
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  لَة اإلسالمالدستور ھو قانون تفرضه مِّ 

فالدولة ھي التي تباشر ھذه  ؛األمةتكون من قبل الدولة وو ،خارجياسة ھي رعاية شؤون الناس داخليا والسيا
الحكم ونظام  ،والدستور ھو القانون الذي يحدد شكل الدولة ،واألمة ھي التي تحاسب بھا الدولة ،الرعاية عمليا

فكرية واحدة يشترك فيھا الدستور على قاعدة وتبنى السياسة و، ويبين حدود واختصاص كل سلطة فيھا ،فيھا
، ترعى شؤونھم طبيعيا ،فإذا ترسخت قناعة الناس بوجھة نظر في الحياة تنشأ منھم سلطة المحكوم.الحاكم و

الخاصة لقوانين العامة ولك جملة من افتضع لذ ،القناعات المنبثقة عن وجھة النظر تلكبحسب المقاييس و
  بلھا.حقوقھم وواجباتھم قِ بلھم وبط بھا عالقاتھا مع األفراد وتبين حقوقھا وواجباتھا قِ ضت

ھا في واألمة اإلسالمية ترسخت عندھا عقيدة ال إله إال هللا محمد رسول هللا فكانت ھذه العقيدة ھي وجھة نظر
بيعي أن تنبثق فكان من الط، قناعاتھابنيت مقاييسھا و بحسبھا وعلى أساسھااألحداث الحياة فھي تعقل األشياء و

مقياس يستبعد كل فكر والقوانين من عقيدة األمة وتبنى على أساسھا والقوانين العامة والخاصة أي الدستور و
العالم إلى  ال تفقد دورھا في قيادةحتى ال يضطرب نمط العيش لديھا وال تتسرب عوامل الھدم إليھا و يناقضھا
  الخير.

ُ  مْ كُ نْ مِ  نْ كُ تَ لْ وَ  وحزب التحرير القائم على عقيدة األمة واستجابة لقوله تعالى:  ونَ رُ مُ أْ يَ وَ  رِ يْ خَ الْ  ىْ لَ إِ  ونَ عُ دْ يَ  ةٌ مَّ أ
ُ وَ  رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  نَ وْ ھَ نْ يَ وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  ليس إسالمية ليس غير وآراء وأحكاما تبنى أفكارا و ونَ حُ لِ فْ مُ الْ  مُ ھُ  كَ ئِ ولَ أ

 تعتمد غير أصول ال ،بل ھي إسالمية فحسب ،وال تتأثر بأي شيء غير إسالمي ،فيھا أي شيء غير إسالمي
  .وقواعدهاإلسالم 

من أمة اإلسالم  اً على أھل تونس بوصفھم جزءا يعرضه على أمة اإلسالم ودستورً  الحزب وعلى ھذا تبنى
ثم تعمل على وضعه موضع التطبيق مبتدئة بنصب خليفة يحكمھا بكتاب  ،مادةً  مادةً  ،في أدلة مواده حتى تناقشه

  الطاعة.نة رسوله وله عليھا واجب السمع وهللا وس

المية ھي فالعقيدة اإلس، ونعرض اليوم عليكم بعضا من مواد الدستور حتى تتبين كيفية انبثاق المواد عن العقيدة
تحدد  وھي التي، اختصاص كل سلطة فيھاالتي تبين حدود ووھي  ،نظام الحكم فيھاالتي تحدد شكل الدولة و

 :نوعية العالقة بين الناس وحاكمھم فكانت

العقيدة اإلسالمية ھي أساس الدولة، بحيث ال يتأتى وجود شيء في كيانھا أو جھازھا أو  -1المادة 
ً له. وھي  في الوقت نفسه أساس الدستور محاسبتھا أو كل ما يتعلق بھا، إال بجعل العقيدة اإلسالمية أساسا

ً عن العقيدة  والقوانين الشرعية بحيث ال ُيسمح بوجود شيء مما له عالقة بأي منھما إال إذا كان منبثقا
  اإلسالمية.

حياتھم قصر تلك الرعاية في العالقات وبما أن الشرع أناط بالسلطان مھمة رعاية شؤون الناس في كل جوانب 
  :استنبطت »راع وھو مسؤول عن رعيتهاإلمام « :صلى هللا عليه وسلم لالخارجية به فمن قول الرسو

ال يجوز ألي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لھم عالقة بأية دولة من الدول  -181المادة 
األجنبية مطلقاً. والعالقة بالدول محصورة بالدولة وحدھا، ألن لھا وحدھا حق رعاية شؤون األمة عملياً. 

  وعلى األمة والتكتالت أن تحاسب الدولة على ھذه العالقة الخارجية.



القة المسلمين السالم بعد إقامة الدولة في المدينة تتحدد طبيعة عل الرسول صلى هللا عليه الصالة وومن أفعا
إصراره ومن تجھيزه جيش أسامة و ،سلم إلى الملوكفمن كتبه صلى هللا عليه و الشعوب.بغيرھم من األمم و

ن ذلك يدل على أن الدعوة إلى اإلسالم ھي أساس العالقة بين إف، يش رغم مرضه الذي مات فيهعلى ذھاب الج
  :وھي أساس السياسة الخارجية فكانت، سالمية وبين أي دولة في العالمالدولة اإل

ى أساسھا تبنى حمل الدعوة اإلسالمية ھو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعل -187المادة 
  عالقة الدولة بجميع الدول.

 ھو جائز وما ھو غير جائز من المعاھدات التي تعقد عادة بين الدول. العقيدة اإلسالمية ھي التى تحدد ماو
التي  تحديد القواعد والشروطبينھا بغرض تنظيم عالقة معينة و تعقدھا الدول فيما فالمعاھدات ھي اتفاقات
از عقد المعاھدات بين المسلمين والدليل على جو يسميھا فقھاء المسلمين الموادعات.وقة تخضع لھا ھذه العال
يِن  اْسَتْنَصُروُكْم فِي َوإِنِ : قولهو قٌ ايثَ مِ  مْ ھُ نَ يْ بَ وَ  مْ كُ نَ يْ بَ  مٍ وْ قَ  ىْ لَ إِ  ونَ لُ صِ يَ  ينَ ذِ الَّ  الّ إِ  :والكفار قوله تعالى الدِّ

قد عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاھدات مع و ھذه اآليات ھو المعاھداتوالميثاق في  ،َفَعَلْيُكُم النَّْصرُ 
  :فكانت ،ون موضوع التعاقد قد أجازه الشرعإال أنه يشترط لصحة انعقاد المعاھدة أن يك ،الكفار

ً المعاھدات العسكرية، وما ھو من جنسھا، أو ملحق بھا كالمعاھدات  -189المادة  السياسية، تمنع منعاً باتا
واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاھدات حسن جوار، والمعاھدات االقتصادية، والتجارية، 

  والمالية، والثقافية، ومعاھدات الھدنة.

سنة مستنبط من كتاب ربكم ويعرضه عليكم حزب التحرير ھذه بعض مواد الدستور الذي  :لمونأيھا المس
الكافرة بصر الدوائر األجنبية من دستور إفك يصاغ لكم تحت سمع وذا تنتظرون افم، ليةنبيكم من أدلته التفصي

ً نْ ضَ  ةً شَ يعِ مَ  هُ لَ  نَّ إِ فَ  يْ رِ كْ ذِ  نْ عَ  ضَ رَ عْ أَ  نْ مَ وَ ال ينالكم منه إال الضنك:  وال ، ىمَ عْ أَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  هُ رُ شُ حْ نَ وَ  كا
َوأَِن اْحُكم َبْيَنُھم ِبَما  ألن القبول به رفض لحكم هللا القائل: وعذاب مقيم. إال غضب ربكمالرضا به  يورثكم

ُ إَِلْيَك َفإِن َتوَ  ِبْع أَْھَواءُھْم َواْحَذْرُھْم أَن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما أَنَزلَ هللاَّ ُ َوالَ َتتَّ ُ أَن أَنَزلَ هللاَّ َما ُيِريُد هللاَّ لَّْوا َفاْعَلْم أَنَّ
َن الُيِصيَبُھم ِبَبعْ  اِس َلَفاِسقُونَ ِض ُذُنوِبِھْم َوإِنَّ َكِثيًرا مِّ  ا صراحانكارا له كفرإمعتبرا عدم الحكم باإلسالم ، نَّ
ُ َفأُولَِئكَ  :قال تعالى   .ُھُم اْلَكافُِرونَ  َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزلَ هللاَّ

فاألحكام  ،ھذه بعض مواد دستور يعرض عليكم للفھم والمناقشة وليوضع موضع التطبيق :أيھا المسلمون
ِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُھْم أَْن َيقُولُوا  :الشرعية وضعت للعيش بھا َما َكاَن َقْولَ اْلُمْؤِمِنيَن إَِذا ُدُعوا إَِلى هللاَّ إِنَّ

 مْ يكُ يِ حْ ا يُ مَ لِ  مْ اكُ عَ ا دَ ذَ إِ  ولِ سُ لرَّ لِ وَ  ِ  واْ يبُ جِ تَ اسْ  واْ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ ھَ يُّ ا أَ يَ   ،ْلُمْفلُِحونَ أُْوَلِئَك ُھُم اَسِمْعَنا َوأََطْعَنا وَ 
  .ونَ رُ شَ حْ تُ  هِ يْ لَ إِ  هُ نَّ أَ وَ  هِ بِ لْ قَ وَ  ءِ رْ مَ الْ  نَ يْ بَ  ولُ حُ يَ  هللاَ  نَّ أَ  واْ مُ لَ اعْ وَ 
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