
 بسم ا الرمحن الرحيم

 عيد الجالء بين خديعة الحكام واستفاقة األمة

الذكرى الثالثة واخلمسني جلالء آخر جندي فرنسي عن تونس يف  :615أكتوبر تشرين األول/ 59حتيي الفئة احلاكمة يف تونس يوم 
تعمار، وزلطّة من زلطّات بناء الّدولة احلديثة. . ويّتخذون اجلالء دليل نصر واستقالل وحتّرر من االس56:7أكتوبر تشرين األول/ 59

(. وواضح من التواريخ أّن اجليش الفرنسّي 56:5جويلية دتوز/ 66إىل  56ويربطون جالء اجليش الفرنسي عن تونس مبعركة بنزرت )من 
تكن حربا بني جيشني نظاميني بل  خرج من تونس بعد "معركة" بنزرت بسنتني كاملتني. وتفيد شهادات كثري مّمن حضر "ادلعركة" أّّنا مل 

كانت مذحبة جبانة حيث قصفت فرنسا اجملرمة بطائراهتا ودباباهتا ادلدنيني العّزل إىل جانب بعض تشكيالت احلرس الوطين وفئة قليلة من 
آالف  :أكثر من  أيّام 8جيش تونسّي مكّونني حديثا، وصّبت حقدىا األسود على أىل البالد بقنابل حارقة و"نابامل"، وقتلت خالل 

 .قّلة قليلة منهم حاملة للسالح من جيش وحرس شهيد

 إّن الجالء يبّين:
ـ أّن أبناء تونس من طينة األبطال واجهوا فرنسا اإلرىابّية وترسانتها العسكريّة بصدور عارية وشجاعة منقطعة النظري، وسالت 5
 جنود العدو تاّما وحقيقّيا.ىم الزكية من أجل قلع االستعمار، ومن أجل أن يكون جالء دماؤ 

كان صوريّا ذلك أّن اجليش الفرنسي ظّل يف بنزرت )اليت قال عنها جول فريي أّّنا أىّم من   :569ـ أّن االستقالل الذي أعلن يف 6
مجاعتو كانوا شركاء سنوات كاملة تُقلع منها طائراتو كّل يوم لضرب اجملاىدين يف اجلزائر، مبا يعين أّن ادلقبور بورقيبة و  8تونس كّلها( 

يني الرّافضني للمستعمر الفرنسي يف ذبح اجملاىدين. ودلّا فاحت رائحة بورقيبة اخليانّية واشتّد عليو الّنكري من اجملاىدين يف اجلزائر ومن الّتونس
نيني العّزل من كّل واليات تونس التّفاقّية االستقالل ادلزعوم ومن مصر، افتعل معركة بنزرت افتعاال دون إعداد أو ختطيط فزّج بآالف ادلد

دون تسليح إىل بنزرت لُيذحبوا. كّل ذلك من أجل تلميع صورتو فقط بدليل أّن فرنسا خرجت بعد سنتني من "معركة" بنزرت. وظّل بورقيبة 
 عالقات جديدة مع فرنسا على عالقة محيمّية مع فرنسا اليت ذحبت أبناء تونس واجلزائر وكان جياىر طوال الوقت ويقول إنّنا نريد أن نبين

 )ىكذا( دون حياء.

 صحيح أّن اجلنود الفرنسيني خرجوا من تونس ولكن ىل خرج االستعمار فعال من تونس؟ وىل خرج االستعمار من بالد ادلسلمني؟

 :آخر أكثر خطورة إّن حلديث اجلالء واالحتفاء بو وجهاً 

ّن إي البالد اإلسالمّية وقد كانت تونس والية من واليات دولة عظمى، و اتفلون باجلالء يريدون فصل تونس عن كياّنا الطّبيع
نة اخلونة من استعمار تونس واجلزائر ومصر وغريىا من بالد ادلسلمني كان يف إطار خّطة عادلّية قادهتا وقتها بريطانيا اجملرمة مبعّية فرنسا ومبعاو 

وال بريطانيا من مصر وفلسطني  ،تفكيك دولة ادلسلمني. ومل خترج فرنسا من تونس واجلزائرالعرب والًتك إلزالة اخلالفة واإلسالم كقّوة عادلّية و 
م ودعاتو إال بعد أن اطمأنّوا أّن الفئة احلاكمة اجلديدة تابعة فكريّا وسياسّيا للفكر الغريب العلماين وأّن القيادات اجلديدة ستحارب اإلسال

السياسي: اخلالفة الراشدة اليت جتمع كّل ادلسلمني يف دولة واحدة. وفعال فقد صارت تونس  وستتصّدى بكل قوة للحيلولة دون عودة كيانو
منذ حكم بورقيبة علمانية حيارب فيها اإلسالم بشراسة يهادن فيها الكفر ومتوّلداتو، حىت رّحبت بكل فكر شاّذ ودخيل وأصبحت مرتعا 

 .البالد والعباد، وىذه الطاّمة اليت عّمت كل بالد االسالمخصبا لشركات النهب االستعمارية تستنزف اخلريات وتفقر 

فهل مّت اجلالء فعال؟؟ أم إّن أمر ما مّسي بالّتحّرر الوطين يف أربعينات القرن العشرين وما بعده مل يكن إال خديعة كربى للمسلمني 
ستعمر وراءه جيشًا من العمالء سياسيني ومشايخ برحيل االستعمار، واحلقيقة ىي أن االستعمار رحل باالسم وبقي بالفعل حيث ترك ادل
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لبالد وأحزابًا وغريىم، واختار بنفسو من يسلم لو احلكم عرب مفاوضات ليكونوا خدمًا وعبيداً ذلم. واستمّرت القوى الغربّية يف تسيري شؤون ا
 .من وراء ستار

ريكّية والربيطانّية اليت حُتاصر العامل اإلسالمّي؟ وماذا تفعل ىل مّت اجلالء فعال من بالد ادلسلمني؟ فما شأن القواعد العسكريّة األم
ن يف مايل وليبيا واجلنود و اجلنود الفرنسيماذا يفعل ، وىل نسينا أفغانستان اليت ُتدّمر تدمريا؟ و 5661اجليوش األمريكّية يف العراق منذ سنة 

فقد صرّح وزير خارجّية بريطاين  ،ادلخابرات العادلّية اليت تعّشش يف كّل البالدن يف ليبيا واليمن وتونس؟؟؟ ىذا إضافة إىل جحافل و الربيطاني
ريّة السابق "ىيج" أّن بالده ضاعفت عدد ادلوظّفني الربيطانيني يف سفارهتا يف تونس. أّما الّسفارة األمريكّية يف تونس فهي شبو قاعدة عسك

 آالف فماذا يفعلون؟؟؟ 9تضّم ما يقرب من 

ىل ّطهرهتا جيوشنا من رجس يهود الغاصبني؟ وماذا حيدث يف  ،ء فعال من بالد ادلسلمني؟ فأين األر  ادلباركة فلسطنيىل مّت اجلال
 حيث حلب اليت حتارهبا جيوش العامل لتساعد بّشارا الّسّفاح يف ذبح ادلسلمني ىناك؟ شام رسول ا 

ستعمار ال يف تونس فقط بل يف كّل بالد ادلسلمني والتحّرر الكامل ىو إّن اجلالء احلقيقّي الذي ننشد ىو التحّرر الكامل من اال
بدديقراطّية جوفاء الّتحّرر من الفكر الّرأمسايل الغريب الغريب عن أّمتنا ادلفروضة علينا دساتريه وقوانينو باحلديد والّنار، ادلفروضة علينا سياساتو 

 يسيطر عليها ادلال ادللّوث بدماء شهدائنا.

حّرر الكامل ىو الّتحّرر من عبوديّة ادلستعمر لنا وأن نرجع كما كّنا عبادا  وحده من دون الّناس نؤمن با وبرسولو وبالكتاب إّن التّ 
 :يف دولة واحدة كربى كما كّنا تكون فيها

 .الّسيادة  وحده ىو الذي ُيشرّع لنا -

عونو أن يرعاىم بأحكام رّب العادلني ويعينونو وحياسبونو وينقذون بقيادتو ياالّسلطان للمسلمني خيتارون من بينهم رجال يبايعهم ويب -
حدة وصندوق بالدىم من شرور الّدول االستعماريّة بل يُنقذون كّل العامل من اجلرائم اليومّية اليت ترتكبها أمريكا وبريطانيا وفرنسا واألمم ادلتّ 

 النقد الدويل والبنك العادلي و......

ء يف حقيقتو جهد كّل ادلسلمني ويف مقّدمتهم األقوياء من قياداهتم العسكريّة ادلخلصة وعزائم جنودىم الّصادقة، وإن كّنا ىذا ىو اجلال
نستذكر معركة بنزرت فنحن نستذكر منها صدق الذين ىّبوا إىل بنزرت وقد ىّبوا إديانا منهم أّن الّتصّدي للمستعمر ولو بصدور عارية ىو 

قدر عليو إال الّرجال الّرجال وإنّا نقول لشهدائنا من بنزرت إىل ليبيا فمصر فالشام وحلب وفلسطني والعراق و... لقد  الواجب الذي ال ي
ن جديد كان لكم شرف الّسبق إىل رلاىدة الكّفار ادلستعمرين وإنّا دلواصلون معركة الّتحّرر وإنّنا نعيش اليوم آخر فصوذلا فقد ثارت األّمة م

ا وكشفت العمالء واخلونة ومل يبق إال أن يتقّدم القادة ادلخلصون من العسكريني والّرجال الشرفاء من وجوه الّناس وينبذوا وأفاقت من غفوهت
الرّكوع إال القيادات احلالّية ويزيلوا عنهم احلماية كما فعلوا من قبل مع بن علي والقّذايف ومبارك، وأن يُبايعوا رجال يقول ريّب ا ال يعرف 

 .حيكمهم باإلسالم ويوّحدىم ويوّحد جيوشهم فيطرد فلول االستعمار شّر طردة العادلني يكون خليفة لرسول ا  لربّ 

 ﴾َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ  َيُحوُل بَ ْيَن اْلَمْرءِ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ ﴿

 حزب التحرير                                                                                 ىـ5878من زلرم  58 ،السبت
 والية تونس                       م:615أكتوبر تشرين األول/ 59ـادلوافق ل


