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 اهلل، شرع إقامة: المسلمين رقاب في اليوم العهد
 فينا المستعمر حكم تثّبت بانتخابات االنخداع ال

 االنتخابات أنّ  زاعمني ،فيها ةكثيفال ادلشاركة على النّاس حتضّ  لالنتخابات واسعة دعاية موجة األيّام ىذه البالد جتتاح
 احللول وإجياد البالد وإنقاذ ،األوضاع تغيي يف سامةادل بالتايلو  مستقبلهم، وحتديد ىمي مص تقرير من التونسيني دتّكن

 ...ألزماتل
 نقاطعها؟ أم االنتخابات يف نشارك وىل خنتار؟ من اجلميع، ألسنة على احلائر السؤال كثر االنتخابّية احلملة احتدام ومع

 حّّت يتحّكموا يف رقابنا؟ دينوالفاس للعابثني اجملال نرتك ىل قاطعناىا وإذا
 :نقول األمر لبيانو 

 يُسند الذين األشخاص النّاخبين مجموع بو يختار اورض قناعة عن سياديّ  "حّر" اختيار أنّها االنتخابات في األصل
 عن رامعبّ  يكون ال االنتخاب لكنّ و . الّنظام ىذا حسب القوانين سنّ  إليهم ُيسند الذين األشخاص أو الّنظام تنفيذ إليهم

 .الحياة في نظرىم ووجهة تهمعقيد حسب تمّ  إذا إال النّاخبين، لعموم الحقيقّية اإلرادة
 :نرى تونس يف حاليّا اجلارية االنتخابات على ونظرة

 لعقيدة ادلناقضة احلياة عن الّدين فصل عقيدة ىي (ادلزعومة) االختيار عملّية أساسها على تجري التي العقيدة أنّ  -1
 "خرباءىا" حشدت استعماريّة قوى من متغطرس وقح سافر بتدّخل احلكم عن اإلسالم فصل تّ  إذ. سالمّيةاإل النّاخبني

 عن ختّلت معّدلة( وإسالمّية )علمانّية السياسّية الطّبقة أنّ  اطمأنّوا حّّت  يوما البالد يفارقوا فلم الثورة( بداية )منذ ومبعوثيها
 وفرضت عليهم عقيدة غربّية غريبة. سالمّيةإلا النّاخبني عقيدة أزحيت كذاوى واحلكم، التشريع عن وأبعدتو اإلسالم

 األمم بإشراف وضعو كان) وضعيّ ال علمانّ ال الّدستور فيمثّلو االنتخابّية العملّية أساسو على تتمّ  الذي الّنظام أّما -2
 اإلسالم إبعاد على شديدا حرصا رئيسو حرص ذيال األورويب االحّتاد من وبتدّخل اجملرمة( االستعماريّة الّدول )نادي ادلّتحدة
 القرض أقساط بقّية صرف بعدم الّدويل النّقد صندوق هتديدات اجلميع ويذكر ،اليهودي( األمريكي فيلدمان نوح مع وبتنسيق

 جيوز ال امقّدس وصار فرضا دديقراطيّ ال الّنظام فُرض وىكذا ،92/10/9102 يوم قبل الدستور على ادلصادقة تتمّ  مل إن
 .مناقشتو أو بو ادلساس

 حّّت  االنتخابات سباق أحدىم يدخل فال ادلستعمر، هبم يقبل أن ّولاأل ترّشحهم فشرط ،ترّشحينالم أشخاص أّما -3
 وموقفو ادلياث يف ادلساواة من وموقفو باحلكم اإلسالم عالقة من موقفو يتطابق وحّّت  لدديقراطيّ ا للّنظام وتقديسو والءه يُعلن
 أو الّسفارات من الّدعم يأتيو حّّت  الكرسيّ  إىل الوصول يف أحدىم يطمع وال. األوروبّية الشروط كرّاس مع اجلنسّية، يّةادلثل من
 .البحار وراء من

 باإلكراه مفروض غريب غربيّ  ونظام ،البلد أىل لعقيدة مناقضة عقيدة: تونس في االنتخابات أسس ىي ىذه
 في تونس عملّية انتخاب حقيقّية؟ نّ إ يقول أن ىذا بعد لعاقل فهل. األوروبّية تالمواصفا حسب مترّشحون ثمّ  والمكر،



 .والتسليم لالستسالم سوقا وسوقهم المسلمين تونس أىل إرادة على سطو عملّية حّقا يتمّ  ما إنّ 
 االنتخابّية العملّية يسّيون اتوأدو  إحدى أو ادلستعمر جند وجوىنا ولّينا وحيثما لالنتخابات العامّ  قسياال يف نظرنا إذا إنّنا ثّ 
 :تفاصيلها أدقّ  يف عليها ويشرفون تسييا
 السياسيّ  الوسط وأنّ  واإلدارة الّدولة مفاصل كلّ  يف تونس يف األجنبّية التدّخالت مقدار أحد على خافيا يعد مل إذ -1

 .مباشرة استعماريّة وصاية حتت تونس جعل ممّا ؛الزمة ضرورة يروهنا بل التدّخالت هبذه قابل ومعارضة( )حّكاما تونس يف
 ال حّّت  األسياد وضعو ما وفق تسي كي االنتخابّية العملّية يراقبون األرض أقاصي من جاؤوا الغربيني ادلراقبني عشرات -2

 .لتونس وضعوه الذين األساتذة برنامج الّنجباء الّدديقراطّية تالميذ يُفسد ال وحّّت  ادلرسوم مسارىا عن حتيد
 أو شاردة كلّ  هبا يراقب اليت عينو لتكون ادلدن اجملتمع جبمعيّات يُسّمى ما على بسخاء األموال غربّيونال يغدق -3
 يكتبون ثّ لكرتون... إوكّل تصريح وكّل موقع  اقرتاع مكتب كلّ  ويراقبون أنفاسهم بل حركاهتم ادلرتّشحني على فيحصون واردة،

 السياسّي )من أجل الّتحّكم فيو(. ادلشهد تفاصيل أدقّ  على لعنيمطّ  األوروبيون ليظلّ  التفصيلّية التقارير
 أم حتّيل موصوف؟ حقيقيّ  اختيار عملّية ىذه فهل

 مناقضة عقيدة اتّباع على والخيانة بالمكر يُرغم مسلم شعب على إجراميّ  سطو عملّية الحالّية االنتخابات إنّ 
 نذّكر أن القول نافلة ومن المستعمر، ارتضاه من إال الحكم إلى يصل فال ،فرضا ديمقراطيّ  نظام عليو ويُفرض لعقيدتو،

 .نفسو علي بن بعودة يطالب من ونرى نسمع أننا عجب وال السياسّية، الساحة إلى علي بن وزراء كلّ  رجع كيف
 على بل تونس على ىيمنتو استدامة ويضمن نظامو، إنتاج لُيعيد علي( وبن بورقيبة )صانع ادلستعمر الغرب يفعل ىكذا

 ة" أكسبتها االنتخابات شرعّية."ثوريّ  ىيمنة ادلرّة ىذه يف أهّنا غي. بأسرىا اإلسالمّية ادلنطقة

 وبلدىم وأّمتهم لدينهم المخلصون الصادقون يرّدده الذي الحائر السؤال ىذا العمل؟ فما
 يّها المسلمون يا أىلنا في تونس:أ

 عقيدتو، من منبثقا كان إذا إال إرادتو عن معرّبا راشدا واعيا عمال يكون ال ننساإلا عمل وإنّ  رلهول، غي معلوم احللّ  إنّ 
 احلية؟ فلم. الّشايف الواضح اجلواب فيو ،ىدى فيو الكرمي القرآن عليو أنزل رسوال،  ومبحّمد ربّا باهلل تمآمن مسلمون أنتمو 

 َوَمن َأْمرِِىمْ  ِمنْ  اْلِخيَ َرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنًا َأْمر  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  َقَضى ِإَذا ة  ُمْؤِمنَ  َواَل  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما: ﴿تعاىل قال السؤال؟ وعالم
 الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما﴿...  :فقال ، الكرمي رسولو اتّباع علينا اهلل فرض وقد ،﴾اً مُِّبين َضاَلالً  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَ ْعصِ 

 بشرع فيها حكم ربّو( )بأمر دولة  الّرسول أقام وقد ،﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّوَ  ِإنَّ  اللَّوَ  َوات َُّقوا فَانتَ ُهوا َعْنوُ  اُكمْ نَ هَ  َوَما َفُخُذوهُ 
نَ ُهم اْحُكم َوَأنِ ﴿ اهلل  فيها وحّرم ...﴾ِإلَْيكَ  اللَّوُ  نَزلَ أَ  َما بَ ْعضِ  َعن يَ ْفِتُنوكَ  َأن َواْحَذْرُىمْ  َأْىَواَءُىمْ  تَ تَِّبعْ  َواَل  اللَّوُ  َأنَزلَ  ِبَما بَ ي ْ

 .﴾َسِبيالً  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اللَّوُ  َيْجَعلَ  َوَلن ...﴿ للكّفار اخلضوع

 :الزيتونة بلد في المسلمون أيّها
. النبّوة اجمنه على راشدة خالفة تكون دولة في اإلسالم إلقامة العمل ىو اليوم الراشد الوحيد السياسيّ  العمل إنّ 

 أصحاب زمرة يف يكون وأن األنبياء عمل يعمل أن فخرا ادلسلم ىوكف ،عظيم اهلل عند أجره األنبياء، عمل ىو عظيم عمل وىو
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 ىذه من والتخّلص والّذلّ  التبعّية من بلدنا حترير اليوم خطواتو أّولو . واألنصار ادلهاجرين من األّولني السابقني  اهلل رسول
 :أدواهتا من بالّتخّلص وذلك عماريّةاالست اذليمنة
 عقلّية عقيدة اإلسالمّية العقيدة إذ. أعمالكم لكلّ  أساسا اإلسالميّة العقيدة جعلو  ،احلياة عن الدين فصل عقيدة نبذ -0
 ق عنها نظام ربّاّن شامل عادل.ينبث سياسّية روحّية عقيدة وىي بصدقها القطعّية األدلّة نطقت
 ادلتحّكمة القوى ألىواء مرتعا برّمتها احلياة وجيعل الضعيف، يأكل القويّ  جيعل الذي الرّأمسايل الدديقراطيّ  نظامال رفض -9

 احلياة يشمل الذي اإلسالم نظام واخّتاذ .والقهر باإليهام عنو ورغما الّشعب باسم دوما ذلك وتفعل والّنفوذ بادلال اجملتمع يف
َيان اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ زَّْلَنا﴿ :تعاىل قال ،عاقل فيو نازعي وال بالضرورة الدين من معلوم وىذا والعالقات،  ﴾.َشْيء   لُِّكلِّ  اً تِب ْ

 اجملرمني، سبيل واتّبعوا اهلل كتاب عن أعرضوا ىؤالء وأمثال خيدمونو، الذين وعّشاقو االستعمار ءعمال من التخّلص -3
 .الّدولة يف العليا للمناصب الرتّشح قائمات ال لعدّوىا البالد تسليمهم على لُيحاكموا القضاء رلالس الطّبيعيّ  ومكاهنم
 بالعجز يشعر سلبّ  فعل ىي مبا ادلقاطعة على االقتصار إذ ت،االنتخابا مقاطعة جّردمب يتحّقق لن ذلك أنّ  اعلمواو 

 إعالن خطواتو وىلأ كونت مؤثّر قويّ  فعل إىل مجيعا نبادر أن على العمل إّّنا يائسا، وال عاجزا يكون ال وادلسلم واليأس،
. التونسيني دتّثل ال ،نتائجها يف باطلة ،أساسها يف باطلة االنتخابّية العمليّة ىذه أنّ  إعالنو  االنتخابّية، السطو عملّيةل رفضال

 .بديال اإلسالم عن ترضوا لن أنّكم معو اتعلنو  ثّ . علي( لنب طردكم قبل من مسعوا )كما الّدنيا كلّ  تسمعو إعالنا وليكن

 :لهم نقول فينا القّوة أىل خاطبنو 
 سياسّية طبقة وىذه يشاء، كيف شؤوهنا يسّي  عدوّ ال يستبيحها محايتها على أقسمتم اليت بلدكم ىذهو  وعزوتنا، أىلنا أنتم

 إىل يُساقون محايتهم على أقسمتم الذين وأّمتكم أىلكم وىؤالء وىيمنتو، اقتحامو للعدوّ  سّهلتو  رضيت خائنة بل خانعة
 انتخايبّ  حبرب يقّيدوهنم رىائن هاىلأل وأخذ ،بلدال على سطو عملّية إال ىي وما ومكرا تضليال انتخابات زعموىا سياسّية ةعمليّ 

 .موىومة شرعّية منهم ليختلسوا مسموم،
 مستعمرىا؟؟ من البالد حترير واجبكم من أليس ؟ةردياجل يف اءشرك فتكونوا وتسكتون ترضونأ

 ِإالَّ  قُ وَّةَ  ﴿اَل  إذ بربكم أقوياءُ  أنتم... نبياً   وبمحمد دينا وباإلسالم ربا باهلل مؤمنون مسلمون، أنتم :ونذّكركم
 فيو راحة ال قياما هلل تقوموا أن وحقّ  صدق دعوة ندعوكم َوِلْلُمْؤِمِنيَن﴾ َوِلَرُسوِلوِ  اْلِعزَّةُ  ﴿َوِللَّوِ  بدينكم أعزاءُ  بِاللَِّو﴾،
 يا وتردينا المهالك يوم القيامة.الّدن في تضطهدنا التي ّيةالوضع األنظمة ىذه معنا تزيحون
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