
 الرحيم  الرمحن  هللا  بسم
 !الدجى فحمة الكارثي االنفجار فضح  لقد

 حممومة ، دولية   حركة   لبنان  ليشهد  م،4/8/2020 يف بريوت العاصمة هز الذي الكارثي، االنفجار على أسبوعان  مر قد  ها
، والدول    السياسي    املستوى على  ماكرون، إميانويل الفرنسي للرئيس - اراالنفج من يومني بعد - سريعة   ة  بزاير متثلت واإلقليمي  

 وختلل هيل، ديفيد األمريكية اخلارجية وزير انئب زايرة ث  عون، ميشال اللبناين والرئيس ترامب األمريكي الرئيس بني اتصال   أعقبها
 .ظريف جواد  حممد  اإليراين  اخلارجية  ووزير  أقطاي،  فؤاد  الرتكي  الرئيس  انئب  من  لكل     زايرات    ذلك

 الدول دأب فهذا التحركات، هذه لكل الرئيسي العنوان هو احلدث استثمار أن   االنفجار، بعد  السياسية احلركة من تبني لقد
 .استثماره  على تعمل  فهي  احلدث،  تصنع  مل  فإن   سياسيا ،  الكربى

 رفيق مقتل من استفادهتا ،احلدث من تستفيد  عساها لبنان حنو ركضت لبنان، يف الواسع  السياسي نفوذها بعودة احلاملة ففرنسا
 السوري النظام عسكر إلخراج الضغط حينها، يف خصوصا ، وفرنسا عموما   أورواب استطاعت حيث م،2005 العام احلريري
 السوري النظام نفوذ من مهم    ء  جز على التأثري حملاولة م،2020 العام يف الثانية الساحنة الفرصة هذه تكون وقد لبنان، من وخمابراته

 آاثر من أمريكا  ضرب  ما  بسبب  التشويش،  ببعض  املصاب  اخلارجية  أمريكا  سياسة  وضع   مع  وخباصة    إيران، حبزب  واملتمثل  إليراين،وا
 عن ل  مبعز العراق يف تدخلت حني املشوشة أمريكا ظروف بعض تشبه أهنا فيها فرنسا ترى قد  اليت مؤخرا ، والعنصرية كوروان  جائحة

 .الوقت  ذلك  يف  أمريكا، مع   العالقة  جلهة  وضعفها  هللا  عبد   امللك  وجود  خالل السعودية  يف  والوالءات  وأورواب،  املتحدة  األمم
 طويلة ، سنوات   مدى على لبنان  يف والربملانية واحلكومية الرائسية التشكيالت رمست واليت لبنان، يف نفوذها الباسطة أمريكا، أما
 أطرافا   جتعل ذاك، دور وتنقص هذا، دور تزيد  وإيران، وسوراي السعودية مثل إقليمية   ل  دو خالل من لبنان يف نفوذها ومدت

 والرتهيب،  ابلرتغيب وجتلسهم لبنان  يف أورواب عمالء من مبناوئيها أتيت بل تشاء، ساعة واحدة   طاولة   على جتلسها ث  تتناقض،
 مع يتفق مبا إيران دور رسم إلعادة اليوم تسعى أهناوك هذه أمريكا إن  ... أسيادهم مع عليه تتفق ما لبنان كعكة  من هلم وتقسم

 اجلانب أحادي بشكل   النووي االتفاق لتوقيع الضغط من مزيدا   إيران  على ومتارس والعامل، ابملنطقة متعلقة   هلا جديدة   سياسات  
 سادة مع  واتفاقها ياساهتاس تناسب اليت ابلصورة لبنان يف إيران حزب دور رسم إعادة على لبنان يف سينعكس هذا ولعل معها،
 .طهران   يف  إيران  حزب

 على  لبنان  يف  الفرقاء  بكل  ابالجتماع  فرنسا  فقامت  وفرنسا، أمريكا  يف املتمثل  املستعمر،  الكافر  الغرب  مصاحل  هنا التقت  إذن؛
 والوسط الطبقة من حكومة   على الرؤى لتلتقي... ظاهر   بشكل   هكذا أمريكا متارسه أن تستطيع  ال مشهد   يف واحدة ، طاولة  

 أمريكا؛ عرضتها حيادية   وحكومة   فرنسا عرضتها وطنية   وحدة   حكومة بني ظاهراي ، خمتلفة   مبسميات   نفسيهما، الفاسد  السياسي
 .شواطئه  يف وغازية    نفطية    ة  ثرو  من  لبنان  ينتظر  ما  مع واإلدارات،  الفساد  شكل  صياغة  إعادة على  ضمنيا    متفقة  

لف ال فهي - جديد   سياسي   وعقد   ميثاقي   تغيري   - نماكرو  جعجعات أما  حتب اليت اخلارجية، فرنسا سياسة كعادة  ط حنا ، ختخ
 غالبا   تتصرفو  السياسية، املناورات تتقن ال أهنا رغم أتكيدها، على دائما   وتعمل عظمتها، تظهر أن حتب ألهنا العلنية اجملاهبة

  واستهزاء   تندر   حمل املشهور املثل صار حىت نفسها، من أكثر لغريها اخلدمات تقدم ،قليل   بفعل   لكن ضجيج ، له صارخ   بصوت  
(،  جندي    آخر  حىت  حتارب  )بريطانيا السياسة هبذه   مئوية حلضورها  السياسي  الربيق  من شيء   إبضفاء فرنسا  لرغبة  إضافة   فرنسي  

 أن  حتب كما  فرنكفونيا ، ثقافيا   إراث   بوصفه الكيان هذا سيسبتأ تفاخرها وجتديد م،1/9/2020 املصادف اللبناين الكيان  أتسيس 
 !القدمية  مستعمراهتا تصف
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  أدوار   لوجود إثبات   ،لبنان يف خدماهتما ليعرضا اندفعا اللذين ،وإيران تركيا ،وشرطـيـ ي ها املنطقة يف أمريكا خادَمي   دور هنا يفوتنا وال
 كما ،  ضمنا   أو ،ابملستعمر فرنسا وصف حني ،أردوغان رئيسها لسان على تركيا عربت كما  ،راحة  ص جتاوزها؛ فرنسا تستطيع ال إقليمية  
 .املساعدات  بعض  مقابل  لبنان ابتزاز  قبول  عدم  عن  حتدث  حني، ظريف  جواد حممد  خارجيتها وزير  لسان  على  إيران  عربت

 واإلغاثة، للمساعدة اللبناين، الشاطئ وأمام ملتوسط،ا شرق منطقة يف واألمريكية والربيطانية الفرنسية العسكرية القطع  حركة أما
 يف الوضع حول ترامب دوانلد األمريكي الرئيس إىل حتدثت "لقد: تويرت على ملاكرون تغريدة   يف ظهر ما أهدافها بعض من فلعل
 وسوف املشرتكة، مصلحتنا من املنطقة يف واألمن السالم إن نفسها، اآلراء نتشاطر حنن ولبنان، وليبيا املتوسط األبيض البحر شرق

 .يهود  كيان  طائرات بعض  هبا  والتحقت  اليواننية"،  و"قربص  اليوانن  قواعد   يف  تركزت  األساسية  القطع  أن  علما    ندعمهما"
 :اليوم  عليه  أنتم  الذي  احلال  هو  فهذا  الدجى،  فحمة  االنفجار  فضح  لقد  ،لبنان  يف  املكلومني  أهلنا  اي

 التصريح على قادرين مواقعهم يف هنار   من ساعة   يبقوا فال السياسيني، هؤالء مبراكز يعصف أن  يـختوقع كان  انفجاري   عصف  
 وأرابب احلرب، أمراء هم الذين اختالفهم، على األحزاب قادة وخباصة  ! ترون  كما  مواقعهم يف ابقون  هم وها الناس، أمام والظهور
 ،فأاملر  على واملنتفعني الفاسدين سلطة بسبب كارثي     انفجار   إىل وصل مثيل ، يسبقه مل بفساد   البلد  قادوا الذين واحملاصصة، الطائفية

  أاي   حكومة   تصطنع  أن ذاهتا، الفاسدة السلطة من ويطلبون جيلسون ورجاالهتما، وفرنسا أمريكا من دولية   وحركة  ... البلد  على بل
، فعل   أي األسياد هؤالء ومينع نفسها؛ الفاسدة السياسية الطبقة من ووصفها، مسماها كان  جمد ، غري ترقيعيا   كان  ولو حىت تغيريي  
 بعد  ليس حكومته، طارت ما سرعان بطلبها، دايب تلفظ حني اليت املبكرة، النيابية االنتخاابت أو النواب جملس حل    مثل من

 !ذلك  يناسبهم  ال  لبنان،  يف  األسياد  عوأتبا   أمريكا، يف  األسياد  ألن   مطالبته،  من يومني  بعد   بل  قال،  كما  شهرين  فرصة
 السياسية  الطبقة هذه ورجس َوحلَ  معه انفضوا لكن االنفجار، غبار كاهلكم  عن انفضوا ،لبنان يف املكلومني أهلنا اي

  الرتقيعية احللول غشاوة جيلو أن حياول فهو ذلك، منكم يطلب إذ لبنان  يف التحرير وحزب هؤالء؛ فيه حل    أبي    تقبلوا وال الفاسدة،
 منظومة   يف املسلمني، بالد وعقد الشام عقد يف لبنان فينتظم يتبناه، الذي الكامل اجلذري للتغيري طريقكم فينري أعينكم، عن

لَ  الَِّذينَ  َأْهَلكَ  ِإنَّ َما النَّاس   أَي َُّها«: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ،املفسد  هو كان   من كائنا    تردد   أو هوادة   بال الفاسدين حتاسب  أَنَّ ه مْ  ك مْ قَ ب ْ
 َسَرَقتْ  ُم َمَّد   بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأنَّ  َلوْ  هللِا، َواْي   الْ َحدَّ، َعَلْيهِ  َأقَام وا الضَِّعيف   ِفيِهم   َسَرقَ  َوِإَذا تَ رَك وه ، الشَّرِيف   ِفيِهم   َسَرقَ  ِإَذا َكان وا

، ال تكليف   نصبم احلكم منصب جتعل رعوية   سياسية   ومنظومة   ،»َيَدَها لََقطَْعت    يَلي رج ل   ِمن ما»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال تشريف 
 مالمٌة، أوَُّل ا: إث م ه   أوبَقه أو برُّه، فكَّه: عنِقه إىل يد ه القيامةِ  يومَ  َمغلوال - وجلَّ  عزَّ  - هللا   أاته إالَّ  ذلك؛ فوقَ  فما عشرة   أمرَ 

 ايَ ﴿: تعاىل هللا قال ورسوله، هللا من حبرب   املؤذن  الراب حترم رابنية   اقتصادية   ومنظومة   ،القيامِة« يومَ  خزيٌ  وآخر ها ندامٌة، وأوسط ها
 حزبف ؛﴾َوَرس ولِهِ  اّللَِّ  ِمنَ  ِبَْرب   َفْأَذن وا تَ ْفَعل وا لَْ  فَِإنْ *  م ْؤِمِننيَ  ك نت مْ   ِإنْ  الرِ بَ  ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذر وا اّللََّ  ات َّق وا آَمن وا الَِّذينَ  أَي َُّها

 يف املسلمني  بالد  من بلدا    أصله،  إىل لبنان  إعادة  يكفل  الذي  اجلذري،  التغيري  طريق  يف  معه للعمل  لكم  دعوته  جيدد لبنان   يف  التحرير
 وقتل   وديون   أزمات   فيه ترهقهم مل عيش   رغد يف املسلم وغري املسلم كنفها  يف عاش اليت النبوة، منهاج على اخلالفة اإلسالم، دولة

 الْ َح ق ِ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اّللَِّ  ِلذِْكرِ  ق  ل وُب  مْ  ََتَْشعَ  َأن آَمن وا لِلَِّذينَ  َيَْنِ  َألَْ ﴿... فيها نعيش اليت األنظمة هذه مع  احلال هو كما  ،ودمار  
ه مْ   وََكِثيٌ   مْ ق  ل وُب     فَ َقَستْ   اْْلََمد    َعَلْيِهم   َفطَالَ   قَ ْبل    ِمن اْلِكَتابَ   أ وت وا  َكالَِّذينَ   َيك ون وا  َواَل   .﴾فَاِسق ونَ   مِ ن ْ
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