﷽
آن لمأساة السجناء اﻹسﻼميين أن تنتهي
الخبر:
انتشار مرض كورونا ﻓﻲ السجون اللبنانية.
التعليق:
منذ ثﻼثين سنة وما زالت المؤامرات والتلفيقات للشباب المسلم الملتزم ﻓﻲ لبنان تحاك ﻓﻲ
الغرف السوداء وﻓﻲ أقبية السفارات الغربية ،إﺿاﻓة إلﻰ مكر حزب إيران ﻓﻲ لبنان ،وما زالت
اﻷحكام القﺿائية القاسية والجائرة ،هذا إن تمت محاكمتهم؛ إذ الكثيرون منهم ﻓﻲ أقبية السجون ما
يزيد عن عشر سنوات دون محاكمة ،وﻻ زال اﻹعﻼم الموجه يشوه صورتهم ويﺿخم أخطاء
بعﺿهم ويهول من خطرهم حتﻰ يتخلﻰ عنهم المجتمع ويقتنع بﺿرورة القسوة والشدة عليهم ،ومع
انتشار مرض كورونا داخل السجون المكتظة بالسجناء وخاصة مبنﻰ "ب" ﻓﻲ سجن رومية حيث
معظمهم من اﻹسﻼميين المتهمين "باﻹرهاب" ،علما أن كل قﺿايا اﻹرهاب منذ أواخر القرن
الماﺿﻲ وحتﻰ اﻵن هﻲ قﺿايا مخطط لها و ُم ِع ّدها أجهزة أمنية محلية وإقليمية ودولية؛ من أحداث
الﺿنية التﻲ دبرها نظام المقبور حاﻓظ اﻷسد حين بدأت المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان
كﻲ يثبت للمجتمع الدولﻲ ﺿرورة وجوده ﻓﻲ لبنان وإﻻ سيتحول لبنان إلﻰ مركز للجهاديين ،وكذلك
أحداث نهر البارد و"ﻓتﺢ اﻹسﻼم" حيث تم استغﻼل حماس الشباب الملتزم وشوقه للجهاد ﺿد كيان
يهود ﻓحولوه بمكر خبيث لقتال مع الجيش وانتهت النتيجة بتدمير المخيم ومئات الﺿحايا وتثبيت
الوجود العسكري لنظام البعث ﻓﻲ لبنان ،وحين أحس النظام السوري بسعﻲ رئيس الحكومة اﻷسبق
رﻓيق الحريري للتخلص من الوجود العسكري قاموا بأوامر غربية أمريكية داعمة لنظام آل اﻷسد
بقتله بتدبير حزب إيران اللبنانﻲ وتم تحميل تلك الجريمة للشباب الملتزم وﻻ ننسﻰ "أبو عدس"...
وبعد اندﻻع الثورات وتأييد غالبية أهل لبنان لها ،ﻻ سيما ثورة الشام ،قامت أجهزة دولية
وإقليمية وحتﻰ محلية بتدبير خطط لتوريط الشباب المتحمس بتفجيرات وحوادث حولوا الصراع مع
اﻷجهزة اﻷمنية وظهر حزب إيران بمظهر الحريص علﻰ البلد وأمنه مع أنه كان يقتل أهل الشام
والعراق ويدعم الطغاة ﺿد المسلمين ...وكذلك حادثة عبرا وعرسال وغيرها...
ﻻ زال الماكرون يخططون ويوقعون بالشباب المسلم بقﺿايا وحوادث خبيثة ثم يعقبها اعتقال
العشرات بل المئات من اﻹسﻼميين المظلومين وتشوه صورتهم وتقلب الحقائق حيث يقبع البريء أو
المغفل داخل السجن بينما المجرم يقود البﻼد!
وآخر المآسﻲ حادثة الكورة وما أعقبها من مقتل التﻼوي و ٤عسكريين من الجيش أثناء
مداهمتهم له ،علما أن أي مداهمة ﻓﻲ قﺿايا اﻹرهاب تكون لعشرات وربما مئات العناصر ،ﻓلماذا
ﻓقط  ٤عناصر تداهم مطلوبا خطيرا جدا؟!

وﻓﻲ ظل نظام ﻓاشل وبلد مهترئ وعمالة ظاهرة واستعمار غربﻲ ﻓاقع حتﻰ أصبحت ﻓرنسا
وأمريكا تشكﻼن حكومة وتفرﺿان الشروط وﻓﻲ ظل تدهور لﻸوﺿاع علﻰ كاﻓة المستويات ،أصبﺢ
القاصﻲ والدانﻲ يعلم حقيقة ظلم الشباب الملتزم واستﺿعاﻓهم ﻓﻲ لبنان واستفزازهم من خﻼل إذﻻلهم
واعتقالهم وتعذيبهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم داخل السجون ،وحين طالب أهالﻲ السجناء من كل
الطوائف بعفو عام عن أبنائهم وخاصة عمﻼء يهود وغالبيتهم من النصارى إﺿاﻓة إلﻰ تجار
المخدرات وقطاع الطرق من بيئة حزب إيران وحركة أمل ،كذلك طالب أهالﻲ المعتقلين اﻹسﻼميين
بالعفو العام علما أن معظم العمﻼء وتجار المخدرات وقطاع الطرق هم خارج السجن بعكس
اﻹسﻼميين ،رأينا اﻹعﻼم وبعض التيارات السياسية الحاقدة ترﻓض خروج اﻹسﻼميين وتقبل بعفو
عن غيرهم ،تلك إذا قسمة ﺿيزى!
مرض كورونا يفتك بنزﻻء سجون القرون الوسطﻰ ﻓﻲ لبنان ويبحث مجرمو السلطة بعفو عام
يستثنﻲ اﻹسﻼميين أو عفو خاص عن القتلة المجرمين والعمﻼء ويبقﻲ اﻹسﻼميون داخل السجون
كﻲ يقتلهم المرض ﻓﻲ أقبية مظلمة سوداء.
إننا ﻓﻲ حزب التحرير نعلن وقوﻓنا إلﻰ جانب المظلومين ونسعﻰ لنصرتهم ونحذر من التمادي
ﻓﻲ ظلمهم ﻓعاقبة الظالمين وخيمة.
آن لمأساة المعتقلين اﻹسﻼميين أن تنتهﻲ وحان الوقت لكشف المخططين لتوريط الشباب الملتزم
والمتحمس ،وكفﻰ تشويها لصورة اﻹسﻼم دين الرحمة والعدل والسماحة.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وﻓرج عن شباب أمتنا وأعنا علﻰ نصرتهم وﻓك سجنهم ومحاسبة
الطغاة والظالمين يا قوي يا عزيز.
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