
 

 

 تباعابال أحق أيهما
 ! الرجال؟ أهواء على أم هللا من تقوى  على أسس دستور

 جنيبأ  صطالحا  القانون   كلمة  ن أ  ،تعاىل  هللا  رمحه  النبهاين  الدين  تقي  العالمة  الشيخ  ملؤلفه  سالماإل  نظام  كتاب  يف  جاء
 السلطان  جيرب  اليت  القواعد  جمموع)   هأبن  القانون   فعر    وقد   ،الناس   عليه  ليسري  السلطان   يصدره  الذي  األمر  عندهم  ومعناه
 أبنه  الدستور  فعر    وقد.  الدستور  كلمة  حكومة  لكل  األساسي  القانون   على  أُطلق  وقد  ،( عالقاهتم  يف  تباعهاا  على  الناس

 ينظم   الذي  )القانون   هو  أو.  فيها   سلطة  كل  ختصاصاو   حدود  ويبني  فيها  احلكم   ونظام  الدولة  شكل  حيدد  الذي  القانون 
 . ِقبلها(  وواجباهتم وحقوقهم ِقبلهم واجباهتاو  حقوقها ويبني األفراد مع عالقتها وحيدد احلكومة يأ عامةال السلطة

  من   يؤخذو   ،ني عاملشر    نيالربملاني  قبل  من  وضعه  ويتم  البشر  من  ماإ  ؛هلما  اثلث  ال  ن امصدر   له  الدنيا  يف  والدستور
 . البشر رب من أو ،والتقاليد العادات

  يف   مبا  البالد  دستور  لصياغة  املهمة  املستندات  كافة  إعداد   عن  الباري،  عبد  الدين  نصر  وداينالس  العدل   وزير  كشف
 االنتقال  حول  ورشة  يف  الباري  عبد  وقال  ،انجح  دستور  لصياغة  املنظمة  األحكام  على  ينص  لصياغته  قانون   جتهيز  ذلك

  وسيتم  املراجعة  طور  ويف   جاهزة  القانونية  االسرتاتيجية  إن   الشرطة،  بنادي  للعدالة  الدميقراطي  التحالف  نظمها  اليت  الدميقراطي
  ألهنا   شخص  ألي  لزمةم  تكن  مل  السابقة  الدساتري  أن  ىلإ  وأشار  .خوف  دون   الوالايت  بكل  ومناقشتها  للمواطنني  طرحها
 . وجمموعات  فرادأ بواسطة كتبت

 غالبية   أن   رغم  بصلة  هلا متت  وال  لعظيما  سالماإل  عقيدة  أساس  على تقوم  ال يةسالماإل  البالد  دساتري  كل  لألسف  ن واآل
 املسلمني  من  سكانية  أغلبية  ذات  دول  هناك  ،املثال  سبيل  فعلى  !دينهم  أحكام  لتطبيق  ويتشوقون   ويتحرقون   ن و مسلم  أهلها
 يا،كرتك :  الدول  وهذه   ،رمسي  دين  هلا  ليس   دينيا    حمايدة  دولة  أهنا  على  أو  دميقراطية  علمانية  الدولة  أن  على  دساتريها  وتنص

 ،ربيجان ذأ  كازاخستان،  قرغيزستان،  كوانكري،  -كستان، تشاد، غينيا  ي، مايل، أوزبكوسوفو  فاسو،  بوركينا   ألبانيا،  السنغال،
 سالماإل   عقيدة نع  ثقينب  نظام  تطبيق  دون   املسلمني  حكام  ونةمبع   الكافر حيول  ولكن. تركمانستان   طاجيكستان،  بنغالديش،

  املنورة  املدينة  يف  يةسالماإل  الدولة  أقام  عندما  دستور  مبثابة  كانت  وثيقة  ولأ  وضع  قدوتنا  سالموال  الصالة  عليه  لنيبوا  ،العظيم
 . الدولة أمور تسيري يف  يلزمهم ما األحكام من وتبنوا بعده من اخللفاء وجاء

 منهج   على  سريت  وكانت  والسالم  الصالة  عليه  نبيها  وسنة  رهبا  كتابمن    ا  مستنبط  الكرمية  األمة  هذهدستور    كان   امعند
 وهي  ال  كيف  ،احلياة   جماالت  كل  يف  وطمأنينة  ستقرارا  ا  تعيش  ،فتطاع   أتمر  اجلانب  مهابة  الشأن   عظيمة  أمة  ، كانتتعاىل  هللا

 جتوب  ،ا هل  وقائدة  ألمما  متسيدة.  خبري  حكيم  من  تنزيل  خلفه  من   وال  يديه  بني  من  الباطل  أيتيه  ال  الذي  رهبا  كتابب  حتكم
 متلك   ،والعلماء   للعلم  قبلة  وكانت  ،سالماإل  نور  إىل  الكفر  ظلمات   من  به  الناس  جوختر   تنشرهل  خلريا  هذا  حاملة  العامل

 ، شؤوهنم ترعى الناس لكل وجهة وكانت ،هذا يومنا  إىل تدرس لفاهتم مؤ  زالت  ما نيذال العباقرة جتخر   اليت العريقة اجلامعات
 . حساب ألف له يعمل عزيز إنساهنا دولة ،لعضال ا املشكالت حلل  خبليفتها فيستغاث للدول عوان   كانت  بل

 ملتأسلم ا  عليها  قضى  أن   وبعد  اخلالفة  دولة  يةسالماإل  الدولة  هبدم  احلكم  سدة   من  الدستور  هذا  أُزيح  عندما  ولكن
 أتخذ  تدري  ال  ،الليل   كحاطب  هللا  خلق  رذلأل  تنقاد  األمم،  ذيل  يف  هبا،  مفعوال    أمة  أصبحنا  العصر  جمرم  كمالمصطفى  
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. متيزان   اليت  السمات  أهم   من  التخبط  صبحأو   ،الناقصة  البشر  عقول   مصدرها  وكلها  !ذاك  من  وأ  هذا  من  دستورها  كامأح
 الرأمسايل  النظام غياهب يف بنا فزج ،املس من الشيطان  يتخبطه كالذي   ركابه  يف ونسري منه أنخذ سلطان  علينا للكافر وأصبح

  العزة  من   األمة   هذه  نقل   علماين  دستور  ،عليها   سلطان   للكافر  وصار  ،يةسالماإل  البالد  دساتري  كل  عليه   بنيت  الذي العلماين
 َواَل   َيِضل    َفاَل   ُهَدايَ   ات ََّبعَ   َفَمنِ   ُهًدى  مِّنِّ   ََيْتِيَ نَُّكم  َفِإمَّا﴿:  تعاىل  قال  ،)والتبعي  والصغار  والفقر  الذل  إىل  والغىن  والسؤدد

 ُكنتُ   َوَقدْ  َأْعَمى َحَشْرَتِن   لَِ  َربِّ  َقالَ  *  َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوََنُْشُرهُ اً َضنك َمِعيَشةً  َلهُ  ِإنَّ فَ  ِذْكِري  َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ  *  َيْشَقى
 .﴾تُنَسى اْليَ ْومَ  وََكَذِلكَ  فَ َنِسيتَ َها آََيتُ َنا أَتَ ْتكَ  َكَذِلكَ   َقالَ  * اً َبِصي 

 . به يهتدى ونرباسا   دستورا   رسوله وسنة هللا كتاب  بتحكيم الإ وسؤددها وعزهتا مكانتها األمة هلذه تعود لنو 
 : وهي أساسية قواعد على الدستور هذا مليشت أن بد ال يإسالم نهأ دستور أي على نطلق ولكي 
 . وحماسبتها  وأجهزهتا كياهنا  يف الدولة أساس هي وحدها يةسالماإل العقيدة •
 . للشعب ال للشرع لسيادةا •
  العامل   إىل  وحيمله  ،سالماإل  عليها  يطبق  للمسلمني"  "خليفة   عدال    رجال    عنها  البيعة  دبعق  تُنيب  لألمة،  السلطان  •

 . واجلهاد ابلدعوة
 . املسلمني  على فرض واحد خليفة نصب •
 . وقوانني دستورا   يسنها ، ابألغلبية  ال ،دليها بقوة شرعية أحكاما   يتبىن املسلمني خليفة •

 لدولة   ،مادة  191  من  مكون   دستور  مشروع  النابض  األمة  وقلب  هلهأ  يكذب  ال  الذي   الرائد  التحرير  حزب  أعد  وقد
 الدولة  واقع  ليتصوروا  -  هللا  أنزل  مبا  احلكم  وإعادة  اخلالفة،  دولة  إلقامة  يعملون   وهم  -  املسلمني   أيدي  بني  نضعه  اخلالفة،

 . وأحكامه سالماإل  أنظمة من بتطبيقه ستقوم وما وأنظمتها، وشكلها ية،سالماإل
  ، الدليل  قوة  على  بناء  الشرعية،  األحكام  من  ومأخوذ  ية،سالماإل  العقيدة  نع  منبثق  ي،إسالم  دستور  هو  ورالدست  وهذا

 . الشرعي  والقياس الصحابة إمجاع من إليه أرشدا وما رسوله، وسنة هللا، كتاب  على أخذه يف اعُتِمد   وقد
  بل   معني،  بلد  أو  معني،  بقطر  خمتصا    ليس  دسـتـور  وهـو  ي،إسالم  غري  شيء  فيه  وليس  غري،  ليس  يإسالم  دستور  وهو

 إىل  وهـدايـة  نور  رسالة  سالماإل  ستحمل  اخلالفة  دولة  أن  ابعتبار  أمجع،  العامل  يف  بل  ،ةيسالماإل  بالدال  يف  اخلالفة  لدولة  هو
 . سالم اإل أحكام وتطبيق ،الناس شؤون  رعاية على وتعمل أمجع، عاملال

  يف املؤمنني مسعى غاية بتحقيق يعج ل وأن يكرمهم، أن هللا ويسأل املسلمني، إىل املشروع هذا يقد مالتحرير  حزب وإن 
 .تعاىل هللا إبذن  قريبا   القادمة اخلالفة لدولة دستورا   املشروع  هذا ليوضع هللا، أنزل مبا احلكم وإعادة الراشدة، اخلالفة إقامة

 ﴾ اْلَعاِمُلونَ  فَ ْليَ ْعَملِ  َهَذا ِلِمْثلِ ﴿
 

 تب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير إلذاعة املك كتبه
 علي  عبدون اخلالق بدع
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