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ق طرق ي مفتر
 أنت ف 

ق طرق ي مفتر
 إرثك ف 

ي إنهاء إرث
 الشخص الذي لم يستجيب آلالم الناس أو كشخص قادر عىل إعادة بناء البلد؟  ك نالسياسي با ك هل ترغب ف 

 

ي الكثتر من األشخاص الذين لديهم أجندات شخصية تحت ستار "التواف
ق" و  بناًء عىل ما يحدث اآلن ، وربما ألنك تثق ف 

ي كشخص  
ي قيادة لبنان إىل عالم أفضل و"التسويات" ، فإنك تنهي إرثك الوطن 

ق مستقبل فشل ف   .مشر

 

ي  
بطل الذي طالما  لاكومع ذلك ، كمواطن ، الذي ال يزال يعتقد أن التغيتر واإلصالح أمر ممكن ؛ يمكنك إنهاء إرثك الوطن 

دات شخصية أو كنت تطمح إليه. لذلك ، حان الوقت لالستماع إىل نية االنتفاضة ، وتجاهل أولئك الذين لديهم أجن

 .سياسية ومصالح شخصية

 

 :فعلتماذا يمكن ان  

 

 حماية هذا البلد لتطوير الرؤية وطريق التغيتر واإلصالح  حشد أقرب حلفائكم الذين يؤمنون ببناء بلد و  (1

ي مجلس النواب   (2
ي ذلك التصويت ف 

ي جميع القرارات بما ف 
 االتفاق عىل القرارات الحاسمة مثل الشفافية ف 

ي    (3
ي لمحاربة الفساد ف 

ي النظام القضائ 
ات الالزمة ف  ي ذلك القوانير  والتغيتر

صياغة رؤية لمحاربة الفساد ، بما ف 

ي المستقبل مع
ي واستعادة األموال المفقودة وطرح قوانير  لمنع الفساد ف 

 .تنفيذها الماض 

ي لتمرير القانون ) (4
هر( وتنفيذها عن طريق انتخابات مبكرة  أش 3وضع رؤية لقانون االنتخابات الجديد واإلطار الزمن 

 .أشهر بعد تمرير القانون 6

ي لبنان واألهم من ذلك االنتقال إىل المجتمع  يجب أن تتضمن رؤية اإلصالح كل  (5
ي تحتاج إىل التغيتر ف 

األشياء النر

ي 
 المدئ 

ي  -يرجى مالحظة  
ي هذا  شهًرا ألن ذلك غتر م  12أو  6أنا ال أطلب تحقيق كل ما سبق ف 

. كل ما نحتاجه ف  مكن وغتر واقعي

ي بدء رحلة األلف ميل برؤية واضحة تحظ  بدعم أقرب  
ي تنقلك من الفشل إىل البطل ، مما يعن 

الوقت هو الرؤية النر

 .حلفائكم ومن يهتمون بلبنان

 

ي أيام. 
 كل ما سبق يمكن القيام به ف 

اتيجية ليست خطة مفصلة  ي نهاية النفق.   نحن بحاجة إىل رؤية - الرؤية االستر
 الضوء ف 

 أخرج وتحدث إىل الناس.  -  ة جاهز  الرؤية  كونتعندما 

اكة من أجل المستقبل.  ي والشر
 اطلب الصفح عن الخطأ الماض 

ي من  يمنحونكاطلب من الناس أن 
 أشهر.  9إىل  6فرصة أخرى مع إطار زمن 

 ليس الحريري.  - تلميح   تعيير  رئيس وزراء يؤمن بالرؤية ولديه ثقة الناس. ل  دعمك النواباطلب من 

ي وجه المجتمع المتحتر  عالميا وإنشاء حكومة وطنية لقيادة التغيتر ، حنر لو كان من جانب   ليكن لديكم
الشجاعة للوقوف ف 

 .واحد. دعونا نوقف نكتة "التوافوق" ونذهب إىل قواعد األغلبية 

 



. احصل عىل   -قبل نهاية هذا الشهر التحرك بقوة وبشعة ؛   ويجب - قد حان الوقت لتنفيذ ما سبق   موافقة الشعب نوفمتى

ل إىل الشارع إلظهار ما يريده األشخاص الحقيقيون العطاءك ثقة مؤقتة  .حنر لو كنت أنت وحلفاؤك ستت  

 

 "لم يسمحوا لنا" أو "لبنان يدور حول توفيق".  نريد أن نسمعثم الوفاء بوعدك. ال  

 !تفوز البالد وبذلك 


