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خناطبكم وقد ضقتم ذرعا هبذا النّظام الفاسد وفقدمت ثقتكم يف السياسيي والربملان واحلكومات ،وحنن نعلم أنّكم مل تفرحوا
ملا حدث يوم  25متوز/يوليو إال ألنّكم ختلّصتم من حكومة العجز واخليانة وبرملان الفساد والتهريج ومن أحزاب سياسيّة علمانيّة
هزيلة ابئسة .أو هكذا تظنّون ،فهل ح ّقا ختلّصنا من النّظام الفاسد البائس؟
أعلن الرئيس عن تدابري استثنائيّة ،وبدأ ابلعمل على ثالثة أمور:

احلل حسب منطق الرئيس أ ّن معاقبة الفاسدين ستزيل
 حماربة الفساد الذي اختزله يف أشخاص الفاسدين ،مبا يعن أ ّن ّالفساد.
 تغيري أسلوب احلكم من برملاين إىل رائسي .ابعتبار أ ّن األسلوب الربملاين مل يتماش مع طبيعة املشهد السياسي التّونسي،جراء ذلك ال ّدستور.
وكلّنا يذكر أ ّن الرئيس دعا إىل استعادة دستور  ،1959متناسيا الويالت اليت ذقناها ّ
 تغيري القانون االنتخايب ،مبا مينع األحزاب الصغرية (حجما) من الوصول إىل الربملان لكي يقتصر على حزبي أو ثالثةيتح ّكمون يف صناعة القرار والتّشريع.
أيها األهل الكرام:

إ ّن هذا املسار خطري وخطورته تكمن يف أمرين:
الشعب ،يُوصلون
 -1حيافظ على النّظام ال ّدميقراطي الرأمسايل الذي جيعل القلّة من األقوايء يتح ّكمون يف مصري ّ
يشرع هلم حسب مصاحلهم ،ليتواصل الظّلم الكبري إببعاد اإلسالم وأحكامه
بتمويالهتم "القانونيّة" من يشاؤون إىل الربملانّ ،
احلكيمة العادلة عن احلكم والتّشريع.
 -2خيفي هذا املسار املشكلة العظمى لتونس اليت تتمثّل يف التدخل األجنيب يف تقرير مصري التونسيي.

تدخل القوى املستعمرة الكافرة يف شؤون البالد منذ القرن الـ،19
كل أزماهتا هي ّ
املشكلة اليت تعاين منها تونس وسبب ّ
التدخل االستعماري زمن
منذ أن فرضوا عهد األمان ومن بعده دستور  1861الذي كان متهيدا لالستعمار الفرنسي ،ثّ تواصل ّ
فانقضوا على تونس يزعمون دعمهم للشعب وخياراته
بورقيبة عميل بريطانيا الذي استبدلت به بن علي ث فاجأهتم الثورة،
ّ
تغري األمر؟
تدخلهم يف شؤون تونس ،واليوم بعد  25متوز/يوليو هل ّ
ولكنّهم استبدلوا عمالء جدد ابلعمالء القدامى وواصلوا ّ
أيها األهل الكرام:
التدخالت جتد القبول
ونسي ،واملشكلة الكربى واألخطر أ ّن هاته ّ
تشهدون مجيعا حجم التّ ّ
دخالت اخلارجيّة يف الشأن التّ ّ
كل األحزاب العلمانيّة (حركة النّهضة وال ّدستوري
كل الطّبقة السياسيّة مبن فيهم الرئيس قيس سعيّد ،فجميعكم يعلم أ ّن ّ
لدى ّ

ولكل منهم سيّد أورويب يُطيعه وخيدمه
ابلسفارات األجنبيّة
احلر وقلب تونس والتيّار وحتيا تونس وغريها) كلّها على اتّصال ّ
ّ
ّ
ويستقوي بهّ ،أما الرئيس سعيّد فسمعتموه مجيعا ينكر أ ّن فرنسا استعمرت تونس ومسعتموه مجيعا ُمي ّجد القواني الفرنسيّة،
كل يوم وأيمرون وينهون يف الشأن التّونسي وهو
ومسعتموه مجيعا يُنصت إىل رؤساء فرنسا وأمريكا مطأطئ الرأس ،يكلّمونه ّ
يستمع إليهم ويستقبل وفودهم ويطلب رضاهم ويطمئنهم ...ملاذا؟ فما دخل أمريكا وفرنسا وبريطانيا يف بلدن ويف كيفيّة عيشنا؟
وملاذا يسمح هلم الرئيس؟ أمل يكن قادرا على االعتذار عن لقائهم؟ أم هو ال جيرؤ؟ ثّ ملاذا يسمح الرئيس لوفودهم مبقابلة من
التجول يف
يشاؤون .أليست الشؤون اخلارجيّة من صالحيّات الرئيس؟ فهل منع السفراء (سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا) من ّ
طول البالد وعرضها؟
نوجه خطابنا:
السياق ّ
ويف هذا ّ

 -1إىل رجال تونس ...،إىل علمائها وخطباء املنابر:
تعلمون أ ّن الفساد يف تونس فساد "قانوينّ" ،وأ ّن القواني الفاسدة هي اليت ّبرأت كبار الفاسدين الذين ينهبون ثروات
األجنيب ،فصاروا
البالد بشكل قانوينّ ،وهي اليت ّبرأت منظّمات كثرية تتل ّقى متويالت أجنبيّة أل ّن القانون يسمح هلم ابلتمويل
ّ
يسرحون وميرحون يف البالد خيدمون مصاحل األجانب بشكل قانوينّ بواسطة القواني الوضعيّة اليت يفرضوهنا يف الربملان وتن ّفذها
السلطة التنفيذيّة.
سيشغلونكم آبالف القضااي ألشخاص فاسدين ،وسيسرقون أعماركم يف تتبّع قضااي فرعيّة لن تُنهي الفساد أو تقلّل منه ما
يستمر الفساد ويستشري .نعم سيشغلونكم عن اقتحام املستعمرين وعبثهم بتونس
دامت القواني يضعها بشر فسوف
ّ
األجنيب.
التدخل
وأبنظمتها (ومنها النّظام القضائي) أل ّن القانون ال ُجيّرم ّ
ّ

أنتم جتدون يف كتاب هللا أن ال حكم إال هلل وحده ،وأنّه من حكم بغري ما أنزل هللا فهو إما فاسق أو ظامل أو كافر ،وأنتم
احلق اليوم أنّه لن
حق ،وكلمة ّ
جتدون يف كتاب هللا أ ّن اخلضوع للكافر ومو ّادته من أعظم اجلرائم .واملسلمون ينتظرون منكم كلمة ّ
كل
يُنقذ تونس إال اإلسالم وأحكامه مطبّقة يف احلكم والسياسة واالقتصاد والتّعليم .البالد يف أزمة قاتلة أعداؤها جيولون يف ّ
البالد والك ّفار املستعمرون يطلبون بوقاحة إبعاد اإلسالم وحتكيم الكفر (تشريعات البشر) ويطلبون االستسالم إلرادهتم ،أليس
ووحد كلمة املسلمي فكان النّصر املبي على
األوان أوان اجل ّد؟ أليس فيكم ّ
السالم؟ الذي تص ّدى للح ّكام الظّاملي ّ
العز بن عبد ّ
الك ّفار املعتدين يف زمانه؟
حق فقولوها على املنابر ،ادعوا النّاس مجيعا إىل االلتفاف إلقامة دولة
أيها العلماء ،اليوم يومكم ال حنتاج منكم إال كلمة ّ

قويّة أساسها عقيدة اإلسالم ودعائمها أحكامه العادلة وأ ّن ذلك لن يكون إال بدولة يكون احلاكم فيها خليفة لرسول هللا يُبايعه
النّاس على أن يرعاهم وحيكمهم مبا أنزل هللا يف كتابه العزيز.
 -2إىل املخلصي الشرفاء من القيادات األمنية والعسكرية:
أنتم أعلم النّاس خبيانت السياسيي ،فإ ّن وإن كنّا نعلمها ابلتّحليل ومتابعة األقوال واألفعال فإنّكم تشاهدوهنا أبعينكم ليال
السفراء األجانب ومن يلتقون ومع من يتآمرون ،نعم أنتم
كل من ّ
كل حركات ّ
يرتدد على ّ
السفارات وتعلمون ّ
هنارا ،تشاهدون ّ
تعلمون ذلك علما وترونه عيان فإىل مىت السكوت واالستسالم؟

كف
أمل تُقسموا على كتاب هللا العظيم أن حتموا بالدكم وأهلكم من أعدائهم؟ هذا األوان أوانكم حلماية تونس من خونتها و ّ
دخل
أيدي العابثي مبصرين .اليوم يومكم ،ندعوكم أن تقفوا يف ّ
صف ّأمتكم ودينكم وبلدكم ،ندعوكم إىل محايتنا من هذا التّ ّ
األجنيب االستعماري وذلك:
(وخباصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا) وأن متنعوهم من تلك
لكل من يتعامل مع ال ّدول املعادية
ّ
 أبن ال توفّروا احلماية ّاللقاءات املشبوهة.
سمى ابلتعاون
كل تعاون مع تلك ال ّدول وتطالبوا بنقض اتّفاقيّات السوء اليت عقدها العمالء ،اتّفاقيّات ما يُ ّ
 وأن ترفضوا ّخاصة مع وزارات ال ّدفاع وال ّداخليّة والعدل ،واالتّفاقيّات العسكريّة الظّاملة اليت ُعقدت
األمن ،االتّفاقيّات اليت عقدهتا بريطانيا ّ
مع أمريكا .واالمتناع عن املشاركة يف مناوراهتم العسكريّة.
اي أهلنا وأحبتنا يف أرض الزيتونة والقريوان:
شر وبليّة يف تونس يكمن يف أمرين اثني:
كل ّ
القضيّة اليوم وعقدة العقد وأصل ّ
األول هيمنة املستعمر األجنيب وخضوع الطّبقة السياسيّة له.
ّ -

 الثّاين اإلصرار على إبعاد اإلسالم وأحكامه وتطبيق تشريعات غريبة غربيّة.كل
األول اليوم حترير أنفسنا وبلدن ،وإن حترير بالدن من النّفوذ الغريب يكمن يف رفض ّ
فواجبنا ّ
تدخله يف شؤوننا وقلع ّ
بتدخله ،ألنّه لوال آتمر احلكام اخلائني هلل ورسوله ملا كان ألمريكا أو
سياسي (حاكما كان أو غري حاكم) يتعامل معه أو يقبل ّ
ّ
بريطانيا أو فرنسا مطمع فينا وال يف بالدن،
والواجب رفض دميقراطيّة الغرب اليت استعبدن هبا واالعتصام إبسالمنا العظيم ،وما فيه من أحكام ومعاجلات لكل أمور
الدنيا واآلخرة ،ترفع عنا ضنك العيش وترفعنا من ذيل األمم إىل مقام القيادة للبشرية حبمل رسالة اخلري إىل العامل ابلدعوة واجلهاد
مرة ويكون ذلك ابختيار خليفة حيكم
وذلك لن يكون إال ببناء دولة قويّة حقيقيّة كال ّدولة اليت أقامها الرسول ﷺ يف املدينة ّأول ّ
حرر.
بشرع هللا ويقودن للتّ ّ
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ف َكا َن َعاقبَة الهذ َ
َ
َ
ه
ين َال َم حو َىل ََل حم﴾.
ين َ
آمنوا َوأَ هن الح َكاف َر َ
اّلِلَ َم حو َىل الهذ َ
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