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 الثاين للربدلان االنتخاابت ىذه ستكون حيث ،2012 لعام العامة االنتخاابت بدء من شهرين حوايل بعد على إننا
 اتالتحالف ىذه مسؤولو يقوم حيث السياسية األحزاب مظلة حتت قبلية حتالفات تشكيل مت فقد معتاد ىو كماو  عشر،
 تالحظ كانت االنتخاابت، قبل وحىت. االنتخاابت يف ادلشاركة على حثهم خالل من ماىراجل داعخل موالاأل بتوزيع
 شك ال ومما! والقتل والفوضى الشغب حاالت عليها ىيمنت اليت لألحزاب التمهيدية ابتاالنتخا يف الدديقراطية قذارة

 (جتسيد) على عملت أيضا ولكن اجملتمعات توحيد يف فقط تفشل مل اقعالو  يف واليت الدديقراطية سخافة ىي ىذه أن فيو
 .والفساد والقبلية اجلشع سياسات

 الشباب واختفاء ادلسلمني ضد الشرطة عمليات من سنوات بعد االنتخاابت ىذه أتيت ادلسلمة، للجالية وابلنسبة
 مدينة ويف. الشرقي والشمال الساحل مناطق مثل ادلسلمة األغلبية ذات ادلناطق يف الشرطة قوات يدي على ادلسلم
 كاساراين ملعب إىل خذواأ   وقد منازذلم من اً لمظ طردىم كيفية حول مؤدلة ذكرايت لديهم إيستلي سكان فإن نرويب،
 حتت احلكومية االسًتاتيجيات من عدد ىناك ذلك، ومع. "أوساالما ووتش" عملية يسمى ما يف البارد الطقس خالل

 ."العنيف والتطرف اإلرىاب" ضد احلرب يسمى ما يف سريع بشكل جتري واليت الكربى لغربيةا الدول ضغوط
 من الرغم وعلى. مستقبلهم حول التساؤالت من العديد ادلسلمون فيو يثر وقت يف االنتخاابت ىذه أتيت لذلك،

 من كبرة معارضة الواقع يف تواجو دعوهتم فإن التصويت، على الناس يشجعون الذين ادلسلمني الزعماء بعض وجود
 أعضاء قبل من الوعود حىتف ذلك، من الرغم وعلى. "اإلرىاب" ضد احلرب يف الضحااي أول حاليا ىم الذين ادلسلمني

 ادلسلمون وجد وابلتايل ادلسلمني، مصاحل أجل من حقا النضال يف فشلت قد ذلم ادلنتسبة واألحزاب ادلسلمني الربدلان
 .عاألوضا  أسوأ يف أنفسهم

 كل فإن ،ىذا حيدث عندماو . فعالً  حبرارهتا نشعر إننا إال ،عدة أشهر بعد ستبدأ االنتخاابت أن من الرغم ىوعل
 والتعليمية االقتصادية القضااي فإن ن،الراى الوقت ويف. وأولويتها االنتخاابت مع مقارنة أمهية بال يصبح خرآ شيء

 بعد الثانية األولوية أيخذ ىذا كل األطباء، إضرابو  لفيضاانتوا اجلفاف مثل الكوارث وحىت واألمنية، يةصحوال
 .ابألصوات الفوز أجل من الشعبية لتحقيق السعي على أساساً  يعتمد ،واالىتمام األضواء ىاؤ وإعطا. االنتخاابت

 أن ليناع جيب دلاذا: ىو طرحو جيب الذي السؤال ولكن انتخاابت؟ موسم كل يف يتكرر مما نتعلم ال دلاذا وابلتايل،
 بعد أم االنتخاابت، أثناء مأ االنتخاابت، قبل سواء يعيقنا، الذي الدديقراطي السياسي النظام ىذا مع نكافح

 العادي شخصلل ابلنسبة سوءا يزداد يزال ال الوضع أن العلم مع الوقت؛ من الكثر تستغرق أهنا نرى أال االنتخاابت؟
 التغير؟ إحداث أمل على مشاركتو رغم

 تعطي قد مشاركتنا أن أو وضعنا، تفاقم سوف كتنامشار  عدم أن من اخلوف حبجة نشارك انتخابية فًتة لك ففي
ُغونَ  اْْلَاِىِليَّةِ  أََفُحْكمَ ﴿ !التغير جتلب سوف هناأب كاذابً  أمالً   .﴾يُوِقُنونَ  ِلَقْوم   ُحْكًما اّللَِّ  ِمنْ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ



. الدديقراطية االنتخاابت يف ادلشاركةيف  اإلسالمي الشرعي احلكم بوضوح بنّي  لطادلا كينيا يف التحرير حزب إن

 جتاه والعمى ابلصم يتظاىرون البعض كان وإن الشرعي، احلكم ىذابيان  تكرار عن نكف فلن مسلم، بكل هنتم ولكوننا
 ومع. وتعاىل سبحانو هللا أوامر يف جدا واضح الدديقراطية االنتخاابت يف ادلشاركة مسألة حترمي يف هللا حكم إن. احلقيقة

 نظام يف حرام التصويت أن إىل اإلشارة خالل من ،الدديقراطية االنتخاابت يف ادلشاركة حرمة نوضح أوالً  دعوان ذلك
 أو ابلكفر سيحكم حاكم انتخاب ،وىو أال االنتخاابت، يف للمشاركة الناس يدفع الذي اذلدف بسبب دديقراطي
 ،وتعاىل سبحانو  ىو شريعالت أن ادلعروف من ،نيادلسلم حنن لنا بالنسبةف. القوانني واويسنّ  ليشرعوا أانس انتخاب
 .﴾ّللَِّ  ِإّلَّ  اْْلُْكمُ  ِإنِ ﴿ .وتعاىل سبحانو هللا شريعة أساس علىويوجهوهنا  حياهتم البشر يسر أن ادلفًتض فمن وابلتايل
 وأحكامو، اإلسالم عقيدة مع يتناىف أساس على يتم ندماع ولكن ،مباح اإلسالم يف التصويت أو االنتخاب إن

 فصل - العلمانية عقيدة عن نشأت اليت الرأمسالية لأليديولوجية السياسي النظام ىي فالدديقراطية. حمرمة ادلشاركة تصبح
 اإلنسان بو يقوم الذي التشريع دور فإن اإلنسان، حياة عن فصلهما مت قد وتشريعاتو اخلالق أن ومبا - احلياة عن الدين

. ئسي ىو وما جيدا يعتربه ما خيتار الذي فهو التحديد، ىذا على وبناء. وانقصاً  حمدوداً  سيكون الدنيوية حياتو يف

 ليصبح يتغر مث جيداً  األمر اعتبار وديكن.. .والوضع والظروف والوقت والبيئة ادلكان تغّر  مع ىذا يتغر لذلك، ونتيجة
 ىذه يف الوحيد قياسادل ىي ادلنفعة أن االعتبار بعني األخذ مع. ..والزمان ادلكان أتثر خالل من وابلعكس سيئاً 

 بل ،يتأثران وال يتغران فال عليها، ويعتمدان الشريعة مع يتفقان والشر اخلر فإن لإلسالم ابلنسبة أما. األيديولوجية
 فصل بفكرة تتأثر التشريع يف اإلنسان سلطة فإن وابلتايل. األوقات كل ويف كان أينما اإلنسان مشاكل كل حيالن
 ىذه منح فإن ذلك، إىل وابإلضافة. وتعاىل سبحانو هللا توحيد مفهوم مع مباشر بشكل تتناقض اليت احلياة عن الدين

ن رب بداًل من هللا سبحانو، أي يقوم البشر ابلتحليل والتحرمي بداًل م ابلتشريع ليقوم نسانلإل السيادة العلمانية العقيدة
 بغر احلكم إىل الناس تقود اليت االنتخاابت تلك يف يشارك أن للمسلم ديكن كيف. البشر، ىذه العقيدة العلمانية كفر

 بدال اإلنسان بسيادة اعًتاف ىي ذريعة أي أساس على فادلشاركة هللا؟ شريعة تناقض وقوانني تشريعات وإىل هللا أحكام
 .مطلقا حرام وىذا وتعاىل، سبحانو هللا سيادة من

 وىو أال خراتو بكامل إلينا نقلو والذي  دمحم رسولو ؛هللا خلق أشرف على أ نزل مبا ترضون أال: املسلمون أيها
 ادلنحلني من بعض أوجده والذي ادود اإلنسان عقل صنع من ىو الذي الضالل وراء تسعون إذاً  دلاذا! اإلسالم؟
 أجوبة كل حيمل حيث احلياة يف متكاملة كطريقةوحنملو   إلسالماب نؤمن أن كمسلمني علينا الواجب من إنو أخالقيا؟

 احلقيقي شكلو يف لإلسالم ندعوواجب أن  ألمر إنو! ادلآسي ىذه من كافة العامل لتحرير ادلسلمني غر يدعو كما احلياة
من  سئموا إن الناس قد .اليوم ملالعا حيكم الذي قراطيالددي ونظامها الرأمسايل الفكر يف األخطاء وإظهار مستقيم كطريق

 كينيا، يف ىنا وخصوصا اإلفريقية القارة من أوضح بشكل ىذافساد النظام الرأمسايل ادلطبق عليهم، وال مكان يعكس 
 االنقسامات نتيجة الدمار من عانت كما ضخمة، لثروات امتالكها من الرغم على إبفقارىا الرأمسالية قامت حيث
 فعال فاجملتمعات. واألوروبية األمريكية ادلصاحل على للحفاظ اإلمربايلية استمرار إىل إضافة تنتهي، ال اليت واحلروب القبلية

 وذلذا .السليم اإلسالمي الفكر تسميم بسبب بديل أي جيدون ال أهنم لدرجة يعيشونو الذي الوضع ىذا من سئمت
 يف ويغرقوا اخلر ىذا يهجروا أن للمسلمني أنّ ف. ذلم األدلة توفر خالل من السليم للمنطق ندعوىم أن واجبنا منكان 
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 قراطيةالددي يقوي كلو ىذا فإن االنتخاابت ىذه يف ادلشاركة أو الدعم أو ادلنافسة خالل من فسواء قراطية؟الددي مستنقع
 بنوه؟ وال مالو اإلنسان عن يغين ال يوم يف وتعاىل سبحانو هللا أمام ىذا عن سألسن   أننا نرى الفأ اإلسالم، ضد

 كينيا يف وخصوصا اإلفريقية القارة وصولو منذ خر أبي علينا أيت مل احلاكم قراطيالددي ونظامو الرأمسايل الفكر إن
 بعد أبدا يتغر مل احلال إن. ثرواهتا واستنزاف ااحتالذل هبدف الربيطانية اإلمربايلية يد على إقامتها على أ جربت حيث

 صناع نإ حيث الوضع على فيو حيافظون الذينفسو  الوقت يف الزائف االستقالل مانض خالل من اتلني مغادرة
 البالد سياسة أن إظهار خالل من الناس تضليل يف جنحوا وقد. اخلاصة مصاحلهم حسب البالد يديرون نيالباق السياسة

 أمال الشعب عطاءإ يف الفع اخلداع جنح وقد. سنني بضع بعد انتخاهبم رعاايلل حيق حيث سكاهنا من حكام يد يف
 بو يشاركون الذي التغير وأن آخر بشكل ولكن قائما يزال ال االحتالل أن حقيقة عن عمياان أصبحوا أهنم لدرجة كاذاب

 .وىم أنو سوى ةعقليال ىذه يف أبدا حيصل لن

 وجود مع ادلتقدم عاملابل يسمى ما يف حىت أبسره، العامل ظن خيب اإلمرباييل الرأمسايل الفكر إن: املسلمون أيها
 اجلديدة والبداايت ابلتغير األمل الناس أعطى الذي قراطيالددي نظامو فهو يبقيو ما أما. منو يستفيدون ممن فقط أقلية
 اإلسالمي الفكر وىو البديل لدينا ادلسلمني وحنن! ؟ابلبشر ابلك فما ،احليواانت كمحل حىت صاحل غر أنو احلقيقة بينما

 تنظيم خالل من العدالة يؤّمن عادل نظام إنو. وتعاىل سبحانو هللا من الوحي على تقوم اليت اخلالفة يو؛ف كماحل ونظام
حيث فيو العالج الشايف لنقاط   رسولوالوحي الذي أنزلو هللا سبحانو وتعاىل على  حسب همبينفيما  البشر عالقات

 سيوفر والذي للبشرية، الكامل احلل ديتلك احلياة يف منهجك اإلسالم نصور أن عاتقنا على يقع إنو. ضعفنا واحتياجاتنا
 شوائب منسح وأن ادلسلمني لغر نونبيّ  أن أيضا واجبنا ومن. ادلتخلفة الرأمسالية نتيجة ادلنتشر الفساد على ويقضي األمن
 يستيقظ حىت رمسيا وهتام ليعلن سالماإل حتتاج لكنها ميتة ىي فالرأمسالية. اإلسالم عودة ختشى اليت اإلمربايلية تشهر
 حنن نقوم أن علينا بل بنفسها، األمور تتغر أن آملني صامتني للبقاء عذر أي لدينا يعد فلم. العميق سباهتم من الناس

 معاانة ىذا وفوق واألمل ادلعاانة أةوط حتت رازحني البقاء من بدال لنا بيّنو الذي  الرسول منهج على التغير هبذا
 .امةالقي يوم العذاب

 مآسي من البشرية سيحرر الذي احلقيقي التغير إحداث سبيل يف للسر ادلسلمني يذكر كينيا يف التحرير حزبإن 
 األكيد احلل للبشر سيوفر بديل كفكر اإلسالم ليدرس عاقل إنسان كل ندعو كما. العامل على يسيطر الذي االستعمار

: قال وتعاىل سبحانو فا. احلقيقي التغير حتِدث لن أهنا العلم مع يةانتخاب فًتة كل على الرىان بدل االستقامة وسيوفر
 [124 :]طه ﴾َأْعَمى اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  َوََنُْشُرهُ  َضنًكا َمِعيَشةً  َلوُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ ﴿
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