
 
 

 
  املهندس عدنان الرفاعي

  
 .. رمها عةٌ طويلةٌ جداً ، زمنوالعدِل واملساواِة ِقص احلق عِة ميف ِرحلِة البشري

وِقصةٌ عريضةٌ جداً ، عرضها عرض ِرحلِة اإلنساِن مع جدِليِة األلَِم .. البشريِة ذاِتها 
هذه الِقصةُ يسمي القرآنُ الكرمي حدها اإلجيايب .. قِتِه مع أخيه اإلنسان واألمِل يف عال

  ..باسِم الشورى ، وتسمي املُصطلحات السياسيةُ هذا احلد باسِم الدميوقراطية 
هَ البشر  وملَّا كان مصطَلَح الدميوقراطيِة وضعياً ِمن وصِف البشر ، فال بد أنْ يحملَ

دالالٍت تتناسب مع الرؤيِة اخلاصِة لكلٍّ منهم داخل املُجتمِع اإلنساينِّ ، ِتجاه عالقِة 
  .. الفرِد باحلاِكِم ، وعالقِة احلاِكِم بالفرد ، وعالقِة الفرِد بالفرد 

ية ، ويف تاريِخ البشريِة مع مفهوِم العدِل واملساواِة الذي تسعى إليه الدميوقراط.. 
 هد ، وأنحدم رتبطاً بنظاٍم سياسيحقُِّق العدِل واملساواة ليس ممن ت نرى أنَّ االقتراب
يف النهايِة يتعلَّق باملُستوى احلضاري للمجتمع ، وبدرجِة امتالِكِه لروِح التماسِك 

  .. وااللتفاِف حولَ احلق 
فكم من .. باسِم النظاِم السياسي احلاِكم فاملسألةُ يف النهايِة ليست حمصورةً .. 

ِنظاٍم يطِلق على نفِسِه ِصفةَ احلُريِة والدميوقراطية حتت نموذٍج مجهوري ، أو ما شابه 
ذلك ، مارس ِضد شعِبِه أبشع أوجه اإلرهاِب والظلِم حتت ِستاِر الدميوقراطيِة واحلريِة 

  ..لِّ ممارساِت األنظمِة امللكية ذاِته ، وذلك بصورٍة أبشع من ك
 .. النظاِم الدميوقراطي رِر – كممارسٍة على أرِض الواقع –إنَّ تطوبتطو يتعلَّق 

فال يمكن .. البعِد اإلنساينِّ واحلضاري للمجتمِع الذي هو موضوع هذه الدميوقراطية 
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ٍع يسجن ِفكره وثقافته يف دهاليز حتقيق العدِل واملساواِة وتكافُِؤ الفرِص يف مجتم

العصبيات الطائفية واملذهبية والقبلية والقومية ، وخصوصاً إذا تعددت هذه اهلُِويات يف 
  ..ذلك اتمع 

وكلَّما توسعت طرق االتصال بني أبناِء اتمِع ، وازدادت مساحةُ املشترِك .. 
قلّصت مساحةُ جهِل بعِضهم ِببعض ، كلّما ارتقت أدوات الثقايفِّ والفكري بينهم ، وت

املُمارسِة الدميوقراطيِة ، وكلّما تعلّق ِبها اتمع وارتقى إىل سويٍة أعلى من العدِل 
  ..واملساواِة وتكافُِؤ الفُرص 

بِل بعِض واحتكار املمارسِة الدميوقراطيِة على ِمعياِر منوذٍج ِفكري محتكٍَر من ِق.. 
 أبشع أشكاِل القفِز – يف النهايِة –أبناِء املُجتمِع ، وفرض ذلك على اآلخرين ، هو 
  ..فوق حقيقِة الدميوقراطيِة ، باسم الدميوقراطيِة ذاِتها 

فالدميوقراطيةُ ال تكونُ إجيابيةً إالَّ حينما يتبنى اتمع ثقافةَ قبوِل اآلخِر ورأِيِه ، .. 
فةَ التعايِش داخلَ وطٍن واحٍد مع اِحلفاِظ على كلِّ اخلصوصياِت الدينية واملذهبية وثقا

وإالّ ستكونُ أداةً من أدوات .. والقومية ، وحريِة التحرك بني هذه االنتماءات 
  ..   الصراِع داخلَ املُجتمع 

غاِة يِصفونَ طُغيانهم بالنهِج وملّا كانَ اإلنسانُ أكثر شيٍء جدالً ، فإنَّ معظَم الطُّ    .. 
ومجيع املمارساِت .. الدميوقراطي ، واصفني اآلخر باملُفِسِد الذي يريد إظهار الفساد 

الديكتاتوريِة بشتى أشكاِلها ، تمت حتت أعذاٍر وطنيٍة وقومية ودينية ، وذلك بالتالعِب 
عون نراه يِصف موسى عليه السالم باملُفِسِد ، فحىت ِفر.. يف ثقافِة املُجتمِع وِفكِره 

  .. وبالتايل يقدم قَتلَه على أنه ضرورةٌ دينيةٌ ووطنيةُ لدرِء املفسدِة عن الدين والوطن 
ن يظْهِر فِي وقَالَ فِرعون ذَرونِي أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخاف أَن يبدلَ دِينكُم أَو أَ( 

 ادضِ الْفَس٢٦: غافر  ( )الْأَر.. (   
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وهاهم بعض الكافرين يصفونَ أحد رسِل اهللا تعاىل بأنه يفتري على اِهللا تعاىل .. 

كَِذباً ، يف الوقِت الذي يفعلونَ بِه ذُروةَ الكَِذب بإعراِضهم عن رسالِة اِهللا تعاىل اليت 
   .. يحِملُها ذلك الرسولُ هلم

 ) مِنِنيؤبِم لَه نا نَحملَى اللَّهِ كَذِباً وى علٌ افْتَرجإِلَّا ر وه ٣٨: املؤمنون  ( )إِن.. (   
فلو .. لذلك فممارسةُ الدميوقراطيِة شيٌء ، والزعم باالنتماِء إليها شيٌء آخر .. 

ِة اليت ينظر من خالِلها حاِكم هذا نظرنا إىل حقيقِة الدميوقراطيِة يف أي مجتمٍع من الزاوي
إذاً تتم عمليةُ التقييِم ... اتمع ، ملا رأينا ظُلماً وقهراً حىت يف أبشِع النظِم الديكتاتورية 

الدميوقراطي ، بالنظِر إليها من مناظري مجردٍة ، بعيدٍة عن كلِّ العصبيات املُسبقِة الصنع 
..  

فَكُلُّ .. ج محدد للدميقراطيِة صاحلٌ بعيِنِه لكُلِّ زماٍن ومكان وال يوجد نموذ.. 
لذلك فإنّ كُلَّ .. حضارٍة تفِرز أدواِتها الدميقراطية ، وتنتج آلياِتها املُناسبةَ لذلك 

لوجيات املُسبقِة الصنِع عن الدميوقراطيِة وآليات حتقيِقها يوالتصورات اليت حتِملُها األيد
، واليت يقدمها أصحابها على أنها وصفةٌ صاحلةٌ ِلكلِّ زماٍن ومكان ، لن يكتب هلا 
 روازي التطواِت التغيِري والتطويِر مبا ييف احلياِة إنْ مل حتِملْ ِبذاِتها حيثي االستمرار

 أكرب دليٍل –ت  اليت اار–ويف املنظومِة الشيوعيِة .. احلضاري الذي يعيشه املُجتمع 
  ..على ذلك 

 نتيجةً مؤجلةً لتصوراٍت سلطوية ، تكَونُ تصوراِت لوجيةيويدأليست األ. .
 منوذج سياسي نظٍَّم وفقجتمٍع مةَ سياسِتهم ، من أجل بناِء منِتجيها ومعتنِقيها ، ومادم

 يف – ثقافٍة وِفكٍر ال خيرج أليس منتجو هذه األيدلوجيا أصحاب.. واجتماعي محدٍد 
فكيف إذاً ..  عن السقِف الِفكري والثقايفِّ حلضارِة اجليِل الذي عاشوا فيه –النهايِة 

من املُمكِن رسم أدوات الدميوقراطية املستقبلية ، وحتديدها يف األطر الثقافية والفكرية 
املُستقبل ، اليت رمست تلك اليت ستكون من املاضي حني وصوِل اتمِع إىل نقطة 

  !!! .. لوجية من أجلها ؟ يواأليد
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ال يمكن أن يكونَ ذلك سليماً ِمائةً باملائة ، إالّ إذا حتقَّقت ِعدةُ شروٍط ، على .. 

وبالتايل .. رأِسها ، إيقاِف زمِن التطور احلضاري ، عند حلظِة إنتاِج تلك األيدلوجيا 
املُسبقِة الصنِع ِعبئاً ثقيالً يف وجِه التطوِر احلضاري للمجتمع  يولوجيةتصبح تلك األيد

..  
 وأدواِتها الدميوقراطيِة عن االختراعاِت ةلوجييوفَِمن املُستحيِل فَصلُ األيد.. 

إنّ كونَ اإلنساِن موضوع الدميوقراطيِة ... اإلنسانية ، وعن أدواِت التطوِر احلضاري 
 أيدلوجيا ، وكونَ اإلنساِن مكوناً من عنصري املادِة والروح ، فهذا وما تتعلّق به من

.. يقتضي أنّ أيدلوجيا الدميوقراطية مكونةٌ من زوجيٍة بنيويٍة ، ركناها املادةُ والروح 
  ..  أي ظاهر القوانني ، وباِطنها وما حيِملُه من بعٍد إنساينٍّ روحي 

 ضرورةٌ للنهوِض احلضاري ، ولكنها ليست كافيةً دون عمٍل إنّ الدميوقراطيةَ.. 
  :وحتقيقُها ال يكونُ إالّ بتوفّر الشروِط التالية .. بناء 

 أنْ تسود ثقافةُ الدميوقراطيِة يف اتمع ، وأن تتأصلَ يف نفوِس أبناِء األمة – ) ١( 
..  

ومعتقداِت اآلخرين ، داخلَ  أنْ تسود ثقافةُ احتراِم حقوِق اإلنسان ، – ) ٢( 
  ..الوطِن وخارجه 

  .. أنْ يسود التعاونُ بني أبناِء األمِة من أجل بناء اتمِع الدميوقراطي – ) ٣( 
  .. أنْ تسود ثقافةُ نفي كلِّ أشكال الطُّغياِن – ) ٤( 
  .. أنْ تتم عمليةُ بناِء املؤسسات الدميوقراطية – ) ٥( 
 )٦ ( – مداِت حتقيِقها يف سجوِن  عوآلي ِر الدميوقراطيسجِن حركِة التطو

  ..لوجيات املُسبقِة الصنع يواأليد
 )٧ ( – حنو ا املستمرهة ، وتوجيهعلى تطويِر األدوات الدميوقراطي العملُ املستمر 

  ..طريِق احلق والعدِل وتكافِؤ الفُرص بني مجيع أبناِء الوطن 



 عدنان الرفاعياملهندس   ٥ 
رى أنّ الدعوةَ إىل إنشاِء الدميوقراطية على أساٍس تارخيي محدٍد بذاِتِه ، من هنا ن.. 

موافٍق ِلمرحلٍَة تارخييٍة بعيِنها ، هي دعوةٌ إىل عودِة اتمع إىل املاضي ، وهي دعوةٌ مبنيةٌ 
 هي اليت يعتِقدها لوجيٍة محددٍةيوعلى أساٍس فَلسفي مفاده أنّ الواِقع نتيجةٌ حتميةٌ أليد

  ..أصحاب هذه الدعوة 
 .. والتناقضات االختالفات هتواملاضي ، ماد لنا أنّ الواقع نبيإنّ فلسفةَ التاريِخ ، ت

وأنَّ القُوةَ املُحركةَ لقوانِني احلركِة التارخييِة ، هي محصلةُ .. ، ِمثْلَ األدغاِل الكثيفِة 
 اليت ةلوجييوناقضات ، وأنّ النتائج ال تكون دائماً مواِفقَةً لأليدهذه االختالفات والت

  ..يعملُ وفقها البشر كمقدمات 
 املُسبقِة الصنِع حني وصوِل اتمع إىل ةلوجييوومما يزيد يف احتمال سقوِط األيد.. 

يِر شرعيِة سويٍة حضارية نافيٍة هلذه األيدلوجيا ، هو سعي واضعي أي أيدلوجيا إىل ترب
بعِض الِنزاعاِت اهلدامة ، وإخفاِء بعِضها الضروري للتنوِع الِفكري واحلضاري ، وذلك 
 خدممكنٍة من األفكاِر اليت تةُ بأوسِع مساحٍة مهم األيدلوجيحيطَ خريطتحىت ت

ِة اليت ال تعلى التناقضاِت الواقعي قُوا اِخلناقيضم ، وحىت يهم مصاِلحهمشروع خدم
  ..األيدلوجي ، وبالتايل يقَدمونها على أنها اتفاقات 

 الدميوقراطية من أدوات التغيري والتبديل مع الزمن ، ةلوجييوومهما حملت أيد.. 
فلكلِّ منهٍج .. فإنّ هلا عمراً ال بد يف ايته من إنتاِج أيدلوجيا جديدة بروٍح جديدة 

لو نظرنا إىل التاريخ لرأينا هذه احلقيقةَ قانوناً تارخيياً حيكم كلَّ األمم و.. وضعي أجلٌ 
  ..دون استثناء 

 ) ونتَقْدِمسال يةً واعس ونتَأْخِرسال ي ملُهأَج اءلٌ فَإِذَا جةٍ أَجلِكُلِّ أُماألعراف ( ) و :
٣٤.. (   

ُ سليماً إالّ بانتماِء دالالِتِه واحلديثُ عن الشورى يف اإلسالِم ، ال يك..  ون
واستنباطاِتِه إىل النصني القرآنيني التاليني ، الوحيدين يف كتاِب اِهللا تعاىل يف محل دالالِت 

  .. مسألِة الشورى ، وبعدِم فرِض أي تصوٍر تارخيي على هذه الدالالت 
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نت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حولِك فَاعف فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُ( 
 كِّلِنيتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عفَتَو تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه تَغْفِراسو مهنع( 

   )  ١٥٩: آل عمران ( 
 )يش مِن ا أُوتِيتُملَى فَمعوا ونآم قَى لِلَّذِينأَبو رياللَّهِ خ دا عِنما ونْياةِ الديالْح تَاعءٍ فَم

 كَّلُونتَوي هِمب٣٦(ر ( ونغْفِري موا ها غَضِبإِذَا مو احِشالْفَوالْأِثْمِ و ائِركَب ونتَنِبجي الَّذِينو)٣٧ (
ابتَجاس الَّذِينو فِقُونني ماهزَقْن ا رمِمو مهنيى بورش مهرأَمو الةوا الصأَقَامو هِمب٣٨(وا لِر (

 ونِصر صابهم الْبغْي هم ينتَ ح ) ٣٩(والَّذِين إِذَا أَ صلَ وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِْثلُها فَمن عفَا وأَ
ه علَى ال رفَأَج الظَّالِمِني حِبال ي بِيلٍ ) ٤٠(لَّهِ إِنَّهس مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رص ولَمنِ انْتَ

)٤١ ( ذَابع ملَه أُولَئِك ق رِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر غُونبيو اسالن ونظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم
ورِ ) ٤٢ (أَلِيممِ الْأُمزع لَمِن ذَلِك إِن غَفَرو ربص نلَم٤٣ – ٣٦: الشورى  ( )و.. (   

 ، يف تعامِلِه مع الرعيِة rالنص األولُ يصور لنا توجيه اِهللا تعاىل وأمِرِه لرسوِلِه 
ه املُطلقِة عالقةَ احلاكِم أي يصور لنا يف دالالِت.. كرسوٍل ، وكقائٍد لَهم ، أي كحاِكم 

وشاوِرهم فِي الْأَمرِ ( : ونرى فيه أنَّ العبارةَ القرآنيةَ .. مع الرعيِة كما يريدها اُهللا تعاىل 
  ..تِرد يف قلِب نص قُرآينٍّ يصور جمموعةً من األوامر اإلهليِة للحاِكم ) 

تعاىل لعباِدِه املُلتِزمني ِبمنهجه ، واملتصفني والنص الثاين يصور لنا وصف اهللا .. 
مع توجيهاِت اِهللا تعاىل  ..)وأَمرهم شورى بينهم ( ِبصفاٍت عديدٍة يوردها النص ، منها 

  ..وأوامِرِه اليت جيب على هؤالء العباِد أنْ يتبعوها 
فوروده بصيغِة ..  اإلسالم إذاً مشاورةُ احلاكِم للمحكومني أمر إهلي من جوهِر

.. وهذه املشورةُ ملِزمةٌ ِللحاكم ، ألنه ال داعي هلا إن ملْ تكن ملزمةً .. األمِر ليس عبثاً 



 عدنان الرفاعياملهندس   ٧ 
اً بصيغِة األماُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي نص صخصِر ، نتيجةُ تنفيِذِه فهل من املعقوِل أنْ ي

   ! .. !!كعدِمها ؟
 احلاكم للمحكومني ، واألخِذ بنتيجتها ، وعزِم األمِر على ذلك ، وبعد مشاورِة.. 

من خالِل آليٍة تركها اُهللا تعاىل مفتوحةً ، لتكونَ مناسبةً للسويِة احلضاريِة اخلاصِة بكلِّ 
ليه بعد ذلك يأمر اُهللا تعاىل احلاكم بالتوكُِّل على اِهللا تعاىل يف تنفيِذ ما متَّ العزم ع.. جيٍل 

 : ) كِّلِنيتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عفَتَو تمزفَإِذَا ع(..   
إذاً يف عالقِة احلاكِم مع احملكومني ، نرى نصاً مجمالً يحِملُ كُلياِت هذه املسألة .. 

اكِم للمحكومني ، والعفو ، دون تقييِد املُجتمِع بآليٍة محددٍة ، فالثابت هو مشاورةُ احل
عنهم ، واالستغفار هلم ، وبعد عزِم األمِر كنتيجٍة هلذه املشورة ، العملُ مبا يرضي اَهللا 

فَاعف عنهم واستَغْفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا (..  تعاىل من خالِل التوكِّل عليه 
   ..)ن اللَّه يحِب الْمتَوكِّلِني عزمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِ

 فإننا نرى أنّ – حكَّاماً ومحكومني –أما يف عالقِة أبناِء اتمِع مع بعضهم .. 
 ، تصف جانباً من حاِل املؤمنني املتوكّلني على )وأَمرهم شورى بينهم ( : العبارة القرآنية 

 هذه العبارِة القرآنيِة وسط عباراٍت تبين صفات أولئك ويف وروِد..... اهللا تعاىل 
 )وأَمرهم شورى بينهم ( املؤمنني ، إشارةٌ إىل أنّ حتقُّق مسألِة الشورى املعنية بقوِلِه تعاىل 

 نها العباراتفاِعلُوها بالصفاِت اليت تبي صفكُونُ على أكمِل حاٍل ، حينما يتت ،
  ..يطةُ ِبها القرآنيةُ احمل

  :وهذه الصفات هي 
  )لِلَّذِين آمنوا (  -
-  ) كَّلُونتَوي هِمبلَى رعو( 
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-  ) احِشالْفَوالْأِثْمِ و ائِركَب ونتَنِبجي الَّذِينو( 

-  ) ونغْفِري موا ها غَضِبإِذَا مو( 

-  ) هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو( 

 )الصالة وأَقَاموا (  -

-  ) مهنيى بورش مهرأَمو( 

-  ) فِقُونني ماهَزقْن ا رمِمو( 

-  ) ونِصر صابهم الْبغْي هم ينتَ  ..) والَّذِين إِذَا أَ

وانتصارهم حينما يصيبهم البغي ، لَم يتركْه اُهللا تعاىل مفتوحاً ، بل قيده ، مبيناً .. 
د األعلى هو أن تقابلَ السيئةُ بسيئٍة ِمثِْلها ، وأنَّ العفو واإلصالح والصرب أنَّ احل

  .. والغفرانَ يسمو باإلنسان عند اِهللا تعاىل 
 ) الظَّالِمِني حِبال ي لَى اللَّهِ إِنَّهع ه رفَأَج ح صلَ ) ٤٠(وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مِْثلُها فَمن عفَا وأَ

صر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ  إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون ) ٤١(ولَمنِ انْتَ
 أَلِيم ذَابع ملَه ِئك ق أُولَ رِ الْحضِ بِغَيفِي الْأَر غُونبيو اسذَلِ) ٤٢(الن إِن غَفَرو ربص نلَمو ك

   ..)لَمِن عزمِ الْأُمورِ 
ففي مجتمٍع يتِصف ذه الصفاِت ، تعطي مسألةُ الشورى ِثمارها على أكمِل .. 
وكلَّما ابتعد أبناُء األمِة عن هذه الصفات ، كلّما فقدت مسألةُ الشورى .. وجٍه 

 فُِرضت مسألةُ الشورى روحها ، وكلّما أصبحت مجرد آليٍة ماديٍة فاقدٍة للحياة اليت
  ..ِمن أجِلها 
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ونرى أيضاً أنَّ اَهللا تعاىل ملْ يحدد هلذه الشورى آليةً بعيِنها ، كوصفٍة صاحلٍة .. 

إنَّ أدوات تنفيِذ الشورى ، وآلياِت : وبذلك يقولُ اُهللا تعاىل لنا .. لكلِّ زماٍن ومكان 
 آخر املُعطياِت – يف ممارسِتها –تواكبوا جزئياِتها احلضارية ، مفتوحةٌ أمامكم ، ل

فبمقدار ما تقترب الشورى من العدِل واملساواة وتكافِؤ الفُرص بني أبناِء .. احلضارية 
 ، ) وأَمرهم شورى بينهم (.. األمة ، مبقداِر ما تكونُ أقرب إىل مراِد اِهللا تعاىل يف قوِله 

  ..) شاوِرهم فِي الْأَمرِ و ( ..ويف قوِله تعاىل 
وقد قادت العصبيات الطائفيةُ واملذهبيةُ الكثري من االتجاهات الِفكرية والثَّقافيِة .. 

بني أبناِء األمِة ، إىل تلبيِس مسألِة الشورى ثياب التاريِخ ، وإىل تحديِد أدواِتها وآلياِتها 
فدالالتr ..   ورى يف العقوِد األوىل التالية لوفاِة الرسوِل حبيثُ ال تتجاوز واقع الش

متَّ أسرها ... ) وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  (  ...)وأَمرهم شورى بينهم ( العبارتني القرآنيتني 
 القفز فوق حقيقِة – ِعندهم –وبذلك متَّ ..  يف إطاِر التاريخ – عندهم –وسجنها 
  ..اتني العبارتني القرآنيتني فوق التاريِخ ورجاالِته إطالِق ه
وراحت دالالت بعِض الرواياِت التارخيية تلوى ِلتمر من أنفاِق هذه العصبيِة أو .. 
إضافةً إىل تلبيس رواياٍت ال عالقةَ هلا جبوهِر الدين ، من أجل ِخدمِة هذه .. ِتلك 

  ..العصبيات 
 أشار إىل أيب rونَ بعض رواياِت التاريخ للقوِل بأنَّ الرسول فأهلُ السنِة يفلسف.. 

وأهلُ الشيعِة يفلسفون بعض الرواياِت أيضاً .. بكٍر رضي اهللا تعاىل عنه باخلالفِة بعده 
وقد أعمت ..  أوصى ذه اخلالفِة إىل علي كرم اُهللا تعاىل وجههr إىل أنَّ الرسول 

الطائفيةُ كال الطرفني عن كوِن قوليهم ذا الشأن جيعلُ ِمن نظاِم العصبيةُ املذهبيةُ و
وجيعلُ من دالالِت قوِلِه تعاىل .. احلكِم يف اإلسالِم نظاماً أشبه ما يكونُ بالنظاِم املَلَِكي 

 : ) مهنيى بورش مهرأَم( فما الفائدةُ من قوِله تعاىل ..  ، ال معىن هلا )ومهرأَمى وورش 
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 مهنيب( اخلليفةَ الذي يليه ؟ نسيعي وما الفائدة من قوِلِه تعاىل !!! ..  ، إذا كانَ احلاِكم )
  !!! ..، إذا ملْ تكن هذه املُشاورةُ ملِزمةً للحاكم ؟ ) وشاوِرهم فِي الْأَمرِ 

إىل البشرية ، ال  rول من هنا نرى أنه يف إطاِر تعاليِم الرسالِة اليت محلَها الرس.. 
 ميكن أن يشريr كان باخلالفِة بعده وصي ألياً ، ..  أو يذلك تارخيي وحىت لو ثبت

هذا ، ِفعلٌ ناتج عن كوِنِه حاِكماً وزعيماً للمجتمِع اإلسالميr  ، فإنَّ ِفعلَ الرسوِل 
 اليت حيملُها للبشر  ال يخاِلف أحكام الرسالِة rفالرسولُ .. وليس عن كوِنِه رسوالً 

..  
وآليةُ وصوِل عمِر بن اخلطّاِب كانت أقرب إىل آلياِت تسليِم النائِب لرئيسِه يف .. 

عصرنا ، وآليةُ وصوِل عثمان بن عفّان كانت نتيجةَ اختياٍر من ستِة رجاٍل حددهم 
النتخاِب يف عصرنا ، وآليةُ استالِم علي كانت أقرب إىل آليات ا.. عمر بن اخلطّاب

وآليةُ استالم معاوية بن أيب سفيان كانت أقرب إىل آليات االنقالبات العسكرية يف 
عصرنا ، وبعد ذلك حول معاوية احلكم يف اتمِع اإلسالمي إىل حكٍم ملكي ، مقدماً 

، ) وأمرهم شوربة بينهم ( ها  ، على أن)وأَمرهم شورى بينهم ( : دالالِت قوِله تعاىل 

ومنذ ) .. وتعتعهم يف األمر ( ، على أنها ) وشاوِرهم فِي الْأَمرِ ( : ودالالِت قوِلِه تعاىل 
  ..ذلك احلني أصبحت األمةُ تعيش منهج الشوربة هذا ، ومنهج التعتعة قروناً طويلة 

 األوِل مختلفةٌ ما بني خليفٍة وآخر ، إننا نرى أنَّ آلياِت استالِم احلكم يف اجليِل.. 
ونرى من خالِل دراستنا للتاريخ أنّ هذه اآلليات ملْ تكن مقنعةً للكثريين من رجاِل 

أكرب دليٍل على ذلك وغريها ذلك اجليل ، ويف معركِة اجلمِل وصفّني وجمزرِة كربالء 
..  

ك اجليل ، وكانت ضروريةً وحىت لو كانت تلك اآلليات مقنعةً جلميِع أبناِء ذل.. 
 كان فإنْ.. صاحلةً يف عصرنا مقنعةً يف جيلنا أو يف وقِتها ، فمن املُستحيِل أن تكونَ 
 ختارون واحداً منهم ، أو يترك خيتار ِستةً ي أنْعلى احلاكم أنْ يعين من خيلُفُه ، أو
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ى احلكم مثَّ يحوِله إىل نظاٍم ملكي ليستويل علاحلُكْم لألدهى واألقوى واألكثِر مكراً ، 

أنظمةً  األنظمِة الديكتاتوريِة يف العامل تكونُ كُلُّ، فحني ذلك ، حيكم باسم اإلسالم 
  .. التارخيي الذي يقَدمه بعضهم على أنه من صلب اإلسالم  يف هذا املُصطلِح شرعيةً
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