوا... عنها والدفاع القضية حبجة لستمرارهما  وزاد الداخل، أعداء مواجهة يف ورقة   واستخدامكم

 يزعم أو قيادتكم، يزعم من وبني متثيلكم، يف اإلصالح يزعم ومن متثيلكم، يزعم من بني تضيعوا أن إيكم ،ذلك من أكثر
 .ذركمحِ  فخذوا إل، ليس صراع   وقود هؤلء لكل ابلنسبة فأنتم القيادة، هذه معارضة

 للعنصريني تسمحوا فال لكم، حقيقي   سند   هم لبنان، يف فلسطني أهل إن املسلمني، من لبنان أهل يا : سابع
 حميطه عن وفصله البلد، هذا على لستيالءاب للجميع، معلومة   صارت ومآرب لغايت   السند، هذا كسر  يف ابلنجاح

 خيوضون وحدهم وتركهم حقهم، عن بصمتكم ختسروهم فال كنانتكم،  يف سهم   فلسطني فأهل... اإلسالمي وأصله
 .العنصريني مع املعركة

 )ل: يقول منهم فقائل   وحيملون، يعتقدون ملا حتيزهم عن العنصريون عرب لقد املسلمني، من السياسيني إىلا : اثمن
 السياسيون أيها تعربون فبماذا... منكم( وسنستعيده لنا البلد )هذا: يقول وقائل   يهود(، وبني بيننا لوجية"يو دأي" مشكلة  

 وحنن... البغيضة احلاقدة العنصرية هذه جماهبة يف األهلي، والسلم التعايش نغمة إل منكم نسمع ل بتنا لقد املسلمون؟
 منكم نطلب بل! اليوم ليكون قبل من املسلمني حال هذا كان  فما ابملقابل، والعنصرية العداء خطاب منكم نطلب ل

 التاريخ، يف رهاجذو  الضاربة اإلسالمية األمة هلذه تنتسبون وأنكم العظيم، العاملي الدين هذا أبناء أنكم ،القوي التعبري
 تكونوا فال خياراهتا، حتديد يف تسري األمة فإن... وأهلكم ينكملد منحازون وأنكم البلد، هذا يف مسلم   كل  متثلون وأنكم
 فكونوا جمدها، تستعيد األمة وهذه... مشوهة حتالفات   أو آنية، ملصاحل احنيازكم أو بسكوتكم، اخليارات، هذه خارج
 .األمة سبيل غري اختاروا وساسة   حكام   من سبقكم من كنهاية  هنايتكم كانت  وإل ومنها، معها

 من املسلمون أيها فاجعلوا خيانة ، ئمتتل األمة حساب على تعقد اليت والصفقات كبري،  اليوم املخاض إن ،ا  وأخري 
 اخلارج من الشرسة مةاهلج جماهبة يف واحد ، صعيد   على األمة مع جيمعكم لكم،ا  واضحا  ط  خ ،فلسطني وأهل لبنان أهل

َنا﴿ وشرعكم ربكم به أيمركم ملا إل تنحازوا ول ،والداخل إَِّلْيَك َوَما  َشرََع َلُكم م َِّن الد ِّينِّ َما َوصَّى بِّهِّ نُوًحا َوالَّذِّي َأْوَحي ْ
َنا بِّهِّ إِّبْ َراهِّيَم َوُموَسى َوعِّيَسى َأْن َأقِّيُموا الد ِّينَ  ََيَْتِبِّ  َكُُبَ َعَلى اْلُمْشرِّكِّنَي َما َتْدُعوُهْم إِّلَْيهِّ اّللَُّ   َوََل تَ تَ َفرَُّقوا فِّيهِّ  َوصَّي ْ

 ﴾.إِّلَْيهِّ َمن َيَشاء َويَ ْهدِّي إِّلَْيهِّ َمن يُنِّيبُ 
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