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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مشروع دستور دولة الخـالفة
ىذا مشروع دستور لدولة اخلالفة ،نضعو بػُت أيػدي ادلمػل ُت  -وىػ يع لػوف
إلقامػػة دولػػة اخلالفػػة ،وإعػػادة احلز ػ ػػا أن ػ ؿ اه  -ليتصػػوروا واقػػد الدولػػة اإلسػػالمية،

وشزلها وأنظ تها ،وما ستقوـ بتطبيقو من أنظ ة اإلسالـ وأحزامو.

وى ػ ػ ػػذا الدس ػ ػ ػػتور ى ػ ػ ػػو دس ػ ػ ػػتور إس ػ ػ ػػالمي ،منب ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػن العقي ػ ػ ػػدة اإلس ػ ػ ػػالمية،
ومأخوذ من األحزاـ الشرعية ،بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُ ِ َد يف أخذه على كتػا اه ،وسػنة رسػولو ،ومػا أرشػدا إليػو مػن إ ػاع

الصحابة والقياس.

وىػػو دسػػتور إسػػالمي لػػيس ػػَت ،ولػػيس فيػػو شػػيء ػػَت إس ػالمي ،وى ػو دسػت ػور
ليس سلتصاً بقطر معُت ،أو بلد معُت ،بػل ىػو لدولػة اخلالفػة يف العػاال اإلسػالمي ،بػل

يف العاال أ د ،باعتبار أف دولة اخلالفة ستح ل اإلسالـ رسالة نور وىػداي ػة إىل العػاال
أ د ،وتع ل على رعاية شؤونو ،وض و إىل كنفها ،وتطبي أحزاـ اإلسالـ عليو.
وإف «ح ـ ــتح التحري ـ ــر» يق ػ ػ ّدـ ى ػ ػػذا ادلشػ ػػروع إىل ادلم ػ ػػل ُت ،ويم ػ ػػأؿ اه أف

يعجػل بتحقيػ
يزػػرمه  ،وأف ّ

ايػػة ممػػعى ادلػػؤمنُت يف إقامػػة اخلالفػػة الراشػػدة ،وإعػػادة

احلز ا أن ؿ اه ،ليوضد ىذا ادلشروع دستوراً لدولة اخلالفة.
وما ذلك على اه بع ي .
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عامـة
أحـكام ّ
المــادة  - 3العقيػػدة اإلسػػالمية ىػػي أسػػاس الدولػػة ،دي ػ ال يتػػأتى وجػػود
شػ ػػيء يف كيا ػ ػػا أو جهازىػ ػػا أو زلاسػ ػػبتها أو كػ ػػل مػ ػػا يتعل ػ ػ

ػ ػػا ،إال عػ ػػل العقيػ ػػدة

اإلسالمية أساساً لو .وىي يف الوقت نفمو أساس الدستور والقوانُت الشرعية دي ال
يُم ح بوجود شيء شلا لو عالقة بأي منه ا إال إذا كاف منب قاً عن العقيدة اإلسالمية.

المادة  - 2دار اإلسالـ ىي البالد اليت تطب فيها أحزاـ اإلسالـ ،ويزوف
أما ا بأماف اإلسػالـ ،ودار الزفػر ىػي الػيت تطبػ أنظ ػة الزفػر ،أو يزػوف أما ػا ب ػَت
أماف اإلسالـ.
المادة  - 3يتب ّػٌت اخلليفػة أحزامػاً شػرعية معينػة يمػنها دسػتوراً وقػوانُت ،وإذا

تبػػٌت حز ػاً شػػرعياً يف ذلػػك ،ػػار ىػػذا احلز ػ وحػػده ىػػو احلز ػ الشػػرعي الواج ػ

الع ػػل بػػو ،وأ ػػبح حينوػػذ قانون ػاً نافػػذاً وجبػػت راعتػػو علػػى كػػل فػػرد مػػن الرعيػػة ػػاىراً
وبارناً.
المادة  -4ال يتبٌت اخلليفة أي حز شرعي معُت يف العبادات ما عػدا الكػاة
واجله ػػاد ،وم ػػا يلػ ػ ـ حلف ػػس وح ػػدة ادلم ػػل ُت ،وال يتب ػػٌت أي فز ػػر م ػػن األفز ػػار ادلتعلق ػػة
بالعقيدة اإلسالمية.
المادة  -5يد الذين حي لوف التابعية اإلسالمية يت تعوف بػاحلقوؽ ويلت مػوف
بالواجبات الشرعية.
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الم ــادة  - 6ال جيػػوز للدول ػػة أف يزػػوف لػػديها أي دتيي ػ بػػُت أف ػراد الرعي ػػة يف
ناحي ػػة احلز ػ أو القض ػػاء أو رعاي ػػة الش ػػؤوف أو م ػػا ش ػػاكل ذل ػػك ،ب ػػل جي ػ أف تنظ ػػر
للج يد نظرة واحدة ب ض النظر عن العنصر أو الدين أو اللوف أو َت ذلك.
المادة  - 7تنػفػذ الدولة الشرع اإلسالمي علػى يػد الػذين حيػ ػػلوف التابعيػة
اإلسالمية سواء أكانوا ممل ُت أـ َت ممل ُت على الوجو التايل:
أ  -تنفذ على ادلمل ُت يد أحزاـ اإلسالـ دوف أي است ناء.
 يًُتؾ َت ادلمػلػ ػُت وما يعتقدوف وما يعبدوف ض ن النظاـ العاـ.ج  -ادلرتػػدوف عػػن اإلسػػالـ يطبػ علػػيه حزػ ادلرتػػد إف كػػانوا ىػ ادلرتػػدين،
أما إذا كانوا أوالد مرتػدين وولدوا َت ممل ُت فيعػاملوف معاملػة ػَت ادلمػل ُت حمػ
وضعه الذي ى عليو من كو  ،مشركُت أو أىل كتا .
د  -يعام ػػل ػػَت ادلم ػػل ُت يف أم ػػور ادلطعوم ػػات وادللبوس ػػات حمػ ػ أدي ػػا
ض ن ما جتي ه األحزاـ الشرعية.
ىػ  -تفػصػل أمػور الػ واج والطالؽ بُت َت ادلمػل ُت حمػ أديػا  ،وتفصػل
بينه وبُت ادلمل ُت حم أحزاـ اإلسالـ.
و  -تنفػػذ الدولػػة بػػاقي األحزػػاـ الشػػرعية وسػػائر أمػػور الشػريعة اإلسػػالمية مػػن
معػػامالت وعقوبػػات وبينػػات ونظ ػ حز ػ واقتصػػاد و ػػَت ذلػػك علػػى اجل يػػد ،ويزػػوف
تنفيذىا على ادلمل ُت وعلى َت ادلمل ُت على المواء ،وتنفػذ كػذلك علػى ادلعاىػدين
وادلمتأمنُت وكل من ىو حتت سلطاف اإلسالـ ك ا تنفذ على أفراد الرعية ،إال المفراء
والرسل ومن شاكله فإف ذل احلصانة الدبلوماسية.
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المــادة  - 8الل ػػة العربيػػة ىػػي وحػػدىا ل ػػة اإلسػػالـ وىػػي وحػػدىا الل ػػة الػػيت
تمتع لها الدولة.
المادة  - 9االجتهاد فرض كفاية ،ولزػل ممػل احلػ باالجتهػاد إذا تػوفرت
فيو شرورو.
الم ـ ــادة - 31

ي ػ ػػد ادلمػ ػ ػػل ُت حي ل ػ ػػوف مم ػ ػػؤولية اإلس ػ ػػالـ ،ف ػ ػػال رجػ ػ ػػاؿ

ديػن يف اإلسػالـ ،وعلى الدولة أف دتند كل ما يشعر بوجودى من ادلمل ُت.
المادة  - 33محل الدعوة اإلسالمية ىو الع ل األ لي للدولة.
المادة  - 32الزتػا والمػنة وإ ػاع الصػحابة والقيػاس ىػي وحػدىا األدلػة
ادلعتربة لألحزاـ الشرعية.
المــادة  - 33األ ػػل ب ػراءة الذمػػة ،وال يعاق ػ أحػػد إال دز ػ زلز ػػة ،وال
جيوز تعذي أحد مطلقاً ،وكل من يفعل ذلك يعاق .
المادة  - 34األ ػل يف األفعػاؿ التقػيػد باحلز الشػرعي فػال يقػاـ بفعػل إال
بعد معرفة حز و ،واأل ل يف األشياء اإلباحة ما ال يرد دليل التحرمي.
المـ ـ ـ ــادة  - 35الوس ػ ػ ػػيلة إىل احل ػ ػ ػ ػراـ زلرم ػ ػ ػػة إذا ل ػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػػى الظ ػ ػ ػػن أ ػ ػ ػػا
تو ل إىل احلراـ ،فإف كاف ُخيشى أف تو ل فال تزوف حراماً.
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نظـام الحـكم
المادة  - 36نظاـ احلز ىو نظاـ وحدة وليس نظاماً احتادياً.
المادة  - 37يزػػوف احل ػز ػ مػػرك ػ ي ػاً واإلدارة ال مرك ية.
الم ـ ــادة  - 38احلز ػ ػػاـ أربع ػ ػػة ى ػ ػ  :اخلليف ػ ػػة ،ومع ػ ػػاوف التف ػ ػػويض ،وال ػ ػوايل،
والعامل ،ومن يف حز ه  .أما من عداى فال يعتربوف حزاماً ،وإمنا ى مو فوف.
الم ــادة  - 39ال جي ػػوز أف يت ػػوىل احلز ػ أو أي ع ػػل يعت ػػرب م ػػن احلزػ ػ إال
حر ،بالغ ،عاقل ،عدؿ ،قادر من أىل الزفاية ،وال جيوز أف يزوف إال ممل اً.
رجل ّ
المــادة  - 21زلاسػػبة احلزػػاـ مػػن قبػػل ادلمػػل ُت ح ػ مػػن حقػػوقه وفػػرض
كفاي ػػة عل ػػيه  .ول ػػَت ادلم ػػل ُت م ػػن أف ػراد الرعي ػػة احل ػ يف إ ه ػػار الش ػػزوى م ػػن ل ػ
احلاك ذل  ،أو إساءة تطبي أحزاـ اإلسالـ عليه .
المادة  - 23لل مػل ُت احلػ يف إقامػة أحػ ا سياسػية حملاسػبة احلزػاـ ،أو
الو ػوؿ للحػز عن رري األمة على شرط أف يزوف أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأف
تزوف األحزاـ اليت تتبناىا أحزاماً شرعية .وال حيتاج إنشاء احل
أي تزتل يقوـ على َت أساس اإلسالـ.

المادة  - 22يقوـ نظاـ احلز على أربد قواعد ىي:
ٔ  -الميادة للشرع ال للشع .
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ألي ترخيص وديند

ٕ  -الملطاف لألمة.
ٖ  -نص خليفة واحد فرض على ادلمل ُت.
ٗ  -للخليفػػة وحػػده ح ػ تبػػٍت األحزػػاـ الشػػرعية فهػػو الػػذي يمػػن الدسػػتور
وسائر القوانُت.
المادة  -23أجه ة دولة اخلالفة ثالثة عشر جهازاً وىي:

ٔ  -اخلليفة (رئيس الدولة).

ٕ  -ادلعاونوف (وزراء التفويض).
ٖ  -وزراء التنفيذ.
ٗ  -الوالة.
٘  -أمَت اجلهاد.
 - ٙاألمن الداخلي.
 - ٚاخلارجية.
 - ٛالصناعة.
 - ٜالقضاء.
ٓٔ  -مصاحل الناس( .اجلهاز اإلداري).
ٔٔ  -بيت ادلاؿ.
ٕٔ  -اإلعالـ.
ٖٔ  -رللس األمة (الشورى واحملاسبة).
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الخـليفـة
الم ــادة  - 24اخلليف ػػة ى ػػو ال ػػذي ين ػػو ع ػػن األم ػػة يف الم ػػلطاف ويف تنفي ػػذ
الشرع.
المادة  - 25اخلالفػة عقػد مراضػاة واختيػار ،فػال جيػرب أحػد علػى قبوذلػا ،وال
جيرب أحد على اختيار من يتوالىا.
المــادة  - 26لزػػل ممػػل بػػالغ عاقػػل رجػالً كػػاف أو امػرأة احلػ يف انتخػػا

اخلليفة (رئيس الدولة) ويف بيعتو ،وال ح ل َت ادلمل ُت يف ذلك.

المـ ـ ـ ــادة  - 27إذا مت عقػ ػ ػ ػػد اخلالفػ ػ ػ ػػة لواح ػ ػ ػػد بايعػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػن يػ ػ ػ ػػت انعقػ ػ ػ ػػاد
البيع ػػة ػ ػ تز ػػوف حينو ػػذ بيع ػػة الب ػػاقُت بيع ػػة راع ػػة ال بيع ػػة انعق ػػاد فيج ػػرب عليه ػػا ك ػػل
من يل ح فيو إمزانية الت رد وش ّ عصا ادلمل ُت.
الم ــادة  - 28ال يزػػوف أحػػد خليفػػة إال إذا واله ادلمػػل وف .وال ديلػػك أح ػػد
الحيات اخلالفػة إال إذا مت عقػدىا لػو علػى الوجػو الشػرعي كػأي عقػد مػن العقػود يف
اإلسالـ.
المــادة  - 29يشػػًتط يف القطػػر أو الػػبالد الػػيت تبػػايد اخلليفػػة بيعػػة انعقػػاد أف
يزػػوف سػػلطا ا ذاتي ػاً يمػػتند إىل ادلمػػل ُت وحػػدى ال إىل أيػػة دولػػة كػػافرة ،وأف يزػػوف
أماف ادلمل ُت يف ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأماف اإلسالـ ال بأماف الزفر .أما بيعة
الطاعة فحم من البالد األخرى فال يشًتط فيها ذلك.
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المادة  - 31ال يشًتط في ن يُبايَد للخالفة إالّ أف يزوف ممتز الً شروط

االنعقاد ليس َت ،وإف ال يزن ممتوفياً شروط األفضلية ،ألف العربة بشروط االنعقاد.

المادة  - 33يشًتط يف اخلليفة حىت تنعقد لو اخلالفة سبعة شروط وىي أف
يزوف رجالً ممل اً حراً بال اً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أىل الزفاية.
المــادة  - 32إذا خػػال منص ػ اخلالفػػة ػػوت اخلليفػػة أو اعت الػػو ،أو ع لػػو،
جي نص خليفة مزانو خالؿ ثالثة أياـ بلياليها من تاريخ خلو منص اخلالفة.
المادة  - 33يعُت أمَت مؤقت لتويل أمر ادلمل ُت والقياـ بإجراءات تنصػي
اخلليفة اجلديد بعد ش ور منص اخلالفة على النحو التايل:
أ  -للخليفػػة المػػاب عنػػد شػػعوره بػػدنو أجلػػو أو ع مػػو علػػى االعتػ اؿ ػػالحية
تعيُت األمَت ادلؤقت.
 إف ت ػػويف اخلليف ػػة أو اعتػ ػ ؿ قب ػػل تعي ػػُت األم ػػَت ادلؤق ػػت ،أو ك ػػاف ش ػ ػ ورمنصػ اخلالفػػة يف ػػَت الوفػػاة أو االعتػ اؿ ،فػػإف أكػػرب ادلعػػاونُت سػػناً يزػػوف ىػػو األمػػَت

ادلؤقت إال إذا أراد الًتشح للخالفة فيزوف التايل لو سناً وىزذا.

ج  -فإذا أراد كل ادلعاونُت الًتشح ،فأكرب وزراء التنفيػذ سػناً ا الػذي يليػو إذا

أراد الًتشح ،وىزذا.

د  -فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الًتشح للخالفة حصر األمػَت ادلؤقػت يف أ ػ ر
وزراء التنفيذ سناً.
ىػ  -ال ديلك األمَت ادلؤقت الحية تبٍت األحزاـ.
و  -يب ػػذؿ األم ػَت ادلؤق ػػت الوس ػػد إلك ػػاؿ إج ػراءات تنص ػػي اخلليف ػػة اجلدي ػػد
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خالؿ ثالثة أياـ ،وال جيوز دتديدىا إال لمب قاىر تواف عليو زلز ة ادلظاال.
الم ــادة  - 34رريق ػػة نصػ ػ اخلليف ػػة ى ػػي البيع ػػة .أم ػػا اإلجػ ػراءات الع لي ػػة
لتنصي اخلليفة وبيعتو فهي:
أ  -تعلن زلز ة ادلظاال ش ور منص اخلالفة.
 يتوىل األمَت ادلؤقت مهامو ويعلن فتح با الًتشيح فوراً.ج  -ي ػ ػػت قب ػ ػػوؿ رلب ػ ػػات ادلرش ػ ػػحُت ادلم ػ ػػتوفُت لش ػ ػػروط االنعق ػ ػػاد ،وتم ػ ػػتبعد
الطلبات األخرى ،بقرار من زلز ة ادلظاال.
د  -ادلرشحوف الذين تقبل زلز ة ادلظاال رلباهت  ،يقوـ األعضاء ادلمل وف يف
رللس األمة دصرى مرتُت :يف األوىل خيتاروف منه ستة بأ لبية األ وات ،ويف ال انية
خيتاروف من المتة اثنُت بأ لبية األ وات.
ىػ  -يعلن امسا االثنُت ،ويطل من ادلمل ُت انتخا واحد منه ا.
و  -تعل ػ ػػن نتيج ػ ػػة االنتخ ػ ػػا ويع ػ ػػرؼ ادلم ػ ػػل وف م ػ ػػن ن ػ ػػاؿ أك ػ ػػر أ ػ ػ ػوات
ادلنتخبُت.
ز  -يب ػ ػ ػ ػ ػػادر ادلم ػ ػ ػ ػ ػػل وف بايع ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػن ن ػ ػ ػ ػ ػػاؿ أك ػ ػ ػ ػ ػػر األ ػ ػ ػ ػ ػ ػوات خليف ػ ػ ػ ػ ػػة

لل مل ُت على الع ل بزتا اه وسنة رسوؿ اه .

ح  -بعد دتاـ البيعة يعلن من أ بح خليفػة لل مػل ُت لل ػأل حػىت يبلػغ خػرب
نصبو األمة كافػة ،مػد ذكػر امسػو وكونػو حيػوز الصػفات الػيت جتعلػو أىػالً النعقػاد اخلالفػة

لو.

ط  -بع ػػد الف ػراغ م ػػن إجػ ػراءات تنص ػػي اخلليف ػػة اجلدي ػػد تنته ػػي والي ػػة األم ػػَت
ادلؤقت.
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المــادة  - 35األمػػة ىػػي الػػيت تنص ػ اخلليفػػة ولزنهػػا ال دتلػػك ع لػػو مػػىت مت
انعقاد بيعتو على الوجو الشرعي.
المادة  - 36ديلك اخلليفة الصالحيات التالية:
أ  -ىػػو الػػذي يتبػػٌت األحزػػاـ الشػػرعية الالزمػػة لرعايػػة شػػؤوف األمػػة ادلمػتنبطة
باجتهػػاد ػػحيح مػػن كتػػا اه وسػػنة رسػػولو لتصػػبح ق ػوانُت جت ػ راعتهػػا وال جتػػوز
سلالفتها.
 -ىػػو ادلمػػؤوؿ عػػن سياسػػة الدولػػة الداخليػػة واخلارجيػػة مع ػاً ،وىػػو الػػذي

يتوىل قيادة اجليش ،ولو ح إعالف احلر  ،وعقد الصلح واذلدنة وسائر ادلعاىدات.

ج  -ىو الذي لو قبوؿ المفراء األجان ورفضه  ،وتعيُت المفراء ادلمل ُت
وع ذل .
د  -ىو الذي يعُت ويع ؿ ادلعاونُت والوالة ،وى
أ

ممؤولوف أماـ رللس األمة.

يعاً ممؤولوف أمامو ك ا

ىػ  -ىو الذي يعُت ويع ؿ قاضي القضاة والقضاة باست ناء قاضػي ادلظػاال يف
حالة نظره يف قضية على اخلليفة أو معاونيو أو قاضي قضاتو .واخلليفة ىو الػذي يعػُت
ويع ؿ كذلك مديري الدوائر ،وقواد اجليش ،وأمػراء ألويتػو ،وىػ
وليموا ممؤولُت أماـ رللس األمة.

يعػاً ممػؤولوف أمامػو

يتبٌت األحزاـ الشرعية اليت توضد وجػبػها مي انية الدولة ،وىو
و  -ىو الذي ّ

ال ػػذي يق ػػرر فص ػػوؿ ادلي اني ػػة وادلب ػػالغ ال ػػيت تلػ ػ ـ لز ػػل جه ػػة سػ ػواء أك ػػاف ذل ػػك متعلقػ ػاً
بالواردات أـ بالنفقات.
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المادة  - 37اخلليفة مقيد يف التبٍت باألحزاـ الشرعية فيحرـ عليو أف يتبٌت
حز ػاً ال يم ػػتنبب اس ػػتنباراً ػػحيحاً م ػػن األدل ػػة الش ػػرعية ،وى ػػو مقي ػػد ػػا تبن ػػاه م ػػن
أحزػاـ ،و ػػا الت مػو مػػن رريقػػة اسػتنباط ،فػػال جيػوز لػػو أف يتبػ ّػٌت حز ػاً اسػػتنبب حمػ
رريقة تناقض الطريقة اليت تبناىا ،وال أف يعطي أمراً يناقض األحزاـ اليت تبناىا.

المادة  - 38للخليفة مطلػ الصػالحية يف رعايػة شػؤوف الرعيػة حمػ رأيػو
واجتهػاده .فلػو أف يتب ّػٌت مػن ادلباحػات كػل مػا حيتػاج إليػو لتمػيَت شػؤوف الدولػة ،ورعايػػة
شؤوف الرعية ،وال جيوز لو أف خيالف أي حز شرعي دجة ادلصلحة ،فال ديند األسرة

الواحدة من إصلا أك ر من ولد واحػد دجػة قلػة ادلػواد ال ذائيػة مػ الً ،وال يم ّػعر علػى
يعُت كافراً أو امرأة واليػاً دجػة رعايػة الشػؤوف أو
الناس دجة مند االست الؿ م الً ،وال ّ

حيرـ حالالً وال أف حيػل
ادلصلحة ،وال َت ذلك شلا خيالف أحزاـ الشرع ،فال جيوز أف ّ

حراماً.

الم ـ ـ ــادة  - 39ل ػ ػ ػػيس للخليف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػدة زل ػ ػ ػػدودة ،ف ػ ػ ػػا داـ اخلليف ػ ػ ػػة زلافظ ػ ػ ػاً
عل ػػى الش ػػرع منف ػػذاً ألحزام ػػو ،ق ػػادراً عل ػػى القي ػػاـ بش ػػؤوف الدول ػػة ،يبق ػػى خليف ػػة م ػػا
ال تت ػػَت حال ػػو ت ػ ػَتاً خيرج ػػو ع ػػن كون ػػو خليف ػػة ،ف ػػإذا ت ػػَتت حال ػػو ى ػػذا الت ػ ّػَت وجػ ػ
ع لو يف احلاؿ.

المادة  - 41األمور اليت يت َت ا حاؿ اخلليفة فيخرج ا عن اخلالفة ثالثة
أمور ىي:
أ  -إذا اخت ػػل ش ػػرط م ػػن ش ػػروط انعق ػػاد اخلالف ػػة ك ػػأف ارت ػػد ،أو فمػ ػ فم ػػقاً
ػ ػػاىراً ،أو جػ ػػن ،أو مػ ػػا شػ ػػاكل ذلػ ػػك .ألف ىػ ػػذه الشػ ػػروط شػ ػػروط انعقػ ػػاد ،وشػ ػػروط
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است رار.
 العج عن القياـ بأعباء اخلالفة ألي سب من األسبا .ج  -القه ػػر ال ػػذي جيعل ػػو ع ػػاج اً ع ػػن التص ػػرؼ ص ػػاحل ادلم ػػل ُت برأي ػػو َوفْػ ػ َ
الشرع .فإذا قهره قاىر إىل حػد أ ػبح فيػو عػاج اً عػن رعايػة مصػاحل الرعيػة برأيػو وحػده

حم أحزاـ الشػرع يعتػرب عػاج اً حز ػاً عػن القيػاـ بأعبػاء الدولػة فيخػرج بػذلك عػن
كونو خليفة .وىذا يتصور يف حالتُت:
احلالة األوىل :أف يتملب عليو فػرد واحػد أو عػدة أفػراد مػن حاشػيتو فيمػػتبدوف
بتػنفيذ األمور .فإف كاف مأموؿ اخلػالص مػن تمػلطه ينػذر مػدة معينػة ،ا إ ْف ال يرفػد
تملطه خيلد .وإف ال يزن مأموؿ اخلالص خيلد يف احلاؿ.

احلالة ال انية :أف يصػَت مأسػوراً يف يد عدو قاىرّ ،إما بأسػره بالفعػل أو بوقوعػو

حتػػت تمػػلب عػػدوه ،ويف ىػػذه احلػػاؿ ينظػػر فػػإف كػػاف مأم ػوؿ اخل ػالص ديػه ػل حػػىت يقػػد
اليأس من خال و ،فإف يوس من خال و خيلد ،وإف ال يزن مأموؿ اخلػالص خيلػد يف
احلاؿ.
المادة  - 43زلز ة ادلظػاال وحػدىا ىػي الػيت تقػرر مػا إذا كانػت قػد ت ػَتت
حػػاؿ اخلليفػػة ت ػَتاً خيرجػػو عػػن اخلالفػػة أـ ال ،وىػػي وحػػدىا الػػيت ذلػػا ػػالحية ع لػػو أو
إنذاره.

المعاونون
الم ــادة  - 42يع ػػُت اخلليف ػػة مع ػػاوف تف ػػويض أو أك ػػر ل ػػو يتح ػػل مم ػػؤولية
احلز  ،فيفوض إليو تدبَت األمور برأيو وإمضاءىا على اجتهاده.
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وعند وفاة اخلليفة فإف معاونيو تنتهي واليته وال يمت روف يف ع لهػ إال فػًتة
األمَت ادلؤقت.
المـادة  - 43يشػًتط يف ادلعػاوف مػػا يشػًتط يف اخلليفػة ،أي أف يزػوف رجػالً
حراً ،ممل اً ،بال اً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أىل الزفاية في ا وكل إليو من أع اؿ.
الم ــادة  - 44يش ػػًتط يف تقلي ػػد مع ػػاوف التف ػػويض أف يش ػػت ل تقلي ػػده عل ػػى
أمرين أحدمها ع وـ النظر ،وال اين النيابة .ولذلك جي أف يقوؿ لو اخلليفة قلػدتك مػا
إيل نيابػػة عػػٍت ،أو مػػا يف ىػػذا ادلعػػٌت مػػن األلفػػاظ الػػيت تشػػت ل علػػى ع ػػوـ النظػػر
ىػػو ّ
والنيابة .وىذا التقليد ِّ
ديزن اخلليفة من إرساؿ ادلعاونُت إىل أمزنة معينة أو نقله منها
إىل أم ػػاكن أخ ػػرى وأع ػػاؿ أخ ػػرى عل ػػى الوج ػػو ال ػػذي تقتض ػػيو معاون ػػة اخلليف ػػة ،ودوف
احلاجة إىل تقليد جديد ألف كل ىذا داخل ض ن تقليدى األ لي.
المــادة  - 45علػػى معػػاوف التفػػويض أف يطػػالد اخلليفػػة ػػا أمضػػاه مػػن تػػدبَت،
وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصَت يف ػالحياتو كاخلليفػة وعليػو أف يرفػد مطالعتػو،
وأف ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة  - 46جي على اخلليفة أف يتصفح أع اؿ معػاوف التفػويض وتػدبَته
لألمػػور ،ليقػػر منهػػا ادلوافػ للصػوا  ،ويمػػتدرؾ اخلطػػأ .ألف تػػدبَت شػػؤوف األمػػة موكػػوؿ
للخليفة وزل وؿ على اجتهاده ىو.
المادة  - 47إذا دبر معاوف التفويض أمػراً وأقػره اخلليفػة فػإف عليػو أف ينفػذه

ك ػػا أقػػره اخلليفػػة لػػيس ب يػػادة وال نقصػػاف .فػػإف عػػاد اخلليفػػة وعػػارض ادلعػػاوف يف رد مػػا
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أمضػػاه ينظػػر ،فػػإف كػػاف يف حز ػ نفػػذه علػػى وجهػػو ،أو مػػاؿ وضػػعو يف حقػػو ،ف ػرأي
ادلعػػاوف ىػػو النافػػذ ،ألنػػو باأل ػػل رأي اخلليفػػة ولػػيس للخليفػػة أف يمػػتدرؾ مػػا نفػػذ مػػن
أحزاـ ،وأنف من أمواؿ .وإف كاف مػا أمضػاه ادلعػاوف يف ػَت ذلػك م ػل تقليػد و ٍاؿ أو
جتهيػ جػػيش جػػاز للخليفػػة معارضػػة ادلعػػاوف وينفػػذ رأي اخلليفػػة ،ويل ػػى ع ػػل ادلعػػاوف،
ألف للخليف ػػة احلػ ػ يف أف يم ػػتدرؾ ذل ػػك م ػػن فع ػػل نفم ػػو فل ػػو أف يم ػػتدركو مػ ػن فع ػػل
معاونو.
الم ــادة  - 48ال خيص ػػص مع ػػاوف التف ػػويض ب ػػأي دائ ػػرة م ػػن دوائ ػػر اجله ػػاز
اإلداري ،وإمن ػػا يز ػػوف إش ػرافو عام ػاً ،ألف ال ػػذين يباش ػػروف األم ػػور اإلداري ػػة أج ػراء وليم ػوا

حزام ػاً ،ومعػػاوف التفػػويض حػػاك  ،وال يقلػػد تقليػػداً خا ػاً بػػأي مػػن األع ػػاؿ ألف واليتػػو

عامة.

معـاون (وزير) التـنفيـذ
المــادة  - 49يعػػُت اخلليفػػة معاون ػاً للتنفيػػذ ،وع لػػو مػػن األع ػػاؿ اإلداريػػة،

ولػػيس مػػن احلزػ ودائرتػػو ىػػي جهػػاز لتنفيػػذ مػػا يصػػدر عػػن اخلليفػػة للجهػػات الداخليػػة
واخلارجية ،ولرفد ما يرد إليو من ىذه اجلهػات ،فهػي واسػطة بػُت اخلليفػة و ػَته ،تػؤدي
عنو ،وتؤدي إليو يف األمور التالية:
أ  -العالقات مد الرعية.
 العالقات الدولية.ج  -اجليش أو اجلند.
د  -أجه ة الدولة األخرى َت اجليش.
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المادة  - 51يزػوف معػاوف التػنػفػيػذ رجالً ممل اً ألنو من بطانة اخلليفة.
الم ــادة  - 53يز ػػوف مع ػػاوف التنفي ػػذ متص ػالً مباش ػػرة م ػػد اخلليف ػػة ،ك ع ػػاوف

التفويض ،ويعترب معاوناً ولزن يف التنفيذ وليس يف احلز .

الـوالة
المــادة  - 52تقمػ الػػبالد الػػيت حتز هػػا الدولػػة إىل وحػػدات ،وتم ػ ى كػػل
وحدة ِوالية ،وتقم كل والية إىل وحػدات تم ى كل وحدة منها ِع الة ،ويم ى كل
من يتوىل ال ِوالية والياً أو أمَتاً ،ويم ى كل من يتوىل العِ الة عامالً أو حاك اً.

ػُت الع ػػاؿ مػػن قبػػل اخلليفػػة
ػُت الػػوالة مػػن قبػػل اخلليفػػة ،ويػُ َعػ ُ
المــادة  - 53يػُ َعػ ُ
وم ػػن قب ػػل ال ػػوالة إذا ف ػػوض إل ػػيه ذل ػػك .ويش ػػًتط يف ال ػػوالة والع ػػاؿ م ػػا يش ػػًتط يف
ادلعاونُت فال بد أف يزونوا رجاالً أحراراً ممل ُت بال ُت عقالء عدوالً ،وأف يزونوا مػن

أىل الزفاية في ا ُوِّكل إليه من أع اؿ ،ويػُتَ َخيػُرو َف من أىل التقوى والقوة.

الم ــادة  - 54للػ ػوايل ػػالحية احلزػ ػ واإلشػ ػراؼ عل ػػى أع ػػاؿ ال ػػدوائر يف
واليتو نيابة عن اخلليفة ،فلو يد الصالحيات يف واليتػو عػدا ادلاليػة والقضػاء واجلػيش،
فلو اإلمارة على أىل واليتو ،والنظر يف يد ما يتعل

ا .إال أف الشررة توضػد حتػت

إمارتو من حي التنفيذ ال من حي اإلدارة.
المــادة  - 55ال جيػ علػػى الػوايل مطالعػػة اخلليفػة ػػا أمضػػاه يف ع لػػو علػػى
مقتضى إمارتو إال على وجو االختيار ،فإذا حدث إنشاء جديد َت معهود وقفو علػى
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مطالعة اخلليفة ،ا ع ل ا أمر بو .فإف خاؼ فماد األمر باالنتظار قاـ باألمر وأرلد
اخلليفة وجوباً على األمر وعلى سب عدـ مطالعتو قبل القياـ بع لو.
المـ ـ ــادة  - 56يز ػ ػػوف يف ك ػ ػػل والي ػ ػػة رلل ػ ػػس منتخ ػ ػ ػ م ػ ػػن أىله ػ ػػا يرأس ػ ػػو
ال ػ ػ ػوايل ،وتز ػ ػػوف ذل ػ ػػذا ايفل ػ ػػس ػ ػػالحية ادلش ػ ػػاركة يف ال ػ ػ ػرأي يف الش ػ ػػؤوف اإلداري ػ ػػة ال
يف شؤوف احلز  ،ويزوف ل رضُت:
األوؿ تق ػػدمي ادلعلوم ػػات الالزم ػػة لل ػوايل ع ػػن واق ػػد الوالي ػػة واحتياجاهت ػػا ،وإب ػػداء
الرأي يف ذلك.
وال اين إل هار الرضا أو الشزوى من حز الوايل ذل .
ورأي ايفلس يف األوؿ َت مل ـ ،ولزػن رأيػو يف ال ػاين ملػ ـ ،فػإذا شػزا ايفلػس
الوايل يع ؿ.
المادة  - 57ينب ي أف ال تطوؿ مدة والية الشخص الواحد على الوالية بل
يعفى من واليتو عليها كل ا رؤي لو ترك يف البلد ،أو افتنت الناس بو.
المادة  - 58ال يػُْنػ َق ُل الوايل من والية إىل والية ،ألف توليتو زلددة ادلزاف،
ولزن يػُ ْع َفى ويوىل ثانية.

المــادة  - 59يػُ ْع ػَ ُؿ ال ػوايل إذا رأى اخلليفػػة ع لػػو ،أو إذا أ هػػر رللػػس األمػػة

عػػدـ الرضػػى منػػو ،أو إذا أ هػػر رللػػس واليتػػو المػػخب منػػو .وع لػػو إمنػػا جيػػري مػػن قبػػل
اخلليفة.
المـــادة  - 61عل ػػى اخلليف ػػة أف يتح ػػرى أع ػػاؿ ال ػػوالة ،وأف يز ػػوف ش ػػديد
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ادلراقبػػة ذل ػ  ،وأف يع ػػُت م ػػن ين ػػو عن ػػو للزش ػػف ع ػػن أح ػواذل  ،والتفت ػػيش عل ػػيه وأف
جي عه أو قم اً منه بُت احلُت واآلخر ،وأف يص ي إىل شزاوى الرعية منه .

أمير الجهـاد :دائرة الحربية  -الجيش
المــادة  - 63تػت ػوىل دائ ػرة احلػربي ػة يػػد الشػػؤوف ادلتعلقػػة بالق ػوات ادلمػلح ػة
من جيش وشررة ومعدات ومه ات وعتاد وما ش ػاكل ذلػك .ومػن كليػات عم ػزرية،
وبع ات عمزرية ،وكل ما يل ـ من ال قافة اإلسالمية ،وال قافة العامة للجيش ،وكػل مػا
يتعل باحلر واإلعداد ذلا ،ورئيس ىذه الدائرة يم ى (أمَت اجلهاد).
المادة  - 62اجلهػاد فرض على ادلمػل ُت ،والتػدري علػى اجلػنػػدية إجبػاري
فزػػل رجػػل ممػػل يبلػػغ اخلاممػػة عشػػرة مػػن عػ ػػره فػػرض عليػو أف يتػػدر علػػى اجلنديػػة
استعداداً للجهاد ،وأما التجنيد فهو فرض على الزفاية.
المادة  - 63اجليش قم اف قم احتياري ،وى

يد القػادرين علػى محػل

المػػالح مػػن ادلمػػل ُت .وقم ػ دائ ػ يف اجلنديػػة ختصػػص ذل ػ روات ػ يف مي انيػػة الدولػػة
كادلو فُت.
المادة  - 64جتعل للجيش ألوية ورايات واخلليفة ىو الذي يعقػد اللػواء دلػن
يوليو على اجليش ،أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.
المادة  - 65اخلليفة ىو قائد اجليش ،وىو الذي يعُت رئػيس األركػاف ،وىػو
الذي يعُت لزل لواء أمَتاً ولزل فرقة قائداً .أما باقي رت اجليش فيعينه قواده وأمراء
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ألويتو .وأما تعيُت الشخص يف األركاف فيزوف حم درجة ثقافتو احلربية ويعينو رئيس
األركاف.
المادة  - 66جيػعػل اجليش كلو جيشػاً واحػداً يوضػد يف معمػزرات خا ػة،

إال أنػ ػػو جي ػ ػ أف توضػ ػػد بعػ ػػض ىػ ػػذه ادلعمػ ػػزرات يف سلتلػ ػػف الواليػ ػػات .وبعضػ ػػها يف
األمزنػػة االس ػًتاتيجية ،وجيعػػل بعضػػها معمػػزرات متنقلػػة تػػنقالً دائ ي ػاً ،تزػػوف ق ػوات
ضػػاربة .وتػػنظ ىػػذه ادلعمػػزرات يف رل وعػػات متعػػددة يطل ػ علػػى كػػل رل وعػػة منهػػا
اس جيش ويوضد ذلا رق فيقاؿ اجليش األوؿ ،اجلػيش ال الػ مػ الً ،أو تمػ ى باسػ
والية من الواليات أو ع الة من الع االت.

الم ــادة  - 67جي ػ أف يػػوفر للج ػػيش التعل ػػي العم ػػزري الع ػػايل عل ػػى أرف ػػد
ممػتوى ،وأف يرفػد ادلمػتوى الفزػري لديػػو بقػدر ادلمػتطاع ،وأف ي قػف كػل شػػخص يف
اجليش ثقافة إسالمية دتزنو من الوعي على اإلسالـ ولو بشزل إ ايل.
المادة  - 68جي أف يزوف يف كل معمزر عدد كػاؼ مػن األركػاف الػذين
لػػديه ادلعرفػػة العمػػزرية العاليػػة واخلػػربة يف رس ػ اخلطػػب وتوجيػػو ادلعػػارؾ .وأف يػػوفر يف
اجليش بشزل عاـ ىؤالء األركاف بأوفر عدد ممتطاع.
المــادة  - 69جيػ أف تتػػوفر لػػدى اجلػػيش األسػػلحة وادلعػػدات والتجػهػػي ات
واللػوازـ وادله ات اليت دتزنو من القياـ ه تو بو فو جيشاً إسالمياً.

األمـن الداخـلي
المــادة  - 71تػت ػػوىل دائػػرة األمػػن الػػداخلي إدارة كػػل مػػا لػػو مم ػػاس باألم ػػن،
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ومنػد كل ما يهدد األمن الػداخلي ،وحتػفػػس األمػن يف الػبالد بواسػطة الشػررة وال تلجػأ
إىل اجليش إال بأمػػر مػػن اخلػػليفة .ورئػيس ىػػذه الػدائرة يمػ ى (مػدير األمػن الػداخلي).
وذلػػذه الػػدائرة فػػروع يف الواليػػات تم ػ ى إدارات األمػػن ال ػداخلي ويم ػ ى رئػػيس اإلدارة
( اح الشررة) يف الوالية.
المادة  - 73الشػررة قمػ اف :شررة اجليش وىي تتبد أمَت اجلهاد أي دائػرة
احلربية ،والشررة الػيت بػُت يػدي احلػػاك حلفػس األمػن وىػي تتبػد دائػرة األمػن الػداخلي،
والقم اف يدرباف تدريباً خا اً ب قافة خا ة دتزنه ا من أداء مه اهت ا بإحماف.
المادة  - 72أبػرز مػا يهػدد األمػن الداخػلي الذي تػتػوىل دائرة األمن الداخلي
معاجلتػػو ىػػو :الػػردة ،الب ػػي واحل ػرابة ،االعتػػداء علػػى أم ػواؿ النػػاس ،التعػ ّدي علػػى أنفػػس

الريَ الذين يتجمموف للزفار احملاربُت.
الناس وأعراضه  ،التعامل مد أىل ِّ

دائرة الخـارجية
المادة  - 73تتوىل دائرة اخلارجية يد الشووف اخلارجية ادلتعلقة بعالقة دولػة
اخلالف ػ ػػة بال ػ ػػدوؿ األجنبي ػ ػػة سػ ػ ػواء أكان ػ ػػت تتعل ػ ػ ػ بالناحي ػ ػػة المياس ػ ػػية ،أـ ب ػ ػػالنواحي
االقتصادية والصناعية وال راعية والتجارية ،أـ ادلوا الت الربيدية والملزية والالسلزية،
وضلوىا.

دائـرة الصنـاعـة
المــادة  - 74دائػػرة الصػػناعة ىػػي الػػدائرة الػػيت تتػػوىل يػػد الشػػؤوف ادلتعلقػػة
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بالص ػػناعة سػ ػواء أكان ػػت ػػناعة ثقيل ػػة كص ػػناعة احملرك ػػات واآلالت ،و ػػناعة ىياك ػػل
ادلركب ػػات ،و ػػناعة ادل ػواد والص ػػناعات اإللزًتوني ػػة .أـ كان ػػت ػػناعة خفيف ػػة ،وسػ ػواء
أكانت ادلصاند ىي من نوع ادللزية العامة أـ من ادلصاند اليت تدخل يف ادللزية الفردية
وذلػػا عالقػػة بالصػػناعة احلربيػػة ،وادلصػػاند بأنواعهػػا جي ػ أف تقػػاـ علػػى أسػػاس المياسػػة
احلربية.

القضـاء
المــادة  - 75القضػػاء ىػػو اإلخبػػار بػػاحلز علػػى سػػبيل اإللػ اـ ،وىػػو يفصػػل
اخلصومات بػُت النػاس ،أو دينػد مػا يضػر حػ اجل اعػة ،أو يرفػد الن ػ اع الواقػد بػُت النػاس
وأي شخص شلن ىو يف جهاز احلز  ،حزاماً أو مو فُت ،خليفةً أو َم ْن دونو.
المادة  - 76يعُت اخلليفة قاضياً للقضاة من الرجاؿ البال ُت األحرار
ادلمل ُت العػقػالء العدوؿ من أىػل الفقو ،وإذا أعطاه اخلليفة الحية تعيُت قاضي
ادلظاال وع لو ،وبالتايل الحية القضاء يف ادلظاال ،فيج أف يزوف رلتهداً .وتزوف لو

الحية تعيُت القضاة وتأديبه وع ذل ض ن األنظ ة اإلدارية ،أما باقي مو في

احملاك ف ربوروف دير الدائرة اليت تتوىل إدارة شؤوف احملاك .
المـادة  - 77القضػاة ثالثػة :أحػدى القاضػي ،وىػو الػذي يتػوىل الفصػػل يف
اخلصومات ما بُت الناس يف ادلعامالت والعقوبات .وال اين احملػتػمػ  ،وىػو الذي يتوىل
الفصل يف ادلخالفات اليت تضر ح اجل اعة .وال ال قاضي ادلظاال ،وىو الذي يتوىل
رفد النػ اع الواقد بُت الناس والدولة.
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المــادة  - 78يشػػًتط فػػي ن يتػػوىل القضػػاء أف يزػػوف مم ػل اً ،ح ػراً ،بال ػاً،
عاقالً ،عدالً ،فقيهاً ،مػدركاً لتن ػ يل األحزػاـ علػى الوقػائد .ويشػًتط فػي ن يتػوىل قضػاء

ادلظاال زيادة على ىذه الشروط أف يزوف رجالً وأف يزوف رلتهداً.

المـادة  - 79جيػػوز أف يػُ َقل َػد القاضػػي واحملتمػ وقاضػػي ادلظػاال تقليػػداً عامػاً
يف القض ػػاء ي ػػد القض ػػايا يف ي ػػد ال ػػبالد ،وجي ػػوز أف يػُ َقل ػػدوا تقلي ػػداً خا ػاً بادلز ػػاف

وبأنواع القضايا.

المــادة  - 81ال جيػػوز أف تتػػألف احملز ػػة إال مػػن قػ ٍ
ػاض واحػػد لػػو ػػالحية
الفص ػػل يف القض ػػاء ،وجي ػػوز أف يز ػػوف مع ػػو ق ػ ٍ
ػاض مخ ػػر أو أك ػػر ،ولز ػػن ليم ػػت ذلػ ػ
الحية احلز وإمنا ذل

الحية االستشارة وإعطاء الرأي ،ورأيه

َت مل ـ لو.

الم ــادة  - 83ال جي ػػوز أف يقض ػػي القاض ػػي إال يف رلل ػػس قض ػػاء ،وال تُعتَ ػػرب

البينة والي ُت إال يف رللس القضاء.

المــادة  - 82جي ػػوز أف تػتػع ػػدد درج ػػات احملػاكػ ػ بالنػمػب ػػة ألنػ ػواع القػضػاي ػػا،
ص بعض القضاة بأقضية معينة إىل حد معُت ،وأف يوكل أمر َت ىػذه
فيجػوز أف ُخيَص َ
القضايا إىل زلاك أخرى.

الم ــادة  - 83ال توج ػػد زل ػػاك اس ػػتوناؼ ،وال زل ػػاك دتييػ ػ  ،فالقض ػػاء م ػػن
حي ػ البػػت يف القضػػية درجػػة واحػػدة ،فػػإذا نط ػ القاضػػي بػػاحلز فحز ػػو نافػػذ ،وال
ٍ
قاض مخػر مطلقػاً إالّ إذا حزػ ب ػَت اإلسػالـ ،أو خػالف نصػاً قطعيػاً يف
ينقضو حز

الزتا أو المنة أو إ اع الصحابة ،أو تبُت أنو حز حز اً سلالفاً حلقيقة الواقد.
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المــادة  - 84احملتػم ػ ىػػو القاضػػي الػػذي ينظػػر يف كافػػة القػضػػايا الػػيت ىػػي
حقوؽ عامة وال يوجد فيها مدع ،على أف ال تزوف داخلة يف احلدود واجلنايات.
المادة  - 85ديلك احملتم احلز يف ادلخالفة فػور العلػ

ػا يف أي مزػاف

وجيعػػل حتػػت يػػده عػػدد مػػن الشػػررة لتنفيػػذ أوامػػره ،وينفػػذ
دوف حاجػػة يفلػػس قضػػاءُ ،

حز و يف احلاؿ.

المــادة  - 86لل حتم ػ احل ػ يف أف خيتػػار نواب ػاً عنػػو تتػػوفر فػػيه شػػروط

احملتمػ  ،يػوزعه يف اجلهػات ادلختلفػة ،وتزػوف ذلػؤالء النػوا

ػالحية القيػاـ بو يفػػة

احلمبة يف ادلنطقة أو احمللة اليت عينت ذل يف القضايا اليت فوضوا فيها.
المــادة  - 87قاضػػي ادلظػػاال ىػػو قػػاض ينصػ لرفػػد كػػل َمظْلِ َ ػػة حتصػػل مػػن

الدولػػة علػػى أي شػػخص يعػػيش حتػػت سػػلطاف الدولػػة ،سػواء أكػػاف مػػن رعاياىػػا أـ مػػن
ػ ػػَتى  ،وس ػ ػواء حصػ ػػلت ىػ ػػذه ادلظل ػ ػػة مػ ػػن اخلليف ػ ػة أـ شلػ ػػن ىػ ػػو دونػ ػػو مػ ػػن احلزػ ػػاـ
وادلو فُت.
الم ــادة  - 88يُع ػػُت قاض ػػي ادلظ ػػاال م ػػن قِبَ ػػل اخلليف ػػة ،أو م ػػن قب ػػل قاض ػػي

القضاة ،أما زلاسػبتو وتأديبػو وع لػو فيزػوف مػن قبػل اخلليفػة أو مػن قبػل قاضػي القضػاة
إذا أعطػػاه اخلليفػػة ػػالحية ذلػػك .إالّ أنػػو ال يصػػح ع لػػو أثنػػاء قيامػػو بػػالنظر يف مظلِ ػػة
علػى اخلليفػػة ،أو معػػاوف التفػويض ،أو قاضػػي القضػػاة ادلػذكور ،وتزػػوف ػػالحية العػ ؿ

يف ىذه احلاالت حملز ة ادلظاال.
المادة  - 89ال حيصر قاضي ادلظاال بشخص واحد أو أك ر ،بل للخليفة
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أف يعُت عدداً من قضاة ادلظاال حم ما حيتاج رفد ادلظاال مه ا بلغ عددى  .ولزن

عند مباشرة القضاء ال تزوف الحية احلز إال لقاض واحد ليس َت ،وجيوز أف
جيلس معو عدد من قضاة ادلظاال أثناء جلمة القضاء ،ولزن تزوف ذل

الحية

االستشارة ليس َت ،وىو َت مل ـ باألخذ برأيه .
المادة  - 91حملز ة ادلظاال ح ع ؿ أي حاك أو مو ف يف الدولة ،ك ا
ذلا ح ع ؿ اخلليفة ،وذلك إذا اقتضت إزالة ادلظل ة ىذا الع ؿ.
المادة  - 93دتلك زلز ة ادلظاال الحية النظػر يف أيػة مظل ػة مػن ادلظػاال
سػواء أكانػػت متعلقػػة بأشػػخاص مػػن جهػػاز الدولػػة ،أـ متعلقػػة خالفػػة اخلليفػػة (رئػػيس
الدولة) ألحزاـ الشرع ،أـ متعلقة عٌت نص من نصوص التشريد يف الدستور والقانوف
وس ػػائر األحز ػػاـ الش ػػرعية ض ػ ػ ن تب ػػٍت رئ ػػيس الدول ػػة ،أـ متعلق ػػة بف ػػرض ض ػ ػريبة م ػػن
الضرائ  ،أـ َت ذلك.
المـ ـ ـ ــادة  - 92ال يش ػ ػ ػػًتط يف قض ػ ػ ػػاء ادلظ ػ ػ ػػاال رلل ػ ػ ػػس قض ػ ػ ػػاء ،وال دع ػ ػ ػػوة
ػدع ،ب ػ ػػل ذل ػ ػػا حػ ػ ػ النظ ػ ػػر يف ادلظل ػ ػػة ول ػ ػػو ال ي ػ ػػدع ػ ػػا
ادل ػ ػػدعى علي ػ ػػو ،وال وج ػ ػػود م ػ ػ ٍ
أحد.
المــادة  - 93لز ػػل إنم ػػاف احل ػ يف أف يوكػػل عنػػو يف اخلصػػومة ويف الدف ػػاع
من يشاء سواء أكاف ممل اً أـ ػَت ممػل رجػالً كػاف أـ ام ػرأة .وال فػػرؽ يف ذلػك بػُت
الوكيػػل وادلػوِّك ػػل .وجي ػػوز للوكيػػل أف يوكػػل بػػأجر ويمػػتح األجػػرة عل ػى ادلوِّكػػل حم ػ
تراضيه ا.
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المـــادة  - 94جي ػػوز للش ػػخص ال ػػذي ديل ػػك ػػالحيات يف أي ع ػػل م ػػن
األع ػػاؿ اخلا ػػة كالو ػػي وال ػػويل ،أو األع ػػاؿ العام ػػة كاخلليف ػػة واحل ػػاك وادلو ػػف،
وكقاض ػػي ادلظ ػػاال واحملتمػ ػ  ،أف يق ػػي مقام ػػو يف ػػالحياتو وك ػػيالً عن ػػو يف اخلص ػػومة

والدفاع فقب باعتبار كونػو و ػياً أو وليػاً أو خليفػة (رئػيس دولػة) أو حاك ػاً أو مو فػاً
أو قاضي مظاال أو زلتمباً .وال فرؽ يف ذلك بُت أف يزوف مدعياً أو مدعى عليو.
المــادة  - 95العقػػود وادلعػػامالت واألقضػػية الػػيت أبرمػػت وانتهػػى تنفيػػذىا قبػػل
قياـ اخلالفة ،ال ينقضها قضاء اخلالفة وال حيركها من جديد إال إذا كانت القضية:
أ  -ذلا أثر ممت ر سلالف لإلسالـ فتحرؾ من جديد على الوجو .
– أو كانت تتعل بأذى اإلسالـ وادلمل ُت الذي أوقعػو احلزػاـ المػابقوف
وأتباعه  ،فيجوز للخليفة حتريك ىذه القضايا من جديد.
ج -أو كانت تتعل

اؿ م صو قائ بيد ا بو.

الجهـاز اإلداري
المـ ـادة  - 96إدارة ش ػػؤوف الدول ػػة ومص ػػاحل الن ػػاس تتوالى ػػا مص ػػاحل ودوائ ػػر
وإدارات ،تقوـ على النهوض بشؤوف الدولة وقضاء مصاحل الناس.
المادة  - 97سياسة إدارة ادلصاحل والدوائر واإلدارات تقوـ على البمارة يف
النظاـ واإلسراع يف إصلاز األع اؿ ،والزفاية في ن يتولوف اإلدارة.
المــادة  - 98لزػػل مػػن حي ػػل التابعيػػة ،وتتػػوفر فيػػو الزفايػػة رج ػالً كػػاف أو

ُت مديراً ألية مصلحة من ادلصاحل ،أو أية دائرة
امرأة ،ممل اً كاف أو َت ممل  ،أف يػُ َع َ
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أو إدارة ،وأف يزوف مو فاً فيها.
ػُت لزػل مصػلحة مػدير عػاـ ولزػل دائػرة وإدارة مػدير يتػوىل
المادة  - 99يػُ َع ُ

إدارهتا ،ويزوف ممؤوالً عنها مباشػرة ،ويزػوف ىػؤالء ادلػديروف ممػؤولُت أمػاـ مػن يتػوىل

اإلدارة العليػػا دلصػػاحله  ،أو دوائػػرى أو إداراهت ػ مػػن حي ػ ع له ػ  ،وممػػؤولُت أمػػاـ
الوايل والعامل من حي التقيد باألحزاـ واألنظ ة العامة.
المــادة  - 311ادلػػديروف يف يػػد ادلصػػاحل والػػدوائر واإلدارات ال يػُ ْعَلُػػو َف إال

لمب ض ن األنظ ة اإلدارية ،ولزن جيوز نػَ ْقلُ ُه ْ مػن ع ػل إىل مخػر ،وجيػوز تػوقيفه
عػػن الع ػػل ،ويزػػوف تعييػػنه ونقله ػ وتػػوقيفه وتػػأديبه وع ػ ذل مػػن قبػػل مػػن يتػػوىل
اإلدارة العليا دلصاحله  ،أو دوائرى  ،أو إداراهت .
الم ـ ــادة  - 313ادلو فػ ػػوف ػ ػػَت ادل ػ ػػديرين ي ػ ػػت تعيي ػ ػػنه ونقله ػ ػ وت ػ ػػوقيفه
وتأديبه وع ذل من قبل من يتوىل اإلدارة العليا دلصاحله أو دوائرى أو إداراهت .

بيت المال
الم ــادة  - 312بي ػػت ادل ػػاؿ دائ ػػرة تت ػػوىل الػ ػواردات والنفق ػػات وفػ ػ األحز ػػاـ
الشػػرعية مػػن حيػ

عهػػا وحفظهػػا وإنفاقهػػا .ويمػ ى رئػػيس دائػػرة بيػػت ادلػاؿ (خػػازف

بيت ادلاؿ) ،ويتبد ىذه الػدائرة إدارات يف الواليػات ويمػ ى رئػيس كػل إدارة ( ػاح
بيت ادلاؿ).
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اإلعالم
المــادة  - 313جهػػاز اإلعػػالـ دائػػرة تتػػوىل وضػػد المياسػػة اإلعالميػػة للدولػػة
خلدمػػة مصػػلحة اإلسػػالـ وادلمػػل ُت ،وتنفيػػذىا ،يف الػػداخل لبنػػاء رلت ػػد إسػػالمي قػػوي
مت اسػػك ،ينف ػي خب ػػو وينصػػد ريبػػو ،ويف اخلػػارج :لعػػرض اإلسػػالـ يف المػػل واحلػػر
عرض ػاً يبػػُت عظ ػػة اإلسػػالـ وعدلػػو وقػػوة جنػػده ،ويبػػُت فمػػاد النظػػاـ الوضػػعي و ل ػػو

وى اؿ جنده.

المــادة  - 314ال حتتػػاج وسػػائل اإلعػػالـ الػػيت حي ػػل أ ػػحا ا تابعيػػة الدولػػة
إىل ترخيص ،بل فقب إىل (عل وخرب) يرسل إىل دائرة اإلعالـ ،يُعل الدائرة عن وسيلة
اإلعالـ اليت أنشوت .ويزوف اح وسيلة اإلعالـ وزلرروىػا ممػوولُت عػن كػل مػادة
وحياسبوف على أية سلالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
إعالمية ينشرو ا َ

األمـة (الشورى والمحاسبة)
مجـلس ّ
المــادة  - 315األشػخ ػػاص الػػذين دي لػػوف ادلم ػل ُت يف ال ػرأي لَتجػػد إلػػيه
اخلليفة ى رللس األمة ،واألشخاص الذين دي لوف أىل الواليات ى رلالس الواليات.
وجيوز ل َت ادلمل ُت أف يزونوا يف رللس األمة من أجل الشزوى من ل احلزاـ ،أو
من إساءة تطبي أحزاـ اإلسالـ.
ػخػ ُ أعضاء رللس الوالية انتخاباً مباشراً من أىل الواليػة
المادة  -316يػُْنػتَ َ
وحيػدد عػدد أعضاء رلالس الواليات بنمبة عدد سزاف كل والية يف الدولة.
ادلعنيةُ ،
ويُنتخ أعضاء رللس األمة انتخاباً مباشراً من قبل رلالس الواليات .ويزوف بدءُ مدة
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رللس األمة وانتهاؤىا ىو نفمو بدءَ مدة رلالس الواليات وانتهاءىا.
المادة  - 317لزل من حي ل التابعية إذا كاف بال اً عاقالً احل يف أف
يزوف عضواً يف رللس األمة ويف رللس الوالية ،رجالً كاف أو امرأة ممل اً كاف أو َت

ممل  ،إال أف عضوية َت ادلمل قا رة على إ هار الشزوى من ل احلزاـ ،أو

من إساءة تطبي اإلسالـ.
المادة  - 318الشورى وادلشورة ىي أخذ الرأي مطلقاً ،وىي َت مل مة يف

التش ػريد ،والتعريػػف ،واألمػػور الفزػ ػرية كزش ػػف احلقػػائ  ،ويف األمػػور الفنيػػة والعل يػػة،
وتزوف ُم ْل َِمةً عند استشارة اخلليفة يف كل ما ىو من األمور الع لية ،واألع اؿ الػيت ال
حتتاج إىل د وإنعاـ نظر.

المادة  - 319الشورى ح لل مل ُت فحم  .وال ح ل َت ادلمل ُت يف
الشورى ،وأما إبداء الرأي فإنو جيوز جل يد أفراد الرعية ممل ُت و َت ممل ُت.
المادة  - 331ادلمائل اليت تزوف فيها الشورى مل مةً عند استشارة اخلليفػة

يؤخػػذ فيهػػا ب ػرأي األك ريػػة ب ػػض النظػػر عػػن كونػػو ػواباً أو خطػػأ .أمػػا مػػا عػػداىا شلػػا
يدخل حتت الشػورى ػَت ادلل مػة فيتحػرى فيهػا عػن الصػوا ب ػض النظػر عػن األك ريػة

أو األقلية.
المادة  - 333يفلس األمة الحيات مخس ىي:
ٔ ( -أ) :استش ػػارة اخلليف ػػة ل ػػو وإش ػػارتو عل ػػى اخلليف ػػة يف األع ػػاؿ واألم ػػور
الع لية ادلتعلقة برعاية الشؤوف يف المياسة الداخلية شلا ال حتتاج إىل د فزري ع ي
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وإنعػػاـ نظػػر م ػػل شػػووف احلزػ  ،والتعلػػي  ،والصػػحة ،واالقتصػػاد ،والتجػػارة ،والصػػناعة،
وال راعة ،وأم اذلا ،ويزوف رأيو فيها مل ماً.
ِ
وإنعاـ نظ ٍر ،واألمور اليت
حتتاج إىل د ٍ ع ي
األمور الفزريةُ اليت ُ
( ) :أما ُ
األمور الفنيةُ والعل يةُ ،وكذلك ادلالية واجليش والمياسػة اخلارجيػة،
حتتاج خربة ودراية ،و ُ

فإف للخليفة أف يرجد لل جلس الستشارتو فيها والوقوؼ على رأيو ،ورأي ايفلس فيها
َت مل ـ.
ٕ  -للخليف ػػة أف حيي ػػل لل جل ػػس األحز ػػاـ والقػ ػوانُت ال ػػيت يري ػػد أف يتبناى ػػا،

ولل مػػل ُت مػػن أعضػػائو حػ مناقشػػتها وبيػػاف وجػػو الصػوا واخلطػػأ فيهػػا فػػإف اختلفػوا
مػد اخلليفػػة يف رريقػة التبػػٍت مػن األ ػػوؿ الشػػرعية ادلتبنػاة يف الدولػػة ،فػإف الفصػػل يرجػػد
إىل زلز ة ادلظاال ،ورأي احملز ة يف ذلك مل ـ.
ٖ  -لل جلس احل يف زلاسبة اخلليفة على يد األع اؿ اليت حتصل بالفعل
يف الدولة سواء أكانػت مػن األمػور الداخليػة أـ اخلارجيػة أـ ادلاليػة أـ اجلػيش أـ َتىػا،
ورأي ايفلس مل ـ في ا كاف رأي األك رية فيو مل ماً ،و َت مل ـ في ا كػاف رأي األك ريػة
فيو َت مل ـ.

وإف اختلػف ايفلػػس مػػد اخلليفػػة علػػى ع ػل قػػد مت بالفعػػل مػػن الناحيػػة الشػػرعية
للبت فيو من حي الشػرعية وعػدمها ،ورأي احملز ػة فيػو
فَػيُػ ْر َج ُد فيو إىل زلز ة ادلظاال ّ
مل ـ.

ٗ  -لل جل ػػس احلػ ػ يف إ ه ػػار ع ػػدـ الرض ػػا م ػػن ادلع ػػاونُت وال ػػوالة والع ػػاؿ
ويزػػوف رأيػػو يف ذلػػك مل م ػاً ،وعلػػى اخلليفػػة ع ػ ذل يف احلػػاؿ .وإذا تعػػارض رأي رللػػس

األمة مد رأي رللس الوالية ادلعنية يف الرضػا أو الشػزوى مػن الػوالة والع ػاؿ فػإف لػرأي
رللس الوالية األولوية يف ذلك.
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٘  -لل مل ُت من أعضػائو حػ حصػر ادلرشػحُت للخالفػة مػن الػذين قػررت
زلز ػػة ادلظػػاال تػػوفر شػػروط االنعقػػاد فػػيه ورأي أك ػريته يف ذلػػك مل ػ ـ ،فػػال يصػػح
االنتخا إال من الذين حصرى ايفلس.
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النظـام االجتمـاعي
الم ــادة  - 332األ ػػل يف ادلػ ػرأة أ ػػا أـ ورب ػػة بي ػػت وى ػػي ع ػػرض جيػ ػ أف
يصاف.
المـ ــادة  - 333األ ػػل أف ينفص ػػل الرج ػػاؿ ع ػػن النم ػػاء وال جيت ع ػػوف إال
حلاجة يقرىا الشرع ،ويقر االجت اع من أجلها كاحلج والبيد.
ض عليهػا مػا
المادة  - 334تػُ ْعطى ادلرأة ما يػُ ْعطى الرجل من احلقوؽ ،ويػُ ْفَر ُ

ض علي ػػو م ػػن الواجبػػات إال م ػػا خص ػػها اإلسػػالـ ب ػػو ،أو خ ػػص الرجػػل ب ػػو باألدل ػػة
يػُ ْفػ َػر ُ
الش ػ ػػرعية ،فله ػ ػػا احل ػ ػ ػ يف أف ت ػ ػ ػ اوؿ التجػ ػ ػػارة وال راع ػ ػػة والص ػ ػػناعة وأف تت ػ ػػوىل العقػ ػ ػػود
وادلعامالت .وأف دتلك كل أنػواع ادللػك .وأف تن ػي أمواذلػا بنفمػها وب َتىػا ،وأف تباشػر
يد شؤوف احلياة بنفمها.
ُت يف و ائف الدولة ،ويف منا
المادة  -335جيوز لل رأة أف تػُ َع َ
القضاء ما عدا قضاء ادلظاال ،وأف تنتخ أعضاء رللس األمة وأف تزوف عضواً فيو،
وأف تشًتؾ يف انتخا اخلليفة ومبايعتو.
المادة  - 336ال جيوز أف تتوىل ادلػرأة احلزػ  ،فػال تزػوف خليفػة وال معاونػاً
وال والي ػاً وال ع ػػامالً وال تباش ػػر أي ع ػػل يعت ػػرب م ػػن احلز ػ  ،وك ػػذلك ال تز ػػوف قاض ػػي

قضاة ،وال قاضياً يف زلز ة ادلظاال ،وال أمَت جهاد.
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المادة  -337ادلرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة خا ة .ففي احلياة
العامة جيوز أف تعيش مد النماء والرجاؿ احملارـ والرجاؿ األجان على أف ال يظهر
منها إال وجهها وكفاىاَ ،ت متربجة وال متب ّذلة .وأما يف احلياة اخلا ة فال جيوز أف
تعيش إال مد النماء أو مد زلارمها وال جيوز أف تعيش مد الرجاؿ األجان  .ويف كلتا
احلياتُت تتقيد

يد أحزاـ الشرع.

الم ــادة  - 338دتن ػػد اخلل ػػوة ب ػػَت زل ػػرـ ،ودين ػػد الت ػػربج وكش ػػف الع ػػورة أم ػػاـ
األجان .
المــادة  - 339دينػػد كػػل مػػن الرجػػل وادلػرأة مػػن مباشػػرة أي ع ػػل فيػػو خطػػر
على األخالؽ ،أو فماد يف ايفت د.
الم ـ ــادة  - 321احلي ػ ػػاة ال وجي ػ ػػة حي ػ ػػاة ار ونػ ػػاف ،وعش ػ ػػرة ال ػ ػ وجُت عش ػ ػػرة
ػػحبة .وقوام ػػة ال ػ وج عل ػػى ال وج ػػة قوام ػػة رعاي ػػة ال قوام ػػة حز ػ وق ػػد فرض ػػت عليه ػػا
الطاعة ،وفرض عليو نفقتها حم ادلعروؼ دل لها.
المادة  - 323يتعاوف ال وجاف يف القياـ بأع ػاؿ البيػت تعاونػاً تامػاً ،وعلػى

ال وج أف يقوـ

يد األع اؿ اليت يقاـ ا خارج البيت ،وعلى ال وجة أف تقوـ

يد

األع ػػاؿ الػػيت يقػػاـ ػػا داخػػل البيػػت حم ػ اسػػتطاعتها .وعليػػو أف حيضػػر ذلػػا خػػداماً
بالقدر الذي يزفي لقضاء احلاجات اليت ال تمتطيد القياـ ا.
الم ــادة  - 322كفالػػة الص ػ ار واج ػ عل ػػى ادل ػرأة وح ػ ذل ػػا س ػواء أكان ػػت
ممل ة أـ َت ممل ة ما داـ الص َت زلتاجاً إىل ىذه الزفالة .فإف است ٌت عنها ينظر،
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فإف كانت احلاضنة والويل ممل ُت ُخيِّػَر الص َت يف اإلقامة مد من يريػد ف ػن خيتػاره لػو
أف ينضػ إليػػو سػواء أكػػاف الرجػػل أـ ادلػرأة ،وال فػػرؽ يف الصػ َت بػػُت أف يزػػوف ذكػراً أو
أن ى .أما إف كاف أحدمها َت ممل فال خيَت بينه ا بل يُض إىل ادلمل منه ا.
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النظـام االقتصادي
الم ـ ــادة  - 323سياس ػ ػػة االقتص ػ ػػاد ى ػ ػػي النظ ػ ػػرة إىل م ػ ػػا جيػ ػ ػ أف يز ػ ػػوف
عليػ ػػو ايفت ػ ػػد عنػ ػػد النظػ ػػرة إىل إشػ ػػباع احلاجػ ػػات فَػيُ ْج َػع ػ ػ ُػل مػ ػػا جي ػ ػ أف يزػ ػػوف عليػ ػػو

ايفت د أساساً إلشباع احلاجات.

المــادة  - 324ادلشػػزلة االقتصػػادية ىػػي توزيػػد األم ػواؿ وادلنػػافد علػػى يػػد
أفراد الرعية ودتزينه من االنتفاع ا بت زينه من حيازهتا ومن المعي ذلا.
ض ػ َ َن إش ػػباع يػػد احلاجػػات األساسػػية جل ي ػػد
الم ــادة  - 325جي ػ أف يُ ْ

ضػ َ َن دتزػػُت كػػل فػػرد مػػنه مػػن إشػػباع احلاجػػات
األفػراد فػػرداً فػػرداً إشػػباعاً كلي ػاً .وأف يُ ْ
الز الية على أرفد ممتوى ممتطاع.

المادة  - 326ادلاؿ ه وحده وىو الذي استخلف بػٍت اإلنمػاف فيػو فصػار
ذلػ

ػػذا االسػتخالؼ العػػاـ حػ ملزيتػو ،وىػػو الػذي أذف للفػػرد ديازتػػو فصػار لػػو ػػذا

اإلذف اخلاص ملزيتو بالفعل.
الم ـ ـ ــادة  - 327ادللزي ػ ػ ػػة ثالث ػ ػ ػػة أن ػ ػ ػواع :ملزي ػ ػ ػػة فردي ػ ػ ػػة ،وملزي ػ ػ ػػة عام ػ ػ ػػة،
وملزية الدولة.
المــادة  - 328ادللػزػػية الفػػردية ىػػي حز ػ شػػرعي مقػػدر بػػالعُت أو ادلنفػع ػػة
يقػتػضي دتزُت من يضاؼ إليو من انتفاعو بالشيء وأخذ العوض عنو.
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المـ ــادة  - 329ادللز ػ ػػية العام ػػة ىػ ػػي إذف الش ػػارع للج اع ػػة باالشػ ػ ػًتاؾ يف
االنػتػفػاع بالعػُت.
المــادة  - 331كػػل مػػاؿ مصػػرفو موقػػوؼ علػػى رأي اخلليفػػة واجتهػػاده يعتػػرب
ملزاً للدولة ،كأمواؿ الضرائ واخلراج واجل ية.
المـ ــادة  - 333ادللزيػ ػػة الفرديػ ػػة يف األم ػ ػواؿ ادلنقولػ ػػة و ػ ػػَت ادلنقولػ ػػة مقيػ ػػدة
باألسبا الشرعية اخل مة وىي:
أ  -الع ل.
 اإلرث.ج  -احلاجة إىل ادلاؿ ألجل احلياة.
د  -إعطاء الدولة من أمواذلا للرعية.
ىػ  -األمػواؿ الػيت يػأخػذىػا األفػراد دوف مقابل ماؿ أو جهد.
المــادة  - 332التصػػرؼ بادللزيػػة ُم َقي ػ ٌد بػػإذف الشػػارع ،س ػواء أكػػاف تصػػرفاً
ؼ وال ػػًتؼ والتقت ػػَت ،ودتُْنَ ػ ُػد الش ػػركات
باإلنف ػػاؽ أـ تص ػػرفاً بتن ي ػػة ادلل ػػك .فَػيُ ْ نَ ػ ُػد الم ػ َػر ُ
الرأمساليػػة واجل عي ػػات التعاونيػػة وس ػػائر ادلع ػػامالت ادلخالفػػة للش ػػرع ،ودينػػد الرب ػػا وال ػ

الفاحش واالحتزار والق ار وما شابو ذلك.
المــادة  - 333األرض العش ػرية ىػػي الػػيت أسػػل أىلهػػا عليهػػا وأرض ج يػػرة
الع ػػر  ،واألرض اخلراجي ػػة ى ػػي ال ػػيت فتح ػػت حربػ ػاً أو ػػلحاً م ػػا ع ػػدا ج ي ػػرة الع ػػر ،
واألرض العش ػرية ديل ػػك األفػ ػراد رقبته ػػا ومنفعته ػػا .وأم ػػا األرض اخلراجي ػػة فرقبته ػػا مل ػػك
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للدولة ومنفعتها ديلزها األفراد ،وحي لزل فػرد تبػادؿ األرض العشػرية ،ومنفعػة األرض
اخلراجية بالعقود الشرعية وتورث عنه كمائر األمواؿ.
المــادة  - 334األرض ادل ػوات دتلػػك باإلحيػػاء والتحجػػَت ،وأمػػا ػػَت ادل ػوات
فال دتلك إال بمب شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع.
المــادة  - 335دينػػد تػػأجَت األرض لل راعػػة مطلقػاً سػواء أكانػػت خراجيػػة أـ

عشرية ،ك ا دتند ادل ارعة ،أما ادلماقاة فجائ ة مطلقاً.

المادة  - 336جيرب كػل مػن ملػك أرضػاً علػى اسػت الذلا ويعطػى احملتػاج مػن

بيت ادلاؿ ما ديزنو من ىػذا االسػت الؿ .وكػل مػن يه ػل األرض ثػالث سػنُت مػن ػَت
است الؿ تؤخذ منو وتعطى ل َته.
المادة  - 337تتحق ادللزية العامة يف ثالثة أشياء ىي:
أ  -كل ما ىو من مراف اجل اعة كماحات البلد.
 ادلعادف اليت ال تنقطد ك نابد البًتوؿ.ج  -األشياء اليت ربيعتها دتند اختصاص الفرد ديازهتا كاأل ار.
المــادة  - 338ادلصػػند مػػن حي ػ ىػػو مػػن األمػػالؾ الفرديػػة إال أف ادلصػػند
يأخذ حز ادلادة اليت يصنعها .فإف كانت ادلادة من األمالؾ الفردية كاف ادلصند ملزاً
فرديػاً ك صػػاند النمػػيج .وإف كانػػت ادلػػادة مػػن األمػػالؾ العامػػة كػػاف ادلصػػند ملزػاً عامػاً

ك صاند استخراج احلديد.
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حتوؿ ملزيػة فرديػة إىل ملزيػة عامػة ،ألف
المادة  - 339ال جيوز للدولة أف ّ

ادللزية العامة ثابتة يف ربيعة ادلاؿ و فتو ال برأي الدولة.

المــادة  - 341لزػػل فػػرد مػػن أف ػراد األمػػة ح ػ االنتفػػاع ػػا ىػػو داخػػل يف
ادللزية العامة ،وال جيوز للدولة أف تأذف ألحد دوف بػاقي الرعيػة لزيػة األمػالؾ العامػة
أو است الذلا.
المادة  - 343جيوز للدولة أف حت ػي مػن األرض ادلػوات وشلػا ىػو داخػل يف
ادللزية العامة ألية مصلحة تراىا من مصاحل الرعية.
المادة  - 342ديند كنػ ادلاؿ ولو أخرجت زكاتو.
المــادة  - 343جتػػل الكػػاة مػػن ادلمػػل ُت ،وتؤخػػذ علػػى األم ػواؿ الػػيت عػػُت
الشرع األخذ منها مػن نقػد وعػروض جتػارة ومػواش وحبػو  .وال تؤخػذ مػن ػَت مػا ورد
الشػػرع بػػو .وتؤخػػذ مػػن كػػل مالػػك س ػواء أكػػاف مزلف ػاً كالبػػالغ العاقػػل أـ ػػَت مزلػػف

كالصػػو وايفنػػوف ،وتوضػػد يف بػػا خػػاص مػػن بيػػت ادلػػاؿ ،وال تصػػرؼ إال لواحػػد أو

أك ر من األ ناؼ ال انية الذين ذكرى القرمف الزرمي.
المادة  - 344جتل اجل ية من الػذميُت ،وتؤخػذ علػى الرجػاؿ البػال ُت بقػدر
ما حيت لو ا ،وال تؤخذ على النماء وال على األوالد.
الم ــادة  - 345جي ػػل اخل ػراج عل ػػى األرض اخلراجي ػػة بق ػػدر احتػ ػ ػػاذلا ،وأمػ ػػا
األرض العشرية فتجل منها الكاة على الناتج الفعلي.
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المــادة  - 346تمػػتوم مػػن ادلمػػل ُت الض ػريبة الػػيت أجػػاز الشػػرع اسػػتيفاءىا
لمػد نفقػات بيػت ادلػػاؿ ،علػى شػرط أف يزػػوف اسػتيفاؤىا شلػا ي يػػد علػى احلاجػات الػػيت
جي توفَتىا لصاح ادلاؿ بادلعروؼ ،وأف يراعى فيها كفايتها لمد حاجات الدولة.
المــادة  - 347كػػل مػػا أوج ػ الشػػرع علػػى األمػػة القيػػاـ بػػو مػػن األع ػػاؿ
وليس يف بيت ادلاؿ ماؿ للقياـ بو فإف وجوبػو ينتقػل علػى األمػة ،وللػدول ػة حينوػذ احل ػ
يف أف حتصلو من األمة بفرض الضريبة عليها .وما ال جيػ علػى األمػػة شػػرعاً القيػاـ بػو

ال جيوز للدولة أف تفرض أية ضريبة من أجلو ،فال جيػوز أف تأخػذ رسػومػاً لل ػحػاك أو
الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.

الم ــادة  - 348دلي اني ػػة الدول ػػة أبػ ػوا دائ ي ػػة قررهت ػػا أحز ػػاـ ش ػػرعية .وأم ػػا
فصوؿ ادلي انية وادلبالغ اليت يتض نها كل فصل ،واألمور اليت ختصص ذلا ىػذه ادلبػالغ يف
كل فصل ،فإف ذلك موكوؿ لرأي اخلليفة واجتهاده.
الم ـ ــادة  - 349واردات بي ػ ػػت ادل ػ ػػاؿ الدائ ي ػ ػػة ى ػ ػػي الف ػ ػػيء كل ػ ػػو ،واجل ي ػ ػػة،
واخلراج ،ومخس الركاز ،والكاة .وتؤخذ ىذه األمواؿ دائ ياً سواء أكانت ىنالك حاجة

أـ ال تزن.

الم ـ ـ ـ ــادة  - 351إذا ال تز ػ ػ ػ ػػف واردات بي ػ ػ ػ ػػت ادل ػ ػ ػ ػػاؿ الدائ ي ػ ػ ػ ػػة لنفق ػ ػ ػ ػػات
الدول ػ ػػة ف ػ ػػإف ذل ػ ػػا أف حتصػ ػ ػػل م ػ ػػن ادلم ػ ػػل ُت ض ػ ػ ػرائ  ،وجي ػ ػ ػ أف تم ػ ػػَت يف حتصػ ػ ػػيل
الضرائ على الوجو التايل:
أ  -لمػػد النفقػػات الواجبػػة علػػى بيػػت ادلػػاؿ للفق ػراء وادلمػػاكُت وابػػن المػػبيل
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وللقياـ بفرض اجلهاد.
 لم ػػد النفق ػػات الواجب ػػة عل ػػى بي ػػت ادل ػػاؿ عل ػػى س ػػبيل الب ػػدؿ كنفق ػػاتادلو فُت وأرزاؽ اجلند وتعويضات احلزاـ.
ج  -لمد النفقات الواجبة على بيت ادلاؿ على وجو ادلصلحة واإلرفاؽ دوف
بدؿ كإنشاء الطرقات واستخراج ادلياه وبناء ادلماجد وادلدارس وادلمتشفيات.
د  -لمػ ػ ػ ػػد النفقػ ػ ػ ػػات الواجب ػ ػ ػ ػػة علػ ػ ػ ػػى بيػ ػ ػ ػػت ادل ػ ػ ػ ػػاؿ علػ ػ ػ ػػى وجػ ػ ػ ػػو الض ػ ػ ػ ػػرورة
كحادث ررأ على الرعية من رلاعة أو روفاف أو زل اؿ.
المــادة  - 353يعتػػرب مػػن ال ػواردات الػػيت توضػػد يف بيػػت ادلػػاؿ األم ػواؿ الػػيت
تؤخذ من اجل ارؾ على ث ػور الػبالد ،واألمػواؿ الناجتػة مػن ادللزيػة العامػة أو مػن ملزيػة
الدولة ،واألمواؿ ادلوروثة ع ن ال وارث لو وأمواؿ ادلرتدين.
المادة  - 352نفقات بيت ادلاؿ مقم ة على ست جهات ىي:
أ  -األ ػػناؼ ال انيػػة الػػذين يمػػتحقوف أم ػواؿ الكػػاة يصػػرؼ ذل ػ مػػن بػػا
الكاة.
 الفقراء وادلماكُت وابن المبيل واجلهػاد وال ػارموف إذا ال يوجػد يف بػاأمواؿ الكاة ماؿ ػرؼ ذلػ مػن واردات بيػت ادلػاؿ الدائ يػة ،وإذا ال يوجػد ال يصػرؼ
لل ػػارمُت شػػيء .وأمػػا الفق ػراء وادلمػػاكُت وابػػن المػػبيل واجلهػػاد فتحصػػل ض ػرائ لمػػد
نفقاهت ويقًتض ألجل ذلك يف حالة خوؼ الفماد.
ج  -األشخاص الذين يؤدوف خدمات للدولة كادلو فُت واجلند واحلزاـ فإنو
يصرؼ ذل من بيت ادلاؿ .وإذا ال يزف ماؿ بيت ادلاؿ حتصل ضرائ يف احلاؿ لمد
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ىذه النفقات ويقًتض ألجلها يف حالة خوؼ الفماد.
د  -ادلص ػ ػ ػ ػػاحل وادلراف ػ ػ ػ ػ ػ األساس ػ ػ ػ ػػية كالطرق ػ ػ ػ ػػات وادلم ػ ػ ػ ػػاجد وادلمتش ػ ػ ػ ػػفيات
وادل ػ ػػدارس يص ػ ػػرؼ عليه ػ ػػا م ػ ػػن بي ػ ػػت ادل ػ ػػاؿ ،ف ػ ػػإذا ال ي ػ ػػف م ػ ػػا يف بي ػ ػػت ادل ػ ػػاؿ حتص ػ ػػل
ضرائ يف احلاؿ لمد ىذه النفقات.
ى ػ ػ ػ  -ادلص ػ ػػاحل وادلراف ػ ػ الز الي ػ ػػة يص ػ ػػرؼ عليه ػ ػػا م ػ ػػن بي ػ ػػت ادل ػ ػػاؿ ،ف ػ ػػإذا ال
يوجد ما يزفي ذلا يف بيت ادلاؿ ال يصرؼ ذلا وتؤجل.
و  -احلوادث الطارئة كال الزؿ والطوفاف يصرؼ عليها من بيت ادلاؿ ،وإذا ال
يوجد يقًتض ألجلها ادلاؿ يف احلاؿ ا يمدد من الضرائ اليت جت د.
المادة  - 353تػضػ ػن الػدولػة إجيػاد األعػ ػاؿ لزػل مػن حي ل التابعية.
المــادة  - 354ادلو ػفػػوف عنػػد األفػراد والشػػركات كػػادلو فُت عنػػد الدولػػة يف
ػيد احلقوؽ والواجبات ،وكل مػن يع ػل بػأجر ىػو مو ػف مه ػا اختلػف نػوع الع ػل
أو العام ػػل .وإذا اختل ػػف األج ػػَت وادلم ػػتأجر عل ػػى األج ػػرة ُحيَزػ ػ ُ أج ػػر ادل ػػل .أم ػػا إذا

اختلفوا على َتىا فَػيُ َحز ُ عقد اإلجارة على حم أحزاـ الشرع.

الم ـ ـ ــادة  - 355جي ػ ػ ػػوز أف تز ػ ػ ػػوف األج ػ ػ ػػرة حمػ ػ ػ ػ منفع ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػػل ،وأف
تزػ ػػوف حم ػ ػ منفع ػ ػػة العام ػ ػػل ،وال تز ػ ػػوف حم ػ ػ معلوم ػ ػػات األج ػ ػػَت ،أو ش ػ ػػهاداتو
العل يػ ػػة ،وال توجػ ػػد ترقيػ ػػات لل ػ ػػو فُت بػ ػػل يعطػ ػػوف يػ ػػد مػ ػػا يمػ ػػتحقونو مػ ػػن أجػ ػػر
سواء أكاف على الع ل أـ على العامل.
المادة  - 356تض ن الدولة نفقة من ال ماؿ عنده وال ع ل لو ،وال يوجد
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من جت عليو نفقتو ،وتتوىل إيواء العج ة وذوي العاىات.
المادة  - 357تع ل الدولة على تداوؿ ادلاؿ بُت الرعية وحتوؿ دوف تداولػو
بُت فوة خا ة.
المادة  - 358تيمر ال ّدولة ألفراد الرعية إمزانية إشػباع حاجػاهت الز اليػة

وإجياد التوازف يف ايفت د حم توفر األمواؿ لديها ،على الوجو التايل:

أ  -أف تعطػػي ادل ػػاؿ منق ػػوالً أو ػػَت منق ػػوؿ م ػػن أمواذلػػا ال ػػيت دتلزه ػػا يف بي ػػت

ادلاؿ ،ومن الفيء وما شا و.
 أف ِتقطد من أراضيها العامرة و ػَت العػامرة مػن ال ديلزػوف أرضػاً كافيػة.

أمػػا مػػن ديلزػػوف أرض ػاً وال يمػػت لو ا فػػال تعطػػيه  .وتعطػػي العػػاج ين عػػن ال راعػػة مػػاالً
لتوجد لديه القدرة على ال راعة.
ج  -تقوـ بمداد ديوف العاج ين عن المداد من ماؿ الكػاة ومػن الفػيء ومػا

شابو.
المــادة  - 359تش ػػرؼ الدولػػة علػػى الش ػػؤوف ال راعيػػة وزلصػػوالهتا َوفْ ػ َ مػػا
تتطلبو المياس ة ال راعية اليت حتق است الؿ األرض على أعلى ممتوى من اإلنتاج.
المادة  - 361تشرؼ الدولة على الشؤوف الصناعية برمتها ،وتتوىل مباشػرة
الصناعات اليت تتعل

ا ىو داخل يف ادللزية العامة.

المادة  - 363التجارة اخلارجية تعترب حم تابعية التاجر ال حم منشأ
البضػػاعة ،فالتجػػار احلربيػػوف دينعػػوف مػػن التجػػارة يف بالدنػػا إال بػػإذف خػػاص للتػػاجر أو
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لل اؿ .والتجار ادلعاىدوف يعاملوف حم ادلعاىدات اليت بيننا وبينه  ،والتجار الذين
من الرعية دينعوف من إخراج ما حتتاجو البالد من ادلواد ومن إخراج ادلواد اليت من شأ ا
يتقوى ا العػدو عمػزرياً أو ػناعياً أو اقتصػادياً ،وال ُدينعػوف مػن إدخػاؿ أي مػاؿ
أف ّ
ديلزونػ ػػو .ويُمػ ػػت ٌت م ػ ػػن ىػ ػػذه األحز ػ ػػاـ البلػ ػػد الػ ػػذي بينن ػ ػػا وبػ ػػُت أىل ػ ػػو حػ ػػر فعلي ػ ػػة

«كإسرائيل» فإنو يأخذ أحزاـ دار احلر الفعلية يف يد العالقات معو جتارية كانت
أـ َت جتارية.
المادة  - 362جل يد أفراد الرعية احل يف إنشاء ادلختربات العػلػ ػية ادلتعلقة
بزافة شؤوف احلياة ،وعلى الدولة أف تقوـ ىي بإنشاء ىذه ادلختربات.
الم ـ ـ ــادة  - 363دينػ ػ ػػد األف ػ ػ ػراد مػ ػ ػػن ملزيػ ػ ػػة ادلخت ػ ػ ػربات الػ ػ ػػيت تنػ ػ ػػتج م ػ ػ ػواد
تؤدي ملزيته ذلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة.
المادة  - 364توفر الدولة يػد اخلػدمات الصػحية رلانػاً للج يػد ،ولزنهػا

ال دتند استوجار األرباء وال بيد األدوية.

المــادة  - 365دينػػد اسػػت الؿ األم ػواؿ األجنبيػػة واسػػت ارىا يف الػػبالد ك ػػا
ديند منح االمتيازات ألي أجنو.
المــادة  - 366تصػػدر الدولػػة نقػػداً خػا ػاً ػػا يزػػوف ممػػتقالً وال جيػػوز أف
يرتبب بأي نقد أجنو.
المــادة  - 367نقػػود الدولػػة ىػػي الػػذى والفضػػة مضػػروبة كانػػت أو ػػَت
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مضػػروبة .وال جي ػػوز أف يزػػوف ذل ػػا نق ػػد َتمهػػا .وجي ػػوز أف تص ػػدر الدولػػة ب ػػدؿ ال ػػذى
والفضػػة شػػيواً مخػػر علػػى ش ػرط أف يزػػوف لػػو يف خ انػػة الدولػػة مػػا يمػػاويو مػػن الػػذى

والفضة .فيجوز أف تصػدر الدولػة ضلاسػاً أو برونػ اً أو ورقػاً أو ػَت ذلػك وتضػربو بامسهػا
نقداً ذلا إذا كاف لو مقابل يماويو دتاماً من الذى والفضة.
الم ــادة  - 368الص ػػرؼ ب ػػُت ع لػػة الدول ػػة وب ػػُت ع ػػالت ال ػػدوؿ األخ ػػرى

جػائ ػ كالصػػرؼ بػػُت ع لتهػػا ىػػي سػواء بمػواء وجػػائ أف يتفػاضػػل الصػػرؼ بينه ػػا إذا
كانػػا مػػن جنمػػُت سلتلفػػُت علػػى شػػرط أف يزػػوف يػػداً بيػػد ،وال يصػػح أف يزػػوف نمػػيوة.

ويم ح بت يَت سعر الصرؼ دوف أي قيد ما داـ اجلنماف سلتلفُت ،ولزل فرد من أفراد

الرعي ػػة أف يش ػػًتي الع ل ػػة ال ػػيت يري ػػدىا م ػػن ال ػداخل واخل ػػارج وأف يش ػػًتي ػػا دوف أي
حاجة إىل إذف ع لة أو َته.
المادة  -369ديند فتح ادلصارؼ منعاً باتاً ،وال يزوف إال مصرؼ الدولة،

وال يتعامل بالربا ويزوف دائرة من دوائر بيت ادلاؿ .ويقوـ بإقراض األمواؿ حم
أحزاـ الشرع ،وبتمهيل ادلعامالت ادلالية والنقدية.
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سـياسـة التعليم
المادة  - 371جي أف يزوف األساس الػذي يقػوـ عليػو مػنهج التعلػي ىػو
العقيدة اإلسالمية ،فتوضػد مػواد الدراسػة ورػرؽ التػدريس يعهػا علػى الوجػو الػذي ال
حيدث أي خروج يف التعلي عن ىذا األساس.
المـــادة  - 373سياس ػػة التعل ػػي ى ػػي تز ػػوين العقلي ػػة اإلس ػػالمية والنفم ػػية
اإلسالمية ،فتوضد يد مواد الدراسة اليت يراد تدريمها على أساس ىذه المياسة.
المــادة  - 372ال ايػػة مػػن التعلػػي ىػػي إجيػػاد الشخصػػية اإلسػػالمية وت ويػػد
الناس بالعلوـ وادلعارؼ ادلتعلقة بشؤوف احليػاة .فتجعػل رػرؽ التعػلػػي علػى الوجػو الػذي
حيق ىذه ال اية ودتند كل رريقة تؤدي ل َت ىذه ال اية.
المادة  - 373جيػ أف جتعػل حصػص العلػوـ اإلسػالمية والعربيػة أسػبوعياً،
قدار حصص باقي العلوـ من حي العدد ومن حي الوقت.
المادة  - 374جي أف يفرؽ يف التعلي بُت العلوـ التجريبية وما ىو ملح
ا كالرياضيات ،وبُت ادلعارؼ ال قافية .فتدرس العلوـ التجريبية وما يلحػ

ػا حمػ

احلاجة ،وال تقيّد يف أية مرحلة من مراحل التعػلػي  .أما ادلعارؼ ال قافيػة فإ ػا تؤخػذ يف

ادلراحل األوىل قبل العالية َوفْ َ سياسة معينػة ال تتنػاقض مػد أفزػار اإلسػالـ وأحزامػو.
وأمػا يف ادلرحلػة العػالػػية فتػؤخػػذ ىػذه ادلعػػارؼ ك ػا يؤخػذ العلػ علػى شػرط أف ال تػػؤدي
إىل أي خروج عن سياسة التعلي و ايتو.
44

المادة  - 375جيػ تعلػي ال قافػة اإلسػالمية يف يػد مراحػل التعلػي  ،وأف
خيصص يف ادلرحلػة العاليػة فػروع دلختلػف ادلعػارؼ اإلسػالمية ك ػا خيصػص فيهػا للطػ
واذلندسة والطبيعيات وما شاكلها.
المــادة  - 376الفنػػوف والصػػناعات قػػد تلح ػ بػػالعل مػػن ناحيػػة كػػالفنوف
التجاريػة وادلالحػػة وال راعػػة وتؤخػذ دوف قيػػد أو شػػرط ،وقػػد تلحػ بال قافػػة عنػػدما تتػػأثر
بوجهة نظر خا ة كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر اإلسالـ.
المادة  - 377يزػوف منهػاج التعلػي واحػداً ،وال يمػ ح نهػاج ػَت منهػاج

الدولػػة ،وال دتنػػد ادلػػدارس األىليػػة مػػا دامػػت مقيػػدة نهػػاج الدولػػة ،قائ ػػة علػػى أسػػاس
خطة التعلي  ،متحققاً فيها سياسة التعلي و ايتػو ،علػى أالّ يزػوف التعلػي فيهػا سلتلطػاً
بُت الذكور واإلناث ال يف التالميذ وال يف ادلعل ُت ،وعلى أال ختتص بطائفة أو دين أو
مذى أو عنصر أو لوف.
المادة  - 378تعلي ما يل ـ لإلنماف يف معًتؾ احلياة فرض على الدولة أف
توفره لزل فرد ذكراً كاف أو أن ى يف ادلرحلتُت االبتدائية وال انوية ،فعليها أف تػوفر ذلػك
للج ي ػػد رلان ػ ػاً ،وتفم ػػح رل ػػاؿ التعل ػػي الع ػػايل رلان ػ ػاً للج ي ػػد بأقص ػػى م ػػا يتيم ػػر م ػػن
إمزانيات.

المــادة  - 379هتيػػا الدولػػة ادلزتبػػات وادلخت ػربات وسػػائر وسػػائل ادلعرفػػة يف
َت ادلدارس واجلامعات لت زُت الذين ير بوف يف موا لة األداث يف شىت ادلعارؼ من
فقو وأ وؿ فقو وحدي وتفمَت ،ومن فزر ورػ وىندسػة وكي يػاء ،ومػن اخًتاعػات
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واكتش ػ ػػافات و ػ ػػَت ذل ػ ػػك ،ح ػ ػػىت يوج ػ ػػد يف األم ػ ػػة حش ػ ػػد م ػ ػػن ايفته ػ ػػدين وادلب ػ ػػدعُت
وادلخًتعُت.
المــادة  - 381دينػػد اسػػت الؿ التػػأليف للتعلػػي يف يػػد مراحلػػو وال ديلػػك
أحػد مؤلفػاً كػػاف أو ػػَت مؤلػػف حقػػوؽ الطبػد والنشػػر إذا ربػػد الزتػػا ونشػػره .أمػػا إذا

كاف أفزاراً لديو ال تطبد وال تنشر فيجػوز لو أف يأخػذ أجػرة إعطػائها للناس ك ا يأخذ

أجرة التعلي .
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السياسـة الخارجية
المــادة  - 383المياسػػة ىػػي رعايػػة شػػؤوف األمػػة داخليػاً وخارجيػاً ،وتزػػوف

مػػن قبػػل الدولػػة واألمػػة .فالدولػػة ىػػي الػػيت تباشػػر ىػػذه الرعايػػة ع لي ػاً ،واألمػػة ىػػي الػػيت
ا الدولة.

حتاس

المادة  - 382ال جيوز ألي فرد ،أو ح  ،أو كتلػة ،أو اعػة ،أف تزػوف
ذل ػ عالق ػػة بأي ػػة دول ػػة م ػػن ال ػػدوؿ األجنبي ػػة مطلق ػاً .والعالق ػػة بال ػػدوؿ زلص ػػورة بالدول ػػة
وحػػدىا ،ألف ذلػػا وحػػدىا ح ػ رعايػػة شػػؤوف األمػػة ع لي ػاً .وعلػػى األمػػة والتزػػتالت أف
حتاس الدولة على ىذه العالقة اخلارجية.

المادة  - 383ال اية ال تربر الواسطة ،ألف الطريقة مػن جػنس الفزػرة ،فػال
يتو ل باحلراـ إىل الواج وال إىل ادلباح .والوسيلة المياسية ال جيوز أف تناقض رريقة
المياسة.
الم ــادة  - 384ادلن ػػاورات المياس ػػية ض ػػرورية يف المياس ػػة اخلارجي ػػة ،والق ػػوة
فيها تز ن يف إعالف األع اؿ وإخفاء األىداؼ.
الم ــادة  - 385اجلػ ػرأة يف كش ػػف جػ ػرائ ال ػػدوؿ ،وبي ػػاف خطػ ػر المياس ػػات
ال ائفة ،وفضح ادلؤامرات اخلبي ة ،وحتطي الشخصيات ادلضللة ،ىو من أىػ األسػالي
المياسية.
الم ــادة  - 386يعت ػػرب إ ه ػػار عظ ػػة األفز ػػار اإلس ػػالمية يف رعػاي ػػة شػ ػػؤوف
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األفػراد واألمػ والػدوؿ مػن أعػظػ الطرؽ المياسية.
المادة  - 387القضية المياسية لألمػة ىػي اإلسػالـ يف قػوة شخصػية دولتػو،
وإحماف تطبي أحزامو ،والدأ على محل دعوتو إىل العاال.
المادة  - 388محل الدعوة اإلسالمية ىو احملور الذي تدور حولػو المياسػة
اخلارجية ،وعلى أساسها تبٌت عالقة الدولة

يد الدوؿ.

المادة  - 389عالقة الدولػة ب َتىػا مػن الػدوؿ القائ ػة يف العػاال تقػوـ علػى
اعتبارات أربعة:
أحػ ػػدىا :الػ ػػدوؿ القػائػ ػ ػػة يف العػالػ ػ ػ اإلسػ ػػالمي تعتػ ػػرب كأ ػ ػػا قائ ػ ػػة يف بػ ػػالد
واحػدة .فال تدخػل ضػ ػن العالقػات اخلارجيػة ،وال تعتػرب العالقػات معهػا مػن المياسػة
اخلارجية ،وجي أف يع ل لتوحيدىا كلها يف دولة واحدة.
ثانيها :الػدوؿ الػيت بيننػا وبينهػا معاىػدات اقتصػادية ،أو معاىػدات جتاريػة ،أو
معاىػػدات حمػػن جػوار ،أو معاىػػدات ثقافيػػة ،تعامػػل َوفْػ َ مػػا تػػنص عليػػو ادلعاىػػدات.
ولرعاياىا احل يف دخوؿ الػبالد باذلويػة دوف حاجػة إىل جػواز سػفر إذا كانػت ادلعاىػدة
ت ػػنص عل ػػى ذل ػػك ،عل ػػى ش ػػرط ادلعامل ػػة بادل ػػل فعػ ػالً .وتز ػػوف العالق ػػات االقتص ػػادية
والتجارية معهػا زلػدودة بأشػياء معينػة ،و ػفات معينػة علػى أف تزػوف ضػرورية ،وشلػا ال

يؤدي إىل تقويتها.
ثال ه ػػا :ال ػػدوؿ ال ػػيت ل ػػيس بينن ػػا وبينه ػػا معاى ػػدات وال ػػدوؿ االس ػػتع ارية فع ػ ػالً
كإنزلًتا وأمَتكا وفرنما والدوؿ اليت تط د يف بالدنا كروسيا ،تعترب دوالً زلاربة حز اً،
فتتخذ يد االحتيارات بالنمبة ذلا وال يصح أف تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية.
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ولرعايا ىذه الدوؿ أف يدخلوا بالدنا ولزن واز سفر وبتأشَتة خا ة لزل فرد ولزل
سفرة ،إال إذا أ بحت زلاربة فعالً.
رابعهػػا :ال ػػدوؿ احمل ػػاربة فع ػالً «كإس ػرائيل» م ػ الً جي ػ أف نتخ ػػذ معه ػػا حال ػػة
احلر أسػاسػاً لزافة التصػرفات وتعامل كأننا وإياىا يف حر فعلية سواء أكانػت بيننػا
وبينها ىدنة أـ ال .وديند يد رعاياىا من دخوؿ البالد.

ملح ػ

المادة  - 391دتند منعاً باتاً ادلعاىدات العمزرية ،وما ىو من جنمها ،أو

ػػا كادلعاىػػدات المياسػػية ،واتفاقي ػات تػػأجَت القواعػػد وادلطػػارات .وجيػػوز عقػػد

معاى ػ ػػدات حم ػ ػػن جػ ػ ػوار ،وادلعاى ػ ػػدات االقتص ػ ػػادية ،والتجاري ػ ػػة ،وادلالي ػ ػػة ،وال قافي ػ ػػة،
ومعاىدات اذلدنة.
المــادة  - 393ادلنظ ػػات الػػيت تقػػوـ علػػى ػػَت أسػػاس اإلسػػالـ ،أو تطب ػ
أحزام ػاً ػػَت أحز ػػاـ اإلس ػػالـ ،ال جي ػػوز للدول ػػة أف تش ػػًتؾ فيه ػػا ،وذل ػػك كادلنظ ػػات
الدولي ػػة م ػػل ىيو ػػة األم ػ  ،وزلز ػػة الع ػػدؿ الدولي ػػة ،و ػػندوؽ النق ػػد ال ػػدويل ،والبن ػػك
الدويل ،وكادلنظ ات اإلقلي ية م ل اجلامعة العربية.
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