بسم هللا الرمحن الرحيم

احلكومة تستكمل مشروعها "الثوري" بتسليم أمن البلد لربيطانيا
ال تزاؿ احلكومة يف تونس تسري سريا اثبتا يف طريق تسليم تونس وما فيها ومن فيها ليكونوا مسخرين للدوؿ الطامعة يف
بالدان ،فبعد أف سلّم ح ّكاـ تونس اقتصاد البلد لصندوؽ النّقد ال ّدويل وبعد أف سلّموا حقوؿ الغاز والبرتوؿ للشركات الربيطانيّة
وأمهّها حقل ميسكار (الذي يُع ّد من أكرب حقوؿ الغاز يف إفريقيا) ،وبعد أف سلّموا للسفارة الربيطانيّة رائسة احلكومة لتصوغ

و"تدرب" رؤساء ادلصاحل فيها على اسرتاتيجيّة تضعها ذلم بريطانيا للسنوات اخلمس القادمة من أجل وضع
ىيكلها اإلداري
ّ
كل ذلك ،ىا ىم اليوـ يُسلّموف أمن البالد ختطيطا وتشريعا ومتويال وتنفيذا ،لربيطانيا
تصورات للسياسات ّ
ّ
العامة .بعد أف سلّموا ّ
سرّي من وراء األبواب ادلغلقة كما كاف من قبل ،بل صار علنيّا حبضور وسائل
االّتاد
مبساعدة ّ
األوروب .ومل يكن ىذا التسليم ّ
ّ

"السيادة" وابتّفاقيّات وقّعها وزراء حكومات "ثوريّة" .ففي اخلامس من تشرين الثاين/نوفمرب 5102
اإلعالـ ويف ّ
مقرات وزارات ّ
أعلن السفري الربيطاين "ىامش كاوؿ" (حبضور وزير ال ّداخلية "انجم الغرسلي") عن انطالؽ نشاط وحدات التخطيط
االسرتاتيجي التابعة لوزارة ال ّداخلية التونسية ،سطّرت برانرلها بريطانيا ّتت اسم "برانمج القدرات حوؿ التخطيط االسرتاتيجي"،
والغرض ادلعلن من ىذه االتّفاقيّة التنسيق االستخبارايت وادليداين (إف لزـ) مع أورواب وعلى رأسها بريطانيا .ويف اليوـ نفسو

 5102/00/12أعلن االّتاد األوروب منح تونس  52مليوف يورو لتمويل "برانمج دعم إصالح وّتديث قطاع األمن" فوقع
انجم الغرسلي وزير ال ّداخليّة اتفاقية التمويل مع "الوراابييزا" سفرية االّتاد األوروب .وقالت السفرية األوروبية أف اذلدؼ من ىذا
التمويل ىو "تطبيق إصالح قطاع األمن عرب تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الدميقراطية ،"...معتربة ذلك "ّتديً كبرياً".
فماذا بقي لتونس وأىلها؟ لقد سلّموا تونس لربيطانيا تديرىا يف العلن بعد أف كانت (زمن بورقيبة وبن علي) تديرىا من
وراء ستار.
أيّها املسلمون يف بلد الزيتونة:
ح ّكاـ تونس اليوـ يسلّموف البلد لربيطانيا ابتّفاقيّات كما سلّمها البايت من قبل لفرنسا ابتّفاقيّة احلماية سنة 0880ـ.
فربيطانيا اليت أدارت تغيري الوضع السياسي يف البالد ،كي تضمن مصاحلها وكي تبقى تونس ّتت سيطرهتا ،رأت أ ّف ضعف

العلن لربط تونس
احلكومة أصبح ظاىراً للعياف ،وأ ّف أىل تونس فقدوا ثقتهم يف أغلب السياسيني .لذلك جلأت بريطانيا للظّهور ّ
تغريت احلكومات والوجوه والعناوين ،وىذه االتّفاقيّات:
ابتّفاقيّات تكبّلها مهما ّ
يضر تغيريىم أو
الفعلي لتونسّ ،أما ح ّكامنا
ادلسري
 جتعل بريطانيا ّفمجرد موظّفني عندىم ين ّفذوف ما يؤمروف .فال ّ
ّ
ّ
سقوطهم.
االّتاد األوروب يصوغ العقيدة األمنيّة ألجهزة األمن عندان .وكأ ّّنا أجهزة أمن بريطانيّة أو أوروبيّة
 جتعل بريطانيا ومعها ّال يعنيها من حفظ األمن إال حفظ مصاحل شركات بريطانيا وأورواب.
الرأمساليّة (الدميقراطيّة) ال يف خدمة أشخاص احل ّكاـ الذين تنذر األحداث القادمة
 جتعل األجهزة األمنيّة يف خدمة ّمهمتهم ادلوكولة
يهم األجهزة األمنيّة سقوط األشخاص أو ّ
تغريىم أل ّف ّ
مرة أخرى وبتغيريىم وعندىا ال ّ
ابلثورة عليهم ّ
إليهم محاية النّظاـ وخدمة "اجلمهوريّة" اليت صنعتها بريطانيا وأورواب على مقاسها.

 فالعقيدة اليت يريدوف غرسها ىي ّتقيق "االستقرار" الذي ال يعن إال إسكات أصوات الثائرين ادلطالبني حبقوقهم( ،أملاالّتاد األوروب حني خرج شبابنا مطالبني حب ّقهم يف ثروهتم (يف محلة "وينو البرتوؿ؟")؟
ينزعج سفراء بريطانيا و ّ
ستسخرىم االتّفاقيّات (قروض
 جتعل الشركات الربيطانيّة والعادليّة تنهب البالد يف "أمن وأماف" أبيدي أبناء تونس الذينّ
اخلاص وادلخطّط اخلماسي)...
العاـ والقطاع
صندوؽ النقد ومنح االّتاد األورب ادلسمومة ،وقانوف الشراكة بني القطاع ّ
ّ
يدا عاملة رخيصة تشقى ابلليل والنّهار لينعم ادلستعمر وشركاتو.
أيّها املسلمون:

إف حقيقة ُّ
ّتكم بريطانيا بتونس ماثلة أمامكم رغم أ ّف احل ّكاـ والسياسيني يصرخوف أبف صداقتهم مع ال ّدوؿ الغربيّة ىي
دلصلحة البالد ،زاعمني أ ّف تونس يف حاجة إىل الغرب .ولكن احلقيقة ىي أ ّف الغرب ىو ا﵀تاج إىل تونس لينهب ثرواهتا
الرخيصة ،وىي ا﵀تاجة إىل
وبوابة يهيمن هبا على ادلنطقة ،وشركاتو ىي ا﵀تاجة إىل تونس ّ
وليجعلها جسرا ّ
تسخر ذلا اليد العاملة ّ
بردلاف تونس ليمنحها االمتيازات الضريبيّة لتغدو تونس "جنّة ضريبيّة ذلم" ،واحلقيقة أ ّف ا﵀تاج إىل الغرب ىم فقط حفنة من
احل ّكاـ والسياسيّني واالنتهازيني  -عدميي احلياء  -انسلخوا عن ّأمتهم ،كي يظلوا يف السلطة ولو ض ّد مصاحل الناس مجيعا محاية

دلصاحل بريطانيا وأورواب.
أيّها املسلمون:

ف َوإِن يَظ َْه ُروا َعلَْي ُك ْم لَ يَ ْرقُبُواْ ِفي ُك ْم إِلِّ َولَ
كيف للكافر ادلستعمر أف يكوف يف عوننا وهللا سبحانو وتعاىل يقوؿَ ﴿ :ك ْي َ
ضونَ ُكم ِِبَفْ و ِاه ِهم و ََتْب قُلُوب هم وأَ ْكثَرهم فَ ِ
اس ُقو َن﴾ [التوبة]8 :؟
ِذ َّمة يُ ْر ُ
َ ْ َ َ ُُ ْ َ ُُ ْ
كيف لربيطانيا وىي من أعدى أعدائنا أف تكوف يف عوننا؟ وىل لعاقل أف يُص ّدؽ أ ّّنا تريد اخلري لتونس وألىل تونس؟
أليست بريطانيا ىي اليت شنّت حرواب على بالد ادلسلمني؟ أليست بريطانيا ىي اليت أسقطت دولة ادلسلمني (اخلالفة العثمانيّة،
األمة اإلسالميّة إىل دويالت ىزيلة؟ أليست بريطانيا ىي اليت
رغم ما عليها) سنة 0251؟ أليست بريطانيا ىي اليت ّ
مزقت جسد ّ
ظل يقتل ادلسلمني نساء وأطفاال
قتّلت أىلنا يف فلسطني ّ
وشردت منهم اآلالؼ بل ادلاليني لتزرع كياف يهود اجملرـ الذي ّ
وشيوخا إىل اليوـ؟ أليست بريطانيا ىي من شارؾ أمريكا يف احلرب على عراقنا وميننا وشامنا وغريىا الكثري؟ بريطانيا إىل اليوـ
ختطّط وتسعى إىل زلاربة اإلسالـ وادلسلمني .ولقد دعا رئيس وزرائها السابق "طوين بلري" أورواب أف ترتؾ خالفاهتا مع روسيا
توجو طاقاهتا حنو بالد ادلسلمني دلنعهم من إقامة اخلالفة .ووزير داخليّتها تشارلز كالرؾ يف خطاب دلواجهة
حوؿ أوكرانيا وأف ّ
"اإلرىاب" ألقاه يف مؤسسة الرتاث " "Heritage Foundationسنة  5112ذكر بوضوح أف احلرب على اإلرىاب ما
ىي إال حرب على اإلسالـ وعلى تطلعات ماليني ادلسلمني يف العامل.
وزاد كالرؾ فقاؿ ..." :لن تكوف ىناؾ مفاوضات إلقامة اخلالفة ،ولن تكوف ىناؾ مفاوضات لفرض قانوف الشريعة"...،
وىذا يؤكد حقيقية حرب بريطانيا على النظاـ السياسيي اإلسالمي أي اخلالفة ابسم "زلاربة اإلرىاب" .ويعكس حقد الربيطانيني
التارخيي على ادلسلمني الذين يريدوف أف يسريوا حياهتم حسب الشريعة واحلكم اإلسالمي.
ّ

أيّها املسلمون ...أيّها األمنيّون...

إف من يعانق بريطانيا كمن يعانق األفعى اليت ال تقرتب منك إال لتلدغك .يقوؿ احلق تبارؾ وتعاىل﴿ :إِن يَثْ َق ُفوُك ْم يَ ُكونُوا
لس ِ
وء َوَودُّوا لَ ْو تَ ْك ُف ُرو َن﴾ [ادلمتحنة.]5 :
سطُوا إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديَ ُه ْم َوأَلْ ِسنَ تَ ُهم ِِب ُّ
لَ ُك ْم أَ ْع َداء َويَ ْب ُ
األب:
نناشد فيكم دينكم وإميانكم ،نناشد األمنيني الشرفاء الصادقني وجيشنا ّ

أترضوف أف يُسلّمكم احل ّكاـ أبيدي أعدائكم وأعداء ّأمتكم؟ أترضوف أف تكونوا جنودا يف خدمة أعداء دينكم وبلدكم
وأىلكم؟
أمل تقسموا أغلظ األمياف أف تكونوا محاة لبلدكم وألىلكم ،فهل تكونوف اليوـ مع أعدائهم ض ّدىم؟
يقوؿ الرسوؿ « ل يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني» .وإنّنا يف تونس مل نلدغ من نفس اجلحر مرتني بل مرات
ومرات من جراء التحالف مع بريطانيا وأورواب ،اليت جتاىر بعدائها لإلسالـ وادلسلمني! أليس من العار أف دماءكم الزكية تراؽ يف
سبيل متكني أورواب بزعامة بريطانيا من فرض سيطرهتا عليكم وتقسيم بالدكم وجعلكم جنودا ذلا تتص ّدوف إلخوانكم إذا خرجوا
يريدوف تطبيق شرع هللا الذي يكفل حقوقهم يف الدنيا وفوزىم يف اآلخرة؟
ألستم من أىل ىذا البلد؟ ألستم مسلمني؟ ألستم األقويء فينا؟
حرـ ّترميا شديدا التعاوف السياسي أو العسكري مع ادلستعمر ،والواجب عليكم بدؿ اخلضوع لتدريباهتم:
إف هللا تعاىل قد ّ
 إغالؽ مكاتبهم االستخباراتية. وأف تلقوا هبم وبعمالئهم خارج البالد ،فأنتم أىل ذلك وأنتم القادروف عليو.واعلموا أف ال سبيل إلزالة التحكم الربيطاين االستعماري ابدلسلمني إال من خالؿ إقامة الدين كدولة ونظاـ حكم .لقد
بقوة رجالو وسالحو إلقامة الدولة
ورد يف األثر أف عرش الرمحن اىتز لوفاة سعد بن معاذ رضي هللا عنو ،وىو الذي أعطى النصرة ّ
الزمن قد استدار كهيئتو يوـ أف أعطى سعد النصرة لرسوؿ هللا  ،وإّنا فرصتكم كي تغتنموىا
اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة .إف ّ
اليوـ .إّنا فرصتكم احلقيقية اليت تعطوف فيها النصرة حلزب التحرير كي نقيم وإيكم دولة اخلالفة الراشدة الثانية .وحينها فقط
سنتمكن من توحيد األمة على قلب رجل واحد ضد أعدائنا من األمريكاف واإلجنليز وأعواّنم .حينها فقط سنكوف قادرين على
قيادة العامل ومحل اإلسالـ لو رسالة ىدى ونور.
اللُ غَالِب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس لَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [يوسف]50 :
﴿ َو ّ
 21من زلرـ 0121ىػ
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