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كتابَمفتوحَمنَحزبَالتحريرَإىلَ :
َرئيسَمجهوريةَالسودانَ .َحكومةَالسودانَ .َرئيسَاجمللسَالوطينَالسوداينَوأعضائهَ .َالشعبَالسوداينَاملسلمَ .َاملسلمنيَيفَالعاملَأمجعَ .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد،
إن حزب َالتحرير اطلع على "مشروع دستور مجهورية
السودان سنة ١99٨م" الذي أجازه اجمللس الوطين السوداين
بتاريخ  ٣0من ذي القعدة ١4١٨ه املوافق  ٢٨آذار/مارس
١99٨م ،وقد درسه من وجهة النظر اإلسالمية ،على ضوء
األحكام الشرعية ،ليقف على واقعه أهو إسالمي ،أم غري
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إسالمي ،وابلتايل للحكم على واقع الدولة اليت تتبناه وتطبقه
ليبي ذلك للمسلمي كي
أهي دولة إسالمية ،أم غري إسالميةِّ ،
يدركوا الواقع ويقفوا من هذا الدستور ومن الدولة اليت تتبناه
املوقف الذي يوجبه الشرع.
وقد قام حزبَالتحرير بذلك بوصفه حزابا إسالمي ا عاملي ا،
يقوم على العقيدة اإلسالمية ،وما انبثق عنها من أحكام شرعية،
ويعمل سياسيا الستئناف احلياة اإلسالمية ،عن طريق إقامة
اخلالفة ،ونصب خليفة ،يبايع على كتاب هللا وسنة رسوله،
ِ
وحد املسلمي والكياانت القائمة يف العامل
ليحكم مبا أنزل هللا ،وي ّ
اإلسالمي يف دولة اخلالفة ،وخيلِّصهم من أنظمة الكفر وأفكاره،
ومن هيمنة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغريها من دول الكفر
واالستعمار ،وليقضي على الكيان اليهودي ،ويستأصله من
جذوره ابجلهاد ،وليحمل اإلسالم رسالة هدى ونور إىل العامل
أمجع ابلدعوة واجلهاد.
وحزب َالتحرير هذا يعمل يف السودان بوصفه بلدا
إسالميا ،كما يعمل يف غريه من بلدان العامل اإلسالمي ،مبا فيه
بلدان العامل العريب.
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لذلك كان من الطبيعي أن يتصدى حزب َالتحرير
لدراسة مشروع الدستور هذا ،خاصة وأن احلزب قوام على فكر
اجملتمع وحسه يف العامل اإلسالمي ،ويعمل على حتويله إىل جمتمع
إسالمي ،تتوحد فيه األفكار واملشاعر واألنظمة ،أبفكار اإلسالم
ومشاعره وأنظمته.
وبدراسة مشروع الدستور هذا تبي أنه غري مبين على
العقيدة اإلسالمية ،وال مأخوذ من األحكام الشرعية ،إذ ف ِقدت
فيه أية إشارة إىل العقيدة اإلسالمية ،أو األحكام الشرعية ،أو
احلالل واحلرام.
وتبي أنه دستور مبين على األفكار الغربية ،وأن أكثر مواده
مأخوذة من األنظمة الغربية ومن القواني الغربية ،اليت و ِضعت
على أساس عقيدة فصل الدين عن احلياة ،واليت هي عقيدة
كفر.
وبناءا على هذا يكون مشروع الدستور هذا غري إسالمي،
وتكون الدولة اليت تتبناه وتطبقه دولة غري إسالمية .وبيان ذلك
تفصيليا فيما يلي:
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، حنن شعب السودان..." : ورد يف افتتاحية الدستور- ١
، وبدفع ثورة اإلنقاذ الوطين املتجدد، وبعربة التاريخ،بتوفيق هللا
 هذا،"...قد وضعنا ألنفسنا هذا الدستور نظاما للحياة العامة
،النص يعين أن الشعب السوداين هو الذي وضع هذا الدستور
 ويعين أن السيادة للشعب وليست،وأنه دستور من وضع البشر
 ألن، وهذا مناقض للحكم الشرعي كل املناقضة.للشرع
 ويوجب. وال لألمة،اإلسالم جيعل السيادة للشرع وليس للشعب
 وال جيوز أن،أن يكون الدستور مأخوذا مما أنزله هللا على رسوله
    : قال تعاىل.يكون من وضع البشر
   : َوقال    
          
          

: وقال     : وقال
    : وقال     
  

           

َََوحدََحدودا، «إِنََهللاََفـرضََفـرائِضََفالَتضيِعوها:  وقال
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يفَ
فال َتـ ْعتدوها َوحرمَ َأ ْشياءَ َفال َتـ ْنـت ِهكوها» وقال« :م َْن َأ ْحدثَ َِ َْ
أ ْم ِرنََهذاَماَل ْيسََ ِم ْنهََفـهوََردَ».

وبناء على كل ذلك فإن هذا النص الوارد يف االفتتاحية
يبي أن هذا الدستور هو من وضع البشر وأنه دستور غري
إسالمي.
 -٢مل يبي الدستور ه ِوية الدولة يف السودان أهي إسالمية
أم علمانية ،كما أنه مل حيدد دين الدولة .وما ورد يف املادة رقم
 ١من قول" :واإلسالم دين غالبية السكان" هو وصف لدين
غالبية السكان يف السودان ،وليس وصف ا لدين الدولة يف
السودان ،وال هلويتها ،وال لدين رئيسها.
وهذا التهرب من حتديد هوية الدولة ،ومن حتديد دينها هو
إلظهار أن الدولة يف السودان دولة غري إسالمية رغم أن دين
غالبية سكاهنا هو اإلسالم ،إرضاءا للقلة القليلة من سكان
السودان غري املسلمي ،وألحزاب املعارضة اليسارية والعلمانية،
وللدول الغربية الكافرة ،اليت تعادي اإلسالم وتعمل للحيلولة
دون قيام الدولة اإلسالمية ،وتلبية لفكرة التعددية غري
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اإلسالمية ،سواء أكانت هذه التعددية حزبية أم دينية ،اليت
يعمل الغرب الكافر على فرضها على الدول يف العامل اإلسالمي
ومنه دول العامل العريب إلبعاد اإلسالم  -بوصفه نظاما للحياة -
عن الدولة واجملتمع.
 -٣املادة رقم  ٢حتدد شكل احلكم يف السودان أبنه نظام
مجهوري احتادي حيث تقول" :السودان مجهورية احتادية ،حتكم
يف سلطاهنا األعلى على أساس النظام االحتادي "...والنظام
اجلمهوري االحتادي وهو نظام غري إسالمي ،وهو من أنظمة
الغرب القائمة على عقيدة فصل الدين عن احلياة ،وأن اإلنسان
هو الذي يضع نظامه بنفسه ،وليس للدين أية عالقة حبياته،
وهو خيتلف عن شكل نظام احلكم يف اإلسالم ،إذ إن شكل
نظام احلكم يف اإلسالم هو نظام خالفة ،يقوم على العقيدة
اإلسالمية ،وعلى األحكام الشرعية ،والسيادة فيه للشرع وليست
للشعب وال لألمة ،وال ميلك اخلليفة فيه حق التشريع ،فاملشرع
هو هللا سبحانه ،وإمنا ميلك أن يتبىن أحكام ا للدستور والقانون
من كتاب هللا وسنة رسوله ،ومما أرشدا إليه من قياس وإمجاع
صحابة.
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أما كون شكل احلكم يف اإلسالم هو نظام خالفة وأن
طريقة تنصيب اخلليفة هي البيعة فلقول الرسول « :وم َْنَ
يف َعن ِق َِه َبـيـعةَ َماتَ َميـتةَ َج ِ
اهلِيةَ» ولقوله« :ستكونََ
ماتَ َول ْيسَ َِ َ
ْ
ْ
خلفاءَ َفـت ْكثـرَ«َ ،قالواَ :فما ََتْمرن؟ َقالَ«َ :فوا َبِبـ ْيـع َِة َ ْاْلوِلَ،
ني َفاقْـتـلوا َ ْاْلخرَ َ ِم ْنـهما«
ف ْاْلوَِل» ولقوله« :إِذا َبويِعَ َ ِِللِيفتـ ْ َِ
ولقولهَ « :وم َْنََبيعََإِماماََفأ ْعطاهََص ْفقةََي ِد َِهَوَثرةََقـ ْلبِ َِهَفـلْي ِط ْعهََإِ َِنَ
ِ
صبوا خلفاء عن طريق
ْ
استطاعَ» .كما أن اخللفاء الراشدين قد ن ّ
البيعة ،ومت ذلك إبمجاع الصحابة.
وعلى ذلك فال جيوز مطلقا أن يقال" :إن نظام اإلسالم
نظام مجهوري" أو أن يقال" :اجلمهورية اإلسالمية" لوجود
التناقض الكبري بي النظامي يف األساس الذي يقوم عليه كل
منهما ،ولوجود االختالف بينهما يف األصل والتفاصيل.
وكما أن نظام احلكم يف اإلسالم ليس مجهوريا فإنه كذلك
ليس احتاديا :تنفصل أقاليمه ابالستقالل الذايت ،وتتحد يف
احلكم العام ،بل هو نظام وحدة :تتساوى فيه اخلرطوم ابلقاهرة،
ومراكش بطهران ،ودمشق إبسطنبول ،والقدس مبكة إذا كانت
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عاصمة الدولة اإلسالمية القاهرة ،أو دمشق ،أو بغداد ،أو
إسطنبول .وتعترب مالية األقاليم كلها مالية واحدة ،وميزانية
واحدة تنفق على مصاحل الرعية كلها ،بغض النظر عن مقدار
اجلباية يف كل والية .فلو أن والية مجعت ضعف حاجاهتا فإنه
ينفق عليها بقدر حاجاهتا ال بقدر جبايتها ،ولو أن والية مل
تسدد جبايتها حاجاهتا فإنه ال ينظر إىل ذلك ،وينفق عليها من
امليزانية العامة بقدر حاجاهتا.
وهو فوق ذلك مركزي يف احلكم ،حيصر السلطة العليا يف
املركز العام ،وجيعل له اهليمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء
الدولة ،وال يسمح ابالستقالل ألي جزء منه ،كي ال تتفكك
أجزاء الدولة ،واخلليفة هو الذي يعي القواد والوالة واحلكام
واملسؤولي عن املالية واالقتصاد ،وهو الذي يوِّيل كل من عمله
يكون حكما ،كما كان احلال أيم رسول هللا  ،وأيم اخللفاء
الراشدين من بعده .وقد جاءت األحاديث موجبة وحدة الدولة
وحمرمة تعددها ،قال رسول هللا « :م َن َأَتك َم َوأ ْمرك َم َ ِ
مجيعََ
ْ
ْ
ْ
على َرجلَ َو ِ
احدَ َي ِريدَ َأ َْن َيشقَ َعصاك َْم َأ َْو َيـف ِرقَ َمجاعتك َْمَ
فاقْـتـلوهَ» وقالَ ...« :وم َْن ََبيعَ َإِماماَ َفأ ْعطاهَ َص ْفقةَ َي ِد َِه َوَثرةََ
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ِ ِ ِ
ض ِربوا َعنقََ
استطاعَ ،فِإ َْن َجاءَ َآخرَ َيـنا ِزعهَ َفا ْ
قـ ْلبِ َه َفـلْيط ْعهَ َإِ َن َ ْ
نيَفاقْـتـلواَ ْاْلخرََ ِم ْنـهما«.
اْلخ َِر» وقال« :إِذاَبويِعََ ِِللِيفتـ ْ َِ

مما تقدم يتبي أن النظام اجلمهوري االحتادي ليس نظام ا
إسالميا ،وال ميت إىل اإلسالم بصلة .وهو من أشكال احلكم
الغربية.
 -4املادة رقم  4املتعلقة ابحلاكمية والسيادة ،واليت تنص
على أن "احلاكمية يف الدولة هلل خالق البشر ،والسيادة فيها
لشعب السودان املستخلف "...هذه املادة ينقض بعضها
بعض ا ،فكون احلاكمية هلل سبحانه يعين أن هللا هو املشرع وليس
األمة ،وكون السيادة لشعب السودان يعين أن شعب
الشعب أو ّ
السودان هو املشرع وليس هللا وهذا واضح التناقض ،والنص يف
هذه املادة على أن "احلاكمية هلل" هو نص ال واقع له وال
مضمون يف هذا الدستور ،وما ورد يف رقم ١من املادة  ٦٧من
نص "يقوم جملس وطين منتخب يتوىل سلطة التشريع" ألسطع
دليل على أهنم مل جيعلوا احلاكمية هلل وإمنا جعلوها للبشر .وإن
نص املادة  ٦٧ينفي أن تكون احلاكمية هلل ويثبت أهنا للبشر
1٤

ويدل على أن هذا الدستور هو دستور غري إسالمي ،وأن الدولة
اليت تطبقه ليست دولة إسالمية.
 -5املادة رقم  ٦نصت على أن "الوطن توحده روح الوالء
تصافيا بي أهله كافة وتعاوانا على اقتسام السلطات والثروات
القومية "...وهذه املادة فيها أمران:
أ-مل حتدد املادة ملن يكون الوالء ،أهو هلل ،أم للوطن ،أم
للدولة .وتركته دون حتديد .وهذا الدستور يربز على كثري من
مواده الغموض واإلهبام يف الصياغة ،ما جيعل األمور مائعة وغري
حمددة وال منضبطة ،وجيعل العقول تتيه يف فهم املقصود منها،
حبيث يفسرها كل إنسان كما يهوى ويرضى.
ب -تفيد املادة أن الدولة ليست فريق ا واحدا ،وأهنا أكثر
من فريق ،وتنفي وحدة الدولة .وهي أيض ا تبيح أن يكون
حيرم أن يكون الكافر
حاكمها غري مسلم ،مع أن اإلسالم ّ
حاكما للمسلمي ،قال تعاىل     :
.  
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 -٦املادة رقم  ٧جاء فيها" :الدفاع عن الوطن شرف
واجلهاد يف سبيله واجب ،"...اجلهاد ال يكون إال يف سبيل هللا
إلعالء كلمة هللا .وقد أمر هللا املسلمي ابلدفاع عن األرض
اإلسالمية حلمايتها ودفع األعداء الكفار عنها.
 -٧املادة رقم  ٨جاء فيها" :تدفع الدولة منو االقتصاد
القومي ،وهتديه ابلتخطيط على أساس العمل واإلنتاج والسوق
احلر ،"...التعبري يف هذه املادة بـ ـ ــ"السوق احلر" يعين أن السودان
يتبىن يف الناحية االقتصادية النظام الرأمسايل العفن ،الذي يتناقض
مع النظام االقتصادي يف اإلسالم ،وهو يقوم على النفعية،
واستغالل الشعوب ،وهنب ثرواهتا ،وهو ما تعمل أمريكا والدول
الغربية الكافرة على جعله مسيطرا على العامل اإلسالمي وعلى ما
يطلقون عليه :العامل الثالث أو العامل املتخلف ،لتبقى أمريكا
والدول الغربية مسيطرة عليه ،وانهبة لثرواته .وهو تعبري استعيض
به عن التعبري ابلنظام "الرأمسايل" بعد أن ابن فساد هذا النظام
وأزكمت رائحته األنوف ،وظهر مدى فظاعته وجشعه وهنبه
لثروات الشعوب.
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 -٨املادة رقم  ١٢ورد فيها "...كما تعمل الدولة على
تشجيع الفنون أبنواعها "...وهذا النص يشمل مجيع الفنون
كالرقص والغناء واملوسيقى والتمثيل والرسم والتصوير والنحت،
حمرمة كانت يف اإلسالم أو مباحة ،ألن النص على تشجيع
الفنون أبنواعها دون أن يقيدها بكوهنا مباحة أو حمرمة جيعله
شامالا لكل الفنون ،مباحة كانت أو حمرمة .وهذا يعين أن
الدولة يف السودان تعمل على تشجيع الفنون ولو كانت حمرمة
شرعا ،وهذا يؤكد أن الدولة السودانية ليست دولة إسالمية.
 -9املادة رقم  ١٧اليت تتعلق ابلسياسة اخلارجية نصها
مأخوذ من ميثاق األمم املتحدة ،وهو امليثاق الذي تتخذ منه
أمريكا والدول الغربية الكافرة أداة لفرض هيمنتها على دول
العامل اإلسالمي ،ودول ما يسمونه ابلعامل الثالث أو العامل
املتخلف .وهو ميثاق يتناقض مع أحكام اإلسالم وهو ميثاق
ب لنظام كفر،
وتبين دولة السودان هلذا امليثاق هو ت نّ
كفرّ ،
وخضوع ألوامر الدول الكافرة ،ومسامهة بتثبيت ميثاق الكفر
هذا .فالسلم العاملي واألمن العاملي ،وفض املنازعات ابحلسىن،
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واحرتام حقوق اإلنسان ،واحلريت ،وحوار املذاهب واألدين
واحلضارات ،ومتكي النظم العاملية ...كل هذه التعابري وضعت
لتمكي أمريكا والدول الغربية من التدخل يف شؤون الدول
األخرى لفرض اهليمنة عليها ،وهنب ثرواهتا ،واختاذها سوقا
لصناعاهتا ومنتجاهتا ،ولضرب اإلسالم وحماربته بوصفه نظام ا
للدولة واجملتمع كي ال يعود إىل احلياة .وحنن نشاهد ذلك
بشكل واضح على أرض الواقع.
ولو كانت الدولة يف السودان دولة إسالمية ملا تبنت هذا
امليثاق ،ولعملت على هدمه ،وعلى مجع العامل على ميثاق
مأخوذ من كتاب هللا وسنة رسوله.
 – ١0املادة رقم  ٢0تنص على أن "لكل إنسان احلق يف
احلياة واحلرية" ،ولفظ (احلرية) يف هذه املادة يشمل احلرية مبعىن
"عدم االسرتقاق" ،ويشمل احلرية مبعناها "الدميقراطي" سواء
كانت حرية االعتقاد ،أو حرية التملك أو احلرية الشخصية.
وهذه احلرية مبعناها الدميقراطي تتناقض مع أحكام اإلسالم
تناقض ا كلي ا ،ألن املسلم ليس حرا يف عقيدته ،فال جيوز له أن
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يرتك عقيدة اإلسالم ،ويصبح يهوديا أو نصراني ا ،أو علماني ا ،أو
ال ديني ا .واملسلم الذي يرتك عقيدة اإلسالم يستتاب ،فإن مل
يرجع إىل اإلسالم يقتل ،لقول الرسول « :م َْن َبدلَ َ ِدينهََ
فاقْـتـلوهَ» .كذلك فإن املسلم مقيد يف متلكه للمال ابألحكام
الشرعية ،فال جيوز له أن يتملك عن طريق الراب أو االحتكار أو
حيرمها اإلسالم،
القمار أو السرقة ،أو عن طريق األعمال اليت ّ
وذلك على عكس النظام الدميقراطي الرأمسايل الذي يبيح
لإلنسان أن يتملك بشىت طرق التملك.
وكذلك ال توجد يف اإلسالم حرية شخصية للمسلم ابملعىن
الدميقراطي ،واملسلم مقيد يف مجيع تصرفاته أبحكام اإلسالم،
فال جيوز له أن يزين ،أو أن يشرب اخلمر ،أو أن يقوم أبي عمل
حمرم ،كما هو احلال يف النظام الدميقراطي.
 -١١املادة رقم  ٢١ورد فيها " ...والسودانيون متساوون
يف احلقوق والواجبات يف وطائف احلياة العامة ،وال جيوز التمييز
فقط بسبب العنصر أو اجلنس أو امللة الدينية ،وهم متساوون يف
األهلية للوظيفة العامة ،"...نص هذه املادة يعين أنه جيوز لغري
19

املسلم أن يكون رئيس ا للدولة يف السودان أو حاكم ا فيها ،وهذا
يتناقض مع أحكام اإلسالم كل التناقض ،فاحلكم الشرعي ال
جييز أن يكون الكافر حاكم ا للمسلمي .قال تعاىل :
وتبين جواز جعل
ّ .      
الكافر حاكم ا لدولة السودان دليل واضح على أن دولة السودان
ليست دولة إسالمية.
 -١٢املادة رقم  ٢4تنص على أن "لكل إنسان احلق يف
حرية الوجدان والعقيدة الدينية" وهذا النص يعين أن لكل
إنسان ،مسلما كان أو غري مسلم ،احلق يف أن يكون حرا يف
عقيدته الدينية ،فيعتقد العقيدة اليت يريدها ،أي أنه حيق للمسلم
أن يتخلى عن عقيدة اإلسالم ،ويعتنق عقيدة اليهود ،أو عقيدة
النصارى أو غري ذلك من العقائد .وهذا مناقض كل التناقض ملا
هو معلوم من الدين ابلضرورة ،والذي ال جيهله أي مسلم .وقد
جعل هللا سبحانه مصري املرتد اخللود يف النار يوم القيامة حيث
قال         :
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   والقتل يف الدنيا لقوله عليه الصالة
والسالم« :م َْن َبدلَ َ ِدينهَ َفاقْـتـلوهَ» ولقوله « :لَ َ َِيلَ َدمََ

سَ،
اينَ ،والنـ ْفسَ َ َِبلنـ ْف َِ
اِ ْم ِرئَ َم ْسلِمَ َإِلَ َِبِِ ْحدى َثالثََ:الثـيِبَ َالز ِ َ
والتا ِركََلِ ِدينِ َِهَ،الْمفا ِرقََلِلْجماع َِة».

تبىن مثل هذه املادة يف
لذلك كان من املستغرب أن ت ّ
السودان البلد املسلم .كما أن هذه املادة جتعل احلق لغري
املسلمي يف أن ينشروا دينهم ،وأن يبشروا به بي املسلمي وغري
ِ
معتقده،
املسلمي حيث تقول ..." :وله حق إظهار دينه ،أو
ونشره "...مع أن اإلسالم مينع غري املسلمي من نشر عقيدهتم
أو التبشري هبا بي املسلمي أو غريهم يف الدولة اإلسالمية،
ويوجب على املسلمي أن يدعوهم إىل عقيدة اإلسالم ,قال
تعاىل         :
           
          

 .وقال       :وقال:
 .      واملعاهدات اليت عقدها
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املسلمون مع اليهود والنصارى تنص على منعهم من نشر دينهم،
أو التبشري به.
 - ١٣املادة رقم  ٢5جاء فيها النص التايل" :يكفل
للمواطني التماس أي ِعل نم ،أو اعتناق أي مذهب يف الرأي
والفكر دون إكراه ابلسلطة ،وتكفل هلم حرية التعبري ،وتل ّقي
املعلومات والنشر والصحافة "...وهذا النص يفيد أن الدولة
تكفل للمسلمي وغري املسلمي حرية اعتناق أي مذهب يف
الرأي والفكر ولو كان مذهب كفر أو رأي كفر أو فكر كفر
كالرأمسالية والعلمانية والشيوعية ،كما يفيد أن الدولة تكفل هلم
نشره والدعوة إليه ،وإن كان مذهب كفر ،أو رأي كفر ،أو
فكر كفر .وهذا ال حيتاج إىل دليل إلثبات أنه مناقض للحكم
احملرمات ألنه معلوم من الدين ابلضرورة.
الشرعي ،وأنه من ّ
وهذه املادة واليت قبلها وكثري من مواد مشروع الدستور هذا
تكشف الزيف يف رفع الشعارات اإلسالمية ،وتظهر رافعيها على
حقيقتهم ،كما تؤكد أن الدولة يف السودان ليست دولة
إسالمية.
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 -١4املادة رقم  ،٢٧هذه املادة جتيز أن يكون رئيس
اجلمهورية يف السودان غري مسلم ،وجتيز أن يكون امرأة .فقد
نصت يف شروط أهلية الرتشيح لرائسة اجلمهورية على "أن يكون
سوداني ا" دون أن حتدد كونه مسلم ا ،ما يعين جواز أن يكون
حيرم أن يكون حاكم املسلمي كافرا
كافرا ،مع أن اإلسالم ّ
لقوله تعاىل       :
.
أما كون هذه املادة جتيز أن يكون رئيس اجلمهورية يف
السودان امرأة ،فذلك آ نت من عدم ذكر الرجولة يف شروط أهلية
الرتشيح لرائسة اجلمهورية ،ما يعين جواز أن يكون امرأة .مع أن
اإلسالم ال جييز أن يكون احلاكم امرأة ،لقول الرسول  عندما
بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى« :ل َْن َيـ ْفلِحََ
قـ ْومَ َول ْوا َأ ْمره َْم َ ْامرأةَ» ،وهذه املادة تؤكد أيضا أن الدولة يف
السودان دولة غري إسالمية.
 -١5إن ما ورد يف الباب الثالث :القيادة والتنفيذ ،الفصل
األول ،رائسة اجلمهورية يف املواد  ،4٦ - ٣٦وما ورد يف الفصل
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الثاين :السلطة التنفيذية االحتادية ،جملس الوزراء يف املواد - 4٧
 55ليدل على أن شكل احلكم يف السودان  -من كونه
مجهوريا رائسيا ،واختصاصات رئيس اجلمهورية ،ومن وجود
جملس وزراء احتادي فيه ،واختصاصات هذا اجمللس ،واختصاص
كل وزير فيه  -مأخوذ من أشكال احلكم يف النظام الغريب،
وليس مأخوذا من األحكام الشرعية.
 -١٦مصادر التشريع :بينت املادة رقم  ٦5أن مصادر
التشريع "هي الشريعة اإلسالمية ،وإمجاع األمة استفتاءا ودستورا
وعرفا ،"...يف هذه املادة أمور عدة جديرة ابملالحظة:
أ -ساوت هذه املادة بي الشريعة اإلسالمية يف كوهنا
مصدرا للتشريع وبي إمجاع األمة ،استفتاءا ودستورا وعرف ا.
وجعل إمجاع األمة مصدرا للتشريع مع الشريعة اإلسالمية يفيد
أن إمجاع األمة غري الشريعة اإلسالمية.
ب -جعل الشريعة اإلسالمية هنا مصدرا للتشريع هو
جعل شكلي ،ال عالقة له ابلواقع ،مثل جعل احلاكمية هلل يف
املادة رقم  ،4فجميع مواد الدستور تنايف كون احلاكمية هلل،
2٤

وجتعل احلاكمية للمجلس الوطين ،أي للبشر ،كما أن مواد هذا
الدستور تنايف جعل الشريعة اإلسالمية مصدرا هلذا الدستور،
وتظهر أن هذا الدستور مأخوذ من النظام الرأمسايل الغريب ،وإن
مل ينص على ذلك.
جـ  -إن ما ورد يف املادة  ،٦5من جعل إمجاع األمة
استفتاءا مصدرا ،ينقضه ما ورد يف املادة  ٦٦من جعل كل قرار
ينال أكثر من نصف أصوات الناخبي املقرتعي يصبح حجة
فوق القانون ،فأكثر من نصف األصوات ولو بصوت واحد
يعترب أكثرية ،لكنه ال يعترب إمجاعا .هذا من انحية ،ومن انحية
اثنية فإن إمجاع األمة على أية قضية أو أي قانون غري متيسر،
وغري واقعي .ومن انحية اثلثة فإن اإلمجاع املعترب شرعا هو إمجاع
الصحابة ،ألنه يكشف عن دليل ،وليس إمجاع األمة ألنه ال
يستند إىل أي دليل شرعي .ومن انحية رابعة فإن األمة وإن
أمجعت على حكم يتناقض مع أحكام اإلسالم فإنه حيرم أخذه.
د -أما العرف فإنه إن انقض احلكم الشرعي يكون ال قيمة
دل عليه احلكم الشرعي فإنه يؤخذ بوصفه حكما
له ،وإن ّ
شرعي ا.
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 -١٧املادة  ٦٧ورد فيها" :يقوم جملس وطين منتخب
يتوىل سلطة التشريع "...ويف املادة  ٧٣ورد" :ميثل اجمللس الوطين
اإلرادة الشعبية يف التشريع "...هااتن املاداتن جتعالن السيادة
للشعب ،وليس للشرع ،وأن اجمللس الوطين يعرب عن إرادة األمة،
ويقوم بتشريع الدستور والقواني ،كما هو احلال يف النظام
الدميقراطي الغريب الذي يقوم على عقيدة فصل الدين عن
احلياة ،والذي يتناقض مع اإلسالم الذي يقوم على العقيدة
اإلسالمية ،والذي جعل السيادة للشرع ،وليس للشعب أو
األمة ،وجعل كل تشريع يشرعه البشر حكم طاغوت ،وأمر
املسلمي ابلكفر به ،حيث قال جل من قائل  :
        كما جعل
من يشرعون األحكام أرابابا من دون هللا ،حيث قال :
َ     وكان رسول هللا 
قرأها ملا دخل عليه عدي بن حامت وكان قد من عليه ،فقال
عدي عندما مسعها :إهنم مل يعبدوهم ،فقال رسول هللا :
«بـلى َإِنـه َْم َحرموا َعل ْي ِه َْم َا ْْلالل َوأحلوا ََل َْم َا ْْلرام َفاتـبـعوه َْمَ
هتمَإَِّيه َْم».
فذلِكََ ِعباد َْ
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 -١٨أ -الباب اخلامس املتعلق ابلقضاء بي اهليئة
القضائية ،ومسؤوليتها وإدارهتا ،واستقالل القضاة ،واهليكل
القضائي ،وتعيي القضاة ،وأنواع احملاكم .ولكنه مل يبي صفة
فض اخلصومات بي الناس ،أو
القانون الذي حيكم القضاة به ل ّ
ملنع ما يضر حق اجلماعة ،أو لرفع النزاع الواقع بي الناس وأي
شخص يف جهاز الدولة ،حكام ا أو موظفي ،أهو قانون مأخوذ
من كتاب هللا وسنة رسوله ،أم هو قانون مأخوذ من القواني
الغربية ومن وضع البشر .وكان الواجب أن يب ّي ذلك يف
الدستور .وعدم البيان جيعل الذهن يذهب إىل أن القانون يكون
يف العادة من جنس الدستور ،ومبا أن هذا الدستور مستند يف
واقعه إىل األنظمة الغربية ،وآخذ منها ،فيكون القانون كذلك يف
أغلبه مأخوذا من القواني الغربية .وإن ما ورد يف بند (رقم )5
من املادة ( )١40من نص على استمرار مجيع القواني حىت يطرأ
إجراء جديد ليدل على ذلك ،فإن القواني املوجودة اليت تطبق
يف احملاكم هي يف جمملها مأخوذة من القواني الغربية ،ابستثناء
قواني األحوال الشخصية ،وقانون العقوابت الذي وضعه
النمريي.
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ب -املادة رقم  ١0٣بينت "أن اهليكل القضائي يتكون
من حمكمة عليا وحماكم استئناف ،وحماكم أولية" وهذا التنظيم
اهليكلي القضائي يتناقض مع اهليكل القضائي يف اإلسالم،
فاهليكل القضائي يف اإلسالم ال توجد فيه حماكم استئناف وال
حماكم متييز ،والقضاء من حيث البت يف األحكام درجة واحدة،
فإذا نطق القاضي ابحلكم فحكمه انفذ ،وال ينقضه حكم ن
قاض
آخر مطلق ا إال إذا خالف نص ا قطعي ا من كتاب هللا أو سنة
رسوله ،أو إمجاع الصحابة .فحكم القاضي ال ينقض من قِبلِه
هو ،وال من قِب ِل قاض آخر غريه .والدليل على هذا هو أن
الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعوا على ذلك ،فأبو بكر حكم
يف مسائل ابجتهاده وخالفه عمر ،ومل ينقض عمر أحكامه،
وعثمان خالف عمر يف اجتهاده فلم ينقض أحكامه ،وأبو بكر
وعمر خالفهما علي فلم ينقض أحكامهما .وجاء أهل جنران إىل
علي فقالوا "ي أمري املؤمني كتابك بيدك ،وشفاعتك بلسانك،
فقال وحيكم إن عمر كان رشيد األمر ،ولن أرد قضاءا قضى به
عمر".
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 -١9إن بند (ز) الذي ع ّد من األحكام والثوابت
األساسية يف املادة ( )١٣9والذي ينص على "أن جلنوب
السودان نظام ا انتقالي ا ألجل ،يكون فيه احتاديا وتنسيقي ا
للواليت اجلنوبية ،وينتهي مبمارسة حق تقرير املصري" فإن هذا
البند يستثين الواليت اجلنوبية من تطبيق أحكام هذا الدستور
عليهم إىل حي حصول تقرير املصري.
وهذا االستثناء هو متهيد للتقسيم وفصل اجلنوب ،أو
إلعطائه احلكم الذايت .وهذا ِوزر يتحمله حكام السودان
شرعوا هذه املادة ووافقوا
القائمون ،وأعضاء اجمللس الوطين الذين ّ
عليها ،وكل من يوافقهم على ذلك من أهل السودان.
من مجيع ما تقدم يتضح أن هذا الدستور هو دستور غري
إسالمي ،وهو مأخوذ يف جممله من األنظمة والقواني الغربية
يعرب عن رأي الشعب يف السودان ،وال
الكافرة .وهو يف واقعه ال ّ
عن إرادته ،فالشعب يف السودان شعب مسلم يف غالبيته
العظمى ،وحيب اإلسالم ،ويريد أن حيكم مبا أنزل هللا .وقد فرض
29

عليه هذا الدستور فرض ا من الفئة احلاكمة واملتسلطة ،اليت راعت
يف وضعه إرضاء العلمانيي واملتمردين يف اجلنوب ،وإرادة الدول
الغربية الكافرة ،اليت تعترب اإلسالم عدوها األول ،وتعمل على
احليلولة دون عودته نظام ا للحياة يف الدولة واجملتمع.
وبناء على ذلك .فإن الدولة اليت تتبىن هذا الدستور غري
اإلسالمي ،وتضعه موضع التطبيق والتنفيذ تكون دولة غري
إسالمية .ولذلك جيب على أهل السودان أن يرفضوا مشروع
الدستور هذا.
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نصَ َ
مشروعَدستور َ
للدولةَاإلسالمية َ
مأخوذَمنَكتابَهللاَوسنةَرسولهََ 
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أيهاَاملسلمونَ :
إننا نضع بي أيدي أهل السودان وأيدي املسلمي يف العامل
أمجع  -وهم يعملون إلقامة اخلالفة وإعادة احلكم مبا أنزل هللا -
مشروع دستور إسالمي للدولة اإلسالمية منبثق من العقيدة
اإلسالمية ،ومأخوذ من األحكام الشرعية املستنبطة من كتاب
هللا وسنة رسوله  ،وما أرشدا إليه من قياس وإمجاع صحابة.
وهو دستور إسالمي ليس غري ،وليس فيه شيء غري
إسالمي .وهو غري خمتص ببلد أو قطر معي ،بل هو لدولة
اخلالفة يف العامل أمجع .وهنيب هبم أن يتبنـوه ،وأن يعملوا مع
العاملي إلقامة اخلالفة وإعادة احلكم مبا أنزل هللا.
وهللا نسأل أن يكرم املسلمي إبقامة اخلالفة يف القريب
العاجل ليوضع هذا الدستور اإلسالمي موضع التطبيق والتنفيذ.
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أحـكامَعامـة
املادةَ -َ1العقيدة اإلسالمية هي أساس الدولة ،حبيث ال
يتأتى وجود شيء يف كياهنا أو جهازها أو حماسبتها أو كل ما
يتعلق هبا ،إال جبعل العقيدة اإلسالمية أساسا له .وهي يف
الوقت نفسه أساس الدستور والقواني الشرعية حبيث ال يسمح
بوجود شيء مما له عالقة أبي منهما إال إذا كان منبثقا عن
العقيدة اإلسالمية.
املادةَ -َ2دار اإلسالم هي البالد اليت تطبق فيها أحكام
اإلسالم ،ويكون أماهنا أبمان اإلسالم ،ودار الكفر هي اليت
تطبق أنظمة الكفر ،أو يكون أماهنا بغري أمان اإلسالم.
يتبىن اخلليفة أحكام ا شرعية معينة يسنها
املادة َّ -َ 3
دستورا وقواني ،وإذا تبىن حكما شرعيا يف ذلك ،صار هذا
احلكم وحده هو احلكم الشرعي الواجب العمل به ،وأصبح
حينئذ قانوانا انفذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا
وابطنا.
ـبىن اخلليفة أي حكم شرعي معي يف
املادة َ -َ ٤ال يت ّ
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العبادات ما عدا الزكاة واجلـهـاد ،وال يتـب ّـىن أي فكـر من األفكـار
املتعلقة ابلعقيدة اإلسالمية.
املادةَ -َ5مجيع الذين حيملون التابعية اإلسالمية يتمتعون
ابحلقوق والواجبات الشرعية.
املادةَ - 6ال جيوز للدولة أن يكون لديها أي متييز بي
أفراد الرعية يف انحية احلكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما
شاكل ذلك ،بل جيب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر
عن العنصر أو الدين أو اللون أو غري ذلك.
املادةَ -َ7تنـفـذ الدولة الشرع اإلسالمي على مجيع الذين
حيـمـلون التابعية اإلسالمية سواء أكانوا مسلمي أم غري مسلمي
على الوجه التايل:
أ  -تنفذ على املسلمي مجيع أحكام اإلسالم دون أي
استثناء.
ب  -يرتك غري املسـلـمـي وما يعتقدون وما يعبدون.
ج  -املرتدون عن اإلسالم يطبق عليهم حكم املرتد إن
كانوا هم املرتدين ،أما إذا كانوا أوالد مرتـدين وولدوا غري
3٤

مسلمي فيعاملون معاملة غري املسلمي حسب وضعهم الذي
هم عليه من كوهنم ،مشركي أو أهل كتاب.
د  -يعامل غري املسلمي يف أمور املطعومات وامللبوسات
حسب أديهنم ضمن ما جتيزه األحكام الشرعية.
ه  -تفصل أمور الزواج والطالق بي غري املسلمي حسب
أديهنم ،وتفصل بينهم وبي املسلمي حسب أحكام اإلسالم.
و  -تنفذ الدولة ابقي األحكام الشرعية وسائر أمور
الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوابت وبينات ونظم حكم
واقتصاد وغري ذلك على اجلميع ويكون تنفيذها على املسلمي
وعلى غري املسلمي على السواء ،وتنفذ كذلك على املعاهدين
واملستأمني وكل من هو حتت سلطان اإلسالم كما تنفذ على
أفراد الرعية إال السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم .فإن هلم
احلصانة الدبلوماسية.
املادة َ - 8اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسالم وهي
وحدها اللغة اليت تستعملها الدولة.
املادة َ -َ 9االجتهاد فرض كفاية ،ولكل مسلم احلق
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ابالجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
املادة َ -َ 10مجيع املسـلمي حيملون مسؤولية اإلسالم،
فال رجـال ديـن يف اإلسـالم ،وعلى الدولة أن متنع كل ما يشعر
بوجودهم من املسلمي.
املادة َ -َ 11محل الدعوة اإلسالمية هو العمل األصلي
للدولة.
املادة َ -َ 12الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والقياس
هي وحدها األدلة املعتربة لألحكام الشرعية.
املادة َ -َ 13األصل براءة الذمة ،وال يعاقب أحد إال
حبكم حمكمة ،وال جيوز تعذيب أحد مطلقا ،وكل من يفعل ذلك
يعاقب.
املادةَ -َ 1٤األصـل يف األفعـال التقـيـد ابحلكم الشرعي
فال يقام بفعل إال بعد معرفة حكمه ،واألصل يف األشياء
اإلابحة ما مل يرد دليل التحرمي.
املادةَ -َ15الوسيلة إىل احلرام حمرمة إذا غلب على الظن
أهنا توصل إىل احلرام ،فإن كان خيشى أن توصل فال تكون حراما.
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نظـامَاْلـكم َ
املادةَ -َ 16نظام احلكم هو نظام وحدة وليس نظاما
احتاديا.
املادةَ -َ17يكون احلكم مركزيا واإلدارة ال مركزية.
املادة َ -َ 18احلكام أربعة هم :اخلليفة ،ومعاون
التفويض ،والوايل ،والعامل .ومن عداهم ال يعتربون حكاما،
وإمنا هم موظفون.
املادةَ -َ 19ال جيوز أن يتوىل احلكم أو أي عمل يعترب
حر ،عدل ،وال جيوز أن يكون إال مسلم ا.
من احلكم إال رجل ّ
املادةَ -َ 20حماسبة احلكام من قبل املسلمي حق من
حقوقهم وفرض كفاية عليهم .ولغري املسلمي من أفراد الرعية
احلق يف إظهار الشكوى من ظلم احلاكم هلم ،أو إساءة تطبيق
أحكام اإلسالم عليهم.
املادةَ -َ 21للمسلمي احلق يف إقامة أحزاب سياسية
حملاسبة احلكام ،أو الوصـول للحـكم عن طريق األمة على شرط
أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون األحكام اليت
تتبناها أحكام ا شرعية .وال حيتاج إنشاء احلزب ألي ترخيص
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ومينع أي تكتل يقوم على غري أساس اإلسالم.
املادةَ -َ22يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي:
 - ١السيادة للشرع ال للشعب.
 - ٢السلطان لألمة.
 - ٣نصب خليفة واحد فرض على املسلمي.
 - 4للخليفة وحده حق تبين األحكام الشرعية فهو
الذي يسن الدستور وسائر القواني.
املادةَ -َ23يقوم جهاز الدولة على مثانية أركان وهي:
 - ١اخلليفة.
 - ٢معاون التفويض.
 - ٣معاون التنفيذ.
 - 4أمري اجلهاد.
 - 5القضاء.
 - ٦الوالة.
 - ٧مصاحل الدولة.
 - ٨جملس األمة.
38

اِلـليفـة
املادة َ -َ 2٤اخلليفة هو الذي ينوب عن األمة يف
السلطان ويف تنفيذ الشرع.
املادةَ -َ 25اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،فال جيرب أحد
على قبوهلا ،وال جيرب أحد على اختيار من يتوالها.
املادةَ -َ 26لكل مسلم ابل عاقل رجالا كان أو امرأة
احلق يف انتخاب اخلليفة ويف بيعته ،وال حق لغري املسلمي يف
ذلك.
املادةَ -َ 27إذا مت عقد اخلالفة لواحد مببايعة من يتم
انعقاد البيعة هبم تكون حينئذ بيعة الباقي بيعة طاعة ال بيعة
انعقاد فيجرب عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد.
املادةَ -َ 28ال يكون أحد خليفة إال إذا واله املسلمون.
وال ميلك أحد صالحيات اخلالفة إال إذا مت عقدها له على
الوجه الشرعي كأي عقد من العقود يف اإلسالم.
39

املادةَ -َ 29يشرتط يف القطر أو البالد اليت تبايع اخلليفة
بيعة انعقاد أن يكون سلطاهنا ذاتيا يستند إىل املسلمي وحدهم
ال إىل أية دولة كافرة ،وأن يكون أمان املسلمي يف ذلك القطر
داخلي ا وخارجي ا أبمان اإلسالم ال أبمان الكفر .أما بيعة الطاعة
فحسب من البالد األخرى فال يشرتط فيها ذلك.
املادةَ -َ 30ال يشرتط فيمن يبايع للخالفة إالّ أن يكون
مستكمالا شروط االنعقاد ليس غري ،وإن مل يكن مستوفيا شروط
األفضلية ،ألن العربة بشروط االنعقاد.
املادة َ -َ 31يشرتط يف اخلليفة حىت تنعقد له الرائسة
سبعة شروط وهي أن يكون رجالا مسلما حرا ابلغا ،عاقالا،
عدالا ،قادرا على القيام أبعباء اخلالفة.
املادة َ -َ 32إذا خال منصب اخلالفة مبوت رئيسها أو
اعتزاله ،أو عزله ،جيب نصب خليفة مكانه خالل ثالثة أيم
بلياليها من اتريخ خلو منصب اخلالفة.
املادةَ -َ33طريقة نصب اخلليفة هي:
٤0

أ  -جيري األعضاء املسلمون يف جملس األمة حصر
املرشحي هلذا املنصب وتعلن أمساؤهم مث يطلب من املسلمي
انتخاب واحد منهم.
ب  -تعلن نتيجة االنتخاب ويعرف املسلمون من انل
أكثر أصوات املنتخبي.
ج  -يبادر املسلمون مببايعة من انل أكثر األصوات خليفة
للمسلمي على العمل بكتاب هللا وسنة رسول هللا .
د  -بعد متام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمي
للمأل حىت يبل خرب نصبه األمة كافة ،مع ذكر امسه وكونه حيوز
الصفات اليت جتعله أهالا النعقاد رائسة الدولة له.
املادة َ -َ 3٤األمة هي اليت تنصب اخلليفة ولكنها ال
متلك عزله مىت مت انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
املادة َ -َ 35اخلليفة هو الدولة ،فهو ميلك مجيع
الصالحيات اليت تكون للدولة ،فيملك الصالحيات التالية:
أ  -هو الذي جيعل األحكام الشرعية حي يتبناها انفذة
٤1

فتصبح حينئذ قواني جتب طاعتها ،وال جتوز خمالفتها.
ب  -هو املسؤول عن سياسة الدولة الداخلية واخلارجية
معا ،وهو الذي يتوىل قيادة اجليش ،وله حق إعالن احلرب،
وعقد الصلح واهلدنة وسائر املعاهدات.
ج  -هو الذي له قبول السفراء األجانب ورفضهم ،وتعيي
السفراء املسلمي وعزهلم.
د  -هو الذي يعي ويعزل املعاوني والوالة ،وهم مجيع ا
مسؤولون أمامه كما أهنم مسؤولون أمام جملس األمة.
هـ  -هو الذي يعي ويعزل قاضي القضاة ،ومديري
الدوائر ،وقواد اجليش ،وأمراء ألويته ،وهم مجيع ا مسؤولون أمامه
وليسوا مسؤولي أمام جملس األمة.
يتبىن األحكام الشرعية اليت توضع مبوجبها
و  -هو الذي ّ
ميزانية الدولة ،وهو الذي يقرر فصول امليزانية واملبال اليت تلزم
لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقا ابلواردات أم ابلنفقات.
املادة َ -َ 36اخلليفة مقيد يف التبين ابألحكام الشرعية
٤2

فيحرم عليه أن يتبىن حكم ا مل يستنبط استنباط ا صحيح ا من
األدلة الشرعية ،وهو مقيد مبا تبناه من أحكام ،ومبا التزمه من
يتبىن حكم ا استنبط حسب
طريقة استنباط ،فال جيوز له أن ّ
طريقة تناقض الطريقة اليت تبناها ،وال أن يعطي أمرا يناقض
األحكام اليت تبناها.
املادة َ -َ 37للخليفة مطلق الصالحية يف رعاية شؤون
يتبىن من املباحات كل ما
الرعية حسب رأيه واجتهاده .فله أن ّ
حيتاج إليه لتسيري شؤون الدولة ،ورعاية شؤون الرعية ،وال جيوز له
أن خيالف أي حكم شرعي حبجة املصلحة ،فال مينع األسرة
الواحدة من إجناب أكثر من ولد واحد حبجة قلة املواد الغذائية
يعي
يسعر على الناس حبجة منع االستغالل مثالا ،وال ّ
مثالا ،وال ّ
كافرا أو امرأة واليا حبجة رعاية الشؤون أو املصلحة ،وال غري
حيرم حالالا وال أن
ذلك مما خيالف أحكام الشرع ،فال جيوز أن ّ
حيل حراما.
املادةَ -َ 38ليس للخليفة مدة حمدودة ،فما دام اخلليفة
حمافظا على الشرع منفذا ألحكامه ،قادرا على القيام بشؤون
٤3

الدولة ،يبقى خليفة ما مل تتغري حاله تغريا خيرجه عن كونه
التغري وجب عزله يف احلال.
خليفة ،فإذا تغريت حاله هذا ّ

املادةَ -َ 39األمور اليت يتغري هبا حال اخلليفة فيخرج هبا
عن اخلالفة ثالثة أمور هي:

أ  -إذا اختل شرط من شروط انعقاد اخلالفة كأن ارتد ،أو
فسق فسقا ظاهرا ،أو جن ،أو ما شاكل ذلك .ألن هذه
الشروط شروط انعقاد ،وشروط استمرار.
ب  -العجز عن القيام أبعباء اخلالفة ألي سبب من
األسباب.
ج  -القهر الذي جيعله عاجزا عن التصرف مبصاحل
املسلمي برأيه وفق الشرع .فإذا قهره قاهر إىل حد أصبح فيه
عاجزا عن رعاية مصاحل الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع
يعترب عاجزا حكما عن القيام أبعباء الدولة فيخرج بذلك عن
كونه خليفة .وهذا يتصور يف حالتي:
اْلالةَاْلوىل :أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من
٤٤

حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ األمور .فإن كان مأمول اخلالص من
تسلطهم ينذر مدة معينة ،مث إن مل يرفع تسلطهم خيلع .وإن مل
يكن مأمول اخلالص خيلع يف احلال.
اْلالة َالثانية :أن يصـري مأسـورا يف يد عدو قاهرّ ،إما
أبسره ابلفعل أو بوقوعه حتت تسلط عدوه ،ويف هذه احلال ينظر
فإن كان مأمـول اخلـالص ميـهـل حىت يقع اليأس من خالصه،
فإن يئس من خالصه خيلع ،وإن مل يكن مأمول اخلالص خيلع يف
احلال.
املادةَ -َ ٤0حمكمة املظامل وحدها هي اليت تقرر ما إذا
كانت قد تغريت حال اخلليفة تغريا خيرجه عن اخلالفة أم ال،
وهي وحدها اليت هلا صالحية عزله أو إنذاره.

٤5

معـاونَالتفـويض
املادة َ -َ ٤1يعي اخلليفة معاون تفويض له يتحمل
مسؤولية احلكم ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على
اجتهاده.
املادة َ -َ ٤2يشرتط يف معاون التفويض ما يشرتط يف
اخلليفة ،أي أن يكون رجالا حرا ،مسلم ا ،ابلغ ا ،عاقالا ،عدالا،
ويشرتط فيه عالوة على ذلك أن يكون من أهل الكفاية فيما
وكل إليه من أعمال.
املادةَ -َ ٤3يشرتط يف تقليد معاون التفويض أن يشتمل
تقليده على أمرين أحدمها عموم النظر ،والثاين النيابة .ولذلك
إيل نيابة عين ،أو ما يف
جيب أن يقول له اخلليفة قـلدتك ما هو ّ
هذا املعىن من األلفا اليت تشتمل على عموم النظر والنيابة.
فإن مل يكن التقليد على هذا الوجه ال يكون معاوانا ،وال ميلك
صالحيات معاون التفويض إال إذا كان تقليده على هذا الوجه.
املادةَ -َ ٤٤عمل معاون التفويض هو مطالعة اخلليفة ملا
٤6

أمضاه من تدبري ،وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصري يف
صالحياته كاخلليفة فعمله أن يرفع مطالعته ،وأن ينفذ ما يؤمر
بتنفيذه.
املادةَ -َ ٤5جيب على اخلليفة أن يتصفح أعمال معاون
التفويض وتدبريه لألمور ،ليقر منها املوافق للصواب ،ويستدرك
اخلطأ .ألن تدبري شؤون األمة موكول للخليفة وحممول على
اجتهاده هو.
املادة َ -َ ٤6إذا دبر معاون التفويض أمرا وأقره اخلليفة
فإن عليه أن ينفذه كما أقره اخلليفة ليس بزيدة وال نقصان .فإن
عاد اخلليفة وعارض املعاون يف رد ما أمضاه ينظر ،فإن كان يف
حكم نفذه على وجهه ،أو مال وضعه يف حقه ،فرأي املعاون
هو النافذ ،ألنه ابألصل رأي اخلليفة وليس للخليفة أن يستدرك
ما نفذ من أحكام ،وأنفق من أموال .وإن كان ما أمضاه املعاون
يف غري ذلك مثل تقليد و نال أو جتهيز جيش جاز للخليفة
معارضة املعاون وينفذ رأي اخلليفة ،ويلغى عمل املعاون ،ألن
للخليفة احلق يف أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن
يستدركه من فعل معاونه.
٤7

املادة َ -َ ٤7ال خيصص معاون التفويض بدائرة من
الدوائر أو بقسم خاص من األعمال ألن واليته عامة وكذلك ال
يباشر األمور اإلدارية ،ويكون إشرافه عاما على اجلهاز اإلداري.

معـاونَالتـنفيـذ
املادة َ -َ ٤8يعي اخلليفة معاوانا للتنفيذ ،وعمله من
األعمال اإلدارية ،وليس من احلكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما
يصدر عن اخلليفة للجهات الداخلية واخلارجية ،ولرفع ما يرد
إليه من هذه اجلهات ،فهي واسطة بي اخلليفة وغريه ،تؤدي
عنه ،وتؤدي إليه.
املادة َ -َ ٤9يشرتط يف معاون التنفيذ أن يكون رجالا
مسلما ألنه من بطانة اخلليفة.
املادة َ -َ 50يكون معاون التنفيذ متصالا مباشرة مع
اخلليفة ،كمعاون التفويض ،ويعترب معاوانا ولكن يف التنفيذ وليس
يف احلكم.
٤8

أمريَاجلهـاد
املادةَ -َ 51تتألف دائرة أمري اجلهاد من أربع دوائر هي:
اخلارجية ،واحلربية ،واألمن الداخلي ،والصناعة ،ويشرف عليها
ويديرها أمري اجلهاد.
املادة َ -َ 52تتوىل دائرة اخلارجية الشؤون اخلارجية اليت
تتعلق بعالقة الدولة ابلدول األجنبية مهما كانت هذه الشؤون.
املادة َ -َ 53تـتـوىل دائـرة احلـربيـة مجيع الشؤون املتعلقة
ابلقـوات املسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد
وما شـاكل ذلك .ومن كليات عسـكرية ،وبعثات عسكرية ،وكل
ما يلزم من الثقافة اإلسالمية ،والثقافة العامة للجيش ،وكل ما
يتعلق ابحلرب واإلعداد هلا.
املادةَ -َ 5٤دائرة األمن الداخلي هي الدائرة اليت تتوىل
إدارة كل ما له مساس ابألمن وتتوىل حفظ األمن يف البالد
بواسطة القوات املسلحة وتتخذ الشرطة الوسيلة الرئيسية حلفظ
األمن.
٤9

املادة َ -َ 55دائرة الصناعة هي الدائرة اليت تتوىل مجيع
الشؤون املتعلقة ابلصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة
احملركات واآلالت ،وصناعة هياكل املركبات ،وصناعة املواد
والصناعات اإللكرتونية .أم كانت صناعة خفيفة ،وسواء أكانت
املصانع هي من نوع امللكية العامة أو من املصانع اليت تدخل يف
امللكية الفردية وهلا عالقة ابلصناعة احلربية ،واملصانع أبنواعها
جيب أن تقام على أساس السياسة احلربية.

اجليش
املادةَ -َ56اجلهـاد فرض على املسـلمي ،والتدريب على
اجلندية إجباري فكل رجل مسلم يبل اخلامسة عشرة من عمره
فرض عليه أن يتدرب على اجلندية استعدادا للجهاد ،وأما
التجنيد فهو فرض على الكفاية.
املادة َ -َ 57اجليش قسمان قسم احتياطي ،وهم مجيع
القادرين على محل السالح من املسلمي .وقسم دائم يف اجلندية
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ختصص هلم رواتب يف ميزانية الدولة كاملوظفي.
املادة َ -َ 58القوى املسلحة قوة واحدة هي اجليش،
وختتار منها فرق خاصة تنظم تنظيما خاصا وتعطى ثقافة معينة
هي الشرطة.
املادةَ -َ 59يعهد إىل الشرطة حبفظ النظام ،واإلشراف
على األمن الداخلي والقيام جبميع النواحي التنفيذية.
املادة َ -َ 60جتعل للجيش ألوية ورايت واخلليفة هو
الذي يعقد اللواء ملن يوليه على اجليش ،أما الرايت فيقدمها
رؤساء األلوية.
املادة َ -َ 61اخلليفة هو قائد اجليش ،وهو الذي يعي
رئيس األركان ،وهو الذي يعي لكل لواء أمريا ولكل فرقة قائدا.
أما ابقي رتب اجليش فيعينهم قواده وأمراء ألويته .وأما تعيي
الشخص يف األركان فيكون حسب درجة ثقافته احلربية ويعينه
رئيس األركان.
املادة َ -َ 62جيـعـل اجليش كله جيش ا واحدا يوضع يف
معسكرات خاصة ،إال أنه جيب أن توضع بعض هذه
51

املعسكرات يف خمتلف الواليت .وبعضها يف األمكنة
االسرتاتيجية ،وجيعل بعضها معسكرات متنقلة تنقالا دائمي ا،
تكون قوات ضاربة .وتنظم هذه املعسكرات يف جمموعات
متعددة يطلق على كل جمموعة منها اسم جيش ويوضع هلا رقم
فيقال اجليش األول ،اجليش الثالث مثالا ،أو تسمى ابسم والية
من الواليت أو عمالة من العماالت.

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

املادةَ -َ 6٤جيب أن يكون يف كل معسكر عدد كاف
من األركان الذين لديهم املعرفة العسكرية العالية واخلربة يف رسم
اخلطط وتوجيه املعارك .وأن يوفر يف اجليش بشكل عام هؤالء
األركان أبوفر عدد مستطاع.
املادة َ -َ 65جيب أن تتوفر لدى اجليش األسلحة
واملعدات والتجـهـيزات واللـوازم واملهمات اليت متكنه من القيام
مبهمته بوصفه جيش ا إسالمي ا.
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القضـاء
املادة َ -َ 66القضاء هو اإلخبار ابحلكم على سبيل
اإللزام ،وهو يفصل اخلصومات بي الناس ،أو مينع ما يضر حق
اجلماعة ،أو يرفع النـزاع الواقع بي الناس وأي شخص ممن هو يف
جهاز احلكم ،حكاما أو موظفي ،خليفة أو من دونه.

املادة َ -َ 67يعي اخلليفة قاضيا للقضاة من الرجال
البالغي األحرار املسلمي العقالء العدول من أهل الفقه ،وتكون
له صالحية تعيي القضاة وأتديبهم وعزهلم ضمن األنظمة
اإلدارية ،أما ابقي موظفي احملاكم فمربوطون مبدير الدائرة اليت
تتوىل إدارة شؤون احملاكم.
املادةَ -َ 68القضاة ثالثة :أحدهم القاضي ،وهو الذي
يتوىل الفصل يف اخلصومات ما بي الناس يف املعامالت
والعقوابت .والثاين احملـتـسـب ،وهـو الذي يتوىل الفصل يف
املخالفات اليت تضر حق اجلماعة .والثالث قاضي املظامل ،وهو
الذي يتوىل رفع النـزاع الواقع بي الناس والدولة.
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املادةَ -َ69يشرتط فيمن يتوىل القضاء أن يكون مسلم ا،
حرا ،ابلغ ا ،عاقالا ،عدالا ،فقيه ا ،مدرك ا لتنـزيل األحكام على
الوقائع .ويشرتط فيمن يتوىل قضاء املظامل زيدة على هذه
الشروط أن يكون رجالا وأن يكون جمتهدا.
املادةَ -َ70جيوز أن يـقلد القاضي واحملتسب تقليدا عاما
يف القضاء جبميع القضاي يف مجيع البالد ،وجيوز أن يـقلد تقليدا
خاصا ابملكان وأبنواع القضاء أما قاضي املظامل فال يـقلد إال
تقليدا عام ا من حيث القضاء ،أما من حيث املكان فيجوز أن
يـقلد يف مجيع أحناء البالد ،وجيوز أن يـقلد يف انحية من
النواحي.
املادة َ -َ 71ال جيوز أن تتألف احملكمة إال من ن
قاض
واحد له صالحية الفصل يف القضاء ،وجيوز أن يكون معه ن
قاض

آخر أو أكثر ،ولكن ليست هلم صالحية احلكم وإمنا هلم
صالحية االستشارة وإعطاء الرأي ،ورأيهم غري ملزم له.
املادة َ -َ 72ال جيوز أن يقضي القاضي إال يف جملس
5٤

قضاء ،وال تعترب البينة واليمي إال يف جملس القضاء.
املادة َ -َ 73جيـوز أن تـتـعـدد درجـات احملـاكـم ابلنـسـبـة
ألنـواع القـضـايـا ،فيجـوز أن خيصص بعض القضاة أبقضية معينة
إىل حد معي ،وأن يوكل أمر غري هذه القضاي إىل حماكم
أخرى.
املادةَ -َ 7٤ال توجد حماكم استئناف ،وال حماكم متييز،
فالقضاء من حيث البت يف القضية درجة واحدة ،فإذا نطق
القاضي ابحلكم فحكمه انفذ ،وال ينقضه حكم ن
قاض آخر
مطلق ا.
املادة َ -َ 75احملتسب هو القاضي الذي ينظر يف كافة
القضاي اليت هي حقوق عامة ال يوجد فيها مدع ،على أن ال
تكون داخلة يف احلدود واجلنايت.
املادةَ -َ 76ميلك احملتسب احلكم يف املخالفة فور العلم
هبا يف أي مكان دون حاجة جمللس قضاء ،وجيعل حتت يده
عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره ،وينفذ حكمه يف احلال.
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املادةَ -َ77للمحتسب احلق يف أن خيتار نواابا عنه تتوفر
فيهم شروط احملتسب ،يوزعهم يف اجلهات املختلفة ،وتكون
هلؤالء النواب صالحية القيام بوظيفة احلسبة يف املنطقة أو احمللة
اليت عينت هلم يف القضاي اليت فوضوا فيها.
املادة َ -َ 78قاضي املظامل هو قاض ينصب لرفع كل
مظلِمة حتصل على أي شخص يعيش حتت سلطان الدولة،
سواء أكان من رعايها أم من غريهم ،وسواء حصلت هذه
املظلمة من اخلليفة أو ممن هو دونه من احلكام واملوظفي.
املادةَ - 79يعي قاضي املظامل من قِبل اخلليفة ،أو من

قبل قاضي القضاة ،أما حماسبته وأتديبه وعزله فيكون من قبل
اخلليفة أو من قبل حمكمة املظامل إذا أعطامها اخلليفة صالحية
ذلك .إالّ أنه ال يصح عزله أثناء قيامه ابلنظر يف مظلِمة على
اخلليفة ،أو معاون التفويض ،أو قاضي القضاة.
املادة َ -َ 80ال حيصر قاضي املظامل بشخص واحد أو
أكثر بل لرئيس الدولة أن يعي عددا من قضاة املظامل حسب ما
حيتاج رفع املظامل مهما بل عددهم .ولكن عند مباشرة القضاء
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ال تكون صالحية احلكم إال ن
لقاض واحد ليس غري ،وجيوز أن
جيلس معه عدد من قضاة املظامل أثناء جلسة القضاء ،ولكن
تكون هلم صالحية االستشارة ليس غري .وهو غري ملزم ابألخذ
برأيهم.
املادة َ -َ 81حملكمة املظامل حق عزل أي حاكم أو
موظف يف الدولة ،كما هلا حق عزل اخلليفة.
املادة َ -َ 82متلك حمكمة املظامل صالحية النظر يف أية
مظلمة من املظامل سواء أكانت متعلقة أبشخاص من جهاز
الدولة ،أم متعلقة مبخالفة اخلليفة ألحكام الشرع ،أم متعلقة
مبعىن نص من نصوص التشريع يف الدستور والقانون وسائر
األحكام الشرعية ضمن تبين رئيس الدولة ،أم متعلقة بفرض
ضريبة من الضرائب ،أم غري ذلك.
املادةَ -َ 83ال يشرتط يف قضاء املظامل جملس قضاء ،وال
مدع ،بل هلا حق النظر يف املظلمة
دعوة املدعى عليه ،وال وجود ن
ولو مل يدع هبا أحد.
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املادة َ -َ 8٤لكـل إنسـان احلق يف أن يوكل عنه يف
اخلصومة ويف الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلم ا أم غري مسلم
رجالا كان أو امـرأة .وال فـرق يف ذلك بي الوكيل واملـوّكِـل .وجيـوز
للوكيل أن يوكل أبجر ويستحق األجرة على املوّكِل حسب
تراضيهما.
املادة َ -َ 85جيوز للشخص الذي ميلك صالحيات يف
أي عمل من األعمال اخلاصة كالوصي والويل ،أو األعمال
العامة كاخلليفة واحلاكم واملوظف ،وكقاضي املظامل واحملتسب ،أن
يقيم مقامه يف صالحياته وكيالا عنه يف اخلصومة والدفاع فقط
ابعتبار كونه وصيا أو وليا أو رئيس دولة أو حاكما أو موظفا أو
قاضي مظامل أو حمتسبا .وال فرق يف ذلك بي أن يكون مدعيا
أو مدعى عليه.
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الـولة
املادة َ -َ 86تقسم البالد اليت حتكمها الدولة إىل
وحدات ،وتسمى كل وحدة ِوالية ،وتقسم كل والية إىل
وحدات تسمى كل وحدة منها ِعمالة ،ويسمى كل من يتوىل
ال ِوالية واليا أو أمريا ،ويسمى كل من يتوىل العِمالة عامالا أو
حاكما.
املادةَ -َ87يـعي الوالة من قبل اخلليفة ،ويـعي العمال
من قبل اخلليفة ومن قبل الوالة إذا فوض إليهم ذلك .ويشرتط
يف الوالة والعمال ما يشرتط يف املعاوني فال بد أن يكونوا رجاالا
أحرارا مسلمي ابلغي عقالء عدوالا ،وأن يكونوا من أهل
الكفاية فيما وّكِل إليهم من أعمال ،ويـتخيـرون من أهل التقوى
والقوة.
املادة َ -َ 88للـوايل صـالحـيـة احلكم واإلشـراف على
أعمال الدوائر يف واليته نيابة عن اخلليفة ،فله من الصـالحيات
يف واليته مجيع ما ملعاون التفويض يف الدولة فله اإلمـارة على
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أهـل واليتـه ،والنظـر يف مجيع ما يتعـلـق هبـا ما عدا املالية
والـقـضـاء واجليش .إال أن الشـرطـة توضـع حتـت إمارته من حيث
التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
املادة َ -َ 89ال جيب على الوايل مطالعة اخلليفة مبا
أمضاه يف عمله على مقتضى إمارته إال على وجه االختيار ،فإذا
حدث إنشاء جديد غري معهود وقفه على مطالعة اخلليفة ،مث
عمل مبا أمر به .فإن خاف فساد األمر ابالنتظار قام ابألمر
وأطلع اخلليفة وجوابا على األمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل
القيام بعمله.
املادة َ -َ 90يكون يف كل والية جملس منتخب من
أهلها يرأسه الوايل وتكون هلذا اجمللس صالحية املشاركة يف الرأي
يف الشؤون اإلدارية ال يف شؤون احلكم ورأيه غري ملزم للوايل.
املادة َ -َ 91ينبغي أن ال تطول مدة والية الشخص
الواحد على الوالية بل يعفى من واليته عليها كلما رؤي له تركز
يف البلد ،أو افتنت الناس به.
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املادة َ -َ 92ال يـنـقل الوايل من والية إىل والية ،ألن
توليته عامة النظر حمددة املكان ،ولكن يـعفى ويوىل اثنية.
املادةَ -َ 93يـعزل الوايل إذا رأى اخلليفة عزله ،أو إذا
أظهر جملس األمة عدم الرضا منه بسبب أو بدون سبب ،أو إذا
أظهر مجهرة أهل واليته السخط منه .وعزله إمنا جيري من قبل
اخلليفة.
املادةَ -َ 9٤على اخلليفة أن يتحرى أعمال الوالة ،وأن
يكون شديد املراقبة هلم ،وأن يعي من ينوب عنه للكشف عن
أحواهلم ،والتفتيش عليهم وأن جيمعهم أو قسما منهم بي احلي
واآلخر ،وأن يصغي إىل شكاوى الرعية منهم.
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اجلهـازَاإلداري
املادة َ -َ 95إدارة شؤون الدولة ومصاحل الناس تتوالها
مصاحل ودوائر وإدارات ،تقوم على النهوض بشؤون الدولة
وقضاء مصاحل الناس.
املادةَ -َ96سياسة إدارة املصاحل والدوائر واإلدارات تقوم
على البساطة يف النظام واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية فيمن
يتولون اإلدارة.
املادةَ -َ 97لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفاية
رجالا كان أو امرأة ،مسلم ا كان أو غري مسلم أن يـعي مديرا
ألية مصلحة من املصاحل ،أو أية إدارة ،وأن يكون موظفا فيها.
املادة َ -َ 98يـعي لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة
وإدارة مدير يتوىل إدارهتا ،ويكون مسؤوالا عنها مباشرة ،ويكون
هؤالء املديرون مسؤولي أمام من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم،
أو دوائرهم أو إداراهتم من حيث عملهم ومسؤولي أمام الوايل
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والعامل من حيث التقيد ابألحكام واألنظمة العامة.
املادةَ -َ 99املديرون يف مجيع املصاحل والدوائر واإلدارات
ال يـعزلون إال لسبب ضمن األنظمة اإلدارية ،ولكن جيوز نـقلهم
من عمل إىل آخر ،وجيوز توقيفهم عن العمل ،ويكون تعيينهم
ونقلهم وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا
ملصاحلهم ،أو دوائرهم ،أو إداراهتم.
املادةَ -َ 100املوظفون غري املديرين يتم تعيينهم ونقلهم
وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا
ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم.
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جمـلسَاْلمـة
املادة َ -َ 101األشـخـاص الذين ميثلون املسلمي يف
الرأي لريجع إليهم اخلليفة هم جملس األمة ،وجيوز لغري املسلمي
أن يكونوا يف جملس األمة من أجل الشكوى من ظلم احلكام،
أو من إساءة تطبيق أحكام اإلسالم.
املادةَ -َ102يـنـتخب أعضاء جملس األمة انتخاابا.
املادةَ -َ103لكل من حيمل التابعية إذا كان ابلغ ا عاقالا
احلق يف أن يكون عضوا يف جملس األمة رجالا كان أو امرأة
مسلم ا كان أو غري مسلم ،إال أن عضوية غري املسلم قاصرة على
إظهار الشكوى من ظلم احلكام ،أو من إساءة تطبيق اإلسالم.
املادةَ -َ 10٤الشورى هي أخذ الرأي مطلق ا ،واملشورة
هي أخذ الرأي املل ِزم .وليس التشريع وال التعريف وال األمور
الفكرية ككشف احلقائق وكاألمور الفنية والعلمية من املشورة،
وأما ما عداها من اآلراء فإنه يدخل حتت املشورة.
6٤

املادةَ -َ105الشورى حق للمسلمي فحسب .وال حق
لغري املسلمي يف الشورى ،وأما إبداء الرأي فإنه جيوز جلميع أفراد
الرعية مسلمي وغري مسلمي.
املادةَ -َ 106املسائل اليت تدخل حتت الشورى وتكون
من نوع املشورة يؤخذ فيها برأي األكثرية بغض النظر عن كونه
صواابا أو خطأ .أما ما عداها مما يدخل حتت الشورى فيتحرى
فيها عن الصواب بغض النظر عن األكثرية أو األقلية.
املادةََ-َ107جمللسَاْلمةَصالحياتَأربعَ َوهي:
أولَ:
أ -كل ما هو داخل حتت ما تنطبق عليه كلمة مشورة من
األمور الداخلية جيب أن يؤخذ رأي جملس األمة فيه ،وذلك مثل
شئون احلكم ،والتعليم ،والصحة ،واالقتصاد وحنوها ،ويكون رأيه
ملزما.وكل ما ليس داخالا حتت ما تنطبق عليه كلمة مشورة ال
جيب أن يؤخذ رأي جملس األمة فيه ،فال جيب أن يؤخذ رأيه يف
السياسة اخلارجية واملالية واجليش.
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ب  -جمللس األمة احلق يف احملاسبة على مجيع األعمال
اليت حتصل ابلفعل يف الدولة سواء أكانت من األمور الداخلية أم
اخلارجية أم املالية أم اجليش ورأيه ملزم إن مل خيالف الشرع .وإن
اختلف جملس األمة واحلكام على عمل من الناحية الشرعية
يرجع فيه لرأي حمكمة املظامل.
اثنياَ َ -جمللس األمة حق إظهار عدم الرضا من الوالة أو
املعاوني ويكون رأيه يف ذلك ملزما ،وعلى اخلليفة عزهلم يف
احلال.
اثلثاَ  -حييل اخلليفة إىل جملس األمة األحكام اليت يريد أن
يتبناها يف الدستور أو القواني .وللمسلمي من أعضائه حق
مناقشتها وإعطاء الرأي فيها ،ورأيهم يف ذلك غري ملزم.
رابعاَ  -للمسلمي من أعضاء جملس األمة حق حصر
املرشحي للخالفة ،ورأيهم يف ذلك ملزم ،فال يقبل ترشيح غري
من رشحهم.
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النظـامَالجتمـاعي

َ

املادة َ -َ 108األصل يف املرأة أهنا أم وربة بيت وهي
عرض جيب أن يصان.
املادةَ -َ 109األصل أن ينفصل الرجال عن النساء وال
جيتمعون إال حلاجة يقرها الشرع ،ويقر االجتماع من أجلها
كاحلج والبيع.
املادةَ -َ 110تـعطى املرأة ما يـعطى الرجل من احلقوق،
ويـفرض عليها ما يـفرض عليه من الواجبات إال ما خصها
اإلسالم به ،أو خص الرجل به ابألدلة الشرعية ،فلها احلق يف
أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتوىل العقود واملعامالت.
وأن متلك كل أنواع امللك .وأن تنمي أمواهلا بنفسها وبغريها،
وأن تباشر مجيع شؤون احلياة بنفسها.
املادةَ -َ 111جيوز للمرأة أن تـعي يف وظائف الدولة،
وأن تنتخب أعضاء جملس األمة وأن تكون عضوا فيه ،وأن
تشرتك يف انتخاب اخلليفة ومبايعته.
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املادةَ -َ 112ال جيوز أن تتوىل املرأة احلكم ،فال تكون
خليفة وال معاوانا وال والي ا وال عامالا وال تباشر أي عمل يعترب
من احلكم.
املادة َ -َ 113املرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة
خاصة .ففي احلياة العامة جيوز أن تعيش مع النساء والرجال
احملارم والرجال األجانب على أن ال يظهر منها إال وجهها
وكفاها ،وغري متربجة وال متب ّذلة .وأما يف احلياة اخلـاصـة فال جيوز
أن تعيش إال مع النساء أو مع حمارمها وال جيـوز أن تعيش مع
الرجال األجانب .ويف كلتا احلياتي تتقيد جبميع أحكام الشرع.
املادةَ -َ 11٤متنع اخللوة بغري حمرم ،ومينع التربج وكشف
العورة أمام األجانب.
املادةَ -َ 115مينع كل من الرجل واملرأة من مباشرة أي
عمل فيه خطر على األخالق ،أو فساد يف اجملتمع.
املادة َ -َ 116احلياة الزوجية حياة اطمئنان ،وعشرة
الزوجي عشرة صحبة .وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية ال
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قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة ،وفرض عليه نفقتها
حسب املعروف ملثلها.
املادة َ -َ 117يتعاون الزوجان يف القيام أبعمال البيت
تعاوانا اتما ،وعلى الزوج أن يقوم جبميع األعمال اليت يقام هبا
خارج البيت ،وعلى الزوجة أن تقوم جبميع األعمال اليت يقام هبا
داخل البيت حسب استطاعتها .وعليه أن حيضر هلا خداما
ابلقدر الذي يكفي لقضاء احلاجات اليت ال تستطيع القيام هبا.
املادةَ -َ 118كفالة الصغار واجب على املرأة وحق هلا
سواء أكانت مسلمة أم غري مسلمة ما دام الصغري حمتاجا إىل
هذه الكفالة .فإن استغىن عنها ينظر ،فإن كانت احلاضنة والويل
مسلمي خِّري الصغري يف اإلقامة مع من يريد فمن خيتاره له أن
ينضم إليه سواء أكان الرجل أم املرأة ،وال فرق يف الصغري بي أن
يكون ذكرا أو أنثى .أما إن كان أحدمها غري مسلم فال خيري
بينهما بل يضم إىل املسلم منهما.
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النظـامَالقتصادي
املادةَ -َ 119سياسة االقتصاد هي النظرة إىل ما جيب
أن يكون عليه اجملتمع عند النظرة إىل إشباع احلاجات فـيجعل ما
جيب أن يكون عليه اجملتمع أساسا إلشباع احلاجات.
املادة َ -َ 120املشكلة االقتصادية هي توزيع األموال
واملنافع على مجيع أفراد الرعية ومتكينهم من االنتفاع هبا
بتمكينهم من حيازهتا ومن السعي هلا.
املادة َ -َ 121جيب أن يضمن إشباع مجيع احلاجات
األساسية جلميع األفراد فردا فردا إشباع ا كلي ا .وأن يضمن متكي
كل فرد منهم من إشباع احلاجات الكمالية على أرفع مستوى
مستطاع.
املادةَ -َ 122املال هلل وحده وهو الذي استخلف بين
اإلنسان فيه فصار هلم هبذا االستخالف العام حق ملكيته ،وهو
الذي أذن للفرد حبيازته فصار له هبذا اإلذن اخلاص ملكيته
ابلفعل.
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املادةَ -َ 123امللكية ثالثة أنواع :ملكية فردية ،وملكية
عامة ،وملكية الدولة.
املادة َ -َ 12٤امللـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر
ابلعي أو املنفـعـة يقـتـضي متكي من يضاف إليه من انتفاعه
ابلشيء وأخذ العوض عنه.
املادةَ -َ 125امللكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة
ابالشـرتاك يف االنـتـفـاع ابلعـي.
املادةَ -َ 126كل مال مصرفه موقوف على رأي اخلليفة
واجتهاده يعترب ملك ا للدولة ،كأموال الضرائب واخلراج واجلزية.
املادة َ -َ 127امللكية الفردية يف األموال املنقولة وغري
املنقولة مقيدة ابألسباب الشرعية اخلمسة وهي:
أ  -العمل.
ب  -اإلرث.
ج  -احلاجة إىل املال ألجل احلياة.
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د  -إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.
هـ  -األموال اليت أيخذها األفراد دون مقابل مال أو
جهد.
املادةَ -َ128التصرف ابمللكية مقيد إبذن الشارع ،سواء
أكان تصرفا ابإلنفاق أو تصرفا بتنمية امللك .فـيمنع السرف
والرتف والتقتري ،ومتنع الشركات الرأمسالية واجلمعيات التعاونية
وسائر املعامالت املخالفة للشرع ،ومينع الراب والغب الفاحش
واالحتكار والقمار وما شابه ذلك.
املادةَ -َ129األرض العشرية هي اليت أسلم أهلها عليها
وأرض جزيرة العرب ،واألرض اخلراجية هي اليت فتحت حرابا أو
صلحا ما عدا جزيرة العرب ،واألرض العشرية ميلك األفراد رقبتها
ومنفعتها .وأما األرض اخلراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها
ميلكها األفراد ،وحيق لكل فرد تبادل األرض العشرية ،ومنفعة
األرض اخلراجية ابلعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر األموال.
املادةَ -َ 130األرض املوات متلك ابإلحياء والتحجري،
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وأما غري املوات فال متلك إال بسبب شرعي كاإلرث والشراء
واإلقطاع.
املادة َ -َ 131مينع أتجري األرض للزراعة مطلقا سواء
أكانت خراجية أم عشرية ،كما متنع املزارعة ،أما املساقاة فجائزة
مطلقا.
املادة َ -َ 132جيرب كل من ملك أرضا على استغالهلا
ويعطى احملتاج من بيت املال ما ميكنه من هذا االستغالل .وكل
من يهمل األرض ثالث سني من غري استغالل تؤخذ منه
وتعطى لغريه.
املادةَ -َ133تتحقق امللكية العامة يف ثالثة أشياء هي:
أ  -كل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلدة.
ب  -املعادن اليت ال تنقطع كمنابع البرتول.
ج  -األشياء اليت طبيعتها متنع اختصاص الفرد حبيازهتا
كاألهنار.
املادةَ -َ 13٤املصنع من حيث هو من األمالك الفردية
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إال أن املصنع أيخذ حكم املادة اليت يصنعها .فإن كانت املادة
من األمالك الفردية كان املصنع ملكا فرديا كمصانع النسيج.
وإن كانت املادة من األمالك العامة كان املصنع ملكا عاما
كمصانع استخراج احلديد.
حتول ملكية فردية إىل
املادةَ -َ 135ال جيوز للدولة أن ّ
ملكية عامة ،ألن امللكية العامة اثبتة يف طبيعة املال وصفته ال
برأي الدولة.
املادةَ -َ 136لكل فرد من أفراد األمة حق االنتفاع مبا
هو داخل يف امللكية العامة ،وال جيوز للدولة أن أتذن ألحد دون
ابقي الرعية مبلكية األمالك العامة أو استغالهلا.
املادةَ -َ 137جيوز للدولة أن حتمي من األرض املوات
ومما هو داخل يف امللكية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل
الرعية.
املادةَ -َ138مينع كنـز املال ولو أخرجت زكاته.
املادة َ -َ 139جتىب الزكاة من املسلمي ،وتؤخذ على
7٤

األموال اليت عي الشرع األخذ منها من نقد وعروض جتارة
ومواش وحبوب .وال تؤخذ من غري ما ورد الشرع به .وتؤخذ من
كل مالك سواء أكان مكلف ا كالبال العاقل أم غري مكلف
كالصيب واجملنون ،وتوضع يف ابب خاص من بيت املال ،وال
تصرف إال لواحد أو أكثر من األصناف الثمانية الذين ذكرهم
القرآن الكرمي.
املادة َ -َ 1٤0جتىب اجلزية من الذميي ،وتؤخذ على
الرجال البالغي بقدر ما حيتملوهنا ،وال تؤخذ على النساء وال
على األوالد.
املادة َ -َ 1٤1جيىب اخلراج على األرض اخلراجية بقدر
احتماهلا ،وأما األرض العشرية فتجىب منها الزكاة على الناتج
الفعلي.
املادة َ -َ 1٤2تستوىف من املسلمي الضريبة اليت أجاز
الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت املال ،على شرط أن يكون
استيفاؤها مما يزيد على احلاجات اليت جيب توفريها لصاحب
املال ابملعروف ،وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة،
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وال تؤخذ من غري املسلمي ضريبة مطلق ا ،وال حيصل منهم مال
إال اجلزية.
املادةَ -َ 1٤3كل ما أوجب الشرع على األمة القيام به
من األعمال وليس يف بيت املال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل
على األمة ،وللـدولـة حينئذ احلـق يف أن حتصله من األمة بفرض
الضريبة عليها .وما مل جيب على األمـة شـرع ا القيام به ال جيوز
للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله ،فال جيـوز أن أتخـذ رسـومـ ا
للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
املادةَ -َ 1٤٤مليزانية الدولة أبواب دائمية قررهتا أحكام
شرعية .وأما فصول امليزانية واملبال اليت يتضمنها كل فصل،
واألمور اليت ختصص هلا هذه املبال يف كل فصل ،فإن ذلك
موكول لرأي اخلليفة واجتهاده.
املادةَ -َ1٤5واردات بيت املال الدائمية هي الفيء كله،
واجلزية ،واخلراج ،ومخس الركاز ،والزكاة .وتؤخذ هذه األموال
دائمي ا سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن.
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املادة َ -َ 1٤6إذا مل تكف واردات بيت املال الدائمية
لنفقات الدولة فإن هلا أن حتصل من املسلمي ضرائب ،وجيب
أن تسري يف حتصيل الضرائب على الوجه التايل:
أ  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال للفقراء
واملساكي وابن السبيل وللقيام بفرض اجلهاد.
ب  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على سبيل
البدل كنفقات املوظفي وأرزاق اجلند وتعويضات احلكام.
ج  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
املصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج املياه
وبناء املساجد واملدارس واملستشفيات.
د  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
الضرورة كحادث طرأ على الرعية من جماعة أو طوفان أو زلزال.
املادة َ -َ 1٤7يعترب من الواردات اليت توضع يف بيت
املال األموال اليت تؤخذ من اجلمارك على ثغور البالد ،واألموال
الناجتة من امللكية العامة أو من ملكية الدولة ،واألموال املوروثة
عمن ال وارث له.
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املادة َ -َ 1٤8نفقات بيت املال مقسمة على ست
جهات هي:
أ  -األصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة
يصرف هلم من ابب الزكاة .فإذا مل يوجد مال يف ابب الزكاة ال
يصرف هلم شيء
ب  -الفقراء واملساكي وابن السبيل واجلهاد والغارمون إذا
مل يوجد يف ابب أموال الزكاة مال صرف هلم من واردات بيت
املال الدائمة ،وإذا مل يوجد ال يصرف للغارمي شيء .وأما
الفقراء واملساكي وابن السبيل واجلهاد فتحصل ضرائب لسد
نفقاهتم ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوف الفساد.
ج  -األشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كاملوظفي
واحلكام واجلند فإنه يصرف هلم من بيت املال .وإذا مل يكف
مال بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات
ويقرتض ألجلها يف حالة خوف الفساد.
د  -املصاحل واملرافق األساسية كالطرقات واملساجد
واملستشفيات واملدارس يصرف عليها من بيت املال ،فإذا مل يف
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ما يف بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات.
هـ  -املصاحل واملرافق الكمالية يصرف عليها من بيت
املال ،فإذا مل يوجد ما يكفي هلا يف بيت املال ال يصرف هلا
وتؤجل.
و  -احلوادث الطارئة كالزالزل والطوفان يصرف عليها من
بيت املال ،وإذا مل يوجد يقرتض ألجلها املال يف احلال مث يسدد
من الضرائب اليت جتمع.
املادةَ -َ 1٤9تـضـمـن الـدولـة إجيـاد األعـمـال لكـل مـن
حيمل التابعية.
املادةَ -َ150املوظـفـون عند األفراد والشركات كاملوظفي
عند الدولة يف مجـيع احلقوق والواجبات ،وكل من يعمل أبجر
هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل .وإذا اختلف
األجري واملستأجر على األجرة حيكم أجر املثل .أما إذا اختلفوا
على غريها فـيحكم عقد اإلجارة على حسب أحكام الشرع.
املادة َ -َ 151جيوز أن تكون األجرة حسب منفعة
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العمل ،وأن تكون حسب منفعة العامل ،وال تكون حسب
معلومات األجري ،أو شهاداته العلمية ،وال توجد ترقيات
للموظفي بل يعطون مجيع ما يستحقونه من أجر سواء أكان
على العمل أم على العامل.
املادةَ -َ 152تضمن الدولة نفقة من ال مال عنده وال
عمل له ،وال يوجد من جتب عليه نفقته ،وتتوىل إيواء العجزة
وذوي العاهات.
املادةَ -َ 153تعمل الدولة على تداول املال بي الرعية
وحتول دون تداوله بي فئة خاصة.
املادةَ -َ 15٤تعاجل ال ّدولـة متكي كل فرد من الرعـية من
إشباع حاجاته الكمالية وإجياد التوازن يف اجملتمع على الوجه
التايل:
أ  -أن تعطي املال منقوالا أو غري منقول من أمواهلا اليت
متلكها يف بيت املال ،ومن الفيء وما شاهبه.
ب  -أن ِ
تقطع من أراضيها العامرة وغري العامرة من ال
ميلكون أرضا كافية .أما من ميلكون أرضا وال يستغلوهنا فال
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تعطيهم .وتعطي العاجزين عن الزراعة ماالا لتوجد لديهم القدرة
على الزراعة.
ج  -تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال
الزكاة ومن الفيء وما شابه.
املادة َ -َ 155تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية
وحمصوالهتا وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية اليت حتقق استغالل
األرض على أعلى مستوى من اإلنتاج.
املادة َ -َ 156تشرف الدولة على الشؤون الصناعية
برمتها ،وتتوىل مباشرة الصناعات اليت تتعلق مبا هو داخل يف
امللكية العامة.
املادة َ -َ 157التجارة اخلارجية تعترب حسب اتبعية
التاجر ال حسب منشأ البضاعة ،فالتجار احلربيون مينعون من
التجارة يف بالدان إال إبذن خاص للتاجر أو للمال .والتجار
املعاهدون يعاملون حسب املعاهدات اليت بيننا وبينهم ،والتجار
الذين من الرعية مينعون من إخراج ما حتتاجه البالد من املواد
يتقوى هبا العدو عسكريا أو
ومن إخراج املواد اليت من شأهنا أن ّ
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صناعي ا أو اقتصاديا ،وال مينعون من إدخال أي مال ميلكونه.
ويستثىن من هذه األحكام البلد الذي بيننا وبي أهله حرب
فعلية (كإسرائيل) فإنه أيخذ أحكام دار احلرب الفعلية يف مجيع
العالقات معه جتارية كانت أم غري جتارية.
املادة َ -َ 158جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء
املختربات العـلـمـية املتعلقة بكافة شؤون احلياة ،وعلى الدولة أن
تقوم هي إبنشاء هذه املختربات.
املادةَ -َ 159مينع األفراد من ملكية املختربات اليت تنتج
مواد تؤدي ملكيتهم هلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة.
املادةَ -َ 160توفر الدولة مجيع اخلدمات الصحية جماانا
للجميع ،ولكنها ال متنع استئجار األطباء وال بيع األدوية.
املادة َ -َ 161مينع استغالل واستثمار األموال األجنبية
يف البالد كما مينع منح االمتيازات ألي أجنيب.
املادة َ -َ 162تصـدر الدولة نقـدا خـاصـا هبا يكون
مستقالا وال جيوز أن يرتبط أبي نقد أجنيب.
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املادةَ -َ 163نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة
كانت أو غري مضروبة .وال جيوز أن يكون هلا نقد غريمها .وجيوز
أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئ ا آخر على شرط أن
يكون يف خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة .فيجوز أن
تصدر الدولة حناس ا أو برونزا أو ورق ا أو غري ذلك وتضربه ابمسها
نقدا هلا إذا كان له مقابل يساويه متاما من الذهب والفضة.
املادة َ -َ 16٤الصرف بي عملة الدولة وبي عمالت
الدول األخـرى جـائـز كالصـرف بي عملتها هي سواء بسواء
وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كاان من جنسي خمتلفي
على شرط أن يكون يدا بيد ،وال يصح أن يكون نسيئة.
ويسمح بتغيري سعر الصرف دون أي قيد ما دام اجلنسان
خمتلفي ،ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشرتي العملة اليت يريدها
من الداخل واخلارج وأن يشرتي هبا دون أية حاجة إىل إذن
عملة أو غريه.
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سـياسـةَالتعليم َ

املادةَ -َ 165جيب أن يكون األساس الذي يقوم عليه
منهج التعليم هو العقيدة اإلسالمية ،فتوضع مواد الدراسة وطرق
التدريس مجيعها على الوجه الذي ال حيدث أي خروج يف التعليم
عن هذا األساس.
املادة َ -َ 166سياسة التعليم هي تكوين العقلية
اإلسالمية والنفسية اإلسالمية ،فتوضع مجيع مواد الدراسة اليت
يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
املادة َ -َ 167الغاية من التعليم هي إجياد الشخصية
اإلسالمية وتزويد الناس ابلعلوم واملعارف املتعلقة بشؤون احلياة.
فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي حيقق هذه الغاية ومتنع كل
طريقة تؤدي لغري هذه الغاية.
املادةَ -َ 168جيب أن جتعل حصص العلوم اإلسالمية
والعربية أسبوعيا ،مبقدار حصص ابقي العلوم من حيث العدد
ومن حيث الوقت.
8٤

املادة َ -َ 169جيب أن يفرق يف التعليم بي العلوم
التجريبية وما هو ملحق هبا كالريضيات ،وبي املعارف الثقافية.
فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق هبا حسب احلاجة ،وال تقيّد
يف أية مرحلة من مراحل التعـلـيم .أما املعارف الثقافية فإهنا تؤخذ
يف املراحل األوىل قبل العالية وفق سياسة معينة ال تتناقض مع
أفكار اإلسالم وأحكامه .وأما املرحلة العـالـية فتـؤخـذ كالعلم على
شرط أن ال تؤدي إىل أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.
املادة َ -َ 170جيب تعليم الثقافة اإلسالمية يف مجيع
مراحل التعليم ،وأن خيصص يف املرحلة العالية فروع ملختلف
املعارف اإلسالمية كما خيصص فيها للطب واهلندسة
والطبيعيات وما شاكلها.
املادة َ -َ 171الفنون والصناعات قد تلحق ابلعلم من
انحية كالفنون التجارية واملالحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو
شرط ،وقد تلحق ابلثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة
كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا انقضت وجهة نظر اإلسالم.
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املادة َ -َ 172يكون منهاج التعليم واحدا ،وال يسمح
مبنهاج غري منهاج الدولة ،وال متنع املدارس األهلية ما دامت
مقيدة مبنهاج الدولة ،قائمة على أساس خطة التعليم ،متحققة
فيها سياسة التعليم وغايته ،على أالّ يكون التعليم فيها خمتلط ا
بي الذكور واإلانث ال يف التالميذ وال يف املعلمي ،وعلى أال
ختتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
املادة َ -َ 173تعليم ما يلزم لإلنسان يف معرتك احلياة
فرض على كل فرد ذكرا كان أو أنثى فيكون التعليم إلزامي ا على
اجلميع يف املرحلتي األوىل والثانية وعلى الدولة أن توفر ذلك
للجميع جماانا ،ويفسح جمال التعليم العايل جماانا للجميع أبقصى
ما يتيسر من إمكانيات.
املادة َ -َ 17٤هتيئ الدولة املكتبات واملختربات وسائر
وسائل املعرفة يف غري املدارس واجلامعات لتمكي الذين يرغبون
مواصلة األحباث يف شىت املعارف من فقه وأصول فقه وحديث
وتفسري ،ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء ،ومن اخرتاعات
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واكتشافات وغري ذلك ،حىت يوجد يف األمة حشد من اجملتهدين
واملبدعي واملخرتعي.
املادة َ -َ 175مينع استغالل التأليف للتعليم يف مجيع
مراحله وال ميلك أحد مؤلفا كان أو غري مؤلف حقوق الطبع
والنشر إذا طبع الكتاب ونشره .أما إذا كان أفكارا لديه مل تطبع
ومل تنشر فيجوز له أن أيخذ أجرة إعطائها للناس كما أيخذ
أجرة التعليم.
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السياسةَاِلارجية
املادة َ -َ 176السياسة هي رعاية شؤون األمة داخليا
وخارجي ا ،وتكون من قبل الدولة واألمة .فالدولة هي اليت تباشر
هذه الرعاية عمليا ،واألمة هي اليت حتاسب هبا الدولة.
املادةَ -َ 177ال جيوز ألي فرد ،أو حزب ،أو كتلة ،أو
مجاعة ،أن تكون هلم عالقة أبية دولة من الدول األجنبية مطلق ا.
والعالقة ابلدول حمصورة ابلدولة وحدها ،ألن هلا وحدها حق
رعاية شؤون األمة عملي ا .وعلى األمة والتكتالت أن حتاسب
الدولة على هذه العالقة اخلارجية.
املادةَ -َ 178الغاية ال تربر الواسطة ،ألن الطريقة من
جنس الفكرة ،فال يتوصل ابحلرام إىل الواجب وال إىل املباح.
والوسيلة السياسية ال جيوز أن تناقض طريقة السياسة.
املادة َ -َ 179املناورات السياسية ضرورية يف السياسة
اخلارجية ،والقوة فيها تكمن يف إعالن األعمال وإخفاء
األهداف.
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املادةَ -َ180اجلرأة يف كشف جرائم الدول ،وبيان خطر
السياسات الزائفة ،وفضح املؤامرات اخلبيثة ،وحتطيم الشخصيات
املضللة ،هو من أهم األساليب السياسية.
املادةَ -َ 181يعترب إظهار عظمة األفكار اإلسالمية يف
رعاية شؤون األفراد واألمم والدول من أعظم الطرق السياسية.
املادةَ -َ182القضية السياسية لألمة هي اإلسالم يف قوة
شخصية دولته ،وإحسان تطبيق أحكامه ،والدأب على محل
دعوته إىل العامل.
املادة َ -َ 183محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي
تدور حوله السياسة اخلارجية ،وعلى أساسها تبىن عالقة الدولة
جبميع الدول.
املادةَ -َ 18٤عالقة الدولة بغريها من الدول القائمة يف
العامل تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها :الدول القـائـمـة يف العـالـم اإلسالمي تعترب كأهنا
قائمة يف بالد واحـدة .فال تدخـل ضـمـن العالقات اخلارجية ،وال
تعترب العالقات معها من السياسة اخلارجية ،وجيب أن يعمل
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لتوحيدها كلها يف دولة واحدة.
اثنيها :الدول اليت بيننا وبينها معاهدات اقتصادية ،أو
معاهدات جتارية ،أو معاهدات حسن جوار ،أو معاهدات
ثقافية ،تعامل وفق ما تنص عليه املعاهدات .ولرعايها احلق يف
دخول البالد ابهلوية دون حاجة إىل جواز سفر إذا كانت
املعاهدة تنص على ذلك ،على شرط املعاملة ابملثل فعالا.
وتكون العالقات االقتصادية والتجارية معها حمدودة أبشياء
معينة ،وصفات معينة على أن تكون ضرورية ،ومما ال يؤدي إىل
تقويتها.
اثلثها :الدول اليت ليس بيننا وبينها معاهدات والدول
االستعمارية فعـالا كإجنلرتا وأمريكا وفرنسا والدول اليت تطمع يف
بالدان كروسيا ،تعترب دوالا حماربة حكما ،فتـتخذ مجيع
االحتياطات ابلنسبة هلا وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات
ديبلوماسية .ولرعاي هذه الدول أن يدخلوا بالدان ولكن جبواز
سفر وبتأشرية خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذا أصبحت
حماربة فعالا.
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رابعها :الدول احملـاربة فعالا (كإسرائيل) مثالا جيب أن تتخذ
معها حالة احلرب أسـاسـا لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإيها
يف حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم ال .ومينع مجيع
رعايها من دخول البالد.
املادة َ - 185متنع منعا اباتا املعاهدات العسكرية ،وما
هو من جنسها ،أو ملحق هبا كاملعاهدات السياسية ،واتفاقيات
أتجري القواعد واملطارات .وجيوز عقد معاهدات حسن جوار،
واملعاهدات االقتصادية ،والتجارية ،واملالية ،والثقافية ،ومعاهدات
اهلدنة.
املادة َ -َ 186املنظمات اليت تقوم على غري أساس
اإلسالم ،أو تطبيق أحكام غري أحكام اإلسالم ،ال جيوز للدولة
أن تشرتك فيها ،وذلك كاملنظمات الدولية مثل هيئة األمم،
وحمكمة العدل الدولية ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل.
وكاملنظمات اإلقليمية مثل اجلامعة العربية.
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