ﷲ الرﱠحْ َم ِن ال ﱠر ِح ِيم
بِس ِْم ّ ِ
} َو َع َد ﱠ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الﱠ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِھ ْم
ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصﱠالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنﱠھُم فِي األَرْ ِ
ضى لَھُ ْم َولَيُبَ ﱢدلَنﱠھُم ﱢمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِھ ْم أَ ْمنًا يَ ْعبُ ُدونَنِي الَ يُ ْش ِر ُكونَ بِي َش ْيئًا َو َمن
َولَيُ َم ﱢكنَ ﱠن لَھُ ْم ِدينَھُ ُم الﱠ ِذي ارْ تَ َ
ك ھُ ُم ْالفَا ِسقُونَ {
ك فَأُوْ لَئِ َ
َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
خطاب عام
المشاركة في االنتخابات الديموقراطية حرام قطعا ً
)مترجم(
أيھا المسلمون واألحزاب السياسية فی أفغانستان!
السالم عليکم ورحمة ﷲ وبرکاته،
يبين حزب التحرير لمسلمی أفغانستان واألحزاب السياسية بأنه من الواضح أن النظام الحالی فی
أفغانستان تعھد بتطبيق أصول الديمقراطية وسن قانونه األساسی وفقا ً لھذا األساس وليس ھناك أية
إمکانية لتطبيق الشريعة اإلسالمية فی ظل ھذا النظام.وقد شاھدتم خالل األعوام المنصرمة بأن الناتج
من تطبيق ھذا النظام فی أفغانستان لم يکن سوی قتل األبرياء وتدمير القری وترويج الفحشاء
والفجور ومعاناة الشعب من الفقر وتھيئة الفرصة لمعامالت ربوية وتكون فئة الرأسماليين التی
استولت علی االقتصاد.
إن االشتراك فی االنتخابات الديمقراطية فی األراضي اإلسالمية ال يعطی المشروعية للنظام
الديمقراطی فحسب بل يضاعف المشاکل واألزمات السياسية واالقتصادية  ...لألمة اإلسالمية .وإن
رئاسة الجمھورية فی البلد تغصب حقوق المسلمين ،وتخون القيم المادية والمعنوية للشعب ،ولھا يد
طولی فی قتل المسلمين األبرياء وإننا نشاھد بأم أعيننا کل يوم الطائرات األمريکية تقصف وتدمر
القری وتقتل الشعب األعزل .وليست أفغانستان وحدھا تواجه ھذه المشکلة بل حکام سائر البلدان
اإلسالمية مثل فلسطين ،وکشمير والعراق والشيشان يتعاونون قصداً فی قتل وإبادة المسلمين.
إن الديمقراطية تھتم بالکم بينما اإلسالم يراعی الکيف حيث يجعل اإلسالم التقوی أساسا ً ألداء
المسؤولية ولکن الديمقراطية تمنح الحق ألصحاب المال والقوة أن يتربعوا علی منصة الحکم .ولذلك
احذروا عذاب ﷲ وال تساعدوا فی تطبيق نظام غير إسالمی.
تقوم األنظمة الديمقراطية علی أساسين:
األول :السيادة لشعب بمعنی أنه يحق للناس والشعب أن يسنوا دستوراً وقانونا ً والدولة ترعى أمور
الشعب وفقا ً للدستور الموضوع.
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الثانی :الشعب مصدر السلطات وھذا يعني فيما يعنيه أنه يحق للناس أن يعينوا رئيس الدولة ويراقبوا
أعماله و يحاسبوا الحکام.
وکما ھو واضح فإنه ال يمکن أن يسھم جميع الناس فی وضع القوانين ،وغاية ما يقومون به اختيار
رئيس الدولة حيث يتم انتخابه من قبل الناس مباشرة ،كما يقومون بترشيح وانتخاب الوکالء للبرلمان
والذی يسمی بالقوة التقنينية وھو بدوره يقوم بوضع القوانين ويراقب عليھا ويحاسب الحکام علی
تطبيقھا.
کل ھذا فی حين أن ﷲ سبحانه وتعالی جعل وضع التشريع حقا ً له ولرسوله حيث يقولَ } :و َما َكانَ
ضى ﱠ
ص ﱠ
ﷲُ َو َر ُ
لِ ُم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ﷲَ
سولُهُ أَ ْم ًرا أَنْ يَ ُكونَ لَ ُھ ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِمنْ أَ ْم ِر ِھ ْم َو َمنْ يَ ْع ِ
ضالَالً ُمبِينًا{  ٣٦االحزاب.
َو َر ُ
ض ﱠل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ
فی الحقيقة أن النظام الجديد قد انبثق من الثقافة والمفاھيم الغربية .حيث تقوم الحياة الغربية علی فک رة
فصل الدين ع ن الدول ة .فت رويج ونش ر ھ ذا النظ ام ف ی الع الم اإلس المی ال يعن ی س وی تقم ص الثقاف ة
الغربية وتلبية مطلب عقي دتھا .ف إن ھ ذا التي ار الفک ری الغرب ی يح اول اس تعمار س ائر األم م بم ا فيھ ا
أفغانستان.
إن نظ ام الحک م الواج ب عل ى األم ة اإلس المية يق وم عل ی أس اس العقي دة اإلس المية ويف رض عل ی
المس لمين أن يعمل وا وفق ا ً لھ ذه العقي دة .وھ ذا األس اس ين اقض األس اس ال ديمقراطی .ألن نظ ام الحک م
اإلسالمی بني عل ی أس اس الش ريعة اإلس المية ويجع ل الس يادة للش رع وأم ا الديمقراطي ة فبني ت عل ی
أساس فصل الدين عن الدولة .وھناك أدل ة قاطع ة م ن کت اب ﷲ مث ل} :إن الحك م إال { و الحک م ھن ا
اح ُكم بَ ْينَھُم بِ َمآ أَن َز َل ّ
ﷲُ َوالَ تَتﱠبِ ْع
يعنی التشريع بما فيه األمر والنھی واإلباحة ويقول جل وعالَ }:وأَ ِن ْ
ض َما أَن َز َل ّ
ﷲُ إِلَ ْي َك"  ٤٩المائده .ويقول أيضا ًَ " :والَ تَقُولُو ْا لِ َم ا
أَ ْھ َواءھُ ْم َو ْ
اح َذ ْرھُ ْم أَن يَ ْفتِنُو َك عَن بَ ْع ِ
سنَتُ ُك ُم ا ْل َك ِذ َب ھَـ َذا َحالَ ٌل َوھَـ َذا َح َرا ٌم لﱢتَ ْفتَ ُرو ْا َعلَى ّ
ﷲِ ا ْل َك ِذ َب إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْفتَ ُرونَ َعلَ ى ّ
ﷲِ ا ْل َك ِذ َب
صفُ أَ ْل ِ
تَ ِ
الَ يُ ْفلِ ُحونَ {  ١١٦النحل.

النظام اإلسالمی ال يقبل أن يكون ھناك مجلس يقوم بالتشريع نيابة عن الناس ،ألن الحکم والس يادة ف ی
الدولة اإلسالمية للشريعة اإلسالمية فقط ،ورئيس الدولة )الخليفة( يحق ل ه أن يتبن ی األحک ام الش رعية
إلدارة شئون الناس ،من كتاب ﷲ سبحانه وسنة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم.
وھذا ال يعنی ب أن اإلس الم يمن ع االنتخاب ات .فاالنتخاب ات ھ ی الوس يلة العملي ة الختي ار الش خص ال ذى
يبايعه المس لمون لرئاس ة الدول ة .كم ا أنھ ا وس يلة إلنتخ اب ال وکالء والن واب ليعط وا المش ورة للخليف ة
وللدول ة وليراقبوھ ا ويحاس بوا مس ؤوليھا ) األم ر ب المعروف والنھ ی ع ن المنک ر( و ک ذلك ليناقش وا
شکاوی األمة فی مجلس األمة وھم يقومون بتحديد عدد المرشحين لرئاسة الدولة.
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ففی االنتخابات الديمقراطية يشرع القانون حسب رأي األكثرية ،ويختار رئيس الدولة وأعضاء
البرلمان لتطبيق ھذا القانون والمحاسبة على أساسه ،وھذا قد حرمه ﷲ عز وجل .وأما فی االنتخابات
اإلسالمية فيقوم المسلمون باختيار الخليفة ليحكم الناس باإلسالم ويبابعونه على ذلك ،ويختارون
الوکالء ليحاسبوا األمراء ويراقبوھم وفق أحكام اإلسالم.
أيھا المسلمون المرابطون!
إن الديمقراطية ھی حکم األكثرية ونحن قد شاھدنا بأن البرلمانات )المجالس الوطنية( قد حکمت
بتحريم کثير من األمور التي قد جعلھا ﷲ فرضا ً علی المسلمين .مثلما فعل البرلمان الترکی حين حرم
لبس الخمار على المرأة الترکية المسلمة ،وما يطلب من برلمان أفغانستان بأن يعطی للقوات
الخارجية صبغة شرعية .وقد رأينا فی اآلونة األخيرة بأن برلمان أفغانستان قام بتصويب قانون
األحوال الشخصية للشيعة فی البلد ولکنه أثار القوى الکافرة فی العالم حيث نددت بالقانون واتخذته
نقطة مھمة للوصول إلی أھدافھا .وأرغمت دولة أفغانستان على مراجعة القانون وتجديد النظر فيه.
يقول جل وعالَ } :ولَن يَ ْج َع َل ّ
سبِيالً{  ١٤١النساء .و قد حللت برلمانات
ﷲُ لِ ْل َكافِ ِرينَ َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ
العالم اإلسالمی کثيرا من األمور التي حرمھا ﷲ سبحانه وتعالی كالخمر ومنح اإلجازة للبنوك
الربوية .وعلی ھذا فإن مصطلح اإلسالم الديمقراطی )اسالموقراطي( مصطلح اصطنعه عدوﷲ
ورسوله.
أيھا الوارثون صالح الدين وطارق بن زياد!
إن أفغانستان بلد إسالمی والشعب األفغانی شعب مسلم قد ضحی ألجل اإلسالم طيلة التاريخ وقد
سجل التاريخ ھزائم أعتی القوات العالمية علی يد ھذا الشعب .إن نظام الحکم فی اإلسالم ھو نظام
الخالفة اإلسالمية وقد جعله ﷲ واجبا علی المسلمين ،والخالفة تحافظ علی العقيدة اإلسالمية وتطبق
الشريعة اإلسالمية وتحمل الدعوة اإلسالمية إلی العالم قاطبة وتنقذ البشرية من شقاء الكفر وظلم
الكافرين وتدخلھم في رحمة اإلسالم وعدل المسلمين .وإن الخالفة اإلسالمية ستوحد کل الدول
والدويالت القائمة في البالد اإلسالمية فی دولة واحدة وستھدم الحدود الکاذبة التي خطھا الكفار
واالستعمار ليفرقوا بھا المسلمين وستدير شؤون المسلمين بأحسن الطرق.
أيھا الشعب المسلم!
إن األنظمة الديمقراطية ھی أقوی الموانع أمام تطبيق الشريعة اإلسالمية ،ألن ھذه األنظمة تناقض
اإلسالم تناقضا ً کامالً .فإن شارکتم فی االنتخابات فإنکم لن تحلوا أية مشکلة للشعب اإلسالمی بل
ستساعدون فی تضاعف مصائب وأزمات ھذا الشعب ،وإن المشارکة فی ھذه االنتخابات حرام
قطعي .ألجل ذلك ينصحکم حزب التحرير بعدم المشارکة فيھا حتی ال ترتکبوا ھذه الجريمة الکبرى.
وانتبھوا إلی أن حکام الغرب يعطونکم حق الرأی ولو على نحو ظاھري ،ولکنھم لن يمنحوکم
صالحية تعيين الحاکم فإن ھذا ھو حق الدولة االستعمارية وحدھا.
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إن الديمقراطية ليست طريقة تطبيق الشريعة اإلسالمية بل ھی وسيلة استعمار واستغالل األمة
اإلسالمية فقط ،و إن االشتراك فی االنتخابات ھو تنازل تدريجی عن األصول اإلسالمية وانتبھوا بأن
ب
ض ا ْل ِكتَا ِ
التنازل الجزئي عن تطبيق الشريعة حرام قطعا ً .حيث يقول جل وعال} :أَفَت ُْؤ ِمنُونَ ِببَ ْع ِ
ش ﱢد
ي فِي ا ْل َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا َويَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة يُ َردﱡونَ إِلَى أَ َ
ض فَ َما َج َزاء َمن يَ ْف َع ُل َذلِكَ ِمن ُك ْم إِالﱠ ِخ ْز ٌ
َوتَ ْكفُ ُرونَ ِببَ ْع ٍ
ب َو َما ّ
ﷲُ بِ َغافِ ٍل َع ﱠما تَ ْع َملُونَ { البقرة  .٨٥ولعل المصطلحات المزينة مثل حقوق اإلنسان
ا ْل َع َذا ِ
والعدالة االجتماعية والجامعة المدنية تغريكم ،ولکن ھذه ھی مصطلحات شقاء األمة اإلسالمية فی
العالم حيث يفرض الغرب بواسطتھا السلطة علی العالم اإلسالمی.
إن حزب التحرير يوجھکم بھذا الخطاب العام ويحذرکم من أن تحل الديمقراطية محل الشريعة فی
حياتکم – السمح ﷲ -ألن الغرب يعمل حثيثا إلفساد وتجميد أذھان المسلمين ويريد أن يضعف
المفھوم الدقيق لإلسالم فی أذھان المسلمين حتی يتمکن من ضاللتھم .يقول جال وعال} :يُ ِريدُونَ
ﷲِ بِأ َ ْف َوا ِھ ِھ ْم َو ﱠ
لِيُ ْطفِؤُوا نُو َر ﱠ
ﷲُ ُمتِ ﱡم نُو ِر ِه َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل َكافِ ُرونَ {  ٨الحج.
أيھا المسلمون!
إن حزب التحرير يعمل القامة الخالفة الراشدة الثانية فى غالب البالد االسالمية وھو يدعوکم أن
توحدوا طاقاتکم إلقامة الخالفة اإلسالمية وأن تقفوا معه وتعملوا ساعين مع شباب ھذا الحزب ألداء
ھذا الواجب العظيم .کما يدعوکم أن تتأسوا بطريقة رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بما فيھا من مرحلة
التثقيف ومرحلة التفاعل )العمل الفکری والکفاح السياسی( ونصرة ْاھل القوة .وإننا نخشع ونسأله
أن يوفقنا إلحياء الخالفة اإلسالمية علی منھاج النبوة حيث بشر بھا الرسول صلی ﷲ عليه وسلم فی
حديث رواه اإلمام أحمد وفيه يقول .... :ثم تکون خالفة علی منھاج النبوة.
ستَ ِمعُونَ ا ْل َق ْو َل
وأخيراً نرجو منکم أن تقبلوا نصيحتنا وأن تکونوا من الذين قال ﷲ فيھم} :الﱠ ِذينَ يَ ْ
سنَهُ{  ١٩الزمر
فَيَتﱠبِعُونَ أَ ْح َ
} َو َما َعلَ ْينَا إِالﱠ ا ْلبَالَ ُ
غ ا ْل ُمبِينُ { يس١٧ :
حزب التحرير -افغانستان
 ٦جمادى الثانى ١٤٣٠ھـ ق
 ٢٠٠٩-٠٥-٣١م
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