
 

 

 الغارق الدميقراطية قارب تركبوا وال اإلسالم، هو خياركم فليكن !املسلمون أيها

 بعض تقوم أبن عليه، املتعارف من أصبح قد ما جيري أن يعين، وهذا جديد، من تعود ركامنالد يف االنتخاابت هي ها
 على املسلمني حلث جهدها تبذل واآلن اإلسالم، على جوماهل يف هلا مكان الحتالل جهدها تبذل ما عادة اليت األحزاب
 .الربملانية االنتخاابت يف املشاركة

 يفقد الذي الوقت يف بشريعتهم، يؤمنون الذين املسلمني أصوات على للحصول السعي يتم أن األمر، هذا يف املفارقات من
 نسبة هنالك أبن الدراسات، من العديد أظهرت فقد اطية،ابلدميقر  ثقتهم متزايد وبشكل اركيمنالد الشعب من العلمانيون فيه
 هي الدميقراطية أبن بينت األخرى تلو انتخاابت. ابلدميقراطية وكذلك ابلسياسيني مناركينيالد بني الثقة فقدان من مسبوقة غري

 أن على أكدت مناركيوند جتماعا علماء أجراها السياسي للنظام واسعة دراسة وهناك. الرأمساليون هم فيها الدائم الرابح لعبة،
 يف تتم اليت الربملانية اللعبة إن: إلريسغورد( )كريستوف الصدد هذا يف الباحثني أحد قال وقد كذبة،  جمرد هو الشعب حكم
 .النواب جملس خارج ذلك فيتم اختاذها، يتم اليت املهمة القرارات أما حاصل، كتحصيل  تتم النواب جملس

  إىل اهتدينا الذين وحنن احلقيقة، هذه مع املسلمون يتعامل أن جيب فكيف احلقيقة، هذه أدركوا دق املسلمني غري كان  إذا
 تَ ت َُّقوا   ِإن آَمُنوا   الَِّذينَ  َأي َُّها يَ ﴿: تعاىل قال املسلمني؟ غري من الدميقراطية فشل على وعيا أشد نكون أن جيب أال هللا، كتاب

 [29 :األنفال] ﴾فُ ر قَانا  لَُّكم   ََي َعل اّللََّ 

 حاضنة فيه تكتشف الذي الوقت يف االنتخاب، على ابحلض اإلسالمية واملراكز املساجد تقوم أن املخجل من أليس
 وقد ابلتصويت، ذلك يتم وأن احلكم يف ميثلهم من ابختيار الناس يقوم أن يقر اإلسالم !سياسييهم؟ خداع االنتخابية السياسيني

 العلماين، النظام يف لالنتخاابت ابلنسبة أما. الصغرية القبائل من جمموعة عن عبارة تزال ال ركامنلدا كانت  عندما ذلك حصل
 عمل كان  فإذا. هللا أحل ما وحيرمون هللا حرم ما حيلون حبيث هللا، دون من للتشريع تفويض إبعطاء فيها يقوم الناخب فإن

 ألفراد تفويض مبثابة فهو كذلك،  حرام هو االنتخاابت هذه يف التصويت أبن شك فال قطعا، ا  حرام النيايب اجمللس أعضاء
 .ابحلرام للقيام وأحزاب

 وقت من تقوم واليت اإلسالم، مع األساسية أفكارها تتناقض واليت العلمانية السياسية ابألحزاب حمصورة املسلمني خيارات
 وكذلك مشكلة اإلسالم أساس على األطفال تربية وجتعل النساء، الضطهاد رمزا وتعتربه احلجاب على اهلجوم بشن آلخر

 ...املثال سبيل على اجلنسني بني العالقة

 املشرتك القاسم هي اإلسالم على احلرب كانت  وقد البالد هذه يف وألواهنا أشكاهلا اختالف على احلكومات تعاقبت لقد
 وقف ما إذا األهل وجه يف ابنتفاضة قيامال على املسلمني شباب حتريض على تتوافق كانت  األحزاب بعض. احلكومات هذه بني

 حنض وأن الغدر شيمتهم سياسيني بدعم نقوم أن ميكن فكيف الغريب، العيش لنمط وفقا ابلعيش أبنائهم قيام وجه يف األهل
 التطرف، مكافحة شعار حتت اإلسالمية، القيم على احلرب من جزءا جندهم الذي الوقت يف اليسار" "أحزاب انتخاهبم على

لَِياءَ  ِمن   اّللَِّ  ُدونِ  ِمن   َلُكم   َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَل  تَ ر َكُنوا َوالَ ﴿: تعاىل قال ؟!املوازي واجملتمع األهل، قابةور   ثَّ  َأو 
 .[113 :هود]﴾ تُنَصُرونَ  الَ 
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 فسياسة. للتخويف تالعب محلة جمرد هي املتطرف، اليمني مصلحة يف تصب سوف املسلمني مشاركة عدم أن ادعاء إن
 يف املتبعة الفاشية السياسة إن. املتطرف اليمني أحزاب سياسة مع تتناقض ال القيم وسياسة للدمج ابلنسبة األخرى األحزاب

 تومؤسسا مفاصل مجيع يف دجمه مت الذي األيديولوجية من جزء وهو اثبت، سياسي اجتاه هي واملسلمني اإلسالم ضد ركامنالد
 بعدها وقام اجملتمع، يف طبيعيا   أمرا   وجعلها والعنصرية الكراهية بنشر قام وقد اإلسالم، يعادي نظام مواجهة يف فنحن الدولة،
 .متاما إذابتهم سبيل يف وتركيعهم إلخافتهم املسلمني على النفسي الضغط ملمارسة انزية جلهات الطريق بتمهيد

 اختزال يصح فال مضللة، دعاية كذلك  يعترب والالمباالة السلبية من هو املسلمني مشاركة عدم أبن االدعاء فإن وكذلك
 اإلسالم، يقره فيما ولكن اجملتمع، يف الفعالة ابملشاركة ملزم فاملسلم هلا، قيمة ال انتخابية أبصوات اجملتمع يف املسلمني أتثري

 .السياسية ابألنشطة املشاركة تتم كيف  ابلتفصيل لنا حدد فاإلسالم

 األوروبية الدول من العديد يف فالشعوب. البحر قاع حنو يتجه غارق قارب هي الدميقراطية إن :املسلمون اإلخوة أيها
 بني وهو ميلكه من أنتم البديل هذا الرأمسالية، ظلم من خيلصهم الذي البديل عن يبحثون وهم ابلدميقراطية، الثقة تفقد أن توشك
 .سنة مائيت من ألكثر اإلنسانية خدع والذي الفعل أو ابلقول الكافر الدميقراطي النظام مبدع تقوموا أن يصح وال! أيديكم

 اإلسالمية هويتنا مسألة إىل تتجاوزها وإمنا وحدها، املشاركة حرمة على فقط تقتصر ال االنتخاابت يف املشاركة مسألة إن
 من شيء به ليس الذي املخزي اإلفطار خالل احلكومة يف الرئيسي احلزب رئيس انئب ذلك على أكد كما  والؤان، يكون وملن
 هلل دوما والؤان يكون أن جيب بل نعيشها، اليت ابلظروف يتأثر وال العامل يف وجودان مكان حيدده ال والءان إن. رمضان بركة

 .وللمؤمنني ولرسوله

 !األكارم املسلمون أيها
 اليت العدوانية الدمج سياسة وجه يف والوقوف اإلسالمية، هويتنا على واحلفاظ قيمنا حبماية تتمثل ركامنالد يف أمامنا الطريق

 املوجهة املغرضة الدعاية وجه يف الوقوف وكذلك اإلسالمية، قيمنا حلماية متحدين نقف أن جيب. املتعاقبة احلكومات متارسها
 أن جيب. والضغوط االجتماعية املشاكل من الكثري يعاين والذي بنا، احمليط اجملتمع إىل الدعوة نشر على والعمل اإلسالم، ضد
 عن الباحثون املنفتحون املخلصون اخلصوص وجه وعلى ،كافة  للناس الطريق لينري اإلسالم مشعل محل على املسلمني حنن نركز
 .احلقيقي احلل

 العامل بالد يف منياملسل إلخوتنا وقتل اضطهاد من املتبعة اخلارجية للسياسة معارضتنا وإظهار بكشف ملزمون فإننا وكذلك
 اإلسالم بني حيث العامل يف اخلري ونشر اإلسالمية البالد يف الراشدة اخلالفة إلقامة والعمل ابلدعوة ملزمون أننا كما  اإلسالمي،

 خالل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من الدروس أهم أحد هو وهذا. تواجهنا اليت العامل مشاكل حلل عنه بديل ال الذي الوحيد احلل أهنا
 .عنه بديال احلق ويبني الباطل وجه يف يقف الذي السياسي الكفاح فيها يربز واليت مكة يف دعوته

رِِكيَ  ِمنَ  َأنَ   َوَما اّللّ  َوُسب َحانَ  ات َّبَ َعِن  َوَمنِ  َأنَ   َبِصريَة   َعَلى اّللِّ  ِإَل  َأد ُعو َسِبيِلي َه ِذهِ  ُقل  ﴿  [108: يوسف] ﴾ال ُمش 
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