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الكتاب: أعمال املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول، نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام 
.)( ملالك األشر )( أمري املؤمنني

اجلهة الراعية للمؤمتر: األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
اجلهة املقيمة للمؤمتر: مؤسسة علوم نهج البالغة ومركز دراسات الكوفة.

املدة: أقيم يف يومي 24-25 من شهر كانون األول من العام 2016م املوافق 23-24 من شهر ربيع األول 
من العام 1438هـ.

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية 1208 لسنة 2018م
الناشر: العتبة احلسينية املقدسة.

عدد اجمللدات: 10 جملد
عدد البحوث املشاركة: 128 حبثًا

اإلشراف واملتابعة: مؤسسة علوم نهج البالغة.

تنويه:
إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة



احلكم الرشيد يف إدارة مؤسسات الدولة 
قراءة على هدي عهد اأمري املوؤمنني علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم(

 ملالك االأ�سرت )ر�سي اهلل عنه(

اعداد 

د. مازن مهدي حبيب العقابي
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املصطلحات واملختصرات

املعنىاملصطلح أو املخترصت

العهد1.
عهد اإلمام عيل )عليه السالم( 

ملالك األشرت )ريض اهلل عنه(

املواطننيعامة الناس2.

.3UNDPبرنامج األمم املتحدةاألنامئي

الوزارة أو اهليئة أو الرشكة أو الدائرة.املؤسسة4.

.5E-GElectronic governance

.6G-G Governance- Governance

.7G-CGovernance- Citizen

.8G-BGovernance -Business
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املستخلص

حياول الباحث أن يبّبني بأن وصية أمري املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت )ريض 
أو  العرص  ذلك  يف  سواء  الدولة  شؤون  ألدارة  متكاملة  منهجية  عن  عبارة  عنه(  اهلل 
عرصنا اليوم عرص املعلوماتية وثورة االتصاالت ووسائل االعالم املختلفة، ومن خالل 
اعتامد منهجية احلكم الرشيد يف ادارة مؤسسات الدولة، وهذه املنهجية التي تتألف من      
عنارص ومستويات ومتطلبات أمنية، تعمل اليوم الدول جاهدة من اجل السري بخطى 
احلكم  منهجية  حتاكي  منهجية  وتطبيق  ألعتامد  خمتلف  بأسلوب  نفسها  لتطرح  واسعة 

الرشيد التي أوىص هبا أمري املؤمنني األمام عيل  )عليه السالم(.
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الفصل األول

املبحث األول - املنهجية

املقدمـة:

فـي العام الثالث عرش من البعثة النبوية الرشيفة ويف شهر حمرم كان األيذان هبجرة 
املسلمني من مكة املكرمة اىل يثرب، واملــوافق للعام 622م، والذي اعترب فيام بعد بداية 
لتقويم ُعِرف بالتقويم اهلجري، وكانت الغاية من هذه اهلجرة هو لنرش االسالم وتعامليه  
السمحاء يف جمتمع من املمكن ان يتقبل انشاء دولة احلكم الرشيد )الدولة العادلة(، والتي 
تعتمد ترشيعاهتا وتطبيقاهتا عىل منهجية واحكام السامء، والذي جسده الرسول االعظم  
)صل اهلل عليه واله وسلم( من خالل املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، والشورى يف 
االمر ونرش العدالة واملساواة بني املجتمع يف املدينة املنورة فضاًل عن مساعدة الضعفاء، 
واملعامالت االنسانية حتى يف وقت احلرب، وحماربة الكفار والفاسدين حيث استمرت 
هذه املنهجية كام يرى العديد من الباحثني لغاية وفاة الرسول )صل اهلل عليه واله وسلم(، 

ثم جتددت ظهور هذه املنهجية يف ايام حكم االمام عيل ابن ايب طالب )عليه السالم(.

عندما اختذ أمري املؤمنني )عليه السالم( من مدينة الكوفة عاصمة للدولة االسالمية 
حيث سعى لتطبيق منهجية احلكم الرشيد التي جاءت برسالة االسالم عىل لسان خاتم 
االنبياء الرسول االعظم حممد )صل اهلل عليه واله وسلم(، ويتجىل هذا النهج يف وصية 
حيث  مرص  واله  عندما  االشرت  ملالك  السالم(  )عليه  طالب  ايب  ابن  عيل  املؤمنني  أمري 
اوصاه بـ )استصالح اهلها و جباية خراجها و عامرة بالدها و جهاد عدوها( حيث ّبني 
االمام )عليه السالم( من خالل وصيته برضورة وضع برنامج الدارة احلكم قائم عىل 
البناء املعريف للفرد واملجتمع واجياد بيئة معرفية فضاًل عن اجلانب االقتصادي واجلوانب 
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االجتامعية واخلدمية والسيام اجلانب العسكرية أو االمني.

تشوهيها  اجل  من  وعملوا  السامء  منهجية  حماربة  يف  استمروا  الفاسدون  ولكن 
واتبعوا  الديني واالجتامعي والسيايس  املستوى  بناء عىل  ما حتقق من  وحتريفها ورسقة 
سياسة الرتهيب والرتغيب يف الزيف والتحريف ولغاية عرصنا هذا ولكن السؤال الذي 
ملنهجية  أنموذجًا  نوجد  أن  اليوم وكيف يمكن  ما هو دورنا  الكثريين  اذهان  اىل  يتبادر 

االسالم األصيل مطرزة بتطبيق حديث وهذا ما سيجري تناوله يف هذا البحث.

اأواًل / م�سكلة الدرا�سة :
يمكن اجياز مشكلة الدراسة أو البحث التي حياول الباحث معاجلتها ووضع حلول 

مناسبة هلا من خالل النقاط األتية :

1- انتشار حاالت الفساد األداري واملالية يف املؤسسات العامة والتي امست ظواهر يف 
املجتمع.

2- ازدياد حاالت الفقر والعوز يف املجتمع وظهور الطبقية املجتمعية وزيادة الفجوة بني 
افراد املجتمع.

3- ضياع وهدر يف ميزانية الدولة.

4- اهدار لكرامة املواطن واذالله يف الوقوف واالنتظار طوياًل ؛ لغرض احلصول عىل 
خدمة معينة.

5- التعصب يف الرأي وعدم قبول اآلخر بحجة األفضلية واألحقية.

6- اختيار مسؤولني غري كفوئني مما يعود سلبًا عىل تقديم اخلدمات.

7- ضعف املنظومة األمنية التي أوصلت البلد اىل ما هو عليه اليوم. 
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ثانيا / هدف الدرا�سة :
التي  الرشيد  احلكم  منهجية  أن  عىل  التأكيد  اىل  دراسته  خالل  من  الباحث  هيدف 
عرص  يف  الرشيد  باحلكم  اليوم  يسمى  حديث  ملفهوم  قديم  اصل  هي  العهد  يف  جاءت 
ثورة املعلومات )احلوكمة األلكرتونية(، وكيف يمكن تطوير املنهجية احلديثة من خالل 
)احلوكمة  الرشيد  احلكم  ملنهجية  يؤسس  أن  املمكن  من  والذي  العهد،  حماور  تناول 
األلكرتونية( وبشكل متكامل من املمكن االستفادة منها واعتامدها ألجياد حكاًم رشيدًا 

ألدارة شؤون الدولة كافة.

ثالثًا / اأهمية الدرا�سة:
الوطن  أمن  متس  جدًا  وخطريًا  مهمة  ملواضيع  معاجلتها  يف  الدراسة  أمهية  تكمن 
اقتصادي أو اصحي أو  بيئي أو  واملواطن سواء كان هذا األمن )غذائي أو سياسية أو 
شخيص فضاًل عن  األمن األجتامعي(، ووفق منظمة حترص عىل تقديم األفضل وتسعى 

للوصل اىل رضا املستفيدين وفق منهجية احلكم الرشيد.
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املبحث الثاني

عهد اإلمام علي )عليه السالم( ملالك األشرت)رضي اهلل عنه(

اأواًل / �سند العهد :
هذا العهد روامهحّمد بن احلسن الطويس من أعالم القرن اخلامس، فيذكر الشيخ 
الطويس سندًا صحيحًا عند املشهور للعهد، وكذلك النجايش الذي هو أحد رجاالت 
ورواه  املشهور،  عند  صحيح  آخر  بطريق  العهد  روى  أيضًا  اإلمامية  الطائفة  يف  العلم 
أيب  ابن  أيضًا  ورواه  البالغة،  كتابنهج  يف  املرتىض  الرشيف  أخو  الريض  الرشيف 
يف  الصدوق  للشيخ  املعارص  الرابع  القرن  أواسط  يف  يعيش  كان  الذي  احلّراين  شعبة 
أيام  قاضيًا  وكان  اإلمامية،  علامء  من  وهو  النعامن،  ورواهالقايض  العقول،  كتاهبتحف 
حكاملفاطميينفيمرصيف القرن الرابع واخلامس، رواه يف كتاهبدعائم اإلسالم، إذن عهد 

مالك األشرت له العديد من املصادر)1(.

ثانيًا / ن�ص العهد )2( :
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

هذا ما أمر به عبد اهلل عيٌل أمرُي املؤمننَي مالَك بن احلارث األشرت يف عهده إليه حني 
بالدها.أمره  وعامرة  أهلها،  واستصالح  عدوها،  وجهاد  خراجها،  جباية  مرص:  واله 
بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد 
إال باتباعها، وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده 
ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكرس نفسه 

من الشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم اهلل.     
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ثم اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، 
وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون 
فيك ما كنت تقول فيهم. وإنام يستدل عىل الصاحلني بام جيري اهلل هلم عىل ألسن عباده. 
فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح. فاملك هواك، وشح بنفسك عام ال 

حيل لك، فإن الشح بالنفس االنصاف منها فيام أحبت أو كرهت.

وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا 
تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق يفرط منهم الزلل، 
وتعرض هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ فأعطهم من عفوك وصفحك 
عليك  األمر  ووايل  فوقهم،  فإنك  وصفحه،  عفوه  من  اهلل  يعطيك  أن  حتب  الذي  مثل 
نفسك  تنصبن  وال  هبم.  وابتالك  أمرهم  استكفاك  وقد  والك.  من  فوق  واهلل  فوقك، 

حلرب اهلل فإنه ال يدي لك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته. 

منها  وجدت  بادرة  إىل  ترسعن  وال  بعقوبة،  تبجحن  وال  عفو،  عىل  تندمن  وال 
للدين،  ومنهكة  القلب  يف  إدغال  ذلك  فإن  فأطاع  آمر  مؤمر  إين  تقولن  وال  مندوحة، 

وتقرب من الغري.

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أو خميلة فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك 
وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طامحك، ويكف 
عظمته  يف  اهلل  ومساماة  إياك  عقلك  من  عنك  عزب  بام  إليك  ويفئ  غربك،  من  عنك 
والتشبه به يف جربوته، فإن اهلل يذل كل جبار وهيني كل خمتال أنصف اهلل وأنصف الناس 
من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن 

ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده.
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ومن خاصمه اهلل أدحض حجته وكان هلل حربًا حتى ينزع ويتوب. وليس شئ أدعى 
إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن اهلل سميع دعوة املضطهدين 

وهو للظاملني باملرصاد.

لرىض  وأمجعها  العدل  يف  وأعمها  احلق،  يف  أوسطها  إليك  األمور  أحب  وليكن 
يغتفر مع رىض  اخلاصة  اخلاصة، وإن سخط  العامة جيحف برىض  فإن سخط  الرعية، 
العامة. وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له يف البالء، 
املنع،  وأكره لإلنصاف، وأسأل باإلحلاف، وأقل شكرا عند االعطاء، وأبطأ عذرا عند 
املسلمني  الدين ومجاع  الدهر، من أهل اخلاصة. وإنام عامد  وأضعف صربا عند ملامت 

والعدة لألعداء العامة من األمة، فليكن صغوك هلم وميلك معهم.)3(

وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم ملعائب الناس، فإن يف الناس عيوبا 
الوايل أحق من سرتها. فال تكشفن عام غاب عنك منها فإنام عليك تطهري ما ظهر لك، 
واهلل حيكم عىل ما غاب عنك. فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من 
رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد. واقطع عنك سبب كل وتر. وتغاب عن كل ما 
ال يضح لك، وال تعجلن إىل تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحني. وال 
تدخلن يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانًا يضعفك عن 
األمور، وال حريصًا يزين لك الرشه باجلور، فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتى 

جيمعها سوء الظن باهلل.

إن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرًا، ومن رشكهم يف اآلثام! فال يكونن 
لك بطانة، فإهنم أعوان األثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خري اخللف ممن له 
مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم، ممن مل يعاون ظاملًا عىل ظلمه 
وال آثام عىل إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، 
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وأقل لغريك إلفًا، فاختذ أولئك خاصة خللواتك وحفالتك.

مما  منك  يكون  فيام  مساعدة  وأقلهم  لك،  احلق  بمر  أقوهلم  عندك  آثرهم  ليكن  ثم 
كره اهلل ألوليائه، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع، والصْق بأهل الورع والصدق، ثم 
ُرْضُهم عىل أن اليطروك، وال َيْبَجُحوك بباطل مل تفعله، فإن كثرة اإلطراء حُتدث الزهوة، 
تزهيدًا  ذلك  يف  فإن  سواء،  بمنزلة  عندك  واملسئ  املحسن  يكون  وال  ة.  الِغرَّ من  وتدين 
ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريبًا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة، وألزم كاًل منهم ما 

ألزم نفسه.

وختفيفه  إليهم،  إحسانه  من  برعيته  راع  حسن ظن  إىل  بأدعى  ليس شئ  أنه  واعلم 
إياهم عىل ما ليس قبلهم، فليكن منك يف ذلك أمر  املؤونات عليهم، وترك استكراهه 
وإن  طوياًل،  نصبًا  عنك  يقطع  الظن  حسن  فإن  برعيتك،  الظن  حسن  به  لك  جيتمع 
ساء  ملن  به  ظنك  ساء  من  أحق  وإن  عنده،  بالؤك  حسن  ملن  به  ظنك  حسن  من  أحق 
بالؤك عنده. وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة، واجتمعت هبا األلفة، 
وصلحت عليها الرعية. وال حتدثن سنة ترض بشئ من مايض تلك السنن فيكون األجر 

ملن سنها. والوزر عليك بام نقضت منها. )4( 

وأكثر مدارسة العلامء ومنافثة احلكامء، يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما 
استقام به الناس قبلك. واعلم أن الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض، وال غنى 
ببعضها عن بعض. فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل، 
ومنها عامل االنصاف والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، 
السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة وكال  الطبقة  الصناعات، ومنها  التجار وأهل  ومنها 
’، عهدًا منه عندنا  نبيه  قد سمى اهلل سهمه، ووضع عىل حده فريضته يف كتابه أو سنة 

حمفوظًا!
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وليس  األمن،  وسبل  الدين،  وعز  الوالة،  وزين  الرعية،  حصون  اهلل  بإذن  فاجلنود 
تقوم الرعية إال هبم. ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به 
يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيام يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم. ثم ال قوام 
هلذين الصنفني إال بالصنف الثالث من القضاة والعامل والكتاب ملا حيكمون من املعاقد، 
املنافع، ويؤمتنون عليه من خواص األمور وعوامها. وال قوام هلم مجيعًا  وجيمعون من 
إال بالتجار وذوي الصناعات فيام جيتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، 

ويكفوهنم من الرتفق بأيدهيم ما ال يبلغه رفق غريهم.

الذين حيق رفدهم ومعونتهم، ويف اهلل  الطبقة السفىل من أهل احلاجة واملسكنة  ثم 
لكل سعة، ولكل عىل الوايل حق بقدر ما يصلحه. وليس خيرج الوايل من حقيقة ما ألزمه 
اهلل من ذلك إال باالهتامم واالستعانة باهلل، وتوطني نفسه عىل لزوم احلق، والصرب عليه 
وإلمامك،  ولرسوله  هلل  نفسك  يف  أنصحهم  جنودك  من  فوّل  ثقل.  أو  عليه  خف  فيام 
ويرأف  العذر،  إىل  ويسرتيح  الغضب،  عن  يبطئ  ممن  حلاًم،  وأفضلهم  جيبًا،  وأنقاهم 
الصق  ثم  الضعف.  به  يقعد  وال  العنف  يثريه  ال  وممن  األقوياء.  عىل  وينبو  بالضعفاء 
بذوي األحساب وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة 

والسخاء والسامحة، فإهنم مجاع من الكرم، وشعب من العرف.

شئ  نفسك  يف  يتفاقمن  وال  ولدمها،  من  الوالدان  يتفقده  ما  أمورهم  من  تفقد  ثم 
النصيحة لك  بذل  فإنه داعية هلم إىل  به وإن قل  تعاهدهتم  به. وال حتقرن لطفا  قويتهم 
من  لليسري  فإن  عىل جسيمها  اتكاالً  أمورهم  لطيف  تفقد  تدع  وال  بك.  الظن  وحسن 
لطفك موضعًا ينتفعون به، وللجسيم موقعًا ال يستغنون عنه. وليكن آثر رؤوس جندك 
عندك من واساهم يف معونته، وأفضل عليهم من جدته بام يسعهم ويسع من وراءهم من 
خلوف أهليهم، حتى يكون مههم مهًا واحدًا يف جهاد العدو. فإن عطفك عليهم يعطف 
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قلوهبم عليك. )5( 

وإنه  الرعية.  مودة  وظهور  البالد،  يف  العدل  استقامة  الوالة  عني  قرة  أفضل  وإن 
والة  عىل  بحيطتهم  إال  نصيحتهم  تصح  وال  صدورهم،  بسالمة  إال  مودهتم  تظهر  ال 
أمورهم، وقلة استثقال دوهلم، وترك استبطاء انقطاع مدهتم. فافسح يف آماهلم، وواصل 
يف حسن الثناء عليهم، وتعديد ما أبىل ذوو البالء منهم. فإن كثرة الذكر حلسن أفعاهلم هتز 
الشجاع وحترض الناكل إن شاء اهلل. ثم أعرف لكل امرئ منهم ما أبىل، وال تضيفن بالء 
امرئ إىل غريه، وال تقرصن به دون غاية بالئه، وال يدعونك رشف امرئ إىل أن تعظم 

من بالئه ما كان صغريًا، وال ضعة امرئ إىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظياًم.

واردد إىل اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من األمور فقد قال اهلل 

وِل 
ُ
َوأ الَرُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ ِطيُعوا الَلّ 

َ
أ ِيَن آَمُنوا  اَلّ َها  ُيّ

َ
أ تعاىل لقوم أحب إرشادهم: ﴿ يَا 

ِ َوالَرُّسوِل..﴾ فالرد إىل اهلل األخذ  ٍء فَُرُدّوهُ إَِل الَلّ ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن َتَنازَْعُتْم ِف َشْ
َ
األ

بمحكم كتابه، والرد إىل الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة.

به األمور، وال  الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق  ثم اخرت للحكم بني 
متحكه اخلصوم، وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من الفئ إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف 
الشبهات، وآخذهم  أقصاه، وأوقفهم يف  فهم دون  بأدنى  يكتفي  نفسه عىل طمع، وال 
باحلجج، وأقلهم تربما بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند 

اتضاح احلكم. ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء. وأولئك قليل.

ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل الناس، 
وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عندك. فانظر يف ذلك نظرًا بليغًا، فإن هذا الدين قد كان أسريًا يف أيدي األرشار ُيعمل فيه 
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باهلوى، وُتطلب به الدنيا!

مجاع  فإهنام  وأثرة،  حماباة  توهلم  وال  اختبارًا،  فاستعملهم  عاملك  أمور  يف  انظر  ثم 
من شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيوتات الصاحلة 
والقدم يف اإلسالم املتقدمة، فإهنم أكرم أخالقا، وأصح أعراضا، وأقل يف املطامع إرشافا، 
وأبلغ يف عواقب األمور نظرا. ثم أسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوة هلم عىل استصالح 
أنفسهم، وغنى هلم عن تناول ما حتت أيدهيم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا 

أمانتك.

تعاهدك يف  فإن  الصدق والوفاء عليهم،  العيون من أهل  تفقد أعامهلم، وابعث  ثم 
األعوان،  من  وحتفظ  بالرعية.  والرفق  األمانة  استعامل  عىل  هلم  حدوة  ألمورهم  الرس 
فإن أحد منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت هبا عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهدا، فبسطت عليه العقوبة يف بدنه وأخذته بام أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام املذلة 

ووسمته باخليانة، وقلدته عار التهمة )6( 

وتفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فإن يف صالحه وصالحهم صالحًا ملن سواهم، 
وال صالح  ملن سواهم إال هبم، ألن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله. وليكن نظرك 
يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعامرة، 
قلياًل،  إال  أمره  يستقم  العباد، ومل  البالد وأهلك  بغري عامرة أخرب  اخلراج  ومن طلب 
فإن شكوا ثقاًل أو علة أو انقطاع رشب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف 
هبا عطش، خففت عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك شئ خففت به 
املؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزيني واليتك، مع استجالبك 
حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدًا فضل قوهتم بام ذخرت عندهم 
من إمجامك هلم والثقة منهم بام عودهتم من عدلك عليهم يف رفقك هبم، فربام حدث من 
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األمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران حمتمل 
ما محلته، وإنام يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها، وإنام يعوز أهلها إلرشاف أنفس 

الوالة عىل اجلمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعرب. )7( 

التي تدخل  انظر يف حال كتابك فول عىل أمورك خريهم، واخصص رسائلك  ثم 
فيها مكائدك وأرسارك بأمجعهم لوجود صالح األخالق، ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ 
إيراد مكاتبات عاملك  الغفلة عن  به  هبا عليك يف خالف لك بحرضة مأل، وال تقرص 
عليك، وإصدار جواباهتا عىل الصواب عنك وفيام يأخذ لك ويعطي منك. وال ُيضعف 
نفسه يف  قدر  مبلغ  ما عقد عليك، وال جيهل  َيعجز عن إطالق  اعتقده لك، وال  عقدًا 
األمور، فإن اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غريه أجهل. ثم ال يكن اختيارك إياهم عىل 
فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم 
وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة واألمانة شئ. ولكن اختربهم بام ولوا 
فإن  وجهًا،  باألمانة  وأعرفهم  أثرًا،  العامة  يف  كان  ألحسنهم  فاعمد  قبلك،  للصاحلني 
ذلك دليل عىل نصيحتك هلل وملن وليت أمره. واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسًا 
منهم ال يقهره كبريها، وال يتشتت عليه كثريها، ومهام كان يف كتابك من عيب فتغابيت 

عنه ألزمته.

املقيم منهم واملضطرب  الصناعات وأوص هبم خريًا،  بالتجار وذوي  ثم استوص 
بامله واملرتفق ببدنه، فإهنم مواد املنافع وأسباب املرافق، وجالهبا من املباعد واملطارح، يف 
برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث ال يلتئم الناس ملواضعها، وال جيرتئون عليها، 
ويف  بحرضتك  أمورهم  وتفقد  غائلته،  ختشى  ال  وصلح  بائقته،  ختاف  ال  سلم  فإهنم 
قبيحًا، واحتكارًا  أن يف كثري منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا  اعلم مع ذلك  حوايش بالدك. 
فامنع من  الوالة.  للعامة وعيب عىل  باب مرضة  البياعات، وذلك  للمنافع، وحتكاًم يف 
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اإلحتكار فإن رسول اهلل، منع منه، وليكن البيع بيعًا سمحًا، بموازين عدل وأسعار ال 
جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع. فمن قارف حكرة بعد هنيك إياه فنكل به، وعاقب 

يف غري إرساف.

الذين ال حيلة هلم، واملساكني واملحتاجني، وأهل  السفىل من  الطبقة  اهلل يف  اهلل  ثم 
البؤسى والزمنى، فإن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا. واحفظ هلل ما استحفظك من حقه 
فيهم، واجعل هلم قساًم من بيت مالك، وقساًم من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد، فإن 
لألقىص منهم مثل الذي لألدنى، وكلٌّ قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم بطر، فإنك 
ال تعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثري املهم، فال تشخص مهك عنهم، وال تصعر 
الرجال،  وحتقره  العيون  تقتحمه  ممن  منهم  إليك  يصل  ال  من  أمور  وتفقد  هلم،  خدك 
ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم 
باإلعذار إىل اهلل يوم تلقاه، فإن هؤالء من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم، 
وكل فأعذر إىل اهلل يف تأدية حقه إليه. وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن، ممن ال حيلة 
له وال ينصب للمسألة نفسه، وذلك عىل الوالة ثقيل واحلق كله ثقيل. وقد خيففه اهلل عىل 

أقوام طلبوا العاقبة فصربوا أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم. 

واجعل لذوي احلاجات منك قساًمتفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسًا عامًا 
ورشطك  أحراسك  من  وأعوانك  جندك  عنهم  وتقعد  خلقك،  الذي  هلل  فيه  فتتواضع 
حتى يكلمك متكلمهم غري متتعتع، فإين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
يقول يف غري موطن: »لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متتعتع«. 
ثم احتمل اخلرق منهم والعّي، ونحِّ عنك الضيق واألَنَف يبسط اهلل عليك بذلك أكناف 

رمحته، ويوجب لك ثواب طاعته. وأعط ما أعطيت هنيئًا، وامنع يف إمجال وإعذار. )8( 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 22

ثم أمور من أمورك ال بد لك من مبارشهتا: منها إجابة عاملك بام يعيى عنه كتابك. 
ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك مما حترج به صدور أعوانك. وأمض 
تلك  أفضل  اهلل  وبني  بينك  فيام  لنفسك  واجعل  فيه،  ما  يوم  لكل  فإن  عمله  يوم  لكل 
املواقيت، وأجزل تلك األقسام، وإن كانت كلها هلل إذا صلحت فيها النية وسلمت منها 
الرعية. وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك، إقامة فرائضه التي هي له خاصة. فأعط 
اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك، ووفِّ ما تقربت به إىل اهلل من ذلك كاماًل غري مثلوم وال 
للناس فال تكونن منفرًا وال  بلغ. وإذا أقمت يف صالتك  بالغًا من بدنك ما  منقوص، 
مضيعًا، فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة. وقد سألت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله 
فقال: صل هبم كصالة أضعفهم،  اليمن: كيف أصيل هبم؟  إىل  وسلم(، حني وجهني 

وكن باملؤمنني رحيام.

وأما بعد فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الوالة عن الرعية شعبة 
من الضيق، وقلة علم باألمور. واإلحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، 
احلق  ويشاب  القبيح،  وحيسن  احلسن  ويقبح  الصغري،  ويعظم  الكبري،  عندهم  فيصغر 
بالباطل. وإنام الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه الناس به من األمور، وليست عىل احلق 
سامت تعرف هبا رضوب الصدق من الكذب، وإنام أنت أحد رجلني: إما امرؤ سخت 
نفسك بالبذل يف احلق ففيم احتجابك من واجب حق تعطية، أو فعل كريم تسديه ؟ أو 
مبتىل باملنع، فام أرسع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات 

الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف يف معاملة.2

ثم إن للوايل خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف يف معاملة، فاحسم 
وحامتك  حاشيتك  من  ألحد  تقطعن  وال  األحوال.  تلك  أسباب  بقطع  أولئك  مادة 
قطيعة، وال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها من الناس، يف رشب أو عمل 
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مشرتك حيملون مؤونته عىل غريهم، فيكون مهنأ ذلك هلم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا 
واآلخرة. وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابرًا حمتسبًا، واقعًا 
ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بام يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك 

حممودة.

وإن ظنت الرعية بك حيفًا فأصحر هلم بعذرك، واعدل عنك ظنوهنم بإصحارك، فإن 
يف ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقًا برعيتك، وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويمهم عىل 
إليه عدوك وهلل فيه رىض، فإن يف الصلح دعة جلنودك،  احلق. وال تدفعن صلحًا دعاك 
وراحة من مهومك، وأمنًا لبالدك. ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه، فإن 

العدو ربام قارب ليتغفل، فخذ باحلزم واهتم يف ذلك حسن الظن.)9( 

وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فُحْط عهدك بالوفاء، وارع 
شئ  اهلل  فرائض  من  ليس  فإنه  أعطيت،  ما  دون  جنة  نفسك  واجعل  باألمانة،  ذمتك 
الناس أشد عليه اجتامعًا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم، من تعظيم الوفاء بالعهود. 
الغدر! فال  استوبلوا من عواقب  ملا  املسلمني،  بينهم دون  فيام  لزم ذلك املرشكون  وقد 
تغدرن بذمتك، وال ختيسن بعهدك، وال ختتلن عدوك، فإنه ال جيرتئ عىل اهلل إال جاهل 
شقي. وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنًا أفضاه بني العباد برمحته، وحريام يسكنون إىل منعته 

ويستفيضون إىل جواره. فال إدغال وال مدالسة وال خداع فيه.

وال تعقد عقدًا جتوز فيه العلل، وال تعولن عىل حلن قول بعد التأكيد والتوثقة، وال 
فإن صربك عىل  احلق،  بغري  انفساخه  إىل طلب  اهلل  فيه عهد  لزمك  أمر  يدعونك ضيق 
ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خري من غدر ختاف تبعته، وأن حتيط بك من اهلل 

فيه طلبة، فال تستقيل فيها دنياك وال آخرتك.
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لتبعة وال  إياك والدماء وسفكها بغري حلها، فإنه ليس شئ أدعى لنقمة وال أعظم 
مبتدئ  سبحانه  واهلل  حقها!  بغري  الدماء  سفك  من  مدة،  وانقطاع  نعمة  بزوال  أحرى 
القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم  الدماء يوم  فيام تسافكوا من  العباد  باحلكم بني 
حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف 
قتل العمد، ألن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك 
بعقوبة، فإن يف الوكزة فام فوقها مقتلة فال تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إىل 
أولياء املقتول حقهم. وإياك واإلعجاب بنفسك والثقة بام يعجبك منها وحب االطراء، 

فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان يف نفسه ليمحق ما يكون من إحسان املحسنني.

وإياك واملن عىل رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيام كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع 
بنور احلق، واخللف يوجب  موعدك بخلفك، فإن املن يبطل اإلحسان والتزيد يذهب 

ْن َتُقولُوا َما ال َتْفَعلُوَن﴾. 
َ
املقت عند اهلل والناس، قال اهلل تعاىل:﴿ َكُبَ َمْقتاً ِعنَْد اللِ أ

إذا  فيها  اللجاجة  أو  إمكاهنا،  فيها عند  التسقط  أو  أواهنا،  قبل  باألمور  والعجلة  وإياك 
تنكرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه. 
فإنه  للعيون،  به مما قد وضح  يعنى  فيه أسوة، والتغايب عام  الناس  بام  وإياك واإلستئثار 

مأخوذ منك لغريك. وعام قليل تنكشف عنك أغطية األمور وينتصف منك للمظلوم.

من كل  واحرتس  لسانك.  يدك وغرب  حدك، وسطوة  أنفك، وسورة  املك محية 
البادرة وتأخري السطوة، حتى يسكن غضبك فتملك اإلختيار. ولن حتكم  ذلك بكف 
تتذكر  أن  عليك  والواجب  ربك.  إىل  املعاد  بذكر  مهومك  تكثر  حتى  نفسك  من  ذلك 
أو فريضة يف  نبينا،  أثر عن  أو  أو سنة فاضلة،  ما مىض ملن تقدمك من حكومة عادلة، 
كتاب اهلل، فتقتدي بام شاهدته مما عملنا به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتباع ما عهدت إليك 
يف عهدي هذا واستوثقت به من احلجة لنفيس عليك، لكيال تكون لك علة عند ترسع 
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نفسك إىل هواها، فلن يعصم من السوء وال يوفق للخري االّ اهلل تعاىل. )10( 

وقد كان فيام عهد ايّل رسوله يف وصايا » حتضيضًا عىل الصالة والزكاة وما ملكت 
ايامنكم« فبذلك اختم لك ما عهد، وال قوة االّ باهلل العظيم.

وأنا أسأل اهلل بسعة رمحته وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة، أن يوفقني وإياك ملا فيه 
رضاه، من اإلقامة عىل العذر الواضح إليه وإىل خلقه، مع حسن الثناء يف العباد، ومجيل 
األثر يف البالد، ومتام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن خيتم يل ولك بالسعادة والشهادة، 
وإنا إليه راغبون. والسالم عىل رسول اهلل وآله الطيبني الطاهرين، وسلم تسلياًم كثريا)11(.

ثالثًا / درا�سة العهد من قبل بع�ص الباحثني : )12(  
الباحثني واملفكرين سواء االسالميني منهم أو غري  تناول دراسة العهد العديد من 
االسالميني  وقد صنفوا يف العهد اىل أكثر من ثالثني حمورًا اساسيًا تناوله العهد لتطبيق 

حكاًم رشيدًا جاءت به النظرية االسالمية وكام يأيت :

1. السرية احلسنة )االمر بالتقيد بالقانون وضبط النفس(.
2. العالقة مع الرعية )العمل الصالح والرمحة بالناس والعفو(.

3. عدم التكرب )اطاعة القانون وعدم التكرب(.
4. العدل واالنصاف )احلذر من ظلم العباد و سخط الناس(.

5. الوشاة )املخرب والوايش(.
6. االستشارة )احلذرمن اختياراملستشار البخيل واجلبان(.

7. دور الوزراء وصفاهتم )عدم استخدام مسؤول سابق خائن لشعبه(.
8. االحسان، السنة )االحسان وحسن الظن(.

9. دور العلامء )جمالسة العلامء واخلرباء(.
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10. العالقة بني طبقات املجتمع )مراعاة املستضعفني من الناس(.
11. دور قادة اجليوش والعالقة هبم )صفاة قادة اجليش ورعايتهم للجنود(.

12. اختيار القضاة )استخدام التقاة الصادقني(.
13. الشبهات )هني املسؤول عن الترسع واالستئثار(.

14. اختيار العامل والوالة )اختيار املحافظني، اختيار املديرين والقضاة(.
15. خيانة العامل )مراقبة اعامل املحافظني واملسؤولني املقربني(.

16. اخلراج ومالية الدولة )توفري اخلدمات للناس أوالً ثم الرضائب(
17. الكتاب وأصحاب الديوان )اختيار السكرتري واجلهاز االداري واملايل(.

18. التجار واالحتكار )منع االحتكار ومعاقبة املحتكر(.
19. االهتامم بالفقراء )رعاية ذوية الدخل املحدود من الناس(.

20. اصحاب احلاجات واملصالح )رعاية االيتام واملسنني(.
21. واجبات احلاكم )لقاء املسؤول املبارش مع الناس وادابه(.

22. أداء الفرائض )امامة الناس يف الصالة وبساطتها(.
23. عدم االحتجاب عن الناس )عدم اطالة االحتجاب عن الناس(.

24. دور احلاشية )احلذر من احلاشية ومراقبتهم(.
25. العالقة باألعداء والعهود معهم)احلفاظ عىل العهد مع العدو(.

26. اخذ العربة ممن سبقه يف احلكم.
27. اجابة املسؤولني يف درجة اقل.

28. جدولة العمل العمل اليومي وبذل اجلهد.
29. الركون اىل الصلح ومنع احلرب.

30. حفظ حرمة دم املواطن.
31. النهي عن املنة واعجاب املسؤول بنفسه.



27احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

32. التجارة والصناعة.
33. رعاية وجهاء الناس.

34. ادامة العمل اجليد السابق.
35. الدعاء لنفسه وملالك بالتوفيق وعاقبة الشهادة.

نلحظ من خالل ما تقدم من هذا التنصيف الذي جاء به بعض الباحثني بأن العهد 
ادارة شؤون  الرشيد يف  الدولة كافة ؛ العتامدها كمنهجية  احلكم  ادارة  تناول مفاصل 
االّ  واردة  وال  شاردة  العهد  يرتك  فلم  الصحيحة،  االسالمية  النظرية  ولتطبيق  الدولة 
مرورًا  املنهجية  هذه  اعتامد  يف  وارادته  ووعيه  اخلاصة  وسريته  احلاكم  من  بدًأ  وتناوهلا 
ببعض  واالهتامم  البعض،  بعضهم  بني  والعالقة  )املواطنني(  الناس  بعامة  بعالقته 
الرشائح املهمة يف املجتمع،وكيفية التواصل وبني املواطنني واحلاكم، واختيار العاملني 
يف ادارة الدولة، معززًا العهد باالهتامم باجلانب االقتصادي والقائمني عليه، فضاًل عن 
توظيف املوارد يف عامرة الدولة، وكيفية محاية ارض الدولة من خالل االختيار املناسب 

لقادة اجليش واجلنود.    

رابعًا / قالوا يف العهد :
شؤون  وادارة  احلقوقية،  الرسائل  يف  واملهتمني  الباحثني  من  العديد  اطلع  ان  بعد 
املنظامت واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية، كانت هلم الكثري من االقوال والتمجيد 

بوصف العهد وكام يأيت لبعض منهم :

مكتبة  يف  حاليا  املوجود   los history كتاب  يف  جاء  مورغان:  هاملتون  ميشيل   -
الكونغرس االمريكي بواشنطن ملؤلفه الكاتب االمريكي املعارص ميشيل هاملتون 
مورغان الذي يذكر فيه اعجابه الفائق بالسياسة احلكيمة لشخص خليفة املسلمني 
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االمصار  يف  والته  اىل  حررها  التي  رسائله  عىل  اطلع  ان  بعد  طالب  ايب  بن  عيل 
االسالمية ومنهم مالك االشرت مؤكدا عليهم ان يعاملوا املواطنني من غري املسلمني 
ذلك  اعترب  االجنبي  فالكاتب  والواجبات.  احلقوق  يف  واملساواة  العدل  بروح 
اهلته  التي  االخالق  بفضائل  املؤطرة  احلميدة  اخلليفة  لسلوكيات  صادقا  انعكاسا 

للدخول يف تاريخ االنسانية من ابوابه العريضة.)13( )14( 

انه كان  - املؤرخ املرصي»توفيق أبو العلم«:  كان عيل بن ايب طالب شخصية خصبة، 
للمسلمني،  خليفة  املسلمون  انتخبه  ان  بعد  االنساين،  التكامل  مظاهر  من  مظهرًا 
بدأ بتطبيق برناجمه االصالحي يف اشاعة العدل واملساواة بني ابناء االمة االسالمية 
السياسية  واجتاهاهتم  برشهتم  ولون  ولغتهم  ومذهبهم  دينهم  عن  النظر  برصف 
واالجتامعية. لقد امر الوالة ان يكونوا رمحاء مع رعاياهم كام جتىل ذلك يف رسالة 

االمام عام 656 م اىل وايل مرص مالك االشرت.2)15( 

هذا  بمثل  والته  يويص  لدين  إمامًا  عرفت  هل   : جرداققال  املسيحّيجورج  الكاتب   -
أعطِهم من  اخللق،  نظري لك يف  أو  الدين،  أٌخ لك يف  إّما  »فإهّنم  الناس:  القول يف 

عفوك وصفحك مثل الذي حتّب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه. 
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الفصل الثاني

املبحث األول: احلكم الرشيد 

املقدمة :

سنتناول يف هذا املبحث احلكم الرشيد لغة واصالح، ومعنى احلكم الرشيد يف القرآن 
الكريم فضاًل عن احلكم الرشيد يف عرص ثورة املعلومات واالتصاالت،وما هي املنهجية 
التي تتبعها اليوم الدول التي تدعي بأهنا تسعى لتطبيق احلكم الرشيد، وما توصل اليه 

اخر الباحثني يف هذا املجال.  

اأواًل/ معنى احلكم الر�سيد لغة وا�سطالح : 
احلكم الرشيد من صفات اهلل )عز وجل( احلكم واحلاكم. بمعنى هو القايض حيكم 
العلوم،  بأفضل  األشياء  أفضل  معرفة  أي  احلكمة  ذو  حكيم  وقيل  ويتقنها.  األشياء 
وبمعنى قادر عليه. حكمت بمعنى منعت : قيل احلاكم بني الناس، ألنه يمنع الظامل عن 
الظلم. أصل احلكومة رد الرجل عن الظلم، واحلكم : هو القضاء ومجعه أحكام، حكم 
: قىض، واحلاكم منفذ احلكم«. وحديثًا، احلكم هو ما تفعله الدولة، واحلكم الرشيد هو 
ما جيب أن تفعله الدولة، ويعرب بعض الباحثني والكتاب عن احلكم الرشيد بـ )احلاكمية، 

احلكم الراشد، احلكم السليم، واحلكم الصالح( والتي هلا نفس املضمون )16(  )17(  
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ثانيًا/ احلكم الر�سيد يف القراآن الكرمي: )18( 

رأسهم   وعىل  عباده  من  الصاحلني  لبعض  احلكم  أوهب  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل   ان 

االنبياء، ونالحظ ان اهلل )عز وجل( يذكر كذلك هبته هلم العلم النافع والرشيد حلكمهم  

وَُسلَيَْماَن  َداُووَد  آتَيَْنا  ﴿َولََقْد   : تعاىل  قوله  يف  جاء  كام  حكمهم  برشد  اآليات  وحتكم 

ِعلًْما﴾ – النمل )15(، وقوله تعاىل : ﴿َوآتَاهُ الّل الُْملَْك َواْلِْكَمَة وََعّلَمُه ِمّما يََشاء﴾- 
البقرة )251(، وقوله تعاىل عن ال ابراهيم : ﴿ َفَقْد آتَيَْنآ آَل إِبَْراهِيَم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة 

َوآتَيَْناُهم ّملًْك َعِظيًما﴾ – النساء )54(، وكذلك يف احلديث عن نبي اهلل يوسف )عليه 
َحادِيِث﴾  - 

َ
وِيِل األ

ْ
السالم(  قوله تعاىل : ﴿َرّبِ قَْد آتَيَْتِن ِمَن الُْملِْك وََعّلْمَتِن ِمن تَأ

تْلُو 
َ
لُونََك َعن ذِي الَْقْرَنْيِ قُْل َسأ

َ
يوسف)101(، وقوله تعاىل عن ذي القرنني ﴿َويَْسأ

ٍء َسبًَبا ﴾ – الكهف  ِ َشْ
رِْض َوآتَيَْناهُ ِمن ُكّ

َ
َعلَيُْكم ّمِنُْه ذِْكًرا * إِنّا َمّكّنا َلُ ِف اأْل

)83-84(، بل ان اهلل سبحانه وتعاىل أوضح انه سبحانه ارسل الرسل ومعهم الكتب 

اي املنهج الرشيد ليقوم الناس بالقسط فال عدل، وال سعادة وال رشد بدون اتباع سبل 

نَزْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن 
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْلَّيَِناِت َوأ

َ
االنبياء كام يف قوله تعاىل ﴿لََقْد أ

ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلّناِس َوِلَْعلََم الّلُ َمن 
ْ
نَزْلَا اْلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
ِلَُقوَم الّاُس بِالْقِْسِط َوأ

هُ َورُُسلَُه بِالَْغيِْب إِّن الّلَ قَوِيٌّ َعزِيٌز﴾ احلديد)25(. يَنُصُ
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ثالثًا/ احلكم الر�سيد يف ع�سر ثورة املعلومات :
هو املستقبل الذي تسعى إليه البلدان جاهدة نحو تشكيل حكومة خالية من الفساد 
أو هو االستخدام التكنولوجي الذي يساعد يف ادارة احلكم  وصوالً اىل رضا املستفيد، 
بينام يعرف برنامج االمم املتحدة االنامئي )UNDP( » فهو ممارسة السلطة االقتصادية 
االليات   ويشمل  كافة،  املستويات  عىل  الدولة  شؤون  إلدارة  ؛  واالدارية  والسياسية 
والعمليات، واملؤسسات التي من خالهلا يعرّب املواطنون واملجموعات عن مصاحلهم، 
ويامرسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماهتم ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتم)19(، 
الدولة  شؤون  ادارة  يف  تستخدم  منهجية  عن  »عبارة  الرشيد  احلكم  ان  اعتقادي  وفـي 
حاكاًم وحمكومني وتسعى للوصول اىل رضا املستفيدين من خالل االعتامد عىل جمموعة 
املساءلة،  الفاعلية،  املوثوقية،  واملسساواة،  العدالة  املشاركة،  )الشفافية،  العنارص  من 
االتقان االداري، اخلدمة التنظيمية، التكاملة، التنبوء( معززة باملكونات الرئيسة ملنظومة 
التنيمية املوسعة، وقد يتنوع تطبيق هذه املنهجية من فرتة اىل اخرى وحسب التطورات 

التي حتدث«)20(.

رابعًا/ مكونات احلكم الر�سيد يف ع�سر ثورة املعلومات:
يتألف خمطط احلكم الرشيد من عنارص ومستويات ومتطلبات أمنية وكام موضح يف 

االشكال رقم)1، 2، 3(. )21( 
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 )22(

)E-Governance الشكل رقم )1( يوضح عنارص احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية

عنارص احلكم الرشيد احلوكمة االلكرتونية

 - الشفافية          – املشاركة         - املوثوقية                - العدالة واملساواة          
- الفاعلية           - املساءلة          - االتقان االداري      – اخلدمة التنظيمية          

- التكاملية        - التنبؤ8

)E-Governance الشكل رقم )2( يوضح مستويات احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية
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املتطلبات األمنية املعلومات

-حفظ املعلومات                 - أجهزة املعلومات               -أنظمة املعلومات
-إدارة املعلومات                   -إدامةاملعلومات                - إقتصادية املعلومات   

- خماطر املعلومات                   - حتديات  املعلومات

)E-Governance الشكل رقم )3( يوضح املتطلبات االمنية للحكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية

الشكل  رقم )4( يوضح اهليكل الشامل ملنهجية احلكم الرشيد أو احلوكمة االلكرتونية
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يظهر من خالل  الشكل رقم )4( اهليكل الشامل  ملنهجية احلكم الرشيد التي تتألف 
من عرشة عنارص وثالث مستويات وثامنية متطلبات أمنية مرتبطات مع بعضها البعض 
هذه  من  عنرص  لكل  تفاصيل  يأيت  وفيام  الدولة  الدارة  اساسية  معايري  هيكاًل  لتكون 
العنارص واملتطلبات االمنية فضاًل عن املستويات، حيث ان لكل عنرص من العنارص أو 
مطلب أمني له معايري ورشوط جيب ان تتبعها الدولة الجياد البيئة الداعمة ملفهوم احلكم 

الرشيد.
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املبحث الثاني

منهجية احلكم الرشيد )احلوكمة األلكرتونية(

وثالثة  عنارص  عرشة  من  األلكرتونية(  )احلوكمة  الرشيد  احلكم  منهجية  تتألف 
األشكال  يف  منها  كل  وبيان  تناوهلا  سيجري  والتي  أمنية  متطلبات  وثامنية  مستويات 

األتية: )23( 

  )24( )E-Governance 1- عناصر احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية

تتألف عنارص احلكم الرشيد أو احلوكمة )Governance( من عرشة عنارص  وهي 
كام موضحة يف االشكال  األتية يف أدناه :

- عن�سر ال�سفافية وماذا تعني :
يمكن ان نبني معنى الشفافية وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )5(
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الشكل رقم )5( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص الشفافية يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر امل�ساركة وماذا تعني :
 يمكن ان نبني معنى املشاركة وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )6( )25( 

الشكل رقم )6( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص املشاركة يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر املوثوقية وماذا تعني :
 يمكن ان نبني معنى املوثوقية وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )7(. )26( 

الشكل رقم )7( يوضح املحاور الرئيسة  ألعتامد عنرص املوثوقية يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر العدالة واامل�ساواة وماذا تعني :
 يمكن ان نبني معنى العدالة وااملساواة وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل 

الشكل رقم )8(. )27( 

الشكل رقم )8( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص العدالة واملساواة يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر الفاعلية وماذا تعني :
يمكن ان نبني معنى الفاعلية وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )9(. )28( 

الشكل رقم )9( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص الفاعلية يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر امل�ساءلة وماذا تعني :
 يمكن ان نبني معنى املساءلة وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )10(. )29( 

الشكل رقم )10( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرصاملساءلة يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر االأتقان االداري وماذا تعني :
يمكن ان نبني معنى األتقان االداري وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل 

الشكل رقم )11(. )30( 

الشكل رقم )11( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص االتقان االداري يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر اخلدمة التنظيمية وماذا تعني :

يمكن ان نبني معنى اخلدمة التنظيمية وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل 
الشكل رقم )12(. )31( 

الشكل رقم )12( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص اخلدمة التنظيمية يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر التكاملية وماذا تعني :
يمكن ان نبني معنى التكاملية وكيفية اعتامدها من قبل املؤسسات من خالل الشكل 

رقم )13(. )32( 

الشكل رقم )13( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد عنرص التكاملية يف منهجية احلكم الرشيد 
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- عن�سر التنبوء وماذا يعني : 
يمكن ان نبني معنى التنبوء من االطالع عىل التجربة املرصية اخلاصة بأستامرة احلرص 

احليازي وكام يأيت : )33( 

التي  املحاصيل  نوع  عن  فضاًل  حتتاجها  التي  املياه  بكميات  نتنبأ  ان  يمكننا  وهكذا 
اىل  بأالضافة  املواطنني  واحتياجات  االرض  جاهزية  وحسب  مكان  اي  يف  ستزرع 

االماكن التي ستسوق هلا.
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:)E-Governance 2- مستويات احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية

تتألف من ثالثة مستويات : )34(  )35( 

أ- املستوى )حكومي - حكومي( وخمترصه )G-G(  وهو املستوى املتعلق ما بني 
الوزارات واملؤسسات احلكومية وكيفية التنسيق مابينها من حيث الوثائق واملعلومات 

وطرح نفسها كوحدة واحدة.

ب- املستوى )حكومي - مواطن( وخمترصه )C- G(  وهذا املستوى متعلق بالعالقة 
ما بني املواطن واحلكومة من ناحية تقديم اخلدمات للمواطنني بطريقة سهلة وذات 
املوقع  خالل  من  وتكون  وتكون  املواطنني  وحقوق  كرامة  حيفظ  وبام  عالية  جودة 

الرسمي أو ما يسمى بوابة احلكومة االلكرتونية.

باجلانب  املستوى  )G-B(  وخيتص هذا  اعامل(  وخمترصه  املستوى )حكومي -  ت- 
التسجيل والتعامالت مع الرشكات سواء  بالعقود واملناقصات فضاًل عن  املتعلق 

كانت رشكات حملية أو دولية فضاًل عن التسهيالت التي ختص جانب االستشامر.

وكام موضح يف الشكل رقم )2(.
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:)E-Governance 3- املتطلبات اآلمنية للحكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية

ثامن  من   )Governance( احلوكمة  أو  الرشيد  للحكم  األمنية  املتطلبات  تتألف 
متطلبات  وهي كام موضحة يف االشكال  )3(. 

أ- حفظ املعلومات : ويمكن بيان معنى حفظ املعلومات من الشكل رقم)14()36(  

الشكل رقم )14( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن حفظ املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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ب. اجهزة املعلومات : ويمكن بيان معنى اجهزة  املعلومات من الشكل رقم)15( )37(  
 )38(

الشكل رقم )15( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن أجهزة املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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ت. أنظمة املعلومات : ويمكن بيان معنى أنظمة املعلومات من الشكل رقم)16( )39(  
   .)40(

الشكل رقم )16( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن أنظمة املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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ث. ادارة حفظ املعلومات : ويمكن بيان معنى ادارة املعلومات من الشكل رقم)17( 
 )42(  )41(

الشكل رقم )17( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن ادارة  املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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ج.ادامة املعلومات : ويمكن بيان معنى حفظ املعلومات من الشكل ر قم )18( )43(  
 )44(

الشكل رقم )18( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن أدامة املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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ح. اقتصادية املعلومات : ويمكن بيان معنى اقتصادية  املعلومات من الشكل رقم)19( 
 )46(  )45(

الشكل رقم )19( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن أقتصادية املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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خ. خماطر املعلومات : ويمكن بيان معنى خماطر املعلومات من الشكل ر قم )20( )47(  
 )48(

الشكل رقم )20( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن خماطر املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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رقم)21(  الشكل  من  املعلومات  حتديات  معنى  بيان  ويمكن   : املعلومات  حتديات  د. 
 )50(  )49(

الشكل رقم )21( يوضح املحاور الرئيسة ألعتامد أمن حتديات املعلومات يف منهجية احلكم الرشيد 
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الفصل الثالث

املبحث األول

عهد اإلمام علي )عليه السالم( ملالك األشرت)رضي اهلل عنه(
 وحماكاته لعصر ثورة املعلومات

املقدمة :

بعد ان بينّا يف املبحث الثاين من الفصل الثاين معنى احلكم الرشيد، والتعريف اخلاص 
باالمم املتحدة والذي مضمونه »ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واالدارية ؛ إلدارة 
التي  واملؤسسات  والعمليات،  االليات   ويشمل  كافة،  املستويات  عىل  الدولة  شؤون 
القانونية  حقوقهم  ويامرسون  مصاحلهم،  عن  واملجموعات  املواطنون  يعرّب  خالهلا  من 
ويوفون بالتزاماهتم ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتم )51(، منظمة األمم املتحدة والتي ال 
خيفى بأهنا تشكلت بعد احلرب العاملية الثانية، فضاًل عن ان هذه املبتنيات التي تعتمدها 
اليوم لقياس ترتيب الدول يف ممارسة تطبيق منهجية احلكم الرشيد من خالل تقاريرهيا 
التي تقوم بأعدادها ونرشها كل عامني،فقد رشعت هبا بعد األلفية الثانية امليالدية، يف 
حني نجد أن األمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( قد تناول هذه املنهجية 
كلها يف اجزاء من العهد و بتفصياًل أكثر دقة وحماكاة لواقع ادارة الدولة، ومما تقدم يف 
)احلوكمة  اليوم  بمفهوم  الرشيد  احلكم  منهجية  بني  ما  حماكاة  عملية  سنجري  العرض 
االلكرتونية( وعهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت)ريض اهلل عنه(  نّبني كيف 
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ان العهد قبل اكثر من الف واربعامئة عام كان اكثر شمولية يف مفهوم ادارة الدولة وفق 
منهجية احلكم الرشيد.

اأواًل / توظيف العهد واالأمم املتحدة:
اعتمدت الرسالة يف األمم املتحدة ؛ كوهنا من أوائل الرسائل احلقوقية، والتي حتدد 
احلقوق الواجبات بني الدولة والشعب ؛ هذا العهد وصل إىل أذن األمني العام لأُلمم 
املتحدة عرب زوجته السويدية]5[، وقد قال األمني العام لألمم املتحدة » إّن هذه العبارة 
من العهد جيب أن تعّلق عىل كّل املؤسسات احلقوقية يف العامل«، والعبارة هي : »وأشعر 
تغتنم  َسُبعًا ضاريًا  تكوننَّ عليهم  للرعية، واملحّبة هلم، واللطف هبم، وال  الرمحة  قلبك 
أكلهم، فإّنم صنفان: إّما أٌخ لك يف الدين، وإّما نظري لك يف اخللق«]6[، وهذه العبارة 
ملالك  اإلمام  عهد  والقانونية  احلقوقية  األجهزة  تدرس  بأن  ينادي  عنان  كويف  جعلت 
مداوالت  وبعد  الدويل،  للقانون  الترشيع  مصادر  أحد  يكون  لكي  وترشيحه  األشرت، 
استمّرت ملّدة سنتني يف األمم املتحدة صّوتت غالبية دول العامل عىل كون عهد عيل بن أيب 
طالب ملالك األشرت كأحد مصادر الترشيع للقانون الدويل]7[، وقد تّم بعد ذلك إضافة 
فقرات ُأخرى من هنج البالغة غري عهد عيل بن أيب طالب ملالك األشرت كمصادر للقانون 

الدويل. 
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ثانيًا / املحاور الرئي�سية والفرعية  للعهد وال�سعي الأقامة  للحكم 
الر�سيد:

يتألف العهد من اربعة حماور رئيسة الجياد احلكم الرشيد وهي :
1.استصالح أهلها.

2. جباية خراجها.
3. عامرة بالدها.

4. جهاد عدوها.

أما املحاور الفرعية فقد تناول  العديد من الباحثني والكّتاب واشاروا اىل  ما يزيد 
عن الثالثني حمور فرعي يفرتض عىل احلاكم ان يراعيها من اجل اجياد بيئة مؤاتية لتطبيق 

احلكم الرشيد وهذه املحاور هي: 

1- السرية احلسنة )االمر بالتقيد بالقانون وضبط النفس(.
2- العالقة مع الرعية )العمل الصالح والرمحة بالناس والعفو(.

3- عدم التكرب )اطاعة القانون وعدم التكرب(.
4- العدل واالنصاف )احلذر من ظلم العباد و سخط الناس(.

5- الوشاة )املخرب والوايش(.
6- االستشارة )احلذرمن اختياراملستشار البخيل واجلبان(.

7- دور الوزراء وصفاهتم )عدم استخدام مسؤول سابق خائن لشعبه(.
8- االحسان، السنة )االحسان وحسن الظن(.

9- دور العلامء )جمالسة العلامء واخلرباء(.
10- العالقة بني طبقات املجتمع )مراعاة املستضعفني من الناس(.
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11- دور قادة اجليوش والعالقة هبم )صفاة قادة اجليش ورعايتهم للجنود(.
12- اختيار القضاة )استخدام التقاة الصادقني(.

13- الشبهات )هني املسؤول عن الترسع واالستئثار(.
14- اختيار العامل والوالة )اختيار املحافظني، اختيار املديرين والقضاة(.

15- خيانة العامل )مراقبة اعامل املحافظني واملسؤولني املقربني(.
16- اخلراج ومالية الدولة )توفري اخلدمات للناس أوالً ثم الرضائب(

17- الكتاب وأصحاب الديوان )اختيار السكرتري واجلهاز االداري واملايل(.
18- التجار واالحتكار )منع االحتكار ومعاقبة املحتكر(.

19- االهتامم بالفقراء )رعاية ذوية الدخل املحدود من الناس(.
20- اصحاب احلاجات واملصالح )رعاية االيتام واملسنني(.

21- واجبات احلاكم )لقاء املسؤول املبارش مع الناس وادابه(.
22- أداء الفرائض )امامة الناس يف الصالة وبساطتها(.

23- عدم االحتجاب عن الناس )عدم اطالة االحتجاب عن الناس(.
24- دور احلاشية )احلذر من احلاشية ومراقبتهم(.

25- العالقة باألعداء والعهود معهم)احلفاظ عىل العهد مع العدو(.
26- اخذ العربة ممن سبقه يف احلكم.
27- اجابة املسؤولني يف درجة اقل.

28- جدولة العمل العمل اليومي وبذل اجلهد.
29- الركون اىل الصلح ومنع احلرب.

30- حفظ حرمة دم املواطن.
31- النهي عن املنة واعجاب املسؤول بنفسه.

32- التجارة والصناعة.
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33- رعاية وجهاء الناس.
34- ادامة العمل اجليد السابق.

35- الدعاء لنفسه وملالك بالتوفيق وعاقبة الشهادة.

أسس  قد  العهد  ان  والفرعية  الرئيسة  املحاور  عىل  اطالعنا  خالل  ومن   لنا  يتّبني 
االنسانية  السامت  االنسان وجعل  معايري حقوق  الدولة ووفق  منهجية  ألدارة شؤون 
الرفيعة هي املعيار االساس يف كل شأن تتناوله  الدولة ؛ ليعزز مفهوم ومنهجية  احلكم 

الرشيد يف اجياد الدولة العادلة.

ثالثًا / العهد وحماكاته ملنهجية احلكم الر�سيد يف ع�سر ثورة املعلومات:
E-Gover-(  يتألف العهد من اربعة حماور رئيسة، وكام ان منهجية احلكم الرشيد
nance(  تتألف من ثالثة حماور رئيسة، وملا فيهام من تشابه كبري بني أصل قديم  ومفهوم 

حديث، يمكن حماكاهتام من خالل األيت :

1( املحاور الرئيسة للعهد :
بينّا سلفَا ان العهد حدد اربعة حماور رئيسية يف منهجية ادارة الدولة،وهي

)أ. استصالح أهلها، ب. جباية خراجها، ت. عامرة بالدها، ث. جهاد عدوها(.

2( منهجية احلكم الرشيد )E-Governance(  يف عرص ثورة املعلومات:
وضحنا يف الفصل الثاين ان منهجية احلكم الرشيد )احلوكمة األلكرتونية( تتألف من  
)أ. عنارص احلكم الرشيد، ب. مستويات احلكم الرشيد، ت. املتطلبات االمنية  للحكم 

الرشيد(.
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الرشيد يف  للعهد  ومنهجية احلكم  الرئيسة  املحاور  بني  ما  اردنا عمل  حماكاة  واذا 
عرص ثورة املعلومات  فنالحظ األيت : 

- حمور )استصالح اهلها( يف العهد  حياكي عنارص احلكم الرشيد واملستوى )حكومي- 
حكومي( ملنهجية  احلكم الرشيد )E-Governance(  يف عرص ثورة املعلومات.

- حموري )جباية خراجها، و عامرة بالدها( يف العهد  حياكي مستويات احلكم الرشيد 
)E-Governance( يف عرص ثورة املعلومات، وهي ثالثة مستويات )حكومي- 

.)G-B( )(، و )حكومي- اعاملG-C( )(، و)حكومي- مواطنG-G()حكومي

E-Gover-(  - حمور )جهاد عدوها( يف العهد  حياكي املتطلبات األمنية للحكم الرشيد
nance( يف عرص ثورة املعلومات.

وكام موضح يف الشكل رقم )23( 
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خمطط ملنهجية احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية( يف  عرص ثورة املعلومات)52(

الشكل رقم )22( خمطط ملنهجية احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية( يف  عرص ثورة املعلومات
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ادناه خمطط يوضح حماكاة املحاور الرئيسة للعهد مع منهجية احلكم الرشيد يف عرص 
ثورة املعلومات. )53(

الشكل رقم )23( يوضح حماكاة املحاور الرئيسة للعهد مع خمطط منهجية احلكم الرشيد 
)احلوكمة االلكرتونية( )54(
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املبحث الثاني 

احملاور الفرعية للعهد

اأواًل/ املحاور الفرعية للعهد والتنمية امل�ستدامة:
تناولنا سلفًا بأن املحاور الفرعية للعهد قد زادت عن الثالثني حمور كام يرى الكثري 
من الباحثني، ويف اعتقادي أن الكثري من هذه املحاور قد تكون يف حمتوى تطبيق منهجية 
احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية(، ولكي نحاكي املحاور الفرعي للعهد مع عرص 
الكثري منها عىل وجه اخلصوص يكون  املحاور ولعل  بأن هذه  نعتقد  املعلومات   ثورة 

ضمن  منظمة التنمية املستدامة والتي تشمل :

أ( األمن الغذائي.

ب( األمن السيايس.

ت( األمن البيئي.

ث( األمن االقتصادي.

ج( األمن الصحي.

ح( األمن الشخص.

خ( األمن االجتامعي.

ولعل الشكل رقم )24( يوضح ذلك : )55( 
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الشكل رقم )24( يوضح منظومة التنمية املستدامة

أن مفهوم التنمية املوسع  ينظر اليه »كعملية لتوسيع حريات البرش«، حيث ينصب 
االهتامم عىل توسيع »قدرة« الناس ليحيوا حياة يثمنوهنا، أو يرغبون يف حتقيقها، حيث 
رفاه  تعريف  يف  الدخل  ملفهوم  كبديل  التحليل  يف  حموريا  دورا  »القدرة«  مفهوم  يلعب 

الناس وفيام يسعون إىل حتقيقه ويف تقييم األداء التنموي عموما.

وبذلك تم الرتكيز عىل مخسة جوانب اعتربت ذات عالقة بعدد من قضايا السياسات 
التنموية التي تتطلب اهتامما خاصا، وتتميز هذه اجلوانب بأن كال منها يساهم يف توسيع 
قدرة الفرد للعيش بحرية، وهي »احلريات السياسية،والتسهيالت االقتصادية، والفرص 
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االجتامعية، وضامنات الشفافية، واألمن الوقائي«.

- احلريات السياسية
بالفرص  املدنية،  احلقوق  ذلك  يف  بام  العريض،  بمعناها  السياسية  احلريات  تعنى 
وحياسبوا  وينتقدوا  ولرياقبوا  مبادئ،  أي  وعىل  سيحكمهم  من  ليقرروا  للناس  املتاحة 
ملختلف  االنضامم  وليقرروا  حرة،  صحافة  خالل  من  آرائهم  عن  وليعربوا  السلطات، 
النظم  يف  املتوفرة  االستحقاقات  عىل  السياسية  احلريات  وتشتمل  السياسية.  األحزاب 
والنقد  واملعارضة  السيايس  السجال  فرص  ذلك  يف  بام  الواسع  بمعناها  الديموقراطية 

وحرية املشاركة السياسية.

- التسهيالت االقتصادية 
 هتتم التسهيالت االقتصادية بالفرص املتاحة لألفراد الستغالل املوارد االقتصادية 
ألغراض االستهالك واإلنتاج والتبادل. وتعتمد االستحقاقات االقتصادية للفرد عىل 
ما يملكه من موارد أو ما هو متاح منها الستخدامه وعىل ظروف التبادل مثل األسعار 
ثروات  زيادة  التنمية  عملية  عىل  فيه  يرتتب  الذي  وللمدى  األسواق.  وعمل  النسبية 

األمم، تنعكس هذه الزيادة يف تعزيز مقابل لالستحقاقات االقتصادية للسكان.

- الفرص االجتامعية :
تتعلق الفرص االجتامعية بالرتتيبات االجتامعية يف املجاالت التي تؤثر يف احلريات 
احلقيقية املتاحة لألفراد ليعيشوا حياة طيبة، كالرتتيبات املتعلقة بالتعليم والصحة. وال 
عىل  لتؤثر  متتد  وإنام  فحسب  لألفراد  اخلاصة  للحياة  اخلدمات  هذه  مثل  أمهية  تقترص 

تفعيل مشاركتهم يف النشاطات االقتصادية والسياسية.
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نالحظ  ومن خالل بيان معنى التنمية املوسعة أن مفهوم التنمية بشكل عام قد استند 
األبواب  التنمية، ويظهر جليًا يف  منظومة  تطبيق  اعتامد   للعهد  يف  الفرعية  املحاور  اىل 
السبعة التي تتناولتها التنمية  من أمن )غذائي، وسيايس وصحي، وبيئي، واقتصادي، 
وشخيص، واجتامعي(  ويف الواقع ان العهد قد خاض يف تفاصيل اكثر شمولية ودقة من 
حيث مراعاة حتى االحاسيس واملشاعر لعامة الناس )املوطنني(  ومراعاهتم، فضاًل عن 
وضع منظومة اخالقية وفكرية ومعرفية ؛ ألختيار األشخاص الذين يعملون يف اخلدمة 
الوزراء والقضاة واملستشارين، واملحافظني...الخ، وحتى كيف يمكن  بدًأ من  العامة  
متابعتهم، والتواصل مع عامة الناس )املواطنني(، وبام يضمن حفظ كرامتهم دون متييز 
باللون أو العرق أو الطائفة أو الدين، وجعل السامت األنسانية هي املعيار األساس يف 

ادارة شؤون الدولة.

ثانيًا / قراءة العهد يف ظل احلكم الر�سيد )احلوكمة االألكرتونية( :
تناولنا فيام تقدم العهد وقراءة بعض الباحثني والكتاب له، وما اشاروا به من مميزات 
قد استفاد منها ووظفها أناس ال يدينون بالديانة األسالمية، وجعلوا من العهد منهاج 
ما  عىل  فيه  يعتمدون  معارص  بأسلوب  املنهاج  هذا  وطرحوا  بالدهم،  شؤون  ألدارة 
توصلوا اليه من تكنولوجيا، ويسوقوه الينا عىل أنه منهاج التطور واالدارة السليمة من 
خالل استثامر الوقت والطاقة  والعمل وفق حقوق األنسان  ليطرحوا مفهوم ملنهجية 
السالم( وطبقها يف  )عليه  ايب طالب   بن  املؤمنني عيل  أمري  تناوهلا  التي  الرشيد  احلكم 
الكوفة ايام خالفته )36هـ - 40 هـ(، وفصلها وأوىص هبا  ملالك األشرت )ريض اهلل عنه( 
الباحث أن يوضح استناد منهجية  به  املتواضع ارد  البحث  عام )37 هـ(، لذا فأن هذا 
احلكم الرشيد )احلوكمة األلكرتونية(  اىل منهاج احلكم الرشيد يف العهد، وكيف متّكن 
ان  من  األلكرتونية   احلوكمة  منهجية  مع  وحماكاته  العهد   قراءة  خالل   من  الباحث 
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يطّور  هذه املنهجية ووفق ما توصل اليه العلم ألعتامد منهجية احلكم الرشيد )احلوكمة 
الدولة  ادارة مؤسسات  اكثر دقة وواقعية ألعتامدها وتطبيقها يف  األلكرتونية( وبشكل 
كافة، ويمكن بيان ذلك من خالل الشكل رقم)25( حيث نؤكد عىل رضورة  مراعاة 
تطبيق منظمومة التنمية املستدامة يف كل حمور من حماور منهجية احلكم الرشيد يف عرص 

ثورة املعلومات  )احلوكمة األلكرتونية(.
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  )56(

الشكل رقم )25( يوضح  منهجية احلكم الرشيد )احلوكمة االلكرتونية( املعززة يالتنمية 
املستدامة
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الفصل الرابع

املبحث األول

األستنتاجات 

 تو�سل الباحث اىل جمموعة من اال�ستنتاجات التي ميكن ايجاز ابرزها 
كما ياأتي :

1- أن منهجية احلكم الرشيد التي جاء هبا الدين األسالمي، قد ظهرت وجتّلت يف عهد 
األمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك األشرت )ريض اهلل عنه(.

2- أن منح  أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( العهد ملالك األشرت )ريض اهلل 
عنه( يدل عىل أن األمري )عليه السالم( كان عىل يقني من وعي واردة مالك األشرت 
يف تطبيق العهد، وهذا ما يفرس تسأل البعض عن سبب اختيار مالك األشرت )ريض 

اهلل عنه( عمن سواه.

البالد   ؛  ألدارة شؤون  املعلومات  ثورة  الرشيد يف عرص  احلكم  منهجية  اعتامد  أن   -3
يتطلب بالدرجة األساس وجود وعيًا وأرادًة سياسية ألعتامده وتطبيقه.

4- أن العهد قد تضمن أربعة حماور رئيسة ألعتامد منهجية احلكم الرشيد  وهي تتطابق 
مع منهجية احلكم الرشيد يف عرص ثورة املعلومات )احلوكمة األلكرتونية(.

حتتذي  نرباسًا  اعتربته  حد  اىل  العهد  واستثمرت  وظفت  قد  الدولية  املنظامت  أن   -5
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بحذوه، وتستنري به، لتأسس منهجية احلكم الرشيد.

6- أن هذه املنهجية مل تطبق ومل ترى النور االّ يف فرتة حكم األمام عيل  )عليه السالم( 
)36 هـ  -  37 هـ(.

طبقت   قد  الغربية  البلدان  يف  املتطورة  الديمقراطية  باألنظمة  اليوم  يسمى  ما  أن   -7
حمطات  هي  اليوم   نرى  كام  ٌلتصبح   العهد  تضمنها  قد  مفاهيم  عىل  واعتمدت 

ألمنيات الشباب للعيش فيها والتنعم بأنظمتها.

8- أن فقرات العهد كانت أكثر شمولية ودقًة وتفصياًل مما وصلت اليه منهجية احلكم 
الرشيد يف عرص ثورة املعلومات )احلوكمة األلكرتونية(.

9- أن شمولية العهد جعلت الباحث يعتقد برضورة تضمني منظمومة التنمية املستدامة 
يف منهجية احلكم الرشيد )احلوكمة األلكرتونية( لتكوين منهجية أكثر دقة وواقعية 

سعيًا ألقامة احلكم الرشيد يف عرص ثورة املعلومات.

10- أن العهد مل يرتك شاردة وال واردة ختص ادارة الدولة وشؤوهنا حاكاًم وحمكومني.

11- أن كل من يسعى ألدارة شؤون الدولة عليه أن جيعل من العهد منهجه يف تطبيق 
براجمه ويراقب تطبيقها وفق مؤرشات وحمددات العهد ؛ كي ينشأ أنموذجًا للحكم 

الرشيد. 

12- أن اعتامد منهجية العهد  وتطبيقها يف ادارة شؤون الدولة متّكن من القضاء عىل كل 
ظواهر الفساد يف املؤسسات  كافة، وتوجد بيئة مؤاتية للتعايش السلمي وفق معايري 

السامت األنسانية الرفيعة.

رسائلهم  يف  التأرخيي  الوثائق  لتناول  العليا  الدراسات  طلبة  حث  رضورة   -13
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وأطارحيهم مثل العهد وغريه ودراستها بشكل معارص، من اجل فهم وحماكاة هذه 
تناوهلا بشكل رسد  ان جيِر  للمستقبل، ال  به  للزمن احلارض وما يسترشف  الوثائق 

تأرخيي.

داعمة ومؤاتية  بيئة  اجياد   اجل  السعي من  علينا  يرتب  العهد  فهمنا ملضمون  أن   -14
لتطبيق منهجية احلكم الرشيد ووفق احلوكمة األلكرتونية التي تتطابق مع منهجية 

العهد وحتاكي عرص ثورة املعلومات.
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املبحث الثاني

التوصيات

يمكن اجياز أبرز هذه التوصيات كام يأيت :

؛  ألدارة  املعلومات  ثورة  الرشيد يف عرص  احلكم  منهجية  الباحث ألعتامد  1- يويص 
شؤون البالد ويف مجيع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية. 

2- رضورة السعي ألجياد عنارص قدرة متّكن من نرش الوعي واألرادة السياسية ألعتامد 
منهجية احلكم الرشيد يف ادارة شؤون الدولة.

3- رضورة تناول ودراسة سياسة الرسول األعظم )صل اهلل عليه واله وسلم( وأهل بيته 
اآلطهار يف ادارة شؤون البالد والعباد، وبطرق حتاكي الواقع وتسترشف املستقبل.

4- توظيف العهد أو اجزاء منه لالستفادة يف ادارة شؤون املؤسسات كافة.

5- السعي ألجياد أنموذج يعتمد العهد كمنهاج يف تطبيق احلكم الرشيد            )احلوكمة 
األلكرتونية( ولعل أمانات العتبات املقدسة هي األّوىل لتكن أنموذجًا.

6- السعي لالبتعاد عن الشخصنة والعمل لطرح منهجية احلكم الرشيد للعهد كتطبيقات 
تّدل عىل معدن مؤسسيها واملطالبني هبا.  

األلكرتونية(،  )احلوكمة  الرشيد  احلكم  ملنهجية  الدولة  مؤسسات  اعتامد  رضورة   -7
والتي جرى التعديل عليها، وتكاملها  من قبل الباحث بعد دراسة العهد.

8- يويص الباحث برضور التنسق مع اجلامعات ؛ لغرض حث طلبة الدراسات العليا 
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عىل تناول العهد أو اجزاء منه يف رسائهم وأطارحيهم.

9- التنسق مع وزارة الرتبية لغرض تناول اجزاء من العهد يف مناهجهم الدراسية.

10- جعل العهد معيارًا للنزاهة ومعالج لظواهر الفساد يف البالد.

11- السعي بوسائل خمتلف من اجل األيامن برضورة التعايش السلمي واحرتام األخر 
متهيدًا لبيئة احلكم الرشيد.

البلدان األخرى عىل أساسس منهجية العهد يف تقبل األخر واجياد  12- التواصل مع 
أنموذج للحكم رشيد يف التعامالت الدولية.    
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 مقدمة:

أن مبادئ ومفاهيم اإلدارة وفق املنهج القرآين مثلت ثقافة شؤون احلياة اليومية من 
العمل  أداء  والتنظيم ودرجة  املسؤولية واملسائلة واملحاسبة والرقابة والتخطيط  خالل 
وإتقانه قبل أن تنطلق الشعارات يف العرص احلايل وهذا دليل عىل أن منهج القرآين منهج 
رباين جاء كاماًل شاماًل لكافة جماالت العمل دون ختصيص أو حتديد. حيث يتميز املنهج 
القرآين بخصائص ال تتميز هبا املناهج األخرى، مما جعله أفضل املناهج فهو منهج رباين 
يسعى إىل تكوين اإلنسان الصالح. واإلسالم هو دين الفطرة. فهو هيتم بجميع جوانب 
اإلنسان اجلسمية والروحية و العقلية ونشاطه االجتامعي و االقتصادي و السيايس و غري 
ذلك من األنشطة، ويشمل دنيا اإلنسان و آخرته، بل ويشمل النية هبا ولو مل يفعل،  ومن 

هنا فهو أشمل منهج عرفته البرشية.

لقد أكد االمام عيل )عليه السالم( يف عهده لألشرت عىل مجلة من القواعد والقوانني 
التي ُتدار وحُتكم من خالهلا الدولة، وُتراعى شؤون الرعية،فحينام توجه مالك الدارة 
القواعد والرشوط، وبام يوفر  شؤون مرص كان مزودًا بدستور حكم ناضج ومكتمل  
العدل واملساواة وحيفظ كرامة االنسان وحقوقه، ويؤكد عىل عامرة البالد وإستصالحها، 
واالبتعاد عن الطمع وحب الشهوات، وااللتزام بالذكر احلسن، والعمل الصالح. كام 
أكد العهد عىل الرمحة بالرعية واللطف هبم، وعدم ظلم اآلخرين. وقد نال هذا العهد 
من االهتامم والدراسة والتمحيص والتفسري والرشح والبيان ما مل ينله نص آخر مماثل له 
يف التوجه عىل مر العصور، وقد ُترجم إىل كثري من لغات العامل، ويف بعض اللغات ُترجم 
ورشح مرارًا وتكرارًا، وهذا دليل عىل قيمة املعاين االنسانية العظيمة التي حيتوهيا هذا 
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العهد، وتناوله خمتلف شؤون احلياة أوالً، وواجبات احلاكم واحلكومة ثانيًا.)1(. فقد أراد 
أمري املؤمنني عيل )عليه السالم(، أن يكون خطابًا موجهًا جلميع حكام املسلمني، وغري 
املسلمني من خالل شخص واحد أراده أن يكون حاكاًم عىل مرص، وهو مالك األشرت، 

الصديق الصدوق لإلمام عيل )عليه السالم(.

النحو  البحث من مقدمة وأربعة مباحث وعىل  تقدم تكونت هيكلية  ما  ويف ضوء 
االيت:-

املبحث األول: املنهجية العلمية للبحث.
املبحث الثاين: مفهوم ومبادئ اإلدارة من منظور الفكر الغريب.

املبحث الثالث: مبادئ اإلدارة وفق املنهج القرآين.
املبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات.
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املبحث األول
املنهجية العلمية للبحث

اواًل:- م�سكلة واأهمية البحث: 
إنَّ موضوع اإلدارة اإلسالمية من املواضيع اهلامة وتكتسب أمهيتها من كوهنا مرتبطة 
بحياة البرش وتنظيم شؤون حياهتم يف الدنيا واآلخرة. ومهام تطورت األساليب اإلدارية 
العديد من  البرش املحدودة. حيث اكدت  تتجاوز إمكانات وقدرات  املعارصة فهي ال 
الدراسات السابقة عىل ان دراسة الفكر اإلداري وفق املنهج القرآين مل حيظ بعد باالهتامم 
الكايف حسب علم الباحث يف حني إن املتأمل جيد أن هذا املنهج متكامل وشامل، كام إن 
هذه الدراسة حماولة لتقديم مالمح املنهج القرآين لتحديد منهجيات العمل واإلدارة يف 
ويقطع  والعمل  احلياة  وبمنهجها يف  بنفسها  ثقتها  لألمة  والذي حيفظ  املجاالت،  شتى 

الطريق عىل محالت التشكيك يف قدرة األمة عىل البقاء والريادة. 

ثانيًا:- الهدف من البحث: 
هيدف هذا البحث إىل استعراض أحد اجلوانب اإلدارية املهمة وهو مبادئ اإلدارة 
وفق املنهج القرآين- منهج االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( نموذجًا ممثاًل برسالته 

ملالك األشرت)ريض اهلل عنه( حني واله مرص.

 ولتحقيق هذا اهلدف الرئيس سيتم السعي لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية:-

1- استثارة مهم املسلمني برضورة العودة هلذا األصل العظيم يف اإلدارة اإلسالمية وبيان 
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أن عطاءه متجدد.

2- نرش الوعي اإلسالمي عن ذلك اجلانب من اإلدارة وحماولة االستفادة منه عىل مجيع 
املستويات.

3- تقديم بديل لإلدارة ليحل حمل املنهج الغريب، وذلك عن طريق بيان أمهية اجلانب 
العقائدي يف اإلدارة اإلسالمية.

4- اإلسهام يف إثراء املكتبات بدراسة علمية يف جمال اإلدارة.

رابعًا:- منهج البحث: 
تقتيض سالمة الوصول إىل نتائج إجيابية للبحث، أن يتبع املنهج الوصفي، من خالل 
العربية  والدراسات  العلمية  والرسائل  والدوريات  واملقاالت  الكتب  عىل  االطالع 

اإلسالمية واألجنبية.

خام�سًا:- حدود البحث:
 يلتزم الباحث بتوضيح أهم وابرز مبادئ اإلدارة وفق املنهج القرآين- منهج االمام 
عيل بن ايب طالب )عليه السالم( نموذجًا ممثاًل برسالته ملالك األشرت)ريض اهلل عنه( حني 

واله مرص.
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املبحث الثاني
مفهوم  ومبادئ اإلدارة من منظور الفكر الغربي

منذ أن خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ووهبُه نعمة العقل والتفكري والتدبر والتحليل 
واكتشاف احلقائق كلفُه بإدارة األرض وعامرهتا وخالفتها، وال خيفى عىل أحد أن العامرة 
رأس  التقنيات،  الطبيعية،  )املوارد  مكملة  إنتاجية  عوامل  إىل  حتتاج  واخلالفة  واإلدارة 
املال، موارد برشية( للوصول إىل خمرجات تلك الفعاليات وما يرتتب عليها من أثار عىل 
خمتلف األزمنة والعصور. لقد تبني لإلدارة احلديثة بعد دراسة معمقة حول أمهية عنارص 
اإلنتاج وحتديد أولوياهتا أن توفر موارد مادية، طبيعية، تقنية، معلوماتية... ال يمكن أن 
تصل إىل املصدر احلقيقي لتكوين القدرات التنافسية املستمرة أن مل يتوفر فيها عنرصين 
رئيسيني مها موارد برشية خمتارة بدقة ومعدة وفق أسس مهنية وعلمية، وقيادات مؤثرة 
مطلعة عىل أنامط وقوانني وأنظمة العمل. اذ أن مسامهة القيادات اإلدارية يف خلق أجواء 
العمل اجلامعي بني العاملني وخمتلف اإلدارات والفروع، ونرش الوعي التنظيمي الداعي 
للمشاركة وتناقل األفكار وإنشاء أنظمة لالتصال بني خمتلف املستويات تتميز بالسهولة 
واألنسابية يف حركتها تركت بصمة واضحة يف التقدم احلاصل يف خمتلف املجاالت التي 

نشهدها اليوم. )2(.

- مفهوم االإدارة:
)لكي  أي   )To Serve( بمعنى  التيني   )Administration( إدارة  كلمة  أصل 
خيدم( واإلدارة بذلك تعني »اخلدمة« عىل أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم عىل خدمة 
اآلخرين. ويف ظل االهتامم الذي حظيت به اإلدارة إال أن تعريفاهتا التي قدمها العلامء 
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فكل  اإلنسانية،  العلوم  مصطلحات  من  كثري  شأن  ذلك  يف  شأهنا  تباينت،  قد  والرواد 
منهم قد تأثر بمدخل معني. وقد عرفها:- 

1- النمر بأهنا: » النشاط املوجه نحو التعاون املثمر والتنسيق الفّعال بني اجلهود البرشية 
املختلفة العاملة من أجل حتقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءة«)3(. 

2- الصباب بأهنا: »عملية توجيه اجلهود البرشية بشكل منظم لتحقيق أهداف معينة«.
 .)4(

3- مصطفى والنابة بأهنا: عملية تنظيم تتكامل فيها اجلهود لتنظيم املوارد البرشية واملادية 
نحو هدف مشرتك. )5(.

4- اجلضعي باهنا:«عملية اجتامعية مستمرة تسعى إىل استثامر القوى البرشية واإلمكانات 
املادية من أجل حتقيق أهداف مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة«، )6(.

- االإدارة هل هي علم اأم فن؟
علمية  وأصوالً  وقواعد  مبادئ  هلا  ألن  علم  فهي  والفن،  العلم  من  مزيج  اإلدارة 
نظرياهتا  استكشاف  يف  العلمي  البحث  مناهج  توظيف  عىل  وتقوم  عليها،  متعارفًا 
وفحصها، ويف الوقت ذاته هي فن ألهنا تعتمد عىل القدرات اإلبداعية واملهارات، فإن 

الفصل يف هذا املوضوع هو القول إن اإلدارة هي فن استخدام العلم. )7(.

ومن هذا التعريف ُيمكن استخالص العنارص التالية:-

- أن اإلدارة عملية تتضمن وظائف عدة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

- أهنا اجتامعية فهي ال تنشأ من فراغ، بل تنشأ داخل جمموعة منتظمة من األفراد وتأخذ 
يف احلسبان مشاعرهم واحتياجاهتم وتطلعاهتم.
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- أهنا وسيلة وليست غاية فهي وسيلة تنشد حتقيق أهداف مرسومة.

- أهنا تعتمد عىل استثامر القوى البرشية واإلمكانات املادية املتاحة.

- أهنا تسعى إىل حتقيق األهداف بدرجة عالية من الكفاءة.

- عالقة االإدارة باأخالقيات املهنة
املهم يف التعريفات اإلدارية الوصول إىل اإلنتاج املادي  بغض النظر عن الوسائل، 
وهنا تتميز اإلدارة اإلسالمية حني تنظر إىل اإلنتاج عىل أنه وسيلة لعبادة اهلل، جيب أن ال 
يتعارض مع اهلدف والغاية  ويكون منضبطًا برشوطها.  لتوضيح العالقة بني اإلنتاجية 
القرن  منتصف  يف  سميث  آدم  اإلنجليزي  االقتصاد  عامل  أجرى  العامل  ووضع  اجليدة 
الثامن عرش امليالدي دراسة عن أسباب ازدهار وتدهور ثروات األمم، فالحظ يف كتابه 
الوثيق بني جودة اإلنتاج وغزارته، واالرتباط بني عدم جودته  )ثروة األمم( االرتباط 
اإللزام  حالتي  بني  العاملني  وضع  إىل  يعود  التفاوت  سبب  أن  إىل  وتوصل  وضآلته، 
وااللتزام، فالذي يعمل بأخالقيات املهنة بدافع االلتزام يكون دقيق اإلنتاج وغزيره، أما 

الذي يعمل بدافع اإللزام فهو ركيك اإلنتاج وضئيله. )8(.

- مبادئ االإدارة الرئي�سة عند تايلور )9( :-
1- حتديد نوع وكمية العمل املطلوب أداؤه من كل فرد )وهو ما يطلق عليه اليوم حتديد 
االختصاصات واملسؤوليات( بناء عىل دراسة علمية وليس عىل جمرد التخمني من 

جانب اإلدارة.  

2- االختيار العلمي للشخص الذي يناسب الوظيفة املسنودة إليه.

3- اقتناع كل من هيئة اإلدارة والعاملني بعدالة التنظيم اإلداري واحرتام مبادئه. 
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للعامل  ويرتك  التخطيط  بمهمة  اإلدارة  فتختص  واملسؤوليات؛  الواجبات  تقسيم   -4
مهمة التنفيذ. 

- مبادئ االإدارة الرئي�سة عند هرني فايول )1( :- 
العاملني يف  التعاون: إن روح االحتاد واالنسجام بني األفراد  او  1- مبدأ روح االحتاد 
املنشأة تعترب قوة هلا، وبذلك وجب أن تبذل اجلهود لتدعيمها. )إن بث الفرقة بني 
نفس  بني  الفرقة  بث  بينام  باملهارة،  يتصف  عماًل  يعترب  إلضعافهم  األعداء  قوى 

الفريق الذي ينتمى إليه الشخص يعرب إثاًم كبريًا(.

2- مبدأ خضوع املصالح الفردية للمصلحة العامة: أن الفرد يعمل لصالح املجتمع، إذ 
أن املجتمع أهم من الفرد. ويتطلب هذا املبدأ تغليب مصلحة املنشأة عىل مصلحة 

أحد موظفيها.

ما  بأعىل  وظائفهم  أداء  عىل  املوظفني  أو  العاملة  القوى  تشجيع  إن  املساواة:  مبدأ   -3
يتطلب  ورئيسهم  لعملهم  واإلخالص  بالوالء  وإحساسهم  وقدراهتم  طاقاهتم  يف 

رضورة اتباع مبدأ املساواة.

4- مبدأ مكافأة األفراد: يقول هنري فايول يف كتابة )اإلدارة العامة والصناعية( إن دفع 
األجور أو املرتبات بطريقة عادلة تؤثر تأثريًا ملحوظًا عىل تقدم املنشأة. 

5- مبدأ املسؤولية والسلطة: السلطة هي ممارسة حق خيول لصاحبه إصدار أوامر ويكون 
عىل مرؤوسيه الطاعة.

6- مبدأ النظام والطاعة: ترجع أمهية النظام إىل قدرته عىل توفري حسن سري العمل يف 
املنشأة، والنظام يعني إطاعة األوامر وتنفيذها وتنفيذ ما اختذ من قرارات.

7- مبدأ وحدة األمر: جيب أال يتلقى املوظف تعليامته إال من رئيس واحد فقط، وهو 
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رئيسه املبارش، إذ أن عدم احرتام هذا املبدأ ينتج عنه االستهانة بالسلطة واإلخالل 
بالنظام.

واحد،  هدف  لتحقيق  واحدة  وخطة  واحدًا  رئيسًا  يعني  التوجيه:  وحدة  مبدأ   -8
وهذا املبدأ ال يتعارض مع مبدأ وحدة األمر؛ وذلك ألن وحدة األمر متارس عىل 

األشخاص فقط.

9- مبدأ تدرج السلطة: ينبغي رضورة توضيح تسلسل الرئاسات من أعىل املستويات 
إىل أدناها وتوضيح نطاق اإلرشاف. 

10- مبدأ الرتتيب: ترتيب األشياء واألفراد، فهو يقول فيام يتعلق برتتيب األشياء )إن 
كل يشء جيب أن يكون له مكان، وأن يوضع كل يشء يف مكانه اخلاص، ويستهدف 

ذلك أن يوضع كل موظف يف املكان املناسب له(. 

11- مبدأ استقرار املوظفني: يتطلب املوظف اجلديد بعض الوقت لالعتياد عىل عمله 
اجلديد حتى يتمكن من أدائه بنجاح، وهذا يضمن استمرار املوظف يف العمل فيه 

بعد التدريب. 
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املبحث الثالث
مبادئ اإلدارة وفق املنهج القرآني

ان الرسول االكرم )صىل اهلل عليه }واله{ وسلم( هو الذي وضع اللبنة األوىل للتنظيم 
التي  الفرتة  كانت  فقد  املدينة،  اىل  مكة  من  اهلجرة  بعد  اإلسالمية،  الدولة  يف  اإلداري 
مكثها رسول اهلل )صىل اهلل عليه }وآله{ وسلم( بمكة فرتة لتأسيس العقيدة اإلسالمية، 
وملا هاجر النبي )صىل اهلل عليه }وآله{ وسلم( إىل املدينة، بدأ تأسيس الدولة، ووجدت 
األحكام التي تنظم فوىض املجتمع فرشعت األحكام التي تنظم عالقات أفراد املسلمني 
األحكام   وبجانب  احلرب،  وحالة  السلم  حالة  يف  بغريهم  وعالقتهم  ببعض،  بعضهم 
التي تبني العبادات، وجدت أحكام املعامالت من بيع وجتارة ورهن وغريها، وأحكام 
اإلسالمية  فالدولة  والقضاء،  والوصايا،  واملواريث،  والعقوبات،  والعنائم  احلرب، 
يبلغ عن  }واله{ وسلم( بجانب كونه رسوالً  تكونت بعد هجرة النبي )صىل اهلل عليه 
ربه كان رئيسًا للدولة، فقد كان للرسول سلطة التنفيذ، كام كان له ايضًا سلطة القضاء، 

فتوىل القضاء بنفسه، ووىل غريه.)11(.

إذ إن املنهج اإلسالمي يقدم مفهوما لإلدارة يتصف بالشمولية واإلطالق بعيدا عن 
الفكر اإلداري  إن كلمة  املجرد لإلدارة،  املفهوم  التعامل مع  إزاء  املعريف يف  االنحصار 
التي  والنظريات  املبادىء  و  اآلراء   « تعني  اهلادي  عبد  محدي  د.  عرفها  كام  اإلسالمي 
إسالميا  فكرا  ويعتب  واألزمنة،  العصور  اإلدارة، ودراسة وممارسة عب  سادت حقل 
القرآن  توجيهات  إىل  باالستناد  وذلك  والنظريات  واملبادىء  اآلراء  هذه  من  يصدر  ما 

الكريم والسنة النبوية املطهرة «. )12(. 
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- تعريف االإدارة لغة
 وردت عدة تعريفات لإلدارة يف معاجم اللُّغة، إذ جاء تعريفها يف “ لسان العرب” 
يف مادة )دّور(: من دار اليشء دورانا، وأداره عن األمر. ويقال: أدرت فالنًا عن األمر 
إذا حاولت إلزامه إياه وأدرته عن األمر إذا طلب منه. )13(. ويقال:«أدار الوزير العمل: 

أرشف عليه«. )14(. 

- تعريف االإدارة يف االإ�سالم: 
موظفيه  مع  الراعي  به  يقوم  مرشوط  مجاعي  نشاط  بأهنا:    )15( املزجاجي  عرفها   -1
العاملني يف مجيع األجهزة احلكومية من خالل تقديم سلعة مرشوعة إىل اجلمهور 
بال متييز، شعورًا منهم بأمانة اإلدارة أثناء ممارساهتم اإلدارية وفقًا ألنظمة وتعليامت 
توفري  أجل  من  مباحة  عامة  أهداف  لتحقيق  سعيًا  اإلسالمية،  الرشيعة  مصدرها 

األمن والرخاء والنامء للبالد والعباد.

2- عرفها املطريي )16(  بأهنا: اإلدارة التي يتحىل أفرادها بالسلوك اإلسالمي عند أدائهم 
ألعامهلم، ويقومون بواجباهتم الوظيفية بجميع مستوياهتا وفقًا للرشيعة اإلسالمية

- النظام االإداري يف االإ�سالم:
جهود  لتنظيم  والترشيعات  األحكام  جمموعة  هو  اإلسالم  يف  اإلداري  النظام  أن 
البرش مجاعيا وفرديا وتوجيههم وجهة هادفة لتحقيق مصاحلهم، وسد حاجاهتم الدنيوية 
واألخروية وحفزهم هبا إىل فعل اخلري والبعد عن الرش ومنع اإلفساد يف األرض. )17(. 
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- النظرية االإ�سالمية: 
بإعداد  املرتبطة  واألهداف  والقيم  واألحكام  واألفكار  املفاهيم  من  جمموعة  أهنا 
وأساليب  ومناهجها  أسسها  من  اعتبارا  اإلسالمية  األصول  حسب  املسلم  اإلنسان 

حتقيقها وتنفيذها. وترتكز النظرية اإلسالمية عىل النقاط التالية )18( :- 

1-مستمدة يف أساسها من القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة. 

2- تتصف بالشمولية.

3-تشتمل عىل املعرفة واألساليب والوسائل واإلدارة، وهي هبذا ختتلف عن النظريات 
األخرى.

4-تعمل عىل توجيه السلوك اإلنساين وقيمه. 

5-تعتمد عىل التفاعل ما بني النظرية واملامرسة العملية، فاإلسالم دين عمل وجهاد. 

- مقارنة بني مفهوم االإدارة العامة املعا�سرة واالإدارة االإ�سالمية:
العامة اإلسالمية من خالل  املعارصة واإلدارة  العامة  اإلدارة  إىل مفهوم  الناظر  ان 
ام من األساليب والنظم واملناشط اإلدارية التي  التعريفات السابقة جيدمها يتفقان يف أهنَّ
العام  الصالح  حتقيق  إىل  أساسية  بصفة  هتدف  والتي  الدولة،  وأجهزة  منظامت  تؤدهيا 
واملنفعة العامة يف املجتمع من خالل استغالل املوارد املتاحة يف البيئة املعينة خالل فرتة 
بينها يف بعض اجلوانب األساسية،  التاميز واضح والفرق  أنَّ  زمنية حمددة. ولكن نجد 
فنجد أنَّ اإلدارة العامة اإلسالمية حمورها األساس العقيدة واإليامن وهبام يتجاوز الفرد 
احلياة كلها هلل،  الذي جيعل  الرباين  التكليف  إىل سعة  الدنيوية  الشخصية  املنافع  املسلم 

وأنَّ غاية خلق اإلنسان هو العبادة واخلالفة يف األرض حتقيقًا لقوله تعاىل:﴿ َوما َخلَْقُت 
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نَْس إاِّل ِلَْعُبُدوِن﴾. )19(. ّن َواْلِ اْلِ

ا الفكر اإلداري الغريب فهو يعالج املشكلة اإلدارية يف إطار نظريات ذات نظرة   أمَّ
ز بصفة أساسية  جزئية غري شاملة ال تضع اعتبارًا وال حيزًا ملا وراء املادة واملنفعة، بل تركِّ
عىل املنافع الشخصية أو اجلامعية أو املنافع املشرتكة يف إطار العالقات بني الدول دون 
ق عىل اإلدارة  أدنى نظرة للدين والعقائد. )20(. حيث أنَّ اإلدارة العامة اإلسالمية تتفوَّ

العامة املعارصة باآليت )21( :- 

1- اإلدارة العامة اإلسالمية تسعى بصفة أساسية خلدمة األهداف املرشوعة من خالل 
مناشطها اخلدمية والسلعية املباحة حيكمها يف ذلك اإليامن والعقيدة الربانية.

إيامنية  قيمة  عىل  أنه  أساس  عىل  عمله  اإلسالمية  اإلدارة  يف  العمل  املكلَّف  يؤدِّي   -2
أساس  عىل  يتم  اإلسالمية  اإلدارة  يف  التعامل  إن  كام  للعبادة.  خالهلا  من  يسعى 

األخوة اإلسالمية واملساواة واحرتام إنسانية العامل ونوع العمل. 

- املنهج االإداري االإ�سالمي:
1- استمدت احلضارة اإلسالمية أسسها اإلدارية من القرآن الكريم والسنة النبوية وهنج 

أهل البيت عليهم السالم.   
2- تضمنت الكثري من األفكار واملفاهيم اإلدارية عالية املستوى للتطبيق يف كل مكان 

وزمان. 
3- ينظر إىل اإلنسان عىل أنه كائن اجتامعي حيتاج لالحرتام والتقدير والرضا كام حيتاج 

ألجرته.
4- عرفت الدولة اإلسالمية نظامي املركزية والالمركزية يف اإلدارة، وتفويض السلطة 

واملسؤولية، وتقسيم العمل.
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- املبــادئ االإداريــة التــي اأكــد عليهــا امــري املوؤمنــني االمــام علــي بــن ابــي 
:) ال�ســالم  طالب)عليــه 

استلم اإلمام عيل )عليه السالم( اخلالفة يف )25( ذي احلجة عام )35 هـ(، فوجد 
األوضاع مرتّدية بشكل عام، وعىل أثر ذلك وضع خّطة إصالحية شاملة، رّكز فيها عىل 
شؤون اإلدارة، واالقتصاد، واحلكم، ويف ما ييل بعض املبادئ اإلدارية التي أكد عليها 

)عليه السالم( يف رسالته)22(* إىل مالك األشرت)ريض اهلل عنه( عندما واله مرص:- 

أول يشء أوىص أمري املؤمنني )عليه السالم( به  اوالً:- مبداء العالقات اإلنسانية: 
مالكًا األشرت، الذي عّينه واليًا له عىل مرص، أن يكون حمبًَّا للرعية، حمرتمًا ملشاعر الناس 
من أي فئة كانوا، سواء كانوا مسلمني أم من أهل األديان األخرى. وال خيفى أن يف ذلك 
تثبيتًا إلنسانية اإلسالم واحرتامه ملشاعر الناس، وتقوية لبنية النظام واحلكومة. إذ قال 
ِعيَِّة، َواْلـَمَحبََّة هَلُْم، َواللُّْطَف هِبِْم، َوالَ َتُكوَننَّ  مْحََة لِلرَّ )عليه السالم(:» َوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ
َلَك  َنظِرٌي  َوإّما  يِن،  الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  ا  إِمَّ ِصنَْفاِن:  ُْم  َفإهِنَّ َأْكَلُهْم،  َتْغَتنُِم  َضاِريًا  َسُبعًا  َعَلْيِهْم 
َواخْلََطَا،  اَلَعْمِد  يِف  َأْيِدهيِْم  َعىَل  ُيْؤَتى  اْلِعَلُل،  هَلُُم  َوَتْعِرُض  َلُل،  الزَّ ِمنُْهُم  َيْفُرُط  اخْلَْلِق،  يِف 

ِذي حُتِبُّ َأْن ُيْعطَِيَك اهللُ ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه«. َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثَل الَّ

الزهو  عن  واالبتعاد  للحق  واإلذعان  اخلضوع  به  ويقصد  التواضع:  مبدأ  ثانيًا:- 
واإلعجاب بالنفس وهذه صفة الزمة لكل إنسان يقدر نفسه حق قدرها ويريد هلا اخلري، 
وقيل يف تعريف التواضع:)هو ضبط النفس عن الكرب والعجب والغرور ومعرفة النفس 

رِْض 
َ
قدرها(، ويقول تعاىل:﴿ تِلَْك ادّلاُر اْلِخَرةُ َنَْعلَُها لِّلِيَن اَل يُرِيُدوَن ُعلُّواً ِف اأْل

َواَل فََساداً ﴾. )23(. 

اَك َواالْْعَجاَب بِنَْفِسَك،  يقول االمام )عليه السالم( ملالك األشرت)ريض اهلل عنه(:» إِيَّ
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َنْفِسِه،  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص  َأْوَثِق  ِمْن  ذلَِك  َفإِنَّ  االْْطَراِء،  َوُحبَّ  ِمنَْها،  ُيْعِجُبَك  باَِم  َوالثَِّقَة 
لِـَيْمَحَق َما َيُكوُن ِمْن إِْحَساِن اْلـُمْحِسننَِي.« 

ويقول ايضًا)عليه السالم( يف بعض رسائله إىل عاّمله: »واخفْض للرعّية جناحك، 
واإلشارة  والنظرة،  اللحظة  يف  بينهم  وآِس  جنابك،  هلم  وَألِْن  وجهك،  هلم  وابسط 

والتحية، حتى ال يطمع العظامء يف حيفك، وال ييأس الضعفاء من عدلك«.

ّيَها الّاُس إِنّا َخلَْقَناُكم 
َ
ثالثًا:- مبداء املساواة : قال تعاىل يف كتابه الكريم:﴿ يَا أ

تَْقاُكْم 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد الّلِ أ

َ
نَثٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِّن أ

ُ
ّمِن َذَكٍر َوأ

إِّن الّلَ َعلِيٌم َخبرِي﴾ٌ. )24( .وقال رسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:« ألفرق بني عريب 
وأل اعجمي وأل ابيض وأل اسود األ بالتقوى«. حيث حرصت السنة النبوية- باعتبارها 
أصال من أصول اإلسالم عىل املساواة بني الناس يف القيمة البرشية، وعدها من األمور 

األساسية.

وقد ألزم اإلمام )عليه السالم( ُعاّمله َوُوالته بتطبيق املساواة بني الناس عىل اختالف 
قومّياهتم وأدياهنم.  وجتّسدت فيام يأيت :-

أ - املساواة يف احلقوق والواجبات.

ب - املساواة يف العطاء.

عنه(  اهلل  األشرت)ريض  ملالك  السالم(  )عليه  حدد  وقدد  القانون.  أمام  املساواة   - ج 
مِمَّْن الَ  َنْفِسَك،  َأْفَضَل َرِعيَّتَِك يِف  َبنْيَ النَّاِس  رشوط احلاكم العادل:» اْخرَتْ لِْلُحْكِم 
اْلَفْيِء  ِمَن  حَيْرَصُ َوالَ  ِة،  لَّ الزَّ يِف  َيَتامَدى  َوالَ  اخْلُُصوُم،  ُكُه  مُتَحِّ َوالَ  االُْموُر،  بِِه  َتِضيُق 
ُف َنْفُسُه َعىَل َطَمع، َوالَ َيْكَتِفي بَِأْدَنى َفْهم ُدوَن َأقَصاُه،  إىَِل احْلَقِّ إَذا َعَرَفُه، َوالَ ُترْشِ
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ُهْم  مًا بُِمَراَجَعِة اخْلَْصِم، َوَأْصرَبَ ُهْم َترَبُّ ُبَهاِت، َوآَخَذُهْم بِاحْلَُجِج، َوَأَقلَّ َأْوَقَفُهْم يِف الشُّ
َوالَ  إْطَراٌء،  َيْزَدِهيِه  الَ  مِمَّْن  احْلُْكِم،  اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  َوَأرْصَ االُْموِر،  ِف  َتَكشُّ َعىَل 

َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء،ُأولِئَك َقِليٌل«. 

بني  املساواة  جتوز  فال  وامليسء،  املحسن  فيهم  الناس  أنَّ  العدل:  مبداء  رابعًا:- 
الصنفني؛ ألنَّ يف ذلك قطعًا لُسُبل اإلحسان، وتقلياًل للفاعلني له، وتشجيعًا للمسيئني 
عىل اإلساءة، وهذا خالف املباين اإلهلية واإلسالمية ؛ ألنَّ اهلل يأمُر بالعدل واإلحسان 

وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي.

وكي ال يتساوى املحسن وامليسء، فتتهرأ القيم وتتآكل املثل، ويصاب الناس باخليبة 
من عدالة الدولة، دعا اإلمام عليعليه السالم( إىل إثابة املحسن، وإشعاره بقيمة عمله، 
والعقاب  اإلثابة  بقصد  ليس  كله  وهذا  فعله،  ما  دناءة  عىل  وتنبيهه  امليسء،  ومعاقبة 
فحسب، وإّنام لإلثابة أهداٌف ومعاٍن ساميٌة، وكذا العقوبة فهي ليست عقوبة تنكيل بقدر 
ما هي عقوبة تأديب، لذا نراه )عليه السالم( قد أوىص االشرت)ريض اهلل عنه( بقوله:» 
َوالَ َيُكوَننَّ اْلـُمْحِسُن َوامْلُيِسُء ِعنَْدَك بَِمنِْزَلة َسَواء، َفإِنَّ يِف ذلَِك َتْزِهيدًا اِلْهِل االْْحَساِن يِف 

االْْحَساِن،َتْدِريبًا اِلْهِل االَْساَءِة َعىَل االَْساَءِة، َوَأْلِزْم ُكالًّ ِمنُْهْم َما َأْلَزَم َنْفَسُه«.

ومن أسمى املبادئ التي امتاز هبا اإلسالم عام عداه من النظم الوضعية، وقد حث 
اإلسالم عىل التزام العدل يف كل األمور التي يزاوهلا وقد حذر اإلسالم من أن تدخل 
اإلسالمي  فالقانون  العدل،  ملقتىض  خضوعهم  يف  وأنساهبم  االجتامعية  الناس  مراكز 

يطبق عىل كل أفراد األمة، وال فرق بني حاكم وحمكوم. )25(. 

خامسًا:- مبدأ الشورى: كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عله السالم( حريصًا 
املؤمنني  أمري  به  أوىص  ومما  وقراراته،  وأعامله  ترصفاته  يف  الشورى  منهج  التزام  عىل 
عيل)عليه السالم( ملالك األشرت:» َوالَ ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل، 
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َه بِاجْلَْوِر، َفإِنَّ  َ ُن َلَك الرشَّ ُفَك َعِن االُْموِر، َوالَ َحِريصًا ُيَزيِّ َوَيِعُدَك اْلَفْقَر، َوالَ َجَبانًا ُيضعِّ
.» َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللِ ْرَص َغَراِئُز َشتَّى جَيْ اْلُبْخَل َواجْلُْبَن َواحْلِ

إن املستشار منصب دقيق وحساس وذو تأثري بالغ عىل احلاكم وقراراته املهمة التي 
يتخذها، فكم من حاكم ورطته استشارة خاطئة، وكم من فتنة أشعلها مستشار أمحق، 
وال يكفي أن تكون للمستشار خربة إدارية سابقة بل جيب أن تتوفر فيه خصال خلقية 
عىل  حتاًم  ستؤثر  والطمع  والبخل  كاجلبن  سلبية  صفات  من  ويتجرد  سامية،  ونفسية 
استشاراته، وهذا أحد معامل ارتباط السياسة باألخالق عند اإلمام عيل )عليه السالم(. 
وبعد هنيه عن االستعانة بمستشاري السوء يطالب اإلمام احلاكم بمناقشة شؤون احلكم 
والبلد وتدارسها مع العلامء واحلكامء ألهنم األقدر عىل تشخيص مصالح البالد والعباد 

وإعطاء الرأي السديد الذي ينشده احلاكم. )26(.

أن احلاكم إذا مل يكن له مستشارون فال يعلم حماسن دولته وال عيوهبا وسوف يغيب 
جيهله،  ما  تعرفه  الشورى  أن  يعلم  وكان  احلكم،  وقضايا  الدولة  شؤون  يف  الكثري  عنه 

وتضع أصابعه عىل ماال يعرفه، وتزيل شكوكه يف كل األمور التي يقدم عليه.

الرعية  أقسام  السالم(،  )عليه  االمام  ض  عرَّ اجلامعي:  العمل  مبداء  سادسًا:- 
وأصنافها، وبنّي أن كل قسٍم منها حيتاج للقسم اآلخر ومرتبط به ارتباطًا عضويًا، حيث 
ل نظامًا متكاماًل متامسكًا، فهي بمثابة اجلسم الواحد، وعنّي  إنَّ كل تلك األقسام تشكِّ
ويف  الفوىض.  تسود  وبالتايل  األمور  تتداخل  ال  حتى  ومهمته  مسؤوليته  صنف  لكل 

حديثه عن كل صنٍف من األصناف. )27(.

َيْصُلُح  َطَبَقاٌت الَ  ِعيََّة  الرَّ َأنَّ  َواْعَلْم  اهلل عنه(:»  السالم( لألشرت)ريض  يقول )عليه 
ِة  اْلَعامَّ ُكتَّاُب  اهللِ،ِمنَْها  ُجنُوُد  َفِمنَْها  َبْعض:  َعْن  بَِبْعِضَها  ِغنَى  َوالَ  بَِبْعض،  إالَّ  َبْعُضَها 
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ْزَيِة َواخْلَراِج  ْفِق، َوِمنَْها َأْهُل اجْلِ ُل االْْنَصاِف َوالرِّ ِة، َوِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل، َوِمنَها ُعامَّ َواخْلَاصَّ
ْفىَل ِمْن  َبَقُة السُّ نَاَعاِت، َوِمنَها الطَّ اُر َوَأْهُل الصِّ ِة َوُمْسِلَمِة النَّاِس، َوِمنَْها التُّجَّ مَّ ِمْن َأْهِل الذِّ
ِه َوَفِريَضتِِه يِف ِكَتابِِه َأْو  ى اهللُ َسْهَمُه، َوَوَضَع َعىَل َحدِّ َذِوي احْلَاَجِة َوامْلَْسَكنَِة، َوُكلٌّ َقْد َسمَّ

ُسنَِّة َنبِيِِّه َعْهدًا ِمنُْه ِعنَْدَنا حَمُْفوظًا«.

سابعًا:- مبدأ اختيار االصلح الداء العمل: حينام بارش اإلمام)عليه السالم( خالفته، 
كانت الدولة قد أصاهبا انحراف كبري من جراء ظلم الوالة وفساد بطانتهم ومعاونيهم، 
ولذا فإهنا كانت حتتاج للتغيري والتصحيح، خاصة يف مفاصلها الرئيسة املتمثلة يف الوالة 
وكبار املوظفني. ولقد سارع اإلمام لتغيري الوالة املفسدين الذين كانوا السبب املبارش يف 
ثورة الناس عىل عثامن، واستبدهلم بوالة صاحلني من خيار الصحابة املشهود هلم بالتقوى 
والورع كمحمد ابن أيب بكر وقيس بن سعد بن أيب عبادة وسهل بن حنيف األنصاري 

وغريهم. )28(.

د عىل رضورة وضع الرجل املناسب يف املكان  وكان أمري املؤمنني )عليه السالم( يؤكِّ
د عىل اختيار أصحاب الكفاءات وأهل الورع والعفة والسياسة واحلياء،  املناسب، ويؤكِّ

وحذر من االختيار القائم عىل املحاباة والذي جترع الناس منه الُغصص والويالت. 

َفاْسَتْعِمْلُهُم  لَِك،  ُعامَّ ُأُموِر  يِف  اْنُظْر  عنه(:»  اهلل  لألشرت)ريض  السالم(  )عليه  يقول   
َأْهَل  ِمنُْهْم  َياَنِة. َوتَوخَّ  َواخْلِ اجْلَْوِر  ِمْن ُشَعِب  مِجَاٌع  اَُم  َفإهِنَّ حُمَاَباًة وَأَثَرًة،  ْم  ِ ُتَوهلِّ اْخترَِبًا، َوالَ 
َأْكَرُم  ُْم  َفإهِنَّ َمِة،  امْلَُتَقدِّ االْْساَلِم  يِف  َواْلَقَدِم  احِلَِة،  الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل  ِمْن  َواحْلََياِء،  التَّْجِرَبِة 
ُثمَّ  َنَظرًا.  االُْموِر  َعَواِقِب  يِف  َوَأْبَلُغ  افًا،  إرِْشَ امْلََطاِمِع  يِف  َوَأَقلُّ  َأْعَراضًا،  َوَأَصحُّ  َأْخاَلقًا، 
ٌة هَلُْم َعىَل اْستِْصاَلِح َأْنُفِسِهْم، َوِغنًى هَلُْم َعْن َتنَاُوِل َما  َأْسبِْغ َعَلْيِهُم االْْرَزاَق، َفإِنَّ ذلَِك ُقوَّ

ٌة َعَلْيِهْم إِْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك«. َت َأْيِدهيِْم، َوُحجَّ حَتْ
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إذ كان اختيار االمام )عليه السالم( للموظفني بناءًا عىل رشوط، فانه كان يضعهم 
ِمْن  َفَولِّ  عنه(:»  اهلل  لألشرت)ريض  السالم(  فيقول)عليه  الزمن.  من  ملدة  التجربة  حتت 
ِحْلاًم  َوَأْفَضَلُهْم  َجْيبًا،  ]َوَأْنَقاُهْم[  َواِلَماِمَك،  َولَِرُسولِِه  هلل  َنْفِسَك  يِف  َأْنَصَحُهْم  ُجنُوِدَك 
االْْقِوَياِء،  َعىَل  َوَينُْبو  َعَفاِء،  بِالضُّ َوَيْرَأُف  اْلُعْذِر،  إىَِل  يُح  َوَيْسرَتِ اْلَغَضِب،  َعِن  ُيْبطِىُء  مِمَّْن 
ْعُف ُثمَّ اْلَصْق َبَذِوي امْلُُروَءاِت َواالْْحَساِب، َوَأْهِل  َومِمَّْن الَ ُيثرُِيُه اْلُعنُْف، َوالَ َيْقُعُد بِِه الضَّ
امَحِة،  َخاِء َوالسَّ َجاَعِة، َوالسَّ َوابِِق احْلََسنَِة، ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشَّ احِلَِة، َوالسَّ اْلُبُيوَتاِت الصَّ

ُْم مِجَاٌع ِمَن اْلَكَرِم، َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف«. َفإهِنَّ

التي  الطرق  من  جمموعة  خالل  من  أدائهم  يراقب  االسالم(  )عليه  االمام  وكان   
وضعها، فإذا ملس من هؤالء أي خيانة ألمانتهم عزهلم وعاقبهم، وإذا ملس منهم تقصري 
يف أداء أعامهلم، كتب إليهم من أجل تنبيههم اىل اخللل، الذي ربام يكون غري مقصود. إذ 
ْد َأْعاَمهَلُْم، َواْبَعِث اْلُعُيوَن ِمْن َأْهِل  يقول )عليه السالم( لألشرت)ريض اهلل عنه(:» ُثمَّ َتَفقَّ
ِّ اِلُموِرِهْم َحْدَوٌة هَلُْم َعىَل اْستِْعاَمِل االَْماَنِة،  ْدِق َوالَوَفاِء َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َتَعاُهَدَك يِف الرسِّ الصِّ
هِبَا  اْجَتَمَعْت  ِخَياَنة  إىَِل  َيَدُه  َبَسَط  ِمنُْهْم  َأَحٌد  َفإِْن  االْْعَواِن،  ِمَن  ْظ  فَّ َوحَتَ ِعيَِّة.  بِالرَّ ْفِق  َوالرِّ
َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك، اْكَتَفْيَت بِذلَِك َشاِهدًا، َفَبَسْطَت َعَلْيِه اْلُعُقوَبَة يِف َبَدنِِه، َوَأَخْذَتُه 

ْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة«. ياَنِة، َوَقلَّ ِة، َو َوَسْمَتُه بِاخْلِ باَِم َأَصاَب ِمْن َعَمِلِه، ُثمَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم امْلََذلَّ

من  النظام  عىل  املحافظة  لغرض  هو  املبداء  هذا  ان  النفس:  حماسبة  مبداء  ثامنًا:- 
االمهال والتقصري يف اداء الواجبات فمحاسبة النفس كل يوم عاّم عملته، من خالل ضبط 
بن  موسى  االمام  وعن  املحرمات  ومقارفة  بالواجبات  االخالل  عن  وصيانتها  النفس 
جعفر )عليه السالم( عن آبائه)عليهم السالم( عن أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب)عليه 
السالم(: إن رسول اهللّ )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بعث رسية، فلام رجعوا قال: مرحبًا 
اجلهاد  وما  اهللّ  يا رسول  قيل:  األكرب  اجلهاد  وبقي عليهم  اجلهاد األصغر،  بقوم قضوا 
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األكرب؟ قال: جهاد النفس. ثم قال: أفضل اجلهاد من جاهد نفسه التي بني جنبيه. )29(. 

)صىل  األكرم  النبي  عنه  عرب  الذي  النفس،  جهاد  هو  اإلسالم  يف  اجلهاد  أعظم  أن 
ب » اجلهاد األكرب« أي هو جهاد أعظم من جهاد العدو الذي عرب  اهلل عليه وآله وسلم( 
عنه باجلهاد األصغر. وإذا مل يتوفر يف اإلنسان اجلهاد األكرب باملعنى الواقعي أساسا فلن 

ينترص يف جهاده عىل أعدائه. )30(. 

تاسعًا:- مبداء اإلرشاف والرقابة: أّن الرقابة يف فلسفة اإلمام عيل )عليه السالم( مل 
تكن رقابة طائشة، أو ُمسَتِفّزة، أو رقابة جتريم أو تنكيل، بل كانت رقابة حتصني ووقاية 
ضد اآلفات االجتامعية التي تؤدي إىل ضياع حقوق األفراد واملجتمع، ومن َثمَّ تؤدي 
إىل ضعف الروابط االجتامعية بني أفراد األمة الواحدة، بعد ضعف الوازع الديني الذي 
هو- كام هو معلوم - من األسباب الرئيسة لالنحراف باألمة عن مسارها الصحيح الذي 
أراده هلا املرشع العظيم. نستطيع أن نتلمس ذلك كله من خالل النصوص التي وردت 
إلينا عن اإلمام عيل )عليه السالم(، وهو يويص عامله عىل مرص برضورة تعاهد عامله 
باملراقبة، وتفقد شؤوهنم، والسؤال عن أحواهلم؛ ليتضح لنا كم كان هدف الرقابة نبيال، 
وكم كانت غايتها سامية جليلة، هدفها حفظ الدين والناس. وتبدأ الرقابة يف فكر اإلمام 
)عليه السالم( من أصغر األمور، وتصحيح األوضاع منذ بدايتها، وليس انتظار األمور 
)عليه  فكِره  يف  فالرقابة  وباملحصلة  واالنتقام،  التنكيل  يكون  ثم  وتتفاقم،  تكرب،  حتى 
إّنام هي حتصني العامل ضد الغش واخليانة، وبعبارة أخرى هي وقاية وليست  السالم( 

عالجا، وقد قيل قديام: درهُم وقاية خرٌي من قنطار عالج. )31(.

ُأُموِرِهْم  ِمْن  ْد  َتَفقَّ ُثمَّ  اهلل عنه(:»  السالم( األشرت)ريض  اإلمام عيل)عليه  إذ أوىص 
ِقَرنَّ ُلْطفًا  ْيَتُهْم بِِه، َوالَ حَتْ ٌء َقوَّ ا، َوالَ َيَتَفاَقَمنَّ يِف َنْفِسَك يَشْ ُدُه اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ َما َيَتَفقَّ
َتَدْع  ُه َداِعَيٌة هَلُْم إىَِل َبْذِل النَِّصيَحِة َلَك، َوُحْسِن الظَّنِّ بَِك َوالَ  ، َفإِنَّ َتَعاَهْدهَتُْم بِِه َوإِْن َقلَّ
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بِِه،  َينَْتِفُعوَن  َمْوِضعًا  ُلْطِفَك  ِمْن  لِْلَيِسرِي  َفإِنَّ  َجِسيِمَها،  َعىَل  اتَِّكاالً  ُأُموِرِهُم  َلطِيِف  َد  َتَفقُّ
َولِْلَجِسيِم َمْوِقعًا الَ َيْسَتْغنُوَن َعنُْه «.

ُيْصِلُح  باَِم  اخْلََراِج  َأْمَر  ْد  َوتَفقَّ عنه(:  اهلل  ألشرت)ريض  السالم(  يقول)عليه  وكذلك 
َأْهَلُه، َفإِنَّ يِف صاَلِحِه َوصاَلِحِهْم َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم، َوالَ َصاَلَح ملَِْن ِسَواُهْم إاِلَّ هِبِْم، 

ُهْم ِعَياٌل َعىَل اخْلََراِج َوَأْهِلِه. الَنَّ النَّاَس ُكلَّ
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اخلامتة:

املتحدة، يف  » تكرياًم ألمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب عليه السالم أصدرت األمم 
العام 2002، تقريرًا باللغة اإلنكليزية بامئة وستني صفحة، أعده برنامج األمم املتحدة 
اختاذ  فيه  تم  والتعليم، حيث  واملعيشة  البيئة  اإلنسان وحتسني  بحقوق  اخلاص  اإلنامئي 
يف  أعىل  ومثاًل  متميزة،  شخصيًة  الدويل  املجتمع  ِقَبل  من  السالم(،  عيّل)عليه  اإلمام 
مسلمني،  وغري  مسلمني  مجيعًا  الناس  حقوق  واحرتام  اآلخر،  والرأي  العدالة،  إشاعة 
وتطوير املعرفة والعلوم، وتأسيس الدولة عىل أسس التسامح واخلري والتعددية، وعدم 
خنق احلريات العامة. وقد تضمن التقرير مقتطفات من وصايا أمري املؤمنني عليه السالم 
املوجودة يف هنج البالغة، التي يويص هبا عامله، وقادة جنده، حيث يذكر التقرير أنَّ هذه 
الوصايا الرائعة تعد مفخرة لنرش العدالة، وتطوير املعرفة، واحرتام حقوق اإلنسان.وشدد 
التقرير الدويل عىل أن تأخذ الدول العربية هبذه الوصايا يف براجمها السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والتعليمية، ألهنا)ال تزال بعيدة عن عامل الديمقراطية، ومنع متثيل السكان، 
وعدم مشاركة املرأة يف شؤون احلياة، وبعيدة عن التطور وأساليب املعرفة( .واملالحظ 
أنَّ التقرير املذكور قد وزع عىل مجيع دول األمم املتحدة، حيث اشتمل عىل منهجية أمري 
واملشورة  البالد،  وإدارة  واحلكم،  السياسة  يف  السالم  عليه  طالب  أيب  بن  عيّل  املؤمنني 
الناس، وعدم  واملايل، وحتقيق مصالح  اإلداري  الفساد  احلاكم واملحكوم، وحماربة  بني 
االعتداء عىل حقوقهم املرشوعة.وتضمن التقرير الدويل أيضًا رشوط اإلمام عيّل)عليه 
السالم( للحاكم الصالح، التي وردت يف هنج البالغة، وفيها يقول)عليه السالم(: )إنَّ 
من نصب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه، وليكن تأديبه بسريته قبل 
تأديبه بلسانه، فمعلم نفسه ومؤدهبا أحق باالجالل من معلم الناس(. واقتبس التقرير 
الدويل مقاطع من وصايا أمري املؤمنني عليه السالم لعامله عىل مرص مالك األشرت، التي 
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يؤكد فيها عىل استصالح األرايض والتنمية ويقول:)وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ 
من نظرك يف استجالب اخلراج ألنَّ ذلك اليدرك إال بالعامرة، ومن طلب اخلراج بغري 
عامرة أخرب البالد وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إال قلياًل(. وورد يف التقرير الدويل 
املعرفة،  وتطوير  واألمية،  اجلهل  حماربة  يف  السالم(،  عيّل)عليه  اإلمام  أساليب  أيضًا 
وجمالسة العلامء، حيث يقول)عليه السالم(:)وأكثر من مدارسة العلامء، ومنافسة احلكامء 
يف تثبيت ماصلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك(. ومن رشوط احلاكم 
العادل أخذ التقرير الدويل قول أمري املؤمنني عيّل )عليه السالم(، الذي قال فيه:)ثم اخرت 
للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور، وال متحكه اخلصوم، 
وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من الفيء إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، 
وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه؛ وأوقفهم يف الشبهات، وآخذهم يف احلجج، وأقلهم 
تربمًا بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم؛ 
ممن اليزدهيه إطراء، وال يستميله إغراء، وأولئك قليلون، ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح 
املنزلة لديك ما ال  الناس، وأعطه من  البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إىل  له يف 
يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر يف ذلك نظرًا 
بليغًا(. إنَّ هذا التقرير يبني أنَّ عليًا بن أيب طالب )عليه السالم( يعد مفخرة حيار اإلنسان 
إىل أي جانب منها يشري. وكيف ال ؟ وهو قد تربى عىل صدر رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم(، وكان مما أنعم اهلل عزوجل به عىل أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب أنه كان يف 
حجر رسول اهلل )صل اهلل عليه وآله وسلم(، وكان أول ذكر من الناس آمن برسول اهلل، 

وصىل معه وصدق بام جاءه من اهلل تعاىل )32(. 
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املبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات

اواًل:- اال�ستنتاجات:
1- عرف املسلمون اإلدارة ومارسوها يف كافة شؤوهنم ونشاطاهتم الدينية والدنيوية.

النبوية الطاهرة حمورها األساس العقيدة واإليامن وهبام  2- أنَّ مبادئ اإلدارة يف السنة 
يتجاوز الفرد املسلم املنافع الشخصية الدنيوية إىل سعة التكليف الرباين الذي جيعل 

احلياة كلها هلل، وأنَّ غاية خلق اإلنسان هو العبادة واخلالفة يف األرض.

3- أن منهج االمام عيل )عليه السالم( يمتلك مفهومًا خاصًا لإلدارة، خيتلف عن ماهو 
الغريب، فهي يسعى بصفة أساسية خلدمة األهداف املرشوعة حيكمها يف  الفكر  يف 

ذلك اإليامن والعقيدة الربانية.

وستني  بامئة  اإلنكليزية  باللغة  تقريرًا   ،2002 العام  يف  املتحدة،  األمم  أصدرت   -4
صفحة، أعده برنامج األمم املتحدة اإلنامئي اخلاص بحقوق اإلنسان وحتسني البيئة 
املجتمع  ِقَبل  من  السالم(  عيّل)عليه  اإلمام  اختاذ  فيه  تم  حيث  والتعليم،  واملعيشة 
واحرتام  اآلخر،  والرأي  العدالة،  إشاعة  يف  أعىل  ومثاًل  متميزة،  شخصيًة  الدويل 
وتأسيس  والعلوم،  املعرفة  وتطوير  مسلمني،  وغري  مسلمني  مجيعًا  الناس  حقوق 

الدولة عىل أسس التسامح واخلري والتعددية، وعدم خنق احلريات العامة.

5- املستشاريني القانونيني لألمم املتحدة قد إعتمدوا رسالة اإلمام عيل صلوات اهلل عليه 
ملالك األشرت )13 صفحة تقريبا( و مقولة )اخللق صنفان، إما أخ لك يف الدين او 
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نضري لك يف اخللق( كمصادر للترشيع القانوين هليئة األمم املتحدة.  

6- يؤدِّي املكلَّف العمل يف اإلدارة من املنظور االسالمي عمله عىل أنه عىل قيمة إيامنية 
يسعى من خالهلا للعبادة، وعىل أساس األخوة ة واملساواة واحرتام إنسانية العامل 

ونوع العمل. 

7- أن النظام اإلداري يف اإلسالم والسنة النبوية ومنهج أهل البيت )عليهم السالم(، 
البرش  جهود  لتنظيم  اإلسالم  رشعها  التي  والترشيعات  األحكام  »جمموعة  هو 
مجاعيا وفرديا وتوجيههم وجهة هادفة لتحقيق مصاحلهم وسد حاجاهتم الدنيوية 

واألخروية وحفزهم هبا إىل فعل اخلري والبعد عن الرش ومنع اإلفساد.

هدفها  دنيوية  ربحية  وهي  الزبائن  عىل  والرتكيز  التخطيط  الغربية  اإلدارة  تتبنى   -8
حتقيق  االهداف  تلك  مقدمة  ويف  اهدافها  لتحقيق  املستهلك  ارضاء  هو  االسايس 

الربحية.

ثانيًا:- التو�سيات:
مجيع  لدى  االسالمية  املصادر  من  بإدارة  املتصلة  املعنوية  اجلوانب  بتقوية  العناية    -1

االفراد بدون استثناء ويف مجيع القطاعات.

2- التخلق بأخالقيات القيادة إالسالمية الناجحة، وذلك من خالل هتيئة كوادر مؤهلة 
ذات قدرات ومهارات متميزة ملا لذلك من دور كبري يف حتقيق االهداف.

3- االهتامم بمبادئ اإلدارة عىل وفق املنهج اإلسالمي يف مجيع القطاعات، ملا هلا من قوة 
عقائدية وأخالقية يف حتقيق التطوير واإلصالح املنشود.

4- من األمهية تطبيق منهج االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( لإلدارة يف يف مجيع 
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املؤسسات الدولة ويفضل تدريسها يف مرحلة االعدادية واجلامعة.  

املتبادل  واالحرتام  الرأي  وتبادل  املناسب،  للمكان  املناسب  الشخص  اختيار   -5
والعالقة الدافئة بني الرؤساء واملرؤوسني.

6- تنمية وتشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملني ولقد كان اإلسالم سباقًا إىل 
تنمية روح االبتكار واالجتهاد.

الباعث عىل اإلتقان بام يوفره من ضامنات احلرية والشورى واملشاركة  املناخ  7- هتيئة 
والتفويض والعدل واحلوافز املالئمة والتكريم والتكافل، ذلك املناخ الذي يشجع 
اختاذ  يف  واملشاركة  احلوار  قدرات  ينمي  والذي  املبدع  احلر  احلوار  عىل  العاملني 

القرارات واملوضوعية يف معاجلة وجهات النظر املختلفة.

8- تشكيل وحدة إدارية يف كل مؤسسة هتتم بالقيم اإلسالمية املحفزة عىل جتويد العمل، 
وإخالص العمل هلل عز وجل، واألمانة يف أداء األعامل، التعاون من أجل الصالح 

العام، لزيادة محاس املوظفني ووضعهم عىل اخلط الصيحيح. 

للنفقات  العاملية، وذلك من خالل تغطية  النرش يف املجالت  الباحثني عىل  9- تشجيع 
املرتتبة عىل الباحث واملرتبطة بعملية النرش.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله املصطفى حممد )صىل اهلل عليه 
واله وسلم( وعىل اصحابه املنتجبني امليامني

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  ضمنها  التي  التارخيية  االدارية  الوثيقة  تعد 
التي  االسالمية  االدارية  الوثائق  من  عليه(،  اهلل  )رضوان  النخعي  االشرت  ملالك  عهدا 
تعترب  حيث  الرشيفة.  العلوية  والسرية  االسالمي  والرتاث  التاريخ  كتب  هبا  ازدهرت 
اهلل  كتاب  من  ت  أستند  ومبادئ  أسس  عىل  احتوت  التي  املستندات  من  الوثيقة  هذه 
عكست  والتي  جوانبه.  يف  متكامال  إداريا  نظاما  ومتثل  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكريم 
الصورة الناصعة للحكم االسالمي احلقيقي، من خالل العالقة بني احلاكم واملحكوم 
عىل  العامة  املصالح  وتقديم  االعامل  وترصيف  توزيع  وكيفية  والرعية،  الراعي  بني  أو 
املصالح الشخصية، وليست فقط تتسم بالطابع الديني فحسب بل تعدت النظم العلمية 
يف االدارة ونظام احلكم. فجاء بحثنا املوسوم يف عنوانه »مبادئ االدارة والقيادة يف عهد 

االمام امري املؤمنني )عليه السالم( ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه( دراسة حتليلية«
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أهداف البحث : 

اهلدف من الدراسة هو حتديد املعامل االساسية للنظام االداري يف النظرية االسالمية.

وترتكز أهداف البحث عىل النقاط التالية.

1ـ ابراز الفكر االداري والقيادي لألمام أمري املؤمنني )عليه السالم( من خالل رسالة 
العهد التي خطها لواليه عىل مرص الصحايب اجلليل مالك االشرت)رضوان اهلل عليه(.

2ـ تسليط الضوء عىل االسس واملبادئ االدارية والقيادية يف العهد.

االدارية  املنظومة  يف  االداري  املسؤول  هبا  يتسم  التي  اخللقية  املعايري  عىل  التأكيد  3ـ 
والقيادية.

4ـ ابراز عنرص العدالة واملساواة يف نظام احلكم.

5ـ التأكيد عىل عامل اللني والعطف والشفقة والتعامل احلسن يف املنظومة االدارية.

ومن خالل هذا البحث نتعرف عىل املبادئ  االدارية االساسية يف عهد االمام )عليه 
عىل  امللقاة  واملهام  والواجبات  والعنارص  باخلصائص  املتمثلة  االشرت،  ملالك  السالم( 

عاتق املدير والتي جيب حتققها يف املنظومة االدارية.
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ترتكز مبادئ االدارة يف العهد على املطالب التالية:

اوالـ االدارة من موقع العبودية )مبداأ االعتقاد(
احْلَاِرِث  ْبَن  َمالَِك  امْلُْؤِمننَِي  َأِمرُي  َعيِلٌّ  اهللَِّ  َعْبُد  بِِه  َأَمَر  َما  )َهَذا  السالم(  )عليه  قوله 

)1() اأْلَْشرَتَ

يريد االمام ان يسلط الضوء عىل سلوكيات املدراء وانطباعاهتم وتصوراهتم ومها يف 
موقع املسؤولية، هناك انطباعات وسلوكيات تدفع االنسان نحو التسلط وحب الدنيا 
وحب اجلاه. ماذا تكون خلفية من حيمل هذه السلوكيات واالنطباعات فيمن يكون يف 
موقع السلطة، الشك والريب أنه حينام يصل اىل موقع املسؤولية سيتخذ جمموعة من 
االجراءات القاسية والقرارات الظاملة ويسري نحو االنحراف يف تضيع االهداف وخدمة 
الناس، ويعتقد بان من يعمل حتت أمرته هو عبد ويتعامل تعامل املوىل مع عبده، وليس 
تعامل مسؤول مع مرؤوسني يستحقون االهتامم والرعاية كام هو يف فكر االمام )عليه 

السالم(

الناس وخدمتهم وحمطة  اهنا حمطة هلداية  املسؤولية عىل  ينظر اىل موقع   وهناك من 
السلوكي  الناس يضمن من خالهلا حقوق االخرين. فاجلانب  فيها عىل مصالح  يؤمتن 
واملعتقد له اثر كبرييف مسار أداء املدراء عىل كافة االصعدة، ممكن ان يلعب املدير دورا 
بارزا وسلوكا مغايرا ملعتقداته، لكن عىل املستوى البعيد ال يستطيع املدير أن خيفي تأثري 
النجاح  يقدم مفتاحا سحريا من مفاتيح  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  معتقداته. االمام 
واالعتقاد  تعاىل  هلل  العبودية  وهو  عليه(  اهلل  االشرت)رضوان  ملالك  االدارة  يف  والتفوق 

باملبدأ.

وهذه القضية ليست قضية من القضايا الثانوية أو قضية ال صلة هلا بموضوع االدارة 
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جممل  يف  العميق  االثر  هلا  وربه  االنسان  بني  العالقة  استحضار  هلل  العبودية  والقيادة. 
والقيادي  املسؤول  االنسان  جيعل  االستحضار  هذا  املراتب،  كافة  يف  االداري  السلوك 
يامرس عالقة االنسانية وفق النظرية االسالمية، وليست العالقة السلطوية مع غريه من 
ملالك  عهده  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  األمام  يشري  هنا  من  امرته.  حتت  العاملني 
وفق  االداري  النظام  يف  واالنسجام  التعامل  حالة  واصفا  عليه(  اهلل  االشرت)رضوان 

الرؤية االسالمية.

َعْفِوِه  ِمْن  اهللَُّ  ُيْعطَِيَك  َأْن  َوَتْرىَض  حُتِبُّ  ِذي  الَّ ِمْثِل  َوَصْفِحَك  َعْفِوَك  ِمْن  )َفَأْعطِِهْم 
اْسَتْكَفاَك  َوَقِد  َك  َوالَّ َمْن  َفْوَق  َواهللَُّ  َفْوَقَك  َعَلْيَك  اأْلَْمِر  َوَوايِل  َفْوَقُهْم  َفإِنََّك  َوَصْفِحِه 
ُه اَل َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه َواَل ِغنَى بَِك َعْن  َأْمَرُهْم َواْبَتاَلَك هِبِْم َواَل َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللَِّ َفإِنَّ
َلَك  َوَمْن  َأْهِلَك  ِة  َوِمْن َخاصَّ َنْفِسَك  ِمْن  النَّاَس  َوَأْنِصِف  َأْنِصِف اهللََّ  َوَرمْحَتِِه.....  َعْفِوِه 
فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه 
َتُه َوَكاَن هللَِِّ َحْربًا َحتَّى َينِْزَع َأْو َيُتوَب َوَلْيَس يَشْ ٌء َأْدَعى إىَِل  َوَمْن َخاَصَمُه اهللَُّ َأْدَحَض ُحجَّ
َتْغِيرِي نِْعَمِة اهللَِّ َوَتْعِجيِل نِْقَمتِِه ِمْن إَِقاَمٍة َعىَل ُظْلٍم َفإِنَّ اهللََّ َسِميٌع َدْعَوَة امْلُْضَطَهِديَن َوُهَو 

لِلظَّاملنَِِي بِامْلِْرَصاِد( )2( 

)عليه  قال  متوكال عليه سبحانه وتعاىل.  باملبدأ  االرتباط  املتصدي  فينبغي لإلنسان 
السالم(.

اَك ملَِا  َقنِي َوإِيَّ  )َوَأَنا َأْسَأُل اهللََّ بَِسَعِة َرمْحَتِِه َوَعظِيِم ُقْدَرتِِه َعىَل إِْعَطاِء ُكلِّ َرْغَبٍة َأْن ُيَوفِّ
َقاَمِة َعىَل اْلُعْذِر اْلَواِضِح إَِلْيِه َوإىَِل َخْلِقِه َمَع ُحْسِن الثَّنَاِء يِف اْلِعَباِد َومَجِيِل  فِيِه ِرَضاُه ِمَن اإْلِ
ا  َهاَدِة إِنَّ َعاَدِة َوالشَّ تَِم يِل َوَلَك بِالسَّ اأْلََثِر يِف اْلباَِلِد َومَتَاِم النِّْعَمِة َوَتْضِعيِف اْلَكَراَمِة َوَأْن خَيْ
َم  يِّبنَِي الطَّاِهِريَن َوَسلَّ َم الطَّ اَلُم َعىَل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَِّ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ إَِلْيِه راِجُعوَن َوالسَّ

اَلُم.( َتْسِلياًم َكثرِيًا َوالسَّ
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فيتحصل من ذلك: ان الرؤية االسالمية التي حيملها املسؤول )العبودية هلل وااليامن 
باملبدأ( مها الركنان االساسيان يف حتقيق االهداف االدارية يف مسارات صحيحة

ثانيا ـ وحدة االوامر و�سل�سلة املراتب:
ِعيََّة َطَبَقاٌت اَل َيْصُلُح َبْعُضَها إاِلَّ بَِبْعٍض َواَل ِغنَى  قوله )عليه السالم( )َواْعَلْم َأنَّ الرَّ
ِة َوِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل َوِمنَْها  ِة َواخْلَاصَّ بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمنَْها ُجنُوُد اهللَِّ َوِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
ِة َوُمْسِلَمِة النَّاِس َوِمنَْها  مَّ ْزَيِة َواخْلََراِج ِمْن َأْهِل الذِّ ْفِق َوِمنَْها َأْهُل اجْلِ ْنَصاِف َوالرِّ ُل اإْلِ ُعامَّ
ى  ْفىَل ِمْن َذِوي احْلَاَجِة َوامْلَْسَكنَِة َوُكلٌّ َقْد َسمَّ َبَقُة السُّ نَاَعاِت َوِمنَْها الطَّ اُر َوَأْهُل الصِّ التُّجَّ
َعْهدًا  َنبِيِِّه )صىل اهلل عليه وآله(  ُسنَِّة  َأْو  ِكَتابِِه  يِف  َفِريَضًة  ِه  َعىَل َحدِّ َوَوَضَع  َسْهَمُه  َلُه  اهللَُّ 
يِن َوُسُبُل اأْلَْمِن  ِعيَِّة َوَزْيُن اْلُواَلِة َوِعزُّ الدِّ ِمنُْه ِعنَْدَنا حَمُْفوظًا َفاجْلُنُوُد بِإِْذِن اهللَِّ ُحُصوُن الرَّ
ِذي َيْقَوْوَن  ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم ُثمَّ اَل ِقَواَم لِْلُجنُوِد إاِلَّ باَِم خُيِْرُج اهللَُّ هَلُْم ِمَن اخْلََراِج الَّ َوَلْيَس َتُقوُم الرَّ
ِهْم َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فِياَم ُيْصِلُحُهْم َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء َحاَجتِِهْم ُثمَّ اَل ِقَواَم  بِِه َعىَل ِجَهاِد َعُدوِّ
ِل َواْلُكتَّاِب ملَِا حُيِْكُموَن ِمَن امْلََعاِقِد  نِْف الثَّالِِث ِمَن اْلُقَضاِة َواْلُعامَّ نَْفنْيِ إاِلَّ بِالصِّ هِلََذْيِن الصِّ
مَجِيعًا  هَلُْم  ِقَواَم  َواَل  َها  َوَعَوامِّ اأْلُُموِر  َخَواصِّ  ِمْن  َعَلْيِه  َوُيْؤمَتَنُوَن  امْلَنَافِِع  ِمَن  َوجَيَْمُعوَن 
َأْسَواِقِهْم  ِمْن  َوُيِقيُموَنُه  َمَرافِِقِهْم  ِمْن  َعَلْيِه  َتِمُعوَن  جَيْ فِياَم  نَاَعاِت  الصِّ َوَذِوي  اِر  بِالتُّجَّ إاِلَّ 
ْفىَل ِمْن َأْهِل احْلَاَجِة  َبَقُة السُّ ِهْم ُثمَّ الطَّ ِق بَِأْيِدهيِْم َما اَل َيْبُلُغُه ِرْفُق َغرْيِ فُّ َ َوَيْكُفوهَنُْم ِمَن الرتَّ
ِذيَن حَيِقُّ ِرْفُدُهْم َوَمُعوَنُتُهْم َويِف اهللَِّ لُِكلٍّ َسَعٌة َولُِكلٍّ َعىَل اْلَوايِل َحقٌّ بَِقْدِر َما  َوامْلَْسَكنَِة الَّ
ُرُج اْلَوايِل ِمْن َحِقيَقِة َما َأْلَزَمُه اهللَُّ ِمْن َذلَِك إاِلَّ بِااِلْهتاَِمِم َوااِلْستَِعاَنِة بِاهللَِّ  ُيْصِلُحُه َوَلْيَس خَيْ

رْبِ َعَلْيِه فِياَم َخفَّ َعَلْيِه َأْو َثُقَل( )3(  َوَتْوطِنِي َنْفِسِه َعىَل ُلُزوِم احْلَقِّ َوالصَّ

الرشيف،  العهد  من  املقطع  هذ  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  يستعرض 
موضحا فيه كل النشاطات واالفعال ذات السياق الواحد التي ختضع إلدارة املدير الذي 

يكون مرشفا عىل كل املامرسات املطلوبة من قبل املرؤوسني يف مبدأ توحيد
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العملية االرشافية والرقابية  املراتب، حتى ال يكون هناك خلل يف  االوامر وسلسة 
التي يتوىل أمرها املدراء يف املنظومة االدارية.

ومقصودة)عليه السالم( من قوله )واعلم أن للرعية طبقات( ليس اثبات الطبقات 
ان  البرشية، حيث  احلياة  تتصداه من شؤون  ما  الرعية يف  اختالف  بيان  بل  املعنى  هبذا 
واملسكن  وامللبس  املأكل  من  معاشه  يف  كثرية  حوائج  اىل  حيتاج  الطبع  مدين  االنسان 
واليقدر فرد واحد بل افراد عىل إدارة كل هذه االمور فالبد وان ينقسم الرعية بحسب 
مشاغله إىل طبقات ويتصدى كل طبقة شأنا من الشؤون وشغال من املشاغل، ثم يتبادل 

حاصل أعامهلم بعضهم مع بعض حتى يتم أمر معيشتهم ويكمل حوائج حياهتم )4( .

كل واحد من هذه املستويات يمتلك صالحية ملا دونه من سلطة، وهذا يعد تنظيام 
للحياة البرشية يف مجيع جوانبها املختلفة عىل اساس تسلسل املراتب، فسلسلة املراتب 
عند االمام )عليه السالم( تبدأ من املسؤول وتنتهي عند االمام ثم اهلل تعاىل فوق االمام 

وعىل اجلميع.

التي  الظواهر  السلطوية،ومن  والرؤية  النفوذ  بسط  من  نوع  هي  املراتب  فسلسلة 
له  املمنوحة  للمدير ضمن الصالحيات  ينبغي  نشاهدها كل يوم يف حياتنا االجتامعية، 
يف التسلسل الوظيفي ان يكون مرنا لكي يستشعر النتائج اإلجيابية يف التسلسل الرتبي 
ملا دونه،فالرؤية االسالمية يف االدارة هلا ابعاد واسعة يف العمل ومل تكن نوعا من الطبقية 

والتميز بني االفراد وإنام هي حالة تنظيمية للعمل وادارة شؤون الناس

يقول االمام أمري املؤمنني)عليه السالم( يف رسالة بعثها اىل االشعث بن قيس عامله 
عىل اذربيجان )وان عملك ليس لك بطعمة لكنه يف عنقك(.. أنت موظف، والوظيفة 
أمانة يف عنقك هللَّ واملسلمني، وليست مزرعة لك ومتجرا )وأنت مسرتعى ملن فوقك(. 
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إن عليك حلسيبا ورقيبا، وهو اخلليفة، حييص عليك مجيع أعاملك، ويأخذك هبا ان خنت 
التي أنت هلا خادم  الرعية  وخالفت )ليس لك ان تفتات يف رعية( أي تستبد وتستغل 

وأجري. )5( 

غنيمة  هي  ليست  بالشخص  انيطت  التي  الوظيفة  أن  السالم(  )عليه  االمام  يعترب 
وانام هي امانة، واداء االمانة عىل أحسن وجه من االمور الرشعية الواجبة يف الرشيعة 
املقدسة، فاملنصب عند امري املؤمنني )عليه السالم( انام هو امانة يؤمتن عليها يف أي موقع 

من مواقع املسؤولية

استعملوا أصاغر  قال : ألهنم  آل ساسان ؟  انقراض دولة  بال  ما   : قد قيل حلكيم 
العامل عىل أعاظم األعامل فلم خيرجوا من عهدهتا، واستعملوا أعاظم العامل عىل أصاغر 
األعامل فلم يعتنوا عليها، فعاد وفاقهم إىل الشتات ونظامهم إىل البتات.  وإِذا اعتربت 

القّوة يف العاّمل فكيف بنفس األئمة املفوض إِليهم إِدارة األّمة )6( 

فيتحصل : ان سلسة املراتب هي عملية توزيع الصالحيات والعمل اجلامعي، الذي 
يمثل  اجلامعي  املشرتك  العمل  فان  االسالم،  يف  االدارية  املنظومة  سامت  من  سمة  هو 

القاعدة املثىل لإلدارة الصحيحة الناجحة التي تستنفر الطاقات واالمكانيات

التي تعتمد عىل توزيع الصالحيات من  البرشية واملادية يف خدمة االدارة الصاحلة 
املسؤول االعىل ملن هو دونه يف سلسلة املراتب 

ثالثا ـ تزكية النف�ص وك�سر ال�سهوات:
َهَواِت َوَيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت َفإِنَّ  قوله )عليه السالم( )َوَأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ َنْفَسُه ِمَن الشَّ
وِء إاِلَّ َما َرِحَم اهللَُّ...  وإياك واإلعجاب بنفسك٬ والثقة بام يعجبك  اَرٌة بِالسُّ النَّْفَس َأمَّ

ْيَطاِن يِف َنْفِسِه( )7(   منها٬ وحب اإلطراء َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َأْوَثِق ُفَرِص الشَّ
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فهو  ومَجًْحا ومِجاًحا،  مُجوًحا  جَيَمح،  إىل  مَجَح  مَجَح /  لغة: )مجح(: فعل،  اجلمحات 
يمكن  ومل  رأسه وهواه  أي ركب  الرجل  إليه. ومجح  واملفعول جمموح  جاِمح ومَجوح، 
َخاًل  رده، ومجح إىل اليشء : أرسع إليه، قال تعاىل : )َلْو جَيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

ْوا إَِلْيِه َوُهْم جَيَْمُحوَن )8(  َلَولَّ

متكنها  وعدم  بكفها  ونزعها  ومآرهبا  الشهوات  اىل  النفس  :منازعة  اجلمحات 
التهور  من  هلا  وقامعا  ومسيطرا  عليها  امريا  يكون  وان  الشهوات،  يف  االسرتسال  من 

واالهنامك)9( 

، وهو جماوزةاحلّد يف املدح و املبالغة فيه، يقال:  االطراء: لغة: مصدر أطرى، معتالًّ
أطرى فالٌن فالنًا، إذا بالغ يف املدح عليه،  وأطرأه إطراء مهموزا  مدحه بام ليس فيه. )10(  

منه قوله )عليه السالم( يف ذم االطراء

 )الصق بأهل اخلري والورع ورضهم  عىل أن ال يطروك فإن كثرة االطراء مدن من 
الغرة والرضا بذلك يوجب من اهلل املقت. )11( 

أقول : يأمر االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مالك االشرت 

والطموحات  املغريات  وامام  الشهوات  من  نفسه  يكرس  أن  عليه(  اهلل  )رضوان   
اجلموح  عند  نفسه  يمسك  أن  منه  السالم  عليه  االمام  ويطلب  الشخصية،  وامليول 
مآرهبا  اىل  للوصول  وتنزع  تتمرد  السوء  نحو  وتبعث   أمارة  بطبعها  فالنفس  والرتدد، 
ما  املعنى  هذا  اهلل.ويؤيد  االمارحم  املهالك  اىل  وحتمله  صاحبها  وتغري  وشهواهتا  
االمارة، حيث  النفس  السالم( بخصوص  العابدين )عليه  االمام زين  ورد عن موالنا 
يرسم االمام زين العابدين عيل ابن احلسني )عليه السالم( يف املناجاة الثانية من املناجاة 
اخلمسة عرش املعرفة، النفس االمارة بكل وضوح ويشكو إىل اهلل تعاىل منها هبذه الكلامت 
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)بوصفه قدوة لعموم الناس( ويقول( )12(  )إهلي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإىل 
اخلطيئة مبادرة، و بمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك يب مسالك املهالك، 
وجتعلني عندك أهون هالك، كثرية العلل  طويلة األمل، إن مسها الرش جتزع، وإن مسها 
اخلري متنع، ميالة إىل اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، ترسع يب إىل احلوبة  وتسوفني  

بالتوبة( )13(.

يقول االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كالم ورد يف غرر احلكم إن هذه النفس 
ألمارة بالسوء، فمن أمهلها مجحت به إىل املآثم( )14( و عنه )عليه السالم( : إن نفسك 
خلدوع، إن تثق هبا يقتدك الشيطان إىل ارتكاب املحارم( )15(، و عنه )عليه السالم( : كن 

أوثق ما تكون بنفسك، أحذرما تكون من خداعها( )16( 

واالمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا املقطع يشري اىل نقطة مهمة، يقول ان من 
أخطر املخاطر عىل االنسان هو التصدي إلدارة أمور الناس من دون وجود قدرة عىل 

التحكم بالنفس

االمام )عليه السالم( يعرب عن املوقع االداري  بانه السلطة والنفوذ وحمطة اساسية 
النطالق الشهوات، فيكون ضعيفا أمام املغريات وامللذات والشهوات

وتقديم  اخلدمة  اىل  االنطالق  حمطة  املحطتني،  بني  يميز  أن  يستطيع  من  وهناك 
يعربعنها  وحمطة  الناس،  حوائج  لقضاء  والسعي  االهداف  حتقيق  يف  العامة  املصلحة 

حكام اجلور)فرصة إلشباع الرغبات والشهوات النفسية والتمتع بامللذات( )17( 

يقول االمام )عليه السالم( يف أحد حكمه يف تأييد مانحن فيه )من ملك استأثر(
هذا  فيقال  االستبداد  يعني   ،)19( هبا(  استبدَّ   : لطة  بالسُّ )استأثر  لغة  االستئثار    )18(

رجل مستبد برايه، وهذا مدير مستبد، وهذا رب أرسة مستبد،معناه كل من يصل اىل 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 130

موقع املسؤولية ومل يكن حمكام لنفسة يصاب باالستئثار، فيتحول اىل ملكة راسخة يف 
االنسانية   النفس 

وحمبة  تواضع  اىل  االستئثار  فيتحول  عليها  والسيطرة  النفس  حتكيم  استطاع  فاذا 
اْستِْئَثاٌر  فِيِهُم  َوبَِطاَنًة  ًة  َخاصَّ لِْلَوايِل  إِنَّ  )ُثمَّ  السالم(  )عليه  يقول  للناس،  وخدمة 
اأْلَْحَواِل( تِْلَك  َأْسَباِب  بَِقْطِع  ُأوَلِئَك  َة  َمادَّ َفاْحِسْم  ُمَعاَمَلٍة  يِف  إِْنَصاٍف  ُة  َوِقلَّ َوَتَطاُوٌل 

 )20(

بقوله  االستبداد،  اىل خماطر  السالم( يشري  املؤمنني )عليه  أمري  االمام  نالحظ كيف 
)من استبد برأيه هلك()ومن شاور الرجال شاركهم يف عقوهلم( )21(. أي من اراد عقال 
أكرب فليشاور الرجال، ألنه  يف مشورهتم مشاركة يف عقوهلم، ينبغي لإلنسان ان يستشري 

االخرين ويسمع هلم )احلكمة ضالة املؤمن( )22( 

تكون   ال  ان   جيب  السالم(  )عليه  االمام  وعهد  االسالمية  الرؤية  يف  االدارة  ان 
النفس ومجوحاهتا،البد ان تكون هناك حتكيم وسيطرة وتطبيع عىل  لتأثريات  خاضعة  
ذلك يف اداء الواجبات االدارية املتمثلة باألرشاف والتنظيم والرقابة والتخطيط واستثامر 
يف  تأثرياهتا  هلا  ناجحة  ادارة  طرح  اجل  من  الناس  وخدمة  االهداف  وحتقيق  الطاقات 

نموالفكر البرشي 

رابعا ـ الراي العام ومبداأ التوقعات:
َعَلْيَها  َجَرْت  َقْد  باَِلٍد  إِىَل  ْهُتَك  َوجَّ َقْد  َأينِّ  َمالُِك  َيا  اْعَلْم  )ُثمَّ  السالم(   قوله )عليه 
فِيِه  َتنُْظُر  ُكنَْت  َما  ِمْثِل  يِف  ُأُموِرَك  ِمْن  َينُْظُروَن  النَّاَس  َوَأنَّ  َوَجْوٍر  َعْدٍل  ِمْن  َقْبَلَك  ُدَوٌل 
نَي باَِم  احِلِ اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ ِمْن ُأُموِر اْلُواَلِة َقْبَلَك َوَيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل فِيِهْم َوإِنَّ
الِِح()23(  َخاِئِر إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ جُيِْري اهللَُّ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ
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االدارية من  املنظومة  اجيازه حيمل معاين مهمة كثرية يف  العهد عىل  املقطع من  هذه 
هذه املعاين ان االمام يستحرض يف ذهن االشرت )رضوان اهلل عليه( االبعاد التارخيية ملرص 
واحلكومات التي حكمت بالد مرص وطبيعة نظام احلكم فيها من الظلم والعدل واجلور، 
ونظر الناس اىل الوايل ونظر الوايل اليهم واالجراءات التي يتخذها بعد ما كان ينظر اليها 
من بعيد وهي حتت سلطة احلكومات العادلة واحلكومات الظاملة )البد من الفحص عن 

هذه الدول والفحص عن ما هي عادلة أو جائرة )24( 

التعبري  فتح مرص، وهل يصح  بعد  العامل االسالمني  الدول هي  املقصود من هذه 
عنهم باهنا دول ولو باعتبار شمول السلطة االسالمية )25(. يريد االمام )عليه السالم( 
االمم  وعىل  عليها  جرى  ما  تنسى  ال  فالناس  قوية   ذاكرة  التاريخ  ذاكرة  إن  يقول  ان 
االخرى، الن الناس يعايشون احلكومات وجتارهبم وحيفظون كل ما جرى، الن الذاكرة 
الناس ما حدث عليها من ظلم وجور  الطغاة والظاملون، فألتنسى  التارخيية اقوى من 
واضطهاد وعدل كل يشء حمفوظ يف ذاكرة الناس ويتحدثون به يف اوساط املجتمع حتى 
اصبح بعض االشخاص فيهم بمثاية تاريخ مكتوب ويرجع اليهم كمصدر أسايس عند 

احلاجة يف تدوين االحداث التارخيية

دائام  الناس  فيذكر  الذاكرة  تنشيط  هو  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  فمنهج 
وسب  املاضية  االمم  عن  يتحدث  عندما  الكريم  للقران  املطابق  املنهج  وهو  مىض،  بام 
هالكها، فعلينا دائام ان نتمتع بزخم تارخيي وحضاري وان ننطلق ونبدأ من حيث انتهى 

االخرون.

يقول االمام أمري املؤمنني يف خطبة له تأييدا ملا نحن فيه.

َفَلْو َأنَّ  َياَش َوَأْسَبَغ َعَلْيُكُم امْلََعاَش  َأْلَبَسُكُم الرِّ ِذي  )ُأوِصيُكْم ِعَباَد اهللَِّ بَِتْقَوى اهللَِّ الَّ
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اًم َأْو لَِدْفِع امْلَْوِت َسبِياًل َلَكاَن َذلَِك ُسَلْياَمَن ْبَن َداُوَد عليه السالم  َأَحدًا جَيُِد إىَِل اْلَبَقاِء ُسلَّ
ْلَفِة َفَلامَّ اْسَتْوَف ُطْعَمَتُه َواْسَتْكَمَل  ِة َوَعظِيِم الزُّ ْنِس َمَع النُُّبوَّ نِّ َواإْلِ َر َلُه ُمْلُك اجْلِ الَِّذي ُسخِّ
َلًة َوَوِرَثَها  َياُر ِمنُْه َخالَِيًة َوامْلََساِكُن ُمَعطَّ َتُه َرَمْتُه ِقيِسُّ اْلَفنَاِء بِنَِباِل امْلَْوِت َوَأْصَبَحِت الدِّ ُمدَّ
ًة َأْيَن اْلَعاَملَِقُة َوَأْبنَاُء اْلَعاَملَِقِة َأْيَن اْلَفَراِعنَُة  الَِفِة َلِعرْبَ َقْوٌم آَخُروَن َوإِنَّ َلُكْم يِف اْلُقُروِن السَّ
امْلُْرَسِلنَي  ُسنََن  َوَأْطَفُئوا  النَّبِيِّنَي  َقَتُلوا  ِذيَن  الَّ سِّ  الرَّ َمَداِئِن  َأْصَحاُب  َأْيَن  اْلَفَراِعنَِة  َوَأْبنَاُء 
ِذيَن َساُروا بِاجْلُُيوِش َوَهَزُموا بِاأْلُُلوِف َوَعْسَكُروا اْلَعَساِكَر  َوَأْحَيْوا ُسنََن اجْلَبَّاِريَن َأْيَن الَّ
َعَلْيَها  ْقَباِل  اإْلِ ِمَن  َأَدهِبَا  بَِجِميِع  َوَأَخَذَها  ُجنََّتَها  لِْلِحْكَمِة  َلبَِس  َقْد  َوِمنَْها  امْلََداِئَن  ُنوا  َوَمدَّ
تِي َيْسَأُل َعنَْها َفُهَو  تِي َيْطُلُبَها َوَحاَجُتُه الَّ ُتُه الَّ ِغ هَلَا َفِهَي ِعنَْد َنْفِسِه َضالَّ َوامْلَْعِرَفِة هِبَا َوالتََّفرُّ
َب بَِعِسيِب َذَنبِِه َوَأْلَصَق اأْلَْرَض بِِجَرانِِه َبِقيٌَّة ِمْن َبَقاَيا  ْساَلُم َورَضَ َب اإْلِ ٌب إَِذا اْغرَتَ ُمْغرَتِ

تِِه َخِليَفٌة ِمْن َخاَلِئِف َأْنبَِياِئِه. )26(  ُحجَّ

االمـام )عليـه السـالم( يسـتعرض يف هذ املقطـع من اخلطبـة املراحل التارخييـة املهمة 
التـي مـرت عـىل االمـم وعاشـوا النـاس احداثهـا يف ظـالل حكوماهتـا. االمـام )عليـه 
السـالم( يسـلط الضـوء عـىل تاريـخ البرشيـة السـالفة فيتطـرق اىل ذو النفـوذ والقدرة من 
غـري االنبيـاء املرسـلني، الفراعنـة وابنـاء الفراعنـة واصحـاب مدائـن الـرس الذيـن قتلـوا 

ْصَحـاَب الـّرّسِ َوقُُرونًـا َبْيَ 
َ
النبيـني يتحـدث عنهـم القـران الكريـم ﴿وََعًدا َوَثُمـوَد َوأ

ْصَحاُب الـّرّسِ َوَثُمـوُد﴾)28(، وقد 
َ
َذلِـَك َكثِـرًيا﴾)27(  ﴿َكّذبَـْت َقبْلَُهـْم قَوُْم نُـوٍح َوأ

ذكرهـم القـران مرتـني، ممـا يبـني كـم كان هلم مـن التأثـري، وقد وقـف أمـري املؤمنني)عليه 

السـالم( عندهـم وذكرهـم وذكـر هبـم، هؤالء كانـوا معاندين وقفـوا بوجه احلـق ﴿َقَتلُوا 

ْيَن اّلِيَن َسـاُروا بِاْلُُيوِش 
َ
ْحَيوْا ُسـَنَ اْلَّبارِيـَن أ

َ
ْطَفُئوا ُسـَنَ الُْمرَْسـلَِي َوأ

َ
الّبِّيِـَي َوأ

لُوِف وََعْسـَكُروا الَْعَسـاكَِر َوَمّدنُـوا الَْمَدائَِن﴾ واحلقيقة خلـدوا لكي يكونوا 
ُ
وََهَزُموا بِاأْل
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للتاريخ ملعنـة 

امْلََداِئَن  ووقف عند طاق كرسى، مَتَثََّل  مَلَّا َدَخَل النَّاُس َمَع َعيِلٍّ )عليه السالم(  َاَل : 
َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه :  يقال له احلر بن سهم بن الطريف   فستشهد ببيتني من الشعر معروف 

لألسود بن يعفر* )29( :

ماذا أؤمـــل بعـــــد ال حمــــــــرق                       تركوا منازهلــــــم وبعــــد إيــــاد

أهل اخلو رنق والســـــدير وبارق                       والقرص ذو الرشفات من سنداد

ارضا ختريهـــــــــــــا لدار أبيـــهم                       كعب بن هامـــــــة وأبن أم دؤاد

اَم َكاُنــــــوا َعىَل ِميــــــــــَعاِد  َياُح َعىَل َمَكــاِن ِدَياِرِهْم                       َفَكَأنَّ َجَرِت الرِّ

نزلوا بأنقرة يســــــــــيل عليــــهم                       ماء الفــــــرات جييئ مـــن اطراد

َوإَِذا النَِّعيُم َوُكلُّ َما ُيْلهـَى بِِه َيْوًما                       َيِصـــــــــــرُي إَِل بِـــــىًل َوَنَفـــــاِد 

تََرُكوا ِمْن  )عليه السالم( : اَل َتُقْل َهَكَذا، َوَلِكْن ُقْل َكاَم َقاَل اهللَُّ : ﴿َكْم  َفَقاَل َعيِلٌّ
ْوَرثَْناَها 

َ
َجّناٍت وَُعُيوٍن * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِيٍم * َوَنْعَمٍة َكنُوا فِيَها فَاكِِهَي * َكَذلَِك َوأ

اْلَقْوَم  َفَأْصَبُحوا َمْوُروثنَِي، إِنَّ َهُؤاَلِء  اْلَقْوَم َكاُنوا َواِرثنَِي  قَوًْما آَخرِيَن﴾)30(، إِنَّ َهُؤاَلِء 
اْسَتَحلُّوا احْلُُرَم َفَحلَّْت هِبُِم النَِّقُم، َفاَل َتْسَتِحلُّوا احْلُُرَم َفَتُحلَّ بُِكُم النَِّقُم )31( 

ينبغي لإلنسان ان يعيش حياته بطريقة أذا مات بكى عليه الناس، والتبكيه الناس إال 
حينام يفتقدونه فيذكرونه ويتأسفون عىل فقده بسبب اثارة الطيبة معهم.

عن رضار بن ضمرة قال : أوىص أمري املؤمنني عليه السالم

بنيه فقال : يا بني عارشوا الناس باملعروف معارشة إن عشتم حنوا إليكم، وإن متم
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بكوا عليكم، ثم قال :

أريد بذاكم أن هتشـــــوا لطلقـــتي              وأن تكــــثروا بعدي الدعاء عىل قبـري
   وأن يمنحوين يف املجالـــس ودهم               وإن كنت عنهم غائبا أحسنوا ذكري )32(

: ال  فقال  : أوصني  فقال  السالم  املؤمنني عليه  أمري  : سأل رجل  ابن عباس  وقال 
حتدث نفسك بفقر، وال بطول عمر )33(، يدل هذا احلديث عىل أن الناس تشخص يف 

ذاكرهتا االنسان العادل ذو االخالق احلسنة، 

البناء  ليكون  اكرب  بشكل  وترسيخها  املفاهيم  هذه  تعزيز  اىل  ماسة  بحاجة  نحن 
االجتامعي سليام يف جمتمعنا يف دائرة املسؤولني واصحاب املناصب، ونستطيع بناء دولة 
وتكيف  تنظيم  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  منهج  وفق  صحيحة  اسس  عىل 

القانون نحو السلوك العادل.

اهلل  االشرت)رضوان  ملالك  عهدة  يف   السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  ينتقل  ثم 
عليه( اىل استعراض املعايري االساسية يف نجاح املنظومة اإلدارية يف حتقيق االهداف ملن 

يتصدى إلدارة االمور. 
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خام�سا : معايري جناح املنظومة االإدارية   
َذِخرَيُة  إَِلْيَك  َخاِئِر  الذَّ أوالـ االعامل الصاحلة  : يقول )عليه السالم( )َفْلَيُكْن َأَحبَّ 

الِِح( )34(  اْلَعَمِل الصَّ

هنا يذكر االمام )عليه السالم( أن واحدة من هذه املعايري التي يستدل هبا عىل صالح 
املسؤول واملتصدي هو تقيم الناس له من خالل احلديث عنه وبيان اعامله الصاحلة. 

املداخل  من  واحدة  متثل  املسؤول  اداء  وتقيم  العام  الراي  وتصورات  انطباعات 
االمام  لذا نالحظ  اداءه.  املسؤول ورشدة وحسن  يستدل من خالهلا عىل صالح  التي 
)عليه السالم( يؤكد يف هذا املقطع من العهد الرشيف عىل العمل الصالح الذي يعد من 
الذخائر النفيسة لإلنسان املتصدي وغريه، ونتيجة هذا العمل يتحقق  االحرتام  والتقدير 
بتأييد  من اهلل سبحانه وتعاىل، ومن خالل حسن  التي حتيض  الناس  واملحبة يف قلوب 
ظن الناس و تقيمها يكون قادرا عىل النفوذ اىل قلوب الناس والسيطرة عىل عواطفهم 
من دون حاجة اىل اظهار حاالت التصنع والتظاهر بأمور معينه، ومن دون احلاجة اىل 
املكر واخلداع او التخويف والرتهيب واستخدام االساليب املغرية، وتضيع اموال بيت 
املال ألجل استاملة قلوب األخرين وضامنة السمعة اجليدة. فمعيار الراي العام  يف تقيم 
املسؤول هو العمل الصالح الذي يقوم به املتصدي فاحلديث عنه بخري واحرتام ونعته 

بصفاته الواقعية يعد من العطايا االهلية ال حيتاج اليها استخدام الطرق امللتوية.
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ثانيا ـ ال�سح بالنف�ص والبخل عليها:
ْنَصاُف ِمنَْها  حَّ بِالنَّْفِس اإْلِ قوله )عليه السالم( )َوُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ الشُّ

فِياَم َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت( )35( 

ثم ينتقل االمام )عليه السالم( بوصية اىل مالك االشرت )رضوان اهلل عليه(   يف كيفية 
ْنَصاُف  حَّ بِالنَّْفِس اإْلِ التعامل مع آراء الناس بقوله َوُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ الشُّ

ِمنَْها فِياَم َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت.

الشح يف اللغة : الُبْخل َمع ِحْرٍص. تقول: َشحَّ َيُشحُّ ِمن باب َقـَتل، ويف ُلغة ِمن بايَبْ 
َشحَّ  إذا  القوم:  ة وأشحاء، وَتشاحَّ  وَتِعب، ورجل شحيح وقوم ِشحاح وأِشحَّ ب  رَضَ

بعضهم عىل بعض( )36(،

تتضمن هذه العبارة من العهد الرشيف مضامني عالية يف االدب القيادي واإلداري 
يف املنظومة االسالمية، فهي ختاطب املسؤول الذي يتحمل املسؤولية جتاه االخرين بان 
يسيطر عىل قواه النفسية وان يكبح مجاح نزواته ورغباته ومشاعره وأنانية والذي يؤكد 
عليه اإلمام )عليه السالم( هو أن يستطيع اإلنسان عند فوران الشهوة وثورة الغريزة أن 
النفس عىل فكر اإلنسان  أذا سيطر هوى  يضبطها وجيعلها حتت إرادته، وبعكس ذلك 
 ،)37( واخلرسان  اهللكة  وادي  إىل  صاحبه  سيقود  فإنه  األخرى  وملكاته  وقواه  وعقله 
ويؤكد هذا املعنى االمام الصادق )عليه السالم( بقوله )احذروا اهوائكم كام حتذرون 
اتباع اهوائهم و حصائد السنتهم( )38(، ويف  اعدائكم، فليس يشء اعدى للرجال من 
بدوام جهادها.  أنفسكم  )أملكوا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  احلكم  عن  غرر 
)39(  يريد االمام )عليه السالم( من املسؤول ان يكون بخيال مع نفسه، وان يكون شديدا 

هبا،  يقوم  او  يامرسها  أن  كمسؤول  له  يسمح  ال  التي  القضايا  يف  له  حيل  ماال  يف  عليها 
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فيتعامل بشح وبخل واقتصاد شديد ومراقبة  وحزم كبري مع نفسه، وهذا يتحقق بعدم 
السامح هلا بأن تنطلق  لتحب كام تريد وتكره كام تريد )َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوجَيَْعَل اهللَُّ 
ا َكثرًِيا( )40(  لعل النفس حتب اشياء ترض هبا وهي ال تعلم، ولعلها تكره أشياء  فِيِه َخرْيً

تنفعها وهي ايضا ال تعلم.

املمكن أن حتجم عن  أمور، وهي من  النفس متيل نحو أمور وحتجم عن  أذن هذه 
احلق ومتيل إىل الباطل، فمن حق النفس عىل صاحبها انصافها

ثالثا ـ التحكم بالنف�ص وال�سيطرة عليها:
ان السيطرة عىل النفس أحدى العوامل لنجاح املسؤول يف مهمة املناطة به، باعتباره 
أنه ضمن دائرة السلطة والنفوذ والرغبات واالمكانيات واالمتيازات التي متنح بعناوين 

متعددة،هذه يمكن أن توقع االنسان يف املهالك وحتكيم االنا وعدم السيطرة عليه.

يعرب األمام )عليه السالم( اىل ذلك بقوله )َفاْمِلْك َهَواَك( اشارة اىل ان االنسان أو 
نفسانية  قوى  من  يملكه  ما  كل  عىل  مسلطا  يكون  ان  البد  مسؤولية  أطار  يف  املسؤول 
يف  املعنى  هذا  اىل  السالم(  )عليه  االمام  يشري  وانطباعاته،  سلوكياته  يف  العقل  وحتكيم 
رسالة بعثها اىل االسود بن قطبه الذي كان قائدا للجيش يف منطقة حلوان الواقعة غرب 

ايران الذي تسمه اليوم بمدينة رسبل زهاب عىل ما يذكره املؤرخون.* )41( 

)أما بعد فإن الوايل إذا اختلف هواه منعه ذلك كثريا من العدل، فليكن أمر الناس 
عندك يف احلق سواء فإنه ليس يف اجلور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله وابتذل 
نفسك فيام افرتض اهلل عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه، واعلم أن الدنيا دار بلية مل يفرغ 
صاحبها قط فيها ساعة إال كانت فرغته عليه حرسة يوم القيامة، وأنه لن يغنيك عن احلق 
الذي  فإن  بجهدك  الرعية  واالحتساب عىل  نفسك  حفظ  عليك  احلق  ومن  أبدا،  يشء 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 138

يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك والسالم. )42( 

فيكون  وميوالته  ونزواته  رغباته  وراء  ونساق  هواه   اختلف  إذا  الوايل  ان  املعنى: 
احلاكم هنا اهلوى والشهوات، فتكون سلوكياته وانطباعاته  يف مسؤولياته موافقة حلكم 
إىل  بل كان هواه وميله  لو كان اخلصامن عنده سواء  فيام  اهلوى فالينترص عدال الحد، 

أحدمها أكثر ظلم وجار.

الذي  والبدع  الفتن  معنى  يف  السالم(  )عليه  االمام  كالم  ايضا  املعنى  هذ  ويؤكد 
يتعربمنشأمها هو طغيان اهلوى عىل العقل.

اَم َبْدُء ُوُقوِع َاْلِفَتِن َأْهَواٌء ُتتََّبُع َو َأْحَكاٌم ُتْبَتَدُع خُيَاَلُف فِيَها ِكَتاُب  يقول عليه السالم )إنَّ
َاهللَِّ َو َيَتَوىلَّ َعَلْيَها ِرَجاٌل ِرَجاالً َعىَل َغرْيِ ِديِن َاهللَِّ َفَلْو َأنَّ َاْلَباطَِل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج َاحْلَقِّ مَلْ 
َامْلَُعانِِديَن  َأْلُسُن  اِْنَقَطَعْت َعنُْه  َاْلَباطِِل  َلْبِس  َاحْلَقَّ َخَلَص ِمْن  َلْو َأنَّ  َامْلُْرَتاِديَن َو  خَيَْف َعىَل 
ْيَطاُن َعىَل  َو َلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َو ِمْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن َفُهنَالَِك َيْسَتْويِل َالشَّ

ِذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمَن َاهللَِّ َاحْلُْسنَى( )43(. َأْولَِياِئِه َو َينُْجو َالَّ

ا�سا�ص الفنت والبدع اأمرين:
1ـ اتباع اهواء النفس واالحكام املوضوعة املخالفة لكتاب اهلل والسنه النبوية الرشيفة

2ـ حتريف القوانني لصالح األطامع الشخصية وغياب العدل وتضيع الوظائف واالقبال 
عىل البدع )44(،

هبا  الناس  يفتتن  التي  الفاسدة  اآلراء  و  الباطلة  املذاهب  إن  السالم(  )عليه  يقول 
أصلها اتباع األهواء و ابتداع األحكام التي مل تعرف خيالف فيها الكتاب و حتمل العصبية 
و اهلوى عىل تويل أقوام قالوا هبا عىل غري وثيقة من الدين و مستند وقوع هذه الشبهات 
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الناس،  عىل  متيزه  يصعب  الذي  بالشكل  الساسة  بعض  قبل  من  بالباطل  احلق  امتزاج 
باحليوان  العناوين كحقوق االنسان والرفق  ببعض  العام  الراي  وادنى ذلك هو خداع 
االستكبارية  فاحلكومات  الدولية..الخ  العفو  ومنظمة  حدود  بال  واطباء  العامل  ويوم 
االمور  وجرت  ذلك  تم  فاذا  الشعب  آراء  اىل  الرجوع  ورضورة  بالديمقراطية  تتشدق 

خالفا ملصاحلها الالمرشوعة عمدت اىل االنقالب أو أثارة الفتن وإظهار البدع. )45( 

هكذا يريب االمام)عليه السالم( املسؤول يف املنظومة اإلدارية والقيادية عىل االخالق 
املنطلق اصبح مناهج  التعامل يف مثل هكذا ظرف، من هذا  احلسنه واحلميدة يف كيفية 
واملؤمترات  الدولية  املحافل  يف  هبا  حيتفل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  حكومة 
اربع  سوى  استغرقت  التي  عليه(  اهلل  )سالم  خالفة  مدة  قرص  من  بالرغم  العلمية، 
سنوات ونيف، وتبقى كلامته )عليه السالم( تقرع اسامع العامل عندما اوىص ولديه احلسن 

واحلسني )عليهام السالم( )واهللَّ اهللَّ يف القرآن وال يسبقنكم إىل العمل به غريكم(.

منه اشار)عليه السالم( )كم من عقل أسري عند هوى أمري( )46(، اهلوى هو احلاكم 
فيصبح العقل الذي هو أمريا اسريا للهوى وللنزوات والرغبات.

ويف كالم آخر يصف فيه السعادة والشقاء. يقول )عليه السالم( )السعيد من وعظ 
بغريه فاتعظ، روضوا أنفسكم عىل األخالق احلسنة، فان العبد املسلم يبلغ بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم( )47(  وعنه )عليه السالم( )الشقي من انخدع هلواه وغروره( )48(.
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�ساد�سا : ما يجب على امل�سوؤول اجتنابه يف املنظومة االإدارية:  
قوله )عليه السالم( )َوُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك( )49( 

يتضح من عبارة االمام )عليه السالم(  ان عىل املسؤول ان  يمسك نفسه عام ال حيل 
ان يصدر منها وان كان حالال عىل غريك وجائز منه، كونك متصديا للمسؤولية جيب ان 

حيملك املزيد من االلتزام.

وقد وردت يف هذا املوضوع العديد من النصوص التي متثل درسا عظيام لعيل )عليه 
السالم( يف املنظومة القيادية،منها رسالة )عليه السالم( اىل عثامن ابن حنيف وايل البرصة، 
يوبخه فيها لستجابة لدعوة أحد االعيان واالثرياء يف البرصة ملأدبة طعام، تصلح هذه 
الرسالة ان تكون درسا كبريا للسالكني يف طريق احلق وااليامن ودرسا مهام يف اإلدارة 

والقيادة.

َمْأُدَبٍة  إىَِل  َدَعاَك  ِة  اْلَبرْصَ َأْهِل  فِْتَيِة  ِمْن  َرُجاًل  َأنَّ  َبَلَغنِي  َفَقْد  ُحنَْيٍف  اْبَن  َيا  َبْعُد  ا  )َأمَّ
َفاُن َوَما َظنَنُْت َأنََّك جُتِيُب إىَِل َطَعاِم  ْعَت إَِلْيَها ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلَواُن َوُتنَْقُل إَِلْيَك اجْلِ َفَأرْسَ
َقْوٍم َعاِئُلُهْم جَمُْفوٌّ َوَغنِيُُّهْم َمْدُعوٌّ َفاْنُظْر إىَِل َما َتْقَضُمُه ِمْن َهَذا امْلَْقَضِم َفاَم اْشَتَبَه َعَلْيَك ِعْلُمُه 
َفاْلِفْظُه َوَما َأْيَقنَْت بِطِيِب ُوُجوِهِه َفنَْل ِمنُْه َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َمْأُموٍم إَِمامًا َيْقَتِدي بِِه َوَيْسَتيِض ُء 
بِنُوِر ِعْلِمِه َأاَل َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه َأاَل َوإِنَُّكْم اَل 
ٍة َوَسَداٍد َفَواهللَِّ َما َكنَْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم  َتْقِدُروَن َعىَل َذلَِك َوَلِكْن َأِعينُويِن بَِوَرٍع َواْجتَِهاٍد َوِعفَّ
َأْرِضَها  ِمْن  َواَل ُحْزُت  َثْويِب طِْمرًا  لَِبايِل  َأْعَدْدُت  َواَل  َوْفرًا  َغنَاِئِمَها  ِمْن  َخْرُت  ادَّ َواَل  ترِْبًا 
َي يِف َعْينِي َأْوَهى َوَأْوَهُن ِمْن َعْفَصٍة َمِقَرٍة(  ِشرْبًا َواَل َأَخْذُت ِمنُْه إاِلَّ َكُقوِت َأَتاٍن َدبَِرٍة َوهَلِ

 )50(
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من  وحيذرهم  املسؤولني  كلامته  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  خياطب 
ولو  فقرهم  من  الفقراء  فيتحسس  االثرياء  مع  للشبهات  انفسهم  ويضعوا  يعرضوا  ان 
والمع  الغنى  مع  مشكله  لديه  ليس  االسالم  الطعام.  تناول  الدعوة  تلبية  مستوى  عىل 
من يمتلك املال، ولكن املشكلة مع من يطرد الفقراء ويقرب االغنياء، فالمانع من أن 

يستجيب  املسؤول ملائدة طعام جيلس عليها الغني والفقري

وهناك مالحظة آخري يطرحها االمام )عليه السالم( حول الدعوة اىل املأدبة متمثلة 
من وجود اموال مشتبه فيها )َفاْنُظْر إىَِل َما َتْقَضُمُه ِمْن َهَذا امْلَْقَضِم َفاَم اْشَتَبَه َعَلْيَك ِعْلُمُه 

َفاْلِفْظُه َوَما َأْيَقنَْت بِطِيِب ُوُجوِهِه َفنَْل ِمنُْه(

يف  واملسؤولني  الوالة  ان  عىل  يؤكد  السالم(  )عليه  االمام  أن  األخرى  واملالحظة 
احلكومة االسالمية يشكلون مبدأ القدوة )َأاَل َوإِنَّ لُِكلِّ َمْأُموٍم إَِمامًا َيْقَتِدي بِِه َوَيْسَتيِض ُء 
واملحرومني  املستضعفني  ومجهور  الناس  جانب  اىل  يقفوا  ان  هو  االقتداء  ِعْلِمِه(  بِنُوِر 
وان ال يعتنوا أبدا بالطبقة املرتفة الذين تزداد توقعاهتم ونقل معونتهم، والتجارب تؤكد 
عىل أن املحرومني املستضعفني هم أول املدافعني عن الدين والبالد االسالمية يف مواقع 

اخلطر والظروف الصعبة )51( 

وتسري  الدولة  إدارة  عىل  اإلعانة  املتصديني  من  السالم(  )عليه  االمام  يطلب  ثم 
امورها بالورع عن ارتكاب املحارم وتعني يف احلقيقة حالة التقوى يف حدودها العالية، 
وان يكون املسؤول جمتهدا يعني يبذل اجلهد الكبري يف حتقيق العدالة ومحاية املستضعفني 
واملحرومني، ويريد ايضا االمام )عليه السالم( من العاملني معه يف حكومة االعانة بعفة 
والسداد:  املختلفة،  والنوازع  الشهوات  مقابل  يف  النفس  حفظ  بمعنى  والعفة:  وسداد 
يعني انتخاب الطريق الصحيح واملستقيم يف اجتناب الطرق املختلفة التي تقود االنسان 

اىل املتاهة والضاللة )52(.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 142

املنظومة  يف  والوالة  املسؤولني  مع  تعامله  يف  السالم(  )عليه  االمام  منهج  هو  هذا 
القيادية يف حفظ االسالم وتقديم افضل ما جتود به النفس يف خدمة الناس واملجتمع

�سابعا ـ  و�سائل التحكم و ال�سيطرة على النف�ص:
ان الشح بالنفس والبخل عليها وامساكها عن اهلوى واالنجرار وراء االنحرافات هلا 

وسائل ومستلزمات ومعايري حتكيم وسيطرة: من هذه الوسائل

أوالـ التقوى:
َباِع َما َأَمَر بِِه يِف ِكَتابِِه ِمْن َفَراِئِضِه  قوله )عليه السالم( )أَمَرُه بَِتْقَوى اهللَِّ َوإِْيَثاِر َطاَعتِِه َواتِّ
َباِعَها َواَل َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َوإَِضاَعتَِها َوَأْن َينرُْصَ  تِي اَل َيْسَعُد َأَحٌد إاِلَّ بِاتِّ َوُسنَنِِه الَّ

اهللََّ ُسْبَحاَنُه بَِقْلبِِه َوَيِدِه َولَِسانِِه( )53( 

التقوى لغة :ـ قال الراغب االصفهاين يف املفردات )وقى : الوقاية: حفظ اليشء 
مما يؤذيه ويرضه، يقال: وقيت اليشء  أقيه وقاية ووقاء. قال )فوقاهم اهلل، ووقاهم 
انفسكم  قوا  واق،  وال  ويل  من  اهلل  من  مالك  واق،  اهلل  من  وماهلم  السعري،  عذاب 
وأهليكم نارا، والتقوى جعل النفس يف وقاية مما خياف، هذا حتقيقه وصار التقوى يف 
املحظور ويتم ذلك برتك بعض  يؤثم، وذلك برتك  النفس عام  الرشع حفظ  تعاريف 
يقع  أن  احلمى فحقيق  رتع حول  بني، ومن  بني واحلرام  ملا روي: احلالل  املباحات، 

فيه( )54( 

اوجبه  بام  والقيام  تعاىل،  اهلل  حمارم  عن  االجتناب  عن  )عبارة  اصطالحا:  والتقوى 
وهو  اهلل،  عذاب  عمله  بصالح  يتقي  الذي  هو  واملتقي  الرشعية،  التكاليف  من  عليهم 
مأخوذ من اتقاء املكروه بام جيعله حاجزا بينه وبينه، كام يقال: اتقي السهم بالرتس، أي 
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جعله حاجزا بينه وبني السهم( )55( 

ويشري االمام  امري املؤمنني )عليه السالم( اىل هذا املعنى بقوله )أوصيكم عباد اهلل 
باهلل  عليها  تستعينوا  وأن   . حقكم  اهلل  عىل  واملوجبة  عليكم،  اهلل  حق  فإهنا  اهلل  بتقوى 
اجلنة.  إىل  الطريق  غد  ويف  واجلنة،  احلرز  اليوم  يف  التقوى  فإن  اهلل.  عىل  هبا  وتستعينوا 
مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظ . مل تربح عارضة نفسها عىل األمم 
املاضني والغابرين حلاجتهم إليها غدا إذا أعاد اهلل ما أبدى، وأخذ ما أعطى، وسأل ما 

أسدى(

ولذلك نجد ان أمري املؤمنني )عليه السالم( حينام يتحدث عن املنظومة القيادية وعن 
النجاح يف الدور القيادي، يقف عند خصيصة التقوى ويعتربها مفتاح التسديد والنجاح 

وذخرية يوم اآلخر الذي ال ينفع  فيه مال والبنون.

ثانيا ـ العقل:
التعقل  هو  واإلدارة  للقيادة  واملتصدي  املسؤول  تساعد  والتي  االموراملهمة  من 
والتدبري والنظر يف االمور ورضورة وضع كل آمر موضعه بال استبطاء أو عجلة وعدم 

االنجرار وراء الرغبات واالهواء.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم( واصفا ثمرات العقل وهو وضع االمور يف مواضعها

َط فِيَها ِعنَْد إِْمَكاهِنَا  اَك َواْلَعَجَلَة بِاأْلُُموِر َقْبَل َأَواهِنَا َأِو التََّسقُّ  قوله )عليه السالم( )َوإِيَّ
َرْت َأِو اْلَوْهَن َعنَْها إَِذا اْسَتْوَضَحْت َفَضْع ُكلَّ َأْمٍر َمْوِضَعُه َوَأْوِقْع  َأِو اللََّجاَجَة فِيَها إَِذا َتنَكَّ

ُكلَّ َأْمٍر َمْوِقَعُه( )56( 

العقل لغة: العقل نقيض اجلهل،، يقال عقل يعقل عقال، إذا عرف ما كان جيهله قبل، 
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يفعله. ومجعه عقول. ورجل عاقل وقوم عقالء. وعاقلون. ورجل  كان  انزجر عام  أو 
عقول، إذا كان حسن الفهم وافر العقل )57(.

العقل هو السور املانع واحلصن، والعقل من العقال أي عقال من اجلهل، هذه هي 
فائدة العقل لإلنسان الذي يستعمل عقله دائام يف اختاذ قراراته الصائبة ويسور مواقفه 

واقواله وسلوكياته خشية الوقوع يف اجلهل.

فقد ورد التأكيد عليه يف الكثري من النصوص الرشعية.

منها ما ورد عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( قوله يف وصف العقل )إن 
العقل عقال من اجلهل، والنفس مثل أخبث الدواب فعن مل تعقل حارت، فالعقل عقال 
أدبر فأدبر، فقال اهلل   : له  : أقبل، فأقبل وقال  له  العقل فقال  من اجلهل، وإن اهلل خلق 
تبارك وتعاىل : وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أعظم منك وال أطوع منك، بك أبدء وبك 
أعيد، لك الثواب وعليك العقاب( )58(. فقد شبه رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
النفس واهلوى )بأخبث الدواب( أي الدابة التي مل تعقل، هترب وتتيه كذلك النفس اذا 

مل تعقل فإهنا تكون يف تيه.

وورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( )العقل يوجب احلذر.( )59(،  - اجلهل يوجب  
الغرر( )60( 

َتْدَفَعنَّ  وعنه )عليه السالم(  يف وصيته ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه( قال )َواَل 
وِمَك  ْلِح َدَعًة جِلُنُوِدَك َوَراَحًة ِمْن مُهُ َك و هللَِِّ فِيِه ِرًضا َفإِنَّ يِف الصُّ ُصْلحًا َدَعاَك إَِلْيِه َعُدوُّ
َل  اَم َقاَرَب لَِيَتَغفَّ َك َبْعَد ُصْلِحِه َفإِنَّ اْلَعُدوَّ ُربَّ َوَأْمنًا لِباَِلِدَك َوَلِكِن احْلََذَر ُكلَّ احْلََذِر ِمْن َعُدوِّ

 )61( ) ِْم يِف َذلَِك ُحْسَن الظَّنِّ َفُخْذ بِاحْلَْزِم َواهتَّ
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فاإلنسان حينام يستعمل عقله يتعامل بحذر يف أقواله وأفعاله. وعنه )عليه السالم( 
)العقل أقوى أساس( )62(، أقوى أساس يمكن أن يعتمده االنسان يف تفجري طاقاته وفق 

الرؤية االسالمية الصحيحة، فيكون تفكريه منسجم مع الفطرة واملنطق

  )63( زاجر(  دنية  كل  عن  عقله  من  )للحازم  السالم(  )عليه  عنه  أخرى  رواية  ويف 
احلزم هو ثمرة العقل، فاإلنسان الذي حيتاط يف قراراته يعمل ضمن أطار العقل  يف تدبري 
فيكون  العقل واحلكمة،  املنسجمة وفق  القرارات  تنفيذ  اختيار  االرادة يف  األمور، وله 

حمصنا لنفسه وجيد فيها مناعة من الوقوع يف اخلطأ وعدم الصواب واالنحراف.

فيتحصل: ان استحضار العقل يف السلوك واالداء واملواقف، يرتك آثارا يف مساحات 
احلياة، فالعاقل يرفض كل ما يتنفر منه العقل كظلم االخرين والعمل بالباطل.

من  نفسه  ويمنع  بعقله  هواه  يقمع  و  بنفسه  يشح  ان  واملتصدي  للمسؤول  فينبغي 
الوقوع يف املنزلقات كالشبهات واملواقف السيئة.

املداهنة: ُمداَهنة: )اسم(  مصدر َداَهَن)  ُمَداَهنَُة امْلَْسُؤولنَِي : امْلُاَلَينَُة، امْلَُداَراُة )64( 

به  فيسرت  االنسان  يستعمله  الذي  الدهن  يف  كام  احلقيقة  عىل  التغطية  هي  واملداهنة 
البرشة ويغطيها. )65( 

إن أخطر يشء عىل املتصدي للمسؤولية  اإلدارية هو حينام يعترب املسؤول نفسه يف 
الرعية  ما هو ممنوع عىل  باالستثناءات كل  ما يسمى   استثناء عن اآلخرين،وهذا  حالة 
جائز عىل الوايل، ويعترب هذا جتاوز عىل املحظورات والقوانني  يف إدارة الدولة، حيث 
يشري االمام )عليه السالم( يف هذ املقطع حمذرا الوالة بااللتزام باملواثيق املطلوبة وعدم 
)عليه  االمام  يريد  االخرين،  مع  باملداهنة  النفسية  والرغبات  االهواء  مع  االنجرار 
السالم( ان يقول ال تربر املواقف واالخطاء ألجل مصلحتك الشخصية  فتضيع حقوق 
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السالم. يقول عليه  االخرين،  مراعاة مشاعر  والعدوان عليها من أجل  بالظلم  الرعية 
)َوَمْهاَم َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيٍب َفَتَغاَبْيَت َعنُْه ُأْلِزْمَتُه( ألزمته أي حاسبة بحق وعدل من 

دون متلق وتزلف.

وقال صىل اهلل عليه وسلم حمذرا من التملق )ليس من اخالق املؤمن التملق( )66(،  
وفيها تضيع للمبادئ واملثل من أجل الدنيا. وقد وقف أمري املؤمنني )عليه السالم( من 
هذه الظاهرة موقفا متشددا، فلقد شجبها ومنع التعامل هبا ألهنا من االساليب امللتوية يف 
السلوك، والتي تعرب عن عدم استقامة الشخصية وخواء الضمري، وهي من الظواهر التي 

ال تليق مع أخالقية املؤمن بتاتا لكوهنا تتجه نحو املخلوق وهتجر اخلالق.

ويف وصية لكميل بن زياد )رضوان اهلل عليه()يا كميل لست واهلل متملقا حتى أطاع 
وال ممنيا  حتى ال أعىص،وال مائال لطعام االعراب حتى انحل، إمرة املؤمنني وادعى هبا 

.)67(

املداهنة وإظهار  القيادة وإلدارة عدم  السالم(  يف  املؤمنني )عليه  أمري  منهج  أذا يف 
خالف الواقع وخالف ما يعتقدون، وعلة التحذير من املداهنة هي أهنا تفتح الباب أمام 
املعايص  ينزلق يف طريق  باملداهنة حتى  يبدأ  أن  املعصية، فمجرد  للهجوم عىل  اإلنسان 

واالبتعاد عن السياقات الصحيحة

ثامنا : االن�ساف والعدل مع الرعية: 
ِة َأْهِلَك َوَمْن   قوله )عليه السالم( َأْنِصِف اهللََّ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك َوِمْن َخاصَّ
ِة َعنْيِ اْلُواَلِة اْستَِقاَمُة اْلَعْدِل يِف اْلباَِلِد َوُظُهوُر  َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك،.... َوإِنَّ َأْفَضَل ُقرَّ
ِه َواَل  نَّ َباَلَء اْمِرٍئ إىَِل َغرْيِ ِعيَِّة،.... ُثمَّ اْعِرْف لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما َأْبىَل َواَل َتُضمَّ ِة الرَّ َمَودَّ
ُف اْمِرٍئ إىَِل َأْن ُتْعظَِم ِمْن َباَلِئِه َما َكاَن َصِغريًا  نَّ بِِه ُدوَن َغاَيِة َباَلِئِه َواَل َيْدُعَونََّك رَشَ َ ُتَقرصِّ
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َواَل َضَعُة اْمِرٍئ إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َباَلِئِه َما َكاَن َعظِيام )68( 

املنظومة  يف  اإلدارة  مبادئ  من  آخر  مبدأ  إىل  يشري  الرشيف  العهد  من  املقطع  هذا 
واألفعال  السلوكيات  من  جمموعة  عىل  يرشف  حيث  )االنصاف(،   يسمى  اإلسالمية 
واألقوال العادلة٬ والذي يؤدي تطبيقه إىل زيادة روح الوفاء والوالء واإليثار والتضحية 

لدى األفراد العاملني مما حيفزهم اىل تقديم االفضل.

واالنصاف :أن تعطي غريك من احلق من نفسك مثل الذي حتب أن تأخذه منه لو 
كنت مكانه، ويكون ذلك باألقوال واألفعال، يف الرضا والغضب، مع من حتب ومع من 
تكره  وهو ال يكون إال بني اثنني، أو أمرين، أو أمر ذي طرفني )69(  يؤكد اإلسالم عىل 
أن حيب املرء ألخيه ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره هلا،. ولعل أروع تعبري عنه ما رواه 
صاحب البحار عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال ال يؤمن أحدكم حتى حيب 
ألخيه ما حيب لنفسه( ). ال يستكمل املرء اإليامن حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه( )70( 

االنصاف:  يعني الوسطية واملوضوعية والدقة يف تقيم االمور،وأال حيكم املسؤول 
العواطف واملشاعر واالنانيات فينتقم من كل مال يظهر له الوالء واملحبة،: ألن الوجه يف 
متكني الظامل مع القدرة عىل منعه أنه سبحانه مكنه ليعدل فظلم، ألن القدرة عىل االنصاف 

قدرة عىل الظلم )71(.

يا رسول اهلل علمني عمال  فقال  النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  إىل  جاء أعرايب 
ادخل به اجلنة فقال : ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم وما كرهت ان يأتيه الناس 

إليك فال تأته إليهم )72( 
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اأهمية االن�ساف واحلث عليه يف النظرية اال�سالمية:
يؤكد االمام )عليه السالم( عىل الدور الذي يلعبه املسؤول يف املنظومة االدارية، من 
عدم استغالل املنصب للوصول اىل االهداف الشخصية. يقول )عليه السالم( يف أحد 
حكمه تأييدا هلذا املعنى )االنصاف يستديم املحبة.( )73(  عنه )عليه السالم( : اإلنصاف 

زين اإلمرة )74(  وقال )عليه السالم( : اإلنصاف يألف القلوب )75(.

فيتحصل: إن االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( عندما يطلب من الوايل أن يكون  
رغباته  مع  املطلق  تعاطيه  بعدم  مرهون  االخرين  قبل  من  تقيمه  أن  معناه  هذا  منصفا، 
النفسية فيام حيب ويكره، هذا هو منهج أمري املؤمنني )عليه السالم(وعدالة، فلقد كان 
يكون  أن  إداريا   املسؤول  تعامل  كيفية  يف  درسا  فيعطينا  الناس،  مع  تعامله  يف  منصفا 

منصفا وعادال مع الناس لكي حيقق االهداف املطلوبة يف املنظومة اإلدارية.

تا�سعا ـ االن�سباط  وامل�ساواة:
َذلَِك  يِف  َفإِنَّ  َسَواٍء  بَِمنِْزَلٍة  ِعنَْدَك  َوامْلُيِس ُء  امْلُْحِسُن  َيُكوَننَّ  َواَل   قوله )عليه السالم( 
َساَءِة َوَأْلِزْم ُكالًّ ِمنُْهْم  َساَءِة َعىَل اإْلِ ْحَساِن َوَتْدِريبًا أِلَْهِل اإْلِ ْحَساِن يِف اإْلِ َتْزِهيدًا أِلَْهِل اإْلِ

اٍف )76(  ْل بِِه َوَعاِقْبُه يِف َغرْيِ إرِْسَ اُه َفنَكِّ َما َأْلَزَم َنْفَسُه....َفَمْن َقاَرَف ُحْكَرًة َبْعَد هَنِْيَك إِيَّ

تعد  أصال من  بعدة وصايا  العهد  املقطع من  السالم( يف هذا  االمام )عليه  يويص 
االصول مهمة لإلدارة اجليدة املنسجمة مع الرؤية االسالمية القائمة عىل اساس العدل، 
والعدل هو وضع اليشء  يف موضعه، فيتعامل مع املحسن بام ينسجم مع إحسانه، ويتعامل 
مع امليسء  بام ينسجم مع إساءته، وبناء عىل هذا املبدأ فإن االدارة الصحيحة املنسجمة 
مع االسالم هي اإلدارة التي تفرق يف نظرهتا بني العامل اخلادم والعامل اخلائن، فتكافئ 
اخلادم وتعاقب اخلائن أوال، وثانيا أن يكون املعيار يف تشجيع االفراد هو ما يقومون به 
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نتائج، فلو غيب عنرص الرتغيب  والرتهيب يف النظام  من أعامل وما يرتتب عليها من 
الناجح  فاملسؤول  امليسء.  هبا  حيظى  التي  واالمتيازات  احلقوق  بذات  املحسن  ومتتع 
بالضوابط  االلتزام  مدى    يف  وامليسء  املحسن  بني  التعامل  يف  األفراد  يميزبني  من  هو 
اإلدارية وإطاعة األوامر وتنفيذها وجعل سلوكهم مطابقًا هلا.، بام ينسجم مع اإلحسان 

وإلساءته، ومن هنا تظهر أمهية العدالة يف التعامل مع من هو حتت إدارته وقيادته.

عا�سرا : معايري تقيم العاملني يف املنظومة االإدارية:
والفرز  والتميز  لتقيم  الرئيسية  واألدوات  املعايري  اىل  االشارة  لنا  ينبغي  هنا  من 

العاملني يف املنظومة اإلدارية يف الفهم االسالمي:

أوال ـ املعايري األخالقية :
من العوامل واالدوات االخالقية التي  من خالهلا يتم تقيم ومتيز العاملني هو عامل 
سبحانه  هلل  االنتصار  واإليثار  والورع،  والصدق،  احلياء،  وعامل  والنزاهة،  التقوى، 
الرشعية،  بالضوابط  ويتقيد  اهلل  خياف  االدوات،  هذه  يمتلك  الذي  االنسان   وتعاىل، 
يشء،  أي  االدوات  هذه  من  يمتلك  ال  الذي  امللتزم  غري  االنسان  بذلك  اعني  وغريه 
فينبغي للمسؤول  املناصب،  انه فرصة للتالعب واالستحواذ عىل  العمل عىل  ينظر اىل 
ان يميزمن خالل تقيمه بني كال النوعني من االنسان،لكي يبقي العمل بيد أمينه ال متتد 

اىل احلرام.

اهلل عليه(  ملالك االشرت)رضوان  السالم( يف عهدة  املؤمنني)عليه  أمري  االمام  يقول 
رضورة التوخي والعمل هبذه االدوات يف املنظومة اإلدارية.

اهلل عليه(  ملالك االشرت)رضوان  السالم( يف عهدة  املؤمنني)عليه  أمري  االمام  يقول 
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رضورة التوخي والعمل هبذه االدوات يف املنظومة اإلدارية.

)َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللَِّ َوإِْيَثاِر َطاَعتِِه( يسلط الضوء عىل عامل التقوى وااليثار، ثم يشدد 
عىل حسن االختيار أصحاب االخالق  والسمعة احلسنة  والتجربة واحلياء واصحاب 
معرفة فيام تؤول اليه االمور )فإهنم اكرم اخالقا...  َوَتَوخَّ ِمنُْهْم َأْهَل التَّْجِرَبِة َواحْلََياِء ِمْن 
َأْعَراضًا  َوَأَصحُّ  َأْخاَلقًا  َأْكَرُم  ُْم  َفإهِنَّ َمِة  امْلَُتَقدِّ ْساَلِم  اإْلِ يِف  َواْلَقَدِم  احِلَِة  الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل 
اقًا َوَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب اأْلُُموِر..... واصحاب سمعة حسنة يف املجتمع  َوَأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إرِْشَ

نَي باَِم جُيِْري اهللَُّ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه(. احِلِ اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ )إِنَّ

إدارية  رقابة  هناك   يكون  ان  املسؤولني  من  يطلب  السالم(  )عليه  االمام  أن  ثم 
والتحيل  الوشاية  وعدم  والقدرة  النزاهة  مورد  يف  العاملني  والتقييم  التميز  تستطيع 
يُح إىَِل  باألخالق الفاضلة )َوَأْنَقاُهْم َجْيبًا َوَأْفَضَلُهْم ِحْلاًم مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن اْلَغَضِب َوَيْسرَتِ
ْعُف...  َعَفاِء َوَينُْبو َعىَل اأْلَْقِوَياِء َومِمَّْن اَل ُيثرُِيُه اْلُعنُْف َواَل َيْقُعُد بِِه الضَّ اْلُعْذِر َوَيْرَأُف بِالضُّ
وان يكون قادرا عىل اإلعانة ومواساة اآلخرين. َمْن َواَساُهْم يِف َمُعوَنتِِه َوَأْفَضَل َعَلْيِهْم 
ًا َواِحدًا  ُهْم مَهّ ِمْن ِجَدتِِه باَِم َيَسُعُهْم َوَيَسُع َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخُلوِف َأْهِليِهْم َحتَّى َيُكوَن مَهُّ
يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ َفإِنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم َيْعطُِف ُقُلوهَبُْم َعَلْيَك.... وعدم الوشاية والنميمة.. 

َوْلَيُكْن َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك َوَأْشنََأُهْم ِعنَْدَك َأْطَلُبُهْم ملََِعاِيِب النَّاِس )77( 

ثانيا ـ  معيار االفضلية :
يؤكد االمام )عليه السالم( عىل عامل التفضيل بني االفراد  يف  املنظومة اإلدارية  و 

يف مساحات العمل اليومي للعاملني، يقول )عليه السالم(

ُكُه اخْلُُصوُم َواَل َيَتاَمَدى يِف  )َأْفَضَل َرِعيَّتَِك يِف َنْفِسَك مِمَّْن اَل َتِضيُق بِِه اأْلُُموُر َواَل مُتَحِّ
ُف َنْفُسُه َعىَل َطَمٍع َواَل َيْكَتِفي بَِأْدَنى  ِة َواَل حَيْرَصُ ِمَن اْلَفْي ِء إىَِل احْلَقِّ إَِذا َعَرَفُه َواَل ُترْشِ لَّ الزَّ



151احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

مًا بُِمَراَجَعِة اخْلَْصِم  ُهْم َترَبُّ ُبَهاِت َوآَخَذُهْم بِاحْلَُجِج َوَأَقلَّ َفْهٍم ُدوَن َأْقَصاُه َوَأْوَقَفُهْم يِف الشُّ
َواَل  إِْطَراٌء  َيْزَدِهيِه  اَل  مِمَّْن  احْلُْكِم  اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  َوَأرْصَ اأْلُُموِر  ِف  َتَكشُّ َعىَل  ُهْم  َوَأْصرَبَ

َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء َوُأوَلِئَك( )78( 

ثالثا ـ معيار الكفاءة  واالمانة والعلم واالبداع والتواضع وحب الصاحلني وبغض 
الظاملني:

يف  العاملني  االفراد  للتقيم  آخر  وعوامل  أدوات  اىل  السالم(  )عليه  االمام  يشري 
املنظومة اإلدارية، والتأكيد عليها، : يقول )عليه السالم(

َواْخُصْص  ُهْم  َخرْيَ ُأُموِرَك  َعىَل  َفَولِّ  ُكتَّابَِك  َحاِل  يِف  اْنُظْر  )ُثمَّ  السالم(  )عليه  قوله 
اَل  مِمَّْن  اأْلَْخاَلِق  َصالِِح  لُِوُجوِه  بَِأمْجَِعِهْم  اَرَك  َوَأرْسَ َمَكاِيَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  تِي  الَّ َرَساِئَلَك 
ِة َمإَلٍ َواَل َتْقرُصُ بِِه اْلَغْفَلُة َعْن إِيَراِد  َئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخاَلٍف َلَك بَِحرْضَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة َفَيْجرَتِ
َواِب َعنَْك فِياَم َيْأُخُذ َلَك َوُيْعطِي ِمنَْك  لَِك َعَلْيَك َوإِْصَداِر َجَواَباهِتَا َعىَل الصَّ ُمَكاَتَباِت ُعامِّ
َهُل َمْبَلَغ َقْدِر  َواَل ُيْضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك َواَل َيْعِجُز َعْن إِْطاَلِق َما ُعِقَد َعَلْيَك َواَل جَيْ
ِه َأْجَهَل ُثمَّ اَل َيُكِن اْختَِياُرَك  ...... اجْلَاِهَل بَِقْدِر َنْفِسِه َيُكوُن بَِقْدِر َغرْيِ َنْفِسِه يِف اأْلُُموِر َفإِنَّ
نَي  احِلِ وا لِلصَّ ُهْم باَِم ُولُّ (..... َوَلِكِن اْخَترِبْ اُهْم َعىَل فَِراَستَِك َواْستِنَاَمتَِك َوُحْسِن الظَّنِّ إِيَّ
ِة َأَثرًا َوَأْعَرفِِهْم بِاأْلََماَنِة َوْجهًا َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل  َقْبَلَك َفاْعِمْد،أِلَْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ

يَت َأْمَرُه( )79(  َنِصيَحتَِك هللَِِّ َوملَِْن ُولِّ

رابعا ـ  معيار املعرفة واالختيار وتوزيع االعامل:
يويص االمام أمري املؤمنني)عليه السالم( مالكا )رضوان اهلل عليه( بعدم االعتامد عىل 
املعرفة الشخصية أثناء تقيم العاملني يف املنظومة اإلدارية، واعتامدها كعنرص أسايس يف 

العمل.
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َوُحْسِن  َواْستِنَاَمتَِك  فَِراَستَِك  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اْختَِياُرَك  َيُكِن  اَل  )ُثمَّ  السالم(  )عليه  قوله 
َوَلْيَس  ِخْدَمتِِهْم  َوُحْسِن  بَِتَصنُِّعِهْم  اْلُواَلِة  لِِفَراَساِت  ُضوَن  َيَتَعرَّ َجاَل  الرِّ َفإِنَّ  ِمنَْك  الظَّنِّ 
َقْبَلَك َفاْعِمْد  نَي  احِلِ وا لِلصَّ ُهْم باَِم ُولُّ َوَراَء َذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة َواأْلََماَنِة يَشْ ٌء َوَلِكِن اْخَترِبْ
َأَثرًا َوَأْعَرفِِهْم بِاأْلََماَنِة َوْجهًا َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هللَِِّ  ِة  أِلَْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ
يقول:  توزيع االعامل.  تقيم  السالم( يستعرض طريقة  ثم )عليه  َأْمَرُه.....  يَت  ُولِّ َوملَِْن 
َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثرُِيَها  َيْقَهُرُه َكبرُِيَها َواَل  ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم اَل  َأْمٍر ِمْن  َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ 

َوَمْهاَم َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيٍب َفَتَغاَبْيَت َعنُْه ُأْلِزْمَتُه )80( 

احلادي ع�سر ـ  الرقابة والتحكيم والتقومي:
َواْلَوَفاِء  ْدِق  الصِّ َأْهِل  ِمْن  اْلُعُيوَن  َواْبَعِث  َأْعاَمهَلُْم  ْد  َتَفقَّ )ُثمَّ  السالم(  )عليه  قوله 
َكثرٍِي  َأنَّ يِف  َذلَِك  َمَع  َواْعَلْم  باَِلِدَك  تَِك َويِف َحَوايِش  ُأُموَرُهْم بَِحرْضَ ْد  َوَتَفقَّ َعَلْيِهْم...... 
ٍة  اًم يِف اْلبَِياَعاِت َوَذلَِك َباُب َمرَضَّ كُّ ِمنُْهْم ِضيقًا َفاِحشًا َوُشّحًا َقبِيحًا َواْحتَِكارًا لِْلَمنَافِِع َوحَتَ
ْد ُأُموَر َمْن اَل َيِصُل إَِلْيَك ِمنُْهْم مِمَّْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيوُن  ِة َوَعْيٌب َعىَل اْلُواَلِة..... َوَتَفقَّ لِْلَعامَّ
َفْع إَِلْيَك ُأُموَرُهْم....  ْغ أِلُوَلِئَك ثَِقَتَك ِمْن َأْهِل اخْلَْشَيِة َوالتََّواُضِع َفْلرَيْ َجاُل َفَفرِّ ِقُرُه الرِّ َوحَتْ
ْد َأْمَر اخْلََراِج باَِم ُيْصِلُح َأْهَلُه َفإِنَّ يِف َصاَلِحِه َوَصاَلِحِهْم  ُثمَّ َأْكثِْر َتَعاُهَد َقَضاِئِه...... َوَتَفقَّ

َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم َواَل َصاَلَح ملَِْن ِسَواُهْم إاِلَّ هِبِْم. )81( 

توضيح: الرقابة لغة : رقب يف أسامء اهلل تعاىل: الرقيب: هو احلافظ الذي ال يغيب 
عنه يشء، ويف احلديث: ارقبوا حممدا يف أهل بيته، أي أحفظوه فيهم. )82( 

أما يف االصطالح فتعني عملية التحقق من مدى انجاز األهداف املرجوة، والكشف 
عن الصعوبات يف حتقيق هذه األهداف، والعمل عىل إزالتها يف اقرص وقت ممكن )83( 

التقويم: حكم العقيل والنظرة العميقة عىل االشياء من خالل تقدير وحتكيم  نتائج 
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األمور وتفحصها . 

يتناول االمام )عليه السالم( يف هذه املقاطع من العهد الرشيف ملالك االشرت )رضوان 
اهلل عليه( عنارص ثالث أساسية يف املنظومة اإلدارية، ينبغي توفرها يف كل من يتصدى 
للمسؤولية اإلدارية، يتم من خالهلا اكتشاف مواطن االختالف يف نتائج العمل، وجيب 
االستفادة من هذه النتائج لغرض حتسني أساليب اإلدارة بشكل أفضل واالرشاف عىل 
برامج وخطط العمل  وتشخيص موارد االنحراف يف أثناء ضهورها والعمل عىل إجياد 

الطرق الكفيلة إلصالحها

الثاين ع�سر ـ التحفيز:
 قوله )عليه السالم( )َوَأْلِزِم احْلَقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن اْلَقِريِب َواْلَبِعيِد َوُكْن يِف َذلَِك َصابِرًا 
ا َأٌخ َلَك يِف  ُْم ِصنَْفاِن إِمَّ تَِك َحْيُث َوَقَع...... َفإهِنَّ حُمَْتِسبًا َواِقعًا َذلَِك ِمْن َقَراَبتَِك َوَخاصَّ

ا َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق )84(  يِن َوإِمَّ الدِّ
يتناول االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا املقطع من العهد الرشيف ملالك 
االشرت )رضوان اهلل عليه(  عنرصا آخر من عنارص مبادئ االدارة يف املنظومة اإلدارية: 

وهو عنرص التحفيز.
كُه، ومنه يتضح أن التحفيز يدل عىل  َزُه َحْفزًا، أي: حثَُّه وحرَّ التحفيز لغة: نقول حفَّ
َز هتَيأ للُميِض  فَّ تلك العوامل اخلارجية التي تدفع الفرد إىل احلركة والقيام بعمل ما )حَتَ

فيه. )85( 
التحفيز: هو العملية التي تسمح بدفع األفراد وحتريكهم من خالل دوافع معينه نحو 

سلوك معني أو بذل جمهودات معينة قصد حتقيق هدف )86( 
ومن اآليات القرآنية التي تستخدم اسلوب التحفيز ما ورد يف قوله تعاىل.
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رِْض 
َ
َواأل الّسَماء  ّمَِن  بََرَكٍت  َعلَيِْهم  لََفَتْحَنا  َواّتَقْوا  آَمُنواْ  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ ّن 

َ
أ ﴿َولَْو 

َخْذنَاُهم بَِما َكنُواْ يَْكِسُبوَن﴾)87( 
َ
َولَِكن َكّذبُواْ فَأ

َوُيْمِدْدُكْم   * ْدَراًرا  مِّ َعَلْيُكم  اَمء  السَّ ُيْرِسِل  اًرا*  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ اْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت 
ُكْم َأهْنَاًرا )88(  ُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَّ بَِأْمَواٍل َوَبننَِي َوجَيَْعل لَّ

ومن كالم له )عليه السالم( يف التزهيد من الدنيا والرتغيب يف االخرة واستنهاض 
ْنَيا داُر جَمَاز، َواالِْخَرُة َداُر َقَرار،  اَم الدُّ َا النَّاُس، إِنَّ النفوس وتذكريها بام ستؤول إليه   )َأهيُّ
ِمَن  َوَأْخِرُجوا  اَرُكم،  َأرْسَ َيْعَلُم  َمْن  ِعنَْد  َأْسَتاَرُكْم  هَتْتُِكوا  ُكْم، َوالَ  ملََِقرِّ ُكْم  مَمَرِّ ِمْن  َفُخُذوا 
َها ُخِلْقُتْم. إِنَّ امْلَْرَء  ُتْم، ولِِغرْيِ ْنَيا ُقُلوَبُكْم ِمْن َقْبِل َأْن خَتُْرَج ِمنَْها َأْبَداُنُكْم، َفِفيَها اْخُترِبْ الدُّ
ُموا َبْعَضًا َيُكْن  َم؟ هلل آَباُؤُكْم! َفَقدِّ إَِذا َهَلَك َقاَل النَّاُس: َما َتَرَك؟ َوَقاَلِت امْلَاَلِئَكُة: َما َقدَّ

لُِّفوا ُكالًّ َفَيُكوَن َعَلْيُكْم( )89(  َلُكْم َقْرضًا، َوالَ خُتَ

الثالث ع�سر:ـ تغليب امل�سالح العامة على امل�سالح 
ال�سخ�سية)االأر�ستقراطية(:

َها يِف اْلَعْدِل   قوله )عليه السالم( )َوْلَيُكْن َأَحبَّ اأْلُُموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ َوَأَعمُّ
ِة ُيْغَتَفُر  ِة َوإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ ِعيَِّة َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ َوَأمْجَُعَها لِِرىَض الرَّ
َقْد  مِمَّا  بِِه  ُتْعنَى  َعامَّ  َوالتََّغايِبَ  ُأْسَوٌة  فِيِه  النَّاُس  باَِم  َوااِلْستِْئَثاَر  اَك  َوإِيَّ ِة....  اْلَعامَّ ِرىَض  َمَع 
َك َوَعامَّ َقِليٍل َتنَْكِشُف َعنَْك َأْغطَِيُة اأْلُُموِر َوُينَْتَصُف  ُه َمْأُخوٌذ ِمنَْك لَِغرْيِ َوَضَح لِْلُعُيوِن َفإِنَّ

ِمنَْك لِْلَمْظُلوِم. )90( 

يتحدث االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا املقطع من العهد الرشيف، عن 
حمورية العالقة بني االمة والقائد يف املنظومة االدارية.
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جيب ان ال يكون اهلدف هو ارضاء السلطة احلاكمة ومايسمى بالطبقة االرستقراطية 
اصحاب املصالح اخلاصة، بل ينبغي ان يكون اهلدف هوخدمة الناس وماتريده االمة

األرستقراطية أرستقراطية: )اسم  مصدر ِصنَاِعيٌّ  َينَْتِمي إىَل الطبقة األرستقراطية: 
ْلَطَة. )91(  َف َواجلَاَه والسُّ َ َطَبَقٌة ُعْلَيا يِف امْلُْجَتَمِع، َيْمِلُك َأْفَراُدَها الرشَّ

يتحدث االمام )عليه السالم( عن هاتني الطبقتني من الناس  يف عهده ملالك )رضوان 
َخاِء َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف  ِعيَِّة َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل َمُئوَنًة يِف الرَّ اهلل عليه( بقوله)َوَلْيَس  َأَحٌد ِمَن الرَّ
ْعَطاِء َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنَْد امْلَنِْع  حْلَاِف َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعنَْد اإْلِ ْنَصاِف َوَأْسَأَل بِاإْلِ اْلَباَلِء  َوَأْكَرَه لإِْلِ

ِة )92(  ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ َوَأْضَعَف َصرْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ

الرابع ع�سر: معايري جناح املنظومة االدارية:
يف  ناجحة  ثالث  معايري  اىل  املقطع  هذا  خالل  من  السالم(  )عليه  االمام  يشري  لذا 

املنظومة االدارية.

أوالـ حالة االعتدال والوسطية : ويتمثل بقوله )عليه السالم( )َوْلَيُكْن َأَحبَّ اأْلُُموِر 
عىل  وموقوف  أسايس  رشط  احلق  عن  الدفاع  اىل  إشارة    )93(  ) احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك 

احلق.

ليس املراد من مراعاة احلق والعدل هو قيام املدينة الفاضلة يف عامل االذهان، وهذا ما 
يؤدي بدوره إىل حتجيم القرارات العملية والدفع باحلاكم إىل  املثالية.

األخذ  إىل    ) احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها   ( بقوله  احلاكم  السالم(  )عليه  االمام  ولذلك حيث   
بنظراالعتبارالواقع  واالمكانيات املتاحة يف املجتمع، وعليه فهو يويص الوايل واحلاكم 
تعذر  بذريعة  املسؤولية  التهرب من  احلق، وعدم  التقرب من  ما من شأنه  بمراعاة كل 
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إقامة احلق بكل ما هلذه الكلمة من معنى )94( . أن املهم هو حتقيق رضا الغالبية الساحقة 
من الناس ال األقلية من أصحاب الثروة من االنتهازين الذين يعيشون يف بالط احلاكم 
ِة َوإِنَّ  ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ أو السلطان، ويقول االمام )عليه السالم( )َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ

ِة( )95(  ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ

كام حدث يف زمان عثامن حيث إن سوء سياسته وعدم تأديته احلقوق العمومية صار 
املدينة  يف  واجتمعوا  والكوفة  مرص  من  االسالمي،فانحازوا  اجليش  عامة  لنقمة  سببا 
كامل  مع  أمية  بني  رجال  وسائر  احلكم  بن  كمروان  خاصته  يقدر  ومل  عثامن  وحرصوا 
وألقي  داره  يف  عثامن  قتل  حتى  واملهامجني  الثائرين  سيل  يصدوا  أن  ودهائهم  نفوذهم 

بجسده إىل البقيع وتبعه ما تبعه من احلوادث اهلامة )96(.

الوسطية  أسلوب  يتخذ  أن  الناجحة  اإلدارية  املنظومة  يف  املسؤول  عىل  ينبغي  إذن 
يف جممل أدائه من خالل تقدير ظروف وقدرات الناس املسؤول عنهم،فعندما يريد أن 
يصدر أوامره البد أن تكون هذه األوامر منسجمة مع احلالة الوسطية وخالية من حالة 
اإلفراط واملبالغة. وهذا هو منهج االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف ترسيخ أسس 

االعتدال والوسطية يف قلوب وأذهان الناس.

ومن كالم له )عليه السالم( )الفقيه كل الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهلل، ومل 
يؤيسهم من روح اهلل، ومل يؤمنهم من مكر اهلل( )97( 

ثانيا ـ  العدالة وامل�ساواة:
بالعدل مع  التعامل  اهلل عليه(  ملالك )رضوان  السالم( بوصية  االمام )عليه  يطلب 
اجلميع، فاليكفي أن يكون عادال مع البعض وغري عادال مع البعض اآلخر، عدم استثناء 

َها يِف اْلَعْدِل(. )98(  أحد يف خصوص العدالة يقول )عليه السالم( )َوَأَعمُّ
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اإلدارية  املنظومة  العليا يف  االنسانية  والقيم  العدل من اخلصائص االسالمية  يعترب 
املتمثلة باإلدارة املثىل للرسول االعظم )صىل اهلل عليه واله وسلم( وأمري املؤمنني )عليه 

السالم( بحكم القران الكريم )َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْينَُكُم( )99( 

فقال عليه  أو اجلود(  العدل  أفضل  )أيام  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  وسئل االمام 
السالم : العدل يضع األمور مواضعها، واجلود خيرجها من جهتها. والعدل سائس عام، 

واجلود عارض خاص. فالعدل أرشفهام وأفضلهام )100( 

وعنه )عليه السالم(  )من كامل السعادة السعي يف صالح اجلمهور( )101( 

فاذا أردنا ان نبني جمتمعا صاحلا وفق النظرية االسالمية ومنهج عيل )عليه السالم( 
ان نشعر اجلميع بحقوق املواطنة الصاحلة ومن هذه احلقوق العدل.

ثالثا ـ   ر�سا النا�ص:
يشري االمام )عليه السالم( يف املقطع اىل مسألة أخرى يف تغليب املصالح العامة عىل 

املصالح اخلاصة يف املنظومة اإلدارية. وهو رضا الناس.

ال  غاية  رضاهم  بأمجعهم،ألن  الناس  رضا  عن  السالم(  )عليه  االمام  يتحدث  ال 
تدرك، وال تتيرس لكل احد حتى االنبياء واالوصياء مل يستطيعوا أن حيققوا رضا عامة 
الناس، لكن يعترب االمام )عليه السالم( إن إرادة االمه هلا السبق عىل إرادة احلكومة،مما 
يدعوا ان تكون املالكية الرشعية للدولة هو الشعب )اآلمه( وتكون احلكومة يف خدمة 

الشعب وملبية ملطالبه وحتقيق طموحاته، من خالل معاجلة مشاكله وأزماته.

وتأييدا لذلك يف خصوص مانحن فيه ما ورد عن موالنا أمري املؤمنني)عليه السالم( 
السالم( يف مورد رفضه  )عليه  قال  الناس وحتقيق رضاهم،  آراء  معاجلة  كيفية  بيان  يف 
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لبيعة

اْلُقُلوُب  َلُه  َتُقوُم  اَل  َأْلَواٌن  َو  ُوُجوٌه  َلُه  َأْمرًا  ُمْسَتْقبُِلوَن  ا  َفإِنَّ ي  َغرْيِ َواْلَتِمُسوا  )َدُعويِن 
َو اْعَلُموا َأينِّ إِْن  َرْت.  َتنَكَّ َقْد  َة  َوامْلََحجَّ َأَغاَمْت  َقْد  إِنَّ اآْلَفاَق  َو  اْلُعُقوُل  َعَلْيِه  َتْثُبُت  َو اَل 
َأَجْبُتُكْم َرِكْبُت بُِكْم َما َأْعَلُم َو مَلْ ُأْصِغ إىَِل َقْوِل اْلَقاِئِل َو َعْتِب اْلَعاتِِب َو إِْن َتَرْكُتُمويِن َفَأَنا 
ْيُتُموُه َأْمَرُكْم َو َأَنا َلُكْم َوِزيرًا َخرْيٌ َلُكْم ِمنِّي  َكَأَحِدُكْم َو َلَعيلِّ َأْسَمُعُكْم َوَأْطَوُعُكْم ملَِْن َولَّ

َأِمريًا( )102( 

يقول )عليه السالم( للناس نحن يف ميدان ومعرتك فيه اختالفات والتباسات وبدع 
حادثة ختلفت من جراء غصب اخلالفة من قبل احلكام املاضني، ورستم بسريهتم وتابعتم 
النبوية، فال  السنه  التي كانت خالف  طرقهم وسلوكياهتم يف احلكم يف توزيع االموال 

تستطيعون هبذه الصورة ان تنسجموا مع الرؤية احلقة.

يريد االمام )عليه السالم( ان يقول للناس إن حتقيق العدالة أمر صعب يف حد نفسها 
واجرائها فمن مل يذق طعمها أصعب واشكل فإن قلب املنافق بمعزل عن القيام باحلق 

وعقله بعيد عن درك احلقائق والفائل االنسانية )103( 

باملسؤولية واحياء  القيام  ينتمي اىل مدرسة متيل عليه  إن االمام )عليه السالم( كان 
الدين ومفاهيمه السامية وتعاليمه احلقه ويسري يف الناس بام يعلم  وان تعارضت  أهدافه 
مع أهداف الناس واليأبه بعتب العاتب وان كلف ذلك حياته، ألن رضا الناس غاية ال 

تدرك، ورضا اهلل غاية ال ترتك 
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اخلام�ص ع�سر: املركزية يف القرار:
لَِك  هِتَا ِمنَْها إَِجاَبُة ُعامَّ قوله )عليه السالم( )ُثمَّ ُأُموٌر ِمْن ُأُموِرَك اَل ُبدَّ َلَك ِمْن ُمَبارَشَ
َرُج بِِه ُصُدوُر  باَِم َيْعَيا َعنُْه ُكتَّاُبَك َوِمنَْها إِْصَداُر َحاَجاِت النَّاِس َيْوَم ُوُروِدَها َعَلْيَك باَِم حَتْ

َأْعَوانَِك( )104( 

السلطة  حول  العهد  من  الرشيف  املقطع  هذا  يف  السالم(  )عليه  االمام  يتحدث 
التنفيذية، املتمثلة باملسؤولني  والعاملني يف املنظومة اإلدارية الذين تفوض هلم االعامل 
ومبارشهتا بأنفسهم، يلزم عىل املسؤول فيام بينه وبني العاملني معه، أن يتصدى بنفسه عىل 
القيام بكافة مهامهم،  إجابات العامل، من الواضح أن كبار املسؤولني ال يتمكنون من 
فيضطرون لتفويض البعض منها ملساعدهيم ومستشارهيم، ولكي يستطيع املسؤول من 
ممارسة إرشافه عىل سري مهام مساعديه، فإن عليه أن يفرق بني االعامل ذات األولوية 
عن تلك الثانوية غري الرضورية، فيبارش األعامل ذات االولوية عىل نحو يعني هلا أوقاهتا 
بالرسعة والدقة باالستعانة بمساعديه يف سائر االعامل فال يؤجل عمل اليوم اىل غدا)105( 

ال�ساد�ص ع�سر: �سرت العيوب :
ملََِعاِيِب  َأْطَلُبُهْم  ِعنَْدَك  َوَأْشنََأُهْم  ِمنَْك  َرِعيَّتَِك  َأْبَعَد  )َوْلَيُكْن  السالم(  )عليه  قوله   
اَم  َها َفاَل َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها َفإِنَّ النَّاِس، َفإِنَّ يِف النَّاِس ُعُيوبًا اْلَوايِل َأَحقُّ َمْن َسرَتَ
َعَلْيَك َتْطِهرُي َما َظَهَر َلَك َواهللَُّ حَيُْكُم َعىَل َما َغاَب َعنَْك َفاْسرُتِ اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َيْسرُتِ 
ُه ِمْن َرِعيَّتَِك َأْطِلْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد،َواْقَطْع َعنَْك َسَبَب  اهللَُّ ِمنَْك َما حُتِبُّ َسرْتَ

ُكلِّ ِوْتٍر َوَتَغاَب َعْن ُكلِّ َما اَل َيِضُح َلَك )106( 

يتحدث االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذا املقطع من العهد الرشيف ملالك 
االشرت )رضوان اهلل عليه( عن سامت االشخاص الواجب إبعادهم عن املنظومة االدارية، 
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يف جمملهم هؤالء يشكلون خطرا عىل سمعة وقرار الذي يصدر من املسؤول اإلداري، 
ويشري االمام )عليه السالم( اىل صنفني من هؤالء  الناس، الصنف األول  االنتهازين 
والوشاة(،  )النامئم  يسمى  ما  والقصورفيهم  الضعف  ونقاط  الناس  لعيوب  املتتبعون 
والصنف الثاين ما يسمى بالسعاة يف الناس عند السالطني االمام )عليه السالم(  يشري إىل 
صفة ورذيلة من  الرذائل اخللقية والتي أعتربها االسالم من أقبح الرذائل وهو النميمة 

والوشاية.

املنظومة  احلاكم يف  أو  املسؤول  أولوية  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  يبني  ثم 
َها(. اإلدارية، سرت عيوب الناس )َفإِنَّ يِف النَّاِس ُعُيوبًا اْلَوايِل َأَحقُّ َمْن َسرَتَ

ثم ينهى االمام )عليه السالم( املسؤول من تتبع عثرات الناس وعيوهبم )َفاَل َتْكِشَفنَّ 
َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها( أي ال ينبغي البحث عن العيوب اخلفية للناس، كالتصنت عليهم 
أو االطالع عىل خفايا حياهتم الشخصية. كام ورد يف القران الكريم بالنهي عن التجسس 

ُسوا( )107(  )َوال جَتَسَّ

ال�سابع ع�سر ـ حفظ اال�سرار:
ُهْم َواْخُصْص   قوله )عليه السالم( : )ُثمَّ اْنُظْر يِف َحاِل ُكتَّابَِك َفَولِّ َعىَل ُأُموِرَك َخرْيَ
اَل  مِمَّْن  اأْلَْخاَلِق  َصالِِح  لُِوُجوِه  بَِأمْجَِعِهْم  اَرَك  َوَأرْسَ َمَكاِيَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  تِي  الَّ َرَساِئَلَك 

ِة مال( )108(  َئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخاَلٍف َلَك بَِحرْضَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة َفَيْجرَتِ

يتحدث االمام امري املؤمنني )عليه السالم( يف  هذا املقطع من العهد، حول مبدأ آخر 
من مبادئ اإلدارة يف االسالم، وهو مبدأ حفظ االرساريف املنظومة االدارية.

الن املدير يف اإلدارة بحاجة اىل مجع املعلومات حول لياقة العاملني معه، وقدراهتم 
وإمكاناهتم وذكائهم وجتارهبم وسوابقهم احلسنة والسيئة وذلك هبدف اختيار االصلح 
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املعلومات يف املؤسسة أونقلها اىل  أنتشار هذه  بينهم لتسلم املسؤوليات، ويف حال  من 
اثار نفسية وردود فعل غري مناسبة، تؤدي اىل  االشخاص أنفسهم فقد يؤدي ذلك اىل 

أهنياراملنظومة اإلدارية.

الرسية،  واالوراق  بامللفات  املختصة  الدوائر  موظفي  أي  بالذاتية  اليوم  يسمى  ما 
ملالك عىل  السالم(  )عليه  االمام  بالكتاب، فوصف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أسامه 
ُهْم(، ألهنم املكلفون بحفظ أرسار الدولة  أن يكونوا خري الكتاب )َفَولِّ َعىَل ُأُموِرَك َخرْيَ
وصيانة خططها والوثائق اخلاصة برجال معينني )109(  التي جيب إخفاءها من الغري ممن 
الفاضلة، فحفظ  ال حيتاطون بحفظها، وايداعها لدى االمناء ممن يمتلكون االخالق   
وحتفظ  االخطار،  يف  الوقوع  من  االدارية  املنظومة  يؤمن  اإلداري  املجال  يف  االرسار 
أمام  والطرق  االبواب  وسد  املستقبلية،  االهداف  له  وحتقق  ومكاسبه،  كرامة  لإلنسان 
املنافسني من االعداء. ويف هذا املجال ورد عن االمام أمري املؤمنني)عليه السالم( يقول 

رسك أسريك، فإن تكلمت به رصت أسريه )110( 

الثامن ع�سرـ تاأثري العالقات القريبة للمدراء واهتما مهم بالعاملني معهم:
احِلَِة  قوله )عليه اسالم( )ُثمَّ اْلَصْق بَِذِوي امْلُُروَءاِت َواأْلَْحَساِب َوَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ
ُْم مِجَاٌع ِمَن اْلَكَرِم  َفإهِنَّ اَمَحِة  َخاِء َوالسَّ َجاَعِة َوالسَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشَّ َوابِِق احْلََسنَِة ُثمَّ  َوالسَّ

َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف( )111( 

يف  الرشيف  العهد  من  املقطع  هذا  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  االمام  يتحدث 
وصية ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه( حول مبدأ آخر من مبادئ االدارة يف االسالم، 
والتي من  االدارية،  املنظومة  معه يف  والعاملني  املدير  بني  املتبادلة  العالقات  تأثري  وهو 
خالهلا ترتتب القضايا املعنوية يف تقوية  االطر االدارية وحتفيز العاملني نحو العمل، وهو 
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أختيارأفضل  وعنرص  التحلييل،  النفس  بعلم  واملنطقي  العلمي  باالصطالح  يسمى  ما 
الرجال لقيادة اجليش  يف تولية املهام والوظائف أإلدارية.

االمام )عليه السالم( يرشح ملالك )رضوان اهلل عليه(، يف كيفية  اختيار املوظفني يف 
دوائر الدولة كاجلند ورؤساء االمراء وغريهم،  بعد مراعاة العنارص التالية:

1ـ املرؤة والنسب: ومن معاين املروءة أهنا )آداب نفسانيَّة، حتمل مراعاهتا اإلنسان عىل 
الوقوف عند حماسن األخالق، ومجيل العادات من أصحاب الشخصيات املتميزة( 
بالعامل  يتأثر  الذي  االنسان  يمتلكه  الذي  االجتامعي  البعد  هو   : النسب    )112(

الوراثي، لألرسة والقبيلة،

2ـ البيوتات الصاحلة : إشارة إىل االرس والعوائل النظيفة واملرموقة يف املجتمع )113( 

3ـ السوابق احلسنة: إشارة اىل السمعة اجليدة التي متتلكها هذه البيوتات، والتي جعلت 
عموم الناس تتحدث بسجاياهم احلسنة.

4ـ النجدة : يريد االمام )عليه السالم( ان يشري اىل نقطة مهمة، وهو البد من التميز بني 
شخصيتني عند الناس، الشخصية االوىل التي متتلك عنرص الروح العالية يف التضحية 
مل  الشخصية،  املطامع  أصحاب  االنتهازية  الشخصيات  وبني  االجتامعية.  واملكانة 
يكن هلم اهتامم بروح املحبة وخدمة الناس. فيقول االمام)عليه السالم( الصق باهل 

النجدة أصحاب الروح واهلمة العالية، هؤالء مل يتكاسلوا يف أمر ما.

من يتصف بالشجاعة يتحىل أيضا  بالنجدة، وعظم  اَمَحِة :  َخاِء َوالسَّ َجاَعِة َوالسَّ 5ـ الشَّ
َخاِء : عبارة عن اجلود والكرم، والسخي هو  اهلمة، والثبات، والصرب، واحللم، والسَّ
اَمَحِة: هي املساهلة والسالسة واللني يف التعامل وسعة الصدر  اجلواد الكريم. السَّ

واالتصاف باحللم



163احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

التا�سع ع�سرـ االإح�سان واملرتب واملكافاأة:
ا،َواَل َيَتَفاَقَمنَّ  ُد اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ ْد ِمْن ُأُموِرِهْم َما َيَتَفقَّ قوله )عليه السالم( )ُثمَّ َتَفقَّ
، َواْفَسْح َلُه يِف اْلَبْذِل َما  ِقَرنَّ ُلْطفًا َتَعاَهْدهَتُْم بِِه َوإِْن َقلَّ ْيَتُهْم بِِه َواَل حَتْ يِف َنْفِسَك يَشْ ٌء َقوَّ
ٌة هَلُْم َعىَل  َتُه َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه إىَِل النَّاِس، ُثمَّ َأْسبِْغ َعَلْيِهُم اأْلَْرَزاَق َفإِنَّ َذلَِك ُقوَّ ُيِزيُل ِعلَّ
ٌة َعَلْيِهْم إِْن َخاَلُفوا َأْمَرَك  َت َأْيِدهيِْم َوُحجَّ اْستِْصاَلِح َأْنُفِسِهْم َوِغنًى هَلُْم َعْن َتنَاُوِل َما حَتْ

َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك )114( 

يتحدث االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف هذه املقاطع يف وصية ملالك )رضوان 
املنظومة االدارية، وجيب عىل املسؤول االداري العمل  اهلل عليه( حول عنارص آخر يف 
الناس، وتوزيع احلقوق  واملكافأة الشهرية. يقول )عليه  هبا، ومها عنرص اإلحسان اىل 
ا( أحد العنارص املهمة يف نجاح  ُد اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ ْد ِمْن ُأُموِرِهْم َما َيَتَفقَّ السالم(  )َتَفقَّ

املنظومة االدارية يف املهمة املناطة هبا، البد من توفر عنرص االحسان لألخرين

وقال )عليه السالم( يف قوله تعاىل )إن اهلل يأمر بالعدل واالحسان( :العدل االنصاف، 
واالحسان: التفضل )115( 

ثم ينتقل االمام )عليه السالم( اىل عنرص آخر من مبادئ االدارة يف الفهم االسالمي، 
َتُه َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه  وهو مبدأ املكافأة واحلقوق الشهرية، )َواْفَسْح َلُه يِف اْلَبْذِل َما ُيِزيُل ِعلَّ
ٌة هَلُْم َعىَل اْستِْصاَلِح َأْنُفِسِهْم َوِغنًى هَلُْم  إىَِل النَّاِس، ُثمَّ َأْسبِْغ َعَلْيِهُم اأْلَْرَزاَق َفإِنَّ َذلَِك ُقوَّ

ٌة َعَلْيِهْم إِْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك  َت َأْيِدهيِْم َوُحجَّ َعْن َتنَاُوِل َما حَتْ
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الع�سرون ـ امل�سورة :
قوله )عليه السالم( )َواَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل َوَيِعُدَك 
اْلُبْخَل  َفإِنَّ  بِاجْلَْوِر  َه  َ الرشَّ َلَك  ُن  ُيَزيِّ َحِريصًا  َواَل  اأْلُُموِر  َعِن  ُيْضِعُفَك  َجَبانًا  َواَل  اْلَفْقَر 

َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ( )116(  ْرَص َغَراِئُز َشتَّى جَيْ َواجْلُْبَن َواحْلِ

يتحدث االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه( 
عن حمور آخر من حماور العمل يف املنظومة االدارية، وهو كيفية متكني املسؤول من اختيار 
مستشاريه االكفاء يف شؤون االدارة، ليستطيع من خالل ذلك االستفادة من أفكارهم 

وجتارهبم العملية وآراءهم  املدروسة  واملبنية عىل االسس املنطقية.

املشورة: التشاور واملشاورة واملشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إىل البعض 
اآلخر من قوهلم :رشت العسل إذا اختذته من موضعه واستخرجته منه. )117( 

إن مسألة املشورة واالستشارة تعد من أهم املسائل االجتامعية يف احلياة االنسانية،  
وهناك نصوص عديدة من السنة الرشيفة تؤكد عىل مبدأ التشاور. منها ما ورد عن النبي 
:)صىل اهلل عليه واله وسلم( )من أراد أمرا فشاور فيه وقىض هدي ألرشد األمور( )118( 

وعن أمري املؤمنني :)عليه السالم( قال: سئل رسول اهلل :)صىل اهلل عليه واله وسلم( 
عن العزم فقال : )مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم( )119( 

وعنه )عليه السالم( : )حق عىل العاقل أن يضيف إىل رأيه رأي العقالء ويضم إىل 
علمه علوم احلكامء( )120( 

وعنه )عليه السالم( : )من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ( )121( 

لذا نرى تأكيد االمام )عليه السالم( يف وصيته ملالك االشرت:)رضوان اهلل عليه(،لكل 
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)عليه  االمام  وحيذر  دقيق،  بشكل  مستشاريه  خيتار  أن  املسؤولية  ويتحمل  يتصدى  من 
السالم( من ادخال اصناف ثالثة من الناس يف املشورة، ممن حيملون الصفات االخالقية 

املذمومة التي هنى عنها االسالم، البخل، اجلبن، احلرص. 

فيتحصل: إن االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( حيذر املسؤولني من إدخال االصناف 
الثالثة يف املنظومة اإلدارية، هبدف االستحواذ عىل كل يشء  بغري حق 

ثم يقول )عليه السالم( إن االصل يف هذه اخلصال )البخل، اجلبن، احلرص والطمع( 
هو سوء الظن باهلل سبحانه وتعاىل.

ويؤكد االمام )عليه السالم( أن هناك معايري ومواصفات إجيابية للمستشارين ينبغي 
للمسؤول النظر والتفحص فيها، وهي عىل سبيل احلرص،)الصدق،العقل،االخالص، 
املصالح  عىل  العامة  املصالح  تغليب  واالختصاص،  الشجاعة،الدراية،التجربة 
من  ذكرها   مر  التي  الثالثة  الصفات  اىل  السالم(اضافتا  )عليه  وحيذر  الشخصية(، 
املواصفات السلبية االخرى للمستشارين، وهي )الكذب، التهور، ضيق االفق، اجلهل 

واجلهال...(

وعنه )عليه السالم( :)ال تستشري الكذاب فإنه كرساب، يقرب إليك البعيد ويبعد 
عليك القريب( )122( 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 166

اخلامته واالستنتاجات

بالنظر ألمهية مفهوم مبادئ اإلدارة والقيادة، فقد توصل الباحث اىل ان دراسة هذه 
املبادئ وحتليلها نستطيع من خالهلا اجياد نظام إداري يكفل االستقرار الوظيفي يف إدارة 

البالد، ويضمن سالمة االهداف يف املنظومة االدارية القيادية.

اجلانب  يف  العهد  موضوعات  طرح  يف  االعالمي  الرتكيز  عىل  الباحث  ويويص 
االداري والقيادي  يف املراكز العلمية كاجلامعات واملعاهد، ويويص باالهتامم العلمي به.
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19- معجم املعاين اجلامع: للسيوطي :مادة )استأثر(
20- هنج البالغة: 53

21- هنج البالغة :حكمة 161
22- هنج البالغة :حكمة 80

23- هنج البالغة : 53
24- منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: للخوئي : ج 20: ص152

25- املصدر نفسه : ص152
26- هنج البالغة : خطبة 182

27- الفرقان :38
28- ق : 12

29- : ورد يف األغاين أليب الفرج األصفهاين: ج 13، ص 18، ط تراثنا األسود بن يعفر 
)ويقال ُيعفر، بضم الياء( ابن عبد األسود بن جندل بن سهم بن هنشل بن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن متيم. وأم األسود بن يعفر رهم بنت العباب، 
باملكثر.  ليس  اجلاهلية،  شعراء  من  فصيح،  متقدم  شاعر  عجل.  بن  سهم  بني  من 
السعدي،  واملخبل  بن زهري،  الثامنة مع خداش  الطبقة  بن سالم يف  وجعله حممد 
والنمر بن تولٍب العكيل، وهو من العيش ويقال العشو بالواو املعدودين يف الشعراء.
30-كان فصيحًا جوادًا، نادم النعامن بن املنذر، وملا أسن كّف برصه ويقال له أعشى بني 

هنشل
 31- الدخان : االيات 25،26،27، 28

 32- هنج السعادة : ج 2 ص 135، ط 1 وينظر بحار االنوار
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33- بحار األنوار : العالمة املجليس اجلزء : 75 ص77
34- املصدر نفسة: ص77

35- هنج البالغة : 53
36- هنج البالغة: رسالة 53 

ج1  للفيومي:  املنري:  املصباح  وينظر:  ص378   : :للجوهري:ج1  الصحاح   -37
ص306، ومفردات القران: للراغب االصفهاين: ص446

38- نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص302
39- اصول الكايف  ج 2 باب اتباع اهلوى حديث 1 وينظر األمثل يف تفسري كتاب اهلل 

املنزل : الشيخ نارص مكارم الشريازي  اجلزء21 ص267
40- عيون احلكم واملواعظ : عيل بن حممد الليثي الواسطي ص89

41- النساء: 19
42- أسد الغابة : ص48  )انه االسود بن زيد بن قطبة االنصاري: يقال انه ممن شهد 

بدرا(
 33  : اجلزء  املجليس  العالمة   : األنوار  بحار   : وينظر   59 :رسالة  البالغة  هنج   -43

ص511
44- هنج البالغة خطبة 50

45- نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي : ج2 ص357
46- نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي : ج2 ص360ـ361

47- عيون احلكم واملواعظ : عيل بن حممد الليثي الواسطي ص381
48- اخلصال : الشيخ الصدوق ص621

 : البالغة  وينظر: هنج  : 2 ص1478  اجلزء  الري شهري  : حممد  احلكمة  ميزان   -49
اخلطبة 86، والكتاب 78.
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50- هنج البالغة : 53
51- هنج البالغة : رسالة 45

52- نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص141
53- نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص145

54- هنج البالغة: 53
55- املفردات يف غريب القران: الراغب االصفهاين: ص530 مادة :)وقى( 

56- هنج البالغة : 53
57- معجم األدباء :ياقوت احلموي )11/ 72 - 77( والسري(7/ 429 – 431)

58- حتف العقول عن آل الرسول )ص(  ابن شعبة احلراين ص15
59- عيون احلكم واملواعظ عيل بن حممد الليثي الواسطي ص24

60- املصدر نفسة: ص24
61- هنج البالغة: 53

62- عيون احلكم واملواعظ : عيل بن حممد الليثي الواسطي ص35
63- يون احلكم واملواعظ : عيل بن حممد الليثي الواسطي ص403

64- معجم املعاين اجلامع : للسيوطي )مادة: داهن(
65- لسان العرب: مادة  دهن

66- جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد الرب اجلزء1 ص131 : وينظر مالمح القيادة 
الناجحة يف ضوء منهجية االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( مقارنات دراسية 
 : الساعدي  هادي  الرضا  عبد  :حممد  املعارص  التنظيمي  السلوك  سيكولوجية  يف 

ص226
67- حتف العقول عن آل الرسول )ص( : ابن شعبة احلراين ص175

68- هنج البالغة: 53
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69- كنز العامل  : للمنتقى اهلندي ج9 ص 335
70- بحار األنوار : ج 69 ص 257 ب 114 ضمن ح 20، وينظر فقه العوملة : السيد 

حممد احلسيني الشريازي ص126
71- الكايف يف الفقه : أبو الصالح احللبي ص59

72- وسائل الشيعة )آل البيت( : احلر العاميل اجلزء : 15 ص287
73- غرر احلكم : 1:269

74- غرر احلكم : 805،
75- غرر احلكم : 805، 9983، 971

76- هنج البالغة: 53
77- هنج البالغة: 53
78- هنج البالغة : 53
79- هنج البالغة: 53
80- هنج البالغة : 53
81- هنج البالغة: 53

82- لسان العرب، ابن منظور ج1، ص424.
83-، الرقابة عىل السلع واألسعار يف الفقه اإلسالمي: ظاهر فريدة حسني طه رسالة 

ماجستري )نابلس، جامعة النجاح، 2011م(، ص3.
84- هنج البالغة :53

85- تاج العروس: )مادة حفزه(
القيادة عند أمري املؤمنني عيل ابن ايب طالب )عليه السالم( : مجيل كامل :  86- ارسار 

ص69
87- االعراف: 96
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88- نوح: 10ـ 11ـ 12
89- هنج البالغة : خطبة 203 :وينظر أمايل الصدوق : جملس 23

90- هنج البالغة: 53
91- معجم املعاين : للسيوطي )ارستقراطية(

92- هنج البالغة: 53
93- هنج البالغة : 53

94- الدولة االسالمية رشح لعهد االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت النخعي: 
حممد الفاضل اللنكراين : ص86

95- نفحات الوالية رشح هنج البالغة : نارص مكارم الشريازي : ج10 : ص320
96- منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: مريزا حبيب اهلل اخلوئي : ج20 : ص 164

97- هنج البالغة : حكمة 90
98- هنج البالغة: 53

99- الشورى : 15
100- هنج البالغة : خطب اإلمام عيل )عليه السالم( اجلزء : 4 ص102 حكمة 437

101- عيون احلكم واملواعظ : عيل بن حممد الليثي الواسطي ص469: حكمة 30
102- هنج البالغة : خطبة 92

103- مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة :حممد تقي النقوي : ج8 : ص260
104- هنج البالغة : 53

105- الدولة االسالمية رشح لعهد االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت النخعي 
: حممد الفاضل اللنكراين : ص146

106- هنج البالغة : 53
107- احلجرات :12
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108- هنج البالغة : 53
 : املدريس  تقي  : حممد  السالم(  االمام عيل )عليه  109- احلكم االسالمي يف مدرسة 

ص197
110- غرر احلكم

111- هنج البالغة : 53
112- مصباح املنري: للفيومي: ج8 : ص446

113- نفحات الوالية رشح هنج البالغة : نارص مكارم الشريازي : ج10 : ص371
114- هنج البالغة : 53

115- هنج البالغة : احلديث :231
116- هنج البالغة : 53

117- مفردات الفاظ القرآن الكريم : الراغب االصفهاين ص470
118- الدر املنثور: جلالل الدين السيوطي :ج6 : ص10

119- تفسري ابن كثري القريش :ج1: ص430
120- غرر احلكم :ح 496

121- هنج البالغة: ج4، ص42، احلكمة 173
122- غرر احلكم :ج6 : 310
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 املصادر

أ

1ـ القران الكريم

2ـ الصحيفة السجادية: لألمام زين العابدين )عليه السالم(، حتقيق: : حاج عبد الرحيم 
أفشاري زنجاين: سنة الطبع: 1404 - 1363 ش املطبعة: مؤسسة النرش اإلسالمي 

النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

أبو  الدين  شمس  املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد   : الكبري  الرشح  3ـ 
الفرج،املحقق دار املنار

4ـ الصحاح : إسامعيل بن محاد اجلوهري،  املحقق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: دار 
العلم للماليني  سنة النرش: 1990

املدريس،الطبعة  هادي  السيد  السالم(:   )عليه  املؤمنني  أمري  عيل  االمام  اخالقيات  5ـ 
االوىل، 1431ه،2010م، مؤسسة الباقر للطباعة والنرش

6ـ الكايف : للشيخ حممد بن يعقوب الكليني )ت. 329 هـ

7ـ االغاين: أبو الفرج عيل بن احلسني القريش األصبهاين أو األصفهاين )284هـ-897م، 
مطبعة دار صادر بريوت، سنة الطبع سنة 1952ـ  1994م

دار  املعتزيل،  اهلل  بن عبد  الشيخ االقدم أيب جعفر اإلسكايف حممد   : املعيار واملوازنة  8ـ 
حممودي للطبع والنرش، 1981م
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9ـ املستدرك عىل الصحيحني املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن 
محدويه بن ُنعيم بن احلكم الظبي  الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوف: 
بريوت   – العلمية  الكتب  دار  النارش:  عطا  القادر  عبد  مصطفى  405هـ(حتقيق: 

الطبعة: األوىل، 1411 - 1990

10ـ االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل : الشيخ نارص مكارم الشريازي النارش: مدرسة 
االمام عيل بن ايب طالب عليه السالم الطبعة: االوىل التصحيح الثالث 1426

11ـ اصول الكايف :ثقة االسالم الكليني، النارش: دار املرتىض للطباعة والنرش والتوزيع 
- بريوت لبنان الطبعة: االوىل 2005

12ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة :  أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد، املعروف ابن األثري، النارش: دار ابن حزم، الطبعة: األوىل 

سنة النرش: 1415هـ - 1994 م

13ـ العقد الفريد )ط. العلمية(: أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس املحقق: مفيد حممد 
قميحة، سنة النرش: 1404 - 1983

14ـ البدعة واثارها املوبقة: جعفر السبحاين

القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  ايب  الصدوق  الشيخ   : اخلصال  15ـ 
التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  النارش:  الغفاري  اكرب  عيل  عليه:  وعلق  صححه 
جلامعة املدرسيني بقم املرشفة، سنة الطبع: 18 ذي القعدة احلرام 1403 - 1362 

ش

البيايض النباطي  العاميل  يونس  بن  عيل  حممد  أيب  الدين  زين   : املستقيم  الرصاط   16ـ 
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حتقيق حممد الباقر البهبودي

17ـ األمايل : شيخ الطائفة ايب جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، حتقيق وتصحيح: 
قم  االسالمية  الكتب  دار  النارش:  الغفاري  اكرب  عيل  االستاذ   - اجلعفري  هبراد 

1414هجرّية الطبعة: االوىل 1964م

18ـ الدولة االسالمية رشح لعهد االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت النخعي: 
)عليهم  االطهار  االئمة  فقه  مركز  ونرش  حتقيق  اللنكراين،  الفاضل  حممد  الشيخ 

السالم( 1425ه 

رسالة  طه  حسني  فريدة  ظاهر  اإلسالمي:  الفقه  يف  واألسعار  السلع  عىل  الرقابة  19ـ 
ماجستري )نابلس، جامعة النجاح، 2011م(

20ـ ارسار القيادة عند أمري املؤمنني عيل ابن ايب طالب )عليه السالم( : مجيل كامل،الطبعة 
االوىل، إصدارات مربة سيد الشهداء )عليه السالم( الكويت 2016

21ـ احلكم االسالمي يف مدرسة االمام عيل )عليه السالم( :  السيد حممد تقي املدريس، 
الطبعة االوىل، 1431ه، 2010م، مركز العرص للثقافة والنرش

22ـ املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء : تأليف املوىل حمسن الفيض الكاشاين صححه 
للمطبوعات النارش: منشورات مؤسسة االعلمي  الغفاري  اكرب   وعلق عليه: عيل 

الطبعة: الثانية 1983 

النارش: دار  املعامل والضامنات : فاضل الصفار،  السياسية دراسة مقارنة يف  23ـ احلرية 
العلوم للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع، 2006م

24ـ الدر املنثور : عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوف: 911هـ( دار 
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الفكر – بريوت،2010 مـ

ب

25ـ بحار االنوار اجلامع لدرر أخبار األئمة االطهار:الشيخ حممد باقر املجليس، النارش: 
دار احياء الرتاث العريب - بريوت لبنان الطبعة: الثالثة املصححة 1983

ت

26ـ تفسري امليزان : للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائ. مؤسسة االعلمي، بريوت، 
الطبعة الثانية

السيد   : املحكم  العزيز  اهلل  كتاب  تأويل  يف  اخلظم  والبحر  األعظم  املحيط  تفسري  27ـ 
حيدر اآلميل، حققه وقدم له وعلق عليه: السيد حمسن املوسوي التربيزي، النارش: 

العهد الثقايف نور عىل نور الطبعة: الثانية

28ـ حتف العقول عن آل الرسول )ص( : ابن شعبة احلراين، حتقيق: تصحيح وتعليق : 
عيل أكرب الغفاري الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1404 - 1363 ش املطبعة: النارش: 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

ج

بن  الرب  بن عبد  بن حممد  اهلل  بن عبد  أبو عمر يوسف   : العلم وفضله  بيان  29ـ جامع 
عاصم النمري القرطبي )املتوف: 463هـ(حتقيق: أيب األشبال الزهريي النارش دار 

ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 1414 هـ - 1994 م

30ـ جامع السعادات : املوىل حممد مهدي النراقي،دار النرش إسامعيليان قم املقدسة، سنة 
الطبع 1428
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د

الدار  النارش:  املنتظري،  الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية : الشيخ  31ـ دراسات يف والية 
االسالمية للطباعة والنرش والتوزيع الطبعة: الثانية 1988

32ـ دائرة معارف القرن العرشين : حممد فريد وجدي، سنة النرش: 1971

ر

33ـ روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه : تأليف: املوىل حممد تقي املجليس االول  
فرهنك  بنياد  النارش:  الكرماين  املوسوي  حسني   - االشتهاردي  بناه  عيل  حتقيق: 

اسالمي حاج حممد حسني كوشانيور الطبعة: االوىل

 س

الصحيحة   )السلسلة  وفوائدها  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة  34ـ 
)املؤلف: حممد نارص الدين األلباين، النارش: مكتبة املعارف سنة النرش: 1415هـ 

1995 -
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ش

35ـ رشح هنج البالغة: ابن ايب احلديد  املعتزيل حتقيق: حممد ابراهيم النارش: دار الكتاب 
العريب - دار االمرية للطباعة والنرش والتوزيع  الطبعة: االوىل 2007

ص

36ـ صفوة رشوح هنج البالغة:  مجعة اركان التميمي، النارش: د.م. تاريخ الطبع: 2000

ع

الليثي  احلسن  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  فخر   : واملواعظ  احلكم  عيون  37ـ 
الواسطي  املحقق : الشيخ حسني حسني البريجندي  النارش : دار احلديث، الطبعة 

: األوىل 1376هجري شميس

ف

38ـ فقه الرضا : عيل ابن بابويه القمي، حتقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء 
الرتاث - قم املرشفة الطبعة األوىل، سنة الطبع شوال 1406 املطبعة: النارش: املؤمتر 

العاملي لإلمام الرضا )عليه السالم( مشهد املقدسة

39ـ فقه الدولة بحث مقارن يف الدولة ونظام احلكم عىل ضوء الكتاب والسنة واالنظمة 
االوىل  الطبعة  باقري،  مطبعة  االنصار  دار  النارش،   : الصفار  فاضل   : الوضعية 

1426هـ ـ 2005م

 40ـ يف ظالل هنج البالغة : حممد جواد مغنية : النارش: دار العلم للماليني - بريوت 
لبنان الطبعة: الثالثة 1979
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 ك

الدين  حسام  بن  املتقى  عيل  الدين  عالء   : واألفعال   األقوال  سنن  يف  العامل  كنز  41ـ 
اهلندي الربهان فوري واملشهور باملتقي اهلندي، النارش: مؤسسة الرسالة، ط دائرة 

املعارف العثامنية )النظامية( بحيدرآباد 1313

ل

42ـ لسان العرب: حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 
الرويفعى اإلفريقى. ولد يف حمرم سنة 630 هـ/ 1232 م 

م

43ـ مفاتيح اجلنان: للسيخ عباس القمي )رضوان اهلل عليه(

44ـ منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: للعالمة املحقق مريزا حبيب اهلل اخلوئي: الطبعة 
االوىل ـ 1422هـ،2003م، دار احياء الرتاث العريب للطباعة والنرش بريوت

45ـ معجم املعاين : مروان العطية :الطبعة االوىل: 2012م

46ـ معجم الفروق اللغوية: أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن 
بيات، ومؤسسة  اهلل  بيت  الشيخ  )املتوف: نحو 395هـ،املحقق:  العسكري  مهران 
بـ   املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  النارش:  اإلسالمي  النرش 

قم)الطبعة: األوىل، 1412هـ(

47ـ جممع البحرين، الشيخ فخر الدين الطرحيي املحقق: السيد امحد احلسيني  النارش: 
انتشارات مرتضوي املطبعة: طراوت  طهران/ إيران الطبعة: الثانية - 1365 هـ
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 48ـ مصباح البالغة مستدرك هنج البالغة املوسوم بمصباح البالغة يف مشكاة الصياغة
من تأليفات حسن املري جهاين الطباطبائي املحمد آبادي اجلرقويي األصبهاين، طبع 

بتاريخ 1388هـ

49ـ ميزان احلكمة : حممد الريشهري، النارش: دار احلديث  قم، الطبعة األوىل سنة النرش 
1422 ه 

50ـ مستدرك الوسائل : لـمريزا حسني النوري الطربيس املعروف بـ املحدث النوري من 
)علامء الشيعة )املتوف سنة 1320هـ. سنة الطبع 1245 ه،1320 قم، مؤسسة آل 

البيت ألحياء الرتاث والنرش

51ـ مفردات القران: للراغب االصفهاين: النارش: دار القلم - الدار الشامية  سنة النرش: 
2009 - 1430

52ـ مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة :  سيد حممد تقي التقوي، الطبعة االوىل مؤسسة 
التاريخ العريب، سنة الطبع، 2015 م،1436ه

53ـ  ـ خمتلف الشيعة يف احكام الرشيعة : العالمة احليل ايب منصور احلسن بن يوسف 
بقم  املدرسني  التابعة جلامعة  النرش االسالمي  النارش: مؤسسة  املطهر االسدي  بن 

الرشفة الطبعة: االوىل 1372هـ

دار  النارش:  احلموي،  ياقوت  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  األدباء  معجم  54ـ 
الغرب اإلسالمي سنة النرش: 1993ـ 

السالم(  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  االمام  منهجية  ضوء  يف  الناجحة  القيادة  مالمح  55ـ 
مقارنات دراسية يف سيكولوجية السلوك التنظيمي املعارص :حممد عبد الرضا هادي 
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الساعدي : الطبعة االوىل 1435ه 2014م، مطبعة ذوي القربى

56ـ موسوعة اإلمام العسكري )عليه السالم( : مؤسسة ويل العرص )عجل اهلل فرجه 
الرشيف( للدراسات اإلسالمية، حمل النرش قم املقدسة

الفضل  بن  احلسن  نرص  أيب  الدين  ريض  اجلليل  الشيخ  تأليف   : األخالق  مكارم  57ـ 
الطربيس رمحه اهلل، سنة الطبع: 1392 - 1972 م

ن

صبحي  الدكتور  طالب،حتقيق  ايب  بن  عيل  االمام  وكتب  خطب    : البالغة  هنج  58ـ  
الصالح،دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعة الثانية 1980ـ

59ـ نفحات الوالية رشح عرصي جامع لنهج البالغة:  الشيخ نارص مكارم الشريازي: 
سنة الطبع الطبعة: االوىل 1426

60ـ هنج السعادة  يف مستدرك هنج البالغة : الشيخ حممد باقر املحمودي الطبعة األوىل 
1396 - 1976 دار التعارف للمطبوعات بريوت - شارع سوريا - بناية درويش
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هـ 

61ـ هداية األمة إىل أحكام األئمة )عليه السالم( : حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن 
احلسني املعروف بالشيخ احلر العاميل

و

آل  مؤسسة  العاميل،  احلر  بن  احلسن  بن  حممد  املحدث   للشيخ   : الشيعة  وسائل  62ـ 
البيت)عليهم السالم( ألحياء الرتاث ـ بريوت، الطبعة االوىل 1413ه ـ1993، دار 

إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  





الفكر اإلداري يف عهد مالك
 بني النظرية والتطبيق

  أ. د حسني عيل الرشهاين                                          م.م رزاق فزع جنجر
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املقدمة

متكاملة  موسوعة  عنه  اهلل  ريض  النخعي  ملالك  السالم  عليه  عيل  اإلمام  عهد  يعد 
والتقدم  االنساين  التطور  درجات  اعىل  عىل  اشتمل  واإلدارة،  احلكم  قضايا  جلميع 
بلغته من  ما  تارخيها، واسمى  االجيابية عىل طول  اإلنسانية  التجربة  الفكري، واخترص 
رقي وابداع، ومهام وصلت أنظمة احلكم واالدارة يف التاريخ فإهنا تبقى عاجزة عن ان 
انسانية متكاملة كام جاء يف هذا العهد، لذلك مهام  ادارية اقتصادية قانونية  تأيت بنظرية 
حاولت االقالم ان تكتب فيه فإهنا تبقى قارصة عن الوصول اىل غاياته او ما جاء فيه من 

قيم عليا ونظريات عملية وعلمية.      

لذلك حاولنا يف بحثنا املخترص هذا ان نركز عىل جزئية بسيطة يف هذا العهد، فتناولنا 
منهج االمام عيل عليه السالم يف ادارته للدولة، واستخلصنا جمموعة من املبادئ الرئيسة 
التي  العملية  باملامرسات  ذلك  اردفنا  ثم  لبحثنا،  مرتكزات  لتكون  العهد  التي تضمنها 
الذي كان  العميل  بالتطبيق  النظرية  لربط  طبقها اإلمام عندما مارس احلكم، يف حماولة 
سابقا للنظرية. وهذا املنهج الذي اتبعناه وان كان ال يرقى اىل مستوى العهد، لكنه يبقى 
حماولة لفهم بعض جوانبه، السيام ان ضيق مساحة البحث دفعنا اىل انتقاء بعض النقاط 
وليس كل ما جاء يف العهد، فأخذنا مبدأ الرقابة الذاتية ومبدأ الرقابة الشعبية عىل املوظف 
والتي ثبتها اإلمام عليه السالم يف عهده، واملامرسات العملية املتعلقة هبام، ثم اخذنا املزايا 

االخالقية التي جيب ان يتحىل هبا كبار املوظفني، واحلفاظ عىل دماء الرعية.

الرتكيز  مع  العهد  يف  ورد  كام  ومواصفاته  االداري  الكادر  اختيار  طبيعة  ناقشنا  ثم 
عىل طبيعة اختيار االمام للموظفني )عامل،والة،كتاب( كمامرسة عملية، واردفنا ذلك 
باألساليب الوقائية التي حددها االمام يف عهده ملالك، حتى ال يسمح للفساد االداري 

واملايل بالتسلل اىل مرافق الدولة.
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البحث

طرح اإلمام عيل بن ايب طالب  )عليه السالم( للعامل يف عهده ملالك االشرت النظرية 
السياسية لإلسالم، واسلوب احلكم واالدارة وفق نسق علمي مرتابط ومنسجم، فكان 
هذا العهد اهم وثيقة تارخيية هتدف اىل ارساء قواعد العدل واملساواة، وهو اسمى صك 

حلقوق االنسان استله االمام عيل )عليه السالم( من املنهج القرآين والنبوي.

الن   ذلك  وخفاياه،  احلكم  بظواهر  واالحاطة  بالشمولية  امتاز  العهد  ان  الريب 
الكونية  واملعارف  العلوم  لكل  شاملة  منظومة  يعترب  السالم(  )عليه  العهد  مؤسس 
اجلوانب  تناولت  التي  الفقرات  بعض  العهد  من  اقتبسنا  فقد  هذا  عىل   ،)1( واالنسانية 

االدارية يف احلكم.

مفهوم االدارة :- 
االدارة هي فن قيادة وتوجيه أنشطة مجاعة من الناس نحو حتقيق هدف مشرتك )2(، 
وتعرف ايضًا باهنا نشاط انساين تعاوين لتحقيق اهداف مشرتكة يف احسن وجه واقرص 
وقت وباقل التكاليف)3(، ويالحظ ان التعريفني السابقني مجعا الصفة االنسانية والصفة 
الفنية للعمل االداري، زيادة عىل اهنام مل حيددا وظيفة بعينها بل كانا شموليان وعامان )4(.

ومن التعاريف النموذجية لالدارة العامة هي تنظيم وادارة االفراد واملوارد لتحقيق 
االهداف احلكومية )5(، وتعرف ايضًا اهنا فن ادارة االعامل يف جمال شؤون الدولة، كام 
املتاحة  املوارد  يمكن تعريف االدارة باهنا عملية اجتامعية مستمرة تعمل عىل استغالل 

استغالال امثل، عن طريق التخطيط والقيادة والرقابة للوصول اىل هدف حمدد )6(. 
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نخلص اىل ان العملية االدارية ال تتوقف طاملا ان حاجات الفرد واجلامعة ال تنقطع 
وال تقف عند حد معني، كام ان قوام تلك العملية االدارية املستمرة هو العنرص االنساين، 
العملية  مالمح  ترسم  التي  واالساليب  النظريات  و  باألفكار  املتمثلة  املعنوية  واملوارد 
املوارد  ايضا  الناس، ومن قوامها  املتاحة وقيادة  املوارد  االدارية وقدرهتا عىل استخدام 
املادية الذي تشمل االموال واالدوات واملعدات واالالت التي جيب توافرها لكي تقوم 

االدارة بوظائفها من ختطيط وتنظيم وقيادة ورقابة )7(.

اأهمية العهد
مفاهيم  بان  تقيض  التي  الشائعة  النظرة  السالم(  )عليه  عيل  االمام  حكومة  ابطلت 
احلكام  اىل  توجه  التي  واالرشادات  النصائح  من  جمموعة  عىل  تبنى  القديمة  االدارة 
العلمي،  والتطبيق  املوضوعية  حيث  من  احلديثة  االدارة  عن  ختتلف  واهنا  واالداريني، 
ابان  الدولة  العملية يف مؤسسات  التطبيقات  ويمكن ان نرى ذلك بوضوح من خالل 
العهد الذي دونه االمام )عليه  خالفة االمام عيل )عليه السالم( ومقارنتها مع فقرات 

السالم( ملالك االشرت )8(.

وال شك بان الغاية االساسية عند اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( هي اقامة 
التي  املفاهيم  طبق  وقد  والفضيلة،  العدل  ونرش  اإلهلي  احلكم  اىل  املستندة  احلق  دولة 
لذلك كان عهده  له،  تنظري ال مصداق  يكن كالمه جمرد  الواقع ومل  طرحها عىل ارض 
من  احلديث  هذا  وليس  واالدارة،   واحلكم  السياسة  يف  متكاماًل  منهجًا  االشرت  ملالك 
باب التحيز للمنهج العلوي وال من قبيل املبالغة، وإنام كالم مبني عىل أساس البحث 
والدراسة. حيث توفرات يف ذلك املنهج عنارص جعلته يفوق غريه من املناهج االخرة، 

ومن تلك العنارص : 
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العنرص االول :-  إن ما يقدمه هذا املنهج ليس نتاج اجتهاد برشي وفرضيات وضعها 
إنسان فهي قابلة للصحة أو اخلطأ، وإنام هي حدود وتعليامت وترشيعات صدرت 

عن الباري عز وجل )9(.

العنرص الثاين :-  إن ما يقدمه لنا هذا املنهج هو نظام تم تطبيقه عىل ارض الواقع، واثبت 
نجاعته ونجاحه، فقاد الدولة اإلسالمية اىل بناء حضارة امتدت من أقىص الرشق 

إىل أقىص الغرب )10(.

العنرص الثالث :- مالئمته كل زمان ومكان )مرونة املنهج العلوي()11(.

العنرص الرابع :- إن االدارة عند أمرياملؤمنني )عليه السالم( ليست فعاًل ميكانيكيًا بل 
املدير اجليد واإلدارة  بينها للحصول عىل  فيام  هي جمموعة صفات وخصال متتزج 
اجليدة، وهذه الصفات هي التنظيم، فال إدارة بدون تنظيم ونظام، فإذا حلَّ نقص 

التنظيم حّلت حمله الفوىض )12(.

العنرص اخلامس :- االنسانية وكامهلا وتكاملها هدف اسمى يف منهج االمام عيل بن ايب 
الذي يتحرك ويفّعل االدارة هو االنسان وليس  ان  طالب )عليه السالم(، بمعنى 
ضعفه،  ونقاط  قوته  نقاط  عىل  والتعريف  االنسان  معرفة  من  الُبد  فكان  اآللة، 
نقاط  وتعالج  أعضائها  يف  القوة  نقاط  تستثمر  أن  حتاول  التي  هي  اجليدة  فاالدارة 

الضعف فيهم )13(.

العنرص السادس :- احلالة االجتامعية يف منهج امري املؤمنني )عليه السالم(، أي أن االدارة 
تشكل بمجموعها جمتمعًا منظاًم تنشأ فيه العالقات االنسانية وتنمو فيه الروح اجلامعية. 
وعندما تتحرك هذه االدارة كأنام املجتمع بأرسه قد حترك وهذه النظرة ختالف أولئك 
الذين ينظرون إىل االدارة وكأهنا متكونة ِمن أجزاء برشية متناثرة ال يربطها رابط سوى 
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القوانني الصارمة، كام هي البريوقراطية)14( وغريها من نظريات االدارة العلمية )15(.

العنرص السابع :- اهلدفية يف املنهج االداري العلوي، فالبد أن يكون لإلدارة هدفًا وأن 
يكون هذا اهلدف منسجاًم مع أهداف االنسان يف احلياة، وبالتايل جيب أن تكون هذه 
األهداف منصبة يف بناء اإلدارة القوية، وهنا نجد أنفسنا أمام دائرة متكاملة شاملة 

وهي املعربة عن الفضائل االنسانية والساعية أيضًا إىل حتقيقها يف احلياة )16(.

يف السنة الثامنة والثالثني للهجرة )658م( بعث خليفة املسلمني االمام عيل بن ايب 
طالب )عليه السالم( اىل مالك بن احلارث النخعي االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه بكتاب 
حني واله مرص)17( والتي عرف فيام بعد بـ)عهد االشرت( والذي اشتمل عىل قواعد نظام 
اإلدارة اإلسالمية وحقوق الراعي والرعية يف املنهج اإلسالمي، لذا جاءت عنايتنا تبحث 
يف هذه الوثيقة الدستورية الراقية يف حماولة الستخالص القواعد األساسية للنظام اإلداري 
يف املنهج العلوي اإلسالمي، والإثبات أسبقية ذلك النظام اإلداري اإلسالمي يف وضع 
اإلداري  للهيكل  الوظيفي  البناء  عىل  باالعتامد  املسؤوليات  وتوزيع  اإلدارية  األسس 
والتوزيع األفقي للطبقات اإلدارية واالجتامعية بدال من التوزيع العمودي، الذي أتت به 
النظريات اإلدارية احلديثة واملامرسات اإلدارية القديمة بام يف ذلك املامرسات التارخيية، 
وتتجه النظريات احلديثة اليوم إىل إلغائه واالعتامد عىل التوزيع األفقي بكونه بديال أكثر 

فعالية عنه .

اهداف العهد العامة : 
التولية   عهد  يف  ملالك  واإلدارية  السياسية  املهامت  السالم(  )عليه  اإلمام  خلص 
وعامرة  الناس،   واستصالح  العدو،  وجهاد  اخلراج،  جباية  اآلتية:  االربعة  باملرتكزات 

البالد )18(.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 192

جباية اخلراج :-  وإنام بدأ بجباية اخلراج ألنه مصدر التمويل الرئيس وعامد اقتصاد 
الدولة وإدامة أجهزهتا. وثنى بالدفاع عن األرض وجهاد العدو، ثم أتم ذلك باستصالح 
الناس، وأراد بذلك إدارة شؤوهنم ورعاية مصاحلهم وحتقيق العدالة بينهم، وختم مهامته 
تفصيل  وقبل  املنتجة.  للقوى  الطمأنينة  أسباب  وتوفري  االقتصاد  وتنمية  البالد  بعامرة 
احلديث عن هذه املحاور األربعة حرر اإلمام فقرة أوجز فيها اإلشارة إىل فئات املجتمع 
الذي وجه إليه مالكا، وسامهم طبقات)19(  وفيها: جنود اهلل )العسكريون( ومنها كتاب 
العامة واخلاصة )من يقوم بشبه مهام الوزراء( ومنها قضاة العدل، ومنها عامل اإلنصاف 
والرفق )اإلداريون واجلباة( ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس 
)املزارعون ومربو املاشية واألنعام(، ومنها التجار، وأهل الصناعات )احلرفيون( ومنها 

الطبقة السفىل من ذوي احلاجات واملسكنة )فقراء املدن والريف(.

العدو : حني رشع اإلمام )عليه السالم( بتفصيل احلديث عن حقوق فئات  جهاد 
النظامي  احلرس  لتشكيالت  املمثلني  اجلنود  عن  باحلديث  بدأ  وواجباهتا  املجتمع 
الرعية  »حصون  بأهنم  فامتدحهم  الفتح.  أو  للدفاع  املندوبني  املجاهدين  واملقاتلني من 
وزين الوالة وعز الدين وسبل األمن، وليس تقوم الرعية إالّ هبم )20( وال بد من متوينهم 
بام لدى الدولة من موارد مالية تتمثل يف عائدات اخلراج واجلزية وأموال الزكاة، وتوفري 
مستلزماهتم حتى يمكنهم الدفاع عن عهدهتم، فضال عن احتياجهم إىل طبقات املجتمع 
به  يقوم  يوفرون هلم مستلزماهتم وسلعهم وعددهم مما ال  إداريني وجتار وحرفيني  من 
غريهم،ورسم )عليه السالم( بان خيتار لقيادهتم واإلمرة عليهم أقومهم سرية وأكثرهم 
من  »فول  بالقول:  خلصها  وضوابط  رشائط  لذلك  وحدد  واإلنصاف،  للعدل  حتريا 
جنودك انصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك، وأطهرهم جيبا وأفضلهم حلام، ممن 
يبطيء عن الغضب، ويسرتيح إىل العذر، ويراف بالضعفاء، وينبو عىل األقوياء  )21( ويف 
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هذا النص حذر اإلمام )عليه السالم( من خطرين: االول : خطر الفساد، الذي شهد ما 
شهد منه يف زمانه، قبل توليه األمر، وانتهى بثورة أدت إىل مرصع عثامن بن عفان.

 والثاين : خطر االستبداد الذي يعطل أحكام الرشيعة، فجعل احللم واألناة والرأفة 
املسؤولية وميزانا الختياره  يتوىل  املتنفذين رشطا يف من  األقوياء  بالضعفاء واحلزم مع 

.)22(

االمة  شؤون  برعاية  واالهتامم  االجتامعي،  باالصالح  ويعنى   -: أهلها  استصالح 
واملجتمع، ورضورة توعية املواطنني عىل مبادئ احلق والعدل، وارادة البناء، ومشاريع 
اخلري والرب واالحسان، وتنمية مواهبهم، وصقل قدراهتم، وحترير طاقات االفراد،وخلق 
التوازن االجتامعي، واشاعة ثقافة الوحدة واالخاه، والتعاون والتكافل، وترسيخ مفاهيم 

املحبة واالخاء والتسامح وااليثار، وحتقيق االنسجام بني املكونات االجتامعية )23(.

البالد والتنمية االقتصادية يف منهج االمام عيل بن ايب  وعامرة بالدها : - إن اعامر 
طالب )عليه السالم( اليتوقف عند حدود توفري اخلدمات، وحتقيق الرفاهية االقتصادية، 
بل هو برنامج متكامل من حيث التخطيط والعمل لكي حيكم كل مناحي احلياة، وذلك 
واالدب،  والثقافة،  والصحة،  التعليم،  جماالت  يف  رحبة  تنموية  افاق  فتح  خالل  من 
والتكنولوجيا، هبدف توجية االمة بكل قطاعاهتا اىل االستثامر بالشكل الذي خيدم حياة 

االنسان الفردية واالجتامعية، ومراعاة الصالح العام يف احلارض واملستقبل)24(.

كانت هذة االركان االربعة املهمة التي تقوم عليها الدولة، وتبنى عليها مؤسسات 
املجتمع املدين، فهي تغطي بشكل عام اجلوانب السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، 
بني  العالقة  ان  حيث  بينها،  فيام  وثيقة  بصورة  تفاعلت  ما  اذا  واالعامر،  التنمية  وافاق 
تلك اجلوانب حتتاج اىل قيادة ادارية واعية متتلك القدرة عىل التخطيط واملوازنة، بشكل 
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اليطغى جانب عىل جانب اخر، كأن تنفرد السياسية عىل اجلوانب االخرى، او يكون 
االقتصاد اهم من التمنية واملجتمع، وذلك تالفيا لتدهور النظام، وبالتايل فشل واهنيار 

احلكومة.  

عملّية  نتيجة  مرص  يف  العميّل  للتطبيق  جماالً  له  جيد  مل  الكامل  الربنامج  هذه  ان  بيد 
االغتيال اّلتي جرت ملالك األشرت، ولكنها طبقت يف حكومة االمام عيل بن ايب طالب 
)عليه السالم(، فقد جسدها امري املؤمنني )عليه السالم( باعتبارة رئيسًا نموذجيًا عادالً 

للدولة االسالمية، ورائدًا عظيام من رواد احلضارة االنسانية.

ال�سيا�سة االدارية يف حكومة االمام علي )عليه ال�سالم( :
تعيش  االسالمية  الدولة  كانت  اخلالفة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  توىل  عندما 
ظروفًا غري طبيعية، لكنه )عليه السالم( كان عىل قدر املسؤولية ومل هتمه هذه الظروف 
بل ارص عىل اصالح كل مرافق الدولة، فرتك لنا ارثًا عظياًم سواء عىل مستوى النظرية 
او التطبيق الفعيل، واول ما بدأ به هو انه طرح برناجمًا اصالحيًا متكاماًل يف اخلطبة التي 
اهلل  اهلل صىل  قبض رسول  ملا  فإنه  بعد  ))أما  فيها:  فقال  للخالفة،  توليه  يوم  القاها يف 
بطريقة  فعمل  عمر،  بكر  أبو  استخلف  ثم  بكر  أبا  الناس  استخلف  وسلم  وآله  عليه 
ثم جعلها شورى بني ستة فأفىض األمر إىل عثامن، فعمل ما أنكرتم وعرفتم ثم حرص 
ما  وعيل  لكم  ما  يل  منكم،  رجل  أنا  وإنام  إيل،  فطلبتم  طائعني  جئتموين  ثم  وقتل، 
عليكم، وقد فتح اهلل الباب بينكم وبني أهل القبلة، وأقبلت الفتن كقطع الليل املظلم، 
وال حيمل هذا األمر إال أهل الصرب والبرص والعلم بمواقع األمر، وأين حاملكم عىل 
هنج نبيكم صىل اهلل عليه وآله وسلم، ومنفذ فيكم ما أمرت به، إن استقمتم يل، واهلل 
املستعان، أال ان موضعي من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بعد وفاته كموضعي 
أمر  يف  تعجلوا  وال  عنه،  تنهون  ما  عند  وقفوا  به،  تأمرون  ملا  فأمضوا  حياته،  أيام  منه 
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سامئه  فوق  من  عامل  اهلل  وان  أال  عذرا،  تنكرونه  أمر  كل  عن  لنا  فإن  لكم،  نبينه  حتى 
ألين  ذلك،  عىل  رأيكم  أجتمع  حتى  حممد،  أمة  عىل  للوالية  كارها  كنت  إين  وعرشه، 
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول: أيام وال ويل األمر من بعدي أقيم 
عىل حد الرصاط، ونرشت املالئكة صحيفته، فإن كان عادال أنجاه اهلل بعدله، وان كان 
جائرا أنتفض به الرصاط حتى تتزايل مفاصله، ثم هيوي إىل النار فيكون أول ما يتقيها 

به أنفه وحر وجهه، ولكني ملا اجتمع رأيكم مل يسعني ترككم()25(.

غدا  منكم  رجال  يقولن  ال  ))إال  فقال:  وشامالً،  يمينًا  السالم(  )عليه  ألتفت  ثم 
واختذوا  الفارهة،  اخليول  وركبوا  األهنار،  وفجروا  العقار  فاختذوا  الدنيا،  غمرهتم  قد 
كانوا  ما  منعتهم  ما  إذا  وشنارا،  نارا  عليهم  ذلك  فصار  احلسان،  الروقة  الوصائف 
خيوضون فيه، وأمرهتم إىل حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك ويستنكرون، ويقولون 
حرمنا ابن أيب طالب من حقوقنا، إال وايام رجل من املهاجرين واألنصار من أصحاب 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، يرى الفضل له عىل من سواه لصحبته، فإن الفضل 
النري غدا عند اهلل، وثوابه وأجره عىل اهلل، وايام رجل استجاب هلل وللرسول فصدق ملتنا، 
فانتم عباد اهلل،  قبلتنا، فقد أستوجب حقوق اإلسالم وحدوده،  ديننا واستقبل  ودخل 
اهلل  عند  وللمتقني  أحد،  عىل  ألحد  فيه  فضل  ال  بالسوية،  بينكم  يقسم  اهلل  مال  واملال 
غدًا أحسن اجلزاء، وأفضل الثواب، مل جيعل اهلل الدنيا للمتقني جزاء، وما عند اهلل خري 

لألبرار(()26(.

لقد خلص اإلمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( يف هذه اخلطبة الكثري من األشياء، 
وأوضح للمسلمني انه عازم عىل تغيري اوضاع الدولة اإلسالمية وارجاعها اىل ما كانت 
عليه عهد رسول اهلل صيل اهلل عليه وآله، فبدأ بخطوات عىل الصعيد العميل فألغى نظام 
التفاوت الطبقي بني املسلمني الذي سنه عمر بن اخلطاب، وغري الكادر االداري الفاسد 
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بموظفني عىل درجة كبرية من النزاهة والكفاءة واالمانة مع اخضاعهم للتجربة وعدم 
تأسيسه  عرب  وذلك  الرعية،  او  االموال  عىل  والتجاوز  وظائفهم  باستغالل  هلم  السامح 
لنظام رقايب شامل يرشف عليهم، كام اصلح نظام الرضائب ونظام جبايتها، ورفع احليف 

عن الرعايا وراعى اهل الذمة من غري املسلمني وضمن حقوقهم )27(.

النظام االإداري للحكومة والوالية
لقد كان ابن أيب احلديد يف منتهى الدقة واإلنصاف حني وصف هذا )العهد( بأنه((:  
نسيج وحده، ومنه تعّلم الناس اآلداب والقضايا واألحكام والسياسة... وحقيق مثله 

أن ُيقتنى يف خزائن امللوك(( )28(.

هي  بتسمية  النظام  لذلك  املنتمني  األفراد  عىل  اإلسالمي  اإلداري  النظام  يصطلح 
قلبك  وأشعر   ...((  : لالشرت  السالم(  )عليه  عيل  االمام  وصية  يف  جاء  فقد  )الرعية(، 
أكلهم  تغتنم  ضاريًا  سبعًا  عليهم  تكونن  وال  هبم  واللطف  هلم  واملحبة  للرعية  الرمحة 
ٌ لك يف اخللِق يفرط منهم الزلل وتعرض  فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري 
هلم العلل ويؤتى عىل ايدهيم يف العمد واخلطأ فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 
حتب وترىض ان يعطيك اهلل من عفوه وصفحه فانك فوقهم ووايل االمر عليك فوقك 
واهلل فوق من والك وقد استكفاك امرهم وابتالك هبم (()29(، وان املسؤول االول عن 
ادارة شؤون ومصالح الرعية هو اخلليفة )الراعي(، الذي بدورة باختيار الطاقم االداري 
واسناد املهام االدارية اليهم، والغرض من هذا االسناد هو االعانه لعدم امكانية الفرد 
الدارة  بالوالة  يستعني  كان  لذلك  بمفرده،  بذلك  القيام  عىل  املحدودة  البرشية  بطاقته 
االمصار البعيدة عن مركز اخلالفة، ويامرهم باختاذ النمط االداري املعمول به يف حكومة 
املركز، فقد جاء يف عهده )عليه السالم( لالشرت حني واله عىل مرص : ))... ثم اعلم يا 
مالك اين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدٍل وجور وأن الناس 
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ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من امور الوالة قبلك ويقولون فيك ما كنت 
تقول فيهم وإنام يستدل عىل الصاحلني بام جيري اهلل هلم عىل ألسِن عبادِه(( )30(

)الرعية(  املجتمع  تقسيم  للعمل علـى  النظام االداري االسالمي يف توزيعه  يعتمد 
للمؤسسه طبقة واحدة من  العليا  االدارة  افقي تكون  ثامين طبقات وظيفية يف خط  اىل 
تلك الطبقات أي اهنا ترتبع فوق هرم النظام االداري، ويلغي هذا التوزيع الغاء كامال 
للتوزيع العمودي ملا يرتتب عليه من تفاضل ومتايز بني االفراد يف غري مواد التفاضل، كام 
هو احلال يف التنظيامت االدارية احلديثة، اذ ليس يف هذا النظام ما يمثل اهلرم يف التوزيع، 
االنظمة  بام يف ذلك  اداري  نظام  أي  تتكرر يف  مل  فريدة  منها وهي حالة  وانام متثل جزء 
احلديثة التي تدعو اعتامد اهليكلية االفقية بدال من العمودية )31(، فقد جاء يف عهد االمام 
لالشرت مايؤكد ذلك بقوله : ))... واعلم ان الرعية طبقات وال يصلح بعضها اال ببعض 
العامة واخلاصة ومنها قضاة  وال غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اهلل ومنها كتاب 
العدل ومنها عامل االنصاف والرفق ومنها اهل اجلزية واخلراج من اهل الذمة ومسلمة 
الناس ومنها التجار واهل الصناعات و منها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة 
وكل قد سمى اهلل له سهمه ووضع عىل حده فريضة يف كتابة اوسنة نبيه )صىل اهلل عليه 

وآله( عهدًا منه عندنا حمفوظًا(( )32(

حدود  يعرفوا  حتى  ملوظفيه  توجيهاته  كل  تبيان  عىل  حريصًا  االمام  كان  وقد 
يف  جاء  ما  نوجز  ان  وسنحاول  والتقصري،  االمهال  ويتجنبوا  الرعية  جتاه  مسؤولياهتم 

ميثاق عهد الدولة وفقًا للمبادئ االتية: 
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اأواًل: الرقابة الذاتية على النف�ص
لدرجة  االسالمي  االجتامعي  النظام  مع  متداخل  االسالمي  االداري  النظام  ان 
يبدو معها النظام اجتامعيا ال اداريا ولعل هذا السبب هو ما حال دون اعتامد الباحثني 
مقابل  ويف  االسالمي،  االداري  النظام  الستخالص  النص  هلذا  االداري  املجال  يف 
االجتامعي يف  للبعد  تذكر  عناية  أي  تعر  تكن  مل  االخرى  االدارية  االنظمة  فان  ذلك، 
النظام االداري حتى العقد الثالث من القرن املايض، اذ بدا املفكرون االداريون يربط 
االدارة بالبعد االجتامعي الذي تطور يف ما بعد، وال يزال  قيد التطور يف حماوله ملعاجلة 
نظرات  – من  االجتامعي  البعد  املعتمدة عىل  – غري  البحته  االدارة  نظريات  ما خلفته 

وقصور )33(.

جمموعة  ومتنحه  السلطة  ختوله  الذي  للموظف  ان  السالم(  )عليه  اإلمام  اوضح 
داخيل  وازع  لديه  يكون  ان  جيب  بل  منها،  الرقابة  ينتظر  ال  ان  جيب  الصالحيات  من 
يمنعه من اإلخالل بعمله ))املك هواك وشح بنفسك عام ال حيل لك(()34(، الن هذه 
والناس  اهلل  إنصاف  ومنها:  رشوطها  حتققت  اذا  الرعية  عىل  التجاوز  من  متنعه  الرقابة 
من نفسه وخاصة أهله واملقربني من أعوانه، فيؤدي ذلك اىل ترويض النفس واجبارها 
التي  االهليه  القاعدة  من  السالم(  )عليه  عيل  االمام  ينطلق   ،)38( الشهوات  كرس  عىل 
اَها(()35( وقد كان  اَها، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ نصت عليها االية الكريمة ))َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ
 : القائل  فهو  النفس وترويضها  تزكية  الكامل يف  االنسان  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري 
 ))وأيم اهلل يمينًا أستثني فيها بمشيئة اهلل ألروضن نفيس رياضة هتش معها إىل القرص
إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بامللح مأدوما(()36(، وقوله:))وإنام هي نفيس أروضها 

بالتقوى، لتأيت آمنة يوم اخلوف األكرب، وتثبت عىل جوانب املزلق(()37(.
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الذات  بناء  منهجة  يف  هنا  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وضعها  التي  األوىل  فاللبنة 
اإلنسانية وصريورهتا صاحلًة يف حركتها البرشية حياتيا يف معامالهتا مع الناس أو رهبا 
وتدريبها  مترينها  بمعنى  وعمليا  نظريا  البرشية  النفس  رياضة  وهي  وتعاىل،  سبحانه 
اخلاص  احليايت  تعاطيها  يف  والسلوكية  النفسية  التقوى  عىل  عمليا  مستمرة  وبصورة 
والعام، وتعطي عملية ترويض النفس قياًم انسانية وادارية إلقبال الدولة وقيامها عنده 

)عليه السالم( وحيددها بثالث هي:

ن الدوُل بمثل العدل(()38(، حيث  أوالً : العدل: حيث يقول )عليه السالم( : ))ما ُحصِّ
يكون العدل، قيمة سياسية أوىل، بمثابة سور حيمي الدولة من السقوط أمام العدوان 

اخلارجي.

ثانيًا : احِلذُق )املهارة(: وُبعد النظر، والقدرة عىل دقة الترصف يف األمور، حيث يقول 
)عليه السالم( : ))أماراُت الدول إنشاء احِلَيل()39(.

قلة  الدولة  دالئل  ))من   : السالم(  )عليه  يقول  حيث   : واالنتباه  اليقظة    : ثالثًا 
حلراسة  التيقظ  الدولة  أمارات  ))من   : السالم(   )عليه  وقوله  الغفلة(()40(، 

.)41 األمور(()

االمارة  نفسه  عليه  تسيطر  الذي  اإلنسان  من  البداية  منذ  السالم(  )عليه  وحيذر 
)عليه  يقول  حيث  وادارهتا،  الدولة  وتأسيس  لنشوء  يتصدى  ان  من  بالسوء 
لِئال  إدبارها  وعند  عنك،  ُيزيلها  لِئال  الدولة  إقبال  عند  الرشير  ))إحذر  السالم(: 

عليك(()42(. ُيِعني 

اسلوب  من  نموذج  احلاكم  او  للمسؤول  تقدم  النفس  عىل  الذاتية  الرقابة  مبدأ  ان 
يكون  من  عىل  جيب  وما  املسلمني.  إمام  تكليف  وتوضح  االسالم،  يف  العليا  السلطة 
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إمام املسلمني وخليفة اهلل، ويف هذا الشأن يقول )عليه السالم( : ))أأقنع من نفيس بأن 
يقال: هذا أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوة هلم يف جشوبة 

العيش...(()43(

بجمع  فأخذوا  اإلسالمية،  القوانني  عن  انحرفوا  احلكام،  من  بعض  ان  نرى  لذا 
يردون  املسلمون  فكان  اهلل،  أحكام  وترك  النفس  مشتهيات  وراء  واالنسياق  األموال 

عليهم وهيددوهنم ويقتلون بعضهم، ويثورون ضد آخرين منهم. 

ثانيًا : الرقابة ال�سعبية على عمل املوظف
يعد هذا املبدأ من املبادئ املهمة جدًا لنجاح العمل االداري، وقد خول اإلمام )عليه 
بمثابة  الكتاب  فكان  املوظف وتشكيل رأي عام عىل ترصفاته  بمراقبة  الرعية  السالم( 
تنظر  كنت  ما  مثل  يف  أمورك  من  ينظرون  الناس  ))إن  املوظف،  ملراقبة  للرعية  ختويل 
من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم، وإنام يستدل عىل الصاحلني 
بام جيري اهلل هلم عىل السن عباده(()44(، وهذا يعني ان االمام جعل معيار رضا الرعية 
)الرأي العام( رشطًا يف نجاح املوظف. الن الرأي العام يعد مصدرا رئيسا يف الضغط 

االجيايب عىل الكادر االداري للتعامل بإجيابية مع الوظيفة. 

وهذا االجراء جعل من سكان تلك الواليات سواء كانوا مسلمني أو من أهل الذمة 
يراقبون ترصفات الوالة والعامل، ويشّخصون األخطاء التي حتصل من هؤالء، وأمرهم 
بإيصال أي سلبية يروهنا يف والياهتم إليه مبارشة، أما عن طريق الكتابة له، أو عن طريق 
املجيء اىل العاصمة وتقديم الشكاوي )45(، لذلك اعتمد جمموعة من الوسائل، من أجل 
املخاطبة  اعتمدها  التي  الوسائل  والوالة، ومن هذه  العامل  اإلدارية عىل  الرقابة  تفعيل 
املبارشة للناس عندما يعني أحد األشخاص يف عمل ما، وهذه املخاطبة عىل نوعني إما 
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كتب  بقراءة  هؤالء  إلزام  أو  العامل،  أو  الوايل  عىل  رقيبة  الرعية  فيها  جيعل  كلمة  إلقاء 
التعيني عىل الناس عندما يتولوا أعامهلم، ويمكن التعرف عىل النوع األول من اخلطاب 
املوجه من اخلليفة للناس، عندما وىل عبد اهلل بن عباس عىل البرصة بعد معركة اجلمل، 
إذ خطب الناس يف املسجد وقال هلم: ))يا معرش الناس قد استخلفت عليكم عبد اهلل 
بن العباس، فأسمعوا له وأطيعوا أمره ما أطاع اهلل ورسوله، فإن أحدث فيكم أو زاغ عن 
مرتبط  عزله  أو  الوايل  بقاء  أمر  أن  يعني  وهذا  عنكم،...(()46(،  أعزله  فأعلموين  احلق 
التي  اإلسالم  بمبادئ  والعمل  أوال،  واله وسلم(  عليه  اهلل  والرسول )صىل  بطاعته هلل 
تقوم عىل العدل واملساواة، ثم جعل الناس مصدر الرقابة عىل الوايل، فهو باق يف عمله 
مادام يعمل باحلق، فإذا زاغ عن هذا املنهج فإن اخلليفة خول الناس بالكتابة له، وبالفعل 
الوايل عبد  ان  البرصة للخليفة،  التي كانت تسكن  القبائل  قبيلة متيم إحدى  فقد كتبت 
اهلل بن عباس كان يستعمل الشدة يف معاملتهم، نتيجة ألهنم ساندوا املتمردين يف معركة 
بحق  املقبول  غري  الترصف  هذا  عىل  فيه  يلومه  كتابا  للويل  اخلليفة  فأرسل  اجلمل)47(، 
الناس، السيام أن اخلليفة أصدر عفوا عاما عن كل املشرتكني بتلك املعركة، ومل يستخدم 
وسائل انتقامية مع أعدائه، فكتب له: ))وقد بلغني تنمرك لبني متيم، وغلظتك عليهم..، 
فأربع أبا العباس رمحك اهلل فيام جرى عىل يدك ولسانك من خري أو رش، فإنا رشيكان يف 

ذلك، وكن عند صالح ظني بك، وال يفيلن رأيي  فيك(()48(.

أما قراءة كتب تعيني الوالة والعامل عىل الناس، من أجل أن يكونوا مراقبني ألداء 
هذا الوايل أو العامل، ويمكن أن نأخذ مثال عىل ذلك كتاب تعيني قيس بن سعد بن عبادة 
عندما واله عىل مرص، إذ كتب ألهل مرص: ))وقد بعثت إليكم قيس بن سعد األنصاري 
أمريًا فوازروه وأعينوه عىل احلق، وقد أمرته باإلحسان إل حمسنكم، والشدة عىل مريبكم 
والرفق بعوامكم وخواصكم، وهو ممن أرىض هديه وأرجو صالحه ونصيحته، نسأل اهلل 
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لنا ولكم عمال زاكيا وثوابا جزيال ورمحة واسعة، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته((
)49(،وهذا معناه أن اخلليفة عرف الرعية بحقوقهم، بحيث ال يستطيع أي وايل أن يتجاوز 

عىل حقوقهم، رغم ثقة اخلليفة بقيس وبسريته.

كذلك كتاب تعيني حممد بن ايب بكر الذي واله اخلليفة عىل مرص بعد عزل قيس بن 
سعد، إذ قرأه الوايل اجلديد عىل أهل مرص عندما وصل إليها، ويف هذا الكتاب توصيات 
بحقوقهم  الناس  تعريف  ونلمس  الرعية،  حقوق  عىل  احلفاظ  يف  الوايل  عىل  وتشديد 
هذا  قراءة  خالل  من  الناس  عرفها  والتي  الوايل،  هلذا  اخلليفة  حددها  التي  وواجباهتم 
الكتاب عليهم، لذلك ال يستطيع أن يتالعب باألموال أو يظلم أحدًا، وسنذكر جزءًا 
من هذا الكتاب : ))هذا ما عهد به أمري املؤمنني إل حممد بن أيب بكر حني واله مرص، 
أمره بتقوى اهلل والطاعة له يف الرس والعالنية، وخوف اهلل يف املغيب واملشهد، وأمره باللني 
للمسلم وبالغلظة عىل الفاجر، وبالعدل عىل أهل الذمة، وباإلنصاف للمظلوم، وبالشدة 
عىل الظامل، وبالعفو عن الناس، وباإلحسان ما استطاع، واهلل جيزي املحسنني، ويعذب 
املجرمني، وأمره أن يدعو من قلبه ال الطاعة واجلامعة،.....وأمره أن جيبي خراج األرض 
أهله كام كانوا  يقسمه بني  ثم  يبتدع،  ينتقص وال  قبل وال  ما كانت جتبى عليه من  عىل 

يقسمون عليه من قبل(()50(.

كذلك فإن اخلليفة قد أعطى احلق للناس بالكتابة إليه مبارشة، يف حال ظلمهم الوايل 
أو جتاوز عىل األموال، ألن الوايل يعد أعىل سلطة يف الوالية، فتكون الشكوى مقدمة اىل 
من هو أعىل منه يف هرم السلطة وهو اخلليفة، وقد رأينا ذلك يف كتابة قبيلة متيم للخليفة 
عن جتاوز الوايل عليهم، لكن هذا األمر سبقه توجيهات للوالة وعامل اخلراج، يف تلقي 
الشكاوى املبارشة من الناس، سواء كانت هذه الشكاوى عىل العامل الذين يعينهم الوايل 
يف اإلدارة املالية، أو الذين يعملون يف جباية الرضائب من الناس)51(، ويمكن أن نعرف 
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هذا األمر عندما نقرأ بعض فقرات الكتاب الذي أعطاه اخلليفة ملالك بن احلارث االشرت 
الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن  ملا واله عىل مرص: ))أنصف اهلل وأنصف 
اهلل خصمه  اهلل، كان  عباد  تظلم، ومن ظلم  تفعل  أال  فإنك  فيه هوى من رعيتك،  لك 
دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته، وكان هلل حربا حتى ينزع أو يتوب، وليس 
دعوة  سميع  اهلل  فإن  ظامل  عىل  إقامة  من  نقمته،  وتعجيل  اهلل  نعمة  تغيري  ال  أدعى  يشء 
مل  التوصيات  هذا  مثل  إن  القول  ويمكن  باملرصاد(()52(،  للظاملني  وهو  املضطهدين، 
يف  والعامل  الوالة  مجيع  عليها  يعمل  تعليامت  بل هي  فقط،  األشرت  ملالك  تكن موجهة 
املوظفني  هلؤالء  اخلليفة  أصدرها  التي  التعيني  أوامر  ومجيع  اإلسالمية،  الدولة  أرجاء 
النص، هو  أن اهلدف من هذا  النص، وال خيفى  قريبة من هذا  تعليامت  كانت تتضمن 
وهذه  عليهم،  يقع  ظلم  أي  ويعالج  البسطاء،  الناس  مهوم  يستشعر  أن  جيب  الوايل  أن 
برضورة  أوصاهم  لذلك  والعامل،  الوالة  من  اخلليفة  أرادها  التي  األوىل  املرحلة  هي 
حجاب  هناك  يكون  أن  دون  والياهتم،  يف  الناس  الستقبال  مفتوحة  أبواهبم  تكون  أن 
يفصلهم عن رعيتهم، أو وجود جمموعة من األشخاص يشكلون حاجزا بني الوايل أو 
العامل وبني الناس، فكتب بعض الكتب هلؤالء يف املعنى املتقدم، إذ تذكر الروايات أنه 
كتب ملالك االشرت: ))وأما بعد فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الوالة 
عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم باألمور(()53(، ويف كتاب آخر وجهه اىل قيس 
احلاالت  بعض  ويف  احلق(()54(،  ال  واعمد  بابك،  وافتح  حجابك،  ))فألن  سعد:  بن 
الوايل نفسه، وال جيدون يف والياهتم من ينصفهم منه،  الرعية من  الظلم عىل  التي يقع 
يكتبون اىل اخلليفة مبارشة، وهذه الكتابة مل تقترص عىل املسلمني فقط، بل تعدت ذلك اىل 
غري املسلمني، ألن رعايا الدولة مل يكونوا من املسلمني فقط، بل كان هناك جماميع كبرية 
تعيش يف ظل الدولة من الفالحني والصناع والتجار من غري املسلمني، ففي رواية أن 
الدهاقني يف والية أصفهان كتبوا اىل اخلليفة، إن عامل اخلراج عمرو بن سلمة االرحبي 
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كان ال يعاملهم باحرتام، ويقسو عليهم وحيتقرهم، لذلك كتب اليه اخلليفة كتابا يأمره 
بتغيري هذا السلوك، مع هؤالء الفالحني الذين هم الركيزة األساسية القتصاد الدولة، 
ونموذج التعايش بني املسلمني وغريهم، وعليه فإن عدم دخوهلم لإلسالم جيب أن ال 
يكون مدعاة الحتقارهم، ))أما بعد فإن دهاقني بلدك شكوا منك غلظة وقسوة، واحتقارا 
وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهال ألن يدنوا لرشكهم، وال يقصوا وجيفوا لعهدهم(()55(. 

الوالية،  الذين يسكنون يف تلك  الناس  العامل، كان  وعندما حتدث خيانة من أحد 
أحد املصادر التي يعتمد عليها نظام الرقابة، من أجل تأكيد أو نفي التهمة عن شخص 
الذين  املسلمني،  بعض  قدمها  التي  الشكوى  ذلك  األمثلة عىل  العامل، ومن  أو  الوايل 
كانوا يسكنون يف إصطخر ضد عامل هذه املدينة املنذر بن اجلارود العبدي، ومفاد هذه 
وردت  عندما  لذلك  املدينة،  تلك  من  األموال  بعض  رسق  العامل  هذا  إن  الشكوى 
للخليفة نفس هذه املعلومات من جهاز العيون، أحرض هذا العامل وعاقبه وعزله عن 

تلك الوالية )56(.

ضد  الشكاوى  تقديم  أجل  من  اخلليفة  اىل  يفدون  الناس  كان  احلاالت  بعض  ويف 
الوالة والعامل، إذ تذكر الروايات أن سوده بنت عامرة وجمموعة من قومها، قدموا اىل 
العاصمة لتقديم شكوى ضد عامل الصدقات يف املنطقة التي يسكنون فيها، ألنه كان ال 
التي أصدرها اخلليفة، واملتعلقة يف كيفية جباية هذه الصدقات، مما نتج  يلتزم باألوامر 
عنه ظلم يف اجلباية والتوزيع، وكانت هذه املرأة هي التي حتدثت مع اخلليفة عن األمر 
لذلك عندما سمع اخلليفة هذه الشكوى تأثر كثريا نتيجة لإلساة التي صدرت من هذا 
العامل، وبكى ألن الظلم وقع عىل رعايا دولته، ثم رفع يديه اىل السامء وقال:))اللهم أين 
مل أمرهم بظلم خلقك، وال ترك حقك((،ثم كتب كتابا اىل العامل يأمره بحفظ األموال 
التي بحوزته، حلني تعيني شخص آخر يتوىل املهمة بدال عنه : ))بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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ْشَياَءُهْم 
َ
ْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمزَياَن َواَل َتبَْخُسوا الّاَس أ

َ
:﴿ قَْد َجاَءتُْكْم بَّيَِنٌة ِمْن َرّبُِكْم فَأ

ُمْؤِمنَِي﴾، فإذا  ُكنُْتْم  إِْن  لَُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  إِْصَلِحَها  َبْعَد  رِْض 
َ
اأْل ِف  ُتْفِسُدوا  َواَل 

منك،  يقبضه  من  عليك  يقدم  حتى  عملنا،  من  يدك  يف  بام  فأحتفظ  هذا  كتايب  قرأت 
صحة  يف  تدقيق  بالتأكيد  تبعه  اخلليفة  اختذه  الذي  اإلجراء  هذا  لكن  والسالم(()57(   
تدقيق، وربام  بدون  يعاقبه  أن  املعقول  ليس من  إذ  األهايل ضده،  املقدمة من  الشكوى 

الشخص الذي سيقبض األموال منه كان هو الذي يدقق يف هذه الشكوى )58(.

ثالثًا: جتنب التكرب وال�سعور بالعظمة واال�ستبداد 
كان منهج اإلمام )عليه السالم( يف ادارته للدولة عامله يقوم عىل قاعدة رئيسة مفادها 
ان الوالة والعامل ليسوا اكثر من موظفني هلم واجبات حمددة، وال حيق هلم ان يستغلوا 
الوظيفة باي شكل من االشكال، او يتكربوا عىل الناس ويشعروا باألهبة ويرتدوا رداء 
))وإذا   : الباب  هذا  يف  واضحة  العهد  توجيهات  كانت  لذلك  اهلل،  عباد  عىل  الكربياء 
أعجبك ما أنت فيه من سلطانك فحدثت لك به أهبة أو خميلة، فانظر إل عظم ملك اهلل 
فوقك وقدرته منك عىل ماالتقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن إليك من طامحك، 
ويكف عنك من غربك ويفئ إليك ما عزب من عقلك، وإياك ومساماته يف عظمته، أو 
التشبه به يف جربوته،فإن اهلل يذل كل جبار وهيني كل خمتال فخور(()59(، وهذا القول 
يردع الوايل عن عن الطغيان ويضمن عدم تكربه، وضامن له من التجرب، ومها اشد ما 
يفسد الدول وخيّرب املجتمعات وينقض العمران. وقديام قيل: من استبد برأيه هلك. 

وقيل: ما خاب من استشار. وقيل: مشاورة العقالء مشاركة هلم يف عقوهلم )60(.
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رابعًا: احلفاظ على الدماء
كان االنسان يف دولة االمام عيل )عليه السالم( يمثل اعىل قيمة، فسعى من خالل 
توجيهاته وممارساته العملية اىل احلفاظ عليه وعىل كرامته، فحذر مالكًا ـ مع قربه الشديد 
منه ـ من التجاوز عىل الدماء، بل ذهب اكثر من ذلك عندما حذره من ان أي جتاوز عىل 
الدماء سيقابله االقتصاص من شخص الوايل، ))إياك والدماء وسفكها بغري حلها، »فإنه 
ليس يشء أدعى لنقمة وال أعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك 
يوم  الدماء  فيام تسافكوا من  العباد  باحلكم بني  مبتدئ  الدماء بغري حقها. واهلل سبحانه 
القيامة. فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإنذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. 

وال عذر لك عند اهلل والعندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن(()61(. 

إن آفة االبتالء بسفك الدماء بغري حلها، وهو أخطر ما امتحن الناس به، وشهدوا 
ما شهدوا منه من أهوال يف عهود الطغاة من الذين استحوذوا عىل مقاليد األمور بعد 
استشهاده )عليه السالم( وانقضاء عهده الرشيف، فهذه اآلفة املهلكة، كام يبرصها اإلمام 
)عليه السالم( وكام شهدت به الوقائع التارخيية وما تزال تشهد به اليوم تستدعي عند اهلل 
التبعة، وتتقدم- لشناعتها عند اهلل-  النعمة، وتعجيل األجل، وتعظيم  النقمة، وزوال 

غريها من اخلطايا يف املساءلة يوم احلساب. 

العدالة  صوت  عيل  ))اإلمام  كتابه  يف  مهمني  مبحثني  جرداق)62(   جورج  يعقد 
الثورة  ومبادئ  وعنوانه))عيل  صفحة  وأربعني  مخسا  منهام  األول  يشغل  اإلنسانية(( 
الفرنسية((، ويشغل الثاين منهام عدة صفحات وعنوانه ))وثيقة حقوق اإلنسان((، وفيه 
يربط بني مبادئ هذه الوثيقة وتعليامت اإلمام  )عليه السالم(ووصاياه إىل والته وعامله 
ومرؤوسيه، األمر الذي يوحي بأن اإلمام)عليه السالم(  قد سبق يف فكره ورؤياه فالسفة 

الثورة الفرنسية واملرشعني العامليني يف عرصنا هذا بعدة أجيال ومراحل.
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خام�سًا: النهي عن االحتجاب عن الرعية
من القواعد اهلامة التي وضعها اإلمام عيل عليه السالم ملوظفيه انه جيب ان يكون 
الوايل والعامل متابعًا ألحوال مواطنيه،  الرعية من دون حجاب، فيكون  التواصل مع 
ويكون املواطن عىل معرفة تامة بام يدور يف الدولة، فيشعر انه جزء مهم وفاعل فيها، لذلك 
رعيتك،  عن  احتجابك  تطولن  ))فال  العهد:  له يف  فقال  االحتجاب  بعدم  مالكًا  وجه 
واالحتجاب  باألمور،  علم  وقلة  الضيق  من  شعبة  عنالرعية  الوالة  احتجاب  فإن 
ويقبح  الصغري،  ويعظم  الكبري  عندهم  فيصغر  احتجبوادونه  ما  علم  عنهم  يقطع 
الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه  القبيح ويشاب احلقبالباطل، وإنام  احلسن وحيسن 
الناس به من األمور وليستعىل القول سامت يعرف هبا الصدق من الكذب، فتحصن 
نفسك  سخت  امرء  إما  أحد رجلني:  أنت  فإنام  احلجاب  احلقوقبلني  االدخال يف  من 
؟،  تسديه  كريم  خلق  أو  ؟  تعطيه  حق  واجب  من  ؟  احتجابك  احلقففيم  يف  بالبذل 
أكثر  أن  مع  بذلك  من  أيسوا  إذا  مسألتك  عن  الناس  كف  فامأرسع  باملنع  مبتىل  وإما 
حاجات الناس إليكامال مؤونة عليك فيه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف(()63(، 
التكهنات وتسود  تكثر  الناس حتى ال  مبارش مع  الوايل عىل مساس  ان  يعني  وهذذا 
شؤوهنم  عىل  فيتعرف  حاجاهتم،  قضاء  من  احلاجات  اصحاب  وحيرم  الظنون، 

مبارشة من دون وساطات قد تزيف االمور.

وحضورًا  بالناس  التصاقا  اكثر  جيده  السالم(  )عليه  عيل  االمام  سرية  يتصفح  من 
رسخت  التي  االسباب  اهم  من  االخالقية  الصفة  وهذه  والرضاء،  الرساء  يف  معهم 
حمبة االمام )عليه السالم( يف قلوب الناس، وجعلته اليغيب عن ذاكرة االمة مع مرور 
الزمن، ويمكننا تلخيص السرية العملية المري املؤمنني )عليه السالم( وهنجه يف التعامل 

مع اجلامهري بام ييل : 
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1- مساواته )عليه السالم( لنفسه مع اضعف الناس حاالً.

2- البساطة يف العيش، واالبتعاد عن مظاهر البذخ التي يامرسها اكثر احلكام.

3- االهتامم بتأمني حوائج الناس بنفسه )عليه السالم(.

4- حفظ كرامة اجلامهري، والتواضع امامهم، ومعاملتهم باحسان.

5- مواساة املستضعفني، والسعي الدؤوب يف تأمني مستوي معييش الئق هبم.

6- تطبيق العدل واملساواة يف املجتمع، وازلة الفوارق الطبقية بني افراد املجتمع.

7- اعتبار نفسه )عليه السالم( ووالته خدامًا للمجتمع، وحراسًا لرعاية مصالح الناس.

8- رعاية حقوق آحاد املجتمع برصف النظر عن انتامءاهتم العرقية والدينية.

يبايعوه،  ومل  خالفوه  للذين  بالنسبة  حتى  للناس  املرشوعة  احلريات  من  احلد  عدم   -9
وحتذيره لوالته بعد ايقاع العقوبة بأحد اال بعد ارتكابه جريمة ختالف الرشع.

10- االقرار بدور االمة وانعقادها يف امر القيادة السياسية واالدارية واالجتامعية)64(.

�ساد�سًا: احلذر من البطانة
سعى االمام عيل )عليه السالم( اىل حتقيق اعىل درجات العدالة يف املجتمع االسالمي، 
وان يتمتع اجلميع باحلقوق نفسها بغض النظر عن القرابة مع احلاكم، وقد شهدت مدة 
حكم عثامن بن عفان استئثارًا بالسلطة واالموال واالقطاعات من قبل بطانته املتمثلة ببني 
امية، فوضع االمر حدا هلذه اآلفة التي فتكت باملجتمع وشككت بعدالة االسالم، والزم 
بقية املوظفني بااللتزام التام بنهج اخلالفة، فكتب يف عهده ملالك: ))ثم إن للوايل خاصة 
تلك  أسباب  بقطع  أولئك  انصاف،فاحسم مؤونة  وقلة  استئثار وتطاول  فيهم  وبطانة، 
اعتقاد  يطمعن منك يف  قطيعة، وال  منخاصتك وحامتك  تقطعن الحد  األحوال، وال 
عقدة، ترض بمن يليهامن الناس يف رشب أو عمل مشرتك، حيملون مؤونته عىل غريهم، 
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لزمه  من  احلق  والزم  واآلخرة،  الدنيا  يف  عليك  وعيبه  دونك،  هلم  مهنأذلك  فيكون 
وخواصك  قرابتك  من  ذلك  واقعا  حمتسبا،  صابرا  ذلك  يف  وكن  والبعيد،  منالقريب 
حيث وقع، وابتغ عاقبته بام يثقل عليك منه، فان مغبة ذلك حممودة، وان ظنتالرعية 
فإنفي ذلك اعذارا  بك حيفا فاصحر هلم بعذرك، واعدل عنهم ظنوهنم باصحارك، 
ارتباطًا  اإلجراء  هذا  ارتبط  وقد  احلق(()65(،  عىل  تقويمهم  من  حاجتك  فيه  تبلغ 
نفسه  الوقت  يف  وهو  خالفته،  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  اتبعه  الذي  االصالح  بنهج 

يراعي مبدأ حقوق اإلنسان الذي نادت به املنظامت يف العرص احلديث.

الطبقة،  هذه  لواقع  دقيقًا  تشخيصًا  طياهتا  بني  حتمل  االمام  توجيهات  كانت  وقد 
فعدها طبقة نفعية غري مستعدة للتضحية عندما تتعرض الدولة ألزمة، وهي اثقل طبقة 
الدولة، وكان  ادوار سلبية يف  اال  ليس هلا  اهنا  اي  الرخاء،  اوقات  املؤونة يف  من حيث 
هذا التشخيص بناًء عىل جتارب شخصية مر هبا اإلمام )عليه السالم(، إذ تعامل مع هذه 
الطبقة يف عهد عثامن بن عفان وكيف اسهمت يف الثورة عليه وقتله من قبل املسلمني، 
وقد حجمها عندما توىل اخلالفة وسحب امتيازاهتا وصادر اموال الدولة التي استحوذوا 

عليها بحكم قرهبم من عثامن بن عفان.

كام انه )عليه السالم( مل يسمح ألقربائه بتويل املسؤوليات يف الدولة او استغالل قرهبم 
منه، فجعل االمام )عليه السالم( هذا االمر نظامًا عاما يف الدولة، وفرض عىل الوالة 
احلذر من استغالل املقربني منهم لسلطاهتم: ))وَألِزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، 
وكن يف ذلك صابرا حمتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته 
بام يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك حممودة(( )66(، ونظرًا لقرب املستشارين والوزراء من 
احلاكم بطبيعة موقعهم ووظيفتهم، فان االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( يرشكهم 
يف بطانة احلاكم، غري انه لتميز مكانتهم فانه )عليه السالم( يفرد هلم فقرة تفعيلية توضح 
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ويبتعد عنهم،  يبعدهم  ان  يعتمدهم مستشارين ومن جيب عليه  ان  للحاكم من يمكن 

َوَمن  تعاىل ﴿  قال  البخل،  السوء وهي  بطانة  التي متتاز هبا  باكثر االخالق دمامة  فيبدأ 

قَوْماً  يَْستَبِْدْل  َتَتَولّْوا  ِإَون  الُْفَقَراء  نُتُم 
َ
َوأ الَْغِنّ  َوالّلُ  ّنْفِسهِ  َعن  َيبَْخُل  فَإِّنَما  َيبَْخْل 

ْمَثالَُكْم﴾)67(، فيقول :))وال تدخلن يف مشورتك بخياًل يعدل 
َ
ُكْم ُثّم اَل يَُكونُوا أ َغرْيَ

بك عن الفضل أي يمنعك ببخله عن البذل واالحسان والعطاء، ويعدك الفقر(()68( أي 
خيوفك من الفقر إذا ما بادرت بالبذل والعطاء فـ))البخيل بعيد عن اهلل، بعيد من الناس، 
بعيد من اجلنة، قريب من النار(()69( كام يقول الرسول االكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم  

و))جاهل سخي احب إىل اهلل من عابد بخيل(()70(.

وأما الصفة األخرى الواجب جتنبها يف املستشارين فهي اجلبن فيقول )عليه السالم(: 
))وال جبانًا يضعفك عن االمور(( إذ كام يقول الرسول االكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم 

))ال ينبغي للمؤمن ان يكون بخياًل وال جبانًا(()71(.

أما الصفة الثالثة املبغوضة يف املستشار بحسب نص االمام عيل بن ايب طالب  )عليه 
السالم( فهي احلرص، قال )عليه السالم())وال حريصًا يزين لك الرشة باجلور(( )72(

اجلامع  السبب  ذلك  بعد  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام  ويلخص 
البخل  ))فان  فيقول:  بخاصة  املستشار  ويف  عموما  االنسان  يف  الصفات  هذه  لذم 
الصفات  هذه  ان  أي  باهلل(()83(  الظن  سوء  جيمعها  شتى  غرائز  واحلرص  واجلبن 
بطانة  يف  تواجدها  فان  وبالتايل  وجل،  عزه  باهلل  لاليامن  مناقضة  صفات  هي 
املفاسد  عليه  ترتتب  انام  الدولة  ادارة  اجزاء  من  جزء  أي  يف  أو  وخاصته  احلاكم 

.)73( احلقوق  وانتهاك  واملظلوميات 
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وعليه، فان مواصفات البطانة السيئة واملستشارين التي جيب عىل احلاكم أو املدير ان 
يتجنبها ويتحاشاها حسب ما يفهم من النص هي من يتصف افرادها باي من الصفات 
عيوهبم،  واظهار  الناس  من  االنتقاص  الوشاية،  احلسد،    الضغينة،   ))احلقد،   اآلتية: 
السعي للمآرب واملكاسب الشخصية بدون وجه حق كاالنتفاع من العطايا اخلاصة أو 
البخل،  اجلبن،   دنيوية،  اجلشع،  ما إل ذلك من مكاسب  أو  الصالحيات  أو  املناصب 
ورغباهتا،  النفس  هوى  وراء  االنجرار  الغرية،  قلة  الكذب،   املروءة،   قلة  احلرص،   

التدليس واملخادعة واخفاء العيوب بقصد الغش(()74(.

�سابعًا: طبيعة اختيار العمال والوالة
وضع اإلمام عيل )عليه السالم( منهاجًا متكاماًل عند اختياره للعامل والوالة، فراعى 
فيهم الكفاءة واخلربة والسمعة الطيبة واالنتساب اىل البيوتات الصاحلة وااللتزام الديني 
والرتبية العالية، وذلك حفاظًا عىل ادارة الدولة بصورة امثل، السيام بعد االعرتاضات 
بعد  امية  لبني  ضيعة  اىل  االسالمية  الدولة  حول  عندما  عثامن  اخلليفة  واجهت  التي 
بتصحيح  اإلمام  فبدأ  ترصفهم،  سوء  عن  وتغافل  املسلمني  واليات  عىل  والهم  ان 
األوضاع يف كل مفاصل الدولة اإلسالمية فكان تغيري الكادر االداري عىل رأس سلمه 
اإلصالحي، لذلك الزم والته باتباع النهج نفسه يف والياهتم، السيام ان النظام اإلداري 
للدولة اإلسالمية كان يقوم عىل الالمركزية، إذ أن الواليات اإلسالمية كانت تتمتع بنوع 
احلرية  كان عندهم حيز من  الوالة  ان  أي  باملركز،  ارتباطها  مع  الالمركزي  احلكم  من 
الدولة اإلسالمية، وصعوبة االتصاالت بني  اتساع  اىل  إدارة والياهتم، ويعود ذلك  يف 
الواليات واملركز، كذلك بعد املسافة ووعورة الطرق، األمر الذي أّدى اىل إعطاء الوالة 
هذا  مميزات  من  الرغم  عىل  لكن  والياهتم،  حكم  لتسهيل  الصالحيات،  من  جمموعة 
النظام، فإنه قد يعد خطرا إذا ما َتّوىل أشخاص غري مناسبني إدارة هذه الواليات، وهذا 
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 : له  قال  اذ  لواليه عىل مرص  السالم(  الشديد لإلمام )عليه  التأكيد  ما ملسناه من خالل 
))وتوخَّ منهم اهل التجربة واحلياء من اهل البيوتات الصاحلة والقدم يف االسالم املتقدمة 
فإنم أكرم اخالقًا وأصحُّ اعراضًا واقل يف املطامع إرشاقًا وأبلغ يف عواقب األمور نظرًا(( 
)75( وحيذر االمام مالكا ان يكون االختيار بناًء عىل املحاباة واألثرة، وحيدد له بان يكون 

االختيار بناًء عىل االختبار والتجربة، وان يراعى باالختيار اولئك الذين يتمتعون بحياء 
يمنعهم من استغالل وظائفهم، وهذا احلياء قرنه االمام عليه السالم بالرتبية العالية يف 

البيوت الصاحلة التي تعلم ابنائها فضائل االخالق

عىل  بناًء  االختيار  الن  االدارة،  عىل  اجيابية  انعكاسات  هلا  الرئيسة  النقاط  وهذه 
قادرين  اهنم  يعني  االخالق  من  عالية  درجة  عىل  عامل  اختيار  يعني  املتقدمة  الرشوط 
بان  اوصاه  انه  السيام  وظائفهم،  واستغالل  اخليانة،  يف  الوقوع  من  انفسهم  صيانة  عىل 
يعطيهم رواتب تتناسب مع عملهم حتى ال ينظروا اىل االموال التي حتت ايدهيم، وهي 
اخلالفة  السالم(  )عليه  االمام عيل  توىل  عندما  اماناهتم،  ان خانوا  يف حجة عىل هؤالء 
سعى لتطبيق هذه السياسة عىل أرض الواقع، بعد أن شخص العلل وحاول أن يضع هلا 
حلوال، وكان رأيه إن إحدى اآلفات الرئيسية التي سببت األزمة السياسية واالقتصادية، 
هي تعيني أشخاص غري مناسبني يف املواقع اإلدارية، السيام ماله مساس مبارش بأموال 
بالتحديد،  املشكلة  هذه  معاجلة  السالم(  )عليه  عيل  اخلليفة  رأي  كان  لذلك  املسلمني، 
وأول إجراء اختذه هو تغيري الكادر اإلداري يف عهد عثامن بن عفان، وهذا التغيري مل يكن 
تعاين  التي  واالقتصادية  السياسية  املشكلة  معاجلة  أجل  من  بل  فقط،  التغيري  أجل  من 
للدولة  املالية  اإلدارة  إصالح  عىل  ترتكز  كانت  املعاجلة  وهذه  اإلسالمية،  الدولة  منها 
اإلسالمية، وهذا اإلصالح يقوم عىل اختيار موظفني كفوئني قادرين عىل صيانة أموال 
املسلمني، وهؤالء املوظفون هم الوالة وعامل اخلراج واجلزية والصدقات، واختيارهم 
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كان يعتمد عىل جمموعة من املعايري وضعها اخلليفة عيل بن ايب طالب، مع ارتباط هذا 
االختيار للموظفني الكفوئني، بنظام رقايب شديد طبقه عىل واليات الدولة اإلسالمية، 
والقائمة التي اختارها اخلليفة عيل بن ايب طالب للعمل كوالة وعامل خراج تتوفر فيها 
من  هم  الوظائف  هلذه  اختارهم  الذين  هؤالء  من  كبري  فقسم  انفًا،  املذكورة  الصفات 
الصحابة األوائل الذين سبقوا الناس يف دخول اإلسالم، وهم من أهل الورع والتقوى 
وعاشوا مع الرسول فرتة من الزمن تعلموا من خالهلا الفقه اإلسالمي، ومل يؤرش عليهم 
سلبيات يف الفرتة التي سبقت خالفة عيل بن ايب طالب، لذلك فإهنم قادرون عىل تطبيق 
تعاليم اإلسالم يف الواليات واملدن التي تقع حتت سلطتهم، وهو أمر مهم يف اإلصالح 
االقتصادي الذي انتهجه اخلليفة، الن هؤالء يتحلون بصفات اإليامن والعلم باألحكام 

الرشعية، والشجاعة والبذل والتضحية، وهذه هي صفات املسلمني األوائل )76(.

ومن هذه األسامء عثامن بن حنيف الذي والة اخلليفة عىل والية البرصة، وهو أحد 
املدينة،  الصحابة من األنصار أسلم عند هجرة الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم  اىل 
واشرتك يف معركة احد ومجيع املعارك التي بعدها، وكذلك اخاه سهل بن حنيف الذي 
املدينة، كان من خيار الصحابة األوائل أسلم عند  واله اخلليفة عيل بن ايب طالب عىل 
هجرة الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم، وهو من الصحابة الذين اشرتكوا يف معركة 
بدر الكربى ومجيع املعارك التي بعدها، ومن الذين ثبتوا يدافعون عن الرسول صىل اهلل 
عليه واله وسلم يف معركة احد عندما حارصه املرشكون وفر أغلب الصحابة، إذ بايعه 
املدينة، وهو من  ايوب األنصاري عىل  أبا  اخلليفة  املعركة. كام عني  تلك  املوت يف  عىل 
الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم اىل  الصحابة األوائل من األنصار أسلم قبل هجرة 
الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم يف مكة، وبعد  العقبة عندما كان  بيعة  املدينة، وبايع 
وصول الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم اىل املدينة سكن يف بيته، واشرتك ابو ايوب يف 
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معركة بدر ومجيع املعارك التي بعدها، ومن الوالة اآلخرين حذيفة بن اليامن الذي كان 
واليا عىل املدائن، وهو من الصحابة األوائل من حلفاء األنصار، اشرتك يف معركة احد 
ومجيع املعارك التي بعدها، وكانت له مكانة كبرية عند الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم، 
واشرتك يف الفتوحات اإلسالمية بعد وفاة الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم،وكان أحد 

قادة اجليوش اإلسالمية يف هذه الفتوحات.

من  البرصة، وهو  اخلليفة عىل  الذي واله  بن عباس  اهلل  عبد  اآلخرين  الوالة  ومن 
قدماء الصحابة، أسلم يف مكة وهاجر مع الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم اىل املدينة، 
وكان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حرب األمة، وهو ابن عم الرسول صىل اهلل عليه 
واله وسلم واخلليفة عيل بن ايب طالب، ومن املقربني من اخلليفة وسريته كانت حممودة 
املعروفني يف  الفقهاء  واله وسلم، وهو من  اهلل عليه  الرسول صىل  بعد  يف عهد احلكام 

عهدهم )77(.

بن  ابن سعد  الصحابة، وهو  أوائل  عبادة وايل مرص من  بن  بن سعد  قيس  كان 
قبل  وسلم  واله  عليه  اهلل  صىل  الرسول  بايعوا  الذين  اخلزرج  سادات  أحد  عبادة 
هجرته اىل املدينة، وأحد النقباء األثني عرش الذين أختارهم الرسول صىل اهلل عليه 
وكرمائهم  العرب  شجعان  من  وقيس  املدينة،  يف  عنه  ممثلني  ليكونوا  وسلم  واله 
اهلل،  رسول  رشطة  صاحب  وكان  سيادة،  بيت  ومن  صائب  رأي  وذو  املشهورين، 
اشرتك  األنصار،  من  الصحابة  أوائل  من  املدينة  وايل  األنصاري  قتادة  أبو  وكان 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  فارس  يسمى  وكان  املسلمني،  معارك  ومجيع  احد  معركة  يف 
اشرتك  األوائل،  الصحابة  من  األنصاري  كعب  بن  قرظة  وكان  وسلم،  واله  عليه 
يف  املسلمني  إبطال  أحد  وكان  تلتها،  التي  واملعارك  الرسول  مع  احد  معركة  يف 

.)78( اإلسالمية  الفتوحات 
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عمر  اإلسالمية  الدولة  إدارة  يف  اخلليفة  عليهم  اعتمد  الذين  اآلخرين  الوالة  ومن 
بن ايب سلمة الذي ويَل عىل البحرين وفارس قبل معركة صفني، وهو ابن الصحايب أبو 
يف  اشرتك  ثم  املسلمني،  من  املدينة  اىل  هاجر  من  أول  املخزومي  األسد  عبد  بن  سلمة 
اجلرح،  متأثرا هبذا  املعركة  بعد هذه  تويف  ثم  أحد  بدر وأحد، فجرح يف معركة  معركة 
وعندما استشهد تزوج الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم أمه أم سلمة هند بنت أيب أمية 
الرسول، وكان  ربيب  يسمى  الرسول، وكان  تربى يف حجر  قد  فكان عمر  املغرية،  بن 
خمنف بن سليم وايل اإلمام عىل أصبهان، وهو من الصحابة أسلم يف عهد الرسول صىل 
اهلل عليه واله وسلم وسكن يف الكوفة، وكذلك كان الصحايب سليامن بن رصد اخلزاعي 
وكان  الرسول،  عهد  يف  أسلم  الصحابة  من  وهو  اجلبل،  منطقة  عىل  اإلمام  عامل  أحد 
فاضال خريا له دين وعبادة سكن الكوفة بعد تأسيسها، وكان عبد الرمحن بن أبزي الذي 
واله اخلليفة عىل خراسان، من الصحابة األوائل وروى عن الرسول صىل اهلل عليه واله 

وسلم بعض األحاديث)79(. 

وسنكتفي هبذا اإلجياز الرسيع عن سرية الوالة والعامل، الذين اختارهم اخلليفة عيل 
من أجل العمل يف الواليات اإلسالمية، وهؤالء الذين ذكرناهم هم من الصحابة فقط، 
أما اآلخرون فقد كانوا من التابعني الذين عاشوا مع الصحابة وتعلموا منهم، واهلدف 
للمشاكل  يعني معاجلة  والذي  لعامله،  اخلليفة  اختيار  دقة  التعرف عىل  من هذا اإلجياز 
االقتصادية واملالية التي خلفتها الفرتة املاضية، فهؤالء مل يكن من بينهم من أهتم برسقة 
أي  وغريها  التاريخ  كتب  تسجل  مل  إذ  إليه،  املوكلة  املهمة  يف  قرص  أو  املسلمني  أموال 
ترصف يسء قام به هؤالء املوظفون، سواء ألموال املسلمني أو إلدارة الدولة أو للرعايا 

الذين كانوا والة عليهم )80(. 
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ثامنًا: طبيعة اختيار الكادر االداري 
هنج اإلمام  )عليه السالم( يف ادارته للدولة االسالمية منهجًا دقيقًا مرتابطًا ال توجد 
مشكالت  لكن  حلول  ووضع  سلبياهتا  وعالج  املفاصل  كل  اىل  فالتفت  ثغرات،  فيه 
الدولة، ومل تكن حلوله مبنية عىل النتائج فقط، بل انه اوجد عالج استباقي وقائي، فركز 
هبا،  املكلف  الوظيفة  مع  تتناسب  بمميزات  متتعه  ورضورة  املوظف  اختيار  حسن  عىل 
حتى يضمن احسن اداء وظيفي، لذلك كان العهد فيه توجيهات دقيقة ملالك لاللتزام 
هبذا املنهج، فحدد له الكيفية التي خيتار هبا كادره االداري، ـ وقد قدمنا يف النقطة السابقة 
توصياته يف اختيار العامل، وكان من ضمن هذا الكادر الكتاب الذين يمثلون يف الوقت 
احلارض مدراء املكاتب او امناء الرس او حتى الوزراء يف احلكومات التي تعتمد النظام 
الفدرايل)81(، فكتب له: ))ثم انظر يف حال كتابك فول عىل أمورك خريهم، واخصص 
ال  ممن  األخالق،  صالح  لوجود  بأمجعهم  وأرسارك  مكائدك  فيها  تدخل  التي  رسائلك 
عن  الغفلة  به  تقرص  وال  مأل،  بحرضة  خالفلك  يف  عليك  هبا  فيجرتئ  الكرامة  تبطره 
لك  يأخذ  وفيام  عنك  الصواب  عىل  جواباهتا  وإصدار  عليك،  عاملك  مكاتبات  إيراد 
ويعطيمنك. وال يضعف عقدا اعتقده لك، وال يعجز عن إطالق ما عقد عليك(()82(، 
معيار  فكان  املهمة،  الوظيفة  هذه  يشغل  الذي  املوظف  ملواصفات  دقيق  تفصيل  وهذا 
االخالق عىل رأس هذه املواصفات، زيادة عىل متتعه باحلكمة والكياسة واحلنكة والقدرة 
عىل احلفاظ عىل االرسار، السيام انه يتعامل مكاتبات الوايل ومراسالته مع عامله وقادة 
اجليش وغريهم، كام اشرتط فيه ان يكون خبريا يف املكاتبات متقنًا هلا، حتى ال تلتبس 

عليه األمور ويكون ضابطًا لعمله )83(.

   ثم ينتقل االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم(  يف الفقرة الثالثة واخلمسني من 
التخصصية  مبدأ  عىل  فيؤكد  الكتاب،  بني  املهام  لتوزيع  االمثل  االسلوب  لبيان  عهده 
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فيقول))واجعل  االخرى،  اجلهة  من  جمموعات  يف  العمل  وتوزيع  جهة  من  العمل  يف 
لرأس كل امر من امورك رأسا منهم(( أي انه ال جيب ان تستند املهام للكتاب بصورة 
عشوائية وانام جيب ان خيتص كل كاتب بعمل ما من مجلة االعامل، والسبب يف ذلك هو 
ان هذه املهام واالعامل كام سبقت االشارة متتاز باحلساسية من جانب وحتتاج اىل الكفاءة 
العالية من جانب آلخر ولذلك كان من بني االشرتاطات حضور البدهيية وعدم الغفلة، 
وال يمكن حتصيل املستوى العايل من الكفاءة املهنية والقدرة عىل القيام بالعمل بوجهه 

الصحيح اال من خالل امرين:

1-  املداومة عىل ممارسة نفس العمل، والذي يضمن تعزيز املهارة حتى تتحول اىل مقدرة 
تلقائية لدى الفرد عىل القيام بالعمل.

الن  االعامل،  من  بالعديد  االنشغال  بسبب  التشتت  وعدم  بالعمل  للقيام  التفرغ    -2
املطلوب بالدرجة االوىل هو ))الكيف(( وليس))الكم(( يف العمل )84(.

ومل يقترص حتديد مواصفات املوظف عىل الكتاب والعامل وغريهم بل شمل القضاة 
اختيارهم،  له طبيعة  للدولة، فحدد  القانوين  الوجه  العدالة وهم  عليهم  ترتكز  الذين 
عقاًل  الناس  انبه  يكون  ان  انه جيب  منها  باتباعها،  والزمه  لذلك  ووضع رشوطًا عدة 
اخلطأ  عن  الرجوع  من  يأنف  وال  احلق  حتري  من  يتعب  ال  باألمور،  وعيًا  واكثرهم 
كام  واالغراء،  الطمع  عن  بعيدا  احلكم  له  تبني  ان  صارما  ويكون  احكامه،  ومراجعة 
يقعوا  ال  حتى  كريمة  حياة  هلم  تكفل  كافية  ارزاقًا  القضاة  عىل  جيري  ان  عليه  اشرتط 
فريفع  املعنوي  الدافع  يعطيهم  ان  عليه  اشرتط  نفسه  الوقت  ويف  االغراء،  مهاوي  يف 
مكانتهم يف املجتمع، وال يسمح بالتجاوز عليهم، وبذلك يكون للقايض منزلة خاصة 
بني  للحكم  اخرت  ))ثم  وقوته،  القضاء  استقالل  بذلك  فيضمن  واملجتمع  الدولة  يف 
وال  اخلصوم،  متحكه  وال  األمور،  به  التضيق  ممن  نفسك  يف  رعيتك،  أفضل  الناس 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 218

يتامدى يف الزلة، والحيرص من الفئ إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع،وال 
يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات،وآخذهم باحلجج، وأقلهم تربما 
بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم. ممن 
ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء. وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه،وافسح له يف 
البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع 
فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظرا بليغا، 
فإن هذا الدين قدكان أسريا يف أيدي األرشار يعمل فيه باهلوى، وتطلب به الدنيا()85(.

ان احلديث عن كفاءة  االمام عيل )عليه السالم( التستوعبها وريفات هذا البحث 
لذلك سنكتفي بالقول بان عيل بن ايب طالب )عليه السالم( كان قبل توليه اخلالفة يمثل ما 
متثله اليوم حماكم التمييز التي متلك احلق يف ابرام االحكام ونقضها، فقد عد االمام )عليه 
السالم( وجود اخطاء يف القضاء دليل عىل سلبية احلكم لذلك حني كان بعض احلكام 
بعد الرسول )صىل اهلل عليه وآله(  يصدر احكامًا يف قضايا معينة وهو يظن انه فصل فيها 
نبيه حممد  صىل اهلل عليه وآله، فكان عيل  )عليه السالم( يملك  وفقًا لكتاب اهلل وسنة 
سلطة التدخل ووقف تنفيذ احلكم الصادر عن اخلليفة ثم تعاد القضية إىل املناقشة ليديل 
فيها عيل )عليه السالم( برأيه وقضائه، ويبدو ان ما كان يامرسه االمام )عليه السالم( هو 
تأكيد حلق املحكوم عليهم بتمييز االحكام الصادرة ضدهم امام جهة ذات امكانية علمية 
وقدرة قضائية اسمى من اجلهة املصدرة لالحكام، فيقول االمام عيل )عليه السالم( ))ال 

عدل افضل من رد املظامل ))وان(( احسن العدل نرصة املظلوم(()86(.

اما يف السرية العملية لالمام )عليه السالم( اثناء خالفته، فقد تطور القضاء يف عهده اذ  
كان االمام املجدد االمثل ملفاهيم القضاء واملطور االفضل للمجتمع االسالمي واملفرس 
التطور  صعيد  عىل  الظروف  يالئم  مما  مواضعها  ووضعها  الرشيعة  لبواطن  االعظم 
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ومسايرة الزمن عىل مدى التقدم فهو  )عليه السالم( اول من فرق بني الشهود، واثبت 
مثل  االخرى  العلوم  بعض  السالم(  )عليه  االمام  ناهيك عن وضع  التسجيل،  حمارض 
القضائية  العملية  العلوم يف خدمة  والرياضيات وغريها من  والبايولوجي  النفس  علم 
وحتقيقًا للعدالة يف املجتمع، فضاًل عن ذلك كان االمام )عليه السالم( اول من اسس 
ضد  املواطنون  يرفعها  التي  الشكاوى  يف  النظر  هدفه   وكان  املظامل((،  ))متابعة  ديوان 
حقوقهم  وسلبوهم  الرعية،  عىل  وجاروا  احلق  طريق  عن  انحرفوا  اذا  واحلكام  الوالة 
املادية واملعنوية ويف ذلك كله تأكيد دعوة االمام رضورة تطوير القضاء وتقديم أفضل 

اداء ممكن الزالة الظلم )87(.

تا�سعًا: ال�سيا�سة الوقائية والق�ساء على الف�ساد
وتبدأ الرقابة يف فكر اإلمام )عليه السالم( من أصغر األمور، وتصحيح األوضاع 
واالنتقام،  التنكيل  يكون  ثم  وتتفاقم،  تكرب،  حتى  األمور  انتظار  وليس  بدايتها،  منذ 
وباملحصلة فالرقابة يف فكِره )عليه السالم( إّنام هي حتصني العامل ضد الغش واخليانة، 
وبعبارة أخرى هي وقاية وليست عالجا، وقد قيل قديام: ))درهُم وقاية خرٌي من قنطار 
عالج(( )88(، ونستطيع أن نتلمس ذلك كله من خالل النصوص التي وردت إلينا عن 
اإلمام عيل )عليه السالم(، وهو يويص عامله عىل مرص برضورة تعاهد عامله باملراقبة، 
وكم  نبيال،  الرقابة  هدف  كان  كم  لنا  ليتضح  أحواهلم؛  عن  والسؤال  شؤوهنم،  وتفقد 
ُدُه الوالداِن من َولِدِها،  ْد من ُأموِرِهم ما َيتفقَّ كانت غايتها سامية جليلة، بقوله: )) ُثمَّ تفقَّ
ُه داِعيٌة  ، َفإنَّ ْيَتُهم بِه، وال َتِقَرنَّ ُلطًفا َتعاَهْدهَتُم بِِه وإْن َقلَّ وال يَتفاَقَمنَّ يف نفِسَك يَشٌء َقوَّ
اتِّكاالً عىل  ُأموِرِهم  َد لطيِف  تَفقُّ َتَدْع  بَِك، وال  الظَّنِّ  َلَك، وُحسِن  النَّصيحِة  َبذِل  م إل  هَلُ
َجسيِمها، فإنَّ للَيسرِي من ُلطِفَك َموِضًعا َينتِفعوَن بِِه، ولِلجسيِم َموِقًعا ال َيستْغنوَن َعنُه)89(.

اخلطأ  مهاوي  يف  االنزالق  منع  هي  السالم((إّنام  عيل))عليه  اإلمام  عند  فالرقابة 
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والظلم، وليس القبض عىل العامل متلبسا بُجرِمه، فالربح كل الربح يف حتصني العامل 
والوالة من اخليانة لإلمام واألمة، كام أن الرقابة يف فلسفة اإلمام عيل)عليه السالم( كلها 
ُحنوٌّ ومودة، وهي كتفقد الوالدين لشؤون ولدمها، والوقوف عىل احتياجاته؛ لتجنيبه ما 
املتسلط  العطوف، وليست رقابة  يكره وما يكرهون من األمور، فهي أذن رقابة األب 

اجلبار)90(.

العامل وفق معايري خاصة  السالم( خيتار  بن ايب طالب )عليه  اخلليفة عيل  لقد كان 
أنه مل يكتف هبذا اإلجراء بل تعداه اىل وضع  منها األمانة والدين واخلربة وغريها، إال 
التي يستقي  النظام كان العيون  نظام متكامل يدقق عىل العامل أعامهلم، وجزء من هذا 
منها اخلليفة معلوماته عن ترصفات هؤالء الوالة والعامل يف والياهتم البعيدة عن مركز 
النظام يشبه نظام االستخبارات يف وقتنا احلايل، ألن  الدولة، ويمكن أن نقول إن هذه 
هؤالء العيون ال يعرفهم سوى اخلليفة، ويكتبون إليه مبارشة عن السلبيات واإلجيابيات 
التي يروهنا يف مناطق عملهم، لذلك نرى أن اخلليفة عيل بن ايب طالب )عليه السالم( 
كان يعلم بكل األشياء التي جتري يف الواليات اإلسالمية، وقد أدَّى هذا النظام الرقايب 
فاعليته يف مراقبة ترصفات املوظفني التابعني للدولة اإلسالمية، ألن الوالة كانوا حذرين 
يف التعامل مع أموال املسلمني، وأصبحت لدهيم قناعة أهنم مل يكونوا مطلقي اليد هبذه 
األموال، وليس لدهيم أي حصانة إذا خانوا األمانة التي يف أيدهيم، لذلك كانوا حريصني 

عىل أداء أعامهلم بصورة جيدة )91(.

ومن خالل وصية االمام عيل ملالك االشرت ندرك بان هناك جهازين للعيون، أحدمها 
تابع للخليفة يراقب الوالة والعامل، واآلخر تابع للوالة يراقب عامل اخلراج واجلزية، 
السيام أن الدولة اإلسالمية كانت مرتامية األطراف، وعىل الرغم من أن املصادر ال تذكر 
لنا أسامء العيون، الذين كان يضعهم اخلليفة يف الواليات واملدن التابعة هلا، فإن وجودهم 
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طالب  ايب  بن  عيل  اخلليفة  اختذها  التي  اإلجراءات  ألن  للشك،  قابل  وغري  أكيدا  كان 
بحق بعض الوالة والعامل، تبني أنه كان يعتمد عىل العيون يف معرفة األخبار، إذ جاء يف 
أغلب الكتب التي وجهها لوالته وعامله الذين جتاوزوا عىل أموال املسلمني، كذلك يف 
األخطار التي تتعرض هلا الواليات واملدن اإلسالمية عبارة )قد بلغني(، ويف هذا داللة 
عىل أن الذي أبلغ اخلليفة عيل بن ايب طالب هي العيون التي وضعها يف كل أرجاء الدولة 
اإلسالمية، ويف أحيان أخرى نراه يرصح أن مصدر معلوماته جاء عن طريق عيونه، كام 
ه معاوية محلة عىل هذه  يف الكتاب الذي وجهه اىل قثم بن عباس وايل مكة، عندما وجَّ
اىل  اخلليفة  كتب  وتبني  خيربين...((،  إيل  كتب  باملغرب  عيني  :))فإن  له  قال  إذ  املدينة، 
الوالة والعامل حجم املعلومات )االستخبارية(، التي كانت تصل للخليفة عن ترصفات 

هؤالء الوالة والعامل )92(.

بناءا عىل هذه  الوالة  اىل جمموعة من  اللهجة  كتبًا شديدة  السالم(  ه )عليه  وقد وجَّ
املعلومات، مع العلم إن قسم منهم كان من كبار الصحابة مثل عثامن بن حنيف وعبد 
اهلل بن عباس، ألنه بالرغم من الثقة التي أعطاها هلؤالء الوالة، كان يريد أن حيمي الناس 
من هؤالء، إذا ما استعملوا صالحياهتم بصورة غري رشعية، كذلك كان يريد أن حيميهم 
من أنفسهم أيضا، ومن األمثلة عىل املعلومات التي وصلت للخليفة عن الوالة، إن وايل 
البرصة عثامن بن حنيف َقبَِل دعوة أحد أغنياء البرصة لتناول وجبة طعام يف بيته، فكتب 
له اخلليفة كتابا هبذا الشأن، وسوف نأخذ جزء من هذا الكتاب من أجل التعرف عىل 
رقابة اخلليفة عىل والته وعامله:)أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجال من فتية أهل 
البرصة قد دعاك إىل مأدبة، فأرسعت إليها تستطاب لك األلوان، وتنقل لك اجلفان، وما 
ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم عائلهم جمفو، وغنيهم مدعو........، أال وان لكل مأموم 
إمامًا يقتدي به ويستيضء بنور علمه، أال وان إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن 
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بورع واجتهاد، وعفة  أعينوين  تقدرون عىل ذلك ولكن  وأنكم ال  أال  بقرصيه،  طعامه 
وسداد...(()93(.

وعىل الرغم من أن املعلومات التي بلغت اخلليفة جاءت عن طريق العيون، لكن ربام 
تكون هذه العيون التي أبلغت اخلليفة غري معينة من قبله، بل تطوع من بعض املسلمني 
الذين يسكنون يف هذه الوالية، مثل كتاب أبو األسود الدؤيل)123( اىل اخلليفة خيربه عن 
ترصف وايل البرصة عبد اهلل بن عباس، الذي أصبح واليا بعد عثامن بن حنيف، إذ كتب 
له أن الوايل أخذ عرشة آالف درهم من بيت املال، فكتب اخلليفة للوايل يأمره برد هذه 
األموال، وبالفعل أرجعت هذه األموال اىل بيت املال، وكتب اىل أيب األسود الدؤيل )أما 
بعد فقد فهمت كتابك، ومثلك نصح اإلمام واألمة، ووال عىل احلق، وفارق اجلور، وقد 
كتبت ال صاحبك، فيام كتبت فيه من أمره ومل أعلمه بكتابك فيه، فال تدع إعالمي ما 
يكون بحرضتك، مما النظر فيه لألمة صالح(، ومن خالل قراءة هذا الرد نستنتج أنه عني 

أبا األسود عينا للدولة بصورة رسمية يف تلك الوالية )94(.

وعىل الرغم من الشدة التي أتصف هبا اخلليفة مع العامل املقرصين، إال أننا يف الوقت 
نفسه نلمس منه حرصه عىل عدم تصديق كل املعلومات التي ترد إليه، فقد كان يرسل 
اىل الوالة والعامل الذين ترد معلومات عنهم، ويتبع معهم جمموعة من اإلجراءات ملعرفة 
حقيقة هذه األعامل، وال يعاقب أحدًا منهم إال عندما يقر عىل نفسه بارتكاب اجلناية،  
حياسب  كان  اخلليفة  فإن  صحيحة،  الواردة  املعلومات  فيها  كانت  التي  احلاالت  ويف 
هؤالء املقرصين، وأول هذه العقوبات هو عزهلم عن العمل يف إدارة الدولة، واسرتجاع 

ما أخذوه من أموال بالنسبة للمتجاوزين عىل أموال املسلمني )95(.
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وعامل  الوالة  عىل  سلبيات  ظهور  وهي  جدا،  مهمة  نقطة  اىل  اإلشارة  من  والبد 
ُيعنيَّ أحدًا منهم إال بعد توفر  اخلراج، مع أن اخلليفة كان يدقق يف اختيار هؤالء، وال 
املميزات فيه كام ذكرنا سابقا، ونحن نعتقد أن هذه املسألة كانت للخليفة  جمموعة من 
عيل بن ايب طالب أكثر من كوهنا عليه، ألن هذه السلبيات كانت موجودة بكثرة يف الفرتة 
فلم يضطر  تلتها، لكن مل تكن هناك حماسبة هلؤالء،  التي  التي سبقت خالفته، والفرتة 
يشاء ودون  كيفام  يترصف  مادام  املسلمني،  بأموال  أن هيرب  العامل  أو  الوالة  من  أحد 
حساب، أما يف عهد عيل بن ايب طالب فقد اختلفت األمور، فهو ال يرىض بأي ترصف 
مهام كان بسيطا، إذا ملس فيه إساءة للمسلمني أو ألمواهلم، كام أن هؤالء الذين عينهم ممن 
توافرت فيهم الصفات املطلوبة إلشغال هذه الوظائف، ومل تسجل عليهم مالحظات 
لذلك  أعامهلم،  يف  مبارشهتم  بعد  كانت  ظهرت  التي  والسلبيات  بالعمل،  قيامهم  قبل 
ال يتحمل اخلليفة اإلساءات التي ظهرت منهم، السيام أنه مل يسمح هلم باالستمرار يف 

اإلساءة، فعزل قسم منهم وعاقب القسم اآلخر)96(.

ثم ان اخلليفة عيل بن ايب طالب )عليه السالم( اختذ اسلوبًا اخر من الرقابة اإلدارية 
وهو التفتيش االداري عىل املوظفني الذين يعملون بمعيتهم، وكان هذا النظام يستند عىل 
حمورين مهمني، أوهلام إرسال مفتشني اىل املناطق، وثانيهام استدعاء اخلليفة هلؤالء الوالة 

ومراجعة حساباهتم املالية، والتدقيق عن ترصفاهتم)97(.

وهؤالء املفتشني مل حيدد هلم اخلليفة وقت من أجل القيام هبذا العمل، بل يرسلهم 
حسب احلاجة اىل هذا اإلجراء، كام أنه ال يوجد موظفني خاصني للقيام هبذه املهمة، بل 
كان اخلليفة يرسل من يثق به من أجل القيام هبذه املهمة، ومن النصوص الواردة لنا عن 
هذا اإلجراء هو تكليف اخلليفة ملالك بن كعب األرحبي عامل عني التمر، بالقيام بمهمة 
التفتيش فهو إرسال اخلليفة للعامل  أما اجلانب اآلخر من  السواد،   التفتيش يف أرايض 
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والوالة من أجل احلضور اىل العاصمة وتدقيق حساباهتم وأعامهلم، وهذا اإلجراء كان 
مكماًل إلرسال املوظفني اىل الواليات، ويمكن أن نلمس من خالل الرواية التي تذكر إن 
اخلليفة أرسل اىل وايل اذربيجان األشعث بن قيس)129( من أجل احلضور اىل العاصمة، 
بعد أن بلغه ان هذا الوايل أخذ بعض األموال من واليته، فلام حرض اىل العاصمة ألزمه 

إرجاع األموال اىل بيت املال)98(.   
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اخلامتة 

)عليه  اإلمام عيل  والعرب من جتربة  الدروس  استلهام  اىل  احلاجة  بأمس  اليوم  نحن 
نعاين نكوصًا كبريًا يف كل جوانب احلياة وعىل مجيع  السالم( يف احلكم، السيام ونحن 
ان  وبعد  االقتصادية،  او  االجتامعية  او  االدارية  او  السياسية  كانت  سواء  املستويات 
فشلت القوى السياسية االسالمية يف تطبيق نظرية االمام عيل )عليه السالم( يف احلكم 
التي طاملا نادت هبا قبل ان تتسلم احلكم. فأصبنا بإحباط كبري نتيجة هلذه التجربة الفاشلة 
التي اساءت للنظرية االسالمية يف احلكم، فساد شعور اليأس من حتقيق األهداف التي 

طاملا نشدناها.

والذي نعيشه اليوم من انتكاسة هو نسخة قريبة من جتربة عثامن بن عفان يف احلكم 
اذ استلم احلكم عىل اساس تطبيق النظرية االسالمية، لكنه عندما توىل اخلالفة مل يستطع 
كبح مجاح اقاربه، الذين اعتربوا اخلالفة ملكا هلم يستطيعون الترصف به كام يشاؤون، كام 
عرب ابو سفيان بن حرب بن امية عن هذا املعنى بقوله: ))اعندكم احد من غريكم، قالوا: 
ال، قال: يا بني امية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي حيلف به ابو سفيان، ما من عذاب وال 
حساب، وال جنة وال نار، وال بعث وال قيامة...((، وحسب املعنى املتقدم فإن خالفة 
املسلمني أصبحت ملكا لبني أمية، فأصبحت الدولة وامواهلا مغنام هلم، واعتربوا العباد 

خوال هلم، ومل ينته االمر اال عندما ثار املسلمون وقتل عثامن بن عفان.
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املقدمة

لعل اصعب مايواجه الباحث هو ان يضع خطًا حاساًم يفصل بني مرحلتني تأرخييتني 
ملجتمع ما، ألن حتول املجتمع من حالة اىل حالة اخرى بطيء وتدرجيي، ولذلك فمن 

العسري تعيني وحدة زمنية والقول بأهنا خامتة عهد وبداية عهد جديد.

للمرحلة  دقيق  زماين  حتديد  وضع  نبغي  حني  هنا  نواجهها  التي  الصعوبة  وهذه 
االتأرخيية التي بدأت االمة املسلمة تشهد فيها االنحراف الرصيح عن مبادئ االسالم، 

ولكننا نستطيع ان نشهد هذا التحول واضحا منذ بداية النصف الثاين من عهد عثامن.

بالظواهر فقط، بل  يكتفي  اال  املوضوعي،  البحث  الباحث رشوط   ولكي يستويف 
نميض يف البحث عن جذور هذه الظواهر يف ترصفات اجلامعات والرجال الذين صاغوا 
ومدى  واليتها،  االحداث  طبيعة  عن  نبحث  انام  هنا  اننا  اىل  منبهني  الفرتة،  هلذ  تاريخ 
مسامهتها يف التعجيل بظهور هذا التيار اجلديد يف احلياة االسالمية، العتقادنا بان هذه 
االحداث كغريه يف االحداث االجتامعية اهلامة مل تكن وليدة اندفاعات وقتية، وانام كانت 

نتيجة للظروف االجتامعية التي سبقتها. 

بني  سوى  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  فأن  حتديدا  االقتصادية  الناحية  ومن 
املسلمني يف العطاء، فلم يفضل احدًا منهم عىل احد، وجرى عىل مبدأ التسوية يف العطاء 
ابو بكر مدة حكمه، اما عمر فقد جرى حني فرض العطاء يف سنة عرشين للهجرة عىل 
مبدأ التفضيل عندما دون الدواوين وفرض العطاء سنة عرشين للهجرة. ففضل السابقني 
عىل غريهم، وفضل املهاجرين من قريش عىل غريهم من املهاجرين، وفضل املهاجرين 

كافة عىل االنصار كافة، وفضل العرب عىل العجم، وفضل الرصيح عىل  املوىل)1(. 
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وقد ولد هذا املبدأ فيام بعد اسوأ االثار يف ياحلياة االسالمية، حيث انه وضع اساس 
املادي،  التفوق  سبل  من  الدينية  املزية  وجعل  االسالمي،  املجتمع  يف  الطبقات  تكون 
احلكم  من  بكر  ايب  بتمكن  لنفسها من جديد  التي مكنت  القريشية  االستقراطية  وزود 
بمربر جديد االستعالء والتحكم بمقدرات املسلمني، فجميع امتيازات الفضيل جتعل 
القريشيني افضل يف العطاء من غري القرشيني )2(. وهذا يعني ان قريشا افضل الناس، 

الهنا قريش، وكفى هبذا مربرا للتحكيم واالستعالء.

القبيل بني ربيعه ومرض، وبني  املبدأ سببا جديدا من اسباب الرصاع  وقد كون هذا 
االوس واخلزرج بام تضمن من تفضيل ئر مرض عىل سائر ربيعة، وتفضيل االوس عىل 
املسلمني  بني  العنرصي  الرصاع  اسس  من  اساس  اول  املبدأ  هذا  ارسى  وقد  اخلزرج. 
العرب وغريهم من املسلمني بام جرى عليه عمر من تفضيل العرب عىل العجم والرصيح 

عىل املوىل)3(. 

وعندما جاء عثامن سار عىل نفس املبدأ الذي سار عليه عمر يف التمييز بني يف العطاء، 
فظهرت االثار الضارة هلذا الرتسيخ يف احلياة االسالمية. وكانت من اهم العوامل التي 

مهدت للفتنة بني املسلمني.

أدت سياسة عثامن التي ارتكزت عىل حماباة بني أميه، وسوء توزيع الثروة يف الدولة، 
اعتبار  دون  بعينها  عائله  يد  السلطه يف  وتركيز  املؤمنني،  رقاب  الناس عىل  أسوا  ورفع 

لألهلية،والكفاءة اىل مترد عامة الشعب،وتذمر الصحابه حتى انتهى االمر بمقتله)4(.

ان التاريخ علمنا ان وراء كل ثوره حتدث اسبابا سياسية واخرى اجتامعية او ثقافية، 
اىل  أدت  التي  االقتصادية  االسباب  هو  البحث  هذا  يف  اقتصادية،والذي هيمنا  وأسبابا 
اندالع الثورة والتي مل يركز عليها املؤرخون والكتاب ومل يعطوها امهيتها التي تستحقها 
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يف مقتل عثامن بن عفان حتديدًا.

أن املشكلة التي سببت الثورة عىل عثامن ومقتله كان أساسها أنحرافًا اقتصاديًا ماديًا 
للمهاجرين  قاهلا  التي  السالم  االمام عيل عليه  عبارة  مايظهر من  االوىل وهو  بالدرجة 
واالنصار بعد مقتل عثامن،وحينام آتوه وقالوا له: »هلم نبايعك، فقال:... أين قد كنت 
كارها ألمركم فأبيتم اال أن أكون عليكم. أال وانه ليس يل أن آخذ منه درمها دونكم، 

رضيتم؟ قالو نعم، قال اللهم أشهد ثم بايعهم عىل ذلك)5(.

التي قامت من أجلها  العله  وهذا يدل عىل أن االمام عيل عليه السالم قد شخص 
الثورة، وهو االنحراف االقتصادي الذي بدا واضحا للعيان من خالل تأثريه الكبري عىل 
املجتمع االسالمي أنذاك، ولو مل يكن هلذا االنحراف عالقة بامجرى، ماكان االمام عيل 

عليه السالم قد خصه بالذكر يف عهد البيعة الذي له منزلة الدستور.

الفكر االقتصادي عند االمام عيل )عليه  ان  القول:  نستطيع  ماتقدم  وأستنادًا لكل 
االقتصادي،  نشاطها  خالل  من  الدولة  ادارة  كيفية  يف  واسعة  مساحة  حيتل  السالم( 
مل  التي  االمور  من  وحتريكها  عليها  السيطرة  وسبل  االسواق  وحركة  التجارة  وكانت 

تغب عنه )عليه السالم( يف تلك املرحلة. وسيتضح ذلك من خالل املباحث القادمة. 
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متهيد

أول يشء أوىص امري املؤمنني )عليه السالم( به مالك االشرت، الذي عينه واليًا عىل 
مرص، ان يكون حمبا للرعية، حمرتمًا ملشاعر الناس من أي فئة كانوا، سواء كانوا مسلمني 
واحرتامه  االسالم  النسانية  تثبيتًا  ذلك  يف  ان  والخيفى  االخرى،  االديان  اهل  من  أم 

ملشاعر الناس، وتقوية لبنية النظام واحلكومة.

هبم،  واللطف  هلم،  واملحبة  للرعية،  الرمحة  قلبك  ))وأشعر   : السالم(  )عليه  قال 
والتكونن عليهم سبعًا ضاريًا، فأهنم صنفان : أما أخ لك يف الدين، واما نظري لك يف 

اخللق(.

ثم دعاه أن ال يميز بني القريب والبعيد يف عطاءاته من بيت املال، وقد عانى الناس 
من التمييز يف العطاء اثناء العهد السابق، فكان ذلك من االسباب التي دعتهم اىل الثورة 

عىل اخلليفة الثالث.

حيتاج  منها  قسم  كل  ان  وبني  واصنافها  الرعية  القسام  السالم(  )عليه  تعرض  ثم 
نظاما  تشكل  االقسام  تلك  كل  ان  حيث  عضويًا،  ارتباطا  به  ومرتبط  االخر  للقسم 
ومهمته  مسؤوليته  صنف  لكل  وعني  الواحد،  اجلسم  بمثابة  فهي  ومتامسكًا،  متكامال 

حتى التتداخل االمور وبالتايل تسود الفوىض.

ويف حديثه عن كل صنف من االصناف كان امري املؤمنني )عليه السالم(  يؤكد عىل 
رضورة وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، ويؤكد عىل اختيار اصحاب الكفاءات 
وحذر من االختيار القائم عىل املحاباة والذي جترع الناس منه الغصص والويالت. قال 
)عليه السالم( : )واعلم ان الرعية طبقات، اليصلح بعضها اال ببعض، والغنى ببعضها 
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عن بعض، فمنها : جنود اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة، ومنها : قضاة العدل، ومنها: 
عامل االنصاف والرفق، ومنها اهل اجلزية واخلراج من اهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها 
: التجار واهل الصناعات، ومنها : الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وكل قد 
سمى اهلل سمه ووضعه عىل حده فريضة يف كتابه او سنة نبيه )صىل اهلل عليه واله وسلم(.

واكثر ماحتدث امري املؤمنني )عليه السالم( يف كتابه لألشرت )رضوان اهلل عليه( عن 
الطبقة السفىل اي 

املجتمع يف كل زمان ومكان، وهلذا  القسم االكرب يف  الطبقة تشكل  الفقرية، وهذه 
وتنعم  فيه  هي  مما  تنهض  حتى  الطبقة،  هذه  ومساعدة  حلامية  الطبقات  تلك  كل  جعل 
بالعدالة االجتامعية والسياسية واالقتصادية. ولو يصار اىل تأدية حقوقها كاملة يف كل 
زمان لنهضت، ولكن هيهات!! يف ان ينتهي عهد، حتى يأيت عهد جديد يعمق هوة الفقر 

واملسكنة، وهكذا تتوسع هذه القرشة وتكرب وتتأصل جذورها اكثر فأكثر.

وقد   سطر امري املؤمنني )عليه السالم( جاهدًا لرفع الغبن واحليف عن هذه الطبقة، 
خالل الفرتة القصرية التي حكمها، وقد نجح اىل حد بعيد يف هذا االجتاه، وان كانت 

املدة التي حكم فيها غري كافية لقلع جذور الفقر واالستضعاف.

يقول جورج جرداق يف كتابه: ))عيل وحقوق االنسان(((( :  ان لعيل بن ايب طالب 
االنسان اصوال واراء، متتد هلا يف االرض جذور وتعلوها فروع(( وقال يف  يف حقوق 
فيها )حقوق االنسان( تتصل  : ))له شأن اي شأن، وآراؤه  الكتاب  حكاية اخرى من 
اتصاالً كثريًا باالسالم يومذاك، وهي تدور عىل حمور من رفع االستبداد والقضاء عىل 

التفاوت الطبقي. 
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من  هلم  الحيلة  الذين  من  السفىل،  الطبقى  يف  اهلل  اهلل  ))ثم   : السالم  عليه  قال 
املساكني واملحتاجني واهل البؤس والزمن ؛ فأن هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا. واحفظ اهلل 

مااستحفظك من حق فيهم((.

وقد ذكر هلذه الطبقة حقوقًا مفصلة كحقوق العامة، اال اهنا اكثر احلاًح هنا. واملالحظ 
اوضاع هذه  بنفسه عىل  ان يرشف  واليه عىل مرص  من  السالم( طلب  )عليه  االمري  ان 
الفئة، مضافًا اىل االرشاف العام وحذره من التهاون يف تنفيذ حاجياهتم، واداء حقوقهم 

املالية والقانونية والرشعية.

قال عليه السالم : ))واجعل هلم قسام من اهل بيت مالك، وقساًم من غالت صوايف 
االسالم يف كل بلد((، ثم قال عليه السالم يف موضع اخر : ))واجعل لذوي احلاجات 
منك قساًم تقرع هلم فيه شخصك وجتلس هلم جملسًا عامًا فتتواضع فيه هلل الذي خلقك((.
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املبحث األول :
النشاط التجاري وحركة األسواق 

 التجارة واالأ�سواق عند العرب  
أول  العامل، وان جزيرهتم كانت  أقدم جتار يف  العرب كانوا  ان  املؤرخون عىل  يتفق 
بموقع  اجلزيرة  هذه  متتعت  إذ  الدول،  بني  للتجارة  حركة  أقدم  شهدت  التي  املواضع 
الطرق  العاملية والسيام  التجارة  القديم وعىل طريق  العامل  اسرتاتيجي مهم، فهي وسط 
التي تصل الرشق األقىص واهلند ببقية أنحاء العامل، وان الرأي القائل بان العرب وخاصة 
يف جاهليتها كانت أمة منعزلة عن العامل ال تتصل بغريها أي اتصال، وان الصحراء من 
رأي  هو  حوهلا.  عمن  معزولة  منطقة  وجعالها  حرصاها  جانب  من  والبحر  جانب 

خاطئ)6(.

ممالك  إىل  غالهتا  تنقل  فطورًا  للتجارة،  عظياًم  طريقًا  العرب  جزيرة  كانت  وقد 
أخرى كالشام ومرص، وأهم هذه الغالت البخور الذي يكثر يف اجلنوب والسيام ظفار، 
وطورًا تنقل غالت بعض املاملك إىل بعضهم اآلخر. لذا صارت التجارة عصب احلياة 
عىل  التجارية  الصفة  وغلبت  الربوع  هذه  يف  تكونت  التي  الدول  ألكثر  االقتصادية 
والثقافات  التجارية  مراكزها  بني  الثقايف  للتبادل  املجال  واتسع  احلرضية،  املجتمعات 

األجنبية يف بعض الفرتات)7(.

وعندما جاء اإلسالم أباح كل وسيلة رشعية وكريمة للكسب، ومن هذه الوسائل 
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التجارة، فقد كان سيد الكائنات حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يعمل يف هذه املهنة 
الرشيفة، إذ خرج )صىل اهلل عليه وآله وسلم( تاجرًا إىل الشام  يف مال خدجية بنت خويلد 
التي عرضت عليه ان خيرج يف ماهلا تاجرًا وتعطيه أفضل ما كانت  تعطي غريه ملا بلغها 
من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخالقه. فخرج )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف ماهلا 

حتى قدم الشام )8(. 

قد   )( الصحابة  بعض  ان  درجة  إىل  كبريًا  كان  التجاري  النشاط  ان  ويبدو 
اهلل،  عبيد  بن  وطلحة  العوام  بن  والزبري  عوف  بن  الرمحن  عبد  مثل  التجارة  مارسوا 
وامتلك هؤالء ثروات طائلة وكبرية ليس أدل عىل ذلك من ان سعيد بن املسيب ذكر ان 
زيد بن ثابت حني مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكرّس بالفؤوس، غري ما خلف 

من األموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار. وهو األقل ثروة من بني هؤالء)9(.

األطهار  األئمة  عن  الصادرة  األحاديث  من  العديد  الكليني)10(  الشيخ  ذكر  وقد 
النهج  يف  وأمهيتها  وأحكامها  وضوابطها  التجارة  آداب  فيها  بني  السالم(  )عليهم 
عىل  الناس  حيث  السالم(كان  )عليه  عيل  اإلمام  ان  وأوضح  اإلسالمي.  االقتصادي 
غنى  فيها  فان  للتجارة  )تعرضوا   : السالم(  )عليه  يقول  حيث  تركها،  وعدم  مزاولتها 
لكم عام يف ايدي الناس()11( وقال عليه السالم: )اجتروا بارك اهلل فيكم، فاين سمعت 
التجارة  يف  تسعه  اجزاء،  عرشة  الرزق  ان  يقول:  وسلم  واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
وواحد يف غريها()12(، ونقل الشيخ الصدوق)13( قول امري املؤمنني عليه السالم :)تسعة 
الغنم(، ومل يقترص االمر يف  يعني  السابياء،  الباقي يف  التجارة، واخلري  الرزق يف  اعشار 
ذكر االحاديث التي حتث عىل مزاولة التجارة عىل االمام عيل عليه السالم فقط، بل ان 
التجارة وبيان  االئمة االطهار االخرون حذوا حذوهم يف حثهم املسلمني عىل مزاولة 
حماسنها،ويف هذا قال االمام الصادق عليه السالم :  )ان التجارة تزيد يف العقل( )14(، 
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التجارة  طلب  من  )ان   : أيضًا  وأكد   ،)15( العقل(  ينقص  التجارة  )ترك   : أيضًا  وقال 
وهذا  التجارة()16(،  يف  الرزق  أعشار  تسعة  الن  معياًل  كان  وان  الناس  عن  استغنى 
يؤكد أفضلية العمل التجاري عند اإلمام عيل وباقي االئمة االطهار )عليه السالم( عىل 
األعامل واملهن األخرى عىل الرغم من ان كل عمل، وكل ختصص له دوره املعروف يف 

إدامة ونجاح عجلة احلياة االقتصادية.

وهكذا شجع اإلسالم التجارة بعّدها وسيلة مهمة لتلبية ما حتتاجه متطلبات احلياة 
اليومية. إال ان ما ورثه العرب من متسكهم بالعادات القبلية واألفكار اجلاهلية، كانت 
من العوامل التي تعرقل حركة النشاط التجاري منها ان التوفري كان ينظر اليه بازدراء، 
التاجر  ُيعدُّ بخاًل )17(. فكان الناس يستهزئون بالتجار الن خطة  كام ان االقتصاد كان 
القراريط والدوانق  الصغرية من  تقوم عىل االعتامد عىل فضول األموال  الناجح كانت 
بعد  لتصبح  األموال  صغائر  من  ثرواهتم  جيمعون  كانوا  فالتجار  واألنصاف.  واألرباع 
ذلك ادخارات أي أمواالً مؤهلة لالستثامر)18(، وهذا ما ال يقره الفكر القبيل يف بداية 

نشوء الدولة اإلسالمية. 

اجتامعية  مكانة  أقل  اهنم  عىل  التجار  إىل  ينظر  فكان  االجتامعية  الناحية  من  أما 
يف  التجار  أصناف  بتفاوت  التجار  عىل  النظرة  هذه  وتتفاوت  وامللوك،  األرشاف  من 
أطوارهم)19(. إال ان هذا ال يعني ان التجار كانوا ال حيظون باالحرتام، وابرز مثال عىل 

ذلك ما روي عن امري 

لزينب  قال  انه  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عن  السالم  عليه  املؤمنني 
العطارة : )إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت : بيوتك برحيك أطيب يا رسول اهلل. فقال هلا 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( : إذا بعِت فأحسني وال تغيش فانه اتقى هلل وأبقى 
للامل()20(. ونستفيد من هذا احلديث الرشيف ان هذه التاجرة كانت حتظى باالحرتام 
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املهنة الرشيفة. وقد كان  الكبري من الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ملزاولتها هذه 
رسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حيثها عىل مزاولة عملها ويف الوقت نفسه عىل االلتزام 
بضوابط العمل التجاري. وهناك العديد من األحاديث التي تؤكد املكانة املحرتمة التي 
حيظى هبا التاجر يف اإلسالم. فقد روي عن اإلمام عيل )عليه السالم( قوله : )ال تدعوا 

التجارة فتهونوا، اجتروا بارك اهلل لكم( )21(.

وقد رافق هذا النشاط نشاط احلركة يف األسواق التي أخذت تتطور حتى أصبحت 
هلا أمهية خاصة يف حياة العرب قبل اإلسالم وبعده. وقد كان هلذه األسواق أمهية كبرية. 
فقد أفادت البدو الذين كانوا يأخذون مبالغ مالية نظري احلامية واخلدمة يف القوافل الوافدة 

إىل األسواق )22(.  

ان  اال  العدد.  وحمددة  معروفة  اإلسالم  قبل  ما  عرص  يف  األسواق  هذه  كانت  وقد 
املؤرخني اختلفوا يف عددها فمنهم من ذكر اهنا عرشة أسواق، ومنهم من قال اهنا أكثر 

من ذلك)23(.

وكان نشاط هذه األسواق يقترص يف األعم األغلب عىل ما كان جياوره من األحياء 
الياممة )24(، ومنها ما كان  القبائل كسوق هجر وحجر  ينزل بساحته من  والقرى، وما 
وسوق  اجلندل  دومة  سوق  مثل  العرب  جزيرة  شبه  أطراف  من  الناس  اليه  تفد  عامًا 

صنعاء وسوق عكاظ وسوق عدن وغريه)25(.

أما أسواق العرب يف اإلسالم فقد أصبحت حتتوي عىل كل أنواع البضائع املعروفة 
هلم، وأهم هذه األسواق هو سوق املربد يف البرصة )26(.

ومن خالل الروايات التي نقلها الشيخ الكليني)27( يتضح لنا ان العمل يف األسواق 
حيظى بأمهية بالغة يف النهج االقتصادي اإلسالمي هلذا كان اإلمام الصادق )عليه السالم( 
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حيث معاذ

 بياع األكسية عىل مزاولة العمل يف السوق فيقول له : )يا معاذ أضعفت عن التجارة 
أو زهدت فيها ؟ ثم يقول له ال ترتكها فان تركها مذهبة للعقل اسع عىل عيالك وإياك ان 
يكونوا هم السعاة عليك(. أما اإلمام الكاظم )عليه السالم( فكان يقول للسائل : )إعد 

ك – وكان يعني السوق-()28(. إىل عزِّ

وقد كانت الرقابة عىل االسواق يف عهد امري املؤمنني )عليه السالم(، حتظى بأمهية 
بالغة منه )عليه السالم( مبارشة، وهذا يدل عىل احلنكة واخلربة االقتصادية الكبرية التي 
كان )عليه السالم( يتمتع هبا، الن ترك االسواق دون مراقبة سيؤدي اىل نتائج وخيمة 
استغالل  اىل  النهاية  يف  تؤدي  والتي  االسواق،  يف  واملضاربني  الباعة  تالعب  نتيجة 
الطبقات الفقرية التي دائام ماتكون هي املترضر االكرب من هذه املخالفات احلاصلة يف 
االسواق. هلذا نرى ان االمام )عليه السالم( يراقب هذه االسواق ليس عن كثب فقط، 
فقال  انه وقف عىل خياط،  السالم(  فقد ورد عنه )عليه  قبله شخصيا.  مبارشة من  بل 
: ياخياط ثكلتك الثواكل، صلب باخليوط ودقَق الدروز، وقارب الغرز، فأين سمعت 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه و)اله( وسلم( يقول : حيرش اخلياط اخلائن وعليه قميصا ورداء 
مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب احق هبا والتتخذ هبا االيادي 

تطلب هبا املكافئات)29(.

وقال )عليه السالم( يف ضوء متابعاته وتوجيهاته لنشاط االسواق : ))اليقعدن يف 
السوق اال من يعقل الرشاء والبيع(()30(.

خذوا  التجار  معارش  ويقول:  بالدرة  الكوفة  سوق  يف  يدور  السالم(  )عليه  وكان 
احلق واعطوا احلق تسلموا، والتردوا قليل الربح فتحرموا كثريه )31(، وعن االمام الباقر 
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)عليه السالم( قال : ))كان امري املؤمنني )عليه السالم( بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم 
بكرة من القرص فيطوف يف اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة عىل عاتقه وكان هلا 
طرفان وكانت تسمى السبيبة فيقف عىل اهل كل سوق فينادي: يامعرش التجار اتقوا اهلل 
عز وجل فاذا سمعوا صوته )عليه السالم( القوا مابأيدهيم وارعوا اليه بقلوهبم وسمعوا 
باذاهنم فيقول )عليه السالم( : قدموا االستخارة وتربكوا بالسهولة واقرتبوا من املقتاعني 

وتزينوا باحللم وتناهوا عن اليمني وجانبوا الكذب وجتافوا عن الظلم وانصفوا 

اشيائهم  الناس  والتبخسوا  وامليزان  الكيل  واوفوا  الربى  والتقربوا  املظلومني 
والتعثوا يف االرض 

فيقعد  يرجع  ثم  الكوفة  اسواق  مجيع  يف  السالم(  اإلمام)عليه  فيطوف  مفسدين. 
للناس.(()32( 

ويف اثناء جوالته عليه السالم يف سوق الكوفة جاءه يوما االصبغ بن نباته وقال له: ))انا 
اكفيك هذا ياامري املؤمنني واجلس يف بيتك فقال له عليه السالم : مانصحتني يااصبغ، وكان 
يركب بغلة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الشهباء ويطوف يف االسواق سوقا سوقا، 
فأتى يوما طاق اللحامني فقال: يامعرش القصابني التعجلوا االنفس قبل ان تزهق، واياكم 
والنفخ يف اللحم، ثم اتى اىل التامرين فقال: اظهروا من رديء بيعكم ماتظهرون جيده، ثم 
اتى السامكني، فقال :التبيعوا اال طيبا، وايكم وماطفا، ثم اتى الكناسة وفيها انواع التجارة 
من نحاس وقامط وبائع ابل وصرييف وبزاز وخياط، فنادى باعىل صوت: يامعرش التجار 
ان اسواقكم هذه حيرضها االيامن فشوبو ايامنكم بالصدقة وكفوا عن احللف، فان اهلل تبارك 

وتعاىل اليقدس من حلف باسمه كاذبا(( )33(.
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املبحث الثاني:
 السلوكيات واملظاهر املنهي عنها شرعًا يف األسواق 

يف عهد االمام علي )عليه السالم(

اأواًل : االحتكار : 
السالم  عليه  االمام  كان  والتي  األسواق  يف  اليومية  واملظاهر  السلوكيات  ومن 
يراقبها عن كثب : االحتكار : واالحتكار يعني حبس السلعة واالمتناع عن بيعها بقصد 
وسوء  والعرس،  وااللتواء،  الظلم)35(،  وهو  احلكر  من  مأخوذ  وهو  السعر)34(،  أغالء 
املعارشة)36(. واحتكار الطعام يعني احتباسه تربصًا وانتظارًا للغالء. وأصل االحتكار 

اجلمع واإلمساك )37(. واحلكرة اسم من االحتكار)38(.

أشياء هي  االحتكار يف سبعة  فيه  يتحقق  الذي  الطعام  االمامية  الشيعة  وقد حرص 
احلنطة والشعري والتمر والزبيب والزيت وامللح )39(، وقد ذكر الشيخ الكليني مخسة من 
هذه املواد لقول اإلمام عيل )عليه السالم( : )ليس احلكرة إال يف احلنطة والشعري والتمر 

والزبيب والسمن()40(.

وقد أوىل النهج االقتصادي اإلسالمي هذه املشكلة كغريها من املشاكل اهتاممه البالغ 
ووضع هلا االحتياطات الوقائية والعالجية كافة. ذلك ان غايته إصالح الفرد واملجتمع 

معًا.

حبس  كل  ان  يقصدون  يكونوا  مل  احلبس  هو  االحتكار  ان  الفقهاء  يقول  وحني 
الشيخ  نقل  لذلك  بالناس.  توفر رشوطه وهو اإلرضار  بد من  بل ال  احتكار حمرم  هو 
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الكليني)41( قول اإلمام عيل )عليه السالم( هبذا اخلصوص : )احلكرة ان يشرتي طعامًا 
ليس يف املرص غريه فيحتكره فان كان يف املرص طعام أو يباع غريه فال بأس ان يلتمس 
بسلعته الفضل(، وقال )عليه السالم( حني سئل عن حبس الزيت : )ان كان عند غريك 

فال بأس بإمساكه(.

ويرى الشيخ الكليني)42( ان االحتكار يف الطعام ال يتحقق إال إذا كانت هناك حاجة 
شديدة هلذا الطعام وأصنافه. أي شحتها أو نفاذها من السوق حيث ال يوجد منها يف 
 : قوله  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عن  روي  فقد  حمرمًا.  االحتكار  يصبح  وهنا  البلد، 
)احلكرة يف اخلصب أربعون يومًا ويف الشدة والبالء ثالثة أيام، فام زاد عىل األربعني يومًا 
يف اخلصب فصاحبه ملعون، وما زاد عىل ثالثة أيام يف العرسة فصاحبه ملعون(، ويف قول 
آخر له )عليه السالم( : )ان كان الطعام كثريًا يسع الناس فال بأس به وان كان قلياًل ال 

يسع الناس فانه يكره ان حيتكر الطعام ويرتك الناس ليس هلم طعام(.

احلسابات  دقة  نجد  السالم(  لإلمام عيل)عليه  السابقني  احلديثني  التدقيق يف  وعند 
العلمية واملوضوعية للفكر االقتصادي اإلسالمي الذي ال يقيد حركة األسواق وحرية 
التجار يف الترصف بام لدهيم من البضائع املطلوب تداوهلا يف األسواق بمجرد ان التاجر 
ترصف يف بضاعته وحجبها عن األنظار، فام دامت السلع معروضة يف األسواق من قبل 
جتار آخرين وأوضاع البلد يف حالة استقرار فال يوجد تأثري سلبي عىل السوق يف حالة 
حجبها، أما اذا كانت األوضاع يف حالة غري اعتيادية كأن تكون السلع شحيحة او يكون 
البلد يف ظروف استثنائية كظروف احلرب مثاًل فاالحتكار هنا جيب حماربته بكل الطرق 

التي رشعها اإلسالم حلامية املجتمع من جشع املستغلني.

وقد أشار االمام عيل ويف إطار املعاجلات التي ينبغي اختاذها ملواجهة اآلثار السلبية 
لالحتكار إىل الفكر االقتصادي الثاقب لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حني ذكر 
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ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(

أمر أحد املحتكرين ببيع سلعته بأي سعر يشاء وذلك عندما نفذ الطعام عىل عهده 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأتاه املسلمون وقالوا له : )يا رسول اهلل قد نفذ الطعام ومل 
ان  يا فالن   : قال  ثم  للناس، فحمد اهلل وأثنى عليه  ببيعه  يبق يشء إال عند فالن فمره 
املسلمني ذكروا ان الطعام قد نفد إال شيئًا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت وال حتبسه(
)43(، وعن االمام عيل )عليه السالم( انه قال : )ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( 

مر باملحتكرين فأمر بحكرهتم ان خترج اىل بطون االسواق وحيث تنظر االبصار اليها، 
فقيل لرسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم(  لو قَومت عليهم، فغضب رسول اهلل )صىل 
اىل  السعر  انام  عليهم؟!  اقوم  انا  وجهه،  يف  الغضب  عرف  حتى  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
الفكر االقتصادي لرسول اهلل  ان  اذا شاء()44(. وهذا يعني  اذا شاء وخيفضه  اهلل يرفعه 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يدعو إىل وفرة املواد الغذائية وبيعها مع غالء سعرها الن 
هذا أفضل بكثري من حبسها أو عدم وجودها وذلك لتجنب اآلثار السلبية السيئة الناجتة 
اجلوانب  عىل  التأثري  إىل  االقتصادي  اجلانب  تتعدى  قد  اآلثار  هذه  الن  االحتكار  من 
االجتامعية واألخالقية، بل وحتى السياسية أحيانًا. وقد يكون االحتكار يف أحيان كثرية 
سببًا من أسباب قلة فرص العمل وازدياد البطالة، الن حجب السلع عن التبادل يؤدي 

إىل قلة عمليات البيع والرشاء وحتريك األسواق.

واالحتكار حرمه الشارع وهنى عنه ملا فيه من اجلشع والطمع وسوء اخللق، والتضييق 
انه كتب لالشرت حني واله مرص  السالم(  )عليه  االمام عيل  فقد ورد عن  الناس،  عىل 
بخصوص االحتكار : ))... ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات اىل ان قال : واعلم 
يف  وحتكام  للمنافع،  واحتكارا  قبيحا،  وشحا  فاحشا،  ضيقا  منهم  كثري  يف  ان  ذلك  مع 
البياعات، وذلك باب مرضة للعامة، وعيب عىل الوالة، فأمنع االحتكار، فأن رسول اهلل 
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)صىل اهلل عليه واله وسلم( منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا، يف موازين عدل، واسعارا 
الجتحف بالفريقني البائع واملبتاع، فمن قارف حكرة بعد هنيك اياه، فنكل به وعاقبه من 
غري ارساف)45( ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين الحيلة هلم واملساكني واملحتاجني 
واهل البؤس والزمنى، فأن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا. واحفظ اهلل مااستحفضك من 
صفة فيهم، واجعل هلم قساًم من بيت مالك وقساًم من غالت صوايف االسالم يف كل بلد، 

فأن لالقىص فيها مثل الذي لالدنى...((.

وقال )عليه السالم( : )املحتكر حمروم نعمته(، وقال : )االحتكار شيمة الفجار(، 
وقال : )املحتكر بخيل جامع ملن اليشكره وقادم عىل من يعذره()46( وقال: )املحتكر 

اثم عاص()47(.

ومل يكتف )عليه السالم( باالقوال بل ترمجها اىل اجراءات وافعال فقد نقل عنه انه مر 
بشط الفرات فأذا كدس الطعام لرجل من التجار حبسه ليغيل به، فأمر به فأحرق. ونقل 
عنه )عليه السالم( انه كتب اىل رفاعه : انه عن احلكره، فمن ركب النهي فأوجعه، ثم 

عاقبه بأظهار مااحتكر)49(. 

ثانيًا : الربا 
فهو  فَعظَم  عليه  كان  ما  عىل  زاد  إذا   : اليشء  وربا  الزيادة)50(،   : اللغة  يف  الربا 
يف  ولزيادهتا  الرتفاعها  للرابية  قيل  وإنام  يعطي.  مما  أكثر  يأخذ  أي  ربوًا)51(.  يربو 
أيضًا  الربا  ويعني  حوهلا)52(.  مما  األرض  من  استوى  ما  عىل  واإلرشاف  العظم 

الفاحشة)53(. الفائدة 

بال  اآلخر  عىل  املتجانسني  املالني  أحد  فضل   : الربا  يعني  االصطالح  ويف 
أو كثرت  املال قلت  الزيادة عىل رأس  أيضًا  العاقدين. ويعني  عوض، رشط ألحد 
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خمصوصة)54(. أشياء  يف 

والربا يف اجلاهلية هو ان يكون عىل الرجل دين لرجل، فيحل الدين فيقول له صاحب 
الدين : تقيض أو تريب، فأن أخره زاد عليه وأخره )55(.

والربا حمرم يف مجيع األديان الساموية، وحمظور يف اليهودية، واملسيحية، واإلسالم.

وقد حارب اإلسالم الربا وتشدد بشكل حازم مع املرابني، الن الكسب عن طريقه 

خروج عىل األساس الرشعي لالكتساب. قال تعاىل يف كتابه العزيز : ﴿َيْمَحُق الّل الّْرَِبا 

ثِيٍم ﴾)56( أي يذهب بربكته وهيلك املال الذي 
َ
َوُيْرِب الّصَدقَاِت َوالّل اَل ُيِّب ُكّ َكّفاٍر أ

دخل فيه، )ويريب الصدقات( أي يضاعف ثواهبا ويبارك فيها ويزيد املال الذي أخرجت 
منه الصدقة ويربيها كام يريب أحدكم مهره،  )واهلل ال حيب كل كفار أثيم( فالكفار عظيم 

الكفران واألثيم عظيم اإلثم)57(.

وقد حرص االمام عيل )عليه السالم( عىل ذكر األحاديث التي حتث الناس عىل عدم 

التعامل بالربا يف احلياة اليومية واالبتعاد عنه، فقد أكد ان رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( يف توصياته

 للناس كان ينهاهم عن التعامل بالربا بعّده سلوكية سيئة ترض بالفرد واملجتمع. ففي 
باع واشرتى فليحفظ مخس خصال  : )من  حديث له )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال 
وإال فال يشرتين وال يبيعن الربا واحللف وكتامن العيب واحلمد إذا باع والذم إذا اشرتى( 
)58(. ويف باب التشديد يف حرمة أكل الربا لعن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

آكل الربا ومؤكله.

أهل  خماطبًا  ويقول  الكوفة،  أسواق  يف  يتجول  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وكان 
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باحللم  وتزينوا  املبتاعني  من  واقرتبوا  بالسهولة،  وتربكوا  االستخارة  )قدموا   : السوق 
اليمني وجانبوا الكذب وجتافوا عن الظلم وأنصفوا املظلومني وال تقربوا  وتناهوا عن 
الضوابط  للناس  ليوضح  الكوفة  أسواق  مجيع  يف  السالم(  )عليه  فيطوف  الربا()59(. 
األخالقية التي يفرضها الرشع عىل املسلم يف تعامالت السوق اليومية، ومنها االبتعاد 

عن الربا.

ولكي يعزز االمام عيل )عليه السالم( حماربة النهج االقتصادي اإلسالمي لظاهرة 
الربا يف املجتمع، ويوضح أيضًا عدم ابتعاد هذا النهج عن اجلانب التعبدي واألخالقي. 
ينقل لنا قول أمري املؤمنني )عليه السالم( عىل املنرب خماطبًا التجار : )يا معرش التجار الفقه 
دبيب  من  أخفى  األمة  هذه  يف  للربا  واهلل  املتجر،  ثم  الفقه  املتجر،  ثم  الفقه  املتجر،  ثم 
النار إال من أخذ  التاجر فاجر والفاجر يف  النمل عىل الصفا، شوبوا إيامنكم بالصدق، 

احلق وأعطى احلق()60(.

وقد كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( شديدًا يف الرتهيب والتحذير من 
خماطر التعامل بالربا. فقد روي عنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم( انه قال : )لدرهم ربا 
أشد عند اهلل – تعاىل – من ست وثالثني زنية يف اخلطيئة()61(، ويف قول آخر له )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( : )الربا سبعون بابًا أيرسها ان ينكح الرجل أمه( )62(. وهلذا عد اإلمام 

عيل )عليه السالم( )كسب الربا أخبث املكاسب()63(.

االآثار ال�سلبية للتعامل بالربا 
ان املجتمع املكي الذي ولد فيه اإلسالم كان مركزًا للتجارة الرأساملية، فسكان مكة 
تنمية  بفائدة، وهيدفون من وراء ذلك إىل  بالتجارة وبالقرض  كانوا يستثمرون أمواهلم 
يقابله أي عمل أو خماطرة، ويف  ان  الفائدة ثمن جييء دون  رؤوس أمواهلم)64(. فسعر 
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هذا التعامل خروج بالنقود عن وظيفتها األصلية مما يستتبع أرضارًا اقتصادية واجتامعية 
ثراًء، يف حني  يزدادون  الربوي كان األغنياء  املال واالستثامر  تعاظم  جسيمة)65(. ومع 
ان املعدمون والفقراء من أحرار القبيلة يزدادون ضنكًا وفقرًا، وتتوضح معامل التفاوت 
غري  طبقتني  إىل  املكي  املجتمع  فيها  انقسم  درجة  إىل  االجتامعي  والتاميز  االقتصادي 
متناسبتي العدد والعدة مها طبقة التجار واملرابني وطبقة الفقراء واملستضعفني واألرقاء 

.)66(

هذا  يفضح  وان  املعامالت  من  الوضع  هذا  يف  اإلسالم  يتدخل  ان  طبيعيًا  وكان 
عن  االبتعاد  إىل  هبم  ويؤدي  الناس  بني  والرمحة  املودة  صالت  يقطع  الذي  االستغالل 

عمل اخلري.

وقد اشار االمام عيل )عليه السالم( يف حتذيراته عن التعامل بالربا اىل امر مهم جدا 
جتسد بقوله )عليه السالم( : )إنام حرم اهلل عز وجل الربا لكيال يمتنع الناس من اصطناع 
املعروف()67(، فإباحة الربا واختاذ النقود متجرًا جيعل معظم رأس املال يف أكثر األحيان 
املثمرة، وذلك ال  النافعة  الشؤون  يتقلب يف  ان  مدخرًا ومرتكزًا يف موضع واحد دون 
النقود  فيحول دون جريان  السوق  الربا يف  ارتفاع سعر  يرجو  الرأساميل  إال الن  ليشء 
إىل جتارة البالد وصناعتها وزراعتها وال يسمح له باجلريان إال إذا وافق ذلك مصلحته 

الشخصية )68(. 

ان يكون شديدًا يف  االقتصادي اإلسالمي  النهج  بالربا دفعت  التعامل  ان خطورة 
التحذير من خماطر هذه اآلفة الكبرية واملرضة باملجتمع يف حالة االستمرار هبا أو تعاطيها. 
فقد شمل الرتهيب والتحذير كل من كان وسيلة يسهل ترويج هذه املعاملة، ومل يقترص 
الربا ومؤكله  )آكل   : قال  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  فعن  فقط.  املرايب  الرتهيب عىل 

وكاتبه وشاهديه فيه سواء( )69(.
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ومن اآلثار السلبية األخرى للربا هو إضعافه لروح التعاون بني الناس، وكثريًا ما 
قايس  هناًم،  جشعًا  يكون  ان  املرايب  عادة  من  الن  األفراد،  بني  العداوة  نشوء  إىل  يؤدي 
القلب، غليظ الطبع، ال يتورع ان يسفك دم َمِدينِه الفقري إذا اقتىض األمر، ومهام رأى من 
فقر مدينه وحاجته فان ذلك ال يعنيه يف يشء إنام الذي يعنيه بالدرجة األوىل ان يضيف 

إىل درامهه درمهًا، ولو مات الفقري جوعًا ومهًا.

أما من الناحية االجتامعية فانه يؤدي إىل خلق طبقة مرتفة ال تعمل شيئًا، كام يؤدي 
تنمو عىل  الطفيلية  كالنباتات  فتكون  مبذول،  أيدهيا دون جهد  األموال يف  إىل تضخيم 

حساب غريها.

عن  واالبتعاد  الكسل  عىل  به  املتعاملني  تشجيع  عوامل  من  مهاًم  عاماًل  الربا  ويعد 
العمل. ويف هذا اإلطار قال اإلمام الصادق )عليه السالم( : )عدو العمل الكسل()70(. 
واإلسالم يمجد العمل ويكرم العاملني، وجيعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب، وقد 
)إياك   : السالم(  الصادق )عليه  )71(يف هذا األمر إىل قول اإلمام  الكليني  الشيخ  أشار 
والكسل والضجر فأهنام يمنعناك من حظك من الدنيا واآلخرة(. كام يؤدي الربا أيضًا 
إىل ضعف الشعور الديني يف نفس الفرد املسلم عندما يرى ان ما يطبق يف األرض غري 

ما ينزل من السامء.

أموال  يسلبون  الذين  املرابني  وعىل  الربا  عىل  شعواء  حربًا  اإلسالم  أعلنها  وهكذا 
الناس ويأكلوهنا ظلاًم وعدوانًا.ويستغلون ضعف الفقراء وحاجتهم إىل املال.

قال  احلق.  لطريق  العائدين  التائبني  أبدًا يف طريق  يقف  فاإلسالم ال  هذا  ومع كل 

ّيَها اّلِيَن آَمُنواْ اّتُقواْ الّل َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن الّرَِبا إِن ُكنُتم ّمْؤِمنَِي. فَإِن 
َ
تعاىل : ﴿يَا أ

ْمَوالُِكْم اَل َتْظلُِموَن 
َ
َذنُواْ ِبَرٍْب ّمَِن الّلِ َورَُسوِلِ ِإَون تُبُْتْم فَلَُكْم ُرُؤوُس أ

ْ
لّْم َتْفَعلُواْ فَأ
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إِن  ّلُكْم  َخرْيٌ  تََصّدقُواْ  ن 
َ
َوأ ٍة  َميَْسَ إَِل  َفَنِظَرةٌ  ٍة  ُعْسَ ُذو  َكَن  ِإَون  ُتْظلَُموَن.  َواَل 

َتْعلَُموَن ﴾)72(، وهذا يعني ان اإلسالم جاء باحلكم القاطع يف حتريم الربا وهو  ُكنُتْم 
حماربة من كان مرصًا عىل التعاطي به. أما يف حالة التوبة والرجوع إىل طريق اهلداية فلكم 

رؤوس أموالكم. أي إبطال الزيادة وجعل أصل املال ملكًا لذويه )73(.

ومن نافلة القول ان نبني هنا ان بعض الكتاب العرب املعارصين وبعض املسترشقني 
الرخاء  مفتاح  هو  الربا  ان  يؤكدون  احلنيف  اإلسالمي  الدين  عىل  املتحاملني  من 

االقتصادي، ولذا فاضت كتاباهتم بالقول ان اإلسالم بتحريمه للربا جعل 

الربا  منـع  وان  واليهود،  املسيحيني  أيدي  يف  حكرة  اإلسالمي  العامل  يف  املال  جتارة 
يعد عاماًل من عوامل عرقلة نمو الصريفة واالئتامن، وان اإلسالم بتحريم الربا بدائي 

ومتخلف يمنع تابعيه من سلوك الطريق إىل الرخاء االقتصادي.

يقول رودنسون)74( : ان الدليل عىل ان حتريم الربا مل يؤِد إىل كثري من اآلثار العملية، 
الكثري من اجلهد الكتشاف أساليب يدورون هبا من حول  هو ان فقهاء الرشيعة بذلوا 
التحريم النظري، أساليب عرفت يف العربية باسم ))احِلَيْل((. وذكر رودنسون عىل سبيل 
املثال واحدة من هذه احليل هي : )أبيع هذا الكتاب الذي أمامي بمئة وعرشين قرشًا عىل 
ان يدفعها يل بعد سنة، ثم أشرتيه منه عىل الفور بمئة قرش أدفعها له نقدًا. وإذ ذاك ال 

أكون قد أقرضت بفائدة بل أكون بعت واشرتيت !(.

صورة  لتشويه  الفقهاء  إىل  وينسبوهنا  املبتذلة  احليل  هذه  يقتبسون  هؤالء  ان  ويبدو 
اإلسالم، نعم ان هذه القصص موجودة يف الكتب العربية ولكنها ليس بالصورة التي 
مل  التي  الظريفة  واحلكايات  بالقصص  مليئة  مثاًل  اجلاحظ)75(  فكتب  هؤالء،  يصورها 
يقصد هبا اإلساءة للفقه اإلسالمي، وإنام هي قصص حتدث يف كل زمان ومكان، استطاع 
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اجلاحظ من خالهلا ان يتحف املكتبة العربية باملزيد من املؤلفات األدبية الثمينة. كام ان 
هذه احليل لو حصلت فعاًل وهي عىل األرجح حاصلة عىل مر العصور فأهنا ال متثل إال 

فئة قليلة ال حتسب عىل اإلسالم وأهله.

ومن اجلدير بالذكر ان اإلسالم مل يكن أول من حارب الربا،فقد وجد يف املجتمعات 
أرسطو  هؤالء  ومن  به،  يتعامل  من  عىل  وشنعوا  الربا  بتحريم  نادوا  فالسفة  القديمة 
الربا النه طريق غري طبيعي وغري معقول  بتحريم  نادى  فقد  الشهري.  اليونان  فيلسوف 
الستثامر األموال وقال : )األرض يمكن ان خترج نباتًا والدابة يمكن ان تلد دابة مثلها، 
خلقته  لقد  آخر.  دينار  أو  آخر  درمهًا  الدينار  أو  الدرهم،  يلد  ان  يتصور  كيف  ولكن 

الطبيعة عقياًم، وجيب ان يبقى كذلك( )76(.
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ثالثا : احللف يف ال�سراء والبيع 
ومن الظواهر السيئة التي هنى عنها النهج االقتصادي اإلسالمي ظاهرة احللف يف 

الرشاء والبيع.

فقد كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول : )إياكم واحللف فانه ينفق السلعة ويمحق 
الربكة()77(، ويف قول آخر له : )يا معرش السامرسة اقلوا األيامن فأهنا منفقة للسلعة ممحقة 

للربكة()78(.

الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم( واألئمة األطهار  نستشف مما تقدم ان وصايا 
النهج  وتعاليم  بضوابط  لاللتزام  املسلم  اإلنسان  عىل  التشديد  يف  السالم(  )عليهم 
االقتصادي اإلسالمي، انام تعود باملنفعة عىل مجيع املسلمني ويف مجيع املجاالت الدينية 
منها واألخالقية واالجتامعية إضافة إىل جانبها االقتصادي الكبري الواضح للعيان، فلو 
الفكر  حسابات  دقة  لوجدنا  العملية  الناحية  من  وتطبيقها  األحاديث  معنى  يف  دققنا 
االقتصادي اإلسالمي. فالغش والتدليس واالحتكار والربا كلها عوامل تؤدي إىل شحة 
السلع عن السوق، وتقليل فرص العمل يف املجتمع إضافة إىل العوامل السلبية األخرى 
املرضة بالناس وهذا يعني ان االلتزام بتعاليم اإلسالم واالبتعاد عن الطرق غري املرشوعة 

يف تعامالت األسواق اليومية انام تعود بالفائدة االقتصادية الكبرية للمجتمع.  
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قائمة املصادر واملراجع 

اوالً : القران الكريم

ثانيًا : املصادر االولية :

- ابن االثري، ابو احلسن عز الدين بن ايب الكرم بن عبد الكريم الشيباين )ت630هـ / 
1232م(

1-الكامل يف التاريخ، )دار صادر، بريوت، د.ت(

- اجلاحظ، ابو عثامن عمرو بن بحر )ت 255هـ / 869 م(

هـ/   1408 بريوت،  اهلالل،  ومكتبة  )دار  الستار،  عبد  عباس   : حتقيق  البخالء،   -2
1988م(.

- ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلرضي )ت 808 هـ / 1404م(

3- املقدمة، )دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1428هـ/ 2007م(. 

ابن خياط، ابو عمر خليفة بن خياط العصفري )ت 240هـ/ 854 م(

4- طبقات خليفة، حتقيق : سهيل زكار، )دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
1414 هـ/ 1993م( 

- الزخمرشي، جار اهلل حممد بن عمر )ت 538 هـ / 1144 م(

5- الفائق يف غريب احلديث، ط1، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1417 هـ / 1996 
م(
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- الرازي، حممد بن ايب بكر بن عبد القادر )ت 721 هـ / 1320 م(

بريوت،  العلمية،  الكتب  )دار  ط1،  الدين،  شمس  امحد   : حتقيق  الصحاح،  خمتار   -6
1415 هـ/ 1994 م(. 

- سبط ابن اجلوزي، ابو املظفر شمس الدين بن فرغيل )ت 654 هـ / 1256 م(

7- تذكرة اخلواص، )مطبعة مرص، قم، 1427 هـ/ 2006م( 

- ابن سعد، حممد بن سعد بن منبع الزهري البرصي، )ت 230 هـ / 845 م(

8- الطبقات الكربى، )دار صادر، بريوت، د.ت( 

الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )ت381 هـ/ 991 م(

االسالمي  النرش  )مؤسسة  ط1،  غفاري،  اكرب  عيل   : حتقيق  الفقيه،  حيرضه  ال  من   -9
جلامعة املدرسني، قم، د.ت(

- الطربي، ابو جعفر حممد بن جرير )ت 310 هـ/ 922م( 

10- تاريخ االمم وامللوك، ط4، )مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 1403 هـ/ 
1983 م( 

11- جامع البيان عن تأويل القرآن، حتقيق : خليل امليس، )دار الفكر للطباعة والنرش 
والتوزيع، 1415 هـ / 1995 م(.

- الفريوز آبادي، حمب الدين حممد بن يعقوب )ت 817 هـ/ 1415 م( 

الرتاث  احياء  املرعشيل، ط2، )دار  الرمحن  املحيط، حتقيق : حممد عبد  القاموس   -12
العريب، بريوت، 1424 هـ / 2003 م(.
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- القايض النعامن، ابو حنيفة بن حممد بن منصور التميمي املغريب )ت 363 هـ/ 973م(

13- دعائم االسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واالحكام عند اهل بيت الرسول 
املعارف،  )دار  ط1،  فييض،  اصغر  عيل   بن  آصف   : حتقيق  السالم،  افضل  عليه 

القاهرة، 1383 هـ / 1963 م(. 

- القرطبي، ابو عبداهلل حممد بن امحد االنصاري )ت 671 هـ/ 1273 م( 

هـ/   1405 بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء  )دار  ط2،  القرآن،  الحكام  اجلامع   -14
1985 م(.

- الكليني، ابو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق )ت 329 هـ / 941 م(

15- الكايف، حتقيق : عيل اكرب الغفاري،، ط3، )مطبعة حيدري، طهران، 1388 هـ/ 
1978 م(.

- املتقي اهلندي، عالء الدين عيل بن حسام )ت 975 هـ/ 1567م( 

)مؤسسة  حياين،  بكري  الشيخ   : حتقيق  واالفعال،  االقوال  سنن  يف  العامل  كنز   -16
الرسالة، بريوت، 1409 هـ / 1989 م(

- املسعودي، ابو احلسن بن عيل بن احلسني بن عيل )ت345 هـ / 956 م(

للطباعة  االنصاري  رشيف  ابناء  )رشكة  ط1،  اجلواهر،  ومعادن  الذهب  مروج   -17
والنرش والتوزيع، بريوت، 1428 هـ/ 2007م(

- املريزا نوري، حسني الطربيس )ت1320هـ/ 1903م(

السالم(  )عليهم  البيت  ال  )مؤسسة  ط1،  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  18-مسرتك 
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ألحياء الرتاث، بريوت، 1408هـ /1987م(.

- اهلمذاين، احلسن بن امحد بن يعقوب )ت334هـ/945م(

الثقافية  الشؤون  )دار  االكوع،  عيل  بن  حممد   : حتقيق  العرب،  جزيرة  19-صفة 
العامة،بغداد، 1409هـ/ 1989م(.

- أبن هشام عبد امللك احلمريي )ت218هـ/833م(

القاهرة،  املدين  اجلميد،ط1،)مطبعة  عبد  الدين  حميي   : حتقيق  النبوية،  20-السرية 
1383هـ/1963م(.

21- تاريخ اليعقويب، )دار صادر، بريوت،د.ت(.

- اليعقويب، امحد بن ايب يعقوب بن واضح الكاتب )ت 292هـ/918م(

ثالثا : املراجع احلديثة 

1- االفغاين، سعيد

هـ /  بريوت، 1413  العربية،  االفاق  )دار  اجلاهلية واالسالم،  العرب يف  اسواق   -2
1993 م(.

3- امني، امحد

4- فجر االسالم، ط1، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1425 هـ/ 2004م(.

5- دلو، برهان الدين 

6- جزيرة العرب قبل االسالم التاريخ االقتصادي – االجتامعي- السيايس، ط2، )دار 
الفارايب، بريوت، 1425 هـ/ 2004م(.
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7- الدوري، عبد العزيز 

بريوت،  العربية،  الوحدة  دراسات  )مركز  ط1،  االسالم،  صدر  تاريخ  يف  مقدمة   -8
1425 هـ/ 2005 م(

الرابع اهلجري، ط4، )مركز دراسات الوحدة  القرن  9- تاريخ الطرق االقتصادي يف 
العربية، بريوت، 1419هـ/ 1999م(.

10- رودنسون، مكسيم

11- االسالم والرأساملية، تقريب : نزيه احلكيم، ط4، )دار الطليعة للطباعة والنرش، 
بريوت، 1402هـ / 1982م(.

12- شمس الدين، الشيخ حممد مهدي

النفسية، حتقيق: سامي  واثارها  االجتامعية  السالم( ظروفها  )عليه  احلسني  ثورة   -13
الغريري الغراوي، )مؤسسة دار الكتاب االسالمي، قم، د.ت(

14- القبانجي، حسن

15- مسند االمام عيل )عليه السالم(، ط1، )مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 
1421 هـ/ 2000م(.

16- الكبيس، محدان عبد املجيد 

العاين،  )مطبعة  ط1،  وااليالمي،  االقتصادي  املذهب  يف  االقتصادية  احلاجات   -17
بغداد، 1407 هـ / 1987م(.



التنمية االقتصادية
 يف فكر امري املوؤمنني علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم(

دراسة يف ضوء عهده لعامله على مصر مالك االشرت رضوان اهلل عليه

اأ. د. زمان عبيد ونا�ص
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))وإن افضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد((

أمري املؤمنني علي عليه السالم
عىل الرغم من ان لفظ التنمية ومصطلحاهتا مفهوم معارص، إال ان السري عىل خطاها 
عمليا مل يكن غائبا يف عرص النبوة، الن النبي وعيل بن ايب طالب عليهم افضل الصالة 
والسالم كانوا ينهجون بمقتىض امر احلكم املطلق، اهلل عز وجل، فالنظرية االقتصادية 
االسالمية متكاملة بكل جوانبها، ومنها التنموية، وان مل تسمها بألفاظها، فلم تشأ هذه 
القاعدة االقتصادية أو النظرية ان جتعل االنسان يعيش عبثا، من غري قوانني حتكم ديمومة 
استمرار نوعه، التي من اهم رشائطها : حفظ امنه، وتامني معاشه، وتطور نوعه، وكامل 
العقل  فيها  ويعمل   – سبحانه  خالقه   - املطلق  العقل  يرتكه  ان  وكيف  وصحته،  عقله 
الناقص – البرش – لذا فان هذا ال يعني ان الفكر االقتصادي االسالمي ال يعي مدلوالته 
معدالت  زيادة  اىل  تؤدي  اقتصادية  أو سياسات  تدابري  اختاذ جمموعة  تعني  كانت  التي 
واستغالل  العمل  قوة   – الذاتية  قواه  عىل  باالعتامد  االسالمي  املجتمع  القتصاد  النمو 
املوارد االولية االمثل – لديمومة استمرار التنمية والنمو وتوازنه حتقيقا حلاجات املجتمع 
املادية، وصوال اىل اكرب قدر ممكن من العدالة االجتامعية، وإن االلفاظ الدالة عىل هذا 
املفهوم، كانت تطلق بمصطلحات مغايرة بلفظها لكنها مشاهبة لفلسفة املعنى والتطبيق، 

مثل االعامر، والغراس، والنامء، واملنافع، واالحياء.)1( 

قَاَل  ِإَوذْ   ﴿ : تعاىل  فقال  العملية،  تلك  االنسان حمور  قد جعل  النظام  ذلك  ان  ثم 

رِْض َخلِيَفًة ﴾)2( وان اختلفت التفاسري واآلراء يف 
َ
اأْل إِّنِ َجاِعٌل ِف  لِلَْمَلئَِكةِ  َرّبَك 

مقصد القران الكريم من لفظ خليفة، هل هو املعنى العام املطلق ام اخلاص الذي يراد 
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به معرش االنبياء واالولياء، فكل ذلك مرجعه ان االنسان هو حمور االستخالف، قال 

نَْساِن إاِّل َما َسَعٰ ﴾)3(، وهؤالء من تقع عىل عاتقهم مسؤولية  ْن لَيَْس لِْلِ
َ
تعاىل : ﴿ َوأ

السعي لوضع السياسات واالدوات للظواهر االقتصادية املختلفة للنهوض بواقع االمة 
أو املجتمع، سيام واننا نتحدث عن وصيٍة لويل من اولياء اهلل سبحانه، كتبها الحد عامله 
يضع فيها قواعد تنموية غاية يف الدقة واالمهية االقتصادية التي كانت ملحة آنذاك، بل 
جيوز لنا القول - بعد البحث فيها – يمكن ان تكون دستور اسايس للعاملني يف وضع 
رؤى تطور االنظمة االقتصادية املوصلة اىل رقي املجتمعات ورفاهها املعييش، الن ما 
فيها من افكار تنموية حياكي وبصورة اعمق احدث النظريات املوضوعة اليوم عن الية 

النهوض االقتصادي وديمومة نموه.

- علي بن ابي طالب عليه ال�سالم منهجا للنبوة :
العمل  عىل  احلث  جمرد  هي  البعض  يتصورها  قد  الغور،  بعيدة  التنمية  سياسة  ان 
العملية  ومدلوالهتا  ذلك،  من  اعمق  هي  حاهلا  واقع  يف  لكن  التغيري،  حلدوث  واتقانه 
يمكن  ما  بأروع  طبقتها  االسالم  دولة  وان  موجودة،  االسالمي  االقتصادي  الفكر  يف 
ان حتققه من حركة هنضوية اقتصادية زمن النبي صىل اهلل عليه واله، حتى حيدونا االمر 
للقول : اهنا مفخرة انسانية، فهي انموذج يمكن تطبيق فلسفتها يف كل زمان ومكان لبناء 
اقتصاد مزدهر، مع علمنا بالفارق الزمني الذي نحن نتحدث فيه، لكن اذا ما اختذنا دليل 
او دليلني عىل قولنا نجده نافع لبيان احلجة وايصال الفكرة، والربهنة عىل ان خطط النبي 
منهاجها يف وقت  العمل وفق  يمكن  متكاملة  التنموية هي مدرسة  واله  اهلل عليه  صىل 

نشاء.
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ومن هذه الشواهد التي اخرتناها كيفام اتفق – الن الشواهد يف عهد النبي صىل اهلل 
عليه واله كثرية جدا – وثيقة املدينة)4(، فلم نأيت تأويال يف حدثها أو نحملها ما ال تطيق، 
وللناقد اخلبري ان جيد صحة ما ندعيه فيها، فالوثيقة هذه مل تعن فقط يف وضع الية الكم 
بينهم  التكافل  البعض وقيام  ببعضهم  الناس  او سياستها ورسم صلة  املدينة  الناس يف 
حسب، يل هي اعمق يف دالئلها من ذاك، فمنظور احلكم ملن آمن باهلل وحده ال رشيك 
الدين،  امور  الدنيا وتنظيم  املعني االول بسياسة  النبي صىل اهلل عليه واله، وهو  بيد  له 
وهو املرجع الوحيد هلم يف بيان امر اهلل جل عاله، وهذا ال حيتاج اىل توثيق، وإن قلنا: ان 
هناك من ال يؤمن بالنبوة يف املدينة، مثل اليهود او حتى املنافقني، لكن هذا امر حمسوم 
ال جدال فيه، إذن السؤال » ما املغزى من وراء ذلك ؟ واجلواب هو ان الدافع من بناء 
نظام عام حيكم املدينة عاصمة الدولة املرتقبة هيدف بأصله اىل اقامة تنمية حقيقة شاملة، 
اذ من دوهنا ال يمكن ان تكون دولة، فال امة من غري جمتمع متامسك وال دولة من غري 
ارض مصانة معروفة حدودها، وكل هذا يبنى بعنرص املواطنة وبناء النفس عىل الوالء 
النبي  فأقام  االقتصادية،  ومنها  التنمية  بواكري  تكون  ذا  ومن  والدين،  واالمة  للوطن 
صىل اهلل عليه واله جمتمع متامسك موحد، فبدل ان يقيم افراد االمة والءاهتم للعشرية 
والقبيلة اقامها للمجتمع، ثم عرفهم ان املجتمع ال يمكن ان يقوم اال اذا كانت له ارض 
يعمرها، وهبذا بنى صىل اهلل عليه واله عنرص املواطنة، والصق الفرد بالوطن، ليقيم بعد 
ذلك الركن الثالث )الدولة( التي حكمها بحكم اهلل عز وجل وفق ايديولوجية رشحها 
فيه  يسري  بقانون  حمكوم  املجتمع  وذاك  الدولة  هذه  فصارت  واضحة،  الكريم  القران 
لتنظيم شؤون حياته وتطورها ورفاهية العيش يف حياة آمنة، وهذه من اهم انامط التنمية 
واعظمها، الن التنمية االقتصادية تبدأ أوال بالفرد واملجتمع - العامل البرشي – وهذا 

براي علامء االقتصاد املعارصين)5(.
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واملجتمع  الدولة  روح  متثل  مدروسة  ايديولوجية  وفق  اقتصادية  سياسة  وضع  ثم 
االسالمي، وبعد جلأ اىل النهوض املعريف واالمني واملستوى املعايش لالمة، وبنى فرضية 
املساواة والعدالة بني افراد االمة، وكان هذا مغزى الوثيقة املدنية التي تضاف اىل اهدافها 

املشهورة.

لليهود  االرض  ترك  منها،  عنوة  فتح  الذي  اجلزء  ففي  خيرب)6(:  فتح  الثاين  واملثال 
حتى يقوموا بواجب االرض وابقى املسلمني خارج حدود العمل املبارش هبا، مقابل ان 
هلم خراجها عىل القسمة بينهم واليهود، وقد علل بعضهم ان سبب ابعاد املسلمني عن 
الرضب يف االرض هو لدواعي احلاجة املاسة للمقاتلة من جهة وان املسلمني ليسوا اهل 
دراية بمزاولة الزراعة من جهة اخرى، لكن االمر ال يتعلق هبذا الراي ابدا، فمن باب 
تطلبتها  او حرف  مهن  يزاول  كان  وان  احلاجة  عند  بواجبه  مؤمن مكلف  فكل  اجلهاد 
رضوريات احلياة، فالتخلف عن اجلهاد بفتوى النبي صىل اهلل عليه واله ادخله بإشكال 
رشعي، لذا العمل مل يكن عائق ابدا امام جهاد املسلمني، واالدلة هي كثرية، فضال عن 
دعوته صىل اهلل عليه واله للمسلمني برضورة مزاولة االعامل بمختلف اشكاهلا حتقيقا 
للتكامل االقتصادي يف الدينة، ثم امل يكن اهل املدينة اهل زرع وحرث حتى انه صىل 
اهلل عليه واله جعل الوزن وزن مكة والكيل كيل املدينة الهنم اهل زرع وهم اخرب الناس 

به.)7( 

لكن مرد ذلك انه صىل اهلل عليه واله كان يصبوا اىل متتني اقتصاده وتطويره بام حيقق 
انفسهم  اليهود  ذلك  بام يف  دولته،  لكل سكان  العيش  الفعلية وحتسني مستوى  التنمية 
احلايل،  املجتمع يف مفهومنا  الفرد يف  اي معاجلة متوسط مستوى دخل   – اهل خيرب   –
ضمن  خيرب  فدخول  الفتح،  قبل  سائدا  كان  عام  تصاعدية  مذكورة  بنسب  وارتفاعه 
معادلة ارض الدولة حقق امرين ؟ االول : هو دخول اصل نامء جديد، اي مورد اويل 
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يساعد عىل قيام نشاط اقتصادي مستمر حمقق لقيم انتاجية نافعة لالمة واملجتمع، تزيد 
من طاقاهتا االنتاجية، التي تنعكس بدورها عىل حتسني مستوى الدخل يف املدينة أو عىل 
اقل تقدير توفري مستلزمات احلياة الرئيسة -  الغذاء – وان هذه القيم املنفعية، هي التي 
 : ثانيا  املنورة،  املدينة  اي مسلمي  السكان،  نسبة  مع  باملقارنة  االنتاج  الزيادة يف  تشكل 
دخول قوة برشية عاملة اىل حدود الدولة، بمعنى والدة قوة عمل منتجة صانعة للقيم 
قوة  ناتج  يف  االسالمية  الدولة  شاركتهم  الذين  اليهود  هؤالء  وهم  واملنافع،  االنتاجية 
عملهم مناصفًة لقاء بقائهم عاملني يف ارض الدولة، واملناصفة يف انتاج ارض خيرب من 
اقتصادية  املدينة، الذي حقق فعليا تنمية  املتحقق لسكان  الفائض  اليهود هو  قوة عمل 
اسهم بشكل كبري يف تطوير اقتصاد دولة املدينة وتدفع فيام بعد بحركة السوق وتنشيط 

الصنائع املختلفة فيه.

الذمة  اهل  بيد  ابقاها  انه  إال  املسلمني،  الفتح من يفء  بعد  ان االرض صارت  وبام 
ليستحصل عىل نافع ناجتهم، ثم لتكون سبب يف معاشهم فال جيوز تركهم بعد ان صاروا 
يف ذمة االسالم من غري مأوى يأوهيم أو سبب يعيلهم، هذا اىل جانب الرمحة يف مفهوم 
البرش من غري  ترك مجع كثيف من  لِْلَعامَلنَِي ﴾)8(، وان  َرمْحًَة  إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  َوَما  النبوة ﴿ 
البطالة  تعيل مجوع  ان  هلا  فكيف  الدولة،  كاهل  الرزق سيثقل  الكسب وطلب  اسباب 
اىل  املساقة  اجلديد  الفاعلة  البرشية  القوة  نافعة،  عاملة  قوة  وهم  العمل  عن  والعاطلني 

الدولة.

باختصار كان هذا البناء البرشي والتغيري احلقيقي يف االنظمة االقتصادية التي اتبعها 
النبي صىل اهلل عليه واله عىل قاعدة لأليديولوجية االسالمية التي فرضها اهلل سبحانه يف 
حمكم كتابه الكريم - مع حتقيق عدالة اجتامعية – هي التي حسنت جودة االنتاج وزادة 
ابتداًء من  النبوة،  االفراد بشكل ملحوظ عرص  املنفعية، ورفعت مستويات دخل  قيمه 
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متكامل  اقتصاد  بناء  نحو  السري  اىل  وصوال  الغذاء-   – امللحة  احلياة  مستلزمات  توفري 
بانت فيه بواكري النهوض واالنتعاش هناية مدة حياته الرشيفة، التي رافقتها تنمية صحية 
ومعرفية ملموسة بني افراد االمة، فكانت دوافع االستدامة يف التنمية موجودة، ولو ُقدر 
لألمور ان تسري وفق نصاهبا لكان وضع دولة االسالم عىل هنجه السليم قد مىض حتى 

يومنا.

السالم، واعيا مدركا لكل جزئياته،  املنهل رشب عيل بن ايب طالب عليه  ومن هذا 
فعمل عىل هنجه ومل يغري قيد انملة، ومصداق قولنا كم النصوص الواردة عنه قوال او فعال 
بني طي الكتب، ولوال اننا معنيون فقط بوصيته لعامله عىل مرص مالك االشرت ريض اهلل 
عنه لقيدنا منها ما يظهر انامط اوامره وافعاله يف السري بالبالد نحو التنمية االقتصادية، يف كل 
بقعة من االرض دانت لسلطان حكمه ونفاذ رأيه وأمره، لكن قبل ان نميض قدما يف فرضية 
بحثنا التي هي التنمية االقتصادية يف فكر عيل بن ايب طالب عليه السالم دراسة يف نصوص 
وصيته وعهده التي هي بمثابة دستور حكم اعطاها لعامله مالك وأمره االخذ هبا، نجد من 
الواجب واملفيد ان نتعرض ملفهوم التنمية االقتصادية وفلسفتها إمجاال، ليتمكن القارئ او 
الباحث من فهم ما نكتبه وان امري املؤمنني عليه السالم قد وصل يف فلسفته إلدارة الدولة 
اىل هذا املضمون االقتصادي وحث عليه وأمر، كام اننا جعلناها معيارية وضابطة حتكم 
بحثنا، والشواهد التي نأيت هبا من نص العهد ملالك االشرت، لثبات فكرة التنمية االقتصادية 
عند أمري املؤمنني قوال وفعال من عهده ذلك، علام ان عرص أمري املؤمنني عيل عليه السالم 
اننا يف بحث  النبي صىل اهلل عليه واله، ولو ال  كان ازهى عصور االسالم اقتصاديا بعد 
مقتضب ومعني بالتنمية االقتصادية يف العهد فحسب لبينا باألدلة املحاكية لواقعية ما جرى 
فعله اصال عىل االرض أبان مدة حكمه لالمة االسالمية التي دامة اربعة سنوات، وعىل 

هذا فان منهاجه كان منهاجا مطابقًا ملنهاج النبوة.
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- مفهوم التنمية االقت�سادية و�سوابطها :
ان الدافع وراء عرض مفهوم التنمية االقتصادية  باسلوب مبسط مقتضب هو لوضع 
معيارية وضابطة يف رشح فرضية بحثنا، وقد سبق التنويه عن ذلك، فربام قال قائل : ان 
النصوص الواردة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم يف متن هذا البحث قد اقحمت يف غري 
حملها، واهنا يف بعدها الفلسفي ال متثل هذا املفهوم - التنمية االقتصادية - بل حتى يف 
معناها اذا مل يكن باللفظ، فال اثر هلذه الفكرة آنذاك، لذا نبني ان املعنى املؤدى هو نفسه 
الن الرؤية االقتصادية كانت حارضة يف استدامة رخاء االقتصاد ونامء انتاجه – خراجه 
– لتحقيق رفاهية االمة والناس، واالخذ بيدها، ووضع التدابري نحو التسارع يف ازدياد 
قيم االنتاج لسد احلاجات واقامة احلياة الكريمة حتى للطبقة السفىل عىل حد وصفه عليه 
السالم التي كان يريد هبا اقتصاديا املعوزين والفقراء، فامر عامله ان يراعي فيهم حقهم 

من احلاصل املتحقق من منافع االنتاج.

وقبل وضع املعايري والضوابط البد من اجياد تعريف مناسب نخترص فيه نقل آراء 
املختصني من فقهاء االقتصاد يف عرصنا احلديث وتعريفاهتم أو تعليالهتم هلذا املفهوم 
جمموعة  باهنا  فكرهتا  امجال  يمكننا  انه  اال  طويال،  فيها  واخلوض  البحث،  موضوع 
االقتصادية  املنظومة  يف  هيكيل  تغيري  حتقيق  اىل  هادفة  اقتصادية  وتدابري  اجراءات 
يف  احلقيقية  الزيادة  بمقتضيات  املعيشة  مستويات  حتسني  تتضمن  اقتصادية  آلية  لبناء 
االقتصادية  اجلوانب  يف  واملجتمع  الفرد  رفاهية  اىل  واملؤدية  لالمة،  االقتصادي  الناتج 
واالجتامعية والتعليمية والصحية، عىل ان يكون التوزيع العادل ملنافع االنتاج والعمل 
هو احلاكم االساس املعمول به يف الدولة)9(، علام ان التغيري اهليكيل يف االسالم قد حتقق 
املساواة يف حق  قاعدة  اىل  احلاكم  املال  أو راس  الربا  قاعدة  املضاربة عىل  بالتحول من 
العيش والعمل، واصل أيديولوجيته قد بينها القران الكريم تفصيليًا، اما عرص خالفة 
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امري املؤمنني فصار احلال العود به اىل هذا النهج بدل العمل بالراي قبالة هذا أو االيثار 
عىل حساب االمة، أو لنقل : االستمرار بإدامة هيكلية ذلك االقتصاد، مع مراعاة عامل 
رشوطه  زمان  فلكل  امللحة،  الناس  وحاجات  السائدة  السوق  وطبيعة  واملكان  الزمان 

الالزمة.

اي ان املفهوم املقصود - سواء يف حال لفظه احلايل أو هيكلية االنظمة االقتصادية 
برفع  دفتها  جتري  التي  احلياة  جودة  حتسني  اىل  يسعى   – حينها  يف  وعملها  االسالمية 
او املجتمع وتوزيعه  بتلية احلاجات االساسية لألفراد، يف االمة  ليفي  مستوى االنتاج، 

بشكل عادل.)10(  

اما ضوابط حتقيق التنمية فيمكن امجاهلا بنقاط هي :

1ـ ختصيص القوانني والروابط التي حتكم العالقات االقتصادية املختلفة.
2ـ السياسة االقتصادية.

3ـ العمل وفق فكر اقتصادي – أيدولوجية – ويف االسالم الفكر االسالمي.)11(
وتنفيذ أو جياد هذه الضوابط ستقود بالرضورة اىل حتقق العوامل االتية :

املعيشة بشكل يضمن توفري فرص عمل أكرب، وتعليام أفضل، واهتامما  أـ رفع مستوى 
اوسع بقيم املجتمع الثقافية واالنسانية – البرشية – التي تؤدي يف هنايتها اىل توفري 

الرفاهية املادية لألفراد واالمة. 

ب ـ زيادة يف قيم االنتاج وتوسيع توزيع السلع االساسية املساعدة واملقومة للحياة، مثل 
الغذاء والسكن واالمن، عىل ان تكون هذه الزيادة بمستوى أعىل من مستوى النمو 
السكاين، فتباين الفرق بني نمو االقتصاد ونمو السكان يولد االستدامة يف التنمية 

االقتصاد.
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تطوير  أو  عمل،  فضاءات  خللق  واالجتامعية،  االقتصادية  اخليارات  نطاق  توسيع  ـ  ج 
قطاعات االقتصاد املختلفة وفق الفكر االقتصادي املتاح يف االمة، الذي سيخلص 

افرادها من العبودية واملحسوبية وحيررهم من اجلهل واملعاناة االنسانية.

دـ التوزيع العادل لناتج االمة واشباع احلاجات. 

االمة  افراد  وطاقة  املتاحة  االولية  واملوارد  االرض  استثامر  اي  االستثامر،  ترشيد  ـ  هـ 
االنتاج  اولويات  بتقييم االستثامر، وحتديد  املعايري اخلاصة  ومنهجتها، وفق حتديد 

وضامن توافره، وحتديد منفعة الفرد اىل جانب منفعة االمة.)12(

وـ احرتام عنرص العمل بوصفه االساس لتحقيق املكاسب، ألنه من اهم عنارص االنتاج. 

التنمية  كانت  اقتصاد  اي  يف  وجدت  ان  والعوامل  الضوابط  مجلة  هي  وهذه 
االقتصادية، سواء اطلقنا عليها هذا املفهوم بلفظه احلايل املعارص ام بلفظ آخر، فاحلاكم 
هو اجياد السبل السالفة الذكر واالخذ هبا وتفعيلها يف اقتصاد البلدان يف اي زمان ومكان.

- التنمية االقت�سادية يف �سوء العهد ملالك اال�سرت :
مثل عهد أمري املؤمنني عيل عليه السالم لعامله االشرت منهاجا عاما لسياسة دولته 
خضعت  التي  واالقاليم  املدن  مجيع  يف  نافذة  قاعدة  ضوابطها  كانت  اذ  االقتصادية، 

إلدارته عليه السالم.

ومن اوىل تلك الضوابط التي وجدت يف نص العهد وهي تطابق يف عملها تلك التي 
بينها يف مبحث تعريف مفهوم التنمية، ختصيص القوانني والروابط التي حتكم العالقات 
االقتصادية يف مجيع مظاهر انشطتها، سواء بني االنسان وااللة - أو اصل النامء – وفق 
أمر العمل الصالح بمقتىض االمر الرشعي لتحقيق املنفعة االجتامعية، أو االنسان وأخيه 
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والرشيعة  الدين  حيكم  ان  اخرى  وبعبارة  ذاهتا،  احلرفة  أو  النشاط  حقل  يف  االنسان 
االسالمية العالقة بني االنسان وعمله – العمل الصالح – الن العمل منعزال عن روح 
الرشيعة قد ال يصل به اىل متوخى االسالم من حتقيق املنافع املشرتكة لالمة من غري ان 

ترتك اي رضر سواء عىل الصعيد االقتصادي او االنساين واالجتامعي.

إذًا وفق هذه القاعدة فان الرابط والقوانني التي اوىص هبا امري املؤمنني عليه السالم، 
حد اهلل عز وجل يف سياسة االقتصاد وحتكيم قانونه يف ممارسة االنشطة االقتصادية، أذ 
امر عامله برضورة مراعاة اهلل يف اتباع  ))فرائضه وسننه التي ال يسعد إال باتباعها(()13( 
فقال له : ))وليس خيرج الوايل من حقيقة ما الزمه اهلل من ذلك اال باالهتامم واالستعانة 
باهلل وتوطني نفسه عىل لزوم احلق، والصرب عليه فيام خف عليه وثقل(()14( واحلق يف 
هذا جمموع االوامر الرشعية، ثم قال عليه السالم : ))واردد اىل اهلل ورسوله ما يضلعك 
من اخلطوب ويشتبه عليك من االمور... فالرد اىل اهلل، االخذ بمحكم كتابه، والرد اىل 
بتحكيم  إال  الطاعة ال تكون  فلزوم  املفرقة(()15(،  بسنته اجلامعة غري  الرسول واالخذ 
قانون اهلل سبحانه، اجلامع لكل معامالت املسلمني يف العبادات واسباب احلياة االخرى 
التي منها املعامالت االقتصادية بوصفها من اهم الصالت اجلامعة بني افراد االمة، املسببة 
لطلب االرزاق واملكاسب يف احلياة الدنيا، إذ من غريها ال يمكن لإلنسان االستمرار عىل 
االقتصاد يف  املظاهر  الذي جرت عليه  القرآنية هي االساس  فالقوانني  البسيطة، وهبذا 

الدولة االسالمية تبعا أليديولوجيتها. 

فيتمثل  العهد،  هذا  يف  االقتصادي  التنموي  مرشوعها  قيام  يف  الدولة  سياسة  اما 
بتحقيق جمموعة من  لتسمح  املعدة مسبقا  بمجموعة االجراءات واالدوات والوسائل 
االهداف املحددة للوصول اىل استدامة تطور ناتج العمل بكيفية تتناسب وتطور املجتمع 
او االمة برشيا – منها زيادة نسبة السكان – وحضاريا، عىل ان هذه السياسة بأدواهتا مل 
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ترتك الرأي املطلق للعاملني يف أي جمال كان، سواء يف الترشيع او االقتصاد، وإنام نابعة 
من روح الفكر االسالمية، فالنظرية االقتصادية االسالمية موردها اهلل عز وجل وقد حد 
حدودها يف كتابه العزيز، لذا كان الزما ألويل االمر االخذ يف حدودها واتباع سياستها 
يف وضع االدوات والوسائل املحقق للمنافع املستدامة وأخذ االجراءات املوائمة لروح 
العرص الذي هو فيه بالنهج عىل فلسفتها، الن فيها رقي دولة االسالم، ومن هذا كانت 
سياسة أمري املؤمنني عليه السالم يف العمل، ووضع االجراءات والوسائل املناسبة لرفع 
مستوى االنتاج واملكاسب للمجتمع، وقد متثلت باحلفاظ عىل تنوع املكاسب واصناف 
وفق  بحرية  نشاطها  ممارسة  يف  منها  كل  مهمة  وتسهيل  االقتصادي،  والعمل  احلرف 
االنتاج،  اعىل مستويات  اىل حتقيق  الرشيعة وصوال  مع  املتفقة  السائدة  السوق  معيارية 
وفرض مراقبة السوق ومنع الربا واالحتكار مع حرية العمل، وان لألفراد كافة حق يف 
اسواقهم، وما الوايل يف مكان عمله إال مراعيا أمينا عىل مصالح الناس، ملتزما يف تفعيل 
أدواته ووسائله يف مراقبة انشطة العمل واملضاربة يف السوق، فقال عليه السالم ملالك : 
))وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع، 
اياه فنكل وعاقب من غري ارساف(()16( ثم اوجب عليه  فمن قارف حكرة بعد هنيك 
السالم االهتامم باهل املكاسب الهنم عامد السوق واصل التنوع يف النشاط االقتصادي 
بالتجار وذوي  وديمومته ومنعته، فقال ملالك : ))وال قوام هلم مجيعا ] اي االمة [ إال 
الصناعات فيام جيتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من اسواقهم ويكفوهنم من الرتفق 
واصحاب  للتجار  فاإلشارة  غريهم(()17(  رزق  يبلغه  ال  مما   ] العمل  اي   [ بأيدهيم 

املكاسب يف هذا النص دالة عىل أمهية التنوع يف املكاسب.

ثم بعد ذاك البد من استدامة املرافق االنتاجية وعامرهتا، واصل النامء والكسب يف 
البالد قبل النظر اىل ناجتها، فكثرة االستنزاف ملوارد البالد من غري اصالح يضعف من 
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للصناعة  هاما  موردا  يشكل  نتاجها  من  فكثري  االرض،  واوهلا  االيام،  قادم  يف  طاقتها 
نظرك  ))وليكن   : السالم  عليه  فقال  آخر،  اىل  بلد  والتجارة من  البضاعة  لنقل  وسبب 
] اي مالك [ يف عامرة االرض ابلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، الن ذلك ال يدرك 
يستقم  ومل  العباد،  واهلك  البالد  أخرب  عامرة،  بغري  اخلراج  طلب  ومن  بالعامرة،  إال 
ترابط  ادراك  العامرة كان البد لوايل مرص من  مره اال قليال(()18(، وفضال عن وسائل 
قائمة عىل  فئته احلرفية واالجتامعية، وكل واحدة  افراد االمة كل بحسب  املصالح بني 
االخرى يف معاشها وكسب قوهتا، وسياستهم ال تكون اال بمراعاة تنوعهم، والفرض 
هلم من خراجهم الذي فرضه هلم ممن تقع ارزاقهم عليه او املحتاجني من فاقة أو لسوء 
امل بتجارته او عمله، فقال عليه السالم : ))وأعلم ان الرعية طبقات ال يصلح بعضها 
إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود اهلل، منها كتاب العامة واخلاصة، 
ومنها قضاة العدل، ومنها االصناف والرفق، ومنها اهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة 
احلاجة  وذوي  السفىل  الطبقة  ومنها  الصناعات،  وأهل  التجار  ومنها  الناس،  ومسلمة 
واملسكنة، وكل قد سمى اهلل سهمه ووضع عىل حده وفريضته يف كتابه أو سنته، تنبيه 
عهدا منه عندنا حمفوظًا(()19(،ومن مجلة هذه النصوص ُتبني ما أمر به أمري املؤمنني عيل 
عليه السالم مالك ريض اهلل عنه وما عليه ان ينهج من سياسة، يسوس فيها اقتصاد البالد 

والعباد،وما يتخذ من ادوات واجراءات ووسائل لتحقيقها.

ما  كل  يف  ظهر  فالذي  االقتصادية،  السياسة  يف  تطبيقه  القايض  القانون  ضابطة  أما 
االقتصادي  للفقه  املركزية  االسالمية  االيديولوجية  هي  االسالمية  الرشيعة  ان  قدمناه 
الواجب احلكم هبا، إذ قال عليه السالم ملالك : ))فالرد اىل اهلل، االخذ بمحكم كتابه، 

والرد اىل الرسول،االخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة(()20( وهذا ما قد سقناه سابقًا.

هبا  االخذ  الزم  عوامل  من  عنه  اهلل  ريض  االشرت  ملالك  البد  كان  الضوابط،  وبعد 
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للوصول اىل بناء تنمية اقتصادية حقيقة، ويف ذلك العرص تعني نمو االنتاج املحيل وزيادة 
التي تضفي اىل رفع املستوى املعييش لألفراد وتكافؤ الفرص، وهذا من أول  وارداته، 
عوامل التنمية االقتصادية، فقال أمري املؤمنني له : ))وتفقد امر اخلراج بام يصلح أهله، 
فان يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم إال هبم،الن الناس 
كلهم عيال عىل اخلراج وأهله(()21( وصالح الناس من اخلراج رفع ملستواهم املعايش 
وتامني احلاجات االساسية من الغذاء، سيام الطبقة التي وصفها عليه السالم باهنا السفىل 
- اي اهنا تقع يف اسفل اناس اقتصاديًا لعوزهم وفقرهم، واال يف غريها فكل الناس سواء 
عند اهلل سبحانه - فقال : ))اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم،واملساكني 
ما  اهلل  قانعا ومعرتا، واحفظ  الطبقة  فان يف هذه  والزمنى،  البؤسى،  واملحتاجني واهل 
استحفظك من حقه فيهم، واجعل هلم قسام من بيت مالك، وقسام من غالت صوايف 
االسالم يف كل بلد(()22( فالرفع عن كاهل هؤالء تدفع بنشاط االقتصادي للبلد نحو 
االتزان، وان جتعل منهم قوة عاملة هلا القدرة عىل االسهام يف اصناف العمل بعد ان تأمن 

عىل قوهتا وتصح ابداهنا لوفرة الطعام، سيام اذا ما أتيحت هلم فرصة العمل.

وييل ذلك عامل العدل واملساواة بني الناس ورضا الرعية، وان ما اتينا به أنفا  فيه 
احلق  باتباع  القايض  السالم  عليه  أمره  ذلك  من  واستزادًة  واملساواة،  العدل  اشارات 
يف  واعمها  احلق  يف  اوسطها  اليك  االمور  أحب  ))وليكن   : فقال  الناس،  بني  والعدل 
الرمحة  قلبك  ))واشعر   : ايضا  السالم  عليه  وقال  الرعية(()23(  لرىض  وامجعها  العدل 
للرعية واملحبة هلم، والطف هبم(()24( وايضا ))انصف اهلل وانصف الناس من نفسك... 
هذا  مفهوم  يف  معنى  ابلغ  وان  عبادة(()25(،  دون  خصمه  اهلل  كان  اهلل  عباد  ظلم  ومن 
العامل قوله عليه السالم وهو يويص مالك ريض اهلل عنه : ))وإن افضل قرة عني الوالة 

استقامة العدل يف البالد(()26(.    
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ومن مظاهر املساواة يف العهد ملالك، قول أمري املؤمنني عليه السالم له وهو يوصيه 
بالناس : ))فاهنم صنفان اما اخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق(()27(، ثم بنيَّ له 
الناس ))واستصالح اهلها(()28(، اي  العلامء واستصالح  باستشارة  ان متام االستقامة 
ومنافثة  العلامء  مدارسة  ))واكثر   : االستشارة  يف  فقال  املعرفية،  ومنها  مجيعها  احواهلم 

احلكامء يف تثبيت ما صلح عليه امر بالدك(()29(.

وكذا البد للوايل من زيادة منافع الناس، ففي ذلك جلبة خلري البالد، الن زيادة التي 
نقصدها هي زيادة يف مستويات االنتاج، سواء كان ذلك برفع قابلية االرض عىل االنتاج 
بعد عامرهتا، او بتسهيل السوق ألهل الصناعات والتجار، فمن هذه املنافع الواردة لبيت 
املال – اخلراج – يقتات جند االمة فهم ))حصون الرعية... وليس تقوم الرعية ال هبم((
)30( فقال االمام عيل عليه السالم : ))وال قوام للجند اال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج 

االقتصادية  التنمية  عوامل  من  كذا  واالمن   - عدوهم(()31(  جهاد  يف  به  يقوون  الذي 
الوظائف))ملا  ارباب  والكتاب  والعامل  القضاة  من  الثالث  للصنف  عائد  ايضا  – وهو 
حيكمون من املعاقد وجيمعون من املنافع(()32( ناهيك عن الطبقة السفىل الذي قال عليه 
السالم فيهم : ))واجعل هلم قسام من بيت مالك وقسام من غالت صوايف االسالم((

.)33(

وال غرو ان عامل الزيادة يف قيم االنتاج للمظاهر االقتصادية كافة يف البلد ال يمكنها 
وقبلها  محلته(()34(،  ما  حمتمل  العمران  ))فان  وعامرهتا  ديمومتها  بمراعاة  إال  تنشأ  ان 
ملالك  السالم  عليه  فعِهد  بمقتضاها،  العمل  اسرتاتيجيات  ووضع  الناس،  استصالح 
قائال : ))وجاهد عدوها، واستصلح اهلها، وعامرة بالدها(()35( وقال ايضًا : ))وليكن 
اال  يدرك  ال  ذلك  الن  اخلراج،  استجالب  يف  نظرك  من  ابلغ  االرض  عامرة  يف  نظرك 
بالعامرة(()36( وهذا نص سبق ان سقناه، اما الناس واستصالحهم واحواهلم فأمره عليه 
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السالم  إن عانوا ضائقة فعليه العون والرفق، وقال : وان ))شكوا ثقال أو علة او انقطاع 
رشب أو بالة او احالة ارض اغتمرها غرق، أو اجحف هبا عطش، خفف عنهم بام ترجوا 
ان يصلح به امرهم، وال يثقلك عليك يشء خففت به املؤونة عنهم، فانه ذخر يعودون به 
عليك يف عامرة بالدك وتزيني واليتك... فان العمران حمتمل ما محلته، وانام يؤتى خراب 
االرض من اعواز اهلها(()37( والنص بنّي، سيام يف القول : ان العمران حمتمل ما محلته، 

اي انك بقدر عمرانك تأيت منافعك اىل بيت مالك.

قوانني  نمطية  عىل  فيه  واملضاربة  السوق  حركة  حرية  عىل  السالم  عليه  شدد  كام 
االسالم التي سبق وان بيناها، وذلك لزيادة ريع البلد وكثرة ودائع بيت ماله، وان يكون 
البيع ))سمحا بموازين عدل واسعار ال جتحف بالفريقني(()38( اي عىل اساس السعر 
العادل املوافق لعملية العرض والطلب املوافقة لطبيعة السوق السائدة يف البلد، بام حيفظ 
حق التجار والصناع والناس امجع، وان يامن السوق من عوالق اخلطر والركود واالهنيار، 

فقل موصيًا : ))فمن قارف حكرة بعد هنيك اياه فنكل وعاقب من غري ارساف(()39(. 

تعدد  بمعنى  االقتصادية،  اخليارات  نطاق  توسيع  اهلامة،  االخرى  العوامل  ومن 
أوجه ومظاهر النشاط االقتصادي يف االمة والبلد، واالجتاه به نحو الشمولية يف االنتاج، 
سابقا  سقناه  وما  تقومها،  او  االخرى  تكمل  فإحداها  وجتارية،  وصناعية  زراعية  بني 
من نصوص يعوضنا عن االطالة، اذ سبق وان قلنا ان امري املؤمنني قد استوىص مالك 
املنافع(()40(،  ))موارد  باهنم  والصناع ووصف  احلرف  اهل  من  والعامل  بالتجار  خريا 
نظرك يف عامرة االرض...(()41(  ))وليكن   : ملالك  السالم  عليه  فقال  ايضا،  والزراعة 
اىل اخر الكالم الذي رشح فيه سبل االرتقاء بواقع الزراعة والعاملني فيها جللب املنافع.

احلاجات  واشباع  افرادها،  بني  االمة  لناتج  العادل  التوزيع  العوامل  من  فان  وبعد 
املختلفة، ونحن يف خضم بحثنا أوردنا نصوص بينت وصية امري املؤمنني ملالك االشرت 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 286

حيثه فيها عىل ارشاك افراد االمة – مرص – بمواردها، فقال عىل سبيل املثال  : ))وتفقد 
امر اخلراج بام يصلح اهله... الن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله(()42( وقال عليه 
السالم  ايضا : ))وال يثقلن عليك يشء خففت به املؤنة عنهم(()43( أو انه قال ملالك 
واجعل هلم قسام من بيت مالك وصوايف االسالم يف كل بلد، وهبذا نصل من العهد ملالك 
اىل االنسجام بني مصلحة الفرد واالمة، سيام يف اجلزء الذي جاء فيه ربط ارزاق الناس 

بعضها ببعض، فاجلميع يعمل يف منظومة اقتصادية تأيت نفعها لألفراد يف االمة.

ومن النظرة العميقة للعهد الذي بني ايدينا نلحظ فكرة ترشيد االستثامر، اي السياسة 
ونوعيتها  كميتها  وحتديد  للدولة،  املتاحة  املوارد  استغالل  كيفية  لتطبيق  املوضوعة 
واصنافها، وكانت معياريتها احلديث يف العهد عن تأمني العيش اآلمن للسكان وتوفري 
كمية االنتاج املالئمة حلاجاهتم، فضال عن اتساع نطاق عامرة االرض واستثامرها، وفتح 
املجال للتجار والصناع يف العمل السمح ومحايتهم، وحتديد العائد املبارش منهم بوصف 
بحسب  االجتاه  حمددات  من  اصال  وهذا  املنافع(()44(  ))موارد  ومكاسبهم  نشاطهم 
 - االجتامعي  العائد  يرافقه  كان  املبارش  العائد  ان  علام  االقتصادي،  النشاط  يف  االمهية 
املنفعة االجتامعية – اذ سبق وقلنا ان يف الوصية أو العهد ما يشري اىل دفع افراد االمة نحو 
– منفعة الفرد - اىل جانب منفعة االمة،  تعدد انشطتهم االقتصادية التي فيها منفعتهم 
كام اهنا ال هتمل عنرص العمل بوصفه االساس يف اجياد املكاسب، فقال عليه السالم : 
))وامض لكل يوم عمله(()45(، وهذا يف املطلق يدل عىل ان العمل هو الركيزة االصل 

يف نشوء الفوائد.

العهد من لفظ تنمية إال ان الضابط  القول عىل الرغم من خلو  وختام بحثنا نكرر 
دل  قد  عدمه،  من  االقتصادية  التنمية  فعل  وجود  لتقييم  رشطا  جعلناه  الذي  واملعيار 
يقينا اهنا حتاكي بالفعل مفهوم التنمية االقتصادية وبأبعد صورها، اذ هدفت اىل حتسني 
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مستوى احلياة لألفراد ورفع مستواهم املعايش مع مراعاة مصلحة الفرد واالمة عىل حد 
سواء، وبام ان العهد بقى آنذاك، بعد استشهاد مالك ريض اهلل عنه،  بعيدا عن التطبيق 
يف مرص، إال أنه مثل سياسة امري املؤمنني اقتصاديا، والكوفة خري دليل عىل ذلك، ومن 
السهل لكل باحث ان يقيم له معيارية يقيس منها انامط االقتصاد ومستوى التنمية اذا ما 

رجع اىل املصادر التي تعنى بذلك.     
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ملخص البحث:

احلاكم  بني  للعالقة  سنَت  التي  الترشيعات  أروع  من  يعد  العلوي  العهد  إن 
من  عاملية  توصية  اجلديدة  األلفية  بداية  يف  املتحدة  األمم  قررت  هنا  من  واملحكومني، 
قبل)كويف عنان( لألنظمة يف العامل باألخذ به ملا ورد فيه من قيم ومثل تؤسس للعدالة 
العالقات  وتنظيم  باملجتمع،  والرأفة  للثروة،  العادل  والتوزيع  واملساواة،  اإلنسانية، 
حيث  احلكم.من  املؤمنني،يف  أمري  وقننها  رشعها،  التي  اإلدارية  فالنظرية  احلكومية 
والتعليامت  الترشيعات  وأعظم  أروع  من  تعد  بالعمل  واإلخالص  واملساواة  العدالة 
والوصايا والعهود يف التأريخ البرشي، وقد أستقى منها الغرب والرشق دروس وِعرب 
فيها احلاكم ورشعيته وتعامله مع شعبه واإلنسانية. فاإلمام عيل  يتوىل  التي  الكيفية  يف 
بن ايب طالب النموذج االنساين يف التقوى، والزهد، والعدل، واالستقامه، والفروسيه، 
والشجاعة ورجل االنسانيه الذي تدفقت منه احلكمة، والفلسفة، والعلم، هذا احلكيم 
الزاهد الذي ترشب بالعلم واحلكمة من ابن عمه سيد االنبياء واملرسلني  والفيلسوف 
الرسول االعظم حممد)صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذي قال: خري الناس من نفع الناس، 
واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الفرق بني اعجمي وعريب اال بالتقوى، الناس 
سواسية كأسنان املشط، لقد تربى سيد الفصاحة والبالغة والفروسية يف كنف وأحضان 
النبوة، ليرتجم ذلك عمليا يف أفعاله وأقواله، ويقدم لنا وللتأريخ البرشي قناديل مضيئة 
الباحثان  بالفكر اإلداري لإلمام عيل واختار  البحث  اهتم  يقتدى هبا، لذلك  ومشاعل 
وصيته )عليه السالم( اىل عامله عىل مرص مالك بن االشرتالنخعي أنموذجا هلذا الفكر 

وتناولوها بمجموعة من املحاور وتوصال اىل جمموعة من التوصيات يف هناية البحث.
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املقدمة :

له  العريب اإلسالمي، وكان  الرتاث  املهمة يف  الكتب  البالغة واحد من  كتاب هنج 
رشحه  حيث  من  العلامء  به  واهتم  اإلسالمية،  اآلفاق  يف  صيته  ذاع  بحيث  الشهرة  من 
والتعليق عليه، وهذا الكتاب مجعه السيد الرشيف الريض أبو احلسن حممد بن احلسني 
بن موسى املوسوي العلوي )ت 406 هـ( من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه 
السالم، وأصبح للكتاب أمهية كبرية يف جمال العلم واملعرفة فكان مادة غنية يف املجالس 

العلمية.

مالك  منها  املهمة  الشخصيات  لبعض  ذكر  فيها  ورد  مهمة  مادة  عىل  احتوى  وقد 
األشرت ريض اهلل عنه، فقد عهد إليه أمري املؤمنني عليه السالم بوالية مرص، ويعد هذا 
العهد جزء من كتاب هنج البالغة، فقد ورد فيه وصية اإلمام عليه السالم ملالك األشرت 
بالرتفق وحسن املعاملة مع أهل مرص، فكان هذا العهد كان نظام هُيتدى به، ورشيعة جُيرى 
عليها، وسنة ُيأخذ هبا، وفيه كنز ثمني حلسن السياسة وأدب احلكام. كام إن هلذا الصحايب 
دور مهم يف حياة اإلمام عيل عليه السالم حتى إنه ملا سمع بخرب موت األشرت قال : » هلل 
در مالك، وما مالك لو كان من جبل لكان فندا، ولو كان من حجر لكان صلدا، أما واهلل 
ليهدن موته عاملًا وليفرحن عاملًا عىل مثل مالك فلتبكي البواكي«، فاحلاكم يمثل اجلموع 
وحتقيق  مصاحلها  وحفظ  الرعية  لصالح  يعمل  بل  إستغالل  أو  فردانية  أو  إستئثار  بال 
العدالة. ال كام تقوله امليكافيلية من أجل مصلحتك فليسحق اآلخرين، التي أرست قيم 
السياسة املشوهة التي تستبيح الكرامات،واحلرمات ملآرب ذاتية )الغاية تربر الوسيلة( 
ختص احلاكم وكيفية قيادته وكأنام الناس قطيع وليس ببرش. أو السياسة الغربية والرشقية 
خطوتني  أو  خطوة،  اخلطوة  بسياسة  اللربالية  فالسفة  رشعها  كام  تدعي  التي  بمبادئها 
اىل االمام وخطوة اىل اخللف، أو خذ وطالب، أو إكذب إكذب حتى يصدقك الناس، 
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التي جلبت مئات  أو بديامغوجية االعالم املضلل واملصالح االستعامرية واالستعبادية 
احلروب يف تأرخينا االنساين وماليني الضحايا واملعاقني واملرشدين واجلياع، وهذه صورة 
العامل البائسة أمام مرآى ومسمع االمم املتحدة واجلمعية العامة واملنظامت الدولية، فأين 
العدالة يف توزيع الثروات وحقوق االنسان، والفقراء باالرضال أحد يسمع رصخاهتم 
وحرشجات االمل املتكرسة بصدورهم، فيام جيسد العهد العلوي أرقى التقنينات واالطر 
االقتصادي  واالستقرار  بالسعادة،  االنسان  هبا  وينعم  الرخاء  يسودها  حلياة  االنسانية 
عليه  عيل  اإلمام  عند  اإلداري  فالفكر  تسلط،  أو  عنف  أو  حروب  دون  واالجتامعي 
السالم يمتاز بمتانته ومتاسكه واستناده إىل قواعد منطقية رصينة، فجاء هذا الفكر متميزًا 
بخصائص قد ال يظفر هبا أيُّ مفكر إداري غريب. فهو فكٌر إنساين ألنه ينظر إىل االدارة 
بنظرة إنسانية، فالذي يتحّرك يف ُأفق االدارة هو اإلنسان وليس اآللة، كام وأّن نظرة اإلمام 
إىل املؤسسة اإلدارية، إهّنا جمتمع مصّغر تتضامن فيه مجيع املقومات االجتامعية، كام وأن 
نظرته إىل االداة أهنا جهاز منظم وليس خليطًا ِمن الفوىض، وأّن هلذا اجلهاز هدفًا ساميًا 

فالتنظيم مل يوجد عبثًا، بل ِمن أجل حتقيق أهداف كبرية يف احلياة.

وسيتناول البحث شخصية مالك األشرت ودوره يف حياة اإلمام عيل عليه السالم، مع 
الرتكيز عىل عهد اإلمام عيل عليه السالم له من خالل هنج البالغة، فضاًل عن الروايات 

التارخيية، متبعني املنهج العلمي التارخيي يف تقيص احلقائق.
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ا�سمه ون�سبه ووالدته:
هو مالك بن احلارث بن عبد َيغوث بن مَسِلمة بن ربيعة بن احلارث بن جذيمة بن 
سعد بن مالك بن النخع بن مذحج بن َيعُرب بن قحطان. ولد يف اليمن يف بني نخع، 
الذين انتقلوا إىل الكوفة بعد امتداد اإلسالم، ثم توّزع أفراد نخع عىل مدن العراق. لذلك 
تعد الكوفة موطنه. ومل تذكر لنا املصادر التارخيية تارخيًا حمّددًا لوالدته، والثابت إنه ولد 
يف عهد ما قبل اإلسالم. ويرى الشيخ عبد الواحد املظفر: أن والدته كانت قبل البعثة، 
معتمدًا يف هذا االستنتاج عىل قول مالك األشرت لعائشة ملا عاتبته يف شأن ابن أختها عبد 

اهلل بن الزبري ملا رصعه يوم اجلمل )1(:

فنجاه مني أكله وشبابه                     وإين شيخ مل أكن متامسكًا

وعمر عبد اهلل بن الزبري كان حينذاك )36( سنة ألنه ولد عام اهلجرة، ومعركة اجلمل 
كانت سنة )36 هـ(، والشيخ الذي مل يتامسك البد أن يكون عمره أكرب عىل أقل تقدير 
املدة  البعثة، ألن  آنذاك بسبعني سنة، لذلك يكون قد ولد قبل  فيقدر عمره  بالضعف، 
من البعثة إىل معركة اجلمل )59( سنة. ويضيف املظفر: إنه ربام جتاوز هذا السن، ألن 
اإلنسان عندما يبلغ السبعني سنة يكون شيخًا، لكنه ال يكون غري متامسك، فال بد أن 

يكون حينها قد جتاوز السبعني )2(.

اإ�سالمه ومواقفه يف ع�سر الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(:
أسلم عىل عهد الرسول وثبت عىل إسالمه ووصل يف إيامنه درجة شهد هبا الرسول 
حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم. ولكن هل كانت له صحبة ودور يف عرص الرسول )صىل 

اهلل عليه وآله وسلم( ؟

هناك رأي يعتقد أن مالك األشرت عارص النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ولكنه مل 
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يره ومل يسمع حديثه، وُذكر عند النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فقال فيه النبي )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(: » إنه املؤمن حقًا «.

الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(،  أن مالك األشرت سمع  أبن حجر فذكر:  أما 
وجعل له صحبة، وكان ممن شهد بايع حتت الشجرة. ويبدو أن قول أبن حجر ومن أخذ 
برأيه هو األقرب للحقيقة، ألن مواقفه تدل عىل متسك وقوة وصلبة، كام أن مكانته بني 

الصحابة ودوره يثبت ذلك )3(.

لقبه :
ب بـ )األشرت( ألن إحدى عينيه ُشرِتَت – أي ُشّقت – يف معركة الريموك. والتصق  ُلقِّ
به هذا اللقب )األشرت( حتى كاد ال يعرف إال به، ولذا عندما رصخ ابن الزبري من حتت 
األشرت: » اقتلوين ومالكا « مل يعلم أحد من الناس من يقصد ولو قال: اقتلوين واألشرت 

لقتال مجيعًا )4(.

قطيع  ألن  استعارة،  وهي  العراق،  كبش  منها  األشرت،  غري  أخرى،  بألقاب  ولقب 
القائد. وقد تلقب مالك األشرت  الرئيس أو  يتبعون  يتبع الكبش، كذلك اجلنود  الضان 
هبذا اللقب بصفني. فعندما أقبل عمرو بن العاص يف خيل من بعده، أقبل الناس عىل 
األشرت، وقالوا يوم من أيامك األول، قد بلغ لواء معاوية حيث ترى، فأخذ األشرت لواءه 
وحارب القوم حتى أجربهم عىل العودة عىل أعقاهبم. وملا كان مالك حامل راية اإلمام 

عيل عليه السالم وقائد قواته لذا لقب بكبش العراق )5(.

وقال النجايش يف هذه احلادثة شعرًا جاء فيه )6( :

دعونا هلا الكبش كبش العراق           وقد خالد العسكر العسكر
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فضاًل عن ذلك فقد ورد هذا اللقب يف أبيات أخرى قاهلا مقاتل من أهل الشام يف 
سواد الليل، جاء فيها )7( :

ثالث رهط هـــــــــــوا أهلها                     وإن يســــــكنوا ختمد الوقده

سعيد بن قيس وكبش العراق                    وذاك املســــــود من كنـــــدة

قاله مالك يف نفسه، يف  العراقية، وجاء ذلك يف شعر  وهناك لقب آخر هو األفعى 
معركة صفني )8( :

إين أنا األشرت معروف شــــرت                     إين أنـا األفعى العراقي الذكر

لست من احلي ربيعة أو مرض                     لكنني من مذحج الغر الغرر

�سفاته :
اللني والعنف فيسطوا يف موضع السطوة  و قد كان مالك ريض اهلل عنه جيمع بني 

ويرفق يف موضع الرفق.

كان طويل القامة، مهيب الطلعة، وقد كان فارسًا مغوارًا متمرسًا عىل فنون القتال، 
شاعرًا،  عاملًا،  وكان  مبارزته  عىل  يتجرأ  أحد  يكن  فلم  والشهامة،  بالشجاعة  واتصف 

وكان سيد قومه بال منازع )9(.

ا�ست�سهاده :
بعد حياة حافلة بالعز واجلهاد، وتاريخ مرشق يف نرصة اإلسالم والنبوة واإلمامة، 
فة، هي الشهادة. فكان ملعاوية طمع يف مرص،  كتب اهلل تعاىل هلذا املؤمن الكبري خامتًة مرشِّ
رأسها  وعىل  إليها،  اجليوش  بإرسال  معاوية  فبادر  خراجها،  ولكثرة  الشام  من  لقرهبا 
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عمرو بن العاص، ومعاوية بن حديج ليحتلَّها. فكان من اخلليفة الرشعي اإلمام عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( أن أرسل مالَك األشرت )رضوان اهلل عليه( واليًا له عىل مرص. 
، واختلفت الروايات فيمن نفذ  فاحتال معاوية يف قتله )رضوان اهلل عليه( داّسًا إليه ُساّمً
أمر معاوية، فالبعض يرى أنه رجل من أهل اخلراج يثق به، وهو اجلايستار. وقيل: كان 
دهقان الُقْلُزم، وكان معاوية قد وعد هذا أال يأخذ منه اخلراج طيلة حياته إن نفذ مهمته 
اخلبيثة تلك. فسقاه السم وهو يف الطريق إىل مرص. وقيل إن من نفذ املؤامرة نافع موىل 
عثامن بن عفان. فقىض مالك األشرت )رضوان اهلل عليه( شهيدًا عام )38 هـ(. بينام ذكر 

البعض أنه استشهد سنة )37 هـ(. وهناك من ذكر أنه استشهد سنة )39 هـ( )10(.

موقف اإلمام علي عليه السالم من خرب أستشهاد األشرت:
ذكرت الرواية التارخيية،أن اإلمام ملا بلغه خرب استشهاد مالك األشرت، حزن اإلمام 
عليه حزنا شديدا. فجعل يتلّهف ويتأسف عىل فقدان األشرت ويقول: » هللِ َدرُّ مالك! وما 
لَيُهّدّن موُتك  مالك ؟! لو كان َجَباًل لكان فِنْدا، ولو كان حَجرًا لكان َصْلدا، أَما واهللِ 
عامَلا، وَلُيفِرَحّن عامَلا، عىل ِمثل مالٍك فْلَتبِك البواكي ». وقال عليه الّسالم بعد استشهاد 
مالك : » رحم اهلل مالك فلقد كان يل كام كنت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ». 
وكانت فرحة معاوية أشد، فقال عمرو بن العاص ُمعِربًا عن شامتته: إّن هلل جنودًا من 
ني ـ  عسل وقال معاوية: إّنه لكان لعيّل بن أيب طالب يدان يمينان: ُقطِعت إحدامها بِصفِّ
يعني عاّمر بن يارس وُقطعت األُخرى اليوم ـ يعني مالك األشرت ]. بعد أن امتّد العمر به 
فنال ما كان يتمنّاه أن يقيض مظلومًا عىل أيدي أعداء اهلل وقد حارهبم جهده، فاستجاب 
اهلل دعوته وأمنيته، إذ كان يقول: يا ربِّ جنّْبني سبيـَل الفجرة وال خُتّيْبنـي ثواَب الربرة 

واجَعْل وفايت بأكفِّ الكفرة )11(.

ومن كتاب لإلمام عيل )عليه السالم( إىل حممد بن أيب بكر ملا بلغه توّجده من عزله 
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َبَلَغنِي  باالشرت عن مرص، ثم تويف االشرت يف توجهه إىل هناك قبل وصوله إليها : »َوَقْد 
اجلَْهِد،  يِف  َلَك  اْستِْبَطاًء  ذلَِك  َأْفَعْل  مَلْ  َوإيِنِّ  َعَمِلَك،  إىَِل  االْْشرَتِ  يِح  َترْسِ ِمْن  َمْوِجَدُتَك 
َأْيرَسُ  ُهَو  َما  ْيُتَك  َلَولَّ ُسْلَطانَِك،  ِمْن  َيِدَك  َت  حَتْ َما  َنَزْعُت  َوَلْو   ، دِّ اجْلِ يِف  َلَك  ازِديادًا  َوالَ 
ْيُتُه َأْمَر ِمرْصَ َكاَن َرُجاًل َلنَا  ِذي ُكنُْت َولَّ ُجَل الَّ َعَلْيَك َمُؤوَنًة، َوَأْعَجُب إَِلْيَك ِوالََيًة. إِنَّ الرَّ
اَمُه، َوالََقى مِحَاَمُه، َوَنْحُن  َنا َشِديدًا َناِقاًم، َفَرمِحَُه اهللُ! َفَلَقِد اْسَتْكَمَل َأيَّ َناِصحًا، َوَعىَل َعُدوِّ
َعىَل  َواْمِض  َك،  لَِعُدوِّ َفَأْصِحْر  َلُه.  الثََّواَب  َوَضاَعَف  ِرْضَواَنُه،  اهللُ  َأْوالَُه  َراضوَن،  َعنُْه 
ْرِب َمْن َحاَرَبَك، َواْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك، َوَأْكثِِر االْستَِعاَنَة بِاهللِ َيْكِفَك  ْر حِلَ َبصرَيتَِك، َوَشمِّ

َك، َوُيِعنَْك َعىَل َما ُينِْزُل بَِك، إِْن َشاَء اهللُ « )12(. َما َأمَهَّ

أما عن قربه، فذكر أنه دفن يف العريش، وقيل بالقلزم، وقيل نقل إىل املدينة فدفن هبا، 
وقيل أنه ببعلبك، ويرجح الشيخ عبد الواحد املظفر أنه نقل إىل املدينة ودفن هبا، ألن 

أصحابه خيافون أن يدفنوه يف موضع يصل إليه معاوية، فيمثل به لشدة عداوته له )13(.

مواقفه يف عهد أبي بكر وعمر وعثمان :
ة. فضاًل عن  الردَّ حروب  بالًء حسنًا يف  أبَلوا  الذين  املجاهدين  بني  من  مالك  يُعدَّ 
التي  الذين خاضوا معركة الريموك، وهي املعركة  جعان  الشُّ أنه ُذكر يف مجلة املحاربني 
قبل  كان  مالكًا  أن  عىل  تدل  إشارات  ة  وثمَّ )13هـ(.  سنة  والروم  املسلمني  بني  دارت 
املسلمون يف  مبادئ اإلسالم.وحينام كان  ويدافع عن  الشام،  فتوح  يشارك يف  الريموك 
الشام يقاتلون الروم، كان إخواهنم يقاتلون الفرس يف جهة العراق، لذا احتاجوا إىل امَلدد 
ملجاهبة كرسى، فكان املدد الذي توّجه إىل الشام ألَف فارس. فيهم هاشم بن ُعتبة بن أيب 
وّقاص، وقيس بن ُهبرية امُلرادّي، ومالك األشرت، فالتحقوا بجيش الريموك الذي خّف 

عبؤه بعد فتح دمشق، فتوجه إىل العراق ليحسم معركة القادسّية هناك )14(.
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كام ذكر أن أبو عبيدة بن اجلّراح َسريَّ جيشًا مع َميرَسة بن َمرسوق الَعْبيّس، فسلكوا 
للروم معهم عرٌب من  فلقي مجعًا  الروم..  بالد  إىل  أنطاكية  أعامل  )بغراس( من  درب 
قبائل غّسان وَتنُوخ وإياد يريدون اللَّحاق هبرقل، فأوقع هبم وقتل منهم مقتلة عظيمة، 
ثّم حلق به مالك األشرت النََّخعّي؛ مددًا من ِقبل أيب عبيدة وهو بأنطاكية. فيام نقل ابن أعَثم 
يف )الفتوح( أّن األشرت تزّعم جيشًا قواُمه ألف فارس ليفتح )آُمد( و)ِميافارقني(، فلاّم 
رأى مالك حصانَة حصِن آُمد أمر جيَشه بالتكبري وتعالت أصواهتم بالتكبري، فظّن العدّو 
ميافارقني  أهل  فعل  وكذلك  الصلح،  طلب  يف  األشرت  إىل  فأرسلوا  آالف،  عرشة  أهّنم 
من  وكان  هبا،  واختط  مرص  فتح  وشهد  املسلمني.  بنرص  األمر  وانتهى  صاحلوه  حيث 
الفرسان. وكان فيمن سار من مرص إىل املدينة املنورة يف عهد اخلليفة الثالث،. فحني َدبَّ 
النبي  اخلالف واالختالف بني املسلمني، بسبب املخالفة للتعاليم القرآن الكريم وسنة 

حممد )صىل اهلل عليه وآله( مل َيَسع األشرَت السكوُت، فجاهد يف سبيل اهلل )15(.

دوره يف عهد اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( :
ويف خالفة اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( وحكومته، كانت مواقف األشرت 
)عليه  املؤمنني  ألمري  خملصًا  ُجنديًا  أصبح  الشجاع  الرجل  فهذا  املعامل،  َجليَّة  واضحة 
َتَسلُِّم اإلماِم خلالَفتِِه.  َقبِل  ، كام كان من  السالم(، فلم يفارق اإلمام )عليه السالم( قطٌّ
فلم َيِرد ومل يصُدر إال عن أمر اإلمام عيل )كرم اهلل وجهه( حتى جاء املدح اجلليل عىل 
لسان أمري املؤمنني )عليه السالم(، فكان أن كتب )ريض اهلل عنه( يف عهده له إىل أهل 

مرص، حني جعله واليًا عىل هذا اإلقليم )16( :

َينُكل عن  أّياَم اخلوف، وال  ينام  إليكم عبدًا من عباد اهلل، ال  َبعثُت  أما بعد، فقد   «
وع، أشدُّ عىل الُفجار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث أخو  األعداء ساعاِت الرَّ
َمْذِحج، فاسَمعوا له وأطيعوا أمَره فيام طاَبق احلّق، فإنه سيٌف من سُيوف اهلل، ال كليُل 
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يبة. فإن أَمَركم أن َتنِفروا فانِفروا، وإن أَمَركم أن ُتقيموا فأقيموا؛  الظُّّبة، وال نايب الرضَّ
م إالّ عن أمري.« ر وال ُيقدِّ فإّنه ال ُيقِدم وال حُيِجم وال ُيؤخِّ

وكتب عليه السالم له يومًا: وأنت ِمن آَمِن أصحايب، وأوثِقهم يف نفيس، وأنصِحهم 
وأرآُهم عندي. كام أن األمام عيل )عليه السالم( ذكره بقول يبني رأيه فيه، وهي شهادة 
عىل ما كان يتصف به من صفات حيث جاء يف كتاب ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
ْرُت َعَلْيُكاَم َوَعىل َمْن يِف َحيِِّزُكاَم َمالَِك  )عليه السالم( إىل أمريين من ُأمراء جيشه : » َوَقْد َأمَّ
ارِث ااْلْشرِت، َفاْسَمَعا َلُه َوَأطِيعًا، واْجَعاَلُه ِدْرعًا َوجِمَنًّا، َفإِّنُه مِمَّْن الَ خُيَاُف َوْهنُُه، َوالَ  ْبَن احْلَ

اُعُه إىَِل َما اْلُبطُء َعنُْه َأْمَثُل«)17(. َسْقَطُتُه، َوالَ ُبْطُؤُه َعامَّ اإلرساع إَِلْيِه َأْحَزُم، َوالَ إرِْسَ

وهذه األقوال الرشيفة أنام هي أمثلة  جاءت من مواقف مالك األشرت املهمة يف عرص 
األمام عيل )عليه السالم(، ومن أبرازها :

احلقة،  خالفته  عىل  السالم(  )عليه  عليًا  اإلماَم  باَيَع  الذين  أوائل  من  كان  أوالً: 
أنه كان  ويعرف عن مالك شدته يف احلق وتعصبه لإلمام عيل ومن مظاهر هذه الشدة 
هيدد املرتددين واملتوقفني عن بيعة اإلمام وجيربهم عىل بيعته، لكن أمري املؤمنني )عليه 

السالم( أمره برتكهم ورأهَيُم )18(.
د أمرَي املؤمنني )عليه السالم( باملقاتلني واإلمدادات من املحاربني يف معركة  ثانيًا: َزوَّ
قواٍت  منهم  د  فحشَّ عامة،  والنََّخع  خاصة،  ِمذحج  قبيلة  عىل  زعامته  مستثمرًا  اجلمل، 

مهمة. فضاًل عن إنه وقف عىل ميمنة اإلمام )عليه السالم( يف تلك املعركة.
ثالثًا: ويف مقدمات معركة صفني عمل مالك األشرت عىل إنشاء جرس عىل هنر الفرات 
ليعرب عليه جيش اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فيقاتل جيش معاوية بن أيب 
اهلزيمة يف  أوقع  هـ( حني  السابع من صفر عام )37  يوم  َحَسن  َبالء  له  سفيان. وكان 

جيش معاوية.
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ومّلا رفع أهل الشام املصاحف، خيدعون بذلك أهل العراق، ويستدركون انكسارهم 
ُه أمري  وهالكهم املحتوم، انخدع الكثري، َبْيد أن مالكًا مل ينخدع ومل يرتاجع حتى اضَطرَّ
– وكان هلا  التحكيم  قبول صحيفة  إىل  الرجوع. كام اضُطرَّ  إىل  السالم(  املؤمنني )عليه 
رافضًا – خضوعًا إىل رىض إمامه )عليه السالم(. كام كان من املعارضني لوقف القتال 
أن اخلوارج رفضوا هذا االختيار  إال  بينه وبني معاوية  اإلمام حكام  يف صفني واختاره 
خلوفهم من أن يتسبب األشرت يف تفجر الرصاع من جديد بعد أن توقف بسبب طلب 

التحكيم )19(.

م�سر يف عهد االإمام علي عليه ال�سالم :
بدأ  التي  مرص  نحو  تتجه  اإلمام  أبصار  كانت  ومعاوية  اإلمام  بني  الرصاع  أثناء 
حيرك فيها معاوية أنصاره بدعم من عمرو بن العاص الذي كان قد اتفق مع معاوية 
عىل أن يعطيه والية مرص مقابل الوقوف إىل جواره ضد اإلمام عيل )عليه السالم(. 
أيب  بن  حممد  مكانه  وأقام  مرص  والية  عن  العاص  بن  عمرو  عزل  قد  اإلمام  وكان 
بكر )20(. إال أن الواضح من سري األحداث أن حممد بن أيب بكر مل تكن لديه القدرة 
اإلمام  قرر  وهنا  معاوية.  حلساب  واملتآمرين  الفتن  مثريي  مواجهة  عىل  تعينه  التي 
القيادة من  الدائر هناك وتسلم زمام  أن يرسل مالك األشرت إىل مرص حلسم الرصاع 
وعمرو  سفيان  أيب  بن  ملعاوية  كبرية  هزة  القرار  هذا  أحدث  وقد  بكر.  أيب  بن  حممد 
بن العاص اللذان كانا خيشيان مالك األشرت أشد اخلشية واضعني يف حساهبم اآلثار 
املرتتبة عىل وصوله إىل مرص وتسلمه زمام القيادة يف حكمها. لقد كان معاوية يدرك 
ثم  ومن  نفوذه،  دائرة  عن  وخروجها  ضياعها  يعني  مرص  إىل  مالك  وصول  أن  متاما 
األشرت  مالك  احليلولة دون وصول  للعمل عىل  إىل حتريضه  العاص  بن  سعى عمرو 

ملرص )21(.
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مرص  عىل  واله  مّلا  النََّخعي  لألشرت  كتبه  السالم(  )عليه  املؤمنني  لألمري  عهد  ومن 
وأمجعه  كتبه  عهد  أطول  وهو  اهلل،  رمحه  بكر  أيب  بن  حمّمد  أمر  اضطرب  حني  وأعامهلا 

للمحاسن )22(.كام يف النص الكامل للوصية. 

وذكر ابن أيب احلديد أن معاوية بن أيب سفيان كان قد أخذ هذا العهد بعد قتل مالك 
وهذا  وأحكامه.  بقضاياه  ويقيض  به،  ويفتي  منه،  ويعجب  فيه،  ينظر   « وكان  األشرت، 
العهد صار إىل معاوية ملا سم األشرت ومات قبل وصوله مرص، فلام بلغ عليًا عليه السالم 

أن ذلك الكتاب صار إىل معاوية اشتد عليه حزنًا « )23(.

خ�سائ�ص االإدارة عند االإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(:
إىل  واستناده  ومتاسكه  بمتانته  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  عند  اإلداري  الفكر  يمتاز 
قواعد منطقية رصينة، فجاء هذا الفكر متميزًا بخصائص قد ال يظفر هبا أيُّ مفكر إداري 
غريب. فهو فكٌر إنساين ألنه ينظر إىل االدارة بنظرة إنسانية، فالذي يتحّرك يف ُأفق االدارة 
مصّغر  جمتمع  إهّنا  اإلدارية  املؤسسة  إىل  اإلمام  نظرة  وأّن  كام  اآللة،  وليس  اإلنسان  هو 
تتضامن فيه مجيع املقومات االجتامعية، كام وأن نظرته إىل االداة أهنا جهاز منظم وليس 
أجل  ِمن  بل  عبثًا،  يوجد  مل  فالتنظيم  اجلهاز هدفًا ساميًا  هلذا  وأّن  الفوىض،  ِمن  خليطًا 
أمرياملؤمنني)عليه  الشمولية عند  الرؤية  إىل هذه  إستنادًا  احلياة.  أهداف كبرية يف  حتقيق 
السالم( فاّن االدارة هي كياٌن حّي ينبض باحلياة فهي متصفة بالصفة االنسانية والصفة 
التنظيمية والصفة اجلامعية والصفة اهلدفية.فهي إذن كياٌن إجتامعي حي يعيش يف وسط 
املجتمع يسعى ِمن أجل أهداف كبرية يف احلياة. وسنأيت عىل توضيح أهم تلك الصفات 

فيام يأيت: )24(  
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أوالً: الصفة اإلنسانية:
بالتناسق والتعاضد ألّن رؤيته للحياة  يمتاز فكر االمام أمرياملؤمنني)عليه السالم( 
ومها  السياسة  مع  متداخل  فاالقتصاد  وأجزائها.  وأركاهنا  أبعادها  لكل  شاملة  رؤية 
السالم(  أمرياملؤمنني)عليه  اإلمام  فكر  حلقات  تتبعنا  ما  فإذا  االدارة،  عىل  يعتمدان 
مشاكله  رقيه،  وأساليب  طبيعته،  اإلنسان،  عن  الثابتة  رؤيته  ِمن  تستمد  أهنا  لوجدنا 
وكيفية مواجهته هلا، فكان الُبدَّ ِمن عرض رؤية اإلمام أمرياملؤمنني)عليه السالم( عن 
اإلسالمي  املنظور  يف  االدارة  ألّن  ذلك  االدارة.  يف  نظريته  نستعرض  أن  قبل  اإلنسان 
ليست أدوات صامء، بل هي تقوم عىل أكتاف البرش، والبرش فيهم عوامل قوة وعوامل 
ضعف. وبقدر تفعيل عوامل اخلري وحتريك الطاقات الكامنة يف البرش تتقدم املؤسسات 

واملشاريع وهي بأمجعها رهن االدارة اجليدة.

الذي  ما  ويعلم  معهم،  يتعامل  الذين  الناس  طبيعة  يعرف  الذي  هو  اجليد  فاملدير 
حُيركهم وماذا يثّبط عزائمهم يعرف متى يتقدمون ومتى يتأخرون وما ِمن نظرية إدارية 
االحتكارية  فالرأساملية  اإلنسان،  إىل  النظرية  هذه  أصحاب  رؤية  َعىل  قائمة  وهي  إالّ 
عىل  تقوم  خاصة  بطريقة  معه  تتعامل  الصامء  اللحم  ِمن  ككتلة  االنسان  إىل  تنظر  التي 
هذه الرؤية، فهي ال ُتعري أمهية للمحفزات املعنوية التي تدفع باإلنسان إىل األمام عرشة 
باإلنسان.  التي تبدأ أوالً  النظرية اإلدارية املتكاملة هي  املادية. إذن  أضعاف املحفزات 
وماهو  يتقدم  وكيف  مشاكله  وماهي  احلياة  مع  يتعامل  وكيف  يتكون،  ومّم  ماهيته، 

السبيل إىل توجيهه الوجهة الصحيحة. )25( 
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ثانيًا: الصفة التنظيمية:
يبتدأ الفكر اإلداري يف اإلسالم بالرتكيز عىل النظم والنظام، فأكرب مصداٍق للنظم هو 
تنظيم شؤون الدولة وُأمور املجتمع، وقد جاء االسالم هبذه الفكرة يوم كانت الفوىض 
هي احلالة السائدة يف البالد العربية، وتقّدم املسلمون ألهنم كانوا أكثر تنظياًم من غريهم، 
إنترصوا يف احلرب ألهنم أوجدوا نظامًا للقتال. واهنالت عليهم الثروات ألهنم وضعوا 
واستطاعوا  األغنياء  بيد  كانت  التي  املجمدة  املوارد  حتريك  عىل  يقوم  لالقتصاد  نظامًا 
أن يوجدوا دولتهم ألهنم أقاموها عىل أساس ِمن التنظيم ونرشوا العلم ألهنم وضعوا 
بفضل  االسالمية  البالد  أرجاء  سائر  املنضبطة  االدارة  سادت  وهكذا  للتعليم.  نظامًا 
احلث املتواصل عىل التنظيم والنظام. ويمكننا القول بكل ثقة: بفضل التنظيم إستطاع 
املسلمون أن يكتسحوا العامل ويوصلوا االسالم إىل آخر بقعٍة ِمن بقاع األرض. وعىل هذا 
النسق أعار أمرياملؤمنني )عليه السالم( إهتاممًا كبريًا لنظم األُمور وتنظيم الشؤون حتى 
أنه مل ينس أن يويص أوالده وأصحابه ومجيع املسلمني يف آخر كلمة له قبل أن يرحل إىل 

الرفيق األعىل بنظم أمرهم. )26( 

ثالثًا: الصفة اجلامعية:
ال تنشأ اإلدارة إالّ بني مجع ِمن الناس، والُبّد هلذا اجلمع ِمن روابط تربطهم، وكلام 
هي  فاجلامعة  املدير.  عىل  متيرسة  االدارة  وأصبحت  اجلامعة  قويت  الرابط  هذا  قوي 
ماتكون  أشبه  االدارة  تصبح  اجلانب  هذا  مراعاة  وبدون  اإلدارة،  فيها  تنشأ  التي  البيئة 
مل هيتم  فيرب( عندما  األملاين )ماكس  املفكر  إىل  إنتقادات  ُوّجهت  بمعادلة حسابية، وقد 
بالبيئة االجتامعية التي تنشأ فيها اإلدارة فجاء نموذجه يف ـ البريوقراطيةـ ُتنقصه الروابط 
االنسانية. كذلك يؤخذ عىل )تيلر( إجتاهه إىل مكننة االنسان يف املعمل. وقد زخَر فكر 
االمام أمرياملؤمنني)عليه السالم( بنصوص كثرية يف جمال املجتمع واجلامعة، وهي بحّد 
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ذاهتا تكّون لدينا دراسة متكاملة عن املجتمع ودور الفرد يف اجلامعة، لكن سنقترص عىل 
نستقي  التي  فاالدارة  االدارة.  يف  االجتامعية  الصفة  تأكيد  يف  نحتاجها  التي  النصوص 
التي تنشأ يف رحم املجتمع واجلامعة.  أبعادها من كالم أمرياملؤمنني)عليه السالم( هي 
وقد أرشنا سلفًا أن املفردة االجتامعية حتتل مساحة كبرية ِمن فكر االمام أمرياملؤمنني)عليه 
السالم( فكان علينا أن نقتطف ما ينفع دراستنا وهو االشارة إىل رضورة وجود املجتمع 
للحياة، وعوامل تكوين اجلامعة، وتصنيف املجتمع وما إىل ذلك من املوضوعات التي 

سنأيت عىل ذكرها: )27( 

رابعًا: الصفة اهلدفية:
احلياة مل خُتلق عبثًا، فهي مل ختلق بالصدفة ـ كام يذهب البعض ـ وال خلقتها الطبيعة 
العمياء ـ كام يقول آخرون ـ ومل ختلق الدنيا نفسها ـ كام هو رأي البعض ـ بل خلقها خالق 
الوجود  بأّن هلذا  املرء  يعتقد  أن  قادر رازق حكيم عادل، فمن اخلطأ  متعال، عامل  قدير 
الكون  هدفية  عىل  قاطع  دليل  فثمة  ببرصك  رميت  فأينام  بالالهدفية،  يقول  ثم  خالق 
واحلياة، هذا ما يؤكده لنا يف كلامته الرائعة. ومن خالل هذا العهد املبارك وما ورد فيه من 

فقرات تتضح لنا الرؤيا االدارية لالمام عيل)عليه السالم( فيام يايت )28( :

الراأفة بالرعية:
يقنن االمام للعامل يف عهده ملالك االشرت)رضوان اهلل عليه( إسلوب احلكم والرأفة 
بالرعيه يف نسق علمي ومعريف وحضاري، تنهل مجيع الشعوب من عهده املبارك الذي 
يعد اهم وثيقة تأرخييه يف اقامه العدل واملساواة، إستقاها أمري البالغة وسيد الفصاحة من 
املنهج القرآين والنبوي الرشيف، فالعهد العلوي صك حلقوق االنسان املستل من الرشع 
القربى  وإيتاء ذي  بالعدل واإلحسان  يأمر  اهلل  )إن  الكريم  القرآن  املقدس. كام ورد يف 
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وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي(.

يذكر الشيخ املفيد: فخرج مالك األشرت ريض اهلل عنه فأتى رحله وهتيأ للخروج إىل 
م أمري املؤمنني عليه السالم أمامه كتابًا إىل أهل مرص: مرص، وقدَّ


سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، وأسأله الصالة عىل نبيه حممد 
وآله، وإين قد بعثُت إليكم عبدًا من عباد اهلل الينام أيام اخلوف، وال ينكل عن األعداء 
حريق  من  الفجار  عىل  أرض  حسبًا،  وأكرمهم  بأسًا،  اهلل  عبيد  أشد  من  الدوائر،  حذار 
الرضس  النايب  األشرت،  احلارث  بن  مالك  وهو  عار،  أو  دنس  من  الناس  وأبعد  النار، 
والكليل احلد، حليٌم يف احلذر، رزين يف احلرب، ذو رأي أصيل، وصرب مجيل، فاسمعوا 
له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفري فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه اليقدم 
والحيجم إال بأمري، فقد آثرتكم به عىل نفيس نصيحة لكم، وشدة شكيمة عىل عدوكم. 
عصمكم اهلل باهلدى وثبتكم التقوى، ووفقنا وإياكم ملا حيب ويرىض، والسالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته. )29(   

التجارة واحلياة االقتصادية:

يقع  والسلطه؛لذلك  املال،  حب  عىل  جمبولة  البرشيه  النفس  سايكولوجيه  بالطبع 
املحذور دوما من خالل االنجراف وراء املغريات املاديه عند احلاكم او سواه اال االنبياء 
هنا  بالنزاهة واالخالص، من  ويتصف  املستقيمه  اجلادة  وفق  ينهج  واملعصومون ومن 
لتجنيب  وروحيه  واخالقيه  وفكريه  معرفيه  تأسيسيه  حماولة  هي  العلوي  العهد  وثيقة 
وادارة  والفقراء،  واالغنياء،  بالتجار،  بالرفق  وصايا  وهي  ادارته،  يف  اهلفوات  احلاكم 



311احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

له  االقتصادي  فالعامل  حقوق.  بأي  التفريط  دون  ودرايه  بحنكة  االقتصاديه  الشؤون 
واملستلزمات  املواد  وتوفري  رغباهتم  وإشباع  الناس  حاجات  تلبية  يف  االساس  الدور 
الرضورية ألدامة احلياة، وقد أكد عىل منع االحتكار والتالعب باالسعار واللهاث وراء 
اجلشع وكان االمام يقول: لو كان الفقر رجال لقتلته!!.وماجاع فقري اال بام ُمتع غني فام 

ورد بالعهد الرشيف مثاال عىل ما اقوله)30(.

سرتيض بالتجار وذوي الصناعات وأويص هبم خريا واملقيم هبم واملضطرب بامله 
برك  يف  واملطارح  املباعد  من  وجالهبا  املرافق  أسباب  املناخ  سواد  فإهنم  بيديه  واملرتفق 
سلم  فإهنم  عليها  والحيرتثون  ملواضعها  الناس  اليلتم  وحيث  وجيلك  شهبك  وحيرك 
اللتحاق يا ثقة وصلح ال ختشى عائلته وتقصد أمورهم بحرضتك ويف حوايش بالدك. 
يف  وحتكاًم  للمنافع  احتكارًا  قبيحًا  وشحَا  فاحشا  ضيقًا  منهم  كثري  ان  ذلك  مع  واعلم 
البياعات وذلك باب معزه إنعامه وبحيث عىل الوالة فامنع من االحتكار فان رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( منع منه وليكن البيع بيعًا سمحًا بموازين البذل وال حييف بالفريقني 
من البايع واملبتاع فمن قارف حكره بعد هنيك إياه فثكل به وعاقبته يف غري إرساف ثم اهلل 
اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من املساكني، واملحتاجني وأهل البؤس والزمن 
فان هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا واحفظ هلل ما ستحفظك من حقه فيهم واجعل هلم قساًم من 
بيت مالك، وقساًم من نحالت صواين االسالم يف كل بلد فان لألقىص منهم مثل الذي 
لالدنى وكاًل قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم بطر فانك التعذر بتضيعيك التامة 
الحكامك الكثري املهم فالتشخص مهك عنهم والتصعر خدك هلم وتفقد امور من ال 
يصل أليك منهم ممن تقتحمه. العيون وحتقره الرجال من اهل اخلشية والتواضع فلريفع 
اليك امورهم ثم اعمل فيهم باالعذار اىل اهلل يوم تلقاه، فان هؤالء من بني الرعية احوج 
اىل االنصاف من غريهم وكل فاعذر اىل اهلل يف تأدية حقه اليه وتعهد اهل اليتم وذوي 
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الرقة يف السن ممن الحيلة هله والينصب للمسألة نفسه وذلك عىل اقوام طلبوا العافية 
فصريوا انفسهم ووثقوا بصدق موعد اهلل هلم واجعل لذوي احلاجات منك قسام تفزع 
هلم بيه حمرص وجتاس هلم جملسا عاما، فتواضع فيه هلل الذي خلقك وتقصد عنهم جندك 
اهلل  فاين سمعت رسول  متمتع  متكلم غري  يكلمك  متى  احراسك ورشطك  واعوانك 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقول لن تقدس امة اليؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي 
غري متمع ثم احتمل اخلرق منهم والعي ونج عنهم الفبق واالنفة يبسط اهلل عليك بذلك 
اكتاف رمحته ويوجب لك ثواب طاعته واعط ماعطيت هنيئًا وامتع يف امجال واعذار. ثم 
امور من امورك اليد لك من مبارشهتم منها اجابة عاملك منها يعيا عنه كتابك ومنها : 
اصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك فيام خترج به صدور اعدائك لكل يوم عمله 
فان لكل مافيهثم انظر يف حال كتابك امورك خريهم، واخصصت رسائلتك التي تدخل 
فيها مكائدك وارسارك بأمجعهم لوجوه صالح االخالق فمن التبطره الكرامة فيجرتي 
هبا عليك يف خالفلك بحرضة مالء والتقرص به الغفلة عن ايراد امكانيات عاملك عليك، 
واصدار جواباهتا عل الصواب عنك فيام يأخذ لك ويعطي منك،والتضعف عقدًا اعتقده 
لك واليعجز عن اطالق ماعقد عليك والجيهل مبلغ قدرنفسه يف االمور فان اجلاهل 
اليوم  وللبالد وعمراهتا  مايل  الوايل  فيقول  يالنفس  اجهل.  بقدر غريه  يكون  تقره  بقدر 
هنا وغدًا العلم اين املقر فالبد من مجع املال عىل عجل اما جشعا وحبًا يف املال اوطلبًا 
الرضاء من قوته يالتملق والتظاهر باالخالص يف اداء الواجب اوليذل الرشاد واهلدايا 
حلوايش امللوك واحلكام ليدفعوا عنه طائلة احلساب، او يكفوا عنه اذى الوشاة ويؤكد 
عليها ان ذلك سبيل معوج وسياسة فاشلة ويستكثر عىل الوالة للسالكني هذا السبيل 

عدم اتعاطتم بمن كان قبلهم واعتبارهم بام تالوه من الفشل وسوء املنقلب )31( . 
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الكاتب واملفكر بنظر االمام علي)عليه السالم(: 

الورع  الرشيف،فالكاتب  العلوي  العهد  يف  حيز  واالدب  والثقافة  والعلم  للفكر 
والعامل الناصح صوت للشعب والرعية،أما أديب السلطان وبوقه فهو مضلل ومنتفع من 
الفتات الذي يغدق عليه وبالتايل تغيب احلقيقة ويضل احلاكم بغيه ويامرس االستبداد 
لتتورم عقدة الذات وبالتايل يصبح دكتاتورا ماردا. فالبد من وجود كاتب بارع بمختلف 
وسائل املعارف خبري بأحوال الرجال،حميط بام جيد من االحداث واالمور ورتبة الكاتب 
اليوم يف مكتب رئاسة الوزراء كوزير الدولة واملستشار الشخيص أو االعالمي وهلذا جتد 
امري املؤمنني يؤكد اهتاممه يف ان يكون كتاب والته حاوين الفضل الصفات،وامللكات 
الثقافية، واملعرفية، يرى رضورة توفرها فيمن يشغل هذا املنصب، بأن التيطره الكرامة 
واملركز الذي حيصل عليه من الوايل فيجاهر بالعصيان واملخالفة والتشدق والتباهي بل 
التواضع يسمو بالكاتب والعامل واملفكر، وان اليكون من العقل اىل درجة التهاون باداء 
الناس  من  يمأل  احتقاره  واظهار  كاتبه  امتهان  الوايل  عليه  يويص  كام  اليومية،  واجباته 
واملوظف  الكاتب  يف  صفة  اهم  السالم(  )عليه  ويرى  وانتقاصها  ترصفاته  نقض  يف 
نفسه، فمن جيهل قدرنفسه فهو  متزنًا الجيهل قدر  ان يكون عاقال  القريب من احلاكم 
بقدر الغري اجهل. يذكر املفكر الشهيد عزيز السيد جاسم )حني تتنوع مسؤوليات الوايل، 
فتنشأ  والوظيفية،  السياسية  أدواته  استخدام  إىل  بالناس  عالقاته  يف  يعمد  فإنه  وتتعدد 
شبكة من االداريني واملسؤولني الثانويني،الذين يكونون البريوقراطية اجلديدة املحيطة 
السيايس  التوجه  عىل  تؤثر  واالقتصادي  السيايس  باملعنى  جديدة  مراكز  فتحّل  بالوايل، 
بال  املنتفعة  املصلحية،  فالبريوقراطية  ومصاحلها  إرادهتا  تشاء  كام  فتحرفه  للوايل،  العام 

مرشوعية،هي آفة السلطة( )32( .
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ويحذر العهد العلوي من: 
اخليانة وقلدته عار التهمة وتفقد امر اخلراج بام يصلح اهله فان يف صالحه وصالحًا 
ملن سواهم ملن سواهم االهبم البالناس كلهم عيال عىل اخلراج واهله وليكون ملنظرك يف 
العامرة ومن طلب اخلراج بغري عامرة اخرب البالد واهلك العباد ومل يستقم امره االقليال 
فان شكوى ثقال اوعلة اوانقطاع رشب اوحالة ارض اغتمرهتا غرق او جحف هبا عطش 
خفقت عنها بام نرجو ان يصلح هبا امرهم واليثقل عليك يشء خفقت به املؤنة فانه ذخر 
يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزين واليتك مامحلته وانام يؤتى خراب االرض من 
اعواز اهلها وانام يعوز اهلها الرشف انفس الوالة عىل اجلمع وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة 
الشجاع  هتز  افعاهلم  يف  الذكر  كثرة  فان  منهم،  البالء  ذو  مابىل  وحتديد  بالعرب  انتفاعهم 
وحترض التاكل ان شاء اهلل ثم اعرف لكل امرىء اىل غريه والتقترصن به دون غاية بالئه 
ماكان صغريًا والضيعة امرى اىل ان تستصغر بالئه مان عظيام. واردد اىل اهلل ورسوله 
ماخيلعك من اخلطوب ويشتمل عليك من االمور فقد قال اهلل تعاىل لقوم احب ارشادهم 
تنازعتم يف يش  فان  الرسول واويل االمر منكم  اطيعوا اهلل وأطيعوا  امنوا  الذين  )ياأهيا 
فردوه اىل اهلل والرسول( فالرد اىل اهلل االخذ بحكم كتابه والرد اىل الرسول االخذ بسنته 

اجلامعة غري املقرقة ثم اخذ اخرت للحكم بني الناس. )33( 

ال�سرائب واإثقال كاهل الرعية: 
واالجتامعية،  االقتصادية،  النواحي  بجميع  باملجتمع  الرفق  عىل  االمام  أكد 
الفاشية  النظم  تفعله  كام  االكراه  نظام  االتاوات  الباهضة  الرضائب  ومنها  والترشيعية. 
والدكتاتورية والتوليتارية التي تستعبد البرش. فالرمحة واللني والصفح من سامت احلاكم 
)أهيا  االنسانية  العدالة  صوت  عيل  كتابه-االمام  يف  جرداق  د.جورج  الرؤوف.يقول: 
الدهر، ليتك كنت جتمع كل ما أو تيت من قوة. وأنت أيتها الطبيعة ليتك جتمعني كل 
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قواك ومواهبك خللق إنسان عظيم. نبوغ عظيم. بطل عظيم. ومن ثم ليمنح الوجود مرة 
ثانية رجاَل كعيل(. )34( 

لذلك بقول :عذر املعتذر والكف عن ارهاق ا ملواطنني بالرضائب والرسوم الثقيلة 
منه  انقطاع رشب: أي ماترشب  العطل واالفات من  اىل  اذا تعرضت معاملهم  خاصة 
وتسقى به االهنار واالبار أي مايبل االرض من ندى ومطر يف االرض افضل رعيتك 
اىل  الفيء  به االمور والمتكنه اخلصوم واليتامدى والحيرص من  يف نفسك ممن التضيق 
وقفهم  اقصاه  دون  فهم  بادعاء  واليكتفي  طمع  عىل  نفسه  ترشف  وال  عرفه  اذا  احلق 
تكشف  عىل  واصربهم  اخلصم  بمراجعة  تربمًا  واقلهم  باحلجج  واخذهم  الشبهات  يف 
االمور واحرمهم عند اتضاح احلكم ممده اليزد ه اطراء واليستميل إغراء وأولئك قليل 
الناس،  اىل  حاجته  معه  وتقل  علته  مايزيل  البذل  يف  له  وافسح  قضائه،  تعاهد  اكثر  ثم 
واعطه من املنزلة لديك مااليطمع فيه غريه من خاصتك لياس بذلك اغتيال الرجال له 
عندك فانظر يف ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان اسريا يف ايدي االرشار يعمل فيه 
باهلوى وتطلب به الدنيا. ثم انظر يف امور عاملك فاستعملهم اختيارا، وال توهلم حماياة 
اهل  من  واحلياء  التجربة  اهل  منهم  وتوخ  واخليانة  اجلور  شعب  من  مجاع  قاهتم  وإثره 
البيوتات الصاحلة والقدم يف االسالم املتقدمة فاهنم اكرم اخالقا واضح اعراضًا واقل يف 
املطامع ارشاقا وابلغ يف عواقب االمورنظريافاجلنود باذن اهلل حصون الرعية وزين الوالة 
وعزالدين ورجال االمن وليس تقوم الرعية االهبم ثم القوام اجلنود االبامخيرج اهلل هلم 
من اخلراج الذي يقوون به عىل جهاد عدوهم ويعتمدون عليه خيام يصلح ويكون من 
وراء حاجتهم ثم االقوام هلذين الصنفني االبالصنف الثالث من القضاة والعامل والكتاب 
ملا حيكموا من املعاقب وجيمعون املنافع ويؤمتنون عليه من خواص االمور وعوام االقوام 
هلم وذوي الصناعات فيام جيتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من اسوامهم ويكفوهنم 
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من الرتفق بأيدهيم مااليبلغه رفقا غريهم. )35( 

ثم الطبقة السفىل من اهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم ويف اهلل لكل 
سعة ولكل عىل الوايل حق بقدر مايصلحه وليس خيرج الوايل من ذلك االهتامم واالستعانة 
باهلل وتوطني نفسه عىل لزوم احلق والصرب عليه فيام خف عليه او ثقل قول من جنودك 
أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله والمامك واتقاهم حسيبًا وأفضلهم حلاًم ممن يبطْيعن 
العفيف ويسرتيح اىل العذر ويرأف بالضعفاء وينبو عىل االقوياء وممن اليثريه العنف وال 
يقصد به الضعف. ثم الصق بذوي االحساب واهل البيوتات الصاحله والسوابق احلسنه 
ثم اهل النجده والشجاعه والسخاء والسامحه فأهنم مجاع من الكرم وشعب من العرف. 
ثم تفقد من امورهم ما يتفقد الولدان من ولدمها واليتفاقم يف نفسك يْش قويتهم به وال 
حتقرن لطفًاتعاهدتم به وإن قل فأنه داعية هلم اىل بذل النصيحه لك وحسن الظن بك 
وال تدع تفقد لطيف امورهم إتكاالًعىل جسيمها فأن لليسري من لطفك موظعًاينتفعون 
يف  واساهم  من  عندك  جندك  رؤوس  أثر  وليكن  عنه  اليستغنون  موقعًا  للجسيم  و  به 
اهليهم  خلق  من  ورائهم  من  يسع  وما  يسعهم  فيام  جندك  من  عليهم  وافضل  معونته 
عليك  قلوهبم  يعطف  عليهم  عطف  فأن  العدو  جهاد  يف  وأخذًا  مهًا  مههم  يكون  حتى 
وإن أفضل قوة عني الوالة أستقامة الورك يف البالد وظهور مودة الرعية واهنم التظهر 
االمور  والة  عىل  بحيطتهم  إال  نصيحتهم  تصبح  وال  صدورهم  إالبسالمة  مودهتم 
وقلة أستثقال دوهلم وترك استبطاء انقطاع مدهتم فافسح يف اماهلم واوصل يف حسن 
الثناء عليهم مثل ارائهم ونفاذهم وليس عليه مثل اصارهم واوزارهم ممن مل يعادون 
ظاملًا عىل ظلمه والاثام عىل اثمه أولئك اخف عليك موؤنة واحسن لك معونة واحنى 
عليك عطفًا واقل لغريك الغًا فاختذ اولئك خاصة خللواتك وحفالتك يقول:الشيخ ايه 
السالم( عن استرياز  العلوي)ينهى )عليه  العهد  النارصي يف كتابه عن  باقر  اهلل حممد 
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فإياك  الظلم  أو عان يف  إثم  منهم من شارك يف  وزيرًا خاصة  قبلك  كان لألرشار  من 
واختاذهم بطانة فإهنم قلام يصلحوا وعىل فرض صالحهم فان الناس ال يركنون أليهم 
ويرون فيهم مثل االنتهازي املتلون وذلك جير الطعن عىل الدولة ويشجع اخلصوم عىل 
التشهري باحلكم وانك بمقياس الفضيلة والتقوى ستجد حينام تطلب خريًا منهم ممن مل 

يعادون ظاملًا عىل ظلمه(. )36( 

املال العام و�سرقته: 
يقول الشهيد الدكتور عيل رشيعتي: االمام عيل بمحنه الثالث كتب اىل بعض عامله 
هيدده بالقتل ملا بلغه من انه اختلس من بيت املال)فاتق اهلل وارده إىل هؤالء القوم امواهلم 
الذي  بسيفي  والرضبنك  فيك  اهلل  إىل  العذرن  منك  اهلل  أمكنني  ثم  تفعل  مل  إن  فأنك 
مارضبت به أحدَا اال دخل النار( اخليانة االقتصادية يف االموال العامة حكمها القتل عند 

عيل إهنا مسألة فقهية، اقتصادية، حقوقية وإجتامعية. )37( 

يف  التساوي  كان  كام  االستهالك  يف  التساوي  كان  السالم  عليه  عيل  عهد  يف 
العطاء،واجلميع رشكاء يف بيت املال. يذكر العالمة هادي املدريس )ومن هنا كان قرار 
املساواة  نظام  إىل  والعودة  العطاء  يف  الناس  متييز  عن  العدول  السالم  عليه  عيل  االمام 
قرارَا هاّمَا،ألَنه كان يعني انقالبَا اجتامعّيَا بكل ماتعنيه الكلمة.كام كان رّد فعل مألقريش 
وأبنائهم ضد اإلمام وقراره هذا بداية الثورة املضاّده ضّد حكمه، واّلتي قادها ابن أيب 
ابنه  ومافعله  اهلل،  مع رسول  أبوه  مافعله  اإلمام  مع  وفعل  موقعه،  )معاوية(من  سفيان 
واملوظف  والوزير،  واملسؤول،  احلاكم،  إن  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  مع  بعد  فيام 
به،فكثرة  املال اجلميع رشكاء  بأكمله الن  العام هو يرسق شعب  املال  الذي يرسق من 
الرساق اليوم تدمي القلب. وحتزن الرشيف. وتدعو اىل الوقوف بوجهها من قبل مجيع 
املؤسسات احلكومية والشعبية. يذكرأ- حممد دكري: يف مناقشته لكتاب احلكومة ملحمد 
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جواد الرجياين ص)642( )38(  )مسألة كفاءة احلكومة مرتبطة باألركان األساسية لعمل 
احلكومة أي:

1- فهم الوضع احلقيقي.
2- اختيار الوضع املنشود.

3-كيفية التخطيط لربنامج العمل وتنفيذه.
العام يف أسس  بالبحث  تتعلق  املفاهيم ألهنا  وقد عالج املؤلف قضايا مرتبطة هبذه 
الفساد  فإنتشار  القرار  صناعة  الربجمة،  والَتخصص،  اخلربة  دور  مثل  نظام،  أي  فاعلية 
املايل، واالداري، والتزوير، والتحريف، يف عاملنا املعارص دليل انحراف عن املثل والقيم 
االنسانية التي رشعنها اهلل وأرساها الرسل واألئمة من أجل حفظ احلقوق وعدم التعدي 

عىل العباد والبالد. 
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اخلالصة: 

احلاكم  بني  للعالقة  سنت  التي  الترشيعات  أروع  من  يعد  العلوي  العهد  ان 
من  عاملية  توصية  اجلديدة  االلفية  بداية  يف  املتحدة  االمم  قررت  هنا  واملحكومني،من 
قبل)كويف عنان( لألنظمة يف العامل باالخذ به ملا ورد فيه من قيم ومثل تؤسس للعدالة 
العالقات  وتنظيم  باملجتمع،  والرأفة  للثروة،  العادل  والتوزيع  واملساواة،  االنسانية، 

احلكومية. 

التوصيات: 

1-عىل كل حاكم يدعي بأنه مسلم االلتزام بتحقيق العدالة بني مجيع افراد املجتمع وفق 
القيم واملثل التي أسس هلا القرآن الكريم وعدم االستئثار بالسلطة ومنافعها الزائلة. 

2- عىل احلكومات تدريس العهد العلوي ملالك االشرت بجميع املراحل الدراسية ليتعلم 
االبناء ماهية الواجبات وماهية احلقوق. 
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اهلوامش

مؤسسة  النخعي،  األشرت  مالك  العلوية  القوات  قائد  املظفر،  الواحد  عبد  الشيخ   )1(
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص12.  

مؤسسة  النخعي،  األشرت  مالك  العلوية  القوات  قائد  املظفر،  الواحد  عبد  الشيخ   )2(
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص22.

)3( أبن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل )ت 852 هـ(. اإلصابة 
يف معرفة الصحابة، دار العلوم احلديثة، القاهرة، 1328 هـ، 482/3، ص 234.

عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد  بن  احلسن عيل  أيب  الدين  عز  األثري،  ابن    )4(
الواحد الشيباين اجلزري )ت 630هـ(. الكامل يف التاريخ، حتقيق أيب الفداء عبد اهلل 

القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، 1987، ص 125.

)5( نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، إيران، د.ت، ص 21.

معجم  944م(،  384هـ/  )ت  موسى  بن  عمران  بن  حممد  اهلل  عبد  ابو  املرزباين،   )6(
الشعراء، حتقيق عبد الستار امحد فراج، عيسى البايب ورشكاه، القاهرة،1960، ص 

.29

العقد  939م(  328هـ/  )ت  األندليس  حممد  بن  امحد  الدين  شهاب  ربه،  عبد  ان   )7(
الفريد، دار ومكتبة اهلالل، بريوت 1986، ص 43.

)8( نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، إيران، د.ت، ص 20.

مؤسسة  النخعي،  األشرت  مالك  العلوية  القوات  قائد  املظفر،  الواحد  عبد  الشيخ   )9(
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص44.

)10( الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير)ت 310 هـ(، تاريخ الطربي، حتقيق حممد أبو 
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الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار املعارف، القاهرة، 308/4، ص56، الشيخ 
عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة األعلمي 

للطباعة، بريوت 2008، ص127.

)11( ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل امحد بن عيل )ت 852هـ(. فتح 
باز، دار الكتب  العزيز بن عبد اهلل بن  البخاري، حتقيق عبد  الباري رشح صحيح 

العلمية، بريوت، 1989، 2/ 159، ص127.

852هـ(.  )ت  عيل  بن  امحد  الفضل  أيب  الدين  شهاب  العسقالين،  حجر  ابن   )12(
التقريب، بريوت، 1989، ص34.

)13( الشيخ عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة 
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص39.

)14( البالذري، امحد بن حييى بن جابر )ت 279هـ(. فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 1983.

الفتوح، مطبعة جملس  الكويف )ت 314هـ/ 927م(.  امحد  ابو حممد  اعثم،  ابن   )15(
دائرة املعارف العثامنية، اهلند د.ت، ص65.

)16( البالذري، امحد بن حييى بن جابر )ت 279هـ(. فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، 
بريوت 1983، ص87.

الفتوح، مطبعة جملس  الكويف )ت 314هـ/ 927م(.  امحد  ابو حممد  اعثم،  ابن   )17(
دائرة املعارف العثامنية، اهلند د.ت، ص69.

)18( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(. رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18.
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)19( نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، إيران، د.ت، ص 65.

)20( ابن اعثم، ابو حممد امحد الكويف ت 314هـ/ 927م الفتوح، مطبعة جملس دائرة 
املعارف العثامنية، اهلند، د.ت.، ص 35.

الكريم بن عبد  الدين أيب احلسن عيل بن حممد بن حممد بن عبد  ابن األثري، عز   )21(
الواحد الشيباين اجلزري )ت 630هـ(. الكامل يف التاريخ، حتقيق أيب الفداء عبد اهلل 

القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، 1987، ص 14.

)22( الشيخ عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة 
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص31.

)23( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(. رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18.

)24( أبن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت 463 هـ(، االنباه عىل قبائل 
الرواة، املكتبة احليدرية، النجف 1966، ص87.

مروج  957م(،  346هـ/  )ت  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن  ابو  املسعودي،   )25(
الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ط4، مطبعة السعادة 

مرص 1964، ص96.

)26( ابن اعثم، ابو حممد امحد الكويف ت 314هـ/ 927م الفتوح، مطبعة جملس دائرة 
املعارف العثامنية، اهلند، د.ت، ص65.

)27( أبن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت 463 هـ(، االنباه عىل قبائل 
الرواة، املكتبة احليدرية، النجف 1966، ص95.

)28( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
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)ت 656هـ/ 1258م(. رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 
إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18، ص95.

)29( ابن عبد ربه، شهاب الدين امحد بن حممد األندليس )ت 328هـ/ 939م(. العقد 
الفريد، دار ومكتبة اهلالل، بريوت 1986، ص123.

)30( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(. رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18، ص99.

)31( الشيخ عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة 
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص65.

مروج  957م(،  346هـ/  )ت  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن  ابو  املسعودي،   )32(
الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ط4، مطبعة السعادة 

مرص 1964، ص 65.

)33( الشيخ عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة 
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، 87.

)34( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(، رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18، ص119.

)35( الشيخ عبد الواحد املظفر، قائد القوات العلوية مالك األشرت النخعي، مؤسسة 
األعلمي للطباعة، بريوت 2008، ص75.

)36( ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(، رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 
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إحياء الكتب العربية، د.م، 1959، 95/18، ص92.

)37( عيل رشيعتي، االمام عيل بمحنه الثالث، دار االعلمني، بريوت 2000، ص 54.

)38( حممد دكري، احلكومة ملحمد جواد الرجياين، دار الرتاث، بريوت 1999،ص77.
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املصادر:

دائرة  الفتوح، مطبعة جملس  الكويف ت 314هـ/ 927م  امحد  ابو حممد  اعثم،  ابن   -1
املعارف العثامنية، اهلند، د.ت.

2- ابن حجر، شهاب الدين أيب الفضل امحد بن عيل العسقالين )ت 852هـ/ 144م(، 
التقريب  د.م، د.ت.

3- ابن عبد ربه، شهاب الدين امحد بن حممد األندليس )ت 328هـ/ 939م(. العقد  
الفريد، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1986.

معجم  944م(،  384هـ/  )ت  موسى  بن  عمران  بن  حممد  اهلل  عبد  ابو  املرزباين،   -4
الشعراء، حتقيق عبد الستار امحد فراج، عيسى البايب ورشكاه، القاهرة،1960.

5- املسعودي، ابو احلسن عيل بن احلسني بن عيل )ت 346هـ/ 957م(، مروج الذهب 
السعادة مرص  مطبعة  احلميد، ط4،  عبد  الدين  اجلوهر، حتقيق حممد حمي  ومعادن 

.1964

6- نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، إيران 1989.

7- الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )ت 310 هـ(، تاريخ الطربي، حتقيق حممد أبو 
الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار املعارف، القاهرة، 308/4.

8- أبن حجر العسقالين، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل )ت 852 هـ(. اإلصابة 
يف معرفة الصحابة، دار العلوم احلديثة، القاهرة، 1328 هـ، 482/3.

مؤسسة  النخعي،  األشرت  مالك  العلوية  القوات  قائد  املظفر،  الواحد  عبد  الشيخ   -9
األعلمي للطباعة، بريوت 8 200.

10- أبن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت 463 هـ(، االنباه عىل قبائل 
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الرواة، املكتبة احليدرية، النجف 1966.

بن عبد  الكريم  بن عبد  بن حممد  بن حممد  أيب احلسن عيل  الدين  األثري، عز  ابن   -11
الواحد الشيباين اجلزري )ت 630هـ(. الكامل يف التاريخ، حتقيق أيب الفداء عبد اهلل 

القايض، دار الكتب العلمية، بريوت، 1987.

جملس  مطبعة  الفتوح،  927م(.  314هـ/  )ت  الكويف  امحد  حممد  ابو  اعثم،  ابن   -12
دائرة املعارف العثامنية، اهلند، د.ت.

13- ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل امحد بن عيل )ت 852هـ(. فتح 
باز، دار الكتب  العزيز بن عبد اهلل بن  البخاري، حتقيق عبد  الباري رشح صحيح 

العلمية، بريوت، 1989، 2/ 159.

14- ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 
)ت 656هـ/ 1258م(. رشح هنج البالغة، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الكتب العربية، د.م 1959.

15- البالذري، امحد بن حييى بن جابر )ت 279هـ(، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 1983.

)ت  البغدادي  الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  ابو  الدين  شهاب  احلموي،   -16
626هـ/ 1228م(. معجم البلدان، دار صادر،بريوت 1955.

17- املرزباين، ابو عبد اهلل حممد بن عمران بن موسى )ت 384هـ(. معجم الشعراء، 
حتقيق عبد الستار امحد فراج، عيسى البايب ورشكاه، القاهرة، 1960، ص 363.

18- حممد دكري، احلكومة ملحمد جواد الرجياين، دار الرتاث، بريوت 1999.

19- عيل رشيعتي، االمام عيل بمحنه الثالث، دار االعلمني، بريوت 2000.



               

 القيادة واإلدارة الناجحة
 يف فكر االمام علي )عليه السالم (

حنان عبا�ص خرياهلل
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املقدمة 

ان اإلمام أمري  املؤمنني عليه السالم سعى إىل وضع أسس ودعائم الدولة املتحرضة 
التي تقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان واحرتام إنسانية اإلنسان، وقد سعى اإلمام عليه 
السالم سعيًا حثيثًا يف سبيل حتقيق ذلك، األمر الذي كّلفه حياته الرشيفة، إذ عاداه جمتمعه 

الذي تعود عىل نظام الطبقية.

اّن اإلمام عليه السالم، قد سبق العصور واألزمنة بفكرة الثاقب ورؤاه العظيمة، إالّ 
ان املجتمع آنذاك مل يكن متفهاًم وواعيًا بام فيه الكفاية ملا كان يريده اإلمام عليه السالم، 
بناء  لبنات  التي تعد بحق  النورانية  الوصايا  وبالنتيجة مل يستفد ذلك املجتمع من تلك 

الدولة املتحرضة.

وتعّد العدالة املحور األكثر بروزا يف منهج حكمه عليه السالم، وقد بلغ من اقرتان 
اسم االمام أمري املؤمنني عليه السالم بالعدالة، وامتزاجه هبا، قدرًا كبريًا، إذ صار اسم 

عيل عنوانًا للعدالة، وصارت مفردة العدالة توحي باسم )عيل( صلوات اهلل عليه.

  ال تزال الفرصة سانحة، وبإمكان عامل اليوم امليلء باحلروب والدمار واألزمات، 
الدولة  يكفينا إلقامة  فهو  السالم،  اإلمام عيل عليه  النري، هنج  النهج  إىل ذلك  يعود  أن 
الصاحلة والعرصية املتحرضة، وكذا العودة إىل كتابه إىل واليه عىل مرص، الشهيد مالك 
العذب، وهو يويص عامله عىل مرص  املعني  لننهل من ذلك  اهلل عليه،  األشرت رضوان 

بأدّق األمور، ويف شتى ميادين إدارة الدولة.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 330

مفهوم القيادة 

اختالف  حسب  وذلك   « »القيادة  مفهوم  تعاريف  واختلفت  وتنوعت  تعددت 
: فن  أبرزها  التعاريف نجد أهنا تركز عىل عدة عنارص  الزمان واملكان ولكن يف جممل 

إدارة األفراد، حتقيق اهلدف باستخدام الكفاءة العالية، حتمل اقل التكاليف أو اخلسائر.

التعريف اللغوي للقيادة:
والقيادة   ،« ما  بمهمة  يقوم  او   « »يفعل  الفعل  يونانية األصل مشتقة من  كلمة  هي 
من  وبني  الفعل  يبدءا  من  بني  تبادلية  اعتامدية  عالقة  عىل  تقوم  )ارندت(  رأي  حسب 
ينجزه، اما معناها يف اللغة العربية :« فالقود هو نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها 
اخلضوع،  معناه  واالنقياد  خلف،  من  والسوق  أمام  من  القود  إن  خلفها،  من  ويسوق 

ومجع قائد قادة وقواد«.)1(

تعريف القيادة ا�سطالحا
عىل  سلطته  القائد  يامرس  خالهلا  من  والتي  قانونية  سلطه  ذو  منصب  هي  القيادة: 
ال  والقائد  اآلخرين،،  عىل  التأثري  عىل  القدرة  وأيضا  ومنصبه،  رتبته  بفضل  مرؤوسيه 
يمكن ان يكون قائد اذا قام بجهود قليلة إلدارة مرؤوسيه وإهلامهم، بـــل عليه ان يبذل 

اجلهود املضنية لكي يصبح قائدا )2( .

وهي أيضا:«األخذ بالزمام والسري نحو غاية مرسومة » والقائد عند العرب األقدمني 
هو:« املرشد، الدليل، اهلادي« )3(.

نحو  الناس  حتريك  عملية  “هي  نقول:  أن  هو  للقيادة  تعريف  أبسط  أن  ويبدو 
 )4( اهلدف”. 
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وقالوا يف القيادة أيضا :»ليست القيادة خلق يشء بقدر ما هي خلق رجال أو السيطرة 
يف  الصفوف  توحيد  ناشئة عن  املهمة  هذه  وعظمه  حمبتهم  واحلول عىل  وحبهم  عليهم 

سبيل واجب مقدس « )5( 

الناس  هبداية  املتعلقة  املعاين  من  بعضا  اإلسالمي  الفكر  يف  القيادة  معنى  حيمل 
وإرشادهم وتويل أمورهم، ومن معانيها ما ييل:

- اإلمامة:
إمام  ومنه  غرية،  أو  رئيس  من  به  الناس  يأتم  من  وتعني:»  )اإلمام(،  منها  ويؤخذ 

الصالة »، ويعني أيضا : اخلليفة.)واالمامة( تعني:“ رياسة املسلمون ” )6(.

وتعني )اإلمامة( أيضا : » التقدم والقصد إىل جهة معينة » وكذلك » اهلداية واإلرشاد 
» وكذلك » األهلية الن يكون املرء قدوه«. )7( 

واإلمام يعني هنا : من يؤم الناس ويقتدى بة يف أمور الدين والدنيا وهو أيضا  قائد 
املسلمني وهادهيم ومرشدهم  وزعيمهم  ورئيسهم األعىل وحاكمهم، والدليل عىل أن 
انتفائه، هو أن صالهتم ال تصح  منصب اإلمام يف اإلسالم أمر ال غنى عنة ويستحيل 
بدون )إمام(، فال بد من شخص يتوىل إمامتهم يف الصالة وعليهم أن يطيعوه ويقتدوا بة 

وال جيوز خمالفته وعصيانه.

ِطيُعواْ الّل َوالّرُسوَل لََعّلُكْم تُرَْحُوَن﴾.
َ
قال تعاىل :﴿َوأ

َطاَع الّل ﴾.
َ
وقال أيضا :﴿ ّمْن يُِطِع الّرُسوَل َفَقْد أ

قال تعاىل : خماطبا إبراهيم علية السالم :﴿إِّنِ َجاِعلَُك لِلّناِس إَِماًما﴾. )8( 
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- الوالية:
به، وكذلك  قام  أو  أمرا  الويل وهو كل من ويل  »ومنها  السلطان   « اللغة  وتعني يف 

الوايل أي الذي يتوىل أمر البالد والعباد ويرعى شؤوهنم.

الناس والقائم عىل رعايتهم وإرشادهم، ويف  القائد واملترصف بشؤون  والوايل هو 
رواة  رعيته،....«  عن  ومسئول  راع  كلكم   «: وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  يقول  ذلك 

البخاري.

مما سبق يبدو لنا أن القيادة يف اإلسالم تعني يف مجلتها : كل من يتوىل شيئا من أمر 
املسلمني العامة، فاإلمام قائد، واألمري قائد،  واملرأة يف بيتها قائدة ألرسهتا، والعبد الذي 
يرعى مال سيدة قائد، واملوظف العام قائد يف إدارته ومكتبة، ورب األرسة قائد ألرسته، 
وقائد اجليش والرشطة قائد،... الخ، فالقيادة هنا املسؤولية التي توجب عىل من حيملها 
يتوىل  التي  أملجموعه  هبذه  رعايتها،وصوال  حق  ويرعاها  وإخالص  بأمانة  هبا  يقوم  ان 

شاهنا اىل األهداف التي تطمح الوصول إليها.

هذا وقد ارتبطت القيادة يف اإلسالم باجلندية ارتباطا وثيقا الن أمر اجليش حيتاج إىل 
بارع، حمنك، حازم،  كفؤ، قوي، ولذلك فان قائد اجلند يف اإلسالم هو صاحب  قائد 
احلسنة،  القدوة  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  رسولنا  يف  ولنا  ورسالة،   مدرسة 
ليبلغها  اإلسالم  برسالة  الوحي  علية  تنزل  الذي  املعلم  هو  الكريم  الرسول  كان  فلقد 
للناس وصاحب املدرسة التي خترج فيها قادة أمم وأبطال حرب ورجال إصالح وعلامء 

وفالسفة ورواد حضارة « )9( 
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- الفكر القيادي عند االمام علي )عليه السالم(

لقد تأكد للجميع ان االمام امري املؤمنني عيل عليه السالم وفق السنة املطهرة خري 
الناجحة، وهو  القيادة  يتمتع بكل صفات  الذي  الربية وهو وصيه ووراث علمه وهو 

القائد الرشعي املفرتض الطاعة.

الدولة  لعنارص  اختياره  للحكم  منهجه  السالم يف  عليه  املؤمنني  امري  االمام  اعتمد 
من  القران  يتضمنه  ملا  الكريم  القران  من  املستمدة  االسالمية  النظرية  ومنها  الناجحة 
من  يتضمنه  وما  واالخالق  والقانون  والقضاء  واحلكم  السياسة  يف  واضحة  مؤرشات 

املبادئ العامة التي تصون املجتمع وحتفظه من االزمات.

أقواهم  االمر  الناس هبذا  أحّق  إّن  الناس  أهّيا  »يا  السالم(:  االمام عيل )عليه  وقال 
عليه وأعلمهم بأمر اهلل« )10(.

فالعمل السيايس والفكري النهضوي الذي يستهدف يف حتركه اقامة الدولة واملجتمع 
الصالح يتطّلب قيادة اسالمية عاملة باالحكام والقوانني الترشيعية ومصادرها االساسية، 
الدولة وهو حيدد مسريهتا وأطارها  الفقري جلسم  العمود  والترشيع هو  ألن االحكام 
الفكري العام. والفقيه، العامل هو صامم االمان لتنفيذ مبادئ الرشيعة عىل أساس قدراته 

الفقهية الترشيعية الفذة حتى ال تتخبط مسرية الدولة يف متاهات القوانني الوضعية..
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- الشروط اليت جيب ان تتوفر يف احلاكم 

ان االمام عيل )عليه السالم(وضع رشوطا يف هنج البالغة جيب ان تتوافر يف احلاكم 
الصالح وهي :

اموال  عىل  العدوان  اىل  احلرص  وشدة  الطمع  يدفعه  لئال  النفس  كريم  يكون  ان   -1
املسلمني.

2- ان يكون عاملا ألنه قائد املسلمني االعىل لذا جيب ان هيدهيم ولو كان جاهال ألضلهم.

3- جيب ان يكون رحب الصدر لني العريكة.

4- ان يكون عادال يف اعطاء االوامر فيساوي بني الناس يف العطاء وال يفضل قوما عىل 
اخر عىل حساب اخرين استجابة لشهوات نفسه وميول قلبه.

5- ان يكون نزهيا يف القضاء فال يرتيش الن ذلك يؤذن بذهاب العدل يف االحكام.

اليه ويعطي احلق من  الناس  اقرب  بالسنة فيجري احلدود ولو عىل  ان يكون عاملا   -6
نفسه كام يطلبه من غريه ويف هذا قال االمام عليه السالم :

7- ))وقد علمتم انه ال ينبغي ان يكون الوايل عىل الفروج والدماء واملغانم واالحكام 
فيضلهم بجهله وال  امواهلم هنمته وال اجلاهل  فتكون يف  البخيل  املسلمني  وامامة 
اجلايف فيقطعهم بجفائه وال احلائف للدول فيتخذ قوم. وال املرتيش باحلكم فيذهب 

باحلقوق ويقف هبا دون املقاطع وال املعطل للسنة فيهلك االمة(( )11(.
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- وظائف احلاكم عند االمام علي )عليه السالم(

تقدمي امل�سالح العامة
الالزمة  اإلجراءات  كافة  واختاذ  واملقررات،  القوانني  سن  احلاكم  عىل  يوجب  مما 
إذا طالت عامة األمة بعض  فيام  القانون  العامة واألخذ عىل يد خمالفي  لضامن احلقوق 

األرضار واخلسائر.

الذي جيلب رىض  اجلاد  بالعمل  واليه عىل مرص  األشرت  مالك  كان يويص  ولذلك 
عن  وأبعد  للعدالة  أقرب  املعنى  هذا  ألن  وذلك  اخلاصة،  سخط  استبطن  وإن  العامة، 
الظلم واجلور: )وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل، وأمجعها 
لرىض الرعية، فإن سخط العامة جيحف برىض اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع 

رىض العامة( )12( .

الذين  من  وبطانته  خاصته  تدخل  دون  باحليلولة  آخر  موضع  يف  احلاكم  ويطالب 
سوى  هيمهم  وال  االقتصادية،  املجاالت  يف  اإلنصاف  مراعاة  وعدم  باألنانية  يتصفون 
جذور  اجتثاث  وكذلك  للبالد.  االقتصادية  الشؤون  يف  الشخصية  مصاحلهم  ضامن 
الظلم املتأصلة فيهم من خالل إغالق كافة السبل التي متهد لتحقيق أطامعهم وجشعهم: 
)ثم أن للوايل خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف يف معاملة فاحسم مادة 

أولئك بقطع أسباب تلك األحوال( )13(.

اإعانة الفقراء
يؤكد اإلمام )عليه السالم( عىل احلاكم أن يويل اهتامما فائقا لفقراء املجتمع، هبدف 
إجراء العدالة االجتامعية يف جماهلا االقتصادي. يف حني يقود عدم االكرتاث هلذا األمر 
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وعدم االهتامم بالفقراء وإجياد السبل التي تكفل رفع حالة الفقر عنهم بالتدريج، اىل شيوع 
املفاسد االجتامعية واالقتصادية واألخالقية، وبالتايل تفيش اجلريمة يف املجتمع. ولذلك 
واملعلومات  بالتقارير  ليمدوه  الوظيفة،  هبذه  يضطلعون  أفراد  باستخدام  الوالة  يويص 
عىل  والقضاء  حاجاهتم  تلبية  بغية  واملعوزين  الفقراء  أوضاع  تستعرض  التي  املفصلة 

فقرهم.

مما ال شك فيه أن هذه الطبقة إنام استحقت هذه العناية اخلاصة بفعل ضعفها وعدم 
قدرهتا عىل املطالبة بحقوقها، وعليه فاحلاكم مكلف بالنظر يف أمرهم وإحقاق حقوقهم، 
واحلذر من أي غفلة وإمهال هبذا الشأن: )ثم اهللّ اهللّ يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة 
هلم، من املساكني واملحتاجني وأهل البؤسى والزمنى... فال يشغلنك عنهم بطر، فانك 

ال تعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثري املهم( )14( .

الت�ساهل والرفق
املحور اآلخر من حماور وظيفة احلاكم جتاه األمة الرفق بالناس حني التعامل معهم، 
عىل  يرتتب  ما  أدنى  وإن  كاهلها،  ويثقل  يرهقها  بام  طاقتها  فوق  األمة  يكلف  أال  عليه 
الرفق باألمة كسب ودها وثقتها. األمر الذي جيعل احلاكم يشعر بالدعم واإلسناد الذي 
يتطلبه يف مواقع احلاجة: )واعلم أنه ليس يش بادعى اىل حسن ظن راع برعيته من إحسانه 

إليهم، وختفيفه املئونات وترك استكراهه إياهم عىل ما ليس له قبلهم( )15(. 

وقال )عليه السالم( بشان الرضائب ورضورة التخفيف من عبئها عىل األمة: )فان 
شكوا ثقال أو علة أو انقطاع رشب... خففت عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم وال 
يثقلن عليك يش خففت به املئونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك... 

فربام حدث من األمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به( )16(.
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حتى  يشمل  بل  فقط،  املادية  باألمور  خيتص  ال  األعباء  عن  والتخفيف  الرفق  إن 
األمور العبادية ومراعاة أحوال الناس، وهذا ما أكده وطالب به والته حيث قال: )وإذا 
قمت يف صالتك للناس، فال تكونن منفرا، وال مضيعا، فإن يف الناس من به العلة وله 
احلاجة، وقد سالت رسول اهللّ حني وجهني اىل اليمن كيف أصيل هبم؟ فقال: صل هبم 

كصالة أضعفهم، وكن باملؤمنني رحيام( )17( .

 املبا�سرة بالنظر يف اأمور النا�ص ومعاجلة م�ساكلهم:
يرى إن إحدى وظائف احلاكم تتمظهر يف سامعه مبارشة لشكاوى الناس والنظر فيها 
بدون واسطة: )واجعل لذوي احلاجات منك قسام تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم 
جملسا عاما فتتواضع فيه هللّ الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك 

ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم غري متتعتع( )18(. 

 تعليم النا�ص واإيقافهم على احلقائق:
الوظيفة األخرى التي يامرسها احلاكم إنام تتمثل يف تعليم األمة وجعلها ملمة بأغلب 
األمور، وهناك أسلوبان يمكن من خالهلام حتقيق هذا األمر. احدمها: األسلوب التعليمي 
باالهتامم هبذا  لوالته  السالم(  اإلمام )عليه  تأكيدات  يمكن مالحظته من خالل  الذي 
بأيام  وذكرهم  احلج  للناس  فأقم  بعد،  )أما   : مكة  لوايل  تأكيده  يف  جاء  فقد  املوضوع. 
اهللّ، واجلس هلم العرصين، فأفت املستفتي، وعلم اجلاهل، وذاكر العامل، وال يكن لك 
اىل الناس سفري إال لسانك، وال حاجب إال وجهك، وال حتجبن ذا حاجة عن لقائك 

هبا)19( .

كام جيب إيقاف واطالع األمة عىل احلقائق. فقد تسود املجتمع بعض حاالت سوء 
الظن جتاه احلاكم أو احلكومة، األمر الذي يتطلب منه ممارسة وظيفته يف كشف النقاب 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 338

عن األمور الغامضة التي تساور أذهان الناس.

فقد أوىص مالكا هبذا الشأن قائال: )وإن ظنت الرعية بك حيفا فاصحر هلم بعذرك و 
اعدل عنك ظنوهنم باصحارك فان يف ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك( )20(. 
وقد كان هذا األسلوب مشهودا يف سرية اإلمام عيل )عليه السالم(، بحيث مل تطرأ أدنى 
شبهة ألي من األفراد، إال وانربى إلزالتها والقضاء عليها من خالل التعرض هلا بكلامته 

أو كتبه ورسائله التي كان يبعثها.

- ا�سا�سيات القيادة االدارية 

الرقابة:
النظام  أساسيات  من  ُتعدُّ  االجتامعية  الواجبات  و  احلقوق  وصيانة  الرقابة  أما 
الفردية  احلقوق  ضامن  سبيل  يف  حثيثًة  جهودًا  االسالم  بذل  وقد  االسالمي،  السيايس 
واالجتامعية للمجتمع، وعىل سبيل املثال، اننا عندما ندرس النصوص النبوية. فان هناك 
اهتاممًا واضحًا من قبل الرسول االعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( لتنظيم االقتصاد 
االسالمي وتطبيقه يف جماالت متعددة حتى ال يتم استغالل و احتكار البضائع من قبل 

املتالعبني بالسوق.

ويف رسالة االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت، ملا أراد توليته عىل مرص أمره 
)عليه السالم( أن يردع املحتكرين، و يقف أمام ترصفاهتم بحزم و قوة. إذ قال )عليه 
السالم(: ».. فامنع من االحتكار، فان رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( منع منه، 
و  البائع  من  بالفريقني،  جتحف  ال  أسعاره  و  عدل،  بموازين  سمحًا  بيعًا  البيع  وليكن 

املبتاع، فمن قارف حكره، بعد هنيك إياه، فنكل به، و عاقبه من غري ارساف..« )21(.
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خالهلا  من  تتحرك  التي  االجتامعية  الذهنية  عىل  تدلل  التارخيية،  النصوص  هذه 
القيادة االسالمية، املتجسدة بشخص االمام عيل)عليه السالم( لتنظيم احلياة االقتصادية 
يف املجتمع عىل أساس املتابعة امليدانية اليومية لوضع حدًا للتالعب بالشؤون االقتصادية 
العامة التي حترك اقتصاد املسلمني آنذاك، وهذا ما يمكن فهمه من خالل بعض اللقطات 

ِإَولَى  الفكرية للقرآن الكريم كام يف حركة نبي اهلل شعيب )عليه السالم( قال تعاىل: ﴿ 

َخاُهْم ُشَعيًْبا قَاَل يَا قَوِْم اْعُبُدواْ الّلَ َما لَُكم ّمِْن إِلٍَه َغيُْرهُ َولاَ تَنُقُصواْ الِْمْكَياَل 
َ
َمْدَيَن أ

ِحيٍط﴾)22( . َخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم ّمُ
َ
َراُكم بَِخيٍْر ِإَونَِّى أ

َ
َوالِْميَزاَن إِنَِّى أ

ْشَياءُهْم َولاَ ُتْفِسُدواْ فِى 
َ
ْوفُواْ الَْكيَْل َوالِْميَزاَن َولاَ َتبَْخُسواْ الّنَاَس أ

َ
وقوله تعاىل: ﴿فَأ

رِْض..﴾)23(.
َ
الأ

فقد كان أصحاب األموال و التجار يستغلون املستضعفني، و يتعدون عىل حقوقهم 
من خالل التطفيف كحالة هلا ترويج ال يستند اىل أي قاعدة و منطلق صحيح هلذا أراد 
شعيب أن يكون و حيقق معنى العدالة اال جتامعية يف اجلانب االقتصادي الذي هو عصب 
حياة الناس والذي تستويف منه الدقة يف املتابعة والصيانة الذي يتحرك من خالهلا القائد 

الرسايل لتثبيت أوارص االخوة و حتقيق العدالة..
كام رفض االمام بشدة سلبية املجتمع جتاه اخلطأ ايًا كان مصدره او الرتدي من أي 
جهة يأيت، إذ يقول خماطبًا ابناء االمة : »وقد ترون عهود اهلل منقوصة فال تغضبون... ] 
ترجع،  واليكم  ترد ومنكم تصدر  اهلل عليكم  امور  [ وكانت  قائاًل  املسؤولية  وحيملهم 
فمكنتم الظلمة من منزلتكم او القيتم اليهم ازمتكم وسلمتم امور اهلل يف ايدهيم يعملون 
بالشبهات ويسريون يف الشهوات” )24(  وقال االمام : » اهيا الناس لو مل تتخاذلوا عن 
نرص احلق ومل هتنوا عن توهني الباطل مل يطمع فيكم من ليس مثلكم ومل يقو من قوي 

عليكم « )25(.
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عام  بشكل  املجتمع  يف  اخلطأ  او  االنحراف  مسؤولية  االمة  ابناء  االمام  حتميل  ان 
وقياداته بشكل خاص، ليس بعيدًا عن منح االمام لالمة احلق يف تقييم العمل واالداء 
رأيتم  اذا   « السالم(  قال )عليه  إذ  ما،  اختاذ موقف  قبل  بموضوعية وعقالنية  السيايس 
اخلري فأعينوا عليه. واذا رأيتم رشًا فاذهبوا عنه « )26(  و » رحم اهلل رجاًل راى حقًا فأعان 
عليه او رأى جورًا  فرده« )27(، ويبلغ االمام درجة يف انصاف االمة تاركًا هلا حق تقييم 
ادائه ففي احدى خطبه )عليه السالم( يقول : “ اما بعد فاين خرجت من حيي هذا اما 
ظاملًا او مظلومًا واما باغيًا او مبغيًا عليه، وانا اذكر اهلل من بلغه كتايب هذا ملا نفر ايل، فان 

كنت حمسنًا اعانني وان كنت  مسيئًا استعتبني” )28(.
ان االمام مل ينظر إىل مسألة املراقبة الدقيقة من االمة للحاكم وسياسته عىل اهنا حق 
فحسب، ولكنها واجب كذلك. وترافقت هذه النصوص القانونية مع سرية عملية مميزة 
لالمام فقد كان يطالب االمة بمراقبته قائاًل : » يا اهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغري 

رحيل وراحلتي وغالمي فانا خائن « )29(.
العقائدية  القيادة  من  يتطلب  االجتامعي  املرض  هلذا  اخلطري  والتعدي  فاالرساف 
االخالقية  حياهتم  وتنظيم  الناس  عقائد  صيانة  لفرض  احلازم  الرسايل  املوقف 
واالجتامعية، ألهنا قد تتعرض يف بعض الظروف حلاالت االهنيار بعدما تداخلت فيها 
بعض الثقافات املادية املنحرفة وأننا عندما ندرس حالة املجتمعات الغربية التى أطلقت 
تعيش  زالت  ال  جمتمعاهتا  فان  اجلنيس،  أو  االقتصادي  جانبها  يف  كان  سواء  احلريات 
مشاكل مادية و نفسية جسيمة، والتي تثري حوهلا املشاكل االجتامعية الفكرية نتيجة هلذه 
ضوء  عىل  العالقات  وتنظيم  الصيانة  اىل  تستدعي  والتي  املطلقة  واالباحية  االنحاللية 

االسس الصحيحة والسليمة لضامن حياة جمتمع أفضل.
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امل�ساواة و العدالـة :
نتيجة  الطغيان  و  الظلم  ألوان  من  الكثري  الطويل  تارخيها  فجر  منذ  البرشية  عانت 
العدل  اىل  البرشية بحاجة ماسة  التاريخ، هلذا كانت  الظلمة عرب هذا  ملامرسات احلكام 
واملساواة بني أفراد املجتمع الواحد، وهذا ما يتطلب وجود حاكم عادل لقيادة البرشية 
نحو شاطيء االمان. ومن أهم الرشوط لتويل منصب القيادة العامة للمسلمني أن يكون 
احلاكم عادل يف تطبيق مفهوم العدالة االجتامعية، و خلق جّو املساواة بني أفراده.. قال 
العدالة  »العارش   : ما ذكر من رشوط يف صفاة احلاكم  الشافعي من ضمن  القلقشندي 
املحظورات  ارتكاب  من  هلواه  املؤثر  لشهوته،  التابع  وهو  الفاسق،  امامة  تنعقد  فال   :
واالقدام عىل املسكرات، ألن املراد من االمام مراعاة النظر للمسلمني، والفاسق مل ينظر 

لنفسه يف أمر دينه، فكيف ينظر يف مصلحة غريه !« )30(.

هذه  من  له  جيب  ما  أقل  و  والورع  العدالة   - »والثاين  البغدادي  القادر  عبد  وقال 
روايات  من  يستفاد  »كام  و  أداءًا«  و  حتماًل  شهادته  قبول  جيوز  ممن  يكون  أن  اخلصلة 
اشرتاط العدالة فيام امامة اجلامعة فلئن كانت العدالة رشطًا يف االمامة لصالة اجلامعة فام 
ظنك بإمامة االمة يف حلها و ترحاهلا و الترصف يف مقّدراهتا، و تؤيد هذا الرشط رواية 

سدير« )31( .

والرواية مروية عن أيب جعفر )عليه السالم( إذ قال: »قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم(: ال تصلح االمامة إال لرجل فيه ثالث خصال : ورع حيجزه عن معايص اهلل، 
و حلم يملك به غضبه، وحسن الوالية عىل من ييل حتى يكون هلم كالوالد الرحيم«)32(.

من االولويات و املهام االساسية التي تكون مورد اهتامم القيادة االسالمية هي اقامة 
العدل، وحتقيق املساواة االجتامعية بني أفراد املجتمع الواحد، وهذه اخلصوصية تعد من 
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اساسيات وجود الدولة االسالمية قال تعاىل: ﴿ إنّا أنزلا الك الكتاب بالق لحكم 

بي الاس بما أراك الل وال تكن للخائني خصيما﴾)33( 

وهذه هي القاعدة واملنطلق ألصول احلكم وأخالقيته يف املفهوم االسالمي فال حيق 
للقائد التجاوز عىل احلدود الرشعية والقواعد االساسية يف الفكر االسالمي، الّن هناك 
رقابة اهلية مستمرة ترقب حتركات الرسول)صىل اهلل عليه وآله وسلم(، أو االمام)عليه 
االسالمي  اخلط  مع  تنسجم  دامت  ما  خطواته  يف  وتسدده  الفقيه،  القائد  أو  السالم(، 

الصحيح.

ففي حديث لالمام الصادق )عليه السالم( عن أمري املؤمنني)عليه السالم(: إذ قال 
»ثالث ان حفظتهن و عملت هبن كفتك ما سواهن وان تركتهن مل  لعمر بن اخلطاب: 
ينفعك يشء سواهن قال: وما هن يا أبا احلسن؟ قال: »اقامة احلدود عىل القريب و البعيد 
و احلكم بكتاب اهلل يف الرضا و السخط والقسم بالعدل بني االمحر واالسود« قال عمر : 

لعمري لقد أوجزت و  أبلغت« )34(.

فإقامة العدل ركيزة من ركائز االسالم. الهنا تعزز وحدة األمة، و تذوب شخصيتها 
يف الكيان االسالمي الذي جتسد القيادة االسالمية الواعية وجوده من خالل اخلصائص 

االساسية لقيام الدولة االسالمية، و حتقيق معنى املجتمع االسالمي الصالح.
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العالقة االإن�سانية ومودة االأُمة
هناك ترابٌط قوي بني اهتامم الوايل بالعدل واإلحسان وبني ظهور مودة الرعية للوايل 

ونصحهم يف ذلك، وقد قال عيل )عليه السالم(:

)َوإِن َأفضَل قرة َعني اْلوالة اْستَِقامة العدل يِف البالد َوظهور مودِة الرِعية، وإِنه ال 
تظهر َمَودهُتُْم إاِلَّ بِسالمة صدوِرهم، َوال َتِصحُّ َنِصيَحُتُهْم إاِل بحيطتِهم َعىَل والة األموِر 

َوِقلِة اْستِثَقال دَوهلم َوَتْرِك استِبطاء اْنقطاع مدهتم( )35( .

النصح  أو  الوغى  ساحة  يف  التضحية  يمكنه  ال  الذي  اجلندي  االرتباط  هذا  عن  وينفّك 

لوالته إذا كان ال يرغب هبم وال يميل إىل ودهم، حيث يستثقل وجودهم مع دوهلم ويتمنّى 

زواهلا ملِا عاناه منهم.

أما إذا كان األمر عكس ذلك، فإهنم )ال يستبطوا انقطاع مدهتم، بل يعدون زمنهم قصريًا 

يطلبون طوله( )36(. 

حيث ربط اإلمام عيل )عليه السالم( بني ما سبَق وما حَلق من تبادل النصح واملحبة بني 

اجلند والوايل، وبني ما يتبع ذلك من واجبات وحقوق، فالقائد الذي له صفاٌت جيدٌة له أثٌر 

كبرٌي عىل املعنويات واملجتمع بصورة عاّمة.

التعاون بني احلاكم وال�سعب 
احلقوق  تلك  من  سبحانه  افرتض  ما  ))واعظم   : السالم(  )عليه  عيل  االمام  يقول 
الوايل فريضة فرضها اهلل سبحانه لكل عىل  الرعية عىل  الرعية وحق  الوايل عىل  حقوق 
كل فجعلها نظاما ال لغتهم وعزا لدينهم فليست تصلح الرعية اال بصالح الوالة وال 
تصلح الوالة اال باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية اىل الوايل حقه وادى الوايل اليها حقها 
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عز احلق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت واعتدلت معامل العدل وجرت عىل اذالهلا 
الدولة ويئست مطامع االعداء واذا غلبت  بقاء  الزمان وطمع يف  بذلك  السنن فصلح 
الرعية واليها او اجحف الوايل برعيته اختلفت هناك الكلمة وظهرت معامل اجلور وكثرة 
عىل  وكثرت  االحكام  وعطلت  باهلوى  فعمل  السنن  حماج  وتركت  الدين  يف  االدغال 
يقول  ثم  عليه  التعاون  بالتناسخ يف ذلك وحسن  فعليكم   “  : يقول  ان   اىل  النفوس(( 
ولكن من واجب حقوق اهلل عىل عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون عىل اقامة احلق 

بينهم ” )37(. 

فعىل الرعية ان تعطي الوايل ما عليها من حقوق فتطيعه اذا امر وجتيبه اذا دعا وتنصحه 
اذا استنصحها وعىل الوايل اذا حصل عىل ذلك ان يستغله يف اصالح شؤون رعيته ولكن 
حني ال تبذل الرعية للوايل طاعتها وال متحضه نصيحتها ال تلبي دعوته اذا دعاها فان 
رعيته  مصالح  وهيمل  نفسه  مصالح  رعاية  يف  وقته  يميض  الن  مضطرا  سيكون  الوايل 

وينتج عن ذلك شيوع الظلم وسيطرة الظلمة وانحراف وفساد الدولة. 
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اخلامتة

مما سبق تبني لنا أن االدارة عند أمري املؤمنني)عليه السالم( ليست فعاًل ميكانيكيًا بل 
هي جمموعة صفات وخصال متتزج فيام بينها للحصول عىل املدير اجليد واإلدارة اجليدة، 
وهذه الصفات هي التنظيم، فال إدارة بدون تنظيم ونظام، فإذا حل نقص التنظيم حّلت 

حمله الفوىض.

وكذلك االنسانية بمعنى ان الذي يتحرك ويفّعل االدارة هو االنسان وليس اآللة، 
فكان الُبد من معرفة االنسان والتعريف عىل نقاط قوته ونقاط ضعفه، فاإلدارة اجليدة 

هي التي حتاول أن تستثمر نقاط القوة يف أعضائها وتعالج نقاط الضعف فيهم.

فيه العالقات االنسانية وتنمو فيه  أن االدارة تشكل بمجموعها جمتمعًا منظاًم تنشأ 
الروح اجلامعية. وعندما تتحرك هذه االدارة كأنام املجتمع بأرسه قد حترك وهذه النظرة 
ختالف أولئك الذين ينظرون إىل االدارة وكأهنا متكونة ِمن أجزاء برشية متناثرة ال يربطها 

رابط سوى القوانني الصارمة، كام هي البريوقراطية.

البد أن يكون لإلدارة هدفًا وأن يكون هذا اهلدف منسجاًم مع أهداف االنسان يف 
نجد  القوية، وهنا  اإلدارة  بناء  منصبة يف  األهداف  تكون هذه  أن  وبالتايل جيب  احلياة، 
أنفسنا أمام دائرة متكاملة شاملة وهي املعربة عن الفضائل االنسانية والساعية أيضًا إىل 

حتقيقها يف احلياة.
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إن نظرة  رسيعة عن واحدة من اهم اللوائح والقوانني التي حتدثت هبا كتب التاريخ 
والقانون، ألهنا نظمت حقوق االنسان االجتامعية واالقتصادية واالنسانية، وماله وعليه 
من حقوق وواجبات، ليضمن له حياة كريمة حرة سعيدة كام ارادها اهلل تعاىل، وطبقها 
االمام عيل )عليه السالم( عندما توىل اخلالفة، عمد اىل حتقيق العدالة االجتامعية بكل 
التي امتاز به، وهذا  مقوماهتا، ليعيش االنسان حرا كريام، وهي من اهم سامت حكمه 
مسطر يف كتب التاريخ ويف وصاياه التي ذكرها يف كتابه هنج البالغة، ومنها وصيته لعامله 
اليهم، فقد رشع االمام  الرعية واالحسان  مالك بن االشرت، وكيف يطلب منه معاملة 
عيل يف اختاذ مجلة من االصالحات االجتامعية االقتصادية، اثناء حكمه يف مدينة الكوفة، 
وهذا ما سنتحدث عنه تفصيال يف ثنايا بحثنا. وهذا ما جسده يف كتابه العهد الذي عهد 
به اىل واليه عىل مرص مالك بن االشرت، وضّمنه اخلطوط العاّمة واألمور املفصلّية للحكم 
وإدارة البلد بام يريض اهلل تعاىل، وحيفظ حقوق الرعية بمختلف طبقاهتا، وخاصة الطبقة 
التي عانت الكثري من الظلم واملايس يف زمن اخلليفة عثامن بن عفان، فاألمام عيل )عليه 
وقانون  رصني،  دستور  وضع  للعدالة  والتواقة  املحبة  وروحه  الثاقب  بفكره  السالم( 
حكمه  سفينة  تغرق  ال  حتى  عينيه،  نصب  رعيته  ان جيعل  احلاكم  عىل  يقيض  متكامل  
ويؤول امره اىل الضياع، كام ان االمام قد فصل يف كتاب العهد  الدين عن السياسة، وهذا 
ما تناوله االمام عيل )عليه السالم( يف رسالًة مفّصلًة هبذا اخلصوص يف كتابه هنج البالغة، 
وألزم الوايل  مالك بن االشرت بتطبيق مضامينها، قائال : » هَذا َما َأَمَر بِِه َعْبُد اهللِ َعيِلٌ َأمرِيُ 
امْلُْؤِمننَِي َمالَِك ْبَن احْلَاِرِث األشرت يِف َعْهِدِه إَِلْيِه، ِحنَي َوالَُّه ِمرْصَ ِجْبايَة َخَراِجَها، َوِجَهاَد 
َها، َواْستِْصاَلَح َأْهِلَها، َوِعاَمَرَة باَِلِدَها«، وسنتطرق ايضا اىل االعامل االقتصادية ثم  َعُدوِّ
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نعرج عىل االعامل االجتامعية التي قام هبا االمام عيل )عليه السالم(، اثناء توليه احلكم 
االسالمي، مع اعطاء ملحة تعريفية عن واليه مالك بن االشرت، فاصبح عهد االمام عيل 

)عليه السالم( وثيقة اقتصادية اجتامعية ودستورا حلامية االفراد 

1- مضامني عهد االمام علي )عليه السالم( لواليه مالك بن االشرت:

اعامهلا حني  و  ملا واله عىل مرص  النخعي  كتبه لالشرت  السالم(  له )عليه  من كتاب 
اضطرب امر امريها حممد بن أيب بكر، و هو اطول )عهد( كتبه ومجع فيه كل ما يضمن 
احلقوق االجتامعية واالقتصادية والسياسية واالنسانية فقال االمام )سالم اهلل عليه( : 
احْلَاِرِث  ْبَن  َمالَِك  امْلُْؤِمننَِي  َأِمرُي  َعيِلٌّ  اهللَِّ  َعْبُد  بِِه  َأَمَر  َما  َهَذا   « ِحيم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسِم 
َها َو اْستِْصاَلَح َأْهِلَها َو  ُه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها َو ِجَهاَد َعُدوِّ يِف َعْهِدِه إَِلْيِه ِحنَي َوالَّ اأْلَْشرَتَ
َباِع َما َأَمَر بِِه يِف ِكَتابِِه ِمْن َفَراِئِضِه َو ُسنَنِِه  ِعاَمَرَة باَِلِدَها َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللَِّ َو إِْيَثاِر َطاَعتِِه َو اتِّ
َينرُْصَ اهللََّ  َأْن  َو  َباِعَها َو اَل َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َو إَِضاَعتَِها  بِاتِّ َأَحٌد إاِلَّ  َيْسَعُد  تِي اَل  الَّ
ُه َو  ُه َو إِْعَزاِز َمْن َأَعزَّ َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ ُه َجلَّ اْسُمُه َقْد َتَكفَّ ُسْبَحاَنُه بَِقْلبِِه َو َيِدِه َو لَِسانِِه َفإِنَّ
وِء إاِلَّ  اَرٌة بِالسُّ َهَواِت َو َيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت َفإِنَّ النَّْفَس َأمَّ َأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ َنْفَسُه ِمَن الشَّ
َما َرِحَم اهللَُّ......اىل آخر العهد الطويل«.)1(  ذكرنا ما طوى عليه عهد االمام عيل )عليه 
االمام  وسياسية  املبادئ  منه  استخرجنا  عليه  وبناءا  االشرت،  بن  مالك  لواليه  السالم( 
االقتصادية واالجتامعية لتوفري الرفاهية البناء امته بمختلف الطوائف والفئات وهذا ما 

سنايت للحديث عنه يف السطور القادمة.
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2- حملة عن األعمال  االقتصادية  لإلمام علي )عليه السالم(:

الذي  االجتامعي  واملصلح  االول  الرائد  السالم(  )عليه  عيل  االمام  يزال  وال  كان 
عنى بالعدالة االقتصادية واالجتامعية، حتى اصبحت قوانينه مصدرا للترشيع واساسا 
تبنى  فقد  واالجتامعية،  االقتصادية  حقوقه  للفرد  ليضمن  االجتامعي،  العدل  لتحقيق 
فكرا اجتامعيا ليغطي احتياجات االنسان يف حياته، وهذا ما اكد عليه يف خطبه ورسائله 
االجتامعية  احلياة  تنظيم  هو  به  بدا  عمل  اول  فكان  بإرشاداته  زاخرة   فهي  وأوامره 

واالقتصادية وسنبدأ باحلديث عن اجلانب االقتصادي ألنه عصب احلياة والدولة.

كانت اوىل مهام االمام )عليه السالم( ان جيسد العدالة االقتصادية بني مجيع الناس، 
 : منها  وهي  االمور  من  بجملة  االقتصادية  خططه  اول  فبدا  االسالمية،  الرشيعة  وفق 
الغى السياسة املالية و االجتامعية و االدارية التي كان معموال هبا قبله، فقام باسرتجاع 
الذين  الوالة  ابعد  ثم  ومن  املسلمني،  مال  بيت  من  امية  بنو  هبا  ترصف  التي  االموال 
طبق  لعباده،  وضعه  الذي  منهجه  ختطوا  و  تعاىل،  اهلل  أمر  خالفوا  و  الترصف  أساؤوا 
سياسة املساواة يف توزيع املال، والغى دور الطبقية والتمييز و االثرة، كام قال: » ان املال 

مال اهلل، أال و إن إعطاء املال يف غري حقه تبذير و إرساف«)2(. 

وله ايضا  قول اخر  حيث عىل حتقيق العدالة االقتصادية لكل فرد :« أال ال يقولن 
رجال منكم غدا قد غمرهتم الدنيا فامتلكوا العقار، و فجروا األهنار، و ركبوا اخليل، و 
اختذوا الوصائف املرققة، إذا منعتهم ما كانوا خيوضون فيه، و أرصهتم إىل حقوقهم التي 

يعلمون، حرمنا ابن أيب طالب حقوقنا« )3(. 

  كام عامل االمام )عليه السالم( افراد االمة االسالمية  بعدالة ال فرق لديه بني غني 
ما  االفراد وهذا  بتوزيع احلقوق واملسؤوليات بني  فبدا  لديه،  او فقري، كلهم متساوون 
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مسهدا،  السعدان)5(  حسك)4(  عىل  أبيت  ألن  اهلل  و   «  : قائال  خطبه  احدى  يف  اكده 
أو اجر يف األغالل مصفدا، أحب إيل من أن ألقى اهلل و رسوله يوم القيامة ظاملا لبعض 
العباد، و غاصبا ليش ء من احلطام، و اهلل لو اعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل 
أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته، و إن دنياكم عندي ألهون من ورقة 
يف فم جرادة تقضمها، ما لعيل و لنعيم يفنى و لذة ال تبقى، نعوذ باهلل من سبات العقل و 

قبح الزلل و به نستعني«  )6(.

3-بعض من مالمح افكار االمام علي )عليه السالم(، واليت تتضمن سياسته 
االقتصادية : 

املرتفة،  احلياة  بنائه  ال  ليضمن  عادال،  اقتصاديا  نظاما  السالم(  )عليه  اإلمام  تبنى 
فقسم املال بالتساوي، فساوى يف العطاء كام فعل الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
من قبله، ليحقق التوازن والعيش املرفه لإلنسان، كام الغى اشكال التمييز يف توزيع املال 
عىل الناس، موكدا ان التقوى والسابقية يف االسالم واجلهاد، والصحبة للرسول )صىل 
اهلل عليه واله( امور ال متنح اصحاهبا مراتب او مميزات يف الدنيا، وانام لتلك املزايا ثواهبا 
عند اهلل يف اآلخرة، ومن كان له قدم يف ذلك، فاهلل تعاىل يتوىل جزاءه، أما يف هذه الدنيا 

فإن الناس سواسية يف الواجبات احلقوق املالية .)7( 

ويلحظ من النص ان االمام )عليه السالم( طبق سياسية املساواة االقتصادية موكدا 
ذلك يف  احدى خطبه قائال: » أال وايام رجل من املهاجرين واألنصار من أصحاب رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله يرى أن الفضل له عىل سواه لصحبته فإن الفضل النرّي غدًا عند 
اهلل وثوابه وأجره عىل اهلل.«،وله قول اخر : » وأيام رجل استجاب هلل وللرسول فصدق 
ملتنًا ودخل يف ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده. فأنتم عباد 



355احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

اهلل، واملال مال اهلل يقسم بينكم بالسوية ال فضل فيه الحد عىل احد، وللمتقني عند اهلل 
غدا احسن اجلزاء وافضل الثواب، مل جيعل اهلل الدنيا للمتقني اجرا وال ثوابا، وما عند اهلل 

خري لالبرار..« )8(. 

السالم( من املعرتضني  ان عقيل اخو االمام )عليه  التارخيية  الروايات  وذكرت 
عيل  ويل  ملا  قال:  السالم(  )عليه  عبداهلل  ايب  عن  العطاء،  يف  التسوية  سياسة  عىل 
)عليه السالم( صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: »  اما اين واهلل ما ارزؤكم 
نفيس  مانعا  افرتوين  انفسكم  فلتصدقكم  بيثرب،  عذق  قام  ما  درمهًا  هذا  فيئكم  من 
املدينة  هذه  يف  واسود  فتجعلني  فقال:  عقيل  اخوه  اليه   فقام  قال:  ومعطيكم 
بسابقة  اال  عليه  فضلك  وما  غريك  يتكلم  احد  ههنا  كان  ما  اجلس،  فقال:  سواء، 

تقوى«.)9(   او 

)سالم  االمام  بعدالة  اشادت  التي  التارخيية  للنصوص  قرائتنا  خالل  من  ويبدو 
او  لإلقطاعية  فيه  مكان  يوجد  ال  ومتوازنا  عادال  جمتمعا  ليقيم  االقتصادية،  عليه(  اهلل 
الرأساملية، او التسليط عىل رقاب الناس وال يوجد فيه فقري وحمروم وبائس، وينطبق هذا 
االمر حتى مع اوالده واخوته وما حادثة اخيه عقيل املشهورة يف كتب التاريخ اال دليل 
ساطع عىل عدالته،  وبموقفه هذا ترك لنا دروسا وعرب تدل عىل عدالته االقتصادية بني 

الرعية. 

قال يف  فقد  السالم(  االقتصادية  ما ذكرناه عن عدالة االمام )عليه  يوكد  ما  وجاء 
احدى خطبه  بعد بيعته باخلالفة قائال : » خطب امري املؤمنني )عليه السالم( فحمد اهلل 
وأثنى عليه ثم قال: اهيا الناس ان ادم مل يلد عبدًا وال امة، وان الناس كلهم احرار، ولكن 
اهلل خول بعضكم بعضا، فمن كان له بالء فصرب يف اخلري فال يمّن به عىل اهلل عز وجل، 
اال وقد حرض يشء ونحن مسوون فيه بني االسود واالمحر فقال مروان لطلحة والزبري: 
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ما اراد هبذا غريكام، قال فأعطى كل واحد من املسلمني ثالثة دنانري، واعطى رجال من 
يا  االنصار ثالثة دنانري، وجاء بعد غالم اسود، فأعطاه ثالثة دنانري، فقال االنصاري: 
اين  السالم(:  )عليه  فقال  سواء؟  واياه  جتعلني  باألمس  اعتقته  غالم  هذا  املؤمنني  امري 

نظرت يف كتاب اهلل فلم اجد لولد اسامعيل عىل ولد اسحاق فضال «.)10( 

كان طلحة والزبري اول املعرتضني عىل سياسة التسوية يف العطاء، واخذ يعدان العدة 
لنقض البيعة والتجهز للحرب فتكلام مع االمام )عليه السالم( وحاوال ان يفضلهام يف 
العطاء الهنم هلم االسبقية يف االسالم ورصحا بان  اخلليفة عمر كان يفّضلهام يف العطاء، 
امري  روينا عن   « السالم(:  )عليه  مكانه يف حكومته  ليجد  يكن  مل  التفضيل  هذا  ولكن 
انه امر عامر بن يارس وعبيد اهلل بن ايب رافع وابا اهليثم بن  املؤمنني عيل )عليه السالم( 
التيهان ان يقسموا فيئا بني املسلمني، وقال هلم: اعدلوا فيه وال تفضلوا احدا عىل احد، 
فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من املسلمني ثالثة دنانري، فأعطوا الناس فاقبل 
اليهم طلحة والزبري، ومع كل واحد منهام ابنه، فدفعوا اىل كل واحد منهم ثالثة دنانري 
فقال طلحة والزبري: ليس هكذا يعطينا عمر، فهذا منكم او عن امر صاحبكم؟ قالوا : 
بل هكذا امرنا امري املؤمنني )عليه السالم( فمضيا اليه فوجداه يف بعض امواله قائام يف 
الشمس عىل اجري له يعمل بني يديه، فقاال له : ترى ان ترتفع معنا اىل الظل؟ قال: نعم. 
الفيء فأعطوا كل واحد منا مثل ما اعطوا  اتينا اىل عاملك عىل قسمة هذا  انا  فقاال له: 
سائر الناس قال: وما تريدان؟ قاال: ليس كذلك كان يعطينا عمر،  قال: فام كان رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يعطيكام؟ فسكتا، فقال: اليس كان رسول اهلل )صىل اهلل عليه و 
آله وسلم(  يقسم بالسوية بني املسلمني من غري زيادة ؟ قاال نعم، قال : فسنة رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( اوىل باالتباع ام سنة عمر؟ قاال: بل سنة رسول اهلل، ولكن يا امري 
املؤمنني لنا سابقة وعناء وقرابة، فان رأيت ان ال تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكام 
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اسبق ام سابقتي؟ قاال: سابقتك، قال: فقرابتكام أقرب أم قرابتي؟ قاال: قرابتك، قال: 
فعناؤكام اعظم ام عنائي؟ قاال: بل انت يا امري املؤمنني اعظم عناءا، قال: فو اهلل ما انا  
واجريي هذا واوما بيده اىل االجري الذي بني يديه  يف هذا املال اال  بمنزلة واحدة، قاال: 
العمرة  فام  انطلقا   : قال  لنا،  فأذن  العمرة  اردنا   : قاال  قال: وما غري؟  جئنا هلذا وغريه، 
تريدان، ولقد أنبئت بأمركام ورأيت مضاجعكام، فمضيا وهو يتلو ومها يسمعان« َفَمْن 
َعظِياًم.)11(  َأْجرًا  َفَسُيْؤتِيِه  اهللَ  َعَلْيُه  عاَهَد  باِم  َأْوف  َوَمْن  َنْفِسِه  َعىل  َينُْكُث  َفإِنَّام   َنَكَث 
عمل  عام  مغايرة  وقواعد   اسس  له  مايل  نظام  تأسيس  اىل  السالم(  )عليه  االمام  سعى 
هبا يف زمن اخلليفة عثامن بن عفان،  فكان من ضمن االعامل التي قام هبا االمام )سالم 
اهلل عليه(  حماسبة املفسدين الذين هنبوا اموال املسلمني بغري حق، فاصدر اوامره بجمع 
االموال املرسوقة واملختلسة من بيت املال واعادهتا اىل خزينة الدولة، فقد متيزت سياسة 
قرب  او  شانه  عال  مهام  طرف  اي  مع  املداهنة  وعدم  والرصامة  بالعدالة  املؤمنني  امري 
نسبه، فقد كان جل اهتاممه برشحية الفقراء واملساكني واهل احلاجة، مما جعل منهجه يف 
االموال بصورة عادلة ورسيعة عىل مستحقيها  توزيع  مبدا  يعتمد  االقتصادية   السياسة 
فوجه اهتاممه اىل  اعامر االرايض الستيعاب العاطلني عن العمل وزيادة االنتاجية الغذائية 
لسد حاجة املجتمع، وهذا هو ما اكد أمري املؤمنني ملالك االشرت رضورة اصالح االرض 
أْبَلَغ من نظِرَك يف  َنَظُرَك يف عامرِة األْرِض  ْليُكن   « قبل اخذ اخلراج منها حيث قال له: 
اْستِْجالِب اخلراِج، ألنَّ ذلَك ال ُيْدرُك اال بالعامرِة ومن َطَلَب اخلراَج بغرِي عامرٍة أْخَرَب 

البالد، وأْهَلَك العباد«.)12(

السالم(   )عليه  عيل  االمام  سياسة  ان  اعاله  املذكورة  النصوص  خالل  من  نلحظ 
له مشاكال سياسية واجتامعية واقتصادية  مع  املال خلقت  توزيع  االقتصادية عادلة يف 
جيشه  الذي ختاذل جيشه وتوجهه صوب معاوية وتنكر له االعيان من البالد وقاطعته 
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قبائل قريش االقطاعية، مما دعا ابن عباس اىل توجيه النصح اىل االمام وعرض عليه حالة 
جيشه فقال: يا امري املؤمنني، فّضل العرب عىل العجم، وفضل قريشا عىل سائر العرب، 
فنظر له االمام بطرف عينه فقال  : » اتأمروين ان اطلب النرص باجلور، ال واهلل ما افعل 
ما طلعت شمس والح يف السامء نجم، واهلل لو كان ماهلم يل لواسيت بينهم، فكيف وانام 

من امواهلم.« )13( 

ويبدو من النص ان االمام )سالم اهلل عليه( هيدف اىل تطبيق مبدا العدالة االقتصادية، 
احلقوق  يف  متساوون  لديه  مجيعا  فهم  دينه   عن  النظر  بغض  االفراد  حقوق  وضامن 

والواجبات.

الرفاه  توفري  عىل  الشديد  حرصه  و  زهده   بشدة  السالم(  )عليه  االمام   وعرف 
الناس،  بني  الفضة  و  الذهب  يقسم  فكان  بقيادهتا،  اضطلع  التي  لألمة  االقتصادي 
ويطعمهم اللحم و اخلبز)14( ـ و يعمل كل ما يف وسعه لرفع غائلة الفقر عنهم، و كان 
عىل  توزيعها  السالم(،إىل  )عليه  اإلمام  يبادر  حتى  األموال  إليه  ترد  يكاد  ال  املال  بيت 
الناس بالتساوي، إلعطاء كل ذي حق حقه، متبعا منهجا عادال يف توزيع االموال، فها 
هو خياطب الزبري و طلحة حينام كرب عليهام منهاج املساواة يف العطاء، حيث قال : » فو 

اهلل ما أنا و أجريي هذا إال بمنزلة واحدة«  )15(. 

يقسم  السالم(  )عليه  اإلمام  كان  و  ميثم،  بن  عاصم  جاءه  فقد  اخرى  حادثة  ويف   
امواال فقال: 

» يا امري املؤمنني ين شيخ مثقل فقال االمام )عليه السالم( : » و اهلل ما هو بكد يدي 
و ال برتاثي عن والدي، و لكنها أمانة أوعيتها «.)16(

امانة يف رقبته ال  النص ان االمام)سالم اهلل عليه(  يرى هذه االموال،  نستنتج من 



359احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

يمكنه الترصف هبا، اال حسب ما جاء به االسالم، لينال رضا اهلل تعاىل، ولريفع املستوى 
املعايش لإلنسان، فيكون جمتمعا متكامال يكفل العيش للجميع، وهذه املسال فيها بعد 

نظر كبري، الن االمام اتراد حتقيق عدالة اجتامعية للجميع يف ظل حكومته. 

بني  العدالة  لتحقيق  الدؤب  وسعيه  االمام  عدالة  تربز  التي  الروايات  احدى  ويف   
ابناء رعيته، بغض النظر عن صلة القرابه، »فقد جاءه عبد اهلل بن زمعة  وهو من شيعته 
وانام  لك،  وال  يل  ليس  املال  هذا  إن   « السالم(:  )عليه  االمام  له  فقال  ماال  منه  يطلب 
يف ء للمسلمني وجلب أسيافهم فان رشكتهم يف حرهبم كان لك مثل حظهم، اال فجناة 

أيدهيم ال تكون لغري أفواههم« )17(  

ويلحظ ارصار االمام )سالم اهلل عليه( عىل حتقيق العدالة االقتصادية واالجتامعية، 
ايا كان الشخص فقد ذكرت احدى الروايات »انه قد جاءه عمرو بن العاص ليلة و هو 
يف بيت املال يتوىل بعض شؤون املسلمني، » فأطفا االمام )عليه السالم( الرساج و جلس 
يف ضوء القمر، فالرساج ملك االمة، فال يصح أن يستيضء به ابن العاص، و هو يف زيارة 

خاصة لإلمام )عليه السالم( ».)18( 

ونستدل من هذه احلادثة حرص االمام عىل أموال االمة، و عمله الدائب من اجل 
مصلحتها مصلحتها، وإسعادها و هدايتها و اصالح شأهنا،  فهو يعلمنا كيفية احلفاظ 

عىل احلق العام دون اخلاص، وهيدينا اىل فكر اقتصادي عادل. 

ومل يكتف االمام )سالم اهلل عليه(  بتعديل النظام االقتصادي فبدا باسرتداد االموال 
التي تدفقت عىل فئة من الناس من غري حق، ومراقبة طرق جبايتها، وكيفية توزيعها فئات 
االمة، كام شدد عىل مراقبة والته يف االمصار، وحييط علام بترصفاهتم وممارساهتم،ومن 
هنا جتد الكثري من النصوص التي يوجه فيها االمام )عليه السالم(، واليا او جابيا للامل 
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باستعامل الطريقة املثىل يف عمله املناط به، يف حني نالحظ نصوصا يوبخ فيها االمام )عليه 
السالم(، ذلك الوايل او يستدعيه للحساب او يعزله عن منصبه خليانة االمانة التي انيطت 

به)19(. 

و  املكاييل  ناحية  من  االسواق  بنفسه  فيتفقد   االقتصادية  االمام  عدالة   وتستمر 
املعروض من السلع و طبيعة املعامالت فيها، ويرشد الضال، وهيدي املقرص اىل طريق 
احلق، و يامر بكل معروف، و ينهى عن كل منكر  )20(، ومن لك فيه هوى من رعيتك، 

فإنك أال تفعل تظلم، و من ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده  )21(. 

باعتبارها  االسالمية،  الدولة  يف  االموال  جباية  متثلها  التي  البالغة  لألمهية  وبالنظر 
عنرصا هاما من عنارص االقتصاد االسالمي، ليضمن حقوق االفراد يف امالك الدولة، 
فأوىل عناية فائقة  بطرق جباية االموال، وحرص عىل أن يلتزم موظفوها بأقىص درجات 
العدل والفضيلة والنبل، والشعور باملسؤولية فليست مهمتهم فقط مجع املال من اجل 
املال، وإنام ينبغي عليهم ان يلتزموا احلق يف تعاملهم مع االفراد، ليعكسوا عدالة اإلسالم، 
فال ينبغي ان يغضبوا احدا من الناس، وال يسيؤوا معاملة احد، وال يرضبوا انسانا  من 
اجل درهم ً، وال جيوز ان يعتدوا عىل مال امرئ من املسلمني او من غريهم ممن يتمتع 

بحق التابعية للدولة االسالمية.)22( 

عمد االمام  )عليه السالم( اىل تنظيم احلياة االقتصادية لالفراد، وذلك عن طريق 
تنظيم مستوى معايش جيد، فعزم عىل التزام خطة ملراقبة السوق، من ناحية البيع والرشاء، 
أو  باألسعار  والتالعب  املكاييل  يف  التطفيف  دون  للحيلولة  للبيع،  يعرض  ما  وطبيعة 
كل  السالم(  )عليه  املؤمنني  امري  كان   »: قال  السالم(  )عليه  الباقر  االمام  فعن  الغش، 
هلا طرفان،  عاتقه، وكان  الدرة عىل  الكوفة سوقًا سوقًا، ومعه  أسواق  يطوف يف  بكرة 
االستخارة،  قدموا  التجار  معرش  يا  فينادي:  سوق  عىل  فيقف  السبيبة،  تسمى  وكانت 
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وتربكوا بالسهولة، واقرتبوا من املبتاعني، وتزينوا باحللم، وتناهوا عن الكذب، واليمني، 
الربا)29(،مستندا يف عمله هذا اىل  وجتافوا عن الظلم، وانصفوا املظلومني وال تقربوا 
اآلية القرآنية » وأوفوا املكيال وامليزان بالقسط، وال تبخسوا الناس أشياءهم، وال تعثوا 

يف األرض مفسدين«)23(. 

كان االمام )عليه السالم( حيرص بشدة لرفع غائلة الفقر والظلم عن االمة، فاتبع 
منهجا معينا اثناء فرتة  خالفته كااليت: ».. ولو شئت الهتديت الطريق اىل مصفى هذا 
العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودين 
جشعي اىل ختري االطعمة، ولعل باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له 
بالشبع  أو أبيت مبطانًا، وحويل بطون غرثى، وأكباد حرى؟ أأقنع من نفيس بأن يقال هذا: 
أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف مكاره الدهر أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش؟«)24(. 

4- اجلانب االجتماعي:

إذا كانت مجيع جوانب الدولة اإلسالمية قد تناولتها يد االصالح لتحقيق الرفاهية 
أفضل صورة  قد خطا يف سبيل حتقيق  السالم(  )عليه  اإلمام  فإن  لإلنسان،  والسعادة، 
بجميع  اإلسالمي  املجتمع  شهد  فقد  اإلسالمية،  للتصورات  وفقًا  االجتامعية  للعدالة 
قطاعاته وقواه عدالة رائدة كالتي شهدها أيام رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف منطلقاهتا 
وأبعادها. وفيام ييل شواهد من تلك التجربة التارخيية املشعة التي تفيأت األمة ظالهلا، 
فقد شهدت قطاعات األمة االسالمية يف عهد االمام صورا  رائعة يف كيفية التعامل مع 
الرعية بالرفق واللني، مع رعاية شؤوهنا، واملساواة يف العطاء بني مجيع افرادها من خالل 
ال  بالسوية  بينكم  يقسم  اهلل  مال  »املال  البالغة:  هنج  كتابه  يف  االمام  ذكرها  النصوص 
املظلوم من ظامله، وألقودان  » وأيم اهلل ألنصفن   : ايضا  فضل ألحد عىل أحد«، وقال 
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الظامل بخزامته حتى أورده منهل احلق وإن كان كارهًا«)25(. 

 ويبدو من النص ان االمام قاد االمة االسالمية اىل تدبري شوؤهنا، ورعاية امورها، 
له  وأتى  عليًا،  شهدت    « قال:  حيث  احلكم  عن  تارخيية  رواية  يف  السعادة،  هلا  ليحقق 
بزقاق من عسل، فدعا اليتامى وقال: ذوقوا، والعقوا، حتى متنيت أين يتيم، فقسمه بني 

الناس وبقي منه زق، فأمر أن يسقاه أهل املسجد« )26(. 

هو  فإذا  قنرب  اسمه  السالم(،  )عليه  عيل  غالم  مع  انطلقت  قال:  اخرى  رواية  ويف 
يا أمري املؤمنني فقد خبات لك خبيئا قال )عليه السالم(: وما هو، وحيك!!  يقول: قم 
وفضة،  ذهبا  جامات  من   مملوءة  بغرارة  واذا  بيته،  اىل  به  فانطلق  فقام  معي.،  قم  قال: 
فقال: يا أمري املؤمنني، رايتك ال ترتك شيئا اال قسمته فادخرت لك هذا من بيت املال، 
فقال عيل )عليه السالم(: وحيك يا قنرب، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا  عظيمة ثم سلَّ 
سيفه، ورضهبا رضبات كثرية، فانتثرت.. ثم دعا بالناس، فقال: اقسموه باحلصص، ثم 
ولتقسموا  فقال:  ومسال  ابرا  البيت  يف  رأى  ثم  فيه،  وجد  ما  فقسم  املال،  بيت  اىل  قام 

هذا..«)27(. 

ويلحظ من النص ان االمام يدعو اىل العدالة االجتامعية بني افرادها، بالتساوي يف 
احلقوق والواجبات، وكان هيدف اىل اجياد قوانني اجتامعية هتدف اىل حرية الفرد ليعيش 

حرا كريام.

ويف رواية اخرى عن احلَكم قال: إن عليا قسم فيهم الرّمان حتى أصاب مسجدهم 
إذا  ونستقلها  رأيناها،  إذا  نستكثرها  أشياء  يأتينا  أنه  الناس  أهيا  وقال:  رمانات،  سبع 
قسمناها، وإنا قد قسمنا كل يشء أتانا، قال: وأتته صفائح فضة فكرسها، وقسمها بيننا، 
كام عني  االمام )عليه السالم( عامر بن النباح مؤذنه امينا لبيت املال يف الكوفة، فجاءه 



363احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

اىل  عيل بن ايب طالب )عليه السالم( فقال: يا امري املؤمنني امتال بيت املال من صفراء 
املال وهو  بيت  التياح، فدخل  ابن  يد  قام متوكئا عىل  ثم  فقال عيل: اهلل أكرب،  وبيضاء، 
يقول:« هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده اىل فيه، ثم نودي يف الناس، فأعطى عيل، 
فيه  يبق  بيضاء، ويا صفراء، غري غريي حتى مل  يا   « املال وهو يقول:  بيت  مجيع ما يف 

درهم وال دينار، ثم أمر بتنظيفه، فصىل فيه ركعتني )عليه السالم(«)28(.

املساواة  االجتامعية  الشديدة يف حتقيق  والرغبة  الزهد،  الشدة يف  النص عىل  ويدل 
واالقتصادية بني افراد االمة مجيعا.

يف احدى الروابات عن ايب النوار ذكر ان: رأيت عليا )عليه السالم( وقف عىل خياط 
فقال له: » يا خياط صلب اخليط، ودقق الدرز، وقارب الغرز، فاين سمعت رسول اهلل 
مما  ورداء  قميص  اخلائن وعليه  باخلياط  القيامة  يوم  »يؤتى  يقول  واله(  عليه  اهلل  )صىل 
خاطه، وخان فيه، فيفتضح عىل رؤوس األشهاد«، ثم قال: » يا خياط إياك والفضالت 

والسقطات فإن صاحب الثوب أحق هبا..« )29(. 

ذكرت الرويات التارخيية حادثة عن عدالة االمام  )سالم اهلل عليه( االجتامعية، ورد 
انه )عليه السالم( مر بشيخ  نرصاين كبري مكفوف البرص يسال الناس الصدقة فقال امري 
املؤمنني)عليه السالم(: ما هذا ؟ قالوا: نرصاين، فقال )عليه السالم(: استعملتموه حتى 

اذا كرب وعجز منعتموه ؟ انفقوا عليه من بيت املال.)30( 

االمام  امتعاض  شّدة  عىل  تدلنا  هذا(،  )ما  السالم(  )عليه  االمام  هلجة  من  نلحظ 
وغضبه من تلك الصورة التي راى هبا ذلك الشيخ النرصاين، فامر االمام  بان خيّصصوا 
له مرتبا ثابتا من بيت مال املسلمني، ليصونوا  كرامة الشيخ النرصاين، فلم ينظر )عليه 
السالم(  اىل دين ذلك الرجل، او معتقده، او مذهبه، او بل نظر اىل انسانيته، فهو انسان 
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يعيش يف دولة االسالم  حيق له ان تصان كرامته وحتفظ حرمته وهو يف اخر ايامه. 

حتى ان االمني العام لالمم املتحدة اقتبس  يف تقريره  الدويل مقاطع من وصايا امري 
املؤمنني )عليه السالم(  لعامله عىل مرص مالك االشرت، التي يوكد فيها عىل استصالح 
االرايض والتنمية ويقول: » وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب 
البالد  أخرب  عامرة  بغري  اخلراج  طلب  ومن  بالعامرة،  إال  يدرك  ال  ذلك  ألنَّ  اخلراج 

وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إال قلياًل.)31( 

االشرت  ابن  مالك  واليه  اىل   السالم(  )عليه  االمام  عهد  ان  اىل  االشارة  من  والبد 
قد انطوى عىل أفكار اجتامعية غاية يف االمهية، فقد تناول االمام )عليه السالم( تركيبة 
الزراعة والتجارة،  املجتمع، والقوى املؤثرة، فقد ركز االمام )عليه السالم( عىل امهية 
ودور والقضاة والوالة واجلنود يف بناء املجتمع، مع حتديد كيفية التعامل مع تلك الفئة 
الفاعلة  الفئة  تلك  من  واحدة  كل  جتاه  الدولة  مسؤوليات  وحدد  املجتمع،  يف  اهلامة 
املستلزمات  كل  هلم  ليضمن  السن،  وكبار  اليتامى  فئة  حتى  ينس  ومل  العامة،  احلياة  يف 

احلياتية.)32(
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ملخص

بشكل  بنائها  أساسات  هلا  يضعون  عظام  قادة  يربز  والشعوب،  األمم  تاريخ  يف 
من  عليه  حيصلوا  أن  يمكن  ما  أو  اخلاصة،  مصاحلهم  إىل  النظر  دون  صحيح،  علمي 
يؤمنون  التي  االسرتاتيجي  التخطيط  بفلسفة  مستنريين  وأتباعهم،  هم  ومغانم،  منافع 
هبا، ناظرين إىل األهداف البعيدة التي يمكن أن تنتج عن هذا التخطيط ؛ ألن التأسيس 
بشكل علمي سيشكل ركنًا هامًا من أركان التطور احلضاري وإقامة العدالة يف األرض، 

بل هو الركن األهم يف ذلك.

ويأيت هذا البحث الستقراء ذلك يف فكر أمري املؤمنني عليه السالم بوصفه واضعًا 
أسس الدولة احلديثة وقد سبق زمنه يف هذا املضامر، حتى غدت آراؤه تتامشى مع أحدث 

النظم السياسية واالدارية التي وصل اليها العامل املتقدم.
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توطئة

مفهوم الدولة املتحرضة أو ما ُيصطلح عليه بالدولة احلديثة يف وقتنا احلارض، يعد من 
املفاهيم ذات االبعاد املختلفة ؛ ألن ذلك ينبني يف وجوده عىل أكثر من ركن هام، يتجاوز 
يف ذلك األطر العامة إىل املفصليات الدقيقة يف حياة املجتمعات البرشية التي تقوم عليها، 
منها االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية...الخ ؛ إذ إن ذلك من شأنه تقويض 
وجودها، إذا ما حصلت أية انتكاسة يف طبيعة بناء الدولة من جهة تلك املفصليات يف 
وجود الدولة، بل ربام تسحبها تلك االنتكاسة أو االنتكاسات يف تنفيذ تلك املفردات 
الدولة وديمومة وجودها  بناء  ما حصلت من دون فهم حلركية  إذا  الذايت،  التدمري  إىل 

وِل 
ُ
وا يَا أ يِْدي الُْمْؤِمنَِي فَاْعَتِبُ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
عىل وفق املفهوم القرآين ﴿ُيْرُِبوَن ُبُيوَتُهم بِأ

بَْصارِ﴾)1(.
َ
اأْل

التي  اجلامعة  )منظمة  أهنا  الباحثني  بعض  يرى  التي  للدولة  تعريف  من  هنا  والبد 
تعترب وظيفتها االحتفاظ باإلمكانيات اخلارجية الرضورية حلياة أفضل يمكن لإلنسان 
أنه عندما نطيع أوامرها  بالوالء عىل أساس  أن حيياها()2(، وباملقابل )نحن مدينون هلا 
فنحن يف الواقع نطيع هيأة من اهليئات وظيفتها نرش الرخاء الذي ينطوي عليه رخاؤنا 
واالجتامعي  واألخالقي  املعريف  الوعي  )قمة  هي  الدولة  تعد  لذلك  الشخيص()3(، 
لبنية حتتية()4( تستمد رشعية وجودها  بنية فوقية  والسيايس السائد يف املجتمع... فهي 

من وجود تلك البنية التحتية التي متثل أساس وجودها وكينونتها. 

الدولة بأهنا من العمق بدرجة حتتاج إىل عقود متطاولة  بناء  ومن هنا تتصف فكرة 
الغربية  الدول  ذلك،  عىل  مثال  خري  ولعل  للدولة،  املمكن  املثايل  الشكل  إىل  للوصول 
التي احتاجت إىل عرشات القرون من حيث الزمن، وإىل أهنار من الدماء لكي تستقر عىل 
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وضعها احلايل من حيث السياسة واالقتصاد والثقافة والفكر والتحرض العلمي والتطور 
التقني ؛ ألن استقرار النظام السيايس الذي يتسم بالعدالة واالنصاف، ينعكس اجيابًا عىل 

حالة املجتمع علميًا وثقافيًا واقتصاديًا.

وحتى  نشوئها  بدء  منذ  وحتديدًا  االوىل،  االسالمية  الدولة  حلياة  املستقرئ  ولعل 
خالفة اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، جيد أهنا مل تكن بتلك السامت التي من 
املمكن توافرها يف دولة أصبحت تسيطر عىل أجزاء واسعة من الكرة األرضية، بل إهنا 
مل  إهنا  إذ  ؛  املدنية  الدولة  إىل  منها  القبلية  الدولة  من  قريب  بشكل  أمورها  تسرّي  كانت 
تكن قد هضمت تصورات الدين اجلديد عن مفهوم الدولة املدنية التي يريدها اإلسالم 
من حيث حفظ احلقوق واحلريات العامة واخلاصة والعدالة واالعتامد عىل مبدأ الكفاءة 
باإلضافة إىل شيوع املساواة بني أفرادها، لتعيد انتاجها بشكل يتوائم وحتوالت عرصها، 
دولة  جيعلها  بام  الدولة   تقود  مؤسسات  إىل  وسواها  والتعليامت  القوانني  لتجعل  أي 

حقيقية، دون النظر إىل من هو احلاكم أو الشخص الذي يقود السلطة. 

إال أن عهد أمري املؤمنني عيل عليه السالم إىل مالك األشرت )ريض اهلل عنه( يعكس 
رؤية جديدة عن مفهوم الدولة وطبيعتها وكيفية بنائها، متاثل أحدث النظريات الفكرية 
التي  االنسانية  بالعالقة  املتمثلة  املعنوية  املرتكزات  عىل  القائمة  احلقيقية  الدولة  بناء  يف 
جيب توافرها بني احلاكم واملحكوم، فضاًل عن مرتكزاهتا املادية التي تعّد هي قوام الدولة 

بطبيعة احلال، ولبيان ذلك ؛ البد من تقسيم ذلك إىل جزأين مها :

-املقومات الروحية واملعنوية.
 -املقومات الفنية واملادية.   
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اأوال-املقومات الروحية واملعنوية الذاتية  
 خيتزل عهد اإلمام )عليه السالم( إىل مالك األشرت تلك العالقة إىل جمموعة هامة من 

املقومات ذات البعد العقيل والروحي والنفيس هي:

1-التقوى وااليثار واالتباع : حدد ذلك بقوله )عليه السالم( )َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللِ، َوإِيَثاِر 
َباِعَها،  تِي الَ َيْسَعُد َأَحٌد إاِلَّ بِاتِّ َباِع َما َأَمَر بِِه يِف ِكَتابِِه: ِمْن َفَراِئِضِه َوُسنَنِِه، الَّ َطاَعتِِه، َواتِّ
َبَيِدِه َوَقْلبِِه َولَِسانِِه،  َينرُْصَ اهللَ ُسْبَحاَنُه  َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َوإَِضاَعتَِها، َوَأْن  َوالَ 

ُه(. ُه، َوإِْعَزاِز َمْن َأَعزَّ َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ ُه، َجلَّ اْسُمُه، َقْد َتَكفَّ َفإِنَّ

الذات  لتنطلق من  الطلبي احلازم،  الفعل  يبني اإلمام )عليه السالم( فكرته بصيغة 
إىل الفضاء األخالقي املهيمن عىل كينونة العالقة بني احلاكم واملحكوم، فأول ما يأمر به 
عامله مالك األشرت )ريض اهلل عنه( هو )التقوى وااليثار واالتباع( ؛ ألن ذلك سيكون 
التي تعطي دافعًا للسلوك  ابتداًء هي  فالتقوى  البناء عليه فيام بعد،  أساسًا مكينًا يمكن 
االيثاري، وااليثار هو الذي يدفع بالفرد إىل اتباع الفكرة الصحيحة وشخوصها الفاعلة، 
الذي يكون ترمجة ملفهوم  الذات من أجل اآلخر )املثال(  فناء  بالنتيجة تؤدي إىل  وهي 
بُِعويِن  العشق الرباين أو احلب الذي قالت به اآلية الكريمة ﴿ ُقْل إِن ُكنُتْم حُتِبُّوَن اهللَّ َفاتَّ
بِْبُكُم اهللُّ...﴾)5(، مما يعني أن اتباع املثال أو القدوة سيكون سببًا يف الوصول إىل الرضا  حُيْ
)عليه  اإلمام  يؤسس  وبذلك  اهليأة)6(،  تلك  عن  تصدر  نفسانية  فضيلة  وهي  واحلب، 
السالم( ملفهوم الرتفع عن الصغائر الدنيوية الناجتة عن السلطة من خالل اتصاف احلاكم 
بالتقوى وااليثار واتباع قدوته املثال التي يعني هبا نفسه ؛ إذ ال يمكن أن تكون التقوى 
تالية للفعل السلطوي، فشهوة السلطة ومفاتنها ومعطياهتا ستكون دافعًا قويًا إىل الظلم 

والعصيان وسلب الناس حقوقهم.
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 وبذلك حدد اإلمام)عليه السالم( فيام بعد نتيجة التقوى الذاتية التي تنفتح باجتاه 
احلاكم  املجتمع جتاه  أفراد  لدى  احلقيقي  االنطباع  أهنا ستعطي  املجتمع سلوكيًا السيام 
من  الذات  عن  والرضا  السعادة  هي  النتيجة  وهذه  معهم،  التعامل  يف  صدقيته  ومدى 
خالل اتباع الفرائض والسنن االهلية التي تتجسد يف املثال والقدوة، فالرضا عن الذات 
الضمري احلي واالستشعار احلقيقي ملعاناة اآلخر  نابعًا عن  لن يكون حقيقيًا ما مل يكن 
)املحكوم( والسعي يف قضاء حوائجه وتلبية متطلباته، ومراودة املثال يف سلوكه الناصع 
حينام حيدده اإلمام )عليه السالم( بقوله )َأالَ َوإِنَّ لُِكلِّ َمأُموم إَِمامًا، َيْقَتِدي بِِه، َوَيْسَتيِضُء 
بِنُوِر ِعْلِمِه. َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه، َأالَ َوإِنَُّكْم 
أو  املثال  وهذا  َوَسَداد(،  ة  َوِعفَّ َواْجتَِهاد،  بَِوَرع  َأِعينُوين  َولِكْن  ذلَِك،  َعىَل  َتْقِدُروَن  الَ 

القدوة هو نقطة اهلدف السلوكي إىل مرضاة اهلل والسعادة التي حددها النص آنفًا. 

 ثم يردف بجملة طلبية أخرى، كأنام فيها تتمة املعن الذي بدأ به النص/العهد، هو 
اَرٌة  َهَواِت، َوَيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت، َفإِنَّ النَّْفَس َأمَّ قوله )...َوَأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ َنْفَسُه ِعنَْد الشَّ
التي تفيض إىل فهم حركة  النفسية  بالرياضة  يأمره  اهللُ….(، وهو  َرِحَم  َما  إاِلَّ  وِء،  بِالسُّ
احلياة بشكلها احلقيقي، من خالل استعامله للفعل )يكرس( الذي يعني هنا القطيعة التامة 

مع غرائز النفس وشهواهتا، وأعقب ذلك بمنعها حلظة مجاحها.

2-قراءة التاريخ واستنطاقه:  تعد مهمة قراءة التاريخ السيايس للدولة من قبل احلاكم 
ينتاب  الذي  واالهنيار  الفساد  لعلل  التشخيصية  الدقة  يف  غاية  مهمة  اجلديد 
الفكرة  بوصلة  سيحّول  صحيح  بشكل  وحركته  التاريخ  فهم  ألن  ؛  املجتمعات 
السياسية من الظلم إىل العدالة ومن القسوة إىل الرمحة ومن االستبداد إىل احلرية، 
بام جيعل وظيفة التاريخ حارضة بكل تفاصيله أمام قيادة الدولة لتجعل منها دروسًا 
يف سياسة املجتمع ؛ إذ إن )التاريخ علم حركة االنسان من خالل حميطه يف الزمان(
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)7( أو هو )حركة الكائن يف الزمان واملكان()8(، فالتاريخ ميلء بالعرب والعظات التي 

ْهُتَك إىَِل  تنبئ عن ما جرى سابقًا، وهو ما أراده بقوله)ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُك، َأينِّ قْد َوجَّ
باَِلد َقْد َجَرْت َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك، ِمْن َعْدل َوَجْور، َوَأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك 
ِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُوالَِة َقْبَلَك، َوَيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل فِيِهْم، 
َخاِئِر  نَي باَِم جُيِْري اهللُ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه. َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ احِلِ اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ إِنَّ
حَّ  الِِح، َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ الَ حَيِلُّ َلَك، َفإِنَّ الشُّ إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ
بِالنَّْفِس االْْنَصاُف ِمنَْها َفَيام َأْحَبْبَت َوَكِرْهَت(، يف هذه اجلزئية من العهد، أراد اإلمام 
)عليه السالم( أن يتخذ من حركة التاريخ ليس فقط جانبًا وعظيًا بل اختذ أيضًا منه 
منهجًا للنقد السيايس املبطن واملوجه، والرتبية السياسية والتوجيه احلضاري للفرد 
/ الوايل، وللمجتمع /الرعية، وعىل هذا األساس جرى التشخيص من قبل اإلمام 
عيل )عليه السالم( للذين سلفوا من احلاكمني والسالطني والوالة واألمراء الذين 

مّروا عىل البالد ؛ ألهنم مل يكونوا عىل مقاس واحد أو عىل نمط حمدد.

جمموعة  أو  شخص  يف  تتجسد  الدولة  ألن  هبم:  واللطف  للرعية  واملحبة  3-الرمحة 
بينها  فيام  املفاهيم  هذه  تتداخل  إذ  ؛  واملجتمع  الفرد  بني  تتزامن  فهي  أشخاص 
الفرد-املجتمع-الدولة، فهذا يعني تساؤالً عن الوظائف غري املادية التي متارسها 
الدولة مع أفرادها، ولعل الرمحة هلم وهبم والعطف عليهم واللطف هبم وعليهم من 
تلك الوظائف التي من الواجب ممارستها مع األفراد، وعليه أمر اإلمام عيل )عليه 
َواْلـَمَحبََّة  ِعيَِّة،  لِلرَّ مْحََة  الرَّ َقْلَبَك  )َوَأْشِعْر  له  قال  بذلك حينام  مالكًا  عامله  السالم( 
ا  ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ هَلُْم، َواللُّْطَف هِبِْم، َوالَ َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم، َفإهِنَّ
َلُل، َوَتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل،  يِن، َوإّما َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق، َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ َأٌخ َلَك يِف الدِّ
ِذي حُتِبُّ  ُيْؤَتى َعىَل َأْيِدهيِْم يِف اَلَعْمِد واخلطأ، َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثَل الَّ
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َواهللُ  َفْوَقَك،  َعَلْيَك  االْْمِر  َوَوايِل  َفْوَقُهْم،  َفإِنََّك  َوَصْفِحِه،  َعْفِوِه  ِمْن  اهللُ  ُيْعطَِيَك  َأْن 
قبل  من  الرمحة  فاستشعار  هِبِْم(،  َواْبَتاَلَك  َأْمَرُهْم،  اْسَتْكَفاَك  َوَقِد   ! َوالََّك  َمْن  َفْوَق 
الوايل للرعية وإظهار اللطف هبم جيعلهم جيدون األمن واألمان من قبل هذا الوايل، 

وبالنتيجة من قبل الدولة التي يمثله الوايل بشخصه املعنوي.

إن البعد األخالقي يف كلامت اإلمام )عليه السالم( واضح للعيان، فاألخالق هي 
التي جيب أن حتكم الوعي والسلوك لدى الوايل، فالدولة ممثلة بشخص الوايل ال يمكن 
أن تتخذ العنف وسيلة جتاه املواطنني، بل عليها أن متارس معهم أقىص درجات املحبة 

واللطف هبم. 

عىل  يشمخ  أن  السلطان  أو  للوايل  حيدث  ما  كثريًا  بذلك:  ووعيه  الوايل  4-تواضع 
املجتمع، وأن يامرس سلطته بتكرب عارم حينام يستغل سلطته وقوته يف سبيل ذلك، 
وهو هبذا السلوك الفج يؤسس هلوة واسعة بينه وبني املجتمع، وقد راعى اإلمام عيل 
)عليه السالم( يف عهده إىل مالك األشرت )ريض اهلل عنه( موضوع البحث، ما سامه 
بعض البحاثني الغربيني املعارصين بثالثية سياسة الدولة التي تقوم عىل )الفردانية، 
املساواتية، وما بعد املادية()9( التي ترتابط فيام بينها لتؤسس جمتمعًا منسجاًم مع ذاته، 
ففي حني تكون الرمحة واللطف بالرعية هي من القيم ما بعد املادية، تكون املساواة 
واالنصاف للمجتمع تقع حتت مفهوم املساواتية، كذلك يقع التواضع والنظر إىل 
يقع حتت  الذات عىل أهنا جزء من منظومة كونية هييمن عليها اهلل تعاىل،كل ذلك 
القانون  اقامة  منها  يقصد  ما  بقدر  السلطوية  منها  يقصد  ال  التي  الفردانية  مفهوم 
واجراء العدالة بني األفراد، وهو ما قصده اإلمام عيل )عليه السالم( بقوله يف عهده 
يَلًة، َفاْنُظْر إىَِل ِعَظِم  ًة َأْو خَمِ َ إىل مالك )َوإَِذا َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُسْلَطانَِك ُأهبَّ
ُيَطاِمُن  ذلَِك  َفإِنَّ  َنْفِسَك،  ِمْن  َعَلْيِه  َتْقدِر  َما الَ  َعىَل  َمنَْك  َوُقْدَرتِِه  َفْوَقَك،  اهللِ  ُمْلِك 
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إَِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك، َوَيُكفُّ َعنَْك ِمْن َغْربَِك،َيِفيُء  إَِلْيَك باَِم َعَزَب َعنَْك ِمْن َعْقِلَك!

َوهُينُِي  ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّار،  َفإِنَّ اهللَ  وتِِه،  بِِه يِف َجرَبُ َوالتََّشبَُّه  َوُمَساَماَة اهللِ يِف َعَظَمتِِه،  اَك  إِيَّ
ُكلَّ خُمَْتال.

ِة َأْهِلَك، َوَمْن َلَك فِيِه َهوًى  ِمْن  َأْنِصِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
َرِعيَّتَِك، َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم...)، ألن األخالق البد هلا من عمل تطبيقي جيعلها منظورة 
للمجتمع، وال بد أن تكون األخالق مقرونة باملعرفة، وهو ما أراده اإلمام )عليه السالم( 
َها يِف اْلَعْدِل، َوَأمْجَُعَها لِِرىَض  ، َوَأَعمُّ بقوله )َوْلَيُكْن َأَحبَّ االُْموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ
ِرىَض  َمَع  ُيْغَتَفُر  ِة  اخْلَاصَّ ُسْخَط  َوإِنَّ  ِة،  اخْلَاصَّ بِِرىَض  جُيِْحُف  ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ  ِعيَِّة،  الرَّ
ِة(، ألن عمومية العدل والبحث عن رضا الرعية اجلمعي، ينتمي إىل دائرة األخالق  اْلَعامَّ
التي يتم من خالهلا ترمجة مفهوم اإلرادة اإلهلية واإليامن به بعيدًا عن الصورة االسالمية 
الدينية التقليدية، وهو ما أشار إليه اإلمام )عليه السالم( يف مكان آخر حينام قال يف عهد 
يِن،  ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ ملالك )َوالَ َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم، َفإهِنَّ
َوإّما َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق( ؛ وألن )اإليامن هو عبارة عن التصديق اليقيني بالوجود الغيبي 
لإلله عن طريق القلب()10(، فهذا يعني أن األخالق هي عملية رسم طريق احلياة الطيبة 
للبرش بغض النظر عن مرجعياهتم أو منطلقاهتم الفكرية أو الدينية، وهو ما أوضحه أمري 

املؤمنني )عليه السالم( برصاحة عالية.   
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ثانيًا-املقومات الفنية واملادية  
تعد املقومات املادية والفنية أحد أركان بناء الدولة اهلامة التي ال تقوم ديمومة الدولة 

اال هبا، وهي عىل قسمني:

التي  والقوانني  اإلداري  الدولة  جهاز  من  الفنية  املقومات  تتكون  الفنية:  1-املقومات 
القوانني  لكل  الفعيل  املنفذ  هو  للدولة  اإلداري  اجلهاز  ويعد  الدولة،  عمل  تنظم 

واألنظمة والتعليامت التي تتخذها الدولة،  

أما اجلهاز اإلداري كام يراه أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده إىل األشرت فهو اآليت:

الدولة  أمور  للوايل يف  املشورة  يقدمون  الذين  األفراد هم  : وهؤالء  أ-املستشارون 
والناس، وقد حدد أمري املؤمنني )عليه السالم( مواصفات هؤالء بقوله )َوالَ ُتْدِخَلنَّ يِف 
ُفَك َعِن االُْموِر،  َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل، َوَيِعُدَك اْلَفْقَر، َوالَ َجَبانًا ُيضعِّ
َمُعَها  جَيْ َغَراِئُز َشتَّى  ْرَص  َواحْلِ َواجْلُْبَن  اْلُبْخَل  َفإِنَّ   بِاجْلَْوِر،  َه  َ َلَك الرشَّ ُن  ُيَزيِّ َحِريصًا  َوالَ 
املضاد  والفعل  الفعل  تعادلية  عىل  بناء  املواصفات  تلك  وضع  وقد  بِاهللِ(،  الظَّنِّ  ُسوُء 
الناتج عنه، ومن خالل مراعاة ذلك يتم بناء الدولة بطريقة صحيحة لكي ينشأ جمتمعًا 

صاحلًا واعيًا ملهامته.

ب-الوزراء: وهم الدائرة القريبة من الوايل، وهم طريق الناس إليه، وطريقه إليهم، 
وهو حيدد مواصفات هؤالء وطبيعتهم وتارخيهم وحياهتم، كل ذلك ذكره يف قوله )رَشُّ 
َفاَل َيُكوَننَّ َلَك بَِطاَنًة،  َكُهْم يِف االَْثاِم،  َقْبَلَك َوِزيرًا، َوَمْن رَشِ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن لألرشار 
دقيقًا  تشخيصًا  طياهتا  يف  حتمل  إشارات  وهي  الظََّلَمة(،  َوإِْخَواُن  االَْثَمِة،  َأْعَواُن  ُْم  َفإهِنَّ
للطبيعة النفسية التي نشأ عليها هؤالء يف ظل الطغاة، كوهنم باعوا ضامئرهم ونشأوا عىل 
سلوك غري متزن مع الطغاة ؛ لذلك من غري املعقول أن يكونوا وزراء أو مستشارين يف 
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حكومة تروم العدل واالنصاف بني أفراد الرعية، كام أن هؤالء لن يصلحوا ألن يكونوا 
بطانة للوايل ؛ ألهنم كانوا أعوانًا للظلمة واآلثمني، وبذلك يشري إىل املضامني النفسية التي 

ترّبى عليها هؤالء وافرازات تلك املضامني سلوكيًا سواء قصدوا ذلك أم مل يقصدوا.

يِن،  ِعيَِّة، َوَزْيُن اْلُوالَِة، وِعزُّ الدِّ ج-اجلند : قال عنهم يف العهد )بِإِْذِن اهللِ، ُحُصوُن الرَّ
اختيار  أسلوب  أوضح  ذاته  الوقت  ويف  هِبِْم(،  إاِلَّ  ِعيَُّة  الرَّ َتُقوُم  َوَلْيَس  االَْْمِن،  َوُسُبُل 
قيادات اجلند وماهي املواصفات التي جيب أن يتحىل هبا هؤالء القادة الذين سيكون هلم 
األثر الكبري يف ديمومة وجود الدولة، وقوله يف هذا املضامر واضح جدا، هو)َفَولِّ ِمْن 
ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسَك هلل َولَِرُسولِِه َواِلَماِمَك، َوَأْنَقاُهْم  َجْيبًا، َوَأْفَضَلُهْم ِحْلاًم مِمَّْن 
َعَفاِء، َوَينُْبو َعىَل  االْْقِوَياِء، َومِمَّْن  يُح إىَِل اْلُعْذِر، َوَيْرَأُف بِالضُّ ُيْبطِىُء َعِن اْلَغَضِب، َوَيْسرَتِ
ْعُف(، وهذه املواصفات جتمع بني املواصفات النفسية  الَ ُيثرُِيُه اْلُعنُْف، َوالَ َيْقُعُد بِِه الضَّ

والعقلية والروحية.

ِجَهاِد  يِف  بِِه  َيْقَوْوَن  ِذي  فقال)الَّ اجلند،  سند  بأهنم  وصفهم  وقد   : اخلراج  د-عامل 
َعُدِوِهْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فَِيام أْصَلحُهْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء َحاَجتِِهْم( ؛ ألهنم هم الذين 
يوفرون املال من خالل جبايته من األفراد، فالدولة ال تقوم من دون اقتصاد قوي يكفل 

هلا مقومات استمراريتها يف تأدية واجباهتا جتاه املجتمع.

ه-القضاة والعامل والكّتاب: وهم قوام للصنفني السابقني كام وصفهم بقوله )ُثمَّ الَ 
ِل َواْلُكتَّاِب، ملَِا حُيِْكُموَن ِمَن  نِْف الثَّالِِث ِمَن اْلُقَضاِة َواْلُعامَّ نَْفنْيِ إاِلَّ بِالصِّ ِقَواَم هِلَذْيِن الصِّ
َها(.فهذا الصنف  امْلََعاِقِد، َوجَيَْمُعوَن ِمْن امْلَنَافِِع، َوُيْؤمَتَنُوَن َعَلْيِه ِمْن َخَواصِّ االُْموِر َوَعَوامِّ

هو من يقوم بإدارة الدولة بكافة مرافقها اإلدارية الداخلية.
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أما الشق اآلخر من املقومات الفنية فهو يقوم عىل مجلة من القوانني والتعليامت التي 
تنظم احلياة اليومية للمجتمع والعالقة بينه وبني الدولة بوصفها راعية املجتمع واملسؤولة 
املبارشة عن توفري األمن والعدل واملساواة واالنصاف بني األفراد، دون متييز عرقي أو 
ديني أو حزيب أو أي يشء آخر، وعليه قال اإلمام عيل )عليه السالم( لواليه األشرت يف 
تنظيم تلك العالقة بني الدولة ممثلة بشخص الوايل، واملجتمع بوصفه الطرف األضعف 
اهللَ  )َأْنِصِف   : السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  قال  الركنني،  هذين  بني  العالقة  معادلة  يف 
ِة َأْهِلَك، َوَمْن َلَك فِيِه َهوًى  ِمْن َرِعيَّتَِك، َفإِنََّك  َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللِ َكاَن اهللُ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اهللُ َأْدَحَض 
ٌء َأْدَعى إىَِل َتْغِيرِي نِْعَمِة اهللِ َوَتْعِجيِل  َتُه، َوَكاَن هلل َحْربًا َحتَّى َينْزَع  َوَيُتوَب. َوَلْيَس يَشْ ُحجَّ
نِْقَمتِِه ِمْن إَِقاَمة َعىَل ُظْلم، َفإِنَّ اهللَ َسمِيٌع َدْعَوَة امْلَْظُلوِمنَي، َوُهَو لِلظَّاملنَِِي بِامْلِْرَصاِد، َوْلَيُكْن 
ِعيَِّة، َفإِنَّ ُسْخَط  َها يِف اْلَعْدِل، َوَأمْجَُعَها لِِرىَض الرَّ ، َوَأَعمُّ َأَحبَّ االُْموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ
ِة(، ويستمر أمري  ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ِة، َوإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ اْلَعامَّ
املؤمنني )عليه السالم( يف هذا املنوال الداعي إىل اإلنصاف والعفو وعدم الظلم وإشاعة 
روح التسامح، وأن تتحمل الدولة عبء األفراد، وأن ال تكون قاسية معهم وأن تتعامل 
ٌء بَِأْدَعى إىَِل ُحْسِن َظنِّ  ُه َلْيَس يَشْ معهم معاملة األب احلاين عىل ولده وهو قوله )َواْعَلْم َأنَّ
اُهْم َعىَل َما  ِفيِفِه امْلَُؤوَناِت َعَلْيِهْم، َوَتْرِك اْستِْكَراِهِه إِيَّ َواٍل بَِرِعيَّتِِه ِمْن إْحَسانِِه إَِلْيِهْم، َوخَتْ
َلْيَس لُه ِقَبَلُهْم(، كام رسم سياسة األمن يف البالد من خالل تفصيل الكالم بشكل دقيق 
َواْقَطْع َعنَْك َسَبَب ُكلِّ  ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقد،  النَّاِس  يف هذا املضامر، وهو قوله )وأْطِلْق َعِن 
اِعَي َغاٌش،  ِوْتر، َوَتَغاَب َعْن كلِّ َما الَ َيِصُح َلَك، َوالَ َتْعَجَلنَّ إىَِل َتْصِديِق َساٍع، َفإِنَّ السَّ
َوإِْن َتَشبََّه بِالنَّاِصِحنَي(، وبنّي طبيعة متابعة الوالة والعامل ألجل مراقبتهم بشكل دقيق، 
ْدِق َوالَوَفاِء َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َتَعاُهَدَك يِف  ْد َأْعاَمهَلُْم، َواْبَعِث اْلُعُيوَن ِمْن َأْهِل الصِّ بقوله )ُثمَّ َتَفقَّ
ِعيَِّة(، ثم بنّي كيفية التعامل  ْفِق بِالرَّ ِّ ألموِرِهْم َحْدَوٌة هَلُْم َعىَل اْستِْعاَمِل االَْماَنِة، َوالرِّ الرسِّ
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ِعنَْدَك  َوامْلُيِسُء  اْلـُمْحِسُن  َيُكوَننَّ  )َوالَ  بقوله  الناس من حيث االساءة واالحسان،  مع 
بَِمنِْزَلة َسَواء، َفإِنَّ يِف ذلَِك َتْزِهيدًا ألهل االْْحَساِن يِف االْْحَساِن، وَتْدِريبًا ألْهِل االَْساَءِة 
الذين  الصاحلة من  السرية  أمهية  بنّي  َنْفَسُه)، كام  َأْلَزَم  َما  ِمنُْهْم  ُكالًّ  َوَأْلِزْم  االَْساَءِة،  َعىَل 
سبقوا من املسلمني، وحّضه عىل اتباعها فهي مما درجت عليه األمة، قائاًل : )َوالَ َتنُْقْض 
ِعيَُّة،  ِة، َواْجَتَمعْت هِبَا االْْلَفُة، َوَصَلَحْت َعَلْيَها الرَّ ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر هِذِه االْمَّ
نَِن، َفَيُكوَن االْْجُر بَِمْن َسنََّها، َواْلِوْزُر َعَلْيَك  ِدَثنَّ ُسنًَّة َترُضُّ بيَِشء ِمْن َمايِض تِْلَك السُّ الَ حُتْ
مسألة  عىل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  يؤكد  كله،  ذلك  مقابل  ويف  ِمنَْها(،  َنَقْضَت  باَِم 
لكي  السبل  أفضل  إىل  الوصول  بغية  واحلكامء  العلامء  مدارسة  وهي  األمهية  يف  غاية 
تكون هناك دولة مستقرة صاحلة بصالح أمرائها وأفرادها ؛ ألن االستنارة بآراء العلامء 
واحلكامء تعّد سبياًل مستقياًم للبحث يف أفضل السبل الناجعة لوضع احللول ملشكالت 
املجتمع والدولة، قائاًل )َوَأْكثِْر ُمَداَرَسَة اَلُعَلاَمِء، َوُمنَاَفَثَة احْلَُكاَمِء، يِف َتْثبِيِت َما َصَلَح َعَلْيِه 
َأْمُر باَِلِدَك، َوإَِقاَمِة َما اْسَتَقاَم بِِه النَّاُس َقْبَلَك( ؛ ألن يف مدارسة العلامء واحلكامء أسلوبًا 

يف احلكم يؤدي إىل نجاحه.

كام أن وضع قوانني حتفظ حقوق الضعفاء واأليتام واملساكني، تعّد هي األخرى يف 
ِحيَلَة  ِذيَن الَ  ْفىَل ِمَن الَّ َبَقِة السُّ صلب عملية بناء الدولة داخليًا، قائاًل )ُثمَّ اهللَ اهللَ يِف الطَّ
ًا،  َبَقِة َقانِعًا َوُمْعرَتّ ْمنَى، فإِنَّ يِف هِذِه الطَّ هَلُْم َوامْلََساِكني َواْلـُمْحَتاِجنَي َوَأْهِل اْلُبْؤَسى  َوالزَّ
ِمْن  َوِقساًم  َمالَِك،  َبْيِت  ِمْن  ِقساْمً  هَلُْم  َواْجَعْل  فِيِهْم،  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَك  َما  َواْحَفْظ هلل 
َقِد  َوُكلٌّ  لألدنى،  الَِّذي  ِمْثَل  ِمنُْهْم  لاِْلْقىَص  فإِنَّ  َبَلد،  ُكلِّ  يِف  ْساَلِم  االِْ َصَوايِف   َغالَِّت 
ُتْعَذُر بَِتْضِييِع التَّافَِه إلحكامك اْلَكثرَِي  ُه، َفاَل َيْشَغلنََّك َعنُْهْم َبَطٌر َفإِنََّك الَ  ِعيَت َحقَّ اْسرُتْ
ْد ُأُموَر َمْن الَ َيِصُل إَِلْيَك ِمنُْهْم  َك هَلُْم. َوَتَفقَّ ْر َخدَّ َك َعنُْهْم، َوالَ ُتَصعِّ امْلُِهمَّ َفاَل ُتْشِخْص مَهَّ
ْغ ألولئك ثَِقَتَك  ِمْن َأْهِل اخْلَْشَيِة َوالتََّواُضع،  َجاُل، َفَفرِّ ِقُرُه الرِّ مِمَّْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيوُن، َوحَتْ



385احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

َفْع إَِلْيَك ُأُموَرُهْم، ُثمَّ اْعَمْل فِيِهْم َباإلْعَذاِر إىَِل اهللِ َتَعاىَل  َيْوَم َتْلَقاُه، َفإِنَّ هُؤالَِء ِمْن َبنْيِ  َفْلرَيْ
ْد  ِه إَِليِه َوَتَعهَّ ِهْم، َوُكلٌّ َفَأْعِذْر إىَِل اهللِ َتَعاىَل يِف َتْأِدَيِة َحقِّ ِعيَِّة َأْحَوُج إىَِل االْنَصاِف ِمْن َغرْيِ الرَّ
نِّ مِمَّْن الَ ِحيَلَة َلُه، َوالَ َينِْصُب لِْلَمْسَأَلِة َنْفَسُه، َوذلَِك َعىَل  ِة يِف السِّ قَّ َأْهَل اْلُيْتِم َوَذِوي الرِّ
وا َأْنُفَسُهْم،  ُفُه اهللُ َعىَل َأْقَوام َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصرَبُ فِّ ُه َثِقيٌل، َوَقْد خُيَ اْلُوالَِة َثِقيٌل، َواحْلَقُّ ُكلُّ

َوَوثُِقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهللِ هَلُْم(.

ومن املقومات الفنية األخرى، وضع سياسة أمنية تقوم عىل مجلة من اإلجراءات الفنية 
التي تعمل الدولة من خالهلا عىل حفظ أرسارها وأن ختتار الذين يتصفون باإلخالص 
واألمانة، قال أمري املؤمنني )عليه السالم( عن تلك املسألة )ُثمَّ اْنُظْر يِف َحاِل ُكتَّابَِك، َفَولِّ 
بَِأمْجَِعِهْم  اَرَك  وَأرْسَ َمَكاِئَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  تِي  الَّ َرَساِئَلَك  َواْخُصْص  ُهْم،  َخرْيَ ُأُموِرَك  َعىَل 
ِة  ئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخاَلف َلَك بَِحرْضَ لُِوُجوِد َصالِِح االْْخاَلِق مِمَّْن الَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة، َفَيْجرَتِ
واِب  لَِك َعَلْيَك، َوإِْصَداِر َجَواَباهِتَا َعىَل الصَّ ُ بِِه اْلَغْفَلُة َعْن إِيَراِد ُمَكاَتَباِت ُعامَّ َمأٍل َوالَ ُتَقرصِّ
َعنَْك، َوفَِيام َيْأُخُذ َلَك َوُيْعطِي ِمنَْك، َوالَ ُيضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك، َوالَ َيْعِجُز َعْن إِْطاَلِق 
َهُل َمْبَلَغ َقْدِر َنفِسِه يِف االُْموِر، َفإِنَّ اجْلَاِهَل بَِقْدِر َنْفِسِه َيُكوُن َبَقْدِر  َما ُعِقَد َعَلْيَك، َوالَ جَيْ
ِه َأْجَهَل(، بعد ذلك بنّي أسلوب اختيار هؤالء من خالل مجلة من الوصايا التي تعّد  َغرْيِ
اُهْم َعىَل فَِراَستَِك  منهاج عمل للوايل يف اختيار األشخاص، قائاًل ) ُثمَّ الَ َيُكِن اْختَِياُرَك إِيَّ
ُفوَن لِِفَراَساِت اْلُوالَِة بَِتَصنُِّعِهْم َوُحْسِن  َجاَل َيَتَعرَّ َواْستِنَاَمتَِك َوُحْسِن الظَّنِّ ِمنَْك، َفإِنَّ الرِّ
نَي  احِلِ ُهْم باَِم َوُلوا لِلصَّ ٌء، َولِكِن اْخَترِبْ ِخْدَمتِِهْم، َلْيَس َوَراَء ذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة َواالَْماَنِة يَشْ
ِة َأَثرًا، َوَأْعَرفِِهْم بِاالَْماَنِة َوْجهًا، َفإِنَّ ذلَِك َدلِيٌل َعىَل  َقْبَلَك، َفاْعِمْد ألْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ
َيْقَهُرُه  َنِصيَحتَِك هلل َوملَِْن َولِيَت َأْمَرُه، َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم، الَ 
ُأْلِزْمَتُه(،  َفَتَغاَبْيَت َعنْه  َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثرُِيَها، َوَمْهاَم َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيب  َكبرُِيَها، َوالَ 
ومن هذه املعايري عدم حسن الظن هبم اال بعد االختبار، األمانة التي تعّد خصيصة هامة 
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يف اختيارهم، تاريخ األشخاص وسرية حياهتم، السمعة احلسنة لدى الناس عنهم.  

2-املقومات املادية : تتلخص املقومات املادية يف املوارد املالية واالقتصادية بكل أشكاهلا 
من زراعة وصناعة ونشاط جتاري تقوم به الدولة ممثلة بجهازها اإلداري، أو األفراد 
الشكل  عىل  عهده  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ذلك  حدد  وقد  شخيص،  بشكل 

اآليت:

 أ -التجار وذوو الصناعات: وهؤالء هم القوة االقتصادية املحركة للبالد داخليًا؛ 
بالقطاع اخلاص  الذين جرت تسميتهم  الدولة، وهم  اقتصاد  الذين حيركون  ألهنم هم 
ِقَواَم هَلُْم مَجِيعًا  يف عرصنا احلارض، وقد ذكرهم أمري املؤمنني )عليه السالم( بقوله )َوالَ 
َتِمُعوَن َعَلْيِه ِمْن َمَرافِِقِهْم، َوُيِقيُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِهْم،  نَاَعاِت، فَِيام جَيْ اِر َوَذِوي الصِّ إاِلَّ بِالتُّجَّ
ِهْم(، بام يعني أن هؤالء هم عصب  َيْبُلُغُه ِرْفُق َغرْيِ ِق  بَِأْيِدهيِْم ممّا الَ  فُّ َ َوَيْكُفوهَنُْم ِمَن الرتَّ

اقتصاد الدولة، والبد من االهتامم هبم لذلك السبب.

؛  حتصيله  ومستوى  اخلراج  طبيعة  عىل  يقوم  الدولة  اقتصاد  قوة  ألن   : ب-اخلراج 
َفإِنَّ  َأْهَلُه،  ُيْصِلُح  باَِم  اخْلََراِج  َأْمَر  ْد  لذلك وصفه اإلمام عيل )عليه السالم( بقوله )َوتَفقَّ
يِف صاَلِحِه َوصاَلِحِهْم َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم، َوالَ َصاَلَح ملَِْن ِسَواُهْم إاِلَّ هِبِْم، الَنَّ النَّاَس 

ُهْم ِعَياٌل َعىَل اخْلََراِج َوَأْهِلِه(. ُكلَّ

يغذي  ومصدرًا  للدولة،  هامًا  موردًا  الزراعة  تعد   : االرض  وعامرة  ج-الزراعة 
املجتمع بالغالت واألموال، كام أشار إىل ذلك أمري املؤمنني )عليه السالم( بقوله )َوْلَيُكْن 
إاِلَّ  ُيْدَرُك  ذلَِك الَ  اِلنَّ  اخْلََراِج،  اْستِْجاَلِب   يِف  َنَظِرَك  ِمْن  َأْبَلَغ  االْْرِض  ِعاَمَرِة  يِف  َنَظُرَك 
َباْلِعاَمَرِة، َوَمْن َطَلَب اخْلََراَج بَِغرْيِ ِعاَمَرة َأْخَرَب اْلباَِلَد، َوَأْهَلَك اْلِعَباَد، َومَلْ َيْسَتِقْم َأْمُرُه إاِلَّ 
ة، َأْو إَِحاَلَة َأْرض اْغَتَمَرَها َغَرٌق، َأْو  ب َأْو َبالَّ ًة، َأِو اْنِقَطاَع رِشْ َقِلياًل. َفإِْن َشَكْوا ثَِقاًل َأْو ِعلَّ
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ْفَت َعنُْهْم باِم َتْرُجو َأْن يْصُلَح بِِه َأْمُرُهْم(. َأْجَحَف هِبَا َعَطٌش، َخفَّ

د.نزاهة الوالة واألمراء والكّتاب : تعّد نزاهة الوالة واالمراء والكّتاب من املهامت 
الطفيليني  املعتاشني  نشوء طبقة من  تتسبب يف  أو  العام،  املال  ربام يف هدر  تتسب  التي 
تلك  إىل  مرص  عىل  واليه  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  نّبه  لذلك  ؛  العامة  األموال  عىل 
املسألة وما هلا من أمهية قصوى يف حفظ املال العام، وجاء ذلك يف قوله )عليه السالم( 
ْدِق َوالَوَفاِء َعَلْيِهْم،  ْد َأْعاَمهَلُْم، َواْبَعِث اْلُعُيوَن ِمْن َأْهِل الصِّ يف عهده إىل األشرت )ُثمَّ َتَفقَّ
ْظ  فَّ ِعيَِّة، َوحَتَ ْفِق بِالرَّ ِّ ألموِرِهْم َحْدَوٌة هَلُْم َعىَل اْستِْعاَمِل االَْماَنِة، َوالرِّ َفإِنَّ َتَعاُهَدَك يِف الرسِّ
ِمَن االْْعَواِن، َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه إىَِل ِخَياَنة اْجَتَمَعْت هِبَا َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك، 
اْكَتَفْيَت بِذلَِك َشاِهدًا، َفَبَسْطَت َعَلْيِه اْلُعُقوَبَة يِف َبَدنِِه، َوَأَخْذَتُه باَِم َأَصاَب ِمْن َعَمِلِه، ُثمَّ 
التَُّهَمِة(؛ ألن متابعة العاّمل والوالة  ْدَتُه َعاَر  َوَقلَّ ياَنِة،  بِاخْلِ َو َوَسْمَتُه  ِة،  امْلََذلَّ بَِمَقاِم  َنَصْبَتُه 

واألمراء بطريقة رسية جيعلهم يف غري مأمن من وقوع العقاب عليهم يف حالة خيانتهم.
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خالصة البحث

من  السالم(،  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  فكر  يف  الدولة  بناء  مفردات  يف  البحث  يعّد 
خالل عهده إىل واليه عىل مرص مالك األشرت )ريض اهلل عنه(، يعّد حماولة يف فهم طبيعة 
الدولة ؟ وماهي طبيعتها ؟ وأدواهتا  الدولة يف فكر اإلمام )عليه السالم( وكيف يرى 

اإلجرائية؟.

 وقد حاول البحث -بيشء موجز- اإلجابة عن تلك التساؤالت، من خالل بيان 
مفردات بناء الدولة وماهية تلك املفردات !، وقد بنّي البحث توصيف تلك املقومات 

التي تقوم هبا، من مقومات مادية وفنية وروحية ومعنوية..الخ.

كام حاول البحث استنطاق النصوص بشكل خمترص عن مسألة بناء اجلانب االنساين 
والقانوين واألمني واملايل، وأثر ذلك يف عملية بناء الدولة احلقيقية التي تقوم عىل أساس 

االنصاف والعدالة واألمن. 
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3- املصدر نفسه والصفحة.

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األهايل  شحرور،  حممد  د.   ،179 واملجتمع   الدولة   -4
دمشق-سوريا، د. ط، د.ت.
5- سورة آل عمران اآلية )31(.

6- ونحن هنا قلبنا فكرة ابن مسكويه الذي يقول يف كتابه هتذيب األخالق )هيأة نفسانية 
تصدر عنها هذه الفضيلة( 125
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10- سؤال األخالق-مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية- 31، طه عبدالرمحن، 
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املصادر واملراجع
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املقدمة 

أساس  وضع  اىل  الرسالة  هبذه  ص  حممد  الرسول  تبليغ  تم  أن  منذ  االسالم  سعى 
رصني للدولة االسالمية التي سوف تنشأ حتى هذا املسمى النقي املختوم، متخذًة من 
جتارب األمم التي طمرت والتي سبقتها عربة، يف جتاوز ما تم الوقوع به من خمالفات أو 
اخلروج عن النهج الذي رسمه اهلل جلَّ عاله لعباده يف االرض، من خالل إرسال أنبيائه 

الكرام. 

فوضع اهلل جلَّ عاله كل ما يريد قوله يف دستور متجدد واملتمثل بالقرآن الكريم، فتم 
البناء ضمن هذه اخلريطة الصحية التي كانت غايتها سمو ورفعة مكانة العباد يف أرض 
اهلل جلَّ عاله، ولكي يبن من خالل هذا الدستور االهلي حقوق وواجبات عباده، فمن 
عمِل عماًل صالح تم جزاءه ومن فعل العكس متت عقوبته، وهبذا اإلطار تم التعامل مع 

الرعية.

 ومل يكتِف اهلل سبحانه وتعاىل هبذا االمر، وإنام أوعز اىل رسوله حممد ص بام وهبه اهلل 
من صفات برشية كرجاحة عقل وسعة االفق، أن ينظم لرعاياه دستور برشي أخر ينظم 
فعاليات احلياة اليومية واملتمثل بوثيقة املدينة، التي بينت خارطة العالقات بني املسلمني 
وغري املسلمني سواء باحلقوق أو الواجبات، وكانت بمثابة دستور عاملي استفادت منه 
حضارات املايض واحلارض يف أخذ مضامني كثرية منه، وهبذا فقد تم االحكام يف وضع 

أساس متني هلذه الدولة التي ختم اهلل هبا أديانه الساموية. 

 ولكن النفس البرشي وما يوسوس هلا الشيطان من اخلروج عىل ما تم وضعه من 
اسس صحيحة وصحية من قبل الرمحن،وهلذا فقد تم أالنحراف عىل رسم هلم من منهج، 
ولذلك جاء دور أهل البيت عليهم السالم يف تصحيح هذا االنحراف والذي كان ثمنه 
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كبري من قبلهم عليهم السالم بأن دفعوا ثمن ذلك حياهتم عندما وقف شياطني االرض 
وقفوا بكل ما يملكون من قوة ضد هذا التصحيح. وقد أكد الرسول حممد بنص رصيح 
بأتباع أهل البيت عليهم السالم من بعده بقوله ص » ياأهيا الناس إين تركت فيكم أن 

اخذتم به لن تضلوا كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي...« )1(

وما وصية االمام عيل عليه السالم ملالك األشرت، إال استلهام وفهم حقيقي للمبادئ 
التي أكد عليها القرآن املجيد واإلسالم احلنيف والتي تم تبليغها عن رسوله حممد )صىل 
اهلل عليه وآله( اىل عباده، وهي تأكيد عىل إنسانية االسالم وقدسية البرش، فال يمكن ألي 
ما يف االرض هو ملك  يملكه، وكل  ما  أو االستيالء عىل  أو ظلمه  استعباد اآلخر  منا 
هلل وحده ال رشيك أخر فيه، وأن احلكام الذي حيكمون يف االرض هم منظمون لسري 
االنسان، وأن حكمهم هو تطبيق ما جاء يف دستور اهلل )القرآن( وما تركه النبي )صىل اهلل 

عليه وآله( هلم وما وجاء به أقرب الناس للرسول وهم اهل بيته. 

وقد تضمن العهد عدة حماوروعنوانات وصلت اىل أربعني فقرة منها، السرية احلسنة، 
الوزراء  دور  االستشارة،  الوشاة،  العدل،  االنصاف،  التكرب،  عدم  الرعية،  مع  العالقة 
وصفاهتم، االحسان، السنة الصاحلة، دور العلامء، العالقة بني طبقات املجتمع، دور قادة 
اجليوش والعالقة هبم، اختيار القضاة، الشبهات، اختيار العامل والوالة، خيانة العامل، 
اخلراج ومالية الدولة، الكتاب وأصحاب الديوان، فنون الكتاب، التجار واالحتكار، 
االهتامم بالفقراء، اصحاب احلاجات واملصالح، واجبات احلاكم، أداء الفرائض، عدم 
االحتجاب عن الناس، دور احلاشية، االستفادة من العلامء، العالقة باألعداء والعهود 

معهم. 

 الباحثان.



395احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

نبذة خمتصرة عن الوالي مالك األشرت 

وهو ومالك بن احلارث بن عبد يغوث الكويّف، املعروف باألشرت، من أصحابة أمري 
املؤمنني عليه السالم ومن أثبتهم.)2( 

أدرك رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(. وهو من ثقاة التابعني. وكان رئيس قومه،وكان 
اإلمام عيّل عليه السالم يثق به ويعتمد عليه، وطاملا كان ُيثني عىل وعيه وخربته وبطولته 
حرب  و  دمشق  فتح  يف  كان  له  فاعل  حضور  أّول  بذلك،  ويفتخر  وعظمته،  وبصريته 
الريموك، وفيها ُأصيبت عينه فاشُتهر باألشرت، عاش مالك يف الكوفة، وكان طويل القامة، 
عريض الصدر، عديم املثيل يف الفروسّية. وكان ملزاياه األخالقّية ومروءته وَمنعته وهيبته 
وُأهّبته وحياته، تأثري عجيب يف نفوس الكوفّيني، ُنفي مع عدد من أصحابه إىل محص يف أّيام 
عثامن بسبب اصطدامه بسعيد بن العاص وايل عثامن، ومّلا اشتّدت نربة املعارضة لعثامن عاد 
إىل الكوفة، ومنع وايل عثامن ـ اّلذي كان قد ذهب إىل املدينة آنذاك ـ من دخوهلا. واشرتك يف 
ثورة املسلمني عىل عثامن، وتوىّل قيادة الكوفّيني اّلذين كانوا قد توّجهوا إىل املدينة، وكان له 

دور حاسم يف التصدي والوقوف بوجه اخلليفة عثامن بن عفان.)3( 

تويف سنة 39 هـ وهو يف طريقه إىل مرص ألداء مهامه املوكلة إليه، فتأثر اإلمام لوفاته 
كثريًا حتى ظن بعض النخعيني أن اإلمام فقط هو صاحب املصيبة. وجاء عن هذا االمر » 
شهادته قلد اإلمام )عليه السالم(مالك والية مرص فخرج إليها، وسارت قافلته ال تلوي 
أرسله  بن عفان، وقد  نافع موىل عثامن  به  (التقى  إبلة)البرصة  إىل  انتهت  فلام  عىل يشء 
معاوية الغتياله، وكان لبقًا فقال له مالك: ممن أنت ؟ من أهل املدينة من أهيم؟ فأخفى 
نسبه وموضعه وقال: موىل لعمر بن اخلطاب أين تريد ؟ مرص ما حاجتك ؟ أشبع من 
اخلبز، فرق له مالك وقال له:سأصيبك من اخلبز، وسار مالك ومعه عميل معاوية حتى 
انتهى إىل القلزم فنزل ضيفًا عند امرأة، جهينة فرحبت به، وسألته أي الطعام أحب إليك 
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فقال احليتان، فقدمت له ما اشتهى فلام تناول الطعام أصابه عطش شديد فأخذ يكثر من 
رشب املاء، فقال له نافع موىل عثامن ال يقتل سمه إالّ العسل، فدعا األشرت بإحضاره من 
ثقلِه فلم يكن فيه فبادر نافع قائاًل هوعندي عيل به، فأحرضه وكان قد دس فيه ساًم قاتال 
فتناوله، ومل يكن حرسات،من أن تقطعت أمعاؤه وأخذ املوت يدنوإليه وطلب إحضار 
نافع فوجده منهزمًا، وعرف مالك ما دبره له هذا العميل، ومل يلبث إال قلياًل حتى طويت 
حياته التي كانت صفحة من الرشف والكرامة واجلهاد يف سبيل اهلل،، وقد جعل اخلبيث 

يردد )إّن هلل تعاىل جنودًا من عسل ()4(. 

يذرف  وأخذ  وحرسات،  أسى  نفسه  ذابت  مالك  بشهادة  املفجع  النبأ  انتهى  وملا 
الدموع قائاًل: إنا هلل وإنا إليه راجعون، احلمد هلل رب العاملني اللهم إين احتسبته عندك 
فإن موته من مصائب الدهر، وأضاف قائاًل:رحم اهلل تعاىل مالكًا فقد وف بعهده، وقىض 
نحبه، ولقي ربه، وإنا قد وطنا أنفسنا أن نصرب عىل كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(، فغنها من أعظم املصائب،واخذ اإلمام يتلهف عىل فقده ويقول 
بحرارة:هلل در مالك لوكان من جبل لكان فندًا ولوكان من حجر لكان صلدًا أما واهلل 
ليهدين موتك، وأضاف: عىل مثل مالك فلتبك البواكي، وهل موجود كاملك لقد عرض 
الدنيا وكوارث  شهادة مالك حياة اإلمام، فقد خرس أعظم شخصية تساعده عىل حمن 
األيام، ورس معاوية بسمه ملالك، وخطب الناس قائاًل: أما بعد: فإنه كانت لعيل بن أيب 
األخرى  يارس، وقطعت  بن  يوم صفني وهو عامر  إحدامها  يمينان قطعت  يدان  طالب 

اليوم وهو مالك األشرت. )5( 

- الِبناُء لغة 

التي  والبيوتات   ،ُ احلائط  بمعنى  فتأيت  معاين،  بعدد  اللغة  أهل  عند  بناء  كلمة  تأيت 
تسكنها العرب يف الصحراء، وسبب تسميته بالبِناُء » من حيث كان البناء الزمًا موضعًا 
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ال يزول من مكان اىل غريه، وليس كذلك سائر اآلالت املنقولة املبتذلة كاخليمة واملظلة 
والفسطاط والرسادق ونحو ذلك، وعىل أنه مذ أوقع عىل هذا الرضب من االستعامالت 
املزولة من مكان اىل مكان لفظ بناء تشبيهًا بذلك من حيث كان مسكونًا وحاجز ًاو مظالًّ 

بالبناء من اآلجر والطني واجلص. )6(

من هنا نستدل عىل أن البناء جيب أن يكون ثابت، وال يمكن أن نطلق عىل املتحرك 
بناء، الن من صفات البناء السكون والثبات. 

جزء  عىل  يقترص  وال  املكونات  من  جمموعة  االنسان  الن  االنسان،  بمعنى  وتأيت   
أجهزته  من  جهاز  لكل  خصص  والتي  فيه  خلق  التي  واالجهزة  االجزاء  فكل  معني، 
وظيفة معني تتكامل من غريها من االجهزة يشكل وحدة متكاملة من البناء، ومن هنا 
بناء اهلل وحده، فاالعتداء عليه يمثل االعتداء عىل اهلل  جاءت قدسية االنسان ألنه من 
جلَّ عاله، فقد جاء عن سليامن عليه السالم » من هدم بناء ربه تبارك وتعاىل فهو ملعون؛ 

يعني من قتل نفسًا بغري حق، الن اجلسم بنيان خلقه اهلل وركبه )7(. 

- البناء يف القرآن 

 وردت كلمة بناء يف عدد من االيات الكريمة لتعطي معنى واحد وهو الثبات.

َس ُبنَْياَنُه  ْن َأسَّ َس ُبنَْياَنُه َعىَل َتْقَوى ِمَن اهللِّ َوِرْضَواٍن َخرْيٌ َأم مَّ  كقوله تعاىل:َأَفَمْن َأسَّ
 )8( َعىَلَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاهْنَاَر بِِه يِف َناِر َجَهنََّم َواهللُّ الَ هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي

َبنَْوْا ِريَبًة يِف ُقُلوهِبِْم إاِلَّ َأن َتَقطََّع ُقُلوهُبُْم َواهللُّ  ِذي  ُبنَْياهُنُُم الَّ َيَزاُل  الَ   وقوله تعاىل: 
 )9(َعِليٌم َحِكيٌم

َعَلْيِهُم  َفَخرَّ  اْلَقَواِعِد  َن  ُبنَْياهَنُم مِّ َفَأَتى اهللُّ  َقْبِلِهْم  ِذيَن ِمن  الَّ َمَكَر  َقْد  و قوله تعاىل: 
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 )10(ْقُف ِمن َفْوِقِهْم َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُروَن السَّ

اَعَة اَل َرْيَب  وقوله تعاىل: َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ
ِذيَن َغَلُبوا  ُْم َأْعَلُم هِبِْم َقاَل الَّ هبُّ فِيَها إِْذ َيَتنَاَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبنُوا َعَلْيِهم ُبنَْيانًا رَّ

 )11(ْسِجدًا َعىَل َأْمِرِهْم َلنَتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّ

) 12(َقاُلوا اْبنُوا َلُه ُبنَْيانًا َفَأْلُقوُه يِف اجْلَِحيِم :وقوله تعاىل

)13(ْرُصوٌص ُم ُبنَياٌن مَّ ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِلِه َصّفًا َكَأهنَّ وقوله تعاىل: إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ الَّ

 )14(َوَبنَْينَا َفْوَقُكْم َسْبعًا ِشَدادًا :وقوله تعاىل

ِمن  هَلَا  َوَما  نَّاَها  َوَزيَّ َبنَْينَاَها  َكْيَف  َفْوَقُهْم  اَمء  السَّ إىَِل  َينُظُروا  َأَفَلْم  تعاىل:  وقوله 
)15(ُفُروٍج

اَمء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد  وقوله تعاىل: َأَتْبنُوَن بُِكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَن )16 ( وقوله تعاىل: َوالسَّ
 )17(ا مَلُوِسُعوَن َوإِنَّ

ي َفَأْوِقْد يِل َيا َهاَماُن  ْن إَِلٍه َغرْيِ َا امْلَأَلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ وقوله تعاىل: َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأهيُّ
 )18(ِلُع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإيِنِّ أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذبنِي َعيلِّ َأطَّ حًا لَّ َعىَل الطِّنِي َفاْجَعل يلِّ رَصْ

َعيلِّ َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب)19( وقوله  حًا لَّ وقوله تعاىل: َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن يِل رَصْ
اَمِء َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن  اَمء بِنَاء َوَأنَزَل ِمَن السَّ ِذي َجَعَل َلُكُم األَْرَض فَِراشًا َوالسَّ تعاىل: الَّ

 )20(َعُلوْا هللِِّ َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَلُموَن ُكْم َفاَل جَتْ الثََّمَراِت ِرْزقًا لَّ

َفَأْحَسَن  َرُكْم  َوَصوَّ بِنَاء  اَمء  َوالسَّ َقَرارًا  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ اهللَُّ  تعاىل:  وقوله 
 )21(ُكْم َفَتَباَرَك اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلنَِي يَِّباِت َذلُِكُم اهللَُّ َربُّ َن الطَّ ُصَوَرُكْم َوَرَزَقُكم مِّ
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)22(اٍص َياطِنَي ُكلَّ َبنَّاء َوَغوَّ وقوله تعاىل: َوالشَّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َوْعَد  ِري ِمن حَتْ ْبنِيٌَّة جَتْ ن َفْوِقَها ُغَرٌف مَّ ُْم هَلُْم ُغَرٌف مِّ َقْوا َرهبَّ ِذيَن اتَّ َلِكِن الَّ
 )23(اهللَِّ اَل خُيِْلُف اهللَُّ امْلِيَعاَد

- الرصانة لغة 

من  النفاذ  يمكن  وال  الذي  املحكم  بمعنى  اللغة  أهل  عند  الكلمة  هذه  ت  جاء   
خالله لقوته ومتاسكه كام ورد عند أبن منظور بتفاصيلها بقوله:« رصن: َرُصَن اليشُء، 
ِص: املحكم  وَرصاَنُة، فهو َرصني: ثبت، وَأرصنَه: َأثبته وَأحكمه، وَرصَن:أكمله، والرَّ

الثابت، وَرَصنُْت اليشء معرفًة؛أي علمته، ورجل رصني: كَرِزيِن، وقد َرُصَن...«)24( 

- النظم االدارية من خالل عهد االمام علي )عليه السالم( ملالك االشرت 

النظم االدارية: نشأت النظم االدارية للدولة االسالمية مع قيامها، فكانت حاجتها 
القائمني  لبساطة  مبسط  بشكل  وكانت  وتنظيمها،  سريها  أجل  من  النظم  هذه  لبعض 
العربية االسالمية وكثرة من دخل االسالم من كافة االمم  الدولة  عليها، وبعد توسع 
النظم  تدرجت  وهكذا  الدولة،  أدارة  ملتطلبات  أخرى  ادارية  مؤسسات  استحدثت 
االدارية يف الظهور من سعت الدولة وقد تكاملت هذه املؤسسات يف العهد العبايس، 
البلدان االسالمية وغري االسالمية والتي مازالت  فأصبحت أنموذج يصدر لكثري من 
مستمر اىل يومنا هذا وأن تغريت بعض أسامئها ولكن مضمون عملها بقية كام هو يدار 
النظم قوانني حتكمها، ومعايري يف متوليها فال  القائمني عليها، فأصبحت هلذه  من قبل 
املؤسسة  رئاسة  لنيل  تؤهله  الصفات  من  جمموعة  به  توفرت  اذا  إال  يتوالها  أن  يمكن 
االدارية وينطبق االمر عىل العاملني فيها، وهذا ما دونته كتب االحكام السلطانية التي 
عىل  يدلل  مما  التفاصيل  عىل  للوقوف  اليها  الرجوع  يمكن  أدارية  دساتري  بمثابة  تعد 
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الرصانة التي أوجبتها الدولة العربية االسالمية يف هيكلها االداري. )25(

االشرت عندما واله مرص  بن حارث  مالك  واليه  اىل  االمام عيل  ماجاء يف عهد  ومن 
يكشف لنا دقة ما اسرتسلنا به وما أكدنا عليه وهذا ما سوف نبينه من خالل الوقوف عىل 
هذا العهد وهذه الوثيقة املهمة التي وضعت االساس للتعامل السليم مع الرعية والبناء 
الصحيح والصحي ملقومات الدولة التي اليمكن أن تسقط لو اتبعت ما جاء يف هذا العهد 

وطبقته، والذي استلهمت مبادئه من القرآن الكريم وما أكد عليه االسالم الصحيح. 

- املهنية يف أدارة الدولة 

والجل رصانة الدولة وبنائها بناء صحيح وماجاء يف عهد االمام عليه السالم لواليه 
مالك االشرت يؤكد ذلك بقوله: » ثم انظر يف أمور عاملك فاستعملهم اختبارًا، وال توهلم 
حماباة وأثرة، فإهنام مجاع من شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من 
أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالم املتقدمة، فإهنم أكرم أخالقا، وأصح أعراضا، 

وأقل يف املطامع إرشافا، وأبلغ يف عواقب األمور نظرا..« )26( 

فهو يؤكد عىل صفات من توكل له املسؤولية التي جيب أن تتوفر به، فال يمكن أن 
تكون هناك رصانة أذا أعتمد الوايل أو ويل االمر عىل أقاربه أو معارفه يف أدارة الرعية 
والدوله وهم ال يفقهون من االمر يشء، أكد )عليه السالم(عىل املهنية يف أدارة الدولة، 
األَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  تعاىل:  بقوله  الكريم  القرآن  من  استلهامه  تم  االمر  وهذا 

 )27(ُروَن َواْلَبِصرُي َأَفاَل َتَتَفكَّ

ُأْوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ اَم  إِنَّ َيْعَلُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  تعاىل:  وقوله 
 ) 28 (اأْلَْلَباِب
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- عدالة احلاكم او الوالي 

 وهي من املهامت التي اكد عليها الدين االسالمي بأن من يتوىل رئاسة الرعية جيب 
َربَُّك  َقاَل  َوإِْذ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  ارضه  يف  اهلل  خليفة  النه  بالعدالة،  يتصف  أن 
َماء  الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  فِيَها َمن  َعُل  َأجَتْ َقاُلوْا  َخِليَفًة  إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَْرِض  لِْلَماَلِئَكِة 

 )29(ُس َلَك َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُموَن َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

ا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل   وقوله تعاىل: َيا َداُووُد إِنَّ
ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم  َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ َتتَّبِِع اهْلََوى 

 .)30(َساِب َنُسوا َيْوَم احْلِ

العدالة  فبدون  الرعية،  أمور  تسري  يف  اليه  يسعى  ما  مقدمة  يف  فتكون  العدالة  وأما 
التستمر الدولة بل ويعجل هذا االمر من سقوطها كام جاء يف كتاب اهلل املجيد كقوله 
ُكُموْا  وْا األََماَناِت إىَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن حَتْ تعاىل: إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ

 )31(بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللَّ نِِعامَّ َيِعُظُكم بِِه إِنَّ اهللَّ َكاَن َسِميعًا َبِصريًا

َوُهَو َكلٌّ  ٍء  َعىَلَ يَشْ َيْقِدُر  َأْبَكُم الَ  ا  َأَحُدمُهَ ُجَلنْيِ  َمَثاًل رَّ َب اهللُّ  َورَضَ  وقوله تعاىل: 
اٍط  ههُّ الَ َيْأِت بَِخرْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعىَل رِصَ َعىَل َمْوالُه َأْيناََم ُيَوجِّ
ْسَتِقيٍم)32( وقوله تعاىل: إِنَّ اهللَّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن  مُّ

 )33(ُروَن اْلَفْحَشاء َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ا  َبْينَُهاَم َفإِن َبَغْت إِْحَدامُهَ وقوله تعاىل: َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا 
تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إىَِل َأْمِر اهللَِّ َفإِن َفاءْت َفَأْصِلُحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل  َعىَل اأْلُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ

 )34(َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي

القيامة،  الناس اىل اهلل يوم  وجاء رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( » إن أحب 
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وأناهم جملسًا، إمام عادل، وإبغض الناس اىل اهلل، وأبعدهم منه جملسًا إمام جائر« )35( 

وجاء عن أبن االزرق » ال عامرة بدون عدل« )36(

حمبًَّا  يكون  أن  األشرت،  مالك  واليه  السالم(به  )عليه  االمام  أوىص  أول يشء  وهذا 
للرعيتة، حمرتمًا ملشاعر الناس من أي فئة كانوا، سواء كانوا مسلمني أم من أهل األديان 
األخرى. وال خيفى أن يف ذلك تثبيتًا إلنسانية اإلسالم واحرتامه ملشاعر الناس، وتقوية 

لبنية النظام واحلكومة.

سبعًا  عليهم  تكونن  وال  هبم،  واللطف  هلم،  واملحّبة  للرعية،  الرمحة  قلبك  أشعر   «
ضاريًا تغتنم أكلهم، فإهّنم صنفان: إّما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق، يفرط 
منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطإ، فأعطهم من عفوك 
وصفحك مثل الذي حتب وترىض أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فإّنك فوقهم، ووايل 

األمر عليك فوقك، واهلل فوق من والك ! وقد استكفاك أمرهم، وابتالك هبم« )37(. 

وهذا مأكده الرسول حممد ص ) أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاالمري 
الذي عىل الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته...« )38(

 ومن واجباته الوايل أن اليكون بينه وبني شعبه أو رعاياه حاجب يفصله عنهم أو 
هو جاء خلدمتهم وتنظيم حياهتم وتلبية حاجاهتم وهو بمثابة االب يف عائلته وهذا ما 
جاء يف عهد االمام عليه السالم بقوله: » وأما بعد فال تطولن احتجابك عن رعيتك، 
فإن احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم باألمور. واإلحتجاب منهم 
يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبري، ويعظم الصغري، ويقبح احلسن 
وحيسن القبيح، ويشاب احلق بالباطل. وإنام الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه الناس به 
من األمور، وليست عىل احلق سامت تعرف هبا رضوب الصدق من الكذب، وإنام أنت 
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حق  واجب  من  احتجابك  ففيم  احلق  بالبذل يف  نفسك  امرؤ سخت  إما  رجلني:  أحد 
تعطية، أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتىل باملنع، فام أرسع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا 
من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو 

طلب إنصاف يف معاملة.« )39(

وكان من ضمن واجبات اخلليفة أو السلطان أو رئيس الدولة عند تعينه الحد ثقاته 
أن يوصيه بجملة من االمور التي تعد بمثابة منهاج جيب أن يتبعه هو معرفة تاريخ املرص 
أو الوالية والوقوف عىل خلجات أو نفوس ملا لتاثري الطقس واملوقع يف سلوكياهتم وهذا 
ما أوردته الوثيقة وأكد عليه االمام عىل لواليه االشرت بقوله » هذا ما أمر به عبد اهلل عيٌل 
إليه حني واله مرص: جباية خراجها،  احلارث األشرت يف عهده  بن  مالَك  املؤمننَي  أمرُي 
وجهاد عدوها، واستصالح أهلها، وعامرة بالدها. أمره بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع 
إال  يشقى  وال  باتباعها،  إال  أحد  يسعد  ال  التي  وسننه  فرائضه  من  كتابه:  يف  به  أمر  ما 
مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد 
تكفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكرس نفسه من الشهوات ويزعها عند 
اجلمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم اهلل، ثم اعلم يا مالك أين قد وجهتك 
إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك يف 
مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنام 
إليك  الذخائر  أحب  فليكن  عباده.  ألسن  عىل  هلم  اهلل  جيري  بام  الصاحلني  عىل  يستدل 
ذخرية العمل الصالح. فاملك هواك، وشح بنفسك عام ال حيل لك، فإن الشح بالنفس 

االنصاف منها فيام أحبت أو كرهت.)40( 

 ومن واجبات الوايل، اذا اعطى عفو مليسء، هذا اليعني ضعف الوايل أو حكومته 
وأنام ليعطي فرصة أخرى له، لعله يستفاد منها، فليس هناك أنسان معصوم من اخلطأ، 
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وهذا مما ميز اصالة الدين االسالمي والدولة التي يطمح هلا وهي دولة العدل والسلوك 
تبجحن  وال  عفو،  عىل  تندمن  وال   « بقوله:  للاملك  عهده  يف  عيل  االمام  ماأكده  وهذا 
بعقوبة، وال ترسعن إىل بادرة وجدت منها مندوحة، وال تقولن إين مؤمر آمر فأطاع فإن 

ذلك إدغال يف القلب ومنهكة للدين، وتقرب من الغري. )41( 

ويعتذر  هلم  يظهر  أن  بأس  فال  خطأ  قرار  ختذ  ما  فإذا  عادال  يكون  أن  أوصاه  وقد 
وإن   « ويستمر  خطئه  عىل  يرص  أن  العيب  ولكن  ويصيب  خيطأ  إنسان  فهو  فعلته  عن 
يف  فإن  بإصحارك،  ظنوهنم  عنك  واعدل  بعذرك،  هلم  فأصحر  حيفًا  بك  الرعية  ظنت 
ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقًا برعيتك، وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويمهم عىل 

احلق«)42(

وما أوصاه يف هذا املجال مجلة من االمور لتكون له خارطة طريق حلكم عادل يرضاه 
بام  والثقة  بنفسك  وإياك واإلعجاب   « واملؤمنون وهي  وآله(  اهلل عليه  ونبيه )صىل  اهلل 
ما  ليمحق  نفسه  يف  الشيطان  فرص  أوثق  من  ذلك  فإن  االطراء،  وحب  منها  يعجبك 

يكون من إحسان املحسنني«)43 ( 

» وإياك واملن عىل رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيام كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع 
بنور احلق، واخللف يوجب  موعدك بخلفك، فإن املن يبطل اإلحسان والتزيد يذهب 

املقت عند اهلل والناس، قال اهلل تعاىل: َكرُبَ َمْقتًا ِعنَْد اهللِ َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن.« )44( 

» وإياك والعجلة باألمور قبل أواهنا، أو التسقط فيها عند إمكاهنا، أو اللجاجة فيها 
عمل  كل  وأوقع  موضعه  أمر  كل  فضع  استوضحت.  إذا  عنها  الوهن  أو  تنكرت،  إذا 

موقعه.« )45( 

 » وإياك واإلستئثار بام الناس فيه أسوة، والتغايب عام يعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه 
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مأخوذ منك لغريك. وعام قليل تنكشف عنك أغطية األمور وينتصف منك للمظلوم.«)46(

» املك محية أنفك، وسورة حدك، وسطوة يدك وغرب لسانك. واحرتس من كل 
البادرة وتأخري السطوة، حتى يسكن غضبك فتملك اإلختيار. ولن حتكم  ذلك بكف 

ذلك من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل ربك.«)47( 

مَتِْش يِف  َواَل  لِلنَّاِس  َك  ْر َخدَّ ُتَصعِّ َواَل  وقوله تعاىل أبلغ يف هذا االمر بقوله تعاىل: 
 )48( اأْلَْرِض َمَرحًا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر

وقوله تعاىل يف أية أخرى: لَِكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا باَِم آَتاُكْم َواهللَُّ اَل 
حُيِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر)49(، وهبذا فأن االمام عيل )عليه السالم( مل خيرج يف عهده لواليه 
يف  احلاكم  ومسؤولية  وقدسيته  االنسان  وكرامة  للعدالة  الساعي  االسالم  صميم  عن 

استلهامه روح هذه القيم وتطبيقها. 

ومن أمجل ما أوىص به االمام عيل)عليه السالم( وهذا اليوم مفقود وسبب بالء أمتنا 
يف هذا البند، فعندما يتبدل احلاكم أو تنتهي واليته وجيئ حاكم أخر يبدأ بتسقيط من قبله 
من احلكام ليظهر أنه االفضل منه » والواجب عليك أن تتذكر ما مىض ملن تقدمك من 
حكومة عادلة، أو سنة فاضلة، أو أثر عن نبينا ’، أو فريضة يف كتاب اهلل، فتقتدي بام شاهدته 
مما عملنا به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتباع ما عهدت إليك يف عهدي هذا واستوثقت به من 

احلجة لنفيس عليك، لكيال تكون لك علة عند ترسع نفسك إىل هواها.«) 50( 

- الرتف والفساد 

 جاء الدعوة اىل االسالم من خالل الفقراء وهلل جل عاله أرادة يف هذا االمر فلم ينزله 
عىل املرتفني من أهل قريش بل أنزله عىل أفقر فقرائهم، وكانت مادة االسالم من هؤالء، 
وكان الرسول حممد )صىل اهلل عليه وآله( يرعى الغنم الغنياء قريش بقرياط )51(، وانطبق 
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االمر حتى عىل االنبياء الذين سبقوا الرسول حممد ص، واكد اهلل هذا االمر بقوله تعاىل 
الدول  َفَأْغنَى)52(، وأن أحد أسباب سقوط  َعاِئاًل  َوَوَجَدَك  َفَهَدى،  َوَوَجَدَك َضاالًّ 
أنغامس حكامها بالرتف وترك الرعية وشؤهنم ومعاشهم، وهذا مأكد عليه ابن خلدون 
بقوله:« االستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والرتف وما يدعو 

إليه من توابع ذلك، فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة...« )53(

بأيدي  ما  إذا غلبت وملكت  ويف موضع أخر البن خلدون قوله » وذلل أن االمة 
العيش  ويتجاوزون رضورات  فتكثر عوائدهم،  ونعمتها  رياشها  كثر  قبلها  امللك  أهل 
وخشونته اىل نوافله ورقته وزينته، ويذهبون اىل اتباع من قبلهم يف عوائدهم وأحواهلم، 
وتصري لتلك النوافل عوائد رضورية يف حتصيلها، وينزعون مع ذلك اىل رقة االحوال يف 

املطاعم واملالبس والفرش وآلنية، ويتفاخرون يف ذلك فيه من االمم...« )54(

فيه من  وهذا ما أكد عليه عهد االمام اىل مالك االشرت » وإذا أحدث لك ما أنت 
سلطانك أهبة أو خميلة فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه 
من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طامحك، ويكف عنك من غربك، ويفئ إليك بام 
عزب عنك من عقلك إياك ومساماة اهلل يف عظمته والتشبه به يف جربوته، فإن اهلل يذل 
كل جبار وهيني كل خمتال أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن 
خصمه  اهلل  كان  اهلل  عباد  ظلم  ومن  تظلم،  تفعل  إال  فإنك  رعيتك،  من  هوى  فيه  لك 
دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته وكان هلل حربًا حتى ينزع ويتوب. وليس 
فإن اهلل سميع دعوة  إقامة عىل ظلم،  نقمته من  نعمة اهلل وتعجيل  تغيري  إىل  أدعى  شئ 

املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد.«)55(

ومن واجبات احلاكم أن يكون عىل مسافة متساوية مع رعيته من خالل تعامله، وقد 
َتُكوُنوْا  ًة َوَسطًا لِّ أكد اهلل سبحانه وتعاىل عىل هذا االمر بقوله تعاىل: َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
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تِي ُكنَت َعَلْيَها إاِلَّ  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّ ُشَهَداء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
ِذيَن َهَدى اهللُّ  ُسوَل مِمَّن َينَقِلُب َعىَل َعِقَبْيِه َوإِن َكاَنْت َلَكبرَِيًة إاِلَّ َعىَل الَّ لِنَْعَلَم َمن َيتَّبُِع الرَّ

 )56(ِحيٌم َوَما َكاَن اهللُّ لُِيِضيَع إِياَمَنُكْم إِنَّ اهللَّ بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَّ

لرىض  وأمجعها  العدل  يف  وأعمها  احلق،  يف  أوسطها  إليك  األمور  أحب  وليكن   «
يغتفر مع رىض  اخلاصة  اخلاصة، وإن سخط  العامة جيحف برىض  فإن سخط  الرعية، 
العامة. وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له يف البالء، 
املنع،  وأكره لإلنصاف، وأسأل باإلحلاف، وأقل شكرا عند االعطاء، وأبطأ عذرا عند 
املسلمني  الدين ومجاع  الدهر، من أهل اخلاصة. وإنام عامد  وأضعف صربا عند ملامت 

والعدة لألعداء العامة من األمة، فليكن صغوك هلم وميلك معهم..«)57(.

من االمور التي أكد عليها االمام عيل يف عهده لواليه أن ال يظهر عيوب رعاياه، فأن 
ذلك يظهر حقد االخر ويرتبص بالدولة ليساعد عىل سقوطها، فأحرتام املوطن واإلنسان 
سيجعله أكثر وطنية، وأن ال يصدق كل ما توتى له من عيونه أو ساعاته وال يتخذ أي 
حكم إال بعد التأكد من مصادر معلومات أخرى. فقال اهلل تعاىل عن النامم »َواَل ُتطِْع 

) 58(ْلَخرْيِ ُمْعَتٍد َأثِيٍم ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم اء بِنَِميٍم َمنَّاٍع لِّ شَّ اٍز مَّ ِهنٍي مَهَّ ٍف مَّ ُكلَّ َحالَّ

فلنامم أكثر كفرًا من االحلاد والتثليث والفسق والظلم )59(

الناس  الناس، فإن يف  » وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم ملعائب 
عيوبا الوايل أحق من سرتها. فال تكشفن عام غاب عنك منها فإنام عليك تطهري ما ظهر 
العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب  لك، واهلل حيكم عىل ما غاب عنك. فاسرت 
سرته من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد. واقطع عنك سبب كل وتر. وتغاب 
تشبه  وإن  غاش  الساعي  فإن  ساع  تصديق  إىل  تعجلن  وال  لك،  يضح  ال  ما  كل  عن 
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بالناصحني..« )60( 

ومن واجبات الوايل ألمور املسلمني متابعة راعياه وخاصة الفقراء منهم واملوعزين، 
فهؤالء حق احلاكم يف متابعتهم والسؤال عنهم وتوفر ما حيتاجون اليه من املعيشة الن 
عىل  التجاوز  اىل  املحتاج  يتحول  ال  حتى  االسالمي  الدين  يف  مكفولة  االنسان  كرامة 
العزيز ما يؤكد هذا  اآلخر ممايؤدي اىل عدم االستقرار والفوىض، وقد جاء يف كتاباهلل 
آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوَلـِكنَّ  َوامْلَْغِرِب  ِق  امْلَرْشِ ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  وْا  ُتَولُّ َأن  اْلرِبَّ  ْيَس  لَّ بقوله تعاىل: 
بِاهللِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوامْلَآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّنَي َوآَتى امْلَاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
َوامْلُوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  الَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  آِئِلنَي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َوامْلََساِكنَي 
ِذيَن َصَدُقوا  اء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلـِئَك الَّ َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء والرضَّ بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوْا َوالصَّ

)61(َوُأوَلـِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن

اْلُقْرَبى  َوبِِذي  إِْحَسانًا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيئًا  بِِه  ُكوْا  ُترْشِ َوالَ  اهللَّ  َواْعُبُدوْا  تعاىل:  وقوله 
بِيِل  السَّ َواْبِن  بِاجلَنِب  اِحِب  َوالصَّ اجْلُنُِب  َواجْلَاِر  اْلُقْرَبى  ِذي  َواجْلَاِر  َوامْلََساِكنِي  َواْلَيَتاَمى 

.)62(َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم إِنَّ اهللَّ الَ حُيِبُّ َمن َكاَن خُمَْتاالً َفُخورًا

ُقُلوهُبُْم  َفِة  َوامْلَُؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلََساِكنِي  لِْلُفَقَراء  َدَقاُت  الصَّ اَم  إِنَّ  « وقوله تعاىل 
.)63( َن اهللِّ َواهللُّ َعِليٌم َحِكيٌم بِيِل َفِريَضًة مِّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللِّ َواْبِن السَّ َويِف الرِّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى  ِه َولِلرَّ ا َأَفاء اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَّ وقوله تعاىل: مَّ
ُسوُل  بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياء ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

.)64(ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ

وهذا مأكد عليه االمام عيل )عليه السالم( يف عهده ملالك االشرت حينام يوصيه به الطبة 
من املجتمع »ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم، واملساكني واملحتاجني، 
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وأهل البؤسى والزمنى، فإن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا. واحفظ هلل ما استحفظك من 
حقه فيهم، واجعل هلم قساًم من بيت مالك، وقساًم من غالت صوايف اإلسالم يف كل 
بلد، فإن لألقىص منهم مثل الذي لألدنى، وكلٌّ قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم 
بطر، فإنك ال تعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثري املهم، فال تشخص مهك عنهم، 
وال تصعر خدك هلم، وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وحتقره 
ثم  أمورهم،  إليك  فلريفع  والتواضع،  اخلشية  أهل  من  ثقتك  ألولئك  ففرغ  الرجال، 
اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل يوم تلقاه، فإن هؤالء من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من 
غريهم، وكل فأعذر إىل اهلل يف تأدية حقه إليه. وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن، 
ممن ال حيلة له وال ينصب للمسألة نفسه، وذلك عىل الوالة ثقيل واحلق كله ثقيل. وقد 

خيففه اهلل عىل أقوام طلبوا العاقبة فصربوا أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم.«)65(

- املشورة 

يعرف  من  واملتشري:  الناَقَة،  الَفْحُل  تعني،  اللغة  أهل  عند  استشار  الكلمة  جاءت 
احلائل من غريها.)66( 

وجاء يف تعريفها: » اجتامع عىل أمر ليشري كل واحد برأيه«)67(.

املشورة من أهم االمور التنظمية التي يسعى من خالهلا اىل اختاذ الرأي الصائب، من 
أجل بناء صحيح، فكام نعلم أن العقل االنساين ال يدرك كل ما حييط به اىل درجة الكامل، 
وعدم االسبتداد بالرأي الن االستبداد يعني التهلكة ورسعة اخلراب اىل الدولة ومن هنا 
اَلَة  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ أكد اهلل جلَّ عاله عىل هذا االمر بقوله تعاىل: َوالَّ

 .)68(َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن

وجاء يف فائدة املشورة » أعلموا أن املستشري وإن كان أفضل رأيًا من املشري فإنه يزداد 
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برأيه رأيًا ـ كام تزداد النار بالسليط ضوًأ...«)69( 

والنصيحة واملشورة من سنن املرسلني عليهم السالم )70(، كام جاء يف قوله تعاىل وهو 
ينصح نبيه نوح عليه السالم

َأن  ُيِريُد  اهللُّ  َكاَن  إِن  َلُكْم  َأنَصَح  َأْن  َأَردتُّ  إِْن  ُنْصِحي  َينَفُعُكْم  َوالَ  تعاىل:  بقوله   
.)71(ُكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُّ

إضافة اىل ما ذكر فيجب أن تكون هناك صفات يف جيب أن تتوفر يف املراد استشارتُه، 
وأول هذه الصفات جيب أن يكون صادق مع املشري وقد وضع الفقهاء اثنى عرش صفة 

للمستشار جيب أن يتحىل هبا. )72( 

وهذا ما أكد عليه االمام عيل عليه السالم يف عهده ملالك الذي سبق كل ما ورد باستثناء 
القرآن الكريم الذي استهم االمام فكره وفلسفته منه، »وال تدخلن يف مشورتك بخياًل 
يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانًا يضعفك عن األمور، وال حريصًا يزين لك 

الرشه باجلور، فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهلل..«) 73( 

وقد طلب االمام عيل من واليه أن يضيف يف االستشارة من العلامء وأن يرشكهم يف 
االمر من خالل االرسال اليهم او حضوره عندهم، حتى لو مل يكونوا من ضمن النظومة 
احلكومية بقوله له » وأكثر مدارسة العلامء ومنافثة احلكامء، يف تثبيت ما صلح عليه أمر 

بالدك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك.« )74(.

يقلل من  أو واليته وال  القوم يف مرص  اىل علية  أهتاممه  أن يعطي  وطلب من واليه 
الصاحلة  البيوتات  وأهل  األحساب  بذوي  الصق  »ثم  السالم(:  )عليه  بقوله  شأهنم 
والسوابق احلسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة، فإهنم مجاع من الكرم، 
وشعب من العرف، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدمها، وال يتفاقمن 
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يف نفسك شئ قويتهم به. وال حتقرن لطفا تعاهدهتم به وإن قل فإنه داعية هلم إىل بذل 
النصيحة لك وحسن الظن بك. وال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاالً عىل جسيمها فإن 

لليسري من لطفك موضعًا ينتفعون به، وللجسيم موقعًا ال يستغنون عنه«)75(.

 ثم نبهه اىل أمر هام وهو أن ال يمنح عامله وهيبهم ما ال يملكه أو أمالك عامة تعود 
فائدهتا اىل الدولة أو أهنا تعود ملك خاص اىل االفراد فيقوم بنزعها وهبتها اىل حاشيته 
وبطانته، أو أهنا تشكل لرعاياه مصدر حياهتم كالنهار أو اآلبار فال جيوز ذلك منه« ثم إن 
للوايل خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف يف معاملة، فاحسم مادة أولئك 
بقطع أسباب تلك األحوال، وال تقطعن ألحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، وال يطمعن 
منك يف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها من الناس، يف رشب أو عمل مشرتك حيملون مؤونته 

عىل غريهم، فيكون مهنأ ذلك هلم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا واآلخرة«)76(. 

ومن صالحيات الوايل اعالن احلرب إذا رأى ذلك رضورة، ولكن العدو اذا طلب 
احلرب  املسلمني وعوائلهم والن  االمر خوفا عىل  يرضخ هلذا  أن  الوايل  فعىل  الصلح، 
تكلف أموال وهي اخليار االخري يف حالة عدم التوصل اىل حل، ولكن الصلح أحيانًا هو 
استعداد العدو لتكملة عدته بشكل هنائي للهجوم بشكل أقوى مستغل ما تم اعطائه من 
وقت أضايف، مما يدلل عىل عقلية االمام عيل )عليه السالم( العسكرية الفذة وهو يويص 
فيه رىض،  إليه عدوك وهلل  له: »وال تدفعن صلحًا دعاك  بقوله  يتوخى احلذر  أن  واليه 
فإن يف الصلح دعة جلنودك، وراحة من مهومك، وأمنًا لبالدك. ولكن احلذر كل احلذر 
من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربام قارب ليتغفل، فخذ باحلزم واهتم يف ذلك حسن 
بالوفاء،  فُحْط عهدك  ذمة  منك  ألبسته  أو  بينك وبني عدوك عقدة  وإن عقدت  الظن، 
وارع ذمتك باألمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض اهلل شئ 
الناس أشد عليه اجتامعًا مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم، من تعظيم الوفاء بالعهود. 
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وقد لزم ذلك املرشكون فيام بينهم دون املسلمني، ملا استوبلوا من عواقب الغدر ! فال 
تغدرن بذمتك، وال ختيسن بعهدك، وال ختتلن عدوك، فإنه ال جيرتئ عىل اهلل إال جاهل 
شقي. وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنًا أفضاه بني العباد برمحته، وحريام يسكنون إىل منعته 
ويستفيضون إىل جواره. فال إدغال وال مدالسة وال خداع فيه، وال تعقد عقدًا جتوز فيه 
العلل، وال تعولن عىل حلن قول بعد التأكيد والتوثقة، وال يدعونك ضيق أمر لزمك فيه 
عهد اهلل إىل طلب انفساخه بغري احلق، فإن صربك عىل ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل 
عاقبته خري من غدر ختاف تبعته، وأن حتيط بك من اهلل فيه طلبة، فال تستقيل فيها دنياك 
لنقمة وال أعظم  فإنه ليس شئ أدعى  إياك والدماء وسفكها بغري حلها،  وال آخرتك، 
لتبعة وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغري حقها ! واهلل سبحانه 
مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك 
دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. وال عذر لك عند اهلل وال عندي 
يف قتل العمد، ألن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو 
يدك بعقوبة، فإن يف الوكزة فام فوقها مقتلة فال تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي 

إىل أولياء املقتول حقهم« )77(.

 وهبذا فأن االمام عيل كان أسبق الفقهاء يف أرساء هذه الوظيفة االدارية وهي الباب 
الذي أعتمده الفقهاء يف مابعد يف علومهم. 

- مؤسسة الوزارة 

يتقاسم  صاحبها  الن  امللوكي)78(،  والرتب  لسلطانية  اخلطط  ام  وهي  الوزارة: 
املسؤولية مع رئيس الدولة، وقد اشتقت من كلمة الوزارة لتعطي املعاين اآلتية الوزر؛ 
الذي  )الظهر(  االزر وهو  تايت من  املسؤولية، وذلك  اثقال  الثقل)79(، النه حيمل  تعني 
يسند عليه البدن، ومن الوزر وهو امللجا )80(، ومنه قوله تعاىل َكال اَل َوَزر )81( أي 
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ملجا،الن احلاكم يلجا إىل رايه ومعونته.

والدال من كلمة الوزير واشتقاقاهتا بأهنا عربية رصفه وقد اوردها القران الريم يف 
ْن َأْهيِل * َهاُروَن َأِخي * اْشُدْد بِِه َأْزِري *  أحدى اياته، قال تعاىل: َواْجَعل يلِّ َوِزيرًا مِّ

.)82(ْكُه يِف َأْمِري َوَأرْشِ

فقد أكد االمام عيل )عليه السالم(عىل واليه أن يتخذ بطانة تامر بالعروف وتنهى عن 
املنكر،، وقد وضع الفقهاء صفات هلوالء البطانة واملقربني ألويل االمر )83( 

العهد  يف  موجود  الوزارة  منصب  أن  يؤكد  عيل  االمام  عهد  به  جاء  ما  فإن  وهبذا   
الراشدي، 

» إن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرًا، ومن رشكهم يف اآلثام ! فال يكونن 
لك بطانة، فإهنم أعوان األثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خري اخللف ممن له 
مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم، ممن مل يعاون ظاملًا عىل ظلمه 
وال آثام عىل إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، 
وأقل لغريك إلفًا، فاختذ أولئك خاصة خللواتك وحفالتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقوهلم 
بمر احلق لك، وأقلهم مساعدة فيام يكون منك مما كره اهلل ألوليائه، واقعًا ذلك من هواك 
حيث وقع، والصْق بأهل الورع والصدق، ثم ُرْضُهم عىل أن اليطروك، وال َيْبَجُحوك 

ة« )84 (. بباطل مل تفعله، فإن كثرة اإلطراء حُتدث الزهوة، وتدين من الِغرَّ

- الدواوين 

ظهرت الدواوين مع ظهور الدولة العربية االسالمية حلاجة الدولة هلا لكوهنا تساد يف 
تنظيم سري الرعية، فالقضاء كان مؤسسة مهمة يف حياة املجتمع، وكذلك ديوان اجلند يف 
تسجيل اسامء املقتلة ورواتبهم، وكذلك من يساعد اويل االمر يف ادارة الدولة أن اخلليفة 
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أو الوايل ال يستطيع ادارة مجيع مرفقات الدولة لوحده، الن االنسان حمدود بطاقة فال بد 
من أن يشاركه يف هذا العمل، ويؤكد هذا االمر اهلل جلَّ عاله بقوله تعاىل: َواْجَعل يلِّ 

) 85(ْكُه يِف َأْمِري ْن َأْهيِل، َهاُروَن َأِخي، اْشُدْد بِِه َأْزِري، َوَأرْشِ َوِزيرًا مِّ

)86(َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلنَا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيرًا

)87(َوَقاَل ُموَسى ألَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصِلْح َوالَ َتتَّبِْع َسبِيَل امْلُْفِسِديَن

أما أبن خلدون فيقول يف املشاركة أويل االمر » أعلمة أن السلطان يف نفسه ضعيف 
حيمل أم ثقيل، فال بد له من االستعانة بأبناء جنسه، وإذا كان يستعني هبم يف رضورة معاشه 
وسائر مهنه فام ظنك بسياسة نوعه ومن اسرتعاه اهلل من خلقه وعباده، وهو حمتاج اىل 
محاية الكافة من عدوهم باملدافعة عنهم، واىل كف عدوان بعضهم عىل بعض يف أنفسهم 
بأمضاء االحكام الوازعة فيهم، وكف العدوان عليهم يف أمواهلم بإصالح سابلتهمـ  واىل 
محلهم عىل مصاحلهم، وما تعمهم به البلوى يف معاشهم ومعامالهتم من تفقد املعايش 
والكاييل واملوازين، حذرًا من التطفيف، واىل النظر يف السكة بحفظ النقود التي يتعامل 
منهم  بمقاصده  والرضاء  له  االنقياد  من  منهم  يريده  بام  سياستهم  واىل  الغش،  من  هبا 
وأنفراده باملجد دوهنم فيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب...« )88( وخيتم 
قوله بحكمة: » ملعاناة نقل اجلبال من مكاهنا أهون عيلَّ من معاناة قلوب الرجال« )89( 
مما يؤكد ثقل املسولية يف تسري الرعية الختالف االهواء بينهم، وهذا ما أكده االمام عيل 

عليه السالم يف عهده ملالك جاء فيه 

» واعلم أن الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض. 
فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عامل االنصاف 
والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل 
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الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة وكال قد سمى اهلل سهمه، 
ووضع عىل حده فريضته يف كتابه أو سنة نبيه ’، عهدًا منه عندنا حمفوظًا !...« )90(

وهنا يفصل عليه السالم وظيفة كل مؤسسة 

- مؤسسة القضاء 

املقدسة  ملكانته  اإلسالمية  العربية  الدولة  يف  املناصب  أهم  من  القضاء  منصب  يعد 
أهم  املجتمع وهو من  احلاكم وحكومته يف  املؤرش عىل عدالة  إىل ذلك يشكل  باإلضافة 
املؤسسات اإلدارية التي يتحقق هبا القسط وحتفظ هبا احلقوق وصيانة االعراض واالموال 
التي البد منها الغنى عنها،  العدل جزء من تعاليم اإلسالم وركيزة من ركائزه  فقد عد 

وكان أول من توىل القضاء يف الدول العربية اإلسالمية الرسول )صىل اهلل عليه وآله(.)91(

- تعريف القضاء

يقال قيض  اليشء ومتامه  انقطاع  إىل  انحاء مرجعها  اللغة عىل  يايت يف  القضاء  لفظ   
احلكم اذا فصل يف احلكم وقىض دين أي قطع والغريمة فبله يف االداء وقضيت اليشء 
أي   )93(َفَيُكوُن ُكن  َلُه  َيُقوُل  اَم  َفإِنَّ َأْمرًا  َقىَض  إَِذا  تعاىل  قوله  وفيه  عمله)92(  احكمت 

احكمه وانفذه.

التي جيب أن تتوفر  وأصبح القضاء علم قائم بذاته من خالل الرشوط والصفات 
يف متوليها وهي: اإلسالم، العقل، الذكورية، احلرية، البلوغ.)94( العدالة، العلم سالمة 

احلواس ) السمع، البرص واللسان ()95(.

وهذا مأكده االمام عيل )عليه السالم( يف متويل القضاء يف عهده اىل مالك االشرت بقوله: 
» ثم اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور، وال متحكه 
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اخلصوم، وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من الفئ إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل 
طمع، وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات، وآخذهم باحلجج، وأقلهم 
تربما بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم. ممن 
له يف  أكثر تعاهد قضائه، وافسح  ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء. وأولئك قليل، ثم 
البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه 
غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظرًا بليغًا، فإن هذا 

الدين قد كان أسريًا يف أيدي األرشار ُيعمل فيه باهلوى، وُتطلب به الدنيا« )96(

أكد عىل مؤسسة القضاء وأمهيتها يف فصل النزاعات بني اخلصوم واستقرار املجتمع، 
املرص، وكذلك حاجة  او  العاصمة  تبعد عن  التي  والواليات  القصبات  وكذلك عامل 
الدولة اىل الكتاب يف تسجيل الصادر والوارد من أموال الدولة أو الكتاب الرسائل أو 
نحوهم، وهي من وظائف الدولة ومقوماهتا،وقد وضعت قوانني ملتويل هذه الوظائف، 
وال يمكن أن يتوالها اي شخص إال اذا توفرت به الصفات التي تؤهله لرئاسة أو العمل 
فيها وهذا ما اكده العهد االمام ملالك جاء فيه » ثم ال قوام هلذين الصنفني إال بالصنف 
املنافع،  من  وجيمعون  املعاقد،  من  حيكمون  ملا  والكتاب  والعامل  القضاة  من  الثالث 

ويؤمتنون عليه من خواص األمور وعوامها.« )97( 

- ديوان اجلند 

فواجب هؤالء احلامية الرعية والدولة وال يمكن أي دولة أن تقوم بدون جيش حيميها 
اهلل  بإذن  فاجلنود  افرتاسها«  يريد  ملن  لقمة سهلة  تكون  وإال  وحيمي مؤسساهتا وشعبها 
حصون الرعية، وزين الوالة، وعز الدين، وسبل األمن، وليس تقوم الرعية إال هبم«)98( 

وفضل االمام عيل عليه السالم أن يكون رؤساء اجلند من القبيل الذي أخذ من اجلند 
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الن هوالء له سطوة عىل ابناء عشريهتم » وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم يف 
معونته، وأفضل عليهم من جدته بام يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتى 

يكون مههم مهًا واحدًا يف جهاد العدو. فإن عطفك عليهم يعطف قلوهبم عليك.«) 99( 

وأكد عليه )عليه السالم(أن مؤسسة اجليش من أهم املؤسسات وجيب أن يتعامل 
معها بالعدل واالنصاف،أضافة اىل زرع الثقة بأنفسهم، وال يستصغر العمل البطويل أذا 
صدر من صغري العمر، وال تصغر عمل الكبري، فأن ذلك يؤدي اىل أهنيار احلالة املعنوية 

عند أفراد اجليش

 » وإن أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد، وظهور مودة الرعية. وإنه 
والة  عىل  بحيطتهم  إال  نصيحتهم  تصح  وال  صدورهم،  بسالمة  إال  مودهتم  تظهر  ال 
أمورهم، وقلة استثقال دوهلم، وترك استبطاء انقطاع مدهتم. فافسح يف آماهلم، وواصل 
يف حسن الثناء عليهم، وتعديد ما أبىل ذوو البالء منهم. فإن كثرة الذكر حلسن أفعاهلم هتز 
الشجاع وحترض الناكل إن شاء اهلل. ثم أعرف لكل امرئ منهم ما أبىل، وال تضيفن بالء 
امرئ إىل غريه، وال تقرصن به دون غاية بالئه، وال يدعونك رشف امرئ إىل أن تعظم 
من بالئه ما كان صغريًا، وال ضعة امرئ إىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظيام، واردد 
إىل اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من األمور فقد قال اهلل تعاىل لقوم 
ُسوَل َوُأويِل األَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن  ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ أحب إرشادهم: َيا َأهيُّ
ُسوِل.. فالرد إىل اهلل األخذ بمحكم كتابه، والرد إىل  وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ

الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة.« ) 100( 

- رواتب اجليش 

عليه  بقوله  متيز  بدون  العطاء  وعدالة  اجلد  عطاء  االشرت  لواليه  السالم  عليه  حدد 
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به يف جهاد  يقوون  الذي  اخلراج  اهلل هلم من  بام خيرج  إال  للجنود  قوام  ثم ال   « السالم 
عدوهم، ويعتمدون عليه فيام يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم.« )101( 

- العيون 

البد للخليفة أو الوايل من متابعة سري الرعية دون علمهم ليقف عىل صدق التعامل 
معه أو مع غريه، والن أدارة الدولة من مسؤوليته فيجب أن يعرف ويعلم بكل صغرية 
وكبرية عن طريق أعوان له، وهو ال جتسس عليهم من أجل الرضر أو االساءة اليهم بقدر 
متابعة أعامهلم ومكافئتهم وهم يعلمون ذلك أهنم مراقبون، فيجب عليهم االخالص يف 
ما أوكلَّ أليهم من مسؤوليات، وهذا االمر معمول به اىل يومنا هذا والذي يعرف هيئة 
الرقابة املالية كام موجود يف العراق، واستحدثت رقابة جديدة التي تعرف اليوم يف بالدنا 
بالنزاهة، ووضع االمام عيل )عليه السالم( صفات هلؤالء العيون مما يدلل عىل خطورة 
عمل هؤالء يف ما ينقل اىل اخلليفة أو الوايل وما جاء عنه يف عهده اىل مالك االشرت يؤكد 
ذلك بقوله: ثم تفقد أعامهلم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك 
يف الرس ألمورهم حدوة هلم عىل استعامل األمانة والرفق بالرعية. وحتفظ من األعوان، 
فإن أحد منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت هبا عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهدا، فبسطت عليه العقوبة يف بدنه وأخذته بام أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام املذلة 

ووسمته باخليانة، وقلدته عار التهمة«) 102 ( 

- مؤسسة احلسبة 

احلسبة هي االمر بالعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله.)103( 

املؤسسة منذ وجود  ومتوليها مسؤول عن حالة االسواق واستقرارها ووجد هذه 
الدولة العربية االسالمية وكان الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم يقوم هبا )104(



419احملور اإلداري واالقتصادي /اجلزء الثالث 

ذاته  بد  قائم  علم  أصبحت  الهنا  الرشوط،  من  مجلة  متوليها  يف  الفقهاء  وأوجب 
عارفا  فقيها،  عادال،  حرا،  يكون  »...ان  الواجب  الرشوط  هذه  ومن   )105( قوانينه  له 
باالحكام الرشعية، ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، ذكرا، مسلام،ذا اناة وحلم وتيقظ وفهم 
وال  اهواء،  تلحقه  وال  طمع  يستنفره  ال  اجلمهور،  وسياسات  األمور  بجزئيات  عارفا 

تاخذه يف اهلل لومة الئم مع مهابة متنح من االدالل عليه وترهب اجلاين لديه«. )106( 

فقيها،  عادال،  حرا،  يكون  »...ان  فمنها  متوليها  يف  توفرها  الواجب  الرشوط  أما   
عارفا باالحكام الرشعية، ليعلم ما يأمر به وينهى عنه، ذكرا، مسلام،ذا اناة وحلم وتيقظ 
وفهم عارفا بجزئيات األمور وسياسات اجلمهور، ال يستنفره طمع وال تلحقه اهواء، 

وال تاخذه يف اهلل لومة الئم مع مهابة متنح من االدالل عليه وترهب اجلاين لديه«.)107( 

الرشطة، جامعة بني نظر رشعي  القضاء وخطة  »...ما بني خطة  أما موقعها فهي   
وديني وزجر سيايس سلطاين، فلعموم مصلحتها وعظيم منفعتها...« )108( 

 ويلخص ابن خلدون هذه الرشوط بقوله »...يعني لذلك من يراه اهال له...«)109( 
وهلذه االمهية فهي من اعظم اخلطط إذ أن صاحبها »...حيتاج إىل كثري من القوانني وليس 

بعد خطة القضاء ارشف من خطة احلسبة«.)110( 

املنكرات...  عن  »...كالبحث  التالية  األمور  عىل  السوق  صاحب  واجبات  ترتكز   
وحيمل الناس عىل املصالح العامة يف املدينة مثل املنع من املضايقة يف الطرقات ومنع احلاملني 
وأهل السفن من االكثار يف احلمل واحلكم عىل أهل املباين املتداعية للسقوط هبدمها وازالة 
ما يتوقع من رضرها عىل السابلة، والرضب عىل ايدي املعلمني...«)111( واىل جانب ذلك 
منع من »...تلقي السلع قبل أن جتيء إىل السوق... ذلك ملا فيه من تغرير البائع، فانه ال 

يعرف السعر فيشرتي منه بدون قيمة... منع االحتكار ملا حيتاج الناس إليه...«)112( 
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»... فإذا راى املحتسب احدا قد احتكر من سائر االقوات، وهو أن يشرتي ذلك يف 
وقت الغالء، ويرتبص ليزداد ثمنه الزمه بيعه اجبارا...« )113(.

 »وبمنع من اختالط الرجال بالنساء يف مواقف البيع... وينهى من التعامل بالربا«)114( 
وقد تتداخل وظيفة املحتسب مع وظيفة القايض ولكن حددت صالحياته يف أمور ختص 
فيام  النظر واحلكم  له  بل  استعداء  أو  تنازع  يتوقف حكمه عىل  »... ال  فهو  فقط  عمله 
يصل إىل عمله من ذلك ويرفع إليه وليس له امضاء احلكم يف الدعاوي مطلقا، بل فيام 
يتعلق بالغش والتدليس يف املعايش وغريها يف املكاييل واملوازين وله أيضا محل املامطلني 
عىل االنصاف وامثال ذلك مما ليس فيه سامع بينة وال انفاذ حكم وكانه احكام ينزه عنها 
القايض لعمومها وسهولة اغراضها فتدفع إىل صاحب هذه الوظيفة ليقوم هبا فوضعها 

عىل ذلك أن تكون خادمة ملنصب القضاء...«)115( 

وهذا ماأكدت عليه وثيقة االمام عيل لواليه مالك االشرت جاء فيها 

 » ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص هبم خريًا، املقيم منهم واملضطرب 
بامله واملرتفق ببدنه، فإهنم مواد املنافع وأسباب املرافق، وجالهبا من املباعد واملطارح، يف 
برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث ال يلتئم الناس ملواضعها، وال جيرتئون عليها، 
ويف  بحرضتك  أمورهم  وتفقد  غائلته،  ختشى  ال  وصلح  بائقته،  ختاف  ال  سلم  فإهنم 
قبيحًا، واحتكارًا  أن يف كثري منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا  اعلم مع ذلك  حوايش بالدك. 
فامنع من  الوالة.  للعامة وعيب عىل  باب مرضة  البياعات، وذلك  للمنافع، وحتكاًم يف 
اإلحتكار فإن رسول اهلل ’ منع منه، وليكن البيع بيعًا سمحًا، بموازين عدل وأسعار ال 
جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع، فمن قارف حكرة بعد هنيك إياه فنكل به، وعاقب 

يف غري إرساف..« )116( 
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- ردَّ املظامل 

 تعد والية النظر يف املظامل نوعا من القضاء العايل، وسلطة الناظر يف املظامل اعىل من 
سلطة القايض، وهي تنظر يف املنازعات ما ال ينظر القايض بل هي تنظر ظالمة الناس 
منه ومتنع الظامل من الرعية، ويقول املاوردي يف تعريفه هلذه اخلطة والصفات التي جيب 
أن حيملها صاحبها بقوله »... ونظر املظامل هو قود املتظلمني إىل التناصف بالرهبة وزجر 
املتنازعني عن التجاحد باهليبة، فكان من رشوط الناظر أن يكون جليل القدر نافذ األمر 
عظيم اهليبة ظاهر العفة، قليل الطمع، كثري الورع، النه حيتاج يف نظره إىل احلامة وثبت 
القضاة...فإن اقترص به عىل تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه وامضاء ما قرصت يدهم 

عن إمضائه... ال تاخذه يف احلق لومة الئم...«)117( 

 ويؤكد ابن خلدون ذلك بقوله »...والنظر يف املظامل هي وظيفة ممتزجة من سطوة 
اخلصمني  من  الظامل  تقمع  رهبة  وعظيم  يد  علو  إىل  وحتتاج  القضاء،  ونصفة  السلطنة 
وتزجر املعتدي وكانه يميض ما عجز القضاة أو غريهم عن امضائه...«)118(. وهبذا فأن 
وهبذا  أعامهلم،  عىل  رقيب  وهو  الدولة  مؤسسات  كل  من  أعىل  يكون  املظامل  ردَّ  متويل 
عىل  كانت  لو  حتى  الرعية  بشكاوى  للنظر  اخلليفة  أو  الوايل  جيلس  أن  أحيانًا  فيفضل 
اخلليفة أو الوايل، فربام ظلم أحدهم دون قصد وهو ال يعلم، وقد أكد عهد االمام عيل 

)عليه السالم( عىل ذلك لواليه بقوله: » 

ثم أمور من أمورك ال بد لك من مبارشهتا: منها إجابة عاملك بام يعيى عنه كتابك. 
ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك مما حترج به صدور أعوانك. وأمض 
تلك  أفضل  اهلل  وبني  بينك  فيام  لنفسك  واجعل  فيه،  ما  يوم  لكل  فإن  عمله  يوم  لكل 
املواقيت، وأجزل تلك األقسام، وإن كانت كلها هلل إذا صلحت فيها النية وسلمت منها 
الرعية. وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك، إقامة فرائضه التي هي له خاصة. فأعط 
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اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك، ووفِّ ما تقربت به إىل اهلل من ذلك كاماًل غري مثلوم وال 
للناس فال تكونن منفرًا وال  بلغ. وإذا أقمت يف صالتك  بالغًا من بدنك ما  منقوص، 
مضيعًا، فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة. وقد سألت رسول اهلل ’ حني وجهني إىل 

اليمن: كيف أصيل هبم؟ فقال: صل هبم كصالة أضعفهم، وكن باملؤمنني رحيام.« )119( 

ذلك  اليعلم  وهو  بأسمه  للناس  ويتحدثون  منصبه  أقاربه  يستغل  أن  من  وحذره 
فيستغل هوالء الرعية، فعليه معاقبتهم بقوله )عليه السالم(: » وألزم احلق من لزمه من 
القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابرًا حمتسبًا، واقعًا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث 

وقع، وابتغ عاقبته بام يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك حممودة«)120(

- رواتب موظفون يف الدولة 

واليه عىل مسألة مهمة وخطرية وهي  اىل  السالم( يف عهده  االمام عيل )عليه  أكد   
العمل  الدولة يقيض جلَّ وقته يف  العامل يف  أرزاق املوظفني أو رواتبهم، الن املوظف 
نشاط الجل  كله  أخر  ليوم  يستعد  لكي  ثاين،  يعمل عمل  أن  يستطيع  فال  يف مؤسسته 
الذايت  واالكتفاء  والدقة،  الصحيح  وجه  عىل  اعامله  واكامل  ومؤسسته  الرعية  خدمة 
للموظف مهم جدا فيام خيص راتبه بحث يتساوي مع متطلباته املعيشية، فأي خلل يف 
راتبه بالنقصان يؤدي اىل نقص كفاءته وكفاءة عمله، مما سيؤدي اىل اخللل يف سري الدولة 
تعني  والرشوة  النقصان  أو  اخللل  هذا  لتعويض  الرشوة  اىل  البعض  يطر  مما  االداري، 
مرض رسطاين يرسي يف جسم الدولة اىل أن يسقطها، ومن هنا أكد االمام عيل )عليه 
السالم( عىل هذا االمر بعهده » ثم انظر يف أمور عاملك فاستعملهم اختبارًا، وال توهلم 
حماباة وأثرة، فإهنام مجاع من شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من 
أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالم املتقدمة، فإهنم أكرم أخالقا، وأصح أعراضا، 
فإن  األرزاق  عليهم  أسبغ  ثم  نظرا،  األمور  وأبلغ يف عواقب  املطامع إرشافا،  وأقل يف 
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ذلك قوة هلم عىل استصالح أنفسهم، وغنى هلم عن تناول ما حتت أيدهيم، وحجة عليهم 
إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك.« )121( 

- اخلراج 

 أن النظام املايل يف االسالم واضح املعامل، مستقل كل االستقالل، وأكثر مبادئ هذا 
النظام وقواعده أقرها القرآن الكريم، وفصلها الرسول حممد ص واوضحها للمسلمني، 
فالزكاة أو العرش )122( يفرض عىل االغنياء من ماهلم للفقراء وهي أول رضيبة فرضت يف 
اِئِل  لسَّ ْعُلوٌم، لِّ ْم َحقٌّ مَّ ِذيَن يِف َأْمَواهِلِ االسالم عىل امليسورين كام جاء يف قوله تعاىل: َوالَّ
َوَصلِّ  ا  هبَِ يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َصَدَقًة  ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  ُخْذ  تعاىل:  وقوله   )123  (َوامْلَْحُروِم
اثنان   (  ٪  2  /5 حتديدها  وتم   ،)124(َعِليٌم َسِميٌع  َواهلّلُ  ُْم  هلَّ َسَكٌن  َصاَلَتَك  إِنَّ  َعَلْيِهْم 

ونصف باملائة ( )125 ( 
أما اخلراج: فهو يفرض عىل االرض وحسب سقايتها، وقد وردت هذه اللفظة بالقرآن 
اِزِقنَي)126(، كان  الكريم بقوله تعاىل: َأْم َتْسَأهُلُْم َخْرجًا َفَخَراُج َربَِّك َخرْيٌ َوُهَو َخرْيُ الرَّ
اخلراج أما عيني أم نقدي )مقدار من احلاصالت الزاعية أو غالل أو أموال نقدية()127(، 
لذا يتوجب العدالة يف أخذها الن أزاق الناس تعتمد عىل ما تنتجه االرض طوال السنة، 
وما يعانية الفالح من صعوبات وآالالم من االنتظار، أضافة اىل ما يتعرض له املحصول 
فرض  عند  باحلسبان  ذلك  كل  أخذ  فيجب  االمطار  أو  املياه  قلة  أو  زراعية  أفات  من 
اخلراج وعىل الوايل أن يرشف ويتابع بنفسه هذا االمر وهذا ما أكد عليه االمام يف عهده 
» وتفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فإن يف صالحه وصالحهم صالحًا ملن سواهم، وال 
صالح ملن سواهم إال هبم، ألن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله. وليكن نظرك يف 
عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعامرة، ومن 
فإن  قلياًل،  إال  أمره  يستقم  ومل  العباد،  وأهلك  البالد  أخرب  عامرة  بغري  اخلراج  طلب 
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أو أجحف  اغتمرها غرق  إحالة أرض  أو  بالة  أو  انقطاع رشب  أو  أو علة  ثقاًل  شكوا 
هبا عطش، خففت عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك شئ خففت به 
املؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزيني واليتك، مع استجالبك 
حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدًا فضل قوهتم بام ذخرت عندهم 
من إمجامك هلم والثقة منهم بام عودهتم من عدلك عليهم يف رفقك هبم، فربام حدث من 
األمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران حمتمل 
ما محلته، وإنام يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها، وإنام يعوز أهلها إلرشاف أنفس 

الوالة عىل اجلمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعرب.ِ.« )128( 

- ديوان الكتابة 

الكتابة هي لفظ مشتق من كتب ومعناها اجلمع، ويقال تكتب القوم اذا اجتمعوا« 
وهلذا سمي » الكتاب كتابا النه جيمع بني احلروف ويضم بعضها بعضا«. ) 129( 

ْينَُكْم َكاتٌِب  لقد ورد هذا اللفظ يف عدد من االيات القرآنية كقوله تعاىل: َوْلَيْكُتب بَّ
ْقُبوَضٌة َفإِْن َأِمَن  ُدوْا َكاتِبًا َفِرَهاٌن مَّ بِاْلَعْدِل)130( وقوله تعاىل: َوإِن ُكنُتْم َعىَل َسَفٍر َوملَْ جَتِ
َهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها  َتْكُتُموْا الشَّ ُه َوالَ  ِذي اْؤمُتَِن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق اهللَّ َربَّ َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِّ الَّ
ُه آثٌِم َقْلُبُه َواهللُّ باَِم َتْعَمُلوَن َعِليٌم) 131( و)اعظم شاهد جلليل قدرها، واقوى دليل عىل  َفإِنَّ
رفع شاهنا أن اهلل تعاىل نسب تعليمها إىل نفسه، واعتده من وافر كرمه وأفضاله وقال عز 
نَساَن ِمْن َعَلٍق، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم، الَِّذي  ِذي َخَلَق، َخَلَق اإْلِ اسمه: اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ
نَساَن َما مَلْ َيْعَلْم)132( مع ما يروى أن هذه اآلية مفتتح الوحي وأول  َم اإْلِ َم بِاْلَقَلِم، َعلَّ َعلَّ
التنزيل عىل ارشف نبي وأكرم مرسل )صىل اهلل عليه وآله( ويف ذلك من اهتامم بشأهنا 

ورفعة حملها ما ال خفاء فيه« )133(.
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لقد بدات هذه الوظيفة مع بداية الدولة العربية االسالمية، ففي عهد الرسول )صىل 
اهلل عليه وآله( كان هناك نوعان من الكتاب مها ) كاتب الوحي، وكاتب الرسائل( ويف 
العربية االسالمية  الدولة  لتوسع  ونتيجة  اهلل عنه  ابن اخلطاب ريض  اخلليفة عمر  عهد 
اصبح الكتاب موظفني يقومون باعامل ثابتة يتقاضون عليها راتبا، وهلذا فان هذه الوظيفة 

كانت تعهد اىل اناس من ارفع الطبقات يف املجتمع.) 134( 

االسالمية  العربية  الدولة  وتوسع  السياسية  احلياة  بتطور  الوظيفة  هذه  تطورت  ثم 
الرسائل، كتاب  يف العرص االموي، فاصبح هناك كتاب للوظائف عديدة منها ) كتاب 
كتابة  فكانت  العبايس  العرص  يف  اما  الرشطة،  كتاب  اجلبايات،  لعامل  كتاب  للجند، 
الرسائل من اختصاصات الوزير يف بداية دولتهم، ولكثرة مسؤوليات الوزير انفصلت 
يدلل  )135( مما  برئيس االنشا(،   ( وأصبحت مستقلة هلا موظفوها، وكان كبريهم يدعى 
عىل أمهيتها وخطورهتا النه يطلع عىل كل اخبار الدولة وتفاصيلها، لذا وجبت عليه أن 
تتوفر صفات يف متوليها، منها احللم، الفهم، كتوما لألرسار، قد نظر يف كل علم فأحكمه، 
يعرف بغزارة عقله وحسن أدبه وفضل جتربته، مايرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر 

عنه قبل صدوره، فيعدلكل أمر عدته وعتاده، وهيئ لكل وجه هييئته وعادته.)136( 

حال  يف  انظر  ثم   « بقوله:  االشرت  مالك  واليه  اىل  عهده  يف  االمام  ليه  مأكد  وهذا 
كتابك فول عىل أمورك خريهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأرسارك 
بأمجعهم لوجود صالح األخالق، ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ هبا عليك يف خالف لك 
بحرضة مأل، وال تقرص به الغفلة عن إيراد مكاتبات عاملك عليك، وإصدار جواباهتا عىل 
الصواب عنك وفيام يأخذ لك ويعطي منك. وال ُيضعف عقدًا اعتقده لك، وال َيعجز 
عن إطالق ما عقد عليك، وال جيهل مبلغ قدر نفسه يف األمور، فإن اجلاهل بقدر نفسه 
وحسن  واستنامتك  فراستك  عىل  إياهم  اختيارك  يكن  ال  ثم  أجهل.  غريه  بقدر  يكون 
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بتصنعهم وحسن خدمتهم، وليس  الوالة  لفراسات  يتعرفون  الرجال  فإن  الظن منك، 
وراء ذلك من النصيحة واألمانة شئ. ولكن اختربهم بام ولوا للصاحلني قبلك، فاعمد 
دليل عىل نصيحتك  فإن ذلك  باألمانة وجهًا،  أثرًا، وأعرفهم  العامة  ألحسنهم كان يف 
هلل وملن وليت أمره، واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسًا منهم ال يقهره كبريها، وال 

يتشتت عليه كثريها، ومهام كان يف كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته.« )137( 

االستنتاجات 

أكد عهد االمام عيل بن أيب طالب اىل واليه مالك االشرت عىل مجلة من االمور االتية 

1- أن يكون حمبًَّا للرعية، لكافة أدياهنم ومذاهبهم. 

ن أساء واجرتأ عليه، أو عىل خاصته.  2- أن يكون مساحمًا وأن يعفو ويصفح عمَّ

3- أن ال يكون هناك متّيز يف عطاءاته من بيت املال بني املسلمني سواء كانوا قرباء أو 
غريهم، فهم سواسية عنده. 

العدل  الناس، الن بدون  الرعية ومن أجله ارسل االنبياء اىل  العدل بني  أقامة   -4
وتستمر،  األنظمة  تقوم  فقط  فبالعدل  ومتسلطون.  عبيد  مها  طبقتني  اىل  احلياة  تتحول 

ويصري للحياة مفهومها ومعناها. 

5-أن تكون هناك عالقة طيبة بني الوايل والرعية، ألنَّ رضا العامة يعني ثبات النظام، 
وكذلك يكونوا له سند من كل من تسول له نفسه. 

6- أختيار االفضل ومن تتوفر به اخلصال والصفات لتوىل مؤسسات الدولة وأبعاد 
امليل واملحاباة عىل حساب مصلحة الرعية أو الدولة ومسريهتا أي ما تسمى باملهنية. 

7- أن خيتار مساعدية من الوزراء ممن ختتارهم الناس ومل يكون عليهم مؤرش سابق 
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من ظلم أو فساد. 

وتقلياًل  اإلحسان،  لُسُبل  قطعًا  ذلك  يف  ألنَّ  وميسء  حمسن  بني  اليساوي  أن   -8
للفاعلني له، وتشجيعًا للمسيئني عىل اإلساءة. 

له  الصالح وال حيق  السلف  التي خلفها  الصاحلة والسنن  التأكيد عىل االعامل   -9
تغريها،

10- أكد عليه عليه السالم، أن تكون نظرته لرعيته نظرية رياضية من خالل أقسام 
املجتمع فلكل قسم منها أحتياجاته اخلاصة به، وال يمكن التساوي يف احلاجات، ولكن 
هذه االقسام تشكل نظام واحد عنده من خالل نظرته وعدالته وسياسته اجتاه كل قسم 
من هذه االقسام، هلذا فيتطلب منه وضع مسؤول لكل قسم من أقسام املجتمع لتبية ما 

حيتاجونه أو تنظيم ما يقومون به. 

أدوات  أو  عيش  من  السبل  وتوفري  املجتمع،  من  الفقرية  الطبقات  متابعة   -11
فقط  هؤالء  يصبح  وال  بالدولة  النهوض  يعني  أقتصاديا  هبا  فالنهوض  هبا  للنهوض 

لالستهالل بدون أنتاج، 

أضافة اىل نرش العدل بني أبنائها. 

12- أكد عليه ) عليه السالم( أن هيتم باجليش اهتامم كبري كاهتامم بأوالده، ملا جليش 
من أمهية كبرية يف الدفاع عن الوطن ومحاية مؤسسات الدولة، وأن هيتم برواتبهم، وأن 

يويل رشفائهم وكبارهم لقيادة اجليش ملا هلؤالء من سطوة واحرتام لدى أفراد قبائلهم. 

13- أكد عليه )عليه السالم ( عىل الصلح أذا طلب منه العدو ذلك، ولكنه حذره 
أن يكون يقضًا لربام كان الصلح هو وقت ليتقوى به العدو للهجوم. 
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14- أكد عليه أن ال يكون مهه كيف يأخذ اخلراج من الناس، وأنام أخذ هذه االموال 
ليرصفها عىل تطوير الدولة من شق االهنار وتقوية اسوار املدينة ورشاء أدوات للجيش، 

وليس رصفها عىل امللذات واخلالن. 

15- أعتمد هذا العهد يف االمم املتحدة كأحد مصادر الترشيع للقانون الدويل، ملا 
فيه من مبادئ انسانية، عالوة عىل ذلك لكوهنا من أوائل الرسائل احلقوقية والتي حتدد 

احلقوق الواجبات بني الدولة والشعب. 
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- ابن اجلوزي، صفوة الصفوة، ج1، ص 218. 

، الضحى، آية 8   52
، ابن خلدون، تاريخ أبن خلدون، مج1، 149.   53

، املصدر نفسه، مج 1، ص 177.   54
، االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص 84.   55

، البقرة، آية 143  56
،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص54.  57

،القلم، آية 13  58
،أبن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك،، ج2، ص547-546.   59

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص 86.  60
، البقرة، آية 177.  61
، النساء، آية 36.   62
، التوبة، آية 60.  63
، احلرش، آية. 7.   64

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص 100.   65
، الفريوز آبادي، القاموس املحيط، كلمة شار، ص 392.   66

، ابن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، ج1، ص 294.   67
، الشورى، آية 38.  68

، الطرطويش، رساج امللوك، ص185.   69
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، املصدر نفسه، ص 189.   70
، هود، آية 34.   71

،ابن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، ج1، ص 297، 306.   72
، االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص87.   73

، املصدر نفسه، ج3، ص89.  74
،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص91.  75

،املصدر نفسه، ج3، ص104.  76
،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص108.  77

،ابن خلدون، املقدمة، مج1، ص186- 187.  78
الثعالبي، حتفة الوزراء، ص39- 40.  79

- املرادي، االشارة إىل أدب الوزارة، ص77.
- النرباوي، النظم اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية، ص66.

- الرفاعي، اإلسالم يف حضارته ونظمه االدارية والسياسية واالدبية والعلمية واالجتامعية واالقتصادية 
والفنية، ص101.

، أبو يعىل الفراء، االحكام السلطانية، ص13.  80
، سورة القيامة، 11.  81

، سورة طه، 29- 32.  82
، ابن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، ج1، ص335- 340.   83

، االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص87.   84
، طه، آية 32  85

،الفرقان، آية 35  86
،األعراف، آية 142.   87

،ابن خلدون، املقدمة، مج1، ص247.  88
، املصدر نفسه، مج1، ص247.  89

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص89.   90
،املاوردي، االحكام السلطانية، ص110- 127.   91

- ابن العريب، إنشاء الدوائر، ص156.
- العيل، قضاة بغداد يف العرص العبايس، ص45.
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- طانية، القضاة يف اإلسالم، ص196.
، النباهي، املرقية العليا، ص2.  92

،عمران، آية 47.  93
 - سورة مريم، اية 35.

 - غافر، آية 68. 
، القران الكريم، النساء سورة، اية: 141.  94

ابن الربيع، سلوك املاملك فس تعبري املاملك، ص 161.
- املاوردي، أدب القايض، ج1، ص 626.
- املاوردي، األحكام السلطانية، ص 59.

- ابن فرحون، تبرصة احلكام، ج1، ص 18-17.
، ابن حزم، أيب حممد عيل، املحىل، ج9، ص393.  95

- النباهي، نزهة البصائر واالبصار، ص138.
- السيد السابق، فقه السنة، ج3،ص396-395.

- زيدان، النظام القضائي، ص31.
،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص90.  96

،املصدر نفسه، ج3، ص90.   97
،املصدر نفسه، ج3، ص90.   98
،املصدر نفسه، ج3، ص90.   99

،املصدر نفسه، ج3، ص 92- 93  100
، املصدر نفسه، ج3، ص90.   101

- أبن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك،، ج1، ص185 - 195. 
- املاوردي، االحكام السلطانية، ص 297 - 306. 

، املصدر نفسه، ج3، ص90.   102
، ابو يعىل الفراء، االحكام السلطانية، 268.   103

، الكتاين، عبد احلي، الرتاتيب االدارية، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،) د-ت (، ج1،   104
 .290 -284

،ابو يعىل الفراء، االحكام السلطانية، 268.  105
،املاوردي، االحكام السلطانية، ص231.  106
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- ابو يعىل الفراء، االحكام السلطانية، 268.
- السقطي، يف اداب احلسبة، ص5. 

- حممد بن امحد، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، ص10- 13.
،املاوردي، االحكام السلطانية، ص231.   107

- السقطي، يف اداب احلسبة، حتقيق، ص5. 
- حممد بن امحد، هناية الرتبة يف طلب احلسبة، ص13-10.

، املجليدي، التسري يف احكام التسعري، ص45-42  108
- هوبكنز، النظم اإلسالمية، ص228-227.

،ابن خلدون، املقدمة، ص225  109
- ابن األزرق، بدائع السلك، ج1، ص262.

، اجلرسقي، رسالة يف ادي احلسبة، ص120-119.  110
، ابن خلدون، املقدمة، ص226.  111

، ابن تيمية، احلسبة يف اإلسالم، ص111.  112
، ابن االخوة، معامل القرابة، ص65.  113

ــار،  ــرصف واالختب ــري والت ــن التدب ــن حس ــب م ــام جي ــر في ــار والتخري ــرس واالعتب ــدي، التي ، االس  114
 .116 ص

- الفايس، خطة احلسبة، ص72-57.
، ابن خلدون، املقدمة، ص225.  115

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص101-99  116
، ابن جعفر، اخلراج وصناعة الكتابة، ص63.   117

- املاوردي، االحكام السلطانية، ص73.
، ابن خلدون، املقدمة، ص222.  118

- صالح، النظم اإلسالمية، ص325.
- هوبكنز، النظم اإلسالمية، ص240-231.

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص102.  119
،املصدر نفسه، ج3، ص105-104.  120

،املصدر نفسه، ج3، ص95.  121
، القرييش، اخلراج، ص 112.   122
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، املعارج، آية 25  123
، التوبة، آية 103   124

، الصالح، النظم االسالمية، ص 355- 358. 
، املؤمنون، آية 72.

 125
 126

، الصالح، النظم االسالمية، ص 359- 362.   127
،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص97.

 128
، ابن منظور، لسان العرب) مادة كتب ( ج1، ص 196-192.  129

- النويري، هناية االرب، ج7، ص1.
- باشا، الفنون االسالمية، ج2، ص195.

، سورة البقرة، آية 282  130
* لقــد جــاءت هــذه اللفظــة باوجــه عــدة. ملزيــد مــن االطــالع انظــر : عبــد الباقــي، املعجــم املفهرس   131

ــم، ص591 -595. ــران الكري ــاض الق اللف
، سورة البقرة، آية 283.

، سورة العلق، اآلية 1- 5.   132
،القلقشندي، صبحي االعشى، ج1، ص35.  133

، ابن خلدون، املقدمة، ص195.  134
- شلبي، السياسة واالقتصاد، ص 151-146.

- أمحيد، كتاب الدواوين حتى هناية العرص االموي يف كتاب جتارب األمم وتعاقب اهلمم عند، ص221.
، ابن عبد الرب، ابو يوسف عبد اهلل، القرطبي، هبجة املجالس وانس املجالس وشحن الذهن   135

واهلاجس، ق1، ص357.
- اخلطيب، مدخل اىل احلضارة، ص 81-80.

- الصالح، النظم االسالمية، ص304.
، أبن خلدون، تاريخ أبن خلدون، مج 1، 261.   136

،االمام عيل، هنج البالغة، ج3، ص 98- 99.   137
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املصادر واملراجع 

- القرآن الكريم. 
- أبن االثري، عز الدين أيب احلسن عيل بن أيب مكرم ت630هجرية، الكامل يف التاريخ، حتقيق: خليل 

مأمون شيحا، ط2، دار املرفة، بريوت، لبنان، 2007م.
- أمحيد، عبد اهلل صباح، كتاب الدواوين حتى هناية العرص االموي يف كتاب جتارب األمم وتعاقب االمم 

عند مسكويه ) ت421هجرية (، ط1، العراق،2014.
القرابة يف أحكام احلسبة، حتقيق: روبن  معامل  القرييش، ت 729هجرية،  امحد  بن  ابن االخوة، حممد   -

ليوي، دار الفنون، كمربج، 1937. 
- أبن االزرق، ابو عبد اهلل حممد بن االزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، دراسة وحتقيق: د. حممد بن 

عبد الكريم، دار العربية للكتاب،، ليبيا - تونس، د. ت. 
- االسدي، حممد بن حممد بن خليل، التيرس واالعتبار والتخرير فيام جيب من حسن التدبري والترصف 

واالختبار، حتقيق د. عبد القادر امحد طليامت، ط1، مطبعة دار الفكر العريب، القاهرة.
- أبن االعثم، أيب حممد أمحد الكويف ) ت314هجرية (، الفتوح، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان، ط1، 

دار الندوة اجلديدة، بريوت، لبنان، ) د، ت(.
- البخاري، ايب عبد اهلل، ت256هجرية. صحيح البخاري، ط1، دار الصادر، بريوت، 2004. 

- البالذري، أمحد بن حييى بن جابر، ) ت279هجرية ( أنساب االرشاف، حتقيق: حممد حممد تامر، ط1، 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 2011م. 

البدأ والتاريخ، حتقيق: خليل عمران املنصور، ط1، دار  - البلخي، أمحد بن سهل ) ت322هجرية (، 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1997.

الغني  الرتمذي، ضبط وتصحيح: خالد عبد  بن سورة، ت297 هجرية، سنن  أيب عيسى  الرتمذي،   -
حمفوظ، ط3، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 2008.

- ابن تيمية، تقي الدين ) 728(، احلسبة يف اإلسالم، دار الفكر، بريوت- لبنان، د.ت. 
ــيل  ــب ع ــق: حبي ــوزراء، حتقي ــة ال ــة (، حتف ــد ) ت429هجري ــن حمم ــك ب ــد املل ــور عب ــو املنص ــي، اب - الثعالب

الــراوي وآخــرون، ط2، اخلنســاء، بغــداد، 2002. 
- اجلرسقي، عمر بن عثامن، رسالة يف ادي احلسبة، حتقيق ليفي بروفنسال، مطبعة املعهد العلمي الفرنيس 

لالثار الرشقية، القاهرة، 1955.
- ابن جعفر، قدامة، اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق حسني الزبيدي، مطبعة احلرية، بغداد، 1981م.

- ابن اجلوزي، مجال الدين ايب الفرج، ت597، صفوة الصفوة، حتقيق: عبد الرمحن الالدقي وآخرون، 
ط2، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1417هجرية - 1996ميالدية، ج1، ص 218. 

- أبن حجر، شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل العسقالين، ) ت 852هجرية (، هتذيب التهذيب، دار 
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صادر، بريوت، لبنان، ) د. ت(. 
- أبن حبان، أيب حاتم حممد التميمي السبتي ) ت354 هجرية (، الثقات، حتقيق: إبراهيم شمس الدين 

وآخرون، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1998. 
- ابــن حــزم، عــيل امحــد بــن ســعيد ) ت456هجريــة (، املحــىل، تصحيــح أمحــد حممــد شــاكر، حتقيــق: جلنــة 

ــريوت، د، ت.  ــل، ب ــرتاث العــريب، دار اجللي ــاء ال أحي
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط3،  خلدون،  أبن  تاريخ  هجرية،   808 ت  الرمحن،  عبد  خلدون،  ابن   -

لبنان، 2006، مج1، 149. 
- أدب القايض، حتقيق: د. حمي هالل رسحان، الرشاد، بغداد، 1929. 

واالجتامعية  والعلمية  واالدبية  والسياسية  االدارية  ونظمه  حضارته  يف  اإلسالم  انور،  الرفاعي،   -
واالقتصادية والفنية، دار الفكر، بريوت، 1973م. 

ــي،  ــق: ناجــي التكريت ــري املاملــك، حتقي ــن حممــد، ســلوك امللــوك يف تدب ــن أمحــد ب ــع، شــهاب الدي ــن الربي - اب
ط3، دار االندلــس، بغــداد، 1980. 

- الزركيل، خري الدين، االعالم، ط16، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 2005. 
- زيدان، بد الكريم، النظام القضائي النظام القضاء يف الرشيعة االسالمية، ط1، العاين، بغداد، 1984. 

- السابق، السيد، فقه السنة، ط1، دار الكتاب العريب، بريوت، 1971. 
- ابن سعد، حممد، ت230هجرية، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، لبنان،) د- ت(. 

- الســقطي، أبــو عبــد اهلل حممــد، يف اداب احلســبة، حتقيــق ج.س كــوالن وليفــي بروفنســال، مطبعــة الدوليــة، 
باريــس، 1931.

- شلبي، د. أمحد، السياسة واالقتصاد يف التفكري االسالمي، جلنة التأليف، القاهرة، 1964. 
- صالــح، د. صبحــي، النظــم اإلســالمية نشــأهتا وتطورهــا، ط3، دار العلــم للماليــني، بــريوت، لبنــان، 

 .1969
- الطربي، حممد بن جرير ) ت 310 هجرية (، تاريخ الطربي، ط1، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، 

لبنان.
- الطرطويش، ابو بكر، رساج امللوك، ط1، دار صادر، بريوت، 1995.

املجالس وشحن  املجالس وانس  القرطبي ت463هجرية، هبجة  اهلل،  ابو يوسف عبد  الرب،  ابن عبد   -
الذهن اهلاجس، حتقيق: حممد مريس اخلويل، مراجعة د: عبد القادر قط، دار املرصية للتأليف ترمجة، القاهرة، 

1967م. 
- ابن العريب، حمي الدين، انشاء الدوائر، ليدن، 1339. 

- العيل، د. صالح، قضاة بغداد يف العرص العبايس، دراسة يف االدارة االسالمية، جملة املجمع العراقي، 
جملد 18، سنة 1979.

- االمام عيل ابن ايب طالب، هنج البالغة، رشح حممد عبدة، مكتبة النهضة العربية، ) د - ت(. 
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- الفايس، عبد الرمحن، خطة احلسبة، جملة املناهل، ع8، س7، الرباط، 1980.
ــة  ــة، تبــرصة احلــكام يف أصــول االقضي ــم بــن عــيل، ت 799هجري - ابــن فرحــون، برهــان الديــن بــن ابراهي

ــة، مــرص، 1986.  ــرؤوف ســعد، ط1، القاهــرة احلديث ــد ال ــج االحــكام، مراجعــة: د. عب ومناه
- الفــريوز آبــادي، ت817هجريــة، جمــد الديــن حممدبــن يعقــوب، القامــوس املحيــط، أعــداد وتقديــم: حممــد 

عبــد الرمحــن املرعــيش، ط2، دار أحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، لبنــان، 1424هجريــة، 2003ميالديــة. 
لبنان،  العلمية، بريوت،  - أبن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم ) ت276هجرية (، املعارف، ط2، دار الكتب 

2002م. 
- القرييش، حييى ابن أدم، اخلراج، حتقيق: أمحد شاكر، دار املعرفة للطباعة، بريوت، 1979. 

- القلقشندي، أمحد بن عيل، 821هجرية، صبح االعشا يف صناعة االنشا، االمريية، القاهرة، 1917. 
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