
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اقرتب العالم أمجع من العودة اتلدرجيية اىل حياة ما بعد وباء الكورونا. 

 

اتلكيُّف اإلجتمايع و اإلقتصادي بدأت تظهر مالحمه من خالل برامج و حوافز ختُدم كردات فعل إجيابية إلاعدة النشاط 
كون لواقع اإلنهيار اذلي خلفته جاحئة للقطااعت اكفة كما لُفرص العمل ملن فقدها. أما يف وطننا احلبيب بلنان فالعودة ست

من ُصنع منظومة الفساد و اجلشع. تلك املنظومة اليت استخدمت لُغة الطائفية اجلوفاء لسلب وطننا قدراته اليت بىن بناته 
 وأبناؤه أُسسه و كيانه. 

 

 ارجاء ابلالد. مع األسف ليس هناك دولة قوية ومسؤولة، نزيهة و متينة اقتصادياً تلحمل عبء بث النشاط يف

 

من هنا ال نرى بّداً إال يف إسناد مطالب اثلورة املحقة يف تغيرٍي جذرّي يف بنية انلظام اللبناين واملجتمع ، ويف طريقة إدارة 
الشأن العام واحلفاظ ىلع معيشة املواطن، وإاعدة كرامته اليت فُِقدت ىلع يد املنظومة السياسية. وعلينا أن نساند مطالب 

 يني يف تأسيس نظام إجتمايع جديد ينصف مجيع املواطنني ويؤسس دلولة اعدلة وحلكم القانون .اللبنان

 

من هذا املنطلق أيضاً ندعم حركة املنتديات يف بلنان والقائمني عليها وىلع رأسهم املحايم نبيل احلليب اذلي تربطنا به 
 عالقة وطيدة.

ورة املحقة وتشارك بشلٍك فعال يف ثورة الشعب اللبناين ىلع منظومة الفساد ان دعمنا للمنتديات يأيت ألنها تعتنق مطالب اثل
 والسالح غري الرشيع.

 

ذهب اغبلية السياسيني واألحزاب يف بلنان اىل تكديس القوة و األموال ىلع حساب الوطن و مصالح  ٢٠٠٥بعد اعم 
 املواطنني, وعقدت اتلحالفات الرباعية واخلماسية ىلع 

سالحك واستباحة حزبك للسيادة الوطنية وانَت تسكت عن صفقاتنا ورسقتنا للمال العام فاكن  قاعدة اصمت عن
 الضحية بلنان واهله واثلقة ادلويلة. 

 

ىلع مدى السنوات، و منذ نشأة وطننا بلنان، مرت ىلع اكفة أطياف الوطن و طوائفه أزمات وويالت اكن للك منها دوره 
 بِتََجرُّع الكأس الُمر. أما ايلوم فاللك سواسية يف املعاناة، شكراً تللك املنظومة انلهمة واجلشعة.

 

ل اتلاريخ أيضا قيامة بنات وابناء الوطن يداً و احدة للفظ تلك اجلاحئة البرشية و تركها لكتب اتلاريخ ، بينما سيَُسجِّ
ِة بناته وابنائه يلبدأ عرص اجلمهورية احلديث.  َستُستعاد رحلة بناء الوطن برشاً و حجراً بِِهمَّ

 املكتب اإلعاليم


