
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ورسوله  هلل حربها على ُتِصر   لبنان في الحاكمة السلطة

 وأهله لبنان ليصبح الدوليني، والبنك النقد صندوق من الربوي االقرتاض طريق يف السري على ُتِصر لبنان يف احلاكمة السلطة زالت ما
 أهم إحدى أن   رغم! فيهما حصة   ألكرب املالك أمريكا، ورائهما ِمن  و  والبنك الصندوق ِقبل من االقتصادي، االستعمار ربقة حتت

 وغري الضريبية اإليرادات ونصف كلها، املوازنة إنفاق ثلث يستنزف الذي للّدين(، السنوية )اخلدمة الربا هي لبنان، يف األساسية املشكالت
 يف للربا قاعدة   إىل لبنان حتول على ِعالوة   دوالر؛ مليار 100 على يزيد ما - الربا مع - الّدين بلغ حىت الدولة، جتبيها اليت الضريبية
 .فيها املراباة عرب السهل الربح يريد من لكل مالذا   لبنان يف البنوك صارت حىت املنطقة،

 هذه يف انلبن إدخال تريد هي ها وسنني، لسننين  وأهله البلد هنب من السياسيني، من الفاسدين عمالءها أمريكا مكنت أن بعد لكن
 على مباشر   بشكل   هيمنتها تبسط أن عندها املطمع فصار شواطئه، على والنفط الغاز من كبرية   كميات   اكتشاف بعد سيما ال املنظومة،

 لسياسييه ووصفها املخفق، بالبلد له وصفها رغم لبنان، يف املنطقة يف سفارة   أكرب ثاين هلا تبين فرتاها املتوسط، وشرق لبنان يف الثروات هذه
 !بعضهم على للعقوبات وفرضها بالفاسدين،

 بالدرجة وتبعاهتا عبؤها يقع بامتياز، تدمريية   وصفة   هي يدخلها اليت للبالد وصفته أن يقينا   يعلم النقد، صندوق لشؤون متابع   أقل   إن  
 أهنا جند منه، قروض على احلصول تريد اليت للدولة دوقالصن يصفها اليت الرأمسالية، الشروط إىل سريعة   موجزة   وبنظرة   الناس؛ على األوىل
م الدعم حذف أو وتقليص احمللية، العملة قيمة ختفيض تشمل  كتلة خفض أو وجتميد الغذائية، واملواد والكهرباء كاحملروقات للمواد املُقد 
 املأجورين، لتسريح سهلة آليات ووضع املضافة، يمةالق على والضريبة املبيعات على الضرائب يف والزيادة العمومية، اإلدارات يف األجور

 من احلد عرب الصحية، اخلدمات ومؤسسات العام، النقل وشركات والكهرباء، املاء توزيع شركات مثل العمومية، املرافق وخصخصة
 .والعالج التطبيب مصاريف من األكرب اجلزء الناس وحتميل العمومية، الصحية املراكز يف التكاليف

 وسط البطالة نسبة فتزداد اجملتمعية، املنظومة يف مباشرة   تؤثر وبالتايل الناس، عموم تبعاهتا حيمل اإلجراءات هذه غالب أن   أي
 جهة   من لألجور احلقيقية القيمة واخنفاض جهة، من األسعار يف الزيادة بسبب الفقراء العمال ظاهرة وتتفاقم خصوصا ، الشباب
 بالنجاح يُ ع رنفُ  ما أو التعليم مستويات وتراُجع اجلرمية، معدالت وارتفاع الناس، بني الثقة تضاؤل بسبب معياجملت األمن يهدد ما أخرى،
 وإيطاليا اليونان مثل دوال   ذلك طال كما! والسويد وبلجيكا النمسا مثل لبنان، من أقوى بلدان   يف هذا مثل حدث وقد. املدرسي

 دول ُكربيات بعض وشره الصندوق شنرنرُ  وأصاب. باملفلسة وصفها حد بعضها فالمس إيرلندا،و  وليتوانيا وقربص وإسبانيا والربتغال
 على ِعالوة   وديوهنا، أزماهتا يف غارقة   تزال وما النقد، صندوق مسار سلكت اليت وتونس، والسودان وباكستان مصر مثل اإلسالمي، العامل

 .أمريكا سيما ال الكربى الدول إلمالءات اخلضوع

 !نفسها؟ املنظومة يف سار إذا لبنان حال سيكون فكيف! لبنان من وأكرب أقوى تُعدّ  بلدان   حال هذا

 أن   يرى للقروض، الطالبة الدول على الصندوق يفرضها اليت التقشفية والسياسات أوردناها، اليت النقد صندوق شروط يف الناظر إن  
 "سلق بسياسة يُعرف فيما الناس، على فشيئا   شيئا   تطبيقه مت لكن، لبنان؛ يف عا  واق أمرا   باتت السياسات أو الشروط هذه من كثريا  

 وارفع فاتر   ماء   يف ضعه بنل   القوية، الفعل ردة بسبب وجهك يف فيقفز واحدة ، مرة   الساخن املاء يف الضفدع تُلقِ  ال: تقول اليت الضفدع"
 لقه وهو يظن أنه يف مغطس ماء !س ويتم الضفدع، يقفز فال فشيئا ، شيئا   احلرارة درجة

 :أربع ل جهات   رسالتنا نوجه فإننا املدمرة، السياسة هذه يف السري من بالتحذير الصوت نرفع إذ وإننا
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 :النيابي والمجلس الحكومة رئاسة في المسلمين تمثل أنها يُفترض التي تلك سيما ال لبنان، في الحاكمة السلطة

 يف اليوم حيدث فيما منها طرفا   ملستم وقد سبحانه، حربه من مزيد   على تقوون ال فإنكم هذا، سريكم ودعوا وجل، عز اهلل اتقوا أنِ 
ِمِنينَ  ُكنُتم   ِإن   الرِّبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي  َها يَا: ﴿ اهلل يقول للربا؛ قاعدة   حتويله بسبب لبنان َعُلوا م  لَ  فَِإن  *  ُمؤ   تَ ف 

َواِلُكم   رُُءوسُ  فَ َلُكم   تُ ب ُتم   َوِإن   َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَحر ب   فَأ َذنُوا  اهلاوية باجتاه وأهله لبنان أخذ عن وُكفوا ،﴾ُتظ َلُمونَ  َوال َتظ ِلُمونَ  ال َأم 
 .صلى اهلل عليه وسلم ورسوله  اهلل حرب على ِعالوة   أمريكا، ورائهما وِمن   الدوليني والبنك الصندوق ِقبل مناالقتصادي  واالستعمار

 :نيواالقتصادي نيوالمثقف والفكر الرأي وأصحاب والدعاة والمشايخ العلماء

 قول يف تأخذ كم وال الطريق، هذا يف السري مغبة من حمذرين وبراجمكم، ودروسكم حماضراتكم ويف منابركم على أصواتكم ارفعوا أنِ 
، لومة احلق  فيما صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول حديث ويصيبنا يصيبكم ليكادن   أنتم، سكتم مث فنعلتهم، على ءهؤال أصنر   إن   فإنه الئم 
 يف الربا أمر عنُظمن  ولقد «الخَبثُ  ظَهرَ  إذا نعم ،»: صلى اهلل عليه وسلم قال ؟الص احلون وفينا أهنِلكُ  اهلِل، رسولن  يا: قل تُ : الرتمذي رواه

 ذلك عن ناهون أنتم فهل! والبنك النقد صندوق مع منه مزيد   حنو أخذكم ةالسلط تريد واليوم طويلة ، سننين  منذ متفاقم   وهو وظهر، لبنان
 !ومنكروه؟

لِ   :عموما   لبنان أه 

 ال الذين والسياسيني، للزعماء طاعة   ذلك وُكل  ! وبلدانا ؟ دوال   قنبِلكم ِمن   أهلكت متهالكة ، وصفات   عليكم ر بن جتُ  بأن تقبلون هل
نن  اليت األموال يف إاّل  يفكرون  مقيتة   ومذهبية   طائفية   بدعاوى وتكرارا ، مرارا   هلم انتخابكم نتيجة عليكم، وتسلطهم لكم حكمهم من وهاجن
، ِوقفنةن  تقفوا أن   لكم ينأنِ  أمل وأوالدكم؛ بأنفسكم وفرارا   هجرة   البلد من واخلروج للجوع، وأوصلتكم والذل، الفقر أورثتكم  فتنبذوا صدق 

 .وجناتكم البلد جناة يف لبنة   - األقل على - تضعون وبذلك، السياسيني؟ هؤالء

 :خصوصا   لبنان في نيالمسلم

 السري على وُيِصر إسالمكم، من والواضح دينكم خيالف من رأسكم على يكون أن تقبلوا وال حيكمكم، من ملفهوم نظرتكم صوبوا أن  
 وإزالتها، املفسدة السياسية الطبقة هذه وخلع الفاسد، السياسي الوسط لتغيري معنا واعملوا ؛صلى اهلل عليه وسلم ورسوله  اهلل حرب يف

 عموما ، اإلسالمية وباألمة خصوصا ، الشام ببالد ترتبط للحدود عابرة   منظومة   ضمن ،كان كما،  دينه، فيعود لبنان قريبا    اهلل يُظ ِهر حىت
 ِصُل إليه بوصفه جزءا  من األمة.تن  ت  خريا من اإلسالمية البالد حتويه مبا بنل   أرضه، حتويه مبا فقط ليس يننعنم، جيعله ما

 من األمة هبذه يليق ال ما لنشر منربا   يوما   لبنان اسُتخِدم فكما لبنان، من منربها يكون أن جيب والبالد، للحدود العابرة النظرة هذه إن  
 .املنطقة وإىل إليه احلق إلعادة منربا   جبعله ذلك، املسلمون يُعوِّض أن فيجب وفساد، عقائد

لُ  أدرك ولنِئن  منطلق   هذا فإن   ال ُمرابية، املفسدة الفاسدة السلطة هذه اليوم فيه تسري ما خطورة منهم، املسلمون وخباصة   لبنان، أه 
 وليس والنهوض، للتغيري واسع   وباب   واألمنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلياة جوانب ُكل   أصابت اليت الكبوة، هذه من للخروج

 .االحندار إىل املفضي الرتقيع جمرد

َمَنا يَا﴿  ﴾َألِيم   َعَذاب   مِّن   َوُيِجر ُكم ُذنُوِبُكم   مِّن َلُكم يَ غ ِفر   ِبهِ  َوآِمُنوا اللَّهِ  َداِعيَ  َأِجيُبوا قَ و 
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