
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء 

1 

 1 افضل اخليارات اجليدة: االستشارية
 

 تقي جواد علي دمحم
 
 بني اك كالدكلة اجملتمع بني احلسنة العالقة إلقامة ممفالن  دنمنان  االسالمية بالدان يف( الدشنقراطية) جتربة كشهدان عرفنا 

 كاالخري الكؿا احلل ىو ادلستورد النمط ىذا كاف اذا ما كرنـز االف حىت أحد يظهر مل لكن كاحلاكم، الشعب
 كاالىداؼ؟ المنموحات ابلمعل حقق كىل. كالعباد البالد دلشاكل

 الصيغة قدـ االسالـ فاف ادليالدم عشر الرابع القرف يف بريمنانيا يف مرة اكؿ ظهرت قد الدشنقراطية كانت اذا
 فجره بزكغ ندع ادليالدم السادس القرف يف أم قركف بثمانية ذلك قبل كانجح آمن حكم لنظاـ كاالففل االكمل

 اىل موجهان  السماء من خمناابن  الوحي لساف على الكرمي القرآف يف جاء حيث كآلو عليو هللا صلى األكـر النيب بنور
 الشورل اندرجت اخرل مباركة سورة كيف ،"االمر يف كشاكرىم ذلم كاستغمر عنهم فاعف: "االمر بصيغة النيب

 فىمىا" حياتو، مرافق رتيع يف االنساف على كأتثريىا كمكانتها دلسألةا اذنية لنعرؼ ادلؤمنني صمات ضمن كاالستشارة
نٍػيىا احلٍىيىاةً  فىمىتىاعي  شىٍيءو  مًٌن أيكتًيتيم ره  ااِهَّللً  ًعندى  كىمىا الدُّ يػٍ  رنىٍتىًنبيوفى  كىالِهَّللًذينى *  يػىتػىوىكِهَّللليوفى  رى ًًٌمٍ  كىعىلىى آمىنيوا ًللِهَّللًذينى  كىأىبٍػقىى خى
بىااًرى  ةى  كىأىقىاميوا ًلرى ًًٌمٍ  اٍستىجىابيوا كىالِهَّللًذينى *  يػىٍغًمريكفى  ىيمٍ  غىًفبيوا مىا كىًإذىا كىاٍلمىوىاًح ى  اإٍلً ًٍ  كى نػىهيمٍ  شيورىل كىأىٍمريىيمٍ  الصِهَّللالى  بػىيػٍ
نىاىيمٍ  كىًِمِهَّللا  (. 38-36/ الشورل" )يينًمقيوفى  رىزىقػٍ
 شكل أم نر مل عليهما، هللا صلوات ادلؤمنني أمري كبعده االكـر الرسوؿ لنا قدمو الذم النموذجي احلكم نظاـ فمي
 يف اك احلرب، يف اك السلم يف سواء اآلخرين، كافكار آراء جتاكز اك ابلرأم االستبداد اك المردم احلكم اشكاؿ من

 حياة يف ككبرية صغرية كل مبعاجلة يتكمل االسالـ يف احلكم اف اىل نظران  احلياة، شؤكف ككل االدارة اك البناء
 يف األكـر الرسوؿ قاذلا كقد. كاالدارة احلكم ِمارسة تواكب اف ايفان  رنب الشورل اك االستشارة فاف النساف،ا

(. عليٌ  أشريكا: )لو حديث
 ثقة بكل ينمنلق( رزتو هللا) الشريازم احلسيين دمحم السيد االماـ الراحل الديين ادلرجع اف جند ذلك على بناءن 

 رايس منصب يف الشخص ىذا كاف سواء الناس، أمور يتوىل من على ستشارةاال كجوب حكم يمنرح ألف كاعتداد

                                   
 وردان عرب بريد املوقع  1
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 اذا فيما الدين مرجع كحىت احتاد اك نقابة رايس حىت اك العسكرم القااد اك ادلدير أك احلكومة رايس اك اجلمهورية
. احلاضر الوقت يف االسالمية األمة أمر توىٌل 
 البد اجلهات ىذه بعض ىذه اىل التمنرؽ كقبل جهات، عدة من -الشريازم االماـ رؤية حسب  –أييت الوجوب ىذا
( تشرشل كنستوف) ادلاضي القرف يف الربيمنانيني الساسة ابرز كاحد االسبق الربيمناين الوزراء رايس مقولة نتذكر اف

 خياران  ـيقد االسالـ اف كيف ابختصار كلو سنرل بينما(! السيئة اخليارات اففل) ابهنا الدشنقراطية عن قاؿ عندما
 بين مع كالتعاي  القبيح كنبذ الماضلة للقيم حبو مثل تعاىل، هللا فمنرىا اليت السليمة االنساف بممنرة تتصل اففليتو
: كغريىا جنسو
 األماف صماـ: أكالن 
 رللس) اك( الشعب رللس) مثل كبرية عناكين حتمل كمهيبة ضخمة مباين تشييد رلرد اف بالدان يف احلكاـ اعتقد لقد
 الغمناء  ذا كاهنم حكمهم نظاـ على الشرعية طابع يفموف الف يكمي ذلك كغري( الشورل رللس) اك( ةاالـ

 لننظر. االدعاء ىذا زيف كشمت اليت ىي كحدىا االايـ لكن بنجاح، كادارتو الشعب مشل رتع شنكنهم المفماض
 ادلصرم الشعب اف ككيف العريب، العامل يف كالربدلانية الدشنقراطية التجربة راادة نمسها تعد كاف اليت مبصر حلٌ  ما

 البحرين يف احلاؿ ككذلك(! الشعب رللس) رايس مقدمتهم كيف كجتاكزات سرقات خلمية على مسؤكليو اليـو يمنارد
 عن النااب اف حىت االكثرية؟ على االقلية حكم يمنبق شورل رللس اف كيف العجب من قليل بغري جند حيث

 سلسلة يف النواب الحد حصل كما! ادلوت حىت كضرب السوط رأسو فوؽ ريفع حتجاجابال صوتو رفع اذا االكثرية
. البحرين يف كادلركعة ادلأساكية االحداث

 دخل فال العي  من حببوحة يف يكونوا أمل.... سبقوان الذين كآابؤان ادلاضية االعواـ ابؿ كما: يقوؿ من ىنالك كرمبا
 يف الشورل) كتابو يف الشريازم االماـ. آمنني ككانوا السالطني، بني كفيتدخل كال ،(ابلنمري كال ابلعري ال) ذلم

 فهم بمنوهنم دللء المنعاـ اىل زنتاجوف كما الناس) ابف ادلتخاذلني الناس من النمط ىذا على رنيب( االسالـ
 الثقافة ىذه على سيحصل فكيف الصحيح، كالمكر الثقافة ىو الذىن جوع اف كمعركؼ ،(اذىاهنم شنأل ما زنتاجوف

 كالتقاليد للعادات سيل من نشهده كالذم كفكرة ثقافة ذتة كانت كاف احلاكم، لدل كاذنية شأف ذم غري كاف اف
 دمية كونو يقبل اف عليو كاالسالمية العربية البالد يف االنساف فاف االنًتنت، مواقع كيف المفااية القنوات عرب

 عندما القاتل خمنأىم احلكاـ سنمنأ حتديدان  كىنا...! كتقمز ترقص كا اخرل كتسقط  رةن  تقف اخلمية، اخليوط حتركها
. عليهم االنقفاض   كاالحتجاج للتظاىر يريدكف ال حيث من كيدفعوهنم انسانيتهم مواطنيهم يسلبوف

( أمواذلم على مسلمنوف الناس: ) نيان 
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 الناس: )يقوؿ فقهية قاعدة اليـو يعد شريف حديث ىنالك الدينية، العلـو طلبة يدرسو الذم المقو علم يف
 اك( الشورل رللس) كجود يدعي من فهناؾ كبرية، دالالت لو القاعدة  –احلديث ىذا ،(أمواذلم على مسلمنوف
 يقدموا   بينهم فيما ليتشاكرا الربدلاف قبة حتت النواب اكصل الذم ىو الشعب اف بل الشعب شنثل كانو الربدلاف
 النواب ىؤالء عرؼ ىل لكن... مايراـ على شيء كل ليكوف احلكومة يد على يذللتنف كحتويلها القوانني سنٌ  على
 خالؿ  –معني جبانب معنيوف اهنم كىل االنساف؟ حياة على شنارسوىا اليت ادلشورة أتثري الدشنقراطية جتربتهم يف

 االنساف؟ حياة جوانب جبميع أـ -التشاكر علمية
 تديره حبياتو يتصل ما ككل الشعب اف يدعي فاجلميع الواقع، كجو عن غااب لألسف لكن كمعركؼ كاضح اجلواب
 كالكبرية المخمة قاعاهتا تصٌدر االسالمية بالدان يف الربدلاانت ىذه معظم اف كالمنريف الربدلاف، خالؿ من الدكلة
 لكن ،(قجلٌ  يًتؾ ال كلو اليدرؾ ما) اف   بذلك الأبس االحواؿ كل يف ،"بينهم شورل كأمرىم: "الكرشنة ابآلية

 كانتشر الربدلاانت ىذه لبعض الماشلة التجارب من بدأت كالديكتاتورية االستبداد اف تقوؿ ادلوجودة احلقااق
 ىنا من االنساف، حياة عمـو   كاالحتادات، النقاابت قبيل من ادلدين اجملتمع كحىت الدكلة مرافق رتيع اىل عدكاىا
 على كياف اك مؤسسة كل يف كحفورىا مكانتها ذلا مقدسة قيمة ةكاالستشار الشورل تكوف اف اىل االسالـ يدعو
 من نمقاهتا تغمني اليت كغريىا كالدكاار كادلعامل التعليمية كادلراكز الصحية ادلؤسسات قبيل من االنساف، حبياة صلة
 كما للشعب كان مل تعد كالغاز النمط مقدمتها كيف ادلعدنية الثركات اف يقاؿ حقان  كاف فاذا كثركهتا، األمة أمواؿ
 ،(أمواذلم على مسلمنوف الناس) قاعدة بتمنبيق ملزموف اننا يعين فهذا العراؽ، كمنها بالدان يف ادلسؤكلني معظم يٌدعي

 مصاحل من انمنالقان  اك فردية بقرارات ذاؾ دكف ذلذا تعمني اك كدتسك، توزع اليت كىي ادلسلمنة، ىي الدكلة كليست
. شخصية

 القركض كتوزيع المارىة السيارات كاسترياد السريعة المنرؽ كفتح اجلسور كتشييد الفخمة ادلستشميات بناء اف
 اليت بالدىم كثركة امواذلم عن سؤاذلم حاؿ يف للناس مقنعان  جواابن  االحواؿ من حاؿ أبم يكوف ال ادلالية، كادلنح
 الدخل، زلدكدم طبقة انبج اىل حتتو، اك المقر خط بني الشعب افراد من  ا أبس ال نسبة تعي  حني يف تبددت

 تنٌعم الناس يشهد كقت يف االمراض اك الشديد احلر حىت اك الربد من ادلاضية السنوات خالؿ ماتوا االفراد من ككم
 كمصر تونس مثل اليو، نذىب ما دليل خري العارمة الثورات شهدت اليت العربية كالبالد حسا م؟ على آخرين أانس
 كانت لكن كخدماهتا كأبنيتها شوارعها يف كاجلميلة السياحية البالد من العامل يف كحىت ادلنمنقة يف تعرؼ كانت اليت
. حصل ما كحصل بركاانن  انمجرت االرض حتت انران  ختمي
 السياسي االستقرار:  لثان 
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 لعل كادلثري العجيب اعتمادىم، ابستمرار يرتكبوهنا بالدان يف الساسة يزاؿ ما اليت القاتلة االخمناء رتلة من
 انتخبوا الذين الناس على ابلالامة يلقوف مشكلة اك خلل زنصل اف كما احلكم، نظاـ استقرار لفماف( الدشنقراطية)

 دلكافحة ،(الدشنقراطية سوط) بوجوىهم يرفعوف االحتجاج اصوات تصاعدت ما كاذا كاحلكومة، النواب
 تتشكل ألف العلمية كالدراسة البحث مراكز أماـ مصراعيو على الباب يمتح االسالـ يف الشورل بينما(!! الشغب)

 ىنا من. كاالمن كاجلي  القفاء كحىت التشريعية اك التنميذية السلمنة كانت سواء الدكلة دلؤسسات ادلشورة كتقدـ
 التخٌلي الف كاالستشارة،( الشورل) نقمنة من يبدأ االسالـ كبني بالدان يف احلكم نظاـ بني انمصاؿ اكؿ اف نعرؼ
 االحكاـ من ادلئات تمنبيق عن التخٌلي إدنا كالديكتاتورية، االستبداد حلوؿ فقط يعين ال كاالستشارة ادلشورة عن

 أماـ لوجو كجهان  ابت حكمهم نظاـ اف الناس رند كعندما، -الشريازم االماـ كتاب يف جاء كما  –االسالمية
. انزتوج يف االكؿ ادلسمار سيدؽ فانو االخالقية، كالقيم االسالمية التعاليم

 التشاكر شبح إلبعاد كالشعارات السبل كل ادلاضية، العقود مرٌ  على العراؽ يف السيما بالدان يف احلكاـ جرب لقد
 االمتيازات كل الغاء كهنايةن  احملاسبة   ادلراقبة اىل يمفي ذلك ابف دلعرفتهم للشورل، احلقيقي ادلمهـو تمنبيق اك

 العاملة المنبقة كزتاية كاالشًتاكية كالقومية الوطنية شعارات فكانت. ةالشخصي اك المئوية اك احلزبية كادلكاسب
 على يقمز من ككل ذاؾ، ضد ىذا آتمر اك عسكرية ابنقالابت انظمتهم اهنيار دكف زنل مل ذلك كل لكن.... ك

 .الوطنية كالثركات يف االركاح ابىفة اذتاف الشعوب تتحمل فيما الشعارات، نمس يردد احلكم كرسي
 كمراكز ادلؤسسات كجود يف يتمثل لنجده الغرب يف السياسي االستقرار اسباب أحد على خاطمة نظرة قيلنل 

 ألف الغرب اف الشريازم االماـ مساحة يقوؿ. الدكلة دلؤسسات ادلستشار بدكر تقـو ككلها كالبحث االستشارة
 اليت الكنيسة بدكتاتورية متمثلة كانت ادلشكلة اف اىل كالتنبيو ادلؤسسات دكلة حوؿ كتاب عنواف الف عشرين
. الدنيا ابسم ادللكي البالط حكم كما الدين ابسم حكمت

 كادلسؤكلني كالوزراء للحكاـ دعوة ليست الشوركية اك كادلشورة االستشارة اف اىل التماتة بنا جتدر مٌر، ما كل كبعد
 ككتاب كخمنباء دين كعلماء جامعات ةاساتذ من اجملتمع يف ادلثقمة النخبة عاتق على مسؤكلية ىي ادنا كحسب،
 نقل من يتمكنوا حىت كنشاطاهتم، اعماذلم كل يف الشورل قيمة بدايةن  يتبنوا ابف السوؽ يف رساميل كاصحاب
 اجملتمع يف القيمة ىذه كتكرست احلالة ىذه حتققت ما كاذا اك احلكم، الدكلة مؤسسات اىل ألذنيتها كالتنبيو التجربة

 البلد يشهد كلن، كاالمن كاالقتصاد السياسة يف كاإلخماقات االسقاطات عدد اخنماض ادلؤكد ففا معينة بنسبة كلو
. كالسعادة كالرفاه التقدـ حنو التمنلع   الناس معيشة كمستول االقتصاد يف تراجعان 
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