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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 آيات االفتتاح
ُى﴿

َ
أ ْد  َظَ َل ي  َ ٌَ ِدي  ْٓ َح  ُ َّلله يَِِّاٍت َوا َت ٌُّ َاٍت  ي آ ٍم َزْْلَا  ي لِ َخ ْص ٌُّ ٍط  ا ِِصَ ََِل  إ ا  46اء  ِه ٌَ آ َن  ُٔ ل ٔ ُل َي َو

ا ٌَ َِم َو ل ِد َذ ْػ َب  َ ِ ٌّ  ً ُٓ ْ ِ ِ ٌّ ٌق  ي رِ َّله ـَ َٔ َخ َح ًه  ُث ا  َِ ْػ َط
َ
ِل َوأ ٔ رهُش ل ِا ب ِ َو َّلله ِا ََ  ة ِ ِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ا ِا ة َِم  ه ىَ ْو

ُ
 4أ

ََِل  إ ٔا  ُغ ُد ا  ا ـَ ِإَوَذ إَِذ  ًْ ُٓ َِ ْ َي ة  ًَ ُل ْح ِِلَ  ِ ِِل ٔ ِ َورَُش َّلله َن ا ٔ رُِؽ ْػ ٌُّ  ً ُٓ ْ ِ ِ ٌّ ٌق  ي ًُ  4رِ ُٓ ه ل  َ َُل ي ن  ِإَو
 ََ ِ ِ ِغ ْذ ٌُ  ِ ّْ َِِل إ ٔا  ُ ح

ْ
َأ ي قُّ  ْْلَ ُ  49ا َّلله ا َؿ  ا ِي َي ن 

َ
أ َن  ٔ اـُ ا َ ََ ْم 

َ
أ ٔا  ُ ة ا َا ح اْر ِم 

َ
أ  ٌٌ َر ا ٌه  ً ِٓ ِ ب ٔ يُ ِِف كُ

َ
أ

َِم  ه ىَ ْو
ُ
أ َْو  ة ُِلُ  ٔ ًْ َورَُش ِٓ ْ ي يَ َن  َغ ٔ ٍُ ِ ل ا ظه ى ا  ًُ ُْ50  ِ َّلله ا ََِل  إ ٔا  ا ُغ ُد ا  إَِذ  ََ ِ ِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ا َل  ْٔ َن كَ ََك ا  ٍَ ِجه إ

َن  ٔ ُِح ي ْف ٍُ ْ ل ا  ًُ ُْ َِم  ه ىَ و
ُ
ا َوأ َِ ْػ َط

َ
ا َوأ َِ ْػ ٍِ َش ٔا  ُ ل ٔ ُل َح ن 

َ
أ  ًْ ُٓ َِ ْ َي ة  ًَ ُل ْح ِِلَ  ِ ِِل ٔ ِع  51َورَُش ُِط ي  َ ٌَ َو

ِ ـَ  ّ ْل خه َي َ َو َّلله ا َض  ْخ َي َِلُ َو ٔ َ َورَُش َّلله َن ا ُِزو ن ا َْف ى ا  ًُ ُْ َِم  ه ىَ و
ُ
ًْ  52أ ِٓ ِ ُ ا ٍَ ْح

َ
أ َد  ْٓ َج  ِ َّلله ِا ة ٔا  ٍُ َْص ك

َ
َوأ

َن  ٔ يُ ٍَ ْػ َت ا  ٍَ ِ ة رٌِي  ت َخ  َ َّلله ا ِنه  إ ٌث  ُروـَ ْػ ٌه ٌث  َغ ا َط ٔا  ٍُ ِص ْل ُت ّّل  و  َه كُ رُُج ْخ َِلَ  ًْ ُٓ َت ْر َم
َ
أ  َْ ِ ه ْو  53ىَ ا كُ

ا ْٔ ىه َٔ َ ح ِن  إ َل ـَ ٔ رهُش ل ا ٔا  ُػ ي ِط
َ
َ َوأ َّلله ا ٔا  ُػ ي ِط

َ
ن  أ ِإَو  ًْ ُخ ْا ي ِ ُحّ ا  ا ٌه  ً ُْل ي يَ َو وََغ ِ ُحّ ا  ٌَ  ِ ّْ ي يَ َغ ا  ٍَ ِجه إ ـَ

 َُ ِ ت ٍُ ْ ل ا ُغ  ال ْْلَ ا ِّله  إ ِل  ٔ رهُش ل ا لََعَ  ا  ٌَ ُدوا َو َخ ْٓ َت ٔهُ  ُػ ي ُِط ًْ  54ح ُل ِ ا ٌِ ٔا  ا ُِ ٌَ آ  ََ ا ي ِ َّله ا  ُ َّلله ا َد  وََغ
خْ  َخ ْش ا ا  ٍَ َن  ٌِ ْر

َ
أل ا ِِف   ً ُٓ ِه َِف ي ْخ َخ ْص يَ ىَ ِت  ا ِْلَ ا ػه ل ا ٔا  يُ ٍِ ََنه وََغ ّهِ ٍَ َِلُ ًْ َو ِٓ ِ ْي ت َق  َ ٌِ  ََ ي ِ َّله ا َؿ  يَ

ِب  َن  ٔ ُك ُْْشِ ي ّل  َِِن  ُ ُدو ُت ْػ َح ا  ًِ ٌْ َ
أ  ًْ ِٓ ِ ْٔـ َخ ِد  ْػ َب  َ ِ ٌّ  ً ُٓ َْله ّدِ َت َِلُ ًْ َو ُٓ َ ل َََض  ح اْر ي  ِ َّله ا  ًُ ُٓ َِ ي دِ  ًْ ُٓ َ  ل

لُ  ِش ا َْف ى ا  ًُ ُْ َِم  ه ىَ و
ُ
أ َِم ـَ ل َد َذ ْػ َب َر  َف َك  َ ٌَ ا َو ًْئ ي َن َط ا 55ٔ ٔا  ٍُ ِي ق

َ
ةَ َوأ ََك زه ا ل ا ٔا  ُا ح آ ةَ َو ال ا ػه ل

َن  ٔ ُرَْحُ ح  ًْ ُل يه َػ ىَ َل  ٔ رهُش ل ا ٔا  ُػ ي ِط
َ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التمهيد
 

 الذي ال دين إال دينو، وال شرع إال شرعو وال حكم  احلمد
إال حكمو وال ىًدى إال ىداه، ونصمي ونسمم عمى سيدنا وقائدنا 
وقرة أعيننا وىادينا إىل ا زلمد صمى ا عميو وعمى آلو وصحبو 

 .وسمم تسميما كثًنا

المهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعو وأرنا الباطل باطال وارزقنا 
 ..تنابو، وبمداج

برسالة اإلسالم وىذا الدين  منذ بمث ا جل وعال زلمدا 
يف صراع مع الكفر والباطل؛ صراع فكري عقائدي وصراع مادي 

دولة  -باجلند والسالح إىل أن ىدم الكافر ادلستممر دولة اإلسالم 
ولمل من أبرز قضايا  ،فازداد الصراع الفكري شراسة -فة اخلال

اليت حاول الكافر ادلستممر الممب عمى أوتارىا: الصراع الفكري 
ىذه القضية اليت أسالت الكثًن من احلرب؛ وخصصت  -قضية ادلرأة 
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ذلا ادلنابر وأسّست ذلا مجميات ومنظّمات بدعوى الدفاع عن حقوق 
 ادلرأة والنضال لموصول إىل مساواة مطمقة بٌن الرجال والنسا .

خططات والسمي اجلاد وذلذا األمر وجب الوعي عمى ىذه ادل
 لكشف خبثها وغاياهتا.

ويف ذلك السياق اندرجت الندوة السياسية اليت قدمتها شابات 
"أية مساواة يريدون؛ وأي دستور  بمنوان حزب التحرير يف تونس

لتمكس وعي ادلرأة ادلسممة عمى حقيقة  ٕٗٔٓ/ٗٓ/ٕٔنريد" يوم 
لضو  أيضا عمى ما يسمى بقضايا ادلرأة من مساواة وغًنىا ولتسمط ا

 القضية احلقيقة وادلصًنية اليت ال بد لممرأة من االشتغال هبا.

لقد ُعرج يف الندوة عمى واقع احلياة السياسية ادلوبو  بالممالة 
والتبمية واخلضوع واخلنوع واسُتنكرت فيها دعوة ادلرأة لممشاركة 

دستور  بفاعمية يف مثل تمك احلياة. فهل ادلرأة ترنو دلساواهتا مبن أقر
االستممار والكفر؟ أم أهنا ترنو دلساواهتا بأشباه الرجال الذي ػلنون 
جباىم لمغرب ذال وىوانا؟؟ أم أهنا ترنو دلساواهتا مبن صفق طويال يف 

 اجملمس التأسيسي لدستور صيغ بامال ات األسياد؟؟

إن ادلرأة ادلسممة ترى ادلساواة احلقيقية يف تنافسها مع الرجل  
 لمل أمانة اإلسالم المظيم سميا لنيل مراضاة ا كفرسي رىان يف

 وما دون ذلك ال غلدر أن يكون قضية حتممها أو تميش ذلا.
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وواضحت إحدى مداخالت الندوة دور األسرة يف تنشئة رجال 
رويبضات تافهٌن حيث إن مفاىيم اإلسالم  والدولة أفذاذ ال عمال  

يا يأىب الظمم والضيم ما تممر قمبا قط إال وجممتو سياسيا قائدا واع
 واخلنوع واخلضوع.

خالصة القول أن شابات حزب التحرير / تونس أعمّن من 
خالل تمك الندوة رفضهن ادلشاركة يف تثبيت االستممار فكرا 
وتشريما واختطافا لمحياة الّسياسّية حتت شمارات مغموطة من قبيل 

لمميا". كما "ُمشاركة ادلرأة يف الممل الّسياسّي وتقّمدىا لممناصب ا
رفضن إحلاقهّن مبن خضع لمظّمم وإلمال ات الغرب حتت شمار 
"ادلساواة". ودعون اجلميع رجاال ونسا  ألن يكون الممل الّسياسّي 
تنافسًا إلقامة اخلالفة الرّاشدة عمى منهاج الّنبّوة ال مشاركة أو 

 ُمساواة يف استاضا  االستممار.

ربت كثًنات عن ولقد كان تفاعل احلضور جّد طيب إذ ع
 رغبتهن يف الممل السياسي عمى أساس اإلسالم.

 أم رحمة                               
 حزب التحرير في تونسل القسم النسائي 
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 المقدمة
 ة(متمج)

 
احلمد  رب المادلٌن الذي أنمم عمينا بنممة اإلسالم، والصالة 

ومن تبمهم وعمى آلو وصحابتو،  والسالم عمى رسول ا 
 بإحسان إىل يوم الدين.

نيسان/أبريل  ٕٔعقدت شابات حزب التحرير / تونس يف 
ندوة نسائية ناجحة بمنوان: "أي مساواة يريدون؟ وأي  ٕٗٔٓ

دستور نريد؟". وعاجلت الندوة كيف غلب أن تتمامل النسا  يف 
تونس مع دعوات ترسيخ ادلساواة ادلطمقة بٌن اجلنسٌن يف الدستور 

لمبالد الذي أقره بردلاهنا. ىذا الكتيب ػلتوي عمى الكممات  اجلديد
 اليت ألقيت يف ىذا احلدث ادلهم.

لقد َسوَّقت احلكومات الغربية المممانية وادلؤسسات واحلركات 
النسائية عمى مدى عقود من الزمن الكذب عمى المامل اإلسالمي، 

المادلية اليت  إذ قد سوَّقوا لو أن "ادلساواة بٌن اجلنسٌن" ىو القيمة
غلب أن يتبناىا اجلميع كوسيمة لرفع مكانة ادلرأة، وحفظ حقوقها، 
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وحتسٌن حياهتا. وبالتايل، مت إدخال ىذا ادلفهوم الذي ػلدد بأنو 
غلب أن يكون لمرجل وادلرأة نفس احلقوق، واألدوار، وحرية االختيار 

القائمة يف  يف احلياة، ومت إدخالو يف ادلماىدات الدولية وقوانٌن الدول
المامل اإلسالمي وغًن اإلسالمي عمى حد سوا . لقد فراضوا ذلك 
عمى شموهبم، وروجوا لو عمى أنو "الرصاصة الفضية" اليت ؽلكن من 
خالذلا مماجلة القهر والظمم الذي تواجهو ادلرأة عمى الصميد المادلي، 
ودعوا بأن يكون ىذا ادلفهوم ىو ادلقياس دلدى جودة تمامل الدول 

 ع نسائها.م

إن اإلسالم يرفض بشكل قاطع "ادلساواة بٌن اجلنسٌن" وال 
يمتربه قيمة عادلية. فاإلسالم ال ػلدد حقوق وواجبات الرجل وادلرأة 
بنا  عمى أساس ادلساواة أو بنا  عمى رغباهتم، وإظلا ذلك يتحدد بنا  

بمض احلقوق عمى األحكام اليت شرعها ا سبحانو وتماىل. ف
 يف التمميم واحلياة االقتصادية والسياسية يف اإلسالم والواجبات

وغًنىا يتساوى فيها الرجال والنسا ، ولكن بمضها اآلخر ؼلتمف 
فاألحكام ادلتممقة بالنظام االجتماعي فيها الرجال عن النسا ، 

واألسرة عمى سبيل ادلثال، جتمل ىناك فرقًا وااضًحا يف األدوار 
يمترب اإلسالم أن واجب الرجل أن واحلقوق بٌن اجلنسٌن. فمثاًل 
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يكون الوصي عمى أسرتو وادلميل ذلا، وادلرأة تُ ْمترب أهنا ربة البيت 
وادلربية ألطفاذلا. وعالوة عمى ذلك، إن مفهوم "ادلساواة بٌن 
اجلنسٌن" ىو مفهوم مستوحى من ادلفاىيم الغربية األجنبية جا ت 

، واالقتصادية، نتيجة لمظمم وغياب احلقوق األساسية التمميمية
والقانونية، والسياسية اليت ُحرِمت منها النسا  يف ظل األنظمة الغربية 
المممانية الواضمية. وىذا التاريخ الذي قد ساعد عمى تشريع مثل 

قد كفل اإلسالم صيانة لحلقوق ال ؽلت لإلسالم بأية صمة. ىذه ا
يف  اليت أنشأىا النيب زلمد  سالميةاإلدولة الحقوق ادلرأة يف 

ادلدينة ادلنورة، وقد مت تطبيقها عمى مدى قرون يف ظل دولة اخلالفة. 
وبالتايل فإن ىذا ادلفهوم يتناقض مع ثقافة أىل تونس وسائر 
ادلسممٌن، فممتقدات ادلسممٌن الراسخة، وتراثهم، وتارؼلهم قد 
انبثقت عن اإلسالم فهو من صاغها. وذلذا السبب فإن ماليٌن 

رفضن ىذه ادلثل والقيم يى مستوى المامل ا  ادلسممات عمالنس
اإلسالم وقيمو وأحكامو كطراز لمميش، وَيْسمٌن  يردنو  ،الغربية

لتشكيل ادلشهد السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف بالدىن بنا  
 عمى ىذه ادلمتقدات والقيم واألحكام.
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"ادلساواة بٌن اجلنسٌن" قد فشمت يف الوفا  بوعودىا نظرية إن 
يف سبيمها ألكثر الغربية وغًنىا عمى الرغم من نضال ادلرأة لمنسا  
وعمى الرغم من المدد الكبًن من قوانٌن ادلساواة بٌن  ،من قرن

 ىذه الدول إال أناليت ُشّرعت عمى مدى عدة عقود، و اجلنسٌن 
تماي من مستويات وبائية من المنف، والتحرش اجلنسي،  الغربية

ة. وعالوة عمى ذلك، فقد أثقل ىذا واالغتصاب، والتمييز اضد ادلرأ
ادلفهوم كاىل ادلرأة بإلزامها بواجبات الرجل، مثل أن تكون ممياًل 
مساويًا لمرجل لإلنفاق عمى أسرهتا، ويف الوقت نفسو سمبها امتيازىا 
يف أن يقوم الرجال اارم باإلنفاق عميها أو أن تتوىل الدولة ذلك. 

قد ترك عدًدا كبًنًا من وشكل ىذا شكاًل من أشكال القمع، ف
النسا  بال نفقة، أو قد ااضطررن لمكفاح وحدىن من أجل توفًن 
لقمة الميش ذلن وألسرىن. كما أن مفهوم ادلساواة بٌن اجلنسٌن قد 
أاضر بسالمة ونزاىة األسرة، وذلك بسبب التوتر يف احلياة الزوجية 

. وقد احلاصل بٌن الزوجٌن نتيجة لمتنازع حول احلقوق وادلسؤوليات
أسا  ىذا ادلفهوم أيًضا حلقوق األطفال الذين غالًبا ما يتم تربيتهم يف 
احلضانات ومراكز الرعاية نتيجة لممل األمهات بسبب الضغوط 
االقتصادية أو االجتماعية اليت حتدد صلاحهن عمى أساس حتقيق 
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ادلساواة مع الرجال يف الممل بداًل من القيام بدورىا احليوي يف تنشئة 
ال ادلستقبل. وقد ُنِسَب ذلذه القضية ارتفاع ادلشاكل النفسية أجي

والسموكية، ومشاكل التممم بٌن األطفال والشباب وادلراىقٌن يف 
سلتمف الدول الغربية مثل السويد اليت ىي من بٌن الدول األعمى، 

 عمى مستوى المامل، يف مؤشرات ادلساواة بٌن اجلنسٌن.

قد دمرت أيًضا بنية األسرة  إن قضية ادلساواة بٌن اجلنسٌن
ادلسممة من خالل هتميش مفهوم األمومة وتقويض نظرة اإلسالم 
لمدور األساسي ادلهم لممرأة كأم وزوجة. فاإلسالم يفرض عمى 
النسا  أدا  واجباهتن األساسية كممممات ألطفاذلن، وكمربيات 
لألجيال اليت ستشكل رجال ونسا  الدولة يف ادلستقبل بشخصياهتم 

إلسالمية ادلتميزة، وبكوهنم عباًدا سلمصٌن  سبحانو وتماىل، ورعايا ا
صاحلٌن ؼلدمون دولتهم ويتجسد فيهم السموك الراقي وتتمثل فيهم 
األخالق احلميدة. وبذلك ستكون ىذه األجيال مصدر اخلًن 
جملتمماهتا، وناًرا حترق الفساد والظمم، ولماة ذلذا الدين، ولممًة 

ية، وُىم من سيحمل َىمَّ األمة واجملتمع، وتتجسد لمدعوة اإلسالم
 فيهم صفات قادة اإلنسانية مجما .
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إال أن اإلسالم قد فرض عمى ادلرأة كذلك، باإلاضافة ذلذا الدور 
احليوي، بأن تكون ناشطة سياسية يف رلتممها، فتحاسب احلكام، 
 وترعى شؤون الناس وفًقا ألحكام اإلسالم، وتقف أمام الظمم والقهر

والفساد، وتأمر بادلمروف وتنهى عن ادلنكر. واليوم، فإن ادلرأة أيًضا 
تممب دوًرا حيويًا يف الممل عمى حتقيق نظرة سياسية جديدة لبالد 
ادلسممٌن، وىي تستند إىل المقيدة اإلسالمية وحدىا. وكما دل 
الواقع يف الدول يف مجيع أضلا  المامل، فإن حتسًنا حقيقًيا يف حياة 

يف ادلنطقة لن يتحقق من خالل تبين الدساتًن واألنظمة الناس 
القائمة عمى وجهة النظر المممانية اخلاطئة اليت فشمت يف حفظ 
االحتام واألمن والرخا  لمناس يف الشرق والغرب. ولن يتجسد 
مستقباًل أكثر إشراقًا لممرأة يف المامل اإلسالمي من خالل التمسك 

قابمة لمتطبيق، مثل ادلساواة بٌن بأفكار قد فشمت عممًيا وغًن 
اجلنسٌن يف نظر القانون. غلب أن يواضع حد لمتجارب ادلستوحاة 
من ادلفاىيم األجنبية الغربية اخلاطئة. ومل يقدم مفهوم ادلساواة بٌن 
اجلنسٌن نفسو شيًئا سوى أنو كان سلدًرا لقضية النضال من أجل 

ة النسا  واألطفال. حقوق ادلرأة، وشكل يف رلممو ظمًما جتاه رفاىي
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وىو يشكل ممياًرا كاذبًا وُمَضماًل لتقييم التقدم والرفاىية يف حياة 
 النسا .

إن الدستور الذي يستمد بشكل كامل من اإلسالم يرفض كل 
األفكار الغربية واألجنبية، مبا يف ذلك ادلساواة بٌن اجلنسٌن، وىو ما 

والمامل اإلسالمي سيقدم تغيًنًا حقيقًيا يف حياة النسا  يف تونس 
برمتو. فالنظام االجتماعي يف اإلسالم ىو النظام الوحيد الذي غلمل 
واجبات وحقوق الرجال والنسا  أدوًرا تكاممية وليست تنافسية، شلا 
غلمل احلياة الزوجية واألسرية حياة متناسقة متناغمة. وىو ال يسمح 

عشوائية  لمرجال والنسا  بتحديد حقوقهم وواجباهتم بصورة أنانية
وفًقا لرغباهتم الفردية اليت ال تنتج شيًئا سوى االاضطراب والشقاق 
يف احلياة الزوجية ومسؤوليات الوالدين، ولكنو يوزع ادلسؤوليات 
واحلقوق بصورة عادلة وتماجل الواقع مماجلة صحيحة شلا يكفل اخلًن 

ة لمجميع، لمرجال والنسا  واألطفال. وتضمن قوانينو أن يُ ْنظر لممرأ
نظرة كرؽلة وتضمن كذلك بقا  النظرة ىذه مطبقة يف اجملتمع 
باستمرار؛ فيضمن أن تكون نفقة ادلرأة وأمنها مكفولٌن دائًما، 
ويضمن ذلا القيام بدورىا احليوي كأم وربة بيت وعرض غلب أن 
يصان عمى خًن وجو. وكل ىذا ال ؽلكن أن يتجسد عمى أرض 
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ليت تطبق أنظمة صحيحة من عند الواقع إال يف ظل دولة اخلالفة، وا
ا سبحانو وتماىل يف السياسة واالقتصاد والتمميم والقضا . وىذا 
يضمن أن تصبح مجيع احلقوق اإلسالمية اليت وىبها ا لممرأة واقما 
حقيقًيا يف حياهتا بداًل من الوعود الفارغة كما ىي احلال يف بقية 

 الدساتًن الواضمية اخلاطئة.

رفقة يف ىذا الكتيب تتمرض بشكل أوسع لبمض وادلقاالت ادل
 األفكار اليت وردت أعاله...

ن ويف اخلتام، فإننا ندعو النسا  ادلسممات لالنضمام إىل أخواهت
المظيم ليطبق من  يف حزب التحرير من أجل إعادة نظام اإلسالم

جديد يف بالد ادلسممٌن والذي بتطبيقو سينجحن يف احلياة الدنيا 
َ  ﴿األجر المظيم يف اآلخرة. قال تماىل: وػلصمن عمى  َّلله ٱ ِع  ُِط ي  َ ٌَ َو

نَ  و ُز ٮِٕ ٓا َف ىۡ ٱ  ًُ ُْ َم  ٰٓٮِٕ ا ىَ ْو
ُ
أ ـَ  ِ ّ ۡل خه َي َو  َ َّلله ٱ َض  ۡخ َي َو ۥ  َِلُ ٔ رَُش  [ٕ٘]النور: آية  ﴾َو

 

 د. نسرين نواز

 عضو المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
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 االفتتاح
 

ال شرع إال شرعو وال حكم احلمد  الذي ال دين إال دينو، و 
إال حكمو وال ىًدى إال ىداه، ونصمي ونسمم عمى سيدنا وقائدنا 
وقرة أعيننا وىادينا إىل ا زلمد صمى ا عميو وعمى آلو وصحبو 
وسمم تسميما كثًنا، المهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعو وأرنا الباطل 

 ...باطال وارزقنا اجتنابو، وبمد

 الدين وىذا اإلسالم برسالة  زلمداً  وعال جل ا بمث منذ
 مادي وصراع عقائدي فكري صراع ؛والباطل الكفر مع صراع يف

 دولة - اإلسالم دولة ادلستممر الكافر ىدم أن إىل والسالح باجلند
 أن ادلادي الصراع وكاد شراسة الفكري الصراع فازداد - اخلالفة
 الكافر حاول اليت الفكري الصراع قضايا برزأ من ولمل يندثر

 أسالت اليت القضية ىذه - ادلرأة قضية :أوتارىا عمى الممب ادلستممر
 ومنظمات مجميات ذلا وأسست ادلنابر ذلا وخصصت احلرب من الكثًن

 مطمقة مساواة إىل لموصول والنضال ادلرأة حقوق عن الدفاع بدعوى
 .والنسا  الرجال بٌن

 اجلاد والسمي طاتادلخط ىذه عمى الوعي وجب األمر وذلذا
 .وغاياهتا خبثها لكشف
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 لممرأة مساواة أيّة" ندوتنا تكون أن اليوم أردناىا وذلذا
 وعي لتمكس السياق ىذا يف مندرجةً " نريد؟ دستور أي يريدون؟

 وغًنىا مساواة من ادلرأة بقضايا يسمى ما حقيقةعمى  ادلسممة ادلرأة
 لممرأة بد ال اليت يةوادلصًن  احلقيقة القضية عمى أيضا الضو  ولتسمط

 .هبا االشتغال
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                                              الخيرات في التنافس
 العلمانيّ  االستعمار استرضاء في المساواة ال

 
إن احلمد  ضلمده ونستمينو ونستغفره ونموذ با من شرور 

و ومن يضمل ال مضل لمن يهده ا ف ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
ن زلمدا أإال ا وحده ال شريك لو و  ولإ الونشهد أ ،فال ىادي لو
 .عبده ورسولو

، ومبحمد ومنهجاً  وباإلسالم ديناً  ،ومشرعاً  راضينا با خالقاً 
  ًأما بمد .ودستوراً  ، وبالقرآن كتاباً ورسوالً  نبيا،  

 أخوايت الكرؽلات: السالم عميكن ورلمة ا وبركاتو:

َن ﴿ ٔ َُل ي ن 
َ

أ ًرا  ْم
َ

أ ُِلُ  ٔ رَُش َو  ُ َّلله ا ََض  كَ َِذا  إ ٍث  َِ ٌِ ْْ ُم ّل  َو  ٍَ ٌِ ْْ ٍُ ِ ل َن  ََك ا  ٌَ َو
الًّل  َؽ وه  َؽ ْد  َل َف َِلُ  ٔ رَُش َو  َ َّلله ا ِع  ْػ َح  َ ٌَ َو  ًْ ِ رِْ ْم

َ
أ  َْ ٌِ ةُ  رَِيَ ْْل ا  ًُ ُٓ َ ل

ا ًِ ِي ت  ﴿ ،[ٖٙ :األحزاب].﴾ٌُّ
َ

أ ٍر  َن َ َذ ٌِ ِت  ا ِْلَ ا لػه ا  ََ ٌِ ْو  ٍَ ْػ َح  َ ٌَ ََث َو ُ
ُ

أ ْو 
رًيا َلِ ُ َن  ٔ ٍُ يَ ْظ ُح َّل  َو َث  ِه ْْلَ ا َن  ٔ يُ ُخ َْد ي َِم  ه ا ىَ ْو

ُ
أ ـَ  ٌَ ٌِ ْْ ُم  َٔ ُْ  [ٕٗٔ :النسا ]﴾َو

ل وانوىي قضّيتُكّن يف ىذه احلياة واحدة: و نمم قضّيُتنا 
 اً واعتزاز  ولذلك فنحن نمّض بالنواجذ عمى إسالمنا فخراً  ؛مراضاة ا

 ؛زن كّل ما يمتاضنا باإلسالموقناعة؛ نقيس كل أمرنا باإلسالم ون
 ىو اإلسالم. ادلقياس وادليزانكل فكرة وكل دعوة وكل شأن في  ف
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وواضع فكرة ادلساواة يف ادليزان أمر ال مفّر منو لكل مسممة 
 ترجو رلمة ا وختشى عذابو.

 ورعايتهن ادلؤمنات عزائم لوال أنو الكافر الغرب أدرك لقد
 أن عمم كما ..الفاتح وزلمد ينالد صالح أمثال وجد دلا ادلباركة
 أدركوا فقد زلمد، ألمة ورفمة قوة مصدر زالت وما كانت تقواىنّ 
 بالد عمى ادلربرلة الرأمسالية الفكرية احلمالت فشنوا قوتنا مكامن

 ىدفاً  ادلسممة ادلرأة وكانت أبنائها، من ضٍ بم مبساعدة ادلسممٌن
 الصمييب مقولة ننسى أن ؽلكننا ال إذ احلممة، ىذه يف رئيسياً 

 احلجاب يُرفع مل ما البشرية حالة تستقيم ال" جالدستون ادلتمصب
 ."القرآن بو ويُغّطى ادلسممة ادلرأة وجو عن

 المظيم اإلسالم أمانة السوا  عمى والرجل ادلرأة لّمل قد ا إن
 ىذا ربّ  يا: يقول مجيما، ادلسممٌن عمى اإلسالم ؽلر القيامة ويوم

 إيفاء والّرجال الّنساء على واجبا كان ولذلك خذلني، ىذا رب يا نصرني،
ِف ﴿ حقها األمانة َِم  َو ل ِس  َذ ـَ ا َِ تَ َْي ي نَ  ـَ ٔ ُِص ـ ا َِ َخ ٍُ ْ ل  .﴾ا

 فهو ؛نوأش وإعال  الدين ىذا نصرة ىي ادلسممة ادلرأة فقضية
 لذلك الدين، يوم إىل وخسران فباطل دونو وما المادلٌن ربّ  من احلق

 وألقاىا األمانة لمل عن تقاعس مبن اواهتامس إىل ترنو ال فادلسممة
 االستممار دستور سنّ  مبن مساواهتا إىل ترنو ال ادلسممةو  ظهره؛ ورا 

 . ا رسول سّنة ومن القرآن من مستنبط دستور عن وأعرض
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 االستممار، مضاجع أقّضت يتال األّمة ثورة يف اآلن واآلن
 ادلصًنيّة قضّيتنا مفاصل بتحديد نصاهبا يف األمور نضع اآلن اآلن

 يُنادي من أين :ونسأل.  زلّمد أّمة المظيمة األّمة ىذه لتحرير
ساواة

ُ
 ؟احلقيقّية قضايانا من بادل

 ربّ  وحي باإلسالم احلكم وجوب من بذلك يُنادي من أين
َِذا ﴿: يقول وتماىل سبحانو وا المادلٌن؟ إ ٍث  َِ ٌِ ْْ ُم َوّل   ٍَ ٌِ ْْ ٍُ ِ ل َن  ََك ا  ٌَ َو

 ُ َّلله ا ََض  ًْ كَ ِ رِْ ْم
َ

أ  َْ ٌِ ةُ  ِرَيَ اْْل  ًُ ُٓ َ ل َن  َُلٔ ي ن 
َ

أ ًرا  ْم
َ

أ ُِلُ  ٔ رَُش َو : تماىل ويقول ،﴾ 
ِِف ﴿  ْ وا ُد ََيِ َّل  ًه  ُث  ًْ ُٓ َِ ْ َي ة َر  َج َط ا  ٍَ فِي َٔك  ٍُ ّهِ َ ُي  َ َّته َح َن  ٔ ُِ ٌِ ْْ ُ ي َّل  َِم  ّب َر اَل َو ـَ

ا ًٍ يِي َْص ت  ْ ٔا ٍُ ِ يّ َُص ي َو َج  ْ ي َؾ كَ ا  ٍه ّمِ َرًجا  َح  ًْ ِٓ ِص ُف ُ
َ

 ؟﴾أ
 عبث قضّية من الغرب نظرة وفق بادلساواة يُنادي من أين
 بل لمثّروات وهنباً  لمحّكام واختياراً  تشريماً  بالدنا يف االستممار

 ُسبحانو وا سبيال؟ لذلك االستممار وجد كّمما وتشريدا وتقتيال
ٌِ ﴿: فيقول ذلك عن ينهى وتماىل ْْ ٍُ ْ ل ا لََعَ   ََ ي ِرِ ـ ََْك ِي ل  ُ َّلله ا َو  َْػ ََي  َ ىَ ََ َو ِ ِ

الً  بِي  .﴾َش
ساواة يُنادي من أين

ُ
 احلّكام زُلاسبة من ادلوىومة المممانّية بادل

 مهيبة شٍ وجيو  ثقيمة صناعة ؛البالد قّوة مكامن يف تفريطهم عمى
 ذلك؟ كلّ  من ىم أين البالد؟ ألىل كرؽلة ورعاية

 بادلمروف األمر لوجوب تأصيمو من بذلك يُنادي من أين
 الممل يف متٌن مكٌن كأساس ،ونسا ً  الً رجا ادلنكر عن والّنهي

 :يقول وتماىل ُسبحانو وا فقط؟ ُمشاركة ال وجوباً  الّسياسيّ 
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نَ ﴿ ٔ ُِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ُت  َوا ا َِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ًْ  َوا ُٓ ُؾ ْػ ءُ  َب َا ِِل ْو
َ

ٍؼ  أ ْػ نَ  ۚ  َب و ُر ُم
ْ

َأ وِف  ي ُر ْػ ٍَ ْ ل نَ  ةِا ْٔ َٓ ْ ِ َي  َو
 َِ رِ  َغ َه ْ ِ ٍُ ْ ل نَ  ا ٔ ٍُ لِي ُي ةَ  َو اَل لَػّ نَ  ا ُٔ ح ْْ ُي ةَ  َو ََك َزّ ل نَ  ا ٔ ُػ ِطي ُي َّلَله  َو َِلُ  ا رَُشٔ َل   ۚ  َو و

ُ
َِم أ  ه

 ًُ ُٓ رَيَْحُ َّلَلُّ  َش ِنَّ  ۚ  ا َّلَله  إ زٌ  ا ي ِ ز ً َغ ِهي  .﴾َح
 

 ،الكريمات األخوات أيّتها
ساواة دعاة ُيصّفق أمل

ُ
 الّتأسيسيّ  داخل وقوفاً  بل طويالً  ادل

 ريّ االستمما الغرب إشراف مدى اجلميع يممم دستور باركةدل وخارجو
 تفاصيمو؟ تفاصيل عمى

 يف االستممار بتدّخل بالدنا يف ادلساواة دعاة يُرّحب أمل
 اجلميع ويتذّكر اإلسالمّي؟ المامل بالد ويف تونس يف السياسيّ  ادلسار
ستفزّة، الّدعوة تمك

ُ
 جنوب يف بالّتدّخل لفرنسا صرػلةً  دعوةً  ادل

 الرابطة" يسرئ نائبة كانت حقوقّية من وشّلن؟ ؟تونس أي ادلتوّسط
 حلقوق الدولية الفدرالية" رئيسة واآلن "اإلنسان حلقوق التونسية
 احلماية رجوع إىل دعت كيف تونس أىل فاستغرب ،"اإلنسان
 يف ٕ-فرنسا الفرنسية التمفزة يف مباشرة اذلوا  عمى لتونس الفرنسية

 ذلك قبل ُمنحت دلاذا فنفهم. ٕٔٔٓ نوفمربتشرين الثاي/
 عمى ذلك بمد حصمت ودلاذا ،المربّية المام رأةام فئة عن جائزة
 .ىوالند فرنسا رئيس من جائزة

 دستور مع احلال تكان كما الّتشريع يف الّتحّكم بمد واليوم
 منابر عمى من صراحة االستممار عودة إىل الّدعوة وبمد الّتأسيسّي،
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ساواة دعاة من اإلعالم
ُ
 رةوخطو  تغمغال األمر يزداد اليوم ادلوىومة، ادل

 يف ولمّنسا  مجيمهم لمنّ ّواب مباشراً  تأطًناً  االستممار دول بتأطًن
 .خصوصاً  الّتأسيسيّ 
 دمغجة عمى الماممة االستمماريّة ادلؤّسسات صدارة ويف
 احلكم برنامج" صلد المربّ  المامل ويف تونس يف والنّ ّواب الّسياسّيٌن

 لمربدلانيٌن المادلية ادلنظمة" ،"اإلظلائيّ  ادلّتحدة األمم لربنامج الّتابع
 بردلانيون" منظمة المربّ  المامل يف وفرعها(GOPAC)  الفساد اضد

" الربيطايّ  المرب الّشراكة صندوق" إىل باإلاضافة ،"الفساد اضد عرب
 ".لمّدؽلقراطّية الربيطانّية يستمنست مؤّسسة برنامج"و

 الّنيابّية اجملالس صياغة عمى تممل وادلؤّسسات الربامج ىذه
 غلب دلا الغرب رؤية وفق استمماريّ  عممايّ  أساس عمى والّتشريمّية

 صياغة ضلو الّدفع متّ  وقد. بالدنا يف الّسياسّية احلياة عميو تكون أن
 ويف احلكومة زلاسبة يف وتصّوراهتم النّ ّواب سموكّيات تضبط ُمدّونات
 .لنا االستممار يراه ما وفق لمّدولة الماّمة ادلوازنات

 خلطورة" الربيطانّية ويستمنست" مؤّسسة عند يالقم وسأقف
 ّسستأُ  لربيطانيا تابمة حكومّية غًن مؤّسسة ىي. بالدنا يف عممها

 اهنيار بمد الّشرقّية أوروبّا يف الّسياسّية التغًّنات دلواكبة ٕٜٜٔ سنة
 القواعد تثبيت يف يتمّثل بردلايّ  عمل ىو عممها. الّسوفيييّت  االحّتاد

 وبمد. خصوصا بريطانيا وتريدىا عموما الغرب يريدىا يتال الّسياسّية
 االستمماريّة ادلؤّسسة ىذه فتحت تونس من األّمة ثورة انطالقة
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 يف تونس يف عممها انطمق. المربّية البالد يف ادلكاتبمن  مديدال
 اجملمس مع ُمباشرة أشغاذلا يف وانطمقت ٕٔٔٓ أكتوبرتشرين األول/

 ؽلتدّ  برنارلها. الربيطايّ  المربّ  الّشراكة صندوق من بتمويل الّتأسيسيّ 
 ،ٕ٘ٔٓ مارسآذار/ إىل ٕٕٔٓ مارسآذار/ من سنوات ثالث عمى
 وثالثاً  ،ثانياً  االنتقالّية الفتة يف بالّتشريع ثّ  أّوال، بالّدستور يهتمّ وىو 

 لمّسياسّيٌن تركوا ماذا: الّسؤال يأيت وىنا. احلكومة عمل عمى بالّرقابة
 ولمنّ ّواب؟؟ يدّيٌنالتقم

 ٙ ففي برّمتها، المربّية ادلنطقة وإظّلا فقط تونس يشمل ال وىذا
 الّتونسيّ  الّتأسيسيّ  نّواب من عدد حضر ،ٕٗٔٓ مارسآذار/ ٚ و

 المييبّ  المامّ  الوطينّ  ادلؤدتر ومن اليمين النّ ّواب رلمس أعضا  من وعدد
 بردلانّيون" منّظمة إشراف حتت األردن - عّمان يف تدريبّية ورشة
" لمّدؽلقراطّية ويستمنست مؤّسسة" مع باالشتاك" الفساد اضدّ  عرب
 لمنّ ّواب، سموك مدّونات عمى اإلشراف من االستممار يتمّكن حّت 

 ما سا  أال فقّدروا، وفّكروا وقّدروا فّكروا أهّنم ذلك بمد يقولون ثّ 
 !!يّتبمون

 يف الكربى لادلفاص عمى فسأمرّ  والمباد، البالد أمان أّما
قتضى ادلواضوع

ُ
فربيطانيا  األمنّية لالستاتيجّية فبالّنسبة. الوقت دل

 عرب تُنّفذ قميمّياً إ ثّ  اجلزائر، مع االستاتيجيّ  األمينّ  بالّتنسيق ترمسها
 بٌن أخرى جهة ومن واجلزائر تونس بٌن جهة من ُمشتكة أمنّية جلان

ستوى عمى ىذا. وليبيا اجلزائر
ُ
 ؛الّسياسيّ  والّتخطيط يجيّ االستات ادل
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مّدات ُمستوى عمى أّما. خَتضع وحكومات يتحّكم ُمستممر غرب
ُ
 ادل

 زيارة اجلميع يتذّكر إذ اجلبٌن لو يندى فارهتان األمنّية والّتجهيزات
 ومن اتّفاقّيات عّدة فيها وّقع اّليت فرنسا إىل ادلؤّقت اجلمهوريّة رئيس
 بقروض مّداتادل واقتنا ئ ادلوان منافذ لماية مشروع دراسة بينها

مّدات ويف ادلشروع دراسة ويف بالقرض ارهتان أي ،فرنسّية
ُ
 !!ادل

 منّظماتو عرب االستممار عميو ُيشرف عممايّ  تشريع إذن
 نّواب من إصلاز أنّو زاعمٌن بو فيحتفمون دستورا يتمّثل وغًنىا الّدولّية
 ثّ ! !الّتشريع يف يادةالسّ  اغتصاب ىو وىذا ،وهُبتاناً  زوراً  الّناس

 غربّ  بإشراف كذلك لمحّكام، واختيار والّسياسّيٌن لمنّ ّواب تدريب
ختطفة السُّمطة أو ادلنهوب الّسمطان ىو وىذا استممارّي،

ُ
 ثّ . ادل

 وكأهّنا زلّمّياً  ثّ  إقميمّياً  وتُنّفذ االستممار دول ترمسها لألمن استاتيجّية
 وأمان بأمننا المبث ىو وىذا طقة،ادلن حكومات واضمتها ذاتّية خطط
 .البالد

 سيادة !؟فيها ادلرأة إشراك يُريدون سياسّية حياة أىكذا
 لمحياة واختطاف حياتنا، عن اإلسالم يفصل اّلذي المممايّ  لمّتشريع

 بأيديولوجّية والّسياسّيٌن النّ ّواب (أدجلة) عمى باإلشراف الّسياسّية
 باستاتيجّيات البالد وأمان لمبادا بأمن وعبث الممماّي، االستممار

 الّدول بٌن وذليبتنا ألعرااضنا حفظ وال فيها شوكة ال ُمستوردة
 واألمم؟
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ستممر لمغرب وخضوع خنوع أىكذا
ُ
 تتساوى أن يريدون ادل

 !والّرجال؟ الّنسا  فيو
 ُمسّمى حتت فيها إشراكنا يُريدون اّليت الّسياسّية احلياة تبئس

سممةف". المميا ادلناصب ويف الّسياسيّ  ملالم يف ادلرأة ُمشاركة"
ُ
 ال ادل

نافسةَ  تريد وإظّلا غرهبم طاعة يف ادلشاركة تُريد
ُ
 فرض رهّبا، طاعة يف ادل

ساواة نُريد ال. ذّلة يف ُمشاركة ال عزّة، يف
ُ
 لمظمم خضع من مع ادل

 المادلٌن ربّ  لشرع سيادة نُريد وإظّلا المممايّ  االستممار وإلمال ات
 ونريد ،لإلمال ات ؼلضع ال حاكماً  طلتار حقيقّية سمطة أو اً وسمطان

 عمى الغرب تسّمط من مانمةً  البالد، ىلأل حقيقة حامية لمبالد قّوة
 الّدنيا وعزّة ربّنا مراضاة فيها عظيمة اخلًنات ىذه. المريقة األّمة ىذه

 .فيها فمنتنافس واآلخرة
 

 ،الكريمات األخوات أيّتها
سا دعوة كانت لو

ُ
 البالد وحترير لإلسالم االحتكام يف واةادل

 مرهتن غًن حاكم باختيار سمطاننا واستجاع االستممار تسّمط من
 وإن األلفاظ، األّول علّنا ليس إذ ؛مطّول نقاش بيننا كان دلا لمغرب
ساواة دعاة مع خالفنا وإظّلا مهّمة، وادلصطمحات األلفاظ كانت

ُ
 ادل

 يف جوىريّ  خالف ىو المممانّية الغربّية الّنظرة وفق وادلرأة الّرجل بٌن
َب ﴿ منهج بٌن جوىريّ  خالف ىو الميش، طريقة ا خَ ِْه ى ا َم  ْ ي يَ َغ َا  ْْل َزه ُ َو

ءٍ  ََشْ  ِ
ُِكّ ىّ ًُا  َْيا ِب ءٍ ﴿ أولئك منهج وبٌن ﴾ح ََشْ  َ ٌِ  ُ َّلله ا َل  َزه ُ ا  ٌَ ا  َِْ ي  .﴾َوكُ
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 مع نُناقش لن. اإلطار ضلسم حّت  الّتفاصيل يف ندخل لن لذا
 وغًنىا والّرجل ادلرأة بٌن وعالقة لباس من األحكام تفاصيل  ىؤال
 إطار حسم يف فقط الّنقاش ويبقى البيان سياق يف إالّ  األحكام من

 جبحر"  ا رسول وصفو استمماريّ  عممايّ  أسجن ؛الميش
 الّدنيا اضيق من خُترجنا النبّوة منهاج عمى راشدة خالفة أم" الضبّ 

 إقامة يف نتنافس ألن: "واحدة قولة ونميدىا ؟خرةواآل الّدنيا سمة إىل
 عممايّ  حكم يف نتساوى أن من لنا خًنٌ " اخلالفة" والمزّ  القرآن دولة

 ،فرعون وجو يف وقفتاليت  اكآسي نكون أن نريد نمم". استمماريّ 
 .نسا ً  أو كانوا رجاالً  لمباطل صّفق كمن ال

 واليةيف  ّتحريرال حزب شابّات يوّفق أن ا ندعو اخلتام ويف
 تماىل ا ونسأل ،"ادلصًنيّة القضّية اخلالفة" لممتهنّ  يف الّسودان

 إقامة شرف يف ُيشركهنّ  أن اإلسالميّ  والمامل تونس نسا  لكلّ 
 وحتريرا اخلًنات يف تنافسا األّمة رجال مع جنب إىل جنبا خالفتهنّ 

 .والمباد لمبالد
 

دْ  ﴿ ًْ  كَ ُك َء ا َْ  َج ٌِ  ِ َّلله رٌ  ا ُٔ ٌب  ُ َِخا ك ٌَ  َو ِ ت ٌُ
ي* ِد ْٓ ِ  َح ِّ ُ  ة َّلله َْ  ا عَ  ٌَ َت ُّ  اته َ ُ ا َٔ  رِْؽ

َو  ُت مِ  ُش اَل صه ل  ﴾ا
 

 والسالم عميكم ورلمة ا وبركاتو



ٕ٘ 

 الّدولة رجل منبتو  العمالة ضدّ  األّول الحصن األسرة
 

     الماَلِمٌن رب   ِ  احلمدُ 
 اإِلسالمِ  ِبَدوَلةِ  اإِلسالمَ  َوَأعزَّ  بِاإلسالم، أعزَّنا الِذي ِ  احلمدُ 

 بِأنْ  اإِلسالمِ  َدوَلةَ  وأعزّ  احَلَياْة، ُشُؤونِ  ِمنْ  َشْأنٍ  ُكل   يف  لُِتطَب  َقوُ 
 أعزَّ  الذي  احلمد ،َأمَجع الَماملَِ  يف  هُ لَِتنُشرَ  رَِساَلِتوِ  ِِبَْملِ  َكمََّفها
 نَاَسي دِ  عمى َوالسَّالمُ  َوالصَّالةُ  ،الرجال شقائق وجممهنّ  النسا 
بُموثِ  َوُقدَوتَِنا، َوُمَمم ِمَنا َوقَاِئِدنَا

َ
 ،اأَلوَّلِ  الس ياِسي   لِمَماَلِمٌَن، َرلَمةً  ادل

ِقيمِ 
ُ
وَلةِ  َوادل ِديَنةِ  يف  اأُلوىَل  اإِلسالِميَّةِ  لِمدَّ

َ
 لِمُمؤِمِنٌَن، َتكِتيلٍ  بَمدَ  ادل

خِمصِ  ِمنَ  َونصرَةٍ  لِمُمشرِِكٌَن، َوِصَراعٍ  وَِكَفاحٍ 
ُ
 َوَصحِبوِ  آِلوِ  َوَعَمى ٌَن،ادل

َياِمٌن، الُغر  
َ
َهاِجرِين ِمنُهمْ  األنَصارِ  ادل

ُ
 اخلَُمَفا َ  ِمنُهمُ  َجَملَ  الِذينَ  ،َوادل

 ..َوالَفاحِتٌِنَ  َوالُقَضاةَ  َوالُوالةَ 

 ،َوبَمد َوبَ رََكاتُو اِ  َوَرلْمَةُ  َعَميُكنَّ  السَّالمُ 
 وما جازلة؛ ثورة فيو ثأحد إالّ  قط قمباً  يممر ما اإلسالم نّ إ

 ا راضوان الصحابة حتّول ولذلك هبا؛ ارتقى إالّ  قط نفس من دتّكن
 أمم قادة إىل غنم رعاة من اإلسالمية المقيدة اعتناقهم بمد عميهم

 وأينمت المقيدة بذرة فيو نبتت إذا ومكان زمان كل يف ادلسمم وكذا
 اإلسالم حلمل داجاى فيسمى الّدين ألمانة أىالً  يكون أن إالّ  يأىب
 لممادلٌن؛ ورلمة نوراً 



ٕٙ 

 األبنا  فينشأ البذرة تزرع اليت األوىل ادلدرسة ىي واألسرة
 اإلسالمّية الشخصيات بتكوين متٌن أساس عمى صحيحة تنشئة

 رجال" سقي عميها لزاما فكان السوي، الّدرب عمى وواضمهم
 ليكونوا وكالّسم يف ادلؤثّرة الصادقة اإلسالمّية بادلفاىيم" ادلستقبل

 .أفذاذاً  دولة رجال
سممون

ُ
 أصلبوا بو ويتثّقفون اإلسالم يطّبقون كانوا حٌن وادل

 يف كانوا من منهم سوا  الّدولة، رجل بوصف يتمّتمون شلن اآلالف
متصم وعميّ  كممر احلكم

ُ
 وزلّمد الّدين وصالح نافع بن وعقبة وادل

 عبد بن والمزّ  ،عّباس كابن الّرعّية أفراد من ظّموا من أو الفاتح،
 يُمطون مجيما كانوا ألهّنم تيمّية، وابن حنبل، بن وألمد الّسالم،

 عنها انبثق وما اإلسالم عقيدة أساس عمى ادلماجلات ويُقّدمون الرّأي
 كانوا إن تنفيذاً  ؛الّسياسيّ  الطّريق يسمكون مجيما وكانوا ،أحكام من
 ومجيمهم احلكم، خارج كانوا إن وزلاسبة وتواضيحاً  احلكم يف

 ذلدايتهم الّناس مجيع عن مسؤولون بأهّنم باإلحساس يتمّتمون
 مشاكمهم وحلّ  عميهم اإلسالم وتطبيق ،اإلسالم دعوة وتبميغهم
 .المادلٌن ربّ  وحي من مبماجلات

 عن الّدولة رجال غياب نرى واقمنا، نتفّحص حٌن اليومو 
 رجل فبوص يتمّتمون ال احلكم يف اليوم يوجد فمن القرار، موقع

 الّتفكًن عمى القدرة ؽلمكون ال فهم الوجوه، من بوجو وال الّدولة
 الّدول عاتقعمى  ذلك كلّ ب فيمقون األّمة، مصاحل وقضا  والّتخطيط
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 من االستممار دتكٌن ُمقابل األمور ىذه عنهم لتتوىّل  االستمماريّة
 كادلوظّفٌن عندنا نو وادلتنّفذ احلّكام صار حّت  البالد ُمقّدرات

 .األجرا و 
 

 ،الواعيات الُمسلمات أيّتها
 تنجب اّليت الّتبة تكون أن ىو لألسرة اآلن األبرز الّدور إنّ 

 أساس عمى الّسياسّية باألفكار النش  تغذية أي الّدولة، رجل
 الرّكض بسياسات يتأّتى ال اإلبداع وىذا. القياديّة وبادلفاىيم اإلسالم

 اآلنّية والّسياسّية ادلاّديّة ادلغاًل را و  والرّكض وااكاة، الّتقميد ورا 
 بتسيخ إالّ  يتأّتى ال اإلبداع وإظّلا االستمماريّة، الّدول استاضا  وورا 

 .ذلا والّتصّدي االستمماريّة الّدول ومبزالمة الّرعاية مفاىيم
 رجال تصنع اّليت الكربى ادلفاىيم من رلموعة ىنا ونورد

 شي ، كلّ  يف اإلسالم ألحكام حتكاملال بالّدعوة فاالعتزاز ؛الّدولة
 وعدم الّناس خشية وعدم با واالستمانة بادلسؤولّية واإلحساس

سممٌن، لإلسالم والوال  عندىم، فيما الّطمع
ُ
 واألمر احلّجة وقّوة وادل

 القياديّة الّسياسّية ادلفاىيم أّمهات ىي ادلنكر، عن والّنهي بادلمروف
 .اإلسالم يف

 لذلك الّناس وقيادة شيء كلّ  في هلل لالحتكام عوةبالدّ  فاالعتزاز
َْ ﴿ تماىل لقولو العظيم األمر ٌَ َُ  َو َص ْح

َ
ّلً  أ ْٔ َ كَ ٍه َع  ّمِ ََِل  َد ِ  إ َّلله َو  ا ٍِ  َوَغ

 ً ا ِْل َل  َغا هِِن  َوكَا ُِ ََ  إ ٌِ  ََ ٍِ ِ ي ْص ٍُ ْ ل َّل  33 ا ِي َو ٔ َخ َْص ثُ  ت َِ َص ْْلَ َّل  ا ثُ  َو َِئ يّ صه عْ  ال َف ْد  ا
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َِّت  ىه حْ  ِهَ  ةِا
َ

َُ أ ا َص َِذ إ َ ي ـ ِ َّله َم  ا َِ ْ َي ُّ  ة َِ ْ ي َب َوةٌ  َو ا َد ُّ  َغ ه ُ
َ

أ َِّلي  َن ًٌ  َو ِي  نمم ،﴾34 َح
﴿ َْ ٌَ َُ  َو َص ْح

َ
ّلً  أ ْٔ َ كَ ٍه َع  ّمِ ََِل  َد ِ  إ َّلله َو  ا ٍِ ً  َوَغ ا ِْل ا َل  َغ َا هِِن  َوك ُِ ََ  إ ٌِ 

 ََ ٍِ ِ ي ْص ٍُ ْ ل  اإلسالم إلقامة الّناس بقيادة لألمور الّتأيتّ  وحسن ،﴾ا
 حضارة الّدنيا مأل حسناً  نباتاً  أنبتت اّليت ادلفاىيم تمك ىي ونشره،
 المظام والقادة ادلفّكرين من احلشد ذلك لممسممٌن جملو  وعموماً 
 يف والّتضحية اخلًن دعوة ِبمل تكميفاً  الّنبّوة ورثة بأهّنم ممتّزين
 .سبيمها

 عمى يتىب فمن ،أجمعين الّناس عن المسؤولّية استشعار أّما
 راع كلكم» وعمى «النَّارِ  ِفي فَ ُهوَ  فَ َغشََّها َرِعيَّة   اْستُ ْرِعيَ  رَاع   َأيَُّما»

 بثقل واعياً  مدركاً  يكون أن إال ؽلمك ال ،«رعيتو عن مسؤول وكلكم
 المسلمين بأمر يهتم لم من» عمى يتىب ومن عنقو، يف اليت ادلسؤولية

 ؛مامال بالشأن يهتم سياسياً  يكون أن إال ؽلتمك ال «منهم فليس
 الّناس خشية وعدم بو واالعتصام باهلل االستعانةب يتطمّ  وذلك

 ؛عندىم فيما والطمع
 َرُسولِ  َخْمفَ  ُكْنتُ  قَالَ  َعبَّاسٍ  ْبنِ  ا عبد المباس أب عن

 َيْحَفْظكَ  اللَّوَ  اْحَفظْ  َكِلَمات   ُأَعلُِّمكَ  ِإنِّي ُغاَلمُ  يَا» :فَ َقالَ  يَ ْوًما  المَّوِ 
 َفاْسَتِعنْ  اْستَ َعْنتَ  َوِإَذا اللَّوَ  َفاْسَألْ  َسَأْلتَ  ِإَذا ُتَجاَىكَ  َتِجْدهُ  وَ اللَّ  اْحَفظْ 

َفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األمة َأنَّ  َواْعَلمْ  بِاللَّوِ  َفُعوكَ  َلمْ  ِبَشْيء   يَ ن ْ  ِإالَّ  يَ ن ْ
 َيُضرُّوكَ  َلمْ  ِبَشْيء   َيُضرُّوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ  َلكَ  اللَّوُ  َكَتَبوُ  َقدْ  ِبَشْيء  

 رواه «الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اأْلَْقاَلمُ  ُرِفَعتْ  َعَلْيكَ  اللَّوُ  َكَتَبوُ  َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ 
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 .التمذي
 عندىم، فيما والّطمع الّناس خشية وعدم با االستمانة ىذه

 الّسًن ومن أّمتهم خيانة من اليوم أكبادنا لفمذات ادلتٌن احلصن ىي
ستممر الغرب ركاب ويف اجلبابرة ركاب يف

ُ
 كذلك متحّصنٌن ،ادل

الً ﴿ تماىل قولو بفهم بِي َش  ََ ِ ِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ا لََعَ   ََ ي ِرِ ـ ََْك ِي ل  ُ َّلله َو ا َْػ ََي  َ ىَ  .﴾َو
 وفي الحقوق أخذ وفي الّتحاور في الّشجاعة على الّتنشئة وكذلك

 خميفة مع لّصيبّ ا موقف ونذكر ،المنكر عن والّنهي بالمعروف األمر
 ادلسممٌن خميفة وىو عنو ا راضي اخلطاب بن عمر مرّ  إذ ادلسممٌن

 الزبًن ابن ووقف ففروا، الصبيان، مع يممب الزبًن نب ا وعبد آنذاك
 ومل فأخافك، أجرم مل: فقال ممهم؟ تفر مل لك ما: عمر لو فقال
 .لك فأوسع اضيقة الطريق تكن

 .احلّجة وقّوة الّشجاعة ىعم القادة يُنّشأ كيف فانظروا
 عن والّنهي بادلمروف األمر أّما ،ااورة يف الشجاعة يف ىذا

 ْبنُ  َحْمَزةُ  الشَُّهَداءِ  سيد»  قولو عمى النش  توعية فيكفي ادلنكر
 ليكون «فَ َقتَ َلوُ  َونَ َهاهُ  َفَأَمَرهُ  َجائِر   ِإَمام   ِإَلى قَامَ  َوَرُجل   اْلُمطَِّلِب، َعْبدِ 

 ا، ىو كمو نوأوش نفسو عمى ؼلشى ال مقداماً  قائداً 
 

 ،الواعيات األخوات أيّتها
 الّدولة رجل تصنع اّليت القياديّة الّسياسّية ادلفاىيم أىمّ  ىذه

 ادلرأة شؤون وزارة اليومىي  فأين. ادلبدع والقائد الواعي الّسياسيّ 
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 لدراساتوا البحوث ومركز والّتمميم، الّتبية ووزارة تونس، يف واألسرة
 اإلعالم ومرصد ،(credif)" الكريديف" ادلرأة حول واإلعالم والتوثيق

 الطفل حقوق لماية حول والّدراسات والتوثيق والتكوين
(observatoire-enfance) ىم أين احلكومّية، اذلياكل من وغًنىا 

 الّدراسات أنّ  أم الرّاسخة؟ الّسياسّية وادلفاىيم األسس ىذه من
 ومن المادلٌن ربّ  آيات من والّتنفيذ بالبحث أوىل مماريّةاالست الغربّية

 عن إسالمنا تفصل اّليت المممانّية أنّ  أم ؟ ا رسول أحاديث
 المادلٌن؟ ربّ  وحي من خًن ىي حياتنا

 أيّتها الفاضالت األّمهات أيّتها الكريمات، الحاضرات فأيتها لذا
 ،بربّها المستعينة الُمسلمة

 تتضاعف األمانة، عن والّرمسيّ  احلكوميّ  ذلالّتخا ىذا ظلّ  يف
 بٌن األمة مصًن ويظلّ  أعناقنا، يف أمانةً  أوالدنا ويبقى مسؤولّيتنا

 ألهنم أمسائهم، بذكر يُفتَخر ونسا  رجال لتنشئة فاعممن أيدينا،
 .دينهم جملد يمممون

 بنا  يف أساس ركن ادلسممة ادلرأة أن اإلسالم أعدا  عمم قد
 ،لمممالة نابذين واعٌن وسياسّيٌن أفذاذ دولة رجال وتنشئة الدولة
 لذا ذلك الغرب عمم قد نمم ا، بإذن الراشدة اخلالفة دولة رجال
 دورعلا عن واألسرة ادلرأة حلرف بالدنا يف وادلؤامرات ادلؤدترات تُقام

 الّتضميل وحقيقتها الّرلمة ظاىرىا شمارات حتت وذلك المظيم،
بٌن واخلسران

ُ
 طريق لألّمة يضي  ونوراً  واعيات سياسّيات فكنّ  ،ادل
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 .الّنجاة
 ترّسخ كيف الّدنيا عّممت اّليت اخلنسا  حفيدات حّقا وكنّ 

سممة تكون وكيف أبنائها يف والّتضحية البطولة مفاىيم األمّ 
ُ
 قويّة ادل

 .بدينها عزيزة برهّبا
َا﴿ تماىل قال ا ي َٓ ُحّ

َ
ََ  أ ي ِ ٔا اََّلّ ُِ ٌَ ٔا آ ًْ  كُ ُل َص ُف ُ

َ
  أ

َ
ًْ َوأ ُل يِي ْْ  ً را َا ُ 

ا َْ ُٔد ُس  َوكُ َّا ْل َرةُ  ا َِجا ْْل ا َوا َٓ ْ ي يَ ثٌ  َغ َِه ن اَل ٌظ  َم اَل دٌ  ِؽ ا َد نَ  َّل  ِط ُػٔ ْػ َّلَله  َح ا ا ٌَ 
 ًْ ُْ َر َم

َ
نَ  أ ٔ يُ َػ ْف َي ا َو نَ  ٌَ و ُر َم ْْ ُ  ﴾ي

 
 وبركاتو ا ورلمة عميكم والّسالم
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 الّنور؟ سورة من الّدستور أين

 
 وآلو ا رسول عمى والّسالم والّصالة يم،الّرح الّرلمن ا بسم

 .أمجمٌن وصحبو
ا﴿ ٍَ َِجّ ًُ  إ ُل ُّ ِِل َّلَلُّ  َو ُِلُ  ا ٔ رَُش ََ  َو ي ِ ََّلّ ٔا َوا ُِ ٌَ ََ  آ ي ِ ََّلّ نَ  ا ٔ ٍُ ِي ُل َ  ي ة اَل َػّ ل  ا

نَ  ُٔ ح ْْ ُي ةَ  َو ََك َزّ ل ًْ  ا ُْ نَ  َو ٔ ُِػ ن َْ  55 َرا ٌَ َلّ  َو َٔ َخ َّلَله  َح َِلُ  ا ٔ رَُش ََ  َو ي ِ ََّلّ ٔا َوا ُِ ٌَ ِنَّ  آ إ  ـَ
زَْب  ِ  ِح َّلَلّ ًُ  ا نَ  ُْ ٔ ُ ِْل ا َْؾ ى  .﴾ا

 من الّتأسيسيّ  دستور أين أي الّنور؟ سورة من الّدستور أين
 الّنور؟ سورة

 ربّ  وحي من المظيمة الّسورة ىذه نمم الّنور؟ سورة دلاذا
 دستور أحكام سنزن لذا. حياتنا لتنظيم كربى مفاصل حتّدد المادلٌن

 الّتشريع يف الّسيادة: اثنٌن مفصمٌن يف الّنور سورة بأحكام الّتأسيسيّ 
 .والباطل احلقّ  بٌن وادلفاصمة الثّقافة وممىن

 فإنّ  الّتشريع بمصدر تبسيطا يُعرف ما أو الّتشريع في الّسيادة أّما
 والتارؼلية التشريمية ادلصادر من خميط ىو التأسيسيّ  دستور مصدر
 دتسك عن مبًناوت" :التوطئة يف قالوا إذ التوطئة يف جمّيا ذلك ويظهر
 وبالقيم واالعتدال بالتفتح ادلتسمة ومقاصده اإلسالم بتماليم شمبنا

 من واستمهاما السامية الكونية اإلنسان حقوق ومبادئ اإلنسانية
 حركتنا ومن تارؼلنا أحقاب تماقب عمى احلضاري رصيدنا
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 اإلسالمية المربية ىويتنا مقومات إىل ادلستندة ادلستنًنة اإلصالحية
 من شمبنا حققو مبا ودتسكا اإلنساي احلضاري الكسب وإىل

 التشريع مصادر من الكبًن اخلميط ىذا نرى وىنا." الوطنية ادلكاسب
 منفتحاً  االستممار يراه مبا اإلسالم تماليم حتديد إىل اإلشارة مع

 وتؤخذ بالسامية الغرب نظرة وفق اإلنسان حقوق وصف مع وممتدالً 
 باختالفاهتا اإلصالحية احلركة وإىل اريخالت إىل إشارة ثّ  كاممة

 الكسب وإىل اإلسالمية المربية اذلوية إىل استنادىا يف وتناقضاهتا
 .اإلنساي احلضاري

ا﴿ :تماىل قولو يف الّنور سورة من ذلك كلّ  أين َذ ٔا ِإَو ُغ ََِل  ُد  إ
 ِ َّلله ِ  ا ِِل ٔ رَُش ًَ  َو ُل ْح َ ًْ  ِِل ُٓ َِ ْ َي ا ة َِذ قٌ  إ ي رِ ً ـَ ُٓ ْ ِ ِ ٌّ  ِ ر ْػ نَ ٌُّ ٔ ن 47 ُؽ َ ِإَو َُل ًُ  ي ُٓ ه قُّ  ل ْْلَ  ا

ُٔا ح
ْ

َأ ِ  ي ّْ َِِل ََ  إ ِ ِ ِغ ْذ ِِف  4 ٌُ
َ

ً أ ِٓ ِ ب ٔ يُ ٌٌ  كُ َر مِ  ٌه
َ

ُٔا أ ة حَا مْ  اْر
َ

نَ  أ ٔ ـُ ا َ ن ََ
َ

َؿ  أ ِي ُ  َي  اَّلله
 ًْ ِٓ ْ ي َ ي ُِلُ  َغ ٔ رَُش َْو  َو َِم  ة ه ىَ ْو

ُ
ًُ  أ نَ  ُْ ٔ ٍُ ِ ل ا ظه ى ا 49 ا ٍَ ِجه نَ  إ َل  ََك ْٔ ََ  كَ ِ ِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ا ا َِذ ٔ إ ُغ  اُد

ََِل  ِ  إ َّلله ِ  ا ِِل ٔ رَُش ًَ  َو ُل ْح َ ًْ  ِِل ُٓ َِ ْ َي ن ة
َ

ُٔا أ ل ٔ ُل ا َح َِ ْػ ٍِ ا َش َِ ْػ َط
َ

َِم  َوأ ه َ ى و
ُ

ًُ  َوأ ُْ 
نَ  ٔ ُِح ي ْف ٍُ ْ ل  ؟﴾50ا
مراضٌن حال الّنور سورة من اآليات ىذه تصف أال

ُ
 عن ادل

ا﴿ لمّشرع الّسيادة َذ ٔا ِإَو ُغ ََِل  ُد ِ  إ َّلله ِ  ا ِِل ٔ رَُش ًَ  َو ُل ْح َ ًْ  ِِل ُٓ َِ ْ َي ِذَ  ة قٌ  اإ ي رِ ً ـَ ُٓ ْ ِ ِ ٌّ 
نَ  ٔ رُِؽ ْػ  ونسا ً  رجاالً  ادلسممٌن عمى اآليات ىذه توجب أال ؟﴾ٌُّ

ا﴿ اإلسالم ألحكام الكامل االحتكام ٍَ ِجه نَ  إ َل  ََك ْٔ ََ  كَ ِ ِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ا ا َِذ ٔا إ ُغ  ُد
ََِل  ِ  إ َّلله ِ  ا ِِل ٔ رَُش ًَ  َو ُل ْح َ ًْ  ِِل ُٓ َِ ْ َي ن ة

َ
ُٔا أ ل ٔ ُل ا َح َِ ْػ ٍِ ا َش َِ ْػ َط

َ
ِ  َوأ ه َ ى و

ُ
ًُ  َم َوأ ُْ 

نَ  ٔ ُِح ي ْف ٍُ ْ ل  ؟﴾ا
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 الّنور؟ سورة من الّدستور ىذا فأين إذن
 الحقّ  بين والمفاصلة الّتأسيسي دستور في الّثقافة عن أّما

 يُدّمر ثقافّياً  ختّبطاً  إالّ  يُثمر ال اضبابّ  مبفهوم أتى فقد ،والباطل
 الثّقافة يف احلقّ : ٕٗ الفصل يف جا  إذ. با والمياذ المقول

 الثّقايف، اإلبداع الّدولة وتشّجع مضمونة، اإلبداع حريّة. مضمون
 قيم يكّرس مبا وجتّددىا، وتنّوعها تأّصمها يف الوطنّية الثّقافة وتدعم

 بٌن واحلوار الثّقافات سُلتمف عمى واالنفتاح المنف ونبذ الّتسامح
 .احلضارات
 منها؟ جدوى وأيّ  الّتأسيسّي، دستور يف الثّقافة ممىن ما إذن

 متباينة واألفكار الوطنّية الثّقافة ممىن وما ،وطنّية تارة جا ت دفق
  وجتّددىا؟ تنّوعها يف ممىن وما البالد؟ ثقافة ىذه يقول وكلّ 

 قولو يف الّنور سورة آيات واضوح من ادلائمة الّتماريف ىذه أين
َ﴿: تماىل ٌَ عِ  َو ُِط َ  ي َّلله َِلُ  ا ٔ رَُش َض  َو ْخ َي َ  َو َّلله ِ  ا ّ ْل خه يَ   َو

ُ
أ َِم ـَ ه َ ى ًُ  و نَ  ُْ و ُِز ن ا َْف ى  ؟﴾ا

 من ذلك أين. المظيم اإلسالم عقيدة أساس عمى وااضحة ثقافة أي
 :الّنور سورة من آية يف اإلسالم أحكام عمى الّنش  تربية اضرورة

ا﴿ َذ ؼَ  ِإَو َيَ ُل  ة َفا ْط
َ
أل ًُ  ا ُل ِ ٌِ  ًَ يُ ْْلُ ُٔا ا ُ ِ ذ

ْ
أ َخ ْص ْيَ ي ا ـَ ٍَ نَ  َن َذ

ْ
أ َخ ْش ََ  ا ي ِ َّله َ ا ٌِ  ًْ ِٓ ِ ي ْ ت  َق

َِم نَ  ل ُ  َذ ِ َّ ُبَ ُ  ي َّلله ًْ  ا ُل ِ  ىَ ِّ ح يَا ُ  آ َّلله ًٌ  َوا ِي ي ًٌ  َغ ي ِه  ؟﴾59 َح
 الّنور؟ سورة من الّدستور أين نمم
 عمى باالنفتاح فالقول ،والباطل الحقّ  بين الُمفاصلة في أّما

 أىو ..لمحوار حتديد دون احلضارات بٌن واحلوار الثّقافات سُلتمف
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 من اذلروب ىو ىذا بوع؟ومت تابع بٌن ىو أم وباطل حقّ  بٌن
 .لالنفجار قابمة ألغام وىي الّتحديد مسؤولّية

ََ ﴿ الّنور سورة يف تماىل قولو من ذلك أين ي ِ َّله وا َوا ُر َف  َك
 ًْ ُٓ ُ ل ا ٍَ ْخ

َ
ٍب  أ ا ََسَ ثٍ  َن َػ ِلِي ُّ  ة ُت َْص نُ  َي ٓا ٍْ ظه ى ءً  ا ا َّته  ٌَ ا َح َِذ ُ  إ ه َء ا ًْ  َج َ هُ  ل ْد ًْئا ََيِ ي  َط

دَ  َوَج َ  َو َّلله هُ  ا َد ِ هُ ـَ  ِغ ا ـه َٔ  ُّ َ ة َصا ُ  ِح َّلله عُ  َوا ي ِب  ََسِ َِصا ْْل  ؟﴾39 ا
 الّدستور ىذا ليس ،نريد اّليت والّدولة نريد اّلذي فالّدستور لذا

 ودستورىا المادلٌن ربّ  من موعودة دولة ىي وإظّلا ادلتناقض ادلائع
 ربّنا عمينا يُنمم حّت  ،هنارا ليال ذلا نممل ،المظيم القرآن من أحكام
 كما األرض يف استخالف أي ؛الّنبّوة منهاج عمى اشدةر  خبالفة

 ديننا لنا فُيمّكن ،قبمنا من ادلسممٌن وتماىل سبحانو ا استخمف
 أمنّية بسياسة خوفنا بمد ونأمن ،منقوص غًن كامال باإلسالم وضلكم

 مصداقاً  شيئا بو نشرك وال ا ونطيع المادلٌن ربّ  وحي أساس عمى
دَ ﴿ :الّنور سورة يف تماىل لقولو ُ  َوَغ َّلله ََ  ا ي ِ َّله ٔا ا ُِ ٌَ ًْ  آ ُل ِ ٔا ٌِ يُ ٍِ  َوَغ

تِ  ا ِْلَ ا ػه ل ً ا ُٓ ِه َِف ي ْخ َخ ْص يَ ٌِ  ِِف  ىَ ْر
َ
أل ا ا ٍَ َؿ  َن َ ي ْخ َخ ْش ََ  ا ي ِ َّله َ ا ٌِ  ًْ ِٓ ِ ي ْ ت ََنه  َق ّهِ ٍَ ُ َِل  َو

 ًْ ُٓ َ ًُ  ل ُٓ َِ ي ي دِ ِ َََض  اَّله ح ْر ًْ  ا ُٓ َ ً ل ُٓ َْله ّدِ َت ُ َِل َ َو ِ دِ  ٌّ ْػ ًْ  َب ِٓ ِ ْٔـ ٌْ  َخ
َ

اأ َِِن  ًِ ُ و ُد ُت ْػ  ّل َح
نَ  ٔ ُك ُْْشِ ًْئا ِب  ي ي َ َط ٌَ رَ  َو َف دَ  َك ْػ َِم  َب ل َِم  َذ ه ىَ و

ُ
أ ًُ  ـَ نَ  ُْ ٔ ُل ِش َْفا ى  .﴾55ا
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 ،الكريمات األخوات أيّتها
 كتب اّلذي - عنو ا راضي اخلطّاب بن عمر ا رحم

 ادلفاىيم من فيها دلا "؛النور سورة نسا كم عمموا" :الكوفة أىل إىل
 لممسممات وخاّصة لممسممٌن وىدى نرباساً  المظيمة توريّةالّدس
 كدولة دولة إلقامة والوعي لمفهم أساساً  ذلك يكون أن عسى
 وصلاة الّدنيا عزّ  ىو وبإسالمكنّ  هبا فاستمسكن.  ا رسول
 .اآلخرة

 
 وبركاتو ا ورلمة عميكم والّسالم
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 الختاميّ  البيان
 نريد؟ دستور أيّ  يريدون؟ للمرأة مساواة يّةأ: الّسياسّية الّندوة
 

يقوم عمى أساس المقيدة  سياسّياً  حزب الّتحرير بوصفو حزباً 
عمى  اإلسالمّية وما انبثق عنها من أحكام شرعّية، وبوصفو قّواماً 

ََِل ﴿ شأن اجملتمع امتثاال لقولو تماىل: إ َن  ٔ ُغ َْد ي ٌث  ٌه ُ
أ  ًْ ُل ِ ِ ٌّ  َ ُل َ ْْل َو

مُ 
ْ

أ َي َو  ِ رْي ْْلَ نَ ا ٔ ُِح ي ْف ٍُ ْ ل ا  ًُ ُْ َِم  ه ا ىَ ْو
ُ

َوأ رِ  َه ِ ٍُ ْ ل ا  َِ َغ َن  ْٔ َٓ ْ ِ يَ َو وِف  ُر ْػ ٍَ ْ ل ةِا َن  و  ،﴾ُر
ويضّم احلزب الّرجال والّنسا  لمقيام بفرض الممل الفكرّي 

القسم الّنسائّي يؤّكد  -تونس  / والّسياسّي. ذلذا فإّن حزب الّتحرير
 اآليت:عمى 

 ويف المامل اإلسالميّ  إّن احلياة الّسياسّية اليوم يف تونس -ٔ
سممٌن  قاطبة

ُ
تقوم عمى تشريع عمماّي يفصل اإلسالم عن حياة ادل

بإشراف غرّب يف الّتأصيل والّتفصيل كما أدرك اجلميع ذلك يف 
دستور الّتأسيسّي. كما أّن الّدول االستمماريّة تممل عرب منّظماهتا 

ستممار لتكوين سياسّيٌن ونّواب ولفرض حّكام يؤّمنون مصاحل اال
 إقامة اخلالفة. ،وجو ادلشروع اإلسالمّي احلقيقيّ ويقفون يف 

شاركة يف تثبيت االستممار فكراً 
ُ
 لذا فإنّنا نممن رفضنا ادل

لمحياة الّسياسّية حتت شمارات مغموطة من قبيل  واختطافاً  وتشريماً 
"ُمشاركة ادلرأة يف الممل الّسياسّي وتقّمدىا لممناصب المميا". كما 

حلاقنا مبن خضع لمظّمم وإلمال ات الغرب حتت شمار نرفض إ
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ألن يكون الممل الّسياسّي  ونسا ً  "ادلساواة". وندعو اجلميع رجاالً 
إلقامة اخلالفة الرّاشدة عمى منهاج الّنبّوة ال فيما بينهم  اً تنافس

 و ُمساواة يف استاضا  االستممار.مشاركة أ
ُؾ ﴿ ْػ َب ُت  ا َِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل َوا َن  ٔ ُِ ٌِ ْْ ٍُ ْ ل ٍؼ َوا ْػ َب ُء  َا ِِل ْو

َ
أ  ًْ نَ  ۚ  ُٓ و ُر ُم

ْ
َأ وِف  ي ُر ْػ ٍَ ْ ل  ةِا

نَ  ْٔ َٓ ْ ِ يَ َِ  َو رِ  َغ َه ْ ِ ٍُ ْ ل نَ  ا ٔ ٍُ لِي ُي ةَ  َو اَل َػّ نَ  ال ُٔ ح ْْ ُي َِلُ   َو ٔ رَُش َو َّلَله  َن ا ٔ ُػ ِطي ُي َو ةَ  ََك َزّ ل  ا
َل   و

ُ
َِم أ ًُ  ه ُٓ رَيَْحُ َّلَلُّ  َش ِنَّ  ۚ  ا َّلَله  إ زٌ  ا ي زِ ًٌ  َغ ي ِه  .﴾َح

ستممار المابث بتشريمنا سنواصل كشف أعمال اال -ٕ
خمصون 

ُ
وسياستنا وُحكمنا وحّكامنا، حّت ينفّض من حولو ادل

وتنكشف بانكشافو األدوات والممال  واخلائنون وحّت ؽُلّحص أىل 
مبُغالطات  البمد قادهتم احلقيقّيٌن وال يكتووا مبا اكتووا بو سابقاً 

وعي عمى سنثّبت األسئمة احلارقة والموىومة ووعود زائفة. لذا 
ِِف ﴿ادلواقف ال األقوال فقط لقولو تماىل:  ُِلُ  ْٔ كَ َم  ُت ِج ْػ ُح  َْ ٌَ ِس  ْلها ا  ََ ٌِ َو

ِم  َِػا ْْل ا دَلُّ 
َ

أ  َٔ ُْ َو  ِ ِّ ْت ي كَ ِِف  ا  ٌَ لََعَ   َ َّلله ا ُد  ِٓ ُْظ ي َو ا  ْيَ ج دلُّ ا  ِ ة َيا ْْلَ ِِف  *ا ََع  َش َّله  َٔ َ ح ا  َذ ِإَو
ْرَث  اْْلَ َِم  ي ْٓ ُي َو ا  َٓ ِي ف َد  ِص ْف ُ ِِل  ٌِ ْر

َ
أْل َد  ا َصا َْف ى ا بُّ  ِ ُي ُ َّل  َّلله َوا َو  ْص نه ى َذا  *َوا ِإَو

دُ  ا َٓ ٍِ ْ ل ا َس  ْ ِئ َْل َو  ًُ ِه َٓ َج  ُّ ُت ْص َح ـَ  ًِ ْ ث ْْلِ ِا ة ةُ  زه ْػِ ى ا  ُّ ْ ح َذ َخ
َ

أ  َ َّلله ا هِق  ح ا َِلُ  َو  ِي  .﴾ق
 إّن حزب الّتحرير سيظّل دائما كما عهدتو األّمة زُلاسباً  -ٖ

م فيما ؼلّص المبث بمقول ذل لمحكومة ولمجهات الّرمسّية، مكافحاً 
النش  وبّث مفاىيم االنمزال واالهنزام أمام االستممار وأفكاره 

وخربا   اً ، مجمّيات وأحزابورجاالً  وأنظمتو. كما ندعو اجلميع نسا ً 
وأكادؽلّيٌن لمضغط الّسياسّي الفّمال حّت ُتصبح مفاىيم وجوب 
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هي عن ادلنكر الّدعوة إلقامة نظام اإلسالم واألمر بادلمروف والنّ 
وتفميل اإلحساس بادلسؤولّية عن المادلٌن واالعتزاز بكوننا خًن أّمة 
أخرجت لمّناس، حّت ُتصبح ىذه ادلفاىيم ىي ادلفاىيم الّسياسّية 
القياديّة اّليت تصنع رجال الّدولة ويتىّب عميها األجيال وتكون زلّل 

االستمماريّة اّليت ال تمك ادلفاىيم المممانّية  ،الّدرس والبحث والفهم
َُ ﴿ :تدّمر عقول أبنائنا بإشراف حكومّي رمسّي. قال تماىل َص ْح

َ
أ  َْ ٌَ َو

َع  َد  َ ٍَّ مِّ ًّل  ْٔ ََِل  كَ ِ  إ َّلَلّ َِِّن ا ُِ إ َل  َوكَا ا  ِْلً َغا َو  ٍِ وََغ    ََ ٌِ  ِ ي ْص ٍُ ْ ل ََ ا ٍِ﴾. 
ندعو نسا  تونس والمامل اإلسالمّي أن يكّن يقظات  -ٗ

من مؤامرات لصرفهّن عن نصرة اإلسالم متنّبهات دلا ػُلاك اضّدىّن 
وعن الّتمّبس بواجب الممل الّسياسّي عمى أساس اإلسالم. فمنذ أن 
سممة وقدرهتا الفّمالة عمى تغيًن الواقع 

ُ
عمم االستممار عظم دور ادل

يف وجو الظّمم واالرهتان، وتنشئة لمّسياسّيٌن الواعٌن ولرجال  وقوفاً 
عن  بادلمروف وهنياً  يّة الّصاحلة، وأمراً لألسرة القو  الّدولة، وتكويناً 

نكر، منذ أن أدرك االستممار ذلك حّت اخّتذ من قضّية ادلرأة 
ُ
ادل

بادلمىن الممماّي الغرّب رأس حربة يُهاجم هبا أفكار اإلسالم وأحكامو 
غالطات و 

ُ
سممات عن دورىّن الّسياسّي المظيم تارة بادل

ُ
 راً اطو أويُبمد ادل

 ب الوقت.بقضايا زائفة لكس
لذا فال عاصم من ىذه ادلؤامرات إاّل بالممل الّسياسّي 
القيادّي إلقامة ادلشروع اإلسالمّي "اخلالفة الرّاشدة عمى منهاج 

ا ﴿ :الّنبّوة"، حّت تتنافس الّنسا  والّرجال لقولو تماىل ِْلً َغا َو  ٍِ َغ  َْ ٌَ
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 ُّ ِه ِيَ ي ْح َُِ ي ـَ  ٌَ ٌِ ْْ ُم  َٔ ُْ َو ََث  ُ
ُ

أ ْو 
َ

أ ٍر  َن َذ  َ ِ ٌّ ً ُْ َر ْج
َ

أ  ًْ ُٓ ِه َي زِ ْج َ َْل َو ًث  َِت ّي َط  ً ة ا يَ َح
نَ  ٔ يُ ٍَ ْػ َح  ْ ُٔا ُ ََك ا  ٌَ  َِ َص ْح

َ
ِأ يتنافسون مجيمهم يف إقامة مشروع المزّة ،﴾ة

واستداد اإلرادة الّسياسّية الكاممة حّت نمود خًن أّمة أخرجت 
رُ ﴿لمّناس. قال تماىل:  ُم

ْ
َأ ح ِس  ا َِّ ِي ل ْج  رَِج ْخ

ُ
أ ٍث  ٌَّ ُ

أ رْيَ  َخ  ًْ ُْخ ِ َن ُن و
وِف  ُر ْػ ٍَ ْ ل نَ  ةِا ْٔ َٓ ْ ِ َت َِ  َو رِ  َغ َه ْ ِ ٍُ ْ ل نَ  ا ٔ ُِ ٌِ ْْ ُ ح ِ  َو َّلَلّ  .﴾ةِا

القسم  -تونس  / ونممن يف ىذا الّصدد عزم حزب الّتحرير
الّنسائّي عمى البد  ِبممة تفاعمّية مع مجيع األوساط الّرمسّية ومع 
الفمالّيات الّسياسّية ومع عموم نسا  تونس لتمريفهّن بقضّيتهّن 

صًنيّة أال وىي الممل الّسياسّي الفّمال إلقامة دولة اإلسالم دولة ادل
ثّم تكون خالفة ...»يف قولو  القرآن "اخلالفة" ُبشرى رسول ا 

ذي . وإنّا لنممم أّن ىذا البمد الطّّيب تونس الّ «على منهاج الّنبّوة
اخلالفة يف مشال  قرون منارةَ  لواانطمقت منو ثورة األّمة كان ط

يقيا، وإنّا لنممم أّن نسا  تونس أىل لنيل شرف الممل إلقامة فر أ
ألّن يكّن سياسّيات واعيات قائدات حامالت دلشروع  اخلالفة وأىلٌ 

الظّادلٌن  ظيغي عظيم ُكتب دستوره وتتفاعل ممو األّمة تفاعالً 
ستممرين ويشفي صدور قوم مؤمنٌن.

ُ
 وادل

 
َا﴿ تُ  ي ِجي َخ اْش ٔا  ُِ ٌَ آ  ََ ي ِ َّله ا ا  َٓ حُّ

َ
ًْ أ ُل ِي ْي ُي ا  ٍَ ِ ل  ًْ ُك َع َد ا  َِذ إ ِل  ٔ ُش ره ِي ل َو  ِ َّلِله ٔا 

 ِ ِّ ْت ي َ َوك رْءِ  ٍَ ْ ل ا  َ َْ َب ُل  ٔ ُ َي  َ َّلله ا نه 
َ

أ ٔا  ٍُ يَ ْغ نَ  َوا و َْْشُ ُُت  ِ ّْ َِِل إ  ُّ ه ُ
َ

 ﴾َوأ
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