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 ، الى األعزاء في الوطن
 

 العيش   قمة  ويشقى من أجل ل   ن يتعبم  ب   اليوم، عيد العمل، وكّلنا عّمال، فمبارك هذا العيد، وليتنا نستطيع أْن نحتفل  
ن لتغليبه على المصاعب   من أجل لبنان   تعمل   يد   فبوركت كل  . ومن أجل حياٍة كريمٍة على أرض هذا الوطن  . والم ح 

 . على مفترق  طريٍق وعلى حد  بين الحياة والموتيقف  الوطن اليوم، 
 !واألذى يتكلم   ،لن نسكت

 وشظايا، الى قبائل   الوطن   كي ال يتحّول  
 وشتائم  وحروفًا مزّورة،  خناجر   الكلمات   صبح  كي ال ت  

 للكوابيس،  أمكنتهااألحالم  أشالًء وت خلي  كي ال تتساقط  
 قلوب  األبرياء، قد  الح   كي ال يغتال  

 حقائبهم ويرحلوا عن الديار،  والشابات   الشباب   ل  م  كي ال يحْ 
، و على جميعًا  بق  فلن ، و على كلمة  الحقِّ في وجه  الباطل  كلمة  السالم  في وجه  الحرب  على كلمة  المحبَّة  في وجه  الحقد 

  .والّظلم  
 .والعطاء  الصمود والبقاء و  قّوة التعاضديتحدَّى الموت  بنحن شعٌب 
 ،والخطأ بين الصحِّ  مّيز  الكافي لي  له من اإلدراك  ، وأصبح  استحقَّ الحياةو تفّجر حرّية خليٌق بتاريخه وفرادته، نحن شعٌب 

 . والعبثّية   فعالّيةبين ال ،ذب  دق والك  بين الص  
 . وال باإلقصاء تهميشمحى بالي   النحن شعٌب 

 . ت الظروفمهما قسوالتسّلط بوجّه كّل أنواع االستقواء والتهديد والتهويل صامدًا  يقف  بل  لظالمٍ  نحن شعٌب ال يركع  
 .إلكمال المسيرة تفّجر قّوةوالوجع ي حتى العظامنحن شعٌب موجوٌع 

 . عزيزة كالكرامة والّنفس وهي قمة العيشنحن شعٌب منتفٌض لتأمين ل  
 

 : لنؤّكد معًا على الثوابت اآلتية كم،وأ ناشد   كمخاطب  أ  اليوم، 
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، كّل تداعيات األزمة المتوسطةالفقيرة و و  الم عدمة على الفور إلى تجنيب الطبقةالمعنيين في السلطة مدعّوون  إنّ  -أّولا 
ومترتبات البطالة القسرية، والصرف المعيشية، وانعكاسات إغالق المؤسسات والمعامل والمصانع،  المالّية االقتصادّية

 .من العمل، والتوقف عن دفع الرواتب، واالختالل في سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة إلى الدوالر
 

ل ول  البحث عنالمرواحة القات لة في  من غير المقبول استمرار -ثانياا  لتخّطي األزمة المالّية واإلقتصادّية واإلجتماعّية ح 
التي ن عاني منها ومن غير المقبول أيضًا إغراقنا في دّوامات غير م جدية فيما بات م لّحًا وضع رؤى مستقبلّية تفرض 

بنان من إطالق خّطة إنقاذّية علمّية يتشارك فيها جميع م كّونات الم جتمع، بمنأى عن كيّديٍة أو مصحلٍة، ت خرج ل
والتاريخ لن ... اإلنهيار بقراراٍت أخالقّيٍة جريئٍة استثنائّيٍة ت حّرر اإلرادة الوطنّية من براثن الزبائنّية والطائفّية والفساد

 ... يرحم
  

على حّق التَّظاهر  دناإنَّ اإلحتكام إلى الع ْنف لن يؤّدي سوى إلى مزيد من الخراب، وبالتالي فإنه ، وبقدر تأكي -ثالثاا 
إلى أنَّ قْدر  عينه نستدعي التنب ه ، بالْ اإلجراء كما كف له  الد ستور والقوانين المرعيَّة  -بل تأييدنا الم طلق له-واإلحتجاج

 ، ، ال ي مك ن التكه ن بمآالته بما ينطوي عليه من ظلٍم يلحق بالناس وضرٍر يلحق بالمؤسسات الرسمية والخاصة،الع ْنف 
 مريرةٍ  ما قد ي ضيِّع بوصلة السَّعي لتصويب المسار اإلنهيارّي، وي عيد نا إلى تجارب   الخبيثة، همن بعض إستخدامات   كما

ْلم األهلي مع استمرار النِّضال السِّلمي . من الماضي دفعنا أثمانها غاليًا ولم نزل من هنا يتوجَّب علينا معًا حماية السِّ
 . مهّما طال الزمن وحماية الحقوق والحرّيات العامة ى إحقاق العدالة اإلجتماعّيةحتَّ ومع ابقاء الصّوت عاليًا 

 
بل ، إنَّ القوى العسكرّية واألمنية، هي م ن الناس وله م، وهي معنّية بحمايتهم وصون حقوقهم التي ي ْكفل ها الد ستور -رابعاا 

هة فيما بين الالم عادلة، إذ إنَّ ا، ومن الم ل ّح بمكان الحفاظ  على هذه واجب عليها ذلك شيح  رفين قد ي  طّ إلنزالق نحو مواج 
للخروج من األزمة الخطيرة التي ي عانيها الل بناني ون على تفر ض معالجة جّدية كام ن الخلل  األساس، والتي مالنظر عن 

 . المستويات ك ل
 

 تملك م نْ التي الحّية،  جامعة للقوى م تراّصة بعضنا البعض كقّوة م جتمعّية إللتفاف حولال بّد لنا جميعًا م ن ا -خامساا 
دل   ،الناسآمال  لتواكب  ، رادة والعزيمة والقدرة والشجاعةاإل لم األهليحّصن ن  ول تحقيقهافي  ن تّْح   .  نهض بالوطنلن... السِّ

 
تغيير سلمّيًا الالتمّسك بالحياة، ما يجعله قادرًا على و  اإلرادة الشعب اللبنانّي ي ملك  من قوَّة  اإليمان وصالبةإّن  -سادساا 

واعٍد نتعاضد سوّيًا على ين بأمٍس مجيٍد وحاضٍر م عتزّ  النفوسرافعي الرؤوس شامخي  ّيونسيبقى اللبنان .الواقع المرير
 الى أملٍ  اليأسثقة بأّن تعاضدنا وتماسكنا وعملنا الم شترك سي حّول كّلنا . لنا وألجيالنا القادمة جعله كريمًا سعيدًا م ط ْمئناً 

  .حينها ال مفّر للقدر م ن أْن يستجيب... رجاءٍ  الى والهالك
 .ينحمى اهلل لبنان واللبنانيّ                                                              

  0202أيار  1بيروت، في 
 ملحم خلف                                                                         

 نقيب المحامين في بيروت                                                                  


