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 نمتقي سوا.. آالف المواطنين والمواطنات في وسط بيروت، في وسط لبنان.. م، مرة جديدة

.. ودعساتكن نبضات الحياة فيو.وانتو ناس لبنان وانتو اىم  

 انتو الشغيمة المي انجبل عرقكن بشمسيا..

زاروب وزاروب وشارع وشارع.. مدنو انتو شوفيرييت السرفيسات المي حافظين  

..وانتو طالب العمم بجامعات  

ضد بتقاوموا بالمحم الحي تتحافظوا عمى مصالحكم  المي عموأصحاب المين والمصالح انتو التجار الشرفا 
.. الفساد واالحتكار  

 عميكن وانتو غاليين عمييا..  ة، غاليةغالي مدنو

وما في رخيص وابو رخوصة اال المي بدو يحرميا منكن ويحرمكن منيا...   

.******  

ا سمطاتو وخيراتو، ممن الزع مجموعة رقتنا ندافع سوا عن مجتمع، عن وطن سيمرة جديدة، ج  

ينزل ويدافع  ولما بيصير القانون ظمم وتعدي عمى المواطنين وعمى صحتيم، بيصير من واجب كل مواطن أن
 عن حالو وبمده.. 

ريحتيم بالنفايات نزلتنا عالشارع... ريحتيم خمتنا نعرف ايديش فسدت الدولة، اديش صاروا الناس رخاص، 
ويمكن نضحي فييم من شان شوية فموس.. حصمت الكارثة.. شيرين، ثالثة والنفايات عم تتراكم.. ما حدا 

شير.. ما بس  81جديدة استمرار لمماضي مع أحالم وردية بعد منيم اعتذر، ما حدا استقال.. وعمموا خطة 
شكرا، بفضمكم، بفضل الحراك، وقفنا عقد بوقاحة خيالية: يبمعونا الخطة غير البيئية، جاممونا، قالولنا لىيك.. 



. سوكمين، وقفنا عشرين سنة فساد.. يعني اعترفوا بالفساد... بس كمان بدون ما يعتذروا بدون ما حدا يستقيل.
عمى العكس بشان يرجعوا ياخذوا براءة ذمة جديدة ويبمشوا يسرقوا خيراتنا من جديد.. أنذرناىم باعالن حالة 
الطوارئ، بمم الزبالة من الطرقات، وتخمير النفايات القديمة وفتح معامل الفرز وتشغيميا بكامل طاقتيا.. ردوا 

: ما بدنا سم يد واحدة كمنا.. ونحن "السم واال الدم خدوا"اىل الناعمة: اليوم بالبطش والضرب .. وعم بيددوا 
. وارادة أىل الناعمة ما رح نخمييا تنكسر.. نعم، منذ شيرين: روائح، كارثة عم تيددنا وتيدد  ألي مواطن

أكتر..  سنة بسموم 81صحة والدنا.. تيدد البمد كمو.. اعترافات بالفساد.. والحكومة عم بتيدد ناس سممتيم 
. والبرلمان مش شرعي ومش موجود، ما الح الزعما، وما فرقانة معيا صحة الناس وال حاجاتموكل ىميا مص

 حدا بيراقب وبيحاسب..

اليوم في بمديات ناطرة فموسيا لتقوم بواجباتيا في قضية النفايات.. وعدوىا أن يدفعوليا حقوقيا وبيأخروا الدفع 
جود أصال.. ديون بمديات الديون تسجمت عمييا من شير لشير.. وحساب البمديات في مصرف لبنان مش مو 

اعتباطيا.. وتحت ىالحجة، عم يدعوا لقانون ليبرئ ذمة يممي سرقوا المال العام.. والبرلمان مش شرعي ومش 
 موجود.. وما حدا بيحاسب.. 

حبوس ن نزلوا متمنا يدافعوا عن المجتمع والناس، انحطوا بالين.. مدنييعنا معتقموبسبب الحراك، اليوم، 
ليتحاكموا امام المحكمة العسكرية وبعدن لميوم ىونيك.. اليوم، عنا جرحى حالتيم خطرة اعتدت عمييم أجيزة 

 أمنية وميميشيات السمطة.. برلمان غير شرعي وغير موجود.. وما حدا بيحاسب..

السمطة.. سمعوا منيح: الشعب ىو مصدر اخطوة اضافية إلدام:  عملومن شان ىيك، اليوم، صار ميم ن
وساحة النجمة ىي ساحة الشعب، ساحتنا.. في كل بمد ديمقراطي، الناس بتتظاىر بتتجمع بتطالب بساحة 

استولوا عالسمطة ..  ..وألف حارس وحارس ن الساحة مسكرة وحوليا حواجز وسواتر وحيطانو البرلمان.. ى
مددوا لنفسيم.. وتخبوا ورا الحيطان تما يسمعوا حدا، تيفصموا قوانين عقياسيم ولمصالحيم.. وضد الناس، كل 

 الناس. 

ن نفوت عمييا.. نتجمع فييا.. نضغط يخطوة إلدام.. ىيدي الساحة إللنا.. ونحن مصمم عملاليوم، الزم ن
ما بيمثل عالشعب،  شعبر في برلمان جديد.. برلمان بيمثل الفييا..  حتى تصير انتخابات جديدة.. يصي



قطعان  فيف صن  نبرلمان ينتخبو كل مواطن بحرية من دون استزالم او استغالل او استقطاب، ومن دون أن 
طوائف.. برلمان بيمثل كل فئات المجتمع ويحفظ مصالحيا وحقوقيا.. برلمان بينصف الموظفين ويعطييم ال

.. برلمان بيراقب ، بألف كذبة وكذبةمن سنة لسنةويجرجر عيميم ب عادلة بدل ما يجرجرىم سمسمة رتب وروات
برلمان يسترد األمالك العامة بدل ما يشرع .. ويحمي المصمحة العامة الحكومة وبيحاسب كل مسؤول فييا

معوقين نساء و ة من برلمان بيضمن السكن والتعميم والصحة والكيرباء وحقوق الفئات المغبوناالعتداء عمييا.. 
وأىالي مفقودين.. وبيحمي المستيمكين ضد الغش.. برلمان بيضمن المحاكمة العادلة وبيمنع محاكمة المدنيين 

يصنع دولة مدنية مش أمنية وديمقراطية مش زبائنية وعادلة مش فاسدة بعسكر.. برلمان الأمام محاكم 
 وظالمة..

، فشميم وصنعوا نظام غير دستوري نظام المحاصصة والفساد ىن أقاموا سمطة أمر واقع غير شرعية وفاشمة
ا شرعية الدولة..  ىيدا مشروعنا وىيدرجع ، ويممي نحن بدنا ياه: نستننزل عالشارعا نخمو وطمعيم ووقاحتيم 

 . ىدفنا

نحن لكل ىاألشيا، نحن اليوم ىون مرة بعد مرة.. شيموا الحواجز.. شيموا السواتر.. انتو الخايفين من الشعب و 
وكل  برج حمود اتسرار، ساح اتالناعمة، ساح اتكم، ساحاتحوار  اتالساحات مش رح نتركيا.. ساح

    ىي ساحتنا. . ساحة النجمة ىي ساحة الشعب. ساحات البمد النا

 

 


