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  على شعٍب يستلُم وسائل إعالمه جهلٌة أغبياء،  أسفي"
  ...وحيكمه رجاٌل ُضعفاء ُخبثاء 

مر كباَره، وفعالّياته ال تلتقي إالَّ حول    أسفي على شعٍب صغارُه 
شهى امل   .أكوالتطاولة مليئة 

  أسفي على شعٍب أصبح عنده اخلائن زعيماً وطنّياً، والكاذب أمرياً ُمطاعاً، 
  ...والزَّانية سّيدة إجتماعّية والّسارق مستشاراً مالّياً 

  أسفي على شعٍب رؤوس أبنائه خالية، وقلوبـهم جامدة، 
  ...ونفوسهم جاحدة وبطونـهم فارغة 

  ...يايل وينامون يف وضح الّنهار أسفي على شعٍب يعيش أبناؤه ظلمات اللّ 
  ..."طوىب لشعٍب عرف كّل فرٍد من أبنائه حدَّه فوقـف عنده

  على شعٍب يستلُم وسائل إعالمه جهلٌة أغبياء،  أسفي"
  ...وحيكمه رجاٌل ُضعفاء ُخبثاء 

مر كباَره، وفعالّياته ال تلتقي إالَّ حول    أسفي على شعٍب صغارُه 
شهى امل   .أكوالتطاولة مليئة 

  أسفي على شعٍب أصبح عنده اخلائن زعيماً وطنّياً، والكاذب أمرياً ُمطاعاً، 
  ...والزَّانية سّيدة إجتماعّية والّسارق مستشاراً مالّياً 

  أسفي على شعٍب رؤوس أبنائه خالية، وقلوبـهم جامدة، 
  ...ونفوسهم جاحدة وبطونـهم فارغة 

  ...يايل وينامون يف وضح الّنهار أسفي على شعٍب يعيش أبناؤه ظلمات اللّ 
 ..."طوىب لشعٍب عرف كّل فرٍد من أبنائه حدَّه فوقـف عنده
  بن العاصيا                                             
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القارة يف جنوب غرب  رق األوسطالشيف منطقة  اجلغرايفلبنان إن موقع 

ةةاآلسيويول العربية ، جيعله عرضة لتدّخالت الدة  والغربيياسييف شؤونه الس
د بتعدتاز مي اّلذي الوحيد ميقراطيدالبلد الهو ولبنان . والّثقافية واحلضارية

وبسبب تلك النزاعات، . يف منطقة الشرق األوسط ثقافاته وتنوع حضاراته
ام هاجر أبناؤه حول العامل منذ أينيالفينيقي،  وما زالوا يهاجرون طاملا أن

املرجع الوحيد للعمل  بكونهاعتمد على قواعد طائفية تنظمة ما زالت هناك أ
  .السياسي واإلجتماعي

وكانت هذه . أراضيهت د حضارات احتّللقد واجه لبنان منذ القدم تعد
 سبباعه وفرادته مع حميطه العربي، ويف الوقت ذاته كانت لتنو احلضارات سببا

والدول  إسرائيلونزاعات مصريية مع  ةنزاعات أدت إلى حروب أهليحلروب و
اّلتي  ها الفينيقيةوأهم حضاراته مسوط" عربنته" حاولتاّلتي  العربية

  .سنة ٣٠٠٠استمرت على أرضه أكثر من 
ة يف العربيول راعات بني الدنتيجة للصاألهلية  هذه احلروبوكانت 

شرحية من على  والدينية ةقليديوالّت ،ةقافيوالّث ،ةياسيالس تهاميحماولة لفرض س
بنانيعب الّلالش .وقد أدت هذه الصياسي يف راعات إلى عدم االستقرار الس

 حروبت إلى أداّلتي  ،ةة احلقيقيبنانية الّلرتباك يف حتديد الهويإللبنان، وا
للتنافر بني أبناء  ة جديدة ُتشّكل سبباهوي حتديدإعادة من أجل  أهلية
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 .لنزاعات ال ُتحمد عقباها الي سبباالوطن، وبالّت

ة القد كان وجود لبنان يف العامل العربي مصدرزاعات الّطائفيمن  للن
 ،وأوروبا ،أمريكاالت الّتامة لطائفة معينة باإلضافة إلى تدّخ الهيمنةأجل 
دث هذه حتمع ذلك، ال ميكن أن و. ةبنانيؤون الّلوإسرائيل يف الش ،وروسيا

 للّتعاون مع تلكاستعداد فرقاء لبنانيني على الت لو مل يكن هناك دّخالّت
ة أن نلوم القوى األجنبي نانال ميك. مقابل حفنة من الدوالرات املعينة األطراف
ني بنانيبقدر ما نلوم القادة الّل ،يف لبنان اعلى نفوذهاحلصول  تهاملحاول

السياسيني والدعجلة إلستالم على استعداد  ممراء احلرب لكونهوُأ ،نييني
 ةمقابل حتقيق مكاسب شخصي باملال والعتاد مع من يغريهم عاملالقيادة والّت

  .خبيثة
تتأّثر إلى حد كبري  ،ةة لبنان احلقيقيتؤثر على تغيري هوياّلتي  العواملو
أو ة القوى األجنبيأن تدفعها  تكون على استعداداّلتي  يةلغ املالاببقيمة امل
 .لتحويل الرأي العام لصاحلهاالعربية 

بعد اآلن، ا فإنه ليس سرأن اململكة العربية السة، وجمهورية إيران عودي
اخلاص لتحديد  يه برناجمهدل كّل ،وإسرائيل ، وليبياومصر ،وسوريا ،ةاإلسالمي

ة لبنانهويناخل مهو على استعداد لتحقيق مطالبه ، ولديه يف الد. 

نة من جدول أعمال العرب يف ، وهو على بيل سياسيحمّل ميكن أليوال 
 ؛ةعودية السبني اململكة العربيالقائمة راعات تجاهل الصي أناملنطقة، 

ة من أجلوجمهورية إيران اإلسالمي حتديد الي يطرة على لبنان، وبالّتالس
 .يةبنانّللاة هويال

من أجل  إّال جمرد نزاعات ما هي ،لبنانيف  ةياسياالضطرابات الس وهذه
ليس هناك أي عامل  هوحنن نعلم اآلن أّن .ياسينتماء السإليني وافوق الدالّت

 الهيمنة الدينيةسوى  ،ها يف لبنانؤميّثلها عمالاّلتي   هذه القوىنيبمشرتك 
ة من عوديملكة العربية السمعسكر املعن بعد بواسطة  مبصري لبنانحكم والّت
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إيران جمهورية ومعسكر  ،ةجهةة اإلسالميوحنن ن .أخرى من جها تساءل عم
 ظر عن أيالن بغضو. بنانيعب الّليف صالح الشيصب إذا كان نهاية املطاف 

معجزة  يكون لبنان حباجة إلىسوف ف، ةة األخريقصالر قصسري معسكر
لبنان  إّال إذا آمن الّلبنانيون بأن ،ةاحلقيقي تههوي ديدوحت هستعادة حّقإل

  .لّلبنانيني وليس لغري الّلبنانيني احلق يف تقرير مصريه
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 




