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رقم اإلصدار12 / 2441 :

بٌان صحفً

كفى عبثا بمصٌر البالد
رغم عشر سنوات من انطالق الثورة على المنظومة التً غرسها االستعمار فً تونس ،إال أن الواقع لم
ٌتغٌر والنظام لم ٌسقط وإن زالت بعض الوجوه ،وأتً بوجوه ال تقل عنها إجراما وقبحا! والسبب فً ذلك هو
الخطأ فً تشخٌص موطن الداء وأس البالء؛ فالمشكلة األساسٌة تكمن فً النفوذ األجنبً ومنظومته الحضارٌة
الرأسمالٌة التً ٌتحكم من خاللها فً البالد ،فٌصنع العمالء والفاسدٌن وٌرعاهم وٌسخر لهم اإلعالم الفاسد
وٌحمٌهم بقوانٌن ومراسٌم وٌفرضهم على المشهد السٌاسً عبر تزٌٌف إرادة الناخبٌن وبضغط مؤسساته
المالٌة ،منظومة متكاملة من الفساد واإلفساد والنهبٌ ،تحكم الغرب وسفراؤه بخٌوطها وأدواتها ،وكلما نجح
الناس فً إزاحة عمٌل استبدل به الغرب من هو أسوأ منه ،ومن الخطأ االنشغال بذ َنب األفعى وترك الرأس
ٌنفث سمه فً جسد األمة.
الٌوم تتجدد االحتجاجات وٌتجدد معها االلتفاف والتضلٌل من طبقة سٌاسٌة (حكام ومعارضة) تتصارع
فٌما بٌنها لتقدم نفسها على أنها الخادم األمثل للغرب ومصالحه االستعمارٌة ،فمنهم من ٌؤٌد االحتجاجات ولو
من خلف ستار لٌفرض وضعٌة دستورٌة تمكنه من القفز إلى سدة القرار لٌكون حارسا أمٌنا للمنظومة الغربٌة
وموظفا سامٌا لدى الدوائر االستعمارٌة ،ومنهم من ٌصف االحتجاجات والمحتجٌن بالعصابات الملثمة
وٌتمسك بالمنظومة الفاسدة التً ثار علٌها الناس وأدت إلى رهن البالد بجبل من الدٌون الخارجٌة وبأعباء
ثقٌلة شلت قدرتها على النهضة والتنمٌة االقتصادٌة الصحٌحة ،وأورثت أهلها الفقر والتهمٌش وغالء المعٌشة
والبطالة وانسداد اآلفاق ،والتفاوت الجهوي ،باإلضافة لتردي الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة.
وبٌن هذا وذاك ٌبقى الشعب تائها ٌرٌد تغٌٌر الحال وال ٌعرف كٌف ٌحقق المنال؟!
إن السبب المركزي الذي أدى إلى إنتاج النظام نفسه الذي ثار علٌه الناس فً  71كانون األول/دٌسمبر
0272م وم َّكن الغرب من التحكم أكثر فً البالد؛ تخطٌطا وتشرٌعا وتنفٌذا ،هو افتقاد الثائرٌن لمشروع
حضاري بدٌل عن المنظومة الغربٌة ،باإلضافة الفتقادهم إلى قٌادة سٌاسٌة مخلصة وواعٌة ،مما أدى إلى
إنهاك المحتجٌن بالمطالب الجزئٌة التً تلهٌهم بأعراض المشكلة دون جوهرها ،فضال عن إقصاء اإلسالم عن
الحكم والتشرٌع حتى ال ٌبقى للناس أمل فً التغٌٌر.
لقد أصبح التغٌٌر الجذري الٌوم أمرا ٌفرض نفسه على أهلنا فً تونس ،وال ٌوجد أي بدٌل أو خٌار غٌر
العمل الجاد لتغٌٌر الواقع على أساس اإلسالم ،لذلك ٌجب أن تتوحد الجهود وراء قٌادة مخلصة لربها متمسكة
بشرعه ،مدركة ألصل القضٌة ،تعرف العدو وأحابٌله ،لقطع أٌادٌه العابثة ببلدنا ومصٌرنا ،وأن ٌكون شعارنا
"الشعب ٌرٌد تطبٌق شرع هللا".
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