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 بالغ عن حزب اهلل تونس

 عن الوكاالت األجنبية  التونسية اإلعالمحق الرد حول ما تناقلته وسائل 

 رفض وحول بالغ رئاسة الحكومة من كونه ليس، من أخبار ليس من مصدرها

 

لنا الحق . /  كون حزب اهلل تونس هو متشدد وعنيف / ما تداولته بعض وسائل االعالم التونسية

 .//بين بني آدم اباعالمهم أننا حزب ندع إلى الحب باعتبارها من أفضل ما دعانا اهلل اليه لنشره

 .يجب عليك أن تحب عدّوك من بني آدم أكثر مما يحب نفسه: ولنا شعار يقول

قد تعهد في القرآن هو و. في القرآن هو إبليس الوحيد وعدونا  .آدم في األرض أبناءذلك ألننا كلنا 

ونحن كوننا أبناء آدم وعلى عهده مع اهلل نسعى لمقاومة  . جهنمى لإيدخل بني آدم  بأن يسعى حتى 

يعني حزب اهلل تونس مهمتوا . لجنةمن أبناء آدم إلى اباذن اهلل أكثر ما يمكن  لندخلوا إبليس 

 .ونشر الحب بين الناس. رمحاربة إبليس وهذا ال يكون اال بالفك

وهو  اطبيب حينها يجب علي أن أعتبر نفسي. وغيري خاطئ  اعتبرت نفسي صحيحايعني لو 

ألن مهمته البحث والعمل على إيجاد  ؟ مستحيل طبيب يضرب مرض هل سمعت يوما . مريض 

 . //المريضيتعافى العالج المناسب حتى 

. هال يقصينا من العمل معو. طبيب ويعتبرنا مرضى يكون ه أننطلبوا من مخطئينيعتبرنا  منكذلك 

 .الدواء المناسببحث لنا عن ويحاول ي

 . نعتبرها على شفا حفرة من البالءهكاكا انجموا نعيشوا في مجتمعنا على خاطر حسب قرءتنا 

حتى نحنا السنة نؤمنوا ... نذكر أن اسم حزب اهلل موجود في القرآن وموش حكر على الشيعة 

 .بالقرآن

وكوني شاذلى الطرقة والهوى أتمنى . كذلك اهلل هو لفظ الحب والمحبة ورمز الفضل عند الصوفية

 .أن نحقق بهذا الحزب فكرة المدينة الفاضلة

ونحن حين نكون حزب  /  يعني حزب الرجل أنصار الرجل/  ثم لفظ الحزب في اللغة هي أنصار 

          . بعيد كل البعد في نشأته عن حزب اهلل لبنان كرذا الفوه. اهلل فنقصد أننا أنصار اهلل وهو ولينا

             .وهم يدعون الى والية الفقيه. ومقاومتها مادية. في أساسها. فهي حركة لمقاومة اسرائيل

ونحن ندع إلقامة الخالفة . قبل أن توّلد سلوك. ومقاومتنا فكرية. في حين نحن حركة لمقاومة إبليس

 .على منهاج النبوة

 إلى ما ذكرته الحكومة في وسائل االعالم  أعود   
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حيث أن في ردود الحكومة . ونقول بأنه رفض سياسي وليس قانوني. قالت بأنه ليس رفض قانوني

 4و  3قالت أن اسم واهداف حزب اهلل تونس تتعارض مع الفصل . إلى زعيم حزب اهلل تونس 

وعليه   //ية وضعناهم حرفيا ضمن أهداف الحزب لقانون األحزاب في حين أننا في المراسلة الثان

 . ال يمكن تالفي االخالالت المذكورة من طرف الحكومة لما ذكرناه

حتى لو . يمثل في لبنان حركة مسلحةكما . كما أن االسم في حد ذاته يرفض التطبيع مع إسرائيل

بحثنا في مراجع أهل الشيعة ثم بما توصلنا إليه . كانت أفكارنا ذات مرجعية سنية لتوحيد أهل السنة

الحكومة ألنه  ال يساعد فحزب اهلل تونس .على أساس الحبجميعا وذلك  فوجدنا ما يوحد الصفوف

إنطالقا من التوحيد بين حزب اهلل تونس السني وحزب اهلل لبنان . ينوي القيام بتوحيد السنة والشيعة

وعليه فالبعد المستقبلي . ن أخرىوال يخص طائفة دو. المحّمديتحت راية حزب اهلل . الشيعي

إال في إطار ما يسمح به القانون فخيرنا . لحزب اهلل هو الذي يقلق الحكومة وال يسمح له بالنشاط

 . النشاط السياسي المحلي وتنازلنا عن إسمنا مكرهين

في  جئنا لتغيير عقيدة التونسيين ونشرها. ونحن نعذر الحكومة في موقفها هذا ألننا حزب اديولوجي

 .الشارع التونسي

كما أن لدينا رابطة قوية بها مقياس . ولدينا طريقة مستقيمة. فنحن لدينا قاعدة فكرية واضحة

ولم يبق لهذا كله اال الشعب الحر الذي يشرفنا أن يتبناه ./ لألعمال ييسر عيش االنسان في الحياة

نوحد خاللها العالم االسالمي  .النبوةوذلك إلقامة دولة الخالفة على منهاج . للرقي بهذه البالد

 .//المضطهد ونزرع فيه حب الحياة والمدينة الفاضلة

        . 3122أكتوبر  33أن حزب اهلل تونس انطلق نشاطه يوم ////      في الختام أريد ان أشير 

 حزب اهلل"  اليوتيوبوكذلك على  .ويبنشر أفكاره في حلقات فيد الفيسبوكفي مواقع التواصل 

          .ثم تواجد في وسائل االعالم كفكر جديد في تونس جاء ليغير عقيدة التونسيين"     تونس 

تزامنت مع توزيع برقيات . في حوار صريح في قناة العالميةكان ذلك واضحا خالل شهر فيفير 

 .وأقراص ليزر يروج لها الحزب 3و  2حزب اهلل 

. عن نيتنا تقديم طلب تأشيرة رسمية للحكومة " لمغربا" أعلنا في جريدة  3123في شهر سبتمبر 

. وبعد االعداد قدمنا أول طلب في شهر فيفري ثم الثاني في شهر أفريل. للجهر بالعقيدة الجديدة

قمنا بتنازالت ورضخنا للحكومة لعلها ال . ولما تأكدنا من استحالة النشاط بتلك الفلسفة وذلك االسم

 .حزب متواجدة بتونس 271تعارض في اضافة حزب الى 

فإننا نعلن أن حزب اهلل هو حزب األمة طبقا . فكما أن االتجاه االسالمي هو حزب النهضة اليوم

 .والداعمة لمبادئ الجمهورية وحرياتها. الحارسة للديمقراطية. للقوانين التونسية

 خادم حزب اهلل تونس 

 سيف الدين العجيليالفقير إلى ربه 


