
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ

 السبسي يحارب المسلمين إرضاًء للغرب وتحقيقا ألھدافھم

على حكومة الباجي قائد  في ساحة القصبة إنكاراً  15/07/2011تنادى شباب تونس ورجالھا إلى اعتصام يوم الجمعة 
ً في االرتماء في أحضان الغرب والت" بن علي" ھا سياسةَ السبسي مواصلتَ  لھا على تخاذلھا في رعاية  مھيد له في بالدنا، وتقريعا

ومحاسبة من سفك دماء أبنائھم ونھب ثروات بالدھم، فقطعت شرطة السبسي الّطريق على القادمين من  ،شؤونھم الرعاية الكريمة
تنتظر تجّمعھم في الساحة بل  داخل البالد وأعادتھم من حيث أتوا وانقّضت على بقّيتھم ممن نجح في الوصول إلى ساحة القصبة فلم

 ً وأّن في رجال  ،منھم أّنھم في مأمن بادرتھم بالغاز الخانق المسيل للّدموع في جامع القصبة، وبقي المعتصمون محتمين بالمسجد ظّنا
بعد صالة وقّرروا أن يكون اعتصامھم في المسجد، و ،من رجولة وحياء تمنعھم من انتھاك حرمة بيت من بيوت هللا الشرطة بقّيةً 

ضاربين بأحكام هللا عرض الحائط  ،المغرب دخلت الشرطة بيت الصالة ُتدّنسه لتعتقل جميع من كان فيه غير عابئين بحرمة المكان
منتھكين حرمة بيت من بيوت هللا لم يكن الكافر المستعمر أيام االستعمار ليتجّرأ على دخوله أو االقتراب منه، ولم تكتف وزارة 

ً  ؛ذا الجرم بل زادت عليه بكذب رخيصالّداخلّية بھ ً  فأصدرت بيانا ً  كذبا به لتبّرر  نسبت فيه تخريب بيت هللا لمن كان محتميا
فخرجت مظاھرات حاشدة تنكر اإلجرام  ؛جريمتھا، وسرعان ما جاءھم الّرّد صاعقا ُمزلزال من شباب المسلمين في سائر البالد

 .وإھانتھم واالعتداء على بيت من بيوت هللالبوليسي الذي أھدر كرامة المسلمين بضربھم 

في االعتماد على  ،نھج بن عليّ  ،إّن إصرار الحكومة على إجھاض اعتصام القصبة يؤّكد أّنھا ماضية على نفس النھج القديم
مرير البرامج وذلك ليسھل عليھم ت ؛القبضة األمنّية الحديدّية لتخرس األلسن الصادقة المحاسبة وتقتل الوعي الناشئ في شبابنا

ألصحاب  قروض أجنبّية مسمومة تغرق البالد واستثمار أجنبّي يضع يده على مقّدراتنا ويجعل من أبنائنا عبيداً (االستعمارّية الغربية 
ن ب"ا الكافر المستعمر منذ ثّم تأتي انتخابات ال يجد المنتخبون ما يفعلونه سوى مواصلة السياسة التي خّطھ ،....)المصانع األجانب

فإن لم ينجح الّتصّدي فَجرُّ البالد إلى دائرة من العنف األعمى يستنزف طاقة الشباب ويرھق أھل البالد ويدخل في نفوسھم ". علي
 .اليأس من التغيير الحقيقي

ـ فيا شباب المسلمين لقد أثبتم أّنكم من طينة الرجال المؤمنين فنزعتم لباس الّذّل والخوف وخرجتم محاسبين منكرين ف

َ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ { قُوا هللاَّ واثبتوا وال تنزلقوا في مستنقع العنف فتفّوتوا فرصة تغيير حقيقّي، ، }اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ

ھو الواجب بل  ،ال يجوز الّركون إليھم أو انتظار الحلول منھم ،واعلموا أّن ھذه الفئة الحاكمة المتسلّطة علينا ظالمون متآمرون
العمل لتغييرھم، وندعوكم إلى نبذ كّل مشروع أو مقترح ال يستند إلى شرع رّبكم وإلى رفض أنصاف الحلول وقد جّربتموھا من 

 .قبل ونستنھض ھممكم إلى العمل للحّل الجذرّي الوحيد وھو العمل إلقامة شرع هللا فبه وحده ُتعّزون وال تذلّون

قد ارتكبتم منكراً فظيعاً حيث أطعتم ھذه الحكومة الجائرة الفاجرة فلم تتوّرعوا عن إھانة المسلمين لف ،أّما أنتم يا أعوان النظام
وانتھاك حرمة بيوت هللا، فبعتم آخرتكم بدنيا غيركم، وھم لن يغنوا عنكم من عذاب هللا من شيء، وليس من نجاة لكم إال أن ُتَكفِّروا 

ً عن المنكر الذي فعلتموه بأن تتوبوا إلى  وتَغيِّروا عليھم، فعسى ربكم،  هللا ورسوله فتخلعوا طاعة ھؤالء ، وتنصرواهللا توبة نصوحا

َ َوأََطْعَنا { إْن فعلتم، أن يغفر لكم وإال كان حالكم كحال أشياعكم من قبل اِر َيقُولُوَن َيا لَْيَتَنا أََطْعَنا هللاَّ َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُھُھْم فِي النَّ

ُسواَل  بِياَل ) 66(الرَّ ا أََطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفأََضلُّوَنا السَّ َنا إِنَّ َنا آتِِھْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُھْم لَْعًنا َكبِيًرا ) 67(َوَقالُوا َربَّ َربَّ

)68({.  

ا لََقْد ِجْئُتْم َشْيئً {: وأما الحكومة المسلّطة على رقابنا، فنصعقھم بقوله سبحانه ْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ ) 89(ا إِّدً َماَواُت َيَتَفطَّ َتَكاُد السَّ

ا  ، فقد تجرأتم على دين هللا، فأمرتم زبانيتكم بمالحقة المسلمين وإھانتھم ودّنستم بيوت هللا، ومن })90(اأْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَبالُ َھّدً

ُرُھْم لَِيْوٍم َتْشَخُص فِيِه َواَل {تجرأ على دين هللا فلن ينجو من عذابه في اآلخرة  َما ُيَؤخِّ الُِموَن إِنَّ ا َيْعَملُ الظَّ َ َغافاًِل َعمَّ  َتْحَسَبنَّ هللاَّ

م هللا ھذه األمة بنصره، فتنطبق على أعناق الذين ظلموا، كرِ ، وكذلك لن ينجو من عذاب الخزي في الدنيا، يوم يُ })42(اأْلَْبَصاُر 

  .وتذيقھم وبال أمرھم

ُ لُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا إِنَّ { َ َبالُِغ أَْمِرِه َقْد َجَعلَ هللاَّ   }هللاَّ
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