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ميحرلا نمحرلا هللا

سس للخراب على ٌد أمرٌكا و"الناتو"
بعد التفرٌط فً ثروات البلد ،الحكومة تؤ ّ
فعاهدوا هللا معنا على أن نمنع انهٌار تونس على ٌد الضعفاء والعمالء
فً غفلة من الرأي العام ،تتواطأ الحكومة فً تونس مع أمرٌكا المستعمرة بمبول التعٌٌنات المغرضة وتولٌع
االتفالٌات الخطٌرة والتواطؤ فً التجسس على أهل البلد:
 ففً  11حزٌران/جوان  ، 5112أعلنت وزارة الخارجٌة فً تونس أنها وافمت على تعٌٌن "دانٌال روبنشتاٌن"كسفٌر مفوض وخارق للعادة ألمرٌكا غً تونس .ولد سبك للسفٌر الجدٌد أن شغل منصب مدٌر مكتب الشؤون "اإلسرائٌلٌة
 الفلسطٌنٌة" فً الخارجٌة األمرٌكٌة ،كما أدى مهام دبلوماسٌة خطٌرة فً كل من عمان و"تل أبٌب" وتونس ،وفً العراقزمن االحتالل العسكري المباشر ،ثم موفدا أمرٌكٌا إلجهاض ثورة األمة فً الشام بإثارة الفوضى وااللتتال هنان بشهادة
المرالبٌن .ولبل تولًّ السفٌر الجدٌد مها ّمه ،ختم السابك "جاكوب والس" ُمه ّمته بتدشٌن شارع باسم الرئٌس األمرٌكً
"جون كٌنٌدي" بمدٌنة المنستٌر!!
 وفً الجمعة الفارط  15حزٌران/جوان ،أكدت منظمة العفو الدولٌة ّأن ثالث دول إفرٌمٌة من بٌنها تونس وافمت
على التجسس على مواطنٌها لتوفٌر بٌاناتهم الخاصة لصا لح وكالة األمن األمرٌكً .وذلن بالتجسس على االتصاالت
الهاتفٌة أو التً تجري عن طرٌك اإلنترنت.
 ولبل أسبوعٌن طلبت أمرٌكا من تونس ،بل أمرت بتولٌع اتّفالٌة تصبح بموجبها تونس حلٌفا أساسٌا غٌر عضوبحلف شمال األطلسً "الناتو" .ولبلها و ّجه حزب التحرٌر للحكومة تنبٌها مفتوحا حول حمٌمة عزمها تولٌع اتّفاق بٌع أرض
من بلد الزٌتونة ألمرٌكا فلم تجب!!
الشر
سس لفائدة األعداء تفتح الحكومة الفاشلة باب
بهذه التعٌٌنات ال ُمغرضة واالتفالٌات الخطٌرة وخٌانة التج ّ
ّ
المستطٌر على البلد وأهله فما دخلت أمرٌكا والناتو بلدا إالّ صنعت فٌه الفتنة والحروب ،وما أمر العراق والٌمن ولٌبٌا عنّا
الرؤوس ،وهرج ومرج ولتل والتتال وتفجٌرات ونزاعات طائفٌة وجهوٌة واعتداء على
ببعٌد :طائرات دون طٌاّر فوق ّ
األموال واألعراض ...ومخابرات ترتع وتعبث دون رلٌب وال حسٌب تمأل السجون والمعتمالت على طرٌمة االستعمار
ً فلم تنس األمة بعد غوانتنامو وأبو غرٌب...،
األمرٌك ّ
أٌها المسلمون ،أٌّها األهل فً تونس
برهن البالد لصندوق النّمد ولم ٌكتفوا بالتفرٌط فً ثرواتها لبرٌطانٌا
لم ٌكتف ح ّكامكم ومحترفو السٌاسة فً بلدكم َ
ولوتكم وٌُسلمونها إلى حلف ال ناتو بمٌادة أمرٌكا فً تحالف خبٌث ٌودي بالبالد إلى
وفرنسا ،فها هم الٌوم ّ
ٌفرطون فً أمنكم ّ
وٌورط البلد وأهله وجنوده فً حروب أمرٌكا فً
المهالن وٌعٌدها تحت االستعمار الغربً ووصاٌته العسكرٌّة المباشرة
ّ
المنطمة .فالٌمظة الٌمظة والمحاسبة المحاسبة وعاهدوا هللا معنا نحن حزب التحرٌر حتّى نمنع انهٌار أمن البلد على ٌد
سسون للدمار والخراب والعٌاذ باهلل.
الضعفاء والعمالء فهم ٌؤ ّ
أٌّها المخلصون من الضبّاط والجنود واألمنٌٌ نٌ ،ا أبناء المجاهدٌن واألبطال الفاتحٌن
هذه الخٌانات من الح ّكام فً تونس تجعل للحلف األطلسً وألمرٌكا السطوة والسٌطرة "المانونٌّة ،الشرعٌّة" للتّد ّخل
فً تونس أو فً لٌبٌا تد ّخال عسكرٌّا مباشرا بذرٌعة حماٌة تونس من اإلرهاب أو بذرٌعة عجز تونس عن صدّ "اإلرهاب"
وتهدٌده ...فال تمبلوا بأن ٌسلمكم الح ّكام العمالء والضعفاء لممة سائغة ألعدائكم ،فٌتح ّكموا فً تدرٌبكم وأسلحتكم وٌُدخلوكم
صة لٌبٌا خدمة للمستعمرٌن .وإنّنا فً حزب التّحرٌر بٌنكم ومعكم لد
فً حروب مع أهلكم فً تونس وشمال إفرٌمٌا وخا ّ
ّ
وعز خالفة راشدة على
عاهدنا هللا ورسوله أن نمنع انهٌار تونس على ٌد الضعفاء والخونة ،فكونوا معنا لنمٌم دولة حك
النبوة تحفظ فٌكم نخوة الجندي المجاهد فً سبٌل هللا وتكونون لادة ال مرتزلة عند المستعمرٌن .وتذ ّكروا أنّكم ألسمتم
منهاج ّ
على كتاب هللا العزٌز وعاهدتم هللا على حماٌة البالد وأهلها م ن أعدائها وأمرٌكا وبرٌطانٌا وفرنسا من أعدى أعدائها.
واعلموا ّ
أن هللا حافظكم ما حفظتم لسمكم وأنّه ناصركم ولو كنتم للّة للٌلة العدد والعتاد.
﴿ َو ْ
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