
مواطنون بلا حدود ولبنانيون لكل الوطن

  

  

لبنان – دكتور حسين مشيك – الاثنين 09-05-2022:

  

صباحنا صحوة ضمير وبه نعود لتأسيس موطن الوحدة الوطنية بين المواطنين وبغير ذلك لن نكون أبناء وطن قدم الأجداد لأجله
 ...التضحيات       الجسام واليوم ها هم الشباب اللبناني لقد قهروا ما لم يقهر وما زالوا يقدمون ليبقى لنا وطن إسمه لبنان

  

أيها اللبنانيون إن أمرنا غريب وسؤالنا عجيب لماذا إبتعدنا عن العقل المنير ورمينا المواطنة في الحضيض وارتمينا في حضن
الأخرين وتناسينا حب الوطن من أجل مآرب الشياطين وقدمنا لهم حريتنا وسيادتنا وإستقلالنا على طبق من التسليم وأصبحنا غرباء

في موطن الحضارة والإنسان وما نتمناه في الحياة سوى لمسة رضاء من الداعمين آه منا لقد بعنا كرامتنا الوطنية مقابل حفنة من
 !الدولارات ونفذنا أوامرهم وعملنا صبية صغار عندهم بدلا أن نكون رجال الوطن وعنه مسؤولين...؟!؟

  

الله... الله... ما لي أرى المواطنة قد أصبحت في خبر كان وسلمنا أمرنا للدول الخارجية التي ما عملت يوما من أجل وطننا لبنان بل
عملت ضمن التجاذبات الدولية وتوصيل الرسائل عبر ساحاتنا الوطنية وللأسف نحن من قبل بالتقسيم أكثر مما نحن مقسمون ندعي

ما ليس نحن فيه ونعتبر أنفسنا علماء ورجال ونتجاهل ما يحصل لنقول بأنهم ينظمون لنا أمورنا ويساعدوننا ويتحملون عنا
وخاصة الإنتخابات النيابية لكنهم تناسوا بأن أي نظام يقوم ضمن التوصيات ليس بنظام بل قرطة او فرقة تعمل لمصلحة الأخرين

 !عندها تكون قد سقطت عنا الشرعية في الوطن...؟!؟

  

إن تلك الدول وما تقوم به هو لأجل مصالحها وليس لأجلنا والدليل دعم أزلامها في الداخل الوطني والدليل لقد عمدوا على التهديد
 !بالقول الصريح إن لم تنتخبوا ما نريد سوف ترحلون وتتخلون عن ما جنيتم...؟!؟

  

أيها اللبنانيون لماذا لا يمكننا أن نقوم بدورنا الوطني المسؤول وجعلنا أنفسنا حجارة بأيدي الأخرين وكيف لا ونحن من سلم وطننا
 !لكل الدول ومن دون إستثناء لذلك أين أصبحت المواطنة أيها المواطنون...؟!؟
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 !أين تكمن الوطنية أيها المسؤولون...؟!؟

  

 !أين ستلاحقكم يا عملاء الداخل لأنكم خونة بكل صفات الخيانة الوطنية...؟!؟

  

من هنا ومن خلال مسؤوليتنا الوطنية لا يسعنا إلا أن نقول تبا لأمة لا تملك قرارها ولن تسمح لنفسها أن تعيش الحرية وهي من دمرت
الصناعة والزراعة الوطنية وإعتمدت على الإستيراد حتى وصلنا الى وطن مستهلك بدل أن نكون وطن منتج لذلك أصبحنا لا نستحق

 !الحياة بل من قدم أوراق إعتماده لتتقاذفنا السياسات الخارجية حيث ترى مصلحة شعوبها ومصالحها الدولية...؟!؟

  

أيها اللبنانيون إن لم نتحد على كلمة سواء ونعيد أنفسنا إلى المواطنة الخالصة لله والوطن لن نعيش الوطن الذي كان إسمه لبنان
 !بل سنبقى أحجار شياطين المحفل المزعوم...؟!؟

  

إننا نقدم لكم مشروعنا التواصلي لنعيد وطننا من فم التنين وبغير التواصل اللبناني اللبناني لن نهدم عرش الشياطين ولن نعيد بناء
 !ما هدمته أبناء الغرف السوداء أولياء بناء دولة أعور الدجال...؟!؟

  

من هنا ومن خلال ما نحن فيه إننا ندعوكم إلى وقفة عز مع الذات ولنعمل معا بروح وطنية عندها نعيد مجد أمتنا اللبنانية تحت شعار
 .مواطنون بلا حدود ولبنانيون لكل الوطن وبغير ذلك لن نعيش موطن الحرية والعطاء والسلام

  

رئيس حزب التواصل اللبناني الدكتور حسين مشيك
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