ثالثة وأربعون عاما عىل تغييب الإمام الصدر وأخويه واملسرية مس مترة
ثالثة وأربعون عاما مرت عىل اإخفاء سامحة الإمام القائد الس يد موىس الصدر وأخويه سامحة الش يخ محمد يعقوب والصحايف الس يد عباس بدر ادلين.
ثالثة وأربعون عاما مرت مثقةل ابهلموم والشجون ،يه جرمية ارتكهبا املقبور اجملرم معمر القذايف ،مسيت جبرمية العرص كوهنا غري مس بوقة ل يف العراف
ول يف اترخي العالقات ادلولية ،اإذ يمت التآمر عىل ضيوف حرضوا اىل ليبيا بدعوة رمسية .ولكن املتتبع لسرية الطاغية القذايف يعي متاما ادلور اذلي اضطلع
به خالل س ين حمكه املمتثل ابلقضاء عىل لك مرتكزات الهنوض يف املنطقة عرب تشويه الفاكر حينا ،أو النيل من القادة اذلي يعملون ابإخال ص يف مسرية
ادلفاع عن الرض والإنسان اكلإمام الس يد موىس الصدر اذلي انترص للقضية الفلسطينية وللمحرومني يف لبنان والعامل وأيامن تكون القضية قضية حق،
وإان املتتبع جلرمية اإخفاء الإمام الصدر وأخويه يالحظ أن التسرت عىل هذه اجلرمية مت ليس فقط من قبل النظام اللييب وبعض حلفائه ،حىت اذلين يدّعون
أهنم عىل خالف مع القذايف حتدثوا مطول عن مثالبه وفضحوا الكثري من ممارسات الطاغية هذا ،سوى جرمية واحضة اكلشمس يف رأد الضحى جرمية
اإخفاء الإمام وأخويه ،وهذا اإن دل عىل يشء فاإمنا يدل عىل جحم التآمر عىل الإمام الصدر رغبة مهنم ابإخفاء املرشوع اذلي سعى اإليه منذ اللحظة الوىل
لإنتقاهل اىل لبنان أواخر العام .9191
هذا املرشوع يرتكز اىل ثنائية حمكت حترك الإمام الصدر يف مسريته مبواهجة العدوان ا إلرسائييل وإازاةل احلرمان ،يه رؤية شلكت خلفية للناس من
خالل مواقف الإمام يف اللقاءات الشعبية واملنتدايت ا إلقلميية ومواقفه يف املهرجاانت " ،إارسائيل رش مطلق" ودعوته اليت مل تتوقف لتآسيس املقاومة
وتفعيل دورها دلرء خماطر العدو ودمع القضية الفلسطينية وثورهتا ،كام يقول الإمام :اإذا ختىل املسمل أو املس يحي عن القدس فهو يتخىل عن قرأنه واجنيهل.
من انحية أخرى وجد الإمام الصدر أن هناك تالزما ما بني مواهجة العدوان الصهيوين وإازاةل احلرمان لتعزيز مصود اجملمتع املقاوم اذلي حاولت السلطة
اللبنانية عرب عهود متتالية التعبري عنه بغياب امحلاية والرعاية وابإشاحة النظر عن تآمني حىت أبسط حقوق املواطن .وحسب تعبري بعثة إارفد ورئيسها
الب لوبريه وبعد دراسات معمقة لهذه البعثة خلص يف بداية الس تينات اىل أنه يف لبنان فئة تعيش كهنا يف زمن النيب ابراهمي ،وفئة كهنا من أغنياء
اكليفورنيا.
ذلكل جاء الإمام الصدر ويف جعبته معل رؤيوي عىل مس توى لك لبنان حمطام مجليع السدود واحلواجز املفتعةل بني الطوائف واملذاهب واملناطق
والماكن ومحل قضية احملرومني واملعذبني اإىل املساجد والكنائس واملنتدايت واملؤمترات واللقاءات العامة واملهرجاانت واكنت هيئة نرصة اجلنوب وما تضم
من الكبار من رجال ادلين وخشصيات وطنية من مجيع الطوائف ،وصدح ابإمس هللا قسام وعهدا" :لن نسكت ما دام يف لبنان حمروم واحد أو منطقة
حمرومة".

ولن معلية الإصالح يف لبنان تتطلب اإصالحا بنيواي يف ظل أزمة احلمك والنظام اليت أنتجت حرب الس نتني وأدت اىل شلل ادلوةل ،ابدر الإمام وبتوقيعه
اىل طرح مبادرتني مسيتا ورقيت العمل الصادرتني عن اجمللس الإساليم الش يعي العىل.
الورقة الوىل بتارخي 9129/99/72ويه منبثقة من جوهر وجود لبنان ،ويه مطالب ليست عارضة أو طارئة ،وليست مطلب فئة دون أخرى من
اللبنانيني بل يه منبثقة من جوهر وجود لبنان ومن مصمي كيانه ومن رسالته اإذ يتصور الإمام الصدر أن لبنان املس تقبل هو لبنان الالطائفي لبنان الكفاية
يف الفر ص واملساواة يف العداةل لبنان املتطور املبادر لبنان امللزتم ابلقمي هو لبنان اإلغاء الطائفية الس ياس ية .
أما الورقة الإصالحية الثانية واليت صدرت عن اجمللس الإساليم الش يعي العىل بتارخي 9122/9/99فقد أدرجت وحتدثت ابلتفصيل عن املوضوعات
اليت أاثرهتا الوثيقة الوىل من اإقرتاحات تنظمي السلطات بدءا من السلطة الترشيعية اىل السلطة الإجرائية اىل السلطة القضائية واليت تطرقت أيضا اىل
سري اإدارة ادلوةل والوظائف وس بل التمنية لإنصاف املناطق احملرومة اإضافة اىل الس ياسات ادلفاعية والرتبوية والإقتصادية والإجامتعية والإعالمية.
الامام الصدر يعتقد متاما أن لبنان هو المنوذج احلضاري للعامل للعيش الواحد بني طوائفه ومذاهبه ،وهذا مبثابة حتد للعدو الصهيوين اذلي يروج اىل انعدام
تعايش الداين يف املنطقة يك يربر هذا العدو نفسه كونه اإضافة اىل احتالهل لفلسطني وإاغتصابه لها وبعض الرايض العربية فهو عنرصي ابإمتياز جياهر
بهيودية ادلوةل واجملمتع ويف هذه احلاةل جناح جتربة لبنان يف العيش الواحد مبثابة صفعة لرؤية العدو الصهيوين وامللحقني به.
وذلكل حسب رأي الإمام الصدر كام جاء يف حصيفة النباء الكويتية " 9121/91/2أنه اإذا أردان أن يكون لبنان منوذجا حضاراي للعامل فال بد من وجود
نظام عادل يؤمن ابلفر ص املتاكفئة للك املواطنني"" ،وأن ربنا ل يقسم املواهب عىل طريقة  1و 1مكرر".
أجل اإن لبنان مير اليوم يف منعطف خطر يمتثل ابحلرب النامعة اليت جتتاحه وسط حصار دويل وإان اكن غري معلن ولكن مثبت ابملامرسة ومنع تقدمي يد
العون حتت وطآة مرشوع تتقدم فيه املصاحل الصهيونية ا إلرسائيلية عىل ما سواها ولو عىل حساب جتويع الناس وهتديد أمهنم الصحي والبييئ والإجامتعي
من اس هتداف حليب الطفال اىل تعطيل املصانع واملشاغل واملستشفيات واملدارس .
ان اخليارات الصعبة اليت اختذها الامام ملواهجة العدوان واحلرمان ل زالت تهتدد لبنان من أقصاه اىل أقصاه ،وذلا فاإن اإعادة قراءة مشاريع الإصالح
الس يايس والمتسك بثوابت حامية الرض والإنسان جند أن الإمام الصدر ل زال حارضا عىل مس توى معاجلة أزمة احلمك والنظام عىل حد سواء إانطالقا
من دور لبنان التارخيي واذلي ينبغي أن نؤكد عليه ،ان لبنان رساةل عاملية وليس مالذا للرصاعات الطائفية واملذهبية ،لن الرصاع الطائفي واملذهيب هو
خدمة إلرسائيل وأعواهنا وان جتاوز هذا الرصاع يعترب اإحياء دلور لبنان التارخيي ودلوره املطلوب أن يكون وحدة لقاء يف زمن نعمي الرصاع الطائفي
واملذهيب والعريق والثين يف املنطقة.
اإن اجملرم معمر القذايف اكنت دليه أهداف تنسجم مع دوره املآجور واملش بوه واملولك اليه دوليا وإاقلمييا ابإخفاء اجلسد وصول اىل جتميد مفعول حراك
الإمام الصدر ،ولكنه اس تطاع احتجاز الإمام الصدر وأخويه بآجسادمه ول زالت رؤية الامام الس يد موىس الصدر حامكة عرب السري بتحقيق مطالب

احملرومني واملعذبني يف مسرية لن تنهتيي وأيضا جبدوى رؤية تآسيس املقاومة وانطالقهتا وفعاليهتا يف مواهجة العداء وقافةل شهداء أفواج املقاومة ومجيع
شهداء املقاومة وجرحاها وأبطالها الحياء يؤكدون صوابية هذا اخليار من عني البنية اىل خدلة والصديق والعدو يعي متاما أهنا اخليارات الصعبة والصائبة
يف الزمن الصعب اذلي يسوده التآمر ادلويل والإهامل العريب.
وحنن يف حركة أمل من الإنطالقة الوىل مع الإمام الصدر اىل يومنا هذا نمكل املسرية خلف اإمام عيص عىل الغياب فهو احلارض يف مضري لك مقاوم
وحمروم ومعا مع الخ الرئيس نبيـه بـري أن املقاومة ابقية ابقية ابقية ولن هتدأ ما دام يف لبنان حمروم واحد ،والإمام عائد  -عائد – عائد.

