
 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 خيّّيونكم بني استمرار هنب الّثروات أو إاثرة الفنت والّتخريب
 فال ترضوا أبقّل من تعميم الّثروة: اسرتجاعها ملكّية عاّمة منضبطة أبحكام اإلسالم ال خاضعة ألهواء احلّكام

ناكفات احلزبية السطحية واحلوارات اإلعالمية تونس منطلق ثورة األمة تُباغُت االستعمار والعمالء بوعي سياسي جعل من ادل
الصاخبة ادلفرغة من ادلضمون وصناعة اإلرىاب وغريىا من األذليات مفضوحة مكشوفة لدى الرأي العام أبهنا زلاوالت فاشلة 

من غضبة  آمناً  وأن أوساطا تسعى إىل استمرار ىذا االرهتان واالستعمار تونس ال تزال مستعمرةللتغطية على ادلوضوع األىم أبن 
 .األّمة يف تونس

اإلعالمّيني ابلّدفاع عن الّشركات ات حىت انربى حشد من الرمسّيني والسياسّيني و فما إن طالب الناس ابسرتجاع الثرو 
ّم يصف مطالبة الناس حبقوقهم ابلغباء واحلمق وكأّن خدمتو لالستعمار ذكاء وعبقرية، وأمني عا "لالستثمار"فوزيٌر  االستعماريّة:

ومدير الشركة التونسية لألنشطة البًتولّية يستنكر اسًتجاع أىل البلد لثروتو ويتناقض  ،حلزب حاكم ينكر وجود الثّروة مجلة وتفصيال
ونُواب  !!ممن يشرفون على اإلنتاج ىم من أىل البلد واترة يقول إنّنا غري قادرين على إدارة مواردان أبنفسنا %99فتارة يذكر أن 

روا كأهنم يؤدون مهمة  وبعض اإلعالميني ظه ،طاقة كانوا أوفياء يف دفاعهم نوااًب للشركات االستعماريّة ال ألىل تونسمن جلنة ال
 ...كّلفوا هبا

أّما يف مناطق الثروة فقد أراد االستعمار والعمالء حرف ادلوضوع عن مساره ابلتهديد وشراء الذمم أو بصناعة القالقل 
ركة بًتوفاك الربيطانّية إىل خلق الفنت والقالقل بني األىل واإلخوة فاستأجرت أصحاب السوابق عمدت ش قرقنة : ففيوالفنت

فهل مت فتح حتقيق يف  ...للمحتّجني، ووعد األمن بفتح حتقيق العدلّية ليكونوا عوان ذلا على إخواهنم، ودبّرت حوادث اغتيال إرىاابً 
سعت شركة ىناك إلحداث فتنة بني األسر يف غياب مريب للحكومة،  نفزاوةويف ؟ ؟تدبري الشركات الغتياالت إىل جانب النهب

قامت جهات ، على إثر أحداث ادلطالبة ابلنفط الفّوارويف  ..فكانت خصومة انطفأ ذليبها جبهود الواعني وُنسي موضوع النهب
حّولوا ادلوضوع من اسًتجاع الثروات  يف تطاوينو  .رلهولة مأجورة إبحراق البساتني بني قرييت مجنة والقلعة إلشعال الفتنة بني األىل
... "!!يسموهنا معقولة إعادة العقود بنسب جديدة"إىل مطالبة بتشغيل أو نسب ضئيلة وفتات ما تبقّى من الّنهب حتت مطلب 

 ...حدث ىذا وحيدث ابألساليب القذرة نفسها يف كّل مناطق الثروة

 أيّها األهل يف تونس

 تفعل هبا ما تشاء ىو اخلطر، فقد فّرط هبا السابقون، "ملكية دولة" روة حتت أيدي ىذه احلكومات ولوقد علمتم أن إبقاء الث
 ليكون النهب مقّنعاً  "الشفافية"ال ميلكون من ثروات عاّمة إىل شركات انىبة ويروجون سياساهتم بـ ىم احلاليون يتباىون ببيع ما وىا

 .ادلناطق الّداخليةابلقوانني وبضرورة إنقاذ االقتصاد وتنمية 

وعلمتم أن إاثرة الفنت بينكم وزلاولة جّر الناس دلطالب جهويّة ما ىي إال حلقة يف سلسلة آتمرىم وإذلائكم خلفض الضغط 
وعلمتم أن صناعة القالقل ىي إلجياد مشروعية حراسة  ...الشعيب العارم وحتويلو إىل مصاحل دلناطق دون غريىا مث لفئات مث ألفراد
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لذا  .ويريدون ختيريكم بني استثمار االستعمار لثرواتنا وبني تعطيلها ..!!واألّمة جبنود البلد واألّمة الناىبة لثروات البلد الشركات
اسرتجاع الثروات حاال ملكيًة واعملوا على  ،شلني حيفظون مصاحل الغرب وشركاتوقلع حّكام فا ؛فاجعلوا غايتكم واحدة موحدة

منها األمن والتعليم يف ادلداخيل ويف نفقات الرعاية و للشركات، وتغنيكم مواردها عن الضرائب ّمة مينع متليكها لألفراد و عا
هكذا فقط حتبطون  ...والتطبيب اجملايّن الواجب وال تُعّطل بل تديرها دولة خالفة على منهاج النبّوة وتنشئ مصانعها

مّلكها للصحايب األبيض بن محّال هنع هللا يضر مبجّرد أن علم بوجود مصدر للمعادن فيها فجعلها  اسًتجع أرضاً  فرسول هللا خمططاهتم، 
ملكية عامة مباشرة ومنع دتليكها لألفراد مطلقا، وىذا ما جيب يف احلال وليست الشركات الناىبة أبعز عندان من صاحب لرسول 

 .هللا 

 أيها الشرفاء من القضاة وأهل القانون

فال  .ت أمتكم تنهب وىذه احلكومات ُتسّخر القوانني واألوامر لتسهيل الّنهب وتدافع عن الشركات االستعماريّةىذه ثروا
تعيد احلقوق إىل أصحاهبا وحتفظوا هبا األمانة  إال بقوانني منبثقة عن عقيدتكم اإلسالم العظيمتكونوا األداة والوسيلة وال ترضوا 

 .ودتنعوا العبث ابألّمة وثرواهتا

 أيّها الّشرفاء يف اجليش واحلرس واألمن

ًة وعتاداومنها اسًتجاع الثّروة ملكية عاّمة  ،كونوا أنصارا لقضااي أّمتكم وأّوذلا التحّرر من االستعمار والتبعّية   منها ُُتَّهُزون ُعدَّ
وال ترضوا أبدا  ... يف أبسط ادلعّداتكما فرضتها أحكام اإلسالم العظيم ال كما فّرط احلّكام اليوم فجعلوان من فئة ادلتسّولني حىت

فّرطني، وال حرّاسا للمستعمرين الناىبني
ُ
 .أن تكونوا أعواان للفاسدين ادل

 أيّها األهل يف تونس، أيّها ادلسلمون الثائرون، أيها اخلرباء وادلفكرون

اوالهتم لتشويو أحكام اإلسالم وختّوفهم من لقد أوجعتم ادلستعمرين والعمالء هبذا الوعي، فال تقبلوا منهم حلوذلم الزائفة، فما زل
إقامة خالفة حقيقية على منهاج النبوة إاّل منعا منهم ألحكام ثالث ىي خري لنا وشّر على الفساد والفاسدين: اختيار الناس حلاكم 

كملكّية عاّمة، وإنشاء حيكم بشريعة حق وعدل خادم للبلد وأىلو ال لالستعمار وشركاتو، واسًتجاع للثروة كاملة قّلت أو كثرت  
تلك ىي اخلالفة على منهاج النبّوة اليت حتّبوهنا ويُبغضوهنا  .صناعة حقيقّية خترجنا من االرهتان للغرب يف الّسالح والغذاء والّدواء

صروهنا ومعكم حزب وأنتم بوعيكم وإصراركم على الّتحّرر واسًتداد اإلرادة واخلروج من أزمة التخلف والتبعية تقيموهنا وتن ،ويشّوىوهنا
 .الّتحرير لن يهدأ لو ابل حىت يتّم التحّرر الكامل من االستعمار والتبعية
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