
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 تمخض "العهد" فولد حكومة دیاب!

 بوزراء من أتباع الطبقة السیاسیة ُأْدِخلوا من كل باب!
السیاسیة الطبقة وإسقاط الفساد منظومة بإسقاط مطالبین الشوارع في الناس یتظاهر یوم، المائة               قرابة
الفاسدة السیاسیة الطبقة یمثل طرٍف أي رفض عن جماهیریا تعبیرًا ُكلن" یعني "ُكلن شعار متخذین                 الفاسدة،

 القائمة في البلد.
اللیرة قیمة بانخفاض ولیالي أیامًا الناس فیشَغلون وأهله، العفوي بالَحراك البلد في السیاسة شیاطین                یتالعب
الصرافین، نقابة تعلن 21/1/2020م، في الحكومة إعالن عشیة مسرحیٍة، لحظٍة في ثم األمریكي، الدوالر                أمام
أمام اللیرة صرف سعر تثبیت عن له، قانونیة صفة ال رسمي، بیاٍن عبر وسلطته، وحاكمه المصرف من                   بضغٍط
األزمة تحركهم لم الحاكم وهذا السلطة هذه ألن هكذا، نعم دوالر! لكل لیرة بألفي الموازیة، السوق في                   الدوالر
ساعات بعد ُأعلنت التي الحكومة بتمریر المتمثل البحت السیاسي القرار بل االنهیار، من البلد حمایة أو                  الخانقة

 من بیان النقابة! بل بعد أیاٍم من الزیارة الخفیة لرجل الخزانة األمریكیة ریتشارد هارفي!!
من على تضغط الشارع، في وجوالٍت صوالٍت بعد 21/1/2020م، الثالثاء مساء أعلنها التي دیاب                حكومة
أي فلكها في الدائرة الدولة عبر مباشٍر، غیر بشكٍل أمریكا خلفه ومن إیران، حزب بالبلد المتحكم على                   یتدللون
الرئة عبر إلنقاذه أمریكا إدارة تسعى الذي بشار، الطاغیة نظام الجوار، في أمریكا عمیل عبر أو                  إیران،

 اللبنانیة، بعد التردي الكبیر للیرة السوریة، والخشیة من تصاعد ثورة الناس هناك.
الوزراء هؤالء والءات ُتظهر األسماء إلى نظرٍة وأقل (التكنوقراط)، من أنها دیاب، زعم حكومیٌة،                تشكیلٌة
بقیة من كان فما حیاٍء، دون السیاسیین حصص أنها ظهر بحیث الفاسدة، السیاسیة الطبقة لشیاطین                 وتبعیتهم
فیما ظاهریًا، اختصاصیین حكومة أنها عن تعبیٍر في (تكنومحاصصة)، حكومة أسماها أن إال المنتفض                الشارع

 هي، في الحقیقة، حكومة تمثل حصص السیاسیین.
وزارات في وضعوا الذین أو باالسم، إال لالختصاص یمتون ال الذین وزرائها، في مبكیٌة مضحكٌة                 حكومٌة
أو زغرتا، "مارد" أو المجلس، رئیس أو إیران، حزب أو وصهره، الرئیس لعیون ُكرمى اختصاصاتهم                 لغیر
وصراخهم وألمهم وَحراكهم الناس أما األمریكي. سیدهم رضا األهم، بل هؤالء، كل وقبل الجبل...                "أمیر"
القمع وفنون المطاطیة، والطلقات الصوتیة، والقنابل المیاه، وخراطیم للدموع، المِسیلة القنابل فله              ورفضهم،
بتصریح عملها تستهل حكومٌة المذهبیة... والمحاصصة السیاسیة، والطائفیة الحرب أمراء كیان في              والتكسیر
یا سالمٍة بطول فأبشر أشهر..."، ستة في ٢٤/٢٤ تأتي لن الكهرباء "إن فیه: قال غجر ریمون الطاقة                   لوزیر

 ِمْرَبُع!
ومحاولة الناس َحراك بقیة إلجهاض الوقت، تمریر حكومة حتمًا فهي الحكومة، هذه تشكیل سبل كانت                 مهما
أمریكا زالت ما الذین التقلیدیین، الساسة أزمة عمق تفضح مبكرٍة انتخاباٍت حصول ومنع الشارع، من                 إخراجهم
مصالحها مع تدیره الفاسدة، الطبقة هذه بید هو لبنان، في االنتخابات صندوق أن رغم معهم، التعامل                  ترید
ثورات عبر عمالئها منظومة تغییر رفض في األمریكي النهج ولیدة هي مؤقتٌة، ولو حكومٌة أسیادها.                 ومصالح

 أو َحراك في الشارع، مهما كلفها األمر، وما حصل في سوریا ومصر وما یحصل في العراق لیس ببعید.
أمثال من ساسٍة مع إصالح وال المنظومة، هذه داخل من تغییر ال لكم: نقولها المآلن بالفم الناس ،                   أیها
تمثلكم بها، منظومٍة واستبداُل هؤالء، رؤوس على كاملًة المنظومة هذه قلُب هو الحل إنما جنسهم، من أو                   هؤالء
خصوصًا، الشام وبالد عمومًا المنطقة في التغییر بركب والتحاُقكم العالمین، رب منظومة إال نراها وال                 جمیعًا،
فاحسموا الناس، كل الناس، شؤون ترعى النبوة، منهاج على راشدٍة خالفٍة ورشٍد، عدٍل نظام إلقامة                 الداعي
َأَفَمن ِلْلَحقِّ َیْهِدي اهللاَُّ ُقِل اْلَحقِّ ِإَلى َیْهِدي مَّن ُشَرَكاِئُكم ِمن َهْل ﴿ُقْل قریبًا. فرجًا سبحانه اهللا لكم یجعل                     أمركم،

 َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن ُیتََّبَع َأمَّن الَّ َیِهدِّي ِإالَّ َأن ُیْهَدٰى َفَما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُمونَ ﴾.
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        والیة لبنان23/1/2020م

 


