مشـروع دسـتور
دولـة الخـالفـة

(طـبـع ـة مـعـتـمـدة)

مشـروع دسـتور
دولـة الخـالفـة

(طـبـعــة مـعـتـمـدة)

المحتويات
مشروع دستور دولة الخـالفة 2 .........................................
عامـة 3 ........................................................
أحـكام ّ
نظـام الحـكم 6 ........................................................
اخلـليفـة8 ..............................................................
املعاونون 31 ..........................................................
معـاون (وزير) التـنفيـذ 31 ...............................................

الـوالة 31 .............................................................
أمري اجلهـاد :دائرة احلربية  -اجليش 38 ...................................
األمـن الداخـلي 31 ....................................................
دائرة اخلـارجية02 ......................................................
دائـرة الصنـاعـة 02 .....................................................
القضـاء 03 ...........................................................
اجلهـاز اإلداري01 .....................................................
بيت املال 01 .........................................................
اإلعالم 02 ...........................................................
األمـة (الشورى واحملاسبة) 02 .....................................
جمـلس ّ

النظـام االجتمـاعي 33 .................................................
النظـام االقتصادي 33 .................................................
سـياسـة التعليم33 .....................................................
السياسـة الخارجية 34 .................................................

1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مشروع دستور دولة الخـالفة
هذا مشروع دستور لدولة اخلالفة ،نضعه بـ أيـدي املمـل  -وهـ يع لـون
إلقامــة دولــة اخلالفــة ،واعــادة احلز ـ ــا أن ـ ل اه  -ليتصــوروا واقــد الدولــة اإلســالمية،

وشزلها وأنظ تها ،وما ستقوم بتطبيقه من أنظ ة اإلسالم وأحزامه.

وه ـ ـ ــذا الدس ـ ـ ــتور ه ـ ـ ــو دس ـ ـ ــتور اس ـ ـ ــالمي ،منب ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن العقي ـ ـ ــدة اإلس ـ ـ ــالمية،
ومأخوذ من األحزام الشرعية ،بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُ ِ َد يف أخذه على كتـا اه ،وسـنة رسـوله ،ومـا أرشـدا اليـه مـن ا ـاع

الصحابة والقياس.

وهــو دســتور اســالمي لـيس غــري ،ولــيس فيــه شــيء غــري اس ـالمي ،وه ـو دسـت ـور
ليس خمتصاً بقطر مع  ،أو بلد مع  ،بـل هـو لدولـة اخلالفـة يف العـاال اإلسـالمي ،بـل

يف العاال أ د ،باعتبار أن دولة اخلالفة ستح ل اإلسالم رسالة نور وهـداي ـة اىل العـاال

أ د ،وتع ل على رعاية شؤونه ،وض ه اىل كنفها ،وتطبي أحزام اإلسالم عليه.
وان «ح ـ ــتح التحري ـ ــر» يق ـ ـ ّدم ه ـ ــذا املشـ ــروع اىل املم ـ ــل  ،ويم ـ ــأل اه أن

يعجـل بتحقيـ غايــة ممــعى املــؤمن يف اقامــة اخلالفــة الراشــدة ،واعــادة
يزــرمه  ،وأن ّ

احلز ا أن ل اه ،ليوضد هذا املشروع دستوراً لدولة اخلالفة.
وما ذلك على اه بع ي .
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عامـة
أحـكام ّ
المــادة  - 3العقيــدة اإلســالمية هــي أســاس الدولــة ،دي ـ ال يتــأتى وجــود
شـ ــيء يف كيا ـ ــا أو جهازهـ ــا أو ااسـ ــبتها أو كـ ــل مـ ــا يتعل ـ ـ

ـ ــا ،اال عـ ــل العقيـ ــدة

اإلسالمية أساساً له .وهي يف الوقت نفمه أساس الدستور والقوان الشرعية دي ال
يُم ح بوجود شيء مما له عالقة بأي منه ا اال اذا كان منب قاً عن العقيدة اإلسالمية.

المادة  - 2دار اإلسالم هي البالد اليت تطب فيها أحزام اإلسالم ،ويزون
أما ا بأمان اإلسـالم ،ودار الزفـر هـي الـيت تطبـ أنظ ـة الزفـر ،أو يزـون أما ـا ب ـري
أمان اإلسالم.
المادة  - 3يتب ّـى اخلليفـة أحزامـاً شـرعية معينـة يمـنها دسـتوراً وقـوان  ،واذا
تبــى حز ـاً شــرعياً يف ذلــك ،ــار هــذا احلز ـ وحــده هــو احلز ـ الشــرعي الواج ـ

الع ــل بــه ،وأ ــبح حينوــذ قانون ـاً نافــذاً وجبــت راعتــه علــى كــل فــرد مــن الرعيــة ــاهراً
وبارناً.
المادة  -3ال يتبى اخلليفة أي حز شرعي مع يف العبادات ما عـدا الكـاة
واجله ــاد ،وم ــا يلـ ـ م حلف ــس وح ــدة املم ــل  ،وال يتب ــى أي فز ــر م ــن األفز ــار املتعلق ــة
بالعقيدة اإلسالمية.
المادة  -5يد الذين حي لون التابعية اإلسالمية يت تعون بـاحلقو ويلت مـون
بالواجبات الشرعية.
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الم ــادة  - 6ال جيــوز للدول ــة أن يزــون لــديها أي ديي ـ ب ـ أف ـراد الرعي ــة يف
ناحي ــة احلز ـ أو القض ــاء أو رعاي ــة الش ــؤون أو م ــا ش ــاكل ذل ــك ،ب ــل جي ـ أن تنظ ــر
للج يد نظرة واحدة ب ض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غري ذلك.
المادة  - 4تنـفـذ الدولة الشرع اإلسالمي علـى يـد الـذين حيـ ــلون التابعيـة
اإلسالمية سواء أكانوا ممل

أم غري ممل

أ  -تنفذ على اململ

على الوجه التايل:

يد أحزام اإلسالم دون أي است ناء.

 -يُرتك غري املمـلـ ـ وما يعتقدون وما يعبدون ض ن النظام العام.

ج  -املرتــدون عــن اإلســالم يطبـ علــيه حزـ املرتــد ان كــانوا هـ املرتــدين،
فيعـاملون معاملـة غـري املمـل

أما اذا كانوا أوالد مرتـدين وولدوا غري ممل

حمـ

وضعه الذي ه عليه من كو  ،مشرك أو أهل كتا .
د  -يعام ــل غ ــري املم ــل

يف أم ــور املطعوم ــات وامللبوس ــات حمـ ـ أدي ــا

ض ن ما جتي ه األحزام الشرعية.
هـ  -تفـصـل أمـور الـ واج والطال ب غري املمـل
بينه وب اململ

حمـ أديـا  ،وتفصـل

حم أحزام اإلسالم.

و  -تنفــذ الدولــة بــاقي األحزــام الشــرعية وســائر أمــور الشـريعة اإلســالمية مــن
معــامالت وعقوبــات وبينــات ونظ ـ حز ـ واقتصــاد وغــري ذلــك علــى اجل يــد ،ويزــون
تنفيذها على اململ

وعلى غري اململ

على المواء ،وتنفـذ كـذلك علـى املعاهـدين

واملمتأمن وكل من هو حتت سلطان اإلسالم ك ا تنفذ على أفراد الرعية ،اال المفراء
والرسل ومن شاكله فإن هل احلصانة الدبلوماسية.
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المــادة  - 8الل ــة العربيــة هــي وحــدها ل ــة اإلســالم وهــي وحــدها الل ــة الــيت
تمتع لها الدولة.
المادة  - 9االجتهاد فرض كفاية ،ولزـل ممـل احلـ باالجتهـاد اذا تـوفرت
فيه شروره.
الم ـ ــادة - 31

ي ـ ــد املمـ ـ ــل

حي ل ـ ــون مم ـ ــؤولية اإلس ـ ــالم ،ف ـ ــال رجـ ـ ــال

ديـن يف اإلسـالم ،وعلى الدولة أن دند كل ما يشعر بوجوده من اململ .
المادة  - 33محل الدعوة اإلسالمية هو الع ل األ لي للدولة.
المادة  - 32الزتـا والمـنة وا ـاع الصـحابة والقيـاس هـي وحـدها األدلـة
املعتربة لألحزام الشرعية.
المــادة  - 33األ ــل ب ـراءة الذمــة ،وال يعاق ـ أحــد اال دز ـ از ــة ،وال
جيوز تعذي أحد مطلقاً ،وكل من يفعل ذلك يعاق .
المادة  - 33األ ـل يف األفعـال التقـيـد باحلز الشـرعي فـال يقـام بفعـل اال
بعد معرفة حز ه ،واأل ل يف األشياء اإلباحة ما ال يرد دليل التحرم.
المـ ـ ـ ــادة  - 35الوس ـ ـ ــيلة اىل احل ـ ـ ـ ـرام ارم ـ ـ ــة اذا غل ـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ــى الظ ـ ـ ــن أ ـ ـ ــا
تو ل اىل احلرام ،فإن كان ُُيشى أن تو ل فال تزون حراماً.

5

نظـام الحـكم
المادة  - 36نظام احلز هو نظام وحدة وليس نظاماً احتادياً.
المادة  - 34يزــون احل ـز ـ مــرك ـ ي ـاً واإلدارة ال مرك ية.
الم ـ ــادة  - 38احلز ـ ــام أربع ـ ــة ه ـ ـ  :اخلليف ـ ــة ،ومع ـ ــاون التف ـ ــويض ،وال ـ ـوايل،
والعامل ،ومن يف حز ه  .أما من عداه فال يعتربون حزاماً ،وامنا ه مو فون.
الم ــادة  - 39ال جي ــوز أن يت ــوىل احلز ـ أو أي ع ــل يعت ــرب م ــن احلزـ ـ اال
حر ،بالغ ،عاقل ،عدل ،قادر من أهل الزفاية ،وال جيوز أن يزون اال ممل اً.
رجل ّ
المــادة  - 21ااســبة احلزــام مــن قبــل املمــل
كفاي ــة عل ــيه  .ول ــري املم ــل

ح ـ مــن حقــوقه وفــرض

م ــن أف ـراد الرعي ــة احل ـ يف ا ه ــار الش ــزوى م ــن ل ـ

احلاك هل  ،أو اساءة تطبي أحزام اإلسالم عليه .
المادة  - 23لل مـل

احلـ يف اقامـة أحـ ا سياسـية حملاسـبة احلزـام ،أو

الو ـول للحـز عن رري األمة على شرط أن يزون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن
تزون األحزام اليت تتبناها أحزاماً شرعية .وال حيتاج انشاء احل
أي تزتل يقوم على غري أساس اإلسالم.

المادة  - 22يقوم نظام احلز على أربد قواعد هي:
 - 3الميادة للشرع ال للشع .
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ألي ترخيص وميند

 - 0الملطان لألمة.
 - 1نص خليفة واحد فرض على اململ .
 - 4للخليفــة وحــده ح ـ تب ـ األحزــام الشــرعية فهــو الــذي يمــن الدســتور
وسائر القوان .
المادة  -23أجه ة دولة اخلالفة ثالثة عشر جهازاً وهي:

 - 3اخلليفة (رئيس الدولة).

 - 0املعاونون (وزراء التفويض).
 - 1وزراء التنفيذ.
 - 4الوالة.
 - 1أمري اجلهاد.
 - 1األمن الداخلي.
 - 2اخلارجية.
 - 8الصناعة.
 - 1القضاء.
 - 32مصاحل الناس( .اجلهاز اإلداري).
 - 33بيت املال.
 - 30اإلعالم.
 - 31جملس األمة (الشورى واحملاسبة).
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الخـليفـة
الم ــادة  - 23اخلليف ــة ه ــو ال ــذي ين ــو ع ــن األم ــة يف الم ــلطان ويف تنفي ــذ
الشرع.
المادة  - 25اخلالفـة عقـد مراضـاة واختيـار ،فـال جيـرب أحـد علـى قبوهلـا ،وال
جيرب أحد على اختيار من يتوالها.
المــادة  - 26لزــل ممــل بــالغ عاقــل رجـالً كــان أو امـرأة احلـ يف انتخــا

اخلليفة (رئيس الدولة) ويف بيعته ،وال ح ل ري اململ

يف ذلك.

المـ ـ ـ ــادة  - 24اذا مت عقـ ـ ـ ــد اخلالفـ ـ ـ ــة لواح ـ ـ ــد بايعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــت انعقـ ـ ـ ــاد
البيع ــة ـ ـ تز ــون حينو ــذ بيع ــة الب ــاق بيع ــة راع ــة ال بيع ــة انعق ــاد فيج ــرب عليه ــا ك ــل
من يل ح فيه امزانية الت رد وش ّ عصا اململ .
الم ــادة  - 28ال يزــون أحــد خليفــة اال اذا واله املمــل ون .وال ميلــك أح ــد
الحيات اخلالفـة اال اذا مت عقـدها لـه علـى الوجـه الشـرعي كـأي عقـد مـن العقـود يف
اإلسالم.
المــادة  - 29يشــرتط يف القطــر أو الــبالد الــيت تبــايد اخلليفــة بيعــة انعقــاد أن
يزــون ســلطا ا ذاتي ـاً يمــتند اىل املمــل

أمان اململ

وحــده ال اىل أيــة دولــة كــافرة ،وأن يزــون

يف ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان اإلسالم ال بأمان الزفر .أما بيعة

الطاعة فحم من البالد األخرى فال يشرتط فيها ذلك.
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المادة  - 31ال يشرتط في ن يُبايَد للخالفة االّ أن يزون ممتز الً شروط

االنعقاد ليس غري ،وان ال يزن ممتوفياً شروط األفضلية ،ألن العربة بشروط االنعقاد.

المادة  - 33يشرتط يف اخلليفة حىت تنعقد له اخلالفة سبعة شروط وهي أن
يزون رجالً ممل اً حراً بال اً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أهل الزفاية.
المــادة  - 32اذا خــال منص ـ اخلالف ـة ــوت اخلليفــة أو اعت الــه ،أو ع لــه،
جي نص خليفة مزانه خالل ثالثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منص اخلالفة.
المادة  - 33يع أمري مؤقت لتويل أمر اململ

والقيام بإجراءات تنصـي

اخلليفة اجلديد بعد ش ور منص اخلالفة على النحو التايل:
أ  -للخليفــة المــاب عنــد شـعوره بــدنو أجلــه أو ع مــه علــى االعتـ ال ــالحية
تعي األمري املؤقت.
 ان ت ــويف اخلليف ــة أو اعتـ ـ ل قب ــل تعي ـ ـ األم ــري املؤق ــت ،أو ك ــان ش ـ ـ ورمنصـ اخلالفــة يف غــري الوفــاة أو االعتـ ال ،فــإن أكــرب املعــاون ســناً يزــون هــو األمــري
املؤقت اال اذا أراد الرتشح للخالفة فيزون التايل له سناً وهزذا.

ج  -فإذا أراد كل املعاون الرتشح ،فأكرب وزراء التنفيـذ سـناً ا الـذي يليـه اذا

أراد الرتشح ،وهزذا.

د  -فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الرتشح للخالفة حصر األمـري املؤقـت يف أ ـ ر
وزراء التنفيذ سناً.
هـ  -ال ميلك األمري املؤقت الحية تب األحزام.
و  -يب ــذل األم ــري املؤق ــت الوس ــد إلك ــال اج ـراءات تنص ــي اخلليف ــة اجلدي ــد
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خالل ثالثة أيام ،وال جيوز دديدها اال لمب قاهر تواف عليه از ة املظاال.
الم ــادة  - 33رريق ــة نصـ ـ اخلليف ــة ه ــي البيع ــة .أم ــا اإلجـ ـراءات الع لي ــة
لتنصي اخلليفة وبيعته فهي:
أ  -تعلن از ة املظاال ش ور منص اخلالفة.
 يتوىل األمري املؤقت مهامه ويعلن فتح با الرتشيح فوراً.ج  -ي ـ ــت قب ـ ــول رلب ـ ــات املرش ـ ــح املم ـ ــتوف لش ـ ــروط االنعق ـ ــاد ،وتم ـ ــتبعد
الطلبات األخرى ،بقرار من از ة املظاال.
د  -املرشحون الذين تقبل از ة املظاال رلباهت  ،يقوم األعضاء اململ ون يف
جملس األم ة دصره مرت  :يف األوىل ُيتارون منه ستة بأغلبية األ وات ،ويف ال انية
ُيتارون من المتة اثن بأغلبية األ وات.
هـ  -يعلن امسا االثن  ،ويطل من اململ

انتخا واحد منه ا.

و  -تعل ـ ــن نتيج ـ ــة االنتخ ـ ــا ويع ـ ــرأ املم ـ ــل ون م ـ ــن ن ـ ــال أك ـ ــر أ ـ ـ ـوات
املنتخب .
ز  -يب ـ ـ ـ ـ ــادر املم ـ ـ ـ ـ ــل ون بايع ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــال أك ـ ـ ـ ـ ــر األ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات خليف ـ ـ ـ ـ ــة
لل مل

على الع ل بزتا اه وسنة رسول اه .

ح  -بعد دام البيعة يعلن من أ بح خليفـة لل مـل

لل ـأل حـىت يبلـغ خـرب

نصبه األمة كافـة ،مـد ذكـر امسـه وكونـه حيـوز الصـفات الـيت جتعلـه أهـالً النعقـاد اخلالفـة

له.

ط  -بع ــد الف ـرا م ـن اجـ ـراءات تنص ــي اخلليف ــة اجلدي ــد تنته ــي والي ــة األم ــري
املؤقت.
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المــادة  - 35األمــة هــي الــيت تنص ـ اخلليفــة ولزنهــا ال دلــك ع لــه مــىت مت
انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
المادة  - 36ميلك اخلليفة الصالحيات التالية:
أ  -هــو الــذي يتبــى األحزــام الشــرعية الالزمــة لرعايــة شــؤون األمــة املمــتنبطة
باجتهــاد ــحيح مــن كتــا اه وســنة رســوله لتصــبح ق ـوان جت ـ راعتهــا وال جتــوز
خمالفتها.
 -هــو املمــؤول عــن سياســة الدولــة الداخليــة واخلارجيــة مع ـاً ،وهــو الــذي

يتوىل قيادة اجليش ،وله ح اعالن احلر  ،وعقد الصلح واهلدنة وسائر املعاهدات.
ج  -هو الذي له قبول المفراء األجان ورفضه  ،وتعي المفراء اململ
وع هل .
د  -هو الذي يع ويع ل املعاون والوالة ،وه
أ

ممؤولون أمام جملس األمة.

يعاً ممؤولون أمامه ك ا

هـ  -هو الذي يع ويع ل قاضي القضاة والقضاة باست ناء قاضـي املظـاال يف
حالة نظره يف قضية على اخلليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته .واخلليفة هو الـذي يعـ
ويع ل كذلك مديري الدوائر ،وقواد اجليش ،وأمـراء ألويتـه ،وهـ
وليموا ممؤول أمام جملس األمة.

يعـاً ممـؤولون أمامـه

يتبى األحزام الشرعية اليت توضد وجـبـها مي انية الدولة ،وهو
و  -هو الذي ّ

ال ــذي يق ــرر فص ــول املي اني ــة واملب ــالغ ال ــيت تلـ ـ م لز ــل جه ــة سـ ـواء أك ــان ذل ــك متعلقـ ـاً
بالواردات أم بالنفقات.
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المادة  - 34اخلليفة مقيد يف التب باألحزام الشرعية فيحرم عليه أن يتبى
حز ـاً ال يم ــتنبب اس ــتنباراً ــحيحاً م ــن األدل ــة الش ــرعية ،وه ــو مقي ــد ــا تبن ــاه م ــن
أحزـام ،و ــا الت مـه مــن رريقــة اسـتنباط ،فــال جيـوز لــه أن يتبـ ّـى حز ـاً اســتنبب حمـ
رريقة تناقض الطريقة اليت تبناها ،وال أن يعطي أمراً يناقض األحزام اليت تبناها.

المادة  - 38للخليفة مطلـ الصـالحية يف رعايـة شـؤون الرعيـة حمـ رأيـه
واجتهـاده .فلـه أن يتب ّـى مـن املباحـات كـل مـا حيتـاج اليـه لتمـيري شـؤون الدولـة ،ورعايــة
شؤون الرعية ،وال جيوز له أن ُيالف أي حز شرعي دجة املصلحة ،فال ميند األسرة

الواحدة من اجنا أك ر من ولد واحـد دجـة قلـة املـواد ال ذائيـة مـ الً ،وال يم ّـعر علـى

الناس دجة مند االست الل م الً ،وال يع ّ كافراً أو امرأة واليـاً دجـة رعايـة الشـؤون أو
حيرم حالالً وال أن حيـل
املصلحة ،وال غري ذلك مما ُيالف أحزام الشرع ،فال جيوز أن ّ
حراماً.
الم ـ ـ ــادة  - 39ل ـ ـ ــيس للخليف ـ ـ ــة م ـ ـ ــدة ا ـ ـ ــدودة ،ف ـ ـ ــا دام اخلليف ـ ـ ــة اافظ ـ ـ ـاً
عل ــى الش ــرع منف ــذاً ألحزام ــه ،ق ــادراً عل ــى القي ــام بش ــؤون الدول ــة ،يبق ــى خليف ــة م ــا
ال تت ــري حال ــه ت ـ ـرياً ُيرج ــه ع ــن كون ــه خليف ــة ،ف ــإذا ت ــريت حال ــه ه ــذا الت ـ ّـري وجـ ـ
ع له يف احلال.

المادة  - 31األمور اليت يت ري ا حال اخلليفة فيخرج ا عن اخلالفة ثالثة
أمور هي:
أ  -اذا اخت ــل ش ــرط م ــن ش ــروط انعق ــاد اخلالف ــة ك ــأن ارت ــد ،أو فمـ ـ فم ــقاً
ـ ــاهراً ،أو جـ ــن ،أو مـ ــا شـ ــاكل ذلـ ــك .ألن هـ ــذه الشـ ــروط شـ ــروط انعق ـ ـاد ،وشـ ــروط
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است رار.
 العج عن القيام بأعباء اخلالفة ألي سب من األسبا .ج  -القه ــر ال ــذي جيعل ــه ع ــاج اً ع ــن التص ــرأ ص ــاحل املم ــل برأي ــه َوفـ ـ َ
الشرع .فإذا قهره قاهر اىل حـد أ ـبح فيـه عـاج اً عـن رعايـة مصـاحل الرعيـة برأيـه وحـده

حم أحزام الشـرع يعتـرب عـاج اً حز ـاً عـن القيـام بأعبـاء الدولـة فيخـرج بـذلك عـن
كونه خليفة .وهذا يتصور يف حالت :
احلالة األوىل :أن يتملب عليه فـرد واحـد أو عـدة أفـراد مـن حاشـيته فيمــتبدون
بتـنفيذ األمور .فإن كان مأمول اخلـال
تملطه ُيلد .وان ال يزن مأمول اخلال

مـن تمـلطه ينـذر مـدة معينـة ،ا ان ال يرفـد
ُيلد يف احلال.

احلالة ال انية :أن يصـري مأسـوراً يف يد عدو قاهرّ ،اما بأسـره بالفعـل أو بوقوعـه

حتــت تمــلب عــدوه ،ويف هــذه احلــال ينظــر فــإن كــان مأم ـول اخل ـال

ميـه ـل حــىت يقــد

اليأس من خال ه ،فإن يوس من خال ه ُيلد ،وان ال يزن مأمول اخلـال

ُيلـد يف

احلال.
المادة  - 33از ة املظـاال وحـدها هـي الـيت تقـرر مـا اذا كانـت قـد ت ـريت
حــال اخلليفــة ت ـرياً ُيرجــه عــن اخلالفــة أم ال ،وهــي وحــدها الــيت هلــا ــالحية ع لــه أو
انذاره.

المعاونون
الم ــادة  - 32يع ـ اخلليف ــة مع ــاون تف ــويض أو أك ــر ل ــه يتح ــل مم ــؤولية
احلز  ،فيفوض اليه تدبري األمور برأيه وامضاءها على اجتهاده.
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وعند وفاة اخلليفة فإن معاونيه تنتهي واليته وال يمت رون يف ع لهـ اال فـرتة
األمري املؤقت.
المـادة  - 33يشـرتط يف املعـاون مــا يشـرتط يف اخلليفـة ،أي أن يزـون رجـالً
حراً ،ممل اً ،بال اً ،عاقالً ،عدالً ،قادراً من أهل الزفاية في ا وكل اليه من أع ال.
الم ــادة  - 33يش ــرتط يف تقلي ــد مع ــاون التف ــويض أن يش ــت ل تقلي ــده عل ــى
أمرين أحدمها ع وم النظر ،وال اين النيابة .ولذلك جي أن يقول له اخلليفة قلـدتك مـا
ايل نيابــة ع ـ  ،أو مــا يف هــذا املعــى مــن األلفــال الــيت تشــت ل علــى ع ــوم النظــر
هــو ّ
والنيابة .وهذا التقليد ِّ
ميزن اخلليف ة من ارسال املعاون اىل أمزنة معينة أو نقله منها
اىل أم ــاكن أخ ــرى وأع ــال أخ ــرى عل ــى الوج ــه ال ــذي تقتض ــيه معاون ــة اخلليف ــة ،ودون
احلاجة اىل تقليد جديد ألن كل هذا داخل ض ن تقليده األ لي.
المــادة  - 35علــى معــاون التفــويض أن يطــالد اخلليفــة ــا أمضــاه مــن تــدبري،
وأنفذه من والية وتقليد ،حىت ال يصري يف ـالحياته كاخلليفـة وعليـه أن يرفـد مطالعتـه،
وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة  - 36جي على اخلليفة أن يتصفح أع ال معـاون التفـويض وتـدبريه
لألمــور ،ليقــر منهــا املوافـ للصـوا  ،ويمــتدرك اخلطــأ .ألن تــدبري شــؤون األمــة موكــول
للخليفة وا ول على اجتهاده هو.
المادة  - 34اذا دبر معاون التفويض أمـراً وأقـره اخلليفـة فـإن عليـه أن ينفـذه

ك ــا أقــره اخلليفــة لــيس ب يــادة وال نقصــان .فــإن عــاد اخلليفــة وعــارض املعــاون يف رد مــا
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أمضــاه ينظــر ،فــإن كــان يف حز ـ نفــذه علــى وجهــه ،أو مــال وضــعه يف حقــه ،ف ـرأي
املعــاون هــو النافــذ ،ألنــه باأل ــل رأي اخلليفــة ولــيس للخليفــة أن يمــتدرك مــا نفــذ مــن
أحزام ،وأنف من أموال .وان كان مـا أمضـاه املعـاون يف غـري ذلـك م ـل تقليـد وال أو
جتهيـ جــيش جــاز للخليفــة معارضــة املعــاون وينفــذ رأي اخلليفــة ،ويل ــى ع ــل املعــاون،
ألن للخليف ــة احلـ ـ يف أن يم ــتدرك ذل ــك م ــن فع ــل نفم ــه فل ــه أن يم ــتدركه م ــن فع ــل
معاونه.
الم ــادة  - 38ال ُيص ــص مع ــاون التف ــويض ب ــأي دائ ــرة م ــن دوائ ــر اجله ــاز
اإلداري ،وامن ــا يز ــون اش ـرافه عام ـاً ،ألن ال ــذين يباش ــرون األم ــور اإلداري ــة أج ـراء وليم ـوا

حزام ـاً ،ومعــاون التفــويض حــاك  ،وال يقلــد تقليــداً خا ـاً بــأي مــن األع ــال ألن واليتــه

عامة.

معـاون (وزير) التـنفيـذ
المــادة  - 39يع ـ اخلليفــة معاون ـاً للتنفيــذ ،وع لــه مــن األع ــال اإلداريــة،

ولــيس مــن احلزـ ودائرتــه هــي جهــاز لتنفيــذ مــا يصــدر عــن اخلليفــة للجهــات الداخليــة
واخلارجية ،ولرفد ما يرد اليه من هذه اجلهـات ،فهـي واسـطة بـ اخلليفـة وغـريه ،تـؤدي
عنه ،وتؤدي اليه يف األمور التالية:
أ  -العالقات مد الرعية.
 العالقات الدولية.ج  -اجليش أو اجلند.
د  -أجه ة الدولة األخرى غري اجليش.
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المادة  - 51يزـون معـاون التـنـفـيـذ رجالً ممل اً ألنه من بطانة اخلليفة.
الم ــادة  - 53يز ــون مع ــاون التنفي ــذ متص ـالً مباش ــرة م ــد اخلليف ــة ،ك ع ــاون

التفويض ،ويعترب معاوناً ولزن يف التنفيذ وليس يف احلز .

الـوالة
المــادة  - 52تقمـ الــبالد الــيت حتز هــا الدولــة اىل وحــدات ،وتم ـ ى كــل
وحدة ِوالية ،وتقم كل والية اىل وحـدات تم ى كل وحدة منها ِع الة ،ويم ى كل
من يتوىل ال ِوالية والياً أو أمرياً ،ويم ى كل من يتوىل العِ الة عامالً أو حاك اً.

المــادة  - 53يـُ َعـ ُ الــوالة مــن قبــل اخلليفــة ،ويـُ َعـ ُ الع ــال مــن قبــل اخلليفــة
وم ــن قب ــل ال ــوالة اذا ف ــوض ال ــيه ذل ــك .ويش ــرتط يف ال ــوالة والع ــال م ــا يش ــرتط يف
املعاون فال بد أن يزونوا رجاالً أحراراً ممل

بال

عقالء عدوالً ،وأن يزونوا مـن

أهل الزفاية في ا ُوِّكل اليه من أع ال ،ويـُتَ َخيـُرو َن من أهل التقوى والقوة.

الم ــادة  - 53للـ ـوايل ــالحية احلزـ ـ واإلشـ ـراأ عل ــى أع ــال ال ــدوائر يف
واليته نيابة عن اخلليفة ،فله يد الصالحيات يف واليتـه عـدا املاليـة والقضـاء واجلـيش،
فله اإلمارة على أهل واليته ،والنظر يف يد ما يتعل

ا .اال أن الشررة توضـد حتـت

امارته من حي التنفيذ ال من حي اإلدارة.
المــادة  - 55ال جيـ علــى الـوايل مطالعــة اخلليفـة ــا أمضــاه يف ع لــه علــى
مقتضى امارته اال على وجه االختيار ،فإذا حدث انشاء جديد غري معهود وقفه علـى
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مطالعة اخلليفة ،ا ع ل ا أمر به .فإن خاأ فماد األمر باالنتظار قام باألمر وارلد
اخلليفة وجوباً على األمر وعلى سب عدم مطالعته قبل القيام بع له.
المـ ـ ــادة  - 56يز ـ ــون يف ك ـ ــل والي ـ ــة جمل ـ ــس منتخ ـ ـ ـ م ـ ــن أهله ـ ــا يرأس ـ ــه
ال ـ ـ ـوايل ،وتز ـ ــون هل ـ ــذا ايفل ـ ــس ـ ــالحية املش ـ ــاركة يف ال ـ ـ ـرأي يف الش ـ ــؤون اإلداري ـ ــة ال
يف شؤون احلز  ،ويزون ل رض :
األول تق ــدم املعلوم ــات الالزم ــة لل ـوايل ع ــن واق ــد الوالي ــة واحتياجاهت ــا ،واب ــداء
الرأي يف ذلك.
وال اين إل هار الرضا أو الشزوى من حز الوايل هل .
ورأي ايفلس يف األول غري مل م ،ولزـن رأيـه يف ال ـاين ملـ م ،فـإذا شـزا ايفلـس
الوايل يع ل.
المادة  - 54ينب ي أن ال تطول مدة والية الشخص الواحد على الوالية بل
يعفى من واليته عليها كل ا رؤي له ترك يف البلد ،أو افتنت الناس به.
المادة  - 58ال يـُنـ َق ُل الوايل من والية اىل والية ،ألن توليته اددة املزان،
ولزن يـُع َفى ويوىل ثانية.

المــادة  - 59يـُع ـَ ُل ال ـوايل اذا رأى اخلليفــة ع لــه ،أو اذا أ هــر جملــس األمــة

عــدم الرضــى منــه ،أو اذا أ هــر جملــس واليتــه المــخب منــه .وع لــه امنــا جيــري مــن قبــل
اخلليفة.
المـــادة  - 61عل ــى اخلليف ــة أن يتح ــرى أع ــال ال ــوالة ،وأن يز ــون ش ــديد
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املراقبــة هل ـ  ،وأن يع ـ م ــن ين ــو عن ــه للزش ــف ع ــن أح ـواهل  ،والتفت ــيش عل ـيه وأن
جي عه أو قم اً منه ب احل واآلخر ،وأن يص ي اىل شزاوى الرعية منه .

أمير الجهـاد :دائرة الحربية  -الجيش
المــادة  - 63تـت ـوىل دائ ـرة احلـربي ـة يــد الشــؤون املتعلقــة بالق ـوات املمـلح ـة
من جيش وشررة ومعدات ومه ات وعتاد وما ش ـاكل ذلـك .ومـن كليـات عم ـزرية،
وبع ات عمزرية ،وكل ما يل م من ال قافة اإلسالمية ،وال قافة العامة للجيش ،وكـل مـا
يتعل باحلر واإلعداد هلا ،ورئيس هذه الدائرة يم ى (أمري اجلهاد).
المادة  - 62اجلهـاد فرض على املمـل  ،والتـدري علـى اجلـنــدية اجبـاري
فزــل رجــل ممــل يبلــغ اخلاممــة عشــرة مــن عـ ـره فــرض عليــه أن يتــدر علــى اجلنديــة
استعداداً للجهاد ،وأما التجنيد فهو فرض على الزفاية.
المادة  - 63اجليش قم ان قم احتياري ،وه

يد القـادرين علـى محـل

المــالح مــن املمــل  .وقم ـ دائ ـ يف اجلنديــة صــص هل ـ روات ـ يف مي انيــة الدولــة
كاملو ف .
المادة  - 63جتعل للجيش ألوية ورايات واخلليفة هو الذي يعقـد اللـواء ملـن
يوليه على اجليش ،أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.
المادة  - 65اخلليفة هو قائد اجليش ،وهو الذي يع رئـيس األركـان ،وهـو
الذي يع لزل لواء أمرياً ولزل فرقة قائداً .أما باقي رت اجليش فيعينه قواده وأمراء
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ألوي ته .وأما تعي الشخص يف األركان فيزون حم درجة ثقافته احلربية ويعينه رئيس
األركان.
المادة  - 66جيـعـل اجليش كله جيشـاً واحـداً يوضـد يف معمـزرات خا ـة،

اال أنـ ــه جي ـ ـ أن توضـ ــد بعـ ــض هـ ــذه املعمـ ــزرات يف خمتلـ ــف الواليـ ــات .وبعضـ ــها يف
األمزنــة االس ـرتاتيجية ،وجيعــل بعضــها معمــزرات متنقلــة تــنقالً دائ ي ـاً ،تزــون ق ـوات
ضــاربة .وتــنظ هــذه املعمــزرات يف جم وعــات متعــددة يطل ـ علــى كــل جم وعــة منهــا
اس جيش ويوضد هلا رق فيقال اجليش األول ،اجلـيش ال الـ مـ الً ،أو تمـ ى باسـ
والية من الواليات أو ع الة من الع االت.

الم ــادة  - 64جي ـ أن يــوفر للج ــيش التعل ــي العم ــزري الع ــايل عل ــى أرف ــد
ممـتوى ،وأن يرفـد املمـتوى الفزـري لديــه بقـدر املمـتطاع ،وأن ي قـف كـل شــخص يف
اجليش ثقافة اسالمية دزنه من الوعي على اإلسالم ولو بشزل ا ايل.
المادة  - 68جي أن يزون يف كل معمزر عدد كـاأ مـن األركـان الـذين
لــديه املعرفــة العمــزرية العاليــة واخلــربة يف رس ـ اخلطــب وتوجيــه املعــارك .وأن يــوفر يف
اجليش بشزل عام هؤالء األركان بأوفر عدد ممتطاع.
المــادة  - 69جيـ أن تتــوفر لــدى اجلــيش األســلحة واملعــدات والتجـهــي ات
واللـوازم وامله ات اليت دزنه من القيام ه ته بو فه جيشاً اسالمياً.

األمـن الداخـلي
المــادة  - 41تـت ــوىل دائــرة األمــن الــداخلي ادارة كــل مــا لــه مم ــاس باألم ــن،
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ومنـد كل ما يهدد األمن الـداخلي ،وحتـفــس األمـن يف الـبالد بواسـطة الشـررة وال تلجـأ
اىل اجليش اال بأمــر مــن اخلــليفة .ورئـيس هــذه الـدائرة يمـ ى (مـدير األمـن الـداخلي).
وهلــذه الــدائرة فــروع يف الواليــات تم ـ ى ادارات األمــن الــداخلي ويم ـ ى رئــيس اإلدارة
( اح الشررة) يف الوالية.
المادة  - 43الشـررة قمـ ان :شررة اجليش وهي تتبد أمري اجلهاد أي دائـرة
احلربية ،والشررة الـيت بـ يـدي احملــاك حلفـس األمـن وهـي تتبـد دائـرة األمـن الـداخلي،
والقم ان يدربان تدريباً خا اً ب قافة خا ة دزنه ا من أداء مه اهت ا بإحمان.
المادة  - 42أبـرز مـا يهـدد األمـن الداخـلي الذي تـتـوىل دائرة األمن الداخلي
معاجلتــه هــو :الــردة ،الب ــي واحل ـرابة ،االعتــداء علــى أم ـوال النــاس ،التعـ ّدي علــى أنفــس

الريَ الذين يتجممون للزفار احملارب .
الناس وأعراضه  ،التعامل مد أهل ِّ

دائرة الخـارجية
المادة  - 43تتوىل دائرة اخلارجية يد الشوون اخلارجية املتعلقة بعالقة دولـة
اخلالف ـ ــة بال ـ ــدول األجنبي ـ ــة سـ ـ ـواء أكان ـ ــت تتعل ـ ـ ـ بالناحي ـ ــة المياس ـ ــية ،أم ب ـ ــالنواحي
االقتصادية والصناعية وال راعية والتجارية ،أم املوا الت الربيدية والملزية والالسلزية،
وحنوها.

دائـرة الصنـاعـة
المــادة  - 43دائــرة الصــناعة هــي الــدائرة الــيت تتــوىل يــد الشــؤون املتعلقــة
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بالص ــناعة سـ ـواء أكان ــت ــناعة ثقيل ــة كص ــناعة احملرك ــات واآلالت ،و ــناعة هياك ــل
املركب ــات ،و ــناعة امل ـواد والص ــناعات اإللزرتوني ــة .أم كان ــت ــناعة خفيف ــة ،وسـ ـواء
أكانت املصاند هي من نوع امللزية العامة أم من املصاند اليت تدخل يف امللزية الفردية
وهلــا عالقــة بالصــناعة احلربيــة ،واملصــاند بأنواعهــا جي ـ أن تقــام علــى أســاس المياســة
احلربية.

القضـاء
المــادة  - 45القضــاء هــو اإلخبــار بــاحلز علــى ســبيل اإللـ ام ،وهــو يفصــل
اخلصومات بـ النـاس ،أو مينـد مـا يضـر حـ اجل اعـة ،أو يرفـد الن ـ اع الواقـد بـ النـاس
وأي شخص ممن هو يف جهاز احلز  ،حزاماً أو مو ف  ،خليفةً أو َمن دونه.
المادة  - 46يع اخلليفة قاضياً للقضاة من الرجال البال
اململ العـقـالء العدول من أهـل الفقه ،واذا أعطاه اخلليفة الحية تعي قاضي
األحرار

املظاال وع له ،وبالتايل الحية القضاء يف املظاال ،فيج أن يزون جمتهداً .وتزون له

الحية تعي القضاة وتأديبه وع هل ض ن األنظ ة اإلدارية ،أما باقي مو في

احملاك ف ربورون دير الدائرة اليت تتوىل ادارة شؤون احملاك .
المـادة  - 44القضـاة ثالثـة :أحـده القاضـي ،وهـو الـذي يتـوىل الفصــل يف
اخلصومات ما ب الناس يف املعامالت والعقوبات .وال اين احملـتـمـ  ،وهـو الذي يتوىل
الفصل يف املخالفات اليت تضر ح اجل اعة .وال ال قاضي املظاال ،وهو الذي يتوىل
رفد النـ اع الواقد ب الناس والدولة.
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المــادة  - 48يشــرتط فــي ن يتــوىل القضــاء أن يزــون ممــل اً ،ح ـراً ،بال ـاً،
عاقالً ،عدالً ،فقيهاً ،مـدركاً لتن ـ يل األحزـام علـى الوقـائد .ويشـرتط فـي ن يتـوىل قضـاء
املظاال زيادة على هذه الشروط أن يزون رجالً وأن يزون جمتهداً.

المـادة  - 49جيــوز أن يـُ َقل َـد القاضــي واحملتمـ وقاضــي املظـاال تقليــداً عامـاً
يف القض ــاء ي ــد القض ــايا يف ي ــد ال ــبالد ،وجي ــوز أن يـُ َقل ــدوا تقلي ــداً خا ـاً باملز ــان

وبأنواع القضايا.

المــادة  - 81ال جيــوز أن تتــألف احملز ــة اال مــن قــاض واحــد لــه ــالحية
الفص ــل يف القض ــاء ،وجي ــوز أن يز ــون مع ــه ق ــاض مخ ــر أو أك ــر ،ولز ــن ليم ــت هلـ ـ
الحية احلز وامنا هل

الحية االستشارة واعطاء الرأي ،ورأيه غري مل م له.

الم ــادة  - 83ال جي ــوز أن يقض ــي القاض ــي اال يف جمل ــس قض ــاء ،وال تُعتَ ــرب

البينة والي

اال يف جملس القضاء.

المــادة  - 82جي ــوز أن تـتـع ــدد درج ــات احملـاكـ ـ بالنـمـب ــة ألنـ ـواع القـضـاي ــا،
ص بعض القضاة بأقضية معينة اىل حد مع  ،وأن يوكل أمر غري هـذه
فيجـوز أن ُُيَص َ
القضايا اىل ااك أخرى.

الم ــادة  - 83ال توج ــد ا ــاك اس ــتوناأ ،وال ا ــاك دييـ ـ  ،فالقض ــاء م ــن
حي ـ البــت يف القضــية درجــة واحــدة ،فــإذا نط ـ القاضــي بــاحلز فحز ــه نافــذ ،وال
ينقضه حز قاض مخـر مطلقـاً االّ اذا حزـ ب ـري اإلسـالم ،أو خـالف نصـاً قطعيـاً يف

الزتا أو المنة أو ا اع الصحابة ،أو تب أنه حز حز اً خمالفاً حلقيقة الواقد.
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المــادة  - 83احملتـم ـ هــو القاضــي الــذي ينظــر يف كافــة القـضــايا الــيت هــي
حقو عامة وال يوجد فيها مدع ،على أن ال تزون داخلة يف احلدود واجلنايات.
المادة  - 85ميلك احملتم احلز يف املخالفة فـور العلـ

ـا يف أي مزـان

وجيعــل حتــت يــده عــدد مــن الشــررة لتنفيــذ أوامــره ،وينفــذ
دون حاجــة يفلــس قضــاءُ ،

حز ه يف احلال.

المــادة  - 86لل حتم ـ احل ـ يف أن ُيتــار نواب ـاً عنــه تتــوفر فــيه شــروط

احملتمـ  ،يـوزعه يف اجلهـات املختلفـة ،وتزـون هلـؤالء النـوا

ـالحية القيـام بو يفــة

احلمبة يف املنطقة أو احمللة اليت عينت هل يف القضايا اليت فوضوا فيها.
المــادة  - 84قاضــي املظــاال هــو قــاض ينصـ لرفــد كــل َمظلِ َ ــة حتصــل مــن

الدولــة علــى أي شــخص يعــيش حتــت ســلطان الدولــة ،سـواء أكــان مــن رعاياهــا أم مــن
غـ ــريه  ،وس ـ ـواء حصـ ــلت هـ ــذه املظل ـ ــة مـ ــن اخلليفـ ــة أم ممـ ــن هـ ــو دونـ ــه مـ ــن احلزـ ــام
واملو ف .
الم ــادة  - 88يُعـ ـ قاض ــي املظ ــاال م ــن قِبَ ــل اخلليف ــة ،أو م ــن قب ــل قاض ــي
القضاة ،أما ااسـبته وتأديبـه وع لـه فيزـون مـن قبـل اخلليفـة أو مـن قبـل قاضـي القضـاة
اذا أعطــاه اخلليفــة ــالحية ذلــك .االّ أنــه ال يصــح ع لــه أثنــاء قيامــه بـالنظر يف مظلِ ــة
علـى اخلليفــة ،أو معــاون التفـويض ،أو قاضــي القضــاة املـذكور ،وتزــون ــالحية العـ ل

يف هذه احلاالت حملز ة املظاال.
المادة  - 89ال حيصر قاضي املظاال بشخص واحد أو أك ر ،بل للخليفة
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أن يع عدداً من قضاة املظاال حم ما حيتاج رفد املظاال مه ا بلغ عدده  .ولزن
عند مباشرة القضاء ال تزون الحية احلز اال لقاض واحد ليس غري ،وجيوز أن

جيلس معه عدد من قضاة املظاال أثناء جلمة القضاء ،ولزن تزون هل

الحية

االستشارة ليس غري ،وهو غري مل م باألخذ برأيه .
المادة  - 91حملز ة املظاال ح ع ل أي حاك أو مو ف يف الدولة ،ك ا
هلا ح ع ل اخلليفة ،وذلك اذا اقتضت ازالة املظل ة هذا الع ل.
المادة  - 93دلك از ة املظاال الحية النظـر يف أيـة مظل ـة مـن املظـاال
سـواء أكانــت متعلقــة بأشــخا

مــن جهــاز الدولــة ،أم متعلقــة خالفــة اخلليفــة (رئــيس

الدولة) ألحزام الشرع ،أم متعلقة عى نص من نصو التشريد يف الدستور والقانون
وس ــائر األحز ــام الش ــرعية ض ـ ـ ن تب ـ ـ رئ ــيس الدول ــة ،أم متعلق ــة بف ــرض ض ـ ـريبة م ــن
الضرائ  ،أم غري ذلك.
المـ ـ ـ ــادة  - 92ال يش ـ ـ ــرتط يف قض ـ ـ ــاء املظ ـ ـ ــاال جمل ـ ـ ــس قض ـ ـ ــاء ،وال دع ـ ـ ــوة
امل ـ ــدعى علي ـ ــه ،وال وج ـ ــود م ـ ــدع ،ب ـ ــل هل ـ ــا حـ ـ ـ النظ ـ ــر يف املظل ـ ــة ول ـ ــو ال ي ـ ــدع ـ ــا
أحد.
المــادة  - 93لز ــل انم ــان احل ـ يف أن يوكــل عنــه يف اخلصــومة ويف الدف ــاع
من يشاء سواء أكان ممل اً أم غـري ممـل رجـالً كـان أم ام ـرأة .وال فــر يف ذلـك بـ

الوكيــل واملـوِّك ــل .وجي ــوز للوكيــل أن يوكــل بــأجر ويمــتح األجــرة عل ـى املوِّكــل حم ـ
تراضيه ا.
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المـــادة  - 93جي ــوز للش ــخص ال ــذي ميل ــك ــالحيات يف أي ع ــل م ــن
األع ــال اخلا ــة كالو ــي وال ــويل ،أو األع ــال العام ــة كاخلليف ــة واحل ــاك واملو ــف،
وكقاض ــي املظ ــاال واحملتمـ ـ  ،أن يق ــي مقام ــه يف ــالحياته وك ــيالً عن ــه يف اخلص ــومة

والدفاع فقب باعتبار كونـه و ـياً أو وليـاً أو خليفـة (رئـيس دولـة) أو حاك ـاً أو مو فـاً
أو قاضي مظاال أو اتمباً .وال فر يف ذلك ب أن يزون مدعياً أو مدعى عليه.
المــادة  - 95العقــود واملعــامالت واألقضــية الــيت أبرمــت وانتهــى تنفيــذها قبــل
قيام اخلالفة ،ال ينقضها قضاء اخلالفة وال حيركها من جديد اال اذا كانت القضية:
أ  -هلا أثر ممت ر خمالف لإلسالم فتحرك من جديد على الوجو .
– أو كانت تتعل بأذى اإلسالم واململ

الذي أوقعـه احلزـام المـابقون

وأتباعه  ،فيجوز للخليفة حتريك هذه القضايا من جديد.
ج -أو كانت تتعل

ال م صو قائ بيد غا به.

الجهـاز اإلداري
المـ ـادة  - 96ادارة ش ــؤون الدول ــة ومص ــاحل الن ــاس تتواله ــا مص ــاحل ودوائ ــر
وادارات ،تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصاحل الناس.
المادة  - 94سياسة ادارة املصاحل والدوائر واإلدارات تقوم على البمارة يف
النظام واإلسراع يف اجناز األع ال ،والزفاية في ن يتولون اإلدارة.
المــادة  - 98لزــل مــن حي ــل التابعيــة ،وتتــوفر فيــه الزفايــة رج ـالً كــان أو

امرأة ،ممل اً كان أو غري ممل  ،أن يـُ َع َ مديراً ألية مصلحة من املصاحل ،أو أية دائرة
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أو ادارة ،وأن يزون مو فاً فيها.
المادة  - 99يـُ َعـ ُ لزـل مصـلحة مـدير عـام ولزـل دائـرة وادارة مـدير يتـوىل
ادارهتا ،ويزون ممؤوالً عنها مباشـرة ،ويزـون هـؤالء املـديرون ممـؤول أمـام مـن يتـوىل

اإلدارة العليــا ملصــاحله  ،أو دوائــره أو اداراهت ـ مــن حي ـ ع له ـ  ،وممــؤول أمــام
الوايل والعامل من حي التقيد باألحزام واألنظ ة العامة.
المــادة  - 311املــديرون يف يــد املصــاحل والــدوائر واإلدارات ال يـُعَلُــو َن اال

لمب ض ن األنظ ة اإلدارية ،ولزن جيوز نـَقلُ ُه مـن ع ـل اىل مخـر ،وجيـوز تـوقيفه
عــن الع ــل ،ويزــون تعييــنه ونقله ـ وتــوقيفه وتــأديبه وع ـ هل مــن قبــل مــن يتــوىل
اإلدارة العليا ملصاحله  ،أو دوائره  ،أو اداراهت .
الم ـ ــادة  - 313املو فـ ــون غ ـ ــري امل ـ ــديرين ي ـ ــت تعيي ـ ــنه ونقله ـ ـ وت ـ ــوقيفه
وتأديبه وع هل من قبل من يتوىل اإلدارة العليا ملصاحله أو دوائره أو اداراهت .

بيت المال
الم ــادة  - 312بي ــت امل ــال دائ ــرة تت ــوىل الـ ـواردات والنفق ــات وفـ ـ األحز ــام
الشــرعية مــن حيـ

عهــا وحفظهــا وانفاقهــا .ويمـ ى رئــيس دائــرة بيــت املـال (خــازن

بيت املال) ،ويتبد هذه الـدائرة ادارات يف الواليـات ويمـ ى رئـيس كـل ادارة ( ـاح
بيت املال).
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اإلعالم
المــادة  - 313جهــاز اإلعــالم دائــرة تتــوىل وضــد المياســة اإلعالميــة للدولــة
خلدمــة مصــلحة اإلســالم واملمــل  ،وتنفيــذها ،يف الــداخل لبنــاء جمت ــد اســالمي قــوي
مت اســك ،ينف ـي خب ــه وينصــد ريبــه ،ويف اخلــارج :لعــرض اإلســالم يف المــل واحلــر
عرض ـاً يب ـ عظ ــة اإلســالم وعدلــه وقــوة جنــده ،ويب ـ فمــاد النظــام الوضــعي و ل ــه
وه ال جنده.

المــادة  - 313ال حتتــاج وســائل اإلعــالم الــيت حي ــل أ ــحا ا تابعيــة الدولــة
اىل ترخيص ،بل فقب اىل (عل وخرب) يرسل اىل دائرة اإلعالم ،يُعل الدائرة عن وسيلة
اإلعالم اليت أنشوت .ويزون اح وسيلة اإلعالم وارروهـا ممـوول عـن كـل مـادة
وحياسبون على أية خمالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
اعالمية ينشرو ا َ

األمـة (الشورى والمحاسبة)
مجـلس ّ
المــادة  - 315األشـخ ــا
اخلليفة ه جملس األمة ،واألشخا
وجيوز ل ري اململ

الــذين مي لــون املم ـل

يف ال ـرأي لريجــد الــيه

الذين مي لون أهل الواليات ه جمالس الواليات.

أن يزونوا يف جملس األمة من أجل الشزوى من ل احلزام ،أو

من اساءة تطبي أحزام اإلسالم.
ـخـ ُ أعضاء جملس الوالية انتخاباً مباشراً من أهل الواليـة
المادة  -316يـُنـتَ َ
وحيـدد عـدد أعضاء جمالس الواليات بنمبة عدد سزان كل والية يف الدولة.
املعنيةُ ،
ويُنتخ أعضاء جملس األمة انتخاباً مباشراً من قبل جمالس الواليات .ويزون بدءُ مدة
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جملس األمة وانتهاؤها هو نفمه بدءَ مدة جمالس الواليات وانتهاءها.
المادة  - 314لزل من حي ل التابعية اذا كان بال اً عاقالً احل يف أن
يزون عضواً يف جملس األمة ويف جملس الوالية ،رجالً كان أو امرأة ممل اً كان أو غري

ممل  ،اال أن عضوية غري اململ قا رة على ا هار الشزوى من ل احلزام ،أو

من اساءة تطبي اإلسالم.
المادة  - 318الشورى واملشورة هي أخذ الرأي مطلقاً ،وهي غري مل مة يف

التش ـريد ،والتعريــف ،واألمــور الفزـ ـرية كزش ــف احلقــائ  ،ويف األمــور الفنيــة والعل يــة،
وتزون ُمل َِمةً عند استشارة اخلليفة يف كل ما هو من األمور الع لية ،واألع ال الـيت ال
حتتاج اىل د وانعام نظر.

المادة  - 319الشورى ح لل مل

فحم  .وال ح ل ري اململ

الشورى ،وأما ابداء الرأي فإنه جيوز جل يد أفراد الرعية ممل

يف

وغري ممل .

المادة  - 331املمائل اليت تزون فيها الشورى مل مةً عند استشارة اخلليفـة

يؤخــذ فيهــا ب ـرأي األك ريــة ب ــض النظــر عــن كونــه ـواباً أو خطــأ .أمــا مــا عــداها ممــا
يدخل حتت الشـورى غـري املل مـة فيتحـرى فيهـا عـن الصـوا ب ـض النظـر عـن األك ريـة

أو األقلية.
المادة  - 333يفلس األمة الحيات مخس هي:
( - 3أ) :استش ــارة اخلليف ــة ل ــه واش ــارته عل ــى اخلليف ــة يف األع ــال واألم ــور
الع لية املتعلقة برعاية الشؤون يف المياسة الداخلية مما ال حتتاج اىل د فزري ع ي
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وانعــام نظــر م ــل شــوون احلزـ  ،والتعلــي  ،والصــحة ،واالقتصــاد ،والتجــارة ،والصــناعة،
وال راعة ،وأم اهلا ،ويزون رأيه فيها مل ماً.
ِ
وانعام نظر ،واألمور اليت
حتتاج اىل د ع ي
األمور الفزريةُ اليت ُ
( ) :أما ُ
األمور الفنيةُ والعل يةُ ،وكذلك املالية واجليش والمياسـة اخلارجيـة،
حتتاج خربة ودراية ،و ُ

فإن للخليفة أن يرجد لل جلس الستشارته فيها والوقوأ على رأيه ،ورأي ايفلس فيها

غري مل م.
 - 0للخليف ــة أن حيي ــل لل جل ــس األحز ــام والقـ ـوان ال ــيت يري ــد أن يتبناه ــا،
ولل مــل

مــن أعضــائه حـ مناقشــتها وبيــان وجــه الصـوا واخلطــأ فيهــا فــإن اختلفـوا

مـد اخلليفــة يف رريقـة التبـ مـن األ ــول الشــرعية املتبنـاة يف الدولــة ،فـإن الفصــل يرجــد
اىل از ة املظاال ،ورأي احملز ة يف ذلك مل م.
 - 1لل جلس احل يف ااسبة اخلليفة على يد األع ال اليت حتصل بالفعل
يف الدولة سواء أكانـت مـن األمـور الداخليـة أم اخلارجيـة أم املاليـة أم اجلـيش أم غريهـا،
ورأي ايفلس مل م في ا كان رأي األك رية فيه مل ماً ،وغري مل م في ا كـان رأي األك ريـة
فيه غري مل م.

وان اختلـف ايفلــس مــد اخلليفــة علــى ع ـل قــد مت بالفعــل مــن الناحيــة الشــرعية
للبت فيه من حي الشـرعية وعـدمها ،ورأي احملز ـة فيـه
فَـيُـر َج ُد فيه اىل از ة املظاال ّ
مل م.

 - 4لل جل ــس احلـ ـ يف ا ه ــار ع ــدم الرض ــا م ــن املع ــاون وال ــوالة والع ــال
ويزــون رأيــه يف ذلــك مل م ـاً ،وعلــى اخلليفــة ع ـ هل يف احلــال .واذا تعــارض رأي جملــس

األمة مد رأي جملس الوالية املعنية يف الرضـا أو الشـزوى مـن الـوالة والع ـال فـإن لـرأي
جملس الوالية األولوية يف ذلك.
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 - 1لل مل

من أعضـائه حـ حصـر املرشـح للخالفـة مـن الـذين قـررت

از ــة املظــاال تــوفر شــروط االنعقــاد فــيه ورأي أك ـريته يف ذلــك مل ـ م ،فــال يصــح
االنتخا اال من الذين حصره ايفلس.
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النظـام االجتمـاعي
الم ــادة  - 332األ ــل يف املـ ـرأة أ ــا أم ورب ــة بي ــت وه ــي ع ــرض جيـ ـ أن
يصان.
المـ ــادة  - 333األ ــل أن ينفص ــل الرج ــال ع ــن النم ــاء وال جيت ع ــون اال
حلاجة يقرها الشرع ،ويقر االجت اع من أجلها كاحلج والبيد.
ض عليهـا مـا
المادة  - 333تـُعطى املرأة ما يـُعطى الرجل من احلقو  ،ويـُفَر ُ

ض علي ــه م ــن الواجبــات اال م ــا خص ــها اإلســالم ب ــه ،أو خ ــص الرجــل ب ــه باألدل ــة
يـُفـ َـر ُ
الش ـ ــرعية ،فله ـ ــا احل ـ ـ ـ يف أن ت ـ ـ ـ اول التجـ ـ ــارة وال راع ـ ــة والص ـ ــناعة وأن تت ـ ــوىل العقـ ـ ــود
واملعامالت .وأن دلك كل أنـواع امللـك .وأن تن ـي أمواهلـا بنفمـها وب ريهـا ،وأن تباشـر
يد شؤون احلياة بنفمها.
المادة  -335جيوز لل رأة أن تـُ َع َ يف و ائف الدولة ،ويف منا
القضاء ما عدا قضاء املظاال ،وأن تنتخ أعضاء جملس األمة وأن تزون عضواً فيه،
وأن تشرتك يف انتخا اخلليفة ومبايعته.
المادة  - 336ال جيوز أن تتوىل املـرأة احلزـ  ،فـال تزـون خليفـة وال معاونـاً
وال والي ـاً وال ع ــامالً وال تباش ــر أي ع ــل يعت ــرب م ــن احلز ـ  ،وك ــذلك ال تز ــون قاض ــي

قضاة ،وال قاضياً يف از ة املظاال ،وال أمري جهاد.
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المادة  -334املرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة خا ة .ففي احلياة
العامة جيوز أن تعيش مد النماء والرجال احملارم والرجال األجان على أن ال يظهر
منها اال وجهها وكفاها ،غري متربجة وال متب ّذلة .وأما يف احلياة اخلا ة فال جيوز أن
تعيش اال مد النماء أو مد اارمها وال جيوز أن تعيش مد الرجال األجان  .ويف كلتا
احليات تتقيد

يد أحزام الشرع.

الم ــادة  - 338دن ــد اخلل ــوة ب ــري ا ــرم ،ومين ــد الت ــربج وكش ــف الع ــورة أم ــام
األجان .
المــادة  - 339مينــد كــل مــن الرجــل واملـرأة مــن مباشــرة أي ع ــل فيــه خطــر
على األخال  ،أو فماد يف ايفت د.
الم ـ ــادة  - 321احلي ـ ــاة ال وجي ـ ــة حي ـ ــاة ار ونـ ــان ،وعش ـ ــرة ال ـ ـ وج عش ـ ــرة
ــحبة .وقوام ــة ال ـ وج عل ــى ال وج ــة قوام ــة رعاي ــة ال قوام ــة حز ـ وق ــد فرض ــت عليه ــا
الطاعة ،وفرض عليه نفقتها حم املعروأ مل لها.
المادة  - 323يتعاون ال وجان يف القيام بأع ـال البيـت تعاونـاً تامـاً ،وعلـى

ال وج أن يقوم

يد األع ال اليت يقام ا خارج البيت ،وعلى ال وجة أن تقوم

يد

األع ــال الــيت يقــام ــا داخــل البيــت حم ـ اســتطاعتها .وعليــه أن حيضــر هلــا خــداماً
بالقدر الذي يزفي لقضاء احلاجات اليت ال تمتطيد القيام ا.
الم ــادة  - 322كفالــة الص ـ ار واج ـ عل ــى امل ـرأة وح ـ هل ــا س ـواء أكان ــت
ممل ة أم غري ممل ة ما دام الص ري اتاجاً اىل هذه الزفالة .فإن است ى عنها ينظر،
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فإن كانت احلاضنة والويل ممل

ُخيِّـَر الص ري يف اإلقامة مد من يريـد ف ـن ُيتـاره لـه

أن ينضـ اليــه سـواء أكــان الرجــل أم املـرأة ،وال فــر يف الصـ ري بـ أن يزــون ذكـراً أو
أن ى .أما ان كان أحدمها غري ممل فال ُيري بينه ا بل يُض اىل اململ منه ا.
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النظـام االقتصادي
الم ـ ــادة  - 323سياس ـ ــة االقتص ـ ــاد ه ـ ــي النظ ـ ــرة اىل م ـ ــا جيـ ـ ـ أن يز ـ ــون
عليـ ــه ايفت ـ ــد عنـ ــد النظـ ــرة اىل اشـ ــباع احلاجـ ــات فَـيُج َـع ـ ـ ُـل مـ ــا جي ـ ـ أن يزـ ــون عليـ ــه

ايفت د أساساً إلشباع احلاجات.

المــادة  - 323املشــزلة االقتصــادية هــي توزيــد األم ـوال واملنــافد علــى يــد
أفراد الرعية ودزينه من االنتفاع ا بت زينه من حيازهتا ومن المعي هلا.
الم ــادة  - 325جي ـ أن يُض ـ َ َن اش ــباع يــد احلاجــات األساســية جل ي ــد

األفـراد فــرداً فــرداً اشــباعاً كلي ـاً .وأن يُضـ َ َن دز ـ كــل فــرد مــنه مــن اشــباع احلاجــات
الز الية على أرفد ممتوى ممتطاع.

المادة  - 326املال ه وحده وهو الذي استخلف بـ اإلنمـان فيـه فصـار
هلـ

ــذا االسـتخالأ العــام حـ ملزيتـه ،وهــو الـذي أذن للفــرد ديازتــه فصـار لــه ــذا

اإلذن اخلا

ملزيته بالفعل.

الم ـ ـ ــادة  - 324امللزي ـ ـ ــة ثالث ـ ـ ــة أن ـ ـ ـواع :ملزي ـ ـ ــة فردي ـ ـ ــة ،وملزي ـ ـ ــة عام ـ ـ ــة،
وملزية الدولة.
المــادة  - 328امللـزــية الفــردية هــي حز ـ شــرعي مقــدر بــالع أو املنفـع ــة
يقـتـضي دز من يضاأ اليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
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المـ ــادة  - 329امللز ـ ــية العام ــة هـ ــي اذن الش ــارع للج اع ــة باالشـ ـ ـرتاك يف
االنـتـفـاع بالعـ .
المــادة  - 331كــل مــال مصــرفه موقــوأ علــى رأي اخلليفــة واجتهــاده يعتــرب
ملزاً للدولة ،كأموال الضرائ واخلراج واجل ية.
المـ ــادة  - 333امللزيـ ــة الفرديـ ــة يف األم ـ ـوال املنقولـ ــة وغـ ــري املنقولـ ــة مقيـ ــدة
باألسبا الشرعية اخل مة وهي:
أ  -الع ل.
 اإلرث.ج  -احلاجة اىل املال ألجل احلياة.
د  -اعطاء الدولة من أمواهلا للرعية.
هـ  -األمـوال الـيت يـأخـذهـا األفـراد دون مقابل مال أو جهد.
المــادة  - 332التصــرأ بامللزيــة ُم َقي ـ إد بــإذن الشــارع ،س ـواء أكــان تصــرفاً
أ وال ــرتأ والتقت ــري ،وُدنَ ـ ُـد الش ــركات
باإلنف ــا أم تص ــرفاً بتن ي ــة املل ــك .فَـيُ نَ ـ ُـد الم ـ َـر ُ
الرأمساليــة واجل عي ــات التعاونيــة وس ــائر املع ــامالت املخالفــة للش ــرع ،ومينــد الرب ــا وال ـ

الفاحش واالحتزار والق ار وما شابه ذلك.
المــادة  - 333األرض العش ـرية هــي الــيت أســل أهلهــا عليهــا وأرض ج يــرة
الع ــر  ،واألرض اخلراجي ــة ه ــي ال ــيت فتح ــت حربـ ـاً أو ــلحاً م ــا ع ــدا ج ي ــرة الع ــر ،
واألرض العش ـرية ميل ــك األفـ ـراد رقبته ــا ومنفعته ــا .وأم ــا األرض اخلراجي ــة فرقبته ــا مل ــك
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للدولة ومنفعتها ميلزها األفراد ،وحي لزل فـرد تبـادل األرض العشـرية ،ومنفعـة األرض
اخلراجية بالعقود الشرعية وتورث عنه كمائر األموال.
المــادة  - 333األرض امل ـوات دلــك باإلحيــاء والتحجــري ،وأمــا غــري امل ـوات
فال دلك اال بمب شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع.
المــادة  - 335مينــد تــأجري األرض لل راعــة مطلقـاً سـواء أكانــت خراجيــة أم

عشرية ،ك ا دند امل ارعة ،أما املماقاة فجائ ة مطلقاً.

المادة  - 336جيرب كـل مـن ملـك أرضـاً علـى اسـت الهلا ويعطـى احملتـاج مـن

بيت املال ما ميزنه من هـذا االسـت الل .وكـل مـن يه ـل األرض ثـالث سـن مـن غـري
است الل تؤخذ منه وتعطى ل ريه.
المادة  - 334تتحق امللزية العامة يف ثالثة أشياء هي:
أ  -كل ما هو من مراف اجل اعة كماحات البلد.
 املعادن اليت ال تنقطد ك نابد البرتول.ج  -األشياء اليت ربيعتها دند اختصا

الفرد ديازهتا كاأل ار.

المــادة  - 338املصــند مــن حي ـ هــو مــن األمــالك الفرديــة اال أن املصــند
يأخذ حز املادة اليت يصنعها .فإن كانت املادة من األمالك الفردية كان املصند ملزاً
فرديـاً ك صــاند النمــيج .وان كانــت املــادة مــن األمــالك العامــة كــان املصــند ملزـاً عامـاً

ك صاند استخراج احلديد.
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حتول ملزيـة فرديـة اىل ملزيـة عامـة ،ألن
المادة  - 339ال جيوز للدولة أن ّ

امللزية العامة ثابتة يف ربيعة املال و فته ال برأي الدولة.

المــادة  - 331لزــل فــرد مــن أف ـراد األمــة ح ـ االنتفــاع ــا هــو داخــل يف
امللزية العامة ،وال جيوز للدولة أن تأذن ألحد دون بـاقي الرعيـة لزيـة األمـالك العامـة
أو است الهلا.
المادة  - 333جيوز للدولة أن حت ـي مـن األرض املـوات وممـا هـو داخـل يف
امللزية العامة ألية مصلحة تراها من مصاحل الرعية.
المادة  - 332ميند كنـ املال ولو أخرجت زكاته.
المــادة  - 333جتــل الكــاة مــن املمــل  ،وتؤخــذ علــى األم ـوال الــيت ع ـ
الشرع األخذ منها مـن نقـد وعـروض جتـارة ومـواو وحبـو  .وال تؤخـذ مـن غـري مـا ورد
الشــرع بــه .وتؤخــذ مــن كــل مالــك س ـواء أكــان مزلف ـاً كالبــالغ العاقــل أم غــري مزلــف
كالصــو وايفنــون ،وتوضــد يف بــا خــا

مــن بيــت املــال ،وال تصــرأ اال لواحــد أو

أك ر من األ ناأ ال انية الذين ذكره القرمن الزرم.
المادة  - 333جتل اجل ية من الـذمي  ،وتؤخـذ علـى الرجـال البـال

بقـدر

ما حيت لو ا ،وال تؤخذ على النماء وال على األوالد.
الم ــادة  - 335جي ــل اخل ـراج عل ــى األرض اخلراجي ــة بق ــدر احتـ ـ ــاهلا ،وأمـ ــا
األرض العشرية فتجل منها الكاة على الناتج الفعلي.
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المــادة  - 336تمــتوم مــن املمــل

الض ـريبة الــيت أجــاز الشــرع اســتيفاءها

لمـد نفقـات بيـت املــال ،علـى شـرط أن يزــون اسـتيفاؤها ممـا ي يــد علـى احلاجـات الــيت
جي توفريها لصاح املال باملعروأ ،وأن يراعى فيها كفايتها لمد حاجات الدولة.
المــادة  - 334كــل مــا أوج ـ الشــرع علــى األمــة القيــام بــه مــن األع ــال
وليس يف بيت املال مال للقيام به فإن وجوبـه ينتقـل علـى األمـة ،وللـدول ـة حينوـذ احل ـ
يف أن حتصله من األمة بفرض الضريبة عليها .وما ال جيـ علـى األمــة شــرعاً القيـام بـه

ال جيوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله ،فال جيـوز أن تأخـذ رسـومـاً لل ـحـاك أو
الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.

الم ــادة  - 338ملي اني ــة الدول ــة أبـ ـوا دائ ي ــة قررهت ــا أحز ــام ش ــرعية .وأم ــا
فصول املي انية واملبالغ اليت يتض نها كل فصل ،واألمور اليت صص هلا هـذه املبـالغ يف
كل فصل ،فإن ذلك موكول لرأي اخلليفة واجتهاده.
الم ـ ــادة  - 339واردات بي ـ ــت امل ـ ــال الدائ ي ـ ــة ه ـ ــي الف ـ ــيء كل ـ ــه ،واجل ي ـ ــة،
واخلراج ،ومخس الركاز ،والكاة .وتؤخذ هذه األموال دائ ياً سواء أكانت هنالك حاجة
أم ال تزن.

الم ـ ـ ـ ــادة  - 351اذا ال تز ـ ـ ـ ــف واردات بي ـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ــال الدائ ي ـ ـ ـ ــة لنفق ـ ـ ـ ــات
ض ـ ـ ـرائ  ،وجي ـ ـ ـ أن تم ـ ــري يف حتصـ ـ ــيل

الدول ـ ــة ف ـ ــإن هل ـ ــا أن حتصـ ـ ــل م ـ ــن املم ـ ــل
الضرائ على الوجه التايل:

أ  -لمــد النفقــات الواجبــة علــى بيــت املــال للفق ـراء واملمــاك وابــن المــبيل
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وللقيام بفرض اجلهاد.
 لم ــد النفق ــات الواجب ــة عل ــى بي ــت امل ــال عل ــى س ــبيل الب ــدل كنفق ــاتاملو ف وأرزا اجلند وتعويضات احلزام.
ج  -لمد النفقات الواجبة على بيت املال على وجه املصلحة واإلرفا دون
بدل كإنشاء الطرقات واستخراج املياه وبناء املماجد واملدارس واملمتشفيات.
د  -لمـ ـ ـ ــد النفقـ ـ ـ ــات الواجب ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى بيـ ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ــال علـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــه الض ـ ـ ـ ــرورة
كحادث ررأ على الرعية من جماعة أو روفان أو زل ال.
المــادة  - 353يعتــرب مــن ال ـواردات الــيت توضــد يف بيــت املــال األم ـوال الــيت
تؤخذ من اجل ارك على ث ـور الـبالد ،واألمـوال الناجتـة مـن امللزيـة العامـة أو مـن ملزيـة
الدولة ،واألموال املوروثة ع ن ال وارث له وأموال املرتدين.
المادة  - 352نفقات بيت املال مقم ة على ست جهات هي:
أ  -األ ــناأ ال انيــة الــذين يمــتحقون أم ـوال الكــاة يصــرأ هل ـ مــن بــا
الكاة.
 الفقراء واملماك وابن المبيل واجلهـاد وال ـارمون اذا ال يوجـد يف بـاأموال الكاة مال ـرأ هلـ مـن واردات بيـت املـال الدائ يـة ،واذا ال يوجـد ال يصـرأ
لل ــارم شــيء .وأمــا الفق ـراء واملمــاك وابــن المــبيل واجلهــاد فتحصــل ض ـرائ لمــد
نفقاهت ويقرتض ألجل ذلك يف حالة خوأ الفماد.
ج  -األشخا

الذين يؤدون خدمات للدولة كاملو ف واجلند واحلزام فإنه

يصرأ هل من بيت املال .واذا ال يزف مال بيت املال حتصل ضرائ يف احلال لمد
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هذه النفقات ويقرتض ألجلها يف حالة خوأ الفماد.
د  -املص ـ ـ ـ ــاحل واملراف ـ ـ ـ ـ ـ األساس ـ ـ ـ ــية كالطرق ـ ـ ـ ــات واملم ـ ـ ـ ــاجد واملمتش ـ ـ ـ ــفيات
وامل ـ ــدارس يص ـ ــرأ عليه ـ ــا م ـ ــن بي ـ ــت امل ـ ــال ،ف ـ ــإذا ال ي ـ ــف م ـ ــا يف بي ـ ــت امل ـ ــال حتص ـ ــل
ضرائ يف احلال لمد هذه النفقات.
ه ـ ـ ـ  -املص ـ ــاحل واملراف ـ ـ الز الي ـ ــة يص ـ ــرأ عليه ـ ــا م ـ ــن بي ـ ــت امل ـ ــال ،ف ـ ــإذا ال
يوجد ما يزفي هلا يف بيت املال ال يصرأ هلا وتؤجل.
و  -احلوادث الطارئة كال الزل والطوفان يصرأ عليها من بيت املال ،واذا ال
يوجد يقرتض ألجلها املال يف احلال ا يمدد من الضرائ اليت جت د.
المادة  - 353تـضـ ـن الـدولـة اجيـاد األعـ ـال لزـل مـن حي ل التابعية.
المــادة  - 353املو ـفــون عنــد األفـراد والشــركات كــاملو ف عنــد الدولــة يف
ـيد احلقو والواجبات ،وكل مـن يع ـل بـأجر هـو مو ـف مه ـا اختلـف نـوع الع ـل
أو العام ــل .واذا اختل ــف األج ــري واملم ــتأجر عل ــى األج ــرة ُحيَزـ ـ ُ أج ــر امل ــل .أم ــا اذا

اختلفوا على غريها فَـيُ َحز ُ عقد اإلجارة على حم أحزام الشرع.

الم ـ ـ ــادة  - 355جي ـ ـ ــوز أن تز ـ ـ ــون األج ـ ـ ــرة حمـ ـ ـ ـ منفع ـ ـ ــة الع ـ ـ ــل ،وأن
تزـ ــون حم ـ ـ منفع ـ ــة العام ـ ــل ،وال تز ـ ــون حم ـ ـ معلوم ـ ــات األج ـ ــري ،أو ش ـ ــهاداته
العل يـ ــة ،وال توجـ ــد ترقيـ ــات لل ـ ــو ف بـ ــل يعطـ ــون يـ ــد مـ ــا يمـ ــتحقونه مـ ــن أجـ ــر
سواء أكان على الع ل أم على العامل.
المادة  - 356تض ن الدولة نفقة من ال مال عنده وال ع ل له ،وال يوجد
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من جت عليه نفقته ،وتتوىل ايواء العج ة وذوي العاهات.
المادة  - 354تع ل الدولة على تداول املال ب الرعية وحتول دون تداولـه
ب فوة خا ة.
المادة  - 358تيمر ال ّدولة ألفراد الرعية امزانية اشـباع حاجـاهت الز اليـة

واجياد التوازن يف ايفت د حم توفر األموال لديها ،على الوجه التايل:

أ  -أن تعطــي امل ــال منق ــوالً أو غــري منق ــول م ــن أمواهلــا ال ــيت دلزه ــا يف بي ــت

املال ،ومن الفيء وما شا ه.
 أن ِتقطد من أراضيها العامرة وغـري العـامرة مـن ال ميلزـون أرضـاً كافيـة.

أمــا مــن ميلزــون أرض ـاً وال يمــت لو ا فــال تعطــيه  .وتعطــي العــاج ين عــن ال راعــة مــاالً
لتوجد لديه القدرة على ال راعة.
ج  -تقوم بمداد ديون العاج ين عن المداد من مال الكـاة ومـن الفـيء ومـا

شابه.
المــادة  - 359تش ــرأ الدولــة علــى الش ــؤون ال راعيــة واصــوالهتا َوف ـ َ مــا
تتطلبه المياس ة ال راعية اليت حتق است الل األرض على أعلى ممتوى من اإلنتاج.
المادة  - 361تشرأ الدولة على الشؤون الصناعية برمتها ،وتتوىل مباشـرة
الصناعات اليت تتعل

ا هو داخل يف امللزية العامة.

المادة  - 363التجارة اخلارجية تعترب حم تابعية التاجر ال حم منشأ
البضــاعة ،فالتجــار احلربيــون مينعــون مــن التجــارة يف بالدنــا اال بــإذن خــا
41

للتــاجر أو

لل ال .والتجار املعاهدون يعاملون حم املعاهدات اليت بيننا وبينه  ،والتجار الذين
من الرعية مينعون من اخراج ما حتتاجه البالد من املواد ومن اخراج املواد اليت من شأ ا
يتقوى ا العـدو عمـزرياً أو ـناعياً أو اقتصـادياً ،وال ُمينعـون مـن ادخـال أي مـال
أن ّ
ميلزونـ ــه .ويُمـ ــت ى م ـ ــن هـ ــذه األحز ـ ــام البلـ ــد الـ ــذي بينن ـ ــا وب ـ ـ أهل ـ ــه حـ ــر فعلي ـ ــة

«كإسرائيل» فإنه يأخذ أحزام دار احلر الفعلية يف يد العالقات معه جتارية كانت
أم غري جتارية.
المادة  - 362جل يد أفراد الرعية احل يف انشاء املختربات العـلـ ـية املتعلقة
بزافة شؤون احلياة ،وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه املختربات.
الم ـ ـ ــادة  - 363مينـ ـ ــد األف ـ ـ ـراد مـ ـ ــن ملزيـ ـ ــة املخت ـ ـ ـربات الـ ـ ــيت تنـ ـ ــتج م ـ ـ ـواد
تؤدي ملزيته هلا اىل ضرر على األمة أو على الدولة.
المادة  - 363توفر الدولة يـد اخلـدمات الصـحية جمانـاً للج يـد ،ولزنهـا

ال دند استوجار األرباء وال بيد األدوية.

المــادة  - 365مينــد اســت الل األم ـوال األجنبيــة واســت ارها يف الــبالد ك ــا
ميند منح االمتيازات ألي أجنو.
المــادة  - 366تصــدر الدولــة نقــداً خـا ـاً ــا يزــون ممــتقالً وال جيــوز أن
يرتبب بأي نقد أجنو.
المــادة  - 364نقــود الدولــة هــي الــذه والفضــة مضــروبة كانــت أو غــري
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مضــروبة .وال جي ــوز أن يزــون هل ــا نق ــد غريمهــا .وجي ــوز أن تص ــدر الدولــة ب ــدل ال ــذه
والفضــة شــيواً مخــر علــى شــرط أن يزــون لــه يف خ انــة الدولــة مــا يمــاويه مــن الــذه

والفضة .فيجوز أن تصـدر الدولـة حناسـاً أو برونـ اً أو ورقـاً أو غـري ذلـك وتضـربه بامسهـا
نقداً هلا اذا كان له مقابل يماويه داماً من الذه والفضة.

الم ــادة  - 368الص ــرأ ب ـ ع لــة الدول ــة وب ـ ع ــالت ال ــدول األخ ــرى
جـائ ـ كالصــرأ بـ ع لتهــا هــي سـواء بمـواء وجــائ أن يتفـاضــل الصــرأ بينه ــا اذا
كانــا مــن جنمـ خمتلفـ علــى شــرط أن يزــون يــداً بيــد ،وال يصــح أن يزــون نمــيوة.

ويم ح بت يري سعر الصرأ دون أي قيد ما دام اجلنمان خمتلف  ،ولزل فرد من أفراد

الرعي ــة أن يش ــرتي الع ل ــة ال ــيت يري ــدها م ــن ال ــداخل واخل ــارج وأن يش ــرتي ــا دون أي
حاجة اىل اذن ع لة أو غريه.
المادة  -369ميند فتح املصارأ منعاً باتاً ،وال يزون اال مصرأ الدولة،

وال يتعامل بالربا ويزون دائرة من دوائر بيت املال .ويقوم بإقراض األموال حم
أحزام الشرع ،وبتمهيل املعامالت املالية والنقدية.
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سـياسـة التعليم
المادة  - 341جي أن يزون األساس الـذي يقـوم عليـه مـنهج التعلـي هـو
العقيدة اإلسالمية ،فتوضـد مـواد الدراسـة ورـر التـدريس يعهـا علـى الوجـه الـذي ال
حيدث أي خروج يف التعلي عن هذا األساس.
المـــادة  - 343سياس ــة التعل ــي ه ــي تز ــوين العقلي ــة اإلس ــالمية والنفم ــية
اإلسالمية ،فتوضد يد مواد الدراسة اليت يراد تدريمها على أساس هذه المياسة.
المــادة  - 342ال ايــة مــن التعلــي هــي اجيــاد الشخصــية اإلســالمية وت ويــد
الناس بالعلوم واملعارأ املتعلقة بشؤون احليـاة .فتجعـل رـر التعـلــي علـى الوجـه الـذي
حيق هذه ال اية ودند كل رريقة تؤدي ل ري هذه ال اية.
المادة  - 343جيـ أن جتعـل حصـص العلـوم اإلسـالمية والعربيـة أسـبوعياً،
قدار حصص باقي العلوم من حي العدد ومن حي الوقت.
المادة  - 343جي أن يفر يف التعلي ب العلوم التجريبية وما هو ملح
ا كالرياضيات ،وب املعارأ ال قافية .فتدرس العلوم التجريبية وما يلحـ

ـا حمـ

احلاجة ،وال تقيّد يف أية مرحلة من مراحل التعـلـي  .أما املعارأ ال قافيـة فإ ـا تؤخـذ يف

املراحل األوىل قبل العالية َوف َ سياسة معينـة ال تتنـاقض مـد أفزـار اإلسـالم وأحزامـه.
وأمـا يف املرحلـة العـالــية فتـؤخــذ هـذه املعــارأ ك ـا يؤخـذ العلـ علـى شـرط أن ال تــؤدي
اىل أي خروج عن سياسة التعلي وغايته.
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المادة  - 345جيـ تعلـي ال قافـة اإلسـالمية يف يـد مراحـل التعلـي  ،وأن
ُيصص يف املرحلـة العاليـة فـروع ملختلـف املعـارأ اإلسـالمية ك ـا ُيصـص فيهـا للطـ
واهلندسة والطبيعيات وما شاكلها.
المــادة  - 346الفنــون والصــناعات قــد تلح ـ بــالعل مــن ناحيــة كــالفنون
التجاريـة واملالحــة وال راعــة وتؤخـذ دون قيــد أو شــرط ،وقــد تلحـ بال قافــة عنــدما تتــأثر
بوجهة نظر خا ة كالتصوير والنحت فال تؤخذ اذا ناقضت وجهة نظر اإلسالم.
المادة  - 344يزـون منهـاج التعلـي واحـداً ،وال يمـ ح نهـاج غـري منهـاج

الدولــة ،وال دنــد املــدارس األهليــة مــا دامــت مقيــدة نهــاج الدولــة ،قائ ــة علــى أســاس
خطة التعلي  ،متحققاً فيها سياسة التعلي وغايتـه ،علـى أالّ يزـون التعلـي فيهـا خمتلطـاً
ب الذكور واإلناث ال يف التالميذ وال يف املعل  ،وعلى أال تص بطائفة أو دين أو
مذه أو عنصر أو لون.
المادة  - 348تعلي ما يل م لإلنمان يف معرتك احلياة فرض على الدولة أن
توفره لزل فرد ذكراً كان أو أن ى يف املرحلت االبتدائية وال انوية ،فعليها أن تـوفر ذلـك
للج ي ــد جمان ـ ـاً ،وتفم ــح جم ــال التعل ــي الع ــايل جمان ـ ـاً للج ي ــد بأقص ــى م ــا يتيم ــر م ــن
امزانيات.

الم ـادة  - 349هتيــا الدولــة املزتبــات واملخت ـربات وســائر وســائل املعرفــة يف
غري املدارس واجلامعات لت ز الذين يرغبون يف موا لة األداث يف شىت املعارأ من
فقه وأ ول فقه وحدي وتفمري ،ومن فزر ورـ وهندسـة وكي يـاء ،ومـن اخرتاعـات
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واكتش ـ ــافات وغ ـ ــري ذل ـ ــك ،ح ـ ــىت يوج ـ ــد يف األم ـ ــة حش ـ ــد مـ ـ ـن ايفته ـ ــدين واملب ـ ــدع
واملخرتع .
المــادة  - 381مينــد اســت الل التــأليف للتعلــي يف يــد مراحلــه وال ميلــك
أحـد مؤلفـاً كــان أو غــري مؤلــف حقــو الطبـد والنشــر اذا ربــد الزتــا ونشــره .أمــا اذا

كان أفزاراً لديه ال تطبد وال تنشر فيجـوز له أن يأخـذ أجـرة اعطـائها للناس ك ا يأخذ
أجرة التعلي .
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السياسـة الخارجية
المــادة  - 383المياســة هــي رعايــة شــؤون األمــة داخليـاً وخارجيـاً ،وتزــون

مــن قبــل الدولــة واألمــة .فالدولــة هــي الــيت تباشــر هــذه الرعايــة ع لي ـاً ،واألمــة هــي الــيت
ا الدولة.

حتاس

المادة  - 382ال جيوز ألي فرد ،أو ح  ،أو كتلـة ،أو اعـة ،أن تزـون
هل ـ عالق ــة بأي ــة دول ــة م ــن ال ــدول األجنبي ــة مطلق ـاً .والعالق ــة بال ــدول اص ــورة بالدول ــة
وحــدها ،ألن هلــا وحــدها ح ـ رعايــة شــؤون األمــة ع لي ـاً .وعلــى األمــة والتزــتالت أن
حتاس الدولة على هذه العالقة اخلارجية.

المادة  - 383ال اية ال تربر الواسطة ،ألن الطريقة مـن جـنس الفزـرة ،فـال
يتو ل باحلرام اىل الواج وال اىل املباح .والوسيلة المياسية ال جيوز أن تناقض رريقة
المياسة.
الم ــادة  - 383املن ــاورات المياس ــية ض ــرورية يف المياس ــة اخلارجي ــة ،والق ــوة
فيها تز ن يف اعالن األع ال واخفاء األهداأ.
الم ــادة  - 385اجلـ ـرأة يف كش ــف جـ ـرائ ال ــدول ،وبي ــان خط ــر المياس ــات
ال ائفة ،وفضح املؤامرات اخلبي ة ،وحتطي الشخصيات املضللة ،هو من أهـ األسـالي
المياسية.
الم ــادة  - 386يعت ــرب ا ه ــار عظ ــة األفز ــار اإلس ــالمية يف رعـاي ــة شـ ــؤون
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األفـراد واألمـ والـدول مـن أعـظـ الطر المياسية.
المادة  - 384القضية المياسية لألمـة هـي اإلسـالم يف قـوة شخصـية دولتـه،
واحمان تطبي أحزامه ،والدأ على محل دعوته اىل العاال.
المادة  - 388محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي تدور حولـه المياسـة
اخلارجية ،وعلى أساسها تبى عالقة الدولة

يد الدول.

المادة  - 389عالقة الدولـة ب ريهـا مـن الـدول القائ ـة يف العـاال تقـوم علـى
اعتبارات أربعة:
أحـ ــدها :الـ ــدول القـائـ ـ ــة يف العـالـ ـ ـ اإلسـ ــالمي تعتـ ــرب كأ ـ ــا قائ ـ ــة يف بـ ــالد
واحـدة .فال تدخـل ضـ ـن العالقـات اخلارجيـة ،وال تعتـرب العالقـات معهـا مـن المياسـة
اخلارجية ،وجي أن يع ل لتوحيدها كلها يف دولة واحدة.
ثانيها :الـدول ا لـيت بيننـا وبينهـا معاهـدات اقتصـادية ،أو معاهـدات جتاريـة ،أو
معاهــدات حمــن جـوار ،أو معاهــدات ثقافيــة ،تعامــل َوفـ َ مــا تــنص عليــه املعاهــدات.
ولرعاياها احل يف دخول الـبالد باهلويـة دون حاجـة اىل جـواز سـفر اذا كانـت املعاهـدة
ت ــنص عل ــى ذل ــك ،عل ــى ش ــرط املعامل ــة بامل ــل فعـ ـالً .وتز ــون العالق ــات االقتص ــادية
والتجارية معهـا اـدودة بأشـياء معينـة ،و ـفات معينـة علـى أن تزـون ضـرورية ،وممـا ال

يؤدي اىل تقويتها.
ثال ه ــا :ال ــدول ال ــيت ل ــيس بينن ــا وبينه ــا معاه ــدات وال ــدول االس ــتع ارية فع ـ ـالً
كإنزلرتا وأمريكا وفرنما والدول اليت تط د يف بالدنا كروسيا ،تعترب دوالً ااربة حز اً،
فتتخذ يد االحتيارات بالنمبة هلا وال يصح أن تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية.
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ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بالدنا ولزن واز سفر وبتأشرية خا ة لزل فرد ولزل
سفرة ،اال اذا أ بحت ااربة فعالً.
رابعهــا :ال ــدول احمل ــاربة فع ـالً «كإس ـرائيل» م ـ الً جي ـ أن نتخ ــذ معه ــا حال ــة
احلر أسـاسـاً لزافة التصـرفات وتعامل كأننا واياها يف حر فعلية سواء أكانـت بيننـا
وبينها هدنة أم ال .وميند يد رعاياها من دخول البالد.

ملح ـ

المادة  - 391دند منعاً باتاً املعاهدات العمزرية ،وما هو من جنمها ،أو

ــا كاملعاهــدات المياســية ،واتفاقيــات تــأجري القواعــد واملطــارات .وجيــوز عقــد

معاه ـ ــدات حم ـ ــن جـ ـ ـوار ،واملعاه ـ ــدات االقتص ـ ــادية ،والتجاري ـ ــة ،واملالي ـ ــة ،وال قافي ـ ــة،
ومعاهدات اهلدنة.
المــادة  - 393املنظ ــات الــيت تقــوم علــى غــري أســاس اإلســالم ،أو تطب ـ
أحزام ـاً غ ــري أحز ــام اإلس ــالم ،ال جي ــوز للدول ــة أن تش ــرتك فيه ــا ،وذل ــك كاملنظ ــات
الدولي ــة م ــل هيو ــة األم ـ  ،واز ــة الع ــدل الدولي ــة ،و ــندو النق ــد ال ــدويل ،والبن ــك

الدويل ،وكاملنظ ات اإلقلي ية م ل اجلامعة العربية.
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