
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ...عتصمينوم متظاهرينك عفويتكم
 !!!الفاسدة السياسية الطبقة قنعةأ سقطتأ

 !!!انتفاضتكم سرقة محاوالتهم كشفتو 

 األوضاع على احلزن مقطوعة مسامعنا على وعزف ،مساء   السادسة قرابة احلريري سعد احلكومة رئيس باألمس علينا خرج
 باختاذ أو الظلم، برفع يقول أن نفسه يكلف مل احلل، يطرح أن أراد وعندما الغاضبني، الناس خلروج هوتفهم البلد، يف املأساوية

 وكأن أياٍم، ثالثة عليها ليزيد ،كافية غريا  عجاف سنة ثالثني وكأن!!! ساعة   72 والناس نفسه أمهل بل العملية، اإلجراءات بعض
 !!!الطرقات يف حرير من بطائن على جيلسون أمرهم، من سعةٍ  يف الناس

 نريد ال... قوية رسالتكم وصلت قد الناس أيها وأنتم... ننزل لن حنن": للناس ليقول اهلل نصر حسن اليوم علينا خيرج مث
 حكوماتنا هذه: يقول هو بل يقول، وكأنه!!! "تنجح لن تكنوقراط حكومةو ... يسقط ولن العهد هذا سيبقى... احلكومة استقالة
 !!!للشارع نزلتم ولو طيسق ولن وعهدنا

!!! له وتقوية العهد ملصلحة هي التظاهرات هذه بأن ليصرح باسيل جربان العهد، صهر البلد، بوراثة احلامل يتكلم وقبلهما
 .املنطقة طغاة يشبه وكالمٍ  تصرف يف الفتنة، منا  حمذر  ووقف

 على باللوم منهم واحدٍ  كل يلقي ،والناس البلد اسأنف على املطبقة احلاكمة السياسية الطبقة هذه من التعامل هذا كل وفوق
 بلدٍ  حكومة عن يتكلمون أهنم أو ورجاالهتم، املتحدثني هؤالء غري هي والعهد، احلكومة أن تظن لتكاد حىت احلكومة، يف أطرافٍ 

 ﴾....قَ ْوَمه   فَاْسَتَخف  ﴿ أساس على تقوم فرعونيةٍ  بنفسيةٍ  الناس، بعقول واضح استخفاف يف خر،آ

 اليت القليلة األيام أثبتتها وسلميةٍ  بعفويةٍ  نزلتم لقد... موقكبحق المطالبون والمعتصمون المتظاهرون أيها الناس، أيها
 انتفاضتكم، وسرقة ،وسلميتها عفويتها وإفقادها توجيهها، وحماولة العارمة، موجتكم ركوب احلاكمة األحزاب حماولة مع مضت،
 بات اليتو ... خطاباهتا يف عليكم اليوم تداعت اليت ،املتهالكة الفاسدة السياسية الطبقة هذه كمفصفو  من وانبذوا لذلك، فانتبهوا
 الصلح، رياض ساحة يف سيما وال إلذاللكم، عليكم باالعتداء ساعة  72الـ مهلة يف السلطة قامت بل... متثلكم ال أهناا  واضح
 ،والنبطية صور يتمدين يف املتظاهرين ضد وخاصة   جتاهكم، احلي رصاصال وأطلقوا وشبيحتهم األحزاب أتباع من جمموعات   ونزلت

 انفصال عن إال تعرب ال مشاهد يف! احلية بالطلقات فرشقكم باملاء، رشقتموه حني عليكم الصرب وموكبه نائب   ع  س  و   ما ذلك قبلو 
 .باهتمخطا معسول يغرنكم وال نبذهم يف فاستمروا... تطلعاتكم وعن عنكم السياسيني هؤالء

 هؤالء أن كشفت األحداث هذه أن كذلك علمواا... كموقبحق المطالبون والمعتصمون المتظاهرون أيها الناس، أيها
 يف االستمرار وعلى البقاء، على متفقونا  مجيع هم فها املركب، هذا خارج عندهم أنتما  وقطع ،ا  واحدا  مركب بونيرك السياسيني

 تظاهراتكم، بعد احلكم يف واحدٍ  ليومٍ  مكثوا ملا منكم، هؤالء كان ولو... ضدهم الطرقات يف خبروجكم ماماهت أدىن دون احلكم،
 هؤالء وصل لقد ذلك، غري احلقيقة لكن... الناس أصوات عرب وصلوا أهنم حكامها يزعم اليت الدول يف الطبيعي األمر هو فهذا
 فينقلب ،سياسية   توجهاتٍ  يغريان األمريكية السفارة من سطرين نإ حىت لبنان، دفة تدير اليت أمريكا وخاصة   عنهم، الغرب برضا

 ...ةببعيد عنكم مشون قرب حادثة وما وعناق، ودٍ  إىل والصراخ، العداء
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 هذه إمخاد على اعملواف باقون، وأنكما  حالي إسقاط ال" بأنه واحلكومة للعهد وصلت أمريكا إشارة أن يبدو الناس، أيها نعم
 اليت الدول هذه أن املالحظ بل... بالسلطة التمسك يف العنجهية هذه على هؤالء جترأ امل وإال ،"...شوارعكم واضبطوا التحركات،

 للحكومة املعطى الوقت ولعله شفة، ببنت تنبس مل األحداث، على أيامٍ  مرور ومع أمريكا، سيما وال بالدنا، على سيادهتا تفرض
 قد وهذا العهد، وهذا احلكومة على مرتوية   أمريكا أن يبدو إذ ،الناس أيها فانتبهوا... يلزم مبا احلدث مع للتعامل وأحزابه والعهد

 .القوية القمع وحماوالت التعامل، يف الشراسة السلطة عند يولد

 والطائفية، املذهبية سف  نـ   نبذ من شيء   بينكم ظهر لقد... كموقبحق المطالبون والمعتصمون المتظاهرون أيها الناس، أيها
 الوالدة حديث زال ما األمر هذا إن نعم... واملذهب الطائفة مقاس على وتكوينه بأساسه قائمٍ  بلدٍ  يف األمام حنو خطوة   وهذه

 بل واملذهب، الطائفة عباءة يلبسون الذين السياسيني ختيف الصحيح، الطريق يف خطوة   لكنها واضٍح، بشكلٍ  يتبلور مل بينكم،
 ،ا  متام واملذهبية الطائفية انبذوا... أكتافنا تثقل اليت هرتئة،امل العباءة هذه حتت البلد استمرار يريدون الذين وأمريكا، فرنسا ختيف

 من املنتفعون ويركب فعلتم، ما بريق بذلك فتفقدوا ،واملذهب الطائفة داخل للتموضع أيام بعد جركم حماولة أو اجنراركم من واحذروا
 الساكتني أو الفاسدين، املنتفعني الطائفيني قادهتم ضد انتفضواف جيوهبم بتهنُ  الذين أنكم واذكروا... موجتكم واملذهب الطائفة

 ﴾.بِأَنف ِسِهمْ  َما ي  َغي ِّر وا َحت ى   ِبَقْوم   َما ي  َغي ِّر   اَل  الل هَ  ِإن  ﴿ التغيري سبل أول وهذا ،الفاسدين عن

 :نؤكد َحراككم، وانضباط سالمة علىاً وحرص ،اً خر آ وليساً وأخير 

 تنكشف واألهم أقنعتهم، وتسقط قادتكم، أنفسهم نصبوا من انكشاف يزداد حترككم، سلميةو  مطالبكم عفوية يف استمروا -
 .وعهده حبكومته الفاسد، الظامل احلكم تتثبي مشاريع مسار تعيقون وقد دولية،و  إقليمية ملشاريع احلاكمة الطغمة هذه تبعية

 .عليكم مرجعياتٍ  أنفسهم نصبوا من سلطان يسقط بينكم، من ذهبيةوامل الطائفية نبذ يف استمروا -

 ا .إخوان اهلل عباد وكونوا متريرها، الفاسدون حياول مشاريع أجل من هتدر أن جيب ال وأهنا وحرمتها كمدمائ لعصمة انتبهوا -

 :نزيد التأكيد وبعد

 .مواجهة حمل جتعلوهم فال ن،تعانو  ما ويعانون وأبناؤكم، إخوانكم هم األمنية، والقوى اجليش -

 واوليس ،أهلكم هم للطرقات خرجوا الذين والعجز والنساء واألطفال الرجال إن األمنية، القوى وعناصر اجلنود أيها وأنتم -
 .احلرام الدم يف لتوريطكم السلطة تروجه الذي مريآالت اخلطاب خيدعنكم فال عنكم، غرباء

 مهما عوجها فيظهر العوجاء، اخلطوط مقابل يف املستقيم اخلط يرسم أن حياول نان،لب والية /حزب التحرير فإن ،ا  وأخري 
 مع ووعي برفقٍ  لتحملوه واالجتماعية، واالقتصادية السياسية جبوانبه وضعه الذي والدستور ،مشروعه يف للنظر يدعوكم وهو صغر،
 األمن حتقيق يكفل مبا متييز، دون الناس، كلس،النا بني بالقسط تقوم ،ورشدٍ  عدلٍ  لدولة مشروع ،الفاسدة الطغمة سقوط

 أصلكم عن يعرب الذي ،اجلذري التغيري وننشده، تنشدونه ما اهلل بإذن فيتحقق ...الدولة هذه كنف يف يعيش من لكل والطمأنينة
 الظاملني وطغمة السدودو  احلدود رغم التغيري رياح فيه تدور الذي والعميق، األصيل احمليط وهذا الكبرية، األمة هلذه موانتمائك

ِذهِ  َوِإن  ﴿ الفاسدين  ﴾.فَات  ق ونِ  رَبُّك مْ  َوَأنَا َواِحَدةً  أ م ةً  أ م ت ك مْ  هَ 
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