
عططفاً على بيیانهھ ااألوّولل٬، أأصددرر "االمرركزز االمددنّي للمباددررةة االووططنيّیة" االبيیانن ااآلتي نّصهھ٬، تحتت شعارر:  

"االشعبب يیرريیدد إإقامة االنظظامم: شارركوواا في ااالحتجاجج بكللّ ووسيیلة قانوونيّیة٬، شعبيّیة أأوو قضائيّیة"   

	  

- ووهھھھوو  االعامّم لجهھة االسالمة االصحيّیة.االمططلووبب منن االنيیابة االعاّمة االتميیيیززيّیة االتحرّركك االفوورريي لمووااجهھة تهھدديیدد االنظظامم  
٬، وولجووئهھا بنتيیجة معانددةة سلططاتت ااألمرر االووااقع ووااالستقرراارر٬، االسالمة ااألمنيّیةلنظظامم االعامّم لجهھة االتهھدديیدد االمنتقلل إإلى اا

 ووال حاجة إإلى إإخبارر خاصّص٬، فالظظاهھھھرر لكلّل ووااحدد إإخبارر جدّديي إإلى ااستخدداامم االعنفف االمفررطط٬، وواافتعالل االشغبب.
كلّل مسؤؤوولل ووكلّل مسؤؤووليّیة.عاّميیكفي في تحدديیدد  	  

	  
- .هھھھذذهه االنيیابة االعاّمة منن االمستبعدد أأنْن تتحرّرككقدد يیقالل:   	  
- يیكوونن عليینا إإذذااً أأنن نططلبب منن االتفتيیشش االقضائي أأنْن يیتحرّركك. إإجابتنا:  	  

	  
- قدد يُیقالل:االتفتيیشش االقضائي لنن يیتحرّركك٬، ووإإذذاا تحرّركك أأوو لمم يیتحرّركك فال جددووىى منن تحرّركهھ ااآلنن أأوو غددااّ.  	  
- تقدديیمم االحلّل.ووليیسس  ططلباً للحللّ  في حاررةة " كلّل منن إإيیددهه إإلهھ"؟ االمتظظاهھھھرروونن شأنهھمم ااالحتجاجج هھھھلل نحنن إإذذااً  إإجابتنا:  	  

	  
- قدد يُیقالل: هھھھناكك خطّطة ررفضهھا االمحتّجوونن.  	  
- ططالما أأنّن  إإجابتنا: ال ووجوودد لتلكك االخطّطة إإالّ في ووسائلل ااإلعالمم. ووهھھھلل موواافقة االمحتّجيینن شررطط للشررووعع في تنفيیذذهھھھا 

االخططرر إإّنما هھھھوو خططرر ددااهھھھمم؟ 	  
	  

- ؟إإذذااً  ا االعمللم  	  
 
	  

- قانوونيّیة بكلّل ووسيیلة  وواالتحرّركك منن كانن صاددقاً وويیرريیدد االحفاظظ على االنظظامم االعامّم عليیهھ أأنْن يیشارركك في ااالحتجاجج 
االمووااططنن  ممكنة٬، ووفي مووااجهھة كلّل سلططة أأمنيّیة أأوو سيیاسيّیة أأوو قضائيّیة. ووفي ذذلكك يیكوونن حلّل االمشكلة٬، ال بخووفف

ووقووعهھ في االتخوويیفف.بأأوو  االصاددقق 	  
	  

- إإّنهھ شيیططانن أأخررسس.  فالقوولل فيیهھوومنن هھھھوو ساكتت على االحقّق   	  
 
	  

- ووإإّنهھ  أأّما منن هھھھوو فاسدد متسلطّط أأوو شرريیكك في االفسادد وواالتسلطّط فكفّف شرّر يیددهه وولسانهھ ال يیكوونن إإالّ بالمحاسبة فالعقابب. 
االشعبّي االووططنّي االمططاووبب.ليیوومم قرريیبب كلّما ااقترربب االلبنانيّیوونن منن االمووقفف  	  

 
ليیسس االسكووتت على ال نظظامم سلططاتت ااألمرر االووااقع.االمططلووبب هھھھوو إإقامة االنظظامم وو  

 
هھھھذذاا ااالنحاللل؟ووهھھھلل كانتت نتيیجة االسكووتت ووااإلذذعانن لسلططاتت ااألمرر االووااقع سووىى هھھھذذهه االنفايیاتت ووهھھھذذاا ااإلفالسس وو  

 
أأيّیهھا االلبنانيّیوونن  

 
٬، شعبيّیة أأوو قضائيّیة.شارركوواا في ااالحتجاجج بكلّل ووسيیلة قانوونيّیة  

	  


