بسم هللا الرمحن الرحيم

الطبقة السياسيّة خانت األمانة وجعلت تونس حتت الوصاية
وال خالص إال ابإلسالم
﴿ومن أَحسن ِمن َِ
اّلل حكما لَِّقوم يوقِنو َن﴾
ََ
َ َ

كل املستوايتّ ...أما السبب الرئيس هلذه
بعد مثاين سنوات من الثورة على الظّلم والطّغيان ما زالت البالد تعيش أزمة خانقة على ّ
كل احلكومات املنبثقة
األزمات فهو أ ّن نظام بن علي خرج من الباب ثّ عاد من الشبّاك ،فقد اتّسم مسار الطّبقة السياسيّة العلمانيّة و ّ
عنها (قبل االنتخاابت وبعدها) ابخلضوع للهيمنة الغربيّة وتضييع البالد والعباد ،ولقد بدأان نسمع يف اآلونة األخرية اعتافات من الطبقة
لكن اعتافهم جعل األزمة تكمن يف األشخاص ،وتعامى عن السياسات والربامج اليت صنعت الكارثة .واملعلوم
السياسيّة هبذه اهليمنةّ ،
كل ما وضع يف تونس من تشريعات "دستور وقوانني" وبرامج سياسيّة وسياسات اقتصاديّة كان إبشراف مباشر من ال ّدول األوروبيّة
أ ّن ّ
كل احلكومات املتعاقبة فأشباه ح ّكام مل يكن هلم إال التنفيذ أو
االستعماريّة ومن صندوق النّقد الدويل والبنك العامليّ .أما الوزراء يف ّ

التوقيع حيث يطلب منهم التوقيعّ .أما ما جنحت يف حتقيقه مجيع احلكومات فهو:
لكل القوى االستعماريّة ،بريطانيا وشركاهتا النّاهبة ،واالحتاد األورويب
 -1مواصلة مسرية التفريط يف سيادة البالد وجعلها مرتعا ّ
وبنوكه ،وصندوق النّقد وشروطه املكبّلة املهلكة ،واألمم املتّحدة و"خربائها"...
 -2احملافظة على التوازانت املاليّة لل ّدولة حسب أوامر صندوق النقد الدويل مبا يعنيه من ختلّي ال ّدولة عن رعاية شؤون النّاس يف
دمرت ال ّدينار
مدمرةّ ،
حاجاهتم األساسيّة من تعليم وصحة ونقل ...إخل بذريعة عدم قدرة ميزانيّة ال ّدولة على ال ّدعم .وكانت آاثر ذلك ّ
وأهلبت األسعار وزادت املعيشة ضنكا على ضنك.
 -3ضمان مصاحل "شركات النّهب االستعماريّة" اليت تنهب ثرواتنا هنبا بقوانني وضعتها الطّبقة السياسيّة بعد تسلّلها إىل التشريع
واحلكم ابنتخاابت دميقراطيّة.
السّراق بعنوان املصاحلة االقتصادية ،لدفع عجلة االقتصاد بزعمهم.
 -4مساحمة الفاسدين و ّ
األورويب" الذي سيم ّكن األوروبيني من اهليمنة على القطاع الفالحي
االحتاد
املعمق مع ّ
 -5السعي التّفاق كارثة "اتّفاق الشراكة ّ
ّ
وقطاع اخلدمات بشكل كامل.
وجه الكامل حنو االستثمار األجنيب املباشر مبا يعنيه ذلك من جعل شباب تونس عبيدا للشركات األوروبيّة.
 -6التّ ّ
هم احلكام ،فهم ال ينظرون إىل الناس إال كأرقام انتخابيّة يتم االهتمام هبا بضعة
ّأما مصاحل النّاس وتسهيل عيشهم وأماهنم فآخر ّ
كل مخس سنوات.
ّأايم ّ
الزيتونة:
أيّها املسلمون يف بلد ّ

إ ّن النّظام "اجلديد" إن هو إال نسخة مع ّدلة من نظامي بورقيبة وبن علي ،مع ّدلة حسب معايري بريطانيا واالحتاد األورويب وصندوق
النّقد ال ّدويل والبنك العاملي .وقد فرض هذا النظام ابخلداع ال ّدميقراطي لإليهام ابلتغيري ،وبدل احلزب الواحد وقع إشراك الطّبقة السياسيّة
ليورطهم مجيعا يف جرمية إبقاء تونس حتت الوصاية
العلمانيّة وإضافة من َّ
يسمون "ابإلسالميني املعتدلني" الذين أشركهم املستعمر ّ
االستعماريّة املباشرة.
هزت أركان الظّاملني شرقا وغراب...
أيّها املسلمون يف بلد الزيتونة :اي من أطلقتم ثورة ّ

لكل أزماتكم .ونذ ّكركم
عزتكم ّ
إنّنا نذ ّكركم أب ّن ّ
احلل ّ
وعزة أهلكم وبلدكم هي يف دينكم ،إسالمكم الذي أكرمكم به هللا ،ففيه ّ
اهلِيَ ِة ي ب غو َن ومن أَحسن ِمن َِ
بقول هللا تعاىل﴿ :أَفَحكم اْل ِ
اّلل حكما لَِّقوم ي ِ
وقنو َن﴾.
ََ
َ
َ َ
َ َ

احلل يكمن يف ما يلي:
وإ ّن ّ

ألهنم ابعوا البالد والعباد.
 -1إزالة الفئة احلاكمة اليت تسلّلت إىل احلكم من ثغرات النّظام الدميقراطي املهتئّ ،

ألهنم يتحكمون يف السياسيني واحلياة السياسية يف
كل من ينتمي إىل جهة استعماريّة ّ
 -2قلع النّفوذ الغريب مبنع ّ
تدخل أو دخول ّ
ألهنا ضرر متح ّقق على ديننا وبلدان وأهلنا.
كل عالقة هبم ّ
تونس ،وجترمي ّ

كل االتّفاقيّات والعقود اليت أبرمت مع ال ّدول االستعماريّة ومنظّماته ال ّدوليّة :األمم املتّحدة ،وصندوق النّقد ال ّدويل،
 -3وإبطال ّ
ألهنا سبيل الدول االستعماريّة يف رهن بلدان...
والبنك العاملي ومثيالهتا ّ
 -4واستداد ثروة البلد من أيدي الشركات النّاهبة ،وإرجاع األموال املنهوبة.
ِ
وكل ذلك تنفيذا لقوله تعاىل﴿ :ولَن ََيعل َ ِ ِ
ي َسبِيال﴾ .ففي هذه اآلية حترمي غليظ للخضوع للكافر
ين َعلَى المؤمنِ َ
اّلل لل َكاف ِر َ
َ ََ
حت يزيل
يقر له قرار وال يهدأ له ابل ّ
املستعمر وإعالم وتعليم أب ّن املؤمن الكامل اإلميان ال يصح أن يقع حتت سطوة الكافر وال ّ

هيمنته.

 -5التطبيق الفوري لإلسالم إبقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،وإعادة اإلسالم كطريقة للحياة ودستور للدولة .وقد أعد
حزب التحرير دستورا لدولة اخلالفة على منهاج النبوة ،يشمل مجيع التفاصيل ،من نظام االقتصاد إىل سياسة التعليم ...وأعد فريقا من
السياسيني األكفاء ،تعلّموا أ ّن السياسة سهر يف رعاية شؤون النّاس وعبادة من أعظم العبادات أجرا عند رّهبم ،وليست امتيازات
وجهز احلزب
املهمة األوىل للحكام هي تطبيق اإلسالم ومحله ومحاية أهلهم وبلدهم من األعداءّ .
وحصانة وأجورا ضخمة .وعلموا أ ّن ّ
الرعاية
خطّة عمليّة لتسيري دولة اخلالفة لتكون راشدة على منهاج النّ ّبوة من ّأول يوم لرتعى شؤون املسلمي وغري املسلمي ّ
لرب
رب العاملي ،وال مكان وقتها للرت ّدد وال للتّو ّدد ألعداء هللا وأعداء املسلمي .وال خضوع فيها إال ّ
الكرمية ابإلسالم شرع ّ
رب السماوات واألرض .ويف هذا املقام نذ ّكر اجلميع أ ّن هللا سبحانه وتعاىل حني أوجب يف كتابه العزيز إعالء كلمة هللا وجعل
العاملي ّ
اإلسالم أساس التشريع واحلكم ،وحني أوجب التّص ّدي للك ّفار واملستعمرين فإنّه مل يوجبها فقط على حزب التحرير وإّّنا جعلها واجبا
القوة منهم وهلذا فإنّنا
على مجيع املسلمني
ّ
وخباصة أهل ّ

قواتنا يف األمن واْليش املكلّفي حبفظ اجملتمع ومحايته ،ونقول هلم:
خناطب ّ

شرا
لقد استوىل على بالدكم أشباه ح ّكام وأشباه سياسيني يسريون هبا إىل اهلاوية ،وها أنتم ترون رأي العني أ ّن هؤالء يريدون ابلبلد ّ
ومكرا ،فهل ستواصلون محايتهم؟ هل ستشاركوهنم اجلرمية؟ وهل ستتكوهنم يضيّعون تونس ويسلّموهنا للمستعمر وأنتم تنظرون؟ إننا نرأب
تتحروا القيادة املخلصة ،اليت متثل تطلعاتكم املنبثقة من
بكم أن تكونوا ّإمعات متيلون حيث متيل الزعامات ،فالواجب عليكم أن ّ
عدوكم .ولقد أقسمتم
عقيدتكم ،واليت تفرض عليكم أن تكونوا جزءا من أهلكم و ّأمتكم ،ال جزءا من تركيبة حكوميّة هزيلة مهّها إرضاء ّ
أغلظ األميان أن تكونوا محاة ألهلكم وبلدكم ،وبلدكم اليوم رهينة عند املستعمر اختطفه أبايد غادرة خائنة هانت عليهم أنفسهم فباعوها
يتورعوا عن استخدامكم لتسخريكم خ ّداما للشركات االستعماريّة.
ولن ّ
واعلموا أ ّن هللا سبحانه وتعاىل وعد ابلنّصر والتمكي ووعده احلق ،وهو ليس فقط لألنبياء بل كذلك للم ؤمني ،وهو ليس يف
َِ
ين
اآلخ رة فحسب ابلشهادة والرضوان واْلنة ،بل كذلك يف الدنيا أبن تكون الغلبة للمؤمني .قال تعاىل﴿ :إِ َّن لَنَنصر رسلَنَا َوالذ َ
آمنوا ِيف احلَيَ ِاة ُّ
الدن يَا َويَوَم يَقوم األَش َهاد﴾.
َ
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