
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 !!!لبنان إنه ...فاسدين وزمرة ،فاشل   ونظام   ،هزيل   يان  ك

 األمر وتطور وجنوبه، لبنان، مشال ويف بريوت، العاصمة يف ،الفآلبا الشوارع إىل الناس خرج ١٨/١٠/٢٠١٩ اجلمعة ليلة
 عن تعبري   يف النظام، بإسقاط الناس هتافات عالتوت بريوت، يف الصلح رياض ساحة يف األمنية والقوى الناس بني مواجهات   إىل

 اخلميس يوم احلكومة إعالن يف ظهرت اليت االستهتار حالة بعد وخاصة   ل،هاملتهل النظام هذا من تبقى ما على سخطهم
 !مصدرها من جمانية   هي واليت ،(االجتماعي) التواصل وسائل حىت طالت جديدة، ضرائب حزمة على موافقتها ١٠/٢٠١٩/١7

 يف املتبقية القروش وهنب الناس، خنق بل ،التضييق إال الكيان هذا يف الرعاية، ال اجلباية عقلية أصحاب ،الفاسدون يأىب لكن
 املصرف يتغافل بينما ،ا  قدينا  استقرار  تزعم اليت الكاذبة، املالية السياسات بسبب هزال   من اللبنانية اللرية أصاب ما فوق... جيوهبم

 :أجل من متقصدة   ممنهجة   سياسة   يبدو فيما ،سواقألا يف الدوالر مقابل اللرية بوطه عن وحاكمه

 الناس جيوب من الكيان هذا ديون لسداد األسواق، من الدوالر وخاصة الصعبة، العملة سحب... 

 األمر، يف تورطت وحني حينه، يف انتخابية سياسية ألغراض أقرهتا السلطة كانت اليت والرواتب الرتب سلسلة تغطية 
 العملة من مزيدا   املركزي املصرف يُكسب مما ،األسواق يف الدوالر أمام اللرية إضعاف يف احلل الفاسدين أذهان وجدت
 ...الصرف سعر فروق من الصعبة

 بني للمال الشرائية القوة إلضعاف ذلك أدى لو حىت املركزي، املصرف على الدوالر أمام اللرية تثبيت عبء هامش ختفيف 
 ...ذلك من أكثر األمر استمر لو فيما الناس ديأي

 قوة   ذات أيديهم بني العملة وجعل الناس، إلفقار ذلك أدى ولو ،بالدوالرات الدولة خزانة ءمل هذا من احملصلة كل لتكون
 مما %١3 حلد وصل كبري بشكل اللرية على "الفائدة سعر" الربا رفع على املركزي املصرف تشجيع على الوة  ع   هذا ،هزيلة   شرائية  
 ال بات بشكل   والتجارة األسواق عطل الذي األمر ،ضئيلة   بأرباح   األسواق يف املخاطرة بدل البنوك يف أمواله لوضع املستثمر يدفع
 !أحد على خيفى

 الظلم على ثاروا الذين الثائرين كل نبهنا كما ننبهكم وإننا ،أملكم وعمق إرادتكم عن معربين اليوم خرجتم لقد الناس، أيها
 :فيها تقعوا أن حذار   المخاطر، بعض إلى ننبهكم حولكم، من البالد يف

 نقصد الفاسد السياسي الوسط الكاذبة، الكالمية وعودهم وتصديق ،وقيادهتا موجتكم ركوب الفساد أرباب حماولة خطر. 

 نقصد النظام أحزاب منه، واملنتفعني وأزالمه النظام بشبيحة املطليب حترككم إفساد خطر. 

 نقصد والالحقة السابقة احلكومات كل حترك، أي لقتل احلكومات تتبعه الذي والتسويف املماطلة خطر. 

 :في يكمن الحقيقي الفساد أس أن إلى نظركم ونشد  

 لنبذها ية  موات فرصة   حترككم يكون أن جيب واليت الفساد حماربة ومتنع والعباد، البالد يف تتحكم اليت املقيتة املذهبية الطائفية. 

 الكيان جوهر مستوى على التغيري يكون أن جيب لذا ،وتركيبه وجوده طبيعة يف أي ،كيانية   مشكلة   هي لبنان مشكلة أن، 
 .ا  شكلي وليس جذري تغيري فهو ،واملسلمني اإلسالم بالد الطبيعي، حميطه عن منفصال   باعتباره الشكل، هبذا ووجوده
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 النظام األزمة، وتل األزمة يولد زال وما ،دياره يف فشله أثبت الذيذاته  النظام هو الكيان، هذا يف املتبع االقتصادي النظام 
ن ينَ  ُكنُتم إ ن الرِّبَا م نَ  بَق يَ  َما َوَذُروا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي  َها يَا﴿ فيه أساسا   الربا باعتبار ،الرأمسايل  لَّمْ  فَإ ن*  م ْؤم 
 الرِّبَا اللَّهُ  َيْمَحقُ ﴿ ،﴾ُتْظَلُمونَ  َوَل  َتْظل ُمونَ  َل  َأْمَوال ُكمْ  رُُءوسُ  فَ َلُكمْ  تُ ْبُتمْ  َوإ ن َوَرُسول ه   اللَّه   مِّنَ  ب َحْرب   فَْأَذنُوا تَ ْفَعُلوا
ب   َل  َواللَّهُ  الصََّدقَات   َويُ ْرب ي  ...﴾َأث يم   َكفَّار   ُكلَّ  ُيح 

 املصارف لصاحل خدماتية جهات   إىل وأحزاهبم حتوهلم حىت بل السياسيني، خضوع من الرأمسايل النظام هذا أنتجه ما 
 ...والشركات

 الدولة عملة الدوالر، سيما وال األجنبية للعمالت املالية للسياساتا  رهين صار النظام هذا تطبيق سنني مر وعلى البلد أن 
 !!!لبنان يف السيدة

 وفتحتم البلد، هذا يف السياسة فجار يستغله أن من حترككم محيتم احلقيقي، الفساد أس وعرفتم املخاطر، هلذه تنبهتم أنتم فإن
 .واألمن بالكرامة املشروعة، تطلعاتكم وميثل ميثلكم، بينكم من سياسي   لوسط   الباب

 هيهات، هيهات لكن البلد، هذا يف السياسة أرباب صدق لو لكن وتكوينه، الكيان أس يف هي املشكلة أن إدراكنا ومع
 :مثل من إجراءات   بسلسلة لقاموا

 أمواهلم رؤوس وإعادة للمصارف، الربا دفع وقف. 

 التضخم يوقف مما للعملة، كغطاء والفضة الذهب قاعدة واعتماد األجنبية، العمالت من وغريه الدوالر عن العملة فصل. 

 األعمال وأصحاب األفراد هلكا ثقلي الذي األمر أزمة، لكل كحل   ضريبيةال سياسةال اعتماد عن التوقف. 

 الصادرات، حساب على الواردات كثرة على وليس ،والزراعة الصناعة على قائمة   صحيحة   اقتصادية   أسس   على االعتماد 
 .التجاري امليزان عجز سببت اليت

 أية اختاذ ميهمه ال ،وألبنائهم هلم مزرعة   والعباد داللبا يعتربونو  مصارفها، مالك وهم جتارها، هم سياسيوها دولة   لكن
 !!!مومصاحله موجوده هتدد إجراءات

 بل لبنان، ينقذ الذي الوحيد املشروع ،السياسي مبشروعه ذكركمي املقام، هذا ويف ،لبنان وليةالتحرير/  حزب فإن لذا،
 أحكام يطبق تنفيذي   ان  كي إجياد أساس على القائم مشروعه النخاع، حىت الفاسدة العميلة األنظمة هذه ووحل محأة من والعامل،
 وعقله، اإلنسان، نوع حفظ يف اجملتمع، لصيانة الثابتة العليا األهداف على حتافظ اليت واالجتماعية، واالقتصادية السياسية اإلسالم
 ونواهيه، اهلل أوامر حسب كلها الناس شؤون تنظم دولة   يف... ترعاه اليت والدولة وأمنه، ودينه وملكيته، ونفسه، اإلنسانية، وكرامته

 واألمن الطمأنينة إال وجدوا فما مسلمني، وغري مسلمني الناس كل كنفها يف عاش اليت النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة دولة
 بَ رََكات   َعَلْيه م َناَلَفَتحْ  َوات ََّقْوا آَمُنوا اْلُقَرى   َأْهلَ  َأنَّ  َوَلوْ ﴿ العاملني رب اهلل واألرض، واتاالسم رب عند من نظام   نهأل والسكينة،

بُوا َولَ ك ن َواْْلَْرض   السََّماء   مِّنَ  ُبونَ  َكانُوا ب َما فََأَخْذنَاُهم َكذَّ  .﴾َيْكس 

 التحرير حزب          ه١٤٤١ صفر ١٩ اجلمعة

  لبنان ولية              م١٨/١٠/٢٠١٩
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