
 ميحرلا نمحرلا هللا بسم
 الرئيس انتخاب يف لبنان أبهل يتالعبون الطوائف أمراء
 أمريكا! من أيتيهم ما تنفيذ إال أمره من ميلكون ال وهم

 وزارة وكيل زايرة فمنذ خاصة. واألمريكية عامة، األجنبية األجندة تنفيذ يف السياسية الطبقة تتواىن ال
 تتواىل واألحداث ادلنصرم، أيلول شهر بداية يف لبنان إىل شانون توماس يةالسياس للشؤون يةمريكاأل اخلارجية

 احلريري سعد أعلنو ما آخرىا يكون لن ولعلو اجليش، لقائد التمديد إىل احلوار، لطاولة تطيري من البلد، على
 اليت والزوبعة عون!!! ترشيح من - كذلك  ىو وليس - ادلسلمة األغلبية دلصلحة راعيا نفسو نصب الذي

 لبنان!! شأن يف القرار صاحب ىو منهم أايا  وكأن ومعارض، مؤيد بني أتباعو أحدثها
 حتكمو أمريكا، بيد الرئيس انتخاب أمر فإن ادلتكلمون، تكلم ومهما ادلًتشحون، ترشَّح مهما إنو

 يف تطور ثحيد أن ابلتأكيد أنمل "حنن ادلعوج، كريي  تصريح ذلك من يغري ولن سوراي، يف وخباصة مصاحلها،
 ال فهو (21/10/6201 اجلمهورية )جريدة أدري" ال احلريري. سعد دعم نتيجة من واثقاا  لست لكين لبنان
 مل وإن الرئيس... وانُتخب النصاب، واكتمل النواب حضر أمريكا أذنت فإن يداه... حاكتو مبا يدري شك
 أي جيرؤ أن دون بعضا بعضهم بلوم فشلهم يُغّطون وعادوا النصاب، يكتمل ومل ذاك وغاب ىذا حضر أتذن

 القرار! صاحبة الدولة تلك لوم على تلميحاا، ولو منهم،
 يتوىم أو يسوِّق كما  داخلي بقرار أييت ال لبنان يف رئيس انتخاب موضوع أن يعلم واع سياسي كل  إن
 وكالئها طريق عن إما البلد، ومفاصل الفاعلة األجهزة على قبضتها أحكمت اليت أمريكا من أييت بل البعض،
 رأس ويصرح بل سافراا، السفارة تدخل أصبح حىت منها، مباشر بشكل أو والسعودية، إيران مثل نيياإلقليم

 الدوليني أمريكا خبصوم احلال وصل حىت أمريكا!! والايت من والية وكأنو لبنان شأن يف األمريكية الدبلوماسية
 الفاعلية... وعدم الصدأ أصاهبم أن إىل أتباعهما مث ومن وبريطانيا" "فرنسا لبنان يف

 من بو يقوم ما أليس ادلسلمون: أيها أنتم أما اإلقليمي. ابلوضع ارتباطا اللبناين الوضع جانب من ىذا
 ترشيح إال لكم قدرة ال أتباع رلرد وكأنكم لكم وإظهاراا  لقوتكم، ىدراا  أليس وتياره، احلريري متثيلكم، يزعم

 ىم!!!وغري  وفرجنية عون أمثال

 لبنان يف املسلمون أيها
 ىذا احلائط بُعرض لضرب أمة، من جزء أنكم ابلفعل أدرك ولو إرادتو ملك لو بكم، قوي أنو يزعم من إن
  ا امتثاال منكم ليس من يرشح ال مث ومن الشكل، هبذا السلطة اقتسام يف ادلتمثل اخلرب السياسي الشكل

 العداوة يضمر من يرشح ىو ذلك فوق بل ادلستعمر، الكافر بالغر  مصاحل إال متثل ال واتفاقات لتفامهات
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 الكنائس رؤوس دعا حني ادلسلمني بالد يف واألكثرية األقلية مفهوم إذكاء يف ساىم الذي عون وأىلو! لإلسالم
 لةالدو  مظلة حتت األكثرية حكم من واخلوف الدينية، األقليات مفهوم إلبراز لبنان، يف لالجتماع الشرقية

 االستعمار ىيمنة على احلفاظ يف حربة رأس األقليات جعل ويريد إقامتها، قرب من يتخوف اليت اإلسالمية
 الغريب...
 رزق شارل للوزير حديث من 2014 اجلمهورية جريدة نشرهتا وثيقة يف عون ميشال وصف عنا يغيب وال

 "حيواانت" أبهنم ادلسلمني من واسعة لشرحية وصفو عون ميشال إىل فيو ينسب فيلتمان جيفري السفري إىل
 مِّن   الذين وأىان شخصياا، أىانو من ويرشح احلريري، سعد زعيماا، نفسو يزُعمُ  من خيرج فكيف و"متطرفون".

 أخالقية!!! وغري مشينة بعبارات ديثلهم أنو ادلفًتض

 لبنان يف املسلمون أيها
 وتبعية زليطو، عن فصلو ويف السياسي نوتكوي يف تتمثل لبنان ومشكلة وضعيف، ىزيل كيان  لبنان إن
 أمراء فتبعية لبنان"، و"مصلحة و"االستقالل"، "احلرية" بشعارات تنخدعوا فال ادلستعمر. للكافر حكامو

 مههم اخلارج، يف أسيادىم موقف مع يتعارض حني الناس رأي أبقدامهم يدوسوا أن عليهم حتتم إمنا الطوائف
 أنو فحقيقتو لكم، رعاية أنو يُظن ما منهم رأيتم وإن عليو... ىو ما على البلد وحال حاذلم واستمرار مصلحتهم

 األرابح عليهم تدر مزرعة استثناء بدون احلاليني السياسيني زعمائو لكل ابت لبنان ألن وذلك ألنفسهم، رعاية
 أشد اآلخرة ويف الدنيا، يف خزايا  سيورثهم واإلفساد الفساد ىذا كل  أن متناسني أو انسني شريرة بوسائل

 العذاب.
 ﴾ال ِمهاادُ  وابِئ سا  جاهانَّمُ  ماأ وااُهم   ثَّ  قاِليل   ماتااع  *  ال ِبالادِ  يف  كافاُروا    الَِّذينا  ت اقالُّبُ  ي اُغرَّنَّكا  الا ﴿
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