
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 !حني تغيب الدول
 !هل تفتح األحزاب "دكاكني" على حساهبا؟

ما زالت األخبار تتناقل عن تشكيل حزب إيران يف لبنان والتيار العوين جلاًنا تعمل على تنسيق عودة أهلنا من 
رعا والصور اليت انتشرت مها يف الالجئني السوريني إىل بالدهم وبيوهتم يف ظل دماٍر وخراٍب واضحني، بل مع أحداث د

ويف ظل حتذيرات اهليئات الدولية من عدم وجود ضماًنت حتمي العائدين، ومع كل ذلك ال نسمع من  !ازدايد مضطرد
 !!!"الدولة" رقيباا وال حسيباا يعيد هلا ولو بعض سيادهتا املنتهكة وحيفظ هلا ما أُريق من ماء وجهها

حىت صار جيرؤ  !بني على سيادة الدولة اللبنانية، فأين هي احلكومة من كل ذلك؟لقد ابت واضحاا تنمر هذين احلز 
أبهنا املسؤول عن ملف عودة النازحني يف حزب إيران على وصف االنتقادات املوجهة حلزبه يف هذا الشأن بقوله )

اجلزيرة  ...ياسية احمللية""خجولة"، معترباا أن اجلميع يرحبون خبطوته ضمنـيًّا وأن االنتقاد ًنشئ عن "اللعبة الس
)اهتمام حزبه ابمللف جاء بعد "تلكؤ" الدولة عن القيام بواجبها جتاه  بل وسبق ذلك ابلتصريح أبن ...(18/7/2018

)إن عمل احلزب هبذا امللف يتم ابلتنسيق مع السلطات  :سابقاا ذلك ابلقول( 18/7/2018اجلزيرة  ...عودة الالجئني
 !!!وما تصرحيات ابسيل يف هذا الشأن ببعيدة عن هذا النهج وهذا التوجه ...للبناين(السورية واألمن العام ا

فهل أصبح واجب هؤالء وغريهم من األحزاب إذا تلكأت "الدولة" يف واجباهتا أن أيخذوا هم هذا الدور عنها؟ 
ق معها، وتنسق مع أن تتصل بسلطات دولة أخرى وتنس - إن صدق عليها أهنا أحزاب فقط -فيكون هلذه األحزاب 

اجلهات األمنية بشكل مباشر دون احلاجة إلذن الدولة يف ذلك؟ وقبل ذلك بسنني دخلت هذه األحزاب يف معركة بلد 
جماور بقرار "ذايت" و"مستقل" عن البلد الذي هي فيه، بل وبتنسيق مع دولة أو دوٍل إقليمية ودعم مايل وعسكري 

 !!!منها
وأي سيادٍة تبقى يف ظل مثل هذه  !!وأي حكومة ينتظرها أهل لبنان أن ُتشكل؟ !!فعن أي دولة لبنانية نتحدث؟

املمارسات اليت ُتظهر أن هؤالء يفتحون دكاكني على حساهبم، وميارسون دور الدولة، هذا إن مل يكونوا يرون أنفسهم 
مفاصلها دون أدىن اعتباٍر لغالبية  اليوم أهنم الدولة وال سيما بعد االنتخاابت اليت كرست البلد ملزيٍد من تسلطهم على

ولو صدق على هؤالء أهنم أحزاب متارس السياسة عرب نواهبا وممثليها، لقاموا مبا تقوم به األحزاب يف الدول  !أهل لبنان
مبا اليت حترتم سيادهتا وكياهنا، قاموا ابحملاسبة والكشف ال ابلسلطة والتنفيذ والتجاوز إىل عالقات على مستواى إقليمي ور 

 !دويل
سواء حكومة تصريف األعمال أو احلكومة املقبلة اليت حيب  -لقد ابت واضحاا لكل واٍع أن هذه احلكومة ورئيسها 

لن يكوًن أكثر من أداة لتنفيذ إرادة هذه األحزاب  - املتنمرون عليها أن يسموها حكومة العهد أو حكومة لبنان القوي
إن هذه احلكومة املقبلة وسابقاهتا مل تكن لتكون لوال اتفاقاٌت خلف الكواليس  بل !ومن ورائها سلطاٌت إقليمية ودولية

 !إيراين وأوامر أمريكية-تكرس هيمنة هذه اجلهات على الدولة وسيادهتا وحكومتها ابتفاٍق وتوافٍق سعودي
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ذه األحزاب إن مآالت األمور صارت واضحةا، فاملرحلة القادمة لن تكون إال مرحلة التسلط على الدولة من ه
وأنه كما العادة لن تكون حكومةا  ...وأمثاهلا، وما حماوالت التحاصص على الوزارات واملؤسسات إال إشارة على ذلك

ألن تصدر وزارة االقتصاد قراراا أبن يعتمد  - على سبيل املثال ال احلصر -تصلح أوضاع البالد والعباد، وإال فأي معًنا 
عداداٍت يف حساب االستهالك لألفراد، إال بشارةا أبن وضع الكهرابء والفساد يف هذا اجملال أصحاب املولدات اخلاصة 

مستمر، بل بذلك تكون احلكومة قد عمدت لتخصيص الكهرابء بطرٍق ملتويٍة ملصلحة مافيا املولدات يف البلد، واليت لن 
، هنفس ليت تثبت سري البالد ليس يف النهج القدميوغري ذلك من الوقائع ا !!خترج حباٍل عن دائرة هذه األحزاب وأزالمها

 .بل حنو احندار أعظم وأكرب
نعم، إن البلد يسري حنو مزيٍد من االهرتاء يف اجلوانب السياسية واالقتصادية واملَعيِشّية، ديوٌن وأزمٌة عقارية مقبلة 

اء البلد وحبره وطرقاته، وظلٌم مستمٌر ، وتلوث يضرب مس2008بدأت مالحمها، تشبه أزمة الرهن العقاري يف أمريكا عام 
على من حلوا على هذا البلد هاربني من الظلم والطغيان، فما وجدوا إال سوء معاملٍة وعنصريةا بغيضةا، وقضية أهل البلد 

ون سنةا موسوماا بصفٍة متتلئ عنصريةا د 70من الالجئني الفلسطينيني اليت يندى هلا جبني اإلنسانية، فهل يبقى اإلنسان 
حقوق، وبذرائع واهية من املقاومة والقضية، مث نسمع أهنم يتاجر هبم على موائد ترامب وصهره كوشنر يف سعودية حمـمد 

مث ما عليكم اي أهل لبنان عموماا، ومسلميه  !!!ردن عبد هللا، وكيان نتنياهوبن سلمان، وإمارات حمـمد بن زايد، وأُ 
 !!!لدولة، بل مافياهتا، التعويض واملقابل هلذه الصفقة اآلمثةخصوصاا، إال أن تسلموا وتوقعوا وتقبض ا

 :لقد فسق حكام هذا البلد الذين هم يف الوقت نفسه مرتفوه، فماذا ننتظر أن حيل به سوى قول ربنا عز وجل
َها﴿ ِْلَك قَ ْريًَة َأَمْرََن ُمْْتَِفيَها فَ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ  ؟﴾اْلَقْوُل َفَدمَّْرََنَها َتْدِمريًا َوِإَذا َأَرْدََن َأن ُّنه

ِإَذا » :ملسو هيلع هللا ىلصلقد آن أوان أن يقوم الناس وعقالؤهم ووجهاؤهم لينكروا املنكر على احلكام وأعواهنم، قال رسول هللا 
ُهمْ  : ََي ظَاِلُ فَ َقْد تُ ُود َِع ِمن ْ  .احلاكم وأمحد رواه «رَأَْيَت أُمَِِّت ََتَاُب َفََل تَ ُقوُل ِللظَّاِلِِ

قد ابت السكوت على استمرار هذه األوضاع نذيراا بفتنٍة تعصف ابلبالد والعباد إن مل تستجيبوا لدعوة التغيري، ل
َ  َذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكمْ ََي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ّلِِلَِّ َوِللرَُّسوِل إِ ﴿ :مصداقاا لقول ربنا عز وجل َُيُوُل َواْعَلُموا َأنَّ اّلِلَّ

َنًة َّلَّ ُتِصيََبَّ الَّ *  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُُتَْشُرونَ  َواْعَلُموا َأنَّ اّلِلََّ َشِديُد  ِذيَن ظََلُموا ِمنُكْم َخاصَّةً َوات َُّقوا ِفت ْ
 .﴾اْلِعَقابِ 
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