
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 واملسلمي  اإلسالم خدمة ف  املسلحة  القوات دور الستعادة الضرورية العوامل

  ودعمها،   ابكستان   على  فقط  يعتمد  واملنطقة  أفغانستان   يف  األمريكي  الوجود  فإن    املنطقة،  يف  املعادية  ابلقوى  يتعلق  فيما
ا  تدرك  وأمريكا   العمالء   لكسب  سياسة  وضعت  لذلك   الباكستانية،  املسلحة  القوات  دون   من أفغانستان   على   السيطرة  تستطيع  ل   أّن 

  ومن  والعسكريني، ابلسياسيني املستمرة الرمسية التصالت خالل من ذلك هلا حتقق وقد والعسكرية، السياسية الباكستانية القيادة يف
 هذه  يف  أمريكا   وجود  فإن    لذلك  للفساد،  قابلية  األكثر  أولئك  تستهدف  اليت  العسكري  التدريب  برامج  مثل   خارجية  عوامل  خالل
 . ابكستان  يف املخلصة القيادة وجدت إن  ساعات غضون  يف كنسه  ويسُهل اً هش   يزال ل املنطقة

ا  اّنيارها،  عوامل داخلها  يف  وحتمل  هشة،  قاعدة  على  تقف  فهي  اهلند،  أما  عدداً   فيها  أن    لدرجة  العصبية،  على تقوم  دولة  ألّن 
ا كما  اهلند،  عن لالنفصال تسعى اليت النفصالية، اجلماعات من ُُيصى ل   ول  اهلندوس، لغري والرخاء األمن توفري على قادرة غري  أّن 

 النفط  واحتياطيات  الغاز  من  ابلطاقة  تزويدها   يف  ابكستان   على  تعتمد  اهلندوسية   الدولة  أن    كما  الدنيا،   الطبقات  من   للهندوس  حىت
 .املوارد  هذه إىل وصوهلا وتسهيل ميةاإلسال البلدان  يف الضخمة

 إىل  الوصول   يف  ابكستان   على  تعتمد  املتحدة  فالولايت  بباكستان،  التحكم  إىل  املنطقة  يف  املتحدة  الولايت  اسرتاتيجية  هتدف
  ها وموقع   ابكستان   لقوةاً  نظر .  اهلند  قوة  وتعزيز  أفغانستان،  على  للسيطرة  ابكستان   على  وتعتمد  الوسطى،  آسيا  مجهورايت

 املنطقة   يف  قوة  قيام  فإن    وبذلك  اإلقليمية،  السياسة  يفرض  ُيكمها  ومن  احلقيقية،  اإلقليمية  القوة  منها  جعل  ذلك  فإن    السرتاتيجي
  آسيا   جنوب  يف للمسلمني  موحدة  قوة  فاإلسالم  جذري،  بشكل  املنطقة  معامل سيغري    الضيقة،  القومية  من  بدل  اإلسالم، أساس  على

 واهلند   نفسها،  اهلندوسية  الدولة  يف  يسكن  منهم  مليون   200الـ   يقرب  وما  مسلم،  مليار  نصف  من  أكثر  نهايسك  اليت  ووسطها،
 أن    كما  اإلسالمية،  البلدان  من  النفط  نقل  أجل  من  اهلادئ  واحمليط  العرب حبر  إىل  وحباجة  وابكستان،  بنغالدش  يف  ابملسلمني  مطو قة
 الدعوة   انتشرت  كذلك  اهلندوسية،   الدولة  يف  جندي  مليون   مقابل  ماليني،  ستة  من  قرتبي  تعدادها  اإلسالمية  لألمة  املشرتكة  القوات

 . وقوية متوفرة اإلسالمية البلدان  توحيد عوامل فإن   وابلتايل  كبري،  بشكل  وجنوهبا آسيا وسط يف اخلالفة إىل
 إىل   حباجة  أّنا   كما  أبواهبا،   على  مريكياأل  العدوان   ترفض  ممن  وهي  املنطقة،  يف  للمسلمني  املعادية  غري  الدول  من  العديد  هناك

 . اإلسالمية البلدان  يف الضخمة املوارد
 القوات   يفاً  ألف  304و   الحتياطيني،  مناً  ألف  513و  النظاميني،  اجلنود  مناً  ألف   617  هو  الباكستانية  املسلحة  القوات  تعداد

 من   ابكستان   سكان   أغلب  أن    مالحظة  وتنبغي  ريب،احل  التخطيط  شعبة  يف  السرتاتيجية  القوات  يفاً  ألف  20و  العسكرية،  شبه
 . حلظة  أي يف جتنيدهم ميكن - املاليني عشرات يتجاوزون  الذين - الذكور من كبري  عدد دو جو  يعين ام الشباب،

 اإلسالم  نور إىل الكفر ظلمات من البشرية إخراج  املسلحة القوات واجب
 خيتلف  وهو  اخلالفة،  دولة  يف  العسكرية  القيادة  توجه  نفسه  هو  -  اخلليفة  أي  -  املسلحة  للقوات  السياسية  القيادة  توج ه  إن  

  السياسية   أعماهلا  ومجيع  اإلعالم  ووسائل  خطاهبا  خالل  من  اخلالفة  دولة  وتركيز  احلالية،  ألمريكا  العميلة  القيادة  توجه  عن  جذرايً 
 : جيةاخلار  السياسة يف  رئيسة أهداف ثالثة حتقيق علىاً منصب   سيكون  والعسكرية

 الصلة ذات الشرعية  األحكام أساس على اإلسالمية البلدان  غري من فعال احملاربة الدول مع  اخلالفة تتعامل سوف: أوال



 من   تقلص   وسوف  وفلسطني،  كشمري  مثل   احملتلة،  اإلسالمية  األراضي  لتحرير  اإلسالمية  األمة  موارد  اخلالفة  دولة  رتسخ     سوف
 املماثلة(  العدوان   أعمال  من  ذلك  بغري  قامت  أو  املسلمني  حاربت   أو  إسالمية  بالدا  احتلت  ليتا  الدول  )وهي  املعادية  الدول  خطر

  السياسية  التصالت  مجيع  قطع  سيتم  كما  هلا،  التابعة  والقواعد  السفارات  إبغالق  اإلسالمية،  البلدان   يف  وجودها  إّناء  خالل  من
 من مزيدا وتستقطب  والسياسية العسكرية القيادة يف عمالءها خالهلا من نهىوت أتمر كانت  واليت فعال، احملاربة الدول مع والعسكرية

 املسجد   حترير  مع  حصل  كما  لتحقيقها،   عقود  عدة  األمر  استغرق  لو  حىت  الثوابت،  هذه  عن  تتنازل  ل  اخلالفة  دولة  إن .  العمالء
 . الصليبيني من األقصى

 العدوانية،   األعمال  من  ذلك  بغري  قامت  أو  إسالمية  أرضا  احتلت  اليت  الدول  وهي  احملاربة،  الكافرة  الدول  عدائية  مع  التعامل
  فعـالً  الستعمارية والدول معاهدات وبينها بيننا ليس اليت "الدول: 189 رقم املادة يف التحرير حلزب الدستور مقدمة يف ورد كما  فإن ه

  ول   هلا  ابلنسبة  الحتياطات  مجيع  فتتخذ  حكماً،  حماربة  لً دو   تعترب  كروسيا،  بالدان  يف  تطمع  اليت  والدول  وفرنسا  اأمريكو   لرتاكإجن
  ولكل   فرد لكل  خاصة  وبتأشرية  سفر  جبواز  ولكن  بالدان  يدخلوا  أن   الدول  هذه  ولرعااي  بلوماسية،د  عالقات  أية  معها  تنشأ  أن   يصح

  تُتخذ  أن   جيب   (إسرائيل)  مثل  فعالً   احملـاربة  الدول"  أن   ورد  الرابعة  الفقرة  يف  نفسها  املادة  ويف  فعاًل"،  حماربة  أصبحت  إذا  إل  سفرة،
 مجيع  ومُينع  ل،  أم  هدنة  وبينها  بيننا  أكانت  سواء  فعلية  حرب  يف  وإايها  كأننا  وتُعامل   العالقات  لكافة  أسـاسـاً   احلرب  حالة  معها

 . "البالد  دخول من رعاايها

 ا  واجب احلالية اإلسالمية  البلدان توحيد اخلالفة تعترب: اثنيا
 األوىل   الساعات  ومنذ  اإلسالم،  تطبيق  على  اخلليفة  تبايع  أن   كلها  األمة  وعلى  املسلمني،  جلميع  واحدة  دولة  اخلالفة  ةدول  إن 

 واحدة   خبزينة  واحدة،  مسلحة  قوات  بناء  سيتم  كما  سيبدأ،   املسلمني  بني  احلدود  حتطيم  أجل  من  العمل  فإن    اخلليفة  تنصيب  من
 تعبئة   على  الوحيد(  العاملي  اإلسالمي  )احلزب  التحرير  حزب  وسيعمل  املوارد،  واسعة  الغنية  األمة  هذه  يف  موحدين  ورعااي  للدولة،

 . اخلالفة دولة إىل لالنضمام البلدان  تلك يف الناس
  مقدمة   يف  ورد   وكما  املسلمني،  جلميع  واحدة  دولة  فهي  اخلالفة،  دولة  مناً  جزء  احلالية  اإلسالمي  العامل  يف  القائمة  الدول  تعترب

  واألمة،   الدولة  قبل  من  وتكون   وخارجياً،  داخلياً   األمة  شؤون   رعاية  هي  "السياسة:  فإن    181  رقم  املادة  يف  التحرير  حلزب  ورالدست
  "الدول :  الثالثة  الفقرة  يف  189  رقم  املادة  يف  وورد  الدولة"،  هبا  حتاسب  اليت  هي  واألمة  عملياً،  الرعاية  هذه  تباشر  اليت  هي  فالدولة
  من   معها  العالقات   تعترب  ول  اخلارجية،  العالقات  ضـمـن  تدخـل  فال  واحـدة،  بالد  يف  قائمة  كأّنا  تعترب  اإلسالمي  عـالـمال  يف  القـائـمـة
 . "ةواحد دولة يف كلها  لتوحيدها يُعمل أن  وجيب اخلارجية، السياسة

 احملاربة غري اإلسالمية غري الدول مع  عالقات اخلالفة دولة تقيم سوف: اثلثا
 دولة   قامت  كما  كله،  وللعامل  هلا  اإلسالم  محل  بغرض  احملاربة  غري  اإلسالمية  غري  الدول  مع  عالقات  اخلالفة  ولةد  تقيم   سوف

 املصريية  فالقضية...  واألمن  والزدهار  واملعرفة  العدل  وبسط  احلاكم  تنصيب  معايري  خالل  من  عام،  ألف  من  ألكثر  بذلك  اخلالفة
 على  اخلالفة  دولة  كانت  وقد  أبسره،  العامل  إىل  اإلسالم  رسالة  حبمل  للهداية  مجعاء  البشرية  قيادة  هي  (ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  رسول  )أمة  األمة  هلذه
 وقد   اإلنسان،  وضعها  اليت  احلكم  أنظمة  ظلم  من  الشعوب  وختليص  اإلسالم،  بنشر  استمرت  حيث  مجعاء،  للبشرية  منارة  العصور  مر

 جيوش  كانت  بل   اآلن،  الستعمارية  القوات  تفعل  كما  ك وتسف  تنهب  جيوشاً   تكن  مل  ألّنا  املسلمني؛  جبيوش  الشعوب  رحبت
  كما   عليهم،  عمليا  اإلسالم  تطبيق  جمرد  من  اإلسالم  الناس  اعتنق  وقد  عاليا،  وتعاىل  سبحانه  هللا  كلمة  لرفع  سعوا  صاحلني  جماهدين



 لإلسالم،   تقبال   األكثر  البلدان   ستقصد  اخلالفة  دولة  فإن    ابلتايل .  ابإلسالم  البالد  هلذه  األوىل   الفتوحات  يف  أجدادان  مع  حصل
  الرأمسالية  ظلم  لفضح  العالقات  هذه  الدولة  تستخدم  وسوف  جوار،  وحسناً  وثقافي  وجتارايً   اقتصادايً   معها  العالقات  وتقوي

 وتسمح  عملية،   بطريقة  اإلسالم  اخلالفة  دولة  وستعرض  العامل،  أحناء  مجيع  يف  البشرية  بشقاء  تسببت  يتال  وجشعها  واضطهادها
  اإلسالم،  لدخول  الشعوب لدعوة مقدمة هو هذا  كل.  أبنفسهم اإلسالم عدل  ليلمسوا ذمة وأهل كمستأمنني  فيها ابلعيش جانبلأل

 مساكنها،   يف  الشعوب  على هجوما  ليس  فاجلهاد  اإلسالم،  أمام  البالد  لفتح  املادية  احلواجز  إلزالة  اجلهاد  اخلالفة  دولة  على  فإن    وإل
 مجيع   يف  للجهاد   مميزة  مسة  وهذه  ابملدنيني،  الضرر  إحلاق  متنع  صارمة  إسالمية  أحكام  لوجود  املسلحة؛  تالقوا  ضد  يكون   القتال  بل

 . العصور خمتلف يف اخلالفة توسع فرتات

 مبناورات  تقوم  وسوف  أمجع،  وللعامل  هلا  اإلسالمية  الدعوة  محل  بغرض  املعادية  غري  الدول  مع  عالقات  اخلالفة  دولة  تقيم   سوف
 حلزب  الدستور  مقدمة  يف  ورد  الدولية،  الساحة  على  سياسية  أعمال  اختاذ  خالل  من  وإضعافهم  أعدائها  عزل  جلأ  من  سياسية
  وإخفاء   األعمال  إعالن   يف  تكمن  فيها  والقوة  اخلارجية،  السياسة  يف  ضرورية  السياسية  "املناورات:  184  رقم  املادة  يف  التحرير

 والدأب  أحكامه،   تطبيق  وإحسان   دولته،  شخصية  قوة  يف  اإلسالم  هي  لألمة  سيةالسيا  "القضية:  187  رقم  املادة  ويف  ،األهداف"
  معاهدات   أو  جتارية،  معاهدات  أو  اقتصادية،  معاهدات  وبينها  بيننا  اليت  "الدول:  189  رقم  املادة  ويف  ،العامل"  إىل  دعوته  محل  على

 إىل  حاجة  دون   ابهلوية  البالد   دخول  يف  احلق  ولرعاايها.  املعاهدات   عليه  تنص  ما  َوْفقَ   تعامل  ثقافية،  معاهدات  أو  جوار،  حسن
 حمدودة   معها  والتجارية  القتصادية  العالقات  وتكون .  فعالً   ابملثل  املعاملة  شرط  على  ذلك،  على  تنص  املعاهدة  كانت  إذا  سفر  جواز

 . تقويتها" إىل يؤدي ل ومما ضرورية، تكون  أن  على معينة وصفات معينة، أبشياء

 بنفسه املسلحة القوات اخلليفة يقود

 ابملناورات   وسيقوم  العسكرية،  واألصول  السياسية  الرؤية  بني  موحد  تزاوج  يف  املسلحة،  القوات  بنفسه  اخلليفة  يقود  سوف
  للتهديدات اً  وفق   املسلحة  القوات  نشر  يتم  سوف  فإن ه  لذلك  وإضعافهم،  الدولة  أعداء  عزل  أجل  من  الدولية  الساحة  على  السياسية
  واسعة،   رؤية  اذ  جيعله  اً سياسي    دولة  رجل  اخلليفة  كون   فإن    ذلك  على  عالوة  أمريكا،  ختدم  خمططات  لتنفيذ  وليس  حلقيقيةا  اخلارجية
 . العسكرية القدرة لزايدة سياسية أساليب استخدام إىل وسيدفعه

 رئيس   يعني    الذي  وهو  جليش،ا  قائد  هو  "اخلليفة:  65  رقم  املادة  يف  اخلالفة  لدولة  التحرير   حزب   أعد ه  الذي   الدستور   يف  جاء
 يف   الشخص  تعيني  وأما.  ألويته  وأمراء  قواده  فيعينهم  اجليش  رتب   ابقي  أما.  قائداً   فرقة  ولكل  أمرياً   لواء  لكل  يعني    الذي  وهو  األركان،
  ولكن   سلم،م  كل  على  فرض  "اجلهاد:  املادة  هذه  شرح  يف  وورد  األركان"،  رئيس  ويعينه  احلربية  ثقافته  درجة  حسب  فيكون   األركان 

 إطالعه  حتت   جائز  ذلك  فإن   به،  يقوم  أن   عليه  فرض  فيما  عنه  يقوم  من  اخلليفة  إانبة  أما.  غري   ليس  للخليفة  هو  إمنا  اجلهاد  َتويل  
  نص ت   فقد  املسلحة  القوات  بنشر   يتعلق  وفيما  إشرافه"،  غري  ومن  إطالعه،  دون   الستقالل  مع   مطلق  بشكل  جائزاً   وليس  وإبشرافه،

  يف   املعسكرات  هذه  بعض  توضع  أن   جيب  أن ه  إل.  خاصة  معسكرات  يف   يوضع  واحداً   جيشاً   كله  اجليشُ   "جُيعل  على  66  رقم  املادة
 هذه   وتنظم.  ضاربة  قوات  تكون   دائمياً   تنقالً   متنقلة  معسكرات  بعضها  وجيعل  السرتاتيجية،  األمكنة  يف  وبعضها  الولايت،  خمتلف

  مثاًل،   الثالث اجليش  األول،  اجليش فيقال  رقم  هلا  ويوضع  جيش،  اسم  منها   جمموعة  لك   على  يطلق  متعددة  جمموعات  يف  املعسكرات
  املباحات   من  تكون   أن   إم ا  الرتتيبات،  "هذه:  املادة  شرح  يف   ورد  وقد  العمالت"،   من  عمالة  أو  الولايت  من  ولية  ابسم  ُتسمى  أو

 إل  الواجب  يتم  ل  )ما  ابب  من  تكون   أن   وإما  واجتهاده،  ليفةاخل  لرأي  فترتك  معينة،  أبرقام  أو  الولايت،  أبمساء  اجليوش  كتسمية



 السرتاتيجية   األمكنة  يف  معسكرات  يف  اجليش  ووضع  الثغور،  يف  اجليش  كرتتيبات  البالد،  حلماية  منها  بد  ل  تكون   كأن   (،...به
 . ذلك" وحنو... البالد حلماية

 املسلحة  القوات على اإلنفاق
 الصحة  على  التقليدي  اإلنفاق  بني  احلقيقي  غري  التعارض  ستنهي اخلالفة  دولة  فإن    املسلحة،  اتالقو   على  ابإلنفاق  يتعلق  فيما

 الضخمة   العائدات   اخلالفة  دولة  وستسخر  رأمساليا،  ول  اشرتاكيا  اقتصادا  ليس  اخلالفة  دولة  فاقتصاد  الدفاع،  على  واإلنفاق  والتعليم
  وفقا   اإليرادات  هيكلة  الدولة  ستعيد  كما  عليها،  اإلنفاق  الدولة  على  يتعني  اليت  الواجبات  مجيع  على  اإلنفاق  أجل   من  املال  لبيت

  فدولة   األخرى،  العامل  دول  على  والتكنولوجي  العسكري  للتفوق  متطلب  وهو  التصنيع،  عجلة   تسريع  أجل  من  ةيالشرع  لألحكام
  اآللت، وتصنيع واسع نطاق على البناء ومثل احلكومية والشركات الطاقة مثل العامة املمتلكات من ضخمة عائدات ستول د اخلالفة

 القروض  دفع   اخلالفة  دولة  ترفض  وسوف  القتصادي،  النشاط  خنقت  اليت  واملبيعات  الدخل  ضريبة  وتلغي  واخلراج،  الزكاة  وستجمع
 الفائدة بسبب عدة مرات القروض دفع ت  قد أن ه العلم مع ابكستان، نفقات ثلث من أكثر أتكل واليت وغريهم، للمستعمرين الربوية
  القرتاض   إىل   تلجأ  أو  املسلمني  أمام  التربع  ابب  الدولة  تفتح  فسوف  ابلتزاماهتا،  للوفاء  كافية  غري   اإليرادات  تلك  كانت  وإذا   ،الربوية
  ساسية األ حاجاهتم  عن  يزيد  ما  ميلكون   الذين  من  املسلمني  من  األغنياء  على  الطارئة  الضرائب  فرض  إىل  أو  ربوية،  فائدة  بدون   منهم

 . ابملعروف والكمالية
 تنشيط  ذلك  شأن   ومن  التكنولوجي،  البتكار  إىل  ابلتصنيع   يدفع  املسلحة  القوات  تفو ق  مفهوم  فإن    ذلك،  على  عالوة

  كانت   فقد  املاضي،  يف  أما.  نفسها  أمريكا  ذلك  يف  مبا  الغربية،  الدول  عند   احلايل  العصر  يف  مالحظة  الظاهرة  وهذه  برمته،  القتصاد
 البحرية  والقدرة  األسلحة  وصناعة  العلمية   واملعرفة  التكنولوجية  التنمية  جمال   يف  منازع   دون   العاملي  املستوى  على  رائدة  خلالفةا   دولة

  يف   رائدة  كدولة   األوىل   سريهتا  اخلالفة  دولة  وستعيد  منافستها،  من  تقرتب  دولة  أي  تربز  أن   قبل  عديدة،  لقرون   ذلك  واستمر  والربية،
 العتماد  إيقاف   أجل   من  يبذل  سوف  جهدا  فإن    ابلتايل  مجعاء،  البشرية  إىل  اإلسالم  حلمل  اجلاد  ابلعمل  هللا،  شاء   إن   املستقبل

 .والتكنولوجي العلمي البحث فنون  وتقوية التصنيع تقوية على والرتكيز الغرب على التكنولوجي
 والتجهيزات  واملعدات  األسـلحـة  اجليش  لدى  تتوفـر  أن   "جيـب:  69  رقم   املادة  يف   التحرير   حزب  أعده   الذي  الدستور   يف   ورد

  َما   ََلُم    َوَأِعدُّوا﴿:  تعاىل  قوله  املادة  هذه  شرح  يف  وورد  إسالمياً"،  جيشاً   بوصفه  مبهمته  القيام   من  متكنه  اليت  واملهمات  واللوازم
َتَطع ُتم   َي لِ   رََِبطِ   َوِمن   قُ وَّة    ِمن    اس   للقتال   فاإلعداد  ،﴾ يَ ع َلُمُهم    اّللَُّ   تَ ع َلُموَِنُمُ   الَ   ُدوِِنِم   ِمن    َوآَخرِينَ   َعُدوَُّكم  وَ   اّللَِّ   َعُدوَّ   ِبهِ   تُ ر ِهُبونَ   اخل 

  عل ة   ﴾تُ ر ِهُبونَ ﴿:  تعاىل   فقوله  الرعية،  من  املنافقني  ويرهب  األعداء،  يرهب  بشكل  ظاهراً   اإلعداد  هذا  يكون   أن   وجيب  فرض،
  هنا   ومن  املنافقني؛   وإرهاب  العدو  إرهاب  وهي  أجلها،  من  شرع  اليت  العلة  فيه  تحتقق   إذا  إل  اتماً   اإلعداد  يكون   ول  لإلعداد،

  يكون  حىت  أوىل  ابب  ومن،  العدو   إرهاب  يوجد  حىت  للجيش  التجهيزات  وسائر  واملهمات  واملعدات  األسلحة  توفري  فرضية  جاءت
 . اإلسالم دعوة لنشر اجلهاد وهي مبهمته القيام على قادراً  اجليش

 املسلحة  القوات  تدريب
فيما يتعلق بتدريب القوات املسلحة، فإن  دولة اخلالفة سوف تسعى لتكون الدولة الرائدة يف العامل حلمل اإلسالم إىل البشرية 
الضروري   اإلسالمي  وابلوعي  العسكرية،  ابخلربة  وتزو ده  مهاراته،  من  وترفع  جيشها،  ستطور  ا  فإّن  لذلك  األول،  اليوم  منذ  مجعاء 

 الصحيح يف املعارك لتحقيق النصر وفتح البالد لإلسالم وعدله، وبرانمج التدريب ل يعتمد على مدربني أجانب منإلجياد احلافز  
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 على  التعرف  من  الغرب  ومتكني  األجنبية،  القوى  من  اخلوف  لغرس  التدريبات  هذه  مثل  يستغلون   الذين  من  معادية،  دول
  أن    املسلحة  القوات  صفوف  مجيع  يف  واضحا  يكون   أن   جيب  فإن ه   يلوابلتا  املسلمون،  يستخدمها  اليت   العسكرية  األساليب

 واخلالفة  مجعاء،  للبشرية  رمحة  اإلسالم  بل  مواردهم،  وّنب  املدنيني  لذبح  ليست  وهي  استعمارية،  قوة  ليست  اخلالفة  دولة
 دعت   املضطهدة  الشعوب  أن   ريخالتا  يف  ورد  فقد  الواقع  ويف  رعاايها،  تؤمن  كما  تفتحها   اليت   األراضي  يف  الرعااي  بتأمني  تقوم

 . وعدل  مساحة من به تتحلى ملا وحكمها؛ حتريرها على لتقدم املسلمني جيوش
 على  العايل  العسكري  التعليم  للجيش  يُوفر  أن   "جيب:  67  رقم  املادة   يف  التحرير   حزب   أعد ه  الذي   الدستور   يف   ورد  لقد

 من   متكنه  إسالمية  ثقافة  اجليش  يف  شخص  كل  يُثقف  وأن   ع،املستطا   بقدر  لديه  الفكري  املستوى   يُرفع  وأن   مستوى،  أرفع
 من  كاف    عدد   معسكر  كل  يف  يكون   أن   "جيب:  68  رقم  املادة  يف  أيضا  ذُكر  وقد  إمجايل"،   بشكل  ولو  اإلسالم  على  الوعي

 هؤلء  عام  بشكل  اجليش  يف  يوفر  وأن   املعارك،  وتوجيه  اخلطط  رسم  يف  واخلربة  العالية  العسكرية  املعرفة  لديهم  الذين  األركان 
 . مستطاع"  عدد أبوفر األركان 

 َبلرجال  املسلحة القوات تزويد
  متي زت   وقد  مجعاء، البشرية إىل  اإلسالم  حتمل  وأمة  جهاد   أمة  هي األمة  فإن    ابلرجال،  املسلحة  القوات  بتزويد  يتعلق  فيما

 كما  شرعيا،  واجبا  بوصفه  اخلط  هذا  ىعل  أبسره  اجملتمع  يكون   وسوف  الشعوب،  رقاب  عن  والستبداد  الظلم  لرفع  بسعيها
 إجباري،  اجلندية  على  والتدريب  املسلمني،  على  فرض  "اجلهاد:  62  رقم  املادة  يف  التحرير  حزب  أعد ه  الذي  الدستور  يف  ورد

 فرض  فهو  التجنيد  وأما .  للجهاد   استعداداً   اجلندية  على  يتدرب  أن   عليه  فرض  عمره من  عشرة  اخلامسة يبلغ  مسلم  رجل  فكل
 السالح  محل  على  القادرين  مجيع  وهم  احتياطي،  قسم:  قسمان   "اجليش  :على  63  رقم  املادة  نص ت  وكذلك  الكفاية"،  على
 . كاملوظفني"   الدولة ميزانية يف رواتب هلم  ختصص اجلندية، يف دائم وقسم. املسلمني من
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