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  بيان          
  

  ...1559الكالم الوحيد كمبداء للحوار ھو تنفيذ القرار 
على اللبنانيين عدم التسرع واالندفاع بنية طيبة أو بقلة تقدير لما 

  .يخططه  حزب هللا واسياده
 
  
  2012  حزيران4  واشنطن في  
 

      
اه ھذه الدعوة يھم بمناسبة دعوة الرئيس سليمان إلى الحوار مجددا واختالف مواقف اللبنانيين تج

  :المجلس العالمي لثورة األرز التشديد على األمور التالية
  
  

إن اللبنانيين يرحبون دوما بالحوار ويفضلونه على محاولة فرض الرأي والتشبث  -
بالمواقف الذي ال يؤدي إال إلى زيادة الشرخ والتصلب وبالنتيجة الصدام، ولكنھم يعرفون 

عادة إال بين من يعتبر نفسه متساويا مع محاوره وال تطلق جيدا أن التحاور ال يحصل بال
تسمية حوار على من يخاطب الناس من فوق ويفرض عليھم قراراته بالقوة ثم يريدھم أن 

 .يقروا له بالموافقة
  

إن اللبنانيين وقد جربوا ما سموه بالحوار سابقا مع مجموعة مسلحة تجاھر بتبعيتھا لبلد  -
ھا أكثر من مرة إلخضاعھم وتغطية المحتل وجرائمه بحقھم أجنبي وقد استعملت سالح

وحماية القتلة ومنع سوقھم إلى التحقيق وخلق مناطق ممنوعة على الدولة وجر البالد إلى 
حرب مدمرة ومن ثم االنقالب على الحكم والسيطرة على البالد، ال يمكن أن ينغشوا 

 باألمر الواقع المفروض عليھم مجددا بطرح الحوار عنوانا لمحاولة االخضاع والقبول
 .بقوة السالح والتھديد بالفوضى

 
إن الكالم الوحيد الذي يجب على اللبنانيين القبول به كمبدأ للحوار ھو ما جاء في القرار  -

الدولي الذي حرر لبنان من االحتالل ولم ينفذ بكامله بعد ويحمل الحل لكل مشاكلھم وھو 
ة األسلحة على األراضي اللبنانية للدولة إن في ما  الذي يطلب تسليم كاف1559القرار 

يسمى المربعات األمنية أو المخيمات أو القواعد وحل كافة التشكيالت المسلحة من لبنانية 
 . أو فلسطينية أو غيرھا

  
إن مفھوم لبنان الساحة المفتوحة يبقى المشكل األساس وكل حوار ال ينھي ھذا الوضع لن  -

االستقواء على اآلخرين باستعمال شعارات المقاومة حينا والجھاد حينا يؤدي إلى نتيجة ف
 .أخر والتحرير وغيرھا ال يؤدي إال إلى زيادة الفوضى
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إن إي عملية تفاھم ال تبنى على مبدأ تساوي كل اللبنانيين من حيث الحقوق والواجبات  -
دة على نتائج حرب النظام وتنھي التصنيفات القائمة على الوالء لجھة أو ألخرى أو المستن

السوري على لبنان ھي مشروع فتنة جديدة ومحاولة تغطية مؤقتة لجريمة أكبر بحق لبنان 
 .واللبنانيين

  
إن المجلس العالمي لثورة األرز إذ يشدد على مطالب الشعب اللبناني التي عبر عنھا أكثر  -

ر لبنان واخراجه من مبدأ من مرة  بتظاھراته المليونية والتي تتلخص بالعمل على استقرا
الساحة وتكملة تنفيذ القرارات الدولية الكفيلة بحمايته، يشعر بأن الدعوة إلى مثل ھذا 

الحوار اليوم تھدف لتغطية مسبقة لحزب هللا وحكومته على مشاريع وقرارات تذكرنا 
 بقلة من ھنا على اللبنانيين عدم التسرع واالندفاع بنية طيبة أو.  ونتائجه2006بحوار 

 .  تقدير لما يخططه ھذا الحزب وأسياده للبنان والمنطقة
  
 
  

  :االمضاء
  جو بعيني

  رئيس المجلس العالمي لثورة االرز


