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 أنتم المؤامرة
 

لقد عادوا إلى لعبة المصادر، إلى لعبة الحكم الهزيل المصاب بمخيلة مريضة، ويريد أن يعّمم نتاجها على آافة الشعب                  
، لتبّرر أوسخ األعمال التي تقوم بها،            اللبناني، لعبة الكذب الدائمة، التي تنسب األخبار الملّفقة، فتقدح وتذم وتنم                   

 .وخاصة أنها تقوم بتوزيع التهم جزافًا على أنقى أنقياء الشعب اللبناني وقادته الشرفاء
لم ننِف يومًا أن في لبنان مؤامرة، وقد حّددناها دومًا، وتتجّسد في بعض الحكم الذي يختلق مؤامرات لتغطية مؤامرته                  

تبديد مقّوماته األساسية اإلنسانية واالقتصادية، ومن ثّم اقتسام البقايا المخّصصة                     على سيادة واستقالل لبنان، و         
 .للعمالء

 .نعم، نحن المؤامرة على هذه المؤامرة، ولذلك نحن مستهدفون
 من هي المصادر القضائية التي تسّرب أخبار المؤامرة، وليس هناك من قضاء؟؟

 مؤامرة، وليس هناك من أمن؟؟    ومن هي المصادر األمنية التي تسّرب أخبار ال
أين هي الدولة التي تقوم على المؤّسسات، وتمارس الحكم، وتحترم الدستور والقوانين، حتى نقّدم لها الوالء                                     

 والطاعة؟
، بغية خلق الشك في الرأي العام،             "مؤامرة"توقيفات دون تهم، وتهم دون تحقيق، ومن ثّم تسريب سيناريوات                     

ي تقوم به الدولة على المواطنين، فتعكس األدوار، وتّدعي الحرص على األمن والحرية من خالل                وتبرير االعتداء الذ  
 . اإلخالل باألمن وقمع الحرية

أين هي المؤامرة يا أوالد األفاعي، وهل هناك غيرآم من يقوم بها ويراهن على الخارج للبقاء في الحكم، وإلى متى                          
 سيستمّر هذا التزوير؟

قبل العقل أن الخاليا السرية تجتمع في وضح النهار، وتتعاطى مع الجميع بشكل مكشوف، ولها                        آيف يستطيع أن ي     
 حضور معلن في الجامعات واألندية والنقابات واللقاءات الوطنية؟

أليست الخاليا السرية هي تلك التي تشّيع األخبار الخاطئة، وتنشر النميمة بين الناس تحت اسم مستعار اسمه                                     
 ذلك باتخاذها صفة جميع المؤسسات والسلطات، دون أن تعلن عن ذاتها؟، و"المصادر"

نعم، هذه هي المؤامرة التي نواجهها اليوم، هي مؤامرة نظام على المواطنين الجتزاز جذور الحرية المتأّصلة في                            
 .نفوسهم، من خالل تلفيق تهم وتشويه سمعة، وحجز حرية، وإيذاء جسدي

تتمّكن فيه اآللة من تسجيل آل شيء، ومشاهد النظام، ومن يمثل النظام وينّفذ أوامر                   نحمد اهللا أننا نعيش في عصر         
 .النظام، رأيناها باألمس آما رأها آل العالم على جميع شاشات التلفزة

اظلموا ما شئتم، وإن آنتم تجهلون أن الظلم مرتعه وخيم فنحن ال نجهل، وربح جولة أو أآثر، ليس أآثر من سكرة                             
 . عابرة

 ونـال عـاد ميشـعمال

  220 العدد– 2001/ 10/8ةالجمع

 موقف األسبوع

 
 لقد عادوا، والَعود أقبح

 


