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بٌان صحفً

التدخالت الخارجية :جريمة دولة هشة ووسط سياسي عفن
فً ظل العبث العلمانً ،أصبحت تونس أكثر من أي وقت مضى مرتعا للتدخالت الخارجٌة ومسرحا
للصراعات الدولٌة ،فقد صوت البرلمان األوروبً ٌوم الخمٌس  21تشرٌن األول/أكتوبر على قرار بشأن
األوضاع فً تونس دعا فٌه إلى العودة السرٌعة لمؤسسات الدولة والدٌمقراطٌة واستئناف النشاط البرلمانً،
واحترام دستور  2014وإعالن خارطة طرٌق واضحة وإعادة إطالق حوار وطنً شامل ،ووضع حد
للمحاكمات العسكرٌة للمدنٌٌن وضمان المساواة فً الحقوق بٌن المرأة والرجل فً جمٌع المجاالت بما فً
ذلك المٌراث.
وكانت قد سبقتها جلسة الخمٌس  14تشرٌن األول/أكتوبر بالكونغرس األمرٌكً حٌث اجتمعت اللجنة
الفرعٌة للشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا فً جلسة افتراضٌة تحت عنوان "وضع الدٌمقراطٌة فً تونس
والخطوات القادمة لإلدارة األمرٌكٌة تجاهها ،"!..حذرت خاللها من وضع الدٌمقراطٌة فً تونس وقالت إنها
"مهددة وفً خطر" ،دون أن ننسى الوفود األمرٌكٌة واألوروبٌة التً لم تتوقف عن زٌارة تونس وانتهاك
السفراء األجانب لسٌادة البالد ولقرارها السٌاسً.
ما كان ألرباب المكر الغربً أن ٌتدخلوا فً الشأن الداخلً التونسً لوال ضعف الطبقة السٌاسٌة (حكاما
ومعارضة) التً تعظم الغرب وتقر بهٌمنته على البالد وتستند فً وجودها إلٌه ،فعملٌات التحشٌد فً الساحات
التً ٌقوم بها حكام ما قبل إجراءات  25تموزٌ/ولٌو وما بعدها ،إنما هً رسائل للدوائر الغربٌة لكسب دعمهم
فً رجوع طرف أو بقاء آخر فً الحكم ،حتى الرئٌس قٌس سعٌد الذي عارض هذه التدخالت ،إنما عارضها
ألنها لم تكن لصالحه ،فقد كان أول من فرط فً سٌادة البالد عندما دعا سفراء االتحاد األوروبً المعتمدٌن
بتونس فً  23شباط/فبراٌر  2021وحدثهم عن عدم االستقرار السٌاسً فً تونس ،كما طمأن الرئٌس
الفرنسً إٌمانوٌل ماكرون فً  2تشرٌن األول/أكتوبر أن حكومة جدٌدة ستتشكل خالل أٌام وأن حوارا وطنٌا
سٌنطلق قرٌبا ،ما ٌعد فً األعراف الدبلوماسٌة تفرٌطا فً سٌادة البالد.
لقد كشفت هذه التدخالت نظرة الغرب لتونس على أنها محمٌة تابعة لنفوذه ال ٌجوز أن تخرج عن الخط
السٌاسً المرسوم لها ،كما كشفت أن الصراع بٌن الطبقة السٌاسٌة (حكاما ومعارضة) لٌس سوى صراع
دولً على النفوذ بأدوات محلٌة ،لذلك فإننا فً حزب التحرٌر ال نعنً أنفسنا بهذه الطبقة السٌاسٌة سواء من
كان من أتباع نظام الحماٌة الفرنسٌة أو من كان من أتباع الرعاٌة اإلنجلٌزٌة أو األمرٌكٌة ،ألن معركتنا
الحقٌقٌة هً مع االستعمار نفسه ،ونحن نعمل على قلعه من جذوره قلعا ال ٌعود بعده أبدا بعملٌة تغٌٌر شاملة
تشمل هدم المنظومة التً فرضها علٌنا ،وإقامة حكم راشد على أساس اإلسالم ،وهذا التغٌٌر ٌطال الدستور
والسٌاسات وتغٌٌر الوسط السٌاسً العمٌل واألجهزة التً تحمً النظام.
ض ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء َب ْعض َو َمن َي َت َولَّ ُهم
ارى أَ ْولِ َيا َء َب ْع ُ
ص َ
قال تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا َال َت َّت ِخ ُذوا ا ْل َي ُهودَ َوال َّن َ
ّللا َال َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِمِينَ ﴾.
ِّمن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم إِنَّ َّ َ
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