
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 !العنف في تونس من يستفيد منه؟
ا، وقد استقر  ستباح فيها الدماء واألموال اليت حرمها اهللا وجعلها مصونةً من العنف املفتعل تُ  عارمةٌ  جتتاح البالد موجةٌ  ال جيوز املساس 

هم مع اهللا بالوقوف عند حدوده، ويف بالدنا بعد فتنة عمياء تنسيهم عهدَ  يف أتون بأيٍد خبيثة جمرمة عوادفَ  أن يُ إالَّ  اسلوك املسلمني على ذلك دهرً 
ا متثل األمل املنشود يف التغيري احلقيقي، بل متثل الثورة ضد العهد البايل وعارِ  ه، مل حتصد سوى أن جهدت احلكومة املؤقتة يف إقناع الناس أ

الذي كان زين العابدين عبئا ثقيال عليه وعلى الناس، فلما  جديد للنظام السابق لٌ كُّ شَ أن هذه احلكومة هي تَ  جبالء الفشل الذريع، بل بان للناس
 الناس بالرضا املفتعل من أجل ثار الناس على األوضاع اخلانقة والظروف املميتة والسياسات املرتبطة بعجلة األجنيب تلقف هؤالء الورثُة اجلدد ثورةَ 

ا البالده وخلع السياسات اليت تُ تِ ها املتمثلة يف اجتثاث الفساد برمَّ  ال تصل غايتَ حىت ،االلتفاف عليها لُتحَرَف عن وجهتها ووضع سياسات  ،دار 
  .همم ومليكُ ويرضى عنه رُّ  ،األمة ُتشكِّل مسار حياة الناس تشكيال تطمئن به قلوب الناس ملَّةِ جديدة نابعة من 

م أُقِنُعوا ،أمال يف التغيري !ملؤقتةا على هذه احلكومة امؤقتً  همورضي بعض الناست وسكنَ  أن التغيري ال حيدث يف يوم وليلة، فال بد إذن  أل
 ،بل هي مدفوعة باجتاه يعاكس ما يريده الناس متاما!! ال تريد ما يريده الناسحكومة له، لكنها  دَ ها لَتصنع التغيري ومتهّ من أن تُعطى احلكومة وقتَ 

شيء، واحلكومة  ومنهم من يفقد كلَّ  ،همهم وحلمَ يفقدون معه صربَ  إىل حدٍّ  لونَ الزائفة، وهم يصِ  هادوالناس يركضون خلف سراب تصنعه وعو 
والناس وليس عندها ما تقدمه هلؤالء وهؤالء، إال أن ترتك الكرة  "أعوان األمن"م يف مباراة ختاض بني احلكَ  املؤقتة أمام كل ما حيدث متارس دورَ 

ا البلد من جديد لالستعمار ولكنه تسليم حتت رايات الثورة كما وقعالناس يف دورة يأس جديدة يسلِّ تتدحرج لتبلغ منتهاها بدخول   كثريا  مون 
 ،أيب جهل تبلغ شرَف ناصيةِ ت بالد املسلمني للعدو املستعمر الكافر على طبق ثورات خاطئة كاذبة مل مَ دِّ حيث قُ  ،يف تاريخ بالدنا احلديث

  .ا ببعيدةعن )!!الفاتح(وليست ثورة 
ا ال تريد أن تسوس النا س فاحلكومة املؤقتة إذن هي املستفيدة من موجة العنف اليت حترق حقوق الناس وجتعل دماءهم وأمواهلم مستباحة أل

وتوجيهات  ْني صندوق النقد الدوليـَّ البنك و  اشرتاطاتتريد حتقيق و هم، هم وحيقق مصاحلَ بل هي ال تريد سياستهم مبا حيفظ بلدَ  ،ممبا يرضي رَّ 
  .مث رضا األمة من بعد ذلك!! هللاوليس رضا ا نتون لظنها أن ما يكفل دميومة بقائها يف السلطة هو رضا الغربيهيالري كل

ا حكومة عي زورً وإال ملاذا تريد هذه احلكومة تثبيت كثري من األوضاع السابقة وتدَّ  ،وكل عاقل يف هذا البلد يدرك ما نقوله ويشعر به ا أ
ت تفتعل العنف وتلصقه جبهات باحلركات اإلسالمية اليت تريد ممارسة السياسة على وهل يغيب عن العقالء أن املخابرات العربية كلها كان رة،الثو 

ا األمة، هذه احلكومات لتربر أساس اإلسالم، يها من قبل األمة وممثلاء منًعا ملمارسة العمل السياسي البنَّ  السياسات اإلجرامية اليت تساس 
وإسكاتًا لصوت احلق يف األمة بذريعة حفظ  ديكورًا يساعد يف تسويق الزيف، عة لتكونا على احلكومة واألحزاب املصنَّ احلقيقيني، وجعلها حكرً 
. على ذلك شاهدخري  والعراق ولبنان وغريها يف اجلزائر ومصر املفتعلة من دوائر النظام ف عن أحداث العنفشَّ وما تكَ  األمن وحماربة العابثني فيه،

  ."وُخذ َعباَءيت ينصْ لِّ خَ "حالة جع الناس عن املطالب العالية ويرتدوا إىل املطالبات اخلسيسة بعد أن يصلوا من جراء اشتداد العنف إىل لري 
  

ِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَرْ  :قول اهللا تعاىل لذلك كله نقول هلذه احلكومة

موا فنًّا جديًدا علَّ تراهنني على نوم الناس من جديد وقبوهلم لالنكسار والذل فأعيدي النظر يف ذلك، ألن الناس اليوم تَ  كنتِ   إن كِ وإنَّ ، َجِميًعا
الشرب من أيدي  ونَ نُ ألن الناس ما عادوا يأمَ  بذلك، ميحتلنوم جديدة فال  فرتةِ ما كانوا يعرفونه وهو فن حتطيم األصنام، وإن كنِت تراهنني على 

ا االلتفاف على منجزاتك فكوين على حذر وال ترفعي شأن من  ونقول لألمة. احلكومات اليت يصطنعها أعداء األمة إن موجة العنف هذه يراد 
 ن حياتك احلقيقية يف إقامة األمر كله على كلمة اهللاأ ها األمةني واجملرمني، واعلمي أيتيستبيح دماء املسلمني وأمواهلم ويعبث يف أمنهم من املندس

أَلَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع قُلُوبُھُْم لِِذْكِر هللا َوَما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ َواَل  ، ونناديها بنداء اهللا هلايف دولة حتكم الناس باإلسالم

ْنُھْم فَاِسقُونَ يَُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ    .اَب ِمن قَْبُل فَطَاَل َعلَْيِھُم اأْلََمُد فَقََسْت قُلُوبُُھْم َوَكثِيٌر مِّ
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