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االنتخاابت النيابية يف لبنان
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول هللا
حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إبحسان إىل يوم
الدين.
جيري الكالم يف هذه األايم حول مسألة حيوية تطرح نفسها
على املسلمني يف لبنان ،أال وهي مسألة االنتخاابت النيابية.
ويهمنا هنا أن نبني احلكم الشرعي الذي نراه املوقف اإلسالمي
الواجب على املسلمني التقيد به وخاصة َحلة الدعوة.
إن إعطاء أي حكم شرعي يتطلب ابلدرجة األوىل معرفة
الواقع الذي يراد استخراج حكمه ،أي يتطلب حتقيق مناطه ،وبعد
ذلك يتم إنزال احلكم الشرعي املأخوذ من األدلة الشرعية .ومناط
احلكم هنا هو «اجمللس التشريعي» يف الدولة اللبنانية وطبيعة مهام
وصالحيات أعضائه ،وهم النواب.
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وأول أمر جيدر النظر فيه ،هو هل النائب حاكم يطبق
دستور وأنظمة الدولة ،اليت هي أنظمة وضعية ،أم ليس كذلك؟
فاإلجابة على هذا السؤال يرتتب عليها الركن األساس يف احلكم
الشرعي املتعلق هبذه املسألة؛ ألنه إن كانت اإلجابة أبن النائب
هو من احلكام  -أي يطبق أنظمة الدولة  -فستكون اإلجابة بال
شك أن منصب النيابة حرام شرعاً ،ألنه حينئذ يكون طاغوتً
لكونه حيكم بغري ما أنزل هللا .قال تعاىل    :
 .     أما إذا مل يكن النائب
من احلكام فإن املسألة حتتاج حينئذ للنظر؛ ولذلك كان ال بد من
معرفة طبيعة عمل جملس النواب وصالحياته ومهامه.
إن النظام املطبق يف الدولة اللبنانية  -كما هو شأن معظم
ِّ
املشكلة للدولة إىل ثالثة أقسام:
دول العامل  -يقسم السلطات
السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية.
أما السلطة التنفيذية فهي :رائسة اجلمهورية واحلكومة أي
رئيسها والوزراء مث األجهزة اإلدارية اليت ختضع لسلطة هؤالء.
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ومهمة هذه السلطة رعاية شؤون الناس وحكم البالد
ابلدستور والقوانني املسنونة واملعمول هبا .كما أن من مهماهتا
السهر على َحاية الدستور والقوانني .ومبا أن هذا الدستور وتلك
القوانني وضعية وليست من عند هللا تعاىل كان احلكام التنفيذيون
يف نظر الشرع طواغيت ألهنم حيكمون بغري ما أنزل هللا .وابلتايل
ال جيوز للمسلم أن يكون رئيساً للجمهورية وال رئيساً للحكومة
وال وزيراً يف جملس الوزراء.
أما السلطة القضائية ،فهي اليت يشكلها القضاة الذين
يفصلون اخلصومات بني الناس وهؤالء يمنظر أبمرهم ،فإن كانوا
يفصلون اخلصومات وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ابعتبارها من
عند هللا ،كان عملهم جائزاً وإن كانوا يفصلون اخلصومات
ابلقوانني الوضعية  -أي بقوانني الكفر  -كان عملهم حراماً
لألدلة نفسها اليت أوردانها سابقاً.
وواقع الدولة اللبنانية أهنا تقسم احملاكم إىل مدنية وشرعية .أما
احملاكم املدنية فإن قضاهتا يفصلون اخلصومات ابلقوانني الوضعية
5

وهذا حرام ألنه من الطاغوت .وأما احملاكم الشرعية اليت تتوىل
الفصل يف اخلصومات فيما يسمى ابألحوال الشخصية ،فهذه
حيكم القضاة فيها حبسب أحكام الشريعة اإلسالمية ،لذلك فإنه
وإن كان اإلسالم حيرم تقسيم احملاكم على هذا النحو إال أن عمل
القاضي الشرعي جائز وليس حراماً وذلك ألنه حيكم مبا أنزل هللا.
وأنيت اآلن إىل املوضوع األساسي ،وهو السلطة التشريعة
واملقصود هبا جملس النواب.
• جملس النواب مسي ابلسلطة التشريعية ألنه هو الذي يقر
الدستور املعمول به يف البالد وهو الذي يسن القوانني اليت تلزم هبا
السلطتان التنفيذية والقضائية .لذلك كان من أهم مسات جملس
النواب احلق يف إقرار الدستور والقوانني.
إال أن جمللس النواب صالحيات أخرى أساسية أيضاً ،أمهها:
• حق انتخاب رئيس اجلمهورية.
• حق منح الثقة للحكومة اليت يشكلها رئيس اجلمهورية
حبيث ال يصبح جملس الوزراء املشكل قانونياً إال مبنح جملس
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النواب  -ولو ابألغلبية  -الثقة له .كما حيق جمللس النواب أن
حيجب الثقة عن أية حكومة قائمة.
• حق مراقبة السلطة التنفيذية وحماسبتها على أي إجراء
تقوم به أو قرار تتخذه.
ومن هنا يتبني أن النائب ليس حاكماً تنفيذايً ،ألنه ال يطبق
القوانني واألنظمة ،وإمنا هو يشرع وينتخب وحياسب .فهذا هو
واقع جملس النواب ،وابلتايل هذا هو مناط احلكم الذي يراد
معرفته .فما هو حكم الشرع يف هذه املسألة؟
اإلجابة على هذا السؤال تتطلب منا التفصيل اآليت:
 -1إن قضية انتخاب الناس لشخص أو أشخاص ميثلوهنم
يف التعبري عن رأيهم هو من األمور اجلائزة شرعاً .فواقع النائب -
من هذه الناحية  -أنه وكيل عن انخبيه للتعبري عن رأيهم ،والوكالة
يف اإلسالم من العقود الشرعية املباحة ،لذلك كانت هذه الناحية
من قضية االنتخاابت جائزة.
 -2إن كون جملس النواب جملساً تشريعياً آت من النظام
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الدميقراطي الذي تقوم عليه الدولة اللبنانية والذي جيعل السيادة
للشعب ،أي أن الشعب هو الذي يضع األنظمة والقوانني،
وجملس النواب وكيل عن الشعب يف سن هذه التشريعات .وهذا
النظام  -أي الدميقراطية  -يناقض اإلسالم من حيث األساس،
فاإلسالم يعترب أن التشريع هلل تعاىل وحده وال حيق ألحد أن
يشارك هللا تعاىل يف التشريع .قال تعاىل...     :
وقال تعاىل       :
           

 .    ومن هنا كانت السيادة يف
اإلسالم للشرع وليست للشعب ،ولذلك ال وجود لسلطة تشريعية
يف جهاز الدولة يف نظام اإلسالم إال مبعىن أخذ األحكام الشرعية
مما جاء به الشرع اإلسالمي ،وإنه وإن كان يوجد جملس لألمة إال
أنه جملس متثيلي يعرب عن مطالب األمة وآرائها ويقوم مبحاسبة
احلكام ،وال سلطة تشريعية له.
وبناءً على ذلك إذا دخل املسلم إىل الربملان مقراً هلذا النظام
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غري اإلسالمي موافقاً عليه كان آمثاً بال شك.
 -3إن كون جملس النواب جملساً تشريعياً ،يعطي للنواب
احلق أبن خيتاروا التشريعات اليت يريدوهنا ،ويعطيهم حق إقرار أو
رفض أي قانون تقرتحه السلطة التنفيذية ،فإن اختار النائب
تشريعاً أو قانوانً وضعياً أو صوت لصاحله كان آمثاً ،وينطبق عليه
حينئذ أنه طاغوت ،أما إن رفض سن أي قانون وضعي وصوت
ضده مل يقع يف هذه املعصية.
 -4إن جملس النواب هو صاحب احلق يف انتخاب رئيس
للبالد ،ومبا أن رئيس اجلمهورية يف لبنان نصراين  -أي كافر -
ومبا أنه حيكم ابلدستور والقوانني الوضعية  -أي بغري ما أنزل هللا
 فإن النائب الذي ينتخب رئيساً للجمهورية على هذه احلاليكون آمثاً من انحيتني :أوالمها أنه توىل كافراً ورضي أبن يكون
حاكماً له ،وهللا تعاىل يقول     :
          

 .         ويقول أيضاً:
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        والناحية الثانية
أنه رضي أبن حيكم بغري ما أنزل هللا أي ابلكفر.
 -5إن جملس النواب هو صاحب احلق أبن مينح الثقة
للحكومة فيجعلها حكومة قانونية ،فإن أعطى النائب املسلم ثقته
ألية حكومة يكون آمثاً ألنه مينح الثقة حلكومة تقوم على دستور
وضعي وابلتايل حتكم ابلكفر.
 -6إن جملس النواب هو صاحب احلق يف حماسبة السلطة
التنفيذية على تطبيقها للقوانني وعلى سياستها اليت تتبعها .فإن
حاسب النائب املسلم السلطة التنفيذية على تقصريها يف تطبيق
أي قانون وضعي كان آمثاً ألنه يطالب بتطبيق قوانني الكفر.
وكذلك إذا قصر النائب يف حماسبة السلطة التنفيذية على إجراء أو
قرار خيالف الشرع يكون آمثاً.
بل إن عليه مطالبة السلطة بتبين اإلسالم وتطبيقه لريفع عن
نفسه اإلمث.
مما ذكرانه نصل إىل أنه جيوز للمسلم الدخول إىل الربملان إذا
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تقيد ابلشروط اآلتية:
 -1أن يصرح خالل َحلته االنتخابية أمام الناس ُجيعاً أنه
يعترب النظام القائم نظام كفر وأنه يرفضه من أساسه ألنه حكم
بغري ما أنزل هللا ،وأنه يعتزم دخول الربملان ليس من أجل سن
التشريعات الوضعية وال ممارسة الصالحيات اليت مينحها الدستور
للنواب ،وإمنا كوكيل عن الناخبني يف حماسبة احلكام وإلبداء رأي
اإلسالم يف كل ما يطرح على جملس النواب وحلمل الدعوة
اإلسالمية من خالل ذلك املنرب.
 -2أن ال يقرتح أي قانون وضعي وال يصوت لصاحله سواء
اقرتحته السلطة التنفيذية أم التشريعية أم القضائية ،بل عليه أن
يصوت ضده.
 -3أن ال ينتخب أي رئيس للجمهورية طاملا أنه كافر ويريد
احلكم ابلدستور اللبناين والقوانني املنبثقة عنه.
 -4أن ال مينح الثقة ألية حكومة يشكلها رئيس اجلمهورية.
 -5أن حياسب السلطة التنفيذية على أي قرار أو إجراء
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خمالف للشرع سواء أكان ضمن السياسة الداخلية أم ضمن
السياسة اخلارجية ،كأن تعقد الصلح مع دولة يهود ،أو تقوم
خبيانة األمة ابلتحالفات أو االتفاقيات احملرمة ،أو أن جتعل لدول
الكفر سلطة على البالد .وكذلك عليه أن ميتنع عن مطالبة
السلطة التنفيذية بتطبيق القوانني الوضعية اليت أقرها جملس النواب.
هذه هي الشروط اليت جيوز معها خوض املعركة االنتخابية
ودخول الربملان .وكما أنه ال جيوز للمسلم أن يرتشح للنيابة بغري
هذه الشروط ،فكذلك ال جيوز للمسلمني أن يقرتعوا ألي مرشح
ال يلتزم هبذه األحكام الشرعية .ذلك أن املسلم حني ينتخب
مرشحاً غري ملتزم تلك األحكام ،فهذا يعين أنه يعطيه التفويض
أبن يشرع أحكاماً وضعية وأن ينتخب حاكماً كافراً حيكم بغري ما
أنزل هللا ،وبذلك يكون مشاركاً له يف ذلك اإلمث العظيم الذي
توعد هللا تعاىل مرتكبه أبشد العذاب ،وهللا تعاىل يقول  :
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.      
إن هذا الكالم الذي أوردانه هو عن مسألة االنتخاابت
بشكل عام ،إال أن هناك خصوصيات لالنتخاابت املزمع إجراؤها
ومالبسات ال بد من التوقف عندها ،ألنه يرتتب عليها أيضاً
أحكام شرعية بغاية األمهية.
ففي هذه االنتخاابت مت ترتيب القوانني والدوائر االنتخابية
على حنو معني ،وسوف تتبع أساليب يف الرتشيح حبيث ال يصل
إىل جملس النواب إال من ترتضيه اجلهات النافذة يف البالد،
وخاصة يف املناطق ذات األغلبية اإلسالمية.
وأهم تلك الرتتيبات اعتماد دوائر انتخابية بشكل جيعل
النائب حمتاجاً ألصوات طوائف عدة ،ما يمفقد املرشح املسلم
امللتزم بدينه جزءاً كبرياً من األصوات ،وما يدفع املرشحني إىل
التحالف مع بعضهم على خمتلف أدايهنم وطوائفهم ،وذلك
بتشكيل لوائح انتخابية مشرتكة من أجل أتمني أكرب عدد من
األصوات .واجلهات النافذة تقوم إبعداد لوائح للمرشحني الذين
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ترتضيهم والذين يدينون هلا ابلوالء ،وتعمل بعد ذلك على أتمني
أسباب الفوز لتلك اللوائح مبا متلكه من نفوذ وإمكانيات .وهذا
يعين أن على املرشحني احلريصني على الوصول إىل الربملان أن
يتقربوا إىل تلك اجلهات ألجل اسرتضائها ،وأن مينحوها والءهم
حىت تدرجهم يف لوائحها.
وال شك أنه ال جيوز للمسلم أن خيوض معركة االنتخاابت
هبذه األساليب لسببني:
أوهلما :أنه ال جيوز له إدراج امسه على لوائح غريه من
املرشحني سواء أكانوا من غري املسلمني أم من املسلمني العلمانيني
أو املنحرفني ،ألن هذا يعترب حتالفاً مع الكافرين أو العلمانيني،
وألنه يدعو الناخبني بذلك إىل انتخاهبم.
اثنيهما :أنه ال جيوز التقرب إىل اجلهات النافذة واحلاكمة
ومتلقها من أجل إدراج امسه على لوائح مرشحيها ،ألن هذا ركون
إىل الظاملني وهللا تعاىل يقول     :
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 .مث ال شك أن التقرب إىل هؤالء يقتضي عدم الوقوف
املوقف اإلسالمي بشكل واضح وصريح ،ويقتضي الرضا مبنكرات
احللفاء واحلكام أو السكوت عليها ،وهذا حرام.
هذا هو احلكم الشرعي يف هذه املسألة ،وهذه هي
االعتبارات اليت جيب أن تتحكم ابلقرار اإلسالمي املتعلق
ابالنتخاابت ،وال ِّترد أية اعتبارات أخرى غريها.
إن كثرياً من املسلمني الذين يرشحون أنفسهم لالنتخاابت
يعتربون أن جواز خوض االنتخاابت هو جواز مطلق وغري مقيد
بتلك الشروط اليت أوردانها ،وحيتج أبن مصلحة املسلمني تقتضي
ذلك ،وأن املسلمني إن مل يصلوا إىل الربملان فسوف يتعرضون
للظلم والقضاء عليهم ،وأهنم إن دخلوا الربملان فإنه أقوى هلم
وأحفظ ،وبغري ذلك من احلجج والذرائع.
ال شك أن هذا الكالم ال قيمة له يف ميزان الشرع ،وهو مما
مل ينزل هللا به من سلطان ،عالوة على كونه تفكرياً أعوج؛ ألنه ال
جيوز للمسلم أن يتصور مصلحته يف خمالفة األحكام الشرعية،
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فاملصلحة احلقيقية للمسلمني هي يف التزام أوامر هللا تعاىل ونواهيه
وعدم التعدي على حرمات هللا.
مث إن قوة املسلمني ال أتيت من وصول انئب إىل الربملان ،بل
أبن يعود املسلمون إىل جادة الصواب ابلتمسك ابإلسالم وإقامة
الدولة اإلسالمية ابلطريقة الشرعية اليت سنها رسول هللا .
وكلنا نعلم أن احلكام إن رضوا أبن يدخل بعض وجوه التيار
اإلسالمي إىل الربملان ،فذلك من أجل أن حيققوا مآرب هلم
وأهدافاً ،كأن يستوعبوا احلركة اإلسالمية أو حيرفوها عن طريقها أو
يستقطبوا والءها .وحني يشعرون أبن وجودهم يشكل شيئاً من
اخلطر عليهم فإهنم بال شك سيمنعون وصوهلم جمدداً إىل الربملان.
وليس مثال انتخاابت اجلزائر عنا ببعيد.
أما ما يطرحه البعض من أن الدخول إىل الربملان ميكن أن
يفتح اجملال إلسداء اخلدمات للمسلمني يف البالد كإصالح
الطرق واجملارير والكهرابء واملاء واالتصاالت وما شاكلها ،وأنه
جيب الوصول إىل الربملان أبية وسيلة من أجل ذلك ،فال شك أن
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هذا التفكري هو غاية يف االخنفاض؛ إذ إنه يتوسل الوسائل احملرمة
من أجل حتقيق بعض األهداف اجلزئية التافهة اليت يتوهم أو خيادع
بتحقيقها ويتجاهل إزاءها األزمات واملصائب والكوارث اليت تلم
ابألمة يف كل بقاع األرض .وهذا ختدير للمسلمني ولفت
ألنظارهم عن قضاايهم املصريية اليت هي قضااي حياة أو موت،
مثل قضية إعادة احلكم مبا أنزل هللا ،وتوحيد البالد اإلسالمية
وحتريرها من االحتالالت ومن نفوذ الكفار.
وأما ما يظنه البعض من أن الوصول إىل الربملان قد يكون
طريقة للوصول إىل احلكم وإقامة الدولة اإلسالمية ،فهذا أيضاً
بعيد جداً عن الصواب ،وهو هرطقة فارغة .وهذه ليست الطريقة
الشرعية للوصول إىل احلكم وحتويل البالد إىل دار إسالم .كما أن
واقع الربملان يف لبنان يؤكد أنه ال ميكن أن يكون طريقاً لوصول
اإلسالم إىل احلكم .فعالوة على كون لعبة االنتخاابت هي بيد
السلطات احلاكمة تكيفها كيف تشاء ،فإن األغلبية يف جملس
النواب ليسوا من املسلمني ،وليسوا حىت نصف الربملان وإن ادعى
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الدستور اجلديد ذلك .مث إنه حىت الذين جيلسون على الكراسي
املخصصة للمسلمني أغلبهم من أصحاب االجتاه العلماين الذي
يرفض وصول اإلسالم إىل احلكم.
وخالصة الكالم أنه إذا جاز للمسلم خوض معركة
االنتخاابت النيابية ومتكن من ذلك وهو متقيد بتلك الشروط
الشرعية ،فذلك فقط من أجل رفع صوت الدعوة اإلسالمية
وإعالهنا من ذلك املنرب ،ومن أجل فضح مؤامرات االستعمار
وعمالئه من احلكام ،ومن أجل حماسبة احلكام على تطبيقهم
ألنظمة الكفر وعلى خيانتهم هلل ولرسوله وللمؤمنني .وإن من
شأن من يرشح نفسه لالنتخاابت على هذا األساس وهبذه
الشروط أن يسهم يف ارتقاء األمة ألنه يلفت نظر املسلمني إىل
وجوب التمحور حول القضااي الكربى املصريية كإعادة احلكم
ابإلسالم ووحدة األمة وحترير بالد املسلمني ،وليس حول القضااي
اجلانبية اليت أفرزهتا األوضاع الفاسدة واليت حيرص االستعمار
وعمالؤه على إهلاء األمة هبا.
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قد يشتبه األمر على بعض خطباء املساجد أو بعض العلماء
ويعطون الفتوى جبواز االشرتاك يف هذه االنتخاابت دون التقيد
ابلشروط املذكورة أعاله حبجة انتخاب السيئ يف مقابل األسوأ،
وارتكاب املنكر الصغري يف مقابل املنكر األكرب على قاعدة أهون
الشرين .وهذا خطأ ألن هذه القاعدة ال تنطبق هنا ،ألننا جيب أن
نتجنب الشرين .وال جيوز لنا يف حال من األحوال أن نرضى
ابلواقع ونتكيف معه وخنتار أهون شروره.
بل جيب أن نعمل لتغيري الواقع تغيرياً جذرايً ،وليس أن حناول
التعايش معه ،وإجياد ترقيعات له تطيل عمره .والتغيري اجلذري أمر
ممكن اآلن ،ولكن فتاوى التكيف مع الواقع الفاسد ،وترقيع هذا
الواقع هي اليت تصرف املسلمني عن العمل اجلدي للتغيري
اجلذري ،وهي من دعائم استمرار هذا الواقع السيئ.
وكلمة أخرية نقوهلا ،وهي أنه إذا كان العامل اليوم يشهد -
حبمد هللا تعاىل  -تصاعداً للصحوة اإلسالمية ،فمن الواجب أن
نوجه هذه الصحوة لتقطف األمة مثارها ابلطريق الصحيح القومي ال
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بسلوك األساليب امللتوية والطرق احملرمة ،فإن النصر من عند هللا،
وهو القائل سبحانه        :
.
وبعد ،فهذا حكم شرعي يف مسألة حيوية ومهمة أردان تبيانه
للمسلمني ،وهللا تعاىل من وراء القصد ونسأله سبحانه أن جيعل
أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي .واحلمد هلل رب العاملني.
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