بسم هللا الرمحن الرحيم

فواجع قوارب اهلجرة بي آتمر أجهزة السلطة وفسادها
ِ
ِ
آمنَ ُهم
نعمتان ذَ َّكَر هللا سبحانه وتعاىل هبما أهل مكة بعد ما كان من إعراضهم عن دعوة اإلسالم ﴿الَّذي أَط َْع َم ُهم من ُجوع َو َ

ِم ْن َخ ْوف﴾؛ الغذاء واألمن ،وقال رسول هللا ﷺ فيما أخرجه الرتمذي عن عبيد هللا بن حمصن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ:
«من أَصبح ِم ْن ُكم ِ
ت لَهُ الدُّنْيَا».
آمناً ِف ِس ْربِ ِهُ ،م َع ً
وت يَ ْوِم ِه ،فَ َكأَََّّنا ِح َيز ْ
س ِدهِِ ،ع ْن َدهُ قُ ُ
َ ْ َْ َ ْ
اف ِف َج َ

يف أواخر 2019م بدأت يف لبنان حالة االهنيار التدرجيي الذي فقد معه الناس أو كادوا لقمة عيشهم ،وصارت مداخيل الناس
كومة من األوراق ابلكاد تطعمهم ،حبيث أصبح دخل املوظف الشهري من بني األدىن يف العامل ،مبا يعادل دوالرا واحدا يوميا.

مث زاد على ذلك مؤخرا ،فقدان األمن بني الناس ،فال يكاد مير يوم إال وتُسمع حالة قتل هنا ،وسلب واعتداء هناك ،واستخدام
وس َّجل لبنان نسبة عالية يف حيازة الناس للسالح الفردي ،فيما ابت
ألنواع األسلحة بني الناس ألتفه األسباب يف أية مشكلة عابرةَ ،
يُعرف ابألمن الذايت! وحبسب موقع سويسري متخصص برصد ومكافحة انتشار األسلحة الفردية على مستوى العامل" :يوجد يف لبنان
 1.927مليون قطعة لعدد سكان يقدر بنحو  6ماليني نسمة ،ما يعن أنه حيتل الرتتيب الثان عربيا بعد اليمن ،والتاسع عامليا ،يف عدد
قطع السالح ابلنسبة لعدد السكان ،ويتفوق على العراق الغارق يف فوضى أمنية وسياسية منذ حنو  20سنة"!
َّ
س منذ أشهر ظاهرة مأساوية ،وهي حماولة الناس اخلروج من البلد
إن حدوث هذين األمرين يف لبنان ،اجلوع وانعدام األمنَ ،كَّر َ
ف آخرها ما يقرب من مائة ضحية.
بوسائل غري آمنة ،أبرزها ركوب البحر حملاولة الوصول إىل شواطئ الدول األوروبية ،وقد َخلَّ َ

هذه املراكب غري الصاحلة ملثل هذه الرحالت خترج من شواطئ لبنان حمملة أبانس ابعوا متاعهم وكل ما ميلكون ،ومحلوا
الرضع منهم ،من أهل لبنان وفلسطني وسوراي على متنها ،مث تغرق هذه القوارب يف عرض
املستضعفني من نسائهم وأوالدهم ،حت ُ
البحر ،يف مشاهد تدمي القلب بني صراخ األطفال والنساء والرجال ،ومشهد َمن يتخلص من جثة ابنه قبل أن تتعفن بعد موته يف حالة
عطش وجوع وشرب ملاء البحر ،أو جثة رضيع طافية ،أو َمن اعتصر قلبه حرقة ألنه مل يستطع أن ينقذ صديقه الذي ال يعرف السباحة،
أو َمن انجى ما بقي من متاع طفله صارخا اي هللا.
فعلى َم ْن تقع مسؤولية ما حيدث اليوم ِم ْن جوع وانعدام لألمن؟! وهل ِم َن الصحيح إيقاعه على كاهل الناس؟!
إننا يف حزب التحرير يف والية لبنان ،نرفع الصوت عاليا بتحميل السلطة اللبنانية وأجهزهتا كامل املسؤولية عما آلت إليه األوضاع،
بسبب غياب الدولة وأجهزهتا الناجم بشكل واضح وأساسي عن الفساد املستشري يف الطبقة السياسية احلاكمة أوال ،وعدم السري
احلقيقي يف أية حلول متاحة اثنيا.
إن السلطة وأجهزهتا على دراية خبروج مثل هذه القوارب من شواطئ لبنان ،بل َّ
َّ
إن بعض املهربني أيخذ طالب اهلجرة إىل الشواطئ
يف قوافل واضحة ،وأكثر هؤالء املهربني معروفون عند أجهزة السلطة؛ فأين أجهزة السلطة والتقنيات اليت متلكها ملراقبة حركة السفن؟!
وأين أجهزة األمن متعددة األمساء والصفات واألعمال اليت ترتاكض من زاوية إىل أخرى عند رغبة السياسي والسلطة؟!
َّ
إن األمر هو متاجرة هذه السلطة أبرواح هؤالء الناس من أهل لبنان وفلسطني وسوراي ،والتلويح هبم كورقة الستجرار معوانت الدول
املاحنة ،وإال ماذا يعن تصريح وزير البيئة يف السلطة اللبنانية انصر ايسني على قناة اجلزيرة يوم 2022/9/24م من َّ
أن احلل هو فتح ابب
اهلجرة النظامية من قِبل الدول األوروبية لطالب اهلجرة؟ وماذا يعن تصريح وزير الشؤون االجتماعية للسلطة اللبنانية هيكتور احلجار يف
خرب على قناة اجلزيرة يف اليوم نفسه من أهنم حذروا اجملتمع الدويل من عدم قدرة لبنان على حتمل عدد الالجئني السوريني الكبري؟! هذا
عِالوة على تصاريح رئيس الوزراء املكلف جنيب ميقايت بشأن الالجئني ،وتصاريح البطرك حبدوث حرب بسبب وجود الالجئني!

َّ
إن هذه التصاريح املتعالية عن واجب الدولة والسلطة ف الرعاية ،وتغافل السلطة وأجهزهتا عن هؤالء املتاجرين أبمل الناس ال

يعن إال شيئاً واحداً :أيتها الدول املاحنة إما أن تدفعوا لنا األموال ،أو نلقي أبرواح هؤالء الالجئي ف وجوهكم!

وابحملصلة ،ينعدم الغذاء وينعدم األمن يف لبنان ،بينما جتمع فئة قليلة من أهله بني السلطة واملال ،يورثها اآلابء لألبناء! جتمع هؤالء
األغنياء أرابب السلطة نواديهم وأمواهلم ،بينما يُشغِلون الناس ابلصراع من أجل لقمتهم ،بل والصراع حبسب طوائفهم! وقتل بعضهم
بعضا ،وإيراد أنفسهم املهالك من أجل ترك البلد بسبب انعدام األمن واليأس من السلطة وأجهزهتا.
أما أنتم اي أهلنا ،فال نقول إنه تقع عليكم مسؤولية هذا الوضع املرتدي ،فأنتم من تصطلون بناره ،لكن نقول ُمذكرين:
ما يقع علينا وعليكم هو التغيري على هؤالء الفسدة ،وعدم استمرار السكوت على قبول مشاهد املوت اليومي يف الشوارع والبحار،
بل واالنتحار؛ ويقع على كل شريف بشكل عام يف لبنان السري يف عملية تغيري ورفض هذه الطبقة السياسية الفاسدة.
وهنا نُذكر الناس مبن انتخبوهم ابألمس القريب ليمثلوهم يف اجمللس النيايب ،فماذا كانت النتيجة؟! صاروا نوااب فزادت معهم
النوائب! وها هي مدنكم ،بل حواضر شاطئ املتوسط والشام ،صور وصيدا وبريوت وطرابلس ،اليت يزعم هؤالء النواب ومن انتخبهم
متثيلها ،تغرق يف العتمة والعطش ،وتغرق يف الفقر ،ويغرق أبناؤها يف البحر! فأين وعود األمس القريب ابلتغيري من ضمن املنظومة؟!
َّ
إن هؤالء ال ميلكون حلوال إال من جنس املنظومة نفسها! املنظومة الفاسدة اليت حتمل هالكها يف ذاهتا ،ومن العبث حماولة احلل
من خالهلا ،وهو ما حذر منه حزب التحرير يف والية لبنان يف إصداراته املكتوبة واملرئية خالل االنتخاابت يف شهر أاير 2022م ،واليت

أصدرها يف حينه حمذرا من املشاركة يف العملية االنتخابية ،منها إصدار بعنوان (ال جيوز الرتشح أو التصويت ف االنتخاابت

النيابية )...وآخر بعنوان (على أبواب االنتخاابت ودعوات تكثيف املشاركة ف إمثها).

وها حنن هنا مرة أخرى ،خناطب ُك َّل أهل لبنان ،نعم ُك َّل أهل لبنان ،وليس املسلمني فقط ،ابلقول احلق ،الذي جيب أن يفهمه
ويقبله ويعمل به ُكل حر عاقل قادر ،عِالوة على أنه واجب على املسلم القادر ،قول رسول هللا ﷺ فيما رواه الرتمذي عن حذيفة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ« :والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ ،لَتأْمر َّن ابلْمعر ِ
وف ،ولَتَ ْن هو َّن َع ِن املُنْ َك ِر ،أَو لَي ِ
وش َك َّن َّ
ث َعلَْي ُك ْم
اّلل أَ ْن يَ ْب َع َ
ْ ُ
َُ
َ َ ُُ َ ُْ
ِ ِ
جاب لَ ُك ْم» .وبقول رسول هللا ﷺ فيما رواه أبو داود والرتمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه« :و َّ
اّلل
ع َقاابً منْهُُ ،ثَّ تَ ْدعُونَهُ فَال يُ ْستَ ُ
ِ َّ ِ
ِ
صراً ،أ َْو
ص ُرنَّهُ عَلَى ا ْْلَ ِق قَ ْ
ْطرنَّهُ عَلَى ا ْْلَ ِق أَطْراً ،ولَتَ ْق ُ
لَتَأ ُْم ُر َّن ِابل َْم ْع ُروفَ ،ولَتَ نْ َه ُو َّن عَ ِن ال ُْمنْ َك ِر ،ولتَأْ ُخ ُذ َّن عَلَى يَد الظامل ،ولَتَأ ُ
وب ب ْع ِ
ض ِربَ َّن َّ
ض ُك ْم عَلَى بَ ْعضُ ،ثَّ ليَ ل َْعن ُك ْم َك َما ل ََعنَ ُه ْم  -أي بن إسرائيل .»-
لَيَ ْ
اّلل ب ُقلُ ِ َ

إن رعاية الشؤون هي ِمن واجب الدولة والسلطةَّ ،
َّ
وإن حماسبة احلاكم الظامل والفاسد هي ِمن واجب الناس ،قال رسول هللا ﷺ
َّاس إِذَا َرأَوا الظَّ ِاملَ فَلَ ْم ََيْ ُخ ُذوا
فيما رواه النسائي عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه قال :إِن مسعت رسول َّ
اّلل ﷺ يقول« :إِ َّن الن َ
ك أَ ْن يَعُ َّم ُه ُم َّ
اّلل بِعِ َقاب ِمنْهُ».
َعلَى يَ َديْ ِه أ َْو َش َ
َّ
إن حزب التحرير يف والية لبنان يدعوكم للعمل معه يف طريقة التغيري اليت ينتهجها مبنهج واضح متكامل لبناء الدولة ،ليست أية
دولة ،بل الدولة اليت أرادها احلكيم العليم سبحانه ،الدولة اليت تعرب عن حقيقة االستخالف يف األرض الذي يريده هللا سبحانه وتعاىل
ليس للمسلمني فقط بل للبشرية ،الدولة اإلسالمية؛ اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
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