
 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 لبنانٌفيٌالعامٌالرأيٌإلىٌبيانٌٌ
 االقتصاديةٌلألزمةٌالحلٌاجتراحٌيفٌالفكريٌاإلفالس

 "بدأنا - م1/5/0202 اجلمعة يوم ،وزين غازي ادلالية وزير مع التوقيع عقب - كلمةٍ  يف دياب حسان احلكومة رئيس أعلن
 نت اجلزيرة موقع - ةٍ ومؤثر فاعلةٍ  مساعدةٍ  دون منها اخلروج يصعب اليت دلاليةا اذلوة من لبنان إنقاذ ورشة حنو األوىل باخلطوة

 الدويل، النقد صندوق مساعدة على للحصول ،اً رمسي  ًا طلب اللبنانية احلكومة توقيع على تعليقو معرض يف وذلك ،"م0/5/0202
 للواقع االحنداري ادلسار يف حتول نقطة ،النقد صندوق من ادلساعدة طلب يشكل أن يف "أملو عن - نفسو اخلرب وحبسب -ًا معرب
 ."واالقتصادي ادلايل

 وىي ،استسالميةٍ  ةٍ نظر على تقوم سياسةٌ  الدولة، وعودة اللبنانية احلرب انتهاء بعد لبنان يف اعُتمدت خرقاء، اقتصاديةٌ  سياسةٌ 
 األوىل واحلميم"؛ وم"الزق   بثنائية - ةٍ مستمر ةٍ بصور - وضتع اخلسارة ىذه وأن   دائٍم، عجزٍ  يف التجاري ادليزان أن   ادلسبق اإلقرار

 .الربوية اإلغراءات خالل من ،واخلارجية الداخلية الودائع باستجالب والثانية بالربا، اخلارج من باالستدانة
 جبرعةٍ  ادلدمن االقتصاد )تنعش( "،...سيدار مث ،٣و 0و 1 "باريس اخلارجي الد ين من ةٍ خمدر حبقنةٍ  ادلايل النظام حتقن فاألوىل،

 دوامة يف االقتصاد يدخل وىكذا الصعبة، العملة من للمخزون جديدٍ  استنفادٍ  كل مع مفعوذلا يذىب حىت الوقت، منًا حين نقديةٍ 
 !الوقود على الشعلة إلقاء مث بالوقود، الشعلة إطفاء

 يستثمرون ال ادلال أصحاب من جعلت ،ادلرتفعة الفائدة() الربوية العوائد ألن احلقيقي، االقتصاد يف االستثمار قتلت والثانية،
 !البلد إىل الصعبة العملة لتجلب رد  ُتصَ  فائضةٍ  بسلعٍ  وال اللرية، منطقة وتقوي الية، السوق تكفي سلعٍ  إنتاج يف

 ادلنقذ، أنو على تصويره بنانل ساسة حياول الذي الدويل، النقد صندوق مع تعامل األثايف، ثالثة لتكون ثالثًة، الدولة تزيد واليوم
 !!!تبعاتٍ  أو شروطٍ  أو مقابلٍ  بال عطاءاتٍ  ،لبنان على ،الكربى الدول أموال من ستنفق ،خرييةٌ  مجعيةٌ  الدويل النقد صندوق وكأن

 إال يةاللبنان الدولة أبت السابق، يف دولةٍ  يأ نقاذإ يف إخفاقو من وبالرغم مضت، اليت العقود عرب ئالسي صيتو من فبالرغم
 صندوق عليها ينص اليت القوانني تطبيق عليهاًا لزام ليكون دوالر، مليار 15 مبلغ الستدانة الدويل، النقد صندوق إىل الذىاب

 سعر تثبيت سياسة وقف وأ ،اللبنانية اللرية وتعومي الناس، على الضرائب وزيادة األولية، للمواد الدولة دعم وقف ومنها النقد،
 ىذا وكل... احلكومة عليها صادقت اليت ادلالية الورقة حسب ،5٥٣ـال تفوق بنسبة قيمتها من اللرية خسارة ىلإ يؤدي ما الصرف،

 اللرية مقابل مريكياأل الدوالر صعد ذإ ،واضحةً  معادلو صارت الذي الفقر ،الناس عامة بني الفقر تفاقم إىل احلال بطبيعة ؤديسي
 يوازي 021٢ ولاأل تشرين 1٥ قبل الدوالر كان أن بعد ٣552 ىلإ وىبط عاد مث د،الواح للدوالر لرية ٠٠22 حنو إىل ليصل

 .التقاعدية ومعاشاهتم الشهرية أجرهتم لقيمة الناس خسارة إىل أدى ىبوطٌ  الواحد؛ للدوالر اتلري  152١

 الدائرة يف تدور ،راكهموحَ  الناس من ادلعروضة احللول ستبقى وىل بعد؟ ماذا ،لكناً! واضح ادلخفقة السلطة سري بات لقد
 ؟نفسيهما وادلنظومة النظام على ادلبنية ادلغلقة نفسها

 من منهوبٌ  بلدٌ  لبنان أن   ،مفادىا ؛الناس عند مهمةٍ  حقائق إدراك - 021٢ األول تشرين 1٥ َحراك بعد - تكرس لقد
 وجوىها ورفض الدولة، إىل النظرة يف األمام إىل خطوةٌ  وىذه... يكاد أو مفلسٌ  الفاسدين، بسبب ثرواتو مهدورةٌ  السياسية، الطبقة
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 اإلفالس بسبب فقط ليس فيو ىم ما أن ،بعدُ  ،يدركوا مل وكأهنم الناس زال ما ،لكن... احلرب آثار من لبنان ورثها اليت التقليدية
 الطبقة جيعل لذيا الفكري، اإلفالس إنو ،العيش ضنك من فيو ىم ما إىل يؤدي الذي ،األكرب اإلفالس بسبب بل ادلادي،

 الوريد من لبنان يف االقتصاد بحذُ  صخرهتا على اليت ذاهتا، ادلقاربات جتًت اليوم، سلطة أو األمس، سلطة سواءٌ  ،لبنان يف السياسية
 على مجتث صخرةً  الد ين وجعلت الودائع، أموال ومعو ،العام ادلال ىدر إىل - السنني مر على - أدت اقتصاديةٌ  مقارباتٌ  الوريد، إىل

 !ادلظلم النفق ىذا آخر يف ضوءٍ  أو أملٍ  بارقة أي دون اس،والن الدولة كاىل
 ،التخبط ذلك كل ماو  بالقدمي، شبيوٍ  ()حبل   إال تتفتق ال التكنوقراط، حكومة ادلسماة احلكومة، ىذه عقلية كانت لذا،

 فضحتها اليت ادلنظومات ،القائمة ادلنظومات بيئة خارج من اجلذري احلل عن الضالل بسبب إال ادلقاربات، واجًتار ،الذات وتكرار
 .اتادلستوي كل على فاىتزت كورونا، أزمة

ٌأَي َُّهاٌيَا﴿ الدولية أو احلكومية أو الفردية ادلستويات كل على بالربا التعامل رمحيُ  الذي احلل الرباين، احلل ىو اجلذري احلل ىذا
ٌفَ َلُكمٌٌْتُ ْبُتمٌٌَْوِإنٌَوَرُسوِلهٌٌِاللَّهٌٌِمِّنٌٌَِبَحْربٌٌٍَفْأَذنُواٌتَ ْفَعُلواٌلَّمٌٌَْفِإنٌ*ٌمُّْؤِمِنينٌٌَُكنُتمٌِإنٌالرِّبَاٌِمنٌٌَبَِقيٌٌََماٌواَوَذرٌٌُاللَّهٌٌَات َُّقواٌآَمُنواٌالَِّذينٌَ
 الوقت ويفٌ،﴾أَثِيمٌٌٍَكفَّارٌٌٍُكلٌٌَُّيِحبٌٌُّاَلٌٌاللَّهٌُوٌٌَالصََّدَقاتٌٌَِويُ ْرِبيٌالرِّبَاٌاللَّهٌٌُيَْمَحقٌُ﴿ ،﴾ُتْظَلُمونٌٌََواَلٌٌَتْظِلُمونٌٌَاَلٌٌَأْمَواِلُكمٌٌْرُُءوسٌُ

ٌَوِلِذيٌَوِللرَُّسولٌٌَِفِللَّهٌٌِاْلُقَرىٌ ٌَأْهلٌٌِِمنٌٌَْرُسوِلهٌٌَِعَلىٌ ٌاللَّهٌٌَُأَفاءٌٌَمَّا﴿ منهم األغنياء بني وليس الناس، كل بنيًا دائر  ادلال جيعل ذاتو
ِبيلٌٌِنٌَِوابٌٌَْواْلَمَساِكينٌٌَِواْلَيَتاَمىٌ ٌاْلُقْرَبىٌ  َهبٌٌََيْكِنُزونٌٌََوالَِّذينٌَ﴿ الكنز رمحيُ و  ،﴾ِمنُكمٌٌْاْْلَْغِنَياءٌٌِبَ ْينٌٌَُدوَلةًٌٌَيُكونٌٌَاَلٌٌَكيٌٌْالسَّ ٌالذَّ

ْرُهمٌٌْاللَّهٌٌَِسِبيلٌٌِِفيٌيُنِفُقونَ َهاٌَوالٌٌََواْلِفضَّةٌَ  النصاب ملكوا من جيوب من األموال صدقات إخراج ويفرض ،﴾أَِليمٌٌٍِبَعَذابٌٌٍفَ َبشِّ
َهاٌَواْلَعاِمِلينٌٌََواْلَمَساِكينٌٌِِلْلُفَقَراءٌٌِالصََّدَقاتٌٌُِإنَّما﴿ اتاجني جيوب إىل الشرعي، ٌَواْلَغارِِمينٌٌَالرَِّقابٌٌَِوِفيٌقُ ُلوبُ ُهمٌٌَْواْلُمَؤلََّفةٌٌَِعَلي ْ

ِبيلٌٌَِواْبنٌٌِاللَّهٌٌَِسِبيلٌٌَِوِفي  يستثمر أن يريد من على ،رلاناً  الشاسعة األراضي يوزع كماٌ،﴾مٌٌَحِكيٌَعِليمٌٌٌَواللَّهٌٌُاللَّهٌٌِمِّنٌٌََفرِيَضةًٌٌالسَّ
 - اخلطاب بن عمر خطب فقد ،الوافرة باخلريات البلد أىل على ويعود ويفيض اإلنتاج فيزيد الصناعة، أو الزراعة يف األراضي ىذه

 بو وعمل عمر قالو وقد (،سنينٌثالثٌبعدٌحقٌ ٌلمحتجرٌٌٍوليسٌله،ٌفهيٌميتةًًٌاٌأرضٌأحياٌمن): قائالً  ادلنرب على - عنو ا رضي
 اً.إمجاع فكان ،عليو ينكروا ومل - عنهم ا رضي - الصحابة من ومسمعٍ  مرأىً  على

 انتشال قبل العقول تنتشل ،حقيقيةٍ  فلسفةٍ  إىل حباجة لكنوو  اًتفة، هوبكوادر  وموقعو، وموارده بطبيعتو غنٌ  بلدٌ  لبنان إن
 .ومعاجلاتو اإلسالم أي الرباين، احلل خالل من الإ ذلك يكون أن ميكن وال ؛االقتصاد

 وادلعاجلات احللول مجيع إفالس على موجٍز، بشكلٍ  ولو ،الضوء تسليط أردنا إمنا ،لبنان يف العام للرأي البيان ىذا يف ،إنناو 
 بإذنًا قريب العامل سيسود الذي الرباين ادلبدأ إىل ظرالن شد أردنا كما واجًتارىا، تدويرىا لبنان يف ادلتعاقبة احلكومات تعيد اليت البشرية،

اً جزء لبنان يكون ،واحدٍ  خليفةٍ  راية حتت النبوة، منهاج على راشدةٍ  خالفةٍ  ،واحدةٍ  دولةٍ  إلجياداً رلد  اً جاد   عملي التحرير حزبف ؛ا
 مسلمني من ،الدولة رعايا ليعيش واالجتماع، تصادواالق السياسة يف ،وجل عز ا أحكام فيها تطبق ،اً سابق كان كما منها صيالً أ

ٌَلَفَتْحَناٌَوات ََّقْواٌآَمُنوااْلُقَرىٌٌَأْهلٌٌََأنٌٌََّوَلوٌْ﴿ أحكامو ظل يف ىم دلن سبحانو ا امكفله العيش، من ورغدٍ  سعةٍ  يف مسلمني، وغري
بُواٌِكنلٌَوٌٌََواْْلَْرضٌٌِالسََّماءٌٌِمِّنٌٌَبَ رََكاتٌٌٍَعَلْيِهم  ﴾.َيْكِسُبونٌٌََكانُواٌِبَماٌْذنَاُهمَفَأخٌٌََكذَّ

ٌالتحريرٌحزب                                                                        ه1٠٠1من رمضان  عشر الثاين
 بنانلٌوالية                                                                                             م5/5/0202


