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 فيما يخص فضيحة نفقات أعضاء البرلمان

  )مترجم(
  

  م٢٠٠٩أيار \مايو ١٧األحد، 
  السبيل نحو األمام لألمة اإلسالمية –السياسة اإلسالمية 

  

 تكشف فضيحة نفقات أعضاء البرلمان فساد الديمقراطية 

برلمانيين البريطانيين وكيفية تالعبھم بالنظام لقد فضح تسلسل األحداث المتعلق بال
حيث  ،ظل النظام الديمقراطي الرأسماليواستغاللھم لألموال العامة الفساد النظامي في 

 انشغل أعضاء البرلمان، كموظفي البنوك الكبار من قبلھم، بخدمة مصالحھم الشخصية بدل
م السياسي الفاسد راط في ھذا النظانخرنا ھذه األحداث بأن االويجب أن تذكّ . خدمة الناس من

تفاعل مع ينا كجالية مسلمة أن نفعل .مقيمة في الغربال تناجالية لالصحيح ليس بالوجھة
  . المجتمع الغربي بھدف حمل دعوة اإلسالم فيه

تحطم الثقة في المبدأ ب ممزوجةفھي . إّن أزمة الثقة في النظام السياسي ليست مشكلة معزولة
قتصادية وانھيار النظام كل من األزمة اال فتعتبر. ب، أال وھو الرأسماليةالذي يحملة الغر

جتماعي الواسع النطاق، منكسر، باإلضافة إلى اإلنحالل االالمالي، والمجتمع البريطاني ال
اً لھذا أعراض تعتبروتجاوزات في حقوق اإلنسان المرتكبة كجزء من الحرب على اإلرھاب، 

  . بذخ، وجشع، وفردية ومادية: كلھا مربوطة بقيم الرأسماليةف. ضمحالل اإليديولوجياال

  فما يتوّجب على الجالية المسلمة القيام به؟ 

فإذا سبق . عمىاألما وراء ھذا النموذج الفاشل بدل من اتباعه اتباع إلى علينا النظر أوال، 
لى كونه أنّه باإلضافة إ اآلن ى أناس سّذج بعض المصلحة فيه، عليھم أن يدركواوأن رآ
بالمشاركة في  علينا إذا الكف بالمناداة. داخله في أساسه، فإنه يفسد كل من يعمل من اً فاسد

  .ھذا النظام السياسي

وحرمه علينا ) سبحانه وتعالى(علينا النظر إلى ھذا الوضع والتفّكر في ما فرضه هللا ثانيا، 
انية، سواء كانت قومية أو مام أو دعم أحزاب سياسية علمإّن االنض. في الحياة السياسية

اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو ليبرالية أو حزب عمال أو محافظين، عمل محّرم في 



) سبحانة وتعالى(كما أّن دعم آلية لتشريع القوانين خارجة عن إطار شريعة هللا . اإلسالم
لذي يتخذ ا، في النظام الرأسمالي وخاصةتشريع بشري كل ھذا فيما يتعلّق ب. محّرم أيضا

  .قانونيالغير ديد الصواب والخطأ، والقانوني والمال مقياس لتح

  

 ِ ّ ِ   إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ 

  ]٤٠:يوسف[

  

  أُْولَـئَِك ُھُم اْلفَاِسقُونَ َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل ّهللاُ فَ 

 ]٤٧:المائدة[

  

فقد . علينا مساندة النداء الھادف إلى تغيير جذري في العالم اإلسالمي يتوجب ھذا يعني أنّه
 سوى من ھؤالء الحكام نرألم . لعشرات السنين قلّد حكام بلداننا ھؤالء السياسيين الغربيين

لكل غادر لواء يوم "): صلى هللا عليه وسلم(والخيانة ؟ يقول الرسول ستغالل الفساد واال
  ."عامةأمير دره، أال وال غادر أعظم غدرا من القيامة يرفع له بقدر غ

إّن الذي يحتاجه العالم اإلسالمي حاليا ھو سياسة جديدة وقيادة جديدة مبنية على سنة الرسول 
  : وھي سياسة دولة الخالفة). صلى هللا عليه وسلم(محمد 

 . ھاب واتالعبللحكام أن ي اإلسالمية ويستحيل بذلك تستمّد القوانين من الشريعة حيث -١

 . حيث السلطان في يد األمة وھي التي تختار حاكمھا -٢

 . توجد أجھزة محّددة للمحاسبة حيث -٣

من خالل رعاية شؤون الناس، وليس ) سبحانه وتعالى(تعتبر السياسة عبادة   حيث -٤
 . استغاللھم  كما ھو الحال في الغرب سواء اقتصاديا أو سياسيا

ك، وبدل من اتباع ساذج لھذا النظام الفاشل، جب علينا في الغرب، باإلضافة إلى ذلوي
ھذه ھؤالء السياسيين وعلينا إيجاد السبل لبناء جاليتنا والتفاعل مع المجتمع بعيدا عن 

وستتمكن جالية موّحدة . نخراط فيھاباالمتناع عن التصويت لھا واال، ةاألحزاب الفاسد
ائھا لكل المجتمع بالمزيد ومستقلة عنھم وعن عطاءاتھم من التفاعل وطرح أفكارھا وآر

  . من المصداقية والنجاعة



 تسّوقكما علينا السعي من أجل الحيلولة دون تأثر جاليتنا بالقيم الرأسمالية العلمانية التي 
ويجب بدل من ذلك أن نعمل جاھدين من أجل حمل دعوة . الفردية، واألنانية والبذخ

، بما في ذلك تقوى هللا سبحانه وتعالى، فيما بيننا ومع المجتمع عامة اإلسالم ونشر قيمه
  . عائالت وجالية قويةحسنة، والخالق األو

بديل لمآسي األنظمة االقتصادية  إلىإّن العالم يتوق حاليا، وأكثر من أي وقت مضى، 
ويتوجب على الجالية المسلمة عرض ھذا البديل لھم . جتماعية للرأسماليةوالسياسية واال
  .ودعوتھم إليه

  لِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن اْدُع إِ 

 ]١٢٥:النحل[

  

  حزب التحرير 
  بريطانيا

    
  م٢٠٠٩أيار  -مايو ١٧ \ ١٤٣٠جمادى األولى  ٢٢


