
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
ِ!لبنانِفيِالطائفيةِالعنصريةِتشريعِمحاوالتِمنِحذارِ 

 يف واملسلمات املسلمني ضد وحلفاؤه السوري النظام ميارسه الذي ،والظلم والربد اجلوعو  واخلوف املوت من هربوا
 باألمس - يصفونه كانوا بلد   من واخلذالن الذل ظلم قسى،وأ أشد   ظلم   يف وقعوا قد أنفسهم جيدون هم فإذا الشام،
 وجتويع   للخائفني، واعتقاالت   للمخيمات، حرق   !!عدو قهيش   ال ما عليهم يشق   هو فإذا! بالشقيق - القريب

 !امللهوف؟ ي غاث هكذا وهل! الضيف؟ ي كرم هكذا فهل!! والنساء للشيوخ وإذالل   لألطفال،
 كل   ليصب ،املذهيب الطائفي الربتقايل خبطابه لبنان، يف فتنةال رؤوس من رأس   علينا خيرج واألخرى الفينة   بنيو 
 العنصري هذا والدة قبل نلبنا يف املوجودين فلسطني أهل على بل سوريا، أهل من خوانناوإ أهلنا على حقده

 !وتياره وأشباهه
 على ائهاوحلف األنظمة حقد من بهميويص أصاهبم ما فلسطني، أهل قبلهم ومن ،سوريا أهل يكفي ال وكأنه
 فلسطني أهل على بل سوريا، أهل على فقط ليس حقده مارس الذي!! األسدي احلقد نظام سيما وال املسلمني،

 خباف   لبنان يف األسدية األمنية املؤسسة مارسته الذي والدور الريموك، مث البارد، هنر مث الزعرت، تل خميم اوم ،ولبنان
 !!!اجملرم النظام هذا من مقربون حلفاء الطائفيني املذهبيني احلاقدين هؤالء أن العجاب العجب يكون مث!! أحد على

 - واهية   قتصادية  ا بذرائع لسطني،وف سوريا من ألهلنا موجه   احلاقد اخلطاب هذا أن األوىل، للوهلة نظن كنا لقد
 االقتصاد على فلسطنيو  سوريا ألهل اإلجيايب التأثري ،وباألرقام اجلميع، ويعلم ضليلها،وت وكذهبا هتافتها اجلميع يعلم

 السلطة هذه ظل يف ،ا  خصوص املسلمني من فئة ضد ممنهج   خطاب   ذلك، يفوق األمر أن نرى حنن فإذا - لبنان يف
 ،تردد   أو حياء   مناو ود ،ا  حتديد املسلمني نعم ،للمسلمني منع   ،ببعيدة   احلدث بلدية أحداث ماو ! "القوي" العهد وهذا

 الطائفيون يستخدمو !! للعمل حمل   فتح وحىت ،واالستئجار التملك من هلم منع   أجهزهتا،و  السلطة من وبدعم  
 رئيس وخيرج احلاقدة، األجندة هلذها  تنفيذ ومفارزها، وشرطتها البلديات من الدولة، مؤسسات هذا لتحقيق املذهبيون

 حنن": بقوله 21/6/2019 يف النشرة وتلفزيون موقع ذلك ونشر ،اإلذاعات إحدى على تردد   البا  متشدق البلدية
 مث فيه" وسنمشي سنوات 10 منذ أخذناه من وحنن املسلمني تأجري وأ بيع عدم حول أخذناه الذي القرارب فخورون

 طويل، وقت منذ عون ميشال اجلمهورية رئيس وأوهلم اجلميع قبل من ىمغط   أنا": قائال   - صالفة   بكل - يزيد
 طلب على بناء   اهلل نصر حسن السيد اهلل حلزب العام فاألمني يدعمونين، بل القرار عن نيراض فقط ليسوا والشيعة
 زبح باسم يافطات ت علق مث !!!يدنا" على يشد بري نبيه النواب جملس ورئيس الوروار، تلة إلينا رد عون الرئيس

 ومل لبنان(، وبقي ورحلوا... ريهموغ نو والسوري نو والعثماني املغول )جاءا  وحقدا  سم  تقطر األشرفية يف الكتائب
 !!ويهود والفرنسيني اإلجنليز هؤالء يذكر

 ومعهم مخلفه ومن ،حاقد   كل ومعهم ألوانه، بكل واملمانعة"، "املقاومة يسمى ما حلف إذن، األمر هو فهكذا
 بلد   يف ،ولبنان وفلسطني سوريا أهل من املسلمني من معينة   فئة   ضد   املذهبية، الطائفية ونميارس األسدي، احلقد نظام
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 !!...الساسة هؤالء أمثال وعلى اخلطابات، هذه مثل على بنيت اليت األهلية، احلرب حمنة جتاوز أنه ي فرتض
 اخلطابات هذه جلم عن املسؤول ومن! املذهيب؟ الطائفي العنصري الفلتان هذا مثل يستمر مىت فإىل

 !التحريضية؟
 منا  جزء وسهوله جبباله الشامي لساحلا كان حيث ،واملسلمني اإلسالم كنف يف عشتم يوم نذكركم هنا إننا

 مسلمني، وغري مسلمني كنفها، يف عاشوا الذين مجيع اإلسالمية الدولة خالهلا رعت السنني، مئات اإلسالم دار
 أهل من ارىالنص أن التاريخ شهد وقد ؛أنفسهم األعداء من املنصفون املسلمني، حكم لعدالة فشهد ،كاملة   رعاية  
 هذا كل فسد وما... وأمنهم حياهتم الناس على أفسدوا الذين الغزاة مواجهة يف املسلمني جانب إىل قاتلوا البالد

 القبلية والنعرات العصبيات وإحياء اخلالفة، دولة كيان هلدم حينها، األوروبية الدول بعض بتدخل إال املشرق التاريخ
 وها األهلية، رباحل إىل أدت خطابات   ولد الذي املقيت، الشكل هبذا اللبناين انالكي لليشك   والطائفية، والقومية

 !!!نفسها النشاز النغمة لسماع نعود اليوم حنن
 بيني،الطم  احلزام وجاوز الزىب، السيل بلغ فلقد ،ا  عالي الصوت ونرفع حنذر لبنان، والية /التحرير حزب يف إننا

 لبنان يف املسلمني أن تظنوا فال األعمى، احلقد وهذا التصرفات، وهذه ابات،اخلط هذه مثل من ينفد، الصرب ويكاد
 القادة، تلد أمة ، من فإننا ضيعني،م   تابعني خانعني ضعفاء أبوهتم، ويزعمون يدعون من كان ولو حىت سائغة ، لقمة  

 أن واعلموا ،اجلارفة سلمنيامل قوة عن حولكم البالد من عربة   خذواو  حني، إىل لكن تصمت، واهلوان، الذل ترضى ال
 ونصرهم منا،هد وهدمهم دمنا، دمهم أهلنا، هم الشام بالد وأهل أدناهم، بذمتهم ويسعى همدماؤ  تتكافأ املسلمني

 ...نصرنا
 الكاحلة الوجوه فيه نرى ال ،اهلل بإذن مشرق   واحد   مستقبل   معهم لنا سيكون ،واحد   تاريخ   معهم لنا كان وكما

 ترعى النبوة، منهاج على راشدة   خالفة   ظل يف... املقيتة واجلاهلية البغيضة العنصرية فيه نسمع وال بية،املذه الطائفية
يَزانَِِال ك َتابََِِمَعُهمَُِِوأَنَزل َناِب ال بَ ي َِّناتِ ُِرُسَلَناَِأر َسل َناَِلَقدِ ﴿ سطبالق   - سلمنيم وغري مسلمني - الناس ِل يَ ُقومََِِوال م 
 .﴾طِ ب ال ق سِ ِالنَّاسُِ

 .واحلروب والنزاع لفرقةل املشعلة املذهبية، الطائفية العنصرية أدل و  واحلذر، للتنبه اللبنانية السلطة ندعو ،لذا

د يِمَّنُِكمُشرََكائِ ِم نَِهلِ ُِقلِ ﴿ د يِاللَّهُُِِقلِ ِال َحقِِِّإ َلىِيَ ه  د يَِأَفَمنِل ل َحقِِِّيَ ه  ِالَِِّمَّنَأِِيُ تََّبعََِِأنَِأَحقِ ِال َحقِِِّإ َلىِيَ ه 
َدىِ َِأنِإ الََِِّيه دِّي ُكُمونََِِكي فََِِلُكمِ َِفَماِيُ ه   ﴾َتح 
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