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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ي تتقدم الجاليةالنظام السياسي العلماننتخابات واال نخراط فيليس باال

 ومتميزًة مستقلًة المحافظة عليهابل ب
وكما كان الحال دائما في الحمالت . 2011 مارس/والعشرين من شهر آذارنتخابات والية نيوساوث ويلز في السادس ا ستجرى

 .هالكسب أصوات اإلسالمية فقد رأينا تودد األحزاب للجالية ،السابقة نتخابيةاال

البعيدة عن فترة الفي  يتسابقان اكان -سواءعلى حد  كما بقية األحزاب األخرى- واألحرارالطرفين السياسيين، العمال  إنّ 
، سالم والمسلمينلإلمناهضة خارجية وسياسة داخلية  وينهجان كانا يؤيدانو. ينالمسلمو اإلسالمفي التهجم على  االنتخابات

يظهران ستعادة السلطة أو الحفاظ عليها، وستغالل المسلمين، الال يسعيان نتخابيةاالالحملة  في هذهنرى الطرفين  واليوم
 .بمظهر الصديق الحميم للجالية

 ،ومصالحها قدم الجاليةالتصويت على اعتبار أنها تخدم توية لفكرة المشاركة اإلسالم هناك أصوات تروج في أوساط الجالية
غير  المشاركةباتجاه نا نرى أن دفعها نأال إ ،خالصهاإوبشادة بجهودها اإلتستحق و ،صادقة في مسعاهانحسبها وهي أصوات 

 .، ورؤيتها غير شاملةعلى أساس سليم بنيم

قبل كل شي  أن نُلمَّ   بدالقراطي العلماني الديملدراسة موضوع التصويت والمشاركة السياسية ضمن النظام  التصديحين 
 .ة المتعلقة بالتصويتالسياس تُقررمن ثم هذا الموضوع، وفي بالحكم الشرعي 

في  شاركة الم نّ فإ وبالتالي، سالميإغير و كفر ظامنهو  العلماني قراطيالديمنظام الحكم  نّ فإيتعلق بالحكم الشرعي،  مافيأما 
الحكم بخالف ما أمر به هللا سبحانه وتعالى في اآلية في المشاركة  عنيها تاما، ألنّ تكون حرفي هذا النظام الحكم أو التشريع 

وغيرها من عشرات اآليات التي توجب الحكم بما أنزل هللا  "َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن" الكريمة
 .وتحرم الحكم بغيره

األسلوب بفعل  ولكن إن تعلق هذا، أكثر فهي أسلوب مباحختيار بين أمرين أو الا عملية يوهصويت، يتعلق بالت مافيوأّما 
ختيار بين من يريد أن يدعم المستشفيات أو لالهو كان التصويت  فمثال لو. محرم أصبحت عملية االنتخاب محرمة تبعا لذلك

 وبين من يدعو إلى تقنينها الجنسية من يشرع المثليةنتخاب اب يتعلقالتصويت  ، بينما لو كانمباحا ذلك يكونمن يدعم الطرق 
الرأسمالي النظام السياسي البرلمانية في  نتخاباتالتصويت في اال واقع ولما كان. ألن كال األمرين حراميصبح حراما  نهفإ

عليه يكون التصويت  ناإلسالم، وهو محرم شرعا، فإ ختيار أشخاص يقومون بالتشريع والحكم على غير أساسال العلماني
 .أمرا محرما

ذلك  ،والمصالح لكي نحصل على  بعض المكتسبات نتخاباتاالعلينا المشاركة  في  ه يجبالقول بأّنوالمغالطة من الخطأ  إّن
ويت التص تطلبحصول على حقوق المواطنة ال يال أنّ ، كما بأحكام الشرعلتزام الحقيقية للمسلمين إنما هي في االالمصلحة  نّ أل

 .ذاك، كما سنرى لهذا الحزب أو

الديموقراطيات العلمانية ال تملك  نّ أل ذلك. الدعاية المضادة كما تصفه ،المشاركة باالنعزاليةمتناع عن االوال يجوز أن نصف 
 .له مدلوله في عالم السياسةيت متناع عن التصو، واالحق فرض نوع محدد من ممارسة النشاطات السياسية

لها استقالليتها  قوية وموحدة ك يجب أن يدفعنا نحو إيجاد جاليةذل اإلنعزال، بل إّن نتخابات ال يعني أبدًاقاطعة االقولنا بم إّن
 .في المجتمع نموذجية بحسبه وتكون ها،إسالم ئمبادلى في كل ذلك إتستند و ،وتستطيع التعامل بإيجابية

نضمام أو والدعوة إلى اال .ها تعني قوتنا فكريا واقتصاديا وسياسيانّ ، ألأهمية وحدة الجالية اإلسالمية مسألة حيوية إّن
و األحرار أو الخضر أ العمال بين أحزاب سامها وتوزعهاقإنما يعني ضرب وحدة الجالية وان التصويت لهذه األحزاب العلمانية

 .بين أبناء الجالية أو غيرها، وما يترتب على ذلك من صراعات

 ، عندما نعتمد على التمويل الحكومي وهذه االستقاللية غالبا ما  تنحسر ،الية ومؤسساتها مسألة حيوية أيضاالج استقاللية ّنإ
وهذا ، باألجندة الحكومية نملتزمي التمويل رهائن يالتمويل في أغلب الحاالت يكون مقيدا بشروط، تجعل متلقّ  وذلك ألنّ 

وينطبق األمر ذاته على  .في المسائل التي تستدعي رفع الصوت عاليايجعلهم  يحرصون على تفادي انتقاد الحكومة حتى 
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فهم الذين  ،كلما صار أكثر ارتهانا له انخراطا في النظامأو المؤسسة ذ كلما ازداد الشخص ، إالمشاركة السياسية في النظام
 .ة التي وضعوهايلتزم  باألجند ى ضمان عدم استمرار مشاركة من اليقررون شروط المشاركة ويعملون عل

توفير ووتوفير تسهيالت  ل المهم حول قدرتنا على بناء المساجد، وافتتاح مراكز جديدة، ومدارس،ؤابالسيتعلق  مافيوأما 
معظم هذه االحتياجات هي  علينا أن ندرك أنّ  نّ إف، نتخاباتاالبدون المشاركة في  شابه ذلك والتمويل، وما األطعمة الحالل،

من شروط   السياسيةنستجديه أو منة يمنون بها علينا، وليست المشاركة  فضالً كمواطنين، وال داعي ألن نعتبرها من حقوقنا 
ويتخذون مواقف سلبية من مجمل النظام ينتخبون  أغلب الناس في الدول الغربية ال والواقع أنّ . حصول الناس على حقوقهم

 هنّ إفيتعلق بالمطالب التي ال تعتبر من الحقوق األساسية،  أما ما. مواطنينساسية كاأليفقدون حقوقهم  ومع ذلك ال ،السياسي
وسجالتنا في هذا المجال تتحدث عن نفسها، فلقد أقامت الجالية مساجد عديدة . باإلمكان تحقيقها كمشاريع خاصة تمولها الجالية

وبدون مساعدات  ،الجالية وجهودهم التي لم تفترومدارس ومراكز ومشاريع لتوفير الغذاء الحالل اعتمادا على مساهمات أبناء 
 .من الحكومة في أغلب األحيان

لتزام واال ونساء وشبان يتحلون باألخالص والمواظبة خير ما يمكن عمله اليجاد جالية مستقلة وقوية هو وجود رجال ّنإ
عيد الخارجي لنصرة قضايا أمتنا أو على سواء على الص ،ساسيةاألنا قضاياكل مكننا السير قدما للتصدي ليئذ دوعن ئ،بالمباد

 أطفالنا وأجيال المستقبل من فساد بيئة الحضارة الغربية أو المحافظة علىساءة تمثيل المسلمين محليا، إ الصعيد الداخلي مثل
 .التي نعيش فيها

تتصدى  ،سالمية قويةإيجاد مؤسسات مستقلة تعمل على تخريج شخصيات إيتوجب  ه، فإنّ المحلية حتياجاتباالما يتعلق وفي
 على ما حولنا خاطفة نظرةً  نّ إ. للمجتمع كله وعلى أوسع نطاق ، وتتولى تبليغ الدعوة اإلسالميةسالملإلللدعايات المعادية 

يجب  ولذلك ،وجود مجتمع يعاني من مشاكل عديدة، ويسوده السخط على األحوال االجتماعية على نطاق واسععن تكشف 
من  يجتذب المخلصين ومنفتحي الذهن في المجتمع، والشعاع الهادي الذيالجانب المشرق  هم ونواعلى المسلمين أن يك

 ى بهحتذوال يكون ذلك إال حين نغدو المثال الذي يُ  ،لى الحياة الهنيئة والحلول الحقيقية للمشاكلإاالستراليين ممن يتوقون 
 .قوال وعمال وعلى أوسع نطاق ونحمل الدعوة اإلسالمية

تي على حساب الحط من أتما نّ إالنهج السياسي العلماني  ة التي قد نجنيها من المشاركة فيالقيم قليلة تحقيق بعض المكاسب نّ إ
بعضهم   ال بل إنّ ، وأحزاب سياسية فاسدةطنا في ممارسات نظام سياسي فاسد يبتور والتشويش على نقاء إسالمناقدرنا 

َوَال َتْرَكُنوْا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه " ،أخواتنا في الخارج خواننا وإدماء هدر رة عن مباشمسؤول 
 "َأْوِلَياء ُثمَّ َال ُتنَصُروَنِمْن 

 صالة والسالمعليه ال، فرسول هللا أساسا لهاإلسالمية إن لإلسالم منهجه الخاص في العمل السياسي حيث يجعل من العقيدة 
، ظل صلى هللا عليه وسلم الناس أذى وقتال وتكذيبا وحصارا يتخطفهمقلة في مكة المكرمة  وعندما كان مع صحابته الكرام

، مع عمله في نفس الوقت للمحافظة على الصحابة قدر فار وشرائعهم وعاداتهم وتقاليدهميدعو لإلسالم وحده متحديا عقائد الك
عليه الصالة  وهذا المسلك بالتحديد هو الذي مكن النبي. حكام الشرعية أو أن يداهن الكفارف األاإلستطاعة دون أن يخال

صرار وبإئسة ايأن نرى قريشا تحاول  اً ذإعجب  وال. من تحديد األهداف ووسائل المخاطبة من ربه ليهإوالسالم، بما يوحى 
 .، ولكن دون جدوىحتى يقبلوه في نظامهم دعوته بقبول تنازالت في سول عليه الصالة والسالمقناع الرإ

نتخابات وسيحتفل حزبا األحرار والعمال وغيرهم معا بقرع الكؤوس، لكن المحزن والمؤسف غدا ستنتهي اال :أيها المسلمون
 .، وستزيدنا ضعفا على ضعف وهذا ما يفرح تلك األحزاب كلهاالخالفات والعداوات بين أبناء جاليتنا ستبقى أنّ 

يجاد إليليق بكم، بل يتحتم عليكم أن تنشطوا  ليه الإالرضا بالواقع والركون  نّ إ ،خير أمة أخرجت للناس يا :مسلمونأيها ال
طا في مهاوي نزداد هبو نظام وللواقع الراهن سنجد أنفسنالل فنحن كلما رضخنا. وحده اإلسالملى إالمستندة  أهدافناوتنفيذ 

 .اإلسالمبما يوافق الواقع، بدال من تحويل الواقع  ليتطابق مع  اإلسالملى تأويل إ قصدونعمد عن غير  التنازالت الواقعية،

 )24( األنفال "َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم"
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