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VOORWOORD

Tot voor, wat nu wel de Arabische lente wordt genoemd, leek het alsof de
Islamitische Oemma een definitieve dood was gestorven na een lange en
diepe slaap. Het leek of de Oemma na jarenlange onderdrukking en tiranie
nooit meer uit deze slaap zou ontwaken, en zich in haar lot had berust. Zo
diep was deze slaap, dat de koloniale machten de afgelopen decennia het
oude, meest afschuwelijk masker van kolonialisme weer aantrokken; de
brute en brutale militaire bezetting van de landen van de moslims. Echter,
na deze lange en diepe slaap is de Islamitische Oemma aan het ontwaken;
jarenlange onderdrukking en tirannie hebben deze nobele Oemma tot het
punt gebracht dat het niets meer te verliezen heeft. De moslims hebben de
angst afgeworpen en zijn de straat op gegaan om hun waardigheid en
rechten terug te eisen. Tirannen zijn met de staart tussen de benen
gevlucht, anderen zijn verdreven, en diegenen die nog aan de macht zijn,
vergewissen zich van hun uiteindelijke lot. De jarenlange onderdrukking
heeft echter tot een vertroebeld beeld geleid bij de Oemma. Zij zoekt naar
een structurele Islamitische oplossing van haar problemen, maar het
ontbreekt haar aan een heldere visie hoe dit te bereiken.
Niemand kan ontkennen dat de tijd van verandering, een positieve
verandering, is gekomen. Het is tijd voor de verandering die de Oemma
daadwerkelijk wenst en nastreeft, een verandering die past bij haar
identiteit, en die haar glorieuze aanzien herstelt. Dit manifest is een
uiteenzetting van wat het resultaat van de Arabische lente zou moeten zijn,
een alomvattende, principiële en fundamentele oplossing van alle
problemen waarmee de Oemma wordt geconfronteerd; Al-Khilafah.
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DEEL I: INTRODUCTIE

Deel I: Introductie
1. Achtergrond
Niemand kan het nalaten zich te inspireren door de moed van de Moslims
in het Midden-Oosten. In 2011 zag men hoe deze moed zich openbaarde in
de straten in de vorm van verzet in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen en Syrië.
Hoewel sommige despoten zijn vervangen en sommige verkiezingen
hebben plaatsgevonden, is de strijd nog lang niet voorbij. Het verzet van de
mensen was gericht tegen de tirannieke heersers, tegen Westerse
manipulatie en principieel tegen de afschuwelijke systemen in onze
Islamitische landen, die consequent hebben gefaald om zelfs in de meest
elementaire behoeften van onze burgers te voorzien.
Ondanks de voortdurende strijd hebben we nog steeds tirannieke heersers,
hebben we nog steeds Westerse -manipulatie en we hebben nog steeds de
systemen die niet alleen niet in staat zijn de basisbehoeften te leveren, maar
in feite despotisme en Westerse inmenging aanmoedigen.
Dit is allemaal in een tijd waarin het westerse democratische kapitalisme
zich in een diepe economische crisis bevindt, en in een crisis die zelfs haar
politieke legitimiteit ondermijnt. Enorme instabiliteit veroorzaakt door
schulden, gekoppeld aan de toenemende desillusie bij de kiezer wiens
privileges van het democratische politieke proces hem steeds meer en meer
ontnomen worden.

De Islamitische Khilafah // Een Manifest voor Verandering

5

De Islam is een onderscheidende ideologie die een uitgebreide en
superieure verzameling oplossingen biedt die voortkomen uit de Sjari'a om
de problemen van een moderne samenleving te managen.
De Sjari'a is wetgeving welke is afgeleid uit 4 belangrijke bronnen van de
Islam: Koran, Soenna, Ijma’ as-Sahaba (consensus van de metgezellen) en
Qiyās (analogisch redeneren). Haar toepassing en richting zijn gefocust op
het reguleren van de interactie tussen mensen in de samenleving, het
promoot en is in harmonie met ieder niveau van technologische
vooruitgang.
In feite zijn alleen de Sjari'a oplossingen uniek in overeenstemming met de
religie, waarden, gewoonten en tradities van de Moslims, ongeacht hun
nationaliteit.
Hizb ut Tahrir heeft decennia lang geduldig uitgelegd en uiteengezet hoe
de Islamitische Sjari'a over de meest uitgebreide en meest krachtige
verzameling van politieke, economische en sociale oplossingen beschikt die
ooit zijn uitgevoerd. De Sjari'a bevrijdt en mobiliseert middelen, geld en
mensen op een manier die ongeëvenaard is door enig andere reeks
maatregelen, hetzij oude of moderne.
In dit document willen we laten zien hoe een echt Islamitisch politiek
programma voor Moslimlanden eruit hoort te zien en hoe we dit kunnen
implementeren als we de macht worden toevertrouwd.
De implementatie van gefaalde en falende Westerse modellen kunnen niet
onze problemen oplossen, noch voorzien in de behoeften van onze
samenlevingen. Inderdaad, voor de Moslims zou het tragisch zijn om de
fout van het negeren van de superieure uitvoering van de politieke, sociale
en economische modellen van Islam te combineren met de grotere fout van
ongehoorzaamheid aan Allah (swt), de Schepper Zelf. Hoe kan dat pad
eindigen behalve in ongeluk en schande?
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Islamitische politieke structuren stellen geoptimaliseerd principes van
politieke, economische en sociale benadering veilig, welke niet kunnen
worden vernietigd door een kwaadwillige of onwetende heerser. De regels
zelf zijn vergrendeld met een garantie voor het leveren van voortgang,
omdat de architect van deze regels Allah (swt) zelf is. Vergelijk dit met de
holle garanties die we aangeboden krijgen door diegenen die beweren dat
ze een toekomst voor Islamitische landen kunnen opbouwen.
Sjari'a structuren zorgen ervoor dat, hoe slecht de heersers ook mogen zijn,
er een absolute grens is aan de schade die ze kunnen aanrichten, want
heersers kunnen de Sjari'a regels niet wijzigen of negeren, zonder dat de
Moslims verplicht zijn ze omver te werpen. Het kwaad van de mensen en
hun handelingen wordt gereduceerd door het Islamitische systeem en hun
goedheid wordt versterkt.
Het westerse systeem garandeert dat het niet uitmaakt hoe goed of
altruïstisch de mensen ook mogen zijn, het systeem dwingt besluitvorming
af die zelfzuchtig is, op korte termijn gericht is, en individuele belangen
bevoordelen ten opzichte van de belangen van de samenleving en de natie.
De slechte daden van mensen worden beloond door de Westerse systemen
en hun goede daden worden geëxploiteerd.
Strikte naleving van de gedetailleerde Sjari'a regels in een samenleving
leidt tot de bescherming of bevordering van een aantal kritische idealen:
het menselijk leven, intellect, eigendom, afkomst, geloof, veiligheid en de
Staat. Het is de hoogste tijd voor ons om te stoppen met het negeren,
omzeilen en gebrek aan vertrouwen in de Sjari'a te tonen, en in plaats
daarvan is het de hoogste tijd voor ons om haar enorme macht te
ontketenen en onze landen te mobiliseren.
Tot slot, laten we niet vergeten dat een van de redenen dat de Islamitische
oplossingen zijn ontworpen om een sterke, welvarende en verenigde
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toestand te bereiken, is gekoppeld aan het fundamentele doel van de
Moslim Oemma. Want alleen een sterke, welvarende en verenigde staat
kan de missie van da’wah uitvoeren, aan de hele mensheid, welke Allah
(swt) heeft toevertrouwd aan de Moslims. Een missie die prachtig staat
verwoord in het volgende vers van de Heilige Koran: "Jullie zijn het beste
volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; jullie gebieden wat goed is,
verbieden wat kwaad is en geloven in Allah.” (zie de vertalingen van de
betekenissen van de Koran, Al-‘Imraan, 110).

2. De Problemen van een Stereotype
Moslimland.
Alle landen van de Moslims, zowel in het Midden-Oosten of elders, lijden
aan dezelfde kernproblemen. Om dit te illustreren beschouwen we het
geval van Egypte. Het beeld voor Turkije, Pakistan of enig ander
Moslimland zou er nagenoeg hetzelfde uitzien met enkele kleine variaties.
Egypte: Een case studie als voorbeeld.
i. Politiek
Wijdverspreide corruptie.
-

Dagelijkse schendingen van de menselijke waardigheid fysiek geweld, verbaal geweld, martelingen en wreedheden
van politie- en veiligheidsdiensten, detentie / gevangenisstraf
/ arrestatie zonder proces van duizenden jongeren.

-

Minderwaardige regionale en internationale statuur.

-

Geschiedenis van oppositie tegen Moslims in andere
aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld bezet Palestina.

ii. Economisch
-

Rijkdom verschillen - 2000 zakenlieden bezitten 24% van het
nationale inkomen van Egypte = 200 miljard Egyptische
ponden.

-

20% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
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-

Afhankelijk van de invoer voor voedsel, energie en andere
strategische goederen.

-

Meer dan 12% van de beroepsbevolking werkloos - meer dan
3 miljoen mensen.

-

Een overheidsschuld van meer dan 1000 miljard Egyptische
ponden, 63% van de overheidsuitgaven.

-

Hoge inflatie met prijzen die het inkomen overtreffen.

iii. Gezondheid
-

8 miljoen kinderen lijden aan Hepatitis C, 29% van degenen
jonger dan 5 jaar in Egypte hebben groeistoornissen; 29% van
de kinderen hebben bloedarmoede.

-

Naar schatting 12% van de jongeren zijn verslaafd aan drugs.

iv. Onderwijs
-

Meer dan 26% van de Egyptenaren is analfabeet.

-

Geen enkele Egyptische Universiteit behoort in de top 500
van de wereld.

-

Als 129e op de ranglijst van 134 in termen van kwaliteit van
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

v. Sociaal
-

5,4 miljoen huwelijken eindigen in een echtscheiding als
gevolg van armoede, werkloosheid, en verlammende wetten
betreffende persoonlijke status.

-

Meer dan 11 miljoen jonge mannen en vrouwen ongehuwd
wat een stijging veroorzaakt van de illegale relaties en
daaruit voortvloeiende illegale geboorten - baby's beroofd
van stabiele gezinnen.
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3. Voorstellen van andere Politieke Partijen.
Het is verbazingwekkend, gezien de hierboven beschreven situatie, om de
voorstellen voor verbetering door een reeks van politieke partijen in
Moslimlanden te overwegen. Of we nu kijken naar seculiere partijen of
naar de zogenaamde "Islamitische" partijen, hun programma's lijken te
worden verenigd door de volgende kenmerken:
-

Een voortdurende naleving van het door crises geteisterde
westerse democratische model, zonder enige rekening te
houden met de bewezen gebreken.

-

Het ontbreken van een krachtig plan om het verlammende
niveau van de schuld of valuta en prijsinstabiliteit aan te
pakken

-

Een

lijst

van

ambitieuze

economische

en

sociale

ontwikkelingsprogramma's zonder enig detail over de wijze
waarop de overheid de bevoegdheid wordt gegeven deze
programma's te financieren.
-

Het ontbreken van een realistisch plan voor de machtiging
van een uitvoerende instantie, welke sterk genoeg is om
positieve verandering te realiseren en instanties die sterk
genoeg zijn om de uitvoerende macht tot rekenschap te
roepen en onder controle te houden.

-

Minimale vermelding van de Islam, in gebreke blijvend met
betekenisloze generalisaties wanneer het wordt genoemd.

-

Ondergeschiktheid van de Islam aan een seculiere grondwet
in plaats van het onderwerpen van een Islamitische
grondwet aan de Sjari'a.

-

Een totaal gebrek aan begrip en vertrouwen in de manier
waarop Islamitische economische, politieke en sociale
oplossingen, datgene wat ontbreekt, kunnen leveren in onze
landen.
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4. Ondersteunende Documenten en Islamitische
Bewijsvoering.
Dit voorgestelde politieke document dient te worden gelezen samen met
de vele boeken die door Hizb ut Tahrir zijn uitgegeven, en die in uitvoerig
detail de Islamitische bewijzen uit de Koran en de Soenna van onze Profeet
(saw), waaruit deze principes en dit beleid zijn afgeleid, behandelen. Een
lijst van boeken vindt u in de bijlage. In het bijzonder Muqaddimah AlDustoor, een twee volumes groot gedetailleerd ontwerp van de
Islamitische grondwet van Hizb ut Tahrir, ieder artikel relaterend aan de
Islamitische bewijzen waaruit het is afgeleid.
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DEEL II: DE ECONOMIE
EMPOWERMENT VAN INDIVIDUEN, HANDEL EN OVERHEID

Deel II: De Economie
1. Belangrijke Thema's
a.

De Sjari'a ontluikt Rijkdom door Eliminatie van Rente.

De Islam verbiedt categorisch riba en iedere rente in al zijn vormen. En als
men kijkt naar de invloed van de rente op basis van leningen op de
economie (zoals wij dat zullen doen in de volgende paragrafen), dan kan
men direct de schade zien die ze toebrengen en de verlichting van de
economie door het verwijderen van deze rente.
i.

Verlammende Schuld – De Onmiddellijke Uitbanning
van de op Rente (Riba) gebaseerde Economie

De Egyptische regering bijvoorbeeld besteedt 63% van haar inkomsten aan
schuldaflossingen waarvan het meeste gaat naar de betaling van rente op
de onderliggende leningen. 20% van deze schuld is aan buitenlandse
instellingen en 80% aan binnenlandse instellingen.
Betalingen zullen worden gestaakt op alle uitstaande rente gebaseerde
leningen en zullen onderwerp van onderzoek zijn.
De oorspronkelijke lening overeenkomsten zullen worden beoordeeld op
hun legitimiteit op basis van principes zoals de vraag of ze werden
uitgevoerd op een verantwoorde wijze, of dat de middelen werden
overgeheveld naar persoonlijke rekeningen. Deze leningen die in
aanmerking komen voor terugbetaling, waar de betaalde rente tot dusver
het geleende kapitaal overtreft, zal als afgelost worden beschouwd en er
zullen geen verdere betalingen worden gedaan. Voor die leningen
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waarvoor dit niet het geval is zal dan alleen de resterende hoofdsom
worden betaald op een tijdschaal die past bij de strategische belangen van
de Staat.
ii.

Voorkomen van Eenrichtingsverkeer van Geldstromen
naar de Kredietverstrekkers.

In een op rente gebaseerde schuld economie neemt de geldschieter geen
enkel substantieel risico daar de wet de terugkeer van zijn geld garandeert.
De lener kan een opstartend bedrijf zijn dat alle risico's draagt in een
zakelijke onderneming. De onderneming kan slagen of mislukken, maar de
geldschieter zal nog steeds zijn geld terugkrijgen. Dit druist in tegen een
duidelijk beginsel van economische moraal in de Sjari'a: het principe is dat
commerciële transacties moeten samengaan met de mogelijkheid om winst
te maken met het risico op het incasseren van een verlies. Een op rente
gebaseerde geldschieter krijgt zijn winst op de lening zonder het nemen
van een reëel commercieel risico, het seculiere rechtssysteem garandeert
dat hij zijn geld terugkrijgt en de wet vermindert het risico van
wanbetaling. Het gevaarlijke gevolg is dat na verloop van tijd alle
rijkdom in de samenleving stroomt naar de op rente gebaseerde
kredietverstrekkers. Dit feit is pijnlijk duidelijk als we kijken naar de meest
geavanceerde westerse economieën, waar rijkdom voortdurend wordt
geconcentreerd in de handen van de bankensector en de multinationals.
iii.

Rente motiveert Frauduleuze Kredietverlening.

Een ander gevolg van op rente gebaseerde leningen is dat het motiveert om
meer te lenen dan je eigenlijk hoeft te lenen, dit wordt op zichzelf door de
Sjari'a beschouwd als frauduleus (zelfs indien de lening niet was gebaseerd
op de rente). Met een munt die niet wordt ondersteund door geen enkele
activa zoals goud of zilver, zijn banken en de overheid letterlijk in staat om
geld te creëren uit het niets bij het aangaan van leningen. Dit vergroot en
destabiliseert de geldhoeveelheid, leidt tot voortdurende devaluatie van de
munt met als gevolg het verminderen van de waarde van de spaargelden
en salarissen. De banken maken opnieuw winst zonder risico, terwijl de
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rest van de samenleving zijn rijkdom ziet eroderen. Bovendien leidt de
op schuld gebaseerde groei tot de destructieve boom-bust cyclus die
onnoemelijk leed veroorzaakt en kenmerkend is voor het kapitalistische
macro-economische model.

b. Stabilisatie van de Geldhoeveelheid en Prijzen
Historisch gezien werden de nationale banken wiens papiergeld gedekt
was door goud/zilver verleid om meer papiergeld te drukken dan ze in
werkelijkheid aan activa in kas hadden, zodat ze geld konden besteden en
dit geld uit konden lenen tegen rente. Dit resulteerde in meer papiergeld in
omloop dan de activa die ze dekten. Zo ging men over op valuta die
werden losgekoppeld van activa en een tijdperk van instabiele prijzen brak
aan,

samengaand

met

valuta

die

gemakkelijk

konden

worden

gedestabiliseerd en gemanipuleerd door zowel regeringen als speculanten.
De Sjari'a dicteert een valuta die volledig wordt gedekt door goud en
zilver.
De Staatsmunt zal onmiddellijk worden teruggezet naar een goud- en
zilverstandaard door, of de uitgifte van nieuw papiergeld, of het steunen
van de bestaande papieren valuta met goud/zilver met een snelheid die
wordt bepaald door de overheid en rekening houdend met factoren zoals
de goud/zilver reserves van het land.
De geldhoeveelheid zou dus continu worden gestabiliseerd gevolgd door
een stabilisatie effect op de prijzen van goederen op de binnenlandse
markt.
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c.

Lage Belastingen, Bevordering Ondernemerschap, Generatie van
Rijkdom.

De Sjari'a filosofie over belastingen is dat de overheid moet worden
voorkomen dat het belasting voor burgers en bedrijven op willekeurige
wijze heft. Bijgevolg zijn alle vormen van indirecte belastingen zoals
omzetbelasting etc. onwettig.
De belangrijkste vorm van belastingheffing is een vermogensbelasting die
wordt genomen uitsluitend op het overschot, ongebruikte rijkdom van de
burgers. Dit creëert een stimulans om dit overschot aan rijkdom uit te
geven of te investeren, wat een positief effect op de economie heeft, en het
vermindert de druk op de overheidsfinanciën.
Zowel burgers, als ondernemers worden dus aangemoedigd om hun
rijkdommen te verdienen en te besteden in plaats van de neiging voor
werken en ondernemen te verpletteren door een zware belastingdruk.
Opnieuw is de wijsheid van de Sjari'a duidelijk zichtbaar wanneer men
constateert dat door de meeste huidige regeringen belastingen worden
gebruikt om schulden af te betalen en inefficiënte of corrupte overheden te
financieren.

d. Garantie van Basisbehoeften.
De Sjari'a staat garant voor de basisbehoeften van elke burger door de
verplichting om iedere valide persoon te laten werken om een inkomen te
verdienen voor zichzelf en degenen die afhankelijk van hem zijn. De Sjari'a
verplicht kinderen of andere erfgenamen om ouders te ondersteunen als
dezen niet in staat zijn om te werken. Het stimuleert ook de buren en de
gemeenschap elkaar te ondersteunen. Tenslotte, voor degenen die
werkelijk niet in staat zijn om ondersteuning te verkrijgen door middel
van de bovengenoemde middelen springt de regering bij met middelen
uit de Staatskas.
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e.

Op Constructieve Wijze streven naar Rijkdom.

Islam schrijft noch een onbegrensd consumentisme, noch een extreme
ascetische levensstijl voor. De Sjari'a bevat geen principiële bezwaren
tegen het individuele nastreven van zo veel van de luxe van het leven als
dat de persoon in staat is te verkrijgen, en zorgt voor het economische
klimaat om dit te realiseren. Interventie geschiedt enkel vanuit het
perspectief van het voorkomen van het streven naar, en de aankoop van
grondstoffen die de Islam definieert als schadelijk voor de samenleving,
zoals alcohol of woeker. Op deze wijze zorgen de Sjari'a regels ervoor dat
de maatschappij wordt beschermd.

f.

Garant staan voor Omloop en Verdeling Welvaart.

Zoals we zullen zien beschikt de Sjari'a over een verscheidenheid aan
middelen om de circulatie en verdeling van de welvaart te garanderen,
variërend van het stimuleren van het uitgeven, de belasting van overtollige
rijkdom, tot het tegengaan van hamsteren van rijkdom en het voorkomen
van risico-vrije commerciële transacties zoals op rente gebaseerde leningen.
Deze en andere maatregelen zorgen ervoor dat rijkdom niet belandt in de
handen van slechts enkelen zoals het geval is in Egypte en inderdaad alle
Islamitische en niet-Islamitische landen van de wereld.

2. Machtigheid geven aan de Regering.
a.

Het Vrijmaken van Staatsuitgaven

De regering in Egypte spendeert meer dan 60% van de inkomsten die geïnd
worden, aan het terugbetalen van rente schulden. Dit loopt op tot jaarlijks
meer dan 120 miljard Egyptische pond.
Het uitgavenmodel van de regering zal worden hervormd zodat het past
binnen het Sjari'a raamwerk evenals het effectief de beschikbare
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fondsen kan inzetten waar de Staat dit nodig acht. Zodoende worden
illegale uitgaven geëlimineerd zoals schulden waarover rente wordt
betaald, en worden de overgebleven beschikbare gelden geconcentreerd
op de cruciale benodigdheden van de regering.
Een significante last van de regering verdwijnt dan onmiddellijk doordat
men de aflossing op rentedragende schulden stopzet.
De Sjari'a verbiedt subsidies die inefficiënte en onproductieve bedrijven
steunen. Voedselsubsidies zijn onnodig wegens de eerder genoemde
mechanismen voor prijsstabilisatie en verminderde belasting. In Egypte
zou dit betekenen dat er 20 miljard Egyptische pond aan Staatsuitgaven vrij
komt.
Het beëindigen van subsidies zal ervoor zorgen dat fondsen van de
regering vrijkomen waarmee behoeftigen geholpen kunnen worden.
Tevens kunnen hiermee andere sectoren geholpen worden waar de
Sjari'a

prioriteiten

voor

heeft

vastgesteld,

zoals

aan

scholen,

ziekenhuizen en infrastructuur.

b. Stabiliseren van Staatsinkomsten
De

Sjari'a

specificeert

een

breed

scala

aan

bronnen

voor

de

Staatsinkomsten. De Staat zal het model van het vergaren van inkomsten
veranderen om zodoende fondsen te collecteren uit het omvangrijke en
uitgebreide scala aan Sjari'a bronnen.
Deze zijn meer dan adequaat om de regering in staat te stellen om haar rol
te vervullen, namelijk het behartigen van de belangen van haar burgers en
het verspreiden van de boodschap van Islam. Zij doet dit zonder wurgende
belastingen af te dwingen op de mensen. De Sjari'a definieert de volgende
bronnen van staatsinkomsten welke direct beschikbaar zullen zijn voor de
Staat:
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i.

Zakaat – een belasting van 2,5% welke geheven wordt over het
surplus aan rijkdom wat men bezit. Deze rijkdom dient boven
een minimum (nisaab) te zijn en is geld voor alle inwoners met
inbegrip van ondernemers.

ii. Kharaaj – een belasting welke geheven wordt over de
productie capaciteit van het land. Egypte heeft bijvoorbeeld
meer dan 3 miljoen hectare aan vruchtbaar land welke meer
dan genoeg is om de populatie van heel Egypte te voorzien
wanneer

dit

ondersteund

wordt

met

de

geschikte

hoogrenderende technologie.

iii. Energie & Mineralen – Inkomsten van de mijnbouw,
mineralen en de winning van fossiele brandstoffen.
Geprojecteerd op Egypte, Egypte beschikt over 4,4 miljard vaten
ruwe oliereserves en 2,1 triljoen kubieke meter gasreserves.
iv. Djizja – Een jaarlijkse, inkomensafhankelijke,

hoofdelijke

belasting voor niet-Moslim (exclusief vrouwen, kinderen,
gehandicapten

en

ouderen)

hen

uitsluitend

van

andere

belastingen. De hoeveelheid wordt vastgesteld naar gelang deze
sociale cohesie en loyaliteit van de niet-Moslim aan de Staat
realiseert.
v.

Noodbelasting van surplus rijkdommen – als een laatste
middel, indien de behoefte optreedt, kan er een tijdelijke
belasting vastgesteld worden die geheven wordt over de
allerrijksten binnen de samenleving.
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3. Distributie van Rijkdom en het Beschermen
van de Algemene Publieke Belangen.
a. Distributie van Rijkdom en de Preventie van het Oppotten van
Geld.
De Staat is verplicht om ervoor te zorgen dat er economische harmonie en
stabiliteit is. In zoverre dat ieder individu over de middelen beschikt om
rijkdom te vergaren.
Het gat tussen de zeer rijken en de bredere samenleving is acuut in Egypte,
dit omdat het Kapitalistische systeem rijkdom divergeert en rond laat
circuleren onder de elite. Dit wordt sterk geaccentueerd wanneer rijkdom
en de toegang tot deze rijkdom onrechtvaardig wordt toebedeeld op basis
van nepotisme en afscherming. De rest van de samenleving wordt effectief
buiten spel gezet zonder enig recht.
In deze situatie moet de Staat deze wurggreep breken. Illegale vergaring
van rijkdom, eigendommen en middelen zullen worden teruggedraaid.
De Sjari'a heeft het tevens verboden om geld op te potten (goud en zilver in
het geval van de Islamitische Staat). Dit refereert naar de rijkdommen van
rijke individuen die geld oppotten zonder het uit te geven, losstaand of
hier nu Zakaat over wordt betaald of niet. Het oppotten van geld
vermindert de geldhoeveelheid doordat men voorkomt dat dit geld kan
rondcirculeren. Dit bekent minder uitgaven, minder vraag naar goederen,
minder productie en dus meer werkloosheid.
De Sjari'a erkent de relatie tussen het oppotten van geld en het beschadigen
van de economie, en verbiedt het daarom compleet. Dit benodigd het
openbaren van de surplus aan rijkdommen en het inspecteren en
vervolgen van burgers die een poging wagen tot het oppotten van geld.
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Sjari'a erfenis wetten verzekeren dat rijkdom op precieze wijze wordt
verdeeld onder de benoemde familieleden in plaats van dat het
overgedragen wordt aan individuen die de persoonlijke voorkeur genieten.

b. Beheer van Nationale Activa in het Belang van het Algemeen
Publiek.
Alle Sjari'a gedefinieerde nationale activa zullen onder het eigendom
vallen van de Staat en onder haar toezicht. Dit is niet hetzelfde als het
nationaliseren van al het bezit aangezien de Sjari'a heeft geclassificeerd
welke bronnen publiekseigen zijn, zoals waterbronnen, weidegronden,
bossen, mineralen en energiebronnen. Het heeft tevens helder gedefinieerd
welke klasse van activa en bedrijven zij tevens niet mag nationaliseren.
Het moge helder zijn dat het niet in het algemeen belang is om particuliere
individuen toe te staan om deze kritische bronnen te mogen bezitten en
delven. De Sjari'a verplicht de Staat om deze strategische eigendommen
terug te claimen en haar nut te verspreiden onder haar burgers.
Evenals

voorgenoemde

zaken

behoren

hiertoe

alle

zaken

van

infrastructuur die cruciaal zijn voor het algemeen belang zoals, wegen,
kanalen, communicatielijnen, scholen en ziekenhuizen. De samenleving
kan niet zonder dezen. Daarom verplicht de Sjari'a de Staat om het
overzicht te behouden, en wel op zodanige wijze dat deze bronnen in niet
private handen vallen of blijven, zodat het algemene publieke belangen
beschermd wordt. De Staat wordt geacht om een standpunt in te nemen en
indien nodig activa in beslag te nemen om dezen vervolgens te beheren
namens de burgers.

c.

Beschermen tegen Monopolie.

De Sjari'a maakt het illegaal voor een individu of bedrijf of groepen van
bedrijven om te streven naar een monopolie in de markt om vervolgens

De Islamitische Khilafah // Een Manifest voor Verandering

20

prijsinflatie te realiseren. De regering zal inspecties uitvoeren en degenen
vervolgen die een poging wagen om de markt te monopoliseren en zij zal
ernaar streven om bestaande monopolies te breken.
In Egypte bijvoorbeeld wordt in de staalindustrie 67% van de lokale markt
beheerst door één bedrijf. Evenzo is het gehele mobiele telefonische
netwerk in het bezit van 2 private bedrijven.
Het ontmantelen van monopolies zal economische kansen bieden door de
markt toegankelijker te maken.

d.

Preventie van Schade van Maatschappelijke Waarden door
Bedrijven.

Over het algemeen wordt handel aangemoedigd door de Sjari'a, maar
bedrijven die handelen in verboden goederen en diensten of zaken die
leiden tot publieke schade zullen door de overheid gedwongen worden
hun activiteiten te staken.
Toerisme
De regering zal maatregelingen treffen om andere bronnen van inkomsten
te stimuleren en het wordt voorspeld dat dit tot gevolg zal hebben dat de
inkomsten van toerisme van insignificante waarde zullen zijn ten opzichte
van de overige inkomsten. De toerisme industrie zal gestimuleerd worden
om de samenleving en cultuur van de Islamitische Staat te laten zien, maar
het zal nimmer en onder geen enkel voorwendsel het promoten van alcohol
stimuleren, naaktstranden openen, of enig andere soort van perversiteit
promoten. Er is geen legitieme reden om voor toerisme een uitzondering
toe te staan waardoor de Sjari'a regels worden geschonden. Het getuigt
daarom ook van een zeer kortzichtige visie en beleid wanneer men in de
veronderstelling is dat de economie van een land hoofdzakelijk gedreven
dient te worden door de toerisme industrie.
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4. Economische Macht voor de Burgers.
a.

Eliminatie van Armoede en Hongersnood.

De regering is verplicht door de Sjari'a om armoede te elimineren door
alle middelen in te zetten die nodig zijn. Een alomvattend plan ter
eliminatie van hongersnood zal onmiddellijk uitgevoerd worden, zoals
hieronder omschreven.
Iemand zonder eten en andere basisbehoeften zal in staat worden gesteld
om

een

lokaal

departement

te

contacteren.

Hier

wordt

de

verantwoordelijkheid om deze persoon te helpen op de volgende wijze
toegewezen:
1.

Bevestigen dat het individu niet in staat is om te werken of
niet in staat is om voor zichzelf te zorgen.

2.

Vaststellen waarom zijn naaste familie hem niet hebben

geholpen.
3.

Vaststellen of de mogelijkheid bestaat dat buren en de

lokale gemeenschap hem helpen.
4.

Wanneer dit alles niet heeft gebaat dan zal de staatskas
beschikbaar worden gesteld om de persoon van inkomsten
te voorzien.

Het is tevens belangrijk te benoemen dat de Sjari'a het toestaat voor een
persoon die honger lijdt en die geen eten kan betalen, dat hij of zij deze
neemt van een winkel of markt zonder te betalen en zonder hiervoor
bestraft te worden. Moslimburgers kunnen het nimmer accepteren dat ook
maar één enkele individu (Moslim of geen Moslim) in armoede leeft, al is
dit voor één dag.
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b.

Wegwerken van de Belastingdruk.

Burgers betalen enorme bedragen aan belasting via de verkoop-en
inkomstenbelasting welke middelen onttrekken vanuit de economie. Deze
belastingen zijn een grove oneerlijkheid omdat ze geen rekening houden
met de uitgaven en de behoeften van de persoon. Het belastingstelsel zal
met onmiddellijke ingang vereenvoudigd worden wat inhoudt dat de
meeste mensen slechts Zakat betalen over het restant aan niet uitgegeven
rijkdom bovenop de nisab aan het eind van het jaar - de armen zullen
geen belastingen betalen.
In Egypte bijvoorbeeld, wordt voor EGP 92,4 miljard (circa USD 16.22
miljard) jaarlijks verzameld via de inkomstenbelasting.
Dit geld zou eigenlijk beschikbaar zijn om uitgegeven te worden door de
burgers, met inbegrip van de ondernemers - ze zouden worden
gestimuleerd om meer te verdienen en meer te besteden, dus het
stimuleren van de economische activiteit, door het opleggen van sancties
tegen het oppotten van surplus rijkdom.

c.

Maximaliseren van Arbeid en Ondernemerschap.

Het regeringsbeleid zal de aanmoediging van de Sjari'a weerspiegelen om
iedere persoon die daartoe in staat is te laten werken of handel te drijven
om zichzelf en zijn familie te onderhouden.
De regering zal het niet accepteren dat er 3 miljoen arbeidskrachten
werkloos thuis zitten zoals vandaag de dag het geval is in Egypte.
Educatie, opleidingen en fondsen voor starters zullen beschikbaar
gesteld worden om de volledige potentie te benutten van iedere burger.
De Sjari'a staat het niet toe dat een persoon die capabel is om te werken,
nalatig is in zijn financiële verantwoordelijkheden voor zelfonderhoud of
het onderhoud van zijn familie.
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5. Bevorderen van het Bedrijfsleven.
a. Lage Belastingen voor Ondernemingen.
De

Sjari'a

verwijdert

vennootschapsbelasting,

zodat

anti-ondernemersbelastingen
ondernemers

aangemoedigd

zoals
zullen

worden om geld uit te geven en te investeren om hun onderneming groter
te maken zodat de werkgelegenheid kan groeien. Net zoals iedere burger
zullen ondernemers moeten spenderen en investeren, anders moeten zij de
zakaat tegemoet zien of eventueel zelfs boetes tegen het oppotten.

b. Aanleg van Vitale Infrastructuur voor het Bedrijfsleven.
Er zal een publiek plan opgesteld worden om adequate infrastructuur
voor energie, transport en communicatie aan te leggen zodat een
bloeiende economie kan ontstaan. Deze infrastructuur zijn de levensaders
van het volk en het tijdsbestek om dit te realiseren moet slechts jaren
bedragen en niet decennia.

c.

De Bruisende Reële Economie vs. een Corrupte Financiële
Economie.

De Sjari'a erkent dat het investeren van geld moet gaan naar
ondernemingen voor commercie in plaats van dat het naar banken gaat die
hiervan profiteren door risicovrije rente en investeringen in complexe
financiële instrumenten die de doorvoermiddelen zijn van rente (riba).
Daarom zullen de banken en de financiële sector onmiddellijk
gedwongen worden te stoppen met het verstrekken van rentedragende
leningen, en activiteiten waarin speculatie een rol speelt, en zodoende
hen te transformeren naar ondernemingsmodellen waarin de nadruk ligt
op het verstrekken van durfkapitaal en op advies gerichte modellen om
investeringen te kanaliseren. Gezien de innovaties in de Sjari'a
georiënteerde producten, zal deze transformatie binnen de capaciteiten
liggen van de financiële sector.
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De Staatskas zal de taken van de bank voor een groot gedeelte overnemen,
hoewel de private sector tevens hieraan mag deelnemen.
Het algehele effect zal zijn dat surplus rijkdom direct terug in het
bedrijfsleven wordt gekanaliseerd.

d.

Gerichte Overheidssubsidies.

Overheidssubsidies zullen bij voorkeur worden gericht op die delen van de
particuliere sector die kunnen helpen bij de ontwikkeling van strategische
industrieën, zoals defensie, werktuigbouw, infrastructuur, energie en
landbouw.

e. Verantwoorde Winstdelingen en Bedrijfsstructuren.
De Sjari'a moedigt een meervoudig scala aan van winstgevende
partnerschappen (mudharaba/inan/abdan/mufawaddah) die allen risico op
een verantwoorde wijze dragen. Dit staat in contrast met de Kapitalistische
gelimiteerde en labiele structuren die het mogelijk maken voor eigenaren
om onverantwoorde risico’s te nemen en zich te onttrekken aan de
consequenties. Dit is in overtreding met hun verplichtingen tegen – en
zorgt voor - een enorme financiële druk voor – de crediteuren,
consumenten en werknemers.
Bedrijven

zullen

onmiddellijk

worden

verzocht

om

hun

aandeelhoudende structuren te veranderen in Islamitische structuren en
zullen hierbij assistentie krijgen om dit te realiseren.
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6. Het Bevorderen van de Landbouw.
a.

Verbouwen van Ongecultiveerd Land.

De Sjari'a verleent eigendomsrechten aan iedereen die ongecultiveerd
terrein omheind met de bedoeling dit land voor landbouwdoeleinden te
benutten. Dit stimuleert het efficiënte en productieve gebruik van
braakliggend land. De Staat zal dit faciliteren door landregisters op te
zetten, schenkingen, trainingen en landbouwinfrastructuur te ontwikkelen.

b. Opnieuw Toewijzen van Ongecultiveerd Land.
De Sjari'a vereist dat de Staat landeigenaren dwingt om hun grond te
bewerken met een maximum wachttijd van 3 jaar, of het land wordt door
de staat in beslag genomen en aan iemand anders toebedeeld om dit te
verbouwen.
Dit zal met terugwerkende kracht gehandhaafd worden nadat de
Islamitische staat is gevestigd. Passend management training en assistentie
zal beschikbaar gesteld worden mocht het land worden toegewezen aan
nieuwe eigenaren.

c.

Verbod op Uitbuitende Huurcontracten van Landbouwgrond.

Het verhuren van landbouwgrond is in strijd met de Sjari'a principes van
winst en risico. De regering zal de rechten van de boeren beschermen
door het onmiddellijk teniet verklaren van enig huurcontract. De
landeigenaren kunnen of hun land verkopen aan de huurder of hen als
werknemer aannemen of een winstverdelingsovereenkomst afsluiten. Dit
zal een enorme veranderende impact hebben door de verbreding van
eigenaarschap op landbouwgrond. Het zal lijfeigenschap elimineren en het
moderne feodale systeem ontmantelen.
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7. De Economische Bijdrage van Sadaqa.
Liefdadigheid in de vorm van donatie of rentevrije leningen zijn sterk
aangeraden in de Islam – het zorgt er tegelijkertijd voor dat rijkdom
vrijkomt, circuleert en wordt geherdistribueerd.
De regering zal een grote en bruisende liefdadigheidssector stimuleren om
zo de publieke wensen te kanaliseren van diegenen die hun Schepper
tevreden willen stellen door projecten te initiëren die de gemeenschap
ondersteunen.

8. Strategische Interactie met de Mondiale
Economie.
a. Zelfvoorziening
De regering zal een positieve balans op het gebied van handel nastreven
door binnenlandse productie

en landbouw te

stimuleren, vooral

strategische goederen zoals voedsel, katoen etc. Er zal voor een aanpak
gekozen worden die iedere vorm van afhankelijkheid van de Staat van
internationale handel elimineert en tegelijkertijd haar laat floreren.
Er zullen geen eenzijdige tariefmaatregelen worden opgelegd, maar de
overheid behoudt zich het Sjari'a recht voor om wederzijdse grenstarieven
op te leggen voor buitenlandse handelaren op basis verdragen.
De Sjari'a schrijft voor dat de binnenlandse bedrijven die actief zijn op
internationaal

niveau,

ongehinderd

door

regelgeving

en

exportbelastingen moeten kunnen opereren.
Het is duidelijk dat de import van verboden goederen zal worden
geblokkeerd. Evenzo geldt dit voor al het verkeer van goederen zoals
bepaalde wapens of olie die uit het land worden geëxporteerd en die de
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vijanden van de Islamitische Staat, waar zij oorlog mee heeft, zou kunnen
helpen.

b. Een Geïntegreerde Economie.
De Sjari'a erkent dat de eenwording van Moslimlanden voor een
economische schaalvergroting zorgt, wat ook een politiek doel behoort te
zijn. Bijvoorbeeld het combineren van de Egyptische arbeid, met de
Soedanese agrarische rijkdom in combinatie met Libische energiebronnen deze combinatie zijn de ingrediënten om een regionale en vervolgens
wereldmacht te vormen.

c.
De

Benutten van Grondstoffen, Land, en Arbeid.

overheid

energiebronnen

zal

de

in

concentratie

Moslimlanden

van

landbouw-,

sterk

benutten

mineralen-en
om

gunstige

internationale handelsvoorwaarden te verzekeren die de strategische
doelstellingen moeten zeker stellen.

d.

Invloed van Internationale Valutamarkten.

De Staat zal overgaan naar een volledig goud/zilver gedekte munt, in
combinatie met het elimineren van iedere op rente gebaseerde
schuldobligaties, dus:


Het voorkomen van destructieve valuta speculatie en
financiële marktvolatiliteit



Het bevorderen van binnenlandse prijsstabiliteit

Dit zal op zijn beurt de internationale handel faciliteren en een stabiel
binnenlands investeringsklimaat creëren.
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Staatsobligaties met rente zullen natuurlijk niet meer bestaan, noch zullen
de

markten

in

aandelen

van

vennootschappen

met

beperkte

aansprakelijkheid bestaan. Dit zal dus verdere segregatie betekenen
tegenover de internationale markten.
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DEEL III: POLITIEK
VERANTWOORDEND BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN
RECHTVAARDIGHEID

Deel III: Politiek
1. Een Effectief Visionair Uitvoeringsorgaan.
De Sjari'a legt uitgebreide uitvoerende macht in de handen van de
Khalifah dus is hij gemachtigd om radicale en verreikende beslissingen
te nemen inzake de lange termijn belangen van het volk. Er is een
contract (Baj'a) tussen de mensen en de Khalifah, waar de mensen belofte
van gehoorzaamheid uitspreken en de Khalifah belooft te regeren met de
Islam.
De Khalifah wordt benoemd door verkiezingen, behalve in een
uitzonderlijke noodsituatie of omstandigheid. De huidige realiteit vormt zo
een dergelijke omstandigheid – namelijk de totale afwezigheid van een
Islamitische Staat. Vandaag de dag zal de eerste persoon die voldoet aan de
Sjari'a voorwaarden en die macht verwerft in een Islamitisch land, waar
sprake is van steun van de bevolking voor een Islamitische Staat,
automatisch worden aangewezen door de machthebbers in het land als
zijnde Khalifah. Aangezien de situatie voor de eerste Khalifah een midenre
waardering heeft dan de normale electorale ideale vereist door de Sjari'a, is
het toch de Sjari'a zelf die de mandaten van deze uitzondering bepaalt.
Niettegenstaande deze uitzondering, zal het mandaat van de eerste
Khalifah worden gebaseerd op de wens van de mensen voor Islam en zijn
vermogen en politieke wil om deze te vervullen. Wanneer hij hier niet aan
voldoet, zal het Madhalim Hof hem verwijderen en nieuwe verkiezingen
houden.
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Hij wordt benoemd tot een levenslange termijn onder voorbehoud van
bepaalde voorwaarden, zoals zijn bekwaamheid en de naleving van de
Sjari'a. Hij is dus beschermd tegen de lobbyactiviteiten van bedrijven en de
manipulatie van internationale bevoegdheden.
Aangezien de Sjari'a heeft aangegeven wat de oplossingen moeten zijn die
de Khalifah moet toepassen, maakt het in dat opzicht zijn werk
eenvoudiger dan dat van heersers die een fluctuerende, steeds
veranderende verzameling van oplossingen gebruiken om het land te
regeren. De verantwoordelijkheden van de Khalifah worden uitvoerig
beschreven in meerdere Sjari'a bewijzen en de levering van alle Sjari'a
oplossingen op een optimale en effectieve manier is uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de Khalifah.
Hij zal bestuurders aanstellen om iedere provincie te besturen, het hoofd
van de rechterlijke macht, het hoofd van de strijdkrachten en het hoofd van
het ambtenarenapparaat.

2. Meerdere Middelen om een Leider terecht te
wijzen.
Met een dergelijk sterke uitvoerende macht heeft de Sjari'a sterke
beperkingen op hem gelegd, zodat het voordeel van een sterke, visionaire
leider kan worden gehandhaafd, terwijl het wordt beschermd tegen de
altijd aanwezige mogelijkheid van het misbruik van macht en corruptie.
Het verwijderen van een incompetente heerser is onomwonden.
Een brede reeks van 'checks and balances’ zal worden opgezet om een
sterk tegenwicht te bieden aan uitvoerend misbruik:
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Sjari'a - De Sjari'a zelf moet worden nageleefd door de Khalifah in
zijn bestuur. Hij kan niet iets verboden toegestaan maken en aan de
macht blijven. Bijvoorbeeld hij kan marteling niet toestaan of een
economie gebaseerd op rente invoeren en toch aan de macht
blijven.



Oemma – Verantwoordelijkheden van Burgerschap - De Sjari'a
vereist dat de mensen zijn opgeleid om de verantwoordelijkheden
van het burgerschap te dragen en dat zij de leider steunen, hem
hard ter verantwoording te roepen als hij afwijkt van Islam en
hem te confronteren wanneer hij openlijk een niet-Islamitische
beslissing uitvaardigt. De burgers zijn de eerste en de laatste lijn
van verdediging van de Islamitische Staat en haar oplossingen om
de Staat te beschermen.



Madhalim Hof van Justitie (Hof voor het Onderzoek van
Ongerechtvaardigde/Incompetent Oordelen) - de Madhalim
rechters hebben zowel uitgebreide middelen en bevoegdheden om
pro actief te onderzoeken en te verwijderen, ofwel bij de Khalifah
of bij zijn gouverneurs, mocht een wandaad worden bewezen of
het onderzoeken van een publieke schade die zich heeft
voorgedaan als gevolg van de beslissingen die door het heersende
apparaat zijn gemaakt. De Khalifah is niet toegestaan door de
Sjari'a zich te mengen in het Madhalim proces als de Khalifah zelf
het onderwerp van onderzoek is.



Geleerden / Oulama - Onafhankelijke wetenschappers zorgen voor
Islamitische uitspraken en deze valt niet onder de jurisdictie van de
Khalifah. De Oulama zijn fundamenteel ten laste om de Khalifah te
onderzoeken en hem te corrigeren op zijn begrip en de adoptie van
de Sjari'a regels.



De Raad van de Oemma - De Sjari'a dicteert dat de Khalifah
raadpleging zoekt bij het volk. De Raad van de Oemma beperkt de
Khalifah in zijn besluitvorming over een brede verscheidenheid
van onderwerpen, waaronder zijn selectie van personeel, zoals
gouverneurs, ambtenaren en assistenten. Dit biedt een sterke
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controle en balans om tirannie, corruptie of incompetentie tegen te
werken.


Politieke Partijen - een onbeperkt aantal politieke partijen, welke
de ideologie van het Islamitische systeem omarmen, worden
aangemoedigd om zich te vormen en zetels te verwerven in de
Raad van de Oemma om de Khalifah terecht te wijzen en
consultatie te bieden.



• Onafhankelijke Media - Mediaorganisaties moeten toetsing en
terechtwijzing van de overheid als een van hun centrale rollen
zien.

3. Sjari'a Onpartijdigheid, Onafhankelijkheid
van Rechtsspraak en Juridische Stabiliteit.
De heerser kan geen wetten implementeren welke buiten de Sjari'a
vallen. Hij kan de Sjari'a niet veranderen. Hij moet al zijn oplossingen
nemen uit Islam en dit aantoonbaar maken of hij riskeert berisping of
potentieel ontslag. De Sjari'a zelf heeft een rijke structuur en is in staat aan
de realiteit tegemoet te komen en oplossingen te bieden op basis van
analogie van ieder en elk nieuw potentieel probleem.
Dit zorgt voor een aanzienlijke mate van stabiliteit in de wetgeving op het
politieke, economische en sociale vlak. Inderdaad, het fundament van de
Islamitische oplossingen, zoals een niet-woeker gebaseerde economie of
een volledig door goud gedekte valuta, of de rechten van minderheden,
wordt niet ter discussie gesteld door zowel door de heerser als door de
mensen. Er kan dus niet mee worden geknoeid voor politiek eigenbelang.
Categorieën

van

misdaad

en

straf,

belastingwetten,

kieswetten,

internationale handelswetten, om maar een paar te noemen, zijn wel
gebouwd op consistente Sjari'a principes.
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Deze stabiliteit voorkomt dat de uitvoerende macht fundamentele fouten
maakt in economische, politieke of sociale aspecten en richt zich op de
effectieve en praktische uitvoering.
De rechterlijke macht houdt zich aan de door de Khalifah geadopteerde
wetten van de Sjari'a met betrekking tot Islamitische oplossingen in de
Staat, in tegenstelling tot het arbitragebesluit van de Khalifah. De Sjari'a
beperkt in wezen de excessen van de staat en heersers.

4. De Wetgeving
Een hoofdrechter zal worden aangesteld door de Khalifah, aan wie de
Khalifah de bevoegdheid zou kunnen geven om de overige rechters van
de rechterlijke macht aan te stellen.

a.

Gespecialiseerde Rechterlijke Macht.

De hoofdrechter zal dan drie typen rechters aanstellen en de reeds
aanwezige rechters heropleiden indien noodzakelijk:
1.

Rechters (Qadie) - behandelen de alledaagse misdaden en
geschillen in tegenstelling tot de gespecialiseerde rechters.

2.

Rechters van publieke zaken (Hisba) - houden zich bezig
met de handelstransacties, commercie en andere zaken
waar het publiek belang een rol speelt zoals de veiligheid
van handelsgoederen of de arbeidsomstandigheden.

3.

Rechters

van

onderzoeken,

onrechtvaardigheden
vervolgen

en

roepen

(Madhalim)
leden

van

de

uitvoerende macht en burgers in dienst van de overheid
ter verantwoording. Evenals het onderzoeken van de
besluiten welke door hen zijn genomen.
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De Sjari'a definieert de verschillende gradaties van overtredingen. De
Sjari'a bepaalt ook de categorieën van straffen voor ieder van deze
gradaties. De Sjari'a stelt de kaders waarbinnen de rechter een juridisch
strafoordeel mag bepalen. Ook bepaalt de Sjari'a hoe het rechtsproces zelf
dient te verlopen. Er is hierin weinig ruimte vrijgelaten om van dit proces
af te wijken.
De Sjari'a vereist dat rechtvaardigheid snel plaatsvindt met een rechter
als voorzitter die zoveel adviseurs mag hebben als hij nodig acht. De Sjari'a
is tegen het idee van een jury; de arbitraire en mogelijk bevooroordeelde
meningen van willekeurige leden van de samenleving spelen geen enkele
rol in het bepalen van de schuld of onschuld van het individu. Bovendien
heeft de Sjari'a een wijd scala aan mechanismen om te voorkomen dat er
wetgevende of rechtelijke onrechtvaardigheden plaatsvinden. Rechters
zullen onder nauw toezicht staan door geselecteerde ambtenaren die
werken voor de Madhalim (onrechtvaardige handelingen) departement.
Incompetentie of corruptie kan resulteren in ontslag op staande voet.
Gerechtelijke dwalingen zullen worden voorgelegd aan de Madhalim
rechters en dezen zullen snel worden aangepakt. De aanklager en de
beklaagde zullen worden geassisteerd door de juridische professionals in
het presenteren van hun argumenten. Echter, de cultuur van uitbuiting van
mazen in juridische interpretatie en rechtsprocessen zal worden beëindigd.
De politisering en commercialisering van het recht zal tevens worden
beëindigd en worden teruggedraaid.

b. Toegewezen Rechtbanken voor de Onjuistheden in het
Toepassen van de Wet.
De Khalifah, alle gouverneurs en alle ambtenaren in een regerende
positie en alle wettige besluiten zullen onder nauw toezicht komen te
staan van de Madhalim rechtbank- een orgaan opgezet om de
onrechtvaardigheden in het regeren te controleren.
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De rechtbank zal proactief ALLE personeelsleden met een uitvoerende
positie en hun beslissingen monitoren en terecht wijzen, naast het
behandelen van klachten van burgers jegens hen.
Ze heeft uitgebreide bevoegdheden op het gebied van ontslag, inclusief de
Khalifah zelf. De Khalifah stelt het hoofd van de rechtbank aan, maar kan
niet de rechter ontslaan als deze leiding heeft over een rechtszaak tegen de
Khalifah.
De Madhalim rechtsorgaan zal bevoegd worden met voldoende personeel
en middelen om effectief deze cruciale taak uit te kunnen voeren. Hierbij
gaat het ook om toegang tot alle gegevens van het uitvoerende personeel,
een onderzoeksteam en alle andere benodigde middelen om het uiterst
moeilijk te maken voor de uitvoerde macht om haar macht te misbruiken.

c.

Geen Bestraffing zonder Rechterlijk Besluit.

Er is geen bestraffing zonder dat een rechter de kwestie heeft bestudeerd
en hier een oordeel over heeft gegeven. Dit geldt voor alle drie de
categorieën van rechters. Geen enkele burger is toegestaan om op
arbitraire wijze het recht uit te oefenen.

d. Niemand staat boven de Wet.
Er is bestaat geen immuniteit van vervolging, voor geen enkele burger
van de Staat, of het nou civiel of militair betreft. De uitvoerende macht,
inclusief de Khalifah, geniet absoluut geen onschendbaarheid van
vervolging. Er bestaat geen concept van gratie verlening door de
uitvoerende macht.
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e.

Geen Marteling / Willekeurige Detentie.

Marteling en willekeurige detentie zijn absoluut verboden door de
Sjari'a.

De

uitvoerende

macht,

het

leger,

de

politie

of

de

inlichtingendiensten zijn in geen geval toegestaan deze middelen in te
zetten en geen enkel besluit van de uitvoerende macht kan deze restrictie
omzeilen.

5. Politieke Participatie en Vertegenwoordiging
– de Raad van de Oemma.
a.

De Uitvoerende Bevoegdheden van de Raad.
De Sjari'a verplicht de oprichting van een Raad voor de Oemma
met de volgende bevoegdheden en beperkingen (de raad van de
Oemma zal worden samengesteld door middel van verkiezingen
om zo werkelijk een representatie van het volk te zijn).
1.

De Khalifah is verplicht om advies te vragen aan de Raad
aangaande alle kwesties die te maken hebben met het
binnenlands

beleid

zoals regeren,

onderwijs, zorg,

economie, handel, industrie, landbouw en binnenlandse
veiligheid. De Khalifah is gebonden aan het oordeel van de
meerderheid van de Raad op deze gebieden.
Besluiten die specialisten met technische kennis vereisen,
vallen niet onder het consultatieproces.
2.

Kwesties waarbij technische kennis is vereist mogen door
de Khalifah aan de Raad worden voorgelegd indien de
Khalifah dat nodig acht omwille van het belang van
transparantie en veiligheid. Echter, in dit geval is het
advies van de Raad niet bindend.
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3.

De Raad heeft het recht om de Khalifah ter verantwoording
te roepen op een besluit dat hij heeft genomen. Het besluit
van de Raad is bindend, tenzij het gaat om kwesties
waarbij technische kennis is vereist.
Een dispuut over de legitimiteit van iedere handeling
tussen de Raad en de Khalifah zal worden voorgelegd aan
de Madhalim rechtbank.

4.

De Raad mag een berisping geven aan ieder lid van de
uitvoerende macht (gouverneurs, ‘aamil, etc.) en hun
assistenten. En als de Raad oproept tot hun ontslag dan is
dit besluit bindend voor de Khalifah.

5.

De Raad heeft het recht om de kandidatenlijst voor de post
van Khalifah bij een verkiezing te selecteren en hun besluit
is bindend.

6.

Ieder lid van de Raad van de Oemma heeft het recht om
zijn opinie te uiten zonder belemmering, zolang het
geschiedt binnen de gedragsregels gedefinieerd door de
Sjari'a.

7.

De Raad wordt nooit geraadpleegd op het gebied van
wetgeving. De wetgeving wordt geëxtraheerd en toegepast
door

de

Khalifah

voor

hedendaagse

kwesties

gebruikmakend van de Sjari'a methodologie uit de
Islamitische teksten. Als de Raad vermoedt dat de Khalifah
de Sjari'a overtreedt of dat hij de wetten incorrect
extraheert gebruikmakend van de Sjari'a methodologie,
dan kunnen zij hun geschil voorleggen bij de Madhalim
rechtbank voor een bindend oordeel.
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b. Vertegenwoordiging en Verkiezingen; de Raad en de Khalifah.
De burgers in een provincie zullen stemmen om de leden van de lokale
Raad te kiezen. Iedere lokale Raad zal een aantal gedelegeerden aanwijzen
die hen zal vertegenwoordigen in de nationale Raad.
Het aantal gedelegeerden dat gestuurd wordt stemt overeen met de
populatie in iedere provincie. Zodoende zal het aantal leden uit iedere
provincie in de nationale Raad gebaseerd zijn op proportionele
representatie.
De ambtstermijn voor beide raden is vijf jaar.
Iedere burger (Moslim of niet-Moslim, man of vrouw) zo lang zij
volwassen en verstandelijk toereikend zijn, zijn capabel om gekozen te
worden in de lokale of nationale Raad.
Niet-moslims hebben hun eigen verplichte vertegenwoordigers in zowel de
lokale als de nationale Raad.

6. Het Realiseren van Coherent Burgerschap.
De Sjari'a hecht waarde aan het idee, zoals ook is bevestigd door de eerste
Profetische constitutie, dat zolang als burgers van welke religie dan ook,
credo of geslacht zich houden aan de constitutie, zij het recht hebben op
zorg van de Staat. Zodoende is hun leven, eer, geloof, welzijn en bezit
beschermd door de Staat.
Sektarische conflicten, hetzij gebaseerd op een wetschool (madhab), stam,
of etniciteit, zal worden voorkomen door de Staat en tegen de
onderliggende

niet-Islamitische

ideeën,

die

zulke

spanningen
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aanmoedigen, zal actief tegen worden onderwezen. Hopelijk zullen de
niet-Moslims de rechten en kansen die de Staat aan een ieder biedt, positief
accepteren.

7. Bescherming van Niet-Moslim Burgers.
Niet-Moslim burgers hebben de garantie dat hun onuitwisbare rechten
worden gewaarborgd door de Sjari'a. Zij hebben het recht om lokale en
nationale leden te kiezen voor de consultatie raden.
Als voorbeeld, Egypte heeft een relatief grote koptisch christelijke
gemeenschap. De overheid in de Islamitische Staat zou dan verplicht zijn
om ervoor te zorgen dat deze burgers op een rechtvaardige en
eerbiedwaardige wijze worden behandeld.
Zij hebben het recht om hun eigen wetten te gebruiken voor hun familieen religieuze zaken. De Kopten zullen een gelijke status hebben in de Sjari'a
rechtbanken met betrekking tot de publieke zaken, en toegang tot de Hisba
en Madhalim rechtbanken net als iedere andere burger.
Zij zullen gevrijwaard zijn van militaire dienst en alle vormen van taxaties
behalve de Djizya.

8. Openbare Veiligheid en Normen.
Rechters
De Sjari'a verplicht dat de Hisba rechters goed geschoold en voorbereid
zijn om de publieke belangen, zoals commercie en normen voor
handelsgoederen, te monitoren.
Hierbij gaat het ook om de kwaliteit van dienstverlening, de gevolgen voor
de veiligheid, misleiding van het publiek, etc. Dit departement van rechters
kan functioneren zonder een gerechtsgebouw en kan ter plekke straffen en
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boetes opleggen indien een overtreding van de regelgeving is vastgesteld,
bijv. gebrekkige of gevaarlijke goederen of omgevingen.

9. Staatsadministratie ten Behoeve van het Volk.
De bureaucratie van de Staat zal ervoor moeten zorgen dat burgers in
hun dagelijks leven niet worden belemmerd. Zodoende zal de Staat de
burgers geen geld vragen voor diensten zoals vergunningen en dergelijke.
Tevens zal de Madhalim rechtbank de bureaucratie en de burgerlijke
dienstverlening onder constante proactieve toezicht houden, evenals
beschikbaar zijn om klachten van burgers te escaleren.
De burgerlijke dienst van de Staat zal een sterke ethiek voor de publieke
dienstverlening hanteren en het zal trachten proactief de klachten op te
lossen en te beperken zodat de burgers tevreden worden gesteld en om
burgerlijke ongenoegens te voorkomen zodat deze niet het niveau bereiken
waarbij de Madhalim rechtbank dient in te grijpen.
De ambtenaren van de Staat moeten de meest gekwalificeerde en bekwame
personen zijn en de uitbetaling in de publieke sector zal de eis voor deze
competentie ook reflecteren.

10. De Politie als Publieke Dienstverleners.
De politie zal de veiligheid van de burgers in de Staat onderhouden. De
agenten krijgen naar behoren een hoog salaris welke zowel het belang van
deze rol alsmede de manier om de beste mensen te kunnen werven
reflecteert. Een goede salariëring en aandacht voor training in zowel
praktische politiekwesties als Islamitische ethische normen zal corruptie
uitroeien in de politiekorpsen, zodat zowel de leden van het politiekorps
als de samenleving trots is op hun politie. Aangezien het een
overheidsinstelling is, zal het politiekorps onder constant toezicht komen te
staan van de Madhalim rechtbank.
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Vrouwelijke agenten zullen een noodzakelijke rol spelen in het
politiekorps.
De politie is verantwoordelijk voor het proactief handhaven van een veilige
atmosfeer voor reizen, handel etc. De noodzaak om particuliere veiligheid
in te huren zal gezien worden als een falen van de politie. Het toezicht
houden op verdachten die een reële bedreiging vormen voor het algemeen
belang kan enkel worden uitgevoerd nadat er toestemming is verleend
door een rechter van publieke zaken; d.w.z. de Hisba rechter.

11.De Plicht van Openlijke Expressie.
Alle burgers hebben het recht om zich openlijk te uiten en zijn wel
degelijk verplicht om mensen openlijk ter verantwoording te roepen,
zolang dit niet in overtreding is van de Sjari'a; zoals het oproepen tot de
afzetting van de Khalifah. Deze openlijke expressie is van cruciaal belang
voor het ter verantwoording roepen van de uitvoerende macht en
waarborgt dat de uitvoerende macht niet de door de Sjari'a gedefinieerde
grenzen zullen overschrijden. De Sjari'a heeft verschillende mechanismes
verplicht gesteld, zoals de Raad van de Oemma, om ervoor te zorgen dat
deze rechten niet worden ontnomen.

12.Effectieve Media
Er zal geen censuur zijn of willekeurige beperkingen worden opgelegd
aan de media. Er is geen toestemming nodig om een media organisatie
op te zetten.
Privé-media organisaties zijn verplicht aan twee voorwaarden te voldoen:
(a) de Sjari'a wordt niet overtreden; zoals zedeloosheid, oproepen tot
haram, koefr etc.; (b) strategisch nieuws gerelateerd aan de militaire
kwesties

of

internationale

relaties

worden

gepresenteerd

op

verantwoordelijke wijze zodat het niet tot publieke paniek of zorgen leidt.
De media zou moeten assisteren in het bewaken van de Sjari'a, de Khalifah
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ter verantwoording te roepen, en in het verdedigen van de rechten en
belangen van de burgers.

13.Een krachtig Hedendaags Leger.
De Khalifah is de hoogste bevelhebber van het leger en kan de seniorcommandanten van het leger of een van de andere generaals benoemen of
afzetten naar eigen inzicht.
Het leger zal voorzien zijn van de beste beschikbare wapenarsenalen en
training om haar rol in de verdediging van de grenzen van de
Islamitische Staat te kunnen vervullen en de Khalifah te faciliteren in zijn
politieke strategieën. Alle fysiek capabele mannen vanaf 15 jaar en ouder
zullen vereist zijn om een vorm van militaire training te krijgen, zodat zij
als een reserve kunnen dienen voor de bestaande professionele militairen.
De salariëring van militairen moet de hoge waarde reflecteren die Islam
heeft gegeven aan het hebben van een competent en professioneel leger.
Het selectieproces van zowel officieren als manschappen moet ervoor
zorgen dat de meest geschikte personen worden uitgekozen voor de taak.
Vriendjespolitiek, welke de legermacht van de Islamitische Staat zal
verzwakken, zal niet worden toegestaan.
Het leger zal niet worden betrokken in de politiek, handel of enig ander
aspect van de Staatsadministratie welke het leger afleidt in het vervullen
van haar taken.

14.Buitenlands Beleid: Regionale en Mondiale
Macht.
Het internationale doel van de Islamitische Staat is het zoeken van
regionale en daarna wereldwijde machtsstatus.
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Het zal niet beperkt worden door bestaande internationale verdragen die
de Sjari'a overtreden of als doel hebben om de soevereiniteit van de
Islamitische Staat te overschrijven.
Het zal trachten bilaterale relaties aan te gaan in overeenstemming met
hetgeen de Khalifah het beste acht voor de belangen van de Staat.
De Staat zal trachten een oprechte internationale bijeenkomst op te zetten
voor discussies, onafhankelijk van de Verenigde Naties welke bestaat uit
de disproportionele macht van de Veiligheidsraad, wiens statuut de
soevereiniteit van de Sjari'a schendt en welke bovendien heeft bewezen dat
de VN een instrument is van de neokoloniale machten.
Moslimlanden
De Islamitische Staat zal toenadering zoeken met de burgers en
invloedrijke mensen in andere Moslimlanden om zodoende de publieke
opinie voor te bereiden in deze landen, zodat zij de vereniging met de
Islamitische Staat zullen eisen.
Deze toenadering zal gebaseerd worden op het Sjari'a principe dat, na de
vestiging van de Khilafah, alle Moslims, inclusief de voormalige overheden
van alle Moslimlanden, verplicht zijn door de Sjari'a om hun eed van trouw
te geven aan de Khalifah en hun collectieve administraties onder zijn
bewind te plaatsen.
Bevrijding van bezette gebieden
De Moslims die lijden door bezetting kunnen enkel worden bevrijd door
een krachtige Khilafah. De Khalifah zal de noodzakelijke stappen
ondernemen om deze kracht uit te bouwen en te versterken.
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DEEL IV: SOCIALE HARMONIE, STERKE FAMILIES EN
EEN STERKE SAMENLEVING

Deel IV: Sociale Harmonie
1. Het Bouwen van een Gezonde
Samenwerkingsrelatie tussen Mannen en
Vrouwen.
a.

Een gezonde Interactie binnen de Veilige Omgeving van het
Huwelijk.

De Sjari'a bemoedigt samenwerking tussen mannen en vrouwen en het
plaatst de intieme interactie veilig binnen de grenzen van het huwelijk.
Dit zorgt ervoor dat de seksuele relatie een positieve rol speelt in het
binden van de echtgenoot en de vrouw als een team in het opvoeden van
een gezin. Het voorkomt ook de schadelijke effecten van buitenechtelijke
relaties en diens destructieve impact op de stabiliteit van het gezin.

b.

Het bevorderen van een Kalme Samenleving –
Kledingvoorschriften.

De Sjari'a specificeert kledingvoorschriften voor zowel de mannen als
vrouwen die nageleefd dienen te worden in het openbaar. Deze
voorschriften verzekeren dat de openbare ruimte vreedzaam en geschikt is
voor gezinnen. De Sjari'a verbiedt het soort van kleding die leiden tot
frustraties en verleidingen creëren naar overspel en buitenechtelijke
affaires.
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c.

Het voorkomen van Objectivering van Vrouwen.

De enige plaats voor seksueel gedrag voor zowel de man als vrouw is
binnen de grenzen van het huwelijk. De Sjari'a verbiedt de objectivering
en exploitatie van het vrouwelijk lichaam op alle gebieden zoals
advertenties, media, openbare kledingvoorschriften en kunst, zoals films
en televisie. De Sjari'a zorgt voor regelgeving welke de mogelijkheden en
atmosfeer om vrouwen seksueel uit te buiten, zoals dat gebeurt in het
Westen, uitbant.

d.

Sjari'a beschermt het Huwelijk en de Ongehuwde Vrouw.

De Sjari'a maakt het illegaal om vrouwen te dwingen om te trouwen en
maakt het ook illegaal voor de voogd van een vrouw om een
huwelijksaanzoek te blokkeren voor een mogelijke echtgenoot, zonder een
goede reden.
De Sjari'a schrijft voor dat er een rechtszaak mogelijk is zodat de rechten
van de vrouw om te scheiden worden gewaarborgd als zij ongelukkig is in
het huwelijk. Er is geen stigma verbonden aan de gescheiden vrouw.
De Sjari'a maakt het illegaal dat er fysieke aanvallen plaatsvinden, dit geldt
ook voor fysieke aanvallen van de echtgenoot op zijn vrouw. De
echtgenoot heeft geen recht om fysiek letsel toe te brengen aan zijn vrouw.
De vrouw heeft recht om haar eigen bezit te behouden onafhankelijk
van haar echtgenoot. De echtgenoot heeft geen recht op haar bezit, terwijl
hij verantwoordelijk is voor het onderhouden van zijn vrouw ongeacht de
hoogte van haar persoonlijke rijkdom.

e.

Het Recht om te werken, het Recht om een Huisvrouw te zijn.

De Sjari'a hecht veel waarde aan de rol van een vrouw als zijnde een
moeder en als een vrouw, vanwege het belang voor de familie en
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maatschappelijke stabiliteit. De Sjari'a eist dat deze rol wordt gerespecteerd
en geëerd. De Sjari'a eist ook dat de vrouw financieel wordt bijgestaan om
ervoor te zorgen dat zij adequaat haar verantwoordelijkheden kan
uitvoeren.
De Sjari'a beschermt ook de rechten van de vrouw om te werken en een
salaris te verdienen.

f.

Vereisten voor Bijdrage van Vrouwen aan het Openbare Leven.

De Sjari'a erkent dat vrouwen een cruciale rol spelen en een
onvervangbaar aandeel hebben in het publieke leven, hetzij in de
politiek,

zaken

doen

of

handel,

etc.

Vrouwen

zullen

alle

onderwijsmogelijkheden krijgen voor zelfontwikkeling.

2. Familie en de Krachtige Toekomst van de
Staat.
Het gezin is de fundamentele bouwsteen van de samenleving. Als het faalt,
dan zal de samenleving uiteenvallen. De Sjari'a erkent dit in haar
oplossingen ter bevordering van het gezinsleven, alsmede in haar
methoden om de bescherming ervan te waarborgen.

a.

Het Huwelijk en de Kinderen.
De Sjari'a erkent dat kinderen de toekomst zijn van de Staat en
dat kinderen het beste hun potentie kunnen benutten die Allah
(swt) hen heeft geschonken als zij opgroeien in een stabiele
liefhebbende familie atmosfeer. Het is om die reden dat het
huwelijk onaantastbaar is, en dat intieme relaties fungeren als een
van de bindmiddelen in het huwelijk en dat alles wat dit dreigt te
vernietigen

of

huwelijkse

trouw

zal

aantasten

wordt

tegengehouden.
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Buitenechtelijke relaties en overspel maken het huwelijk kapot wat
op diens beurt de stabiliteit voor de kinderen verwoest en
uiteindelijk de toekomst van de Staat.

b.

Kennissen en Aanverwanten.
De Sjari'a biedt een duidelijke validatie in het zorgen voor de
verdere familieleden, ze gaat zelfs zover in het stimuleren dat de
verdere familieleden de eerste moeten zijn om liefdadigheid te
ontvangen. Tevens is het onderhouden van behoeftige familieleden
een wettelijke verplichting.

c.

Transparant Erfrecht.
De Sjari'a reduceert de schadelijke geschillen die families en de
gemeenschap hebben over het erfgoed door helder en duidelijk aan
te geven wie recht heeft op welk goed.

3. Vooruitgang middels Educatie.
De Sjari'a vereist van de Staat om Islamitische persoonlijkheden te
ontwikkelen en dat de Staat vaardigheden en capaciteiten in haar
burgers creëert, welke hen geschikt maakt om een heersende en de meest
technologisch geavanceerde natie van de wereld te worden.
Om dit doel te bereiken zal de overheid een curriculum adopteren welke
zal worden onderwezen door de publieke- en particuliere sector. De
overheid zal zich inspannen om basis- en middelbare school educatie
kosteloos te verlenen aan alle jongens en meisjes, en zal er zorg voor
dragen dat de kwaliteit van het lesgeven leidt tot onafhankelijke en
specilaistische denkers die capabel zijn om het leiderschap en de atmosfeer
van vertrouwen te realiseren die de Staat nodig heeft om wereldwijd te
kunnen concurreren.
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Hoger onderwijs zal worden gevormd om het toegankelijk te maken voor
studenten en om daadwerkelijke onderzoekscentra te produceren die
wereldwijd de aandacht zullen trekken van de beste denkers.

4. Effectieve en Betaalbare Gezondheidszorg.
De Staat is verplicht om basis en acute gezondheidszorg kosteloos aan
iedereen te leveren.
Het creëren van een modern en preventief zorgmodel gebaseerd op een
groot aantal lokale familie artsen en beoefenaars wordt verwacht.
Velerlei andere modellen, die effectief worden toegepast in landen met
voorzieningsproblemen, hebben een ratio van 1 dokter op ongeveer 1000
patiënten. Dit gepaard met een aantal poliklinieken voor complexere
problemen, zoals 1 polikliniek per 30.000 mensen kan de gemiddelde lasten
van de ziekenhuizen reduceren.
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DEEL V: REALITISCHE EN PRAKTISCHE
TRANSITIE NAAR EEN ISLAMITISCHE STAAT

Deel V: Realistische en Praktische Transitie naar
een Islamitische Staat.
1. Geen Overtreding van de Sjari'a tijdens de
Overgang naar een Islamitische Staat.
De

Sjari'a

kan

niet

worden

overtreden,

ongeacht

in

welk

overgangsproces men zich ook begeeft en het proces dient snel te
verlopen. Een bepaalde deling van de macht met een regime, welk niet
regeert met een Islamitisch systeem of enkel met haar mond belijdt (bijv. de
huidige Egyptische- of Saoedische regering), is niet toegestaan. Ook al
dient het als een middel om het doel te bereiken.
De geschiedenis heeft uitgewezen dat ongehoorzaamheid aan Allah (swt)
op deze manier vruchteloos is. Er is geen enkel voorbeeld te noemen van
een Islamitische Partij die iets heeft bereikt, behalve dat zij compleet
hebben gefaald met hun pogingen om de macht te delen met bestaande
regimes.

2. Een ‘3 Fasen’ Benadering – Prioritering en
Hergebruik
Wij bekijken het ontwikkelingsproces van een Islamitische Khilafah vanaf
dag 1 van de macht in de volgende 3 fases:
Fase 1: Het opzetten van structuren en stabilisatie – ongeveer 30 dagen
Fase 2: Het opzetten van langetermijnplanningen – ongeveer 30 dagen
tot een jaar
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Fase 3: Het uitvoeren van langetermijnplanningen – ongeveer een jaar
en langer
Wij gaan ons nu concentreren op Fase 1: het opzetten van structuren en
bewerkstelligen van een zekere mate van stabiliteit, waardoor het voor de
overheid mogelijk is om verder te gaan naar fase 2.
In de eerste fase hebben een aantal gebieden noodzakelijke aandacht nodig
en andere gebieden kunnen voor verdere overweging worden verschoven
naar de tweede fase.
Een voorbeeld ter illustratie: het zou ondenkbaar zijn om de onderwerpen
omtrent overheidsfinanciën niet per direct te behandelen. Hoe zal de
overheid het geld innen, de methode van de Sjari'a exploiteren en het geld
besteden? Dit betreft een kwestie van overleving en is een sleutel tot
stabiliteit.
Daarentegen kunnen er details omtrent het educatieve systeem, ondanks
haar hoog strategisch belang, worden gepermitteerd om te worden
overlegd in fase 2, omdat het iets is wat over de jaren heen kan worden
uitgerold.
Vasthouden

aan

zoveel

mogelijk

bestaande

infrastructuren,

administratieve stafleden en experts.
Een belangrijke principe dat geldt is: het wiel niet opnieuw uitvinden. Dit
principe gaat bijvoorbeeld op voor technische expertise binnen de
burgerlijke dienstverlening. Het zou verstandig zijn om zoveel mogelijk
aanwezige

technocraten

en

bureaucraten

te

behouden

en

een

cultuuromslag te ebwerkstelligen door middel van het binnenlaten van een
vertrouwde

en

ideologisch

gemotiveerde

staf

in

de

belangrijke

departementen en hen opdracht te geven om te zorgen dat de planningen
volgens de Islamitische richtlijnen verlopen. Dit laat de Khalifah toe om
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bepaalde specifieke kennis, die bestaat binnen een groep van deskundigen,
juist te benutten. Dezelfde principes zijn toepasbaar op andere expertises
zoals de juridische deskundigheid, etc.

3. Fase 1 Cruciale Hervormingen
a.

Uitvoerend

De Khalifah zal onmiddellijk en direct controle hebben over het leger en
beveiligingskrachten. Hij zal senior commandanten aanwijzen naar eigen
inzicht.
De Khalifah zal onmiddellijk een constitutie publiceren, voortkomend uit
de Koran & Soenna - die haar inferieure status ten opzichte van de Sjari'a
zelf zal reflecteren. Dit zal duidelijkheid scheppen over wat wel en niet
bediscussieerbaar is en zorgt voor een toelichtende referentie voor de
hervormingen die plaats zullen moeten vinden.
Implementatie van de nieuwe constitutie en beleidsbepaling van de
Khalifah zullen worden bereikt door middel van onmiddellijke benoeming
van

gouverneurs

en

burgemeesters

over

alle

gebieden.

Om

belemmeringen, inefficiëntie en corruptie in de bestaande structuren te
voorkomen, kan de Khalifah zich op zijn recht beroepen om een parallel
structuur van uitvoerende mensen te benoemen om de financiën en het
innen van belasting voor elk gouvernement en burgemeesterschap op zich
te nemen.

b.

Financiën en Economie

De benadering van de overgang kan als volgt worden samengevat:
1.

Flinke reductie in uitgaven
a.

Stopzetten van rente gebaseerde aflossingen
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b.

Stopzetten van bestedingen die door de Sjari'a zijn

verboden
2.

Inrichten van andere inkomstenbronnen van de overheid
die door de Sjari'a zijn benoemd
a.

Alle vormen van indirecte belastingen zullen per
direct worden afgeschaft

b.

De belastinginkomsten van de overheid zullen
voornamelijk bestaan uit zakaat & kharaj/ushr
(grondbelasting)

c.

De beoordeling van een stuk grond voor kharaj
grondbelasting zal worden gestart, waarvan de
eerste som binnen 12 maanden zal worden geïnd

d.

Particuliere eigenaren van grote hoeveelheden
ongebruikt akkerland, welke in onze landen
aanwezig

zijn,

zullen

per

direct

worden

meegedeeld over de verplichting om het land te
bebouwen of geconfronteerd te worden met een
confiscatie binnen 3 maanden.
e.

Het is de verwachting dat er 3 maanden nodig
zullen zijn om de inkomstenbronnen van de
overheid weer op te bouwen volgens het fiscaal
beleid van de Sjari’a.

f.

Publiek bezit en overheidscontrole (een variant van
nationalisatie)

van

de

mineralen

en

de

energiesector zullen tevens gas, kool en olieinkomsten

zullen

rechtstreeks

worden

overgeheveld naar de staatskas van de Khilafah,
evenals andere minerale rijkdom.
3.

Hervormingen van bestedingen in lijn met prioriteiten
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4.

Overgang van de Staatsvaluta van fiat naar volledige
goud/zilver ondersteuning
a.

De valuta zal worden gelinkt aan goud en zilver.
De prijs zal worden bepaald op basis van de
waarde van de voorraad van goud/zilver en
nominale prijzen in arbeids- en productmarkten.

5.

Het continueren van de overheidsfinanciën, terwijl de

overgang nog steeds plaatsvindt
a.

De Khalifah zal ook aanzienlijk veel goud en
buitenlandse valutareserves tot zijn beschikking
hebben, welke voldoende zullen zijn (in het geval
van

Egypte)

om

meer

dan

een

jaar

van

nooduitgaven te dekken.
6.

Onmiddellijke boost in circulatie van welvaart – de
volgende maatregelen resulteren in een onmiddellijke
stijging van de circulatie van welvaart
a.

Afschaffen van terugbetaling schuld leidt tot meer
koopkracht

b.

Verwijderen van de stimulans om te investeren in
rentebetalingen,

waardoor

er

direct

zakelijke

investeringen toenemen
c.

Meer koopkracht vanwege flinke verlaging van

belastingen

c.


Politieke Vertegenwoordiging

Er zal een proces worden ingesteld om lokale- en nationale Raden
van de Oemma op te zetten welke zullen worden gekozen.
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Elke partij, congruent aan de Islamitische constitutie, zal
toestemming krijgen om te worden opgericht.

d. Rechterlijke Macht


Vasthouden aan bestaande rechters en hen uitrusten met een
pakket van richtlijnen voor strafoplegging (geclassificeerd door de
Sjari'a) aangaande misdrijven.



Hervatten van rechtszaken tegen het einde van fase 1.



Mechanisme voor rechters welke mogelijk maakt om snel toegang
krijgen tot expertise van de Sjari'a ter vergemakkelijking van het
justitiële proces.

e.


Media

Onafhankelijke mediaorganisaties hebben het recht om hun
werkzaamheden uit te voeren, mits zij geen ideeën promoten
waarbij de constitutie wordt ondermijnd.



De Khalifah zal een officieel tv-kanaal hebben met als doel het
beleid kenbaar te maken, transparantie, en de bevolking te
informeren. Het kanaal zal openlijk zijn en haar doelen zullen
duidelijk worden vermeld. Dit zal een belangrijk instrument zijn
vanaf het begin van fase 1 voor de Khalifah om zich te binden aan
de Moslim massa en zichzelf kenbaar te maken aan hen.



Dezelfde principes en patronen zullen gelden voor alle andere
technologische en print media.

f.

Een Beroep op Moslims die in het Westen en de Rest van
de Wereld leven.



Een beroep zal worden gedaan op de Moslims die buiten de Staat
wonen, vooral degenen met specifieke kwaliteiten in technologie,
beleidsbepaling, management, administratie, etc. Het is te hopen
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dat de resulterende toevloed van talent van onschatbare waarde
zal zijn voor het bouwen van de infrastructuur in de begindagen
van de Staat.

4. Fase 2 & Fase 3 Hervormingen
Comités voor fase 2 dienen te worden opgezet in fase 1, zodat zij een serie
van potentiële plannen kunnen leveren aan de Khalifah, waardoor men
kan overgaan van een stabilisatie- en overlevingsfase naar fundamentele
veranderingen in de karakteristieken en structuren van de Staat.
Voor de komende en andere gebieden zullen departementale comités
worden gevormd om deze gebieden af te stemmen aan de belangen van de
Staat: educatie, cultuur, infrastructuur, commerciële hervormingen,
publieke veiligheid en sociale hervormingen.
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DEEL VI: CONCLUSIE

Deel VI: Conclusies
Om hetgeen samen te vatten, roepen wij Moslims op om het volgende te
doen:


Geloof in Islamitische oplossingen.



Begrijp de kracht van Islamitische oplossingen.



Overtuig anderen van Islamitische oplossingen.



Eis Islamitische oplossingen in Moslimlanden.



Weerleg zowel seculiere oplossingen alsook seculiere oplossingen
opgemaakt met bloemrijke Islamitische taal.



Blootstellen van de ‘geleidelijke aanpak’ aan Sjari'a oplossingen –
het werkt niet en het maakt Allah (swt) kwaad.



Steun Hizb ut Tahrir in het verkrijgen van macht namens de
Oemma, om de kracht van de Islamitische Sjari'a uit te dragen
middels het vestigen van de Khilafah Staat.
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Bijlage A – Het afleiden van een modern
beleidskader vanuit de Islamitische juridische
bronnen
Om te illustreren hoe een modern beleidskader op een authentieke manier
kan worden geëxtraheerd vanuit juridische Islamitische bronnen, hebben
wij het volgende stuk genomen vanuit het boek “Het economisch systeem
van Islam” door Taqiuddin An-Nabhani (de oprichter van Hizb ut-Tahrir)
om als voorbeeld te presenteren.

Publiek Bezit (AL MILKIYYAH AL AMMAAH)
Publiek bezit is de toestemming van de Wetgever aan de gemeenschap om
het gebruik van eigendom te delen. De eigendommen die tot publiek bezit
behoren, zijn degenen die de Wetgever heeft aangegeven als eigendom van
de gehele gemeenschap en datgene welk Hij (swt) heeft verboden voor het
individu om te bezitten. Deze zijn gecategoriseerd in 3 typen:
1.

Hetgeen welk wordt gezien als publiek nut, zodat een stad of
een gemeenschap zich zou moeten verspreiden om het te
zoeken indien het niet beschikbaar zou zijn.

2.

De ontelbare bevoorrading met mineralen

3.

Dingen die, vanwege hun aard, het individu zouden
tegenhouden om te bezitten.

Met betrekking tot openbare voorzieningen; het betreft alles wat over het
algemeen wordt beschouwd als een nut voor de mensen. De Profeet (saw)
heeft hierover uitleg gegeven in de overleveringen met hun omschrijving in
plaats van hen op te sommen. Ibn ‘Abbas (ra) heeft overgeleverd dat de
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Profeet (saw) heeft gezegd: “Moslims zijn partners (vennoten) in drie
dingen: in water, weiden en vuur,” vermeld door Abu Dawud. Anas heeft
overgeleverd van Ibn ‘Abbas met als toevoeging, “en haar prijs is Haram
(verboden).” Ibn Majah heeft overgeleverd van Abu Huraira (ra) dat de
Profeet (saw) zei: “Drie dingen worden niet onthouden van (de mensen);
het water, de weiden en het vuur.” Dit is een bewijs voor het feit dat de
gemeenschap het water, weiden en vuur onder haar deelt en dat het een
individu verboden is om dezen te bezitten. Het dient te worden bemerkt
dat de Hadith ze als drie beschrijft. Het zijn Jamid (niet-geëxtraheerde)
namen en in de Hadith werd niets vermeld over een Illah (reden). De
Hadith bevatte geen Illah (reden) en dit impliceert dat deze drie dingen het
enige zijn die het publieke bezit vertegenwoordigen, zonder de
voorstelling van haar noodzaak voor de gemeenschap in ogenschouw te
nemen.
Echter, wanneer men deze kwestie onder de loep neemt, dan zal men
vinden dat de Profeet (saw) het toestond aan individuen in At-Ta’if en
Khaibar om water als bezit te nemen met als doel hun planten en
landgoederen te irrigeren. Als het water enkel werd gedeeld omdat het om
water ging en niet vanwege de voorstelling van haar noodzaak voor de
gemeenschap, dan zou hij een individu het niet toestaan het te bezitten.
Dus vanuit de woorden van de Profeet (saw), “Moslims zijn partners
(vennoten) in drie dingen: in water, weiden en vuur” en zijn gegeven
toestemming aan individuen om water te bezitten, kan men afleiden dat de
Illah (reden) voor het delen van water, weiden en vuur is, dat het gaat om
het welzijn van openbare voorzieningen van de gemeenschap welk
onmisbaar zijn voor de gemeenschap. Dus de overlevering noemt drie
dingen, terwijl zij beredeneerd worden als openbare voorzieningen van de
gemeenschap. Daarvoor gaat deze Illah (reden) gepaard met de
beredeneerde (regel) in aanwezigheid en afwezigheid. Dus alles wat wordt
gekwalificeerd als openbare voorziening voor de gemeenschap, wordt
gezien als publiek bezit. Of het nou wel of geen water, weiden of vuur is, of
het nou wel of niet specifiek is genoemd in een Hadith. Als het ophoudt
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om een openbare voorziening voor de gemeenschap te zijn, ook al is het
genoemd in een Hadith zoals water, dan zal het geen openbare voorziening
voor de gemeenschap zijn. Het zou iets zijn welk door het individu als
eigen bezit kan worden genomen. Het criterium voor het vaststellen van
dingen die publiek bezit zijn is dat het alles kan zijn wat - indien niet
aanwezig voor de gemeenschap (of de gemeenschap nou een groep van
bedoeïenen , een dorp, stad of een Staat is) – zou zorgen dat zij zouden
verspreiden om ernaar te zoeken, dan wordt het gezien als een openbare
voorziening voor de gemeenschap, zoals de waterbronnen, bossen van
brandhout, weiden met vee en dergelijke.
Met betrekking tot mineralen, ze bestaan uit twee soorten: de ene soort
heeft een beperkte hoeveelheid en wordt niet als betekenisvol beschouwd.
De andere soort heeft een ontelbare hoeveelheid. Het eerste type kan als
bezit worden genomen door een individu. Het wordt individueel geëigend
en wordt behandeld als verborgen schat (Rikaz), waarvan 1/5de deel wordt
betaald aan de Bait ul-Mal (Staatskas). Amr ibn Shua’ib heeft overgeleverd
van zijn vader, van zijn grootvader, dat de Profeet (saw) werd gevraagd
over de Luqatah (een voorwerp opgepakt van de weg). Hij (saw) zei:
“Hetgeen wat wordt opgepakt van een publiekelijk gebruikte weg of een
dorp, dient voor een jaar bekend te worden gemaakt. Als iemand erom
vraagt, geef het hem. En zo niet, dan is het van jou; mits het wordt
gevonden in verwoeste plekken, dan dient 1/5de ervan en van de
verborgen schat (Rikaz) te worden betaald aan de Bait ul-Mal
(Staatskas)”, overgeleverd door Abu Dawud.
Met betrekking tot de ontelbare hoeveelheden die normaliter niet kunnen
worden uitgeput, betreft het een publiek bezit en dient het individu niet als
bezit te mogen hebben, vanwege hetgeen At-Tirmidhi heeft overgeleverd
van Abyadh ibn Hammal dat hij naar de Profeet (saw) kwam en hem vroeg
om een met zout beladen land toe te kennen en hij (saw) kende het hem
toe. En wanneer hij wegging, heeft een persoon in aanwezigheid van de
Profeet (saw) gezegd: “Weet u wat u hem heeft toegekend? U heeft hem
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het ontelbare water (Al-‘udd) toegekend” Hij (saw) heeft het toen van
hem ontnomen.” Hij vergeleek het (in deze Hadith) met het ontelbare
water (Al-‘Udd), omdat het niet uitgeput kan worden. Dus deze Hadith
duidt aan dat de Profeet (saw) een berg van zout toekende aan Abyadh ibn
Hammal, wat betekent dat het toegestaan is om een zoutmijn te bezitten.
Echter, wanneer hij realiseerde dat het een permanent en continuerende
mijn was die niet uitgeput kan worden, heeft hij zijn toekenning
teruggedraaid en het teruggenomen en hierbij het eigendom van een
individu verboden, aangezien het een publiek bezit betreft. Hiermee wordt
niet het zout bedoeld, maar het gaat hier om de zoutmijn. Het bewijs
hiervoor is dat toen hij wist dat het niet opgemaakt kon worden, hij het als
particulier bezit heeft verboden, ondanks het feit dat hij (saw) wist dat het
om zout ging en dat hij het aanvankelijk heeft toegekend. Dus het verbod
ging op vanwege het feit dat het onuitputbaar is. Abu Ubayd zei: “Met
betrekking tot zijn (d.i. de Profeet) toekenning aan Abyadh ibn Hammal
aangaande het zout (gevonden) in Ma’reb en het daarna van hem te hebben
ontnomen, heeft hij (saw) het beschouwd als dood (ongebruikt) land welk
Abyadh wilde laten herleven en bewerken. Toen de Profeet (saw)
realiseerde dat het ontelbare (‘Udd)) water bevatte, welk onuitputtelijk
materiaal bevat, zoals waterbronnen en putten, heeft hij het herroepen,
omdat het een Soenna van de Profeet (saw) is met betrekking tot weide,
vuur en water, waarvan alle mensen het gezamenlijk bezitten. Hij hield er
niet van om bezit te beperken tot een persoon, waardoor anderen worden
uitgesloten.” Aangezien zout tot mineralen behoort, wordt de verandering
van de gedachte van de Profeet (saw) omtrent het toekennen aan Abyadh
beschouwd als Illah (reden) voor verbod van bezit door individuen, d.i.
omdat het een ontelbare (‘Udd) mineraal mijn is en niet omdat het bestond
uit ontelbaar (‘Udd) zout. Na het analyseren van deze Hadith blijkt dat de
reden (Illah) voor het tegengaan van toekenning van de minerale zoutmijn
is omdat het ontelbaar was, ofwel niet kan worden uitgeput. Het blijkt uit
de overlevering van Amr ibn Qais dat het zout in dit geval een mineraal
(mijn) is, omdat hij zei: “De mijn (mineraal) van zout.” Het blijkt uit de
woorden van rechtsgeleerden dat zij het zout tot mineralen beschouwden,
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dus de Hadith wordt gerelateerd aan mineralen en niet specifiek aan het
zout.
Met betrekking tot een overlevering van Abu Dawud dat de Profeet (saw)
Bilal ibn Al-Harith Al Muzni de mineralen (mijnen) van Qabaliah toekende
- en ook wat Abu Ubaid heeft overgeleverd in zijn boek (Al Amwal) van
Ikrimah, dat hij zei: “De Profeet (saw) kende Bilal zo’n land van zulke
mineralen toe”, kent deze Hadith geen contradictie met Hadith van
Abyadh. Deze Hadith dient echter geïnterpreteerd te worden als dat de
mineralen, welke de Profeet (saw) toekende aan Bilal, beperkt waren en
dus toegestaan om te worden toegekend, zoals de Profeet (saw)
aanvankelijk de zout mineralen toekende aan Abyadh. Deze Hadith dient
niet te worden geïnterpreteerd als een toestemming om zulke mineralen
toe te kennen in absolute termen, omdat het in strijd zou zijn met hetgeen
de Profeet (saw) deed op het moment dat hij de mineralen terugnam, welke
hij eerder toekende, toen hij realiseerde dat het ontelbaar (‘Udd) was en
niet normaal uitputbaar was. Dus de mineralen die de Profeet (saw) heeft
toegekend dienen geïnterpreteerd te worden als zijnde beperkt en
(makkelijk) uitputbaar.
Deze regel, omtrent het feit dat ontelbare en onuitputtelijke mineralen als
publiek bezit worden beschouwd, omvat alle mineralen, of deze zich nou
begeven op de oppervlakte van de aarde welk mensen kunnen bereiken en
het gebruiken zonder grote inspanning, zoals zout, kool, saffier, robijnen en
dergelijke. Of het nou ondergrondse mineralen betreft welke alleen
middels arbeid bereikbaar zijn, zoals goud, zilver, ijzer, koper, lood en
dergelijke. Ook als zij massief zijn zoals kristal of vloeibaar zoals olie. Allen
zijn mineralen die worden meegenomen in betekenis van de Hadith.
En wat betreft de dingen waarvan hun aard voorkomt dat zij onder het
domein van individuele eigendom vallen, dit zijn goederen die bestaan uit
publieke voorzieningen. Alhoewel zij onder de eerste categorie vallen,
omdat zij behoren tot de openbare voorzieningen van de gemeenschap,
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verschillen zij hierin toch met betrekking tot hun aard welke voorkomt dat
zij onder het domein van individuele eigendom vallen. Bijvoorbeeld, water
kan bezit worden van individuen, maar het wordt verboden als de
gemeenschap niet zonder kan leven, anders dan het geval met wegen
welke zeker niet in bezit van een individu kunnen komen. Om deze reden,
zelfs als het bewijs de hierop toepasbare Goddelijke reden (Illah) is en dat
het komt uit openbare voorzieningen voor de gemeenschap, indiceert haar
aard dat het tot publiek bezit behoort. Onder deze categorie vallen wegen,
rivieren, zeeën, meren, publieke kanalen, baaien, zeestraten en dergelijke.
Ook zijn zaken, als moskeeën, Staatsscholen, ziekenhuizen, speeltuinen,
schuilplaatsen, etc., inbegrepen.
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Bijlage B – Gepubliceerde Boeken van Hizb ut
Tahrir
De volgende boeken zijn officieel uitgebracht door Hizb ut Tahrir en haar
leden
1.

Nizam ul Islam (Systemen van Islam)

2.

At Takatul al Hizbi (Partijstructuur)

3.

Mafaheem Hizb ut Tahrir (Concepten van Hizb ut Tahrir)

4.

An Nafseeyah.

5.

Ad Dawlah al Islamiyyah (De Islamitische Staat)

6.

Ajhiza (Organisatie van de Staat)

7.

An Nizam ul Ijtima’i ﬁl Islam (Het Sociale Systeem)

8.

An Nizam ul Iqtisadi ﬁl Islam (Het Economische Systeem)

9.

Al Amwal fie Dawlat ul Khilafah (Inkomsten van de Islamitische
Staat)

10. Mafaheem Siyasiyyah li Hizb ut Tahrir (Politieke concepten van Hizb
ut Tahrir)
11. Ash Shakhsiyyah al Islamiyyah (Islamitische Persoonlijkheid) (drie
volumes).
12. Muqaddimat ud Dostoor (Introductie tot de constitutie)
13. Al Kurrasah/Ad Dousiyyah (Het dossier),
14. Asas Al Ta'leem Al Manhajee Fee Dawlat Al Khilafah (Fundamenten
van het methodologische educatieve beleid in de Khilafah Staat)
15. Nazarat Siyassiyyah (Politieke Visie)
16. Nasharat us Sayr (Progressie Pamfletten)
17. Manhaj Hizb ut Tahrir Fee At Taghyir (Methode ter verandering van
Hizb ut-Tahrir)
18. Ta'areef Hizb ut Tahrir (Deﬁnities van Hizb ut Tahrir)
19. Nida' Haar (Een Warme Oproep)
20. Ahkam us Salah (Regels van het gebed))
21. Al Fikr ul Islami (Islamitische Idee)
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22. Naqdul

Ishtirakiyyah

al

Marxiyyah

(Weerlegging

van

het

Marxistische Socialisme)
23. As Siyasah al Iqtisadiyyah al Muthla (Het voorbeeldige Economische
beleid)
24. Kaifa Huddimat el Khilafah (Hoe de Khilafah werd vernietigd)
25. At Tafkeer (Denken),
26. Sur’at ul Badeehah (Aanwezigheid van het verstand)
27. Nizam ul Uqoobat (Strafsysteem)
28. Ahkam ul Bayyenat (Regels van bewijsvoering voor vervolging)
29. Al Hukm Ash Shar'a Feel Astansaakh wa Naqal Al A'Daa'a wa
Umoor Ukhra (Shari'a Hukm in Klonen, Transplantaties en andere
zaken)
30. Hazaat Al Aswaaq Al Maaliyyah (Instorting van de aandelenmarkt)
31. Hatmiyah Saraa'a Al HaDaaraat (Onontkomelijke botsing van
beschavingen)
32. At Tayseer Fee Usool ul Tafseer Surah Al Baqarah (Een gemakkelijke
toenadering tot Usul van Tafseer Surah Al-Baqara)
33. Tayseer ul WuSool ila Al USool (Een gemakkelijke toenadering tot de
Usul)
34. Al Azamaat Ul IqtiSaadiyyah (Economische Crisis)
35. Siyasat Al TaSnee'a wa Binaa'a Ul Dawlah Sanaa'iyyan (Industrieel
beleid en het stichten van een industriële staat)
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