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بنيُيديُهذاُالنقض
    

:يقول هللا سبحانه

          

.   
 أمر معلوم من الدين، واالحتكام إليه،إن حتكيم شرع هللا
 واملقر،   منكره جحودا كافر مبا أنزل على حممد،ابلضرورة
 وبيان ذلك يف كتاب. ولكنه ال يعمل به عاص فاسق ظامل،به
        :هللا سبحانه
      ملن أنكره وجحده، 
     ،    
 ملن أقر حبكم هللا ولكنه ال    
.حيكم به
،قرون حكما غري حكم اإلسالم
ّ لقد كان املسلمون ال ي
 منذ أن، دولة اخلالفة، وال دولة غري دولة اإلسالم،إميان وعمال
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أقام رسول هللا  الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة املنورة ،مث
تبعه اخللفاء الراشدون ،واخللفاء من بعدهم ،إىل أن متكن الكافر
املستعمر ،ابلتعاون مع العمالء واخلونة ،من القضاء على دولة
اخلالفة أوائل القرن املاضي.
بعد ذلك احتل الكافر املستعمر بالد املسلمني ،بعضها
جبيوشه ،وبعضها بنفوذه .واهتم بنشر ثقافته ،وحضارته بني
املسلمني .وعمد إىل صناعة طبقة من احلكام العمالء ال
حيكمون مبا أنزل هللا ،وطبقة من (مشايخ) السالطني يفتون مبا
ال يرضي هللا ،وكانت بذلك سياسة التضليل والتجهيل ،حىت
وجدت مفاهيم الكفر كفصل الدين عن احلياة ،ابسم العلمانية،
وكتشريع البشر قوانينهم من دون هللا ابسم الدميقراطية ،وأمثاهلا،
وجدت طريقا إىل بالد املسلمني ،اترة بفعل احلكام وبطشهم
وتبعيتهم للغرب ،واترة بفعل (مشايخ) السالطني بفتاوى ابطلة
يلبسون هبـا على الناس دينـهـم ،حىت صارت أنظمة الكفر
وأحكامه معلنة يف بالد املسلمني.
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وانقسم املسلمون جتاه ما يطبق عليهم من أحكام إىل
ثالث شعب:
قوم هداهم هللا إىل أرشد أمرهم ،فأحبوا هللا ورسوله،
وأحبهم هللا ورسوله ،فوصلوا ليلهم بنهارهم يعملون للقضاء على
أنظمة احلكم بغري ما أنزل هللا ،وإعادة حكم اإلسالم يف األرض
إبقامة دولة اخلالفة الراشدة ،فالقوا يف سبيل ذلك العنت والشدة
من الكفار وعمالئهم ،ولكنهم استمروا اثبتني على احلق ال
يضرهم من خالفهم ،حىت ينصرهم هللا ،فيفوزوا يف الدارين،
يغذون اخلطا سراعا مستبشرين بقرب نصر هللا ،يرون عالماته
من حوهلم ،فيزدادون جدا واجتهادا ،وعمال واستعدادا،
يستبشرون بنعمة من هللا وفضل .  
وقوم مدركون أهنم حيكمون بغري ما أنزل هللا ،ويعلمون أن
أحكام هللا واجبة التطبيق ،ولكنهم يروهنا صعبة التحقيق ،وأن
عودة اخلالفة وحتكيم شرع هللا دوهنا شق األنفس وخرط القتاد،
ال يقوى عليها إال الصالب األتقياء ،ويرون أنفسهم دون ذلك،
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فضعفوا واستكانوا ،وآثروا احلياة الدنيا على اآلخرة ،ورضوا ابلذل
واهلوان يف عيشهم حتت أنظمة الكفر دون أن ينكروها أو يعملوا
على تغيريها فباؤوا ابإلمث واخلسران.
يقروا
وقوم استكربوا وعاندوا ،وعرفوا مث (حرفوا) ،فلم ّ
كالذين سبقوهم أن األحكام املطبقة هي أحكام بغري ما أنزل
هللا ،وأهنم وهنوا عن العمل لتغـيريها ،ورضـوا ابلعيش فيها ذال
وهوان ،بل قالوا إن األحكام املطبقة هي أحكام اإلسـالم ،وأن
الدولة اليت يعـيـشـون فيـهـا هي دولة اإلسالم ،وأن حاكمهم هو
خليفة راشد عادل! فأضافوا لإلمث إمثا ،وللخسران خسران،
وص ّموا ،وذلك هو اخلسران املبني.
فضلّوا وأضلّواَ ،
وعموا َ
لقد أصدر حزب التحرير /والية اليمن بيان حول
االنتخاابت اليمنية يف  4/27عام 2003م وجاء يف البيان أن
على املرشح يف االنتخاابت أن يكون صرحيا يف برنجمه االنتخايب
أبنه يرتشح حملاسبة الدولة اليمنية على عدم تطبيقها اإلسالم،
وعلى عدم اختاذها اإلسالم دستورا هلا ،وأن يبني كذلك صراحة
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أنه سيتخذ الربملان منربا للدعوة اإلسالمية ،وحماسبة النظام
القائم ،وليس للتشريع أو سن القوانني فهي هلل وحده ،وكذلك
ليس للثقة ابحلكم حيث إنه نظام حكم ال حيكم ابإلسـالم.
وأضاف البيان أن االنتخاابت وكالة وال يصح للناس أن يوكـلـوا
عنهم إال من كان برنجمه صرحيا كما ذكرن ،وأنه حيرم عليهم أن
ينتخبوا أحدا من النواب على غري األساس املذكور.
على إثر ذلك اتصل مكتب رئيس اجلمهورية ،عن طريق
القاضي محود اهلتار ،عضو احملكمة العليا ورئيس جلنة احلوار مع
العائدين من أفغانستان رئيس املنظمة اليمنية حلقوق اإلنسان يف
اليمن اتصاال ملقابلة مسئولني من احلزب يف اليمن ،اعرتاضا على
ما جاء يف البيان قائلني إن اليمن دولة إسالمية ،ودستورها
دستور إسالمي ،ورئيسها حيكم ابإلسالم ،وطلب املكتب لقاء
مع مسئولني من احلزب يف اليمن.
وقد مت اللقاء يف 2003/5/21م ،واستمرت اجللسة األوىل
حنو ساعتني ،سلم خالهلا القاضي محود اهلتار نسخة من
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الدستور اليمين قائال ملسئويل احلزب إنه دستور إسالمي .واتفق
على جلسة الحقة الستكمال النقاش يف املوضوع .إال أن
القاضي ألغى اجللسة الالحقة وخباصة عندما أصر مسئولو
احلزب على أن يكون النقاش موثقا ومنشورا يف وسائل اإلعالم
أو مسجال لنشره فيما بعد أمام أهل اليمن ليدركوا أن هذا
الدستور ليس دستورا إسالميا ،وأن الدولة ليست دولة إسالمية
حسب أحكام الشرع ،وأن رئيسها ال حيكم ابإلسالم.
نبني
هكذا سارت األمور ،فرأينا أن الواجب يقتضي أن ِّ
نقض هذا الدستور يف كتيب ،ونثبت أن الدستور اليمين احلايل
ليس دستورا إسالميا ،مث بعد الفراغ من نقضه ،نتبعه ،يف
الكتيب نفسه ،مبشروع دستور إسالمي مأخوذ من كتاب هللا
وسنة رسوله وما أرشدا إليه ،ونوصله إىل أهل اليمن ومسئوليه
وقضاته ومفكريه حىت يتبني هلم احلق فيتبعوه ،وليعملوا معنا
إلعادة حكم هللا يف األرض إبقامة دولة اخلالفة الراشدة ،اليت
جتمع الناس على شرع هللا ويكون دستورها إسالميا خالصا،
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وحكمها إسالميا نقيا من كل شائبة .فال تبقى حجة حملتج وال
عذر ملعتذر ،من إخواننا يف اليمن ،أن ال يعمل معنا الستئناف
احلياة اإلس ـالمـيـة يف األرض وذلـك    
.      
يعجل نصره هلذه األمة ،وأن
إننا نسأل هللا سبحانه أن ّ
يكرمها بفضله ومنِّه ،لتعود كما أرادها هللا خري أمة أخرجت
للناس.
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نقضُدستورُاجلمهوريةُاليمنية ُ
احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين،
والصالة والسالم على نبينا الكرمي صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وسلّم تسليما كثريا ،وبعد:
قبل أن نبني رأينا يف دستور اجلمهورية اليمنية ،وهل هو
نبني مىت
دستور إسالمي أو هو دستور غري إسالمي؟ نود أن ّ
تكون الدولة دولة إسالمية ،ومىت يكون الدستور دستورا
إسالميا؛ لندرك من مثّ ،إن كان تطبيق هذا الدستور يف اليمن
جيعلها دولة إسالمية أو يبقيها دولة على النمط الغريب
الدميقراطي والرأمسايل.
إن الدولة حىت تكون دولة إسالمية ال بد أن تقوم على
العقيدة اإلسالمية ،وال بد من أن يكون دستورها ،ومجيع
قوانينها ،وأي شيء يف كياهنا مبنيا على هذه العقيدة فلو جاء
نص يف الدستور على أن العقيدة اإلسالمية هي أساس
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الدستور ،فإن ذلك وحده ال يكفي العتبارها دولة إسالمية،
وإمنا ال بد من أن يكون وجود هذا األساس ممثال يف كل شيء
يف الدولة ،ويف كل أمر من أمورها ،دون استثناء.
تبن يف الدولة
ونضيف إىل ما سبق َ
القول إنه ال جيوز أن ي ّ
أي مفهوم جيعل التشريع للبشر ،مثل مفهوم الدميقراطية ،ألن
الدميقراطية ليست من اإلسالم ،وإمنا هي من أنظمة الكفر،
يشرعون القوانني اليت يريدون،
فهي جتعل التشريع للبشرّ ،
ويرفضون ما ال يريدون ،بينما التشريع يف اإلسالم هو هلل وحده
       ،    
 ، كمـا أن تشريع البشر للقوانني يوصلهم إىل
الكفر والعياذ ابهلل .وإن هللا سبحانه قد جعل طاعتهم يف ذلك
عدي بن حامت حني مسع
عبادة هلم .فقد روى الرتمذي عن ّ
رسول هللا  يقرأ هذه اآلية   :
    قال :فقلت :إهنم مل يعبدوهم؟ فقال
َحلوا ُ ََلمُ ُاْلََرامُ
« : بَـلَى ُإِنَّـهمُ ُ َح َّرموا ُ َعلَي ِهمُ ُاْلََالل ُ َوأ َ
ك ُ ِعبَ َادهتمُ ُإِ ََّّيهمُ» قال حذيفة بن اليمان وعبد
فَاتَّـبَـعوهمُ ،فَ َذلِ َُ
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هللا بن عباس وغريمها يف تفسريها :إهنم اتبعوهم فيما حلّلوا
وحرموا .هذا فضال عن أن النظام الدميقراطي أساسه إطالق
ّ
احلرايت دون قيد من شرع هللا .فحرية االعتقاد جتيز للمرء أن
أيخذ الدين الذي يشاء أو يرتكه يف الوقت الذي يشاء .واحلرية
الشخصية جتيز له أن يفعل ما يشاء ،دون التزام بشرع أو حىت
خبلق .وألن املسلمني ال يقبلون الدميقراطية هبذا املعن فقد عمد
احلكام إىل تضليل املسلمني وخداعهم ليقبلوها ،فرّكزوا على
جانب فرعي منها هو أن ينتخب املرء حاكمه ،وأن يبدي رأيه،
وسكتوا عن اجلوانب األساسية فيها :وهي َج ْعل حتديد احلالل
واحلرام واخلري والشر واحلسن والقبح للبشر ،ومن ثـَم َج ْعل ِّ
سن
الدساتري وتشريع القوانني للبشر .مع أن كل ذلك هو لرب
البشر وليس للبشر .والدميقراطية تطلق للناس حرية الكفر مىت
شاءوا وحرية الفعل مىت يشاؤون دون قيد من عقيدة اإلسالم أو
أحكام اإلسالم.
إن الدميقراطية نظام غريب غري منبثق من العقيدة اإلسالمية،
فال جيوز أن يستند أي نص دستوري أو قانوين على الدميقراطية
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مطلقا ،فضال عن أن يؤخذ الدستور بتمامه منها ،فال جيوز أن
توجد يف أجهزة الدولة وزارات ابملفهوم الدميقراطي الغريب ،وال أن
يكون شكل نظامها ملكيا أو مجهوراي ،ألهنما شكالن ليسا
منبثقني من عقيدة اإلسالم بل مها شكالن غربيان يتصادمان مع
اإلسالم ومفاهيمه يف احلكم.
وما نقوله عن الدميقراطية نقوله عن مفهوم القومية ،أو
مفهوم الوطنية ،فكال هذين املفهومني غري مبين على العقيدة
اإلسالمية ،وإمنا جاءت نصوص الشريعة تش ّدد النكري على
هذين املفهومني؛ ألن اإلسالم جيمع املسلمني على العقيدة
اإلسالمية ،وليس على كوهنم يعيشون يف بقعة معينة أو من قوم
معينني .فال مييّز بني املسلمني لعيش هذا يف اليمن وذاك يف
احلجاز .وال ألن هذا من العرب ،وذاك من الرتك ،بل كما يقول
سبحانه    و   
ب ُ َعلَى ُأَع َج ِم يُِيُ
َل َُُل ُفَض َُل ُلِ َع َرِِيُ
 ، كما يقول « : أَُ

ب ُ َوَُل ُِِلَْحََُر ُ َعلَى ُأَس َو َُد ُ َوَُل ُأَس َو َُد ُ َعلَى ُأَْحََُرُ
َوَُل ُلِ َع َج ِم يُِي ُ َعلَى ُ َع َرِِيُ
إَُِّل ُ ِِبلتـَّق َوى» ولذلك حيرم على املسلمني أن يضعوا يف دستورهم
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أي نص يستند على هذين املفهومني فضال عن أن يتخذا أو
يتخذ أحدمها األساس واملصدر للدستور كما هو مالحظ بل
وصارخ يف دستور اجلمهورية اليمنية.
أما الدستور فإنه يكون دستورا إسالميا إذا كان منبثقا من
العقيدة اإلسالمية ،وكانت كل مادة من مواده مأخوذة من
كتاب هللا سبحانه ،وسنّة رسوله  أو مما أرشدا إليه من إمجاع
صحابة وقياس.
جلي أن
إن الناظر يف هذا الدستور اليمين يتبني له بشكل ّ
واضعه مل يكن متصورا أنه يضع دستورا للدولة اإلسالمية ،اليت
هي دولة اخلالفة ،اليت جيب أن تشمل مجيع املسلمني ،وتضم
مجيع أقطارهم ،وتصهرها يف كيان واحد هو كيان الدولة
اإلسالمية ولتكون مجيعها حتت حكم رئيس واحد هو خليفة
املسلمني ،وإمنا كان واضع هذا الدستور متصورا أنه يضع دستورا
لدولة إقليمية وطنية هي الدولة اليمنية وليس للدولة اإلسالمية،
نصة على أنه دستور
ولذلك جاءت النصوص يف الدستور ّ
للجمهورية اليمنية .وأن رئيسها ووزراءها وأعضاء جملس النواب
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فيها جيب أن يكونوا مينيني.
وقد حرص واضع الدستور على إبراز الصفة اليمنية يف كل
ابب من أبوابه ،ويف العديد من مو ّاده .وجعل َعلَ َم الدولة َعلَما
يبني
مينيا ،لدولة مينية ،وليس علما إسالميا لدولة إسالمية ،ما ّ
أن هذا الدستور هو دستور لدولة إقليمية وطنية وليس لدولة
إسالمية؛ ألن دستور الدولة اإلسالمية خيلو متاما من أية إشارة
إىل الصفة القومية أو الصفة اإلقليمية ،وتكون نصوص مواده
أحكاما شرعية ،وهي عامة جلميع املسلمني وليست خاصة بفئة
أو طائفة أو شعب منهم.
إن الذي وضع هذا الدستور مل يكن متصورا لوجوب جعل
أساسه العقيدة اإلسالمية ،ولذلك مل تكن مواده منبثقة من
العقيدة وال مأخوذة من كتاب هللا وسنّة رسوله .أما النص يف
املادة الثانية على أن (اإلسالم دين الدولة) فهذا النص هو بعينه
النص املوجود يف دساتري دولة عربية أخرى ،وال يعنون به أكثر
من الشعائر اإلسالمية الظاهرة كاألذان واألعياد اإلسالمية
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والسماح ابلعبادات .حىت إن بعض هذه الدول ال تراعي كثريا
تنص يف دساتريها على أن
من هذه الشعائر ،ومع ذلك ّ
(اإلسالم دين الدولة) .فهذا النص موضوع شكال ال فعال
بتطبيقه يف شؤون احلياة .وبذلك فإن هذه الدولة من الناحية
العملية تتبن (فصل الدين عن احلياة) كما هو واضح يف
الدستور اليمين عندما يتكلم عن نظام احلكم والنظام
االقتصادي ،واهليئة التشريعية (الربملان).
نصت على أن (الشريعة اإلسالمية
أما املادة الثالثة اليت ّ
مصدر مجيع التشريعات) فإهنا مل تـ َف ّعل يف مواد الدستور ،ومل
يلحظ هلا وجود فيها ،وإمنا وضعت فيه إلخفاء كون الدستور
اليمين مأخوذا من الدساتري الدميـقـراطية الغربية اليت تتناقض
وتتصادم مع اإلسالم مجلة وتفصيال .فوضع هذه املادة هو
خلداع أهل اليمن الذين ال يرضون عن اإلسالم ونظامه بديال.
إن واضع هذا الدستور يصدر عن مفهوم الدميقراطية الغربية
اليت تعترب األمة مصدر السلطات ،فهي اليت هلا حق التشريع،
ُ 16

وحق احلكم والتنفيذ ،وهلذا فإن رئيس اجلمهورية ينتخب من قبل
الشعب ملدة معينة ،وهو مقيّد برأي الشعب ،وعليه أن أيخذ مبا
يشرعه نواب الشعب ،وليس أبحكام الشرع .فحق التشريع يف
ّ
الدستور اليمين إمنا هو للشعب ممثال يف نوابه .بينما شكل
احلكم يف اإلسالم هو خبالف ذلك كله ،فهو نظام اخلالفة أو
اإلمامة الذي ينصب فيه اخلليفة أو أمري املؤمنني ابلبيعة من
األمة أو من أهل احلل والعقد فيها على أن حيكمهم بكتاب هللا
وسنّة رسوله ،وليست له مدة حمددة ،فهو يبقى خليفة ما دام
مطبقا ألحكام الشرع ،وقادرا على القيام مبا أسند إليه .فنظام
احلكم يف اإلسالم هو نظام اخلالفة أو اإلمامة ،يكون املسلمون
تنصبه األمة
فيه أمة واحدة ،ودولتهم واحدة ،وخليفتهم واحداّ ،
ابلبيعة عن رضا واختيار .واألحاديث يف ذلك كثرية قال رسول
ات ُ ِميتَةُُ
ف ُعن ِق ُِه ُبَـيـ َعةُ ُ َم َُ
س ُِ ُ
ات ُ َولَي َُ
هللا َ ُ ...« : وَمنُ ُ َم َُ
جِ
اهلِيَّةُ» وقالَ ...« :ستَكونُ ُخلَ َفاءُ ُفَـتَكثـرُ ،قَالواُ :فَ َما ُ ََتمرََن؟ُ
َ
نيُفَاقـتـلواُ
قَالَُُ:فواُبِبَـيـ َع ُِةُاِل ََّوُِلُفَاِل ََّوُِل» وقال« :إِ َذاُبويِ َُعُ ِِلَلِي َفتَـ ُِ
ِ
صف َق ُةَُيَ ِد ُِهُ َوَُثََرَُُ
اْل َخ َُرُمنـه َما» وقالَ ُ...« :منُُ َِبيَ َُعُإِ َماماُُفَأَعطَاهُُ َ
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اء ُآ َخرُ ُيـنَا ِزعهُ ُفَاض ِربوا ُعن َُقُ
اعُ ،فَِإنُ ُ َج َُ
قَـلبِ ُِه ُفَـلي ِطعهُ ُإن ُاستَطَ َ
اْل َخ ُِر» .كما أن نظام اخلالفة ،وتنصيب اخلليفة ابلبيعة ،وخليفة

واحد للمسلمني ،كل ذلك اثبت أيضا إبمجاع الصحابة يف
عهد اخللفاء الراشدين.

الل سبحانه وسنّة
إن اخلليفة ،يف هذا النظام ،مقيّد بكتاب ّ
رسوله  ، وليس برأي األمة .فاألمة ال متلك التشريع ،إمنا
التشريع هلل سبحانه .غري أن الشرع أعطى األمة السلطان ،فهي
اليت ختتار حاكمها وتنصبه ابلبيعة على كتاب هللا وسنّة رسوله،
وحتاسبه إن عصى أو أساء.
وبناء عليه ،فإن النظام اجلمهوري ليس من اإلسالم ،وليس
هو منبثقا من العقيدة اإلسالمية ،وإمنا هو مأخوذ من نظام
الكفر الدميقراطي الغريب ،ولذلك ال جيوز قطعا للدولة اإلسالمية
أن يكون نظامها مجهوراي .وقد حرص واضع الدستور على وضع
املادة الثالثة ظنا منه أنه يستطيع خداع أهل اليمن املسلمني،
وإيهامهم أن دستورهم دستور إسالمي وليس دستورا غربيا
ميت لإلسالم بصلة .ويتّضح ذلك أيضا ،كما
دميقراطيا ،ال ّ
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سنبني الحقا ،من الفرق الكبري بني أجهزة احلكم يف نظام
ّ
اخلالفة ،وأجهزة النظام اجلمهوري.
وأنيت اآلن إىل الناحية االقتصادية واملالية فنقول :إن هذا
الدستور قد أغفل متاما النظام االقتصادي يف اإلسالم ،وأخذ
تنص
ابلقواعد والنظم االقتصادية الرأمسالية بداللة املادة ( )7اليت ّ
على أن (ترعى الدولة حرية التجارة اخلارجية واالستثمار )...
وذلك أن النظام االقتصادي الرأمسايل يطلقون عليه (اقتصاد
السوق) أو (االقتصاد احلر) .فيباح فيه االجتار ابخلمور والتماثيل
حرمه الشرع وهنى عنه،
والتعامل ابلراب يف املصارف وغريها مما ّ
ويباح فيه حتقيق املنفعة والربح املادي دون نظر ألي قيد أو التزام
تنص على أن (الثروات
أبي حكم شرعي .كما أن املادة (ّ )8
الطبيعية جبميع أنواعها ومصادر الطاقة املوجودة يف ابطن األرض
أو فوقها ،أو يف املياه اإلقليمية ،أو االمتداد القاري ،واملنطقة
االقتصادية اخلالصة ،ملك للدولة  )...وهذا خمالف للحكم
الشرعي الذي فصل بني أمالك الدولة واألمالك العامة
للمسلمني ،فجعل الثروات الطبيعية من معادن وبرتول وغريها
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تنص
ملكا عاما للمسلمني وليس ملكا للدولة .واملادة (ّ )18
على أن (عقد االمتيازات املتعلقة ابستغالل موارد الثروة
الطبيعية ،واملرافق العامة ال يتم إال بقانون ،وجيوز أن يبني القانون
احلاالت حمدودة األمهية اليت يتم منح االمتيازات بشأهنا وفقا
للقواعد واإلجراءات اليت يتضمنها  )...فهذا النص مدخل إىل
تسليم مقدرات البالد العامة وثرواهتا الطبيعية إىل شركات
أجنبية ،وكل ذلك حرام يف اإلسالم .فالثروات الطبيعية جيب
على الدولة أن تقوم هي ابستخراجها واستثمارها لصاحل األمة،
وهلا أن تستقدم خرباء أجانب تستأجرهم للقيام ابألمور الفنية
حتت إمرة الدولة ،ال أن تعطيهم الدولة امتيازات لالستخراج
تنص على (املصادرة العامة
واالستثمار .أما املادة ( )20فهي ّ
لألموال حمظورة ،وال جتوز املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي)
هذا النص ،وإن قيّد جواز املصادرة اخلاصة حبكم قضائي ،فإنه
مدخل ألخذ أموال الناس دون وجه حق ،يف حني إن اإلسالم
ينص على احرتام املمتلكات اخلاصة بشكل كامل ،وأن
االعتداء عليها حرام وظلم سواء حصل ذلك من الدولة أو من
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األفراد األقوايء ،وال يصح نزعها من أيدي أصحاهبا إال برضاهم
وطيب نفس منهم.
إن هذا الدستور ينص إضافة إىل احلرية االقتصادية على
احلرية الشخصية .فاملادة /48أ تقول( :تكفل الدولة للمواطنني
حريتهم الشخصية  )...واحلرية الشخصية وحرية االعتقاد ،وحرية
التملّك هي من أنظمة الدميقراطية الغربية ،ومن مفاهيم الكفر يف
الرأمسالية .أما اإلسالم فإن احلرية فيه هي فقط ضد العبودية
واالسرتقاق ،وال عالقة هلا ابحلرايت الدميقراطية اليت يقوم عليها
النظام الرأمسايل الغريب ،فال حرايت يف اإلسالم ابملفهوم
الدميقراطي الغريب؛ ألن املسلم مقيّد ابألحكام الشرعية ،فمن
يعاقر اخلمر أو الزن ،أو يكشف العورات يعاقب ،يف حني إن
كل هذا مكفول ابحلرية الشخصية عند الغربيني .واملسلم مقيد
يف امللكية أبسباب التملّك الشرعية ،ومقيّد يف إنفاق املال
ابألحكام الشرعية ،يف حني إن احلرية يف التملّك عند الغربيني ال
تراعي ما عندن من أسباب التملّك وأحكام إنفاق املال .واملسلم
ملتزم فقط ابلعقيدة اإلسالمية ال حيل له نبذها وتغيريها إىل أية
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عقيدة أخرى ،وكل من ترك عقيدته من املسلمني يستتاب فإن
عاد وإال قتل ،يف حني إن حرية االعتقاد عند الغربيني تسمح له
بتغيري عقيدته مىت شاء دون سائل أو رقيب.
ومما يؤكد لنا أن هذا الدستور قد أخذ ابحلرايت الدميقراطية
دون مراعاة ألحكام الشرع ،ووجوب التقيّد يف األفعال
ابألحكام الشرعية ما نصت عليه املادة (( :)5يقوم النظام
السياسي للجمهورية على التعددية السياسية واحلزبية وذلك
هبدف تداول السلطة سلميا ،وينظم القانون األحكام
واإلجراءات اخلاصة بتكوين التنظيمات واألحزاب السياسية،
وممارسة النشاط السياسي  )...واملعلوم يف النظم الدميقراطية
املعاصرة أن التعددية السياسية واحلزبية إمنا تنطلق من مفهوم
حرية االعتقاد والرأي .فتعدد األحزاب بتعدد ما يف البشر من
عقائد وأفكار ،وهو ما نراه يف العامل اإلسالمي احلر كما
يسمونه .وكان الواجب لو أريد تفعيل املادة ( )3اليت تنص على
أن (الشريعة اإلسالمية مصدر مجيع التشريعات) أن تقيد
األحزاب والتنظيمات السياسية ابلعقيدة اإلسالمية ،فيحظر كل
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حزب وكل تنظيم سياسي ال يتقيد وال يلتزم أبحكام اإلسالم ما
دام أن الدولة يراد هلا أن تكون دولة إسالمية كما ي ّدعون .أما
ترك املادة تنص على التعددية السياسية يف واقع الدول الذي
نعيش فيه اليوم ،فإن ذلك يعين جواز إنشاء أحزاب علمانية
وقومية ووطنية واشرتاكية ورأمسالية ،وغريها مما يتصادم مع
اإلسالم عقيدة وأحكاما ،وما يؤكد فهمنا هذا ويثبته ما جاء يف
املادة ( ...( :)42وتكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عن
الرأي ابلقول والكتابة والتصوير يف حدود القانون) فهذا نص
صريح ابألخذ حبرية الفكر أي فكر ،واإلعراب عن الرأي أي
رأي ،وهو الرتمجة حلرية االعتقاد والرأي يف النظام الدميقراطي.
أما ما ذكرته املادة (يف حدود القانون) فأوال :إن هذا القيد
مبني وال حمدد ،فهو مل
الذي تكرر ذكره يف كثري من املواد ،غري ّ
ينص (يف حدود أحكام الشرع) ليعلم أن الرأي والفكر املسموح
هبما جيب أن يكون وفق أحكام الشرع .بل جاء النص دون
بيان ،فهو قد جييز الرأي والفكر املخالف لإلسالم ومينع الرأي
والفكر الذي هو وفق أحكام اإلسالم كما هو جار فعال يف
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بالد املسلمني من منع للدعوة إىل اخلالفة اليت يوجبها اإلسالم،
والسماح ابلدعوة للرأمسالية واالشرتاكية والعلمانية اليت ينكرها
اإلسالم ويربرون ذلك أبن األوىل ليست يف حدود القانون،
والثانية يف حدود القانون .ولذلك جاء النص غري مبني عمدا
إلجازة ما يريدون من احلرايت الغربية ،ومنع ما يريدون من
أحكام حتت (يف حدود القانون) .واثنيا :إن هذا القانون ال
يتصور أنه سيتعارض مع حرية االعتقاد والرأي مبفهومهما
الدميقراطي الغريب ،ألن الدول القائمة يف بالد املسلمني ،العربية
وغري العربية كلها تسعى جاهدة إلرضاء دول الغرب الكافر،
والسري يف ركاهبا ،وأخذ نظمها ،وتطبيق مفاهيمها يف بالد
املسلمني ،وال جترؤ أية دولة منها على إعالن رفضها للنظام
الدميقراطي الغريب ومفاهيمه.
وعليه ،فإن هذه التقييدات الكثرية املبثوثة يف مواد الدستور
ابلقانون ال قيمة هلا .ألن القانون نفسه لن يتعارض مع هذا
الدستور املبين على املفاهيم الدميقراطية والنظم الغربية اليت جتعل
التشريع للبشر ،وتطلق احلرايت ابملعن الرأمسايل الغريب.
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ومـا يؤكـد فهـمـنـا هـذا ويـثـبـتـه أيضـا ما جاء يف املادة (:)58
( ...وتضمن الدولة هذا احلق ،كما تتخذ مجيع الوسائل
الضرورية اليت متكن املواطنني من ممارسته ،وتضمن كافة احلرايت
للمؤسسات واملنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية
ِ
يكتف إبقرار حرية واحدة
واالجتماعية) فهذا النص مل
للمؤسسات واملنظمات املختلفة ،وإمنا أطلق القول مبنح مجيع
احلرايت ،ودون أي تقييد ،هذه املرة ،ابلقانون .وهذا النص تعبري
صادق عن ثقافة واضع هذا الدستور وتوجهه الفكري وانسياقه
مع احلضارة الغربية والنظم الغربية الدميقراطية .وال يقال إن هذا
النص ،ابإلطالق يف نوع احلرايت ،وابإلطالق دون تقييد ،جاء
َعَرضا غري مقصود ،ال يقال ذلك بدليل أن هذا اإلطالق
بوجهيه االثنني جاء أيضا ضمن نص ال َق َسم املذكور يف املادة
( ...( )160وأن أرعى مصاحل الشعب وحرايته رعاية
كاملة  )...وليت األمر وقف عند ما سبق بيانه لكان عند
مؤيّدي هذا الدستور شبهة ولو ضعيفة يف اعتباره دستورا
إسالميا أو دستورا ال خيالف اإلسالم ،ولكن األمر مل يقف عند
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هذا احلد ،بل تع ّداه إىل ما ال يستطيع أحد من املسلمني وغري
املسلمني أن ي ّدعي أن هذا الدستور إسالمي ،أو حىت ال خيالف
اإلسالم .وقد جاء ذلك يف املادة (( )6تؤكد الدولة العمل
مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وميثاق
جامعة الدول العربية ،وقواعد القانون الدويل املعرتف هبا بصورة
عامة) .فهل هناك ما هو أوضح من هذا النص يف العمل
أبحكام الكفر ،وقوانني الكفر ،ومواثيق الكفر؟! وهل هناك ما
هو أوضح من هذا النص يف خمالفة اإلسالم ،ونبذه ابلكلية،
واألخذ أبنظمة وقواعد وقوانني وضعها أعداء اإلسالم األوروبيون
واألمريكان؟ أما النص على ميثاق جامعة الدول العربية فهو ال
خيرج عما سبقه يف شيء ،فهذا امليثاق قد وضعه الكفار اإلجنليز
الذين قاموا هم إبنشاء جامعة الدول العربية عقب هيمنتهم
يكرس
التامة على بالدن وفرض استعمارهم هلا .وهذا امليثاق ّ
يكرس جتزئة بالد العرب وحيول دون قيام وحدة فيما بينها،
فيما ّ
يف حني إن اإلسالم حيظر قيام كيانني للمسلمني فضال عن قيام
كيانت تربو على العشرين نهيك عما يربو على اخلمسني كيان
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للمسلمني اليوم .فأين هو اإلسالم يف ذهن واضع هذا الدستور
وعقليته؟ وأين هو الوعي السياسي الذي جينّب املسلمني
السقوط يف أحابيل الكفار املستعمرين؟
وأنيت اآلن استكماال للبحث والتقييم إىل الباب الثالث
بفصليه األول والثاين لنجد التناقض التام بني ما جاء فيه وبني
ما أيمر به اإلسالم ،وما سار عليه اخللفاء الراشدون ،واخللفاء
من بعدهم ،عرب التاريخ اإلسالمي كله ،فهذا الباب يتجلّى يف
مواده بوضوح اتم النهج والعقلية الغربية لواضع الدستور ،وعدم
االلتزام ابلنهج اإلسالمي واملفاهيم واألنظمة الشرعية يف احلكم.
تنص املادة ( )62على أن (جملس النواب هو السلطة
ويقر السياسة العامة
التشريعية للدولة ،وهو الذي يقرر القوانني ّ
للدولة ،واخلطة العامة للتنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،واملوازنة
العامة ،واحلساب اخلتامي ،كما ميارس الرقابة على أعمال اهليئة
التنفيذية على الوجه املبني يف هذا الدستور) .فهذه املادة جعلت
جمللس النواب النصيب األكرب يف احلكم ،فقد جعلت له السلطة
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يشرع القوانني ،يف حني إن املشرع يف
التشريعية كلها ،فهو الذي ّ
شرع من البشر ولو
اإلسالم هو هللا سبحانه ،وأن كل من ّ
حكما واحدا فهو مضاه هلل ومشرك به ،وفاعله قد يصل إىل
حد الكفر .كما جعلت هذه املادة جمللس النواب سلطة تنفيذية
إبقراره للسياسة العامة ابإلضافة إىل السلطة التشريعية ،وكال
السلطتني خمالفة صرحية ألحكام الشرع الذي أوكل كل ذلك
للخليفة ومعاونيه من احلكام ،ومل ِ
يعط األمة وال نواهبا السيادة يف
سن التشريع والقوانني ،وإمنا أعطاها حماسبة احلاكم ابحلق ،دون
ّ
هوادة ،إذا أساء يف تطبيق اإلسالم ،وكذلك أعطى جملس األمة
صالحية حصر املرشحني لرائسة الدولة عند شغور منصب
الرائسة.
إن السيادة يف اإلسالم للشرع ،وليست للشعب أو األمة،
وكل تشريع يشرعه البشر هو حكم طاغوت قد أمر املسلمون
ابلكفر به ،حيث قال سبحانه     :
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     إن جملس األمة يف الدولة
اإلسالمية ليست له صالحية يف التشريع ،بل هو واخلليفة واألمة
كلهم ملزمون أبحكام الشرع يف كل أمر صغر أو كرب .وال جيوز
للخليفة أن يتبن أي حكم ،أو قانون ،إال من كتاب هللا وسنّة
رسوله وما أرشدا إليه من إمجاع صحابة وقياس علته علة شرعية.
يتبني أن املادة ( )62ال عالقة هلا ابإلسالم مطلقا،
وهكذا ّ
وإمنا هي مأخوذة من النظام الدميقراطي الغريب الذي جيعل
الشعب مصدر السلطات ،وجيعل الدولة خاضعة يف قوانينها
وتشريعاهتا ملا يقرره البشر بدل االحتكام إىل قانون رب البشر.
وإن ما جاء يف هذه املادة من إعطاء جملس النواب السلطة
التشريعية ،لكاف وحده إلثبات أن هذا الدستور ليس دستورا
إسالميا ،وأن الدولة ليست دولة إسالمية.
وتقـول املادة ( )107املتعـلـقـة برائسـة اجلـمـهـورية ما يلي:
(كل ميين تـتـوفـر فيه الشـروط احملـددة فيما أييت ،ميكن أن يرشح
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ملنصب رئيس اجلمهورية:
أ  -أن ال يقل سنّه عن أربعني سنة.
ب  -أن يكون من والدين مينيني.
ج  -أن يكون متمتعا حبقوقه السياسية واملدنية.
د  -أن يكون مستقيم األخالق والسلوك حمافظا على
الشعائر اإلسالمية وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي
ابت يف قضية خملّة ابلشرف أو األمانة ،ما مل يكن قد رّد إليه
اعتباره.
هـ  -أن ال يكـون متزوجا من أجنبية وأال يتزوج أثناء مدة
واليته من أجنبية).
هذه املادة تؤكد ما قلناه أكثر من مرة من أن واضع هذا
الدستور إمنا كان متصورا أنه يضع الدستور لدولة إقليمية وطنية
وليس لدولة إسالمية ،ألن الدولة اإلسالمية ال تشرتط يف
رئيسها إال أن يكون مسلما ،ذكرا ،حرا ،ابلغا ،عاقال ،عدال،
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قادرا على احلكم .وهذه شروط انعقاد جيب أن تتوفر وحدها يف
من ينتخب خليفة للمسلمني ،وال جيوز أن يفقد أي شرط منها.
كما أنه ال جيوز أن خيصص بكونه من قومية معينة ،أو
وطن معني؛ ولذلك فالنص ،على وجوب أن يكون رئيس
اجلمهورية مينيا ،خمالف حلكم الشرع ،ولدستور الدولة اإلسالمية.
هذا إضافة إىل خمالفات أخرى لشروط االنعقاد يف اإلسالم من
يقل عمره عن أربعني سنة ،ومن مثل أن ال يكون
مثل أن ال ّ
متزوجا من أجنبية ،وأال يتزوج يف أثناء مدة واليته من أجنبية.
واألجنبية تشمل املسلمة غري اليمنية مما يؤكد ما ذكرنه أن واضع
هذا الدستور قد وضعه لدولة مينية وليس لدولة إسالمية كما
يزعمون .إن كل هذه شروط وقيود غري شرعية ،فال قيمة هلا،
وليست ملزمة ألي مسلم ،حاكما كان أو فردا من أفراد الرعية.
وتنص املادة ( )110على ما يلي (يعمل رئيس اجلمهورية
على جتسيد إرادة الشعب ،واحرتام الدستور والقانون ومحاية
الوحدة الوطنية ،ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية .)...
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إن املتدبر هلذه املادة جيدها بعيدة عن اإلسالم بعد
املشرقني .فحماية الوحدة الوطنية يتكئ عليها احلكام يف بالد
املسلمني جلعل القضية هي وحدة دولة واحدة؛ ولذلك فإ ّن هذه
(الوحدة الوطنية) هبذا املدلول ليست يف حقيقتها سوى جتسيد
النفصال اليمن عن سائر بالد املسلمني ،وهذا هو التطبيق
العملي من احلكام هلذه الكلمة (محاية الوحدة الوطنية) أي
احملافظة على انفصال كل بلد عن غريه من بالد املسلمني وهو
حمرم قطعا .أما احرتام الدستور فقد بينّا بوضوح خمالفته لشرع
ّ
هللا ،بل ومناقضته له .فكيف يطلب من مسلم احرتامه؟ إن
ذلك حرام بال أدىن شبهة .وأما القانون الذي يعمل رئيس
اجلمهورية على احرتامه ،فقد جاء النص بصدده مقلواب ،إذ بدال
من أن حيدد القانون أوال ،ويعرف للناس وللرئيس ،مث يطلب منه
احرتامه إن كان مستمدا ومأخوذا من شريعة هللا ،يطلب من
الرئيس احرتامه قبل إقراره ،وقبل وجوده!! إن هذه املادة قد
صيغت صياغة ال مسحة فيها لإلسالم ،وال وجود له فيها،
ويستطاع وضعها يف دستور أي دولة من دول الكفار دون أية
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إاثرة أو تعليق .وقد كان الواجب على واضع الدستور وهو
مسلم يضعه للمسلمني ،أن يضع بدل هذه املادة أن الرئيس
يعمل على تطبيق أحكام اإلسالم يف الداخل ،ومحل اإلسالم
ابلدعوة واجلهاد إىل اخلارج ،وحيمي بيضة املسلمني ،ويرعى
شؤون الرعية أبحكام الشرع .أما هذه الصياغة فهي غريبة كليا
عن أفهام املسلمني وعقلياهتم وتطلعاهتم للحكم ابإلسالم،
وعودته إىل احلياة ،وليست سوى نتاج عقلية علمانية تفصل
الدين عن احلياة ،وتقصيه عن شؤون احلكم والدولة .ويؤكد ذلك
ما ورد يف املادة ( )110نفسها( :يعمل رئيس اجلمهورية على
جتسيد إرادة الشعب  )...فالسيادة للشعب ،فهو الذي يضع
تشريعاته وقوانينه ،وشكل احلكم الذي يريد ،ورئيس اجلمهورية
ينفذ ذلك ،وليس ألحكام الشرع سيادة أو سلطان.
أما ابقي املواد املتعلقة ابلسلطة التنفيذية وأجهزهتا (رائسة
اجلمهورية ،وجملس الوزراء ،واألجهزة احمللية) فهي تدل على أن
واضع هذا الدستور قد أخذ تكوين أجهزة الدولة وصالحياهتا
من الدساتري الغربية ،ومل أيخذها مما جاءت النصوص الشرعية
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لتدل عليه من وجود هذه األجهزة يف عهد رسول هللا  وعهد
اخللفاء الراشدين ،حيث إن أجهزة الدولة اإلسالمية ختتلف عن
أجهزة احلكم يف الدميقراطية الرأمسالية الغربية ،كما ختتلف
صالحياهتا عن صالحيات تلك األجهزة.
إن الدولة يف اإلسالم تقوم على مثانية أجهزة ،دلت
النصوص الشـرعية على وجـودهـا يف الدولة اإلسالمية ،دولة
اخلالفة ،وهذه األجهزة هي:
-1

اخلليفة.

-2

معاون التفويض.

-3

معاون التنفيذ.

-4

أمري اجلهاد.

-5

الوالة.

-6

القضاء.

-7

مصاحل الدولة.

-8

جملس األمة.
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أما املواد املتعلقة ابلقضاء من ( )154-149فقد بينت
سلطة القضاء ،والنيابة العامة ،واجمللس األعلى للقضاء ،واحملكمة
العليا ،وصالحيات فصل الدعوى ،وحماكمة أعضاء اهليئة
التنفيذية ،والفصل يف مجيع املنازعات واجلرائم ،وأن القضاة
مستقلون ،ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون .وواضح مما
يشرعه جملس النواب ،وليس
بينّاه أن القانون هنا هو ما ّ
األحكام الشرعية املستنبطة من أدلتها الشرعية :كتاب هللا
يدل على أن
سبحانه وسنّة رسوله  وما أرشدا إليه .كل هذا ّ
هذا الدستور ليس دستورا إسالميا.
العلَم
وتقول املادة ( )156يف الباب الرابع ما يلي (يتألف َ
الوطين من األلوان املرتبة ،وتبدأ من أعاله كالتايل:
األمحر
األبيض
األسود
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فهو ،إذا ،علم وطين لدولة وطنية هي دولة اليمن ،وليس
وتلم شعثهم،
هو علما لدولة إسالمية تستهدف املسلمني مجيعاّ ،
وتوح ّدهم يف كيان سياسي واحد؛ ألن علم الدولة اإلسالمية
هو علم رسول هللا  ، وقد كان له راية عبارة عن قطعة من
صوف أسود ،ولواء أكرب عبارة عن قطعة من صوف أبيض،
كما تذكر األحاديث النبوية ،مكتوب عليها (ال إله إال هللا
حممد رسول هللا) خبط أبيض على الراية السوداء ،وهي راية
الدولة ،وخبط أسود على اللواء األبيض ،وهو يعقد ألمري
اجليش.
أما املادة ( )160يف الباب اخلامس ،فقد تضمنت نص
اليمني الدستورية اليت يؤديها رئيس اجلمهورية ،ونئبه ،وأعضاء
جملس النواب ،ورئيس وأعضاء احلكومة ،ورئيس وأعضاء جملس
الشورى ،وهذا هو نص اليمني الدستورية( :أقسم ابهلل العظيم أن
أكون متمسكا بكتاب هللا وسنّة رسوله ،وأن أحافظ خملصا على
النظام اجلمهوري ،وأن أحرتم الدستور والقانون ،وأن أرعى
مصاحل الشعب وحرايته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة
الوطن واستقالله وسالمة أراضيه).
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إن نـص هـذه اليمـني الدسـتـورية قـد جـاء متناقضا متالطما
كتالطم أمواج البحر اهلائج ،وحيتاج بيان تناقضه وتصادمه بعضه
مع بعـض ،وتنـاقـضـه وتصـادمـه مع أحكام الشرع إىل سفر كبري،
ويكفي أن نشـري هنا إىل بضع نقاط حرصا منا على اإلجياز
ردن هذا على الدستور.
الذي التزمنا به يف ّ

أ -إن قـول القـسـم (أن يكون متمسكا بكتاب هللا وسنة
رسوله) هو غري القول (أن أكون عامال بكتاب هللا وسنة رسوله)
فالفرق بني التمسك ابلكتاب والسنة وبني العمل ابلكتاب
والسنة فرق واسع كبري .األول يستطيع أن يقوله األتقياء
الفساق ،وهو يعين اإلميان هبما وعدم طرحهما وإنكارمها .بينما
و ّ
الثاين ال يقوله إال األتقياء فحسب ،العاملون املخلصون لشرع
هللا ،ألنه يعين وضعهما موضع التطبيق والتنفيذ ،وهو الذي كان
ينبغي ذكره هنا .وما أرى هذا الفرق خباف على واضعه.
ب -حينما أريد التطبيق والعمل أسقط الكتاب والسنة
والشرع كله من النص ،ونص على النظام اجلمهوري بقوله( :وأن
أحافظ خملصا على النظام اجلمهوري) .وحيث إن النظام
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ميت إىل اإلسالم بصلة ،فإن
اجلمهوري نظام دميقراطي غريب ال ّ
هذا النص يفيد أن ما يراد تطبيقه هو النظام الدميقراطي وليس
النظام اإلسالمي.
ج -ولزايدة البيان والتوكيد من حيث التطبيق والتنفيذ،
جاء النص( :وأن أحرتم الدستور والقانون) مبعن أن ال أتركه وأن
ال أمهله ،وأن ال أخالفه وال أعارضه.
د -ويقول نص القسم بعد ذلك( :وأن أرعى مصاحل
الشعب وحرايته كاملة) أما قوله( :وحرايته) فقد أشرن من قبل
إىل أهنا تعارض املفاهيم اإلسالمية ،وأتخذ املفاهيم الغربية
للحرايت ،فال حاجة إلعادة بياهنا .وأما قوله( :مصاحل الشعب)
فهي عبارة غامضة ال فائدة ترجى منها ،ويستطيع كل حاكم،
مسلما كان أو كافرا ،أن يقسم على رعاية مصاحل الشعب ،ما
دامت هذه املصاحل غري حمددة ،وغري حمدد كوهنا وفق احلكم
الشرعي .وكان الواجب على احلاكم املسلم ،الذي يدعي أن
دستوره دستور إسالمي ،أن يضع بدل ذلك مثال( :وأن أحافظ
على عقيدة الشعب اإلسالمية وشريعة اإلسالم) فيكون القول
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واضحا ال لبس فيه .أو أن يقـول( :وأن أحافظ على مصاحل
الشعب إبدارهتا حسب احلكم الشرعي).
هـ  -وأما قوله يف القسم( :وأن أحافظ على وحدة الوطن
واستقالله وسالمة أراضيه) فهذا تكريس النفصال بالد املسلمني
عن بعضها؛ ألنه مل يقل يف ال َق َس ْم( :واستقالله عن نفوذ الكفار
املستعمرين) بل تركت هكذا (واستقالله) لتدل على انفصاله
عن غريه من بالد املسلمني ،وليس عن نفوذ الكفار .وهذا هو
املشاهد احملسوس يف بالد املسلمني اليت تضع هذا النص،
تكريسا لالنفصال عن بالد املسلمني ،وإخضاع البلد ،دون
حساب ،لنفوذ الكفار املستعمرين.
ولذلك فإن هذا النص من القسم مناقض للحكم الشرعي،
الذي يوجب أن يكون املسلمون كلهم دولة واحدة ،حيكمهم
خليفة واحد ،وهكذا تكون مجيع األلفاظ الواردة يف القسم
خمالفة للحكم الشرعي .وتدل على أن من وضع هذا القسم مل
يكن يف ذهنه أنه يضعه لرئيس دولة إسالمية ،دستورها كتاب
هللا وسنّة رسوله وما أرشدا إليه.
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وبناء على ما استعرضناه حول األسس اليت بين عليها هذا
الدستور وحول بعض مواد هذا الدستور فإنه يتبني بشكل واضح
جلي ،لكل من كان له قلـب أو ألقي السـمع وهـو شـهـيد ،أن
ّ
هذا الدستور ليس دستورا إسالميا ،وأن الدولة اليت تتبناه وتضـعه
موضـع التطبيق ليست دولة إسالمية.
وإننا هنا نق ّدم للمسلمني ،وأهل اليمن ،دستورا إسالميا
خالصا من كل شائبة ،كل مادة من مواده مأخوذة من كتاب
هللا سبحانه وسنة رسوله  ، وما أرشدا إليه من إمجاع الصحابة
والقياس الشرعي.
سائلني هللا سبحانه أن مي ِّكن هذه األمة من وضعه موضع

التطبيق ،فتكون للمسلمني دولة واحدة :اخلالفة الراشدة،
ويكون هلم خليفة واحد ،إمام عادل ،يقيم فيهم شرع هللا،
وجياهد هبم أعداء هللا ،ويرفع هبم ومعهم راية اإلسالم ،راية (َال
إِلَهَ إِال الل حمَمد رسول الل).
.           

حزبُالتحرير ُ
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عامـة
أحـكامُ ِ

ُ

املادَُ -ُ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 والقوانني الشرعية حبيث ال يسمح
بوجود شيء مما له عالقة أبي منهما إال إذا كان منبثقا عن
العقيدة اإلسالمية.
املادَُ -ُ 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.
يتبن اخلليفة أحكاما شرعية معينة يسنها
املادَ ُّ -ُ 3
دستورا وقوانني ،وإذا تبن حكما شرعيا يف ذلك ،صار هذا
احلكم وحده هو احلكم الشرعي الواجب العمل به ،وأصبح
حينئذ قانون نفذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا
وابطنا.
املادَ ُ -ُ 4ال يتـ ّبن اخلليفة أي حكم شرعي معني يف
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العبادات ما عدا الزكاة واجلـهـاد ،وال يتـبـ ّن أي فكـر من األفكـار
املتعلقة ابلعقيدة اإلسالمية.
املادَُ -ُ5مجيع الذين حيملون التابعية اإلسالمية يتمتعون
ابحلقوق والواجبات الشرعية.
املادَ ُ - 6ال جيوز للدولة أن يكون لديها أي متييز بني
أفراد الرعية يف نحية 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.
املادَُ -ُ7تنـفـذ الدولة الشرع اإلسالمي على مجيع الذين
حيـمـلون التابعية اإلسالمية سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني
على الوجه التايل:
أ  -تنفذ على املسلمني مجيع أحكام اإلسالم دون أي
استثناء.
ب  -يرتك غري املسـلـمـني وما يعتقدون وما يعبدون ضمن
النظام العام.
ج  -املرتدون عن اإلسالم يطبق عليهم حكم املرتد إن
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كانوا هم املرتدين ،أما إذا كانوا أوالد مرتـدين وولدوا غري
مسلمني فيعاملون معاملة غري املسلمني حسب وضعهم الذي
هم عليه من كوهنم ،مشركني أو أهل كتاب.
د  -يعامل غري املسلمني يف أمور املطعومات وامللبوسات
حسب أدايهنم ضمن ما جتيزه األحكام الشرعية.
ه  -تفصل أمور الزواج والطالق بني غري املسلمني حسب
أدايهنم ،وتفصل بينهم وبني املسلمني حسب أحكام اإلسالم.
و  -تنفذ الدولة ابقي األحكام الشرعية وسائر أمور
الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوابت وبينات ونظم حكم
واقتصاد وغري ذلك على اجلميع ويكون تنفيذها على املسلمني
وعلى غري املسلمني على السواء ،وتنفذ كذلك على املعاهدين
واملستأمنني وكل من هو حتت سلطان اإلسالم كما تنفذ على
أفراد الرعية إال السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم .فإن هلم
احلصانة الدبلوماسية.
املادَ ُ - 8اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسالم وهي
وحدها اللغة اليت تستعملها الدولة.
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املادَ ُ -ُ 9االجتهاد فرض كفاية ،ولكل مسلم احلق
ابالجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
املادَ ُ -ُ 10مجيع املسـلمني حيملون مسؤولية اإلسالم،
فال رجـال ديـن يف اإلسـالم ،وعلى الدولة أن متنع كل ما يشعر
بوجودهم من املسلمني.
املادَ ُ -ُ 11محل الدعوة اإلسالمية هو العمل األصلي
للدولة.
املادَ ُ -ُ 12الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والقياس
هي وحدها األدلة املعتربة لألحكام الشرعية.
املادَ ُ -ُ 13األصل براءة الذمة ،وال يعاقب أحد إال
حبكم حمكمة ،وال جيوز تعذيب أحد مطلقا ،وكل من يفعل ذلك
يعاقب.
املادَ ُ -ُ 14األصـل يف األفعـال التقـيـد ابحلكم الشرعي
فال يقام بفعل إال بعد معرفة حكمه ،واألصل يف األشياء
اإلابحة ما مل يرد دليل التحرمي.
املادَُ -ُ15الوسيلة إىل احلرام حمرمة إذا غلب على الظن
أهنا توصل إىل احلرام ،فإن كان خيشى أن توصل فال تكون حراما.
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نظـامُاْلـكم ُ
املادَ ُ -ُ 16نظام احلكم هو نظام وحدة وليس نظاما
احتاداي.
املادَُ -ُ17يكون احلكم مركزاي واإلدارة ال مركزية.
املادَ ُ -ُ 18احلكام أربعة هم :اخلليفة ،ومعاون
التفويض ،والوايل ،والعامل .ومن عداهم ال يعتربون حكاما،
وإمنا هم موظفون.
املادَ ُ -ُ 19ال جيوز أن يتوىل احلكم أو أي عمل يعترب
حر ،ابلغ ،عاقل ،عدل ،قادر من أهل
من احلكم إال رجل ّ
الكفاية ،وال جيوز أن يكون إال مسلما.
املادَ ُ -ُ 20حماسبة احلكام من قبل املسلمني حق من
حقوقهم وفرض كفاية عليهم .ولغري املسلمني من أفراد الرعية
احلق يف إظهار الشكوى من ظلم احلاكم هلم ،أو إساءة تطبيق
أحكام اإلسالم عليهم.
املادَ ُ -ُ 21للمسلمني احلق يف إقامة أحزاب سياسية
حملاسبة احلكام ،أو الوصـول للحـكم عن طريق األمة على شرط
أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون األحكام اليت
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تتبناها أحكاما شرعية .وال حيتاج إنشاء احلزب ألي ترخيص
ومينع أي تكتل يقوم على غري أساس اإلسالم.
املادَُ -ُ22يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي:
 - 1السيادة للشرع ال للشعب.
 - 2السلطان لألمة.
 - 3نصب خليفة واحد فرض على املسلمني.
 - 4للخليفة وحده حق تبين األحكام الشرعية فهو
الذي يسن الدستور وسائر القوانني.
املادَُ -ُ23تقوم الدولة على مثانية أجهزة وهي:
 - 1اخلليفة.
 - 2معاون التفويض.
 - 3معاون التنفيذ.
 - 4أمري اجلهاد.
 - 5الوالة.
 - 6القضاء.
 - 7مصاحل الدولة.
 - 8جملس األمة.
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اِلـليفـة
املادَ ُ -ُ 24اخلليفة هو الذي ينوب عن األمة يف
السلطان ويف تنفيذ الشرع.
املادَ ُ -ُ 25اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،فال جيرب أحد
على قبوهلا ،وال جيرب أحد على اختيار من يتوالها.
املادَ ُ -ُ 26لكل مسلم ابلغ عاقل رجال كان أو امرأة
احلق يف انتخاب اخلليفة ويف بيعته ،وال حق لغري املسلمني يف
ذلك.
املادَ ُ -ُ 27إذا مت عقد اخلالفة لواحد مببايعة من يتم
انعقاد البيعة هبم تكون حينئذ بيعة الباقني بيعة طاعة ال بيعة
وشق عصا
انعقاد فيجرب عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد ّ
املسلمني.
املادَُ -ُ 28ال يكون أحد خليفة إال إذا واله املسلمون.
وال ميلك أحد صالحيات اخلالفة إال إذا مت عقدها له على
الوجه الشرعي كأي عقد من العقود يف اإلسالم.
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املادَ ُ -ُ 29يشرتط يف القطر أو البالد اليت تبايع اخلليفة
بيعة انعقاد أن يكون سلطاهنا ذاتيا يستند إىل املسلمني وحدهم
ال إىل أية دولة كافرة ،وأن يكون أمان املسلمني يف ذلك القطر
داخليا وخارجيا أبمان اإلسالم ال أبمان الكفر .أما بيعة الطاعة
فحسب من البالد األخرى فال يشرتط فيها ذلك.
املادَ ُ -ُ 30ال يشرتط فيمن يبايَع للخالفة إالّ أن يكون
مستكمال شروط االنعقاد ليس غري ،وإن مل يكن مستوفيا شروط
األفضلية ،ألن العربة بشروط االنعقاد.
املادَ ُ -ُ 31يشرتط يف اخلليفة حىت تنعقد له اخلالفة
سبعة شروط وهي أن يكون رجال مسلما حرا ابلغا ،عاقال،
عدال ،قادرا من أهل الكفاية.
املادَ ُ -ُ 32إذا خال منصب اخلالفة مبوت اخلليفة أو
اعتزاله ،أو عزله ،جيب نصب خليفة مكانه خالل ثالثة أايم
بلياليها من اتريخ خلو منصب اخلالفة.
املادَُ -ُ33طريقة نصب اخلليفة هي:
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أ  -جيري األعضاء املسلمون يف جملس األمة حصر
املرشحني هلذا املنصب وتعلن أمساؤهم مث يطلب من املسلمني
انتخاب واحد منهم.
ب  -تعلن نتيجة االنتخاب ويعرف املسلمون من نل
أكثر أصوات املنتخبني.
ج  -يبادر املسلمون مببايعة من نل أكثر األصوات خليفة
للمسلمني على العمل بكتاب هللا وسنة رسول هللا .
د  -بعد متام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمني
للمأل حىت يبلغ خرب نصبه األمة كافة ،مع ذكر امسه وكونه حيوز
الصفات اليت جتعله أهال النعقاد اخلالفة له.
املادَ ُ -ُ 34األمة هي اليت تنصب اخلليفة ولكنها ال
متلك عزله مىت مت انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
املادَ ُ -ُ 35اخلليفة هو الدولة ،فهو ميلك مجيع
الصالحيات اليت تكون للدولة ،فيملك الصالحيات التالية:
أ  -هو الذي جيعل األحكام الشرعية حني يتبناها نفذة
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فتصبح حينئذ قوانني 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 ،وتعيني
السفراء املسلمني وعزهلم.
د  -هو الذي يعني ويعزل املعاونني والوالة ،وهم مجيعا
مسؤولون أمامه كما أهنم مسؤولون أمام جملس األمة.
هـ  -هو الذي يعني ويعزل قاضي القضاة ،ومديري
الدوائر ،وقواد اجليش ،وأمراء ألويته ،وهم مجيعا مسؤولون أمامه
وليسوا مسؤولني أمام جملس األمة.
يتبن األحكام الشرعية اليت توضع مبوجبها
و  -هو الذي ّ
ميزانية الدولة ،وهو الذي يقرر فصول امليزانية واملبالغ اليت تلزم
لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقا ابلواردات أم ابلنفقات.
املادَ ُ -ُ 36اخلليفة مقيد يف التبين ابألحكام الشرعية
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فيحرم عليه أن يتبن حكما مل يستنبط استنباطا صحيحا من
األدلة الشرعية ،وهو مقيد مبا تبناه من أحكام ،ومبا التزمه من
يتبن حكما استنبط حسب
طريقة استنباط ،فال جيوز له أن ّ
طريقة تناقض الطريقة اليت تبناها ،وال أن يعطي أمرا يناقض
األحكام اليت تبناها.
املادَ ُ -ُ 37للخليفة مطلق الصالحية يف رعاية شؤون
يتبن 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
يعني
يسعر على الناس حبجة منع االستغالل مثال ،وال ّ
مثال ،وال ّ
كافرا أو امرأة واليا حبجة رعاية الشؤون أو املصلحة ،وال غري
حيرم حالال وال أن
ذلك مما خيالف أحكام الشرع ،فال جيوز أن ّ
حيل حراما.
املادَ ُ -ُ 38ليس للخليفة مدة حمدودة ،فما دام اخلليفة
حمافظا على الشرع منفذا ألحكامه ،قادرا على القيام بشؤون
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الدولة ،يبقى خليفة ما مل تتغري حاله تغريا خيرجه عن كونه
التغري وجب عزله يف احلال.
خليفة ،فإذا تغريت حاله هذا ّ
املادَ ُ -ُ 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
املسلمني برأيه َوفْ َق 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 حالتني:
اْلالة ُاِلوىل :أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من
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حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ األمور .فإن كان مأمول اخلالص من
تسلطهم ينذر مدة معينة ،مث إ ْن 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.
املادَ ُ -ُ 40حمكمة 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.
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معـاونُالتفـويض
املادَ ُ -ُ 41يعني اخلليفة معاون تفويض له يتحمل
مسؤولية احلكم ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على
اجتهاده.
املادَ ُ -ُ 42يشرتط يف معاون التفويض ما يشرتط يف
اخلليفة ،أي أن يكون رجال حرا ،مسلما ،ابلغا ،عاقال ،عدال،
قادرا من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
املادَُ -ُ 43يشرتط 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 قلدتك ما هو ّ
هذا املعن من األلفاظ اليت تشتمل على عموم النظر والنيابة.
فإن مل يكن التقليد على هذا الوجه ال يكون معاون ،وال ميلك
صالحيات معاون التفويض إال إذا كان تقليده على هذا الوجه.
املادَ ُ -ُ 44على معاون التفويض أن يطالع اخلليفة مبا
أمضاه من تدبري ،وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصري يف
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صالحياته كاخلليفة وعليه أن يرفع مطالعته ،وأن ينفذ ما يؤمر
بتنفيذه.
املادَ ُ -ُ 45جيب 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.
املادَ ُ -ُ 46إذا دبر معاون التفويض أمرا وأقره اخلليفة
فإن عليه أن ينفذه كما أقره اخلليفة ليس بزايدة وال نقصان .فإن
عاد اخلليفة وعارض املعاون يف رد ما أمضاه ينظر ،فإن كان يف
حكم نفذه على وجهه ،أو مال وضعه يف حقه ،فرأي املعاون
هو النافذ ،ألنه ابألصل رأي اخلليفة وليس للخليفة أن يستدرك
ما نفذ من أحكام ،وأنفق من أموال .وإن كان ما أمضاه
املعاون يف غري ذلك مثل تقليد وال 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.
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املادَ ُ -ُ 47ال 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.

معـاونُالتـنفيـذ
املادَ ُ -ُ 48يعني اخلليفة معاون للتنفيذ ،وعمله من
األعمال اإلدارية ،وليس من احلكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما
يصدر عن اخلليفة للجهات الداخلية واخلارجية ،ولرفع ما يرد
إليه من هذه اجلهات ،فهي واسطة بني اخلليفة وغريه ،تؤدي
عنه ،وتؤدي إليه.
املادَ ُ -ُ 49يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجال مسلما ألنه من
بطانة اخلليفة.
املادَ ُ -ُ 50يكون معاون التنفيذ متصال مباشرة مع
اخلليفة ،كمعاون التفويض ،ويعترب معاون ولكن يف التنفيذ وليس
يف احلكم.
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أمريُاجلهـاد
املادَُ -ُ 51تتألف دائرة أمري اجلهاد من أربع دوائر هي:
اخلارجية ،واحلربية ،واألمن الداخلي ،والصناعة ،ويشرف عليها
ويديرها أمري اجلهاد.
املادَ ُ -ُ 52تتوىل دائرة اخلارجية الشؤون اخلارجية اليت
تتعلق بعالقة الدولة ابلدول األجنبية مهما كانت هذه الشؤون.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 54دائرة 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.
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املادَ ُ -ُ 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 أم من املصانع اليت
تدخل يف امللكية الفردية وهلا عالقة ابلصناعة احلربية ،واملصانع
أبنواعها جيب أن تقام على أساس السياسة احلربية.
اجليش
املادَُ -ُ56اجلهـاد فرض على املسـلمني ،والتدريب على
اجلندية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ اخلامسة عشرة من عمره
فرض عليه أن يتدرب على اجلندية استعدادا للجهاد ،وأما
التجنيد فهو فرض على الكفاية.
املادَ ُ -ُ 57اجليش قسمان قسم احتياطي ،وهم مجيع
القادرين على محل السالح من املسلمني .وقسم دائم يف اجلندية
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ختصص هلم رواتب يف ميزانية الدولة كاملوظفني.
املادَ ُ -ُ 58القوى املسلحة قوة واحدة هي اجليش،
وختتار منها فرق خاصة تنظم تنظيما خاصا وتعطى ثقافة معينة
هي الشرطة.
املادَ ُ -ُ 59يعهد إىل الشرطة حبفظ النظام ،واإلشراف
على األمن الداخلي والقيام جبميع النواحي التنفيذية.
املادَ ُ -ُ 60جتعل للجيش ألوية وراايت واخلليفة هو
الذي يعقد اللواء ملن يوليه على اجليش ،أما الراايت فيقدمها
رؤساء األلوية.
املادَ ُ -ُ 61اخلليفة هو قائد اجليش ،وهو الذي يعني
رئيس األركان ،وهو الذي يعني لكل لواء أمريا ولكل فرقة قائدا.
أما ابقي رتب اجليش فيعينهم قواده وأمراء ألويته .وأما تعيني
الشخص يف األركان فيكون حسب درجة ثقافته احلربية ويعينه
رئيس األركان.
املادَ ُ -ُ 62جيـعـل اجليش كله جيشا واحدا يوضع يف
معسكرات خاصة ،إال أنه جيب أن توضع بعض هذه
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املعسكرات يف خمتلف الوالايت .وبعضها يف األمكنة
االسرتاتيجية ،وجيعل بعضها معسكرات متنقلة تنقال دائميا،
تكون قوات ضاربة .وتنظم هذه املعسكرات يف جمموعات
متعددة يطلق على كل جمموعة منها اسم جيش ويوضع هلا رقم
فيقال اجليش األول ،اجليش الثالث مثال ،أو تسمى ابسم والية
من الوالايت أو عمالة من العماالت.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 64جيب 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.
املادَ ُ -ُ 65جيب أن تتوفر لدى اجليش األسلحة
واملعدات والتجـهـيزات واللـوازم واملهمات اليت متكنه من القيام
مبهمته بوصفه جيشا إسالميا.
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القضـاء
املادَ ُ -ُ 66القضاء هو اإلخبار ابحلكم على سبيل
اإللزام ،وهو يفصل اخلصومات بني الناس ،أو مينع ما يضر حق
اجلماعة ،أو يرفع النـزاع الواقع بني الناس وأي شخص ممن هو يف
جهاز احلكم ،حكاما أو موظفني ،خليفة أو من دونه.
املادَ ُ -ُ 67يعني اخلليفة قاضيا للقضاة من الرجال
البالغني األحرار املسلمني العقالء العدول من أهل الفقه ،وتكون
له صالحية تعيني القضاة وأتديبهم وعزهلم ضمن األنظمة
اإلدارية ،أما ابقي موظفي احملاكم فمربوطون مبدير الدائرة اليت
تتوىل إدارة شؤون احملاكم.
املادَ ُ -ُ 68القضاة ثالثة :أحدهم القاضي ،وهو الذي
يتوىل الفصل يف اخلصومات ما بني الناس يف املعامالت
والعقوابت .والثاين احملـتـسـب ،وهـو الذي يتوىل الفصل يف
املخالفات اليت تضر حق اجلماعة .والثالث قاضي املظامل ،وهو
الذي يتوىل رفع النـزاع الواقع بني الناس والدولة.
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املادَُ -ُ69يشرتط فيمن يتوىل القضاء أن يكون مسلما،
حرا ،ابلغا ،عاقال ،عدال ،فقيها ،مدركا لتنـزيل األحكام على
الوقائع .ويشرتط فيمن يتوىل قضاء املظامل زايدة على هذه
الشروط أن يكون رجال وأن يكون جمتهدا.
املادَُ -ُ70جيوز أن يـ َقل َد القاضي واحملتسب تقليدا عاما
يف القضاء جبميع القضااي يف مجيع البالد ،وجيوز أن يـ َقل َد تقليدا
خاصا ابملكان وأبنواع القضاء أما قاضي املظامل فال يـ َقلد إال
تقليدا عاما من حيث القضاء ،أما من حيث املكان فيجوز أن
يـ َقل َد يف مجيع أحناء البالد ،وجيوز أن يـ َقل َد يف نحية من
النواحي.
املادَ ُ -ُ 71ال جيوز أن تتألف احملكمة إال من قاض
واحد له صالحية الفصل يف القضاء ،وجيوز أن يكون معه قاض
آخر أو أكثر ،ولكن ليست هلم صالحية احلكم وإمنا هلم
صالحية االستشارة وإعطاء الرأي ،ورأيهم غري ملزم له.
املادَ ُ -ُ 72ال جيوز أن يقضي القاضي إال يف جملس
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قضاء ،وال تعتَرب البينة واليمني إال يف جملس القضاء.
املادَ ُ -ُ 73جيـوز أن تـتـعـدد درجـات احملـاكـم ابلنـسـبـة
ص بعض القضاة أبقضية معينة
ألنـواع القـضـايـا ،فيجـوز أن خيَص َ
إىل حد معني ،وأن يوكل أمر غري هذه القضااي إىل حماكم
أخرى.
املادَ ُ -ُ 74ال توجد حماكم استئناف ،وال حماكم متييز،
فالقضاء من حيث البت يف القضية درجة واحدة ،فإذا نطق
القاضي ابحلكم فحكمه نفذ ،وال ينقضه حكم قاض آخر
مطلقا إالّ إذا حكم بغري اإلسالم ،أو خالف نصا قطعيا يف
الكتاب أو السنة أو إمجاع الصحابة ،أو تبني أنه حكم حكما
خمالفا حلقيقة الواقع.
املادَ ُ -ُ 75احملتسب هو القاضي الذي ينظر يف كافة
القضااي اليت هي حقوق عامة ال يوجد فيها مدع ،على أن ال
تكون داخلة يف احلدود واجلناايت.
املادَ ُ -ُ 76ميلك احملتسب احلكم يف املخالفة فور العلم
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هبا يف أي مكان دون حاجة جمللس قضاء ،وجيعل حتت يده
عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره ،وينفذ حكمه يف احلال.
املادَُ -ُ77للمحتسب احلق يف أن خيتار نوااب عنه تتوفر
فيهم شروط احملتسب ،يوزعهم يف اجلهات املختلفة ،وتكون
هلؤالء النواب صالحية القيام بوظيفة احلسبة يف املنطقة أو احمللة
اليت عينت هلم يف القضااي اليت فوضوا فيها.
املادَ ُ -ُ 78قاضي املظامل هو قاض ينصب لرفع كل
َمظْلِ َمة حتصل من الدولة على أي شخص يعيش حتت سلطان
الدولة ،سواء أكان من رعاايها أم من غريهم ،وسواء حصلت
هذه املظلمة من اخلليفة أو ممن هو دونه من احلكام واملوظفني.
املادَ ُ - 79يعني قاضي املظامل من قِبَل اخلليفة ،أو من
قبل قاضي القضاة ،أما حماسبته وأتديبه وعزله فيكون من قبل
اخلليفة أو من قبل حمكمة املظامل أو قاضي القضاة إذا أعطامها
اخلليفة صالحية ذلك .إالّ أنه ال يصح عزله أثناء قيامه ابلنظر
يف مظلِمة على اخلليفة ،أو معاون التفويض ،أو قاضي القضاة.
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املادَ ُ -ُ 80ال حيصر قاضي املظامل بشخص واحد أو
أكثر بل لرئيس الدولة أن يعني عددا من قضاة املظامل حسب ما
حيتاج رفع املظامل مهما بلغ عددهم .ولكن عند مباشرة القضاء
ال تكون صالحية احلكم إال لقاض واحد ليس غري ،وجيوز أن
جيلس معه عدد من قضاة املظامل أثناء جلسة القضاء ،ولكن
تكون هلم صالحية االستشارة ليس غري .وهو غري ملزم ابألخذ
برأيهم.
املادَُ -ُ81حملكمة املظامل حق عزل أي حاكم أو موظف
يف الدولة ،كما هلا حق عزل اخلليفة.
املادَ ُ -ُ 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
مبعن نص من نصوص التشريع يف الدستور والقانون وسائر
األحكام الشرعية ضمن تبين رئيس الدولة ،أم متعلقة بفرض
ضريبة من الضرائب ،أم غري ذلك.
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املادَ ُ -ُ 83ال يشرتط يف قضاء املظامل جملس قضاء ،وال
دعوة املدعى عليه ،وال وجود مدع ،بل هلا حق النظر يف املظلمة
ولو مل يدع هبا أحد.
املادَ ُ -ُ 84لكـل إنسـان احلق يف أن يوكل عنه يف
اخلصومة ويف الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلما أم غري مسلم
رجال كان أو امـرأة .وال فـرق يف ذلك بني الوكيل واملـوّكِـل .وجيـوز
للوكيل أن يوكل أبجر ويستحق األجرة على املوّكِل حسب
تراضيهما.
املادَ ُ -ُ 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 وكيال 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 بني أن يكون
مدعيا أو مدعى عليه.
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الـولَ
املادَ ُ -ُ 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 عامال أو
حاكما.
املادَُ -ُ87يـ َعني الوالة من قبل اخلليفة ،ويـ َعني العمال
من قبل اخلليفة ومن قبل الوالة إذا فوض إليهم ذلك .ويشرتط
يف الوالة والعمال ما يشرتط يف املعاونني فال بد أن يكونوا رجاال
أحرارا مسلمني ابلغني عقالء عدوال ،وأن يكونوا من أهل
الكفاية فيما وّكِل إليهم من أعمال ،ويـتَ َخيـرو َن من أهل التقوى
والقوة.
املادَ ُ -ُ 88للوايل صالحية احلكم واإلشراف على
أعمال الدوائر يف واليته نيابة عن اخلليفة ،فله مجيع الصالحيات
يف واليته عدا املالية والقضاء واجليش ،فله اإلمارة على أهل
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واليته ،والنظر يف مجيع ما يتعلق هبا .إال أن الشرطة توضع حتت
إمارته من حيث التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
املادَ ُ -ُ 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 وجواب على األمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل
القيام بعمله.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 92ال يـْنـ َقل الوايل من والية إىل والية ،ألن
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توليته عامة النظر حمددة املكان ،ولكن يـ ْع َفى ويوىل اثنية.

املادَ ُ -ُ 93يـ ْعَزل 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.
املادَ ُ -ُ 94على اخلليفة أن يتحرى أعمال الوالة ،وأن
يكون شديد املراقبة هلم ،وأن يعني من ينوب عنه للكشف عن
أحواهلم ،والتفتيش عليهم وأن جيمعهم أو قسما منهم بني احلني
واآلخر ،وأن يصغي إىل شكاوى الرعية منهم.
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اجلهـازُاإلداري
املادَ ُ -ُ 95إدارة شؤون الدولة ومصاحل الناس تتوالها
مصاحل ودوائر وإدارات ،تقوم على النهوض بشؤون الدولة
وقضاء مصاحل الناس.
املادَُ -ُ96سياسة إدارة املصاحل والدوائر واإلدارات تقوم
على البساطة يف النظام واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية فيمن
يتولون اإلدارة.
املادَ ُ -ُ 97لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفاية
ني مديرا
رجال كان أو امرأة ،مسلما كان أو غري مسلم أن يـ َع َ
ألية مصلحة من املصاحل ،أو أية إدارة ،وأن يكون موظفا فيها.
املادَ ُ -ُ 98يـ َعني لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة
وإدارة مدير يتوىل إدارهتا ،ويكون مسؤوال عنها مباشرة ،ويكون
هؤالء املديرون مسؤولني أمام من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم،
أو دوائرهم أو إداراهتم من حيث عملهم ومسؤولني أمام الوايل
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والعامل من حيث التقيد ابألحكام واألنظمة العامة.
املادَ ُ -ُ 99املديرون يف مجيع املصاحل والدوائر واإلدارات
ال يـ ْعَزلو َن إال لسبب ضمن األنظمة اإلدارية ،ولكن جيوز نَـ ْقله ْم
من عمل إىل آخر ،وجيوز توقيفهم عن العمل ،ويكون تعيينهم
ونقلهم وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا
ملصاحلهم ،أو دوائرهم ،أو إداراهتم.
املادَ ُ -ُ 100املوظفون غري املديرين يتم تعيينهم ونقلهم
وتوقيفهم وأتديبهم وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا
ملصاحلهم أو دوائرهم أو إداراهتم.
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اِلمـة
جمـلسُ ُِ
املادَ ُ -ُ 101األشـخـاص الذين ميثلون املسلمني يف
الرأي لريجع إليهم اخلليفة هم جملس األمة ،وجيوز لغري املسلمني
أن يكونوا يف جملس األمة من أجل الشكوى من ظلم احلكام،
أو من إساءة تطبيق أحكام اإلسالم.
املادَُ -ُ102يـْنـتَ َخب أعضاء جملس األمة انتخااب.
املادَ ُ -ُ 103لكل من حيمل التابعية إذا كان ابلغا
عاقال احلق يف أن يكون عضوا يف جملس األمة رجال كان أو
امرأة مسلما كان أو غري مسلم ،إال أن عضوية غري املسلم
قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم احلكام ،أو من إساءة
تطبيق اإلسالم.
املادَ ُ -ُ 104الشورى واملشورة هي أخذ الرأي مطلقا،
وهي غري ملزمة يف التشريع ،والتعريف ،واألمور الفكرية ككشف
احلقائق ،ويف األمور الفنية والعلمية ،وتكون م ْل ِزَمة عند استشارة
اخلليفة يف كل ما هو من األمور العملية ،واألعمال اليت ال
حتتاج إىل حبث وإنعام نظر.
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املادَُ -ُ105الشورى حق للمسلمني فحسب .وال حق
لغري املسلمني يف الشورى ،وأما إبداء الرأي فإنه جيوز جلميع أفراد
الرعية مسلمني وغري مسلمني.
املادَُ -ُ106املسائل اليت تكون فيها الشورى ملزمة عند
استشارة اخلليفة يؤخذ فيها برأي األكثرية بغض النظر عن كونه
صوااب أو خطأ .أما ما عداها مما يدخل حتت الشورى فيتحرى
فيها عن الصواب بغض النظر عن األكثرية أو األقلية.
املادَُ -ُ107جمللس األمة صالحيات مخس هي:
( - 1أ) :استشارة اخلليفة له وإشارته على اخلليفة يف
األعمال واألمور العملية مما ال حتتاج إىل حبث وإنعام نظر مثل
شئون احلكم ،والتعليم ،والصحة ،واالقتصاد ،والتجارة،
والصناعة ،والزراعة ،وأمثاهلا ،ويكون رأيه فيها ملزما.
(ب) :أما األمور الفكرية اليت حتتاج إىل حبث ِ
وإنعام نظر،
واألمور الفنية واملالية واجليش والسياسة اخلارجية ،فإن للخليفة
أن يرجع للمجلس الستشارته فيها والوقوف على رأيه ،ورأي
اجمللس فيها غري ملزم.
 - 2للخليفة أن حييل للمجلس األحكام والقوانني اليت
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يريد أن يتبناها ،وللمسلمني من أعضائه حق مناقشتها وبيان
وجه الصواب واخلطأ فيها ورأيهم يف ذلك غري ملزم.
 - 3للمجلس احلق يف حماسبة اخلليفة على مجيع األعمال
اليت حتصل ابلفعل يف الدولة سواء أكانت من األمور الداخلية أم
اخلارجية أم املالية أم اجليش أم غريها ،ورأي اجمللس ملزم فيما
كان رأي األكثرية فيه ملزما ،وغري ملزم فيما كان رأي األكثرية
فيه غري ملزم.
وإن اختلف اجمللس مع اخلليفة على عمل قد مت ابلفعل من
للبت فيه من حيث
الناحية الشرعية فَـيـ ْر َجع فيه إىل حمكمة املظامل ّ
الشرعية وعدمها ،ورأي احملكمة فيه ملزم.
 - 4للمجلس احلق يف إظهار عدم الرضا من املعاونني
والوالة والعمال ويكون رأيه يف ذلك ملزما ،وعلى اخلليفة عزهلم
يف احلال.
 - 5للمسلمني من أعضائه حق حصر املرشحني للخالفة
ورأيهم يف ذلك ملزم ،فال يقبل ترشيح غري من َحصر اجمللس
الرتشيح فيهم.
َ
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النظـامُالجتمـاعي ُ

املادَ ُ -ُ 108األصل يف املرأة أهنا أم وربة بيت وهي
عرض جيب أن يصان.
املادَ ُ -ُ 109األصل أن ينفصل الرجال عن النساء وال
جيتمعون إال حلاجة يقرها الشرع ،ويقر االجتماع من أجلها
كاحلج والبيع.
املادَ ُ -ُ 110تـ ْعطى املرأة ما يـ ْعطى الرجل من احلقوق،
ويـ ْفَرض عليها ما يـ ْفَرض 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.
ني يف وظائف الدولة،
املادَ ُ -ُ 111جيوز للمرأة أن تـ َع َ
وأن تنتخب أعضاء جملس األمة وأن تكون عضوا فيه ،وأن
تشرتك يف انتخاب اخلليفة ومبايعته.
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املادَ ُ -ُ 112ال جيوز أن تتوىل املرأة احلكم ،فال تكون
خليفة وال معاون وال واليا وال عامال وال تباشر أي عمل يعترب
من احلكم ،وكذلك ال تكون قاضي قضاة ،وال قاضيا يف حمكمة
املظامل ،وال أمري جهاد.
املادَ ُ -ُ 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 احلياتني تتقيد جبميع أحكام الشرع.
املادَ ُ -ُ 114متنع اخللوة بغري حمرم ،ومينع التربج وكشف
العورة أمام األجانب.
املادَ ُ -ُ 115مينع كل من الرجل واملرأة من مباشرة أي
عمل فيه خطر على األخالق ،أو فساد يف اجملتمع.
املادَ ُ -ُ 116احلياة الزوجية حياة اطمئنان ،وعشرة
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الزوجني عشرة صحبة .وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية ال
قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة ،وفرض عليه نفقتها
حسب املعروف ملثلها.
املادَ ُ -ُ 117يتعاون الزوجان يف القيام أبعمال البيت
تعاون 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.
املادَ ُ -ُ 118كفالة الصغار واجب على املرأة وحق هلا
سواء أكانت مسلمة أم غري مسلمة ما دام الصغري حمتاجا إىل
هذه الكفالة .فإن استغن عنها ينظر ،فإن كانت احلاضنة والويل
مسلمني خَِّري الصغري يف اإلقامة مع من يريد فمن خيتاره له أن
ينضم إليه سواء أكان الرجل أم املرأة ،وال فرق يف الصغري بني أن
يكون ذكرا أو أنثى .أما إن كان أحدمها غري مسلم فال خيري
بينهما بل يضم إىل املسلم منهما.
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النظـامُالقتصادي
املادَ ُ -ُ 119سياسة االقتصاد هي النظرة إىل ما جيب
أن يكون عليه اجملتمع عند النظرة إىل إشباع احلاجات فَـي ْج َعل ما
جيب أن يكون عليه اجملتمع أساسا إلشباع احلاجات.
املادَ ُ -ُ 120املشكلة االقتصادية هي توزيع األموال
واملنافع على مجيع أفراد الرعية ومتكينهم من االنتفاع هبا
بتمكينهم من حيازهتا ومن السعي هلا.
ض َم َن إشباع مجيع احلاجات
املادَ ُ -ُ 121جيب أن ي ْ
ض َم َن متكني
األساسية جلميع األفراد فردا فردا إشباعا كليا .وأن ي ْ
كل فرد منهم من إشباع احلاجات الكمالية على أرفع مستوى
مستطاع.
املادَ ُ -ُ 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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املادَ ُ -ُ 123امللكية ثالثة أنواع :ملكية فردية ،وملكية
عامة ،وملكية الدولة.
املادَ ُ -ُ 124امللـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر
ابلعني أو املنفـعـة يقـتـضي متكني من يضاف إليه من انتفاعه
ابلشيء وأخذ العوض عنه.
املادَ ُ -ُ 125امللكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة
ابالشـرتاك يف االنـتـفـاع ابلعـني.
املادَُ -ُ126كل مال مصرفه موقوف على رأي اخلليفة
واجتهاده يعترب ملكا للدولة ،كأموال الضرائب واخلراج واجلزية.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَُ -ُ128التصرف ابمللكية م َقيد إبذن الشارع ،سواء
أكان تصرفا ابإلنفاق أو تصرفا بتنمية امللك .فَـي ْمنَع السَرف
والرتف والتقتري ،ومتْنَع الشركات الرأمسالية واجلمعيات التعاونية
وسائر املعامالت املخالفة للشرع ،ومينع الراب والغنب الفاحش
واالحتكار والقمار وما شابه ذلك.
املادَُ -ُ129األرض العشرية هي اليت أسلم أهلها عليها
وأرض جزيرة العرب ،واألرض اخلراجية هي اليت فتحت حراب 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.
املادَ ُ -ُ 130األرض املوات متلك ابإلحياء والتحجري،
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وأما غري املوات فال متلك إال بسبب شرعي كاإلرث والشراء
واإلقطاع.
املادَ ُ -ُ 131مينع أتجري األرض للزراعة مطلقا سواء
أكانت خراجية أم عشرية ،كما متنع املزارعة ،أما املساقاة فجائزة
مطلقا.
املادَ ُ -ُ 132جيرب كل من ملك أرضا على استغالهلا
ويعطى احملتاج من بيت املال ما ميكنه من هذا االستغالل .وكل
من يهمل األرض ثالث سنني من غري استغالل تؤخذ منه
وتعطى لغريه.
املادَُ -ُ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.
املادَ ُ -ُ 134املصنع 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 فرداي كمصانع النسيج.
وإن كانت املادة من األمالك العامة كان املصنع ملكا عاما
كمصانع استخراج احلديد.
حتول ملكية فردية إىل
املادَ ُ -ُ 135ال جيوز للدولة أن ّ
ملكية عامة ،ألن امللكية العامة اثبتة يف طبيعة املال وصفته ال
برأي الدولة.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 137جيوز للدولة أن حتمي من األرض املوات
ومما هو داخل يف امللكية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل
الرعية.
املادَُ -ُ138مينع كنـز املال ولو أخرجت زكاته.
املادَ ُ -ُ 139جتىب الزكاة من املسلمني ،وتؤخذ على
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األموال اليت عني الشرع األخذ منها من نقد وعروض جتارة
ومواش وحبوب .وال تؤخذ من غري ما ورد الشرع به .وتؤخذ من
كل مالك سواء أكان مكلفا كالبالغ العاقل أم غري مكلف
كالصيب واجملنون ،وتوضع يف ابب خاص من بيت املال ،وال
تصرف إال لواحد أو أكثر من األصناف الثمانية الذين ذكرهم
القرآن الكرمي.
املادَ ُ -ُ 140جتىب اجلزية من الذميني ،وتؤخذ على
الرجال البالغني بقدر ما حيتملوهنا ،وال تؤخذ على النساء وال
على األوالد.
املادَ ُ -ُ 141جيىب اخلراج على األرض اخلراجية بقدر
احتماهلا ،وأما األرض العشرية فتجىب منها الزكاة على الناتج
الفعلي.
املادَ ُ -ُ 142تستوىف من املسلمني 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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املادَ ُ -ُ 143كل 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 شـرعا القيام به ال جيوز
للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله ،فال جيـوز أن أتخـذ رسـومـا
للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
املادَ ُ -ُ 144مليزانية الدولة أبواب دائمية قررهتا أحكام
شرعية .وأما فصول امليزانية واملبالغ اليت يتضمنها كل فصل،
واألمور اليت ختصص هلا هذه املبالغ يف كل فصل ،فإن ذلك
موكول لرأي اخلليفة واجتهاده.
املادَ ُ -ُ 145واردات بيت املال الدائمية هي الفيء
كله ،واجلزية ،واخلراج ،ومخس الركاز ،والزكاة .وتؤخذ هذه
األموال دائميا سواء أكانت هنالك حاجة أم مل تكن.
املادَ ُ -ُ 146إذا مل تكف واردات بيت املال الدائمية
لنفقات الدولة فإن هلا أن حتصل من املسلمني ضرائب ،وجيب
أن تسري يف حتصيل الضرائب على الوجه التايل:
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أ  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال للفقراء
واملساكني وابن السبيل وللقيام بفرض اجلهاد.
ب  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على سبيل
البدل كنفقات املوظفني وأرزاق اجلند وتعويضات احلكام.
ج  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
املصلحة واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج املياه
وبناء املساجد واملدارس واملستشفيات.
د  -لسد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه
الضرورة كحادث طرأ على الرعية من جماعة أو طوفان أو زلزال.
املادَ ُ -ُ 147يعترب 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 ومال املرتدين.
املادَ ُ -ُ 148نفقات بيت املال مقسمة على ست
جهات هي:
أ  -األصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة
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يصرف هلم من ابب الزكاة.
ب  -الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد والغارمون إذا
مل يوجد يف ابب أموال الزكاة مال صرف هلم من واردات بيت
املال الدائمة ،وإذا مل يوجد ال يصرف للغارمني شيء .وأما
الفقراء واملساكني وابن السبيل واجلهاد فتحصل ضرائب لسد
نفقاهتم ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوف الفساد.
ج  -األشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كاملوظفني
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
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.
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و  -احلوادث الطارئة كالزالزل والطوفان يصرف عليها من
بيت املال ،وإذا مل يوجد يقرتض ألجلها املال يف احلال مث يسدد
من الضرائب اليت جتمع.
املادَ ُ -ُ 149تـضـمـن الـدولـة إجيـاد األعـمـال لكـل مـن
حيمل التابعية.
املادَ ُ -ُ 150املوظـفـون عند األفراد والشركات
كاملوظفني عند الدولة يف مجـيع احلقوق والواجبات ،وكل من
يعمل أبجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل.
وإذا اختلف األجري واملستأجر على األجرة حيَكم أجر املثل .أما
إذا اختلفوا على غريها فَـي َحكم عقد اإلجارة على حسب أحكام
الشرع.
املادَ ُ -ُ 151جيوز أن تكون األجرة حسب منفعة
العمل ،وأن تكون حسب منفعة العامل ،وال تكون حسب
معلومات األجري ،أو شهاداته العلمية ،وال توجد ترقيات
للموظفني بل يعطون مجيع ما يستحقونه من أجر سواء أكان
على العمل أم على العامل.
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املادَ ُ -ُ 152تضمن الدولة نفقة من ال مال عنده وال
عمل له ،وال يوجد من جتب عليه نفقته ،وتتوىل إيواء العجزة
وذوي العاهات.
املادَ ُ -ُ 153تعمل الدولة على تداول املال بني الرعية
وحتول دون تداوله بني فئة خاصة.
املادَ ُ -ُ 154تيسر ال ّدولة ألفراد الرعية إمكانية إشباع
حاجاهتم الكمالية وإجياد التوازن يف اجملتمع حسب توفر األموال
لديها ،على الوجه التايل:
أ  -أن تعطي املال منقوال 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
تعطيهم .وتعطي العاجزين عن الزراعة ماال لتوجد لديهم القدرة
على الزراعة.
ج  -تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال
الزكاة ومن الفيء وما شابه.
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املادَ ُ -ُ 155تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية
وحمصوالهتا َوفْ َق ما تتطلبه السياسة الزراعية اليت حتقق استغالل
األرض على أعلى مستوى من اإلنتاج.
املادَ ُ -ُ 156تشرف الدولة على الشؤون الصناعية
برمتها ،وتتوىل مباشرة الصناعات اليت تتعلق مبا هو داخل يف
امللكية العامة.
املادَ ُ -ُ 157التجارة اخلارجية تعترب حسب اتبعية
التاجر ال حسب منشأ البضاعة ،فالتجار احلربيون مينعون من
التجارة يف بالدن 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 عسكراي أو
ومن إخراج املواد اليت من شأهنا أن ّ
صناعيا أو اقتصاداي ،وال مينعون من إدخال أي مال ميلكونه.
ويستثن من هذه األحكام البلد الذي بيننا وبني أهله حرب
فعلية (كإسرائيل) فإنه أيخذ أحكام دار احلرب الفعلية يف مجيع
العالقات معه جتارية كانت أم غري جتارية.
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املادَ ُ -ُ 158جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء
املختربات العـلـمـية املتعلقة بكافة شؤون احلياة ،وعلى الدولة أن
تقوم هي إبنشاء هذه املختربات.
املادَ ُ -ُ 159مينع األفراد من ملكية املختربات اليت تنتج
مواد تؤدي ملكيتهم هلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة.
املادَ ُ -ُ 160توفر الدولة مجيع اخلدمات الصحية جمان
للجميع ،ولكنها ال متنع استئجار األطباء وال بيع األدوية.
املادَ ُ -ُ 161مينع استغالل واستثمار األموال األجنبية
يف البالد كما مينع منح االمتيازات ألي أجنيب.
املادَ ُ -ُ 162تصـدر الدولة نقـدا خـاصـا هبا يكون
مستقال وال جيوز أن يرتبط أبي نقد أجنيب.
املادَ ُ -ُ 163نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة
كانت أو غري مضروبة .وال جيوز أن يكون هلا نقد غريمها .وجيوز
أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئا آخر على شرط أن
يكون يف خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة .فيجوز أن
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تصدر الدولة حناسا أو برونزا أو ورقا أو غري ذلك وتضربه ابمسها
نقدا هلا إذا كان له مقابل يساويه متاما من الذهب والفضة.
املادَ ُ -ُ 164الصرف بني عملة الدولة وبني عمالت
الدول األخـرى جـائـز كالصـرف بني عملتها هي سواء بسواء
وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كان من جنسني خمتلفني
على شرط أن يكون يدا بيد ،وال يصح أن يكون نسيئة.
ويسمح بتغيري سعر الصرف دون أي قيد ما دام اجلنسان
خمتلفني ،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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سـياسـةُالتعليم ُ

املــادَُ -ُ165جيــب أن يكــون األســاس الــذي يقــوم عليــه
منهج التعليم هو العقيدة اإلسالمية ،فتوضع مـواد الدراسـة وطـرق
التدريس مجيعها على الوجه الذي ال حيدث أي خروج يف التعليم
عن هذا األساس.
امل ـ ـ ــادَُ -ُ166سياس ـ ـ ــة التعل ـ ـ ــيم ه ـ ـ ــي تك ـ ـ ــوين العقلي ـ ـ ــة
اإلســالمية والنفســية اإلســالمية ،فتوضــع مجيــع م ـواد الدراســة الــيت
يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
املـ ــادَُ -ُ167الغاي ــة م ــن التعل ــيم ه ــي إجي ــاد الشخص ــية
اإلسالمية وتزويـد النـاس ابلعلـوم واملعـارف املتعلقـة بشـؤون احليـاة.
فتجعــل طــرق التعـلـ ـيم علــى الوجــه الــذي حيقــق هــذه الغايــة ومتنــع
كل طريقة تؤدي لغري هذه الغاية.
املــادَُ -ُ168جيــب أن جتعــل حصــص العلــوم اإلســالمية
والعربيــة أســبوعيا ،مبقــدار حصــص ابقــي العلــوم مــن حيــث العــدد
ومن حيث الوقت.
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املـ ـ ــادَُ -ُ169جي ـ ــب أن يف ـ ــرق يف التعل ـ ــيم ب ـ ــني العل ـ ــوم
التجريبية وما هو ملحق هبا كالرايضيات ،وبني املعـارف الثقافيـة.
فتــدرس العلــوم التجريبيــة ومــا يلحــق هبــا حســب احلاجــة ،وال تقيّــد
يف أية مرحلة من مراحل التعـلـيم .أما املعارف الثقافيـة فإهنـا تؤخـذ
يف املراحــل األوىل قبــل العاليــة َوفْـ َـق سياســة معينــة ال تتنــاقض مــع
أفك ــار اإلس ــالم وأحكام ــه .وأم ــا املرحل ــة العـال ـ ـية فتـؤخ ـ ـذ ك ــالعلم
عل ـ ــى ش ـ ــرط أن ال ت ـ ــؤدي إىل أي خ ـ ــروج ع ـ ــن سياس ـ ــة التعل ـ ــيم
وغايته.
املـ ــادَُ -ُ170جيـ ــب تعلـ ــيم الثقافـ ــة اإلسـ ــالمية يف مجيـ ــع
مراح ــل التعل ــيم ،وأن خيص ــص يف املرحل ــة العالي ــة ف ــروع ملختل ــف
املع ـ ـ ــارف اإلس ـ ـ ــالمية كم ـ ـ ــا خيص ـ ـ ــص فيه ـ ـ ــا للط ـ ـ ــب واهلندس ـ ـ ــة
والطبيعيات وما شاكلها.
املــادَُ -ُ171الفنــون والصــناعات قــد تلحــق ابلعلــم مــن
نحي ــة ك ــالفنون التجاري ــة واملالح ــة والزراع ــة وتؤخ ــذ دون قي ــد أو
شـ ــرط ،وقـ ــد تلحـ ــق ابلثقافـ ــة عنـ ــدما تتـ ــأثر بوجهـ ــة نظـ ــر خاصـ ــة
كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا نقضت وجهة نظر اإلسالم.
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امل ــادَُ -ُ172يك ــون منه ــاج التعل ــيم واح ــدا ،وال يس ــمح
مبنهــاج غــري منهــاج الدولــة ،وال متنــع املــدارس األهليــة مــا دام ــت
مقيــدة مبنهــاج الدولــة ،قائمــة علــى أســاس خطــة التعلــيم ،متحققــة
فيهــا سياســة التعلــيم وغايتــه ،علــى أالّ يكــون التعلــيم فيهــا خمتلطــا
ب ــني ال ــذكور واإلنث ال يف التالمي ــذ وال يف املعلم ــني ،وعل ــى أال
ختتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
امل ــادَُ -ُ173تعل ــيم م ــا يل ــزم لإلنس ــان يف مع ــرتك احلي ــاة
ف ــرض عل ــى الدول ــة أن ت ــوفره لك ــل ف ــرد ذكـ ـرا ك ــان أو أنث ــى .يف
املرحلتني االبتدائية والثانوية ،فعليها أن تـوفر ذلـك للجميـع جمـان،
ويفســح جمــال التعلــيم العــايل جمــان للجميــع أبقصــى مــا يتيســر مــن
إمكانيات.
امل ــادَُ -ُ174هتي ــئ الدول ــة املكتب ــات واملخت ـربات وس ــائر
وســائل املعرفــة يف غــري املــدارس واجلامعــات لتمكــني الــذين يرغبــون
مواصــلة األحبــاث يف شــىت املعــارف مــن فقــه وأصــول فقــه وحــديث
وتفس ــري ،وم ــن فك ــر وط ــب وهندس ــة وكيمي ــاء ،وم ــن اخرتاع ــات
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واكتشافات وغري ذلك ،حىت يوجد يف األمة حشد من اجملتهدين
واملبدعني واملخرتعني.
املـ ــادَُ -ُ175مينـ ــع اس ــتغالل التـ ــأليف للتعل ــيم يف مجيـ ــع
مراحلــه وال ميلــك أحــد مؤلفــا كــان أو غــري مؤلــف حقــوق الطبــع
والنشر إذا طبع الكتاب ونشره .أما إذا كان أفكارا لديـه مل تطبـع
ومل تنشــر فيجــوز لــه أن أيخــذ أجــرة إعطائهــا للنــاس كمــا أيخــذ
أجرة التعليم.
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السياسةُاِلارجية
املادَ ُ -ُ 176السياسة هي رعاية شؤون األمة داخليا
وخارجيا ،وتكون من قبل الدولة واألمة .فالدولة هي اليت تباشر
هذه الرعاية عمليا ،واألمة هي اليت حتاسب هبا الدولة.
املادَ ُ -ُ 177ال جيوز ألي فرد ،أو حزب ،أو كتلة ،أو
مجاعة ،أن تكون هلم عالقة أبية دولة من الدول األجنبية مطلقا.
والعالقة ابلدول حمصورة ابلدولة وحدها ،ألن هلا وحدها حق
رعاية شؤون األمة عمليا .وعلى األمة والتكتالت أن حتاسب
الدولة على هذه العالقة اخلارجية.
املادَ ُ -ُ 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.
املادَ ُ -ُ 179املناورات السياسية ضرورية يف السياسة
اخلارجية ،والقوة فيها تكمن يف إعالن األعمال وإخفاء
األهداف.
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املادَ ُ -ُ 180اجلرأة يف كشف جرائم الدول ،وبيان
خطر السياسات الزائفة ،وفضح املؤامرات اخلبيثة ،وحتطيم
الشخصيات املضللة ،هو من أهم األساليب السياسية.
املادَ ُ -ُ 181يعترب إظهار عظمة األفكار اإلسالمية يف
رعاية شؤون األفراد واألمم والدول من أعظم الطرق السياسية.
املادَُ -ُ182القضية السياسية لألمة هي اإلسالم يف قوة
شخصية دولته ،وإحسان تطبيق أحكامه ،والدأب على محل
دعوته إىل العامل.
املادَ ُ -ُ 183محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي
تدور حوله السياسة اخلارجية ،وعلى أساسها تبن عالقة الدولة
جبميع الدول.
املادَ ُ -ُ 184عالقة 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 َوفْ َق ما تنص عليه املعاهدات .ولرعاايها احلق يف
دخول البالد ابهلوية دون حاجة إىل جواز سفر إذا كانت
املعاهدة تنص على ذلك ،على شرط املعاملة ابملثل فعال.
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 فعـال كإجنلرتا وأمريكا وفرنسا والدول اليت تطمع يف
بالدن كروسيا ،تعترب دوال حماربة حكما ،فتـتخذ مجيع
االحتياطات ابلنسبة هلا وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات
ديبلوماسية .ولرعااي هذه الدول أن يدخلوا بالدن ولكن جبواز
سفر وبتأشرية خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذا أصبحت
حماربة فعال.
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رابعها :الدول احملـاربة فعال (كإسرائيل) مثال جيب أن تتخذ
معها حالة احلرب أسـاسـا لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإايها
يف حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم ال .ومينع مجيع
رعاايها من دخول البالد.
املادَ ُ - 185متنع منعا ابات 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.
املادَ ُ -ُ 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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