
 

 الّرحيم الّرمحن هللا بسم

 ابإلسالم إاّل  خالص ال: تونس يف املسلمون أيّها

 :تونس يف الكرام أهلنا اي
 عن البحث متاهة بني جعلكم متوحش رأمسايل نظام ظل يف العيش وضنك والّشقاء البؤس من تكابدونه ما ليحزننا إنّه

 عن حبثا احلياة وجماهيل البحر أمواج واقتحام اهلجرة وبني ،مشطّ  بشكل أمثاهنا ارتفعت بعدما اليومية، احلاجات أقل حتقيق
 الطّيبة أرضنا به هللا حبا وما عظيمة فقهّية ثروة من منتلكه ما رغم هذا حيدث. وثرواتكم خرياتكم ينهب الذي الغرب تفُتا
 خبضوعها سبيال علينا للكافرين لجتع أن إلّ  أبت ومعارضة( )حكاما السياسية الطبقة أنّ  إلّ  دفينة، وكنوز وفرية خريات من

 وضعية دساتري علينا وفرضت والتشريع احلكم من اإلسالم وأقصت الناهبة، وشركاهتا ومنظماهتا الغربية الدول لسفارات
 قفر  ل اخلانقة، واألخالقّية والجتماعّية القتصاديّة واألزمات السياسية والتبعّية والتخّلف الحنطاط وحل يف نتخّبط جعلتنا

 واملشاريع الغربية اهليمنة وتكّرس هللا، أنزل ما بغري حتكم وضعية دساتري فكلها الثالثة، ول الثانيةو  األوىل اجلمهورية دستور بني
 وعلى املالية، ومؤسساته املستعمر للكافر واملقّدرات والعباد البالد وترهن وهويّتنا، وثقافتنا عقيدتنا تستهدف اليت الستعماريّة

 .رقابنا حول القاطع حبله يلتف أن ويوشك الدوائر بنا يرتبص الذي الدويل النقد صندوق رأسها
 :الّزيتونة بلد يف املسلمون أيّها

 أنّ  إلّ  الّضرار حّكام وخيانة الكّبار الستعماريّ  املكر هذا فرغم ﴾اْلَكاِفر ونَ  اْلَقْوم   ِإالَّ  اّللَِّ  رَّْوحِ  ِمن يَ ْيَأس   اَل  ِإنَّه  ﴿
 حبائل نرتك أن شرط طرفال ردّ  من إلينا أقرب هو لنا هللا ارتضاها اليت والرايدة القيادة مرتبة إىل وعودتنا براثنه من ناخالص

 الطَّرِيَقةِ  َعَلى اْستَ َقام وا لَّوِ  َوَأن﴿: تعاىل لقوله مصداقا العاملني رب بشريعة ونلتزم املتني هللا حببل ونعتصم الستعمار
َناه م  .﴾ا  َغَدق مَّاء   ََلَْسَقي ْ

 :التالية ابألمور يذكركم تونس ولية /التحرير حزب إنّ : اَلحّبة تونس أهل اي
 قّررت عقيدة نظام، عنها ينبثق عقيدة هو بل احلياة، عن مفصولة كهنوتّية  داينة جمّرد ليس العظيم إسالمنا إن -1
 هاداي ابلوحي هللا أرسله ملسو هيلع هللا ىلص حمّمدا وأنّ  ب،ليحاس   ربّه إىل وسيُبعث مّيت وأنّه تعاىل هلل خملوق أنّه فبّينت اإلنسان حقيقة
 حياة أنظمة انبثقت العقيدة هذه على وبناء   احلياة، مناحي لكلّ  شامل جامع نظام فيه عليه أُنزل ما وأنّ  ونذيرا، ومبّشرا
 الّساعة قيام إىل إليها لّتحاكماب شرعا ملزمون وحنن ،...وغريها اخلارجية والسياسة والعقوابت والقتصاد احلكم تنظم شاملة

 قال غريها، إىل الّتحاكم شرعا وحيرم ،﴾اّللَِّ  ِإَل  َفح ْكم ه   َشْيء   ِمن ِفيهِ  اْختَ َلْفت مْ  َوَما﴿ :تعاىل قال الوجوب، سبيل على
 .﴾اْلَكاِفر ونَ  ه م   فَأ ْولَِئكَ  اّللَّ   أَنَزلَ  ِبَا ََيْك مْ  لَْ  َوَمنْ ﴿ :تعاىل

 املناصب، إىل للوصول واخلداع املناورة أساس على وليس الّرعاية، أساس على مبين اإلسالم يف احلكم نظام إنّ  -2
َمام  الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاع  َوه َو َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَِّتهِ  ؛ك لُّك ْم رَاع  وَك لُّك ْم َمْسئ وٌل َعْن رَِعيَِّتهِ »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص فالّرسول  ،«...فَاإْلِ

 أو هوى عن أمرا يصدر أن له وليس به، ويرعاهم رّّبم شرع فيهم ليطّبق الّناس يُبايعه خليفة رقبة يف هللا جعلها عايةالرّ  وهذه
نَ ه م اْحك م َوَأنِ ﴿: وتعاىل سبحانه هللا يقول ملصلحة، اتّباعا  اليد مطلق اخلليفة وليس ﴾،َأْهَواَءه مْ  تَ تَِّبعْ  َواَل  اّللَّ   أَنَزلَ  ِبَا بَ ي ْ
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 هللا جعل وقد. حُماسبة حملّ  أيضا هو بل السوء، بطانة أو والّنفوذ املال أصحاب أهواء حسب أو هو يشاء كيف  محيك
 .ومصاحلهم أهوائهم حسب ل ابإلسالم حياسبونه ومجاعات، أفرادا املسلمني على فرضا   اخلليفة حماسبة وتعاىل سبحانه
 سبحانه هللا يقول فعاجله، اجملتمع يف الّداء مكمن على اإلصبع فوضع القتصادية السياسة اإلسالم بنّي  لقد -3
 وضمن اجملتمع، يف قليلة فئة يد يف املال تركز دون حتول أحكاما فسنّ  ﴾،ِمْنك مْ  اَْلَْغِنَياءِ  َبْيَ  د وَلة   َيك ونَ  اَل  َكيْ ﴿: وتعاىل

 كالتطبيب  للرعية األساسية احلاجات ضمن كما  الرعية، أفراد من فرد لكل وملبس ومأكل مسكن من األساسية احلاجات
 مشاريع يف أمواهلم استثمار إىل األغنياء لدفع املال وكنز الّراب وحّرم املال زكاة وتعاىل سبحانه هللا وفرض واألمن، والتعليم

 التضخمك  اقتصادية أزمات حدوث دون وحتول حقيقيا   مال   فتوجد الطبيعية دورهتا املال رأس عجلة لتدور اقتصادية،
 ما وفق املسلمني جلميع عاّمة ملكّية وغريها ومعادن تسفاو وف وبرتول غاز من الباطنّية الثروات اإلسالم جعل كما.  والبطالة

، َوالنَّارِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  هللا رسول خطاب يف جاء : يف اْلَماِء، َواْلَكََلِ  ومل الشرعية، النصوص من وغريه «النَّاس  ش رََكاء  يف َثاَلث 
 هلم هللا جعلها اليت الّناس أموال على كان  من كائنا  أحد يسطو   أن بذلك فمنع العامة امللكية رقبة متليك حقّ  ليفةللخ جيعل

 األرض إعمار أحكام اإلسالم وسن. أهلنا منها وحيرم الستعماريّة الّنهب لشركات امتيازات تُعطى أن عن فضال خالصة،
 ء املوات لتنمية البالد والعباد.وإحيا

 اخلارجية، السياسة حوله تدور الذي احملور هو اإلسالمية الدعوة محل اإلسالم جعل فقد اخلارجّية الّسياسة أّما -4
 .الدول جبميع الدولة عالقة تبىن أساسها وعلى

 ونبذ احمللية وأدواته الستعمار قلع إىل ندعوكم تونس ولية /التحرير حزب يف إننا: اخلضراء تونس يف اَلهل أيها
 أنّ  ندرك وإنّنا النبوة، منهاج على راشدة خالفة دولة يف احلضاري ومشروعه اإلسالمي النظام وتبين ،الرأمسايل العلماين ظامالن

 هللا يّسره من على يسري إليه ندعوكم ما إىل النتقال ولكنّ  عظيم، أمر   هو إليه ندعوكم ما وبني اآلن فيه أنتم ما بني الفارق
 وهلل ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب طريق وفق الواقع تغيري على وعمل عليه، التوكل وأحسن وعال، جلّ  هلل النية لصفأخ بشرطه، وأتى عليه،
 اْلم نَكرِ  َعنِ  َوََنَْوا اِبْلَمْعر وفِ  َوَأَمر وا الزََّكاةَ  َوآتَ و ا الصَّاَلةَ  َأقَام وا اَْلَْرضِ  يف  مَّكَّنَّاه مْ  ِإن الَِّذينَ ﴿: تعاىل قال. األمور عاقبة
 .﴾اَْل م ورِ  َعاِقَبة   َوّلِلَِّ 
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