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 صحفً بٌان

 الدولة التً أنشأها ٌوم مٌالده ةمقاإ لىإ فاسعوا  هللا رسول تحبون كنتم نإ

ٌّها  المسلمون فً بلد عقبة بن نافع: أ

دون عام كل   فً ٌ كم مولد ذكرى تجد  د ألم ة النتمائكم والفخر البهجة وتظهرون الفرح وتعلنون ، نب  علٌه محم 

الة الم الص  ٌ كم بها جاء التً اإلسالم حكامأ أغلب ولكن  . والس  لة نب لتها الٌوم، معط   أحكام ورفض   السٌاسة احترفت فئة عط 

ٌ ة دولة )تونس: وقالوا اإلسالم، قُولُوَن إاِلا َكِذباً ﴿ بالحكم(، للقرآن عالقة وال مدن ٌَ  ﴾َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِن 
ٌ ة وزعموها ٌ ة دٌمقراط  )ال: وقالوا المستعمر الكافر بهٌمنة ورضوا به، المساس ٌجوز ال الذي المقد س دٌنهم وهاجعل علمان

ٌُساعدونا(، الغربٌٌن أصدقائنا من لنا بد    دٌون فً وأغرقوهم به ٌتله ون خوار( له جالا )ع   بائسا دستورا لهم فصنعوا ل

 !المخرج؟ أٌن األلباب وحارت ،البالد وضاعت مهلكة،

ٌّها  :نافع بن عقبة بلد فً المسلمون أ

 .محمول ظهرها فوق والماء *** مأظ  ال ٌقتلها البٌداء فً كالعٌس: الٌوم حالنا إن  

ٌ كم مولد تذكرون الٌوم وأنتم د أم ة من مسلم ٌسأل أن عجٌبا غرٌبا ألٌس ، نب  ألم !اإلنقاذ؟ سبٌل وعن الحل   عن محم 

ٌ نا ٌُبعث ٌ نو هللا بهدي هدانا هادٌا بمولده نحتفل الذي نب ٌ ن: نعٌش كٌف اإلسالم أحكام فً لنا ب  الحٌاة أنظمة تفاصٌل لنا ب

ٌ ة ٌ ة سٌاس ٌ ة، واقتصاد ٌ ن إال الحٌاة جوانب من جانبا ٌترك ولم واجتماع  ؟تنفٌذه طرٌقةو فٌه العمل ما لنا وب

ٌ ة، بالد فً غرٌبا عجٌبا ألٌس  فً اإلسالم ٌُحك مون الو بمولده وٌحتفلون رسولهم وٌحب ون مسلمون أهلها إسالم

 !ة وفً دولتهم وإدارتهم؟العام   حٌاتهم

ٌّها  :رسول هللا  تحّبون من ٌا ،المسلمون أ

نا  األول ربٌع من عشر الثانً أن   نذك ركم ، األكرم رسولكم بمولد تحتفلون وأنتم ،تونس والٌة /التحرٌر حزب فً إن 

ً   مٌالد ٌوم ٌكن لم ٌُقٌم الحكم لٌتسل م المدٌنة إلى هجرته مٌو أٌضا كان بل فحسب،  النب ل اإلسالم دولة و ة، أو   وكان مر 

ل تنصٌب ٌوم أٌضا ً   توف ً ٌومها: هللا لرسول خلٌفة أو   جدٌد رئٌس تنصٌب على وأجمعوا الكرام صحابته فاجتمع النب

ولة ٌ ة للد   إلى السبٌل ما وال المخرج ما أحدهم ٌتساءل ولم ( هللا رسول )فقدان المصٌبة عظم رغم هواٌٌت فلم. اإلسالم

ولة استمرار فرض ،ٌُقٌمونه فرض أعظم إلى وسارعوا دٌنهم أحكام علموا بل اإلنقاذ؟ ً   أسسها التً الد   فماذا.  النب

ٌ ة شرور من وبالدنا، أنفسنا لننقذ ننتظر ماذا !مجهول؟ غٌر معلوم والحل   الحٌرة ولم !ننتظر؟ ٌمقراط ر وسفهها الد   ونتحر 

ة إلى االنتساب ٌحب ون للذٌن للمسلمٌن، آن أما !وجرائمه؟ المستعمر غطرسة من د أم   وتعلو العزائم منهم تصح   أن ، محم 

 اإلسالم، ٌطب ق ، هللا لرسول خلٌفة وٌباٌعون المستعمرٌن وٌطردون العمالء ٌقلعون واحد رجل قومة هلل فٌقوموا الهمم

ً   ثم   المسلمٌن بالد ولتوحٌد األسٌر األقصى لتحرٌر ٌنالمسلم جٌوش معه وتمضً البالد وٌحمً ٌ ة إلنقاذ المض  من البشر

ٌ ة شرور ع وما المت حدة )األمم تهئاوهٌ االستعمار وجرائم الرأسمال  فً سار نوم ٌٌندولال والبنك الن قد صندوق عنها، تفر 

 ؟!فلكهم(

 المرسلٌن، لألنبٌاء فقط ولٌس المؤمنٌن، لعباده ووعده هللا أمر هو الخالفة، إقامة أمر العظٌم األمر هذا أن   واعلموا

نٌا، الحٌاة فً كذلك بل فحسب اآلخرة فً لٌس هللا سٌنصره منصور أمر وهو ا﴿: تعالى هللا قول فاقرؤوا الد   لََننُصرُ  إِنا

اةِ  فًِ آَمُنوا َوالاِذٌنَ  ُرُسلََنا ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ْومَ  الدُّ ٌَ ُقومُ  َو  .﴾اأْلَْشَهادُ  ٌَ

 تونس والٌة فً التحرٌر لحزب اإلعالمً المكتب


