بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

ال يجوز الترشح أو التصويت في االنتخابات النيابية اللبنانية
بناء على واقع المجلس النيابي وعمل النواب!
ً
ٍ
ٍ
حيوية يف لبنان ،أال وىي مسألة االنتخابات
مسألة
َكثَُر يف األيام األخرية ،من بعض ادلسلمني ،الكالم حول
النيابية ،اليت بدأت يف االغتا ،،ومن ادلقرر أن ُُترى يف لبنان يف ٕٕٕ٘ٔٓ/٘/م ،ويف تزاحم اآلراء يهمنا أن نبني
احلكم الشرعي الذي نراه ادلوقف الواجب على ادلسلمني التقيد بو ،وخاصةً العاملون منهم يف العمل اإلسالمي.
وإلعطاء احلكم الشرعي ال بد من فهم الواقع الذي يراد استخراج حكمو ،ادلعروف بتحقيق ادلناط ،والواقع ىنا أو
ادلناط ىو اجمللس النيايب أو اجمللس التشريعي يف الدولة اللبنانية ،وطبيعة ومهام وصالحيات أعضائو ،وىم النوا.،
إن واقع الدولة اللبنانية ،أهنا تقوم على الدديقراطية ،أي على فكرة السيادة للشعب ،ومن ىنا جاءت فكرة اجمللس
النيايب أو التشريعي ،فواقع اجمللس النيايب ،ادلسمى السلطة التشريعية ،أنو ىو الذي يقر الدستور ادلعمول بو يف البالد،
وىو الذي يسن القوانني اليت تُ َلزم هبا السلطتان التنفيذية والقضائية ،أي أن من أىم مسات اجمللس ىذا احلق يف إقرار
ٍ
صالحيات أخرى وىي :حق انتخا ،رئيس اجلمهورية ،وحق منح أو حجب
الدستور والقوانني؛ ىذا ِعالوًة على
الثقة عن احلكومة ،وحق مراقبة السلطة التنفيذية وزلاسبتها على أي إجر ٍاء تقوم بو أو تتخذه .أما النائب فهو ديثل
قائم على
كيل عنهم .ومن ىنا يتضح أن اجمللس تشريعي ٌ
أشخاصاً يف التعبري عن رأيهم ،فهو من ىذه الناحية و ٌ
كيل ع ّمن رشحوه واقتعوا لو ،وظيفتو التشريع واالنتخا ،وا﵀اسبة على أساس القوانني
القانون الوضعي ،وأن النائب و ٌ
الوضعية ،وعلى أساس السيادة للشعب ،وىذا ىو واقع احلكم أو مناطو .وعليو نقول:
 إذا دخل ادلسلم إىل اجمللس ُمقراً ذلذا النظام غري اإلسالمي ،الذي جيعل السيادة للشعب ،وليس للشرع ،فإنوٍ
ِ
ْم
وم ْن رشحو واقتع لو ،ألنو ال حيق ألحد أ ْن يشارك ا﵁ تعاىل يف التشريع ،قال تعاىل﴿ :إِن ال ُ
ْحك ُ
آثٌ بال شك ،ىو َ
ِ ِ
ِ
ص ُ ِ
إَِال لِلَ ِه﴾ وقال تعاىل﴿ :وَال تَ ُقولُواْ لِما تَ ِ
ب
ب َه َذا َح َل ٌل َو َه َذا َح َر ٌ
ام لِّتَ ْفتَ ُرواْ َعلَى اللَه الْ َكذ َ
ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ َِ
ب َال يُ ْفلِ ُحو َن﴾.
ين يَ ْفتَ ُرو َن َعلَى اللَه الْ َكذ َ
إ َن الذ َ
 إذا علم ادلسلم الذي يُصوت أو يقتع أن النائب عنو (الوكيل) سيختار تشريعاً أو قانوناً وضعياً أو يُصوتت واقتع لو وىو يعلم ذلك منو ،فا﵁ تعاىل يقولَ ﴿ :وَمن لَ ْم يَ ْح ُكم
ص ّو َ
وم ْن َ
لصاحلو ،كان النائب ادلسلم آذتاً ،ىو َ
عمل ٍ
ك هم الْ َف ِ
ِ
بِ َما أ َ َ
اس ُقو َن﴾ ،ىذا ِعالوًة على أنو ال جيوز أصالً التوكيل على ٍ
زلرم شرعاً.
َنز َل اللهُ فَأُولَئ َ ُ ُ

 إن رللس النوا ،ىو صاحب احلق يف انتخا ،رئيس البالد ،ومبا أن رئيس اجلمهورية يف لبنان غري مسلم،ِعالوًة على حكمو بالدستور والقوانني الوضعية ،أي بغري ما أنزل ا﵁ تعاىل ،فإن النائب ادلسلم الذي ينتخب رئيساً
للجمهورية على ىذه احلال يكون آذتاً ،ويكون من صوت واقتع للنائب  -قابالً حبالو ىذه  -آذتاً أيضاً ،واإلث ٍ
آت
َ ْ َّ َ
َِ
آمنُوا َال
ين َ
من ناحيتني :أوالمها أنو توىل غري مسلم ورضي بأن يكون حاكماً لو ،وا﵁ تعاىل يقول﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ

ِ
تَت ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض َوَمن يَتَ َولَ ُهم ِّمن ُك ْم فَِإنَهُ ِمْن ُه ْم إِ َن اللَ َه َال يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم
اء بَ ْع ُ
َخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
َص َ
ارى أ َْوليَ َ
َ ِِ
ين﴾ ،والناحية الثانية أنو رضي بأن ُحيكم بغري ما أنزل ا﵁ تعاىل ،أي بالكفر.
الظالم َ
 إن رللس النوا ،ىو صاحب احلق بأن دينح الثقة للحكومة فيجعلها حكومةً قانونيةً ،فإن أعطى النائبٍ
ٍ
حلكومة تقوم على
منح للثقة
ص ّو َ
وم ْن َ
ت واقتع لو قابالً هبذا احلال ،ألنو ٌ
ادلسلم ثقتو ألي حكومة يكون آذتاً ،ىو َ
دستوٍر وضعي وبالتايل حتكم بالكفر.
 إن رللس النوا ،ىو صاحب احلق يف زلاسبة السلطة التنفيذية على تطبيقها للقوانني وعلى سياستها اليتتتبعها ،فإن حاسب النائب ادلسلم السلطة التنفيذية على تقصريىا يف تطبيق أي قانون وضعي ،كان آذتاً ،ألنو
يطالب بتطبيق قوانني الكفر ،وكذلك إذا قصر النائب ادلسلم يف زلاسبة السلطة التنفيذية على إجر ٍاء أو قرا ٍر خيالف
الشرع يكون آذتاً ،بل إن عليو مطالبة السلطة بتبين اإلسالم وتطبيقو لريفع عن نفسو اإلث؛ ويَْل َح ُق اإلث مبن وكلو
أعمال ٍ
(صوت واقتع للنائب) ،ألنو قَبِل توكيلو على ٍ
زلرمة.
َّ َ
َ

وفوق كل ىذا ،فإن القانون االنتخايب النسيب ،ال يتيح ٍ
ألحد التشح مستقالً ليعلن برنارلاً يرفض القيام هبذه
العلمانيني
األعمال ،بل يُل ِزم القانون بتشكيل لوائحُ ،جيرب فيها النائب ادلسلم على التحالف مع غري ادلسلمني ،أو مع َ
من أبناء ادلسلمني ،أو ادلنحرفني ،ووضع برامج تساير وتناسب الالئحة! واليت بال شك ال تستند لإلسالم ال من
يب وال من ٍ
قر ٍ
وجيرب كذلك من يُصوت ويقتع أن خيتار كل الالئحة ألن الشطب ممنوع!
بعيد! فهو حر ٌام فوق حرام؛ ُ
وبالتايل ُجيرب على اختيار نو ٍ
ا ،غري مسلمني أو َعلمانيني أو منحرفني ،ومن نافلة القول :إن ىؤالء سيحكمون بغري
ما أنزل ا﵁ تعاىل ،ىذا ِعالوًة على قبولو هبذا التحالف اآلث والدعاية لو! وا﵀تجون بقضية الصوت التفضيلي رأوا بأم
أعينهم أنو ال يقضي على ىذه الظاىرة ،والتذرع بو حجةٌ واىيةٌ ،لن ترفع عن الناس اإلث .وزد على ذلك مصيبة
ِ َِ
ين ظَلَ ُموا
التقر ،أو الدخول يف لوائح لنافذين يف السلطة ،وىو إثٌ وال جيوز ،فا﵁ تعاىل يقولَ ﴿ :وَال تَ ْرَكنُوا إلَى الذ َ
ِ َِ ِ ِ
نص ُرو َن﴾.
فَتَ َم َ
اء ثُ َم َال تُ َ
س ُك ُم الن ُ
َار َوَما لَ ُكم ِّمن ُدون الله م ْن أ َْوليَ َ
وعليو فمن ىذا اجلانب ،من أراد أن يقوم بذلك بوصفو نائباً ،فال جيوز ترشحو وعملو ،وىو آث ،وال جيوز
التصويت لو ،ومن يفعل ذلك فهو آثٌ إذتاً بيناً ال شك فيو وال جدال ،واجلدال يف ذلك تكربٌ على احلق ،وادلتكربون

حسن ،قال رسول ا﵁ ﷺ:
من أبعد الناس رللساً عن رسول ا﵁ ﷺ يوم القيامة ،ففيما رواه التمذي وقال:
ٌ
حديث ٌ
ِ
ِ ِ
المتَ َفْي ِه ُقو َن» ،قالوا :يَا رسول اللو،
والمتَ َ
« ...وإِ َن أَبْ غَ َ
ض ُكم إِ َ
لي َوأَبْ َع َد ُكم منِّي َ
ش ِّدقُو َنَ ،و ُ
ارو َنُ ،
يوم الْقيامة :الث َْرثَ ُ
ِ
المتَ َكبِّرو َن» .أعاذنا ا﵁ تعاىل وإياكم أن نكون منهم أو
قَ ْد َعل ْمنَا الث ْرثَ ُارو َنَ ،وادلُتَ َش ِّدقُو َن ،فَ َما ادلُتَ َفْي ِه ُقو َن؟ قالُ » :
على شاكلتهم.
وقد يشتبو األمر على من يوجهون ادلسلمني ذلذه االنتخابات ،تكيفاً مع الواقع ،دون التقيد بالشروط اليت
يفرضها اإلسالم (أن ال يعتف ادلرشح ادلسلم هبذا النظام ،وال يشارك يف التشريع ،وال حياسب على أساس القانون

ٍ
الوضعي ،وال يعطي الثقة مطلقاً ألي ر ٍ
حكومة تتخذ ىذا القانون الوضعي أساساً) ،يشتبو األمر عليهم حبجة
ئاسة أو
انتخا ،السيئ يف مقابل األسوأ ،وارتكا ،ادلنكر الصغري يف مقابل ادلنكر األكرب على قاعدة أىون الشرين وأخف
الضررين ،وىذا خطأٌ ،ألن ىذه القواعد ال تنطبق ىنا ،ألن فعل االنتساٍ ،
زلرم
جمللس واقعو كما وضحنا ىو
انتساٌ ،
ٌ
ضرر أخف من ضرر يف ىذه ادلسألة ،بل ادلسألة
تقي أو ٌ
شر أىون من شر وال ٌ
فاسق ،فال ٌ
حبد ذاتو ،ال فرق إن فعلو ٌ
تقي؛ فنقل اخلمر مثالً ال خيفف من حرمة نقلو
فعل واح ٌد ،بل ٌ
ٌ
أفعال زلرمةٌ بذاهتا ،وال خيفف من حرمتها أن يقوم هبا ٌ
كون من ينقلو ملتزماً بأحكام اإلسالم ،بل إث من يعمل ذلك وقد علم حرمتو أكرب عند ا﵁ تعاىل ،يقول ا﵁ تعاىل:
﴿ َكبُ َر َم ْقتاً ِعن َد اللَ ِه أَن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن﴾.

أيها المسلمون عموماً ،والمشايخ والخطباء خصوصاً :أعلنوا عدم قبولكم باالنتخابات اليت ختالف شرع
ربكم؛ اطلبوا من مرشحيكم أن يعلنوا براءهتم من ىذه ادلنظومة وقوانينها ادلخالفة لإلسالم؛ اطلبوا منهم فض كل
حتالف ال ديثلكم بوصفكم مسلمني تشكلون غالبية أىل البلد؛ خذوا خطوًة لألمام وأفقدوا نتائج االنتخابات
دالالت سياسيةٌ مهمةٌ ،من أمهها إظهار ضعف دتثيل
ميثاقيتها بإعالن خروجكم منها ،فإن اخنفاض نسبة االقتاع لو
ٌ
ادلستولني على السلطة؛ لذا قُوا أنفسكم وأىليكم الوقوع يف إث ادلشاركة يف ىذه ادلنظومة الفاسدة التابعة.
إن األصل أن نعمل لتغيري الواقع تغيرياً جذرياً ،وليس أن حناول التعايش معو ،أو إجياد ترقيعات لو تطيل عمره؛
ممكن ،ال سيما يف أرض الرباط اليت نعيش فيها ،أرض بالد الشام ادلباركة ،عقر دار اإلسالم،
أمر ٌ
والتغيري اجلذري ٌ
لكن فتاوى التكيف مع الواقع الفاسد ،بدعاوى ادلصلحة والضرورة ،وترقيع ىذا الواقع بادلشاركة فيو! ىي اليت تصرف
ادلسلمني عن العمل اجلدي للتغيري اجلذري ،وىي من دعائم استمرار ىذا الواقع السيئ .إن قوة ادلسلمني ال تأيت من
وصول نائب إىل الربدلان ،أو بسلوك أساليب ملتويةٍ أو ٍ
زلرمة ،بل بعودة ادلسلمني إىل جادة الصوا ،بالتمسك
باإلسالم ،وإقامة الدولة اإلسالمية ،اخلالفة اإلسالمية الراشدة الثانية على منهاج النبوة بالطريقة الشرعية اليت سنها
رسول ا﵁ﷺ.
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والية لبنان

موقع حزب التحرير
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

