بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
تصويت المسلمين :عملي أم ال معنى لو أم ممنوع!
(مرتجم)
يتم إخبار ادلسلمني بالعديد من األشياء ادلختلفة حول التصويت يف االنتخابات األمريكية ادلقبلة .وتعيش
اجلالية ادلسلمة حتت سحابة من الرتىيب والشك والرتكيز .وال شك أن ىناك جهوداً متضافرة على غرار
االنتخابات الرئاسية السابقة للضغط على ادلسلمني للتصويت ،سواء على أساس اخلوف أو ادلنفعة أو كشكل من
أشكال الواجب ادلدين .وبدالً من الوقوع يف عقلية مشوشة أو متناقضة ،جيب أن يكون لدى ادلسلمني رؤية
واضحة حول التصويت وما إذا كانت ادلشاركة االنتخابية تتالقى مع أىدافهم يف احلياة الدنيا واآلخرة أم ضدمها.
وإننا نود أن نقدم رؤية سياسية جديدة ومساراً للمسلمني يف أمريكا يسريون هبا على غرار خطا الرسولﷺ.
إن األساس الصحيح الوحيد للمسلمني ىو أن يتخذوا ىدى ا﵁ ﷺ كمعيار وحيد لتقييم واختاذ أي إجراء
ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم َولَ ِك ان أَ ْكثَ َر
ْم إِالا لِل ِّو أ ََم َر أَالا تَ ْعبُ ُدواْ إِالا إِيااهُ ذَلِ َ
يتعلق بالتصويت .يقول تعاىل﴿ :إِن ال ُ
ك الد ُ
ْحك ُ
الن ِ
ااس الَ يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [يوسف ،]٠٤ :وكذلك قولو تعاىل﴿ :أ َْم لَ ُه ْم ُش َرَكاء َش َرعُوا لَ ُهم ِّم َن الدِّي ِن َما لَ ْم يَأْذَن بِ ِو
اللاوُ﴾ [الشورى.]١٢ :
إن التصويت النتخاب رجل أو امرأة للتشريع ،بدالً من ا﵁  -يعين الشراكة معو  -وىو ما يناقض يف جوىره
التوحيد واإلديان ،وبالتايل فهو من أخطر األعمال ا﵀رمة .وقد أمر ا﵁ أن تنفذ تشريعاتو فقط حلكم الناس وحل
ِ
ِ
مشاكلهم ،قال تعاىل﴿ :فَاح ُكم بَينَ ُهم بِما أ َ ا
الح ِّق﴾ [ادلائدة.]٠٤ :
جاء َك م َن َ
َىواء ُىم َع ّما َ
َنز َل اللوُ َوال تَ تابع أ َ
ك
وكذلك فإن إدياننا ال يكتمل إال إذا قمنا باحلكم والتشريع مبا نقلو النيب زلمد ﷺ من عند ا﵁ ﷺ﴿ :فَلَ َوَربِّ َ
الَ ي ْؤِمنُو َن حتاى يح ِّكم َ ِ
سلِّ ُمواْ تَ ْس ِليماً﴾
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُ ام الَ يَ ِج ُدواْ فِي أَن ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم اما قَ َ
ضي َ
ُ
وك ف َ
َ َ َُ ُ
ت َويُ َ
[النساء .]٥٦ :ومن ادلعلوم أن "ال إلو إال ا﵁" تعين أن العبادة والتشريع واحلكم والطاعة والوالء ﵁ وحده .فال
أحد يستحق العبادة إال ىو وال أحد يستحق الطاعة إال ىو وال حيق ألحد أن يشرع إال ىو.
إذن ماذا يعين التصويت يوم الثالثاء  ٣تشرين الثاين حقاً؟
إن االنتخاب والتصويت ىو توكيل لشخص ما للقيام بأمور نيابة عنك ،وىو أسلوب مسموح بو (حالل)
بشكل عام ،فعلى سبيل ادلثال جيوز انتخاب رللس أمناء مدرسة بصفة إدارية أو انتخاب حاكم حيكم بالشريعة
اإلسالمية .ولكن يف حالة االنتخابات الرئاسية األمريكية ،فإن التصويت ىو تعيني وتفويض شخص ما للقيام:
 باحلكم بغري الشريعة اإلسالمية.
 أن تكون صاحب السيادة بالتشريع ،شلا جيعل الرجل أو ادلرأة شريكاً ﵁.

لذلك فإننا بالتصويت يف ىذه االنتخابات طلتار ونفوض اإلنسان بالتشريع واحلكم  -وىو أمر من الواضح
أنو حرام ومن أخطر األعمال ا﵀ظورة ألنو يتعارض مع العقيدة اإلسالمية.
إن التعبري عن ىذا األمر واضح من حياة النيب ﷺ وىو مثال جيب أن نفكر فيو عند مقارنة حاالت عدم
األمان اليت قد نشعر هبا كمسلمني يف الواليات ادلتحدة ويف مجيع أضلاء العامل .لقد تعرض ادلسلمون لالضطهاد
يف مكة ادلكرمة ،حيث تعرضوا للخوف واإلىانة والرتىيب والتهديد والعنف والتعذيب وادلقاطعة االجتماعية
واالقتصادية .ولكن عندما أتيحت الفرصة للتخفيف من ىذا الوضع الصعب بوسائل أكثر أمهية وتأثرياً من رلرد
التصويت ،أي أن يتم تقدمي القيادة السياسية الفعلية ،واليت كان من شأهنا أن تؤمن الفائدة ادلادية وتزيل
ادلصاعب ،رفض النيب ﷺ العرض ألنو كان من شأنو سلالفة ما أمر ا﵁ بو .بل إن النيب ﷺ ثابر على اطلراطو
االجتماعي والسياسي مع اجملتمع مع ثباتو على اإلسالم.
وبناء على ذلك فإن ادلنفعة ادلادية أو اخلوف أو أي عامل آخر مل يكن وال جيب أن يكون أساس احلكم أو
القرار .فكيف ديكن للنيب ﷺ أن يرفض فرصة القيادة السياسية اليت عرضت عليو؟ وكيف لنا أن نعترب التصويت
يف نظام غري إسالمي لسلطة سياسية غري إسالمية مقبوالً؟ أليس النيبﷺ قدوتنا وأسوتنا؟ قال تعاىل﴿ :لاَق ْد َكا َن
ول ٱللا ِو أُسوة حسنة لِّمن َكا َن ي رجواْ ٱللاو وٱلْي وم ِ
لَ ُكم فِي ر ُس ِ
ٱآلخ َر َوذَ َك َر ٱللاوَ َكثِيراً﴾ [األحزاب.]١٢ :
َ َ َْ َ
َْ ُ
ْ َ َ ََ َ
ْ َ
أيها المسلمون ،جيب أن يكون واضحاً أننا خطلدع جلعل العلمانية مقياساً حلياتنا؛ حيث ضلصر اإلسالم وقيمو

وقواعده يف عالقاتنا الشخصية؛ ونقوم بغرس أفكار التنازل وادلداىنة داخل رلتمعاتنا وإدامة السيطرة الفكرية
والثقافية العلمانية على ادلسلمني وبذلك نصبح أوصياء على العلمانية بدالً من أن نكون أوصياء وسفراء لإلسالم.
أيها المسلمون ،أصواتنا ال هتم وال تؤثر على توجو أي دولة علمانية ،وال سيما جتاه اإلسالم وادلسلمني ومن
السذاجة السياسية االعتقاد بأهنا كذلك .بل إنو خيدم فقط أجندة االندماج وفقدان اذلوية والقيم اإلسالمية.
أيها المسلمون ،بالتأكيد سنخمتحن بصعوبة ،قال تعاىل﴿ :أ ِ
آمناا َو ُى ْم
ااس أَن يُ ْت َرُكۤواْ أَن يَ ُقولُۤواْ َ
َ
َحس َ
ب ٱلن ُ
الَ يُ ْفتَ نُو َن﴾ [العنكبوت .]١ :وال ديكننا أن نسمح للخوف أن ديلي علينا وحيدد أفعالنا ألن ىذا يعين ببساطة
أننا نقلنا معايرينا بعيداً عن احلالل واحلرام وأعطينا النصر ألولئك الذين يعملون بال كلل لفصلنا عن اإلسالم
وأمتنا اإلسالمية ،وىذه ليست صفة ادلسلم .وبدالً من ذلك ،جيب أن تكون لدينا الثقة للتمسك باإلسالم،
واحلفاظ على ىويتنا وقيمنا اإلسالمية ،والدعوة إىل اإلسالم وتقدديو إىل اجملتمع األوسع ،وأن نكون قدوة ألطفالنا
ش ِ
ون َوال
اس َواخ َ
ولألجيال القادمة ،وىذه كلها التزامات ملقاة على عاتقنا .وا﵁ حيذرنا﴿ :فَل تَخ َ
ش ُوا النّ َ
تَشتَروا بِآياتي ثَ َمناً قَليلً﴾ [ادلائدة.]٠٠ :
أيها المسلمون ،جيب علينا أال نسمح للمصلحة بتحديد أفعالنا ،فهذا يعين أننا صلعل التشريع واحلكم
كرىوا َشيئاً َو ُى َو َخير لَ ُكم َو َعسى
لشهواتنا ،بعيداً عن حكم ا﵁ ،وىو أمر ال جيوز ،قال تعاىلَ ﴿ :و َعسى أَن تَ َ

أَن تُ ِحبّوا َشيئاً َو ُى َو َشر لَ ُكم َواللاوُ يَعلَ ُم َوأَنتُم ال تَعلَمو َن﴾ [البقرة .]١٢٥ :إن مصلحتنا أن صلعل حياتنا تسري

مبقياس احلالل واحلرام .مث كيف يكون من ادلنفعة احلصول على غضب ا﵁ عز وجل جبعل اإلنسان صاحب
السيادة يف التشريع؟ وكيف ديكن اعتباره منفعة من خالل ادلساومة على اإلسالم ،والتخلي عن ىويتنا وقيمنا
اإلسالمية ،وفقدان ارتباطنا باألمة اإلسالمية وفقداننا ألطفالنا باكتساهبم للقيم العلمانية وألسلوب احلياة السيئة
وللثقافة الفاسدة؟ كيف ديكن اعتبارىا منفعة بالتصويت لقيادة تواصل حرهبا ضد اإلسالم ،يداىا مليئة بدماء
ادلسلمني األبرياء من سوريا والعراق واليمن وليبيا وما وراءىا ،وما زالت تدعم وتسلح األنظمة الوحشية يف العامل
اإلسالمي اليت تقمع ادلسلمني ودتنع العمل على إعادة اإلسالم إىل واقع احلياة؛ اخلالفة؟ أين ىي ادلصلحة
بالتصويت حلاكم ونظام يستغل مواردنا بشكل منهجي يف العامل اإلسالمي بتواطؤ من احلكام الدمى والرويبضات
يف ىذه البلدان  -شلا يرتك غالبية الناس يعانون من الفقر ويعيشون يف ظل اقتصاد زلطم؟ كيف ديكن اعتبار
التصويت مصلحة وىو حلاكم ونظام يستمر يف دعم اجلرائم ادلرتكبة حبق ادلسلمني يف فلسطني واحتالل األقصى
ويعمل على بقاء استمرار االنقسام السياسي للمسلمني؟
أيها المسلمون ،إن مصلحتنا وفالحنا يف التمسك باإلسالم؛ وذلك بتقوية والئنا لبعضنا بعضاً كمسلمني،

وغرس الثقة يف أنفسنا للتمسك باإلسالم ،والتفاعل وادلشاركة مع اجملتمع األوسع دلواجهة الصورة السلبية عن
اإلسالم ،وفضح نفاق وفساد السياسة اخلارجية الغربية خاصة يف العامل اإلسالمي ،وإثبات تفوق القيم والقواعد
اإلسالمية ،وشرح مشولية اإلسالم كحل وبديل عن الرأمسالية ،واالنضمام للجهد العادلي الستئناف احلياة
اإلسالمية بإعادة اخلالفة على منهاج النبوة يف العامل اإلسالمي.
أيها المسلمون ،إن الطريقة الوحيدة اليت نضمن هبا مصاحلنا احلقيقية ،يف ىذه احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،ىي
االلتزام بأحكام الشريعة اإلذلية ،ألهنا ستكون معيار يوم القيامة .ال يضرنا شيء وال أحد إال بإرادة ا﵁ وبقدره
اِ
استَ ِجيبُواْ لِل ِّو ولِل ار ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُكم لِ َما
آمنُواْ ْ
ين َ
َ
ﷺ .وندعوكم دلا يدعونا إليو ا﵁ ﷺ مجيعاً﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
يُ ْحيِي ُك ْم﴾ [األنفال.]١٠ :
حزب التحرير
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