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مشروع دستور دولة اخلـالفة
هذا مشروع دستور لدولة اخلالفة ،نضعه بني أيدي
املسلمني  -وهم يعملون إلقامة دولة اخلالفة ،وإعادة احلكم مبا
أنزل هللا  -ليتصوروا واقع الدولة اإلسالمية ،وشكلها وأنظمتها،
وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة اإلسالم وأحكامه.
وهذا الدستور هو دستور إسالمي ،منبثق من العقيدة
اإلسالمية ،ومأخوذ من األحكام الشرعية ،بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُ ِم َد يف أخذه على كتاب هللا ،وسنة رسوله ،وما
أرشدا إليه من إمجاع الصحابة والقياس.
وهو دستور إسالمي ليس غري ،وليس فيه شيء غري
إسـالمي ،وهـو دسـتـور ليس خمتصاً بقطر معني ،أو بلد معني،
بل هو لدولة اخلالفة يف العامل اإلسالمي ،بل يف العامل أمجع،
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ابعتبار أن دولة اخلالفة ستحمل اإلسالم رسالة نور وهـدايـة إىل
العامل أمجع ،وتعمل على رعاية شؤونه ،وضمه إىل كنفها ،وتطبيق
أحكام اإلسالم عليه.
وإن «حزب التحرير» يق ّدم هذا املشروع إىل املسلمني،
يعجل بتحقيق غاية مسعى املؤمنني
ويسأل هللا أن يكرمهم ،وأن ّ
يف إقامة اخلالفة الراشدة ،وإعادة احلكم مبا أنزل هللا ،ليوضع هذا
املشروع دستوراً لدولة اخلالفة.
وما ذلك على هللا بعزيز.
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عامـة
أحـكام ّ
املادة  - 1العقيدة اإلسالمية هي أساس الدولة ،حبيث
ال يتأتى وجود شيء يف كياهنا أو جهازها أو حماسبتها أو كل ما
يتعلق هبا ،إال جبعل العقيدة اإلسالمية أساساً له .وهي يف
الوقت نفسه أساس الدستور والقوانني الشرعية حبيث ال يُسمح
بوجود شيء مما له عالقة أبي منهما إال إذا كان منبثقاً عن
العقيدة اإلسالمية.
املادة  - 2دار اإلسالم هي البالد اليت تطبق فيها
أحكام اإلسالم ،ويكون أماهنا أبمان اإلسالم ،ودار الكفر هي
اليت تطبق أنظمة الكفر ،أو يكون أماهنا بغري أمان اإلسالم.
يتبّن اخلليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها
املادة ّ - 3
دستوراً وقوانني ،وإذا تبّن حكماً شرعياً يف ذلك ،صار هذا
احلكم وحده هو احلكم الشرعي الواجب العمل به ،وأصبح
حينئذ قانوانً انفذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً
وابطناً.
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املادة  -4ال يتبّن اخلليفة أي حكم شرعي معني يف
العبادات ما عدا الزكاة واجلهاد ،وما يلزم حلفظ وحدة املسلمني،
وال يتبّن أي فكر من األفكار املتعلقة ابلعقيدة اإلسالمية.
املادة  -5مجيع الذين حيملون التابعية اإلسالمية يتمتعون
ابحلقوق ويلتزمون ابلواجبات الشرعية.
املادة  - 6ال جيوز للدولة أن يكون لديها أي متييز بني
أفراد الرعية يف انحية احلكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما
شاكل ذلك ،بل جيب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر
عن العنصر أو الدين أو اللون أو غري ذلك.
املادة  - 7تنـفـذ الدولة الشرع اإلسالمي على مجيع
الذين حيـمـلون التابعية اإلسالمية سواء أكانوا مسلمني أم غري
مسلمني على الوجه التايل:
أ -تنفذ على املسلمني مجيع أحكام اإلسالم دون أي
استثناء.
ب -يُرتك غري املسـلـمـني وما يعتقدون وما يعبدون
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ضمن النظام العام.
ج -املرتدون عن اإلسالم يطبق عليهم حكم املرتد إن
كانوا هم املرتدين ،أما إذا كانوا أوالد مرتـدين وولدوا
غري مسلمني فيعاملون معاملة غري املسلمني حسب
وضعهم الذي هم عليه من كوهنم ،مشركني أو أهل
كتاب.
د -يعامل غري املسلمني يف أمور املطعومات وامللبوسات
حسب أدايهنم ضمن ما جتيزه األحكام الشرعية.
هـ -تفـصـل أمـور الـزواج والطالق بني غري املسلمني
حسب أدايهنم ،وتفصل بينهم وبني املسلمني حسب
أحكام اإلسالم.
و -تنفذ الدولة ابقي األحكام الشرعية وسائر أمور
الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوابت وبينات
ونظم حكم واقتصاد وغري ذلك على اجلميع،
ويكون تنفيذها على املسلمني وعلى غري املسلمني
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على السواء ،وتنفذ كذلك على املعاهدين
واملستأمنني وكل من هو حتت سلطان اإلسالم كما
تنفذ على أفراد الرعية ،إال السفراء والرسل ومن
شاكلهم فإن هلم احلصانة الدبلوماسية.
املادة  - 8اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسالم وهي
وحدها اللغة اليت تستعملها الدولة.
املادة  - 9االجتهاد فرض كفاية ،ولكل مسلم احلق
ابالجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
املادة  - 10مجيع املسـلمني حيملون مسؤولية اإلسالم،
فال رجـال ديـن يف اإلسـالم ،وعلى الدولة أن متنع كل ما يشعر
بوجودهم من املسلمني.
املادة  - 11محل الدعوة اإلسالمية هو العمل األصلي
للدولة.
املادة  - 12الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والقياس
هي وحدها األدلة املعتربة لألحكام الشرعية.
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املادة  - 13األصل براءة الذمة ،وال يعاقب أحد إال
حبكم حمكمة ،وال جيوز تعذيب أحد مطلقاً ،وكل من يفعل ذلك
يعاقب.
املادة  - 14األصـل يف األفعـال التقـيـد ابحلكم الشرعي
فال يقام بفعل إال بعد معرفة حكمه ،واألصل يف األشياء
اإلابحة ما مل يرد دليل التحرمي.
املادة  - 15الوسيلة إىل احلرام حمرمة إذا غلب على
الظن أهنا توصل إىل احلرام ،فإن كان ُُيشى أن توصل فال تكون
حراماً.
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نظـام احلـكم
املادة  - 16نظام احلكم هو نظام وحدة وليس نظاماً
احتادايً.
املادة  - 17يكــون احل ـكــم مــركــزي ـاً واإلدارة ال مركزية.
املادة  - 18احلكام أربعة هم :اخلليفة ،ومعاون
التفويض ،والوايل ،والعامل ،ومن يف حكمهم .أما من عداهم
فال يعتربون حكاماً ،وإمنا هم موظفون.
املادة  - 19ال جيوز أن يتوىل احلكم أو أي عمل
حر ،ابلغ ،عاقل ،عدل ،قادر من أهل
يعترب من احلكم إال رجل ّ
الكفاية ،وال جيوز أن يكون إال مسلماً.
املادة  - 20حماسبة احلكام من قبل املسلمني حق من
حقوقهم وفرض كفاية عليهم .ولغري املسلمني من أفراد الرعية
احلق يف إظهار الشكوى من ظلم احلاكم هلم ،أو إساءة تطبيق
أحكام اإلسالم عليهم.
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املادة  - 21للمسلمني احلق يف إقامة أحزاب سياسية
حملاسبة احلكام ،أو الوصـول للحـكم عن طريق األمة على شرط
أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون األحكام اليت
تتبناها أحكاماً شرعية .وال حيتاج إنشاء احلزب ألي ترخيص
ومينع أي تكتل يقوم على غري أساس اإلسالم.
املادة  - 22يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي:
 -1السيادة للشرع ال للشعب.
 -2السلطان لألمة.
 -3نصب خليفة واحد فرض على املسلمني.
 -4للخليفة وحده حق تبين األحكام الشرعية فهو الذي
يسن الدستور وسائر القوانني.
املادة  -23أجهزة دولة اخلالفة ثالثة عشر جهازاً وهي:
 -1اخلليفة (رئيس الدولة).
 -2املعاونون (وزراء التفويض).
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 -3وزراء التنفيذ.
 -4الوالة.
 -5أمري اجلهاد.
 -6األمن الداخلي.
 -7اخلارجية.
 -8الصناعة.
 -9القضاء.
 -10مصاحل الناس( .اجلهاز اإلداري).
 -11بيت املال.
 -12اإلعالم.
 -13جملس األمة (الشورى واحملاسبة).
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اخلـليفـة
املادة  - 24اخلليفة هو الذي ينوب عن األمة يف
السلطان ويف تنفيذ الشرع.
املادة  - 25اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،فال جيرب
أحد على قبوهلا ،وال جيرب أحد على اختيار من يتوالها.
املادة  - 26لكل مسلم ابلغ عاقل رجالً كان أو امرأة
احلق يف انتخاب اخلليفة (رئيس الدولة) ويف بيعته ،وال حق لغري
املسلمني يف ذلك.
املادة  - 27إذا مت عقد اخلالفة لواحد مببايعة من يتم
انعقاد البيعة هبم تكون حينئذ بيعة الباقني بيعة طاعة ال بيعة
وشق عصا
انعقاد فيجرب عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد ّ
املسلمني.
املادة  - 28ال يكون أحد خليفة إال إذا واله
املسلمون .وال ميلك أحد صالحيات اخلالفة إال إذا مت عقدها له
على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود يف اإلسالم.
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املادة  - 29يشرتط يف القطر أو البالد اليت تبايع
اخلليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطاهنا ذاتياً يستند إىل املسلمني
وحدهم ال إىل أية دولة كافرة ،وأن يكون أمان املسلمني يف ذلك
القطر داخلياً وخارجياً أبمان اإلسالم ال أبمان الكفر .أما بيعة
الطاعة فحسب من البالد األخرى فال يشرتط فيها ذلك.
املادة  - 30ال يشرتط فيمن يُبايَع للخالفة إالّ أن
يكون مستكمالً شروط االنعقاد ليس غري ،وإن مل يكن مستوفياً
شروط األفضلية ،ألن العربة بشروط االنعقاد.
املادة  - 31يشرتط يف اخلليفة حىت تنعقد له اخلالفة
سبعة شروط وهي أن يكون رجالً مسلماً حراً ابلغاً ،عاقالً،
عدالً ،قادراً من أهل الكفاية.
املادة  - 32إذا خال منصب اخلالفة مبوت اخلليفة أو
اعتزاله ،أو عزله ،جيب نصب خليفة مكانه خالل ثالثة أايم
بلياليها من اتريخ خلو منصب اخلالفة.
املادة  - 33يعني أمري مؤقت لتويل أمر املسلمني والقيام
إبجراءات تنصيب اخلليفة اجلديد بعد شغور منصب اخلالفة
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على النحو التايل:
أ -للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على
االعتزال صالحية تعيني األمري املؤقت.
ب -إن تويف اخلليفة أو اعتزل قبل تعيني األمري املؤقت،
أو كان شغور منصب اخلالفة يف غري الوفاة أو
االعتزال ،فإن أكرب املعاونني سناً يكون هو األمري
املؤقت إال إذا أراد الرتشح للخالفة فيكون التايل له
سناً وهكذا.
ج -فإذا أراد كل املعاونني الرتشح ،فأكرب وزراء التنفيذ
سناً مث الذي يليه إذا أراد الرتشح ،وهكذا.
د -فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الرتشح للخالفة حصر
األمري املؤقت يف أصغر وزراء التنفيذ سناً.
هـ -ال ميلك األمري املؤقت صالحية تبين األحكام.
و -يبذل األمري املؤقت الوسع إلكمال إجراءات تنصيب
اخلليفة اجلديد خالل ثالثة أايم ،وال جيوز متديدها
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إال لسبب قاهر توافق عليه حمكمة املظامل.
املادة  - 34طريقة نصب اخلليفة هي البيعة .أما
اإلجراءات العملية لتنصيب اخلليفة وبيعته فهي:
أ -تعلن حمكمة املظامل شغور منصب اخلالفة.
ب -يتوىل األمري املؤقت مهامه ويعلن فتح ابب الرتشيح
فوراً.
ج -يتم قبول طلبات املرشحني املستوفني لشروط
االنعقاد ،وتستبعد الطلبات األخرى ،بقرار من
حمكمة املظامل.
د -املرشحون الذين تقبل حمكمة املظامل طلباهتم ،يقوم
األعضاء املسلمون يف جملس األمة حبصرهم مرتني:
يف األوىل ُيتارون منهم ستة أبغلبية األصوات ،ويف
الثانية ُيتارون من الستة اثنني أبغلبية األصوات.
هـ -يعلن امسا االثنني ،ويطلب من املسلمني انتخاب
واحد منهما.
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و -تعلن نتيجة االنتخاب ويعرف املسلمون من انل
أكثر أصوات املنتخبني.
ز -يبادر املسلمون مببايعة من انل أكثر األصوات خليفة
للمسلمني على العمل بكتاب هللا وسنة رسول هللا
.
ح -بعد متام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمني
للمأل حىت يبلغ خرب نصبه األمة كافة ،مع ذكر امسه
وكونه حيوز الصفات اليت جتعله أهالً النعقاد اخلالفة
له.
ط -بعد الفراغ من إجراءات تنصيب اخلليفة اجلديد
تنتهي والية األمري املؤقت.
املادة  - 35األمة هي اليت تنصب اخلليفة ولكنها ال
متلك عزله مىت مت انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
املادة  - 36ميلك اخلليفة الصالحيات التالية:
أ -هو الذي يتبّن األحكام الشرعية الالزمة لرعاية شؤون
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األمة املستنبطة ابجتهاد صحيح من كتاب هللا وسنة
رسوله لتصبح قوانني جتب طاعتها وال جتوز خمالفتها.
ب -هو املسؤول عن سياسة الدولة الداخلية واخلارجية
معاً ،وهو الذي يتوىل قيادة اجليش ،وله حق إعالن
احلرب ،وعقد الصلح واهلدنة وسائر املعاهدات.
ج -هو الذي له قبول السفراء األجانب ورفضهم،
وتعيني السفراء املسلمني وعزهلم.
د -هو الذي يعني ويعزل املعاونني والوالة ،وهم مجيعاً
مسؤولون أمامه كما أهنم مسؤولون أمام جملس
األمة.
هـ -هو الذي يعني ويعزل قاضي القضاة والقضاة
ابستثناء قاضي املظامل يف حالة نظره يف قضية على
اخلليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته .واخلليفة هو
الذي يعني ويعزل كذلك مديري الدوائر ،وقواد
اجليش ،وأمراء ألويته ،وهم مجيعاً مسؤولون أمامه
وليسوا مسؤولني أمام جملس األمة.
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يتبّن األحكام الشرعية اليت توضع مبوجـبـها
و -هو الذي ّ
ميزانية الدولة ،وهو الذي يقرر فصول امليزانية واملبالغ
اليت تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً
ابلواردات أم ابلنفقات.
املادة  - 37اخلليفة مقيد يف التبين ابألحكام الشرعية
فيحرم عليه أن يتبّن حكماً مل يستنبط استنباطاً صحيحاً من
األدلة الشرعية ،وهو مقيد مبا تبناه من أحكام ،ومبا التزمه من
يتبّن حكماً استنبط حسب
طريقة استنباط ،فال جيوز له أن ّ
طريقة تناقض الطريقة اليت تبناها ،وال أن يعطي أمراً يناقض
األحكام اليت تبناها.
املادة  - 38للخليفة مطلق الصالحية يف رعاية شؤون
يتبّن من املباحات كل ما
الرعية حسب رأيه واجتهاده .فله أن ّ
حيتاج إليه لتسيري شؤون الدولة ،ورعاية شؤون الرعية ،وال جيوز له
أن ُيالف أي حكم شرعي حبجة املصلحة ،فال مينع األسرة
الواحدة من إجناب أكثر من ولد واحد حبجة قلة املواد الغذائية
يعني
يسعر على الناس حبجة منع االستغالل مثالً ،وال ّ
مثالً ،وال ّ
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كافراً أو امرأة والياً حبجة رعاية الشؤون أو املصلحة ،وال غري
حيرم حالالً وال أن
ذلك مما ُيالف أحكام الشرع ،فال جيوز أن ّ
حيل حراماً.
املادة  - 39ليس للخليفة مدة حمدودة ،فما دام
اخلليفة حمافظاً على الشرع منفذاً ألحكامه ،قادراً على القيام
بشؤون الدولة ،يبقى خليفة ما مل تتغري حاله تغرياً ُيرجه عن
التغري وجب عزله يف احلال.
كونه خليفة ،فإذا تغريت حاله هذا ّ
املادة  - 40األمور اليت يتغري هبا حال اخلليفة فيخرج
هبا عن اخلالفة ثالثة أمور هي:

أ -إذا اختل شرط من شروط انعقاد اخلالفة كأن ارتد،
أو فسق فسقاً ظاهراً ،أو جن ،أو ما شاكل ذلك.
ألن هذه الشروط شروط انعقاد ،وشروط استمرار.
ب -العجز عن القيام أبعباء اخلالفة ألي سبب من
األسباب.
ج -القهر الذي جيعله عاجزاً عن التصرف مبصاحل
املسلمني برأيه َوفْ َق الشرع .فإذا قهره قاهر إىل حد
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أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصاحل الرعية برأيه وحده
حسب أحكام الشرع يعترب عاجزاً حكماً عن القيام
أبعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة .وهذا
يتصور يف حالتني:
احلالة األوىل :أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من
حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ األمور .فإن كان مأمول اخلالص من
تسلطهم ينذر مدة معينة ،مث إ ْن مل يرفع تسلطهم ُيلع .وإن مل
يكن مأمول اخلالص ُيلع يف احلال.
احلالة الثانية :أن يصـري مأسـوراً يف يد عدو قاهرّ ،إما
أبسره ابلفعل أو بوقوعه حتت تسلط عدوه ،ويف هذه احلال ينظر
فإن كان مأمـول اخلـالص ميـهـل حىت يقع اليأس من خالصه،
فإن يئس من خالصه ُيلع ،وإن مل يكن مأمول اخلالص ُيلع يف
احلال.
املادة  - 41حمكمة املظامل وحدها هي اليت تقرر ما إذا
كانت قد تغريت حال اخلليفة تغرياً ُيرجه عن اخلالفة أم ال،
وهي وحدها اليت هلا صالحية عزله أو إنذاره.
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املعاونون
املادة  - 42يعني اخلليفة معاون تفويض أو أكثر له
يتحمل مسؤولية احلكم ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه
وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة اخلليفة فإن معاونيه تنتهي واليتهم وال
يستمرون يف عملهم إال فرتة األمري املؤقت.
املادة  - 43يشرتط يف املعاون ما يشرتط يف اخلليفة،
أي أن يكون رجالً حراً ،مسلماً ،ابلغاً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من
أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
املادة  - 44يشرتط يف تقليد معاون التفويض أن
يشتمل تقليده على أمرين أحدمها عموم النظر ،والثاين النيابة.
إيل نيابة عين ،أو
ولذلك جيب أن يقول له اخلليفة قلدتك ما هو ّ
ما يف هذا املعّن من األلفاظ اليت تشتمل على عموم النظر
والنيابة .وهذا التقليد مي ِّكن اخلليفة من إرسال املعاونني إىل
أمكنة معينة أو نقلهم منها إىل أماكن أخرى وأعمال أخرى على
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الوجه الذي تقتضيه معاونة اخلليفة ،ودون احلاجة إىل تقليد
جديد ألن كل هذا داخل ضمن تقليدهم األصلي.
املادة  - 45على معاون التفويض أن يطالع اخلليفة مبا
أمضاه من تدبري ،وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصري يف
صالحياته كاخلليفة وعليه أن يرفع مطالعته ،وأن ينفذ ما يؤمر
بتنفيذه.
املادة  - 46جيب على اخلليفة أن يتصفح أعمال
معاون التفويض وتدبريه لألمور ،ليقر منها املوافق للصواب،
ويستدرك اخلطأ .ألن تدبري شؤون األمة موكول للخليفة وحممول
على اجتهاده هو.
املادة  - 47إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره اخلليفة
فإن عليه أن ينفذه كما أقره اخلليفة ليس بزايدة وال نقصان .فإن
عاد اخلليفة وعارض املعاون يف رد ما أمضاه ينظر ،فإن كان يف
حكم نفذه على وجهه ،أو مال وضعه يف حقه ،فرأي املعاون
هو النافذ ،ألنه ابألصل رأي اخلليفة وليس للخليفة أن يستدرك
ما نفذ من أحكام ،وأنفق من أموال .وإن كان ما أمضاه املعاون
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يف غري ذلك مثل تقليد و ٍال أو جتهيز جيش جاز للخليفة
معارضة املعاون وينفذ رأي اخلليفة ،ويلغى عمل املعاون ،ألن
للخليفة احلق يف أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن
يستدركه من فعل معاونه.
املادة  - 48ال ُيصص معاون التفويض أبي دائرة من
دوائر اجلهاز اإلداري ،وإمنا يكون إشرافه عاماً ،ألن الذين
يباشرون األمور اإلدارية أجراء وليسوا حكاماً ،ومعاون التفويض
حاكم ،وال يقلد تقليداً خاصاً أبي من األعمال ألن واليته عامة.

معـاون (وزير) التـنفيـذ
املادة  - 49يعني اخلليفة معاوانً للتنفيذ ،وعمله من
األعمال اإلدارية ،وليس من احلكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما
يصدر عن اخلليفة للجهات الداخلية واخلارجية ،ولرفع ما يرد
إليه من هذه اجلهات ،فهي واسطة بني اخلليفة وغريه ،تؤدي
عنه ،وتؤدي إليه يف األمور التالية:
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أ -العالقات مع الرعية.
ب -العالقات الدولية.
ج -اجليش أو اجلند.
د -أجهزة الدولة األخرى غري اجليش.
املادة  - 50يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجالً مسلماً ألنه
من بطانة اخلليفة.
املادة  - 51يكون معاون التنفيذ متصالً مباشرة مع
اخلليفة ،كمعاون التفويض ،ويعترب معاوانً ولكن يف التنفيذ وليس
يف احلكم.

الـوالة
املادة  - 52تقسم البالد اليت حتكمها الدولة إىل
وحدات ،وتسمى كل وحدة ِوالية ،وتقسم كل والية إىل
وحـدات تسمى كل وحدة منها ِعمالة ،ويسمى كل من يتوىل
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ال ِوالية والياً أو أمرياً ،ويسمى كل من يتوىل العِمالة عامالً أو
حاكماً.
ني العمال
ني الوالة من قبل اخلليفة ،ويـُ َع ن ُ
املادة  - 53يـُ َع ن ُ
من قبل اخلليفة ومن قبل الوالة إذا فوض إليهم ذلك .ويشرتط
يف الوالة والعمال ما يشرتط يف املعاونني فال بد أن يكونوا رجاالً
أحراراً مسلمني ابلغني عقالء عدوالً ،وأن يكونوا من أهل
الكفاية فيما ُوّكِل إليهم من أعمال ،ويـُتَ َخينـ ُرو َن من أهل التقوى
والقوة.
املادة  - 54للوايل صالحية احلكم واإلشراف على
أعمال الدوائر يف واليته نيابة عن اخلليفة ،فله مجيع الصالحيات
يف واليته عدا املالية والقضاء واجليش ،فله اإلمارة على أهل
واليته ،والنظر يف مجيع ما يتعلق هبا .إال أن الشرطة توضع حتت
إمارته من حيث التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
املادة  - 55ال جيب على الوايل مطالعة اخلليفة مبا
أمضاه يف عمله على مقتضى إمارته إال على وجه االختيار ،فإذا
حدث إنشاء جديد غري معهود وقفه على مطالعة اخلليفة ،مث
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عمل مبا أمر به .فإن خاف فساد األمر ابالنتظار قام ابألمر
وأطلع اخلليفة وجوابً على األمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل
القيام بعمله.
املادة  - 56يكون يف كل والية جملس منتخب من
أهلها يرأسه الوايل ،وتكون هلذا اجمللس صالحية املشاركة يف
الرأي يف الشؤون اإلدارية ال يف شؤون احلكم ،ويكون لغرضني:
األول تقدمي املعلومات الالزمة للوايل عن واقع الوالية
واحتياجاهتا ،وإبداء الرأي يف ذلك.
والثاين إلظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوايل هلم.
ورأي اجمللس يف األول غري ملزم ،ولكن رأيه يف الثاين
ملزم ،فإذا شكا اجمللس الوايل يعزل.
املادة  - 57ينبغي أن ال تطول مدة والية الشخص
الواحد على الوالية بل يعفى من واليته عليها كلما رؤي له تركز
يف البلد ،أو افتنت الناس به.
املادة  - 58ال يـُْنـ َق ُل الوايل من والية إىل والية ،ألن
توليته حمددة املكان ،ولكن يـُ ْع َفى ويوىل اثنية.
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املادة  - 59يـُ ْعَزُل الوايل إذا رأى اخلليفة عزله ،أو إذا
أظهر جملس األمة عدم الرضى منه ،أو إذا أظهر جملس واليته
السخط منه .وعزله إمنا جيري من قبل اخلليفة.
املادة  - 60على اخلليفة أن يتحرى أعمال الوالة ،وأن
يكون شديد املراقبة هلم ،وأن يعني من ينوب عنه للكشف عن
أحواهلم ،والتفتيش عليهم وأن جيمعهم أو قسماً منهم بني احلني
واآلخر ،وأن يصغي إىل شكاوى الرعية منهم.

أمري اجلهـاد :دائرة احلربية  -اجليش
املادة  - 61تـتـوىل دائـرة احلـربيـة مجيع الشؤون املتعلقة
ابلقـوات املسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد
وما شـاكل ذلك .ومن كليات عسـكرية ،وبعثات عسكرية ،وكل
ما يلزم من الثقافة اإلسالمية ،والثقافة العامة للجيش ،وكل ما
يتعلق ابحلرب واإلعداد هلا ،ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمري
اجلهاد).
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املادة  - 62اجلهـاد فرض على املسـلمني ،والتدريب
على اجلـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ اخلامسة عشرة من
عـمـره فرض عليه أن يتدرب على اجلندية استعداداً للجهاد ،وأما
التجنيد فهو فرض على الكفاية.
املادة  - 63اجليش قسمان قسم احتياطي ،وهم مجيع
القادرين على محل السالح من املسلمني .وقسم دائم يف اجلندية
ختصص هلم رواتب يف ميزانية الدولة كاملوظفني.
املادة  - 64جتعل للجيش ألوية وراايت واخلليفة هو
الذي يعقد اللواء ملن يوليه على اجليش ،أما الراايت فيقدمها
رؤساء األلوية.
املادة  - 65اخلليفة هو قائد اجليش ،وهو الذي يعني
رئيس األركان ،وهو الذي يعني لكل لواء أمرياً ولكل فرقة قائداً.
أما ابقي رتب اجليش فيعينهم قواده وأمراء ألويته .وأما تعيني
الشخص يف األركان فيكون حسب درجة ثقافته احلربية ويعينه
رئيس األركان.
29

املادة  - 66جيـعـل اجليش كله جيشاً واحداً يوضع يف
معسكرات خاصة ،إال أنه جيب أن توضع بعض هذه
املعسكرات يف خمتلف الوالايت .وبعضها يف األمكنة
االسرتاتيجية ،وجيعل بعضها معسكرات متنقلة تنقالً دائمياً،
تكون قوات ضاربة .وتنظم هذه املعسكرات يف جمموعات
متعددة يطلق على كل جمموعة منها اسم جيش ويوضع هلا رقم
فيقال اجليش األول ،اجليش الثالث مثالً ،أو تسمى ابسم والية
من الوالايت أو عمالة من العماالت.
املادة  - 67جيب أن يوفر للجيش التعليم العسكري
العايل على أرفع مستوى ،وأن يرفع املستوى الفكري لديه بقدر
املستطاع ،وأن يثقف كل شخص يف اجليش ثقافة إسالمية متكنه
من الوعي على اإلسالم ولو بشكل إمجايل.
املادة  - 68جيب أن يكون يف كل معسكر عدد كاف
من األركان الذين لديهم املعرفة العسكرية العالية واخلربة يف رسم
اخلطط وتوجيه املعارك .وأن يوفر يف اجليش بشكل عام هؤالء
األركان أبوفر عدد مستطاع.
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املادة  - 69جيب أن تتوفر لدى اجليش األسلحة
واملعدات والتجـهـيزات واللـوازم واملهمات اليت متكنه من القيام
مبهمته بوصفه جيشاً إسالمياً.

األمـن الداخـلي
املادة  - 70تـتـوىل دائرة األمن الداخلي إدارة كل ما له
مسـاس ابألمـن ،ومنـع كل ما يهدد األمن الداخلي ،وحتـفـظ
األمن يف البالد بواسطة الشرطة وال تلجأ إىل اجليش إال أبمـر مـن
اخلـليفة .ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير األمن الداخلي).
وهلذه الدائرة فروع يف الوالايت تسمى إدارات األمن الداخلي
ويسمى رئيس اإلدارة (صاحب الشرطة) يف الوالية.
املادة  - 71الشـرطة قسـمان :شرطة اجليش وهي تتبع
أمري اجلهاد أي دائرة احلربية ،والشرطة اليت بني يدي احلـاكم
حلفظ األمن وهي تتبع دائرة األمن الداخلي ،والقسمان يدرابن
تدريباً خاصاً بثقافة خاصة متكنهما من أداء مهماهتما إبحسان.
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املادة  - 72أبـرز مـا يهـدد األمـن الداخـلي الذي تـتـوىل
دائرة األمن الداخلي معاجلته هو :الردة ،البغي واحلـرابة ،االعتداء
على أموال الناس ،التع ّدي على أنفس الناس وأعراضهم ،التعامل
مع أهل ِ
الريَب الذين يتجسسون للكفار احملاربني.
ّ

دائرة اخلـارجية
املادة  - 73تتوىل دائرة اخلارجية مجيع الشئون اخلارجية
املتعلقة بعالقة دولة اخلالفة ابلدول األجنبية سواء أكانت تتعلق
ابلناحية السياسية ،أم ابلنواحي االقتصادية والصناعية والزراعية
والتجارية ،أم املواصالت الربيدية والسلكية والالسلكية ،وحنوها.

دائـرة الصنـاعـة
املادة  - 74دائرة الصناعة هي الدائرة اليت تتوىل مجيع
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الشؤون املتعلقة ابلصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة
احملركات واآلالت ،وصناعة هياكل املركبات ،وصناعة املواد
والصناعات اإللكرتونية .أم كانت صناعة خفيفة ،وسواء أكانت
املصانع هي من نوع امللكية العامة أم من املصانع اليت تدخل يف
امللكية الفردية وهلا عالقة ابلصناعة احلربية ،واملصانع أبنواعها
جيب أن تقام على أساس السياسة احلربية.

القضـاء
املادة  - 75القضاء هو اإلخبار ابحلكم على سبيل
اإللزام ،وهو يفصل اخلصومات بني الناس ،أو مينع ما يضر حق
اجلماعة ،أو يرفع النـزاع الواقع بني الناس وأي شخص ممن هو يف
جهاز احلكم ،حكاماً أو موظفني ،خليفةً أو َم ْن دونه.
املادة  - 76يعني اخلليفة قاضياً للقضاة من الرجال
البالغني األحرار املسلمني العـقـالء العدول من أهـل الفقه ،وإذا
أعطاه اخلليفة صالحية تعيني قاضي املظامل وعزله ،وابلتايل
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صالحية القضاء يف املظامل ،فيجب أن يكون جمتهداً .وتكون له
صالحية تعيني القضاة وأتديبهم وعزهلم ضمن األنظمة اإلدارية،
أما ابقي موظفي احملاكم فمربوطون مبدير الدائرة اليت تتوىل إدارة
شؤون احملاكم.
املادة  - 77القضاة ثالثة :أحدهم القاضي ،وهو
الذي يتوىل الفصل يف اخلصومات ما بني الناس يف املعامالت
والعقوابت .والثاين احملـتـسـب ،وهـو الذي يتوىل الفصل يف
املخالفات اليت تضر حق اجلماعة .والثالث قاضي املظامل ،وهو
الذي يتوىل رفع النـزاع الواقع بني الناس والدولة.
املادة  - 78يشرتط فيمن يتوىل القضاء أن يكون
مسلماً ،حراً ،ابلغاً ،عاقالً ،عدالً ،فقيهاً ،مدركاً لتنـزيل األحكام
على الوقائع .ويشرتط فيمن يتوىل قضاء املظامل زايدة على هذه
الشروط أن يكون رجالً وأن يكون جمتهداً.
املادة  - 79جيوز أن يـُ َقلن َد القاضي واحملتسب وقاضي
املظامل تقليداً عاماً يف القضاء جبميع القضااي يف مجيع البالد،
وجيوز أن يـُ َقلندوا تقليداً خاصاً ابملكان وأبنواع القضااي.
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املادة  - 80ال جيوز أن تتألف احملكمة إال من ٍ
قاض
واحد له صالحية الفصل يف القضاء ،وجيوز أن يكون معه ٍ
قاض
آخر أو أكثر ،ولكن ليست هلم صالحية احلكم وإمنا هلم
صالحية االستشارة وإعطاء الرأي ،ورأيهم غري ملزم له.
املادة  - 81ال جيوز أن يقضي القاضي إال يف جملس
قضاء ،وال تُعتَرب البينة واليمني إال يف جملس القضاء.

املادة  - 82جيـوز أن تـتـعـدد درجـات احملـاكـم ابلنـسـبـة
ص بعض القضاة أبقضية معينة
ألنـواع القـضـايـا ،فيجـوز أن ُُيَ ن
ص َ
إىل حد معني ،وأن يوكل أمر غري هذه القضااي إىل حماكم
أخرى.
املادة  - 83ال توجد حماكم استئناف ،وال حماكم متييز،
فالقضاء من حيث البت يف القضية درجة واحدة ،فإذا نطق
القاضي ابحلكم فحكمه انفذ ،وال ينقضه حكم ٍ
قاض آخر
مطلقاً إالّ إذا حكم بغري اإلسالم ،أو خالف نصاً قطعياً يف
الكتاب أو السنة أو إمجاع الصحابة ،أو تبني أنه حكم حكماً
خمالفاً حلقيقة الواقع.
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املادة  - 84احملتـسـب هو القاضي الذي ينظر يف كافة
القـضـااي اليت هي حقوق عامة وال يوجد فيها مدع ،على أن ال
تكون داخلة يف احلدود واجلناايت.
املادة  - 85ميلك احملتسب احلكم يف املخالفة فور
وجيعل حتت
العلم هبا يف أي مكان دون حاجة جمللس قضاءُ ،
يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره ،وينفذ حكمه يف احلال.
املادة  - 86للمحتسب احلق يف أن ُيتار نواابً عنه
تتوفر فيهم شروط احملتسب ،يوزعهم يف اجلهات املختلفة،
وتكون هلؤالء النواب صالحية القيام بوظيفة احلسبة يف املنطقة
أو احمللة اليت عينت هلم يف القضااي اليت فوضوا فيها.
املادة  - 87قاضي املظامل هو قاض ينصب لرفع كل
َمظْلِ َمة حتصل من الدولة على أي شخص يعيش حتت سلطان
الدولة ،سواء أكان من رعاايها أم من غريهم ،وسواء حصلت
هذه املظلمة من اخلليفة أم ممن هو دونه من احلكام واملوظفني.
عني قاضي املظامل من قِبَل اخلليفة ،أو من
املادة  - 88يُ ن
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قبل قاضي القضاة ،أما حماسبته وأتديبه وعزله فيكون من قبل
اخلليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه اخلليفة صالحية
ذلك .إالّ أنه ال يصح عزله أثناء قيامه ابلنظر يف مظلِمة على
اخلليفة ،أو معاون التفويض ،أو قاضي القضاة املذكور ،وتكون
صالحية العزل يف هذه احلاالت حملكمة املظامل.
املادة  - 89ال حيصر قاضي املظامل بشخص واحد أو
أكثر ،بل للخليفة أن يعني عدداً من قضاة املظامل حسب ما
حيتاج رفع املظامل مهما بلغ عددهم .ولكن عند مباشرة القضاء
ال تكون صالحية احلكم إال لقاض واحد ليس غري ،وجيوز أن
جيلس معه عدد من قضاة املظامل أثناء جلسة القضاء ،ولكن
تكون هلم صالحية االستشارة ليس غري ،وهو غري ملزم ابألخذ
برأيهم.
املادة  - 90حملكمة املظامل حق عزل أي حاكم أو
موظف يف الدولة ،كما هلا حق عزل اخلليفة ،وذلك إذا اقتضت
إزالة املظلمة هذا العزل.
املادة  - 91متلك حمكمة املظامل صالحية النظر يف أية
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مظلمة من املظامل سواء أكانت متعلقة أبشخاص من جهاز
الدولة ،أم متعلقة مبخالفة اخلليفة (رئيس الدولة) ألحكام
الشرع ،أم متعلقة مبعّن نص من نصوص التشريع يف الدستور
والقانون وسائر األحكام الشرعية ضمن تبين رئيس الدولة ،أم
متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ،أم غري ذلك.
املادة  - 92ال يشرتط يف قضاء املظامل جملس قضاء،
مدع ،بل هلا حق النظر يف
وال دعوة املدعى عليه ،وال وجود ٍ
املظلمة ولو مل يدع هبا أحد.
املادة  - 93لكـل إنسـان احلق يف أن يوكل عنه يف
اخلصومة ويف الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غري مسلم
رجالً كان أم امـرأة .وال فـرق يف ذلك بني الوكيل واملـوّكِـل .وجيـوز
للوكيل أن يونكل أبجر ويستحق األجرة على املوّكِل حسب
تراضيهما.
املادة  - 94جيوز للشخص الذي ميلك صالحيات يف
أي عمل من األعمال اخلاصة كالوصي والويل ،أو األعمال
العامة كاخلليفة واحلاكم واملوظف ،وكقاضي املظامل واحملتسب ،أن
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يقيم مقامه يف صالحياته وكيالً عنه يف اخلصومة والدفاع فقط
ابعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفة (رئيس دولة) أو حاكماً أو
موظفاً أو قاضي مظامل أو حمتسباً .وال فرق يف ذلك بني أن
يكون مدعياً أو مدعى عليه.
املادة  - 95العقود واملعامالت واألقضية اليت أبرمت
وانتهى تنفيذها قبل قيام اخلالفة ،ال ينقضها قضاء اخلالفة وال
حيركها من جديد إال إذا كانت القضية:
أ  -هلا أثر مستمر خمالف لإلسالم فتحرك من جديد
على الوجوب.
ب -أو كانت تتعلق أبذى اإلسالم واملسلمني الذي
أوقعه احلكام السابقون وأتباعهم ،فيجوز للخليفة
حتريك هذه القضااي من جديد.
ج -أو كانت تتعلق مبال مغصوب قائم بيد غاصبه.
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اجلهـاز اإلداري
املادة  - 96إدارة شؤون الدولة ومصاحل الناس تتوالها
مصاحل ودوائر وإدارات ،تقوم على النهوض بشؤون الدولة
وقضاء مصاحل الناس.

املادة  - 97سياسة إدارة املصاحل والدوائر واإلدارات
تقوم على البساطة يف النظام واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية
فيمن يتولون اإلدارة.

املادة  - 98لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفاية
ني مديراً
رجالً كان أو امرأة ،مسلماً كان أو غري مسلم ،أن يـُ َع ن َ
ألية مصلحة من املصاحل ،أو أية دائرة أو إدارة ،وأن يكون
موظفاً فيها.
ني لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة
املادة  - 99يـُ َع ن ُ
وإدارة مدير يتوىل إدارهتا ،ويكون مسؤوالً عنها مباشرة ،ويكون
هؤالء املديرون مسؤولني أمام من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم،
أو دوائرهم أو إداراهتم من حيث عملهم ،ومسؤولني أمام الوايل
والعامل من حيث التقيد ابألحكام واألنظمة العامة.
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املادة  - 100املديرون يف مجيع املصاحل والدوائر
واإلدارات ال يـُ ْعَزلُو َن إال لسبب ضمن األنظمة اإلدارية ،ولكن
جيوز نَـ ْقلُ ُه ْم من عمل إىل آخر ،وجيوز توقيفهم عن العمل،
ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من
يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم ،أو دوائرهم ،أو إداراهتم.
املادة  - 101املوظفون غري املديرين يتم تعيينهم
ونقلهم وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا
ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم.

بيت املال
املادة  - 102بيت املال دائرة تتوىل الواردات والنفقات
وفق األحكام الشرعية من حيث مجعها وحفظها وإنفاقها.
ويسمى رئيس دائرة بيت املال (خازن بيت املال) ،ويتبع هذه
الدائرة إدارات يف الوالايت ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب
بيت املال).
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اإلعالم
املادة  - 103جهاز اإلعالم دائرة تتوىل وضع السياسة
اإلعالمية للدولة خلدمة مصلحة اإلسالم واملسلمني ،وتنفيذها،
يف الداخل لبناء جمتمع إسالمي قوي متماسك ،ينفي خبثه
وينصع طيبه ،ويف اخلارج :لعرض اإلسالم يف السلم واحلرب
عرضاً يبني عظمة اإلسالم وعدله وقوة جنده ،ويبني فساد النظام
الوضعي وظلمه وهزال جنده.
املادة  - 104ال حتتاج وسائل اإلعالم اليت حيمل
أصحاهبا اتبعية الدولة إىل ترخيص ،بل فقط إىل (علم وخرب)
يرسل إىل دائرة اإلعالم ،يُعلم الدائرة عن وسيلة اإلعالم اليت
أنشئت .ويكون صاحب وسيلة اإلعالم وحمرروها مسئولني عن
وحياسبون على أية خمالفة شرعية كأي
كل مادة إعالمية ينشروهنا َ
فرد من أفراد الرعية.
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األمـة (الشورى واحملاسبة)
جمـلس ّ
املادة  - 105األشـخـاص الذين ميثلون املسلمني يف
الرأي لريجع إليهم اخلليفة هم جملس األمة ،واألشخاص الذين
ميثلون أهل الوالايت هم جمالس الوالايت .وجيوز لغري املسلمني
أن يكونوا يف جملس األمة من أجل الشكوى من ظلم احلكام،
أو من إساءة تطبيق أحكام اإلسالم.
ـب أعضاء جملس الوالية انتخاابً
املادة  -106يـُْنـتَ َ
ـخ ُ
وحيـدند عـدد أعضاء جمالس
مباشراً من أهل الواليـة املعنينةُ ،
الوالايت بنسبة عدد سكان كل والية يف الدولة .ويُنتخب
أعضاء جملس األمة انتخاابً مباشراً من قبل جمالس الوالايت.
ويكون بدءُ مدة جملس األمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة
جمالس الوالايت وانتهاءها.
املادة  - 107لكل من حيمل التابعية إذا كان ابلغاً
عاقالً احلق يف أن يكون عضواً يف جملس األمة ويف جملس
الوالية ،رجالً كان أو امرأة مسلماً كان أو غري مسلم ،إال أن
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عضوية غري املسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم احلكام،
أو من إساءة تطبيق اإلسالم.
املادة  - 108الشورى واملشورة هي أخذ الرأي مطلقاً،
وهي غري ملزمة يف التشريع ،والتعريف ،واألمور الفكـرية ككشـف
احلقائق ،ويف األمور الفنية والعلمية ،وتكون ُم ْل ِزَمةً عند استشارة
اخلليفة يف كل ما هو من األمور العملية ،واألعمال اليت ال حتتاج
إىل حبث وإنعام نظر.
املادة  - 109الشورى حق للمسلمني فحسب .وال
حق لغري املسلمني يف الشورى ،وأما إبداء الرأي فإنه جيوز جلميع
أفراد الرعية مسلمني وغري مسلمني.
املادة  - 110املسائل اليت تكون فيها الشورى ملزمةً
عند استشارة اخلليفة يؤخذ فيها برأي األكثرية بغض النظر عن
كونه صواابً أو خطأ .أما ما عداها مما يدخل حتت الشورى غري
امللزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن األكثرية أو
األقلية.
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املادة  - 111جمللس األمة صالحيات مخس هي:
( - 1أ) :استشارة اخلليفة له وإشارته على اخلليفة يف
األعمال واألمور العملية املتعلقة برعاية الشؤون يف السياسة
الداخلية مما ال حتتاج إىل حبث فكري عميق وإنعام نظر مثل
شئون احلكم ،والتعليم ،والصحة ،واالقتصاد ،والتجارة،
والصناعة ،والزراعة ،وأمثاهلا ،ويكون رأيه فيها ملزماً.
(ب) :أما األمور الفكريةُ اليت حتتاج إىل ٍ
حبث عميق
ُ
ُ
ِ
األمور الفنيةُ
وإنعام نظ ٍر ،واألمور اليت حتتاج خربة ودراية ،و ُ
والعلميةُ ،وكذلك املالية واجليش والسياسة اخلارجية ،فإن للخليفة
أن يرجع للمجلس الستشارته فيها والوقوف على رأيه ،ورأي
اجمللس فيها غري ملزم.
 - 2للخليفة أن حييل للمجلس األحكام والقوانني اليت
يريد أن يتبناها ،وللمسلمني من أعضائه حق مناقشتها وبيان
وجه الصواب واخلطأ فيها فإن اختلفوا مع اخلليفة يف طريقة التبين
من األصول الشرعية املتبناة يف الدولة ،فإن الفصل يرجع إىل
حمكمة املظامل ،ورأي احملكمة يف ذلك ملزم.
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 - 3للمجلس احلق يف حماسبة اخلليفة على مجيع
األعمال اليت حتصل ابلفعل يف الدولة سواء أكانت من األمور
الداخلية أم اخلارجية أم املالية أم اجليش أم غريها ،ورأي اجمللس
ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه ملزماً ،وغري ملزم فيما كان رأي
األكثرية فيه غري ملزم.
وإن اختلف اجمللس مع اخلليفة على عمل قد مت ابلفعل
للبت فيه من
من الناحية الشرعية فَـيُـ ْر َج ُع فيه إىل حمكمة املظامل ّ
حيث الشرعية وعدمها ،ورأي احملكمة فيه ملزم.
 - 4للمجلس احلق يف إظهار عدم الرضا من املعاونني
والوالة والعمال ويكون رأيه يف ذلك ملزماً ،وعلى اخلليفة عزهلم
يف احلال .وإذا تعارض رأي جملس األمة مع رأي جملس الوالية
املعنينة يف الرضا أو الشكوى من الوالة والعمال فإن لرأي جملس
الوالية األولوية يف ذلك.
 - 5للمسلمني من أعضائه حق حصر املرشحني
للخالفة من الذين قررت حمكمة املظامل توفر شروط االنعقاد
فيهم ورأي أكثريتهم يف ذلك ملزم ،فال يصح االنتخاب إال من
الذين حصرهم اجمللس.
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النظـام االجتمـاعي
املادة  - 112األصل يف املرأة أهنا أم وربة بيت وهي
عرض جيب أن يصان.
املادة  - 113األصل أن ينفصل الرجال عن النساء
وال جيتمعون إال حلاجة يقرها الشرع ،ويقر االجتماع من أجلها
كاحلج والبيع.
املادة  - 114تـُ ْعطى املرأة ما يـُ ْعطى الرجل من
ض عليه من الواجبات إال ما
ض عليها ما يـُ ْفَر ُ
احلقوق ،ويـُ ْفَر ُ
خصها اإلسالم به ،أو خص الرجل به ابألدلة الشرعية ،فلها
احلق يف أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتوىل العقود
واملعامالت .وأن متلك كل أنواع امللك .وأن تنمي أمواهلا بنفسها
وبغريها ،وأن تباشر مجيع شؤون احلياة بنفسها.
ني يف وظائف الدولة،
املادة  -115جيوز للمرأة أن تُـ َع ن َ
ويف مناصب القضاء ما عدا قضاء املظامل ،وأن تنتخب أعضاء
جملس األمة وأن تكون عضواً فيه ،وأن تشرتك يف انتخاب
اخلليفة ومبايعته.
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املادة  - 116ال جيوز أن تتوىل املرأة احلكم ،فال تكون
خليفة وال معاوانً وال والياً وال عامالً وال تباشر أي عمل يعترب
من احلكم ،وكذلك ال تكون قاضي قضاة ،وال قاضياً يف حمكمة
املظامل ،وال أمري جهاد.
املادة  -117املرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة
خاصة .ففي احلياة العامة جيوز أن تعيش مع النساء والرجال
احملارم والرجال األجانب على أن ال يظهر منها إال وجهها
وكفاها ،غري متربجة وال متب ّذلة .وأما يف احلياة اخلاصة فال جيوز
أن تعيش إال مع النساء أو مع حمارمها وال جيوز أن تعيش مع
الرجال األجانب .ويف كلتا احلياتني تتقيد جبميع أحكام الشرع.
املادة  - 118متنع اخللوة بغري حمرم ،ومينع التربج
وكشف العورة أمام األجانب.
املادة  - 119مينع كل من الرجل واملرأة من مباشرة أي
عمل فيه خطر على األخالق ،أو فساد يف اجملتمع.
املادة  - 120احلياة الزوجية حياة اطمئنان ،وعشرة
الزوجني عشرة صحبة .وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية ال
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قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة ،وفرض عليه نفقتها
حسب املعروف ملثلها.
املادة  - 121يتعاون الزوجان يف القيام أبعمال البيت
تعاوانً اتماً ،وعلى الزوج أن يقوم جبميع األعمال اليت يقام هبا
خارج البيت ،وعلى الزوجة أن تقوم جبميع األعمال اليت يقام هبا
داخل البيت حسب استطاعتها .وعليه أن حيضر هلا خداماً
ابلقدر الذي يكفي لقضاء احلاجات اليت ال تستطيع القيام هبا.
املادة  - 122كفالة الصغار واجب على املرأة وحق هلا
سواء أكانت مسلمة أم غري مسلمة ما دام الصغري حمتاجاً إىل
هذه الكفالة .فإن استغّن عنها ينظر ،فإن كانت احلاضنة والويل
مسلمني ُخَِّري الصغري يف اإلقامة مع من يريد فمن ُيتاره له أن
ينضم إليه سواء أكان الرجل أم املرأة ،وال فرق يف الصغري بني أن
يكون ذكراً أو أنثى .أما إن كان أحدمها غري مسلم فال ُيري
بينهما بل يُضم إىل املسلم منهما.
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النظـام االقتصادي
املادة  - 123سياسة االقتصاد هي النظرة إىل ما جيب
أن يكون عليه اجملتمع عند النظرة إىل إشباع احلاجات فَـيُ ْج َـع ُـل
ما جيب أن يكون عليه اجملتمع أساساً إلشباع احلاجات.
املادة  - 124املشكلة االقتصادية هي توزيع األموال
واملنافع على مجيع أفراد الرعية ومتكينهم من االنتفاع هبا
بتمكينهم من حيازهتا ومن السعي هلا.
ض َم َن إشباع مجيع احلاجات
املادة  - 125جيب أن يُ ْ
ض َم َن متكني
األساسية جلميع األفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً .وأن يُ ْ
كل فرد منهم من إشباع احلاجات الكمالية على أرفع مستوى
مستطاع.
املادة  - 126املال هلل وحده وهو الذي استخلف بين
اإلنسان فيه فصار هلم هبذا االستخالف العام حق ملكيته ،وهو
الذي أذن للفرد حبيازته فصار له هبذا اإلذن اخلاص ملكيته
ابلفعل.
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املادة  - 127امللكية ثالثة أنواع :ملكية فردية،
وملكية عامة ،وملكية الدولة.
املادة  - 128امللـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر
ابلعني أو املنفـعـة يقـتـضي متكني من يضاف إليه من انتفاعه
ابلشيء وأخذ العوض عنه.
املادة  - 129امللكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة
ابالشـرتاك يف االنـتـفـاع ابلعـني.
املادة  - 130كل مال مصرفه موقوف على رأي
اخلليفة واجتهاده يعترب ملكاً للدولة ،كأموال الضرائب واخلراج
واجلزية.
املادة  - 131امللكية الفردية يف األموال املنقولة وغري
املنقولة مقيدة ابألسباب الشرعية اخلمسة وهي:
أ -العمل.
ب -اإلرث.
ج -احلاجة إىل املال ألجل احلياة.
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د -إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.
جهد.

هـ -األمـوال الـيت يـأخـذهـا األفـراد دون مقابل مال أو

املادة  - 132التصرف ابمللكية ُم َقين ٌد إبذن الشارع،
سواء أكان تصرفاً ابإلنفاق أم تصرفاً بتنمية امللك .فَـيُ ْمنَ ُع
ف والرتف والتقتري ،ومتُْنَ ُع الشركات الرأمسالية واجلمعيات
ال نسَر ُ
التعاونية وسائر املعامالت املخالفة للشرع ،ومينع الراب والغنب
الفاحش واالحتكار والقمار وما شابه ذلك.
املادة  - 133األرض العشرية هي اليت أسلم أهلها
عليها وأرض جزيرة العرب ،واألرض اخلراجية هي اليت فتحت
حرابً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب ،واألرض العشرية ميلك
األفراد رقبتها ومنفعتها .وأما األرض اخلراجية فرقبتها ملك للدولة
ومنفعتها ميلكها األفراد ،وحيق لكل فرد تبادل األرض العشرية،
ومنفعة األرض اخلراجية ابلعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر
األموال.
املادة  - 134األرض املوات متلك ابإلحياء
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والتحجري ،وأما غري املوات فال متلك إال بسبب شرعي كاإلرث
والشراء واإلقطاع.
املادة  - 135مينع أتجري األرض للزراعة مطلقاً سواء
أكانت خراجية أم عشرية ،كما متنع املزارعة ،أما املساقاة فجائزة
مطلقاً.
املادة  - 136جيرب كل من ملك أرضاً على استغالهلا
ويعطى احملتاج من بيت املال ما ميكنه من هذا االستغالل .وكل
من يهمل األرض ثالث سنني من غري استغالل تؤخذ منه
وتعطى لغريه.
هي:

املادة  - 137تتحقق امللكية العامة يف ثالثة أشياء
أ -كل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلد.
ب -املعادن اليت ال تنقطع كمنابع البرتول.

ج -األشياء اليت طبيعتها متنع اختصاص الفرد حبيازهتا
كاألهنار.
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املادة  - 138املصنع من حيث هو من األمالك
الفردية إال أن املصنع أيخذ حكم املادة اليت يصنعها .فإن كانت
املادة من األمالك الفردية كان املصنع ملكاً فردايً كمصانع
النسيج .وإن كانت املادة من األمالك العامة كان املصنع ملكاً
عاماً كمصانع استخراج احلديد.
حتول ملكية فردية إىل
املادة  - 139ال جيوز للدولة أن ّ
ملكية عامة ،ألن امللكية العامة اثبتة يف طبيعة املال وصفته ال
برأي الدولة.
املادة  - 140لكل فرد من أفراد األمة حق االنتفاع مبا
هو داخل يف امللكية العامة ،وال جيوز للدولة أن أتذن ألحد دون
ابقي الرعية مبلكية األمالك العامة أو استغالهلا.
املادة  - 141جيوز للدولة أن حتمي من األرض املوات
ومما هو داخل يف امللكية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل
الرعية.
املادة  - 142مينع كنـز املال ولو أخرجت زكاته.
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املادة  - 143جتىب الزكاة من املسلمني ،وتؤخذ على
األموال اليت عني الشرع األخذ منها من نقد وعروض جتارة
ومواش وحبوب .وال تؤخذ من غري ما ورد الشرع به .وتؤخذ من
كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غري مكلف
كالصيب واجملنون ،وتوضع يف ابب خاص من بيت املال ،وال
تصرف إال لواحد أو أكثر من األصناف الثمانية الذين ذكرهم
القرآن الكرمي.
املادة  - 144جتىب اجلزية من الذميني ،وتؤخذ على
الرجال البالغني بقدر ما حيتملوهنا ،وال تؤخذ على النساء وال
على األوالد.
املادة  - 145جيىب اخلراج على األرض اخلراجية بقـدر
احتـمـاهلا ،وأمـا األرض العشرية فتجىب منها الزكاة على الناتج
الفعلي.
املادة  - 146تستوىف من املسلمني الضريبة اليت أجاز
الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت املال ،على شرط أن يكون
استيفاؤها مما يزيد على احلاجات اليت جيب توفريها لصاحب
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املال ابملعروف ،وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
املادة  - 147كل ما أوجب الشرع على األمة القيام
به من األعمال وليس يف بيت املال مال للقيام به فإن وجوبه
ينتقل على األمة ،وللـدولـة حينئذ احلـق يف أن حتصله من األمة
بفرض الضريبة عليها .وما مل جيب على األمـة شـرعاً القيام به ال
جيوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله ،فال جيـوز أن أتخـذ
رسـومـاً للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
املادة  - 148مليزانية الدولة أبواب دائمية قررهتا
أحكام شرعية .وأما فصول امليزانية واملبالغ اليت يتضمنها كل
فصل ،واألمور اليت ختصص هلا هذه املبالغ يف كل فصل ،فإن
ذلك موكول لرأي اخلليفة واجتهاده.
املادة  - 149واردات بيت املال الدائمية هي الفيء
كله ،واجلزية ،واخلراج ،ومخس الركاز ،والزكاة .وتؤخذ هذه
األموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن.
املادة  - 150إذا مل تكف واردات بيت املال الدائمية
56

لنفقات الدولة فإن هلا أن حتصل من املسلمني ضرائب ،وجيب
أن تسري يف حتصيل الضرائب على الوجه التايل:
أ -لسد النفقات الواجبة على بيت املال للفقراء
واملساكني وابن السبيل وللقيام بفرض اجلهاد.
ب -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على سبيل
البدل كنفقات املوظفني وأرزاق اجلند وتعويضات احلكام.
ج -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
املصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج املياه
وبناء املساجد واملدارس واملستشفيات.
د -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
الضرورة كحادث طرأ على الرعية من جماعة أو طوفان أو زلزال.
املادة  - 151يعترب من الواردات اليت توضع يف بيت
املال األموال اليت تؤخذ من اجلمارك على ثغور البالد ،واألموال
الناجتة من امللكية العامة أو من ملكية الدولة ،واألموال املوروثة
عمن ال وارث له وأموال املرتدين.
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املادة  - 152نفقات بيت املال مقسمة على ست
جهات هي:
أ -األصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة
يصرف هلم من ابب الزكاة.
ب -الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد والغارمون إذا
مل يوجد يف ابب أموال الزكاة مال صرف هلم من واردات بيت
املال الدائمية ،وإذا مل يوجد ال يصرف للغارمني شيء .وأما
الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد فتحصل ضرائب لسد
نفقاهتم ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوف الفساد.
ج -األشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كاملوظفني
واجلند واحلكام فإنه يصرف هلم من بيت املال .وإذا مل يكف
مال بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات
ويقرتض ألجلها يف حالة خوف الفساد.
د -املصاحل واملرافق األساسية كالطرقات واملساجد
واملستشفيات واملدارس يصرف عليها من بيت املال ،فإذا مل يف
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ما يف بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات.
هـ -املصاحل واملرافق الكمالية يصرف عليها من بيت
املال ،فإذا مل يوجد ما يكفي هلا يف بيت املال ال يصرف هلا
وتؤجل.
و -احلوادث الطارئة كالزالزل والطوفان يصرف عليها من
بيت املال ،وإذا مل يوجد يقرتض ألجلها املال يف احلال مث يسدد
من الضرائب اليت جتمع.
املادة  - 153تـضـمـن الـدولـة إجيـاد األعـمـال لكـل مـن
حيمل التابعية.
املادة  - 154املوظـفـون عند األفراد والشركات
كاملوظفني عند الدولة يف مجـيع احلقوق والواجبات ،وكل من
يعمل أبجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل .وإذا
اختلف األجري واملستأجر على األجرة ُحيَ نك ُم أجر املثل .أما إذا
اختلفوا على غريها فَـيُ َح نك ُم عقد اإلجارة على حسب أحكام
الشرع.
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املادة  - 155جيوز أن تكون األجرة حسب منفعة
العمل ،وأن تكون حسب منفعة العامل ،وال تكون حسب
معلومات األجري ،أو شهاداته العلمية ،وال توجد ترقيات
للموظفني بل يعطون مجيع ما يستحقونه من أجر سواء أكان
على العمل أم على العامل.
املادة  - 156تضمن الدولة نفقة من ال مال عنده وال
عمل له ،وال يوجد من جتب عليه نفقته ،وتتوىل إيواء العجزة
وذوي العاهات.
املادة  - 157تعمل الدولة على تداول املال بني الرعية
وحتول دون تداوله بني فئة خاصة.
املادة  - 158تيسر ال ّدولة ألفراد الرعية إمكانية إشباع
حاجاهتم الكمالية وإجياد التوازن يف اجملتمع حسب توفر األموال
لديها ،على الوجه التايل:
أ -أن تعطي املال منقوالً أو غري منقول من أمواهلا اليت
متلكها يف بيت املال ،ومن الفيء وما شاهبه.
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ب -أن ِ
تقطع من أراضيها العامرة وغري العامرة من ال
ميلكون أرضاً كافية .أما من ميلكون أرضاً وال يستغلوهنا فال
تعطيهم .وتعطي العاجزين عن الزراعة ماالً لتوجد لديهم القدرة
على الزراعة.
ج -تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال
الزكاة ومن الفيء وما شابه.
املادة  - 159تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية
وحمصوالهتا َوفْ َق ما تتطلبه السياسة الزراعية اليت حتقق استغالل
األرض على أعلى مستوى من اإلنتاج.
املادة  - 160تشرف الدولة على الشؤون الصناعية
برمتها ،وتتوىل مباشرة الصناعات اليت تتعلق مبا هو داخل يف
امللكية العامة.
املادة  - 161التجارة اخلارجية تعترب حسب اتبعية
التاجر ال حسب منشأ البضاعة ،فالتجار احلربيون مينعون من
التجارة يف بالدان إال إبذن خاص للتاجر أو للمال .والتجار
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املعاهدون يعاملون حسب املعاهدات اليت بيننا وبينهم ،والتجار
الذين من الرعية مينعون من إخراج ما حتتاجه البالد من املواد
يتقوى هبا العدو عسكرايً أو
ومن إخراج املواد اليت من شأهنا أن ّ
صناعياً أو اقتصادايً ،وال ُمينعون من إدخال أي مال ميلكونه.
ويُستثّن من هذه األحكام البلد الذي بيننا وبني أهله حرب
فعلية «كإسرائيل» فإنه أيخذ أحكام دار احلرب الفعلية يف مجيع
العالقات معه جتارية كانت أم غري جتارية.
املادة  - 162جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء
املختربات العـلـمـية املتعلقة بكافة شؤون احلياة ،وعلى الدولة أن
تقوم هي إبنشاء هذه املختربات.
املادة  - 163مينع األفراد من ملكية املختربات اليت
تنتج مواد تؤدي ملكيتهم هلا إىل ضرر على األمة أو على
الدولة.
املادة  - 164توفر الدولة مجيع اخلدمات الصحية
جماانً للجميع ،ولكنها ال متنع استئجار األطباء وال بيع األدوية.
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املادة  - 165مينع استغالل األموال األجنبية
واستثمارها يف البالد كما مينع منح االمتيازات ألي أجنيب.
املادة  - 166تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً هبا يكون
مستقالً وال جيوز أن يرتبط أبي نقد أجنيب.
املادة  - 167نقود الدولة هي الذهب والفضة
مضروبة كانت أو غري مضروبة .وال جيوز أن يكون هلا نقد
غريمها .وجيوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر
على شرط أن يكون له يف خزانة الدولة ما يساويه من الذهب
والفضة .فيجوز أن تصدر الدولة حناساً أو برونزاً أو ورقاً أو غري
ذلك وتضربه ابمسها نقداً هلا إذا كان له مقابل يساويه متاماً من
الذهب والفضة.
املادة  - 168الصرف بني عملة الدولة وبني عمالت
الدول األخـرى جـائـز كالصـرف بني عملتها هي سواء بسواء
وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كاان من جنسني خمتلفني
على شرط أن يكون يداً بيد ،وال يصح أن يكون نسيئة.
ويسمح بتغيري سعر الصرف دون أي قيد ما دام اجلنسان
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خمتلفني ،ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشرتي العملة اليت يريدها
من الداخل واخلارج وأن يشرتي هبا دون أي حاجة إىل إذن
عملة أو غريه.
املادة  -169مينع فتح املصارف منعاً اباتً ،وال يكون
إال مصرف الدولة ،وال يتعامل ابلراب ويكون دائرة من دوائر بيت
املال .ويقوم إبقراض األموال حسب أحكام الشرع ،وبتسهيل
املعامالت املالية والنقدية.
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سـياسـة التعليم
املادة  - 170جيب أن يكون األساس الذي يقوم عليه
منهج التعليم هو العقيدة اإلسالمية ،فتوضع مواد الدراسة وطرق
التدريس مجيعها على الوجه الذي ال حيدث أي خروج يف التعليم
عن هذا األساس.
املادة  - 171سياسة التعليم هي تكوين العقلية
اإلسالمية والنفسية اإلسالمية ،فتوضع مجيع مواد الدراسة اليت
يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
املادة  - 172الغاية من التعليم هي إجياد الشخصية
اإلسالمية وتزويد الناس ابلعلوم واملعارف املتعلقة بشؤون احلياة.
فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية ومتنع كل
طريقة تؤدي لغري هذه الغاية.
املادة  - 173جيب أن جتعل حصص العلوم اإلسالمية
والعربية أسبوعياً ،مبقدار حصص ابقي العلوم من حيث العدد
ومن حيث الوقت.
املادة  - 174جيب أن يفرق يف التعليم بني العلوم
التجريبية وما هو ملحق هبا كالرايضيات ،وبني املعارف الثقافية.
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فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق هبا حسب احلاجة ،وال تقيّد
يف أية مرحلة من مراحل التعـلـيم .أما املعارف الثقافية فإهنا تؤخذ
يف املراحل األوىل قبل العالية َوفْ َق سياسة معينة ال تتناقض مع
أفكار اإلسالم وأحكامه .وأما يف املرحلة العـالـية فتـؤخـذ هذه
املعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن ال تؤدي إىل أي خروج
عن سياسة التعليم وغايته.
املادة  - 175جيب تعليم الثقافة اإلسالمية يف مجيع
مراحل التعليم ،وأن ُيصص يف املرحلة العالية فروع ملختلف
املعارف اإلسالمية كما ُيصص فيها للطب واهلندسة
والطبيعيات وما شاكلها.
املادة  - 176الفنون والصناعات قد تلحق ابلعلم من
انحية كالفنون التجارية واملالحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو
شرط ،وقد تلحق ابلثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة
كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا انقضت وجهة نظر اإلسالم.
املادة  - 177يكون منهاج التعليم واحداً ،وال يسمح
مبنهاج غري منهاج الدولة ،وال متنع املدارس األهلية ما دامت
مقيدة مبنهاج الدولة ،قائمة على أساس خطة التعليم ،متحققاً
فيها سياسة التعليم وغايته ،على أالّ يكون التعليم فيها خمتلطاً
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بني الذكور واإلانث ال يف التالميذ وال يف املعلمني ،وعلى أال
ختتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
املادة  - 178تعليم ما يلزم لإلنسان يف معرتك احلياة
فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى يف
املرحلتني االبتدائية والثانوية ،فعليها أن توفر ذلك للجميع جماانً،
وتفسح جمال التعليم العايل جماانً للجميع أبقصى ما يتيسر من
إمكانيات.
املادة  - 179هتيئ الدولة املكتبات واملختربات وسائر
وسائل املعرفة يف غري املدارس واجلامعات لتمكني الذين يرغبون
يف مواصلة األحباث يف شىت املعارف من فقه وأصول فقه
وحديث وتفسري ،ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء ،ومن
اخرتاعات واكتشافات وغري ذلك ،حىت يوجد يف األمة حشد
من اجملتهدين واملبدعني واملخرتعني.
املادة  - 180مينع استغالل التأليف للتعليم يف مجيع
مراحله وال ميلك أحد مؤلفاً كان أو غري مؤلف حقوق الطبع
والنشر إذا طبع الكتاب ونشره .أما إذا كان أفكاراً لديه مل تطبع
ومل تنشر فيجـوز له أن أيخـذ أجـرة إعطـائها للناس كما أيخذ
أجرة التعليم.
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السياسـة اخلارجية
املادة  - 181السياسة هي رعاية شؤون األمة داخلياً
وخارجياً ،وتكون من قبل الدولة واألمة .فالدولة هي اليت تباشر
هذه الرعاية عملياً ،واألمة هي اليت حتاسب هبا الدولة.
املادة  - 182ال جيوز ألي فرد ،أو حزب ،أو كتلة،
أو مجاعة ،أن تكون هلم عالقة أبية دولة من الدول األجنبية
مطلقاً .والعالقة ابلدول حمصورة ابلدولة وحدها ،ألن هلا وحدها
حق رعاية شؤون األمة عملياً .وعلى األمة والتكتالت أن
حتاسب الدولة على هذه العالقة اخلارجية.
املادة  - 183الغاية ال تربر الواسطة ،ألن الطريقة من
جنس الفكرة ،فال يتوصل ابحلرام إىل الواجب وال إىل املباح.
والوسيلة السياسية ال جيوز أن تناقض طريقة السياسة.
املادة  - 184املناورات السياسية ضرورية يف السياسة
اخلارجية ،والقوة فيها تكمن يف إعالن األعمال وإخفاء
األهداف.
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املادة  - 185اجلرأة يف كشف جرائم الدول ،وبيان
خطر السياسات الزائفة ،وفضح املؤامرات اخلبيثة ،وحتطيم
الشخصيات املضللة ،هو من أهم األساليب السياسية.
املادة  - 186يعترب إظهار عظمة األفكار اإلسالمية
يف رعـايـة شـؤون األفـراد واألمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق
السياسية.
املادة  - 187القضية السياسية لألمة هي اإلسالم يف
قوة شخصية دولته ،وإحسان تطبيق أحكامه ،والدأب على محل
دعوته إىل العامل.
املادة  - 188محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي
تدور حوله السياسة اخلارجية ،وعلى أساسها تبّن عالقة الدولة
جبميع الدول.
املادة  - 189عالقة الدولة بغريها من الدول القائمة
يف العامل تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها :الدول القـائـمـة يف العـالـم اإلسالمي تعترب كأهنا
قائمة يف بالد واحـدة .فال تدخـل ضـمـن العالقات اخلارجية ،وال
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تعترب العالقات معها من السياسة اخلارجية ،وجيب أن يعمل
لتوحيدها كلها يف دولة واحدة.
اثنيها :الدول اليت بيننا وبينها معاهدات اقتصادية ،أو
معاهدات جتارية ،أو معاهدات حسن جوار ،أو معاهدات
ثقافية ،تعامل َوفْ َق ما تنص عليه املعاهدات .ولرعاايها احلق يف
دخول البالد ابهلوية دون حاجة إىل جواز سفر إذا كانت
املعاهدة تنص على ذلك ،على شرط املعاملة ابملثل فعالً.
وتكون العالقات االقتصادية والتجارية معها حمدودة أبشياء
معينة ،وصفات معينة على أن تكون ضرورية ،ومما ال يؤدي إىل
تقويتها.
اثلثها :الدول اليت ليس بيننا وبينها معاهدات والدول
االستعمارية فعـالً كإنكلرتا وأمريكا وفرنسا والدول اليت تطمع يف
بالدان كروسيا ،تعترب دوالً حماربة حكماً ،فتتخذ مجيع
االحتياطات ابلنسبة هلا وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات
ديبلوماسية .ولرعااي هذه الدول أن يدخلوا بالدان ولكن جبواز
سفر وبتأشرية خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذا أصبحت
حماربة فعالً.
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رابعها :الدول احملـاربة فعالً «كإسرائيل» مثالً جيب أن
نتخذ معها حالة احلرب أسـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا
وإايها يف حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم ال.
ومينع مجيع رعاايها من دخول البالد.
املادة  - 190متنع منعاً اباتً املعاهدات العسكرية ،وما
هو من جنسها ،أو ملحق هبا كاملعاهدات السياسية ،واتفاقيات
أتجري القواعد واملطارات .وجيوز عقد معاهدات حسن جوار،
واملعاهدات االقتصادية ،والتجارية ،واملالية ،والثقافية ،ومعاهدات
اهلدنة.
املادة  - 191املنظمات اليت تقوم على غري أساس
اإلسالم ،أو تطبق أحكاماً غري أحكام اإلسالم ،ال جيوز للدولة
أن تشرتك فيها ،وذلك كاملنظمات الدولية مثل هيئة األمم،
وحمكمة العدل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
وكاملنظمات اإلقليمية مثل اجلامعة العربية.
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