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 .احملرتم اخلميين هللا آية اإلمام مساحة
 :وبعد وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 ونثين ونشكره، املسلمني من جعلنا أن إليكم هللا حنمد
 ممن، التحرير حزب حنن وجعلنا أكرمنا أن، كله الثناء عليه

 اإلسالمية اخلالفة إبقامة، األرض إىل هللا حكم إلعادة يعملون
 العامل إىل اإلسالم رسالة وحتمل، رسوله وسنة هللا كتاب لتطبق
 .اجلهاد بطريق

 يف وكنا. مرة من أكثر بكم اللقاء على حفزان ما وهذا
 قدمنا قد، تقريبا أشهر أربعة قبل مت والذي، بكم األخري لقائنا
 اخلارجية وزير يزدي إلبراهيم قدمنا كما،اللقاء بعد مذكرة لكم
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 أن جيب اليت ،الناجعة احللول فيها لكم بينا ،كذلك مذكرة
 الداخل يف تعرتضكم اليت املشاكل حلل، ابختاذها تبادروا

 بوضع بتأخركم، الصواب جانبتم أنكم فيها لكم وبينا. واخلارج
 وزاد، األمور أمامكم عقد امم، التطبيق موضع كامال اإلسالم

 الفوضى واستشراء، قائمة احلكم ازدواجية وأبقى، الصعاب
 يثبتوا كي،  اإلسالم أعداء أمام الفرصة أاتح مما، مستمرا
 مع .وأنظمته اإلسالم وحلكم لإلسالم عداءهم ويعلنوا، أنفسهم

 ابلبدء وذلك ،لألمور السريع احلسم بوجوب عليكم أحلحنا أننا
 السمع على ،والعقد احلل أهل يبايعه للدولة رئيس بتنصيب
 .رسوله وسنة هللا بكتاب العمل على والطاعة

 رئيس أول ابلذات أنت تكون أن عليكم اقرتحنا قد وكنا
 ومبايعتك رئيسا تنصيبك بعد فورا تبادر نوأ، للدولة ينصب
. املوجودة احلكم ازدواجية من ءلالنتها القائمة احلكومة إبلغاء

 جهازا تكون نوأ، فورا احلكم مقاليد تسلم عندئذ تباشر نوأ
 تبين تعلن نوأ الشرعية األحكام أساس على قيمهت، معك للدولة
 .رسوله وسنة هللا كتاب من مأخوذ، للدولة إسالمي دستور
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 مأخوذاا ، كامالا  إسالمي دستور مشروع لك قدمنا وقد
 كل يف والقياس الصحابة إمجاع من رسوله وسنة هللا كتاب من

 األسباب تبني له مقدمة معه لك وقدمنا، مواده من مادة
 .منه أخذت الذي والدليل ،مواده من مادة لكل املوجبة

، السابق السياسي الوسط ابستئصال عليكم أحلحنا كما
 يكون وال، اإلسالم عقيدة على يقوم ال سياسي عمل أي ومنع
 يقوم اسيسي تكتل أي منع وكذلك، الشرعية لألحكام متبنياا 
 أو، املادية فكرة أساس على أو، وطين أو قومي أساس على
، السياسية األعمال وحصر، احلياة عن الدين فصل فكرة

 تقوم اليت وابلتكتالت السياسية ابألعمال السياسية والتكتالت
 .اإلسالمية األحكام وتبين، اإلسالمية العقيدة أساس على

 نفوذ يأ من التخلص بوجوب عليكم أحلحنا كما
 االتفاقات كافة إلغاء، أمريكا خاصة الغربية للدول أو لروسيا

 اتفاقية وابألخص، العسكرية االتفاقات خاصة، معها املعقودة
 ولو إيران حبماية مبوجبها أمريكا تتعهد اليت املتبادل األمن



 7 

 هذا أدوات من ابلتخلص عليكم أحلحنا كما.املتطورة ابألسلحة
 واملدارس والشركات واخلرباء ملستشارينا يف املتمثل النفوذ

، هبا السفارة أسلوب واستبدال واإلرساليات واملستشفيات
 .البالد عن الضرر ومينع، الفائدة حيقق الذي األسلوب

 ومل األخري لقائنا على أشهر أربعة من أكثر مضى قد وها
 األعداء وزاد. السابقة حاله على شيء كل وبقي، ءيش يتغري

، دستور مسودة عن أخرياا  أعلن مث. سوءاا  األمرو، سةوشرا ضراوةا 
 ويف فيها هارأي وإعطاء املسودة هذه لدراسة خرباء جلنة وانتخبت

 .ريهاغ مقرتحات من يطرح ما
 مسودة على للحصول للسعي دفعنا ابلواجب وإحساسنا

 دستور هو هل، فيه الرأي وإعطاء، لدراسته، الدستور هذا
 دستور نهأ أو، رسوله وسنة هللا كتاب من مأخوذ ،إسالمي

 هي واليت، اإلسالمي العامل بالد يف املوجودة الدساتري كبقية
 بلد من أكثر يف بسفاراتكم اتصلنا وقد .إسالمية غري دساتري

 عليه حنصل مل أننا غري الدستور هذا مسودة على احلصول بغية
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 شرتهن أن بعد عليه حصلنا وأخريا. لديهم موجوداا  يكون مل ألنه
 صادق حممد بقلم العربية اللغة إىل مرتمجاا  اللبنانية السفري جريدة

 والعشرين احلادي بني ما صدرت منها أعداد ثالثة يف احلسيين
 يف كمتر سفا إىل رجعنا وقد. آب شهر من والعشرين والثالث
 عليها وعرضناه السفري جريدة من عليه احلصول بعد بريوت

 مث ومن قوهلا فاعتمدان وأمينةا  دقيقةا  ترمجةا  مرتجم أبنه فأفادتنا
 نعرض أن نود، فيه الرأي نبني أن وقبل. دقيقة دراسة درسناه

 ومىت، إسالم دار والدار، إسالميةا  دولةا  الدولة تكون مىت لبيان
 أن هل، ذلك ضوء على لندرك، إسالمياا  دستوراا  الدستور يكون

 جلنة تناقشه أخذت والذي، املطروح الدستور هذا مسودة
، لندرك وابلتايل، إسالمي غري أو، إسالمي دستور هو ،اخلرباء

 دولةا  إيران يف الدولة تصبح، إيران يف للتطبيق وضع لو هل
 ؟إسالم داير إيران تصري هل وابلتايل ؟إسالميةا 

 العقيدة على قامت إذا إال إسالميةا  دولةا  تكون ال والدولة
، كياهنا يف شيء وأي هاقوانين ومجيع دستورها وكان، اإلسالمية
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العقيدة على مبنياا ، وجهازها، ومفاهيمها قناعاهتا مجيع وكانت 
 يكون أن يكفي ال إذ. اإلسالمية العقيدة من منبثقة ،ومقاييسها

 هذا وجود يكون أن بد ال بل، العقيدة هو الدولة أساس
 أو دق أمر كل ويف، بوجودها يتعلق شيء كل يف ممثال األساس

 مفهوم يكون أن يسمح ال لذلك. أمورها فةكا من جل
 العقيدة عن منبثق غري ألنه الدولة يف متبىن الدميقراطية
 ملفهوم يكون أن جيوز وال .الكفر أنظمة من هو بل، اإلسالمية

 العقيدة على مبين غري ألنه، فيها وجود أي الوطنية أو القومية
 ال وكذلك. وحترمه تذمه اإلسالمية العقيدة إن بل، اإلسالمية

 وال ،الدميقراطي ابملفهوم وزارات الدولة أجهزة يف يوجد أن جيوز
 ألهنا، مجهورايا  أو، إمرباطورايا  أو، ملكياا  نظامها شكل يكون أن

 املفاهيم ختالف وهي اإلسالم عقيدة عن منبثقة ليست أشكال
 .عنها املنبثقة واألحكام

 ؛شرطان فيها حتقق إذا إسالم دار تكون فإهنا الدار أما
 عليها مطبقة، اإلسالم بسلطان حمكومة تكون أن حدمهاأ



 10 

 أن واثنيهما. حياهتا نواحي من انحية كل يف، اإلسالم أحكام
 .بسلطاهنم أي املسلمني أبمان أماهنا يكون

 منبثقاا  كان إذا، إسالمياا  دستوراا  يكون نهفإ الدستور أما
 من خوذةمأ مواده من مادة كل وكانت، اإلسالمية العقيدة عن

 وسنة هللا كتاب إليه رشدأ مما أو ،رسوله وسنة، هللا كتاب
 .ورسوله

 الذي، الدستور هذا ملسودة نعرض تقدم ما ضوء وعلى
، لفصوله نعرض أن وقبل اخلرباء جلنة أمام للنقاش موضوع هو

 ما حسب نوضح أن نود، بنداا  بندا، ولبنوده، فصالا  فصالا 
 يكن مل واضعه نأ، الدستور هذا ملسودة دراستنا من إليه توصلنا
 مجيع تشمل اليت اإلسالمية للدولة دستوراا، يضع أنه متصوراا 

 إليها لتضم، واالنتشار، ابلتوسع تقوم نواة وتكون ،املسلمني
 حتطم أن بعد منها جزءاا  تصبح كي اإلسالمية البالد مجيع

 يف الكياانت هذه مجيع لتنصهر، فيها القائمة ،الكفر كياانت
 حكم حتت ولتكون، اإلسالمية الدولة كيان هو، واحد كيان
 .املسلمني خليفة هو، واحد رئيس
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 دستوراا  يضع نهأ متصوراا  الدستور مسودة اضعو  كان وإمنا
، اإلسالمية للدولة وليس، اإليرانية الدولة هي، قومية لدولة

 دستور نهأ على انصة الدستور يف النصوص اءتج ولذلك
 جيب جمالسها وأعضاء ووزراءها رئيسها نوأ، نيةاإليرا للجمهورية

 يربز أن على، الدستور واضع حرص وقد. إيرانيني يكونوا أن
 ويف بل. الدستور فصول من فصل كل يف، اإليرانية الصفة

 لغتها وجعل إيرانياا  الدولة علم وجعل. تقريباا  الدستور مواد غلبأ
 اللغة هي، ةالرمسي والنصوص واملراسالت الكتابة يف الرمسية

، قومية لدولة دستور هو إمنا، الدستور أن يبني مما، الفارسية
 هنائياا  خيلو اإلسالمية الدولة دستور ألن، إسالمية لدولة وليس

 أحكاماا  مواده نصوص وتكون، القومية للصفة إشارة أية من
 قوم أو بفئة خاصة وليست، املسلمني جلميع عامة وهي، شرعيةا 

 .منهم
 لوجوب متصوراا  يكن مل الدستور هذا مسودة وواضع

 من منبثقة مواده تكن مل ولذلك اإلسالمية العقيدة أساسه جعل
، رسوله سنة وال، هللا كتاب من مأخوذة وال، اإلسالمية العقيدة



 12 

 إيران يف الرمسي الدين أن) على نصت مواده بعض كانت نوإ
 ىلإو  ،التوحيدي النظام إىل تشري مواده وبعض اإلسالم( هو

 ملفهوم متصورا واضعه كان وإمنا، اإلسالم وأخالق معاين
 اليت فهي، السلطات مصدر األمة تعترب اليت، الغربية الدميقراطية

 وضعت مبقتضاه والذي، والتنفيذ احلكم وحق، التشريع حق هلا
 يعترب اإلسالم أن ومع. أمريكا فيها مبا الغربية للدول الدساتري

 من عليه يبىن ما مجيع ويعترب، كفر ممفهو  الدميقراطية مفهوم
 غري كلها ألهنا، كفر وأحكام كفر دساتري وأحكام دساتري
 من وال هللا كتاب من مأخوذة وال، اإلسالمية العقيدة عن منبثقة

 واضع فإن ذلك ومع، البشر تشريعات من هي وإمنا، رسوله سنة
 بثقان وما، هذا الدميقراطية مفهوم استوحى قد، الدستور مسودة

 هذا مسودة وضمنه غربية وقوانني وأنظمة دساتري من عنه
 وألحكام، اإلسالم لعقيدة جيعل ومل، فصوله مجيع يف، الدستور
 يف املواد بعض عدا الفصول هذه يف نصيب أي، اإلسالم
 الذي الثاين، الفصل ويف العامة، املبادئ أحكام يف األول الفصل
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 والذي اإلسالم( هو يرانإ يف الرمسي الدين أن) على، فيه ينص
 .اإلسالم أحكام لتطبيق ابلنسبة قيمة له شيئاا  يعين ال

 وجهاز، احلكم شكل الدستور مسودة واضع جعل وقد
 جملس ومن، الوزراء ومن الدولة رئيس من املتكون ،الدولة

 األنظمة من مستوحاة جعلها كلها،  واجليش القضاءو ، الشورى
 وصالحيات والوزراء، الدولة رئيس صالحيات جعل كما،  الغربية
 املفاهيم حتددها اليت الصالحيات هي، الشورى جملس

 األحكام حتددها اليت الصالحيات وليست الغربية، الدميقراطية
 هللا كتاب من واملأخوذة ،اإلسالمية العقيدة من املنبثقة الشرعية

 .رسوله وسنة
 الدولة أن على نصت إنو ، الدستور مسودة أن كما

، متساو بشكل، الناس جلميع والرتبية التعليم توفر أن يهاعل جيب
 تبني فلم. مبقتضاها الدولة تسري، للتعليم سياسة تضع مل أهنا غري

 التعليم من الغاية وال التعليم سياسة وال، التعليمي املنهج أساس
 تتبىن أن بد ال نهأ مع لةالدو  يف سيكون الذي، الربانمج نوع وال
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 شكل على هبا الناس لتصوغ للتعليم ةواضح سياسة الدولة
 بعض يف تعرضت نوإ، الدستور مسودة فإن وكذلك. معني
 نوع بيان من خلت أهنا غري، واملالية، االقتصادية للناحية املواد

 وهل، الدولة عليه تسري أن جيب الذي، االقتصادي النظام
 إنف. اشرتاكياا  أم ،رأمسالياا  نظاماا  أم، إسالمياا  نظاماا  سيكون
 يكون أن الواجب أن مع. ذلك من شيء أي توضح مل املسودة

 .الوضوح كل الدستور يف واضحاا  ذلك
 القانونية الصياغة تنقصها الدستور صياغة أن كما

 خاصة ،دقيقة وال، حمددة غري بعموميات جاءت وقد. الدقيقة
 الصياغة أن مع العامة املبادئ حبث يف، األول الفصل يف

 على لتدل، ودقيقةا ، وحمددةا ، واضحةا  تكون أن جيب القانونية
 يف وللدقة، للتحديد الفقدان هذا هل، ندري وما. املراد القصد

 فقط هو أو، الفارسي األصلي النص يف هو، القانونية الصياغة
، فصالا ، فصالا ، الدستور ملسودة نعرض واآلن. العربية الرتمجة يف

 .العامة املبادئ حبث: األول ابلفصل ونبدأ
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 هو إيران يف احلكم نوع) أن على تنص منه األوىل فاملادة
 احلكم شكل فإن وبينا سبق وكما اإلسالمية( اجلمهورية
 أشكال من هو بل اإلسالم يف احلكم شكل هو ليس اجلمهوري

 رئيس أن أي رائسياا  مجهورايا  أكان سواء، الدميقراطي احلكم
 أم، األمريكية دةاملتح كالوالايت الفعلي احلاكم هو اجلمهورية

 الوزراء رئيس فيه الفعلي احلاكم يكون ،برملانياا  مجهورايا 
 أنظمة من هو الشكلني من كال فإن، الغربية أملانيا كجمهورية
 هي أي السلطات مصدر األمة جتعل اليت، الغربية الدميقراطية

 وحق التشريع حق هلا كان لذلك. والسلطة للسيادة مالكة
 قبل من ينتخب اجلمهورية رئيس فإن وهلذا. التنفيذ وحق، احلكم

 الشعب وميلك، الشعب أمام مسؤول وهو معينة ملدة، الشعب
 الشعب برأي مقيد وهو. تنصيبه حق ميلك كما عزله، حق

 إمنا التشريع حق ألن الشعب، نواب يشرعه مبا أيخذ أن وعليه
 هو اإلسالم يف احلكم شكل بينما. نوابه يف ممثال، لشعبل هو

 فيه ينصب الذي اإلمامة أو، اخلالفة نظام فهو ذلك فخبال
 أن على، األمة من والعقد احلل أهل مببايعة، اإلمام أو، اخلليفة

 فهو، حمددة مدة له وليست. رسوله وسنة هللا بكتاب حيكمهم
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 على وقادراا  هللا ألحكام مطبقاا  دام ما إماماا  أو خليفة يبقى
 هي كانت نوإ، عزله حق األمة متلك وال، إليه سندأ مبا القيام

 برأي وليس، رسوله وسنة هللا بكتاب مقيد وهو، تنصبه اليت
. لألمة هي وليست، للشرع هي اإلسالم يف السيادة ألن، األمة

 أعطى الشرع أن غري. هللا هو واملشرع، التشريع متلك ال فاألمة
 طريق عن به يقوم من عنها تنيب وهي. احلكم أي السلطة لألمة

 يف الصالحية صاحب هو يصبح تبايعه ومن، البيعة مث، ختياراال
 ورعايته حكمه يكون أن جيبو ، شؤوهنا ورعاية، حكمها
 وسنة هللا كتاب من املأخوذ، الشرعي احلكم وفق لشؤوهنا

 وليس اإلسالم من ليس اجلمهوري النظام فإن ولذلك، رسوله
 وال، هللا ابكت من مأخوذاا  وال اإلسالمية العقيدة عن منبثقاا  هو
 النظام هو، كفر نظام من مأخوذ هو وإمنا. رسوله سنة من

 يكون أن اإلسالمية للدولة جيوز ال ولذلك .الغريب الدميقراطي
 نظام أو، خالفة نظام يكون أن جيب بل، مجهورايا  نظامها

 موضع الدستور يف ووضعه به األخذ إىل ندعوكم ما وهذا. إمامة
 .مجهورايا  نظاماا  النظام بكون تعلقي نص كل وإلغاء ،التنفيذ
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 اجلمهورية نظام أن) على تنص اليت الثانية املادة أما
 اإلسالم ثقافة إىل يستند الذي، التوحيدي النظام هو اإلسالمية

 اإلنسان وكرامة قيم على تعتمد واليت، الثورية وأخالقه، األصلية
 .نفسه( جتاه ومسؤولياته

 ألفاظ هي وإمنا املعىن حمددة وال دقيقة غري املادة فهذه
، معه وتتناقض، اإلسالم مع تتفق، متعددة لتفاسري تصلح، عامة
 :يلي ما بدهلا يوضع أن جيب وكان

 اإلسالم نظام هو إمنا، الدولة عليه تقوم الذي النظام )إن
 وسنة، هللا كتاب من واملأخوذ، اإلسالمية العقيدة عن املنبثق
 دقيقاا  حتديداا  النظام حتديد يكون لكوبذ إليه( ارشدأ ومما، رسوله

 املوضوع النص أما. غري ليس اإلسالم نظام أبنه اللبس حيتمل ال
 العقيدة عن املنبثق اإلسالم نظام معىن يعطي ال نص نهفإ

 ندعوكم ولذلك. رسوله وسنة هللا كتاب من واملأخوذ، اإلسالمية
 النص تضعوا أن إسالميةا  دولةا  دولتكم جتعلوا أن جادين كنتم إن

 . لكم قدمناه الذي
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 هو العام الرأي أن) على تنص اليت، الثالثة املادة أما
 العقيدة هو اإلسالمي احلكم أساس إن: فنقول .احلكم( أساس

 أو، احلكم كيان يف شيء أي وجود يتأتى ال حبيث، اإلسالمية
 اإلسالمية العقيدة جبعل إال، به يتعلق ما كل يف أو ،جهازه يف

 الدستور أساس تكون أن جيب، الوقت نفس يف وهي. له اا أساس
 له شيء بوجود يسمح ال حبيث، الدولة يف، القوانني وسائر
 عن منبثقاا  كان إذا إال ،والقوانني وابلدستور، ابحلكم عالقة

 .اإلسالمية العقيدة
، اإلسالم يف احلكم أساس هو العام الرأي ليس ولذلك

أنظمة هي اليت، الغربية لدميقراطيةا األنظمة يف أساس هو وإمنا 
 . كفر

 اجملتمع بناء )ألجل أنه على تنص اليت الرابعة املادة أما
 عالقاهتا أساس، اإلسالمية واألخالق املعاين تعترب ،التوحيدي
 عبارة هو اجملتمع نإ :فنقول واالقتصادية( واالجتماعية السياسية

 أفكار وفق، نةمعي عالقات بينهم تربط، الناس من جمموعة عن
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، اإلسالمي اجملتمع ولبناء. معينة ومقاييس، وقناعات، ومفاهيم
، اإلسالم ومقاييس وقناعات، ومفاهيم أفكار وضع من بد ال

، اإلسالمية العقيدة على الكيان ببناء وذلك، التنفيذ موضع
 األحكام هي، ابلناس تتحكم اليت، واألفكار، األحكام وجعل

، التطبيق موضع توضع اليت سالميةاإل واألفكار، اإلسالمية
 هذا أساس وعلى .اإلسالمي اجملتمع يتكون وبذلك، والتعليم

 .املادة هذه تصاغ أن جيب

، واالستقالل احلرية بني تربط اليت السادسة املادة أما
 هي وليست، العبودية ضد هي اإلسالم يف احلرية إن فنقول

 اليوم تطلق اليت ريةاحل ألن، اليوم تعابري يف تطلق اليت احلرايت
، العقيدة حرية تعين وهي. الغربية الدميقراطية أنظمة من هي

 ومجيع الشخصية واحلرية، االقتصادية واحلرية، السياسية واحلرية
 ابألحكام مقيد املسلم ألن، اإلسالم مع تتناقض احلرايت هذه

 السياسي سلوكه يف ومقيد. يقتل يرتد فمن. عقيدته يف، الشرعية
 وإنفاقها وحيازهتا، امللكية يف ومقيد، الشخصي لوكهس ويف
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 الدميقراطي ابملفهوم اإلسالم يف حرية فال، الشرعية ابألحكام
، عقائدهم ترك على اإلسالم يرغمهم ال املسلمني وغري. الغريب

 مزاولة هلم وترك عقائدهم حسب يتعبدوا أن هلم يرتك بل
 حسب، وطالقهم وزواجهم وملبوساهتم، ومطعوماهتم، عباداهتم

 .اإلسالم أحكام هلم جتيزه ما ضمن، أدايهنم
 األنظمة من وهي، اإلسالم من ليست فاحلرية هذا وعلى

 .الدستور مسودة واضع استوحاها اليت الغربية الدميقراطية
 اإلسالمية اجلمهورية أن )من السابعة املادة يف جاء ما أما

 السيطرة إىل ىيسع، تدخل أي عن اإلطالق على متتنع اإليرانية
 النص هذا إن: نقول األخرى( األمم على، الداخلية الشؤون يف

 يضع أنه متصور غري الدستور واضع أن على صراحةا  يدل
 يف املسلمني مجيع جتمع أن عليها جيب إسالمية لدولة دستوراا 

 العامل يف القائمة، الكافرة كياانهتا حتطم أن بعد، واحدة دولة
 الدولة طريق عن، للعامل دعوة، اإلسالم لحتم مث ومن، اإلسالمي

 إسالمية لدولة دستوراا  يضع ومن. وابجلهاد الدبلوماسية ابلطرق
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 العامل يستهدف أن يتصور بل النص هذا مثل ابله على خيطر ال
 .مجعأ ملالعا عن مسؤول ألنه

 اإلسالمية اجلمهورية أن على نصت اليت العاشرة املادة أما
 دون الناس( جلميع، والرتبية التعليم توفر )أن عليها جيب اإليرانية

 نوع تبني أن جيب وكان توفره الذي والرتبية التعليم نوع تبني أن
 التعليم لسياسة، خاص فصل لذلك يوضع أن أو، والرتبية التعليم

 والناس اجملتمع تصوغ كي،  للدولة األساسية املهام من ذلك ألن
 األساس نأ لدستورا يف يوضع أن جيب وكان، معني شكل على

 نوأ، اإلسالمية العقيدة هو التعليم منهج عليه يقوم الذي
 والنفسية، اإلسالمية العقلية تكوين هي التعليم سياسة

 هذه أساس على الدراسة مواد مجيع فتوضع، اإلسالمية
، اإلسالمية الشخصية إجياد هي ،التعليم غاية وتكون. السياسة

 ينص وأن. احلياة بشؤون املتعلقة، فواملعار  ابلعلوم الناس وتزويد
 تكون نوأ التعليم مراحل مجيع يف، اإلسالمية الثقافة جعل على

 حيث من، العلوم لباقي مساوية الدولة مدارس مجيع يف دروسها
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 مجيع يف التعليم برانمج جعل على ينص كما. والوقت العدد
 برانمج غري برانمج أبي يسمح ال نوأ، واحداا  الدولة أحناء

 . األجنبية املدارس مجيع متنع نوأ، الدولة
 تنص فيه 13 رقم فاملادة الثاين الفصل إىل اآلن وأنيت

 املذهب نأو ، اإلسالم هو إيران يف الرمسي الدين نأ) على
 .إيران( يف املسلمني أكثرية مذهب هو اجلعفري

 بعينه هو. اإلسالم هو الرمسي الدين أن على النص فهذا
، والعراق، كمصر العربية الدول دساتري يف املوجود النص

 دساتري هي إمنا العربية الدول هذه ودساتري ،وغريها، واألردن
 عن الدين فصل أساس على املبنية الغربية الدساتري من مأخوذة

، احلياة وعن الدولة عن الدين تفصل الدساتري وهذه. احلياة
 مةابألنظ وال، احلكم أبنظمة له عالقة ال اإلسالم وجتعل

 حىت وال اخلارجية ابلسياسة وال التعليم بسياسة وال االقتصادية
 املدين القانون فيها تطبق فإهنا احملاكم يف تطبق اليت ابلقوانني

 تطبق فإهنا البلدان بعض عدا الغربية املدنية القوانني من املأخوذ
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 الرمسي الدين أن على فالنص. اإلسالم أحكام بعض احملاكم يف
 والعيدين، اجلمعة يوم التعطيل غري ،شيئا يعين ال، اإلسالم هو

 وواضع. ذلك من أكثر وليس واحلج، الصوم مواقيت وإعالن
 مجيع فإن وهلذا، ذلك إىل هدف إمنا الدستور هذا مسودة
 وليست، الغربية والقوانني الدساتري من مأخوذة الدستور فصول

 ورالدست مسودة واضع كان ولو اإلسالم أحكام من مأخوذة
 صراحةا  لوضع، إسالمية لدولة، إسالمياا  دستوراا  جعله إىل يهدف

 وسائر، الدستور وأساس الدولة أساس هي اإلسالمية العقيدة أن
، الدولة كيان يف شيء أي بوجود يسمح ال حبيث فيها القوانني

 إذا إال، والقوانني ابلدستور أو، هبا يتعلق ما كل أو، جهازها أو
 أن ندعوكم فإننا ولذلك. اإلسالمية قيدةالع عن منبثقاا  كان

 الدستور يف نص كل حتذفوا نوأ، الدستور يف النص هذا تضعوا
 من تصوغوه نوأ بكامله الدستور نسف ولو معه رضيتعا

 العقيدة من منبثقة شرعية أحكاماا  مواده كل لتكون، جديد
 تكون حىت، رسوله وسنة، هللا كتاب من ومأخوذة، اإلسالمية

 تفعلوا مل فإن وإال إسالمية دولة، إقامتها تريدون اليت، الدولة



 24 

 إسالمية دولة وستكون إسالمية غري دولة ستبقى فإهنا، ذلك
 مذهب هو اجلعفري املذهب أن على النص أما. فقط امسا

 نأب يوحي النص هذا وضع فإن، إيران يف املسلمة األكثرية
 أهنا أي، جعفرية شيعية ومذهبية، إيرانية قومية دولة الدولة
 تقوم أن هو والواجب .املسلمني جلميع إسالميةا  دولةا  ليست
 يتبىن وحني، املذهب ذكر دون ،اإلسالم على اإلسالمية الدولة

 قوة على بناء يتبناه فإمنا، ذاك أو، املذهب هذا من شيئا اخلليفة
 هو وهذا. للمذهب التعصب أو، الوراثة على بناء وليس، الدليل
 من وينقذها اإلسالم بوتقة يف ويصهرها، مةاأل يوحد الذي

 نص كل يبعد أن جيب لذلك. املذهيب والتعصب القومي التمزق
 .مذهبيتها أو، الدولة بقومية يشعر

، الشخصية األحوال خيص ما )على فيها النص أما
 إيران من نقطة يأ يف مسلم كلم فإن الدينية والرتبية والتعليم

 يفرق النص هذا نإ نقول به( صاخلا اإلسالمي ابملذهب يعمل
. الناس دون من واحدة مةأ واملسلمون ،جيمعهم وال املسلمني

. طاعته املسلمني مجيع على جيب اإلمام أو اخلليفة يتبناه وما
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 حىت واحدة، وتربيتهم، وتعليمهم تشريعهم يكون أن جيب لذلك
 غري، متماسكة وحدة منهم جتعل، واحدة بوتقة يف ينصهروا

 .متنافرة
 السيادة حبق يتعلق الذي الفصل وهو، الثالث الفصل أما

 أن عن التعبري أمت يعرب نهإف. منها النابعة والسلطات، الوطنية
 وضعه يف الغربية الدميقراطية استوحى قد، الدستور مسودة واضع

 هو الشعب أن مبفهوم يتعلق الفصل هذا أن وذلك الدستور هذا
 صاحب وهو، السيادة صاحب فهو، السلطات مصدر

 وهو ،يشرع الذي هو الشعب فإن ولذلك، احلكم أي السلطان
 نوااب عنه ينيب الذي وهو احلاكم ويعني الدولة شكل يعني الذي

 هذا مسودة أثبتته ما وهذا، والقوانني للدستور ابلتشريع يقومون
 السيادة حق )أن على نصها من 15 رقم املادة يف الدستور
 للمصلحة يطبق أن وجيب، عبالش لكل عام حق الوطنية
 عن تنبثق اليت السلطات 16 رقم املادة يف ثبتأ كما،  العامة(

 والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة وهي السيادة هذه
 ممارسة من النابعة القوى أن) على املادة نصت حيث، القضائية
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 ،والقضائية التشريعية السلطتني عن عبارة الوطنية السيادة حق
 بعضها عن مستقلة دوماا  تكون أن جيب اليت التنفيذية والسلطة
 .البعض(

 على املشرعة الغربية الدساتري يف موجود هو ما عينه وهذا
 هو الشعب كون 17 رقم املادة رسخت وقد الدميقراطية أساس
 والسلطة التنفيذية السلطة به تلزم تشريعه نوأ يشرع الذي

 طريق عن التشريعية السلطة ةممارس )تتم هو ونصها. القضائية
 رئيس موافقة بعد ،تشريعاته تقدمي ويتم الوطين الشورى جملس

 ألجل التنفيذية والسلطة، القضائية السلطة إىل، عليها اجلمهورية
 نأل. اإلسالم أحكام مع متناقض طبعا كله وهذا، تنفيذها(
 حيق ال ولذلك لألمة وليس، للشرع هي إمنا اإلسالم يف السيادة

 ألي قيمة ال ولذلك. وحده هللا هو إمنا واملشرع. تشرع أن لألمة
 وجيب وحده، للشرع السيادة ألن الشعب يسنه تشريع أو قانون

 الذي هو واخلليفة. للشرع واحلكام الشعب خضوع يكون أن
 يعرضها أن وله وقوانني دستوراا  يسنها، أحكاماا  الشرع من يتبىن
 هو ألنه ذلك يف له ملزم ريغ رأيهم أن غري األمة نواب على
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 وهذا. نوابه وال الشعب وليس، التبين يف الصالحية صاحب
: تعاىل قوله من صريح                    

                               
     تعاىل وقوله :                         

                               
 احلق هبذا وهي احلكم أي السلطان لألمة الشرع جعل وقد

 عتهابي فإذا عنها نيابةا  ابحلكم ليقوم ،وتبايعه، احلاكم تنصب
 كتاب عليها مطبقاا  دام ما عزله متلك وال، عليها طاعته وجبت

 .احلكم مبهام القيام على قادرا دام وما، رسوله وسنة هللا
 له عالقة ال الدستور مسودة يف الفصل هذا فإن ولذلك

 على املبنية الغربية الدساتري من مأخوذ وهو. مطلقا ابإلسالم
 .كفر نظام وهو، الدميقراطي األساس

 فصل نهفإ والكتابة واللغة ابلعلم ملتعلقا الرابع الفصل أما
 القومي األساس على موضوع هو إمنا الدستور هذا أن يوضح
 تستهدف إسالمية لدولة ليكون موضوعاا  هو وليس، اإليراين
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 العلم إن) على تنص 20 رقم فاملادة. كافة املسلمني مجيع
 عالمة مع واألمحر واألبيض األخضر األلوان من يتألف اإليراين
 وليس قومية لدولة علم فهذا (،اإلسالمية ابجلمهورية خاصة

 يكون أن ينبغي اإلسالمية الدولة علم ألن إسالمية لدولة علماا 
. سودأ صوف من قطعة علمه كان وقد . هللا رسول علم هو

 هللا إال لهإ ال: عليها مكتوابا ، بيضأ صوف من قطعة ولواؤه
 رقم واملادة. اإلسالم علم يكون أن جيب كذاوه هللا رسول حممد
 فقد قومية لدولة هو إمنا الدستور هذا كون على تؤكد 21

 هي اإليراين للشعب املشرتكة والكتابة اللغة) أن على نصت
 هبذه الرمسية والنصوص املراسالت تكون أن وجيب .الفارسية

 .الكتابة( وهذه اللغة

 الرمسية اإليرانية ميةاإلسال اجلمهورية لغة أن واضح وهذا
 لغة لإلسالم ألن، اإلسالم مع يتناقض وهذا. الفارسية هي

 ابعتبارها بل ،لعربل لغة ابعتبارها ال. العربية اللغة هي واحدة
 نوأل.  الرسول ألحاديث ولغة، هبا هللا نزلهأ الذي نللقرآ لغة
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، االجتهاد ميكن وال لغته بغري يفهم أن ميكن ال هللا دين
إال حتصل اليت اجلديدة للحوادث الشرعية األحكام ستنباطوا 

 والصحابة، الرسول أايم يف اإلسالمية والدولة ،العربية ابللغة
 نإ حىت. هلا لغة العربية اللغة غري تستعمل مل، بعده من والتابعني

، العربية يتعلمون كانوا العربية غري األقوام من أسلم من مجيع
 من أكثر هيو  ليفهمآت مجيع وكانت .فيها العرب واز  ب حىت

، حنيفة وأبو فالبخاري. العربية ابللغة، العرب علماء ليفآت
 العربية اللغة أتقنوا قد مجيعهم غريهم ومئات وسيبويه، مسلمو 

 لغة أهنا أساس على بل، العرب لغة أهنا على ال هبا فواوأل  
 فاإلسالم .مطلقاا  اإلسالم عن تنفصل أن جيوز وال اإلسالم

 جيب ولذلك، بينهما الفصل جيوز وال ،متالزمان العربية واللغة
 .العربية اللغة هي الدولة لغة تكون أن

 تنفيذ ربط نهفإ األمة حبقوق املتعلق اخلامس الفصل أما
 ربط مادة وعشرين ستا حيوي نهإ إذ، ابلقانون مواده أكثر

 تنفذ الذي القانون نوع يبني مل نهأ غري، ابلقانون منها عشرين
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 هللا كتاب من مأخوذ، إسالمي قانون هو هل املواد هذه مبوجبه
 القوانني من مأخوذ، إسالمي غري قانون نهأ أو، رسوله وسنة

 القانون هذا أن لديه يرتجح الدستور ملواد املتتبع أن غري، الغربية
 الفصل يف 136 املادة يف ورد ما ألن إسالمي غري يكون سوف
 نصها نإ إذ. ذلك على يدل القضائية السلطة حبث يف الثامن

 احلكم استنباط من فيها القاضي يتمكن ال اليت املواد يف): هو
 يستلهم أن عليه جيب الوضعية القوانني يف احلقوقية الدعاوى يف

 العدالة تقتضيه وما املسلمة والتقاليد واألعراف، الشرع بقوانني
 .العامة( واملصاحل

 املدين القانون أي، لوضعيةا القوانني أن يف صريح وهذا
. القضاة به ليحكم احملاكم يف موضوعاا  سيكون غريب أصله الذي

 للدعاوى القوانني هذه من احلكم استنباط عليهم تعذر فإذا
 الستلهامها والتقاليد، واألعراف ،اإلسالم إىل ذلك بعد يلجأون

 اهب ليحكم ستتبىن اليت القوانني أن يعين وهذا، منها احلكم ألخذ
 قوانني وليست، غربية قوانني ستكون القضائية احملاكم يف
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 دولة الدولة ولكون، الشرعي للحكم مناقض وهذا، إسالمية
 قوانينها مجيع تكون أن جيب اإلسالمية الدولة ألن، إسالمية

 وسنة، هللا كتاب من ومأخوذة، اإلسالمية العقيدة عن منبثقة
 نوأ، إسالمية اننيقو ، القوانني تكون أن جيب ولذلك. رسوله
 ويف، احملاكم يف ستطبق اليت القوانني أن على، الدستور يف ينص
 كتاب من مأخوذة، إسالمية قوانني هي إمنا ،الدولة أجهزة سائر

 .رسوله وسنة، هللا
 حبقوق املتعلق اخلامس الفصل يف املواد بعض إىل ونرجع

 الربيدية ائلالرس مراقبة )إابحة 24 رقم املادة يف ورد فقد. األمة
 ،والتلكس، الربقية املخابرات كشف وإابحة، اهلاتفية واملكاملات

 حبكم التلفونية املخابرات إىل االستماع طريق عن التجسس أو
، التلفونية املكاملات على التجسس جتعل املادة فهذه. القانون(

 حبكم مباحة، عليها والتجسس، والربقيات، الرسائل ومراقبة
 وتعاىل سبحانه فاهلل. الشرعي احلكم مع متناقض هذاو  .القانون

 :يقول      تتجسس أن الدولة على حيرم ولذلك 
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 مبراقبة أكان سواء التجسس أنواع من نوع أبي، رعاايها على
 واملكاملات والربقيات الرسائل مبراقبة أو ومتابعتهم األفراد

 إال التجسس جيوز وال. اآلية نص يناقض ذلك ألن، التلفونية
،   الرسول ألن. الكفار من الدولة أعداء أي ،األعداء على
. املسلمني أعداء على يتجسسوا أن ألجل اجلواسيس يرسل كان

 التجسس جيوز ال نهفإ، وغريهم، املسلمني من الرعااي على أما
 التجسس أن عن فضالا  هذا. األشكال من شكل أبي، عليهم

 ويولد، الظلم على اإلنكار على اجلرأة همفي يقتل األمة أفراد على
. السرية واألعمال التآمر إىل ويدفعهم، واخلوف، اجلنب عندهم

 .واخلطورة الضرر من فيه ما ذلك ويف
، األحزاب بتشكيل تتعلق اليت 26 رقم املادة أما

 نصها فإن، والسياسية، والنقابية ،الدينية واملنظمات، واجلمعيات
، وطين أساس على واجلمعيات ،األحزاب تشكيل يكون أن يبيح

 مع. اإلسالم غري أساس على تكون نوأ، مذهيب أو، قومي أو
 ال، اإلسالمية الدولة داخل يف، احلزيبو ، السياسي العمل أن
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 على أو، مذهيب أو، وطين أو، قومي أساس على يكون أن جيوز
 مينع الشرعي احلكم ألن إسالمية غري وأفكار عقائد أساس

: هكذا املادة نص يكون أن ينبغي كان ولذلك، ذلك
(أو، احلكام حملاسبة، سياسية أحزاب إقامة يف احلق للمسلمني 

 يكون أن شرط على، األمة طريق عن احلكم إىل الوصول
 تتبناها اليت األحكام تكون وأن، اإلسالمية العقيدة أساسها
. ةا سلمي وسائلها تكون وأن، علنيةا  تكون نوأ، شرعيةا  أحكاماا 

 النص وهبذا .اإلسالم( أساس غري على يقوم تكتل أي ومينع
 األساس على قائمةا ، واألحزاب، التكتالت تكون أن يضمن

 أساس على قائمةا  السياسية األعمال تكون أن ويضمن، الشرعي
 .اإلسالم

 يف اخلاصة امللكية أن) على تنص اليت 47 رقم املادة أما
 أو ضرر أداة إىل حتوهلا حالة يف، والتجارة ،والزراعة ،الصناعة

 من تشريع مبوجب أتميمها عن يعلن، العامة املصاحل على تعد
 ال ألنه. لإلسالم مناقضة املادة هذه. الوطين( الشورى جملس
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 ينزع أن، الوطين الشورى جملس وال، الدولة رئيس ال أحد ميلك
. شرعا حمرتمة وهي، مشروعة، الفردية امللكية ألن، األفراد ملكية

 .صاحبها عن جربا نزعها جيوز ال كما،  عليها التعدي جيوز وال
 أداة إىل امللكية هذه حتولت وإذا. برضاه منه شراؤها جيوز ولكن
 متنع نوأ، الضرر متنع أن الدولة على جيب نهفإ، تعد أو ،ضرر

 امللكية بتأميم والتعدي الضرر منع يكون أن جيوز وال، التعدي
، التعدي ويرفع، الضرر يرفع الذي العالج يوضع وإمنا الفردية،
 .الشرعي للحكم خمالف املادة هذه وضع فإن ولذلك

 ومبحثه التشريعية ابلسلطة املتعلق السادس الفصل أما
 الفصل هذا يف األوىل املادة فإن، الوطين الشورى جملس األول
 حيوي الذي، الشورى جملس وصف على تنص 48 رقمها واليت

 هذا واضع أن على ويؤكد يدل مما وهذا ابلوطين() األمة نواب
 .إسالمية لدولة وليس، قومية لدولة يضعه كان إمنا الدستور

 جملس وصف إثبات على الدستور واضع حرص وقد
 حواها اليت، والعشرين األربع املواد مجيع يف )ابلوطين( الشورى
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 وصف كان،  الشورى جملس لفظ ورد فحيثما. الفصل هذا
 أما. قومية لدولة اجمللس كون انحية من هذا. له الزماا م الوطين

 الفصل هذا مطالعة فإن، اجمللس إقامة عليه بين الذي األساس
 ومبحثه، وسريه اجمللس بتأليف يتعلق الذي األول مبحثه يف

 أن تبني، والصالحيات اإلمكاانت، ابحلقوق يتعلق الذي، الثاين
 األساس هو إمنا ساجملل هذا إقامة عليه بين الذي األساس

 فهي. السلطات مصدر األمة جيعل الذي ،الغريب الدميقراطي
 صاحبة وهي ،التشريع حق هبا متلك اليت، السيادة صاحبة
 هو إمنا، الوطين اجمللس فإقامة، احلكم حق هبا متلك اليت السلطة

 عن ينوب الذي هو واجمللس، التشريع يف األمة حق عن تعبري
 التشريع حق الدستور مسودة واضع جعل وقد التشريع يف األمة
 مبحث الثاين املبحث يف 55 رقم املادة يف ورد فقد. اجمللس هلذا

 ويف، العامة املسائل يف يتمكن اجمللس أن) والصالحيات احلقوق
 وله .القوانني يشرع أن، الدستور يف له املقررة الصالحيات حدود

 تشريع حق، الداخلية هجلان إىل يفوض أن، الضرورية احلاالت يف
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، التنفيذية السلطة الدستور واضع ألزم وقد القوانني( بعض
. تشريعات من اجمللس عن يصدر ما بتنفيذ، القضائية والسلطة

 تنفيذ بوجوب، كافة األمة أفراد وألزم 17 رقم املادة يف ورد كما
 رقم املادة نص يف ورد كما. تشريعات من اجمللس عن يصدر ما

 أكثرية عن الصادرة التشريعات )أن على نصت حيث 48
 وهذا. األمة( أفراد كافة على واجبا تنفيذها يعترب، النواب هؤالء

 على املوضوعة الغربية الدساتري يف موجود هو ما عينه هو
 علجيو ، السلطات مصدر األمة جيعل الذي الدميقراطي األساس

 .مةاأل نواب حيوي الذي اجمللس عن يصدر ملا خاضعة الدولة
 حق حيصر اإلسالم ألن. اإلسالم ألحكام مناقض كله وهذا

 وحق، السيادة حق هلا ليس فاألمة. ابألمة وليس، ابهلل التشريع
. هللا هو يشرع والذي. للشرع اإلسالم يف السيادة إمنا. التشريع

 حق، الدولة رئيس هو الذي اإلمام أو للخليفة هللا جعل وقد
 من املأخوذة، الشرعية األحكام نم، والقوانني الدستور تبين

. وطاعتها، بتنفيذها الناس إلزام حق له وجعل، والسنة، الكتاب
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فالرسول  مشرعاا  هو كان ،من عليه ينزل الوحي أن ابعتبار 
، وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر أبو بعده من اخللفاء وكان. هللا
 سنةو  هللا كتاب من مأخوذة، معينة أحكاما يتبنون الذين هم

 الناس يستشريون وكانوا .وتنفيذها بطاعتها الناس يلزمون، رسوله
 حق ألن. هلم ملزمة تكن مل، الناس استشارة ولكن. ذلك يف

 احلق وإمنا، التشريع حق متلك ال ألهنا ،لألمة ليس األحكام تبين
 اليت فهي. احلكم أي ،السلطان لألمة جعل قد وهللا. للخليفة

 صاحب هو أصبح ،وابيعته ،حاكماا  اختارت وإذا. احلاكم ختتار
 الصالحية صاحب وهو. شؤوهنا ورعاية ،حكمها يف الصالحية

 أن على. هبا شؤوهنا ويرعى كمهاحت اليت، األحكام تبين يف
 حق هلا واألمة. رسوله وسنة، هللا كتاب من األحكام هذه تكون

 يالذ اجمللس فإن ولذلك. حماسبته عليها جيب بل ،حماسبته
 لكنه ،احلكام حماسبة يف، األمة عن انئباا  يكون إمنا، نوابه ختتار

. التشريع حق متلك ال أانبته اليت األمة ألن التشريع حق ميلك ال
يتبناها أن يريد اليت األحكام اجمللس على حييل اخلليفة أن غري، 
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 ،أعضائه من املسلمون ليناقشها، القوانني أو ،الدستور يف
 ما فإن ولذلك. له ملزم غري رأيهم أن إال. فيه يالرأ ويعطوا

 الدستور مسودة يف صالحيات من الوطين الشورى جمللس يأعط
 إصدار حق )ومن (55) رقم املادة يف ورد كما،  التشريع حق من

، العامة واملؤسسات، الشركات لتأسيس امتيازات ملنح، القرارات
 والصناعية التجارية الشؤون يف االحتكار امتيازات ومنح

 وجوب وحق) 60 رقم املادة يف ورد كما،  واملعادن( ،والزراعة
 ورد كما الدولية( واالتفاقات، املعاهدات على اجمللس مصادقة

، اخلرباء الستخدام، قرارات إصدار حق ومن) 61 رقم املادة يف
 ،62 رقم املادة يف ورد كما الدولة( يف األجانب واملستشارين

مع تتناقض كلها،  الفصل هذا يف الواردة قوقاحل من ذلك وغري 
 جملس حق من ليست، الصالحيات هذه ألن ؛اإلسالم أحكام

 يف احلق اجمللس هلذا ولكن. األمة نواب حيوي الذي ،الشورى
 ،عنه تصدر اليت ،التصرفات هذه مجيع على، احلاكم حماسبة

 الذي، الدولة رئيس على أن غري. ميلكها اليت الصالحية مبقتضى
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، الداخلية الشؤون يف، للمجلس يرجع أن، اإلمام أو اخلليفة هو
والصحة، والتعليم، واالقتصاد، ابحلكم املتعلقة، وحنوها 

 .فيها رأيهم وأيخذ، هبا ليستشريهم
 رقم املادة ففي، الفصل هذا يف الواردة املواد لبعض ونرجع

، يهيؤد أن النائب على جيب الذي القسم بصيغة املتعلقة 51
، الكرمي نوالقرآ املتعال القادر ابهلل قسمأ) صيغة فيه ورد فقد

 يكون أن جيب القسم أن، الشرعي واحلكم .اإلنساين( وشريف
ا  مم » احلديث يف ورد فقد. ابهلل الًا لافك ِبامَّللها أموك نك كمانم حم ، ف ملكيمحك
رك   يف ورد كما. شرعاا  جيوز ال اإلنساين ابلشرف فالقسم. «لايمذم

 لألمة اإلسالمية الثورة ملنجزات حارساا  أكون أبن) صيغة لقسما
 ألن. لإلسالم حارساا  النص يكون أن ينبغي وكان. اإليرانية(

 ثغور من ثغرة على أنت) اإلسالم حراسة عليه واجب املسلم
 خمالف هو ما فيها الثورة ومنجزات قبلك( من يؤتني فال اإلسالم
 خيالف ملا حارساا  يكون أبن قسمي أن جيوز فال اإلسالم ألحكام
 تناقض ال اليت ابملنجزات الثورة منجزات قيدت أن إال، اإلسالم
 .اإلسالم أحكام
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 يف للدولة حيق نهأ) على نصت وقد 60 رقم املادة أما
 أتسيس امتياز إعطاء، الشورى جملس من قرار صدور حال

 الشؤون يف، احتكار امتياز ومنح، عامة ومؤسسات، شركات
 نإ نقول أن نود وهنا. واملعادن( والزراعية ،والصناعية، جاريةالت

 أتسيس امتياز منح الشورى جملس مبوافقة للدولة يبيح النص هذا
 مجيع يشمل عام النص وهذا. عامة ومؤسسات، شركات

، اإلسالم أحكام وفق، رأمسالية غري أو كانت رأمساليةا  الشركات
 ألهنا، الرأمسالية لشركاتا حيرم واإلسالم، ألحكامه خمالفة وأ

 الرأمسالية الشركات يف أن عن فضالا . اإلسالم أحكام ختالف
 .كذلك حرام وهي ،الربوية املعامالت تدخل

 امتيازات متنح أن للدولة يبيح املادة هذه نص أن كما
 جائز غري وهذا .واملعادن، والزراعة ،والصناعة، التجارة الحتكار

، التجارة من بنوع شركة وختصيص. عممنو  االحتكار ألن. شرعا
 شرعا جيوز ال ذلك من غريها ومنع، الزراعة أو، الصناعة أو

 أفراد جلميع مباحة ،والزراعية، والصناعية ،التجارية فاألعمال
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 ومنع، هبا الشركات أو األفراد بعض ختصيص جيوز وال .الرعية
 تيازهاام منح أصال جيوز ال نهفإ املعادن أما. منها اآلخرين

 متلك أن جيوز ال املعادن ألن، شركة أو فرداا  أكان سواء، ألحد
، فردية ملكيةا  تكون أن جيوز فال، العامة امللكية من ألهنا، فردايا 
ٍث: الكمماءا ». املسلمني جلميع ملك ألهنا اُء يفا ثمالم النهاُس ُشرمكم

 ألبيض اقطعهأ كان أرضاا  اسرتجع  والرسول. «ومالككمَلما ومالنهارا 
 ملحا املعدن نأل) امللح معدن فيها أن علم أن بعد ،محال بن

 جلميع مملوك فإنه، فضة أو، حناساا  أو ،حديدا أو ،ذهباا  أو كان
 ولذلك ،املسلمني عن نيابةا  استخراجه الدولة وتتوىل، املسلمني

 .حيتكرها( كي لشركة أو لفرد متنح أن جيوز ال
 مالحقة جيوز ال نهأ) على تنص واليت 71 رقم املادة أما

 أو، أظهروها اليت عقائدهم بسبب اجمللس نواب توقيف أو
 لو ما حالة يشمل ،عام النص هذا. هبا( أدلوا اليت آرائهم بسبب

 وال حياسب ال فإنه، اجمللس يف الكفر عقيدة املسلم النائب ظهرأ
 الكفر عقيدة يظهر الذي املسلم أن مع ،ذلك على يالحق
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، عادايا  شخصاا  أم، انئباا  أم حاكماا  أكان سواء، عليه بحياس
 أن بعد يرجع مل إن قتله جيب فإنه، الكفر عقيدة يظهر من ألن

 أفضل يكون اآليت ابلشكل املادة صيغت لو ولذلك .يستتاب
 كما الرأي وإبداء التكلم يف احلق اجمللس أعضاء من عضو )لكل
 حدود ويف، رعالش أحله ما حدود يف حرج أي دون، يشاء

 .للمجلس( الداخلي النظام
 الوزراء جملس على )أن على تنص فإهنا 72 رقم املادة أما

 عمل أي قبل اجمللس ثقة أيخذ أن، عنه واإلعالن تشكليه بعد
 ما وهو، الغربية الدساتري من بعينه مأخوذ هو النص هذا، (آخر
 األمة جتعل اليت الدميقراطية تتبىن اليت، الغربية الدول عليه تسري

 يشكلها اليت احلكومة على توجب ولذلك ،السلطات مصدر
 أن تستطيع حىت ،الشعب ممثلي ثقة أتخذ أن الدولة رئيس
 الشرع ألن، الشرعي احلكم غري هذا أن مع، صالحياهتا متارس

، احلاكم ختتار عندما وهي، احلكم أي ،السلطان األمة منح قد
 يف الصالحية احبص هو بذلك احلاكم يصبح، وتبايعه
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 أي ،له وزراء تعيني من به يقوم وما، شؤوهنا وتصريف، حكمها
 إمنا ألنه، تعيينهم على األمة نواب موافقة إىل حيتاج ال ،معاونني

 وال  للرسول يسبق ومل. ميلكها اليت ابلصالحيات عينهم
 لكن. هلم وزراء تعيني يف الناس اضر  أخذوا نأ بعده من خللفائه

 أو ،الوزراء من الرضا عدم إظهار حق له، نواهبا جملس أو ،األمة
، نواهبا جملس أو ،األمة أظهرت فإذا، اخلليفة يعينهم الذين الوالة
 .احلال يف عزهلم اخلليفة على وجب، عنهم الرضا عدم

 فقد، التنفيذية ابلسلطة يتعلق الذي، السابع الفصل أما
 مسلماا  اجلمهورية سرئي يكون )أن على فيه 7 رقم املادة نصت
 مسودة واضع أن من، وقلناه سبق ما يؤكد وهذا األصل( وإيراين

 لدولة وليس، قومية لدولة يضعه نهأ متصوراا  كان إمنا ،الدستور
 أن إال رئيسها يف تشرتط ال اإلسالمية الدولة ألن، إسالمية

 شروط هي وهذه، عدالا ، ابلغاا ، عاقالا  ،حراا ، ذكراا  مسلماا  يكون
 وال للمسلمني خليفة ينتخب من كل يف تتوفر أن جيب عقادان

 بكونه خيصص أن جيوز ال كما،  منها شرط أي يفقد أن جيوز
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، تركيةا  أو، كرديةا  أو فارسيةا  أو كانت عربيةا ، معينة قومية من
 إيراين اجلمهورية رئيس يكون أن وجوب على فالنص ولذلك
 الدولة امأحك ومع، اإلسالم أحكام مع يتناقض، األصل

 .اإلسالمية
 رئيس على )أن على تنص اليت 75 رقم املادة أما
 والعالقات الداخلية الشؤون تقع مسؤوليته على اجلمهورية

، الدستورية السلطة بني العالقة وتنظيم، الدستور وتنفيذ، الدولية
 الدولة رئيس يعطي ال النص هذا نفإ. (التنفيذية السلطة ورائسة

، الدولة رئيس ألن، اإلسالم إايه يعطيها ليتا الصالحيات مجيع
 مجيع ميلك وهو، الدولة هو، اإلسالم يف اخلليفة هو الذي

 األحكام جيعل الذي فهو، للدولة تكون اليت الصالحيات
 من يتبناها اليت ،القوانني وسائر ،ابلدستور املتعلقة الشرعية

 ،خمالفتها جتوز وال، طاعتها وجتب، انفذة رسوله وسنة هللا كتاب
 الذي وهو، واخلارجية الداخلية الدولة سياسة عن املسؤول وهو

، الصلح وعقد، احلرب إعالن حق وله الفعلية اجليش قيادة يتوىل
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 السفراء ويقبل، السفراء وتعيني املعاهدات وسائر، واهلدن
 يعني كما ،ويعزهلم، والوالة ،الوزراء يعني الذي وهو، األجانب

 دائرة ومدير الدولة مصاحل ومدير، القضاة اضيوق، اجلهاد أمري
 وقواد، العامة األركان هيئة ويعزل يعني الذي وهو، الوالة

 .ألويتها وأمراء ،أركاهنا ورؤساء ،اجليوش
 رئيس مدة أن) على تنص واليت 77 رقم املادة أما
 مرة إال له الرائسة جتديد جيوز وال سنوات أربع اجلمهورية

 .واحدة(
 ،املتحدة للوالايت الرائسة بقانون متأثرة أوال ادةامل فهذه

 التجديد جواز انحية ومن، سنوات أبربع املدة حتديد انحية من
 بل، الغربية لألنظمة حماكاة هي ولذلك، فقط واحدة مرة للرئيس

 ألن، اإلسالم نظام من وليس، الغربية األنظمة من خذأ هي
 سبق كما ،خالفة ظامن هو وإمنا، مجهورايا  ليس اإلسالم نظام
 بل، الدولة لرئيس زمنية مدة حتديد مينع اإلسالم نوأل، وبينا
، رسوله وسنة هللا كتاب بتطبيق ملتزماا  دام ما حياته مدة يبقى
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اْسكمُعوا ومأمطايُعوا » يقول فاحلديث ،احلكم أبعباء القيام على وقادراا 
م  لموك وم  يٌّ مما أمقم  ُول ا  السمع فأوجب «هللاا  ودم دُ حُ امم عملميكُكمك عمبكٌد حمبمشا

 أي ،هللا حلدود مقيماا  دام ما، املسلمني أمر يتوىل ملن والطاعة
 هلم حتدد مل الراشدون واخللفاء. رسوله وسنة هللا لكتاب مطبقاا 

 على يدل البيعة نص أن كما الصحابة من إبمجاع ،زمنية مدة
 .رسوله( ةوسن هللا كتاب على والطاعة السمع على نبايع) ذلك

 رةمل الرائسة وجتديد سنوات أبربع املدة حتديد فإن ولذلك
 .إسالمياا  حكماا  ليس واحدة

 رئيس يؤديه الذي ابلقسم املتعلقة 82 رقم املادة أما
 األمة أمام قسمأ) يلي ما القسم صيغة وضع قد نهفإ، اجلمهورية
 إليران دولة هي اجلمهورية أن يؤكد كذلك وهذا، اإليرانية(

 .للمسلمني دولة هي يستول
 القوانني إصدار جتعل اليت 85 و 84 و 83 رقم املواد أما

 رئيس جتعل، املواد هذه فإن، اجلمهورية رئيس وظائف من
 ومبجلس ،الوزراء برائسة القوانني إصدار يف مقيدا اجلمهورية
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 إصدار على موافقته عدم حال يف نهفإ ولذلك، الشورى
 الوزراء رائسة قانون تقدمي اتريخ من، مأاي عشرة خالل ،القوانني

 وعدم، هلا خمالفته مع، تنفيذها وجيب، تعطل ال القوانني فإن
 إذا أنه كما .83 رقم املادة نص يف ورد كما،  عليها موافقته

 خمالفة اجلمهورية رئيس ورآها، قوانني الشورى جملس صدرأ
 أو، إلغائها حق ميلك ال نهفإ، اإلسالم ألحكام أو، للدستور

 ،فيها النظر ليعيد ،الشورى جمللس يعيدها أن عليه بل ،إيقافها
 جملس إىل القوانني هذه ترفع ،الشورى جملس عنها يرجع مل فإذا

 وهذا .84 رقم املادة نص يف ورد كما ،الدستور على احملافظة
 الذي القانون إصدار يستطيع ال اجلمهورية رئيس أن يف صريح

 من ليس ذلك ألن، عليه يوافق ال قانون أي مينع أن أو، يراه
 ألن، لإلسالم مناقض وهذا. الدستور مسودة حسب حقه

، وحده الدولة رئيس حق من هو إمنا ،وتبنيها، القوانني إصدار
 سبق كما ،الشورى جملس حق من وال، الوزراء حق من وليس
 .وبينا
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 لرئيس )حيق نهأ على تنص فإهنا 90 رقم املادة أما
 خمالف النص وهذا .العقوابت( أحكام ختفيف، ريةاجلمهو 

 القضاء صالحية له الذي القاضي صدرأ إذا ألنه، لإلسالم
 ألية وال الدولة لرئيس ال، ألحد نقضه جيوز ال نهفإ، حكماا 

 ومن ،انحية من هذا، ينقض ال القاضي فحكم، كانت جهة
 فال حدوداا  كانت إن، الشرعية العقوابت فإن ،أخرى انحية
 نوإ، الشرع وضعه الذي احلد فيها يلتزم أن وجيب ختفيفها جيوز

 الدم ويل أصر إذا ،تنفيذه من بد فال، قصاصاا  العقوابت كانت
 ينقض ال القاضي حكم فإن تعزيرية العقوابت كانت نوإ، عليه

 .خيفف وال
 على التوقيع يتم )أنه على تنص فإهنا 94 املادة أما
 توقيع وكذلك ،األخرى الدول رسائ مع إيران دولة معاهدات
 أن، األول: أمران وهنا (..الدولية ابالحتادات املتعلقة األحالف

 الدول يشمل، عام الدول سائر مع املعاهدات بتوقيع املادة نص
 العامل من ليست اليت والدول ،اإلسالمي العامل يف هي اليت

 يةاإلسالم الدولة رئيس مينع الشرعي احلكم أن مع، اإلسالمي
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، اإلسالمي العامل يف موجودة دولة أية مع، معاهدة أية يعقد أن
 تنضم أن اإلسالمي العامل يف القائمة الدول مجيع على جيب بل
 لضم تعمل أن اإلسالمية الدولة وعلى، اإلسالمية الدولة إىل

 معهم تعقد أن ال، إليها اإلسالمي العامل يف القائمة الدول مجيع
 ابله على خيطر مل، الدستور واضع أن غري. واتفاقيات معاهدات

 .املسلمني بالد مجيع تضم إسالمية لدولة يضعه أن
 إقامة جواز على نصت املادة فإن: الثاين األمر أما

 – املركزية املعاهدة كحلف،  الدولية واألحالف، أحالف
 أن شرعا جتوز ال أحالف فإهنا، أابد سعد حلف أو، - السانتو

، املسلمني بالد على سيطرة للكفار جتعل أحالف ألهنا، تعقد
 وأما، شرعاا  جيوز ال وهذا الكافر سبيل يف ميوت املسلم وجتعل

، جتوز فإهنا وأمثاهلا والسلكية الربيدية الدولية االحتادات أحالف
 يشمل، عاما النص يكون ال حىت ،التحديد من بد ال ولذلك

 .شرعا املمنوعةو  اجلائزة، العسكرية وغري ،العسكرية االحتادات
 أهنا أي، إيران دولة بذكر الصريح النص إىل ابإلضافة هذا

 .شك أدىن دون قومية دولة
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 مبوافقة اجلمهورية رئيس تقيد اليت ،95 رقم املادة أما
 عقد ويف، عنها والتخلي، احلرب إعالنه يف الشورى جملس

، احلرب إعالن ألن، اإلسالم خيالف نهفإ، واهلدن، املعاهدات
 حق من هي إمنا واملعاهدات، واهلدن، الصلح وعقد، قافهاوإي

، األمة جملس موافقة على يتوقف وال، وحده الدولة رئيس
 هم ،بعده من واخللفاء وسلم لهوآ عليه هللا صلى فالرسول
 يعقدون أو ويوقفوهنا، احلروب يعلنون كانوا الذين وحدهم

 من أو، األمة موافقة على ذلك يتوقف أن دون االتفاقيات
 .تنيبه

 مؤقت جملس إقامة على تنص اليت 97 رقم املادة أما
، اجلمهورية رئيس مرض أو غياب حال يف، اجلمهورية لرائسة
 يتألف اجمللس وهذا ،غيابه أثناء اجلمهورية رئيس بواجبات ليقوم

 األعلى الديوان ورئيس، الشورى جملس ورئيس ،الوزراء رئيس من
 مكون جملس أتليف أن ،فيها ورد ملا بةابلنس نقول فإننا. للبالد

، األعلى الديوان ورئيس ،الشورى جملس رئيسو  الوزراء رئيس من
، لإلسالم مناقض، اجلمهورية رئيس بواجبات جمتمعني ليقوموا
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 وليست فرد يتوالها، فردية اإلسالم يف والقيادة املسؤولية ألن
 القيام يتوىل من يكون أن جيب ولذلك، مجاعة يتوالها مجاعية

 واحداا  فرداا  مرضه أو غيابه أثناء ،اجلمهورية رئيس بواجبات
 وليس. احلكم يف األمري صالحية وله، البالد حكم يف عنه ينوب

 معه يكون أن وجيوز، والقوانني لألحكام التبين صالحية له
 صاحب هو يبقى، املعاونني وجود مع لكن، معاونون

 جيوز ال، اخلليفة أي، ولةالد فرئيس ،املسؤول وهو، الصالحية
 وسلم لهوآ عليه هللا صلى فالرسول ،كذلك ،واحداا  يكون أن إال

 مقامه ليقوم، عنه واحداا  شخصاا  ينيب غزاة يف خيرج حينما كان
 يقيم أن جيب الذي هو الدولة ورئيس. الناس شؤون رعاية يف

 هذه على ينطبق وما. ذلك عليه تعذر ذاإ إال، عنه ينوب من
 .بعدها أتيت اليت 98 رقم مادة على ينطبق، ةاملاد

 مبجلس املتعلق، السابع الفصل من الثاين املبحث أما
 الشورى جملس أمام مسؤوالا  وكونه، وصالحياته وتكوينه ،الوزراء
، أتليفه بعد الشورى جملس ثقة على حيوز أن بد ال نهوأ، الوطين

 تقع مجلسك نهوأ، الوزارة أعمال من عمل أي مباشرته وقبل
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 جلميع التنفيذية املسؤولية ويتحمل ،البالد أمور إدارة عاتقه على
 حصوله بدوام مشروط احلكم يف وبقاؤه، كافة ةالدول أجهزة

 اشتمل اليت املواد يف جاء ما حسب، الشورى جملس ثقة على
 مسودة واضع أن على يدل ذلك كل ،املبحث هذا عليها

 ومل، الغربية الدساتري من ةالدول أجهزة تكوين خذأ، الدستور
 الدولة يف الدولة أجهزة ألن، الشرعية األحكام من أيخذه

 يف، الغربية األنظمة يف الدولة أجهزة عن ختتلف ،اإلسالمية
 على يقوم اإلسالم يف الدولة فجهاز. صالحياهتا ويف. تكوينها

 :هي أركان مثانية
 اخلليفة (1
 التفويض معاون (2
 التنفيذ معاون (3
 اجلهاد أمري (4
 القضاء(5
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 الوالة (6
 الدولة مصاحل (7
 األمة جملس (8

 ،تنفيذ ووزير ،تفويض وزير معه يعني اخلليفة فإن ولذلك
، اخلالفة أعمال مجيع يف اخلليفة يعاون، تفويض معاون أي

 األحكام تبين عدا، اخلليفة كصالحيات صالحياته فتكون
 بتعيني بل، ذاتياا  حيةالصال هذه أيخذ ال نهأ غري. الشرعية
 ،صالحياته يف كاخلليفة فهو، عاماا  تفويضاا  وتفويضه، له اخلليفة

 معاون ألنه، به يقوم عمل بكل اخلليفة يطالع أن بد ال نهأ إال
 اخلليفة يطالع بل، ابألعمال وحده يستقل فال، خليفة وليس
 يف الوزارة عن خيتلف وهذا. كبرياا  أو كان صغرياا ، عمل بكل

، الدميقراطي النظام يف الوزارة ألن، الدميقراطية الغربية نظمةاأل
 معينة جمموعة بوصفها تقوم أفراد جمموعة وهي، احلكومة هي

 الذي فاحلاكم، لواحد وليس، عندهم للجماعة فاحلكم ،ابحلكم
 الوزراء جمموعة أي ،الوزارة هو، كلها احلكم صالحية ميلك
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 كله احلكم منهم وزير أي لكمي وال، منها فرداا  ال ،جمتمعني
 كلها الوزارة يف، كله احلكم صالحية تنحصر وإمنا ،مطلقاا 
 نواحي من بناحية خيصص نهفإ، الواحد الوزير وأما ،جمتمعة
. مبجموعها الوزارة له تقررها اليت الصالحيات فيها ميلك. احلكم

 وليست للوزارة الصالحية تبقى، الناحية هذه يف له تقرره مل وما
 .له

 يظهر ومنه، الدميقراطي النظام يف الوزارة واقع هو هذا
 فالفرق، اإلسالم نظام يف الوزارة وبني بينه ،التام االختالف

 يف للخليفة املعاون هو ،اإلسالم نظام يف فالوزير ،بينهما شاسع
 من مبصلحة خيصص وال كلها هبا يقوم، كلها اخلالفة أعمال
 أنه غري عامة واليته ألن الدوائر نم بدائرة وال الدولة مصاحل

 ميلكها فردية وهي، به يقوم مبا الدولة رئيس يطالع أن عليه جيب
، مجاعيةا  وليست فردية اإلسالم يف والقيادة اإلمارة ألن الفرد

 يف والوزير، يةا فرد وليست مجاعية الدميقراطي النظام يف والوزارة
 وال ،احلكم من معينة انحية إال ميلك ال الدميقراطي النظام
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 بني ،واضحاا  التباين كان ولذلك، منها بعضاا  بل، كلها ميلكها
 .الدميقراطي النظام يف والوزارة اإلسالم يف الوزارة

 عمله فإن ،التنفيذ يف اخلليفة معاون أي ،التنفيذ وزير أما
 جهاز هي ودائرته، احلكم أعمال من وليس ،اإلدارة أعمال من

، واخلارجية الداخلية للجهات، اخلليفة عن يصدر ما لتنفيذ
 بني واسطة فهي، اجلهات هذه من اخلليفة إىل يرد ما ولرفع

، األداء على يقتصر ال وهو إليه وتؤدي عنه تؤدي، وغريه اخلليفة
 .يؤديه ما تنفيذ يالحق بل

 ،للخارجية العليا اإلدارة يتوىل الذي فهو ،اجلهاد أمري أما
 وليس، اإلدارة من وعمله ،والصناعة ،خليالدا واألمن، واحلربية

 هلا مجيعها لكوهنا ،الدوائر هذه مجيع يتوىل وكونه ،احلكم من
 وهو، اخلارج إىل اإلسالمية الدعوة به حتمل الذي ابجلهاد عالقة
 وبذلك .الداخل يف اإلسالم تطبيق بعد للدولة األصلي العمل

 وهذه، اإلسالم أحكام بني اختالف من وبينا سبق ومما، كله
 وصالحيات، الشورى جملس بصالحيات يتعلق فيما، املسودة
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 خيتلف، اإلسالم يف الدولة جهاز أن نرى، ذلك وغري، القضاء
 الغربية الدميقراطية األنظمة يف الدولة جهاز عن االختالف كل

 .وصالحياته وتشكيله شكله يف
، ابجليش املتعلق السابع الفصل من الرابع املبحث أما

 اإلسالمية اجلمهورية جيش أن) على تنص 121 رقم املادةف
. للبالد( الوطنية والسيادة االستقالل محاية جلأ من هو اإليرانية

، إليران هي اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية أن تؤكد املادة هذه
 يكون اإلسالمية الدولة ألن، للمسلمني إسالمية دولة هي وليس

، فيها واألمن، البالد محاية بعد، األول جيشها واجب من
 للدولة األصلي العمل وهو اخلارج إىل الدعوة حلمل اجلهاد

 اإلسالمي اجليش عمل يكون ال ولذلك اخلارج يف اإلسالمية
 .واجلهاد الدعوة حلمل يكون وإمنا، الدولة محاية على قاصراا 

 )ولدى ..القول فيها ورد مما فإن 122 رقم املادة أما
 يكون أن جيب البالد يف األجنبية العسكرية لقوةا إقامة أو عبور
 منح جيوز نهأ يفيد النص هذا البالد( مصاحل مراعاة أساس على
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، فيها اإلقامة وحق ،اإلسالمية البالد عبور حق األجنبية القوات
 على وسيطرة سلطاانا  للكفار جيعل ألنه ،جيوز ال شرعاا  وهذا
 فيه ما ذلك ويف، هلم كريةعس قواعد إقامة ويتيح ،املسلمني بالد
، املسلمني وعلى الدولة وعلى ،البالد على واخلطورة اخلطر من
 دساتري يضمنوا مل ابلكفار وارتباطاا  عمالةا  الدول أكثر وإن

، ممراا  املسلمني بالد تكون أن تبيح اليت املادة هذه مثل بالدهم
 .األجنبية العسكرية للقوة مقرا أو

 السنوية امليزانية )أن على تنص افإهن 123 رقم املادة أما
 مناقض هذا الوطين( الشورى جملس قبل من تقرر العسكرية

 إمنا، للجيش العسكرية امليزانية يقرر الذي ألن، الشرعي للحكم
 من ذلك ألن ،اإلمام أو، اخلليفة أي، الدولة رئيس هو

 امليزانية يقرر الذي هو الشورى جملس وليس، شرعاا  صالحياته
 .شرعاا  صالحياته من ليست ألهنا، يةالعسكر 

 يف ورد فقد، القضائية ابلسلطة املتعلق الثامن الفصل أما
 القانون أن على يدل ما 136و 135و 132و 131 رقم مواده
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 اليت هي ،الغرب من املأخوذة القوانني أي، الوضعي املدين
، الغربية والقوانني املدين والقانون ،لتطبق ،احملاكم يف ستوضع

 جيوز وال، كفر أحكام هي بل ،إسالميةا  أحكاماا  ليست
 هبا حيكموا أن أو، إليها حيتكموا أن للمسلمني       

                                
                               
                             
      . 

، اإلداري العدالة ديوان إبنشاء املتعلق التاسع الفصل أما
 على الرقابة جملس إبنشاء املتعلق العاشر والفصل واختصاصاته

 بدل ينشأ وأن، واحد فصل يف يدجما أن، فاألوىل، الدستور
 ديوان، الدستور على الرقابة وجملس، اإلداري العدالة ديوان
 الرقابة وجملس، اإلداري العدالة ديوان اختصاصات ألن ،املظامل
 فإن ولذلك، املظامل قاضي اختصاصات من هي، الدستور على

 صالحية اهل املظامل حمكمة ألن، عنهما يغين املظامل ديوان إنشاء
 أبشخاص متعلقةا  أكانت سواء، املظامل من مظلمة أية يف النظر
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 أم، الشرع ألحكام اخلليفة مبخالفة متعلقةا  أم، الدولة جهاز من
، والقوانني، الدستور يف التشريع نصوص من نص مبعىن متعلقة
 بفرض متعلقة أم، اخلليفة تبين ضمن، الشرعية األحكام وسائر
 لرفع ينصب املظامل وقاضي، ذلك غري مأ، الضرائب من ضريبة

 حتت يعيش شخص أي على الدولة من حتصل، مظلمة كل
 وسواء ،غريهم من أم، رعاايها من أكان سواء، الدولة سلطان

 احلكام من دونه هو ممن أو اخلليفة من املظلمة هذه حصلت
 بصالحيات يقوم املظامل ديوان أن يتبني هذا ومن، واملوظفني

 .الدستور على الرقابة جملس وصالحيات اإلداري الةالعد ديوان
 صالحياهتم ألن، اجملتهدين من يكونوا أن ينبغي املظامل وقضاة

 من 142 املادة إليه ذهبت ما أما، جمتهدين يكونوا أن تقتضي
 يف الرأي أصحاب ومن، اجملتهدين من يكونوا أن جيب كوهنم

 فهذا البالد يف احلقوق كليات أساتذة ومن، احلقوقية القضااي
 الدستور أن ذهنه يف متصور الدستور مسودة واضع أن عن انتج

، إسالمية غري هي إمنا، التطبيق موضع ستوضع اليت والقوانني
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 أصحاب ىلإو ، احلقوق أساتذة إىل احلاجة إىل ذهب ولذلك
 .احلقوقية القضااي يف الرأي

، الوطين الشورى جملس أن من املادة إليه ذهبت ما أما
 ألن الشرعي احلكم مع يتناقض هذا نفإ ،ينتخبهم الذي وه

 أو ،اإلمام أو اخلليفة أي، الدولة رئيس هو إمنا يعينهم الذي
 مدة حتدد نأ ينبغي وال، الدولة رئيس يعينه الذي القضاة قاضي
 التنفيذ واجبة، قطعية املظامل قضاة وأحكام وقرارات، هلم معينة

، الدولة رئيس من تصديق إىل جةحا دون ،صدورها مبجرد، فورا
 ما خمالفة حال يف، الشورى جمللس هلا إعادة إىل حاجة ودون

 قضاة ألن، اإلسالم ألحكام أو، للدستور قوانني من أصدره
 ميثلون ألهنم، بعده مرجع ال الذي، األخري املرجع هم املظامل
 .الشرع سيادة

 إنف، الدستور بتعديل واملتعلق، عشر احلادي الفصل أما
 الشورى جملس أكثرية رأت إذا )أبنه تبني 148 رقم املادة

 جملس اقرتاح على اعتمادا اجلمهورية رئيس رأى أو، الوطين
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 ،الدستور مبادئ من عدد أو ،حدأ يف النظر إعادة لزوم، الوزراء
 أو، الوطين اجمللس جانب من النظر وإعادة الئحة بتهيئة يتم نهفإ

 الشورى جملس قبل من للدراسة عرضه ويتم، الوزراء جملس
 نواب أرابع ثالثة من إقراره بعد النص يعرض ذلك وبعد، الوطين
، لإلسالم خمالف النص هذا .العام( الرأي استفتاء على اجمللس

 إمنا ،منه مادة يةأ تغيري أو ،وتغيريه ،الدستور وضع صالحية ألن
 وال ،الوزراء جملس ميلك وال، الدولة رئيس صالحية من هي

 وجعلها، األحكام تبين نأل. الصالحية هذه ،الشورى جملس
 .فقط الدولة رئيس صالحيات من هو ،الدولة يف انفذة

 والتلفزيون الراديو بشبكات واملتعلق ،األخري الفصل أما
 هذه إدارة تنظيم جعل من 151 رقم املادة يف جاء ما فإن

: ثالثال الدستورية للسلطات مشرتك إبشراف الشبكات
 ألن الشرعي للحكم خمالف هو والتنفيذية، والقضائية، التشريعية

، عليها يشرف من يعني وهو، الدولة رئيس اختصاص من هذه
 على واإلشراف إبدارهتا القضاء أو ،الشورى جمللس عالقة وال

 .تسيريها



 62 

 دستوراا  ليس الدستور هذا أن يتبني، تقدم ما كل من
 أحكامه أيخذ ومل، اإلسالمية لعقيدةا من ينبثق مل نهوأ، إسالمياا 

 غربية بعقلية يتميز واضعه أن ويتبني، رسوله وسنة هللا كتاب من
 مت نإ فإنه وهلذا ،إسالمية بنفسية وال، إسالمية بعقلية يتمتع وال

، والتطبيق التنفيذ موضع ووضع، للدولة دستوراا  الدستور هذا تبين
 دار إىل الدار لحيو   وال، إسالميةا  دولةا  الدولة جيعل ال نهفإ

 أو تبنيه وعدم ،الدستور هذا إبعاد جيب نهفإ ولذلك. إسالم
 إسالمي دستور تبين وجيب إسالمي غري آخر دستور أي تبين

 هللا كتاب من مواده كل ومأخوذة ،اإلسالمية العقيدة من منبثق
 تصبح حىت رسوله وسنة هللا كتاب إليه أرشد ومما، رسوله وسنة

 تصبح وحىت، إسالميةا  دولةا  التنفيذ موضع ووضعه تبنيهب الدولة
 .إسالم دار عندئذ الدار

، للتطبيق جاهزاا  كامالا  إسالمياا  دستوراا  إليكم نقدم وإننا
 كتاب من مواده مجيع ومأخوذة، اإلسالمية العقيدة من منبثقاا 

 حىت، شرعي وقياس إمجاع من، إليه رشداأ ومما، رسوله وسنة هللا
 نوإ ،والتنفيذ التطبيق موضع وتضعوه، تتبنوه وحىت، هفي تنظروا
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 وأدلة ،الدستور هذا مواد من مادة لكل املوجبة األسباب أردمت
 مندكم ألن استعداد على فإننا، والسنة الكتاب من مادة كل
 بيدكم أيخذ نأو ، والسداد الرشد يلهمكم أن نسأل وهللا. هبا

، اإلسالمية العقيدة من منبثقاا ، إسالمياا  دستوراا  تتبنوا كي
 تصبح حىت، رسوله وسنة هللا كتاب من مواده مجيع ومأخوذة

 .إسالم دار داركم تصبح وحىت، إسالميةا  دولةا  دولتكم
                          

                                   
        . 

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 التحرير حزب                                       

 1399 شوال 7 يف حرر
 1979 آب 30

 اخلرباء جلنة رئيس إىل نسخة
 الثوري اجمللس إىل نسخة
  اإلسالمي هورياجلم احلزب إىل نسخة
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الدس           تور

 عامة أحكام

 ال حبيث الدولة، أساس هي اإلسالمية العقيدة - 1 املادة
 أو حماسبتها أو جهازها أو كياهنا يف شيء وجود يتأتى

 أساساا  اإلسالمية العقيدة جبعل إال هبا، يتعلق ما كل
 والقوانني الدستور أساس الوقت نفس يف وهي. له

 أبي عالقة له مما شيء بوجود يسمح ال حبيث الشرعية
 .اإلسالمية العقيدة عن منبثقاا  كان إذا إال منهما

 أحكام فيها تطبق اليت البالد هي اإلسالم دار - 2 املادة
 هي الكفر ودار اإلسالم، أبمان أماهنا ويكون اإلسالم،

 انأم بغري أماهنا يكون أو الكفر، أنظمة تطبق اليت
 .اإلسالم
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 دستوراا  يسنها معينة شرعية أحكاماا  اخلليفة يتبىن   - 3 املادة
 هذا صار ذلك، يف شرعياا  حكماا  تبىن وإذا وقوانني،

 به، العمل الواجب الشرعي احلكم هو وحده احلكم
 فرد كل على طاعته وجبت انفذاا  قانوانا  حينئذ وأصبح

 .وابطناا  ظاهراا  الرعية من

 العبادات يف معني شرعي حكم أي اخلليفة ىن  يتب ال - 4 املادة
 األفكار من فكر أي يتبىن   وال واجلهاد، الزكاة عدا ما

 .اإلسالمية ابلعقيدة املتعلقة

 يتمتعون اإلسالمية التابعية حيملون الذين مجيع - 5 املادة
 .الشرعية والواجبات ابحلقوق

 أفراد بني متييز أي لديها يكون أن للدولة جيوز ال - 6 املادة
 أو الشؤون رعاية أو القضاء أو احلكم انحية يف الرعية

 واحدة نظرة للجميع تنظر أن جيب بل ذلك، شاكل ما
 غري أو اللون أو الدين أو العنصر عن النظر بغض
 .ذلك
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 الذين مجيع على اإلسالمي الشرع الدولة تنفذ - 7 املادة
 غري أو مسلمني أكانوا سواء اإلسالمية التابعية حيملون

 :التايل الوجه على مسلمني

 أي دون اإلسالم أحكام مجيع املسلمني على تنفذ - أ
 .استثناء

 .يعبدون وما يعتقدون وما املسلمني غري يرتك - ب

 إن املرتد حكم عليهم يطبق اإلسالم عن املرتدون - ج
 مرتدين أوالد كانوا إذا أما املرتدين، هم كانوا

 غري املةمع فيعاملون مسلمني غري وولدوا
 من عليه هم الذي وضعهم حسب املسلمني

 .كتاب أهل أو مشركني كوهنم،

 املطعومات أمور يف املسلمني غري يعامل - د
 جتيزه ما ضمن أدايهنم حسب وامللبوسات

 .الشرعية األحكام
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 املسلمني غري بني والطالق الزواج أمور تفصل - هـ
 املسلمني وبني بينهم وتفصل أدايهنم، حسب
 .اإلسالم حكامأ حسب

 أمور وسائر الشرعية األحكام ابقي الدولة تنفذ - و
 وعقوابت معامالت من اإلسالمية الشريعة
 على ذلك وغري واقتصاد حكم ونظم وبينات
 غري وعلى املسلمني على تنفيذها ويكون اجلميع

 على كذلك وتنفذ السواء، على املسلمني
 سلطان حتت هو من وكل واملستأمنني املعاهدين

 السفراء إال الرعية أفراد على تنفذ كما اإلسالم
 احلصانة هلم فإن. شاكلهم ومن والرسل والقناصل

 .الدبلوماسية

 وحدها وهي اإلسالم لغة وحدها هي العربية اللغة - 8 املادة
 .الدولة تستعملها اليت اللغة

 ابالجتهاد احلق مسلم ولكل كفاية، فرض االجتهاد - 9 املادة
 .شروطه هفي توفرت إذا
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 فال اإلسالم، مسؤولية حيملون املسلمني مجيع -10 املادة
 ما كل متنع أن الدولة وعلى اإلسالم، يف دين رجال
 .املسلمني من بوجودهم يشعر

 .للدولة األصلي العمل هو اإلسالمية الدعوة محل - 11 املادة

 هي والقياس الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب - 12 املادة
 .الشرعية لألحكام املعتربة األدلة وحدها

 حبكم إال أحد يعاقب وال الذمة، براءة األصل - 13 املادة
 يفعل من وكل مطلقاا، أحد تعذيب جيوز وال حمكمة،

 .يعاقب ذلك

 يقام فال الشرعي ابحلكم التقيد األفعال يف األصل - 14 املادة
 األشياء يف واألصل حكمه، معرفة بعد إال بفعل

 .التحرمي دليل دير  مل ما اإلابحة

: أمران فيها حتقق إذا حمرمة احلرام إىل الوسيلة - 15 املادة
 ال حبيث حتماا  احلرام إىل موصلةا  تكون أن أحدمها

 الشرع ورد قد الفعل يكون أن واثنيهما تتخلف،
 .بتحرميه
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 احلكم نظام
 .احتادايا  نظاماا  وليس وحدة نظام هو احلكم نظام - 16 املادة

 .مركزية ال واإلدارة مركزايا  احلكم ونيك - 17 املادة

 التفويض، ومعاون اخلليفة،: هم أربعة احلكام - 18 املادة
 وإمنا حكاماا، يعتربون ال عداهم ومن. والعامل والوايل،

 .موظفون هم

 من يعترب عمل أي أو احلكم يتوىل أن جيوز ال - 19 املادة
 إال يكون أن جيوز وال عدل، حر، رجل، إال احلكم

 .لماا مس

 حقوقهم من حق املسلمني قبل من احلكام حماسبة - 20 املادة
 الرعية أفراد من املسلمني ولغري. عليهم كفاية وفرض

 إساءة أو هلم، احلاكم ظلم من الشكوى إظهار يف احلق
 .عليهم اإلسالم أحكام تطبيق

 حملاسبة سياسية أحزاب إقامة يف احلق للمسلمني - 21 املادة
 شرط على األمة طريق عن للحكم صولالو  أو احلكام،
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 تكون وأن اإلسالمية، العقيدة أساسها يكون أن
 إنشاء حيتاج وال. شرعيةا  أحكاماا  تتبناها اليت األحكام

 غري على يقوم تكتل أي ومينع ترخيص ألي احلزب
 .اإلسالم أساس

 : هي قواعد أربع على احلكم نظام يقوم - 22 املادة

 .شعبلل ال للشرع السيادة - 1

 .لألمة السلطان - 2

 .املسلمني على فرض واحد خليفة نصب - 3

 فهو الشرعية األحكام تبين حق وحده فةللخلي - 4
 .القوانني وسائر الدستور يسن الذي

 :وهي أركان مثانية على الدولة جهاز يقوم - 23 املادة

 .اخلليفة (1
 .التفويض معاون (2

 .التنفيذ معاون (3
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 .اجلهاد أمري (4

 .ءالقضا (5
 .الوالة (6
 .الدولة مصاحل (7
 .األمة جملس (8

 

 ة          اخلليً
 السلطان يف األمة عن ينوب الذي هو اخلليفة - 24 املادة

 .الشرع تنفيذ ويف

 على أحد جيرب فال واختيار، مراضاة عقد اخلالفة - 25 املادة
 .يتوالها من اختيار على أحد جيرب وال قبوهلا،

 يف احلق امرأة أو كان رجالا  عاقل ابلغ مسلم لكل - 26 املادة
 يف املسلمني لغري حق وال بيعته، ويف اخلليفة انتخاب

 .ذلك
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 انعقاد يتم من مببايعة لواحد اخلالفة عقد مت إذا - 27 املادة
 بيعة ال طاعة بيعة الباقني بيعة حينئذ تكون هبم البيعة

 .التمرد إمكانية فيه يلمح من كل عليها فيجرب انعقاد

 وال. املسلمون واله إذا إال خليفة أحد يكون ال - 28 ملادةا
 على اهل عقده مت إذا إال اخلالفة صالحيات أحد ميلك
 .اإلسالم يف العقود من عقد كأي الشرعي الوجه

 بيعة اخلليفة تبايع اليت البالد أو القطر يف يشرتط - 29 املادة
 إىل نديست ذاتياا  سلطاانا  سلطاهنا يكون أن انعقاد

 يكون وأن كافرة، دولة أي إىل ال وحدهم املسلمني
 أبمان وخارجياا  داخلياا  القطر ذلك يف املسلمني أمان

 من فحسب الطاعة بيعة أما. الكفر أبمان ال اإلسالم
 .ذلك فيها يشرتط فال األخرى البالد

 يكون أن إال   للخالفة يُباَيع فيمن يشرتط ال - 30 املادة
 يكن مل وإن غري، ليس االنعقاد شروط مستكمالا 

 .االنعقاد بشروط العربة ألن األفضلية، شروط مستوفياا 
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 ستة الرائسة له تنعقد حىت اخلليفة يف يشرتط - 31 املادة
 عاقالا، ابلغاا، حراا  مسلماا  رجالا  يكون أن وهي شروط
 .عدالا 

 اعتزاله، أو رئيسها مبوت اخلالفة منصب خال إذا - 32 املادة
 أايم ثالثة خالل مكانه خليفة بنص جيب عزله، أو

 .اخلالفة منصب خلو اتريخ من

 :هي اخلليًة نصب طريقة - 33 املادة

 حصر األمة جملس يف املسلمون األعضاء جُيري ( أ
 من يطلب مث أمساؤهم وتعلن املنصب هلذا املرشحني
 .منهم واحد انتخاب املسلمني

 انل من املسلمون ويعرف االنتخاب نتيجة تعلن ( ب
 .املنتخبني أصوات كثرأ

 األصوات أكثر انل من مببايعة املسلمون يبادر ( ج
 وسنة هللا بكتاب العمل على للمسلمني خليفة
 . هللا رسول
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 نيللمسلم خليفة أصبح من يعلن البيعة متام بعد ( د
 ذكر مع ،األمة كافة نصبه خرب يبلغ حىت للمأل
 عقادالن أهالا  جتعله اليت الصفات حيوز وكونه امسه

 .له الدولة رائسة
 متلك ال ولكنها اخلليفة تنصب اليت هي األمة - 34 املادة

 .الشرعي الوجه على بيعته انعقاد مت مىت عزله

 الصالحيات مجيع ميلك فهو الدولة، هو اخلليفة - 35 املادة
 :التالية الصالحيات فيملك للدولة، تكون اليت

 انفذةا  بناهايت حني الشرعية األحكام جيعل الذي هو ( أ
 جتوز وال طاعتها، جتب قوانني حينئذ فتصبح

 .خمالفتها

 واخلارجية الداخلية الدولة سياسة عن املسؤول هو ( ب
 إعالن حق وله اجليش، قيادة يتوىل الذي وهو معاا،

 .املعاهدات وسائر واهلدنة الصلح وعقد احلرب،
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 ورفضهم، األجانب السفراء قبول له الذي هو ( ج
 .وعزهلم املسلمني سفراءال وتعيني

 مجيعاا  وهم والوالة، املعاونني ويعزل يعني الذي هو ( د
 جملس أمام مسؤولون أهنم كما أمامه مسؤولون

 .األمة
 ومديري القضاة، قاضي ويعزل يعني الذي هو ( هـ

 مجيعاا  وهم ألويته، وأمراء اجليش، وقواد الدوائر،
 .ألمةا جملس أمام مسؤولني وليسوا أمامه مسؤولون

 توضع اليت الشرعية األحكام يتبىن   الذي هو ( و
 فصول يقرر الذي وهو الدولة، ميزانية مبوجبها
 ذلك أكان سواء جهة لكل تلزم اليت واملبالغ امليزانية
 .ابلنفقات أم ابلواردات متعلقاا 

 فيحرم الشرعية ابألحكام التبين يف مقيد اخلليفة - 36 املادة
 من صحيحاا  استنباطاا  يستنبط مل حكماا  يتبىن أن عليه

 ومبا أحكام، من تبناه مبا مقيد وهو الشرعية، األدلة
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 حكماا  يتبىن   أن له جيوز فال استنباط، طريقة من التزمه
 وال تبناها، اليت الطريقة تناقض طريقة حسب استنبط

 .تبناها اليت األحكام يناقض أمراا  يعطي أن

 الرعية شؤون رعاية يف الصالحية مطلق للخليفة - 37 املادة
 أي خيالف أن له جيوز ال أنه إال. واجتهاده رأيه حسب

 استرياد من الرعية مينع فال املصلحة، حبجة شرعي حكم
 وال مثال، البالد صناعة على احملافظة حبجة البضائع

 جيرب وال مثالا، االستغالل منع حبجة الناس على يسع ر
 مثال، كاناإلس تيسري حبجة ملكه أتجري على املالك

 أن له جيوز فال الشرع، أحكام خيالف مما ذلك غري وال
 .حراماا  يبيح أو مباحاا  حير م

 حمافظاا  اخلليفة دام فما حمدودة، مدة للخليفة ليس - 38 املادة
 بشؤون القيام على قادراا  ألحكامه، منفذاا  الشرع على

 عن خيرجه رياا يتغ حاله تتغري مل ما خليفة يبقى الدولة،
 عزله وجب التغري   هذا حاله تغريت فإذا خليفة، كونه

 .احلال يف
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 عن هبا فيخرج اخلليفة حال هبا يتغري اليت األمور - 39 املادة
 :هي أمور ثالثة اخلالفة

 ارتد، كأن اخلالفة انعقاد شروط من شرط اختل إذا (أ
. ذلك شاكل ما أو جن، أو ظاهراا، فسقاا  فسق أو

 .استمرار وشروط ،انعقاد شروط الشروط هذه ألن
 من سبب ألي اخلالفة أبعباء القيام عن العجز (ب

 .األسباب
 مبصاحل التصرف عن عاجزاا  جيعله الذي القهر (ج

 حد إىل قاهر قهره فإذا. الشرع وفق برأيه املسلمني
 برأيه الرعية مصاحل رعاية عن عاجزاا  فيه أصبح
 عن حكماا  عاجزاا  يعترب الشرع أحكام حسب وحده
. خليفة كونه عن بذلك فيخرج الدولة أبعباء القيام
 :حالتني يف يتصور وهذا

 من أفراد عدة أو واحد فرد عليه يتسلط أن :األوىل احلالة
 مأمول كان فإن. األمور بتنفيذ فيستبدون حاشيته
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 يرفع مل إن   مث معينة، مدة ينذر تسلطهم من اخلالص
 يف خيلع اخلالص مأمول يكن مل وإن. خيلع تسلطهم

 .حلالا

 أبسره إم ا قاهر، عدو يد يف مأسوراا  يصري أن: الثانية احلالة
 احلال هذه ويف عدوه، تسلط حتت بوقوعه أو ابلفعل

 اليأس يقع حىت ميهل اخلالص مأمول كان فإن ينظر
 يكن مل وإن خيلع، خالصه من يئس فإن خالصه، من

 .احلال يف خيلع اخلالص مأمول

 كانت إذا ما تقرر اليت هي دهاوح املظامل حمكمة - 40 املادة
 ال، أم اخلالفة عن خيرجه تغرياا  اخلليفة حال تغريت قد

 .إنذاره أو عزله صالحية هلا اليت وحدها وهي
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 التًويض معاون
 مسؤولية يتحمل له تفويض معاون اخلليفة يعني - 41 املادة

 على وإمضاءها برأيه األمور تدبري إليه فيفوض احلكم،
 .اجتهاده

 اخلليفة، يف يشرتط ما التفويض معاون يف يشرتط - 42 ادةامل
 عدالا، عاقالا  ابلغاا  مسلماا  حراا  رجالا  يكون أن أي

 أهل من يكون أن ذلك على عالوة فيه ويشرتط
 .أعمال من إليه وكل فيما الكفاية

 يشتمل أن التفويض معاون تقليد يف يشرتط - 43 املادة
. النيابة والثاين لنظر،ا عموم أحدمها أمرين على تقليده

 إيل   هو ما قلدتك اخلليفة له يقول أن جيب ولذلك
 تشتمل اليت األلفاظ من املعىن هذا يف ما أو عين، نيابة
 هذا على التقليد يكن مل فإن. والنيابة النظر عموم على

 معاون صالحيات ميلك وال معاوانا، يكون ال الوجه
 .لوجها هذا على تقليده كان إذا إال التفويض
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 ملا اخلليفة مطالعة هو التفويض معاون عمل - 44 املادة
 ال حىت وتقليد، والية من وأنفذه تدبري، من أمضاه
 مطالعته، يرفع أن فعمله كاخلليفة صالحياته يف يصري

 .بتنفيذه يؤمر ما ينفذ وأن

 معاون أعمال يتصفح أن اخلليفة على جيب - 45 املادة
 للصواب، املوافق منها رليق لألمور، وتدبريه التفويض
 للخليفة موكول األمة شؤون تدبري ألن. اخلطأ ويستدرك

 .هو اجتهاده على وحممول

 له فإن اخلليفة وأقره أمراا  التفويض معاون دبر إذا - 46 املادة
 فإن. نقصان وال بزايدة ليس اخلليفة أقره كما ينفذه أن

 فإن ينظر، أمضاه ما رد يف املعاون وعارض اخلليفة عاد
 يف وضعه مال أو وجهه، على نفذه حكم يف كان

 رأي ابألصل ألنه النافذ، هو املعاون فرأي حقه،
 أحكام، من نفذ ما يستدرك أن للخليفة وليس اخلليفة
 غري يف املعاون أمضاه ما كان وإن. أموال من وأنفق
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 للخليفة جاز جيش جتهيز أو وال   تقليد مثل ذلك
 عمل ويلغى خلليفة،ا رأي وينفذ املعاون معارضة
 من ذلك يستدرك أن يف احلق للخليفة ألن املعاون،

 .معاونه فعل من يستدركه أن فله نفسه فعل

 أو الدوائر من بدائرة التفويض معاون خيصص ال - 47 املادة
 ال وكذلك عامة واليته ألن األعمال من خاص بقسم
 اجلهاز على عاماا  إشرافه ويكون اإلدارية، األمور يباشر

 .اإلداري

  

 التنًيذ معاون
 األعمال من وعمله للتنفيذ، معاوانا  اخلليفة يعني - 48 املادة

 ما لتنفيذ جهاز هي ودائرته احلكم من وليس اإلدارية،
 ولرفع واخلارجية، الداخلية للجهات اخلليفة عن يصدر

 اخلليفة بني واسطة فهي اجلهات، هذه من إليه يرد ما
 .ليهإ وتؤدي عنه، تؤدي وغريه،
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 ألنه مسلماا  يكون أن التنفيذ معاون يف يشرتط - 49 املادة
 .اخلليفة بطانة من

 اخلليفة، مع مباشرة متصالا  التنفيذ معاون يكون - 50 املادة
 التنفيذ يف ولكن معاوانا  ويعترب التفويض، كمعاون

 .احلكم يف وليس

 

 اجلهاد أمري
: هي ائردو  أربع من اجلهاد أمري دائرة تتألف - 51 املادة

 والصناعة، الداخلي، واألمن واحلربية، اخلارجية،
 .اجلهاد أمري ويديرها عليها ويشرف

 تتعلق اليت اخلارجية الشؤون اخلارجية ئرةدا تتوىل - 52 املادة
 هذه كانت مهما األجنبية ابلدول الدولة بعالقة

 .الشؤون

 واتابلق املتعلقة الشؤون مجيع احلربية دائرة تتوىل - 53 املادة
 وعتاد ومهمات ومعدات وشرطة جيش من املسلحة
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 وبعثات عسكرية، كليات ومن. ذلك شاكل وما
 والثقافة اإلسالمية، الثقافة من يلزم ما وكل عسكرية،

 .هلا واإلعداد ابحلرب يتعلق ما وكل للجيش، العامة

 إدارة تتوىل اليت الدائرة هي الداخلي األمن دائرة - 54 املادة
 البالد يف األمن حفظ وتتوىل ابألمن مساس له ما كل

 الوسيلة الشرطة وتتخذ املسلحة القوات بواسطة
 .األمن حلفظ الرئيسية

 الشؤون مجيع تتوىل اليت الدائرة هي الصناعة دائرة - 55 املادة
 كصناعة ثقيلةا  صناعةا  أكانت سواء ابلصناعة املتعلقة

 وصناعة املركبات، هياكل وصناعة واآلالت، احملركات
 صناعةا  كانت أو. اإللكرتونية والصناعات املواد

 امللكية نوع من هي املصانع أكانت وسواء ،خفيفةا 
 الفردية امللكية يف تدخل اليت املصانع من أو العامة،

 أن جيب أبنواعها واملصانع احلربية، ابلصناعة عالقة وهلا
 .احلربية السياسة أساس على تقام
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 اجليش
 على والتدريب املسلمني، على فرض اجلهاد - 56 املادة

 عشرة اخلامسة يبلغ مسلم رجل فكل إجباري اجلندية
 استعداداا  اجلندية على يتدرب أن عليه فرض عمره من

 .الكفاية على فرض فهو التجنيد وأما للجهاد،

 القادرين مجيع وهم احتياطي، قسم قسمان اجليش - 57 املادة
 اجلندية يف دائم وقسم. املسلمني من السالح محل على

 .كاملوظفني الدولة ميزانية يف رواتب هلم ختصص

 وختتار اجليش، هي واحدة قوة املسلحة القوى - 58 املادة
 ثقافة وتعطى خاصاا  تنظيماا  تنظم خاصة فرق منها

 .الشرطة هي معينة

 على واإلشراف النظام، حبفظ الشرطة إىل يعهد - 59 املادة
 .التنفيذية واحيالن جبميع والقيام الداخلي األمن
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 الذي هو واخلليفة وراايت ألوية للجيش جتعل - 60 املادة
 فيقدمها الراايت أما اجليش، على يوليه ملن اللواء يعقد

 .األلوية رؤساء

 رئيس يعني الذي وهو اجليش، قائد هو اخلليفة - 61 املادة
 فرقة ولكل أمرياا  لواء لكل يعني الذي وهو األركان،

. ألويته وأمراء قواده فيعينهم اجليش رتب ابقي أما. قائداا 
 درجة حسب فيكون األركان يف الشخص تعيني وأما

 .األركان رئيس ويعينه احلربية ثقافته

 يف يوضع واحداا  جيشاا  كله اجليش جيعل - 62 املادة
 هذه بعض توضع أن جيب أنه إال خاصة، معسكرات
 األمكنة يف وبعضها. الوالايت خمتلف يف املعسكرات

 تنقالا  متنقلة معسكرات بعضها وجيعل ،سرتاتيجيةاال
 يف املعسكرات هذه وتنظم. ضاربة قوات تكون دائمياا،

 اسم منها جمموعة كل على يطلق متعددة جمموعات
 اجليش األول، اجليش فيقال رقم هلا ويوضع جيش
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 أو الوالايت من والية ابسم تسمى أو مثالا، الثالث
 .العماالت من عمالة

 العايل العسكري التعليم للجيش يوفر أن جيب - 63 املادة
 لديه الفكري املستوى يرفع وأن مستوى، أرفع على
 اجليش يف شخص كل يثقف وأن املستطاع، بقدر
 ولو اإلسالم على الوعي من متكنه إسالمية ثقافة

 .إمجايل بشكل

 من كاف عدد معسكر كل يف يكون أن جيب - 64 املادة
 يف واخلربة العالية العسكرية املعرفة لديهم الذين األركان

 بشكل اجليش يف يوفر وأن. املعارك وتوجيه اخلطط رسم
 .مستطاع عدد أبوفر األركان هؤالء عام

 واملعدات األسلحة اجليش لدى تتوفر أن جيب - 65 املادة
 القيام من متكنه اليت واملهمات واللوازم والتجهيزات

 .إسالمياا  جيشاا  بوصفه مبهمته
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 ضاءالق
 اإللزام، سبيل على ابحلكم اإلخبار هو القضاء - 66 املادة

 يضر ما مينع أو الناس، بني اخلصومات يفصل وهو
 وأي الناس بني الواقع النزاع يرفع أو اجلماعة، حق

 موظفني، أو حكاماا  احلكم، جهاز يف هو ممن شخص
 .دونه من أو خليفةا 

 البالغني الرجال من للقضاة قاضياا  اخلليفة يعني - 67 املادة
 الفقه، أهل من العدول العقالء املسلمني األحرار
 وعزهلم وأتديبهم القضاة تعيني صالحية له وتكون
 احملاكم موظفي ابقي أما اإلدارية، األنظمة ضمن

 .احملاكم شؤون إدارة تتوىل اليت الدائرة مبدير فمربوطون

 توىلي الذي وهو القاضي، أحدهم: ثالثة القضاة - 68 املادة
 املعامالت يف الناس بني ما اخلصومات يف الفصل

 الفصل يتوىل الذي وهو احملتسب، والثاين. والعقوابت
 قاضي والثالث. اجلماعة حق تضر اليت املخالفات يف
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 الناس بني الواقع النزاع رفع يتوىل الذي وهو املظامل،
 .والدولة

 ،مسلماا  يكون أن القضاء يتوىل فيمن يشرتط - 69 املادة
 األحكام لتنزيل مدركاا  فقيهاا، عدالا، عاقالا، ابلغاا، حراا،
 زايدة املظامل قضاء يتوىل فيمن ويشرتط. الوقائع على
 .جمتهداا  يكون وأن رجالا  يكون أن الشروط هذه على

 يف عاماا  تقليداا  واحملتسب القاضي يقلد أن جيوز - 70 املادة
 يقلد أن وزوجي البالد، مجيع يف القضااي جبميع القضاء
 املظامل قاضي أما القضاء وأبنواع ابملكان خاصاا  تقليداا 

 من أما القضاء، حيث من عاماا  تقليداا  إال يقلد فال
 البالد، أحناء مجيع يف يقلد أن فيجوز املكان حيث
 .النواحي من انحية يف يقلد أن وجيوز

 له واحد قاض   من إال احملكمة تتألف أن جيوز ال - 71 املادة
 قاض   معه يكون أن وجيوز القضاء، يف الفصل حيةصال
 وإمنا احلكم صالحية هلم ليست ولكن أكثر، أو آخر
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 ملزم غري ورأيهم الرأي، وإعطاء االستشارة صالحية هلم
 .له

 قضاء، جملس يف إال القاضي يقضي أن جيوز ال - 72 املادة
 .القضاء جملس يف إال واليمني البينة تعترب وال

 ألنواع ابلنسبة احملاكم درجات تتعدد أن وزجي - 73 املادة
 معينة أبقضية القضاة بعض خيصص أن فيجوز القضااي،

 إىل القضااي هذه غري أمر يوكل وأن معني، حد إىل
 .أخرى حماكم

 متييز، حماكم وال استئناف، حماكم توجد ال - 74 املادة
 فإذا واحدة، درجة القضية يف البت حيث من فالقضاء

 حكم ينقضه وال انفذ، فحكمه ابحلكم القاضي نطق
 .مطلقاا  آخر قاض  

 القضااي كافة يف ينظر الذي القاضي هو احملتسب - 75 املادة
 ال أن على مدع، فيها يوجد ال عامة حقوق هي اليت

 .واجلناايت احلدود يف داخلة تكون
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 يف هبا العلم فور املخالفة يف احلكم احملتسب ميلك - 76 املادة
 يده حتت وجُيعل قضاء، جمللس حاجة دون مكان أي

 .احلال يف حكمه وينفذ أوامره، لتنفيذ الشرطة من عدد

 فيهم تتوفر عنه نواابا  خيتار أن يف احلق للمحتسب - 77 املادة
 وتكون املختلفة، اجلهات يف يوزعهم احملتسب، شروط
 املنطقة يف احلسبة بوظيفة القيام صالحية النواب هلؤالء

 .فيها فوضوا اليت القضااي يف هلم عينت اليت احمللة أو

 َمظ ِلَمة كل لرفع ينصب قاض هو املظامل قاضي - 78 املادة
 الدولة، سلطان حتت يعيش شخص أي على حتصل
 حصلت وسواء غريهم، من أم رعاايها من أكان سواء
 احلكام من دونه هو ممن أو اخلليفة من املظلمة هذه

 .واملوظفني

 قبل من أو اخلليفة، ِقَبل من املظامل قاضي يُعنَي  - 79 املادة
 لقاضي وال الدولة، لرئيس ليس ولكن القضاة، قاضي

 حمكمة قبل من أعماله تنظر وإمنا عزله، حق القضاة
 .عزله صالحية متلك اليت وهي املظامل،



 91 

 بل أكثر أو واحد بشخص املظامل قاضي حيصر ال - 80 املادة
 ما حسب املظامل اةقض من عدداا  يعني أن الدولة لرئيس
 مباشرة عند ولكن. عددهم بلغ مهما املظامل رفع حيتاج

 ليس واحد لقاض   إال احلكم صالحية تكون ال القضاء
 أثناء املظامل قضاة من عدد معه جيلس أن وجيوز غري،

 االستشارة صالحية هلم تكون ولكن القضاء، جلسة
 .برأيهم ابألخذ ملزم غري وهو. غري ليس

 يف موظف أو حاكم أي عزل حق املظامل حملكمة - 81 املادة
 .اخلليفة عزل حق هلا كما الدولة،

 مظلمة أية يف النظر صالحية املظامل حمكمة متلك - 82 املادة
 جهاز من أبشخاص متعلقة أكانت سواء املظامل من

 أم الشرع، ألحكام اخلليفة مبخالفة متعلقة أم الدولة،
 الدستور يف عالتشري نصوص من نص مبعىن متعلقة

 رئيس تبين ضمن الشرعية األحكام وسائر والقانون
 غري أم الضرائب، من ضريبة بفرض متعلقة أم الدولة،

 .ذلك
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 دعوة وال قضاء، جملس املظامل قضاء يف يشرتط ال - 83 املادة
، وجود وال عليه، املدعى  يف النظر حق هلا بل مدع 
 .أحد هبا يدع مل ولو املظلمة

 اخلصومة يف عنه يوكل أن يف احلق إنسان كلل - 84 املادة
 مسلم غري أم مسلماا  أكان سواء يشاء من الدفاع ويف

 الوكيل بني ذلك يف فرق وال. امرأة أو كان رجالا 
 األجرة ويستحق أبجر يوكل أن للوكيل وجيوز. واملوكل

 .تراضيهما حسب املوكل على

 أي يف صالحيات ميلك الذي للشخص جيوز - 85 املادة
 األعمال أو والويل، كالوصي اخلاصة األعمال من ملع

 املظامل وكقاضي واملوظف، واحلاكم كاخلليفة العامة
 يف عنه وكيالا  صالحياته يف مقامه يقيم أن واحملتسب،

 أو ولياا  أو وصياا  كونه ابعتبار فقط والدفاع اخلصومة
 أو مظامل قاضي أو موظفاا  أو حاكماا  أو دولة رئيس

 أو مدعياا  يكون أن بني ذلك يف فرق وال. حمتسباا 
 .عليه مدعى



 93 

 الوالة
 وحدات، إىل الدولة حتكمها اليت البالد تقسم - 86 املادة 

 إىل والية كل وتقسم والية، وحدة كل وتسمى
 كل ويسمى عمالة، منها وحدة كل تسمى وحدات

 يتوىل من كل ويسمى أمرياا، أو والياا  الوالية يتوىل من
 .حاكماا  أو عامالا  العمالة

 من العمال ويعني اخلليفة، قبل من الوالة يعني - 87 املادة
. ذلك إليهم فوض إذا الوالة قبل ومن اخلليفة قبل

 فال املعاونني يف يشرتط ما والعمال الوالة يف ويشرتط
 عقالء ابلغني مسلمني أحراراا  رجاالا  يكونوا أن بد

 من إليهم وُكِ ل فيما الكفاية أهل من يكونوا وأن عدوالا،
 .والقوة التقوى أهل من ويتخريون أعمال،

 أعمال على واإلشراف احلكم صالحية للوايل - 88 املادة
 الصالحيات من فله اخلليفة، عن نيابة واليته يف الدوائر

 فله الدولة يف التفويض ملعاون ما مجيع واليته، يف
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 هبا يتعلق ما مجيع يف والنظر واليته، أهل على اإلمارة
 توضع الشرطة أن إال. واجليش والقضاء املالية اعد ما

 .اإلدارة حيث من ال التنفيذ حيث من إمارته حتت

 يف أمضاه مبا اخلليفة مطالعة الوايل على جيب ال - 89 املادة
 فإذا االختيار، وجه على إال إمارته مقتضى على عمله

 مطالعة على وقفه معهود غري جديد إنشاء حدث
 األمر ادفس خاف فإن. به أمر امب عمل مث اخلليفة،

 األمر على وجوابا  اخلليفة طلعوأ ابألمر قام ابالنتظار
 .بعمله القيام قبل مطالعته عدم سبب وعلى

 أهلها من منتخب جملس والية كل يف يكون - 90 املادة
 يف املشاركة صالحية اجمللس هلذا وتكون الوايل يرأسه
 غري ورأيه حلكما شؤون يف ال اإلدارية الشؤون يف الرأي
 .للوايل ملزم

 الواحد الشخص والية مدة تطول ال أن ينبغي - 91 املادة
 له رؤي كلما عليها واليته من يعفى بل الوالية على
 .به الناس افتنت أو البلد، يف تركز
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 توليته ألن والية، إىل والية من الوايل ينقل ال - 92 املادة
 .اثنية يوىلو  يعفى ولكن املكان، حمددة النظر عامة

 أظهر إذا أو عزله، اخلليفة رأى إذا الوايل يعزل - 93 املادة
 أو سبب، بدون أو بسبب منه ضاالر  عدم األمة جملس

 إمنا وعزله. منه السخط واليته أهل مجهرة أظهر إذا
 .اخلليفة قبل من جيري

 يكون وأن الوالة، أعمال يتحرى أن اخلليفة على - 94 املادة
 للكشف عنه ينوب من يعني وأن م،هل املراقبة شديد

 قسماا  أو جيمعهم وأن عليهم والتفتيش أحواهلم، عن
 الرعية شكاوي إىل يصغي وأن واآلخر، احلني بني منهم
 .منهم
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 اإلداري اجلهاز
 مصاحل تتوالها الناس ومصاحل الدولة شؤون إدارة - 95 املادة

 الدولة بشؤون النهوض على تقوم وإدارات، ودوائر
 .الناس مصاحل ضاءوق

 على تقوم واإلدارات والدوائر املصاحل إدارة سياسة - 96 املادة
 والكفاية األعمال، إجناز يف واإلسراع النظام يف البساطة

 .اإلدارة يتولون فيمن

 رجالا  الكفاية فيه وتتوفر التابعية، حيمل من لكل - 97 املادة
 مديراا  يعني أن مسلم غري أو كان مسلماا  امرأة، أو كان
 يكون وأن إدارة، أية أو املصاحل، من مصلحة ألية

 .فيها موظفاا 

 وإدارة دائرة ولكل عام مدير مصلحة لكل يعني - 98 املادة
 مباشرة، عنها مسؤوالا  ويكون إدارهتا، يتوىل مدير

 اإلدارة يتوىل من أمام مسؤولني املديرون هؤالء ويكون
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 حيث من مإداراهت أو دوائرهم أو ملصاحلهم، العليا
 التقيد حيث من والعامل الوايل أمام ومسؤولني عملهم

 .العامة واألنظمة ابألحكام

 ال واإلدارات والدوائر املصاحل مجيع يف املديرون - 99 املادة
 جيوز ولكن اإلدارية، األنظمة ضمن لسبب إال يعزلون
 العمل، عن توقيفهم وجيوز آخر، إىل عمل من نقلهم

 من وعزهلم وأتديبهم وتوقيفهم مونقله تعيينهم ويكون
 أو دوائرهم، أو ملصاحلهم، العليا اإلدارة يتوىل من قبل

 .إداراهتم

 ونقلهم تعيينهم يتم املديرين غري املوظفون - 100 املادة
 اإلدارة يتوىل من قبل من وعزهلم وأتديبهم وتوقيفهم

 .إداراهتم أو دوائرهم أو ملصاحلهم العليا
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 األمة جملس
 الرأي يف املسلمني ميثلون الذين األشخاص - 101 املادة

 لغري وجيوز األمة، جملس هم اخلليفة إليهم لريجع
 الشكوى أجل من األمة جملس يف يكونوا أن املسلمني

 .اإلسالم أحكام تطبيق إساءة من أو احلكام، ظلم من

َتَخبُ  - 102 املادة  .انتخاابا  األمة جملس أعضاء يـُنـ 

 عاقالا  ابلغاا  كان إذا التابعية حيمل من لكل - 103 املادة
 أو كان رجالا  األمة جملس يف عضواا  يكون أن يف احلق
 غري عضوية أن إال مسلم، غري أو كان مسلماا  امرأة

 أو احلكام، ظلم من الشكوى إظهار على قاصرة املسلم
 .اإلسالم تطبيق إساءة من

 يه واملشورة مطلقاا، الرأي أخذ هي الشورى - 104 املادة
 األمور وال التعريف وال التشريع وليس. املل زِم الرأي أخذ

 من والعلمية الفنية وكاألمور احلقائق ككشف الفكرية
 حتت يدخل فإنه اآلراء من عداها ما وأما املشورة،
 .املشورة
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 لغري حق وال. فحسب للمسلمني حق الشورى - 105 املادة
 جلميع وزجي فإنه الرأي إبداء وأما الشورى، يف املسلمني

 .مسلمني وغري مسلمني الرعية أفراد

 من وتكون الشورى حتت تدخل اليت املسائل - 106 املادة
 عن النظر بغض األكثرية برأي فيها يؤخذ املشورة نوع

 حتت يدخل مما عداها ما أما. خطأ أم صواابا  كونه
 عن النظر بغض الصواب عن فيها فيتحرى الشورى
 .األقلية أو األكثرية

 :وهي أربع صالحيات األمة جمللس - 107 دةاملا

 عليه تنطبق ما حتت داخل هو ما كل - أ - أوالا 
 يؤخذ أن جيب الداخلية األمور من مشورة كلمة

 احلكم شؤون مثل وذلك فيه، األمة جملس رأي
 رأيه ويكون وحنوها، واالقتصاد والصحة والتعليم

 عليه تنطبق ما حتت داخالا  ليس ما وكل. ملزماا 
 جملس رأي يؤخذ أن جيب ال مشورة مةكل

 السياسة يف رأيه يؤخذ أن جيب فال فيه، الشورى
 .واجليش واملالية اخلارجية
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 األعمال مجيع على احملاسبة يف احلق األمة جمللس ب(
 من أكانت سواء الدولة يف ابلفعل حتصل اليت

 اجليش أم املالية أم اخلارجية أم الداخلية األمور
 جملس اختلف وان. الشرع خيالف مل إن ملزم ورأيه
 الشرعية الناحية من عمل على واحلكام األمة
 .املظامل حمكمة لرأي فيه يرجع

 الوالة من ضاالر  عدم إظهار حق األمة جمللس - اثنياا 
 وعلى ملزماا، ذلك يف رأيه ويكون املعاونني أو

 .احلال يف عزهلم اخلليفة
 يريد اليت ألحكاما األمة جملس إىل اخلليفة حييل - اثلثاا 

 وللمسلمني. القوانني أو الدستور يف يتبناها أن
 فيها، الرأي وإعطاء مناقشتها حق أعضائه من

 .ملزم غري ذلك يف ورأيهم
 حصر حق األمة جملس أعضاء من للمسلمني - رابعاا 

 فال ملزم، ذلك يف ورأيهم للخالفة، املرشحني
 .رشحهم من غري ترشيح يقبل
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 االجتماعي النظام
 عرض وهي بيت وربة أم أهنا املرأة يف األصل - 108 املادة

 .يصان أن جيب

 وال النساء عن الرجال ينفصل أن األصل - 109 املادة
 االجتماع ويقر ،كالبيع الشرع يقرها حلاجة إال جيتمعون

 .كاحلج أجلها من

 احلقوق، من الرجل يعطى ما املرأة تعطى - 110 املادة
 ما إال الواجبات من يهعل يفرض ما عليها ويفرض
 ابألدلة به الرجل خص أو به، اإلسالم خصها

 والزراعة التجارة تزاول أن يف احلق فلها الشرعية،
 كل متلك وأن. واملعامالت العقود تتوىل وأن والصناعة

 وأن وبغريها، بنفسها أمواهلا تنمي وأن. امللك أنواع
 .بنفسها احلياة شؤون مجيع تباشر

 وأن الدولة، وظائف يف تعني أن للمرأة وزجي - 111 املادة
 وأن فيه، عضواا  تكون وأن األمة جملس أعضاء تنتخب
 .ومبايعته اخلليفة انتخاب يف تشرتك
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 خليفة تكون فال احلكم، املرأة تتوىل أن جيوز ال - 112 املادة
 يعترب عمل أي تباشر وال عامالا  وال والياا  وال معاوانا  وال
 .احلكم من

. خاصة حياة ويف عامة حياة يف تعيش املرأة - 113 املادة
 والرجال النساء مع تعيش أن جيوز العامة احلياة ففي

 إال منها يظهر ال أن على األجانب والرجال احملارم
لة وال متربجة وغري وكفاها، وجهها  احلياة يف وأما. متبذ 
 حمارمها مع أو النساء مع إال تعيش أن جيوز فال اخلاصة

 كلتا ويف. األجانب الرجال مع تعيش نأ جيوز وال
 .الشرع أحكام جبميع تتقيد احلياتني

 العورة وكشف التربج ومينع حمرم، بغري اخللوة متنع - 114 املادة
 .األجانب أمام

 عمل أي مباشرة من واملرأة الرجل من كل مينع - 115 املادة
 كان إذا اجملتمع يف فساد أو األخالق، على خطر فيه

 كاستئجار الشرعية األحكام من حكم تحت مندرجاا 



 103 

 هلم الرجال من اجلنسي ابمليل لالنتفاع الغالم أو املرأة
 يف أو احلالقني عند اجلميل وكالصيب الطائرة، كمضيفة

 .املطاعم

 الزوجني وعشرة اطمئنان، حياة الزوجية احلياة - 116 املادة
 ال رعاية قوامة الزوجة على الزوج وقوامة. صحبة عشرة

 عليه وفرض الطاعة، عليها فرضت وقد حكم امةقو 
 .ملثلها املعروف حسب نفقتها

 تعاوانا  البيت أبعمال القيام يف الزوجان يتعاون - 117 املادة
 هبا يقام اليت األعمال جبميع يقوم أن الزوج وعلى اتماا،

 األعمال جبميع تقوم أن الزوجة وعلى البيت، خارج
 أن وعليه. استطاعتها حسب البيت داخل هبا يقام اليت

 احلاجات لقضاء يكفي الذي ابلقدر خداماا  هلا حيضر
 .هبا القيام تستطيع ال اليت

 سواء هلا وحق املرأة على واجب الصغار كفالة - 118 املادة
 حمتاجاا  الصغري دام ما مسلمة غري أم مسلمة أكانت
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 كانت فإن ينظر، عنها استغىن فإن. الكفالة هذه إىل
 من مع اإلقامة يف الصغري خري مسلمني يلوالو  احلاضنة

 أم الرجل أكان سواء إليه ينضم أن له خيتاره فمن يريد
. أنثى أو ذكراا  يكون أن بني الصغري يف فرق وال املرأة،

 بل بينهما خيري فال مسلم غري أحدمها كان إن أما
 .منهما املسلم إىل ينضم

  

 االقتصادي النظام
 أن جيب ما إىل النظرة هي داالقتصا سياسة - 119 املادة

 احلاجات إشباع إىل النظرة عند اجملتمع عليه يكون
 إلشباع أساساا  اجملتمع عليه يكون أن جيب ما فيجعل

 .احلاجات

 واملنافع األموال توزيع هي االقتصادية املشكلة - 120 املادة
 هبا االنتفاع من ومتكينهم الرعية أفراد مجيع على

 .هلا السعي منو  حيازهتا من بتمكينهم
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 احلاجات مجيع إشباع يضمن أن جيب - 121 املادة
 وأن. كلياا  إشباعاا  فرداا  فرداا  األفراد جلميع األساسية

 احلاجات إشباع من منهم فرد كل متكني يضمن
 .مستطاع مستوى أرفع على الكمالية

 بين استخلف الذي وهو وحده هلل املال - 122 املادة
 حق العام االستخالف اهبذ هلم فصار فيه اإلنسان
 هبذا له فصار حبيازته للفرد أذن الذي وهو ملكيته،

 .ابلفعل ملكيته اخلاص اإلذن

 عامة، وملكية فردية، ملكية: أنواع ثالثة امللكية - 123 املادة
 .الدولة وملكية

 أو ابلعني مقدر شرعي حكم هي الفردية امللكية - 124 املادة
 انتفاعه من ليهإ يضاف من متكني يقتضي املنفعة

 .عنه العوض وأخذ ابلشيء

 للجماعة الشارع إذن هي العامة امللكية - 125 املادة
 .ابلعني االنتفاع يف ابالشرتاك
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 اخلليفة رأي على موقوف مصرفه مال كل - 126 املادة
 واخلراج الضرائب كأموال للدولة، ملكاا  يعترب واجتهاده

 .واجلزية

 املنقولة وغري املنقولة األموال يف الفردية امللكية - 127 املادة
 :وهي اخلمسة الشرعية ابألسباب مقيدة

 العمل – أ 
 اإلرث - ب

 احلياة ألجل املال إىل احلاجة - ج

 للرعية أمواهلا من الدولة إعطاء - د

 أو مال مقابل دون األفراد أيخذها اليت األموال - هـ
 .جهد

 سواء رع،الشا إبذن مقيد ابمللكية التصرف - 128 املادة
 فيمنع. امللك بتنمية تصرفاا  أو ابإلنفاق تصرفاا  أكان

 الرأمسالية الشركات ومتنع والتقتري، والرتف السرف
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 للشرع، املخالفة املعامالت وسائر التعاونية واجلمعيات
 شابه وما والقمار واالحتكار الفاحش والغنب الراب ومينع
 .ذلك

 عليها أهلها مأسل اليت هي العشرية األرض - 129 املادة
 فتحت اليت هي اخلراجية واألرض العرب، جزيرة وأرض

 العشرية واألرض العرب، جزيرة عدا ما صلحاا  أو حرابا 
 اخلراجية األرض وأما. ومنفعتها رقبتها األفراد ميلك

 لكل وحيق األفراد، ميلكها ومنفعتها للدولة ملك فرقبتها
 اجيةاخلر  األرض ومنفعة العشرية، األرض تبادل فرد

 .األموال كسائر عنهم وتورث الشرعية ابلعقود

 وأما والتحجري، ابإلحياء متلك املوات األرض - 130 املادة
 والشراء كاإلرث شرعي بسبب إال متلك فال املوات غري

 .واإلقطاع

 أكانت سواء مطلقاا  للزراعة األرض أتجري مينع - 131 املادة
 املساقاة ماأ املزارعة، متنع كما ،عشريةا  أم خراجيةا 
 .مطلقاا  فجائزة
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 ويعطى استغالهلا على أرضاا  ملك من كل جيرب - 132 املادة
. االستغالل هذا من ميكنه ما املال بيت من احملتاج

 استغالل غري من سنني ثالث األرض يهمل من وكل
 .لغريه وتعطى منه تؤخذ

 :هي أشياء ثالثة يف العامة امللكية تتحقق - 133 املادة

 .البلدة كساحات اجلماعة مرافق من هو ما كل - أ

 .البرتول كمنابع تنقطع ال اليت املعادن - ب

 حبيازهتا الفرد اختصاص متنع طبيعتها اليت األشياء - ج
 .كاألهنار

 إال ،الفردية األمالك من هو حيث من املصنع - 134 املادة
 كانت فإن. يصنعها اليت املادة حكم أيخذ املصنع أن

 فردايا  ملكاا  املصنع كان الفردية الكاألم من املادة
 العامة األمالك من املادة كانت وإن. النسيج كمصانع

 .احلديد استخراج كمصانع عاماا  ملكاا  املصنع كان
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 ملكية إىل فردية ملكية حتو ل أن للدولة جيوز ال - 135 املادة
 ال وصفته املال طبيعة يف اثبتة العامة امللكية ألن عامة،
 .الدولة برأي

 هو مبا االنتفاع حق األمة أفراد من فرد لكل - 136 املادة
 ألحد أتذن أن للدولة جيوز وال العامة، امللكية يف داخل

 .استغالهلا أو العامة األمالك مبلكية الرعية ابقي دون

 ومما املوات األرض من حتمي أن للدولة جيوز - 137 املادة
 من هاترا مصلحة ألية العامة امللكية يف داخل هو

 .الرعية مصاحل

 .زكاته أخرجت ولو املال كنز مينع - 138 املادة

 األموال على وتؤخذ املسلمني، من الزكاة جتىب - 139 املادة
 جتارة وعروض نقد من منها األخذ الشرع عني اليت

. به الشرع ورد ما غري من تؤخذ وال. وحبوب ومواش
 عاقلال كالبالغ مكلفاا  أكان سواء مالك كل من وتؤخذ

 ابب يف وتوضع واجملنون، كالصيب مكلف غري أم
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 أكثر أو لواحد إال تصرف وال املال، بيت من خاص
 .الكرمي القرآن ذكرهم الذين الثمانية األصناف من

 الرجال على وتؤخذ الذميني، من اجلزية جتىب - 140 املادة
 وال النساء على تؤخذ وال حيتملوهنا، كانوا إذا البالغني

 .داألوال على

 بقدر اخلراجية األرض على اخلراج جيىب - 141 املادة
 على الزكاة منها فتجىب العشرية األرض وأما احتماهلا،

 .الفعلي الناتج

 الشرع أجاز اليت الضريبة املسلمني من تستوىف - 142 املادة
 يكون أن شرط على املال، تبي نفقات لسد استيفاءها

 توفريها جيب اليت احلاجات على يزيد مما هااستيفاؤ 
 لسد كفايتها فيها يراعى وأن ابملعروف، املال لصاحب
 ضريبة املسلمني غري من تؤخذ وال الدولة، حاجات

 .اجلزية إال مال منهم حيصل وال مطلقاا،
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 من به القيام األمة على الشرع أوجب ما كل - 143 املادة
 وجوبه فإن به للقيام مال املال بيت يف وليس األعمال

 من حتصله أن يف احلق حينئذ وللدولة األمة، لىع ينتقل
 األمة على جيب مل وما. عليها الضريبة بفرض األمة
 من ضريبة أي تفرض أن للدولة جيوز ال به امالقي شرعاا 

 أو الدوائر أو للمحاكم رسوماا  أتخذ أن جيوز فال أجله،
 .مصلحة أي لقضاء

 أحكام اقررهت دائمية أبواب الدولة مليزانية - 144 املادة
 كل يتضمنها اليت واملبالغ امليزانية فصول وأما. شرعية
 كل يف املبالغ هذه هلا ختصص اليت واألمور فصل،
 .واجتهاده اخلليفة لرأي موكول ذلك فإن فصل،

 كله، الفيء هي الدائمية املال بيت واردات - 145 املادة
 هذه وتؤخذ. والزكاة الركاز، ومخس واخلراج، واجلزية،

 .تكن مل أم حاجة هنالك أكانت سواء دائمياا  الاألمو 
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 لنفقات الدائمية املال بيت واردات تكف مل إذا - 146 املادة
 وجيب ضرائب، املسلمني من حتصل أن هلا فإن الدولة

 :التايل الوجه على الضرائب حتصيل يف تسري أن

 للفقراء املال بيت على الواجبة النفقات لسد - أ
 .اجلهاد بفرض وللقيام يلالسب وابن واملساكني

 سبيل على املال بيت على الواجبة النفقات لسد - ب
 وتعويضات اجلند وأرزاق املوظفني كنفقات البدل

 .احلكام

 وجه على املال بيت على الواجبة النفقات لسد - ج
 الطرقات كإنشاء بدل دون واإلرفاق املصلحة

 واملدارس املساجد وبناء املياه واستخراج
 .ياتواملستشف

 وجه على املال بيت على الواجبة النفقات لسد - د
 أو جماعة من الرعية على طرأ كحادث الضرورة
 .زلزال أو طوفان



 113 

 املال بيت يف توضع اليت الواردات من يعترب - 147 املادة
 البالد، ثغور على اجلمارك من تؤخذ اليت األموال

 لدولة،ا ملكية من أو العامة امللكية من الناجتة واألموال
 .له وارث ال عمن املوروثة واألموال

 جهات ست على مقسمة املال بيت نفقات -148 املادة
 :هي

 الزكاة أموال يستحقون الذين الثمانية األصناف - أ
 يف مال يوجد مل فإذا. الزكاة ابب من هلم يصرف

 .شيء هلم يصرف ال الزكاة ابب

 غارمونوال واجلهاد السبيل وابن واملساكني الفقراء - ب
 هلم صرف مال الزكاة أموال ابب يف يوجد مل إذا
 ال يوجد مل وإذا الدائمة، املال بيت واردات من

 واملساكني الفقراء وأما. شيء للغارمني يصرف
 لسد ضرائب فتحصل واجلهاد السبيل وابن

 خوف حالة يف ذلك ألجل ويقرتض نفقاهتم
 .الفساد



 114 

 للدولة خدمات يؤدون الذين األشخاص - ج
 من هلم يصرف فإنه واجلند واحلكام املوظفنيك

 حتصل. املال بيت مال يكف مل وإذا. املال بيت
 ويقرتض النفقات هذه لسد احلال يف ضرائب
 .الفساد خوف حالة يف ألجلها

 واملساجد كالطرقات األساسية واملرافق املصاحل - د
 بيت من عليها يصرف واملدارس واملستشفيات

 ضرائب حتصل املال بيت يف ما يف مل فإذا املال،
 .النفقات هذه لسد احلال يف

 بيت من عليها يصرف الكمالية واملرافق املصاحل - هـ
 ال املال بيت يف هلا يكفي ما يوجد مل فإذا املال،

 .وتؤجل هلا يصرف

 عليها يصرف والطوفان كالزالزل الطارئة احلوادث - و
 الامل ألجلها يقرتض يوجد مل وإذا املال، بيت من
 .جتمع اليت الضرائب من يسدد مث احلال يف
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 حيمل من لكل األعمال إجياد الدولة تضمن - 149 املادة
 .التابعية

 عند كاملوظفني والشركات األفراد عند املوظفون - 150 املادة
 يعمل من وكل والواجبات، احلقوق مجيع يف الدولة
 وإذا. العامل أو العمل نوع اختلف مهما موظف أبجر
. املثل أجر حيكم األجرة على واملستأجر األجري فاختل

 على اإلجارة عقد فيحكم غريها على اختلفوا إذا أما
 .الشرع أحكام حسب

 العمل، منفعة حسب األجرة تكون أن جيوز - 151 املادة
 حسب تكون وال العامل، منفعة حسب تكون وأن

 توجد وال العلمية، شهاداته أو األجري، معلومات
 من يستحقون ما مجيع يعطون بل وظفنيللم ترقيات

 .العامل على أم العمل على أكان سواء أجر

 عمل وال عنده مال ال من نفقة الدولة تضمن - 152 املادة
 العجزة إيواء وتتوىل نفقته، عليه جتب من يوجد وال له،

 .العاهات وذوي
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 وحتول الرعية بني املال تداول على الدولة تعمل - 153 املادة
 .خاصة فئة بني اولهتد دون

 من الرعية من فرد كل متكني الدولة تعاجل - 154 املادة
 على اجملتمع يف التوازن وإجياد الكمالية، حاجاته إشباع
 :التايل الوجه

 أمواهلا من منقول غري أو منقوالا  املال تعطي أن - أ
 .شاهبه وما الفيء ومن املال، بيت يف متلكها اليت

 ميلكون ال من العامرة ياألراض من تقطع أن - ب
 يستغلوهنا وال أرضاا  ميلكون من أما. كافية أرضاا 

 ماالا  الزراعة عن العاجزين وتعطي. تعطيهم فال
 .الزراعة على القدرة لديهم لتوجد

 مال من السداد عن العاجزين ديون بسداد تقوم - ج
 .هشاهب وما الفيء ومن الزكاة

 وحمصوالهتا الزراعية الشؤون على الدولة تشرف - 155 املادة
 استغالل حتقق اليت الزراعية ةسالسيا تتطلبه ما وفق

 .اإلنتاج من مستوى أعلى على األرض
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 برمتها، الصناعية الشؤون على الدولة تشرف - 156 املادة
 يف داخل هو مبا تتعلق اليت الصناعات مباشرة وتتوىل
 .العامة امللكية

 ال التاجر اتبعية حسب تعترب اخلارجية التجارة - 157 املادة
 من مينعون احلربيون فالتجار البضاعة، منشأ حسب
. للمال أو للتاجر خاص إبذن إال بالدان يف التجارة
 بيننا اليت املعاهدات حسب يعاملون املعاهدون والتجار
 ما إخراج من مينعون الرعية من الذين والتجار وبينهم،
 ،سرتاتيجيةاال املواد إخراج ومن املواد من البالد حتتاجه

 .ميلكونه مال أي إدخال من مُينعون وال

 املختربات إنشاء يف احلق الرعية أفراد جلميع - 158 املادة
 أن الدولة وعلى احلياة، شؤون بكافة املتعلقة العلمية

 .املختربات هذه إبنشاء هي تقوم

 مواد تنتج اليت املختربات ملكية من األفراد مينع - 159 املادة
 .الدولة على أو األمة على ضرر إىل هلا كيتهممل تؤدي
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 جماانا  الصحية اخلدمات مجيع الدولة توفر - 160 املادة
 بيع وال األطباء استئجار متنع ال ولكنها للجميع،

 .األدوية

 يف األجنبية األموال واستثمار استغالل مينع - 161 املادة
 .أجنيب ألي االمتيازات منح مينع كما البالد

 وال مستقالا  يكون هبا خاصاا  نقداا  الدولة تصدر - 162 املادة
 .أجنيب نقد أبي يرتبط أن جيوز

 كانت مضروبة والفضة الذهب هي الدولة نقود - 163 املادة
. غريمها نقد هلا يكون أن جيوز وال. مضروبة غري أو

 آخر شيئاا  والفضة الذهب بدل الدولة تصدر أن وجيوز
 من يساويه ما ولةالد خزانة يف يكون أن شرط على

 أو حناساا  الدولة تصدر أن فيجوز. والفضة الذهب
 إذا هلا نقداا  ابمسها وتضربه ذلك غري أو ورقاا  أو برونزاا 
 .والفضة الذهب من متاماا  يساويه مقابل له كان
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 إال يكون وال اباتا، منعاا  املصارف فتح مينع – 164 املادة
 دوائر من ائرةد ويكون ابلراب يتعامل وال الدولة، مصرف

 أحكام حسب األموال إبقراض ويقوم. املال بيت
 .والنقدية املالية املعامالت وبتسهيل الشرع

 الدول عمالت وبني الدولة عملة بني الصرف – 165 املادة
 بسواء سواء هي عملتها بني كالصرف جائز األخرى

 جنسني من كاان إذا بينهما الصرف يتفاضل أن وجائز
 أن يصح وال بيد، يداا  يكون أن شرط على خمتلفني

 قيد أي دون الصرف سعر بتغيري ويسمح. نسيئة يكون
 أن الرعية أفراد من فرد ولكل خمتلفني، اجلنسان دام ما

 وأن واخلارج خلالدا من يريدها اليت العملة يشرتي
 .غريه أو عملة إذن إىل حاجة أي دون هبا يشرتي
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 التعليم سياسة
 منهج عليه يقوم الذي األساس يكون أن جيب - 166 املادة

 الدراسة مواد فتوضع اإلسالمية، العقيدة هو التعليم
 أي حيدث ال الذي الوجه على مجيعها التدريس وطرق
 .األساس هذا عن التعليم يف خروج

 اإلسالمية العقلية تكوين هي التعليم سياسة - 167 املادة
 يراد اليت الدراسة مواد مجيع فتوضع اإلسالمية، والنفسية
 .السياسة هذه أساس على تدريسها

 اإلسالمية الشخصية إجياد هي التعليم من الغاية - 168 املادة
. احلياة بشؤون املتعلقة واملعارف ابلعلوم الناس وتزويد
 الغاية هذه حيقق الذي الوجه على التعليم طرق فتجعل

 .الغاية هذه لغري تؤدي طريقة كل ومتنع

 اإلسالمية العلوم حصص جتعل أن جيب - 169 املادة
 حيث من العلوم ابقي حصص مبقدار أسبوعيا، والعربية

 .الوقت حيث ومن العدد
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 التجريبية العلوم بني التعليم يف يفرق أن جيب - 170 املادة
. الثقافية املعارف وبني كالرايضيات، هبا ملحق هو وما

 احلاجة، حسب هبا يلحق وما التجريبية العلوم فتدرس
 املعارف أما. التعليم مراحل من مرحلة أي يف تقي د وال

 وفق العالية قبل األوىل املراحل يف تؤخذ فإهنا الثقافية
. وأحكامه اإلسالم أفكار مع تتناقض ال معينة سياسة

 ال أن شرط على كالعلم فتؤخذ العالية املرحلة وأما
 .وغايته التعليم سياسة عن خروج أي إىل تؤدي

 مراحل مجيع يف اإلسالمية الثقافة تعليم جيب - 171 املادة
 ملختلف فروع العالية املرحلة يف خيصص وأن التعليم،
 واهلندسة للطب فيها خيصص كما اإلسالمية املعارف

 .شاكلها وما والطبيعيات

 انحية من ابلعلم تلحق قد والصناعات الفنون - 172 املادة
 أو قيد دون وتؤخذ والزراعة واملالحة التجارية كالفنون

 نظر بوجهة تتأثر عندما ابلثقافة تلحق وقد شرط،
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 وجهة انقضت إذا تؤخذ فال والنحت كالتصوير خاصة
 .اإلسالم نظر

 بربانمج يسمح وال واحداا، التعليم برانمج يكون - 173 املادة
 دامت ما األهلية املدارس متنع وال الدولة، برانمج غري

 التعليم، منهج أساس على قائمة الدولة، بربانمج مقيدة
 كونت ال أن على وغايته، التعليم سياسة افيه متحققاا 
 .أجنبية

 فرض احلياة معرتك يف لإلنسان يلزم ما تعليم - 174 املادة
 إلزامياا  التعليم فيكون. أنثى أو كان ذكراا  فرد كل على
 أن الدولة وعلى والثانية األوىل املرحلتني يف اجلميع على
 العايل التعليم جمال ويفسح ،جماانا  للجميع ذلك توفر
 .إمكانيات من يتيسر ما أبقصى للجميع جماانا 

 وسائل وسائر واملختربات املكتبات الدولة هتيئ - 175 املادة
 يرغبون الذين لتمكني واجلامعات املدارس غري يف املعرفة

 فقه وأصول فقه من املعارف شىت يف األحباث مواصلة
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 وكيمياء، هندسةو  وطب فكر ومن وتفسري، وحديث
 يف يوجد حىت ذلك، وغري واكتشافات اخرتاعات ومن
 .واملخرتعني واملبدعني اجملتهدين من حشد األمة

 مراحله مجيع يف للتعليم التأليف استغالل مينع - 176 املادة
 الطبع حقوق مؤلف غري أو كان مؤلفاا  أحد ميلك وال

 أفكاراا  كان إذا أما. ونشره الكتاب طبع إذا والنشر
 إعطائها أجرة أيخذ أن له فيجوز تنشر ومل تطبع مل لديه

 .التعليم أجرة أيخذ كما للناس

  

 اخلارجية السياسة
 داخلياا  األمة شؤون رعاية هي السياسة - 177 املادة

 هي فالدولة. واألمة الدولة قبل من وتكون وخارجياا،
 حتاسب اليت هي واألمة عملياا، الرعاية هذه تباشر اليت
 .الدولة هبا
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 أو كتلة، أو حزب، أو فرد، ألي جيوز ال - 178 املادة
 الدول من دولة أبية عالقة هلم تكون أن مجاعة،

 ابلدولة حمصورة ابلدول والعالقة. مطلقاا  األجنبية
. عملياا  األمة شؤون رعاية حق وحدها هلا ألن وحدها،

 هذه على الدولة حتاسب أن والتكتالت األمة وعلى
 .رجيةاخلا العالقة

 جنس من الطريقة ألن الواسطة، تربر ال الغاية - 179 املادة
. املباح إىل وال الواجب إىل ابحلرام يتوصل فال الفكرة،

 .السياسة طريقة تناقض أن جيوز ال السياسية والوسيلة

 السياسة يف ضرورية السياسية املناورات - 180 املادة
 وإخفاء الاألعم إعالن يف تكمن فيها والقوة اخلارجية،
 .األهداف

 خطر وبيان الدول، جرائم كشف يف اجلرأة - 181 املادة
 وحتطيم اخلبيثة، املؤامرات وفضح الزائفة، السياسات

 .السياسية األساليب أهم من هو املضللة، الشخصيات
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 رعاية يف اإلسالمية األفكار عظمة إظهار يعترب - 182 املادة
 الطرق أعظم من والدول واألمم األفراد شؤون

 .السياسية

 قوة يف اإلسالم هي لألمة السياسية القضية - 183 املادة
 على والدأب أحكامه، تطبيق وإحسان دولته، شخصية

 .العامل إىل دعوته محل

 تدور الذي احملور هو اإلسالمية الدعوة محل - 184 املادة
 عالقة تبىن أساسها وعلى اخلارجية، السياسة حوله

 .الدول جبميع الدولة

 العامل يف القائمة الدول من بغريها الدولة عالقة - 185 املادة
 :أربعة اعتبارات على تقوم

 كأهنا تعترب اإلسالمي العامل يف القائمة الدول :أحدها
 العالقات ضمن تدخل فال. واحدة بالد يف قائمة

 السياسة من معها العالقات تعترب وال اخلارجية،
 دولة يف كلها التوحيده يعمل أن وجيب اخلارجية،

 .واحدة
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 أو اقتصادية، معاهدات وبينها بيننا اليت الدول :اثنيها
 أو جوار، حسن معاهدات أو جتارية، معاهدات
 عليه تنص ما وفق تعامل ثقافية، معاهدات
 البالد دخول يف احلق ولرعاايها. املعاهدات

 كانت إذا سفر جواز إىل حاجة دون ابهلوية
 املعاملة شرط لىع ذلك، على تنص املعاهدة

 االقتصادية العالقات وتكون. فعالا  ابملثل
 وصفات معينة، أبشياء حمدودة معها والتجارية

 إىل يؤدي ال ومما ضرورية، تكون أن على معينة
 .تقويتها

 والدول معاهدات وبينها بيننا ليس اليت الدول :اثلثها
 والدول وفرنسا اأمريكو  لرتاجنكإ فعالا  االستعمارية

 حماربة دوالا  تعترب كروسيا، بالدان يف طمعت اليت
 وال هلا ابلنسبة االحتياطات مجيع فتتخذ حكماا،

. بلوماسيةد عالقات أية معها تنشأ أن يصح
 جبواز ولكن بالدان يدخلوا أن الدول هذه ولرعااي

 .سفرة ولكل فرد لكل خاصة وبتأشرية سفر
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 أن بجي مثالا  (إسرائيلـ)ك فعالا  احملاربة الدول :رابعها
 التصرفات لكافة أساساا  احلرب حالة معها تتخذ

 أكانت سواء فعلية حرب يف وإايها كأننا وتعامل
 من رعاايها مجيع ومينع. ال أم هدنة وبينها بيننا

 .البالد دخول

 من هو وما العسكرية، املعاهدات اباتا  منعاا  متنع - 186 املادة
 السياسية، كاملعاهدات هبا ملحق أو جنسها،

 عقد وجيوز. واملطارات القواعد أتجري فاقياتوات
 االقتصادية، واملعاهدات جوار، حسن معاهدات
 .اهلدنة ومعاهدات والثقافية، واملالية، والتجارية،

 اإلسالم، أساس غري على تقوم اليت املنظمات - 187 املادة
 للدولة جيوز ال اإلسالم، أحكام غري أحكام تطبيق أو
 هيئة مثل الدولية املنظماتك وذلك فيها، تشرتك أن

 ،الدويل النقد وصندوق الدولية، العدل وحمكمة األمم،
 اجلامعة مثل اإلقليمية وكاملنظمات .الدويل والبنك
 .العربية


