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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 استعمارية مبناسبات احتفال الوطنية ابملناسبات لاالحتفا

 يف والنفاق التكاذب قاعدة على احتفلوا اتفلني من كثري. االستقالل" "عيد يسمى مبا بو نو وادلتاجر  اللبناين الكيان عشاق لاحتف أمس
 يف مقتصرة الطائفة كانتأ سواء للطائفة، ابلوالء تدين ومعظمها الوالءات، تعددةم لبنان مكوانت أن واحلقيقة الوطين، الوالء على التوافق

 .للحدود عابرة كانت مأ اللبنانية اجلغرافيا على تدادىاام

يز ال ادلذىبية، وال الطائفية وال الوطنية وال القومية وال اجلغرافية ابحلدود تعرتف ال اليت اإلسالمية لألمة ابلوالء ندين بوصفنا وحنن  ُنج
 .سنة 37 منذ التقليدية اللبنانية التكاذب حفلة يف ادلشاركة لغريان، وال ،ألنفسنا

 لبنان: واقع يف األىم ىي اترخيية حبقيقة التذكري يهمنا وعليو

 الشام بالد من جزءاً  - يزال وال - كان ولطادلا التاريخ، ذلك قبل وجود لو يكن مل م،0591 سنة أنشئ والذي ،اليوم لبنان يسمى ما إن
 .الزمن من قرانً  01 من أكثر منذ أي عنو، هللا رضي اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة ادلؤمنني أمري عهد منذ اإلسالم دار من جزءاً  أصبحت اليت

 فإهنا اللبنانية، ةالرمسي ادلدارس يف خالتاري يدرس طالب أصغر ويعرفها ها،تفاصيل لذكر اجملال يتسع ال اليت التارخيية احلقائق من غريىا أما
 بلد أنو والداين القاصي )ويعلم بريطانية - فرنسية وابلتحديد استعمارية، صناعة ىو اللبناين الكيان أبن صارخ حنو على مبجملها تنطق اليت تلك
 مث ومن انتخاابتو، على واإلشراف يالفرنس دستوره وإنشاء ئوإبنشا الفرنسي االنتداب قام ،ادلقيتة( والطائفية واإلقليمية الدولية ابلتوازانت قائم

 مع اتالثمانين أواسط فعلي بشكل األمريكية الرعاية ىلإ الربيطانية الرعاية من لبنان قلانت مث االستقالل، وإعالهنم الزعماء برعاية بريطانيا قامت
 .إيران ىلإ وأخرياً  سوراي إىل وأخرى مصر ىلإ اترة ولج ك  ت   اليت الرعاية ىذه ،ذلك قبل حثيثة حماوالت

 :املسلمون أيها
 على بالدان يف ادلستعمر الكافر أقامها اليت ابلكياانت احتفال ىو ،ادلسلمني بالد من بلد أي ويف لبنان يف ،الوطنية ابألعياد االحتفال إن
 هبا ومزقت خواهتاأو  رميو وسان بيكو - سايكس تفاقياتا نشأهتاأ اليت ادلشؤومة ابحلدود واحتفال اإلسالمية، األمة دولة اخلالفة، دولة أنقاض

 .شؤوهنا ترعى اليت وثوابتها مةاأل دستور كانت اليت سالميةإلا الشريعة قصاءإ بعد بالدان على فرضوىا علمانية بدساتري واحتفال ،ادلسلمني بالد

ا ّنَم إ  ﴿ :وجل   عز   وقولو ﴾وا  ن  آمم  ينم ذ  الَ وم  ه  ول  س  رم وم  للا   م  ك  ي  ل  وم  اّنَم إ  ﴿ :تعاىل بقولو ادلؤمنني على تعاىل هللا فرضو الذي الوالء عن حتول وىو
 االستعمار دول مندويب من وأضراهبما بيكوو  سايكس رمسها اليت ادلصطنعة احلدود قياس على لةادلفص   وطنيةلل الوالء جعل   إىل ،﴾ة  وم خ  إ   ونم ن  م  ؤ  م  ال  

 .وورسول تعاىل هللا يسخط مبا احتفال فهو األورويب،

 تقويض على تعمل أن ،ادلخزية األليمة ادلناسبات هبذه االحتفال بدل عامة اإلسالمية األمة وعلى لبنان يف ادلسلمني على والواجب
 داحلدو  وحتطم ،اإلسالمية احلياة تستأنف اليت الراشدة اخلالفة دولة ،اإلسالم كيان وإقامة بالدىا يف عمارتساال أقامها اليت الكرتونية ياانتالك

 احلضارية والرايدة اذلداية ومح ل ة ،العامل يف دولة أقوى ،عهدان سابق إىل لنعود هللا، بشرع الشؤون وترعى ،ادلسلمني بالد وتوحد ،ادلصطنعة السياسية
 .أبسره العامل إىل

رم  ك نت م  ﴿ ي   ل ممع ر وف   َتم م ر ونم  ل لنَاس   أ خ ر جمت   أ َمة   خم همو نم  اب  م ن ونم  نكمر  م  ال   عمن   ومت من   للّ   ومت  ؤ   ﴾اب 
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