
 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 لبنان في أمريكا حكومة ...الرئاسة بعد

 من الثاين اليوم يف النيايب اجمللس ثقة 2ٕٔٓ/ٕٔ/2ٕ األربعاء احلريري سعد برئاسة اللبنانية احلكومة نالت
 عنها حجب فيما مقًتعا ، 9ٕ أصل من صوتا   28 بأغلبية الوزاري البيان دلناقشة الربدلان خصصها اليت اجللسات

 .(2ٕٔٓ/ٕٔ/2ٕ نت )العربية واحد وامتنع نواب، ٗ الثقة

 ميشال اجلمهورية لرئاسة إيران حزب حليف وصول بعد وذلك ،لبنان داخل ألمريكا الطوىل اليد سختًت  وهبذا
 ني السعودية وإيران.ياإلقليم أمريكا أتباع برعاية احلكومة، ذلذه الثقة منح مث ،2ٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔ يف عون

 الدفاع مثل احلساسة الوزارات يف متثلوا لبنان يف أمريكا رجاالت أن يلحظ احلكومة ىذه تشكيل يف ادلدقق إن
 زعماء عليها فتصارع ؛الداخلية للمشاحنات فًتركت الفتات وزارات أما. وادلالية والعدل والداخلية واخلارجية

 أحدىم عند وصل حىت انتخابية، ىداؼوأل فيها تبقى ما لنهب السياسة بلبوس تلبست اليت التقليدية ليشياتادل
 من نظرة عن حقيقة   يعرب القول ىذا مقبول"، غري أمر وىذا فارغ الوزارة ىذه "صندوؽ القول: من يستحي ال بأن

 منفعية ليشياويةم ممارسات ىي السياسية ممارساهتم أنو  ،ليشياتم زعماء أهنمو  ،البلد ىذا يف السياسة يّدعون
 هم!مصاحل ورعاية الناس وممهو  قضايا فيها تنعدم

 لقدو  ،وازن بشكل فيو نفوذىا على تصارعها دولة وجدي وال وحدىا أمريكا حتدده ادلنطقة يف لبنان وظيفة إن
 برزت ،سوريا يف وخاصة   العربية الثورات قيام بعد ادلاضية اخلمس السنوات يف لبنان إىل أمريكا نظرة حقيقة برزت
 :مسألتني يف النظرة ىذه

 ستعماريةا أداة يكون أن نفسو على قِبل لذيا إيران حزبل خلفية عسكرية قاعدة ىو لبنان أن :األوىل
 يف والدموي البارز الدور مث ،العراؽ إىل اليمن من ادلنطقة يف شاءت اأينم إيران تابعتها طريق عن أمريكا تستعملو

 اهلل من حياء   بال فاعل   بشكل   انإير  حزب ساىملير  ،حلب دلدينة "تسليم" من حدث ما بعد وخاصة سوريا،
 مع مستور غري حتالف يف وثوارىا حلب مدينة ألىل والتهجري واإلىانة القتل سياسات يف ادلسلمني وعموم ورسولو

 كيان من طرؼ   وبغض أمريكا، بقيادة ا  خفي وليس خفيف ستار خلف ومن روسيا، وادلسلمني اإلسالم عدوة
 وادلمانعة"!!! "ادلقاومة حمور مايةحب ىادئة   جببهة يتمتع الذي يهود

 يتواله الذي الفصل ىذا الشام، يف إخواهنم نصرة عن منعهمو  محيطهم عن لبنان مسلمي فصل الثانية:
 ما اليت تصال"اال بػ"وثائق يسمى ما عرب تعسفية واعتقاالت وغريه إرىاب من اجلاىزة لتهما عرب اللبناين النظام
 .عليها بناء   ادلسلمني شباب تعتقل االمنية األجهزة زالت
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 النظام دعم يف إيران حزب لتحركات إشارة أي من خيلو الوزاري البيان اجعلت األمريكيتان النظرتان ىاتان
 ادلضي إىل يشري مما لبنان، يف السورية للثورة ادلناصرين ضد التعسفية السياسات من ادلوقف أو سوريا، يف الفاشي

 .وادلنطقة لبنان يف وعمالئها ريكاأم بركا يف سريا   السياسة ىذه يف

 دولة وال ستقاللا وال لو سيادة ال ،استعمارية بدول   مرتبط ككيان احلايل بشكلو لبنان إن ...لبنان أىل يا
 أمريكا سفارة ىيو  واحدة سفارة لب ال سفارات   سلطةو  ،اخلارج أوامر تنفذ حكم واجهةر  بل ،احلقيقي بادلعٌت
 لتعمل إال فتألّ  ما اليت احلكومة ىذه واقع تعوا أن لبنان، أىل يا عليكم، يرتب بشكل ،ذلا تابعة إقليمية ودول
 يسجل أن تقبلوا فال... ادلنطقة يف االستعمارية سياستها إليها وصلت اليت ادلرحلة مع تتناسب أمريكية أجندة وفق
 ارتباطكم فهو والباقي الثابت أما. اهلل بإذن زوال إىل وأدواتو االستعمار ألن ؛وتارخيكم حاضركم صحائف يف ىذا

 الراشدة اخلالفة ،واحدة منظومة ضمن اهلل بإذن آجل غري عاجل يف سيتوحد الذي اإلسالمي والعامل الشام ببالد
 ...النبوة منهاج على الثانية

 إخوانكم، ءدما يف أوغل نمم براءتكم تعلنوا بأن "شيعة  و" "سنة  " مطالبون أنتم ...لبنان في المسلمون أيها
 مع مأهن نْ مِ  ون  عر د  ي   ما بعكس نقساماال على يتغذون إيران حزب فأمثال. بينكم التفرقة لدعوات تلتفتوا ال وأن

 بيت ألىل االنتساب غطاء حتت أتباعو على مقيتة   مذىبية   سوريا بدخولو إيران حزب فرض لقد. ادلسلمني وحدة
 أو حزب أي إن .براء أعمالو ومن منو ،ا  مجيع ادلسلمني عند بيتال أىل ىم الذين ،البيت وأىل ، اهلل رسول
 من ادلسلمني يف يرقبوا مل الذين ىؤالء مع مباشر غري أو مباشر رتباطا أي تفك بػأن اليوم مطالبة   مجاعة أو حركة
 ...ذمة وال إالا  سوريا أىل

 اللَّوِ  َكح ب   ي ِحبُّونَ ه م   ا  أَنَداد اللَّوِ  د ونِ  ِمن ِخذ  يَ تَّ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ ﴿ تعاىل: اهلل بقول نذكركم األمر ولِعظ مِ 
ةَ  َأنَّ  ال َعَذابَ  يَ َرو نَ  ِإذ   ظََلم وا   الَِّذينَ  يَ َرى َوَلو   ل لَّوِ  ا  ح ب   َأَشدُّ  آَمن وا   َوالَِّذينَ   َشِديد   اللَّوَ  َوَأنَّ  ا  َجِميع لِلَّوِ  ال ق وَّ

َباب   ِبِهم   َوتَ َقطََّعت   ال َعَذابَ  َورََأو ا   ات َّبَ ع وا   الَِّذينَ  ِمنَ  اتُِّبع وا   ِذينَ الَّ  تَ بَ رَّأَ  ِإذ    ال َعَذابِ   الَِّذينَ  َوقَالَ   اأَلس 
ه م   فَ َنَتبَ رَّأَ  َكرَّة   لََنا َأنَّ  َلو   ات َّبَ ع وا   ى م  َوَما َعَلي ِهم   ت  َحَسَرا َأع َماَله م   اللَّو   ي رِيِهم   َكَذِلكَ  ِمنَّا تَ بَ رَّؤ وا   َكَما ِمن  

 .﴾ِبَخارِِجيَن ِمَن النَّارِ 

 .﴾َسِبيل   رَب وِ  ِإَلى اتََّخذَ  َشاء َفَمن َتذ ِكَرة   َىِذهِ  ِإنَّ ﴿... عظيم يوم   مشهد من المسلمون أيها حذارِ  فحذارِ 
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