بسم هللا الرمحن الرحيم

إذا كان النظام فاسدا واحلاكام ضعفاء ...فمن أين أييت التغيري؟
أعلن يوسف الشاهد مساء السبت  2016/8/20عن تشكيلة حكومية "جديدة" ،يزعمون أن مهمتها إخراج تونس
من أزمتها اخلانقة .وأن هلا ذلك وهي ال تكاد ختتلف عن حكومة الصيد يف شيء ال يف تركيبتها وال يف براجمها؟!
فقد كان إعالن احلكومة "اجلديدة" خامتة ملسار بدأ ابعرتاف الطبقة السياسية بفشل حكومة احلبيب الصيد ،لكن
اعرتافهم أرجع األزمة إىل أشخاص الوزراء وتعامى عن السياسات والربامج اليت خلقت الكارثة .واملعلوم أن كل ما وضع يف
تونس من تشريعات "دستور وقوانني" وبرامج سياسية وسياسات اقتصادية كان إبشراف مباشر من الدول األوروبية
االستعمارية ومن صندوق النقد الدويل والبنك العاملي .أما الوزراء يف كل احلكومات املتعاقبة فلم يكن هلم إال التنفيذ أو
التوقيع حيث يُطلب منهم التوقيع .وإنه ملا عجزت حكومة احلبيب الصيد عن تنفيذ سياسات الغرب مبا يكفي لتأمني
مصاحله ،دعا الباجي قايد السبسي إىل تغيري احلكومة مربرا دعوته تلك أبن "غياب اجلرأة لدى احلكومة يف حتمل املسؤولية
هو ما سبب تعطل شركات اإلنتاج وحقول نفط وشركة برتوفاك وتوقف إنتاج الفوسفات" مما يعين أن تغيري احلكومة مل يكن
إلنقاذ أهل تونس من سوء الرعاية واإلمهال ،بل كان تغيريها لتقوم مبا مل تستطعه حكومة الصيد ،فاختار الباجي هلذه املهمة
"يوسف الشاهد" موظف السفارة األمريكية رئيسا للحكومة من أجل:
" .1إنقاذ" شركات النفط االستعمارية واستئناف هنب فوسفات احلوض املنجمي وقمع كل حمتج يُطالب حبقه يف ثروة
بلده.
 .2مساحمة الفاسدين والسراق بعنوان املصاحلة االقتصادية ،لدفع عجلة االقتصاد بزعمهم.
 .3إكمال االتفاق الكارثة "اتفاق الشراكة املعمق مع االحتاد األورويب" الذي سيُمكن األوروبيني من اهليمنة على
القطاع الفالحي وقطاع اخلدمات بشكل كامل.
 .4احملافظة على التوازانت املالية للدولة حسب أوامر صندوق النقد الدويل مبا يعنيه من ختلي الدولة عن رعاية شؤون
الناس يف حاجاهتم األساسية من تعليم وصحة ونقل و ...بذريعة عدم قدرة ميزانية الدولة على الدعم.
 .5التعجيل ابملصادقة على جملة االستثمار اليت ستجعل شباب تونس عبيدا للشركات األوروبية.
الزيتونة:
أيّها املسلمون يف بلد ّ
إن احلكومة "اجلديدة" هي نسخة معدلة من احلكومات السابقة ،معدلة حسب معايري البنك العاملي .جيء هبا لإليهام
ابلتغيري ،وأشرك فيها يوسف الشاهد سبعة أحزاب واحتاد الشغل ليورط اجلميع يف جرمية وضع تونس حتت الوصاية
االستعمارية.
أيّها املسلمون يف بلد الزيتونة ،اي أصحاب القوة القائمني على محاية النّظام:
إننا أمام شرذمة يسريون بتونس إىل اهلاوية فإن حنن تركناهم هلكنا مجيعا .هل ترتكوهنم يضيعون تونس ويسلموهنا
للمستعمر وأنتم تنظرون؟

خناطب قواتنا يف األمن واجليش املكلفني حبفظ اجملتمع ،ها أنتم ترون اليوم رأي العني أن هؤالء يريدون ابلبلد شرا
ومكرا ،فهل ستواصلون محايتهم؟ هل ستشاركوهنم اجلرمية؟ إننا نرأب بكم أن تكونوا إمعات متيلوا حيث متيل الزعامات ،بل
الواجب عليكم أن تتحروا القيادة املخلصة ،اليت متثل تطلعاتكم املنبثقة من عقيدتكم ،واليت تفرض عليكم أن تكونوا جزءا
من أهلكم وأمتكم ،ال جزءا من تركيبة حكومية هزيلة مهها إرضاء عدوكم .ولقد أقسمتم أغلظ األميان أن تكونوا محاة
ألهلكم وبلدكم ،وبلدكم اليوم رهينة عند املستعمر اختطفه أبايد غادرة خائنة هانت عليهم أنفسهم فباعوها ولن يتورعوا عن
استخدامكم لتسخريكم خدما للشركات االستعمارية.
إننا يف حزب التحرير  /والية تونس نذكركم أبن عزتكم وعزة أهلكم وبلدكم هي يف دينكم الذي أكرمكم به هللا ،ففيه
احلل لكل أزماتكم.
احلل ياكمن يف:
وإ ّن ّ

 .1إزالة الفئة احلاكمة اليت تسللت إىل احلكم من ثغرات النظام الدميقراطي املهرتئ ،ألهنم ابعوا البالد والعباد بثمن
خبس.
 .2قلع النفوذ الغريب وإبطال كل االتفاقيات والعقود اليت أبرمت مع الدول االستعمارية ومنظماته الدولية :األمم
املتحدة ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك العاملي ومثيالهتا ألهنا سبيل الدول االستعمارية يف رهن بلدان.
 .3طرد سفارات الدول االستعمارية ألهنا املتحكمة يف السياسيني واحلياة السياسية يف تونس ،وجترمي كل عالقة هبا ألهنا
ضرر متحقق على ديننا وبلدان وأهلنا.
 .4اسرتداد ثروة البلد من أيدي الشركات الناهبة .وإرجاع األموال املنهوبة.
 .5التطبيق الفوري لإلسالم إبقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،وإعادة اإلسالم كطريقة للحياة ودستورا للدولة .وقد
أعد حزب التحرير دستورا لدولة اخلالفة على منهاج النبوة ،يشمل مجيع التفاصيل ،من نظام االقتصاد إىل سياسة
التعليم ،وأعد فريقا من السياسيني األكفاء ،تعلموا أن السياسة سهر يف رعاية شؤون الناس وعبادة من أعظم
العبادات أجرا عند رهبم ،وليست امتيازات وحصانة وأجورا ضخمة .وعلموا أن املهمة األوىل للحكام هي محاية
وجهز خطّة عمليّة لتسيري دولة اخلالفة لتاكون راشدة على منهاج النّ ّبوة من ّأول
أهلهم وبلدهم من األعداءّ .
رب العاملني ،وال ماكان وقتها للرت ّدد
الرعاية الاكرمية ابإلسالم شرع ّ
يوم لرتعى شؤون املسلمني وغري املسلمني ّ
رب السماوات واألرض الذي
لرب العاملني ّ
وال للتّو ّدد ألعداء هللا وأعداء املسلمني .وال خضوع فيها إال ّ

وعدان ابلنّصر والتماكني ووع ُده احلق ،وهو ليس فقط لألنبياء بل كذلك للمـؤمنني ،وهو ليس يف اآلخـرة
نص ُر
فحسب ابلشهادة والرضوان واجلنة ،بل كذلك يف الدنيا أبن تاكون الغلبة للمؤمنني .قال تعاىل﴿ :إِ َان لَنَ ُ
َِ
آمنُوا ِيف ا ححلَيَاةِ ُّ
اد﴾.
وم حاألَ حش َه ُ
الدنحـيَا َويَـ حوَم يَـ ُق ُ
ين َ
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