حكم عمل شركة كويست نت بالسودان
االستفتاء:

أطذسد انذائشح االلزظبدٚخ ثبنًدًغ فزٕٖ ثزبسٚخ 24سثٛغ اٜخشْ 1424ـ انًٕافك نّ
 2003 َٕٕٛٚ25و ػٍ َظبو انزسٕٚك انشجك ٙحٛث اَزٓذ انفزٕٖ إنٗ كَّٕ لًبساً.
رمذيذ ششكخ (أسائك ناللزظبد ٔانزًُٛخ انًحذٔدح) ٔكٛم ششكخ (كٕٚسذ َذ ثبنسٕداٌ)
ثزبسٚخ  2006/5/14و ثخطبةٍ رطهت ف ّٛنمبءً ث ٍٛيُذٔة ششكخ كٕٚسذ َذ ٔانًدًغ
ثغشع رمُ ٍٛػًم انششكخ ثبنسٕداٌ ثًب ٚزٕافك ٔلٕاَ ٍٛانششٚؼخ اإلساليٛخ  .رى نمبء
انسٛذ ر ٙخ( ٙػؼٕ يدهس إداسح ششكخ كٕٚسذ َذ)ثبنذائشح االلزظبدٚخ فٕٚ ٙيٙ
 2006 َٕٕٛٚ 15ٔ14و ٔلذو رؼشٚفبً ثبنششكخ ٔيُزدبرٓب ٔششحبً نطشٚمخ ػًهٓب.
ٔثؼذ انُمبش ٔانزذأل يؼّ ٔسدِّ ػٍ أسئهخ ػؼٕٚخ انذائشح  ،ارؼح أٌّ َظبو انششكخ
انًؼًٕل ثّ ال ٚخزهف ػٍ انُظبو انشجك ٙانز٘ طذسد انفزٕٖ ثًُؼّ ؛ حٛث كبٌ َظبو
كٕٚسذ َذ ٚؤد٘ نحشيبٌ ثؼغ انًسٕل ٍٛيٍ انحبفض ٚٔ ،شزشؽ ششاء انًُزح نكم يٍ
ٚشغت ف ٙأٌ ٚكٌٕ يسّٕلبً ثبنششكخ ؛ يًب ٚدؼهّ إيب غبًَبً أٔ غبسيبً ٔفك يب ْٕ يفظمٌ فٙ
انفزٕٖ انًشبس إنٓٛب أػالِ .
ٔػهٔ ّٛنٛكٌٕ انُظبو طحٛحبً ال ثذ يٍ :
 .1رمذٚى ػًٕنخ يجبششح نكم يٍ ٚسّٕق يُزدبً يٍ يُزدبد انششكخ ثدبَت ػًٕنخ انُظبو
انشجك. ٙ
 .2إنغبء ششؽ ششاء انًُزح انًؤِْم ٚ ٌٞظجح انشخض يسِٕلبً ثبنششكخ .
ٔلذ أكذ انًسزش ر ٙخ ٙاسزؼذاد انششكخ إلخشاء ْزِ انزؼذٚالد .
 .3رسهًّذ انذائشح ثزبسٚخ  2006/6/28و خطبثبً يٍ ٔكٛم كٕٚسذ َذ ثبنسٕداٌ ٚزؼًٍ
انزؼذٚالد انًمزشحخ ػهٗ َظبو ػًم انششكخ ثبنسٕداٌ ( خطخ انسٕداٌ) ٔفمبً نًب داس
يٍ َمبشٍ ث ٍٛانًسزش ر ٙخٔ ٙأػؼبء انذائشح .

ٔثؼذ انزذأل ف ٙانزؼذٚالد طهت أػؼبء انذائشح يٍ انششكخ اإلخبثخ ػٍ االسزفسبساد
انزبنٛخ :
(أ) ْم ثئيكبٌ اندًٛغ رحمٛك انزٕاصٌ انشجك ٙانًشبس إن ّٛف ٙانجُذ (

 )3يٍ انزؼذٚالد

انًمزشحخ ف ٙخطخ ػًم انششكخ ف ٙانسٕداٌ أو أٌ ُْبنك اسزحبنخ ف ٙرحمٛك اندًٛغ
نّ؟
(ة) ْم ػًٕنخ انُظبو انشجك ٙانًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانجُذ (  )3يجُٛخٌ ػهٗ انجٛغ أٞل أو
أَٓب ػًهٛخ يُفظهخٌ ػُّ ٔلبئًخ ثزارٓب ؟
(ج) إرا كبٌ ْذف انزسٕٚك ْٕ صٚبدح انًجٛؼبد ؛ فًب حكًخ اشزشاؽ انزٕاصٌ انشجكٙ
نهحظٕل ػهٗ ػًٕنخ انُظبو انشجك ، ٙطبنًب كبٌ يٍ انًًكٍ رحمٛك صٚبدح انًجٛؼبد
دٌٔ رحمٛك انزٕاصٌ  ،كأٌ ٚحمك انفشد ( )10ػٍ ان )2(ٔ ًٍٛٛػٍ انشًبل يثالً ؟
أحؼش ٔكٛم ششكخ كٕٚسذ َذ ثبنسٕداٌ سداً يكزٕثبً ػٍ ْزِ اٞسئهخ ثزبسٚخ
 2006/7و  ،كًب حؼش اخزًبػ ّٛانذائشح ثزبسٚخ

2006/7/26و ٔ 2006/8/23و

نإلخبثخ ػٍ اسزفسبساد انذائشح أػالِ انًشسهخ إنٓٛى ثزبسٚخ

2006/7/22و ٔأٚخ

اسزفسبساد إػبفٛخ .
ثؼذ يمبثالدٍ ٔيكبرجبد ث ٍٛانذائشح ٔانششكخ ٔ ،رذألٍ ث ٍٛأػؼبء انذائشح خهظذ
انذائشح نًب ٚه: ٙ
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الفتوى :

رذأنذ انذائشح ف ٙانخطخ انًؼذّنخ يٍ ششكخ كٕٚسذ َذ ٔثؼذ إخشاء انزؼذٚالد انزٙ
أشٛش إنٓٛب أػالِ ٔ ،إػبفخ انششٔؽ انزٔ ٙػؼزٓب انذائشح  ،خهض انشأ٘ إنٗ أَّّ ًٚكٍ
انؼًم ثٓب ٔفمبً نٝر: ٙ
 .1ػذو اشزشاؽ ششاء انًُزح الػزًبد يسّٕل ٙيُزدبد انششكخ.
 .2ال يبَغ يٍ فشع سسٕو الػزًبد يسّٕل ٙانششكخ ػهٗ أنّب رزؼذٖ انزكهفخ انحمٛمٛخ ٞخشح
انًٕلغ ثبنشجكخ انذٔنٛخ ٔ ،انخذيبد اٞخشٖ انز ٙرزكفهٓب انششكخ
ٚ .3حكّ  ٘ٞيسِٕق انحظٕل ػهٗ ػًٕنخ يجبششح ػٍ كم يجٛغٍ رى ثٕسبطزّ .
 .4ال يبَغ يٍ أٌ رذفغ انششكخ نهًسِٕق ثبإلػبفخ نهؼًٕالد انًجبششح يكبفأح انُظبو
انشجك ٙانز٘ ٚؼزًذ ػهٗ انُظبو انثُبئٔ ٙرحمٛك انزٕاصٌ ف ٙحسبة انؼًٕالد.
 .5رزؼٓذ انششكخ ثؼذو إخشاء أ٘ رؼذٚم ف ٙانُظبو انخبص ثبنسٕداٌ خبطخً لًٛخ انحبفض (
انؼًٕنخ) إالّ ثؼذ انشخٕع نًدًغ انفمّ اإلسالي ٙثبنسٕداٌ.
 .6رٓٛت انذائشح ثبنششكخ انؼًم ػهٗ رؼذٚم َظبيٓب ف ٙثمٛخ انذٔل ٔ ،خبطخ اإلساليٛخ
يُٓب  ،ثًب ٚزٕافك ٔانششٚؼخ اإلساليٛخ  ،نزدُٛت ػًالئٓب يٍ انًسهً ٍٛانٕلٕع فٙ
انحشاو .
واهلل أعلن..

د .أمحد علي عبد اهلل
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