
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 اخلالفة  مشس أوان وآن  الدميقراطية جنم أفل لقد
 الّناس شؤون إمهال يف السبب هي الدميقراطية

  أكثر  فإنّ  العامل أحناء  مجيع يف ظاهر   هو وكما منهم، صغرية   خنبة   قبل من  للّناس واالستغالل اإلمهال وجد  الدميقراطية وجدت  حيثما
 السياسيني،  خالل  من  هلم  ذلك  الدميقراطية  بضمان   أو  مباشرة    إّما  الدميقراطية،  ظل  يف  السياسية  السلطة  ميسكون   الّذين  هم  ثراء  الّناس

  كالم  يف  واضح    وهذا  الّناس،  من  قليلة  قلة  أيدي  يف  والثروة  السلطة  تُركز  بل  الّناس،  بني  العدالة  بتحقيق  أبدا    تُعىن  ال  فالدميقراطية
  ال  اّليت  مصاحلهم  دعم  أجل  من  احلكومة،  يف  حصة    األراضي  ملالك   يكون   أن   "جيب:  قال  حيث  ريكي(،األم  الدستور  )واضع  ماديسون 

 لبالده  بريد(  )روبرت   الدميقراطي  وصف  يف  وواضح    األغلبية"،  من  األقلية  محاية   جيب.  اجملتمع  يف  التوازن   حتقيق  أجل  ومن  بثمن،  تقدر
 أصحاب  من  بدال  فإنّه  احلديثة،  الدميقراطية  يف.  بلدي"  على  أبكي  واليوم...  ولألثرايء،  ثرايءاأل  قبل  من  األثرايء  "إدارة:  أبّّنا   الدميقراطية

  على البالد. نيلسياسة هم املهيمنا واألسر والصناعيون  والشركات األمالك وأصحاب األعمال رجال يكون  األراضي

 الدميقراطية بسبب الثروة تركيز
  من  ثروهتا  جتين  السياسية   والعائالت   الدميقراطية،  ظل  يف  البشر يضعها اّليت التشريعات  خالل  من  يتمّ   هؤالء  أيدي  يف  الثروة  تركيز  إنّ 

  األسلحة   تصنيع  مثل  من  العامة،  واملمتلكات  الدولة  أمالك  من  وخصوصا    فيه،  الضخمة  العائدات   من  اجملتمع  ملصادر  اغتصاهبا  خالل
 هائال    تركيزا    هنالك  فإنّ   وفرنسا،   وبريطانيا  أمريكا  يف  الرأمساليني  من  كبرية  ةحاكم  سالالت  وجود  وبسبب الطاقة،  وقطاع  املصريف  والقطاع 
  سبعني  من  أكثر  استمرت  اّليت  الدميقراطية  فإنّ   مثال ،  اهلند  ويف.  الّناس  من  ٪5  من  أقل  أيدي  يف  الثروة  من  ٪90ترتكز  حبيث  للثروة،
  منها إىل االنتحار بسبب الفقر. الكثري يلجأ اّليت املسحوقة، الغالبية حساب على "برامهة" األثرايء من خنبة   أفرزت عاما ،

 ابكستان  يف الدميقراطية
  أن  يصحّ   ولذلك  انتخاهبم،  بعد  ثرواهتم  لزايدة  كاستثمار    الروبيات   من  املاليني  عشرات  ينفقون   السياسيني  فإنّ   أيضا ،  ابكستان   يف

  التجارية   مصاحلهم  خلدمة  القوانني  وضع  تّ   الدميقراطية  فباستخدام  فاسداتن"،  فيها  املطلقة  والسلطة  "السلطة  نّ إ  الدميقراطية،  عن  نقول
  أتمني   أجل  من  الّناس  حقوق  ابغتصاب  الدميقراطية  خالل  من  يقومون   اخلونة  وهؤالء  الضرائب،  عائدات  من  نصيبهم  وأتمني  الشخصية،

 تقدم   بينما  الثمن،  ابهظة  واألمسدة  البذور  استخدام   على   لينياحمل  املزارعني  احلكومة   جترب  املثال،  سبيل  فعلى  املستعمر؛  الكافر  مصاحل
  توليد  حمطات  متويل  ترفض  االستعمارية  املالية  املؤسسات  فإنّ   ابلطاقة،  يتعلق  فيما  أّما  الكبرية،  األجنبية  الزراعية  للشركات  التسهيالت

 ثروة    والسياسية  العسكرية  القيادة  يف  اخلونة  مجع  ية،الدميقراط   وبفضل  فإنّه  وهكذا،...  املستورد  الفحم  على  تعمل  تكن  مل  ما  الطاقة
 ذالل السياسي من أجل األمريكان. واإل االقتصادي البؤس يف ابكستان  فيه  تغرق الّذي الوقت يف مناصبهم، يف وجودهم أثناء ضخمة  

 يلزم مبا للقيام  الوقت الدميقراطية إمهال ينبغي أبنّه القول اهلراء  من
 بقية  وحرمان   صغرية ،  خنبة    مصاحل  خبدمة  إال   تقوم  لن   ألّنا  يلزم،  مبا  للقيام   الوقت  الدميقراطية  إمهال  ينبغي  هأبنّ   القول  اهلراء   ومن
  هذه   وجوه  تظهر  وعندما  أخرى،  انتخاابت  ست  بعد  حىت  النظام،  هذا  من  اخلري  متين  السذاجة  ومن  حقوقهم،  أبسط  من  اجلماهري

  إبنشاء   سيعدونكم  فإّّنم  سنوات،  عدة  خالل  الكبرية  ثروته  الشعب  سلبوا  أن   بعد  نتخاابت،اال  خالل  أسابيع  لبضعة  الدميقراطية  النخبة
 الغربية  الدول  فإنّ   ابلطبع.  البالد  يف  والنهب  السلب  يف   لالستمرار  انتخابية  أصوات  أتمني  أجل  من  املدارس  بعض  بناء  أو  الطرق  بعض
  يسّنون  الّذين  الفاسدين   اخلونة  من  اإلمدادات  للغرب  توفر  اّليت  هي  قراطيةفالدمي   ابكستان،  يف  الدميقراطية  بسخاء  ومتّول  حبماس  ستؤيد



  إنّ . النظام على االنتفاض عن عاجزين يظلوا حىت العوز يف وتبقيهم املسلمني الدميقراطية تضطهد حني يف استعمارية، ملصاحل التشريعات
 ! األكرب  اللص على الكبري اللص ختيارال أو سوءا " "األقل لصاحل يصوت أبنّه يقول املسلمني من يصّوت من

 حقوقهم  من حترمهم وال الشعوب تقمع  ال اإلسالمية الدولة
  على . واإلسالم  اخلالفة  عودة إىل  تسعى  األمة  فإنّ   األخرية،  السنوات  يف   واضحا    كان   وكما   اإلسالم،  نظام  تؤيد  اإلسالمية  األمة  إنّ 
  عدة   قرون   مدار على اخلالفة  كانت  فلقد   حقوقهم،  من  حترمهم  وال  الشعوب  تقمع  ال  ميةاإلسال   الدولة  فإنّ   ية،لنصرانا  الدول  من  النقيض

  الدين  عن  الّنظر  بغض  ورعايتهم  الّناس  حقوق  توفري  يف  عادال    ومنوذجا    والعلوم،  والطب  والزراعة  الصناعة  يف  للبشرية  منارة    الزمن  من
  اخلامس  القرن   يف  إسبانيا  يف  النصارى  اضطهاد   من  فروا  الّذين  اليهود   مثل  ،العامل   يف  لالجئني  مالذا    كانت  إّنا   حىت  واجلنس،  واملذهب

  ثيوقراطي  ديين حكم   عن فاسد   كبديل    للدميقراطية  حاجة للمسلمني ليس ية،نصرانال الشعوب عكس على فإنّه وهكذا،... ميالدي عشر
 . عفن 

 اجلنس أو  الدين أو العرق عن النظر بغضّ  الّناس، مجيع  مصاحل حتفظ اخلالفة
  صاحب  وحده  وتعاىل  سبحانه  هللا   أنّ   تعين  اّليت   هللا"  إال  إله  "ال  بعقيدة  يعتقدون   واملسلمون   ابلدميقراطية،  أبدا    يقرّ   ال  اإلسالم 
 يستحق  شيء  وال  اإلنسان،  إال  إله  ال  أنّ   أساس  على  قامتا  والدكتاتورية  الدميقراطية  نّ إ  حني  يف  واخلطأ،  ابلصواب  األفعال  على  احلكم

 احلكم  يف  وتناقضه  املعرفة،  يف  قصوره  من  الرغم  على  واخلطأ،  ابلصواب  األفعال  على  احلكم  مصدر  البشري  والعقل  اإلنسان،  إال  عبادةال
 . القوانني  سنّ  خالل من اآلخرين قمع على الشرعية - الناس شئون  هتمل اليت - والديكتاتورية الدميقراطية وتضفي كما  األمور،  على

  لألوامر  وفقا   املسلمون  يعيش اخلالفة، دولة ظل يف ولكن معصيته، أو وتعاىل سبحانه هللا طاعة  خيار الناس طيةالدميقرا أعطت لقد
  هَلُمْ   َيُكونَ   َأنْ اً  َأْمر   َوَرُسولُهُ   اّللَُ   َقَضى  ِإَذا   ُمْؤِمَنة    َوالَ   ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما ﴿:  يقول  وتعاىل   سبحانه   فاهلل  اإلسالم،  يف  عليها   املنصوص  والنواهي

 وأعطتهم  والنساء  الرجال  من  جملموعة    السيادة  جعلت  والدميقراطية  ،﴾اً ُمبِين  َضاَلالً   َضلَ   فَ َقدْ   َوَرُسولَهُ   اّللََ   يَ ْعصِ   َوَمنْ   َأْمرِِهمْ   ِمنْ   اخلََِْيَةُ 
 حيث  فقط،  وتعاىل   سبحانه  هللا  اءإرض  إىل  املسلمون   يسعى  اخلالفة،  دولة  ظل   يف  ولكن  ورغباهتم،  ألهوائهم  وفقا    القوانني  سنّ   صالحية

نَ ُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ ﴿: وتعاىل  سبحانه هللا يقول  . ﴾ِإلَْيكَ   اّللَُ  أَنْ َزلَ  َما  بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفتُِنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَِبعْ  َواَل  اّللَُ  أَنْ َزلَ  مبَا  بَ ي ْ

 حقيقية  قيمة   اجملتمع   يف للعدالة تصبح اخلالفة، دولة وإبقامة الدميقراطية، إبلغاء 
  حلزب اخلالفة لدولة الدستور مقدمة يف جاء كما  الرعااي، جلميع واإلنصاف العدالة تضمن اخلالفة فإنّ  الدميقراطية، إلغاء خالل من
  ما  كل  أو  حماسبتها  أو  ازهاجه  أو  كياّنا  يف  شيء   وجود  يتأتى  ال  حبيث  الدولة،  أساس  هي  اإلسالمية  "العقيدة:  1  رقم   املادة   يف  التحرير

 شيء   بوجود  يُسمح   ال  حبيث  الشرعية  والقوانني  الدستور  أساس  نفسه   الوقت  يف  وهي  له،  أساسا    اإلسالمية  العقيدة  جبعل  إال  هبا،  يتعلق
 َأْهَلهُ  اْْلَْمرَ  نُ َنازِعَ  اَل  َوَأنْ »: البيعة يف الصامت بن عبادة حديث يفو . اإلسالمية" العقيدة عن منبثقا   كان   إذا إال منهما أبي عالقة له مما
 . )البخاري( «بُ ْرَهان   ِفيهِ  اّللَِ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ اً بَ َواحاً ُكْفر   تَ َرْوا َأنْ  ِإاَل 

 املظال  حمكمة
  الدميقراطية،  إبلغاء.  ﴾اْْلِخر  َواْليَ ْومِ   اِبّللَِ   تُ ْؤِمُنونَ   ُكنُتمْ   ِإن  َوالَرُسولِ   اّللَِ   ِإَل   فَ ُردُّوهُ   َشْيء    يف   تَ َنازَْعُتمْ   َفِإن﴿:  تعاىل  هللا  قال

 الشعب   تقمع  صغرية    خنبة    مصاحل   أتمني  يف  ستستمر  الدميقراطية  فإنّ   وإال  حقيقية،   قيمة    اجملتمع  يف   للعدالة  تصبح  اخلالفة،  دولة  وإبقامة
  األمر   األمة  على   اإلسالم  فرض  فلقد  ه،وحد  وتعاىل  سبحانه  هلل  السيادة  تكون   أن   يضمن  فإنّه  اخلالفة،  دولة  نظام  أّما  فأكثر،  أكثر

 نبذ  هو  إن   به  وتطيح  اإلسالم،  خالف  إن   حتاسبه  كما  وحتميه،   اخلليفة  تساند  فاألمة  احلاكم،  وحماسبة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف
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  تنفيذ   ويف  السلطان   يف  األمة  عن  ينوب  الذي  هو  "اخلليفة:  24  رقم  املادة  يف  اخلالفة،  لدولة  الدستور  مقدمة  يف  ذُكر  كما  اإلسالم،
 يف  قيالتحق  ميكنها   كما  والته،   أو  اخلليفة  من  احلكم  يف  جتاوز  أيّ    من  للتحقق  اخلالفة  دولة  يف  املظامل  حمكمة  وضع  يتمّ   كذلك  الشرع"، 

: 41  رقم  املادة  يف  الدستور،  مقدمة  يف  ورد  كما  التحقيق،   يف  للشروع  شكوى  تُنتظر  أن   الضروري  من  وليس  حيصل،  أن   ميكن  ضرر    أيّ  
  صالحية   هلا  اليت   وحدها  وهي  ال،  أم  اخلالفة  عن  خيرجه  تغريا    اخلليفة  حال  تغريت  قد  كانت  إذا  ما  تقرر  اليت  هي  وحدها  املظامل  "حمكمة

 حتت  يعيش  شخص  أي  على  الدولة  من  حتصل  َمظْل َمة  كل  لرفع  ينصب  قاض  هو  املظامل  "قاضي  ،87  رقم  املادة  ويف  إنذاره"،  أو  عزله
  واملوظفني"،  احلكام  من  دونه  هو  ممن  أم  اخلليفة  من  املظلمة  هذه  حصلت  وسواء   غريهم،  من  أم  رعاايها  من  أكان   سواء  ،الدولة  سلطان 
  الذي  املظامل  قاضي   بعزل  له  يُسمح  وال  املساءلة،  قيد  نفسه  هو  كان   إن   املظلمة،  يف  التدخل  اخلليفة  صالحيات  من  ليست  فإنّه  وأيضا  
 حماسبته   أما  القضاة،  قاضي  قبل  من  أو  اخلليفة،  ق َبل  من  املظامل  قاضي  "يُعنّي :  88  رقم   املادة  يف  ورد  ماك  عليه،  اليت  املظلمة  يف  ينظر

  ابلنظر قيامه أثناء  عزله يصح  ال أنه إالّ . ذلك صالحية اخلليفة أعطاه إذا  القضاة قاضي قبل من أو اخلليفة قبل من فيكون  وعزله وأتديبه
 . املظامل" حملكمة احلاالت هذه يف العزل صالحية وتكون  املذكور، القضاة قاضي أو التفويض، ون معا أو اخلليفة، على  مظل مة يف

 اْلمة جملس
  األمة   جملس  يف  املنتخبون   األعضاء  ،«ِفيِهمْ   مبَا  قَ ْوِمِهمْ   َعَلى  ِلَيُكونُوا  ،اً نَِقيب  َعَشرَ   اْثَنْ   ِمْنُكمْ   إَلّ   َأْخرُِجوا»ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا  رسول  قال

  تعيني   ذلك  يف  مبا  القضااي،  خمتلف  حول  اخلليفة  على  يشريون   فهم  وحده،  وتعاىل  سبحانه  هلل  تكون  السيادة  ألن   آخر  ضمان    يوفرون 
  لريجع   الرأي  يف املسلمني  ميثلون   الذين  "األشـخـاص:  105  رقم  املادة  يف  اخلالفة،  لدولة  الدستور  مقدمة  يف  ذُكر  كما  ومساعديهم،  الوالة
 جملس  يف  يكونوا  أن   املسلمني  لغري  وجيوز.  الوالايت  جمالس  هم  الوالايت  أهل   ميثلون   الذين  واألشخاص  مة،األ  جملس  هم  اخلليفة  إليهم
  يف  ذُكرت اّليت األمة، جملس واجبات ىحدإ هي وهذه اإلسالم"، أحكام تطبيق إساءة من أو احلكام، ظلم من الشكوى أجل من األمة
 الداخلية  األمور  من  أكانت  سواء  الدولة  يف  ابلفعل  حتصل  اليت  األعمال  مجيع  على  يفةاخلل  حماسبة  يف  احلق  "للمجلس:  111  رقم  املادة

  غري   فيه  األكثرية  رأي  كان   فيما  ملزم  وغري  ملزما ،  فيه  األكثرية  رأي  كان   فيما  ملزم  اجمللس  ورأي  غريها،  أم   اجليش  أم  املالية   أم  اخلارجية  أم
  يف   عزهلم  اخلليفة  وعلى  ملزما ،  ذلك  يف  رأيه  ويكون   والعمال  والوالة  املعاونني  من  االرض   عدم  إظهار  يف  احلق  "للمجلس:  وأيضا    ملزم"،
 . احلال"

 اإلسالمية  العقيدة أساس على القائمة السياسية اْلحزاب
 ، ﴾ املُْفِلُحون  ُهمُ   َوأُولئكَ   املُْنَكرِ   َعنِ   ويَ نْ َهْونَ   اِبملَْعُروفِ   وََيُمُرونَ   اخْلََْيِ   ِإَل   يَْدُعونَ   أّمة    منُكمْ   َوْلَتُكنْ ﴿:  وتعاىل  سبحانه  هللا  قال

 ومساءلة  لتوجيه  أخرى  مصادر  اإلسالمية  العقيدة  أساس  على  القائمة  السياسية  واألحزاب  املستقلة،  اإلعالم  وسائل  أنّ   إىل  إضافة  
 أو  احلكام،  حملاسبة  سياسية  أحزاب  إقامة  يف  احلق  "للمسلمني  ،21  رقم  املادة  يف  اخلالفة،  لدولة  الدستور  مقدمة  يف  ورد  فقد  للخليفة،
  وال   شرعية،  أحكاما    تتبناها  اليت  األحكام  تكون   وأن   اإلسالمية،  العقيدة  أساسها  يكون   أن   شرط  على  األمة  طريق  عن  للحـكم  الوصـول

 . اإلسالم" أساس غري على يقوم تكتل أي ومينع ترخيص ألي احلزب إنشاء حيتاج
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