بسم هللا الرمحن الرحيم
كتاب مفتوح من حزب التحرير يف تونس إىل القضاة
ال سبيل إىل حتقيق العدالة القضائية اإال ابإلسالم
أياها السادة القضاة ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
يق ّدم لكم املكتب اإلعالمي لـحزب التحرير /والية تونس هذا الكتاب املفتوح واضعاً بني أيديكم موقفاً سياسياً
وإعالمياً بشأن ضمان وجود قضاء ٍ
خال من الفساد والتمييز ،حيفظ حقوق الناس ويكون حازماً يف مساءلة احلكام.
أياها السادة القضاة،
لقد عاشت البالد طوال عقود حتت تسلّط أرهق العباد وخلّف يف صدور النّاس ضيقاً وقهراً ّأدى إىل انتفاضهم

وثورهتم .وما علق أبذهان النّاس هو مظاهر التسلّط والظلم ،وضياع احلقوق طوال العقود السابقة .واليوم بعد أن
اصطنع حمرتفو السياسة ديكتاتورية غلّفوها مبظهر مجاعي توافقي زائف حتت غطاء "املصلحة الوطنية" اليت تقتضي
بزعمهم اخلبيث الركون لالستعمار والتفريط يف ثروات البالد وخنق كل نفس ثوري يتوق لالنعتاق والتغيري احلقيقي ،ها

هم ح ّكام ما بعد  25جويلية يسريون على هنج من سبقهم ابفتعال القضااي اجلانبيّة ،وتركيز السياسة نفسها إبثقال
كاهل البالد والعباد ابلديون اليت تؤبد االستعمار؛ ّإهنم يسعون إىل تكريس استبدادهم ابستعمال ترسانة من القوانني

االستثنائية حتت ضغط الظرفيات والسياقات املخيفة لفرض األمر الواقع ،وهم ال يعدمون الدواعي واملربرات ،فمرة
حتت جنح "مقاومة اإلرهاب" ومرة ابسم "املصاحلة االقتصادية" ،ومرة حتت عنوان "مقاومة فريوس كوروان" ،ومرة

ابسم "اجلمهورية الثالثة"...
مثّ إن حمرتيف السياسة يريدون أن يكون القضاء جمرد وسيلة تستغلها السلطة على مقتضى االستثناء ال على
مقتضى األصل لتوليد استبداد جديد ،يضمن هلم االستمرار يف ظل الفشل الذريع خلياراهتم الفكرية والسياسية يف
إقناع الناس أو يف إحداث التغيري.
أياها السادة القضاة:
تقوم جمموعة من النخبة دا خل القيادة السياسية بتأمني مصاحلهم ومصاحل أسيادهم االستعماريني من خالل
القضاء .والدميقراطية تسمح هلم أبن يقرروا ما ينبغي أن يكون مسموحاً وما ينبغي أن يكون ممنوعاً ،مثّ أييت دور
القضاء يف فرض إرادة النخبة!
إ ّن هؤالء السياسيني ،املعلوم تشبّث بعضهم مبصاحله ووالء بعضهم اآلخر ألجندات خارجية ،يريدون إثقال
كاهل القضاة أبوزارهم عن طريق تقنني الظلم؛ فاجلميع يعلم أن تطبيق القوانني املوروثة من زمن الطاغية وتنفيذ
القوانني اجلديدة اليت حتكمت فيها األجندات األجنبية وسياقات الغرف املظلمة سيكون هلا تفريعات معقدة

وتنزيالت فضفاضة والتباسات وآاثر خطرية ال تع ّد وال حتصى ،فإذا قـنّنت وجرى هبا العمل ستنعت يف يوم ما ابلظلم
واالستبداد ،وستكون اجلهة املسؤولة عن ذلك أمام النّاس اجلهاز القضائي ...مث بعد هبة أو انتفاضة أو ثورة جديدة
أييت سياسيون يف لباس الواعظني ليتحدثوا عن ضرورة تطهري القضاء مع ّأهنم هم أنفسهم من أوعز للقضاة بتقنني

طالب مصاحل وسلطة ،وسيجدون فيما بعد من
القوانني اليت يريدون! فهؤالء الساسة الذين ال مبدأ هلم ،ليسوا سوى ّ

ينفض عنهم الغبار ليعرضهم من جديد يف سوق السياسة كمصلحني وعارفني وجمربني من ذوي األايدي النظيفة وال

سبيل لإلصالح واإلنقاذ دوهنم!...
فهل يعقل أن ينخدع القضاة هبذه اخلدعة واملكيدة رغم ّأهنم من أدرى اجلهات على اإلطالق بكواليس هؤالء

احل ّكام ،وكيف صعدوا هذا الصعود ومن هي اجلهات االستعمارية اليت تكفلهم وتراهن عليهم من أجل بسط النفوذ

والسيطرة على هذا البلد؟!
أياها السادة القضاة،

تعلمون أ ّن اجلرمية هي الفعل القبيح املخالف للنظام واملستوجب للعقوبة ،أي هي الفعل املنتهك لعرف اجلماعة،

احملرم من وجهة نظر وضعية بشرية أو شرعية رابنية ،ما يستوجب عقوبة دنيوية أو أخروية.
أو الفعل الشاذ ،أو الفعل ّ

حمرم هنى عنه الشرع ورتّب عليه إمثاً أو
وعليه ،فالفعل القبيح املخالف للنظام من وجهة نظر إسالمية هو ارتكاب ّ
أي األنظمة أصلح لإلنسان :نظام اخلالق أم نظام املخلوق؟
عقوبة .فرببّكم ّ
إ ّن نظام اإلسالم حيتوي قوانني متعلقة ابجلرمية وأحكام البينات ومقدار العقوابت ،وهي كلّها يف أصلها من عند

هللا سبحانه وتعاىل ،وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اخللق وهو أعلم مبا يصلح هلم ويصلح حاهلم﴿ ،أ ََال يَ ْعلَ ُم َم ْن
اْلَبِيُ﴾[ .سورة امللك.]14 :
يف ْ
َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ

إ ّن اإلسالم نظام يشمل جمموعة من األحكام الشرعية لرعاية شؤون الناس ،وجيب تطبيقه من خالل القضاء
ينص على ضمان حقوق الضعفاء
دون أدىن حماابة أو متييز على أساس النفوذ أو املركز أو أيّة مسألة أخرى ،وهو ّ
ك
بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو مذهبهم أو دينهم ،وقد قال رسول هللا ﷺ ،حمذراً املسلمني ...« :إِ ََّّنَا أ َْهلَ َ
يف أَقَاموا َعلَي ِه ا ْْل َّد و ْاْي َِّ
ِ
اَّلل ل َْو أ َّ
ين قَ ْب لَ ُك ْم أ َََّّنُ ْم َكانُوا إِذَا َس َر َق فِي ِه ْم َّ
َن
الش ِر ُ
يف تَ َرُكوهُ َوإِذَا َس َر َق فِي ِه ْم الضَّعِ ُ ُ ْ َ َ ُ
الَّذ َ
فَ ِ
ت يَ َد َها» [رواه البخاري].
ت ُُمَ َّم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
ألي حاكم ،سواء أكان أمرياً أو وزيراً .وقد ورد يف مقدمة الدستور حلزب التحرير يف املادة
فليست هناك حصانة ّ

رقم " :87قاضي املظامل هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة حتصل من الدولة على أي شخص يعيش حتت سلطان
الدولة ،سواء أكان من رعاايها أم من غيهم ،وسواء حصلت هذه املظلمة من اْلليفة أم ممن هو دونه من
اْلكام واملوظفني".

أيها السادة القضاة،
إ ّن مهمتكم من أنبل املهمات وأعالها قيمة ،فليس القاضي جمرد مطيع لسيّده طاعة عمياء أو شاهد زور ال
مناص له من تطبيق القانون حبكم القانون؛ وكيف ال ،وأنتم تعلمون أب ّن القاضي يلقى يوم القيامة من احلساب هوالً

يتمّن لو مل يقسم مترة بني اثنني! وإ ّن لكم دوراً رئيساً يف إنقاذ هذا البلد بعد أن أرهقه وأهنكه ساسة مل ير
شديداً حىت ّ

الناس منهم سوى اخليبة تلو اخليبة والعجز عقب العجز ...وحن ّذركم أب ّن هؤالء الساسة يسعون إىل نقل سقوطهم إىل

ميدانكم ،ويريدون م نكم أن تؤسسوا نصف أقضيتكم على نصوص قانونية مهرتئة وأخرى شرعت يف الغرف املظلمة،

وأن ختضعوا يف النصف الثاين منها إىل السياقات املخيفة اليت حتاك للبالد واليت تنفخ فيها السياسات اإلعالمية
املتحركة حبسب الطلب ،وهذا يف ذاته فوق الظلم؛ إنه البهتان والقهر ...أخرج أمحد وأبو داود من حديث أيب طلحة
«ما ِم ْن ْام ِر ٍئ ََيْ ُذ ُل ْام َرأً ُم ْسلِماً يف َم ْو ِط ٍن
األنصاري وجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،عن النيب ﷺ قالَ :
ِ
ك فِ ِيه حرمتُهُ وي ْن تَ َقص فِ ِيه ِمن ِعر ِ
ض ِه إَِّال َخ َذلَهُ َّ
اَّللُ ِيف َم ْو ِط ٍن ُُِي ُّ
ص ُر ُم ْسلِماً
تُ ْن تَ َه ُ
ب فِ ِيه نُ ْ
ص َرتَهَُ .وَما م ْن ْام ِر ٍئ يَ ْن ُ
ُ َْ َُ ُ
ْ ْ
ض ِه وي ْن ت ه ُ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ص َرهُ َّ
ص َرتَهُ».
اَّللُ ِيف َم ْو ِط ٍن ُُِي ُّ
ب فِ ِيه نُ ْ
ص فِ ِيه م ْن ع ْر ِ َ ُ َ َ
ك فيه م ْن ُح ْرَمته إَِّال نَ َ
ِيف َم ْوط ٍن يُ ْن تَ َق ُ
ي أ َُّم ٍة
إ ّن يف فقه القضاء اإلسالمي وسائر األحكام الشرعية ما يكفي لتكون أمتنا كما أراد هللا سبحانه هلا ﴿ َخ ْ َ
ت لِلن ِ
نهاج النُّبُ َّوةِ» ،فتكون احلقوق
بشر هبا رسول هللا ﷺِ « :خ َالفَةً َعلَى ِم ِ
أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس﴾ ،وتكون لنا دولة كما ّ
مصونة للجميع ال يطاهلا االستثناء وال يقرهبا احليف ولو قليال ،بل تطبق األحكام ابلعدل على احلاكم واحملكوم
والضعيف والقوي ،بال أدىن متييز ،فيكون الناس فيها كأسنان املشطَ « ،ال فَ ْ ِ
رب َعلَى أَ ْع َج ِم اٍي َوَال لِ َع َج ِم اٍي
ض َل ل َع ٍِا
ب َوَال ِلَ ْمحََر َعلَى أَ ْس َو َد َوَال ِلَ ْس َو َد َعلَى أَ ْمحََر إِالَّ ِابلتَّ ْق َوى» كما قال رسول هللا ﷺ.
َعلَى َع َرٍِا
وجل ،وإ ّن
لسن القوانني الظاملة املخالفة لشرع هللا ّ
فاحلذر احلذر أيّها القضاة ،إ ّن من الساسة من يستدرجكم ّ
عز ّ
منهم من يريد استخدامكم لتثبيت سلطته ،و ّأما حنن يف حزب التحرير فندعوكم إىل احلكم ابإلسالم وهو العدل الذي
ِ
أمر به اّلل عز وجل﴿ :إِ َّن هللا يْمرُكم أَن تُ َؤدُّوا ْالَم َاَن ِ
ني الن ِ
َّاس أَ ْن َحتْ ُك ُمواْ ِابل َْع ْد ِل إِ َّن
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُم بََْ
َ
ّ ّ
َ َ ُُ ْ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
عز الدنيا واآلخرة.
هللاَ نع َّما يَعظُ ُكم بِه إِ َّن هللاَ َكا َن ََسيعاً بَصياً﴾ ،فاستجيبوا ألمر ربّكم تنالوا ّ
تونس يف الثامن من ذي القعدة 1443ه املوافق لـ  07جوان 2022م.
املكتب اإلعالمي ْلزب التحرير
يف والية تونس
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