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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تمهيد
إن الرائد ال يكذب أهله ،وإن حزب التحرير منذ نشأته يف القدس
2827هـ – 2888م وهو ينصح لألمة ،ويأخذ بيدها لتعمل معه الستئناف
احلياة اإلسالمية بإقامة اخلالفة الراشدة بعد هذا امللك اجلربي الذي ابتلينا به
نصب الكافر املستعمر على
خالل تسعني سنة بال خالفة وال خليفة ،بل َّ
بالد املسلمني حكاماً عمالء له حكموا بدساتري وقوانني غربية العقل
واهلوى ،وطبَّقوها بظلمها وفسادها ...فاصطلى الناس بنار تلك الدساتري
النشاز عن عقيدة األمة وإسالمها ،ما دفعهم للبحث جبد واجتهاد عما
ينقذهم من نار تلك املصائب اليت أملت هبم ،فكان أن اجتهت غالبية األمة
حنو اإلسالم واملطالبة باالحتكام إليه ...فصعق أعداء اإلسالم واملسلمني،
وتفتق ذهنهم الشيطاين عن قيادة حملة إلفضاا مساحيق جتميل زائفة على
بعض الدساتري الوضعية ،فيسموهنا إسالمية وليس هلا من امسها شيء من

نصيب ،ظناً من أعداء اإلسالم أن هذا التجميل الزائف للدساتري سيضلل
4

الناس وخيدعهم ،ومن مث خيدرهم ويقعدهم عن االجتاه إىل دستور إسالمي
حقيقي يُطبّق يف دولة خالفة راشدة.
لقد ساهم في هذا الخداع والتضليل جهات ثالث:
توجهُ الناس
قض
األولى :الدول الكافرة املستعمرة اليت َّ
مضجعها ّ
َ
لإلسالم ،وحلكم اإلسالم ،ودولة اإلسالم ،وذلك بعد أن ذاق الناس ويالت
ٍ
وعلمانية ودميقراطية ...فرأى دهاقنة
أنظمة الكفر املطبَّقة عليهم من مجهور ٍية
الدول الكافرة أ ْن ال بد من اخلداع والتضليل إلظهار الدساتري العلمانية
الوضعية كأهنا إسالمية ،مث يقومون بضجيج إعالمي يديرونه تأكيداً لذلك.

والثانية :املضبوعون بالثقافة الغربية والعاشقون هلا ،فهم قد سارعوا

بفصل الدين عن احلياة على النمط الغريب ،وبذلوا الوسع يف تضليل العامة
بأن فصل الدين عن السياسة هو حفظ للدين من مساوئ السياسة ودجلها
كما يشاهد يف أعمال السياسيني ،ونسي هؤالء أو تناسوا أن السياسة يف
اإلسالم هي رعاية شئون األمة َوفْ َق أحكام الشرع ،فالدين يضبط السياسة
وحيكمها كما يضبط أنظمة اجملتمع األخرى وحيكمها ،فال فرق يف اإلسالم
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َ
َْ َ
ْ ُ
َّ َ َ
بني آية َ وأَق ُ
احك ْم َبَيْنَ ُه ْم َب ِ َما َأن َزلَ
نَ
الصَل َة ،وبني آية َ وأ َِ
ِيموا
َّ
اّلل ،فال فصل بني حكم وحكم ،بل كلها واجبة االلتزام على وجهها.
َُ

والجهة الثالثة :حركات "إسالمية" سايرت الغرب الكافر

والعلمانيني حىت ترضيهم ،وغاب عن هذه احلركات أن من يرضي الناس يف

سخط اهلل ال جيين من الناس إال الشوك ،ويبقى يف سخط اهلل ،يقول 

َّاس
شةَ رضي اهلل عنهاَ « :م ْن أ َْر َ
فيما رواه ابن اجلعد يف مسنده َع ْن َعائِ َ
فضى الن َ
ِ
س َخ ِط اللَّ ِهَ ،وَكلَهُ اللَّهُ إِلَى الن ِ
َس َخ َ
َّاس بَِر َ
فضا اللَّ ِه َك َااهُ اللَّهُ
َّاسَ ،وَم ْن أ ْ
ط الن َ
بَ
َّاس»...
الن َ

هذه اجلهات الثالث ،كان هلا دور كبري يف نشر دساتري الكفر
وقوانينه يف الدول القائمة يف بالد املسلمني ،مث إضفاء زائف لصفة اإلسالم
على دساتري بعض هذه الدول ،وكان من أبرز هذه الدساتري :دستور إيران
صور اخلميين دستور إيران للناس
اخلميين ،ودستور مصر اإلخوان ...فقد َّ
على أنه دستور إسالمي منذ أن أكمل جملس اخلرباء إعداده يف
آب/أغسطس  2828إىل أن مت االستفتاء عليه ومن مث اعتماده يف
صور اإلخوان والسلفيون للناس أن دستور مصر
 ،2828/27/8وكذلك َّ
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هو دستور إسالمي! منذ أن أعدته اجلمعية التأسيسية يف 7827/22/88
إىل أن مت االستفتاء عليه واعتماده يف  ،7827/27/78وصاحب ذلك يف
احلالتني ضجيج إعالمي وحتركات شعبية ،وإحياءات وإغراءات دولية ...يف
سبيل تضليل الناس وخداعهم بأن دستور إيران إسالمي ،وأن دستور مصر
إسالمي!
وقد أصدر حزب التحرير نقضاً لدستور إيران َّبني فيه أنه ليس
دستوراً إسالمياً ،بل خيالف الشرع خمالفة صرحية واضحة ،وكان ذلك يف
كتاب احلزب الصادر بتاريخ  2شوال 2888هـ  88 /آب/أغسطس
2828م.
وأما دستور مصر فإنا نبني يف هذا الكتاب نقضاً واضحاً له استناداً
إىل األدلة الشرعية من كتاب اهلل سبحانه وسنة رسوله  ،وإمجاع صحابته
رضوان اهلل عليهم ،والقياس الشرعي الذي ترد علته يف النص الشرعي .علماً
بأننا مل نستفض يف تفصيل النصوص وشرحها ،فإنه من املتعذر يف مثل هذا
املقام فعل ذلك ،ومن أراد مزيداً من البيان ،فله أن يرجع إىل كتاب مقدمة
الدستور أو األسباب املوجبة له الذي أصدره حزب التحرير بقسميه األول
7

والثاين يف طـبـعـته املعتمدة للقسم األول يف2388هـ 7888 -م ،وللقسم
الثاين يف 2382هـ 7828 -م ،وبناء عليه فقد جاء هذا النقض مبيِّناً

بشكل صريح واضح أن الدستور املصري اجلديد ليس دستوراً إسالمياً ،بل
خيالف الشرع خمالفة صرحية.

وحنن إذ نصدر هذا الكتاب نسأل اهلل سبحانه أن يكرم هذه األمة،
فينصرها بإقامة اخلالفة الراشدة الثانية ،فتطبق الدستور اإلسالمي الذي
استنبطه حزب التحرير باجتهاد صحيح من األدلة الشرعية الواردة يف كتاب
اهلل وسنة رسوله ،وإمجاع صحابته والقياس الشرعي" ،وهو مثبت يف آخر هذا

ْ
النقض" فيعز به اإلسالم وأهله ،ويذل الكفر وأهلهَ  .ويَ ْو ََمئ ِ ٍذ ََيف َر ُحَ
َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
ُْ ْ ُ َ
يزَ َّ
ِيم[ الروم]8 ،3 :
الرح َُ
َوه ََوََال َعزِ َُ
ْصَاّلل َِينْصَمنَيشاء
ن
ب
َ
*
َ
ون
المؤمِن
ِ
ِ

 22من ربيع اآلخر 2383ه
7828/7/72م

عطاء بن خليل أبو الرشتة
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مقدمة
قبل أن نستعرض أبرز مواد الدستور املصري اجلديد ونقضه بشكل
ونبني حكم اإلسالم فيها،
مفصل ،فإننا نرى إبراز أخطر املفاصل فيهِّ ،
وذلك ليدرك املسلمون ،ويدرك أهل مصر الكنانة أن هذا الدستور خمالف
لإلسالم وأحكامه خمالف ًة صارخة ،وهذه املفاصل هي:
أ -من أين يستمد الدستور شرعيته ؟ من الوحي ،أي من الكتاب والسنة أم
من جهة أخرى ؟
ب -هل السيادة للشعب أو للشرع؟ والتفريق بني السيادة والسلطة( :السيادة
للشرع والسلطان لألمة).
ج -هل الدميقراطية اليت ينسبون الدستور إليها هي من اإلسالم ،أو هي عقيدة
كفر تناقض اإلسالم ؟
9

د -هل احلريات الواردة يف الدستور( :حرية املعتقد ،وحرية القول ،وحرية
التملك ،واحلرية الشخصية) يقرها اإلسالم أو هي مناقضة له ؟
هـ -املادة ( )777اليت تقول« :كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام
قبل صدور الدستور يبقى ناف ًذا .وال يجوز تعديلها وال إلغاؤها إال َوفْقاً
للقواعد واإلجرا ات المقررة في الدستور» ،وبيان مدى خطورهتا...
و -بند (عاشراً) يف ديباجة الدستور يقول« :الوحدة أمل األمة العربية؛ وهي
نداء التاريخ  ،»...فما مدى صحة هذا البند من خطئه؟
وهذا هو بيان حكم اإلسالم في هذه المااصل آناة الذكر:
أ  -من أين يستمد الدستور شرعيته؟ :
إن مواد هذا الدستور صرحية بأنه يستمد شرعيته من الشعب وليس
من كتاب اهلل سبحانه وسنة رسوله  ،فقد جاء يف ديباجة الدستور بند"أوالً":

«الشعب مصدر السلطات ،يؤسسها ،وتستمد منه شرعيتها وختضع
عرض على
إلرادته ،»...مث كان قرار الرئيس ومن معه أن مشروع الدستور يُ َ
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االستفتاء الشعيب ،فإذا مل ينل األغلبية يتم تشكيل جلنة تأسيسية جديدة
جديدا يُعرض على االستفتاء الشعيب من جديد حىت حيصل
دستورا
لتضع
ً
ً
على أصوات أغلبية الشعب ،وهذا واضح كل الوضوح بأن الدستور يستمد
شرعيته من الشعب وليس من الوحي "الكتاب والسنة".

فهذا الدستور إذن ال يستمد شرعيته إال فقط من الشعب َوفْ َق
ديباجته ،وال شأن له بكتاب اهلل سبحانه وسنة رسوله  ،وهذا ضالل وأي
ضالل ،ألن التحاكم إىل دستور ال يستمد شرعيته من الكتاب والسنة هو

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ََأ َّن ُهمَْ
حتاكم إىل الطاغوت ،وقد قال سبحانه ألم َتر َإَِل َاَّلِين َيزعم
َ
ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ
َ ُْ َ َْ َ َ ُْ َ
َ
َو َما َأنزِل َمِن َقب َل ِك َيرِيدون َأن َيتحاكموا َإَِلَ
آمنُوا َبِما َأنزِل َإَِلك
ََْ ُ
َ َ ا
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
َّ ُ
َْ َ ُْ
ضل ُه ْم َضَلًلَ
وت
الطاغ ِ
َوقد َأم ُِروا َأن َيكف ُروا َبِهِ َويرِيد َالشيطان َأن َي ِ
بَع ا
يدا[ النساء]98 :
ِ

ب – هل السيادة للشعب أو للشرع؟:
إن السيادة يف اإلسالم هي للشرع وليست للشعب ،فإن الواجب هو

ََ ْ ُ ْ ََُْ ْ َ َ
اَأن ْ َز َل َّ ُ
َاّللَ
احلكم مبا أنزل اهلل دون اتباع أهواء الناس وأ ِنَاحكمَبينهمَبِم
َ
َ
َوًل َتَتَّب ِ ْع َأ ْه َو َاء ُه َْم[ املائدة ،]38 :فسري الشعب على هواه فساد وأي
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َ

ْ

َ

َْ

َ

َ َّ
او ُ
َاْل ُّقَأ ْه َو َ ُ َ َ
ت َّ
َالس َم َ
َاتبَ َع َ
ات ََواْل ْر ُض ََو َم َْنَفِي ِه ََّن
اءه ْمَلف َسد ِ
فساد :ولوِ

[املؤمنون ،]22 :بل جيب أن يسري وفق أحكام الشريعة اليت أنزهلا اهلل سبحانه

َ َ ُّ
َّ
على الرسول  ،خامت الرسل ،بدل ضالل األهواءَ  :و َم ْنَأضلَم َِّم ِنَاتبَ َعَ
َّ
َ
َ ُ
َاّلل ِ[ القصص .]88 :فهناك واجبات ومندوبات،
ه َواهُ َبِغ ْْيِ َه ادى َم َِن َ

وهناك حمرمات ومكروهات ،وهناك مباحات .كل ذلك بينته أحكام
الشعوب ورؤساء الشعوب اخلضوع هلذه األحكام ،ال أن يشرعوا
شرعية ،تلزم
َ

ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
ج َعلتُ ْمَ
على هواهم ،قال تعاىل :قل َأرأيتم َماَأنزلَاّلل َلكم َمِن َرِز ٍق َف
ْ ُ َ َ ا َ َ َ ا ُ ْ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ون[ يونس،]88 :
َت َ
مِنه َحراماَوحَلًل َقل َآّلل َأذِن َلكم َأم َلَع َاّلل َِتف
ََ َُ ُ َ َ ُ َْ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ
َوهذاَ
صف َألسِنتكم َالكذِب َهذاَحَلل
وقال تعاىل :وًل َتقولواَل ِماَت ِ
َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ
َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ
ِبََ
لَع َ َاّلل َِ َالكذ ََ
ِين ََ َيفَتون َ َ َ
ن ََ َاَّل َ
ِب ََ َإ ِ َ
َتواَلَع َاّلل َِالكذ ََ
حرام َِلِ ف
َ ْ
َ
ون[ النحل .]229 :وهذه نصوص صرحية بأن التحليل والتحرمي،
ًلَ ُيفل ُِح َ
َ

وتشريع كل األحكام ،هو هلل سبحانه من دون الناس ،أي أن السيادة يف
اإلسالم هي للشرع وليست للشعب ،وهذا خبالف السلطان ،فالسلطان
لألمة ،فهي اليت تنتخب حاكمها َوفْ َق األحكام الشرعية .والفرق بني
املشرع لألحكام كلها من دستور وقوانني حتلل
السلطان والسيادة هو أن ّ
وحترم ،وتبيح ومتنع ...هو صاحب السيادة ،وأن املنفذ هلذه األحكام الذي
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يلتزم هبا ويلزم الناس هبا هو صاحب السلطة ...وهكذا فإن السيادة للشرع
والسلطان لألمة.
والدستور املصري جعل السيادة للشعب ،فهو الذي يشرع وحيلل

ََ َُ ُ َ َ ُ َْ َُ ُ ُ ْ َ
كذِبََ
صفَألسِنتكمَال
وحيرم ...ويكفي املسلم أن يقرأ وًلَتقولواَل ِماَت ِ
َ
َّ
َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َتون َلَع َاّلل َِ
ِب َإِن َاَّلِين َيف
هذاَحَلل َوهذاَحرام َِلِ فَتواَلَع َاّلل َِالكذ
ْ َ َ َ ْ
َ
ون[ النحل ،]229 :يكفيه ذلك ليقشعر بدنه من خطورة
ِب ًَل َُيفل ُِح َ
الكذ

جعل السيادة للشعب بدل أن تكون للشرع ،فهي افرتاء على اهلل يف
التشريع ،وخسران وعدم فالح ...وما يرتتب على ذلك من خزي يف الدنيا
وعذاب أليم يف اآلخرة ،وذلك هو اخلسران املبني.
جـ  -هل الديمقراطية من اإلسالم ،أو هل يقر اإلسالم أخذها ؟:
إن الدميقراطية هي االحتكام إىل الشعب ،فحيث يكون رأي األكثرية
يكون احلق حسب زعمهم ،أما يف اإلسالم ،فإن احلق تقرره نصوص الشرع،
وليس كثرة الناس ،بل قد جتتمع كثرهتم على باطل ،فإن اهلل سبحانه يقول:

ْ
َّ ْ َّ َ َّ
ْ ُ ْ َ ْ
ُ ُّ َ َ
َث َ
َاْلَ ْ
َع ْن َ
َم ْ
كََ
ِ
َاّلل ِ َإِن َيَتب ِ ُعون َإًِلَ
يل َ
ب
َس
وك
ل
ض
َي
ض
ر
َِف
ن
ِإَون َت ِطع َأ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ َّ َ ْ
َ
َّ
ون[ األنعام .]229 :إن الناس اآلن مفتونون
الظ َّن َِإَون َه ْم َإًِل ََي ُر ُص َ
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بالدميقراطية ،وليس هنا مكان نقض الدميقراطية من الواقع ،فنكتفي بنقضها
دستورا كان من املفروض أن
من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ألننا نناقش
ً
يكون إسالميا ،ويظنه كثري من الناس أنه إسالمي! جاء يف ديباجة الدستور
بند (ثانيًا)« :نظام حكم دميقراطي »...وجاء يف املادة (« :)9يقوم النظام
السياسي على مبادئ الدميقراطية  .»...والدميقراطية كما قلنا آنفاً هي

تشرع يف نظام احلكم واالقتصاد واألمور
األخذ برأي األكثرية .فاألكثرية ّ
االجتماعية والعالقات الدولية وكل شيء .والتشريع هو حترمي وحتليل ،فاملنع
واإلجياب وبقية األوامر والنواهي هي حتليل وحترمي .والشرع اإلسالمي حصر
التحليل والتحرمي باهلل يف كتابه سبحانه وتعاىل ،وسنة رسوله  ،واألكثرية
التشهي.
واألقلية تتلقى ذلك لاللتزام به وتنفيذه وليس لتنتقي منه حسب ّ
ومثل التحليل والتحرمي الذي هو هلل وحده فإن الفصل بني احلق والباطل هو
هلل وحده ،وكذلك الفصل بني اخلري والشر ،وبني املعروف واملنكر ،وبني
ـحـسن وال ُقْبح (أي حسن األفعال وقبحها) كل ذلك هو هلل وحده ،فهو
ال
ُ
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ ُ
ْ َ َّ َ ُ َ َ
َخ ْ ُ
ْيَ
َِيق ُّص َاْلق َوهو
َّلل
سبحانه الذي يقضي باحلق إ ِ ِن َاْلكم َإًِل ِ
ْ

َ
ِي[ األنعام ،]82 :بينما أتباع الدميقراطية (أتباع فصل الدين عن
اصل ََ
الف ِ

احلياة) فإهنم يقولون :ال دخل للدين يف هذه األمور ،وأن التشريع من حتليل
04

وحترمي ...هو لألكثرية وليس هلل! هكذا يقول الذين يتخذون الدميقراطية
عقيدة هلم ،وهكذا يقول الدستور املصري بأن النظام قائم على مبادئ
الدميقراطية ،وال نظن مسلماً يفقه ما يقول جيعل التحليل والتحرمي للبشر كما
يف مبادئ الدميقراطية بدالً من رب البشر ،فهو سبحانه اخلالق الذي يعلم ما
ََ

َ

َ

َّ

ْ

ُ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ
ْي[ امللك،]23 :
َوه َو َالل ِطيف َاْلَب ِ َُ
يُصلح خملوقاته! أًل َيعل َم َمن َخلق

بلى وهو احلق ،وصدق اهلل رب العاملني.

د  -هل الحريات بالمعنى المذكور في الدستور يقرها اإلسالم ،أو هي
مناقضة له ؟:
وإبداعا ورأيًا،
فكرا
ً
جاء يف ديباجة الدستور بند (رابعا)« :احلرية حقً ،
وسكنًا وأمال ًكا ِ
وح ّالً وترحاالً  .»...وجاء يف املادة (« :)83احلرية

الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة ال متس» .وجاء يف املادة (:)38
«حرية االعتقاد مصونة» .وجاء يف املادة (« :)38حرية الفكر والرأي
مكفولة» .وجاء يف املادة (« :)30حرية الصحافة والطباعة والنشر ...
مكفولة.»...
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كلمة حرية إذا تركت على إطالقها تؤدي إىل االنفالت والفوضى.
هناك من يقول« :تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية اآلخرين» ،وهذا ال
يكفي وهو ال يصح إال يف دائرة املباحات .وإذا عدنا إىل نصوص الشرع
اإلسالمي جندها تستعمل كلمة (احلرية) يف مقابل (العبودية)ّ .أما عند
الغربيني أو العلمانيني الذين يقولون بفصل الدين عن شؤون احلياة (ويف
عبارات هذا الدستور) فإن احلرية الشخصية تعين أن للفرد أن يتصرف كما
حيلو له ،فمسألة العالقات اجلنسية من زنَا وما شاهبه فإهنا تدخل يف احلرية
الشخصية ما دام الفعل الشنيع برضى الطرفني .وحرية املعتقد تعين أنه جيوز
يغري معتقده إىل دين آخر أو إىل ال دين .وحرية القول تعين أنه
للمسلم أن ّ

جيوز للمرء أن يتهجم على الذات اإلهلية والقرآن الكرمي وعلى املقدسات
كما حيصل اآلن يف الغرب ،وخباصة أن املادة ( )33مل تستث ِن إال الرسل
واألنبياء! وحرية التملك تعين أن املسلم جيوز له أن ميلك بواسطة القمار

والربا ،وأن ميلك اخلمر واخلنزير وامليتة  ...اخل.
أما يف الشرع اإلسالمي فتوجد أحكام شرعية .ومن هذه األحكام
خمري بني الفعل والرتك .أما
توجد أحكام املباح ،واإلنسان يف دائرة املباح هو ّ
خمريا (أي
يف بقية األحكام (الواجب واملندوب واملكروه واحلرام) فهو ليس ً
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ليس حرا حسب التعبري الدارج) ،بل هو مقيد باألحكام الشرعية على

َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
ََ ُ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
وُل َأ ْم اراَأن َيَكونَ
َمؤمِنَ ٍة َإِذاَقَض َاّلل َورس
وجهها َ و َماََكن َل ُِمؤم ٍِن َوًل
ْ ََُ ْ َ
َ َّ َ َ ا
َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ًلََ
وُل َ َفق ْد َ َضل َ َضَل َ
اّلل َ َورس َ
صََ َ
ن َ َ َي ْع ِ َ
ِن َ َأ ْمرِه َِْم َ َ َو َم َْ
ل ُه ُم َاْل ِْية َم َ
ُمب ا
ينا[ .األحزاب]89 :
ِ

هـ  -المادة ( )111تقول« :كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام
قبل صدور الدستور يبقى ناف ًذا .وال يجوز تعديلها وال إلغاؤها إال َوفْقاً
للقواعد واإلجرا ات المقررة في الدستور»:
إن هذه املادة من اخلطورة مبكان ،فهي ختفي الكثري من االتفاقات
الدولية واإلقليمية اليت كانت معقود ًة من العهد البائد ،واليت التزمت السلطة
احلالية ألمريكا وغريها بعدم إلغائها وعدم تعديلها .ومنها االعرتاف بكيان
دولة يهود املغتصبة لفلسطني ،وبيعها الغاز بأقل من سعر السوق للمحافظة
على مجيع ما كان .ولذلك مل يرد يف الدستور مواد عن تعديالت يف
العالقات الدولية بني مصر وسائر الدول .وما معىن الثورة املصرية إذا مت
فقط تغيري الرأس ،وبقي كل ما يف الداخل واخلارج على ما كان عليه ؟! وحىت
ال يتوقع أحد أن ما ورد يف مواد الدستور من إشارة إىل "ينظمه القانون"،
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"يف حدود القانون"" ،املبيَّنة يف القانون"" ،املنصوص عليها يف القانون"،
"يستثنيه القانون" ...تعين إمكان سن قوانني جديدة تلغي القوانني السابقة،
فقد جاءت هذه املادة ( )777تقول« :كل ما قررته القوانني واللوائح من
أحكام قبل صدور الدستور يبقى ناف ًذا .وال جيوز تعديلها وال إلغاؤها إال
َوفْقاً للقواعد واإلجراءات املقررة يف الدستور» ،وحيث ال يوجد يف الدستور
ما ينص على إلغاء االتفاقيات الدولية ،فإن كلمة "وفقا للقواعد واإلجراءات
املقررة يف الدستور" هي للتضليل ،وخباصة وأن النظام املصري الذي وضع
هذا الدستور وأشرف عليه كان من باكورة تصرحياته احملافظةُ على االتفاقيات
الدولية املعقودة بني النظام السابق وبني كيان دولة يهود! وكل هذا يعين أن
مجيع القوانني واالتفاقات اإلقليمية والدولية تبقى كما كانت! فكيف ملسلم
يؤمن باهلل واليوم اآلخر يوافق على احتالل يهود لألرض املباركة فلسطني؟!
وكيف ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر يوافق على االحتكام إىل قرارات ما أنزل
اهلل هبا من سلطان يف األمم املتحدة وهيئاهتا الدولية؟! واهلل سبحانه يقول:

ََ ْ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
وك َْم َ َ َ د
ِنََ
جوك َْم َ َم َْ
ِين َ َوأخر
إِنما َينهاكم َاّلل َع ِن َاَّلِين َقاتل
ِ
ِف َ َال ِ
َ
ُ
ََ
َّ َ َ َ ُ
ُ
ك َْم َأ ْن َتَ َولَّ ْو ُه ْم َ
َْ
دِيَ َ ُ ْ َ َ َ ُ
َو َم ْن ََيتَ َول ُه ْم َفأولئِك َه َُمََ
ج
ارِك َم َ َوظاهروا ََ َلَع َ َإِخرا ِ
َ ََ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
َّ
ين َلَعَ
َاّلل َل ِلَكف ِِر
ون[ املمتحنة ،]8 :ويقول سبحانه ولن ََيعل
الظال ُِم َ

08

ْ

ا

ال ُم ْؤ ِمن َ
ِي َ
يَل[ النساء.]232 :
َسب ِ َ

و  -جا في ديباجة الدستور بند (عاشراً)« :الوحدة أمل األمة العربية،
وهي ندا التاريخ :»...
إن األصل يف «اإلخوان املسلمني» وهم الذين قادوا اجلمعية
التأسيسية أن يقولوا «الوحدة أمل األمة اإلسالمية» ،وأن ال يستعملوا
األلفاظ اليت حت ّـرك العنصـرية .إن أعداء املسلمني يعملون على متزيق األمة
اإلسالمية على أسس عرقية وعلى أسس مذهبية ،فال جيوز أن يقوم
املسلمون أنفسهم بدعم هؤالء األعداء بألفاظ تفرق املسلمني .إن اهلل
سبحانه مل يقل األمة العربية ،ومل يقل األمة الرتكية أو الفارسية أو الكردية أو

َّ ْ ْ َ
األمازيغية أو األوردية أو املالوية أو غريها ،بل قال سبحانه :إِن َماَال ُمؤمِنُونَ
َُْ ُ َ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ْ ٌَ
ت َل َّ
ج ْ
خر َ
ِلن ِ
اس َتأمرونَ
إِخوَة[ احلجرات ]28 :وقال :كنتم َخْي َأم ٍة َأ ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
ْ ْ
اّلل ِ[ آل عمران ،]228 :وكتب
َوتؤمِنُون َب ِ َ
وف َوتنهون َع ِنَالمنك ِر
بِال َمع ُر ِ

رسول اهلل



يف وثيقة املدينة بعد هجرته بقليل« :بسم اهلل الرحمن الرحيم،

هذا كتاب من محمد النبي  ،بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ،ومن

تبعهم فلحق بهم ،وجاهد معهم ،إنهم ّأمة واحدة من دون الناس».
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وتضيف الديباجة أن الوحدة هي نداء التاريخ ،والصحيح أهنا نداء

َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ
ََِج ا
ِيعاَ
واَِبب ِل َاّلل
الشرع ،فاهلل سبحانه خاطب املؤمنني بقوله :واعت ِ
صم ِ
َ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ
ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ا َ َّ َ
ف َ َ َب ْ َ
يََ
اء َ َفأل َ
َواذك ُروا َن ِعمت َاّلل َِعليكم َإِذ َ َكنت َم َ َأعد َ
وًل َتفرقوا
َ
ُُ
ُ َ
ك َْم َ َفأ ْصبَ ْحتُ َْم َ َبِن ِْع َمت ِ َهِ َ َإ ِ ْخ َواناا[ آل عمران .]288 :وقد أوجب
قلوب ِ

الشرع على األمة اإلسالمية يف مجيع أقطارها ومجيع شعوهبا ويف مجيع األزمان
أن يكون هلا كيان سياسي واحد هو اخلـالفة اإلسالمية ،قال رسول اهلل

« : إِذَا بُويِ َع لِ َخلِي َاتَـ ْي ِن ،فَاقْـتُـلُوا ْاْل َخ َر ِم ْنـ ُه َما » رواه مس لم.

إن اللجنة التأسيسية اليت وضعت الدستور املصري بإشراف السلفيني
واإلخوان أغمضت عينيها عن هذه املفاصل املهمة ،وذلك ألهنا أرادت
إرضاء الغرب وخباصة أمريكا ،وكذلك إرضاء العلمانيني يف الداخل ،ونسيت
أو تناست حديث الرسول  فيما رواه ابن اجلعد يف مسنده َع ْن َعائِ َش َة
فضى الن ِ
س َخ ِط اللَّ ِهَ ،وَكلَهُ اللَّهُ إِلَى الن ِ
َّاسَ ،وَم ْن
رضي اهلل عنهاَ « :م ْن أ َْر َ
َ
َّاس ب َ
ط النَّاس بِر َ َّ ِ
َّ
َّاس» ...وهذا ما نشهده اليوم من سخط
َس َخ َ
أْ
فضا الله َك َااهُ اللهُ الن َ
َ َ
الناس عليهم واالضطراب األمين والتدهور االقتصادي ...وصدق رسول اهلل
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
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لقد كان من املمكن أن نكتفي هبذه املفاصل األساسية يف الدستور
تبني بشكل واضح أن هذا الدستور خمالف لإلسالم خمالفة صرحية ،ومع
فهي ّ

ذلك فسنتناول أبرز املواد يف الدستور بالنقض من وجهة نظر اإلسالم ليتبَـ َّني
َْ َ َ ََ َ
َم ْن َهلكَ
ليتميَّز الطيب من اخلبيث ،وذلك َِ لهل ِك
احلق من الباطل ،و َ

َ ْ َ د َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
َّ َّ َ َ َ ٌ َ
ِيم[ األنفال]37 :
يعَعل ٌَ
ََحَع ْنَبَيدِنَ ٍةَِإَونَاّللَلس ِم
َويحَيَمن
عنَبيِن ٍة َ

سائلني اهلل سبحانه أن يتبَـ َّني احلق ملن أراده ،وأن يهتدي إليه من
طلبه ،واهلل سبحانه هو ويل التوفيق.

نقض الدستور المصري من وجهة نظر اإلسالم:
 - 2المادة األولى:
جاءت املادة األوىل حمددة اسم الدولة ومبينة أهنا مجهورية ،والنظام اجلمهوري
خمالف لنظام احلكم يف اإلسالم الذي هو اخلالفة كما صح ذلك عن رسول
اهلل



يف أحاديثه وكما سار عليه صحابته رضوان اهلل عليهم طوال عهد

اخلالفة الراشدة ،مث استمر نظام اخلالفة هذا حىت تآمر عليه املتآمرون وجنحوا
يف إلغائه قبل حنو تسعني سنة 2837هـ – 2873م.
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كرست انفصال مصر عن سائر بالد
كما أن هذه املادة قد َّ
املسلمني حني جعلتها دولة مستقلة دون تقييد االستقالل بما يجب أن
يكون ،وهو التحرر من الكافر المستعمر واستقالل مصر عنه ،وهذا
يجعل المادة تشمل كذلك االستقالل عن بالد المسلمين األخرى ،أي
بقا مصر كياناً مناصالً عن سائر بالد المسلمين بدل أن تكون نواة
لدولة الخالفة التي تجمع بالد المسلمين في دولة واحدة كما يوجب
اإلسالم.
وأيضا فإن هذه املادةُ تعلن مبا ال يدع جماالً للتأويل َّ
بأن النظام يف
كل مواد الدستور هذا َّ
أن
(مجهورية مصر العربية) دميقراطي ،ومل جند يف ِّ

املشرعني من دون اهلل َّ
أن الدميقراطيةَ غري
النظام
إسالمي ،وال خيفى على ِّ
ٌ
اإلسالم ،وأهنا ليست من اإلسالم ،بل هي من أنظمة الكفر ،حيث جتعل
يشرعون القوانني اليت يريدوهنا ويرفضون ما ال يريدون،
التشريع للبشر ،فهم ِّ
سلطة أو ٍ
دون وجود أية ٍ
يشرعون ،ومبعىن ٍ
ثان فهم
جهة حتول بينهم وبني ما ِّ

وحيرمون بعقوهلم وأهوائهم ومصاحلهم ،ويريدون أن يتبعهم الناس
ُحيلون ِّ
َ
َّ َ ُ
َْ َُ
اره َْمََ
راغمني ،وهم هبذا الفعل ينطبق عليهم قول اهلل تعاىل :اَّتذوا َ َأحب
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َ

َّ
َ ُ َْ َُ ْ َْ ا ْ ُ
اّلل ِ[ التوبة ،]82 :وجاء يف تفسري هذه اآلية
ونََ َ
ِنََد َِ
ورهبانه َمََأرباباََم َ
ت النَّبِ َّي صلَّى اهلل َعلَيهِ
ي بْ ِن َح ٍِ
امت قَ َ
ما رواه الطرباين والبيهقي َع ْن َع ِد ِّ
ال «أَتَـ ْي ُ
ُ ْ
َ
وسلَّم وفِي عن ِقي ِ
يب ِم ْن َذ َه ٍ
ك،
ب ،فَـ َق َ
ال :يَا َع ِد ُّ
ي اط َْر ْح َه َذا ال َْوثَ َن ِم ْن ُعنُ ِق َ
َ َ َ َ ُُ َ
صل ٌ
فَطَرحتهُ فَانْـتـهي ُ ِ
ورةَ بَـ َرا َةَ ،فَـ َق َرأَ َه ِذهِ ْاْليَةَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
َ ُْ َ َْ
ت إِلَيْه َو ُه َو يَـ ْق َرأُ ُس َ

ال:
َسنَا نَـ ْعبُ ُد ُه ْم ،فَـ َق َ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهَِ حتَّى فَـ َر َ
غ ِم ْنـ َها ،فَـ ُقل ُ
ْت :إنَّا ل ْ
ْت:
َح َّل اهللُ فَـتُ َح ِّرُمونُهُ ،ويُ ِحلُّو َن َما َح َّرَم اهللُ فَـتَ ْستَ ِحلُّونَهُ؟ قُـل ُ
س يُ َح ِّرُمو َن َما أ َ
أَل َْي َ
ْك ِعبَ َادتُـ ُه ْم»ِّ .
املشرعني من دون اهلل بقوله تعاىل:
بَـلَى ،قَ َ
ال :فَتِل َ
ونذكر هؤالء ِّ
َ
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ
َْ َ
ون [ الشعراء.]772 :
ب ََينقل َِبُ َ
وسيعلمَاَّلِينَظلمواَأيَمنقل ٍ

وأما ما جاء يف املادة من ذكر أن الشعب املصري هو جزء من
األمتني العربية واإلسالمية فهو كالم إنشائي ال يرتتب عليه أثر من ناحية
سياسية ما دامت املادة تضمن ملصر انفصاله عن أي بلد إسالمي آخر .مث
إن الشعب املصري َوفْ َق هذه املادة"يعتز بانتمائه حلوض النيل والقارة
اإلفريقية وبامتداده اآلسيوي ويشارك بإجيابية يف احلضارة اإلنسانية" وهذا
يؤكد البعد عن مفاهيم اإلسالم وأحكامه.
إن االعتزاز باالنتماء حلوض النيـل هـو مـن أوضـار اجلاهليـة الـيت هنينـا
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عنهــا .إن املســلم يعتــز بدينــه ،وال يعتــز بــوطن وال بقــوم دون دين ـه ،ومــن اعتــز
بغــري اهلل أذلــه اهلل القــوي العزيــز .وهــذا املفهــوم معلــوم مقــرر عنــد املســلمني .وال
يوجـد مســمى حلضـارة إنســانية واحـدة ،ألن هنــاك حضـارات إنســانية متناقضــة
خمتلفة :حضارة إسالمية ،وحضارة اشرتاكية ،وحضـارة رأمساليـة ...وهكـذا .إن
القــول بوجــود احلضــارة اإلنســانية ال يق ـع إال عنــد مــن ال يفرقــون بــني حضــارة
وحضــارة ويعتــربون كــل احلضــارات واحــدة ،كمــا هــو واضــح يف دســتور مصــر
هـ ـ ــذا الـ ـ ــذي مجـ ـ ــع احلضـ ـ ــارة اإلسـ ـ ــالمية مـ ـ ــع احلضـ ـ ــارات األخـ ـ ــرى ،فجمـ ـ ــع
املتناقضني :احلق والباطل ،يف سلة واحـدة ،ومسّاهـا حضـارة إنسـانية! وقـد كـان
الواجــب أن تســمى كــل حضــارة بامسهــا ،ألن احلضــارة هــي جمموعــة املفــاهيم
عن احلياة ،وهذه ختتلف باختالف العقيـدة الـيت تنبثـق منهـا ،فاحلضـارة املنبثقـة
عـ ـ ــن العقيـ ـ ــدة اإلسـ ـ ــالمية هـ ـ ــي غـ ـ ــري تلـ ـ ــك املنبثقـ ـ ــة مـ ـ ــن الرأمساليـ ـ ــة أو مـ ـ ــن
االش ـرتاكية ...وهــذه خبــالف العلــوم والصــناعات واالخرتاعــات ،فهــي ليســت
من احلضارة مبعىن جمموعة املفاهيم عن احلياة ،فال ختتص بعقيـدة دون أخـرى،
ولذلك جيوز أخذ العلوم والصناعات وتبادهلـا ،ولكـن ال جيـوز أخـذ احلضـارات
من بعضها ألهنا مرتبطة بالعقيدة ال تنفصل عنها.
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 – 1المادة الثانية:
تقرر املادة الثانية متاماً كما يف دستور 2822م بأن مبادئ الشريعة
اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع .وجاءت املادة :املائتان وتسع عشرة،
تبني معىن املبادئ ،وأهنا األدلة الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها
املعتربة يف مذاهب أهل السنة واجلماعة ،والتضليل واضح يف هذه املادة:
أمر
فأوالً– هذه املادة ذكرت (مبادئ) ومل تذكر (أحكام) وهو ٌ
متعمد طبعاً ،فاملبادئ شيء واألحكام شيء آخر ،والقصد من هذا إبعاد
َّ
األصل فيه أن يذكر األحكام ،ألهنا هي اليت
كلمة (أحكام) من دستوٍر
ُ
حيتاج إليها الناس يف أفعاهلم.
وثانياً– هذه املادةُ ذكرت َّ
أن هذه املبادئ هي املصدر الرئيسي
للتشريع ،وهذه عبارةٌ صرحيةٌ ُّ
تدل على أ َّن هناك مصادر أُخرى للتشريع غري
مبادئ الشريعة ،واهلل سبحانه يلزم عباده املؤمنني االحتكام لشرعه يف الصغرية

َ ْ َ ُْ ْ َْ َْ ُ َ َ
َعنَْ
والكبرية ،فال يُقبل بعض شرع اهلل ،ويرتك بعضه واحذرهمَأنَيفتِنوك
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
ََُْ ُ َ َْ
ْ َ
ابَ
َاّلل َإَِل ْ َ
َب ْع ِض َما َأنزل
ك[ املائدة ،]38 :أفتؤمِنون َبِبع ِض َالكِت ِ
َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ
َ ُْ َ
ْ ٌ
َِف ْ َ
َاْليَاة َِ
َوتكف ُرون َبِبَ ْع ٍض َفماَجز
اء َمن َيفعل َذل ِك َمِنكم َإًِل َخِزي ِ
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َ َ

ْ

ْ

ُ

َ د َ َ
َ
َ َ
َ َ َّ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ
ون
اَاّلل َبِغاف ٍِل َع َّماَت ْع َمل َ
اب َوم
النياَويوم َالقِيامةَِيردون َإَِل َأشدَِالعذ ِ

[البقرة.]08 :

إن اهلل سبحانه قد أكمل هذا الدين ،ففيه ما يصلح أمر الناس يف

ََ ُ
َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
َو َأتْ َم ْم ُ
ك ْم َ
ت َ َعليْك َْمََ
دنياهم وأخراهم اَلوم َأكملت َلكم َدِين
ْ
ُ َ ُ ُ ْ َ
َ
ََ َ
كََ
اْل ْسَل ََم َ َدِيناا[ املائدةَ  ،]8 :ون َّزْلَا َ َعليْ َ
ض َ
ن ِْع َم ِ َ
ت َ َ َو َر ِ
يت َ َلك َم َ َ ِ
ْ
ُد
ا
ِك َ ََ َ ْ
َش ٍَء[ النحل ،]08 :فهذا الدين مكتمل بأمر
اب ََ َت ِبْيَانا ََ َل َِ
الكِتَ ََ

اهلل ،وليس فيه نقص تكمله مصادر أخرى ،بل هو وحده احلق وغريه ضالل
َ

َ

ْ

َّ

َ ُ َ َ َّ

ُ

ُ ْ َ َ
َّ
ف َماذ َ
اَب ْع َد َ
ون[ يونس.]87 :
ْصف َ
َاْل د ِقَإًِلَالضَللَفأَّنَت

 – 3المادة الرابعة:
لقد ألغت هذه املادة اجلهاد وجتاهلته بأ ٍ
التفايف غري بريء ،إذ
ُسلوب
ٍّ
املعلوم َّ
أن محل الدعوة اإلسالمية يكون بعمل األفراد الدُّعاة ،كما يكون–
األهم واألكربُ– بالدعوة وباجلهاد يف سبيل اهلل الذي تقوم به الدولة،
وهو ُّ
محل الدعوة على األزهر متجاهل ًة متاماً عمل الدولة يف
فقصرت هذه املادةُ َ
نشر اإلسالم بالدعوة واجلهاد ،والفتح والفتوح ،ونشر اخلري يف ربوع العامل،
وفتح مصر وإخراجها من الظلمات إىل النور مل يكن إال بالدعوة واجلهاد،
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وليس من جمموعة من الناس ذهبت ملصر تُبشر باإلسالم!
 - 4المادة الخامسةُ:
إن هذه املادة تقرر أن السيادة للشعب وليست للشرع ،وهذا القول
ِ
يظن ٌّ
ظان
يف للدميقراطية ،كما أنه تأكي ٌد
للمادة األُوىل حىت ال َّ
هو بيا ٌن وتعر ٌ
َّ
معمول به يف هذا الدستور ،فالدستور مأخوذٌ كلُّه من
أن غري الدميقراطية
ٌ
تنص على َّ
الدميقراطية ،وال شيء غري الدميقراطية .كما َّ
أن
أن هذه املاد َة ُّ

السيادة للشعب ،مبعىن َّ
املشرع وهو الذي يقرر احلالل
أن الشعب هو ّ
تعطيل ألوامر
واحلرام ،واحلق والباطل ،واخلري والشر ،واملعروف واملنكر .وهذا
ٌ
اهلل وأحكامه ،فهذه املادة جتعل التشريع للبشر خيتارون ما شاءوا دون التزام

َ َ ْ
بأحكام اهلل سبحانه ،واهلل العليم اخلبري يقول للمؤمنني به َ و َماََكن ََل ِ ُمؤم ٍِنَ
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ا َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ
ََ ُ ْ
َ َ َ
َاْل َ َ
ِْيةَُم ِْنَأ َ ْمره ِْم َ
َو َم ْنَ
َمؤمِنَ ٍةَإِذاَقَضَاّللَورسوُلَأمراَأنَيكونَلهم
وًل
ِ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ
َض ََل اًل ُ
َمبِيناا[ األحزاب]89 :
َي ْع ِصَاّللَورسوُلَفقدَضل

إن الشريعة اإلسالمية هي القاضية على املسلمني ،واملسلمون
منقادون هلا مقيَّدون بأحكامها ،أما هذه الدميقراطيةُ فإهنا جتعل املؤمنني هبا
يقررون ما يريدون ويرفضون ما ال يريدون ،غري متقيِّدين بشرٍع وال دي ٍن إال
ِّ
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دين أهوائهم وأهواء الغرب الذي يقلدونه.
ومعلوم من اإلسالم أن السيادة غري السلطان ،فالسيادة للشرع،
وإمنا السلطان لألمة ،وهي تنيب عنها من حيكمها باإلسالم.
 – 8المادةُ السادسة:
وهذه املادة كسابقتها تؤكد االلتزام بالدميقراطية ،و َّ
كأن واضعي
الدستور هذا خيشون أن يـُتَّهموا بعدم اإلخالص للدميقراطية ،فرتاهم يزرعوهنا
زرعاً يف الكثري من املواد .أما وضع (الشورى) يف هذه املادة فهو للتضليل
املتعمد ،ذلك َّ
أن الدميقراطية شيء والشورى شيءٌ آخر متاماً ،أما الشورى
َّ
فهي حق جلميع املسلمني على اخلليفة

َْ

َ و َشاوِ ْر ُه َْم َ َ ِ َِف َ َاْل ْم َرِ

ََُْ ُ ْ ُ
َش َ
ورى َبَيْنَ ُه َْم[ الشورى ،]80 :فهي حكم
[آل عمران ،]288 :وأمرهم

شرعي يعين أخذ رأي الناس يف األمور اليت أباحها الشرع ،وليس أخذ رأيهم
ٌّ
ٍ
أحكام يف غري دائرة املباح ،وأما الدميقراطية فهي أخذ
فيما قرره الشرع من
اضح
رأي الناس يف األمور كلها من املباح وغري املباح ،فالفارق بني االثنني و ٌ
جلي .مث إن اخلليفة يستشري املسلمني ويشريون عليه يف إحسان تنفيذ
ٌّ
األحكام الشرعية اليت شرعها اهلل ورسوله للناس ،وليست الشورى يف اإلسالم
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لتشريع األحكام ،فهي ال حتل حراماً وال حترم حالالً بل فقط يف إحسان
تنفيذ أحكام الشرع ،فالتشريع أمر حمسوم مبتوت يف اإلسالم هلل رب

ََ َ َ َ
ْ ُ ْ َّ َّ
َو َر دبِكًَلَ
َّلل ِ[ األنعام ،]82 :فَل
َاْلك ُمَإًِل ِ َ
العاملني ،وليس لبشر إ ِ ِن
َ
ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ د ُ َ َ َ
ُْ
َح َر ا
سه ْم َ
اَش َ
ج َرَبَيْنَ ُه ْمَثُ َّم ًََل َ ُ
جاَم َِّماَ
يؤمِنونَحتَُيكِموكَفِيم
ََيد ِ
ِ
واَِفَأنف ِ ِ
َ َ
ضيْ َ
َوي ُ َسلد ُِموا َت َ ْسل ا
ت َ
ِيما[ النساء .]98 :وأما الدميقراطية فتشريع يقرره
ق

البشر ،وهذا إمث عظيم وجرمية كربى .وهكذا فإن الفرق بني الشورى
عد املشرقني ،ومجعهما معاً هو مجع بني النقيضني للتضليل،
والدميقراطية هو بُ َ
وللتلبيس على املسلمني يف أحكام دينهم...

أما عن التعددية السياسية فقد أجاز اإلسالم تعدد األحزاب ولكنه جعله
تعدداً ضمن اإلسالم بناء على اختالفات يف االجتهاد فيه ،وحرم كل دعوة
إىل غري اإلسالم يف الدولة اإلسالمية كما منع كل تكتل يقوم على غري

ْ
َ َ
ْ ُ ُ ٌ
ْ ُ
أساس اإلسالم قال تعاىلَ :وِلَك ْن َمِنك ْم َأ َّمة َي َ ْد ُعون َإَِل َاْلَ ْْيَِ
ْ
ْ َ َ ْ ْ َ
ْ ْ
َ
َُ َ َ ُ
َ ْ ْ
ون
ك َ َ َه َُم َ َ َال ُمفل ُِح َ
وف َ َ َويَن َه ْون َع ِن َال ُمنكرِ َ َ َوأولئ ِ َ
َويَأ ُم ُرون َ َبِال َمع ُر ِ

[آل عمران ،]283 :فقيدها بالدعوة إىل اخلري ،أي اإلسالم ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ...لكن الغريب العجيب هو ما جاء يف آخر املادة من
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عدم جواز قيام حزب سياسي بسبب الدين ما ميكن أن يستغل ٍ
بسوء ملنع
األحزاب على أساس اإلسالم الذي هو دين الدولة وفق نص الدستور
نفسه ،والذي هو دين الكثرة الكاثرة من أهل مصر ،وهم قد ُحكموا به
ومتتعوا بعدله ،مسلمون وغري مسلمني ،طوال قرون وقرون! وهكذا أحلَّت
أحل وأوجب ،فقد أجازت أحزاباً
هذه املادة ما حرم اإلسالم ،وحرمت ما ّ

على غري اإلسالم ،ومنعت وجود أحزاب على أساس اإلسالم! أي أهنا
حرمت على أهل مصر إقامة أحزاب إسالمية وأجازت هلم إقامة أحزاب
ّ
رأمسالية أو اشرتاكية أو قومية أو وطنية أو غريها! والواجب على أهل مصر
أن يقفوا يف وجه هذا الظلم واجلور باملرصاد.
 – 9المادة الثامنة:

ذكرت العدل واملساواة واحلرية والرتاحم والتكافل وأمثاهلا وهذه
شعارات ال تضيف شيئاً مفيداً ،فكيف يكون عدل من خالل حكم ال
َ َْ ُ
يستند إىل ما أنزل اهلل؟ إن اهلل احلكم العدل يقولَ  :و َم ْن َل ْم َُيك ْم َب ِ َماَ
َْ َ

َُ َ

َ
َّ
َ ُ
أن َزل َّ ُ
خاصةً،
َاّلل َفأولئِك َه ُم َالظال ُِم َ
ون[ املائدة .]38 :وأما عن (احلرية) َّ
وقد تكررت يف أكثر من مادة - ،فإن احلرية يف اإلسالم تعين َّ
ضد العبودية
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واالسرتقاق ،فاخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه حني قال
(مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أُمها ُهتم أحراراً) إمنا انطلق من هذا املعىن

للحرية ،وأهنا ضد العبودية ،واستمر هذا املعىن للحرية طوال عهود اإلسالم
إىل أ ْن غزتنا احلضارةُ الغربيةُ بأفكارها ومفاهيمها عن احلياة ،ومنها فكرة
احلرية ،وقد وقف املسلمون أمامها يف حرية ...مث مع اخلداع والتضليل،
وذلك بالتكرار واإلكبار للحرية يف وسائل اإلعالم والكتب ومناهج التعليم
صارت احلرية مبفهومها الغريب مقبولةً عند مجاهري األمة ،وهي تعين حرية
يب متاماً
االعتقاد والرأي وحرية التملك واحلرية الشخصية ،وهذا املفهوم غر ٌ
ومرفوض ،فال حريةَ اعتقاد ورأي وال حريةَ متلك وال
عن الثقافة اإلسالمية
ٌ

حريةً شخصية باملعىن املقصود هلذه الفكرة الوافدة إلينا من الكفار الغربيني،
فاإلنسان عندهم يعتقد مبا يشاء ومىت يشاء وكيف يشاء ،وهو يتملك كيف
ٍ
أسلوب يشاء ،وهو يتصرف يف حياته كيفما يشاء دون قيود وال
وبأي
يشاء ِّ
مرفوض يف اإلسالمَّ ،
ألن املسلم مقيَّ ٌد بأحكام الشرع ،فهو
حدود ،وهذا كلُّه
ٌ
مقي ٌد بأسباب التملُّك الشرعية ،ومقي ٌد يف إنفاق املال باألحكام الشرعية،
ٍ
لعقيدة غريها،
ملتزم بالعقيدة اإلسالمية ال يُقبل منه تركها واالنتقال
واملسلم ٌ
الفرق
كل تصرفاته باألحكام الشرعية ،وهكذا يبدو بوضوح ُ
وهو مقي ٌد يف ِّ
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بني احلرية يف اإلسالم واحلرية يف النظام الدميقراطي الرأمسايل ،فوضع كلمة
(احلرية) يف هذه املادة إمنا قصد به معناها يف النظام الدميقراطي الرأمسايل،
مبين على النظام الدميقراطي .وثانياًَّ :
أوالًَّ :
ألن
ألن هذا الدستور كلَّه ٌّ
الرق ال وجود هلما اآلن.
العبودية و ِّ

 – 7المواد :التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة
عشرة والسابعة عشرة:
ص عليها ،والوطنية فكرةٌ وافدةٌ مع
ُّ
تنص على الوطنية وتُظهر احلر َ
َّام يف
الغزو االستعماري الكافر لبالد املسلمني ،وهي فكرةٌ هدَّامةٌ ومعول هد ٌ
جسد األمة اإلسالمية استعملها الغربيون يف حرهبم َّ
ضد الدولة اإلسالمية
العثمانية ،ونتج عنها إثارةُ الشعوب َّ
ضد خليفة املسلمني ومن َمثَّ هدموا دولة
متجد هذا الوباء والبالء .فاإلسالم جيمع
املشرعون مبواد كثرية َّ
اخلالفة ،ويأتينا َّ
املسلمني يف دولة واحدة هي دولة اخلالفة ،وجيمعهم على العقيدة
اإلسالمية ،ويطبِّق عليهم أحكاماً شرعية واحدة ،وليس على ما تريد لنا

نظل مفتتني :هذا مصري ،وذاك
الثقافة االستعمارية الكافرة من أجل أن َّ
تركي ،وثالث هندي ،ورابع مغريب أو شامي ،بل َّ
إن الوطنية هذه فتتت
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القطر الواحد إىل جمموعة أقطار ومن مثَّ وطنيات،
فالشامي صار سورياً
ٌّ
املغريب صار ليبياً وتونسياً وجزائرياً ومغربياً
ولبنانياً وفلسطينياً وأُردنياً ،و ُّ
اهلندي صار باكستانياً وبنغالياً وهندياً ،فالوطنيةُ الواحدةُ صارت
وموريتانياً ،و ُّ
ٍ
وطنيات عد ًة ،وجاءنا دستور الوطنية املصرية بقبول هذا التفتيت لألمة
الواحدة!
 – 0المواد :الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية
والعشرون:
ط بني امللكية العامة وملكية الدولة ،مع َّ
أن اإلسالم َّفرق
فيها خل ٌ
خاصة ،حبيث ال تطغى إحدامها على
لكل منهما أحكاماً َّ
بينهما وشرع ٍّ
تعم ُدهم خمالفتَها،
املشرعني هبذه األحكام أو ُّ
جهل ِّ
األخرى .وحىت يتضح ُ
نذكر الفارق بني هاتني املِلكيَّتني كالتايل ،ونشري مرة أخرى إىل أن األدلة
الشرعية هلما مفصلة يف مقدمة الدستور الذي أصدره حزب التحرير بقسميه
األول والثاين:
أوال :الملكيةُ العامة (أي عامة لرعية الدولة اإلسالمية وليست
عامةً لجميع الناس) تشمل:
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أ -مرافق اجلماعة اليت ال تستغين حياة اجلماعة اليوميّة عنها ،كمياه اآلبار
والينابيع ،ومصادر الوقود"النار" ،واملراعي العامة ...ويلحق هبذا النوع من
امللكيات العامة كل آلة تستعمل فيه ،مثل آالت استخراج املياه العامة،
وآالت ضخ هذه املياه ،وأنابيب توصيلها إىل منازل النّاس ...فكلها ملكية
عامة .وكذلك تكون آالت توليد الكهرباء من مساقط املياه العامة،
وحمطاهتا ،ملكية عامة.
وتكون مصانع الغاز ،والفحم احلجري ،ومصانع توليد الطاقة الكهربائية من
امللكية العامة تبعاً لكون مصادر الوقود ملكية عامة...
ب -األعيان داخل أرافضي الدولة اليت تكون طبيعة تكوينها متنع اختصاص
األفراد حبيازهتا .مثل الطريق العام ،ومثل البحار ،واألهنار ،والبحريات،
واخللجان ،واملضائق ،والقنوات العامة ،كقناة السويس ،والساحات العامة،
واملساجد ،تكون ملكية عامة جلميع أفراد الرعيّة .ويلحق هبذا النوع من
امللكيات العامة كل شيء حيتجز جزء من الطرق العام احتجازاً دائماً
كالقطارات على السكة احلديد ،وكل اخلدمات املثبتة على الطرق العامة
كأعمدة الكهرباء وأسالكها ،واالتصاالت السلكية ،وقساطل اجملاري...
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ج -املعادن الع ّد اليت ال تنقطع ،فإهنا تكون مملوكة ملكية عامة جلميع
املسلمني ،وال جيوز أن خيتص هبا فرد ،أو أفراد ،أو أن متلّك ،أو تـُ ْقطَ َع لفرد،

أو أفراد .كما ال جيوز إعطاء امتياز استخراجها ألفراد ،أو لشركات ،بل جيب
أن تبقى ملكية عامة جلميع أفراد الرعية َوفْ َق األحكام الشرعية ،وأن تقوم
الدولة باستخراجها ،وتنقيتها ،وصهرها ،وبيعها نيابة عنهم ،ووضع مثنها يف
بيت مال املسلمني .وهذه املعادن مثل الذهب ،والفضـة ،واحلـديد،
والنحاس ،والرصاص ،والقصـدير ،والكـروم ،واليورانيوم ،والفوسـفات ،وغريها
من املعـادن ،وسـواء أكـانت جـامدة كـالـذهب واحلـديد ،أم سـائلة كـالنفط ،أم
غازية كالغاز الطبيعي ،ويلحق هبا آالت استخراجها ومصانع هذه اآلالت.

ملك لعامة أفراد الرعية ،فال جيوز للدولة أن
هذه امللكية العامة هي ٌ
تستأثر هبا لنفسها ،كما ال جيوز هلا أن متلِّكها لألفراد متليكاً خاصاً أو
للشركات ،أو متنح دولةً أو شركةً أو فرداً امتيازاً الستغالهلا واستثمارها ،وإمنا
ٍ
حاجة الستثماره َّ
فإن الدولة
تصرف أفراد الرعية ،وما كان منها يف
تبقى حتت ُّ
اإلسالمية وحدها تتوىل ذلك نيابةً عن األمة ،وتضع الناتج منها يف بيت
املال يف بند امللكية العامة ،حيث يوزع صايف ناجتها على الرعية ضمن
األحكام الشرعية.
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ثانياً :ملكيةُ الدولة وهي تشمل ما سوى الملكية العامة وملكية

األفراد ،فهي تشمل األرض املوات ،وهي األرض اليت مل يسبق عليها
إحياء ،واألرض املغمورة باملاء كالسبخات ،والصحارى واجلبال واألودية غري
اململوكة لألفراد ،كما تشمل أبنية الدولة ومسقَّفاهتا ،كما تشمل أموال اجلزية
واخلراج والغنائم...
وتصرف ملكية الدولة على تسيري أمور الدولة ،ورواتب املوظفني،
وخدمات الدولة مبا يشمل رعاية شؤون الرعية ،وقضاء مصاحلهم ،وس ّد

حاجاهتم بناء على رأي اخلليفة واجتهاده مبا حيقق مصلحة اإلسالم
واملسلمني.
وهكذا ،فقد بينت األحكام الشرعية بياناً واضحاً ملكية الدولة
وامللكية العامة وكيفية التصرف يف كل منهما مبا حيقق احلياة الطيبة اآلمنة

َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
نََأع َرضََ
ق*َوم َ
ًلََيش َ
لَو َ
ضَ
ايَف َ
جلميع رعايا الدولة فم ِنَاتب َعَهد َ
َلَي ِ
َ ْ ْ
َ َّ َ
َ ا َ ْا
َك[ طه.]273 ،278 :
نََ ُُلََ َمعِيشةََضن َ
نََذِكرِيََفإ ِ َ
عَ
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 – 8المادة الثالثة والعشرون:
تذكر هذه املادة َّ
بكل
أن الدولة ترعى اجلمعيات التعاونية ِّ
صورها ...إخل ،وهذا إقر ٌار بشرعية اجلمعيات التعاونية ،واملعلوم َّ
أن التعاونيات
جزءٌ من النظام الدميقراطي الرأمسايل ال عالقة هلا باإلسالم ،وهي غري التعاون

نوع من الشركات ال يستويف شروط
على الرب واخلري يف اإلسالم ،مث هي ٌ
انعقاد الشركات وصحتها يف اإلسالم ،وما هذه التعاونيات إال ترقيعات
الرأمسايل.
للنظام الدميقراطي َّ
 – 20المواد :الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة
والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثالثون:
كلُّها نظمت الوقف والضرائب والشركات واالدخار والتأميم
ٍ
مستمداً من النظام
واملصادرة حبكم قانون جمهول حىت اآلن ،لن يكون إال َ
الدميقراطي الرأمسايل ،فاملادة مل تذكر َّ
أن هذه األمور جيب أن يُسار هبا
حسب األحكام الشرعيةَّ ،
ألن األحكام الشرعية مستبعدةٌ متاماً من مواد هذا
الدستور.
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أما فرض الضرائب على الرعية ،وأخذ الرسوم فهي ال جتوز يف
اإلسالم ،فال يؤخذ من الرعية إال ما فرضه اإلسالم يف أمواهلم كالزكاة واجلزية
واخلراج ،وال جيوز فرض ضريبة إال يف حاالت خاصة بينتها أحكام اإلسالم
وذلك للقيام بالواجبات اليت أناطها اهلل سبحانه وتعاىل باألمة كإطعام
الفقراء ،وال تؤخذ إال من القادر الغين وبالقدر الذي يلزم ال تتعداه ،فقد
جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مال املسلم مصوناً ال جيوز التعدي عليه
فقال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أال إله إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل

ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دما هم وأموالهم إال

بحق اإلسالم وحسابهم على اهلل تعالى».
وأما ما ذكر يف املادة الثامنة والعشرين عن االدخار ومحاية
املدخرات وأموال التأمينات واملعاشات ،فمع أن هذه املادة مل تذكر الربا
صراحة غري أن وجود الربا ظاهر فيها فتشجيع االدخار ضمن النظام
االقتصادي الرأمسايل الذي يتبناه الدستور يعين بالضرورة تشجيع الربا وأخذه
وهذا من أشد حمرمات اإلسالم.
وأما ما ذكر يف املادة التاسعة والعشرين عن التأميم العتبارات
38

عوض املالك ،فالتأميم هو أحد
الصاحل العام ،فهذا ال جيوز شرعاً حىت لو ِّ
وحت ّول مبقتضاه ملكية الفرد إىل ملكية دولة إذا
ترقيعات النظام الرأمسايل ُ

اقتضى الصاحل العام ،وهذه كلمة"فضفاضة" جتعل امللكية الفردية غري آمنة...
وأما يف اإلسالم فقد ُحدِّدت أنواع امللكيات :ملكية عامة ،وملكية دولة،
وملكية فردية ،وكل ملكية من هذه امللكيات مصونة ال جيوز التعدي عليها.
وهكذا فإن امللكية الفردية مصونة ،ال جيوز التعدي عليها ،وال تؤخذ من
صاحبها إال برضاه وإذنه ،وأما إصدار قانون يوجب على الفرد التنازل عن
وتعد
ملكيته لتصبح ملكية دولة حبجة الصاحل العام فهو حتكم من غري دليل ٍّ
واضح على امللكية الفردية.
 - 22المادة الرابعة والثالثون:
تقول« :احلرية الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة ال متس» .وهي
موضوعة يف الدستور باملفهوم الغريب الذي يعين أن الفرد حر يف سلوكه
الشخصي فله أن ينتحر ،وله أن يزين ما دام ذلك برضى الطرفني ،وما شابه
حيرم هذه األمور ،ويضع ضوابط من األحكام الشرعية
ذلك .واإلسالم ّ
للسلوك.
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 – 27المادة الثالثة واألربعون:
تنص على َّ
أن حرية االعتقاد مصونة! وذلك إرضاءً للعلمانيني
ُّ
الالدينيني ،بدل أن يرضي واضعو الدستور اخلالق سبحانه بوجوب التمسك
بدين اإلسالم والثبات عليه ،ومن مث إرضاء املسلمني الذين يؤمنون َّ
بأن
تد عنها ،والغريب َّ
أن علماء من
العقيدة اإلسالمية جيب صوهنا ويعاقب املر ُ
األزهر شاركوا يف وضع هذه املادة اليت تبيح االرتداد عن اإلسالم .فبموجب
هذه املادة جيوز للمسلم أن يتحول إىل النصرانية أو الشيوعية أو البوذية دون

املشرعني إىل أن يقبلوا جبعل
حسيب أو رقيب فهل وصل احلال هبؤالء ِّ
عقيدهتم جمرد سلعة يأخذها من يشاء ويرتكها من يريد وهو آمن؟ أمل يقرأ

َ ْ ْ ُ َ
واضعو الدستور قوله تعاىل خماطباً عباده املؤمنني َ و َم ْن َيَ ْرتدِد َمِنك ْم َع ْنَ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُُ ْ
َِوأولئِكَ
َِف َالنياَواْلخِرة
دِينِهَِفيمت َوهو ََكف ٌِر َفأولئِك َحبِطت َأعمالهم ِ
َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ون[ البقرة]722 :؟!
ال َ
أصحابَاْلارَِهمَفِيهاَخ ِ

 – 28المادة الخامسة واألربعون:
إن هذه املادة تُطلق للناس حرية الفكر والرأي دون أية قيود شرعية

أو أخالقية أو حىت عُرفية ،وترتكهم يقولون ما يشاؤون ولو هامجوا صحابة
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كتاب
رسول اهلل  ،أو َّ
هتجموا على أئمة املسلمني ورموزهم ،بل ولو انتقدوا َ
اهلل الكرمي والذات اإلهلية واملقدسات ...فإن املادة ( )33مل تستث ِن إال
الرسل واألنبياء ،فقد نصت "حتظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء
كافة" ...أفلهذا احلد يصل بأبناء مصـر العزيزة أن يسطِّروا ماد ًة تتصادم مع
مسماة إسالمية؟ لكن ال
العقيدة اإلسالمية يف ِّ
ظل حاكم ينتمي إىل حركة ّ
عجب يف هذاَّ ،
صرح بأهنم يريدون إيصال (رجل دين)
فإن مسؤوالً أمريكيا َّ
إىل السلطة وليس إيصال الدين! وهكذا فعلوا!

 – 23المادة السادسة واألربعون:
تنص عليه على (الحااظ على التراث الثقافي الوطني)
تنص فيما ُّ
ُّ
وبموجب هذا النص َّ
فإن (جمهورية مصر العربية) ال يهمها من الثقافة
اإلسالمية وتراثها إال ما يتعلَّق منها مبصر فقط ،فإذا علمنا َّ
أن مسامهة علماء
مصر يف الثقافة والرتاث اإلسالمي هي جزء يسري بالنسبة إىل مسامهة باقي
العلماء املسلمني يف كافة ديار اإلسالم علمنا إذن حجم التفريط يف الثقافة
اإلسالمية اليت ال يهتم هذا الدستور هبا إال يف حدود مسامهة علماء مصر
دون غريهم من علماء املسلمني!
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 – 28ال يظهر في المواد  12-61اليت تتحدث عن سياسة التعليم أي
أثر ألحكام اإلسالم يف تسيري أمر التعليم وال الغاية من هذه السياسة ،مع
أن اإلسالم جيب أن يكون هو أساس التعليم كله وأساس سياسته ،إذ ينبغي
أن يقوم التعليم على صياغة الشخصية اإلسالمية بالدرجة األوىل ،أما ما
ذكر يف املادة  98من أن الرتبية الدينية والتاريخ الوطين مادتان أساسيتان يف
فظاهر يف هذه الصياغة عدم التصريح
التعليم قبل اجلامعي بكل أنواعه،
ٌ
باإلسالم واالقتصار على ذكر الرتبية الدينية! إن الدين اإلسالمي ال جيوز
قصره فقط على النواحي الرتبوية ،أي على األخالق والسلوكيات والعبادات
كما يفيد تعبري(الرتبية) ،وإمنا هو نظام حياة ودستور أُمة ،ففي ديننا أحكام
اجلهاد ،ويف ديننا أحكام احلدود وأحكام العقوبات وأحكام املعامالت ،ويف
ديننا أحكام أهل الذمة واملستأمنني واملعاهدين ،ويف ديننا أحكام احلكم
واالقتصاد والسياسة اخلارجية والعالقات الدولية .إن إغفال هذه األمور
واالقتصار على كلمة تربية هو خطيئة كربى تؤكد عقيدة فصل الدين عن احلياة
اليت يتبناها هذا الدستور كما هو واضح يف مواده .مث إن جعل التاريخ الوطين
مادة أساسية يف التعليم يعين إمهال التاريخ اإلسالمي والتقليل من شأنه يف
مقابل إبراز التاريخ الوطين ،وهذا أمر ِ
خطر كذلك.
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 – 29المادة الرابعة والسبعون:
كان الواجب أن تكتب هكذا (سيادة القانون المستمد من
الشرع أساس احلكم يف الدولة) َّ
ألن السيادة كما سبق بيانه إمنا هي للشرع،

وليس للشعب حسب الدميقراطية الرأمسالية.

وكذلك فإن هذه املادة جتعل القضاء مستقالً والقضاة حمصنني،
وهذا منسجم مع فكرة فصل السلطات وهو خمالف لإلسالم .نعم إن
اإلسالم يوجب على القاضي أن يقضي باحلكم الشرعي ويمنع الحاكم من
التدخل في قضائه ولكن ذلك ال يعين استقالل القضاء وكونه جهازاً
منفصالً عن احلكم ،وأما احلصانة ،فال يوجد يف اإلسالم حصانة ألحد من
الرعية مبعىن عدم اخلضوع للعقوبات الشرعية إذا خالف أحكام الشرع ،حىت
اخلليفة نفسه ال حصانة له هبذا املعىن ،بل حياسبه جملس األمة ،وحتاكمه
حمكمة املظامل إذا خالف أحكام الشرع.
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 - 22المادة التاسعة والسبعون:
تقول« :تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب» ،وهذا تقليد للغرب،

أما عندنا حنن املسلمني فنقول :باسم اهلل وليس باسم الشعب ،فالرسول 
يقول« :كل أم ٍر ذي بال ال يُبدأ فيه بالحمد أَقْطَ ُع» رواه ابن ماجه ،ويف رواية

"بذكر اهلل" ،ويف رواية "ببسم اهلل الرحمن الرحيم" ،وهذا ما كان عليه رسول
اهلل وأصحابه رضوان اهلل عليهم ،يفتتحون كل أمر ذي بال باسم اهلل وبذكره
وحبمده ،وهكذا كان جيب أن يكون يف دستور املسلمني أن يقال باسم اهلل
وليس باسم الشعب.
 -20الباب الثالث :السلطات العامة – الاصل األول :السلطة
التشريعية باروعها الثالثة:
هذا الباب وضعت له املواد من الثانية والثمانني إىل احلادية والثالثني
بعد املائة ،أي مخسون مادة ،ووضعت هذه املواد تقليداً لألنظمة الغربية

وأخذاً مببدأ الفصل بني السلطات القائل بوجود سلطة تشريعية .والذي جعل
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الغربيني يقولون بالسلطة التشريعية هو عدم وجود مرجع تشريعي هلم كجهة
يأخذون منها أحكام حياهتم ،فجعلوا السلطة التشريعية هي اجلهة اليت تضع
التشريعات وتلزم هبا األفراد واجملتمع والدولة ،وهذا خبالف اإلسالم فإن
التشريع يف اإلسالم هلل سبحانه وحده ،وال جيوز للبشر أن يضعوا التشريعات،
بل جيب أن يأخذوها من األدلة الشرعية ،وأما إصدار القوانني يف الدولة
أخذاً من الشريعة اإلسالمية فهو حق للخليفة حسب ما دل عليه إمجاع
الصحابة فللخليفة أن يتبىن من األحكام الشرعية املستنبطة من األدلة
الشرعية ما يراه الزماً وجيعله قانوناً يف الدولة ،فإن الدستور والقوانين كلها
تؤخذ في اإلسالم من األدلة الشرعية وليس من مجالس بشرية تُعطى

حق التشريع.

ثم إن المادة ( )16تقول« :ينوب العضو عن الشعب بأسره ،وال
تقيَّد نيابتُه بقيد وال شرط» .ومل حتدِّد املادةُ ألية أمور ينوب عن الشعب
بأسره ،بل تركت جمهولة ،وهذا ال يصح .وكذلك ال يصح أن تكون نيابته
غري مقيَّدة بشرط أو قيد .فهذا نوع من التمادي يف الضالل.
كما أن ال َق َس َم الذي يؤديه عضو اجمللس التشريعي وفق املادة
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السادسة والثمانني ونصه" :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصاً على النظام
اجلمهوري ،وأن أحرتم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصاحل الشعب رعاية
كاملة ،وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه" هذا القسم خمالف
لألحكام الشرعية لألسباب التالية:
أوالً :احملافظة على بقاء هذا النظام غري اإلسالمي حر ٌام قطعاً،
وبالتايل َّ
عظيم بال شك.
فإن أداء ال َق َسم للمحافظة عليه إمثٌ ٌ
ثانياً :أداء القسم على احرتام الدستور والقانون حرامَّ ،
ألن هذا
تشم منه رائحة
الدستور دميقراطي رأمسايل علماين حىت العظم ،ال تكاد ُّ
اإلسالم إال مبقدار ما يوضع يف الطعام من توابل لتسويقه وخداع الناس.

ثالثاًَّ :
إن أداء ال َق َسم للمحافظة على استقالل الوطن دون قيد هلذا

االستقالل كأن يقال "استقالل الوطن عن غري البالد اإلسالمية" ال جيعله
استقالالً عن الكفار املستعمرين فحسب كما يتوهم بعض الناس ،بل كذلك
يشمل استقالل مصر عن بالد املسلمني األخرى ،أي انفصاله عنها ،وهذا
حيل فعله ،ذلك َّ
أن املسلمني أمةٌ واحدة من دون الناس ،ال
قس ٌم باطل ال ُّ
َ
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جيوز شرعاً التفريق بينهم وال الرضى هبذا التفريق ،فكيف يُراد من األعضاء
أداءُ هذا ال َق َسم الفظيع على فصل بالد املسلمني بعضها عن بعض؟
متنع املادة التسعون من اختاذ أي إجراء جنائي يف حق العضو يفغري حالة التلبس إال بإذن سابق من جملسه .وهذا كذلك أخذ من األنظمة
الغربية وفيه خمالفة واضحة ألحكام اإلسالم ،ألن اإلسالم مل جيعل ألحد من
الرعية حصانةً حىت لو كان خليفة املسلمني ،بل اجلميع خيضعون للقوانني
وتتخذ يف حقهم اإلجراءات اجلنائية وفق أحكام الشرع.
 تشرتط املادة العشرون بعد املائة على السلطة التنفيذية أخذموافقة جملس النواب عند االقرتاض أو احلصول على متويل ،وأوردته عاماً ما

جيعل أخذ القروض جائزا من الدول االستعمارية ومؤسساهتا ،وبالربا ،بل
كأنه هو املقصود ،أي إجازة االقرتاض اخلارجي وبالربا ،حيث ال اقرتاض يف
الواقع القائم إال بالربا ،وسعي احلكومة احلالية ألخذ قرض من صندوق النقد

الدويل خري دليل على ذلك .وكما هو مشاهد وحمسوس ،فإن االستقراض
من الدول األجنبية ،واملؤسسات املالية الدولية ال يتِ ُّم إالّ بفوائد ربوية ،وإالّ
حمرمة شرعاً ،سواء أكانت لألفراد أم للدول،
بشروط .والفوائد الربوية ّ
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والشروط جتعل للدول واملؤسسات املقرضة سلطاناً على املسلمني ،وجتعل
إرادة املسلمني وتصرفاهتم مرهونة بإرادة الدول ،واملؤسسات املقرضة ،وذلك
ال جيوز شرعاً .وقد كانت القروض الدولية من أخطر الباليا على البالد
اإلسالمية ،ومن أسباب فرض سيطرة الكفار على بالد املسلمني ،وطاملا
عانت األمة من ويالهتا .لذلك فالقروض الدولية ال جتوز حبال ،وموافقة
اجمللس ال جتعل احلرام حالال.
 -28الاصل الثاني – السلطة التنايذية – الارع األول – رئيس
الجمهورية
هذا الفرع ُوضعت له املواد :من املادة اثنتني وثالثني بعد املائة إىل
املادة أربع ومخسني بعد املائة بواقع ثالث وعشرين مادة ،ويالحظ عند
دراسة هذه املواد عدم مراعاة األحكام الشرعية املتعلقة برئيس الدولة ،وجنمل
ذلك كما يلي:
 تنص املادة ( )287على أن الرئيس "حيافظ على استقاللالوطن"ِ ،
وذ ْك ُر االستقالل دون قيد جيعله غري حمصور باالستقالل عن الكفار
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املستعمرين كما يتوهم بعضهم ،بل يشمل االستقالل عن بالد املسلمني
األخرى ،أي انفصاله عن جسم األمة ،كما بينا سابقاً ،وهو إقرار جبواز جتزئة
األمة إىل ٍ
أوطان عدةُّ ،
وتنكٌر لوحدة األمة اإلسالمية.
 وتنص املادة ( )283على اشرتاط أن يكون املرشح للرئاسة منأبوين مصريني ،وأن ال يكون متزوجاً من غري مصري– وهنا مل يقل مصرية
ألن هذا يعين جواز ترشح امرأة ملنصب الرئاسة– وأن ال تقل سنه عن أربعني
دليل صارخ على تقليد الغربيني
سنة ...وكلها جمموعة خمالفات شرعية ،وهي ٌ
بعيداً عن شرع اهلل سبحانه .إن الشرع اإلسالمي يشرتط يف احلاكم أن
مسلما ،بالغًا ،عاقالً ،حرا ،عدالً ،قادراً من أهل الكفاية
يكون رجالً،
ً
للحكم.
وكذلك فإن املادة ( )283باشرتاطها كون الرئيس مصرياً تعين جواز
تويل الكافر رئاسة الدولة وهذا حرام أيضاً.
 -وتنص املادة السابعة والثالثون بعد املائة على ال َق َس ِم الذي يؤديه

رئيس الدولة وهو عني القسم الذي يؤديه أعضاء اجملالس التشريعية مبا فيه
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من خمالفات شرعية.
وجتعل املادتان األربعون بعد املائة والواحدة واألربعون بعد املائة
رئيس الوزراء وجملس الوزراء مشاركني للرئيس يف أعماله حبيث تكون اإلمارة
مجاعية ،وهذا تقليد ،أوجده الغرب للتضليل ،وإال فصاحب القرار عندهم
من الناحية الفعلية واحد وليس اثنني ...أما يف اإلسالم فإن اإلمارة فردية ال
مجاعية كما قال « :إَِّال أ ََّم ُروا َعلَْي ِه ْم أ ََح َد ُه ْم» مسند أمحد ،وقوله 
َح َد ُك ْم» مسند البزار ،فصاحب القرار هو واحد وليس
«فَأ َِّم ُروا َعلَْي ُك ْم أ َ
مجاعة ،وإمنا يستعني األمري صاحب الصالحية مبن يشاء ليساعده على
القيام بأعماله ال ليشاركه فيها ،ويستشري جملس األمة ،وكل صاحب رأي
سديد ،وأمر رشيد .إال أنه ينبغي أن يعلم أن الرئاسة واإلمارة والقيادة يف
اإلسالم ليست زعامة ،ألن الزعامة تقتضي اتباع الزعيم .أما الرئاسة يف
اإلسالم فهي إمنا جتعل للرئيس حق رعاية الشؤون والسلطان يف األمر الذي
كانت رئاسته له ،والتنفيذ لكل ما دخل حتت رئاسته حسب الصالحيات
صب هلا أمرياً ،ولكن في حدود األحكام الشرعية دون حيد.
اليت نُ ِّ
 املادة ( )238جتيز لرئيس الدولة إصدار العفو عن العقوبة –51

النص املطلق خيالف الشريعة قطعاً،
هكذا دون تقييد – وختفيفها ،وهذا ُّ
فع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي اللَّهُ َعْنـ َها
فاحلدود مثالً ال ُّ
حيق للحاكم إبطاهلا أو ختفيفهاَ ،
ِ
ِِ
"أ َّ
ت ،فَـ َقالُواَ :وَم ْن يُ َكلِّ ُم فِ َيها
َن قُـَريْ ًشا أ ََمهَّ ُه ْم َشأْ ُن امل ْرأَة امل ْخ ُزوميَّة الَِّيت َسَرقَ ْ
َ
َ
رس َ ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه وسلَّم؟ فَـ َقالُوا :ومن َْجي َِرت ُ ِ ِ
ُس َامةُ بْ ُن َزيْ ٍد،
ول اللَّه َ
ُ
ََ ْ
ئ َعلَْيه إَّال أ َ
َُ
ََ َ
ال رس ُ ِ
ِ
ِح ُّ ِ ِ
صلَّى
ول اللَّه َ
ب َر ُسول اللَّه َ
ُس َامةُ ،فَـ َق َ َ ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َكلَّ َمهُ أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال :إِنَّ َما
ب ،ثُ َّم قَ َ
اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :أَتَ ْش َا ُع في َح ٍّد م ْن ُح ُدود اللَّه ،ثُ َّم قَ َ
ام فَا ْختَطَ َ
أَنـَّ ُه ْم َكانُوا إِذَا َس َر َق فِي ِه ُم َّ
يف تَـ َرُكوهَُ ،وإِ َذا َس َر َق فِي ِه ُم
الش ِر ُ
َن فَ ِ
الحدََّ ،وايْ ُم اللَّ ِه ل َْو أ َّ
ت
ت ُم َح َّم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
َ

أ َْهلَ َ َّ ِ
ين قَـ ْبـلَ ُك ْم،
ك الذ َ
الض ِ
يف أَقَ ُاموا َعلَْي ِه
َّع ُ
يَ َد َها» رواه الشيخان .وقال صلى اهلل عليه وسلم من طريق عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده "اشاعوا ما لم يصل إلى الوالي ،فإذا أ ِ
ُوصل إلى الوالي فعاا

حيق للحاكم أن
فال عاا اهلل عنه" رواه الدارقطين .ويف جرمية القتل أيضاً ال ُّ
حق ويل املقتول.
يعفو عن القاتل ،وإمنا العفو هو من ِّ
 وتنص املادة الثالثة واخلمسون بعد املئة على عدم جتاوز مدةانتخاب رئيس جديد حال خلو املنصب التسعني يوماً ...فيما جيعل
اإلسالم هذه املدة فقط ثالثة أيام خللو منصب رئيس الدولة فأين هذا
احلكم من ذاك؟ أما كون أقصى مدة ميهل فيها املسلمون لنصب رئيس
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الدولة (اخلليفة) ثالثة أيام بلياليها فذلك ألن عمر  عند ظهور "حتقق"
وفاته من الطعنة حدَّد ثالثة أيام ألهل الشورى لبيعة خليفة بعد وفاته ،مث
عني صهيباً ليصلي بالناس ،وليقوم على من رشحهم عمر حىت خيتاروا من
ّ
بينهم اخلليفة خالل األيام الثالثة اليت عينها هلم ،مث أوصى أنه إذا مل يُتفق
على اخلليفة يف ثالثة أيام فليقتل املخالف بعد األيام الثالثة ،وقد قال

ص ِّل بِالن ِ
الزبَـ ْيـ َر َو َس ْع ًدا َو َع ْب َد
َّاس ثََالثَةَ أَيَّ ٍامَ ،وأَ ْد ِخ ْل َعلِيًّا َو ُعثْ َما َن َو ُّ
لصهيبَ « :
ٍ
ِ
ِ
ِ
فضوا
َّ
سةٌ َوَر ُ
ْحةَ إِ ْن قَد َمَ ...وقُ ْم َعلَى ُر ُوس ِه ْم ،فَِإن ْ
الر ْح َم ِن بْ َن َع ْوف َوطَل َ
اجتَ َم َع َخ ْم َ
ِ
الس ْي ِف ،»...تاريخ املدينة البن
ْسهُ بِ َّ
ْسهُ أَ ِو ا ْ
فض ِر ْ
ب َرأ َ
َر ُج ًال َوأَبَى َواح ٌد فَا ْش َد ْخ َرأ َ

َشبَّة ،والطربي يف تارخيه ،ونقل حنوه ابن سعد يف الطبقات الكربى ،مع أهنم
ِمن أهل الشورى ِ
وم ْن كبار الصحابة ،وكان ذلك على مرأًى ومسمع من
ْ
الصحابة ،ومل ين َقل عنهم ُخمالف ،أو م ِ
إمجاعا من
نكر لذلك ،فكان
ً
ُ
ُ
خيلو املسلمون من خليفة أكثر من ثالثة أيام
الصحابة على أنه ال جيوز أن َ
بلياليها ،وإمجاع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.
 -78الارع الثاني :الحكومة،
هذا الفرع ُوضعت له املواد من املائة ٍ
ومخس ومخسني إىل املائة وسب ٍع
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وستني ،أي ثالث عشرة مادة ،جنمل القول فيها كما يلي:
أ – ال توجد يف اإلسالم وزارة باملفهوم احلديث ،فهذه الوزارات القائمة اآلن
الرأمسايل الدميقراطي .أما يف اإلسالم فيوجد خليفة
مأخوذة من النظام َّ
يسمون معاونني"وزراء تفويض"،
للمسلمني يعاونه وزير أو وزيران أو أكثر ّ
يعاونونه يف تسيري دفة احلكم .وللمعاون مساعدون بقدر ما يلزم.

كل
ب – يشرتط الدستور لعضوية رئيس الوزراء ولعضوية الوزراء أن يكون ٌّ
ط ال وجود له يف اإلسالم .فاإلسالم يشرتط يف أي
منهم مصرياً ،وهذا شر ٌ
ئيسا للدولة أم كان يف الوزارة أن يكون رجالً مسلماً
حاكم ،سواء أكان ر ً
بالغًا عاقالً حرا عدالً ذا أهلية للحكم.
ج – ال َق َسم الذي يؤديه رئيس جملس الوزراء وأعضاء احلكومة قَ َس ٌم على أم ٍر
إسالمي
حمرم فهو حرام ،فاإلسالم يأمر أن يكون احلاكم خملصاً لنظام حك ٍم
َّ
ٍّ
وليس ٍ
لنظام قائ ٍم على عقيدةِ فصل الدين عن احلياة كالنظام الدميقراطي
ٍ
ٍ
مأخوذ من غري
لقانون مل يكتب بعد ،أو لقانون سابق مل يـُْل َغ
الرأمسايل ،وال
اإلسالم.
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إن القسم على ٍ
د َّ -
حمرٍم حر ٌام قطعاً ،فال َق َسم على احملافظة على
فعل َّ
استقالل البالد مبعىن انفصاهلا عن بالد املسلمني وليس انعتاقها من
حمرٌم قطعاً ال شبهةَ فيه .فبالد املسلمني
االستعمار كما يدَّعون ،هو قَ َس ٌم َّ
ٍ
خليفة واحد.
جيب أن تكون بالداً واحدة ألمة واحدة حتت سلطان
 – 72الاصل الثالث – السلطة القضائية – باروعها السبعة:
وضعت له املواد من املائة و ٍ
مثان وستني إىل مائة واثنتني ومثانني ،أي مخس
ٍ
ودرجات يف احملاكم،
عشرة مادة ،وقد نص هذا الفصل على وجود أنو ٍاع

وهذا عكس ما يف القضاء يف اإلسالم ،فالقضاء من حيث البت يف القضية
درجة واحدة ،فإذا نطق القاضي باحلكم فحكمه نافذ ،وال ينقضه حكم
ٍ
قاض آخر مطلقاً إالّ إذا حكم بغري اإلسالم ،أو خالف نصاً قطعياً يف

الكتاب أو السنة أو إمجاع الصحابة ،أو تبني أنه حكم حكماً خمالفاً حلقيقة
الواقع ،فعندها تنقضه حمكمة املظامل.
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 – 11الاصل الرابع – نظام اإلدارة المدنية بارعيه:
ُخصصت له املواد من املائة وثالث ومثانني إىل املائة واثنتني
وتسعني ،أي عشر مواد ،هي جمموعة لوائح وتعليمات إدارية ،ال نرى حاجة
للتعليق عليها.
 تنص املادة الرابعة والتسعون بعد املائة على أن مهمة القواتاملسلحة هي محاية البالد واحلفاظ على أمنها وسالمة أراضيها ،وهذا وإن
كان مطلوباً شرعاً ولكنه ال جيوز أن يكون خاصاً مبصر وحدها بل الواجب
الشرعي أن تعمل القوات املسلحة على محاية بالد املسلمني وأن تستعيد
البالد اإلسالمية ،فلسطني وغريها ،اليت اغتصبها الكفار األعداء ،وأن تقوم
القوات املسلحة باجلهاد يف سبيل اهلل من أجل إعالء كلمة اهلل ،وقد جرى
إمهال ذلك كله يف هذه النصوص الدستورية.
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َّ
وست
 – 78الباب الرابع – ُوفضعت له المواد من مائتين إلى مائتين
عشرة ،وهي كلها قوانين وإجرا ات إدارية إال ثالث مواد تتعلق بها
بعض األحكام:
 املادة السادسة بعد املائتني تبني أعمال البنك املركزي وجتعلها يف إطارالسياسة االقتصادية العامة للدولة ،وهذا يعين أن البنك املركزي سيبقى قائماً
بأعماله السابقة َوفَ َق النظام االقتصادي الرأمسايل مبا يعنيه ذلك من بعد عن
اإلسالم وإقرار للربا واملعامالت االقتصادية املختلفة احملرمة.
 املادة ( )728وهي" :تُعىن اهليئة العليا حلفظ الرتاث بتنظيم وسائل محايةالرتاث ،"...فإذا كان ذلك ملعرفة التاريخ واالستفادة منه فال بأس ،أما إذا
كان لتقديس الرتاث غري املقدس فال جيوز.
 املادة ( )723تنص على " ...بوضع اسرتاتيجية وطنية للتعليم ...ووضعاملعايري الوطنية جلودة التعليم ،"...وكان الواجب الرتكيز على االسرتاتيجية
اإلسالمية يف التعليم اليت تقوم على بناء الشخصية اإلسالمية للطالب من
حيث العقلية والنفسية وفق أحكام الشرع ،فتلتزم بأخذ املعارف الثقافية وفق
سياسة معينة ال تتناقض مع أفكار اإلسالم وأحكامه ،وأما العلوم التجريبية
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فتدرس حسب احلاجة إلجياد تقدم علمي زاهر يف شئون احلياة.
 – 14الباب الخامس باصوله الثالثة:
ُوضعت له املواد من مائتني وسبع عشرة إىل آخر مادة يف الدستور،

وست وثالثني ،أي عشرون مادةُ ،جنمل القول فيها كما يلي:
مائتني ٍّ

أ  -املادة ( )720تشرتط لتعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء جملس النواب
وجملس الشورى مث االستفتاء الشعيب ،يف حني أن الواجب أن يكون أي
تعديل يف الدستور متوقفاً على الدليل الشرعي األقوى املنطبق على املسألة.
هذا هو احلق ،أي السيادة للشرع فاالحتكام إليه ،وليست السيادة للشعب
فيشرع كما يشاء ويعدل كما يشاء!
تكرس وطنية هذا الدستور ،وتقصره على مصر وحدها،
ب – املادة (ِّ )772
وبدالً من أن حتيل مواصفات علَم الدولة على القانون املنتظر أو القانون

السابق ،فقد كان الواجب عليها أن حتيله على ما كان عليه علم رسول اهلل

"العقاب" بلوهنا األسود ،وما كان عليه لواء رسول اهلل 
 راية ُ
األبيض ،ويكتب عليهما "ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل"
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بلونه

هذا كان هو الواجب لو أن الذين وضعوا الدستور كان يف ذهنهم أهنم
يضعون دستوراً لدولة إسالمية ،بل كل مواد هذا الدستور تشري إىل أهنم كانوا
يضعون دستوراً علمانياً لدولة وطنية يف حدود مصر.

جـ – سبق أن بينا َّ
أن جملس الشورى وجملس النواب لديهما سلطة التشريع
وهذه املادة ( )788تؤكد ما قلناه.
والتشريع من حتليل وحترمي ...ال ميلكه بشر ،فيفرتون على اهلل سبحانه

ََ َُ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ
كذ َ
ِبَ
صفَألسِنتُك ُمَال َ
بذلك ،بل هو هلل رب العاملني .وًلَتقولواَل ِماَت ِ
َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
َتون َلَع َاّلل َِ
هذاَحَلل َوهذاَحرام َِلِ فَتواَلَع َاّلل َِالكذِب َإِن َاَّلِين َيف
ْ َ َ َ ْ
َ
ون[ النحل]229 :
ِبًَل َُيفل ُِح َ
الكذ

 واْلن وبعد أن فرغنا من مناقشة مواد هذا الدستور

فقد تبني لكل ذي بصر وبصرية مدى بُعد هذا الدستور عن اإلسالم
عقيدة وأحكاماً ،وأنه إمنا صدر من وجهة النظر الدميقراطية الرأمسالية
أي دستوٍر غريب ،إال يف بعض العبارات اإلسالمية
العلمانية ،وال خيتلف عن ِّ
اإلنشائية اخلجولة .إن إجراء مقارنة بني نصوص هذا الدستور والدستور
املصري السابق املعروف بدستور عام 2822م يربز التشابه الكبري بني كث ٍري
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من نصوص الدستورين ،ما يدل على أن الدستور اجلديد هذا كسابقه هو
دستور غري إسالمي ال مكان يف صياغته لألدلة الشرعية من كتاب اهلل
سبحانه وسنة رسوله ـ ،فال هو يعتمد أصول اإلسالم وأحكامه ،بل هو
دستور دميقراطي رأمسايل علماين منقول يف كثري من مواده عن الدساتري
الغربية.
إن الواجب على كل مسلم يؤمن باهلل سبحانه ورسوله أن يلقي هبذا
الدستور العلماين جانباً ،وأن يتبع دستوراً مستنبطاً من كتاب اهلل سبحانه
وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إمجاع صحابة وقياس شرعي.
وإنا لنختم هذا النقض بعرض دستور إسالمي استنبطه حزب
التحرير من كتاب اهلل سبحانه وسنة رسوله وإمجاع الصحابة رضي اهلل
عنهم ،والقياس الشرعي الذي علته واردة يف النص الشرعي ،وقد فصلنا أدلته
يف كتاب مقدمة الدستور بقسميه األول يف طبعته املعتمدة 2388هـ -
7888م ،والقسم الثاين يف طبعته املعتمدة 2382هـ 7828 -م.
وإنا لنسأل اهلل سبحانه أن يكرم هذه األمة بأن تضع هذا الدستور
موضع التطبيق يف دولة اخلالفة الراشدة القادمة بإذن اهلل بعد هذا امللك
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اجلربي الذي حنن فيه كما جاء يف

حديث رسول اهلل 

الذي أخرجه

اإلمام أمحد والطيالسي عن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول « تَ ُكو ُن
النُّبُـ َّوةُ فِي ُك ْم َما َشا َ اهللُ أَ ْن تَ ُكو َن ،ثُ َّم يَـ ْرفَـ ُع َها إِذَا َشا َ أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ،ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَةٌ
اج النُّبُـ َّوةِ ،فَـتَ ُكو ُن َما َشا َ اهللُ أَ ْن تَ ُكو َن ،ثُ َّم يَـ ْرفَـ ُع َها إِذَا َشا َ اهللُ أَ ْن
َعلَى ِم ْنـ َه ِ
يَـ ْرفَـ َع َها ،ثُ َّم تَ ُكو ُن ُم ْل ًكا َعافضًّا ،فَـيَ ُكو ُن َما َشا َ اهللُ أَ ْن يَ ُكو َن ،ثُ َّم يَـ ْرفَـ ُع َها إِ َذا َشا َ أَ ْن
يَـ ْرفَـ َع َها ،ثُ َّم تَ ُكو ُن ُم ْل ًكا َج ْب ِريَّةً ،فَـتَ ُكو ُن َما َشا َ اهللُ أَ ْن تَ ُكو َن ،ثُ َّم يَـ ْرفَـ ُع َها إِذَا َشا َ أَ ْن
ت.
يَـ ْرفَـ َع َها ،ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَةً َعلَى ِم ْنـ َه ِ
اج نُـبُـ َّوةٍ » ثُ َّم َس َك َ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
ربيع اآلخر  2383ه ـ
شباط "فرباير" 7828م
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مشـروع دسـتور
دولـة الخـالفـة

(طـبـعــة مـعـتـمـدة)
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مشروع دستور دولة الخـالفة
هذا مشروع دسـتور لدولـة اخلالفـة ،نضـعه بـني أيـدي املسـلمني  -وهـم
يعمل ــون إلقام ــة دول ــة اخلالف ــة ،وإع ــادة احلكــم مب ــا أن ــزل اهلل  -ليتص ــوروا واق ــع
الدولة اإلسالمية ،وشكلها وأنظمتها ،وما ستقوم بتطبيقه مـن أنظمـة اإلسـالم
وأحكامه.
وهـ ـ ـ ـ ــذا الدسـ ـ ـ ـ ــتور هـ ـ ـ ـ ــو دسـ ـ ـ ـ ــتور إسـ ـ ـ ـ ــالمي ،منبثـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــن العقيـ ـ ـ ـ ــدة
اإلسالمية ،ومأخوذ من األحكام الشرعية ،بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُ ِم َد يف أخذه على كتاب اهلل ،وسنة رسوله ،وما أرشـدا إليـه مـن
إمجاع الصحابة والقياس.
وهــو دســتور إســالمي لــيس غــري ،ولــيس فيــه شــيء غــري إســالمي ،وهــو
دسـتـور ليس خمتصاً بقطر معني ،أو بلد معني ،بل هو لدولـة اخلالفـة يف العـامل
اإلس ــالمي ،ب ــل يف الع ــامل أمج ــع ،باعتب ــار أن دول ــة اخلالف ــة س ــتحمل اإلس ــالم
رســالة ن ــور وهـداي ــة إىل العــامل أمجــع ،وتعمــل علــى رعاي ــة ش ــؤونه ،وضــمه إىل
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كنفها ،وتطبيق أحكام اإلسالم عليه.
وإن «حزب التحرير» يق ّدم هذا املشروع إىل املسـلمني ،ويسـأل اهلل أن
يعجـل بتحقيــق غايــة مســعى املــؤمنني يف إقامــة اخلالفــة الراشــدة،
يكــرمهم ،وأن ّ
وإعادة احلكم مبا أنزل اهلل ،ليوضع هذا املشروع دستوراً لدولة اخلالفة.
وما ذلك على اهلل بعزيز.
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عامـة
أحـكام ّ
المــادة  - 2العقيــدة اإلســالمية هــي أســاس الدولــة ،حبيــث ال يتــأتى
وجـود شــيء يف كياهنـا أو جهازهــا أو حماســبتها أو كـل مــا يتعلـق هبــا ،إال جبعــل
العقيدة اإلسالمية أساساً لـه .وهـي يف الوقـت نفسـه أسـاس الدسـتور والقـوانني
الشــرعية حبيــث ال يُســمح بوجــود شــيء ممــا لــه عالقــة بــأي منهمــا إال إذا كــان
منبثقاً عن العقيدة اإلسالمية.
المـ ـ ــادة  - 1دار اإلس ـ ــالم ه ـ ــي ال ـ ــبالد ال ـ ــيت تطب ـ ــق فيه ـ ــا أحك ـ ــام
اإلســالم ،ويكــون أماهنــا بأمــان اإلســالم ،ودار الكفــر هــي الــيت تطبــق أنظمــة
الكفر ،أو يكون أماهنا بغري أمان اإلسالم.
المـ ــادة  - 3يتبـ ـ ّـىن اخلليفـ ــة أحكام ـ ـاً شـ ــرعية معينـ ــة يسـ ــنها دسـ ــتوراً
وقوانني ،وإذا تبىن حكماً شرعياً يف ذلك ،صار هـذا احلكـم وحـده هـو احلكـم
الشــرعي الواج ـب العمــل بــه ،وأصــبح حينئــذ قانون ـاً نافــذاً وجبــت طاعتــه علــى
كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة  :4ال يتبىن اخلليفة أي حكم شرعي معني يف العبادات مـا عـدا
الزكـ ــاة واجلهـ ــاد ،ومـ ــا يلـ ــزم حلفـ ــظ وحـ ــدة املسـ ــلمني ،وال يتبـ ــىن أي فكـ ــر مـ ــن
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األفكار املتعلقة بالعقيدة اإلسالمية.
المادة  :6مجيــع الــذين حيمل ــون التابعي ــة اإلس ــالمية يتمتع ــون ب ــاحلقوق
ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
المادة  - 1ال جيوز للدولة أن يكون لديها أي متييز بـني أفـراد الرعيـة
يف ناحية احلكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلـك ،بـل جيـب أن
تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظـر عـن العنصـر أو الـدين أو اللـون أو غـري
ذلك.
المادة  - 7تنـفـذ الدولة الشرع اإلسـالمي علـى مجيـع الـذين حيـمــلون
التابعية اإلسالمية سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني على الوجه التايل:
أ  -تنف ـ ـ ـ ـ ــذ عل ـ ـ ـ ـ ــى املس ـ ـ ـ ـ ــلمني مجي ـ ـ ـ ـ ــع أحك ـ ـ ـ ـ ــام اإلس ـ ـ ـ ـ ــالم دون أي
استثناء.
العام.

ب  -يُــرتك غــري املسـلـم ــني ومــا يعتقــدون ومــا يعبــدون ضــمن النظــام

ج  -املرتــدون عــن اإلســالم يطبــق علــيهم حكــم املرتــد إن كــانوا هــم
املرتدين ،أما إذا كانوا أوالد مرتـدين وولدوا غري مسلمني فيعـاملون معاملـة غـري
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املسلمني حسب وضعهم الذي هم عليه من كوهنم ،مشركني أو أهل كتاب.
د  -يعام ــل غ ــري املس ــلمني يف أم ــور املطعوم ــات وامللبوس ــات حس ــب
أدياهنم ضمن ما جتيزه األحكام الشرعية.
هـ  -تفـصـل أمـور الـزواج والطالق بني غري املسـلمني حسـب أديـاهنم،
وتفصل بينهم وبني املسلمني حسب أحكام اإلسالم.
و  -تنف ـ ــذ الدولـ ـ ــة ب ـ ــاقي األحكـ ـ ــام الشـ ـ ــرعية وس ـ ــائر أمـ ـ ــور الش ـ ـ ـريعة
اإلســالمية مـن معــامالت وعقوبــات وبينــات ونظــم حكــم واقتصــاد وغــري ذلــك
عل ــى اجلمي ــع ،ويك ــون تنفي ــذها عل ــى املس ــلمني وعل ــى غ ــري املس ــلمني عل ــى
السـواء ،وتنفـذ كــذلك علـى املعاهــدين واملسـتأمنني وكــل مـن هــو حتـت ســلطان
اإلســالم كمــا تنفــذ علــى أف ـراد الرعيــة ،إال الســفراء والرســل ومــن شــاكلهم فــإن
هلم احلصانة الدبلوماسية.
المادة  - 1اللغة العربية هي وحدها لغة اإلسـالم وهـي وحـدها اللغـة
اليت تستعملها الدولة.
المادة  - 9االجتهاد فرض كفاية ،ولكل مسـلم احلـق باالجتهـاد إذا
توفرت فيه شروطه.
67

الم ـ ــادة  - 20مجي ـ ــع املسـ ـ ــلمني حيمل ـ ــون مس ـ ــؤولية اإلس ـ ــالم ،ف ـ ــال
رج ـ ــال دي ـ ــن يف اإلس ـ ــالم ،وعلـ ــى الدولـ ــة أن متنـ ــع كـ ــل مـ ــا يشـ ــعر بوجـ ــودهم
من املسلمني.
للدولة.

المـ ـ ـ ــادة  - 22محـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدعوة اإلسـ ـ ـ ــالمية هـ ـ ـ ــو العمـ ـ ـ ــل األصـ ـ ـ ــلي

المادة  - 21الكتاب والسنة وإمجاع الصـحابة والقيـاس هـي وحـدها
األدلة املعتربة لألحكام الشرعية.
الم ـ ــادة  - 23األص ـ ــل بـ ـ ـراءة الذم ـ ــة ،وال يعاق ـ ــب أح ـ ــد إال حبك ـ ــم
حمكمة ،وال جيوز تعذيب أحد مطلقاً ،وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المــادة  - 24األص ــل يف األفعــال التقـي ــد بــاحلكم الشــرعي فــال يقــام
بفع ــل إال بع ــد معرف ــة حكم ــه ،واألص ــل يف األش ــياء اإلباح ــة م ــا مل ي ــرد دلي ــل
التحرمي.
المـ ـ ــادة  - 26الوسـ ـ ــيلة إىل احل ـ ـ ـرام حمرمـ ـ ــة إذا غلـ ـ ــب علـ ـ ــى الظـ ـ ــن
أهنا توصل إىل احلرام ،فإن كان ُخيشى أن توصل فال تكون حراماً.
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نظـام الحـكم
الم ـ ـ ــادة  - 21نظ ـ ـ ــام احلك ـ ـ ــم ه ـ ـ ــو نظ ـ ـ ــام وح ـ ـ ــدة ول ـ ـ ــيس نظامـ ـ ـ ـاً
احتادياً.
المادة  - 27يكــون احل ـكــم مــرك ـزي ـاً واإلدارة ال مركزية.
المادة  - 21احلكام أربعة هم :اخلليفة ،ومعـاون التفـويض ،والـوايل،
والعامــل ،ومــن يف حكمهــم .أمــا مــن عــداهم فــال يعتــربون حكام ـاً ،وإمنــا هــم
موظفون.
المادة  - 29ال جيوز أن يتوىل احلكم أو أي عمـل يعتـرب مـن احلكـم
حر ،بالغ ،عاقل ،عـدل ،قـادر مـن أهـل الكفايـة ،وال جيـوز أن يكـون
إال رجل ّ
إال مسلماً.
المــادة  - 10حماســبة احلكــام مــن قبــل املس ـلمني حــق مــن حقــوقهم
وفرض كفاية عليهم .ولغري املسلمني من أفراد الرعية احلق يف إظهـار الشـكوى
من ظلم احلاكم هلم ،أو إساءة تطبيق أحكام اإلسالم عليهم.
المـ ــادة  - 12للمس ــلمني احل ــق يف إقام ــة أح ـ ـزاب سياس ــية حملاس ــبة
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احلكــام ،أو الوص ــول للح ــكم عــن طريــق األمــة علــى شــرط أن يكــون أساســها
العقي ــدة اإلس ــالمية ،وأن تك ــون األحك ــام ال ــيت تتبناه ــا أحكام ـ ـاً ش ــرعية .وال
حيت ــاج إنش ــاء احل ــزب ألي ت ــرخيص ومين ــع أي تكت ــل يق ــوم عل ــى غ ــري أس ــاس
اإلسالم.
المادة  - 11يقوم نظام احلكم على أربع قواعد هي:
 - 2السيادة للشرع ال للشعب.
 - 7السلطان لألمة.
 - 8نصب خليفة واحد فرض على املسلمني.
 - 3للخليف ــة وح ــده ح ــق تب ــين األحك ــام الش ــرعية فه ــو ال ــذي يس ــن
الدستور وسائر القوانني.
المادة  :32أجهزة دولة الخالفة ثالثة عشر جهازاً وهي:

 - 2اخلليفة (رئيس الدولة).
 - 7املعاونون (وزراء التفويض).
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 - 8وزراء التنفيذ.
 - 3الوالة.
 - 8أمري اجلهاد.
 - 9األمن الداخلي.
 - 2اخلارجية.
 - 0الصناعة.
 - 8القضاء.
 - 28مصاحل الناس( .اجلهاز اإلداري)
 - 22بيت املال.
 - 27اإلعالم.
 - 28جملس األمة (الشورى واحملاسبة).
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الخـلياـة
المــادة  - 14اخلليفــة هــو الــذي ينــوب عــن األمــة يف الســلطان ويف
تنفيذ الشرع.
الم ــادة  - 16اخلالف ــة عق ــد مراض ــاة واختي ــار ،ف ــال جي ــرب أح ــد عل ــى
قبوهلا ،وال جيرب أحد على اختيار من يتوالها.
المــادة  - 11لكــل مســلم بــالغ عاقــل رج ـالً كــان أو ام ـرأة احلــق يف
انتخاب اخلليفة (رئيس الدولة) ويف بيعته ،وال حق لغري املسلمني يف ذلك.
الم ـ ـ ـ ــادة  - 17إذا مت عق ـ ـ ـ ــد اخلالف ـ ـ ـ ــة لواح ـ ـ ـ ــد مببايع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ــتم
انعقـ ــاد البيعـ ــة هبـ ــم تكـ ــون حينئـ ــذ بيعـ ــة البـ ــاقني بيعـ ــة طاعـ ــة ال بيعـ ــة انعق ـ ــاد
وشق عصا املسلمني.
فيجرب عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد ّ
المــادة  - 11ال يكــون أحــد خليفــة إال إذا واله املســلمون .وال ميلــك
أحــد صــالحيات اخلالفـة إال إذا مت عقــدها لــه علــى الوجــه الشــرعي كــأي عقــد
من العقود يف اإلسالم.
الم ــادة  - 19يش ــرتط يف القط ــر أو ال ــبالد ال ــيت تب ــايع اخلليف ــة بيع ــة
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انعقــاد أن يكــون ســلطاهنا ذاتي ـاً يســتند إىل املســلمني وحــدهم ال إىل أيــة دولــة
ك ــافرة ،وأن يك ــون أم ــان املس ــلمني يف ذل ــك القط ــر داخليـ ـاً وخارجيـ ـاً بأم ــان
اإلســالم ال بأمــان الكفــر .أمــا بيعــة الطاعــة فحســب مــن الــبالد األخــرى فــال
يشرتط فيها ذلك.
المـ ـ ـ ــادة  - 30ال يش ـ ـ ــرتط ف ـ ـ ــيمن يُب ـ ـ ــايَع للخالف ـ ـ ــة إالّ أن يك ـ ـ ــون
مستكمالً شروط االنعقـاد لـيس غـري ،وإن مل يكـن مسـتوفياً شـروط األفضـلية،
ألن العربة بشروط االنعقاد.
المادة  - 32يشرتط يف اخلليفة حىت تنعقـد لـه اخلالفـة سـبعة شـروط
وهي أن يكون رجالً مسلماً حراً بالغاً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أهل الكفاية.
المــادة  - 31إذا خــال منصــب اخلالفــة مبــوت اخلليفــة أو اعتزالــه ،أو
عزلــه ،جيــب نصــب خليفــة مكانــه خــالل ثالثــة أيــام بلياليهــا مــن تــاريخ خلــو
منصب اخلالفة.
المادة  - 33يعني أمري مؤقـت لتـويل أمـر املسـلمني والقيـام بـإجراءات
تنصيب اخلليفة اجلديد بعد شغور منصب اخلالفة على النحو التايل:
أ  -للخليفــة الســابق عنــد شــعوره بــدنو أجلــه أو عزمــه علــى االعت ـزال
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صالحية تعيني األمري املؤقت.
ب  -إن ت ــويف اخلليف ــة أو اعت ــزل قب ــل تعي ــني األم ــري املؤق ــت ،أو ك ــان
ش ــغور منص ــب اخلالف ــة يف غ ــري الوف ــاة أو االعت ـزال ،ف ــإن أك ــرب املع ــاونني س ــناً
يكــون هــو األمــري املؤقــت إال إذا أراد الرتشــح للخالفــة فيكــون التــايل لــه ســناً
وهكذا.
ج  -فإذا أراد كـل املعـاونني الرتشـح ،فـأكرب وزراء التنفيـذ سـناً مث الـذي
يليه إذا أراد الرتشح ،وهكذا.
د  -فــإذا أراد كــل وزراء التنفيــذ الرتشــح للخالفــة حصــر األمــري املؤقــت
يف أصغر وزارء التنفيذ سناً.
هـ  -ال ميلك األمري املؤقت صالحية تبين األحكام.
و  -يب ــذل األم ــري املؤق ــت الوس ــع إلكم ــال إجـ ـراءات تنص ــيب اخلليف ــة
اجلدي ــد خ ــالل ثالث ــة أي ــام ،وال جي ــوز متدي ــدها إال لس ــبب ق ــاهر تواف ــق علي ــه
حمكمة املظامل.
المـ ــادة  - 34طريقـ ــة نص ــب اخلليفـ ــة هـ ــي البيع ــة .أمـ ــا اإلج ـ ـراءات
العملية لتنصيب اخلليفة وبيعته فهي:
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أ  -تعلن حمكمة املظامل شغور منصب اخلالفة.
ب  -يتوىل األمري املؤقت مهامه ويعلن فتح باب الرتشيح فوراً.
ج  -يتم قبول طلبات املرشحني املستوفني لشروط االنعقـاد ،وتسـتبعد
الطلبات األخرى ،بقرار من حمكمة املظامل.
د  -املرش ــحون ال ــذين تقب ــل حمكم ــة املظ ــامل طلب ــاهتم ،يق ــوم األعض ــاء
املسـ ــلمون يف جملـ ــس األمـ ــة حبصـ ــرهم م ـ ـرتني :يف األوىل خيت ـ ــارون م ـ ــنهم س ـ ــتة
بأغلبية األصوات ،ويف الثانية خيتارون من الستة اثنني بأغلبية األصوات.
هـ  -يعلن امسا االثنني ،ويطلب من املسلمني انتخاب واحد منهما.
و  -تعلـن نتيجـة االنتخــاب ويعـرف املســلمون مـن نــال أكثـر أصـوات
املنتخبني.
ز  -يبـ ـ ــادر املسـ ـ ــلمون مببايعـ ـ ــة م ـ ـ ــن نـ ـ ــال أكث ـ ـ ــر األص ـ ـ ـوات خليف ـ ـ ــة
للمسلمني على العمل بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل .
ح  -بعــد متــام البيعــة يعلــن مــن أصــبح خليفــة للمســلمني للمــأل حــىت
يبلغ خرب نصبه األمة كافة ،مع ذكر امسه وكونه حيوز الصفات اليت جتعلـه أهـالً
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النعقاد اخلالفة له.
ط  -بعــد الف ـراج مــن إج ـراءات تنصــيب اخلليفــة اجلديــد تنتهــي واليــة
األمري املؤقت.
المــادة  - 36األمــة هــي الــيت تنصــب اخلليفــة ولكنهــا ال متلــك عزلــه
مىت مت انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
المادة  - 31ميلك اخلليفة الصالحيات التالية:
أ  -ه ــو ال ــذي يتب ــىن األحك ــام الش ــرعية الالزم ــة لرعاي ــة ش ــؤون األم ــة
املســتنبطة باجتهــاد صــحيح مــن كتــاب اهلل وســنة رس ـوله لتصــبح ق ـوانني جتــب
طاعتها وال جتوز خمالفتها.
ب  -هــو املســؤول عــن سياســة الدولــة الداخليــة واخلارجيــة معـاً ،وهــو
ال ــذي يت ــوىل قي ــادة اجل ــيش ،ول ــه ح ــق إع ــالن احل ــرب ،وعق ــد الص ــلح واهلدن ــة
وسائر املعاهدات.
ج  -هـو الـذي لـه قبـول الســفراء األجانـب ورفضـهم ،وتعيـني الســفراء
املسلمني وعزهلم.
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د  -هو الذي يعني ويعزل املعاونني والوالة ،وهم مجيعاً مسؤولون
أمامه كما أهنم مسؤولون أمام جملس األمة.
ه ـ  -هــو الــذي يعــني ويعــزل قاضــي القضــاة والقضــاة باســتثناء قاضــي
املظ ــامل يف حال ــة نظ ــره يف قض ــية عل ــى اخلليف ــة أو معاوني ــه أو قاض ــي قض ــاته.
واخلليفــة هــو الــذي يعــني ويعــزل كــذلك مــديري الــدوائر ،وق ـواد اجلــيش ،وأم ـراء
ألويته ،وهم مجيعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولني أمام جملس األمة.
و  -هــو الــذي يتبـ ّـىن األحكــام الشــرعية الــيت توضــع مبوجـب ــها ميزانيــة
الدولة ،وهو الذي يقرر فصول امليزانية واملبالغ اليت تلزم لكل جهة سواء أكـان
ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
المادة  - 37اخلليفـة مقيـد يف التبـين باألحكـام الشـرعية فيحـرم عليـه
أن يتبىن حكماً مل يسـتنبط اسـتنباطاً صـحيحاً مـن األدلـة الشـرعية ،وهـو مقيـد
مبــا تبنــاه مــن أحكــام ،ومبــا التزمــه مــن طريقــة اســتنباط ،فــال جيــوز لــه أن يتبـ ّـىن
حكمـاً اســتنبط حســب طريقــة تنــاقض الطريقــة الــيت تبناهــا ،وال أن يعطــي أمـراً
يناقض األحكام اليت تبناها.
المـ ــادة  - 31للخليفـ ــة مطلـ ــق الصـ ــالحية يف رعايـ ــة شـ ــؤون الرعيـ ــة
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حســب رأيــه واجتهــاده .فلــه أن يتبـ ّـىن مــن املباحــات كــل مــا حيتــاج إليــه لتســيري
شؤون الدولـة ،ورعايـة شـؤون الرعيـة ،وال جيـوز لـه أن خيـالف أي حكـم شـرعي
حبجة املصلحة ،فال مينع األسرة الواحدة من إجناب أكثر من ولد واحـد حبجـة
يسعر على الناس حبجـة منـع االسـتغالل مـثالً ،وال
قلة املواد الغذائية مثالً ،وال ّ
يعـ ّـني كــافراً أو امـرأة واليـاً حبجــة رعايــة الشــؤون أو املصــلحة ،وال غــري ذلــك ممــا
حيرم حالالً وال أن حيل حراماً.
خيالف أحكام الشرع ،فال جيوز أن ّ
الم ـ ـ ــادة  - 39ل ـ ـ ــيس للخليف ـ ـ ــة م ـ ـ ــدة حم ـ ـ ــدودة ،فم ـ ـ ــا دام اخلليف ـ ـ ــة
حمافظ ـ ـاً علـ ــى الشـ ــرع منفـ ــذاً ألحكامـ ــه ،قـ ــادراً علـ ــى القيـ ــام بشـ ــؤون الدولـ ــة،
يبقـ ـ ــى خليفـ ـ ــة مـ ـ ــا مل تتغـ ـ ــري حالـ ـ ــه تغ ـ ـ ـرياً خيرجـ ـ ــه عـ ـ ــن كونـ ـ ــه خليفـ ـ ــة ،فـ ـ ــإذا
التغري وجب عزله يف احلال.
تغريت حاله هذا ّ
الم ــادة  - 40األم ــور ال ــيت يتغ ــري هب ــا ح ــال اخلليف ــة فيخ ــرج هب ــا ع ــن
اخلالفة ثالثة أمور هي:
أ  -إذا اختــل شــرط مــن شــروط انعقــاد اخلالفــة كــأن ارتــد ،أو فســق
فسـقاً ظــاهراً ،أو جــن ،أو مـا شــاكل ذلــك .ألن هـذه الشــروط شــروط انعقــاد،
وشروط استمرار.
ب  -العج ـ ـ ـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـ ــن القي ـ ـ ـ ـ ــام بأعب ـ ـ ـ ـ ــاء اخلالف ـ ـ ـ ـ ــة ألي س ـ ـ ـ ـ ــبب م ـ ـ ـ ـ ــن
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األسباب.
ج  -القهــر الــذي جيعلــه عــاجزاً عــن التصــرف مبصــاحل املســلمني برأيــه
َوفْ َق الشرع .فإذا قهره قاهر إىل حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصـاحل الرعيـة
برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعترب عاجزاً حكماً عن القيـام بأعبـاء الدولـة
فيخرج بذلك عن كونه خليفة .وهذا يتصور يف حالتني:
احلالــة األوىل :أن يتســلط علي ــه فــرد واحــد أو ع ــدة أف ـراد مــن حاش ــيته
فيســتبدون بتــنفيذ األمــور .فــإن كــان مــأمول اخلــالص مــن تســلطهم ينــذر مــدة
معينــة ،مث إ ْن مل يرفــع تســلطهم خيلــع .وإن مل يكــن مــأمول اخلــالص خيل ــع يف
احلال.
احلالة الثانية :أن يصـري مأسـوراً يف يد عـدو قـاهرّ ،إمـا بأسـره بالفعـل أو
بوقوعــه حتــت تســلط عــدوه ،ويف هــذه احلــال ينظــر فــإن كــان مأم ـول اخل ـالص
ميـهـل حىت يقع اليأس من خالصه ،فإن يـئس مـن خالصـه خيلـع ،وإن مل يكـن
مأمول اخلالص خيلع يف احلال.
المادة  - 42حمكمة املظـامل وحـدها هـي الـيت تقـرر مـا إذا كانـت قـد
تغ ــريت ح ــال اخلليف ــة تغ ـرياً خيرج ــه ع ــن اخلالف ــة أم ال ،وه ــي وح ــدها ال ــيت هل ــا
صالحية عزله أو إنذاره.
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المعاونون
المـ ــادة  - 41يعـ ــني اخلليفـ ــة معـ ــاون تفـ ــويض أو أكثـ ــر لـ ــه يتحمـ ــل
مسؤولية احلكم ،فيفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة اخلليفة فإن معاونيه تنتهي واليـتهم وال يسـتمرون يف عملهـم
إال فرتة األمري املؤقت.
الم ـ ــادة  - 43يش ـ ــرتط يف املع ـ ــاون م ـ ــا يش ـ ــرتط يف اخلليف ـ ــة ،أي أن
يكــون رجـالً حـراً ،مســلماً ،بالغـاً ،عــاقالً ،عــدالً ،قــادراً مــن أهــل الكفايــة فيمــا
وكل إليه من أعمال.
المــادة  - 44يشــرتط يف تقليــد معــاون التفــويض أن يشــتمل تقليــده
علــى أم ـرين أحــدمها عمــوم النظــر ،والثــاين النيابــة .ولــذلك جيــب أن يقــول لــه
إيل نيابــة عــين ،أو مــا يف هــذا املعــىن مــن األلفــاظ الــيت
اخلليفــة قلــدتك مــا هــو ّ
تش ــتمل عل ــى عم ــوم النظ ــر والنياب ــة .وه ــذا التقلي ــد ِّ
ميك ــن اخلليف ــة م ــن إرس ــال
املع ــاونني إىل أمكن ــة معين ــة أو نقله ــم منه ــا إىل أم ــاكن أخ ــرى وأعم ــال أخ ــرى
على الوجـه الـذي تقتضـيه معاونـة اخلليفـة ،ودون احلاجـة إىل تقليـد جديـد ألن
كل هذا داخل ضمن تقليدهم األصلي.
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المــادة  - 46علــى معــاون التفــويض أن يطــالع اخلليفــة مبــا أمضــاه مــن
تــدبري ،وأنفــذه مــن واليــة وتقليــد ،حــىت ال يصــري يف صــالحياته كاخلليفــة وعليــه أن
يرفع مطالعته ،وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة  - 41جيب على اخلليفة أن يتصـفح أعمـال معـاون التفـويض
وت ــدبريه لألم ــور ،ليق ــر منه ــا املواف ــق للصـ ـواب ،ويس ــتدرك اخلط ــأ .ألن ت ــدبري
شؤون األمة موكول للخليفة وحممول على اجتهاده هو.
المادة  - 47إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره اخلليفة فإن عليـه أن
ينفــذه كمــا أقــره اخلليفــة لــيس بزيــادة وال نقصــان .فــإن عــاد اخلليفــة وعــارض
املعــاون يف رد مــا أمضــاه ينظــر ،فــإن كــان يف حكــم نفــذه علــى وجهــه ،أو مــال
وضــعه يف حقــه ،ف ـرأي املعــاون هــو النافــذ ،ألنــه باألصــل رأي اخلليفــة ولــيس
للخليف ــة أن يس ــتدرك م ــا نف ــذ م ــن أحك ــام ،وأنف ــق م ــن أمـ ـوال .وإن ك ــان م ــا
أمضــاه املع ــاون يف غــري ذل ــك مثــل تقلي ــد و ٍال أو جتهيــز ج ــيش جــاز للخليف ــة
معارضــة املعــاون وينفــذ رأي اخلليفــة ،ويلغــى عمــل املعــاون ،ألن للخليفــة احلــق
يف أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
المـ ــادة  - 41ال خيص ــص مع ــاون التف ــويض ب ــأي دائ ــرة م ــن دوائ ــر
اجلهــاز اإلداري ،وإمنــا يكــون إشـرافه عامـاً ،ألن الــذين يباشــرون األمــور اإلداريــة
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أجراء وليسوا حكاماً ،ومعاون التفويض حـاكم ،وال يقلـد تقليـداً خاصـاً بـأي مـن
األعمال ألن واليته عامة.

معـاون (وزير) التـنايـذ
الم ــادة  - 49يع ــني اخلليف ــة معاونـ ـاً للتنفي ــذ ،وعمل ــه م ــن األعم ــال
اإلداريــة ،ولــيس مــن احلك ـم ودائرتــه هــي جهــاز لتنفيــذ مــا يصــدر عــن اخلليفــة
للجه ــات الداخلي ــة واخلارجي ــة ،ولرف ــع م ــا ي ــرد إلي ــه م ــن ه ــذه اجله ــات ،فه ــي
واسطة بني اخلليفة وغريه ،تؤدي عنه ،وتؤدي إليه يف األمور التالية:
أ  -العالقات مع الرعية.
ب  -العالقات الدولية.
ج  -اجليش أو اجلند.
د  -أجهزة الدولة األخرى غري اجليش.
المــادة  - 60يك ــون مع ــاون التـنـفـي ــذ رج ـالً مســلماً ألنــه مــن بطانــة
اخلليفة.
المـ ــادة  - 62يك ــون مع ــاون التنفي ــذ متص ـ ـالً مباش ــرة م ــع اخلليف ــة،
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كمعاون التفويض ،ويعترب معاوناً ولكن يف التنفيذ وليس يف احلكم.

الـوالة
الم ـ ــادة  - 61تقس ـ ــم ال ـ ــبالد ال ـ ــيت حتكمه ـ ــا الدول ـ ــة إىل وح ـ ــدات،
وتســمى كــل وحــدة ِواليــة ،وتقســم كــل واليــة إىل وح ــدات تســمى كــل وحــدة
منهــا ِعمالــة ،ويســمى كــل مــن يتــوىل ال ِواليــة والي ـاً أو أم ـرياً ،ويســمى كــل مــن
يتوىل العِمالة عامالً أو حاكماً.
ـني العمــال مــن قبــل
ـني الــوالة مــن قبــل اخلليفــة ،ويـُ َعـ َّ ُ
المــادة  - 63يـُ َعـ َّ ُ
اخلليفــة ومــن قبــل الــوالة إذا فــوض إلــيهم ذلــك .ويشــرتط يف الــوالة والعمــال مــا
يشــرتط يف املعــاونني فــال بــد أن يكون ـوا رجــاالً أح ـراراً مســلمني بــالغني عقــالء
عـدوالً ،وأن يكونـوا مـن أهــل الكفايـة فيمــا ُوِّكـل إلــيهم مـن أعمــال ،ويـُتَ َخيَّـ ُـرو َن
من أهل التقوى والقوة.
المادة  - 64للوايل صالحية احلكـم واإلشـراف علـى أعمـال الـدوائر
يف واليت ــه نياب ــة ع ــن اخلليف ــة ،فل ــه مجي ــع الص ــالحيات يف واليت ــه ع ــدا املالي ــة
والقضاء واجليش ،فله اإلمارة على أهل واليتـه ،والنظـر يف مجيـع مـا يتعلـق هبـا.
إال أن الشرطة توضع حتت إمارته من حيث التنفيذ ال من حيث اإلدارة.
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المـ ــادة  - 66ال جي ــب عل ــى ال ـ ـوايل مطالع ــة اخلليف ــة مب ــا أمض ــاه يف
عملــه علــى مقتضــى إمارتــه إال علــى وجــه االختيــار ،فــإذا حــدث إنشــاء جديــد
غـري معهـود وقفـه علـى مطالعــة اخلليفـة ،مث عمـل مبـا أمــر بـه .فـإن خـاف فســاد
األمر باالنتظار قام باألمر واطلع اخلليفـة وجوبـاً علـى األمـر وعلـى سـبب عـدم
مطالعته قبل القيام بعمله.
المـ ـ ــادة  - 61يك ـ ــون يف ك ـ ــل والي ـ ــة جمل ـ ــس منتخ ـ ــب م ـ ــن أهله ـ ــا
يرأس ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـوايل ،وتك ـ ـ ـ ــون هل ـ ـ ـ ــذا اجملل ـ ـ ـ ــس ص ـ ـ ـ ــالحية املش ـ ـ ـ ــاركة يف ال ـ ـ ـ ـرأي يف
الشؤون اإلدارية ال يف شؤون احلكم ،ويكون لغرضني:
األول تقــدمي املعلوم ــات الالزمــة لل ـوايل ع ــن واقــع الوالي ــة واحتياجاهت ــا،
وإبداء الرأي يف ذلك.
والثاين إلظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوايل هلم.
ورأي اجمللس يف األول غري ملـزم ،ولكـن رأيـه يف الثـاين ملـزم ،فـإذا شـكا
اجمللس الوايل يعزل.
المــادة  - 67ينبغــي أن ال تطــول مــدة واليــة الشــخص الواحــد علــى
الوالية بل يعفى من واليتـه عليهـا كلمـا رؤي لـه تركـز يف البلـد ،أو افتـل النـاس
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به.
المادة :61ال يـُْنـ َق ُل الوايل من والية إىل والية ،ألن توليته حمددة املكان،
ولكن يـُ ْع َفى ويوىل ثانية.
المـادة  - 69يـُ ْع َـزُل الـوايل إذا رأى اخلليفـة عزلــه ،أو إذا أظهـر جملــس
األمــة عــدم الرضــى منــه ،أو إذا أظهــر جملــس واليتــه الســخط منــه .وعزلــه إمنــا
جيري من قبل اخلليفة.
الم ــادة  - 10عل ــى اخلليف ــة أن يتح ــرى أعم ــال ال ــوالة ،وأن يك ــون
شديد املراقبـة هلـم ،وأن يعـني مـن ينـوب عنـه للكشـف عـن أحـواهلم ،والتفتـيش
عل ـ ــيهم وأن جيمعه ـ ــم أو قس ـ ــماً م ـ ــنهم ب ـ ــني احل ـ ــني واآلخ ـ ــر ،وأن يص ـ ــغي إىل
شكاوى الرعية منهم.
أمير الجهـاد :دائرة الحربية  -الجيش
الم ــادة  - 12تـت ـ ـوىل دائ ـ ـرة احلـربي ـ ـة مجي ــع الش ــؤون املتعلق ــة بالق ـ ـوات
املسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمـات وعتـاد ومـا ش ـاكل ذلـك .ومـن
كلي ــات عس ـ ـكرية ،وبعث ــات عس ــكرية ،وك ــل م ــا يل ــزم م ــن الثقاف ــة اإلس ــالمية،
والثقافــة العامــة للجــيش ،وكــل مــا يتعلــق بــاحلرب واإلع ـداد هلــا ،ورئــيس هــذه
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الدائرة يسمى (أمري اجلهاد).
المادة  - 11اجلهــاد فـرض علـى املســلمني ،والتـدريب علـى اجلـنــدية
إجب ــاري فك ــل رج ــل مس ــلم يبل ــغ اخلامس ــة عش ــرة م ــن عـمـ ــره ف ــرض علي ــه أن
يتدرب على اجلندية استعداداً للجهاد ،وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المــادة  - 13اجل ـيش قســمان قســم احتيــاطي ،وهــم مجيــع القــادرين
على محـل السـالح مـن املسـلمني .وقسـم دائـم يف اجلنديـة ختصـص هلـم رواتـب
يف ميزانية الدولة كاملوظفني.
المــادة  - 14جتعــل للجــيش ألويــة ورايــات واخلليفــة هــو الــذي يعقــد
اللواء ملن يوليه على اجليش ،أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.
المـ ــادة  - 16اخلليف ــة ه ــو قائ ــد اجل ــيش ،وه ــو ال ــذي يع ــني رئ ــيس
األركــان ،وهــو الــذي يعــني لكــل ل ـواء أم ـرياً ولكــل فرقــة قائــداً .أمــا بــاقي رتــب
اجلــيش فيعيــنهم ق ـواده وأم ـراء ألويتــه .وأمــا تعيــني الشــخص يف األركــان فيكــون
حسب درجة ثقافته احلربية ويعينه رئيس األركان.
المــادة  - 11جيـع ـل اجلــيش كلــه جيشـاً واحــداً يوضــع يف معســكرات
خاصــة ،إال أنــه جيــب أن توضــع بعــض هــذه املعســكرات يف خمتلــف الواليــات.
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وبعض ــها يف األمكن ــة االسـ ـرتاتيجية ،وجيع ــل بعض ــها معس ــكرات متنقل ــة ت ــنقالً
دائمي ـاً ،تكــون ق ـوات ضــاربة .وتــنظم هــذه املعســكرات يف جمموعــات متعــددة
يطلق على كل جمموعة منها اسم جيش ويوضع هلـا رقـم فيقـال اجلـيش األول،
اجل ــيش الثالـ ــث م ــثالً ،أو تسـ ــمى باس ــم واليـ ــة م ــن الواليـ ــات أو عمال ــة مـ ــن
العماالت.
المــادة  - 17جيــب أن يــوفر للجــيش التعلــيم العســكري العــايل علــى
أرفع مستوى ،وأن يرفع املستوى الفكري لديه بقدر املستطاع ،وأن يثقـف كـل
شخص يف اجلـيش ثقافـة إسـالمية متكنـه مـن الـوعي علـى اإلسـالم ولـو بشـكل
إمجايل.
المـ ــادة  - 11جيـ ــب أن يكـ ــون يف كـ ــل معسـ ــكر عـ ــدد كـ ــاف م ـ ــن
األركــان الــذين لــديهم املعرفــة العســكرية العاليــة واخلــربة يف رســم اخلطــط وتوجيــه
املعارك .وأن يوفر يف اجليش بشكل عام هؤالء األركان بأوفر عدد مستطاع.
الم ـ ــادة  - 19جي ـ ــب أن تت ـ ــوفر ل ـ ــدى اجل ـ ــيش األس ـ ــلحة واملع ـ ــدات
والتجـه ــيزات واللـ ـوازم واملهمــات الــيت متكنــه مــن القيــام مبهمتــه بوصــفه جيش ـاً
إسالمياً.
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األمـن الداخـلي
الم ــادة  - 70تـت ــوىل دائ ــرة األم ــن ال ــداخلي إدارة ك ــل م ــا ل ــه مس ــاس
باألمـن ،ومنـع كل مـا يهـدد األمـن الـداخلي ،وحتـفــظ األمـن يف الـبالد بواسـطة
الشرطة وال تلجأ إىل اجليش إال بأمـر مـن اخلــليفة .ورئـيس هــذه الـدائرة يسـمى
(مدير األمن الداخلي) .وهلذه الدائرة فـروع يف الواليـات تسـمى إدارات األمـن
الداخلي ويسمى رئيس اإلدارة (صاحب الشرطة) يف الوالية.
المـادة  - 72الشــرطة قســمان :شــرطة اجلـيش وهــي تتبــع أمــري اجلهــاد
أي دائرة احلربية ،والشرطة اليت بني يدي احملــاكم حلفـظ األمـن وهـي تتبـع دائـرة
األمــن الــداخلي ،والقســمان يــدربان تــدريباً خاصـاً بثقافــة خاصــة متكنهمــا مــن
أداء مهماهتما بإحسان.
المادة  - 71أبـرز مـا يهـدد األمـن الداخــلي الـذي تـتــوىل دائـرة األمـن
ال ــداخلي معاجلت ــه ه ــو :ال ــردة ،البغ ــي واحل ـ ـرابة ،االعت ــداء عل ــى أمـ ـوال الن ــاس،
الريَـ ــب ال ـ ــذين
التع ـ ـ ّدي عل ـ ــى أنف ـ ــس الن ـ ــاس وأعراض ـ ــهم ،التعام ـ ــل م ـ ــع أه ـ ــل ِّ
يتجسسون للكفار احملاربني.
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دائرة الخـارجية
الم ــادة  - 73تت ــوىل دائ ــرة اخلارجي ــة مجي ــع الش ـؤون اخلارجي ــة املتعلق ــة
بعالقـة دولـة اخلالفـة بالـدول األجنبيـة سـواء أكانـت تتعلـق بالناحيـة السياسـية،
أم بـالنواحي االقتصـادية والصـناعية والزراعيـة والتجاريـة ،أم املواصـالت الربيديــة
والسلكية والالسلكية ،وحنوها.

دائـرة الصنـاعـة
المــادة  - 74دائــرة الصــناعة هــي الــدائرة ال ــيت تت ــوىل مجيــع الش ــؤون
املتعلق ــة بالص ــناعة سـ ـواء أكان ــت ص ــناعة ثقيل ــة كص ــناعة احملرك ــات واآلالت،
وصــناعة هياكــل املركبــات ،وصــناعة امل ـواد والصــناعات اإللكرتونيــة .أم كانــت
صــناعة خفيفــة ،وس ـواء أكانــت املصــانع هــي مــن ن ــوع امللكيــة العامــة أم مــن
املصــانع الــيت تــدخل يف امللكيــة الفرديــة وهلــا عالقــة بالصــناعة احلربيــة ،واملصــانع
بأنواعها جيب أن تقام على أساس السياسة احلربية.

القضـا
المــادة  - 76القضــاء هــو اإلخبــار بــاحلكم علــى ســبيل اإللـزام ،وهــو
يفصــل اخلصــومات بــني النــاس ،أو مينــع مــا يضــر حــق اجلماعــة ،أو يرفــع الن ـزاع
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الواقع بني الناس وأي شخص ممن هـو يف جهـاز احلكـم ،حكامـاً أو مـوظفني،
خليفةً أو َم ْن دونه.
المادة  -71يعني اخلليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغني األحرار
املسلمني العـقـالء العدول من أهـل الفقه ،وإذا أعطاه اخلليفة صالحية تعيني
قاضي املظامل وعزله ،وبالتايل صالحية القضاء يف املظامل ،فيجب أن يكون
جمتهداً .وتكون له صالحية تعيني القضاة وتأديبهم وعزهلم ضمن األنظمة
اإلدارية ،أما باقي موظفي احملاكم فمربوطون مبدير الدائرة اليت تتوىل إدارة
شؤون احملاكم.
الم ــادة  - 77القض ــاة ثالث ــة :أح ــدهم القاض ــي ،وه ــو ال ــذي يت ــوىل
الفص ـ ــل يف اخلص ـ ــومات م ـ ــا ب ـ ــني الن ـ ــاس يف املع ـ ــامالت والعقوب ـ ــات .والث ـ ــاين
احملـتـس ــب ،وه ــو الــذي يتــوىل الفصــل يف املخالفــات الــيت تضــر حــق اجلماعــة.
والثالث قاضي املظامل ،وهو الذي يتوىل رفع النـزاع الواقع بني الناس والدولة.
المــادة  - 71يشــرتط فــيمن يتــوىل القضــاء أن يكــون مســلماً ،ح ـراً،
بالغ ـاً ،عــاقالً ،عــدالً ،فقيه ـاً ،مــدركاً لتنـ ـزيل األحكــام علــى الوقــائع .ويشــرتط
فيمن يتوىل قضاء املظـامل زيـادة علـى هـذه الشـروط أن يكـون رجـالً وأن يكـون
جمتهداً.
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المـ ــادة  - 79جيـ ــوز أن يـُ َقلَّـ ـ َـد القاضـ ــي واحملتسـ ــب وقاضـ ــي املظـ ــامل
تقليداً عاماً يف القضاء جبميع القضايا يف مجيع البالد ،وجيوز أن يـُ َقلَّـدوا تقليـداً
خاصاً باملكان وبأنواع القضايا.
الم ــادة  - 10ال جي ــوز أن تت ــألف احملكم ــة إال م ــن ق ـ ٍ
ـاض واح ــد ل ــه
صالحية الفصل يف القضاء ،وجيوز أن يكون معه ق ٍ
ـاض آخـر أو أكثـر ،ولكـن
ليس ــت هل ــم ص ــالحية احلك ــم وإمن ــا هل ــم ص ــالحية االستش ــارة وإعط ــاء الـ ـرأي،
ورأيهم غري ملزم له.
المــادة  - 12ال جيــوز أن يقضــي القاضــي إال يف جملــس قضــاء ،وال
تُعتَرب البينة واليمني إال يف جملس القضاء.
الم ـ ــادة  - 11جي ـ ــوز أن تتع ـ ــدد درج ـ ــات احمل ـ ــاكم بالنسـ ـ ــبة ألن ـ ـ ـواع
ـص بعــض القضــاة بأقضــية معينــة إىل حــد معــني ،وأن
القضــايا ،فيجـوز أن ُخيَ َّ
صـ َ
يوكل أمر غري هذه القضايا إىل حماكم أخرى.
المــادة  - 13ال توجــد حمــاكم اســتئناف ،وال حمــاكم متييــز ،فالقضــاء
من حيث البت يف القضية درجة واحـدة ،فـإذا نطـق القاضـي بـاحلكم فحكمـه
ناف ــذ ،وال ينقض ــه حك ــم ق ـ ٍ
ـاض آخ ــر مطلق ـاً إالّ إذا حك ــم بغ ــري اإلس ــالم ،أو
خ ــالف نصـ ـاً قطعيـ ـاً يف الكت ــاب أو الس ــنة أو إمج ــاع الص ــحابة ،أو تب ــني أن ــه
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حكم حكماً خمالفاً حلقيقة الواقع.
المــادة  - 14احملتـس ــب هــو القاضــي الــذي ينظــر يف كافــة القـض ــايا
ال ــيت ه ــي حق ــوق عام ــة وال يوج ــد فيه ــا م ــدع ،عل ــى أن ال تك ــون داخل ــة يف
احلدود واجلنايات.
المــادة  - 16ميلــك احملتســب احلكــم يف املخالفــة فــور العلــم هبــا يف
وجيعل حتت يده عدد مـن الشـرطة لتنفيـذ
أي مكان دون حاجة جمللس قضاءُ ،
أوامره ،وينفذ حكمه يف احلال.
المــادة  - 11للمحتســب احلــق يف أن خيتــار نواب ـاً عنــه تتــوفر فــيهم
شروط احملتسب ،يوزعهم يف اجلهات املختلفة ،وتكون هلؤالء النواب صالحية
القي ــام بوظيف ــة احلس ــبة يف املنطق ــة أو احملل ــة ال ــيت عين ــت هل ــم يف القض ــايا ال ــيت
فوضوا فيها.
الم ــادة  - 17قاض ــي املظ ــامل ه ــو ق ــاض ينص ــب لرف ــع ك ــل َمظْلِ َم ــة
حتصــل مــن الدولــة علــى أي شــخص يعــيش حتــت ســلطان الدولــة ،سـواء أكــان
مــن رعاياهــا أم مــن غــريهم ،وس ـواء حصــلت هــذه املظلمــة مــن اخلليفــة أم ممــن
هو دونه من احلكام واملوظفني.
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الم ــادة  - 11يُع ـ َّـني قاض ــي املظ ــامل م ــن قِبَ ــل اخلليف ــة ،أو م ــن قب ــل
قاضي القضاة ،أما حماسبته وتأديبـه وعزلـه فيكـون مـن قبـل اخلليفـة أو مـن قبـل
قاضــي القضــاة إذا أعطــاه اخلليفــة صــالحية ذلــك .إالّ أنــه ال يصــح عزلــه أثنــاء
قيامــه بــالنظر يف مظلِمــة علــى اخلليفــة ،أو معــاون التفــويض ،أو قاضــي القضــاة
املذكور ،وتكون صالحية العزل يف هذه احلاالت حملكمة املظامل.
المادة  -19ال حيصر قاضي املظامل بشخص واحد أو أكثر ،بل
للخليفة أن يعني عدداً من قضاة املظامل حسب ما حيتاج رفع املظامل مهما
بلغ عددهم .ولكن عند مباشرة القضاء ال تكون صالحية احلكم إال لقاض
واحد ليس غري ،وجيوز أن جيلس معه عدد من قضاة املظامل أثناء جلسة
القضاء ،ولكن تكون هلم صالحية االستشارة ليس غري ،وهو غري ملزم
باألخذ برأيهم.
الم ــادة  - 90حملكم ــة املظ ــامل ح ــق ع ــزل أي ح ــاكم أو موظ ــف يف
الدولة ،كما هلا حق عزل اخلليفة ،وذلك إذا اقتضت إزالة املظلمة هذا العزل.
المادة  - 92متلك حمكمة املظامل صالحية النظر يف أيـة مظلمـة مـن
املظــامل سـواء أكانــت متعلقــة بأشــخاص مــن جهــاز الدولــة ،أم متعلقــة مبخالفــة
اخلليفــة (رئــيس الدولــة) ألحكــام الشــرع ،أم متعلقــة مبعــىن نــص مــن نص ــوص
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التشـ ـريع يف الدس ــتور والق ــانون وس ــائر األحك ــام الش ــرعية ض ــمن تب ــين رئ ــيس
الدولة ،أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ،أم غري ذلك.
الم ـ ـ ــادة  - 91ال يش ـ ـ ــرتط يف قض ـ ـ ــاء املظ ـ ـ ــامل جمل ـ ـ ــس قض ـ ـ ــاء ،وال
ـدع ،بـ ــل هلـ ــا ح ــق النظـ ــر يف املظلمـ ــة ولـ ــو
دع ــوة املـ ــدعى عليـ ــه ،وال وج ــود مـ ـ ٍ
مل يدع هبا أحد.
المــادة  - 93لك ــل إنس ــان احلــق يف أن يوكــل عنــه يف اخلصــومة ويف
الدف ــاع مــن يشــاء س ـواء أكــان مســلماً أم غــري مســلم رج ـالً كــان أم ام ـرأة .وال
ف ــرق يف ذل ــك بــني الوكي ــل واملـوِّك ــل .وجي ــوز للوكي ــل أن يوَّكــل ب ــأجر ويس ــتحق
األجرة على املوِّكل حسب تراضيهما.
المــادة  - 94جيــوز للشــخص الــذي ميلــك صــالحيات يف أي عمــل
مــن األعمــال اخلاصــة كالوصــي والــويل ،أو األعمــال العامــة كاخلليفــة واحلــاكم
واملوظ ــف ،وكقاض ــي املظ ــامل واحملتس ــب ،أن يق ــيم مقام ــه يف ص ــالحياته وك ــيالً
عنــه يف اخلصــومة والــدفاع فقــط باعتبــار كونــه وصــياً أو ولي ـاً أو خليفــة (رئــيس
دولة) أو حاكماً أو موظفاً أو قاضـي مظـامل أو حمتسـباً .وال فـرق يف ذلـك بـني
أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.
الم ـ ــادة  - 96العق ـ ــود واملع ـ ــامالت واألقض ـ ــية ال ـ ــيت أبرم ـ ــت وانته ـ ــى
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تنفيذها قبل قيـام اخلالفـة ،ال ينقضـها قضـاء اخلالفـة وال حيركهـا مـن جديـد إال
إذا كانت القضية:
أ  -هلـ ـ ــا أثـ ـ ــر مسـ ـ ــتمر خمـ ـ ــالف لإلسـ ـ ــالم فتحـ ـ ــرك مـ ـ ــن جديـ ـ ــد علـ ـ ــى
الوجوب.
ب – أو كانــت تتعلــق بــأذى اإلســالم واملســلمني الــذي أوقعــه احلكــام
السابقون وأتباعهم ،فيجوز للخليفة حتريك هذه القضايا من جديد.
ج -أو كانت تتعلق مبال مغصوب قائم بيد غاصبه.

الجهـاز اإلداري
المـ ــادة  - 91إدارة ش ــؤون الدول ــة ومص ــاحل الن ــاس تتواله ــا مص ــاحل
ودوائر وإدارات ،تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصاحل الناس.
الم ــادة  - 97سياس ــة إدارة املص ــاحل وال ــدوائر واإلدارات تق ــوم عل ــى
البساطة يف النظام واإلسراع يف إجناز األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة.
المادة  - 91لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفايـة رجـالً كـان
ـني مـ ــديراً أليـ ــة مصـ ــلحة مـ ــن
أو ام ـ ـرأة ،مسـ ــلماً كـ ــان أو غـ ــري مسـ ــلم ،أن يـُ َعـ ـ َّ َ
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املصاحل ،أو أية دائرة أو إدارة ،وأن يكون موظفاً فيها.
ني لكل مصلحة مدير عام ولكل دائـرة وإدارة مـدير
المادة  - 99يـُ َع َّ ُ
يتـوىل إدارهتـا ،ويكـون مسـؤوالً عنهــا مباشـرة ،ويكـون هـؤالء املـديرون مســؤولني
أم ــام م ــن يت ــوىل اإلدارة العلي ــا ملص ــاحلهم ،أو دوائ ــرهم أو إداراهت ــم م ــن حي ــث
عملهـم ،ومسـؤولني أمــام الـوايل والعامــل مـن حيـث التقيــد باألحكـام واألنظمــة
العامة.
الم ـ ــادة  - 200املـ ــديرون يف مجي ـ ــع املصـ ــاحل وال ـ ــدوائر واإلدارات ال
يـُ ْعَزلُــو َن إال لســبب ضــمن األنظمــة اإلداريــة ،ولكــن جيــوز نـَ ْقلُ ُهـ ْـم مــن عمــل إىل
آخر ،وجيوز توقيفهم عـن العمـل ،ويكـون تعييـنهم ونقلهـم وتـوقيفهم وتـأديبهم
وعزهلم من قبل من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحلهم ،أو دوائرهم ،أو إداراهتم.
المادة  - 202املوظفون غري املديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتـوقيفهم
وت ــأديبهم وع ـزهلم م ــن قب ــل م ــن يت ــوىل اإلدارة العلي ــا ملص ــاحلهم أو دوائ ــرهم أو
إداراهتم.

بيت المال
المـ ــادة  - 201بيـ ــت املـ ــال دائـ ــرة تتـ ــوىل ال ـ ـواردات والنفقـ ــات وفـ ــق
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األحكــام الشــرعية مــن حيــث مجعهــا وحفظهــا وإنفاقهــا .ويســمى رئــيس دائــرة
بيت املال (خازن بيت املال) ،ويتبع هذه الـدائرة إدارات يف الواليـات ويسـمى
رئيس كل إدارة (صاحب بيت املال).

اإلعالم
المــادة  - 203جهــاز اإلعــالم دائــرة تتــوىل وضــع السياســة اإلعالميــة
للدولة خلدمة مصـلحة اإلسـالم واملسـلمني ،وتنفيـذها ،يف الـداخل لبنـاء جمتمـع
إسـ ــالمي قـ ــوي متماسـ ــك ،ينفـ ــي خبثـ ــه وينصـ ــع طيبـ ــه ،ويف اخلـ ــارج :لعـ ــرض
اإلســالم يف الســلم واحلــرب عرض ـاً يبــني عظمــة اإلســالم وعدلــه وقــوة جنــده،
ويبني فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
المــادة  - 204ال حتتــاج وســائل اإلعــالم الــيت حيمــل أصــحاهبا تابعيــة
الدولـة إىل تــرخيص ،بـل فقــط إىل (علــم وخـرب) يرســل إىل دائـرة اإلعــالم ،يُعلــم
ال ــدائرة ع ــن وس ــيلة اإلع ــالم ال ــيت أنش ــئت .ويك ــون ص ــاحب وس ــيلة اإلع ــالم
وحياســبون علــى أيــة خمالفــة
وحمرروهــا مســئولني عــن كــل مــادة إعالميــة ينشــروهنا َ
شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
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األمـة (الشورى والمحاسبة)
مجـلس ّ
المــادة  - 206األشـخــاص الــذين ميثلــون املســلمني يف الـرأي لريجــع
إلــيهم اخلليفــة هــم جملــس األمــة ،واألشــخاص الــذين ميثلــون أهــل الواليــات هــم
جمــالس الواليــات .وجيــوز لغــري املســلمني أن يكون ـوا يف جملــس األمــة مــن أجــل
الشكوى من ظلم احلكام ،أو من إساءة تطبيق أحكام اإلسالم.
ـب أعضاء جملس الوالية انتخاباً مباشراً من أهل
المادة  -201يـُْنـتَ َ
ـخ ُ
وحيـدَّد عـدد أعضاء جمالس الواليات بنسبة عدد سكان كل
الواليـة املعنيَّةُ ،
والية يف الدولة .ويُنتخب أعضاء جملس األمة انتخاباً مباشراً من قبل جمالس
الواليات .ويكون بدءُ مدة جملس األمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة جمالس
الواليات وانتهاءها.
المادة  - 207لكل من حيمل التابعية إذا كان بالغاً عاقالً احلق
يف أن يكون عضواً يف جملس األمة ويف جملس الوالية ،رجالً كان أو امرأة
مسلماً كان أو غري مسلم ،إال أن عضوية غري املسلم قاصرة على إظهار
الشكوى من ظلم احلكام ،أو من إساءة تطبيق اإلسالم.
المادة  - 201الشورى واملشورة هي أخذ الرأي مطلقـاً ،و هـي غـري
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ملزمــة يف التشـريع ،والتعريــف ،واألمــور الفك ـرية ككشــف احلقــائق ،ويف األمــور
الفنية والعلمية ،وتكـون ُم ْل ِزَمـةً عنـد استشـارة اخلليفـة يف كـل مـا هـو مـن األمـور
العملية ،واألعمال اليت ال حتتاج إىل حبث وإنعام نظر.
الم ــادة  - 209الش ــورى ح ــق للمس ــلمني فحس ــب .وال ح ــق لغ ــري
املسلمني يف الشورى ،وأمـا إبـداء الـرأي فإنـه جيـوز جلميـع أفـراد الرعيـة مسـلمني
وغري مسلمني.
الم ـ ــادة  - 220املس ـ ــائل ال ـ ــيت تك ـ ــون فيه ـ ــا الش ـ ــورى ملزمـ ـ ـةً عن ـ ــد
استشــارة اخلليفــة يؤخــذ فيهــا ب ـرأي األكثريــة بغــض النظــر عــن كونــه ص ـواباً أو
خطــأ .أمــا مــا عــداها ممــا يــدخل حتــت الشــورى غــري امللزمــة فيتحــرى فيهــا عــن
الصواب بغض النظر عن األكثرية أو األقلية.
المادة  - 222جمللس األمة صالحيات مخس هي:
( - 2أ) :استش ــارة اخلليفـ ــة ل ـ ـه وإشـ ــارته علـ ــى اخلليفـ ــة يف األعمـ ــال
واألمــور العمليــة املتعلقــة برعايــة الشــؤون يف السياســة الداخليــة ممــا ال حتتــاج إىل
حب ــث فك ــري عمي ــق وإنع ــام نظ ــر مث ــل ش ـ ـؤون احلك ــم ،والتعل ــيم ،والص ــحة،
واالقتصاد ،والتجارة ،والصناعة ،والزراعة ،وأمثاهلا ،ويكون رأيه فيها ملزماً.
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(ب) :أمــا األمــور الفكري ـةُ الــيت حتتــاج إىل حبـ ٍ
ـث عميــق وإنعـ ِـام نظ ـ ٍر،
ُ
ُ
ـور الفني ـ ـةُ والعلمي ـ ـةُ ،وك ــذلك املالي ــة
واألم ــور ال ــيت حتت ــاج خ ــربة ودراي ــة ،واألم ـ ُ
واجليش والسياسة اخلارجية ،فـإن للخليفـة أن يرجـع للمجلـس الستشـارته فيهـا
والوقوف على رأيه ،ورأي اجمللس فيها غري ملزم.
 - 7للخليف ــة أن حييـ ــل للمجلـ ــس األحك ــام والق ـ ـوانني الـ ــيت يريـ ــد أن
يتبناهــا ،وللمســلمني مــن أعضــائه حــق مناقشــتها وبيــان وجــه الص ـواب واخلطــأ
فيهــا فــإن اختلفـوا مــع اخلليفــة يف طريقــة التبــين مــن األصــول الشــرعية املتبنــاة يف
الدولة ،فإن الفصل يرجع إىل حمكمة املظامل ،ورأي احملكمة يف ذلك ملزم.
 - 8للمجل ــس احلـ ــق يف حماس ــبة اخلليفـ ــة عل ــى مجيـ ــع األعم ــال الـ ــيت
حتص ــل بالفع ــل يف الدول ــة س ـواء أكان ــت م ــن األم ــور الداخلي ــة أم اخلارجي ــة أم
املالي ــة أم اجل ــيش أم غريه ــا ،ورأي اجملل ــس مل ــزم فيم ــا ك ــان رأي األكثري ــة في ــه
ملزماً ،وغري ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه غري ملزم.
وإن اختلــف اجمللــس مــع اخلليفــة علــى عمــل قــد مت بالفعــل مــن الناحيــة
ـت فيـه مـن حيـث الشـرعية وعـدمها،
الشرعية فَـيُـ ْر َج ُع فيه إىل حمكمـة املظـامل للب ّ
ورأي احملكمة فيه ملزم.
 - 3للمجلـ ــس احلـ ــق يف إظهـ ــار عـ ــدم الرضـ ــا مـ ــن املعـ ــاونني والـ ــوالة
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والعم ــال ويك ــون رأي ــه يف ذل ــك ملزمـ ـاً ،وعل ــى اخلليف ــة عـ ـزهلم يف احل ــال .وإذا
تعــارض رأي جملــس األمــة مــع رأي جملــس الواليــة املعنيَّــة يف الرضــا أو الشــكوى
من الوالة والعمال فإن لرأي جملس الوالية األولوية يف ذلك.
 - 8للمسلمني من أعضائه حق حصر املرشحني للخالفـة مـن الـذين
قررت حمكمة املظامل توفر شروط االنعقاد فيهم ورأي أكثريتهم يف ذلك ملـزم،
فال يصح االنتخاب إال من الذين حصرهم اجمللس.
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النظـام االجتمـاعي
المادة  - 221األصـل يف املـرأة أهنـا أم وربـة بيـت وهـي عـرض جيـب
أن يصان.
المــادة  - 223األصــل أن ينفصــل الرجــال عــن النســاء وال جيتمعــون
إال حلاجة يقرها الشرع ،ويقر االجتماع من أجلها كاحلج والبيع.
ض
المــادة  - 224تـُ ْعطــى املـرأة مــا يـُ ْعطــى الرجــل مــن احلقــوق ،ويـُ ْفـ َـر ُ
ض عليــه مــن الواجبــات إال مــا خصــها اإلســالم بــه ،أو خــص
عليهــا مــا يـُ ْفـ َـر ُ
الرجــل بــه باألدلــة الشــرعية ،فلهــا احلــق يف أن تـزاول التجــارة والزراعــة والصــناعة
وأن تتــوىل العقــود واملعــامالت .وأن متلــك كــل أن ـواع امللــك .وأن تنمــي أمواهلــا
بنفسها وبغريها ،وأن تباشر مجيع شؤون احلياة بنفسها.
ني يف وظائف الدولة ،ويف مناصب
المادة  -111جيوز للمرأة أن تـُ َع َّ َ
القضاء ما عدا قضاء املظامل ،وأن تنتخب أعضاء جملس األمة وأن تكون
عضواً فيه ،وأن تشرتك يف انتخاب اخلليفة ومبايعته.
المادة  - 221ال جيوز أن تتوىل املرأة احلكـم ،فـال تكـون خليفـة وال
معاون ـاً وال والي ـاً وال عــامالً وال تباشــر أي عمــل يعتــرب مــن احلكــم ،وكــذلك ال
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تكون قاضي قضاة ،وال قاضياً يف حمكمة املظامل ،وال أمري جهاد.
المادة  -111املرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة خاصة .ففي احلياة
العامة جيوز أن تعيش مع النساء والرجال احملارم والرجال األجانب على أن ال
يظهر منها إال وجهها وكفاها ،غري متربجة وال متب ّذلة .وأما يف احلياة اخلاصة
فال جيوز أن تعيش إال مع النساء أو مع حمارمها وال جيوز أن تعيش مع الرجال
األجانب .ويف كلتا احلياتني تتقيد جبميع أحكام الشرع.
المــادة  - 221متنــع اخللــوة بغــري حمــرم ،ومينــع التــربج وكشــف العــورة
أمام األجانب.
المادة  - 229مينـع كـل مـن الرجـل واملـرأة مـن مباشـرة أي عمـل فيـه
خطر على األخالق ،أو فساد يف اجملتمع.
المادة  - 210احلياة الزوجية حياة اطمئنان ،وعشرة الزوجني عشـرة
صــحبة .وقوامــة الــزوج علــى الزوجــة قوامــة رعايــة ال قوامــة حكــم وقــد فرضــت
عليها الطاعة ،وفرض عليه نفقتها حسب املعروف ملثلها.
المـ ــادة  - 212يتع ــاون الزوج ــان يف القي ــام بأعم ــال البي ــت تعاون ـ ـاً
تاماً ،وعلى الـزوج أن يقـوم جبميـع األعمـال الـيت يقـام هبـا خـارج البيـت ،وعلـى
013

الزوج ـ ــة أن تقـ ـ ــوم جبميـ ـ ــع األعم ـ ــال الـ ـ ــيت يقـ ـ ــام هب ـ ــا داخـ ـ ــل البيـ ـ ــت حسـ ـ ــب
استطاعتها .وعليه أن حيضر هلـا خـداماً بالقـدر الـذي يكفـي لقضـاء احلاجـات
اليت ال تستطيع القيام هبا.
الم ــادة  - 211كفال ــة الص ــغار واج ــب عل ــى املـ ـرأة وح ــق هل ــا سـ ـواء
أكانــت مســلمة أم غــري مســلمة مــا دام الصــغري حمتاجـاً إىل هــذه الكفالــة .فــإن
اس ــتغىن عنه ــا ينظ ــر ،ف ــإن كان ــت احلاض ــنة وال ــويل مس ــلمني ُخيِّـ ـ َـر الص ــغري يف
اإلقامة مع مـن يريـد فمـن خيتـاره لـه أن ينضـم إليـه سـواء أكـان الرجـل أم املـرأة،
وال ف ــرق يف الص ــغري ب ــني أن يك ــون ذكـ ـراً أو أنث ــى .أم ــا إن ك ــان أح ــدمها غ ــري
مسلم فال خيري بينهما بل يُضم إىل املسلم منهما.
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النظـام االقتصادي
الم ـ ــادة  - 213سياس ـ ــة االقتص ـ ــاد ه ـ ــي النظ ـ ــرة إىل م ـ ــا جي ـ ــب أن
يك ـ ــون علي ـ ــه اجملتم ـ ــع عن ـ ــد النظ ـ ــرة إىل إش ـ ــباع احلاج ـ ــات فَـيُ ْج َـع ـ ـ ُـل م ـ ــا جي ـ ــب
أن يكون عليه اجملتمع أساساً إلشباع احلاجات.
المادة  - 214املشكلة االقتصادية هي توزيـع األمـوال واملنـافع علـى
مجيع أفراد الرعية ومتكينهم من االنتفاع هبا بتمكينهم من حيازهتا ومن السـعي
هلا.
ضـ َـم َن إشــباع مجيــع احلاجــات األساســية
المــادة  - 216جيــب أن يُ ْ
ضـ َـم َن متكــني كــل فــرد مــنهم مــن
جلميــع األف ـراد فــرداً فــرداً إشــباعاً كلي ـاً .وأن يُ ْ
إشباع احلاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
المــادة  - 211املــال هلل وحــده وهــو الــذي اســتخلف بــين اإلنســان
فيــه فصــار هلــم هبــذا االســتخالف العــام حــق ملكيتــه ،وهــو الــذي أذن للفــرد
حبيازته فصار له هبذا اإلذن اخلاص ملكيته بالفعل.
الم ـ ـ ــادة  - 217امللكي ـ ـ ــة ثالث ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـواع :ملكي ـ ـ ــة فردي ـ ـ ــة ،وملكي ـ ـ ــة
عامة ،وملكية الدولة.
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المــادة  - 211امللـكــية الفــردية هــي حكــم شــرعي مقــدر بــالعني أو
املنفـع ــة يقـت ــضي متكــني مــن يضــاف إليــه مــن انتفاعــه بالشــيء وأخــذ العــوض
عنه.
المـادة  - 219امللكــية العامـة هـي إذن الشـارع للجماعـة باالش ـرتاك
يف االنـتـفـاع بالعـني.
المادة  - 230كل مال مصرفه موقوف على رأي اخلليفـة واجتهـاده
يعترب ملكاً للدولة ،كأموال الضرائب واخلراج واجلزية.
المـ ــادة  - 232امللكيـ ــة الفرديـ ــة يف األم ـ ـوال املنقولـ ــة وغـ ــري املنقولـ ــة
مقيدة باألسباب الشرعية اخلمسة وهي:
أ  -العمل.
ب  -اإلرث.
ج  -احلاجة إىل املال ألجل احلياة.
د  -إعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.
هـ  -األمـوال الـيت يـأخـذهـا األفـراد دون مقابل مال أو جهد.
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المــادة  - 231التصــرف بامللكيــة ُم َقيَّـ ٌد بــإذن الشــارع ،س ـواء أكــان
ف والـرتف والتقتـري ،ومتُْنَ ُـع
تصرفاً باإلنفاق أم تصرفاً بتنميـة امللـك .فَـيُ ْمنَ ُـع َّ
الس َـر ُ
الشــركات الرأمساليــة واجلمعيــات التعاوني ــة وســائر املع ـامالت املخالفــة للش ــرع،
ومينع الربا والغنب الفاحش واالحتكار والقمار وما شابه ذلك.
المــادة  - 233األرض العش ـرية هــي الــيت أســلم أهلهــا عليهــا وأرض
جزي ــرة الع ــرب ،واألرض اخلراجي ــة ه ــي ال ــيت فتح ــت حربـ ـاً أو ص ــلحاً م ــا ع ــدا
جزيــرة العــرب ،واألرض العش ـرية ميلــك األف ـراد رقبته ــا ومنفعته ــا .وأم ــا األرض
اخلراجيــة فرقبتهــا ملــك للدولــة ومنفعتهــا ميلكهــا األفـراد ،وحيــق لكــل فــرد تبــادل
األرض العش ـ ـرية ،ومنفعـ ــة األرض اخلراجيـ ــة بـ ــالعقود الشـ ــرعية وتـ ــورث ع ـ ــنهم
كسائر األموال.
المــادة  - 234األرض امل ـوات متلــك باإلحيــاء والتحجــري ،وأمــا غــري
املوات فال متلك إال بسبب شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع.
المـ ــادة  - 236مين ــع ت ــأجري األرض للزراع ــة مطلق ـ ـاً س ـ ـواء أكان ــت
خراجية أم عشرية ،كما متنع املزارعة ،أما املساقاة فجائزة مطلقاً.
الم ــادة  - 231جي ــرب ك ــل م ــن مل ــك أرض ـاً عل ــى اس ــتغالهلا ويعط ــى
احملتــاج مــن بيــت املــال مــا ميكنــه مــن هــذا االســتغالل .وكــل مــن يهمــل األرض
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ثالث سنني من غري استغالل تؤخذ منه وتعطى لغريه.
المادة  - 237تتحقق امللكية العامة يف ثالثة أشياء هي:
أ  -كل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلد.
ب  -املعادن اليت ال تنقطع كمنابع البرتول.
ج  -األش ـ ـ ـ ــياء ال ـ ـ ـ ــيت طبيعته ـ ـ ـ ــا متن ـ ـ ـ ــع اختص ـ ـ ـ ــاص الف ـ ـ ـ ــرد حبيازهت ـ ـ ـ ــا
كاألهنار.
المــادة  - 231املصــنع مــن حيــث هــو مــن األمــالك الفرديــة إال أن
املصنع يأخذ حكم املادة الـيت يصـنعها .فـإن كانـت املـادة مـن األمـالك الفرديـة
ك ــان املص ــنع ملكـ ـاً فرديـ ـاً كمص ــانع النس ــيج .وإن كان ــت امل ــادة م ــن األم ــالك
العامة كان املصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج احلديد.
الم ــادة  - 239ال جي ــوز للدول ــة أن حت ـ ّـول ملكي ــة فردي ــة إىل ملكي ــة
عامة ،ألن امللكية العامة ثابتة يف طبيعة املال وصفته ال برأي الدولة.
المادة  - 240لكل فرد من أفراد األمـة حـق االنتفـاع مبـا هـو داخـل
يف امللكيــة العامــة ،وال جي ــوز للدولــة أن ت ــأذن ألحــد دون ب ــاقي الرعيــة مبلكي ــة
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األمالك العامة أو استغالهلا.
المــادة  - 242جيــوز للدولــة أن حتمــي مــن األرض امل ـوات وممــا هــو
داخل يف امللكية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل الرعية.
المادة  - 241مينع كنـز املال ولو أخرجت زكاته.
المادة  - 243جتـ الزكـاة مـن املسـلمني ،وتؤخـذ علـى األمـوال الـيت
عــني الشــرع األخــذ منهــا مــن نقــد وعــروض جتــارة وم ـوا وحبــوب .وال تؤخــذ
مــن غــري مــا ورد الشــرع بــه .وتؤخــذ مــن كــل مالــك سـواء أكــان مكلفـاً كالبــالغ
العاق ــل أم غ ــري مكل ــف كالص ــيب واجملن ــون ،وتوض ــع يف ب ــاب خ ــاص م ــن بي ــت
املــال ،وال تص ــرف إال لواحــد أو أكث ــر مــن األص ــناف الثماني ــة ال ــذين ذك ــرهم
القرآن الكرمي.
المـ ــادة  - 244جت ـ ـ اجلزيـ ــة مـ ــن الـ ــذميني ،وتؤخـ ــذ علـ ــى الرجـ ــال
البالغني بقدر ما حيتملوهنا ،وال تؤخذ على النساء وال على األوالد.
المــادة  - 246جيـ اخل ـراج علــى األرض اخلراجيــة بقــدر احتـمــاهلا،
وأمـا األرض العشرية فتج منها الزكاة على الناتج الفعلي.
المـ ـادة  - 241تس ــتو م ــن املس ــلمني الضـ ـريبة ال ــيت أج ــاز الش ــرع
019

اســتيفاءها لســد نفقــات بيــت املــال ،علــى شــرط أن يكــون اســتيفاؤها ممــا يزيــد
علــى احلاجــات الــيت جيــب توفريهــا لصــاحب املــال بــاملعروف ،وأن يراعــى فيهــا
كفايتها لسد حاجات الدولة.
الم ــادة  - 247ك ــل م ــا أوج ــب الش ــرع عل ــى األم ــة القي ــام ب ــه م ــن
األعمــال ولــيس يف بيــت املــال مــال للقيــام بــه فــإن وجوبــه ينتقــل علــى األمــة،
وللـدول ــة حينئــذ احل ــق يف أن حتصــله مــن األمــة بفــرض الض ـريبة عليهــا .ومــا مل
جيــب علــى األم ــة ش ــرعاً القيــام بــه ال جيــوز للدولــة أن تفــرض أيــة ض ـريبة مــن
أجل ـ ــه ،ف ـ ــال جيـ ـ ــوز أن تأخـ ـ ــذ رسـوم ـ ـ ـاً للمـحـ ـ ــاكم أو ال ـ ــدوائر أو لقض ـ ــاء أي ـ ــة
مصلحة.
المــادة  - 241مليزانيــة الدولــة أب ـواب دائميــة قررهتــا أحكــام شــرعية.
وأما فصول امليزانية واملبـالغ الـيت يتضـمنها كـل فصـل ،واألمـور الـيت ختصـص هلـا
هذه املبالغ يف كل فصل ،فإن ذلك موكول لرأي اخلليفة واجتهاده.
المادة  - 249واردات بيت املال الدائمية هي الفيء كلـه ،واجلزيـة،
واخل ـراج ،ومخ ــس الركــاز ،والزك ــاة .وتؤخ ــذ هــذه األم ـوال دائمي ـاً س ـواء أكان ــت
هنالك حاجة أم مل تكن.
الم ـ ـ ـ ـ ــادة  - 260إذا مل تك ـ ـ ـ ـ ــف واردات بي ـ ـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـ ــال الدائمي ـ ـ ـ ـ ــة
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لنفقـ ـ ــات الدولـ ـ ــة فـ ـ ــإن هلـ ـ ــا أن حتصـ ـ ــل مـ ـ ــن املسـ ـ ــلمني ض ـ ـ ـرائب ،وجيـ ـ ــب أن
تسري يف حتصيل الضرائب على الوجه التايل:
أ  -لســد النفقــات الواجبــة علــى بيــت املــال للفق ـراء واملســاكني وابــن
السبيل وللقيام بفرض اجلهاد.
ب  -لسـ ــد النفقـ ــات الواجبـ ــة علـ ــى بيـ ــت املـ ــال علـ ــى سـ ــبيل البـ ــدل
كنفقات املوظفني وأرزاق اجلند وتعويضات احلكام.
ج  -لس ــد النفق ــات الواجب ــة عل ــى بي ــت امل ــال عل ــى وج ــه املص ــلحة
واإلرفاق دون بدل كإنشاء الطرقـات واسـتخراج امليـاه وبنـاء املسـاجد واملـدارس
واملستشفيات.
د  -لسـ ــد النفقـ ــات الواجبـ ــة علـ ــى بيـ ــت املـ ــال علـ ــى وجـ ــه الضـ ــرورة
كحادث طرأ على الرعية من جماعة أو طوفان أو زلزال.
المادة  - 262يعترب من الواردات اليت توضع يف بيـت املـال األمـوال
الــيت تؤخــذ مــن اجلمــارك علــى ثغــور الــبالد ،واألمـوال الناجتــة مــن امللكيــة العامــة
أو من ملكية الدولة ،واألموال املوروثة عمن ال وارث له وأموال املرتدين.
المادة  - 261نفقات بيت املال مقسمة على ست جهات هي:
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أ  -األصـناف الثمانيــة الـذين يســتحقون أمـوال الزكــاة يصـرف هلــم مـن
باب الزكاة.
ب  -الفقـراء واملســاكني وابــن الســبيل واجلهــاد والغــارمون إذا مل يوجــد
يف باب أموال الزكـاة مـال صـرف هلـم مـن واردات بيـت املـال الدائميـة ،وإذا مل
يوجد ال يصرف للغارمني شـيء .وأمـا الفقـراء واملسـاكني وابـن السـبيل واجلهـاد
فتحصل ضرائب لسد نفقاهتم ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوف الفساد.
ج  -األش ــخاص ال ــذين ي ــؤدون خ ــدمات للدول ــة ك ــاملوظفني واجلن ــد
واحلكام فإنه يصرف هلم من بيت املال .وإذا مل يكـف مـال بيـت املـال حتصـل
ض ـ ـرائب يف احلـ ــال لسـ ــد هـ ــذه النفقـ ــات ويقـ ــرتض ألجلهـ ــا يف حالـ ــة خـ ــوف
الفساد.
د  -املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل واملراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق األساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية كالطرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد
واملستشـ ــفيات واملـ ــدارس يصـ ــرف عليهـ ــا مـ ــن بيـ ــت املـ ــال ،ف ـ ــإذا مل يـ ــف م ـ ــا
يف بيت املال حتصل ضرائب يف احلال لسد هذه النفقات.
ه ـ ـ ـ  -املص ـ ــاحل واملراف ـ ــق الكمالي ـ ــة يص ـ ــرف عليه ـ ــا م ـ ــن بي ـ ــت امل ـ ــال،
فإذا مل يوجد ما يكفي هلا يف بيت املال ال يصرف هلا وتؤجل.
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و  -احلـ ـوادث الطارئ ــة ك ــالزالزل والطوف ــان يص ــرف عليه ــا م ــن بي ــت
املال ،وإذا مل يوجد يقرتض ألجلها املال يف احلال مث يسدد من الضـرائب الـيت
جتمع.
الم ــادة  - 263تـضـمـ ــن الـدولـ ــة إجيـ ــاد األعـمـ ــال لكـ ــل مـ ــن حيم ــل
التابعية.
الم ــادة  - 264املوظـفـ ــون عن ــد األف ـراد والش ــركات ك ــاملوظفني عن ــد
الدولــة يف مجــيع احلقــوق والواجبــات ،وكــل مــن يعمــل بــأجر هــو موظــف مهمــا
اختلــف نــوع العمــل أو العامــل .وإذا اختلــف األجــري واملســتأجر علــى األجــرة
ُحيَ َّك ـ ُـم أج ــر املث ــل .أم ــا إذا اختلفـ ـوا عل ــى غريه ــا فَـ ــيُ َح َّك ُم عق ــد اإلج ــارة عل ــى
حسب أحكام الشرع.
المـ ـ ـ ـ ـ ــادة  - 266جي ـ ـ ـ ـ ــوز أن تك ـ ـ ـ ـ ــون األج ـ ـ ـ ـ ــرة حس ـ ـ ـ ـ ــب منفعـ ـ ـ ـ ـ ــة
العم ـ ــل ،وأن تك ـ ــون حس ـ ــب منفع ـ ــة العام ـ ــل ،وال تك ـ ــون حس ـ ــب معلوم ـ ــات
األج ـ ــري ،أو ش ـ ــهاداته العلمي ـ ــة ،وال توج ـ ــد ترقي ـ ــات للم ـ ــوظفني ب ـ ــل يعط ـ ــون
مجيع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.
المــادة  - 261تضـمن الدولــة نفقــة مــن ال مــال عنــده وال عمــل لــه،
وال يوجد من جتب عليه نفقته ،وتتوىل إيواء العجزة وذوي العاهات.
003

المــادة  - 267تعمــل الدولــة علــى تــداول املــال بــني الرعيــة وحتــول
دون تداوله بني فئة خاصة.
المــادة  - 261تيســر ال ّدولــة ألفـراد الرعيــة إمكانيــة إشــباع حاجــاهتم
الكماليــة وإجيــاد الت ـوازن يف اجملتمــع حســب تــوفر األم ـوال لــديها ،علــى الوجــه
التايل:
أ  -أن تعطــي املــال منقــوالً أو غــري منقــول مــن أمواهلــا الــيت متلكهــا يف
بيت املال ،ومن الفيء وما شاهبه.
ب  -أن ِ
تقطع من أراضيها العامرة وغـري العـامرة مـن ال ميلكـون أرضـاً
كافية .أما من ميلكون أرضاً وال يستغلوهنا فال تعطيهم .وتعطي العاجزين عـن
الزراعة ماالً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
ج  -تقــوم بســداد ديــون العــاجزين عــن الســداد مــن مــال الزكــاة ومــن
الفيء وما شابه.
الم ــادة  - 269تشـ ــرف الدول ــة عل ــى الشـ ــؤون الزراعي ــة وحمص ــوالهتا
َوفْ ـ َـق م ــا تتطلب ــه السياس ــية الزراعي ــة ال ــيت حتق ــق اس ــتغالل األرض عل ــى أعل ــى
مستوى من اإلنتاج.
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المادة  - 210تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها ،وتتـوىل
مباشرة الصناعات اليت تتعلق مبا هو داخل يف امللكية العامة.
المـ ــادة  - 212التج ــارة اخلارجي ــة تعت ــرب حس ــب تابعي ــة الت ــاجر ال
حســب منش ــأ البض ــاعة ،فالتجــار احلربي ــون مينع ــون مــن التج ــارة يف بالدن ــا إال
بإذن خاص للتاجر أو للمال .والتجار املعاهـدون يعـاملون حسـب املعاهـدات
اليت بيننا وبينهم ،والتجار الذين من الرعية مينعون من إخراج ما حتتاجـه الـبالد
مــن امل ـواد ومــن إخ ـراج امل ـواد الــيت مــن شــأهنا أن يتقـ ّـوى هبــا العــدو عســكرياً أو
صــناعياً أو اقتصــادياً ،وال ُمينعــون مــن إدخــال أي مــال ميلكونــه .ويُســتثىن مــن
هذه األحكام البلد الذي بيننا وبني أهله حرب فعلية «كإسرائيل» فإنه يأخـذ
أحكام دار احلرب الفعلية يف مجيع العالقات معه جتارية كانت أم غري جتارية.
المادة  - 211جلميع أفراد الرعية احلق يف إنشاء املختربات العـلـمــية
املتعلق ـ ــة بكاف ـ ــة ش ـ ــؤون احلي ـ ــاة ،وعل ـ ــى الدول ـ ــة أن تق ـ ــوم ه ـ ــي بإنش ـ ــاء ه ـ ــذه
املختربات.
المـ ـ ــادة  - 213مين ـ ــع األف ـ ـ ـراد م ـ ــن ملكي ـ ــة املخت ـ ـ ـربات ال ـ ــيت تن ـ ــتج
مواد تؤدي ملكيتهم هلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة.
المادة  - 214تـوفر الدولـة مجيـع اخلـدمات الصـحية جمانـاً للجميـع،
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ولكنها ال متنع استئجار األطباء وال بيع األدوية.
المادة  - 216مينع استغالل األموال األجنبية واسـتثمارها يف الـبالد
كما مينع منح االمتيازات ألي أجنيب.
المــادة  - 211تص ــدر الدولــة نق ــداً خـاصـ ـاً هبــا يكــون مســتقالً وال
جيوز أن يرتبط بأي نقد أجنيب.
المادة  - 217نقـود الدولـة هـي الـذهب والفضـة مضـروبة كانـت أو
غري مضروبة .وال جيوز أن يكون هلا نقـد غريمهـا .وجيـوز أن تصـدر الدولـة بـدل
الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له يف خزانـة الدولـة مـا يسـاويه
مـن الـذهب والفضـة .فيجـوز أن تصـدر الدولـة حناسـاً أو برونـزاً أو ورقـاً أو غــري
ذلــك وتض ـربه بامسهــا نق ــداً هلــا إذا كــان لــه مقاب ــل يســاويه متام ـاً م ــن ال ــذهب
والفضة.
الم ــادة  - 211الص ــرف ب ــني عمل ــة الدول ــة وب ــني عم ــالت ال ــدول
األخ ــرى جـائ ــز كالص ــرف بــني عملتهــا هــي س ـواء بس ـواء وجــائز أن يتفـاض ــل
الصــرف بينهمــا إذا كانــا مــن جنســني خمتلفــني علــى شــرط أن يكــون يــداً بيــد،
وال يصح أن يكـون نسـيئة .ويسـمح بتغيـري سـعر الصـرف دون أي قيـد مـا دام
اجلنسان خمتلفني ،ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشرتي العملة اليت يريـدها مـن
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الداخل واخلارج وأن يشرتي هبا دون أي حاجة إىل إذن عملة أو غريه.
المادة  :219مينع فتح املصارف منعاً باتاً ،وال يكون إال مصرف
الدولة ،وال يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت املال .ويقوم بإقراض
األموال حسب أحكام الشرع ،وبتسهيل املعامالت املالية والنقدية.

007

سـياسـة التعليم
الم ــادة  - 270جي ــب أن يك ــون األس ــاس ال ــذي يق ــوم علي ــه م ــنهج
التعلــيم هــو العقيــدة اإلســالمية ،فتوضــع مـواد الدراســة وطــرق التــدريس مجيعهــا
على الوجه الذي ال حيدث أي خروج يف التعليم عن هذا األساس.
الم ـ ــادة  - 272سياس ـ ــة التعل ـ ــيم ه ـ ــي تك ـ ــوين العقلي ـ ــة اإلس ـ ــالمية
والنفسية اإلسالمية ،فتوضع مجيع مواد الدراسة اليت يراد تدريسها على أسـاس
هذه السياسة.
المــادة  - 271الغايــة مــن التعلــيم هــي إجيــاد الشخصــية اإلســالمية
وتزويــد النــاس بــالعلوم واملعــارف املتعلقــة بشــؤون احليــاة .فتجعــل طــرق التعـل ــيم
على الوجه الذي حيقق هذه الغاية ومتنع كل طريقة تؤدي لغري هذه الغاية.
المــادة  - 273جيــب أن جتعــل حصــص العلــوم اإلســالمية والعربيــة
أسبوعياً ،مبقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.
المــادة  - 274جيــب أن يفــرق يف التعلــيم بــني العلــوم التجريبيــة ومــا
هــو ملحــق هبــا كالرياضــيات ،وبــني املعــارف الثقافيــة .فتــدرس العلــوم التجريبيــة
008

وما يلحق هبا حسب احلاجة ،وال تقيّد يف أيـة مرحلـة مـن مراحـل التعـلــيم .أمـا
املعارف الثقافية فإهنا تؤخذ يف املراحل األوىل قبل العالية َوفْ َق سياسـة معينـة ال
تتنــاقض مــع أفكــار اإلســالم وأحكامــه .وأمــا يف املرحلــة العـال ــية فتـؤخ ــذ هــذه
املعــارف كمــا يؤخــذ العلــم علــى شــرط أن ال تــؤدي إىل أي خــروج عــن سياســة
التعليم وغايته.
الم ـ ــادة  - 276جيـ ــب تعلـ ــيم الثقافـ ــة اإلسـ ــالمية يف مجي ـ ــع مراح ـ ــل
التعليم ،وأن خيصص يف املرحلـة العاليـة فـروع ملختلـف املعـارف اإلسـالمية كمـا
خيصص فيها للطب واهلندسة والطبيعيات وما شاكلها.
الم ــادة  - 271الفن ــون والص ــناعات ق ــد تلح ــق ب ــالعلم م ــن ناحي ــة
ك ــالفنون التجاري ــة واملالح ــة والزراع ــة وتؤخ ــذ دون قي ــد أو ش ــرط ،وق ــد تلح ــق
بالثقاف ــة عن ــدما تت ــأثر بوجه ــة نظ ــر خاص ــة كالتص ــوير والنح ــت ف ــال تؤخ ــذ إذا
ناقضت وجهة نظر اإلسالم.
المادة  - 277يكون منهاج التعلـيم واحـداً ،وال يسـمح مبنهـاج غـري
منهاج الدولة ،وال متنع املدارس األهلية مـا دامـت مقيـدة مبنهـاج الدولـة ،قائمـة
عل ــى أس ــاس خط ــة التعل ــيم ،متحققـ ـاً فيه ــا سياس ــة التعل ــيم وغايت ــه ،عل ــى أالّ
يكون التعليم فيها خمتلطاً بني الذكور واإلنـاث ال يف التالميـذ وال يف املعلمـني،
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وعلى أال ختتص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
المــادة  - 271تعلــيم مــا يلــزم لإلنســان يف معــرتك احليــاة فــرض علــى
الدولة أن تـوفره لكـل فـرد ذكـراًكـان أو أنثـى .يف املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة،
فعليها أن توفر ذلك للجميع جماناً ،وتفسح جمـال التعلـيم العـايل جمانـاً للجميـع
بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.
الم ــادة  - 279هتي ــد الدول ــة املكتب ــات واملختـ ـربات وس ــائر وس ــائل
املعرفـة يف غـري املـدارس واجلامعـات لتمكـني الـذين يرغبـون يف مواصـلة األحبـاث
يف شــىت املعــارف م ــن فقــه وأص ــول فق ــه وحــديث وتفســري ،وم ــن فكــر وط ــب
وهندســة وكيميــاء ،ومــن اخرتاعــات واكتشــافات وغــري ذل ــك ،ح ــىت يوجــد يف
األمة حشد من اجملتهدين واملبدعني واملخرتعني.
المــادة  - 210مينــع اســتغالل التــأليف للتعلــيم يف مجيــع مراحلــه وال
ميلــك أحــد مؤلف ـاً كــان أو غــري مؤلــف حقــوق الطبــع والنشــر إذا طبــع الكتــاب
ونشــره .أمــا إذا كـان أفكــاراً لديــه مل تطبــع ومل تنشــر فيجــوز لــه أن يأخــذ أجــرة
إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.
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السياسـة الخارجية
المــادة  - 212السياســة هــي رعايــة شــؤون األمــة داخلي ـاً وخارجي ـاً،
وتكــون مــن قبــل الدولــة واألمــة .فالدولــة هــي الــيت تباشــر هــذه الرعايــة عملي ـاً،
واألمة هي اليت حتاسب هبا الدولة.
المــادة  - 211ال جي ــوز ألي فــرد ،أو حــزب ،أو كتلــة ،أو مجاعــة،
أن تكــون هلــم عالقــة بأيــة دولــة مــن الــدول األجنبيــة مطلق ـاً .والعالقــة بالــدول
حمصورة بالدولة وحدها ،ألن هلا وحدها حق رعاية شؤون األمة عمليـاً .وعلـى
األمة والتكتالت أن حتاسب الدولة على هذه العالقة اخلارجية.
المـ ــادة  - 213الغاي ــة ال ت ــربر الواس ــطة ،ألن الطريق ــة م ــن ج ــنس
الفكــرة ،فــال يتوصــل بــاحلرام إىل الواجــب وال إىل املبــاح .والوســيلة السياســية ال
جيوز أن تناقض طريقة السياسة.
المــادة  - 214املنــاورات السياســية ضــرورية يف السياســة اخلارجيــة،
والقوة فيها تكمن يف إعالن األعمال وإخفاء األهداف.
المـ ـ ــادة  - 216اجل ـ ـ ـرأة يف كش ـ ــف ج ـ ـ ـرائم ال ـ ــدول ،وبيـ ـ ــان خطـ ـ ــر
السياســات الزائفــة ،وفضــح امل ـؤامرات اخلبيثــة ،وحتطــيم الشخصــيات املضــللة،
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هو من أهم األساليب السياسية.
الم ــادة  - 211يعت ــرب إظه ــار عظم ــة األفك ــار اإلس ــالمية يف رعـايـ ــة
شـؤون األفـراد واألمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية.
المادة  - 217القضية السياسية لألمة هي اإلسـالم يف قـوة شخصـية
دولته ،وإحسان تطبيق أحكامه ،والدأب على محل دعوته إىل العامل.
المادة  - 211محـل الـدعوة اإلسـالمية هـو احملـور الـذي تـدور حولـه
السياسة اخلارجية ،وعلى أساسها تبىن عالقة الدولة جبميع الدول.
الم ــادة  - 219عالق ــة الدول ــة بغريه ــا م ــن ال ــدول القائم ــة يف الع ــامل
تقوم على اعتبارات أربعة:
أح ــدها :ال ــدول القـائـمـ ــة يف العـالـ ــم اإلس ــالمي تعت ــرب كأهن ــا قائم ــة يف
بالد واحـدة .فال تدخـل ضـمـن العالقات اخلارجيـة ،وال تعتـرب العالقـات معهـا
من السياسة اخلارجية ،وجيب أن يعمل لتوحيدها كلها يف دولة واحدة.
ثانيه ــا :ال ــدول ال ــيت بينن ــا وبينه ــا معاه ــدات اقتص ــادية ،أو معاه ــدات
جتارية ،أو معاهدات حسن جوار ،أو معاهـدات ثقافيـة ،تعامـل َوفْ َـق مـا تـنص
علي ــه املعاه ــدات .ولرعاياه ــا احل ــق يف دخ ــول ال ــبالد باهلوي ــة دون حاج ــة إىل
022

ج ـواز ســفر إذا كانــت املعاهــدة تــنص علــى ذلــك ،علــى شــرط املعاملــة باملثــل
فع ـالً .وتكــون العالق ــات االقتصــادية والتجاريــة معه ــا حمــدودة بأشــياء معين ــة،
وصفات معينة على أن تكون ضرورية ،ومما ال يؤدي إىل تقويتها.
ثالثهــا :الــدول الــيت لــيس بيننــا وبينهــا معاهــدات والــدول االســتعمارية
فعـالً كإنكلرتا وأمريكا وفرنسا والدول اليت تطمـع يف بالدنـا كروسـيا ،تعتـرب دوالً
حماربة حكمـاً ،فتتخـذ مجيـع االحتياطـات بالنسـبة هلـا وال يصـح أن تنشـأ معهـا
أيــة عالقــات ديبلوماســية .ولرعايــا هــذه الــدول أن يــدخلوا بالدنــا ولكــن جب ـواز
سفر وبتأشرية خاصة لكل فرد ولكل سفرة ،إال إذا أصبحت حماربة فعالً.
رابعهــا :الــدول احمل ــاربة فع ـالً «كإس ـرائيل» مــثالً جيــب أن نتخــذ معهــا
حالــة احلــرب أسـاسـ ـاً لكافــة التص ــرفات وتعامــل كأننــا وإياهــا يف حــرب فعليــة
سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم ال .ومينع مجيع رعاياها من دخول البالد.
المــادة  - 290متنــع منع ـاً بات ـاً املعاهــدات العســكرية ،ومــا هــو مــن
جنسـ ــها ،أو ملحـ ــق هبـ ــا كاملعاهـ ــدات السياسـ ــية ،واتفاقيـ ــات تـ ــأجري القواعـ ــد
واملط ــارات .وجي ــوز عق ــد معاه ــدات حس ــن جـ ـوار ،واملعاه ــدات االقتص ــادية،
والتجارية ،واملالية ،والثقافية ،ومعاهدات اهلدنة.
المــادة  - 292املنظمــات الــيت تقــوم علــى غــري أس ـاس اإلســالم ،أو
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تطبــق أحكام ـاً غــري أحكــام اإلســالم ،ال جيــوز للدولــة أن تشــرتك فيهــا ،وذلــك
كاملنظمات الدولية مثل هيئة األمـم ،وحمكمـة العـدل الدوليـة ،وصـندوق النقـد
الدويل ،والبنك الدويل .وكاملنظمات اإلقليمية مثل اجلامعة العربية.
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