المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
والية تونس
الثالثاء 02 ،ربيع اآلخر 1442هـ

2020/11/17م

رقم اإلصدار17 / 1442 :

إعالن صحفي

ال ُح ُكو َم ُة ُت َم ِّد ُد غلق المساجد إِ ْم َعانا ً في محاربة دين هللا
ضن ُع َرى اإلِ ْس َال ِم ُع ْر َو ًة
عن أبي أُمامة الباهلي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ « :ل ُت ْن َق َ
ض ْت ُع ْر َو ًة َت َ
الص َالةُ».
اس بالتِي َتلِي َهاَ ،وأَولُ ُهن َن ْقضا ً ال ُح ْك ُم َوآ ِخ ُرهُن َ
شب َث ال َن ُ
ُع ْر َو ًةَ ،ف ُكل َما ا ْن َت َق َ
لقد بلغ حكام تونس في جُرْ أَت ِِه ْم على دين هللا مبلغا عظيما؛ فبعد إقصائهم اإلسالم عن الحكم ،و َت ْغيِيبِ ِه ْم َشرع هللا
الحنيف عن الدولة والمجتمع ،ومحاربتهم اإلسالم تحت مسمى محاربة اإلرهاب ،ها هم اليوم ينقضون ما تبقى من
شعائر اإلسالم ،بغلق المساجد ومنع ال ُج َم ِع والجماعات بدعوى الحد من َع ْدوى وباء كورونا ،وهو ما ي َُعد من أشد
الظلم في دين هللا ،فالمساجد بيوت هللا ال يملك أحد إغالقها مهما كانت الظروف ،فكيف إذا كان االستهداف مقصودا
الح َيا ِت َّي ِة
ل َِع ْي ِنهِ؟! فقرار الحكومة في  29تشرين األول/أكتوبر  2020استهدف غلق المساجد دون مُعظم األنشطة َ
األخرى ،وهو ما يؤكد أن وباء كورونا أصبح شماعة للقضاء على ما تبقى من شعائِر اإلسالم؛ إِذ كيف لعاقل أن
يصدق أن الحكومة تبحث عن سالمة الناس بغلق المساجد في الوقت الذي تسمح فيه بتجمعهم أمام اإلدارات العمومية
وفي وسائل النقل والمساحات التجارية الكبرى والخمارات وغيرها؟!! ثم ألم يلتزم رواد المساجد بإجراءات السالمة،
َفلِ َم لم تستثنهم الحكومة من هذا اإلجراء كما استثنت غيرهم؟!! أم أنَّ اإلسالم هو الحلقة الضعيفة في هذا البلد؟!!
أيها األهل في تونس:
إن دعاوى الحكومة بالحرص على سالمتكم من عدوى الوباء محض هراء وضحك على الذقون وحجج كاذبة ما
عادت تنطلي على أحد ،وإن تمديدها غلق المساجد إلى غاية  6كانون األول/ديسمبر 2020م بالرغم من االحتجاجات
على َغ ْلقِ َها وم َ
ُطالَ َبة َ
ح َها ،يُؤك ُد أنَّ الحكومة ماضية في غيها رغم معارضة الناس إلجراءاتها اآلثمة.
ين ِب َف ْت ِ
الخي ِر َ
وإ َّننا في حزب التحرير /والية تونس َن ْدعُو:
 -1أصحاب القرار أن يرعووا عن غيّهم ويثوبوا إلى رشدهم ويتقوا هللا ربهم ويتداركوا أمرهم بالمسارعة إلى
اس ُم ُه
سا ِجدَ ِ
هللا أَن ُي ْذ َك َر فِي َها ْ
فتح بيوت هللا وإعالن توبتهم عن هذا الجرم العظيم ،قال تعالىَ ﴿ :و َمنْ أَ ْظ َل ُم مِمن م َن َع َم َ
س َعى فِي َخ َر ِاب َها أولئك َما َكانَ َل ُه ْم أَن َيدْ ُخلُوهَا إِال َخا ِئفِينَ َل ُه ْم فِي ال ُّد ْن َيا خ ِْزي َو َل ُه ْم فِي ْاآلخ َِر ِة َع َذاب َعظِ يم﴾.
َو َ
 -2األئمة واألئمة الخطباء أن يتقوا هللا ،فيفتحوا المساجد ،وال يشاركوا أحدا هذا اإلثم .يقول صلى هللا عليه وسلم:
وق فِي َم ْعصِ َي ِة ا ْل َخال ِِق».
« َال َط َ
اع َة لِ َم ْخلُ ٍ
 -3سائر األمة ،أن تبرأ إلى هللا من هذا المنكر ،وليعمل كل بما استطاع على حمل المسؤولين على الرجوع عن
هذا الجرم العظيم.
اس َت ِجي ُبوا ِ ِ
هللا َي ُحول ُ َب ْينَ ا ْل َم ْرءِ
ول إِ َذا دَ َعا ُك ْم لِ َما ُي ْح ِيي ُك ْم َو ْ
لِل َولِلر ُ
قال تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الذِينَ آ َم ُنوا ْ
س ِ
اع َل ُموا أَن َ
َو َق ْل ِب ِه َوأَن ُه إِ َل ْي ِه ُت ْح َ
ش ُرونَ ﴾.
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