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 ال تلعبوا علينا، نحنا منفهمكم عالطاير

 قصف جبهات لجميع الجهات


يتالعبونبناويتذاكونعلينا،ويظّنونانهمضحكواعليناواستغبوننا،بينماهملم
وخواريفهم أنفسهم إال دمّ.يستغبوا وأروا واقتصادنا بو أمننا دوا االنهيارإنا لى

وخنوعهم وانبطاحهم وعمالتهم ه.بفسادهم وأم الرجال الذكورأشباه .نصاف
أ ودمّإعاما 35رجعونا الوراء لى بأروا أحالمنا صبرا طماعهم نطيق ال وجعلونا

.جلهاألرضالتيبذلناالدمأللهجرةا
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 والتالعببوعينا،واغتصابعقولنايجّندونماكيناتهماالعالميةلغسيلأدمغتنا،
ولتفضح أقوالهم، لتناقض أفعالهم تأتي ثم يربحون، انهم ويظنون وتغييبه،

.أالعيبهم


ووزنوسعرربطةالخبزويلهوننابقضايابلقمةالعيشوالتالعببالدوالريشغلوننا
فساده لننسى وطائفية سياسية ومناكفات ألموالناسخيفة ونهبهم وسرقاتهم م

.وأمالكناوحقوقنا


الصعداء لنتنفس فجأة الحلول لنا ويقدمون المشاكل لنا انقطاع.يبتكرون أزمة
تنحلّ ثم بالساعات وننتظر البنزين محطات على لنتهافت المشكلةمحروقات

االفران على مجموعات لنتراكض الخبر وانقطاع طحين أزمة ساحر، بسحر
المشكلة،أزمةعتمةوأزمةبطةالخبزببراداتنا،وفياليومالتاليتنحلّلتموينأر

.أمنوأزمةانترنت.وأزماتوأزماتمفتعلة


أمااستراتيجيةالتدرجفحّدثوالحرج،وهذامانلحظهفيخطتهملرفعالدعملدينا
يوم، كل تدريجي بشكل الدوالر لرفع تكتيكاتهم وفي الضرورية، المواد عن

بهضام يرغبون الذي الرقم الى به ليصلوا وخنوعنا، وسكوتنا صمتنا الو.نين
،السالممعكيانالعدوبشكلتدريجيالحيادوجفيعمليةطرحفكرةننسىالتدر

وت  وواضحة وقحة بصورة خاللطرّلتظهر السياسية التصاريح بعض في بقوة ح
الماضيين و.الشهرين الكونترولبالطبع الكابيتال سياسات تطبيق في التدرج

موالناالمودعةفيالمصارفأحتىباتت،علىودائعنافيالمصارفوالهيركات
كثربالتوازيمعارتفاعأكثروأوستنخفض،منقيمتهاالفعلية%28نآلتساويا

.والرسعرصرفالد
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يستثيرونعواطفنابدال منافكارنا،يتالعبونبناكريشةفيمهّبالريح،يدعوننا
 يريدون.الالى متى الشارع ترك الى ويدعوننا يريدون متى الشارع الى نزول

لدي سياسية لغايات المذهبية، بانتماءاتنا منيتالعبون المزيد تحقيق هدفها هم،
عليناضغطوني.االرباحلهموالمزيدمنالصالحياتوالتمسكبالسلطةوالزعامة

ليستخدمونناويستخدمواوجعناعلىطاولة،الحلكثركنوعمنلعبةشدّألتجويعنا
.وال ألمنيصمدواالنكسارلمنيصرخالنصرةف.ينهمالمفاوضاتالسياسيةفيماب

م ن القول أالجنوني نه بسبب د6ضريبة واتس بثورة،بأوالر نآلوا،قمنا
رقسممنبيروتومنوانفجاربيروتدمّمرات9تضاعفسعرصرفالدوالر

جدّ تحقيق وجود دون اقتصادنا أي لمسؤولين محاسبة لمهملينأو وارتفعت،و
.ولكنالنثور،ضعافمضاعفةأسعارالمعيشةأ


انهيالبروباغاندااالعالميةلمشهدزهراءقبيسيتقوللنا"نحنامامننهار،نحها
.."،ولكنسرعانماشّمعتزهراءالخيطيشنعلعّنامعنوياتعاليةوفينانخترع

تأزم بعد افريقيا على دونوفّليت وحيدين االنهيار ودخلنا قليلة، بفترة الوضع
.تحفيزاتزهراء


وشفيع ونبي نوراني فهو قديسا  أخيها بتطويب تناشد سليم لقمان أخت هي وها
مساعدة مع أخيها، قداسة عن لتتكلم أخرى الى قناة من وتتنطنط للصالحين،

 لقمان الحقيقة في بينما ضخم، اعالمي وتسليط كبرى الىاعالمية دعى سليم
أضرار هم االفراد وان بها، نكبة إحداث والى إليها، ينتمي التي الطائفة إبادة
جانبية.وهكذاأصبحالداعيالىالمجازرقديسا نورانيا ونبيا مبعوثا ،مثلهكمثل

.الكثيرمنمرتكبيالمجازرالذينحصلواعلىجوائزنوبلللسالم
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لقمان اخت ادّعاء اكثر العربيةوالمضحك القنوات كلهأوبعض لبنان جنوب ن
كاميرات.بينمافيالحقيقةانهاليوجدحتىاشاراتسير،فمابالكبالكاميرات.
علىبابمنزلكفست واجهمشاكلمعالجيرانمن وحتىلواردتتركيبكاميرا
التي التربية وزير كاميرات عن تتكلم لقمان اخت ربما عليهم. الكاميرا تسليط

 الطالب لمراقبة فيوضعها العظيم الفساد ونسي الرسمية االمتحانات في
االدارات.


يضحكونعلينابالدعوىالىالدولةالمدنية،بينماهماكثرالفئاتتعصبا ،فكيف

 لحزب حر تمّلكوطني منع الى يدعو الوقت وبنفس المدنية، الدولة الى يدعو
تصنيف حسب المناطق في الحرائق انتشار ويصّنف الحدث، في المسلمين

.ناالغلبيةمنالناجحينهممسلمونأليرفضالتوقيععلىالتوظيفوأطائفي.
ت إيدعوالى .شعمارلبنانوينظرالىشعبهعلىانهشعبر 

لكييفكرواوبالطبعجبرانباسيلفيخطابهالشهير:"انابعطياللبنانييناألمل
،وبنىتحتية،وقطاراتوازدهار.."،أيانالتالعبعلى٢٤على٢٤رباءبالكه

تنفيذالمشاريعاالنمائية،دونالكالمبأنهيعطينااألملويعدنابأننفكرونحلمفي
فيذوكيفيةالتمويللها.وفجأةبعدفترة،يصعدعمهنيوضحكيفيةوتوقيتالتنأ

جهنم الى ذاهبون بأننا ليبّشرنا و.الرئيس يمدّها باسيل جبران ويدعوهو اليد
ومباشر صريح بشكل اسرائيل مع الرئيسليقدّ،للسالم ليكون اعتماده اوراق م

.مفهومهللسالمغيرمقنعةثميبرربطريقةجدليةسفسطائية،اليالت


علينا ورّوجضحكوا الطربية، ببروباغانداتهم ماشييةغنأبلتقمساللنا "البلد
االقتصادية السياسات فشل على ليغطوا يهّمك..."، وال ماشي الخاطئةوالشغل

 بعد الثمن ندفع نحن وها السياسية، ٣٠للحريرية أوالد هم وها الرئيسسنة،
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 الراحل الحريري رفيق يزدهرون لنا تاركين لبنان، خارج يعدناالرئيس سعدا ،
وب وهمية، ننهار٢٠٠٠بوظائف ونحن علينا ويتدّلع ويتدّلل سلفي، صورة

يلعبدورا صلبا فيادارةاالمورويتحّملالمسؤولية،نأيجبنهأونجوع...مع
جميعالسياسيينواالطرافوالج و.هاتفيالبلدالذيتخاذلعنتحملها هوها

 يعود إبهاء غياب بعد حزبا عاما 15لينا الشارعليؤسس لعبة في ويدخل
.والسياسة


حكومةاالختصاصييناجتلهفهيماروّ،كثرمستوياتالبروباغانداابتذاال أماأ
ولكنفيالحقيقة،االنجازاتنهاحكومةأمناالنجازاتوب%99نهميقومونبأب

نهأبعىوزيرالصحةعندماادّوأ.ضعفالحكوماتالتيعرفهالبنانأهيمن
منناالصحيعلىأو،الوباءيفتكبصغارناوكبارنابينما،انتصرعلىوباءكورونا

،حسانديابويعلناعتكافهالمستقيلالرئيسمؤخرا لنايظهرل.رالمحكوفيخط
التربية ي ووزير التعليمأضرب عن ،سبوع يعلن الطاقة فيأووزير داخلون ننا

.ةمنيأضىننادخلنافيفوأووزيرالداخليةيقولب،ذارالحاليآالعتمةفينهاية
أف أل؟نجازاتإلاين ال حقا أني أ.راها ما القوي"شعار فهذه"العهد البروباغاندي

.نقضتهااالنهياراتالمتتاليةالتيعرفهالبنانخاللهذاالعهدالقوي،خرىأقصة 
فعلى.منهممديروهذهالحمالتاالعالميةالفاشلونجدا صراحة لتتساءلتىح
،قلألا جيدا أيجب محبوكة الكذبة تكون أ،قنعةوم ن التضليلأما يكون ن

الحدفيهشاشتهإاالعالميواضح يعنيحتىفي".كبرىفهذهطامة ،لىهذا
."التضليلوالبروباغاندافاشلين


نبقىفيالجهل،وقلةالثقافة،فيروجونلناالرداءةفيالطربنأمنمصلحتهم

ورديئة فاسدة نماذج على اعالميا  الضوء تقدّويسلطون الالم خالقيأالمحتوى
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والمستوىالهابطمنالطربمثلأثلجوكرالثورةعصامورمالءنكدمالهابط
 كتورة أوطوني ع ع "غنيته كثيرون"وو الو،وغيرهم ننسى بائعةال مثل منجمين

اللطيف عبد وليلى حايكاألمل وميشال صاروا مبطنةالذين بطريقة يوجهون
ولكلأ..حتىصاربعضاالعالمفيسعارالصرفومساراتالسياسةأووقحة

تقريريضعتنبؤلميشالحايك.هكذانتعّودعلىالهبوطالثقافي،وننحدرفكريا ،
.حتىاذاصعدفكرالمع،نحاربه،فمناليفكربمثلرداءةتفكيرنافهوليسمّنا

الوجوهو هذه بين وبقكلهاالم الحظ بسرعة الهابطة أعمالهم انتشار هو على، وة
الستهداف وسيلة إنما والبريء، العفوي باألمر ليس وذلك اإلجتماعي التواصل

وضربمنظومةاألخالقوالفكرفيالمجتمعاللبناني.


أردت  لو بغسللألسف، فيها قاموا التي واالحداث األمثال جميع استحضار
عينافيلبنان،فسأحتاجالىكتابةالمجلدات.دماغناواغتصابعقولناوتغييبو

فيكللحظة،تقومقناةمنقنواتناالتلفزيونيةبغسيلدماغمتابيعيها.فمثال قناة
بعض mtvال هي وها تقرأ.. وال بكاملها جاهلة معينة طائفة ترى الكالس

الطريق يقطع مذهبه( )تذكر مواطن خبرا  ترسل االخبارية اب الواتس غروبات
.نتقولمواطنلبنانييقطعالطريقأمنبدال ،احتجاجا علىالغالء


لما لتحليل تكفي ال المقاالت واآلف يوصف، وال مبتذل فكري وانحدار سخافة
وإفقاره، تدميره ألجل اللبناني، بالشعب وتالعب إعالمي تضليل من يحدث
والسيطرةعلىغازهونفطه،والضغطعليهألجلالقبولبتعيينالحدودمعكيان

وللق بلبنان، تضّر بشروط حدوده،العدو العدو ليأمن العدو مع بتسويات بول
معه بالسالم ت ولنقبل شروط وركوعنا،رضيهضمن خنوعنا وانبطاحنابمقابل

وتوطيةرؤوسنا.
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