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بٌان صحفً

السلطة فً تونس تص ّد عن سبٌل هللا وتبغٌها عوجا
اعْ ُتقِل الخمٌس  2021/00/11عضو حزب التحرٌر ،صالح العزعوزي ،ذو األربعة والستٌن
عاما ،على ٌد أعوان مركز الحرس بمنزل المهٌري وسٌعرض الٌوم الجمعة على أنظار وكٌل
الجمهورٌة بالمحكمة االبتدائٌة بالقٌروان ،وذلك بسبب توزٌع النشرة التً أصدرها حزب التحرٌر/
والٌة تونس ٌوم الخمٌس  2021/00/00بعنوان "نداء من حزب التحرٌر والٌة تونس إلى أهلنا
الكرام فً أرض الزٌتونة" والذي أ ّكد فٌه الحزب على أن القضٌة الٌوم وأصل كل شرّ وبلٌّة فً تونس
ٌكمن فً أمرٌن اثنٌن:
 األوّ ل :هٌمنة المستعمر األجنبً وخضوع الطبقة السٌاسٌة له. الثانً :اإلصرار على إقصاء اإلسالم من الحكم والتشرٌع وتطبٌق أنظمة الغرب المستعمر.وهو ما ٌستوجب الٌوم تحرٌر أنفسنا وبلدنا من النفوذ الغربً واالعتصام بإسالمنا العظٌم وذلك
ببناء دولة قوٌّة حقٌقٌّة كالدولة التً أقامها الرسول ﷺ فً المدٌنة أوّ ل مرّ ة وٌكون ذلك بتنصٌب خلٌفة
ٌحكم بشرع هللا وٌقودنا للتحرّر.
إن هذا االعتقال وما سبقه من اعتقاالت لشباب حزب التحرٌر فً العدٌد من مناطق البالد فً
تونس لٌؤ ّكد على أنّ السلطة السٌاسٌة ال تملك القدرة على مواجهة الرأي بالرأي والفكر بالفكر ،إنما
تواجه الفكر والرأي باالعتقاالت الظالمة لحملة الدعوة الذٌن ٌعملون إلقامة حكم اإلسالم فً بلد مسلم،
معظم أهله من المسلمٌن ،وهو ما ٌؤ ّكد أن الرئٌس قٌس سعٌد ال ٌختلف عمن سبقه من الحكام فً
محاربة اإلسالم وحملة دعوته نٌابة عن الكافر المستعمر ،وٌؤكد كذلك زٌف ما ادعاه بأن ال ولن ٌتم
اعتقال أي شخص بسبب رأٌه.
وإ ّننا فً حزب التحرٌر /والٌة تونس قد عاهدنا هللا سبحانه وتعالى أن نمضً قُ ُدما فً مسٌرتنا
نحو قلع االستعمار وأدواته المحلٌة والعمل الجاد الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة استجابة ألمر ربّنا وتحقٌقا
لوعده سبحانه باالستخالف والتمكٌن وبشرى رسوله ﷺ بعودة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة على
أنقاض الحكم الجبري المُسلّط على رقاب األمة ولن ٌثنٌنا عن ذلك ال اعتقال المجرمٌن وال كٌد
الكائدٌن وال سجن الظالمٌن.
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