
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 خالفة عّز ورشد أم مجهورية تبعية وخراب؟!

ومل تستطع مبادرة رئيس  ،حتتفل السلطة يف تونس بذكرى إعالن اجلمهورية يف جو يسوده اليأس واإلحباط
بل على  ،تبديد خماوف املسلمني يف تونس ،اجلمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية

لتؤكد على فشل حكومة الصيد يف  ،فقد جاءت هذه املبادرة مع ما اكتنفها من إرابك وتردد ،ذلكالعكس من 
الذي مل أيت للحكم إال  ،وعلى فشل منظومة احلكم اجلمهوري اليت أسسها املقبور بورقيبة ،تسيري شؤون البالد

اختاذ النظام اجلمهوري نظاما  حيث حرص يف املادة األوىل للدستور على ،حملاربة اإلسالم وتركيز العلمانية
ال عالقة له أبنظمة  اجملتمع واعتباره دينا كهنوتيا  وعمل على فصل اإلسالم عن الدولة و  ،للحكم بدل اإلسالم

فحارب لباس العفة وأقر جملة  ،قاد محلة التغريب ابسم احلداثةو  ،وقصره فقط على العبادات ،االقتصاداحلكم و 
د واضعوها على التنصيص على قوانني خمالفة ألحكام قطعية يف الشريعة اإلسالمية  األحوال الشخصية اليت تعم  

من بعده املخلوع بن  وال زالت دولة احلداثة اليت أنشأها املقبور بورقيبة ورعاها ،كأحكام الزواج وما تعلق به
وقع سن  حيث ،لإلسالم بصلة ميتوحتارب بشراسة كل ما  ،تسري على خطى الغرب الكافرعلي قائمة و 

 قوانني بعد الثورة كان املخلوع خيشى االقرتاب منها كحرية الضمري والتوقيع على وثيقة العنصرية ضد املرأة
 "سيداو" اليت تكرس منط احلياة الغربية.

حكومة الوحدة الوطنية وتوجهاهتا الكربى،  وقد أعلن السبسي هبذه املناسبة عن توقيع وثيقة أولوايت
وخيتارون النظام  ،والتبعية للكافر املستعمر ،أن حكام تونس يتبعون سياسة االرهتان نفسهاواملدقق فيها يدرك 

فتسريع نسق النمو والتحكم يف  ،وهلذا ال ُيالَحظ تغيري حقيقي ،الرأمسايل نفسه، وهو سبب الفساد واإلفساد
ملعلنة هلذه احلكومة هي كلمات غريها من التوجهات الكربى اة وتنفيذ سياسة اجتماعية انجعة و املوازانت املالي

وهو قفز على املشاكل احلقيقية اليت تعاين منها  ،فضفاضة ال تتعرض للمعاجلات اليت ستحقق هذه الغاايت
دارة واملال اإلالذي أنتج اخلراب يف االقتصاد و  حيث إهنا نتيجة النظام الرأمسايل يف شكله اجلمهوري ،البالد

 واالجتماع.

تستطيع هذه احلكومة أن تسرتد ثروات البالد وتلغي عقود الشركات األجنبية اليت ل: هل يسأولسائل أن 
تنهب ثروات البالد دون حسيب وال رقيب؟ وهل تستطيع حكومة الوحدة أن تتخلص من السياسة 
االقتصادية االستعمارية اليت فرضها صندوق النقد الدويل على احلكومات املتعاقبة مثل خفض قيمة الدينار 
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يد االنتداابت يف الوظيفة العمومية ورمسلة البنوك العمومية؟ وهل تستطيع هذه احلكومة إلغاء مجيع وجتم
 يتعلق هبيكلة احلكومة والوزارات؟االتفاقيات االستعمارية مع الدول الغربية وعلى  رأسها بريطانيا فيما 

الضعفاء الذين يقدر عليها العمالء و ألن هذه القرارات ال  ،واجلواب على ذلك هو النفي القاطع
 رمز الفاشلني. ،املقبور بورقيبة ،الفقر إبنفاق مئات املاليني لتشييد أصنام ُمعِلن اجلمهوريةيواجهون البطالة و 

يف ظل و  ،كبرية تعيشها البالد  واحلقيقة هي أن مبادرة تشكيل حكومة الوحدة جاءت يف ظروف حتدايت
ىل إوعجز الدولة عن حتقيق نفقاهتا الداخلية دون أن تلجأ  ،وارتفاع يف املديونية ،عجز حاد يف امليزان التجاري

وسط أنباء بقرب حلول كارثة اقتصادية يف تونس قد تفوق يف تبعاهتا ما و  ،االقرتاض واملساعدات اخلارجية
جنيب وأن لألد وهو إشراك اجلميع يف رهن البال ،وهو ما يكشف السبب احلقيقي هلذه املبادرة ،حصل لليوانن

 عميق قبضتهم على البالد والعباد.ىل موظفني لدى الدوائر االستعمارية لتإيتحول اجلميع 

 :أيها املسلمون يف تونس

إنه التمسك حببل هللا املتني ونبذ ما سواه من حبائل الغرب  ،إن احلل ملا حنن فيه معلوم غري جمهول
مهمكم وأنخذ أبيديكم للعمل معنا لتحقيق وعد هللا  وحنن إخوانكم يف حزب التحرير نستنهض ،وأذانهبم

 ابلنصر والتمكني يف ظل خالفة راشدة على منهاج النبوة تضمن لنا طيب العيش وحسنة الدنيا واآلخرة.

َيانَُه ﴿قال تعاىل:  َس بُ ن ْ ٌر َأم مَّْن َأسَّ َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اّللِّ َوِرْضَواٍن َخي ْ َس بُ ن ْ َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َأَفَمْن َأسَّ
 ﴾.َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه يف ََنِر َجَهنََّم َواّلّلُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
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