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املقدمة

احلممد هلل المذي جعمل أهمل بيت النبموة  ممن أرساره  وخاصَته، وسمّاهم أهل العلم، 
واسمتودع صدورهمم كالممه  و لمه احلممد المذي بنعمتمه تتمم الصاحلمات، همو الواحمد 
األحمد، الفمرد الصممد، المذي مل يلمد ومل يولد ومل يكن لمه ُكُفوًا أحد، واحمد ال رشيك له، 
وال يشء مثلمه، وال يشء يعجمزه، سمبحانه وتعماىل وتقمدس وتعاظمم ربنما، وأشمهد أن ال 
إلمه إال اهلل وحمده ال رشيمك لمه، كا شمهد هو سمبحانه وتعاىل أنمه ال إله إال همو واملالئكة 
وأولمو العلمم قائمًا بالقسمط ال إلمه إال همو العزيمز احلكيمم.  وصمالًة و... سمالمًا دائممن 
عمى رسمول اهلل، وعمى آلمه الطيبمن الطاهريمن وأصحابمه وممن اهتمدى هبمداه، وترسمم 
خطماه أمما بعمد: لقمد أذن اهلل سمبحانه وتعماىل، بعمد أن أطبقمت اجلهالمة عمى األرض و 
خيممت الظلمات عمى البمالد، وانتمرش الرشك والضمالل واالبتمداع يف الديمن، وانطمس 
نمور اإلسمالم، و خفمي منمار احلمق واهلمدى، و ذهمب الصاحلون من أهمل العلمم فلم يبق 
سموى قلمة قليلمة ال يملكمون من األممر شميئًا، واختفت السمنة وظهرت البدعمة، وترأس 
أهمل الضمالل واألهمواء، وأضحمى الديمن غريبمًا والباطمل قريبمًا، حتمى  الناظمر إىل تلك 
احلقبمة السموداء املدهلممة ليقطمع األممل يف اإلصمالح، ولكمن اهلل عمز وجمل قمى بحفظ 
دينمه وكتابمه وسمنة نبيمه صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم، وكان ممن رمحته تبمارك وتعماىل هبذه 
األممة كما أخمر بذلمك الصمادق املصدوق صلموات اهلل وسمالمه عليه..أن يكمون لإلمام 
عمي  عليمه السمالم شمأنا يف همذه األممة ومنمارا للحمق، همذا بحمث مجعمت أصولمه ممن 
مصمادر الرشيعمة واألدب يتعلمق ببيمان ممن أراد أن يتبمع هنمج  اإلممام عمي   عليه السمالم 
املنبثقمة ممن همدي التنزيمل العزيمز، وهمدي الرسمول الكريمم  - صمى اهلل عليمه وسملم –
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وبيمان فضلمه عمى  أوليائمه وفضائلهم، والكشمف عمن أرسار حكمه  وأثرها عمى أتباعه، 
وقمد قممت هبمذا العممل رغبمة يف تبصمر النماس بحقائمق ربما جيهلهما كثمر ممن النماس، 
.فالشمكر هلل  سمبحان المذي أنعمم عمى اإلمام  عليه السمالم هبذا املوروث ممن بيت النبوة 
وهمذا البحمث نبمن فيمه  ثوابت من الشمؤون اإلدارية ممن نظام احلكم  بيمان اآلثار و التي 
تسماعد حلمل املشماكل، لمدى الفمرد واملجتممع واملسمتوحاة من هنمج وخصمال  اإلمام عي  

عليه السمالم.

وال بمد ممن الوقموف عمى روافمد اإلدارة  الرشعيمة والرتبويمة املسمتمدة ممن مالممح 
البيئمة التمي عماش فيهما وهمي ممكان مهبمط الوحمي عليمه السالم.وسميؤول  البحمث يف 
شمكله األخمر إن شماء اهلل إىل  ثالثمة  مباحمث سمنبن يف األول منهما  حياتمه  ومناقبمه 
ممن أرسار الوجود.أمما الثماين فحرصنما أن نخصصمه للكشمف عمن  لموازم نظمام احلكمم 
والوظائمف اإلداريمة  عنمد اإلممام عمي  عليمه السمالم، وكان الثالمث لبيمان صمور وناذج 
من أرسار و صفات مالك بن االشمرت صاحب اإلمام عليه السمالم،  فإن  األمم العظيمة 
والشمعوب العريقمة.. تعرف  بعقيدهتما ورجاهلا.. وحتيا بذاكرهتما. والذاكرة.. هي الروح 
التمي تمري يف جسمد األممة فيطول بقاؤهما.. وهي الدمماء التي تتدفق يف عروقها فتشمتد 
عافيتهما. وباملذاكرة.لألوليماء. تتذكمر الشمعوب أحمداث ماضيهما.. وتتفهمهما وتتدبمر 
معانيهما.. وتسمتخلص العمر منهما.. والمدروس التمي فيهما. وبالذاكمرة.. تتذكمر األممم 
عنمارص قوهتما وأسمباب رفعتهما فيما ممي ممن تارخيهما فتبنمي حارضهما ومسمتقبلها عي 
هنجهما.  واحلممد هلل المذي جعمل صحيفمة اإلمام عي  عليه السمالم مكان ومرآة ملشماهدة 
اآلثار امللكوتية ألنه تربى  عى أكمل  وأفضل النفوس القدسمية أيب القاسمم حممد قاسمم 
موائمد املواهمب الربانية، ومنبمع رحيق الفيوض السمبحانية وآله الوارثمن ملقامات العلية 
املكرممن بكراماتمه اخلفيمة واجلليمة. واخلالصمة: همو مما اجتممع فيمه الصحماح واحلسمان 
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القمدر عظيمم املنزلمة وبيمان  اختصاصمه  عنمد مالمك بمن االشمرت ريض اهلل عنمه جليمل 
بعمي )عليمه السمالم(اظهر ممن ان خيفمى. وقمد تأسمف أممر املؤمنمن عليمه السمالم ملوتمه 
وقال:لقمد كان يل مثمل مما كنمت لرسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( كان فارسما 
شمجاعا رئيسما التحقمق بموالء أممر املؤمنمن عليمه السمالم ونمره، ويف اخلامتمة سمنذكر 

أهمم  النتائمج  والوصايما التمي توصلنما إليها.واحلممد هلل يف البمدء واخلتمام.

الباحثان 
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املبحث األول

السرية الشخصية لإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(:

لقمد أيمد اهلل تعماىل رسموله حمممد )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( برجمال أمنموا بماهلل 
ورسموله فكانموا جنموده املياممن بحايمة الديمن ورسمله الذيمن نقلموا اإلسمالم اىل الناس 
أمجعمن، واسمتحقوا أن يكونموا خمر أمة أخرجت للنماس كا أخرنا اهلل تعماىل عنهم.فقد 
جتلمت فيهمم كفايمات متميمزة يف خمتلف املجماالت، ومن هؤالء اإلمام عمي بن أيب طالب 
)عليمه السمالم(، صاحمب املواقمف العظيممة يف خدممة اإلسمالم واملسملمن. فقمد تربمى 
)عليمه السمالم( يف كنمف الرسمول العظيمم )صمى اهلل عليمه وآله وسملم( وحظمي برعايته 
واهتاممه منمذ سمني نشمأته األوىل فمكان لمه من الفضائمل التي أشمار أليها الرسمول )صى 
اهلل عليمه وآلمه وسملم( اىل احلمد المذي جعلمه فيه وصيمه وأخاه اسمتنادًا اىل قولمه الرشيف 
)أنمت منمي بمنزلمة همارون ممن موسمى غر أنه ال نبمي بعمدي()1(، وقوله )صمى اهلل عليه 
وآلمه وسملم( )أنمت أخمي يف الدنيما واآلخمرة()2(، وغرهما ممن األحاديث الرشيفمة التي 
تؤكمد همذه املنزلمة اخلاصمة باإلممام عمي )عليمه السمالم( وعندما نتلممس السمرة العطرة 
واملناقمب احلميمدة التمي متثمل القمدوة، واملثمل األعى ملن سمار عمى درب األيمان احلقيقي 
نجدهما جمسمدة،  بسملوك شمخص اإلممام عمي بمن أيب طالمب )عليمه السمالم(، كيمف ال، 
وهمو المذي تربمى يف أحضمان الرسمول منمذ نعوممة أظفماره وتمأدب وختلق بمأدب وخلق 
الرسمول )صمى اهلل عليمه وآله وسملم(، فمكان حقًا كل ما عملمه يمثل ثمرة يانعة ملدرسمة 
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الرسمول الكريمم )صمى اهلل عليه وآله وسملم(. فما أحوجنا اليوم اىل معرفة مناقب وسمر 
الشمخصيات اإلسمالمية الرائمدة لتكمون لنما املنمار للسمر عى خطاهمم وسمرهم.وبا أن 
المكالم عمن آثمار  اإلممام أيب احلسمن عمي بمن أيب طالمب     )عليهمم السمالم( تضيمق هبما 
األسمفار الكبمرة، وفضماًل عمن كموين يف هذا املقمام أركز يف بحثمي عى إبمراز جانب حمدد 
ممن سمرة اإلمام عي )عليه السمالم(، آال وهمو اجلانب اإلداري من خالفتمه، تلك الفرتة 
التمي شمهدت اضطرابمات ومنازعمات عديمدة ومتواصلمة إىل احلمد المذي طغمت فيه عى 
جمريمات اإلصمالح والتنظيمم اإلداري للدولمة لمذا كان جمل مما تناولمه الباحثمون يف همذا 
اجلانمب يمثمل حيمزًا موجمزًا قياسمًا إىل ما سملط عى تناول احلمروب والفتمن التي جاهبت 
اإلممام  عمي يف خالفتمه. لمذا أدعمو اهلل سمبحانه وتعاىل ان يوفقنمي يف توضيح معمامل إدارة 
اإلممام عمي للدولمة يف هيكليتهما املاليمة واحلربيمة والسياسمية واالقتصاديمة واالجتاعية. 
بمن أيب  الشمخصية لإلممام عمي  السمرة  تناولمت  دراسمة مالممح  املبحمث األول  ففمي 
طالمب )عليمه السمالم( ممن حيمث اسممه وكنيتمه ومولمده ونشمأته وإسمالمه وفضائلمه 
وشمجاعته، ولسمنا هنما بصمدد الكتابمة عمن تفصيمالت احليماة اخلاصمة باخلليفمة عمي بمن 
أبمى طالمب )عليمه السمالم(، فهمو أممر ال تسمتوعبه جملمدات عديدة،وإنا ما هيمنما هنا هو 
إظهمار أسمس نظمام اإلدارة يف خالفتمه ممن خمالل رسمائله إىل الموالة والعمال، وممن ثمًم 
فمان شمخص اخلليفمة   عمي )عليمه السمالم(غني عمن التعريف،غمر أن ذلمك ال يمنع من 
اإلشمارة إىل شمخصيته وسمرته ولمو باليسمر منهما.أوالً - اسممُه وكنيته :  همو عي بن أيب 
طالمب بمن عبمد املطلمب بمن هاشمم  بمن عبمد مناف بن قمي بمن كالب بن ممره بن كعب 
بمن لمؤي بمن غالمب بمن فهر بن مالمك بن النرض بمن كنانة  بمن خزيمة بن مدركمة القريش 
اهلاشممي )3(  أممه فاطممة بنمت أسمد بمن هاشمم بمن عبمد منماف )4( وهمي أول هاشممية 
ولمدت هاشمميا، أسملمت بمكة وهاجمرت إىل املدينة املنمورة و توفيت هبما )5(   وذكر ابن 
اعثمم الكمويف )6( ))انمه قمد ولمد وأبموه غائب فسممته أمه حيدره وملما عاد أبو طالب سماه 
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عليًا((،وممن هنما يسممى األممام عمي حيمدر، وحيمدر ممن أسماء األسمد وقد أكمد األمام 
عمي بمن أبمى طالب )عليه السمالم( هذا االسمم أثنماء لقائه بطمل املرشكن عممرو بن عبد 

ود العاممري يف معركمة اخلنمدق عمام 5همم /626 م، بقوله :

 أنا الذي سمتني أمي حيدره                       كليث غابات كريه النظره

اكيلكم   بالسيف كيل السندرة )7( * 

ممما يشمر اىل صحمة التسممية.أما كنيتمه فقمد كنماه رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه 
وسملم(، بمأيب تمراب )8(   أمما سمبب تكنيتمه بمأيب تمراب فقمد روي انمه غاضمب فاطممة 
بنمت رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( : يوممًا، فخمرج واضطجمع يف املسمجد، 
فقمال النبمي )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( لفاطممة )عليهما السمالم( : أيمن ابمن عممك ؟ 
امتلمئ ظهره،ترابمًا  املسجد،مسمتلقيا وقمد  اليمه ووجمده يف  املسمجد.فخرج  فقالمت :يف 
فجعمل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( يمسمح المرتاب عمن ظهمره وهمو  يقمول : قمم  يما 
أبما تراب.وقمد كنمى همو نفسمه بمم )أيب احلسمن وأيب احلسمن( )9(، وكذلمك يكنمى بمم )أبما 
الرحيانتمن(، فمروى ان رسمول اهلل )صمى اهلل عليه وآله وسملم( قال  لعي : سمالم عليك 
أبما الرحيانتمن  أوصيك برحيانتمي فعن قليل يذهب ركنماك واهلل خليفتي عليك فلا قبض 
النبمي )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( قال عمي : هذا احمد الركنمن، فلا ماتمت فاطمة قال 
همذا الركمن االخمر  )10(   ولمد اإلممام عمي بمن أبمى طالمب )عليمه السمالم( بمكمة يف يموم 
اجلمعمة الثالمث عمرش ممن رجمب سمنه ثالثمن ممن عمام الفيمل، وكان مولمده يف بيمت اهلل 
احلمرام ويف جموف الكعبمة ومل يولمد قبلمه مولمود يف بيت اهلل احلمرام سمواه،إكراما وتعظيا 
ممن اهلل تعماىل لمه )11( .وممما ال خيفمى أن الرسمول )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( قمد  نشمأ 
وتربمى يف رعايمة عممه أيب طالمب بعمد وفماة والمده عبمد اهلل بمن عبمد املطلمب.وكان ممن 
نعممة اهلل عمى عمي بمن أيب طالمب وما صنمع اهلل لمه واراد به من اخلمر أن قريشمًا أصابتهم 
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أزممة قحمط شمديدة  قبل اإلسمالم، وكان أبو طالمب كثر األوالد فاقرتح الرسمول )صى 
اهلل عليمه وآلمه وسملم(عى عممه العباس بمن عبد املطلمب وكان اير بني هاشمم فقال له: 
أن أخماك أبما طالمب كثمر العيمال وقمد أصماب الناس ماتمرى من همذه األزممة فانطلق بنا 
لنخفمف عنمه ممن عيالمه، أخمذ ممن بنيمه رجماًل وتأخمذ أنمت رجماًل، فنكفلهما عنمه، قمال 
العبماس :نعم،فانطلقما حتمى أتيما أبما طالمب فقماال :إنما نريمد أن نخفف عنك ممن عيالك 
حتمى ينكشمف عمن الناس ماهم فيمه، وروي أن عليًا بمن أيب طالب )عليه السمالم(  قال: 
))أنما أول ممن صمى ممع النبمي )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(((، وذكمر أن أول من اسملم 
ممن الرجمال أبمو بكمر وممن الغلمان عي ابمن أبى طالمب ومن النسماء خدجيه وممن املوايل 

زيمد بمن حارثمه.ومل يسمجد لصنمم قمط لمذا قيمل كمرم اهلل وجهة.
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املبحث الثاني
 الثوابت اإلدارية للخليقة علي )عليه السالم( اجتاه الوالة والعمال

طالمب  أيب  بمن  عمي  اخلليفمة  رسمائل  يف  اإلداري  باملضممون  املبحمث  همذا  عنمي  
تنماول  منهما  األول  مبحثمن  عمى  احتموى  وقمد  والعمال  الموالة  إىل  السمالم(  )عليمه 
الوظائمف اإلداريمة يف األمصمار العربيمة اإلسمالمية ممن خمالل رسمائل اخلليفمة عمي بمن 
أيب طالمب )عليمه السالم(وتشممل املستشمارون والقضماة والكتماب فيما تنماول املبحمث 
الثماين السياسمة اإلداريمة للخليفمة عمي  )عليمه السمالم( جتماه الموالة والعمال ممن حيمث 
السمالم( يف عمزل  أيب طالمب )عليمه  بمن  اخلليفمة عمي  التوليمة وسياسمة  دراسمة عهمود 
الموالة واسمتبداهلم ثمم املضممون اإلداري يف رسمائل اخلليفمة عمي بمن أيب طالمب )عليمه 
السمالم( إىل الموالة والعمال وذلمك هيمدف بيمان اخلطموط العريضمة لسياسمة اخلليفة عي 
بمن أيب طالمب )عليمه السمالم( ورشوطمه فيممن يتموىل أممور الرعية فضماًل عن بيمان أمهية 
الوظائمف التمي ختمدم املجتمع اإلسمالمي وتلبمي احتياجاهتمم )12(.كان  االشمرت النخعي 
املتموىف  37 ه مالمك بمن احلمارث بمن عبمد يغموث النخعمي، املعمروف باالشمرت: أمر، من 
كبمار الشمجعان.كان رئيمس قوممه.أدرك اجلاهليمة. وأول مما عمرف عنمه أنه حمرض خطبة 
» عممر » يف اجلابية.وسمكن الكوفمة. وكان لمه نسمل فيها. وشمهد الرمموك وذهبت عينه 
فيها..وشمهد يموم اجلممل، وأيمام صفمن مع عمي، وواله عمي » مر » فقصدهما، فات 
يف الطريمق، فقمال عمي: رحمم اهلل مالمكا فلقمد كان يل كما كنمت لرسمول اهلل. )13(  ولمه 
شمعر جيمد، ويعمد ممن الشمجعان االجمواد العلماء الفصحماء، مجمع االممام عليمه السمالم 
كل االممور يف اربعمة وهمي: 1 – االممور املاليمة واالقتصاديمة التى ترتكمز يف ذلك العر 
بجممع اخلمراج. االممور العسمكرية فأثبمت له القيمادة العامة عمى القوى املسملح واجلامع 
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هلما جهماد االعمداء. االممور االجتاعيمة والسياسمية والنظمم احلقوقيمة الراجعمة اىل كل 
فمرد فعمر عنهما واسمتصالح اهلهما. – عممران البمالد بالزراعمة والغرس وسمائر مما يثمر 
للنماس يف معاشمهم بقولمه وعمارة بالدهما. يعطي االمام عليه السمالم القوانمن العامة يف 
ادارة البمالد بما حتتاجمه ثمم بعمد ذلمك يبمدأ يف عهمده عليه السمالم بما يلزم.عمى مالك يف 
نفسمه ممن التأديمب وبعمد ذلك... نمراه عليه السمالم يوصيه بالرعيمة ويذكر لمه ان الرعية 
ال تكمون ممن املسملمن فقمط بمل حتمى غر املسملم عنمد وجموده البد ممن احرتاممه. وقد 

قمال لمه عليمه السمالم: )ان مل يكمن اخ لمك يف الديمن فهمو نظمر لمك يف اخللمق(. 

اإلدارة األبويمة: الموايل همو أب قبمل أن يكمون صاحمب سملطة، وهمو يتعاممل ممع 
موظفيمه عمى أهنم أبناؤه، فمثلا حيتممل األب تربية أبنائه، كذلك يتحمل مسمئولية إعداد 
كبمار موظفمي الدولمة، وهمذا مما أخذت بمه التجربمة اليابانية، والمذي نجد لمه مصداًقا يف 
قمول أممر املؤمنمن عمى إىل مالمك بمن األشمرت فيوصيمه بموظفيمه: ثمم تفقمد ممن أمورهم 
مما يتفقمد الوالمدان ممن ولدمهما)2253(، فيجمب أن يتعاممل املسمئول مع أفمراده معاملة 
الوالمد لولمده يرعماه، ويعفمو عنه عندما يسمئ، وعندما يعاقبمه فعقوبته هي تربيمة له )14(.
همذه بعمض املفاهيمم اإلداريمة عنمد أممر املؤمنمن عى بن أبمى طالمب عليه السمالم )15(.

مالمك بمن األشمرت النخعمي كموىف تابعمي ثقمة أن يكمون عمى مسمتوى أخالقمي عمال 
لمه عليمه  قمال  اهلمدى.  إىل  بعنقمه  ويأخمذ  اجلمادة،  االفسماد، ويمسمكه عمى  يصمده عمن 
السمالم: ).. فمول ممن جنمودك أنصحهمم يف نفسمك هلل ولرسموله والماممك، وأنقاهمم 
جيبما، وأفضلهمم حلما، ممن يبطمئ عند الغضب، ويسمرتيح إىل العذر ويمرأف بالضعفاء، 
وينبمو عمى االقويماء، ومممن ال يثمره العنمف وال يقعمد به الضعمف(. عهد االشمرت * * * 
وبعمد أن هنمج االممام القواعمد التمي جيمب أن تتبمع يف اختيمار أفمراد همذه الطبقمة أخمذ يف 
بيمان االسملوب المذي جيمب أن تعامل به. يرى االممام أنه ال جيوز للحاكمم أن يعتمد عى 
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الرتبيمة وحدهما، وعى اخللق الشمخي وحده فيا يرجمع إىل ضان اخالص هذه الطبقة. 
فهمو بقمدر مما حيمرص عمى أن يكمون القمادة العسمكريون ذوي تربيمة عاليمة وخلمق متمن 
حيمرص كذلمك عى توفمر ما يتوقون إليه ممن الناحيتمن: املادية واملعنوية. فهموالء القادة 
يتوقمون إىل أن يمروا أعاهلمم التمي يقوممون هبا تالقمي التقدير الذي تسمتحقه عند احلاكم، 
ويتوقمون إىل أن يمروا أن عمن ممن فوقهمم ترعاهمم وتتعاهمد أعاهلمم وتوفيها ما تسمتحق 
ممن جمزاء. وهمؤالء القمادة، كغرهمم ممن النماس، خاضعمون للمرضورات االقتصاديمة، 
وربما كانمت حاجتهمم إىل املمال أكثمر ممن حاجمة غرهمم إليمه، وإذ كانموا كذلمك فمال بمد 
للحاكمم ممن مراعماة حالتهمم االقتصاديمة. والجيموز لمه أن يعتممد عمى اخللمق والرتبيمة 
يف ضمان اخالصهمم ومتسمكهم.فان الوجمدان الطبقمي هلمؤالء ينمزع هبمم نحمو التسملط 
وإظهمار القموة، وحمن جيمري همذا الوجمدان يف غمر أقنيته يصر خطمرا عمى الرعية، النه 
يدفمع صاحبمه حينئمذ إىل االنحمراف والزيمغ. الجمل همذا يقمرر االممام ان عمى احلاكمم 
أال يغفمل عمن تعقمب همذه الطبقمة ومراقبتهما، فيلزممه بانتخماب رقبماء ممن أهمل الديمن 
واملعرفمة واالمانمة يبثهمم يف أطمراف البمالد، وجيعلهمم عيونما له عمى عالمه، يراقبوهنم يف 
أعاهلمم، ويرصمدون مبلمغ مما يتمتمع بمه همؤالء الموالة ممن خمرة يف االدارة، وقمدرة عى 
التنظيمم، ومعرفمة بوجموه االصمالح، ثمم يرفعمون ذلك كلمه إىل احلاكم فينمكل باملنحرف 
المذي خمان أمانتمه، ويسمتأديه مما حماز لنفسمه ممن أمموال املسملمن، وجيعله عمرة لغره. 
ويشمجع الصالمح يف نفسمه، الصالمح يف عملمه. ويرشمد املخطمئ إىل وجمه الصمواب. إن 
همذا التدبمر يمسمك الوايل عمن االرساف، وحيمله عمى العدل يف الرعيمة، النه حن يعلم 
أن ثممة عينما ترقمب أفعالمه حيمذر ممن اخلمروج عمن اجلمادة، وحيرص عمى اتباع مما يصلح 
بمالده. وهمذا التدبمر المذي هنجمه االممام همو نظمام التفتيمش املعممول بمه اآلن يف المدول 
املعمارصة. قمال عليمه السمالم: ).. ثمم تفقمد أعاهلمم، وابعمث العيمون ممن أهمل الصمدق 
واالمانمة عليهمم، فمان تعاهمدك يف المر المورهمم حمدوة هلمم عمى اسمتعال االمانمة، 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 18

ولرفمق بالرعيمة. وحتفمظ ممن االعموان، فمان أحمد منهمم بسمط يمده إىل خيانمة اجتمعمت 
هبما عليمه عنمدك اخبمار عيونمك، اكتفيت بذلك شماهدا. فبسمطت عليمه العقوبمة يف بدنه، 
وأخذتمه بما أصماب ممن عملمه، ثمم نصبته بمقمام املذلمة، ووسممته باخليانمة، وقلدتمه عار 
التهممة( )16(. كتماب أممر املؤمنمن عي عليه السمالم ملالك االشمرت  - الذي يعد دسمتورا 

وقانونما يف االدارة واحلكوممة والسياسمة االسمالمية املعمروف بعهمد مالمك االشمرت – 
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املبحث الثالث 
 الوظائف اإلدارية يف األمصار العربية اإلسالمية من خالل رسائل 

اخلليقة علي بن أبي طالب)عليه السالم(  

البمد لنما قبمل الولموج يف حيثيمات اإلدارة العربيمة إعطماء تعريمف يوضمح مفهومها، 
فماإلدارة بمنهاجهما العمام هي القمدرة عى اسمتخدام اإلمكانيات البرشيمة واملادية املتاحة 
بأقمى كفايمة بغيمة حتقيمق أهمداف معينمة )17(. وعرفها ابن خلمدون )18(  :))باهنا سملطة 
التمي جيمب ان تسمتند اىل رشع منمزل ممن عنمد اهلل واىل سياسمة عقليمة تراعمي  الدولمة 
املصلحمة العاممة((. وملا كانت أسمس اإلدارة العربية تسمتمد أصوهلا ممن أحكام الرشيعة 
االسمالمية، وهمذا  يعنمي إهنما ال تسمتند إىل قوانمن وضعيمة بمل أساسمها القمرآن الكريمم 
والسمنة النبويمة، وهدفهما املصلحمة العاممة للمجتمع، األمر المذي يبعد السملطة اإلدارية 
عمن اتسمامها باالسمتبداد لكوهنا ليسمت سملطة مطلقة بل همي مقيدة باالسمس الرشعية، 
يَعـٍة ِمـَن األمر  نَـاَك َعَ َشِ

ْ
وذلمك حسمب مما جماء يف كتماب اهلل سمبحانه : ﴿ُثـمَّ َجَعل

يَن ال َيْعلَُمـوَن﴾)19(، فقد ابتدع الفكر االداري االسمالمي  ِ
َّ

ْهَواَء ال
َ
فَاتَِّبْعَهـا َوال تَتَِّبـْع أ

وسمائل عديمدة ملواكبمة حركمة التطمور كاالجتهماد والقيماس واالستحسمان  يف املسمائل 
التمي ال يوجمد هلما حكما يف القمرآن الكريمم والسمنة النبويمة الرشيفمة، وممن الطبيعمي ان 
يشمرتط يف ممن يتموىل هذه املسمائل رشوطًا تؤهلمه اىل التمكن من التفقمه واالجتهاد )20(.
لكمي يتمكمن ممن اعطماء المراي السمليم والصحيمح واذا مما تتبعنما جمريمات االحموال يف 
بدايمة نشموء الدولمة العربيمة االسمالمية حيث كانمت حدود همذه الدولة الفتيمه ال تتعدى 
شمبه جزيمرة العمرب وكان هدفهما نمرش الديمن اإلسمالمي اجلديمد ومجمع شمتات العمرب 
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يف دولمة واحمدة، وكانمت االدارة يف عهمد الرسمول )صمى اهلل عليه وآله وسملم( تنسمجم 
ومتطلبمات تلمك املرحلمة فقمد مثمل الرسمول )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( السملطتن 
الترشيعيمة والتنفيذيمة يف احلكم)21(.يسماعده يف ذلمك بعمض العال.وقمد أوضمح اإلممام 
عمي )عليمه السمالم( الفئمات التي يتكمون منها املجتمع يف رسمالة  اىل واليه مالك األشمرت 
حينما واله ممر حيمث جماء فيهما : ))واعلمم ان الرعيمة طبقمات اليصلمح بعضهما اال 
ببعمض وال غنمى لبعضهما عمن بعمض فمنهما جنمود اهلل ومنهما كتماب العاممة   واخلاصمة 
ومنهما قضماة العمدل ومنهما عمال االنصاف والرفمق ومنها اهمل اجلزية واخلمراج من اهل 
الذممة ومسملمة النماس وممن التجمار وممن اهل الصناعمات ومنهما الطبقة السمفى وذوي 
احلاجمة واملسمكنة((.فنجد اإلممام عمي )عليمه السمالم( قمد اوضمح الفئمات املوجمودة يف 
املجتممع املمري وهمذا يسماعد عمى توضيمح الوظائمف االداريمة التمي تتطلبهما طبيعمة 

التغمرات واالحتياجمات التابعمة لسملطة اخلليفمة وهمذه الوظائمف كااليت : 

1-  الواليمة وهمي االممارة عمى البالد فيقوم امللك او السملطان بتوليه ممن يقوم مقامه يف 
ادارة الوالية واالقاليم وتريف شمؤوهنا)23(.

نيابة  اخلليفة  ومهام  واعال  بمبارشة  يقوم  الذي  الشخص  هو  الوايل  ان  يعني  وهذا 
عنه يف االقاليم البعيدة عن حارضة اخلالفة )24(.كا أكد اخلليفة عى رضورة التزام الوايل 
بالعدل وعد من اسس قيام احلكم االلتزام بتحقيق مبادئ االسالم حيث اكد القرآن يف 
رِْض فَاْحُكْم 

ْ
نَاَك َخِليَفًة ِف األ

ْ
عدة مواضع عى العدل منها قوله تعاىل : ﴿يَا َداوُُد إِنَّا َجَعل

يَن يَِضلُّوَن َعْن َسِبيِل  ِ
َّ

َهَوى َفيُِضلََّك َعْن َسِبيِل اهلل إِنَّ ال
ْ
َقِّ َوال تَتَِّبِع ال

ْ
َبْيَ انلَّاِس بِال

َِساِب﴾)25(. وروي عن الرسول )صى اهلل عليه 
ْ
اهللَِّ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم ال

وآله وسلم( انه قال : ))ثالث من كن فيه من الواله … اضطلع بأمانته وأمره … إذا عدل 
ومن  والقريب(()26(.  البعيد  يف  اهلل  كتاب  غره...وأقام  دون  حيتجب  ومل  حكمه  يف 
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وصايا اخلليفة عي )عليه السالم( اىل والته بالعدل ما جاء بكتابه إىل عامله األسود ابن 
قطبه صاحب حلوان  : ))اما بعد فان الوايل اذا اختلف هواه منعه ذلك كثر من العدل، 
فليكن أمر الناس عندك يف احلق سواء فانه ليس يف اجلور عوض من العدل(( )27(.وبذلك 
ودستور  الدولة  قيام  اساس  هو  الذي  العدل  اقامة  عى  عامله  السالم(  )عليه  حيث  نراه 
وجودها، فبإعطاء كل صاحب حق حقه من غر ظلم او جور يف احلقوق تتألف الرعية 
وتلتف حول أمرها، وحيذره من االتيان بعمل نكر امثاله عندما ذكرت له اعال الغر، 
وان يتقي اهلل فيا فرض عليه من الطاعة طالبا مغفرته ورضوانه خائفا من عقاب اهلل له اذا 

ظلم وجار عى االخرين.

واورد اجلاحمظ )28(، ان العمدل ممن الصفمات الواجمب توفرهما يف الشمخص المذي 
يتموىل االممارة يف حمن اكمد املماوردي )29( بقولمه : ))والعدالمة ان يكمون ظاهمر االمانمة 
عفيفما عمن املحمارم … متوقياممن املأثمم بعيمدا عمن الريمب مأمونما يف الرضما والغضمب 
ملمرؤة مثلمه يف دينمه ودنيماه((. وحمرص اخلليفمة عمي )عليمه السمالم( ان يكمون والته من 
الفقهماء بالديمن ليكونموا عمى بينمة  باالحمكام الرشعيمة، فمراى ان يكمون احدهمم حافظا 
للقمرآن الكريمم عاملما باسمباب نمزول اآليمات ونسمخها ومقاصمد كل ايمة منهما لبياهنما 
للنماس عنمد ارشمادهم فواجمب الوايل نرش االسمالم وتعاليممه وارشماد الرعية،ومن ادلة 
ذلمك توليتمه لرشيمح ابمو اميمة قضماء الكوفمة )30(  ويف همذا املجمال يقمول أممر املؤمنمن 
عمي بمن ايب طالمب )عليمه السمالم( عندمما بويمع باخلالفة : ))سملوين عمن كتماب اهلل فانه 
ليمس ممن آيمة إال وقمد عرفمت بليمل نزلمت أم هنار يف سمهل أم يف جبمل(( )31(.لمذا ارتأى 
اخلليفمة ان يكمون والتمه عى مسمتوى العلمم باألحكام. وحمرص اإلمام ان يكمون الوايل 
ممن أهمل الثقمة لمدى النماس صاحمب املنزلمة الرفيعمة يف اصحابمه حتمى اذا ماطلمب أممرًا 
سمارع اجلميمع اىل تنفيمذه وسممعوا واطاعموا لمه ولمذا قمال )عليمه السمالم( يف عهمده اىل 
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مالمك األشمرت يف اختيمار الموالة : ))فمول … ممن أهمل البيوتمات الصاحلمة والسموابق 
احلسمنة ثمم أهمل النجدة والشمجاعة والسمخاء والسماحة فأهنم مجماع من الكرم وشمعٌب 
ممن العمرف(( )32(.وممن رشوط التوليمة ان يكمون الموايل مسملا حمرا بالغما عاقمال )33(. 
كما جيمب ان يكمون عارفما بالسياسمة.واخلرة يف احلمرب واالدارة، ويف همذا يقمول اإلمام   
عمي )عليمه السمالم( الهمل ممر موضحا هلم سمبب اختيماره مالمك بن احلارث األشمرت 
لواليتهمم فيقمول : ))امما مالمك همذا اشمد عمى الكفمار ممن حريمق النمار، وهمو مالك بن 
احلمارث اخمو مذحمج، فأسممعوا له واطيعموا أمره فيا طابق احلق فأنه سميف من سميوف 
اهلل  وال كليمل احلمد، وال نمايب الرضيبمة  فمان أمركمم ان تنفمروا فانفمروا وان أمركمم ان 
تقيمموا فأقيمموا، فانمه اليقمدم وال حيجمم واليوخمر اال عمن أممري وقمد آثرتكمم بمه عمى 
نفمي لنصيحتمه لكمم وشمدة شمكيمته عمى عدوكمم(()34(.اذن علممه بالسياسمة وخرته 
كانمت أحمد أسمباب اختيماره لواليمة ممر التي كان اإلممام )عليه السمالم( خيشمى عليها 

ممن نفموذ معاوية.

يكون  ))ان   : فرى  واحلرب  باالدارة  الوايل  معرفة  الشيباين)35( رضورة  اكد  ولقد 
جريئا عى اقامة احلدود واقتحام احلروب بصرا هبا، كفيال بجعل الناس عليها، عارفًا 
بالعصبية وأحوال الدهاء قويًا عى معاناة السياسة ليصبح بذلك ما جعل اليه من محاية 
االساسية  الوالية  اركان  املصالح((.ومن  وتدبر  االحكام  واقامة  العدو  وجهاد  الدين 
هي االمانة والقوة برشط ان يكون امينا عى ما ويل عليه، غر مفرط فيه خاشيا اهلل يف 
َْشُوا انلَّاَس  تلك االمانة املسرتعى هلا رسا وعالنية، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل ﴿فَال تَ
االشعث   * اذربيجان)37(  وايل  السالم(  )عليه  عي  اإلمام  أوىص  َواْخَشْوِن﴾)36(.فقد 
امانة وانك  له :))وأن عملك ليس  بطعمه لك ولكنه يف عنقك  قائال   ** بن قيس)38( 
مسرتعى ملا فوقك وليس لك ان تفتات يف رعية أو ختاطر بوثيقة يف يديك مال من مال 
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اهلل عز وجل وانت من خزانه حتى تسلمه ايل(( )39(.وقد جاء يف قول الرسول )صى اهلل 
عليه وآله وسلم( يف ذكر االمانة قوله )صى اهلل عليه وآله وسلم( ))ما من عبد يسرتعيه 
اهلل رعيته يموت يوم يموت وهو غاش اال حرم اهلل عليه اجلنة(( )40(. اما القوة فتتمثل 
مسؤولية  عليه  تقع  الوايل  الن  الصائبة  القرارات  اختاذ  يف  الصعاب  حتمل  عى  بالقدرة 
متبعا  الرعية،  قيادة  من  ليتمكن  يكون شجاعا  ان  فعليه  التحديات واالخطار  مواجهة 
َمرَْحَِة﴾)41(.

ْ
ْبِ َوتََواَصْوا بِال

يَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ ِ
َّ

بذلك قوله تعاىل : ﴿ُثمَّ َكَن ِمَن ال
* عى  وان رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله وسلم( عندما بعث عبد اهلل بن جحش )42( 
رسية قال : ))البعثن عليكم رجال اصركم عى اجلوع والعطش(( )43(.ويف ذلك يقول 
اإلمام عي )عليه السالم( ملالك األشرت : ))فأنك ممن استظهر به عى اقامة الدين واقمع 

به نخوة االثيم وأسد به الثغر املخوف(( )44(.

اما واجبات  الوايل التي توضحت من خالل رسائل اخلليفة عي بن ايب   طالب )عليه 
السالم( اىل والته فهي ضبط االمن ونرش االستقرار يف حدود الدولة واحلفاظ عى امنها 
من اخلارجن عليها والفتن الداخلية التي يقوم هبا املتمردون ويتضح هذا يف رسالة اإلمام 
)عليه السالم( اىل مجيع عاله يسأهلم عن مرور اخلريت بن راشد )45( ** ومجوعه فيقول: 
))اما بعد، فأن رجاال خرجوا هرابا ونظنهم وجهوا نحو بالد البرة فسل عنهم اهل 
بالدك واجعل عليهم العيون يف ناحية من أرضك واكتب إيل با ينتهي  إليك(( )46(. وقد 
جاء الرد عى تلك الرسالة من قبل عامل البرة قرظة بن كعب )47( * وقد حدث األمر 
نفسه مع زياد بن ابيه عامل البرة عندما ارسل اإلمام )عليه السالم( اليه رسالة يلفت 
فيقول  لردعه  الالزمة  التدابر  واختاذ  احلرضمي  ابن  يفعله  ما  اىل  النظر  اىل  فيها  انتباهه 
)عليه السالم( : ))فأنظر ما يكون منه فأن فرق مجع ابن احلرضمي فذلك ما نريد، وان 
ترقت هبم االمور اىل التادي والعصيان فأهنض اليهم وجاهدهم(( )48(.كا اوضح ان 
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جباية اخلراج واجلزية من صميم واجبات الوايل وهذا ما جاء يف رسالته اىل مالك األشرت 
اذ جاء فيها :))قد وليتك مر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصالح اهلها وعارة 
واكرامهم  ورعايتهم  الفقهاء  وتقريب  العلاء  الوالة  جمالسة  عى  بالدها(()49(.واكد 
وتعظيم       شأهنم، الهنم وجهاء جملسه ووسيلة االتصال مع الرعية )50(،فيقول اإلمام 
العلاء ومناقشة  : ))واكثر من مدارسة  الوالة بذلك  السالم( موصيا الحد  عي )عليه 
احلكاء يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك واقامة ما استقام به الناس قبلك(( )51(.ومل 
يغب عن بال اخلليفة عي )عليه السالم( أمر االهتام بالبطانة* وجلساء أولياء االمور 
وخاصتهم وكيفية اختيارهم من أهل اخلر والعفاف والصالح ملا هلم من دور كبر يف 
إدارة الدولة وحتسن بعض املواقف الولياء األمر وبالعكس، ففي احلديث الرشيف عن 
اجللساء يقول الرسول )صى اهلل عليه وآله وسلم( : ))ان مثل اجلليس الصالح وجليس 
السوء كحامل املسك ونافح القر، فحامل املسك اما ان حيذيك واما ان تبتاع منه واما 
ان جتد منه رحيا طيبا، ونافح القر اما ان حيرق ثيابك واما ان جتد منه رحيا خبيثة(()52(. 
فقد أشار اإلمام عي )عليه السالم( عى والته باحلذر من تسلط البطانة واخلاصة عى 
فيقول  بالوايل  التي تربطهم  الصلة  لقرابة  الرعية، وأخذهم  احلقوق من غر وجه حق 
يف  أنصاف  وقلة  وتطاول  استئثار  فيهم  وبطانة،  خاصة  للوايل  ان  السالم(:))ثم  )عليه 
معاملة، فأحسم ماده أولئك بقطع أسباب تلك األحوال، والتقطعن الحد من حاشيتك 
وخاصتك قطيعة، وال يطمعن منك يف أعتقاد عقد ترض بمن يليها من الناس يف رشب 
او عمل مشرتك حيملون مؤونته عى غرهم فيكون مهنا ذلك هلم دونك وعيبه عليك 
استفادة واقل  اكثر  انه ليس من احد  السالم(  يبن )عليه  ثم    )53( الدنيا واالخرة((  يف 
فائدة من اخلاصة، فهم قليلوا الشكر عند العطاء كارهي العدل واالنصاف قليلوا النرة 
واملنفعة عى العكس من العامة التي يكون هبا املنفعة والنرة وقت احلاجة لذا جيب ان 
 : السالم(  فيقول )عليه  اليها وحتقيق مصاحلها عى مصالح اخلاصة،  الوايل  يكون ميل 
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))وليس أحد أثقل عى الوايل معونة يف الرخاء وأقل مئونة يف البالء وأكره يف لالنصاف 
عند  صرا  واضعف  املنع  عند  عذر  وأبطأ  األعطاء  عند  شكر  وأقل  باالحلاف  واسأل 
ملات  الدهر من أهل اخلاصة وانا عمود الدين ومجاع املسلمن والعدة لألعداء العامة 
من األمة فليكن صفوك هلم وميلك معهم(( )54( .وحيذر اإلمام )عليه السالم( والته 
من الذين يسعون اىل ذكر عيوب الناس امامهم، فقد هنى اهلل عن ذلك يف قممموله تعمممماىل 
.)55( َعِليماً﴾  َسِميعاً  اهللَُّ  َوَكَن  ُظِلَم  َمْن   

َّ
إِأل َقْوِل 

ْ
ال ِمَن  وِء  بِالسُّ َْهَر 

ْ
ال اهللَُّ  ُيِبُّ  ﴿ال 

وكذلك جاء يف احلديث الرشيف : ))اليسرت اهلل عبدا يف الدنيا اال سرته يف يوم القيامة(( 
)56(.اما اإلمام عي )عليه السالم( فقد جاء يف كتابه اىل مالك األشرت موصيا : ))وليكن 

أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس فان يف الناس عيوبا الوايل أحق 
ما  ما ظهر لك واهلل حيكم عى  تطهر  فانا عليك  بسرتها، فال تكشف عا غاب عنك 
غاب عنك فأسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من رعيتك(( )57(.
كا حذر من احلقود الذي يتحن الفرص لالنتقام من الناس، فقد قال رسول   اهلل )صى 
اهلل عليه وآله وسلم( حمذرا : ))وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل  
اخوانا(( )58(. ويقول اإلمام عي )عليه السالم( يف ذلك : ))اطلق عى الناس عقدة كل 
حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ماال يتضح لك(( )59(.كذلك السعاة 
يَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم  ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
بن النماس بالرش فقد قال اهلل يف حمكم كتابه عنهم : ﴿يَا أ

تُْم نَاِدِمَي﴾)60(. ونبه 
ْ
ْن تُِصيبُوا قَْوماً ِبََهالٍَة َفتُْصِبُحوا َعَ َما َفَعل

َ
فَاِسٌق بِنَبَأٍ َفتَبَيَّنُوا أ

اإلمام والته منهم يف قوله : ))وال تعجلن اىل تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه 
بالناصحن(( )61(.ويقول االعشى يف السعاية والوشاية :

            فمن يطع الواشني ال يرتكون له             صديقا وان كان احلبيب املقرب )62(

وأوجمب )عليمه السمالم( عمى الموالة التمزام احلمق والعمدل يف القريمب والبعيمد عمى 
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حمد سمواء حتمى لمو كانمت العقوبمة يف أحد أفمراد عائلته او قرابتمه او خاصتمه الن تنفيذها  
وعمدم تعطيلهما فيمه سمرة حمممودة للموايل لمدى الرعيمة فيقمول )عليمه السمالم( : ))والمزم 
احلمق ممن لزممه القريمب والبعيمد، وكمن يف ذلمك صابمرا حمتسمبا واقعما ذلمك ممن قرابتمك 
وخاصتمك حيمث وقمع، وأبتمغ عاقبته بما يثقل عليك منه فماءن مغبة ذلك حمممودة(()63(.
كما حمذر ممن جعمل املحسمن واملمْي بنفمس املنزلمة، الن يف ذلمك تشمجيعا للمميء عمى 
االسمتمرار يف االسماءه والطغيمان متبعما قوله تعماىل : )َهْل َجَزاُء اأِلْحَسماِن إأِلَّ األْْحَسماُن(
)64(.ويقمول اإلممام حممذرا ممن ذلك : ))وال يكون املحسمن وامليء عندك بمنزلة سمواء، 

فمأن يف ذلمك تزهيمدا الهمل االحسمان وتدريبما الهمل االسماءه، والمزم كال منهمم  مما لمزم 
نفسه(()65(.

وامما الوظائمف التمي اسمتحدثتها المرضورة يف املجتممع العريب االسمالمي آنذاك هي 
:وقمد ذكمر اإلممام عمي )عليمه السمالم( يف عهمده اىل مالمك األشمرت الموزراء، يف حمن مل 
يظهمر نظمام الوزارة  بشمكل منظم اال يف العر العبمايس االول)66(  حيث مل يكن معروفًا 
قبمل ذلك،وقمد ورد همذا املصطلمح يف العديمد ممن االيمات القرآنية كما ذكرنا سمابقًا وقد  
أسمتعمل همذا املصطلمح يف عهمد أيب بكمر وعممر وعثان،فعندما توىف الرسمول )صى اهلل 
عليمه وآلمه وسملم( أجتممع االنصمار يف سمقيفة بني سماعدة ليبايعوا سمعد بن عبمادة فبلغ 
ذلمك أبمو بكمر فأتاهمم ومعمه عممر بمن اخلطماب وأبمو عبيمده بمن اجلراح،فقمال :مما همذا.
فقالموا :منما أممر ومنكمم أمر.فقمال أبمو بكر :منما االممراء ومنكمم الموزراء)67(. يف حن 
كان ممن واجبهمم منمع الظلمم ونصح احلكام واظهمار احلق ولو كان فيمه مضار ملصاحلهم 
اخلاصمة فيقمول اإلممام )عليمه السمالم(يف رسمالته اىل مالمك االشمرت حينما واله ممر : 
))ان رش وزرائمك ممن كان قبلمك لمالرشار وزيمرًا ممن رشكهمم يف اآلثام فمال يكونن لك 
بطانمة فأهنمم أعموان اآلثممة وأخموان الظلممة، وانمت واجمد منهمم خمر اخللمف مممن لمه 
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مثمل آرائهمم ونفاذهمم وليمس عليمه مثمل اصارهمم وأوزارهمم(( )68(.السياسمة اإلداريمة 
للخليقمة عمي بمن أيب طالب)عليمه السمالم( جتماه الموالة والعمال    شمهدت الفمرتة التمي 
أعقبمت مقتمل عثمان بمن عفمان رصاعمات وأضطرابمات   وفتمن فهمي فمرتة كما وصفهما 
      .)69( وأسمتنارت((  ازدادت  سمعرت  كلما  كالنمار  فتنمة  ))أهنما  السمالم(  )عليمه  األممام 
فمكان البمد لمه ممن اتبماع سياسمة حكيمة هتمدف اىل هتدئمة النفموس ونرش األممن والعدل 
وكان األممام حريصما عمى قيمادة األممة وفمق املبمادئ والقيمم التمي جماءت هبما الرشيعمة 
اإلسمالمية والتمي آممن هبما ودافمع عنهما والتمزم هبما واختذهما مسمارا يف سياسمته، وهكمذا 
وجمد اإلممام )عليمه السمالم( نفسمه أمام موقمف صعب جمدا إذ  جيب عليمه أن يوازن بن 
القيمم واملبمادئ التمي اختذها مسمارا لسياسمته وبمن الظروف اجلديمدة التمي فرضت عليه 
واصبحمت تتحكمم يف األحمداث وأفقمدت منصمب اخلالفمة هيبتمه بعمد مقتمل عثمان بمن 
عفمان وقمد ذكرنما سمابقا مطالبمة طلحمة و الزبر وعدد ممن الصحابة بالقصماص من قتلة 
عثمان وممن حمواره معهم نطلع عى أسملوب سياسمته اهلمادف اىل هتدئه النفموس وأعادة 
األممن، فقمد طلمب ممن اخلارجمن عمى عثمان تمرك املدينمة والعمودة اىل أمصارهم،فقمد 
خاطبهمم )عليمه السمالم( قائال : ))يما أهيا الناس اخرجموا عنكم األعمراب(()70(  وقال: 

))يما معرش األعمراب احلقموا بمياهكمم(()71(.  

إعمادة األوضماع إىل جمراهما  أراد  السمالم(  الطلمب نجمد اخلليفمة )عليمه  ففمي همذا 
الطبيعمي واعمادة سميطرة اخلالفمة عمى الدولمة ليتسمنى لمه ادارة شمؤوهنا بشمكل سمليم. 

بتوليمه األممر حلامله)72(.فهمو وثيقمة رسممية توضمح  التوليمة إشمارة رسممية  عهمد 
واجبمات الموايل وحقموق الرعيمة وصالحياتمه، وترسمم لمه السياسمة التمي جيمب السمر 
عليهما لتحقيمق االهمداف املرجموة من توليتمه ويتوضح همذا بصورة جليمة يف عهد اإلمام 
اىل واليمه مالمك األشمرت عندمما واله ممر، جماء فيمه : ))همذا ما أممر به عبمد اهلل عي أمر 
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املؤمنمن مالمك بن احلارث االشمرت يف عهده اليه حينا واله ممر جباية خراجها، وجهاد 
عدوهما واسمتصالح أهلهما وعمارة بالدها، وأمره بتقموى اهلل وأيثار طاعتمه وأتباع ما أمر 
بمه يف كتابمه ممن فرائضمه وسمننه التمي ال يسمعد أحمد اال بأتباعهما..(( )73(.فممن خمالل 
النمص اوضمح اإلممام عمي )عليمه السمالم( صالحيمات واليمه مالمك األشمرت يف ممر، 
وهمي جهماد العمدو وجباية اخلمراج وعمارة االرض والبالد وتقموى اهلل وطاعتمه فيا أمر 
بمه يف القمرآن الكريمم والسمنة النبويمة الرشيفة فمال يتجاوز احلدود املرسمومة لمه، وكذلك 
نجمد نفمس خطموات السياسمة املرسمومة ملالمك رسممها اإلممام عمي )عليمه السمالم(، يف 
نمص عهمد توليتممه حمممد بمن ايب بكمر ملمر حيمث جماء فيمه : ))همذا عهمد عبمد اهلل عمي 
أممر املؤمنمن اىل حمممد بمن ايب بكمر حمن واله ممر، أممره بتقموى اهلل يف المر والعالنية 
وخموف اهلل تعماىل يف املغيمب واملشمهد، وأممره باللمن عمى املسملم والغلمظ عمى الفاجمر 
وبالعمدل عمى اهمل الذممة وبانصماف املظلموم وبالشمدة عمى الظمامل وبالعفمو عمن النماس 
وباالحسمان اىل مما اسمتطاع واهلل جيمزي املحسمنن ويعمذب املجرمن وأممره ان يدعو من 
قبلمه اىل الطاعمة واجلاعمة فان هلمم يف ذلك من العاقبمة وعظيم املثوبة مما ال يقدرون قدره 
وال يعرفمون كنهمه وأممره ان جيبمى خمراج األرض عمى مما كانمت جتبمى عليمه ممن قبمل ال 
ينتقمص منمه وال يبتمدع فيمه ثم يقسممه بن أهلمه عى ما كانوا يقسممون عليه ممن قبل وان 
يلمن هلمم جناحمه وأن يموايس بينهمم يف جملسمه ووجهمه وليكمن القريمب والبعيمد يف احلق 
سمواء، وأممره أن حيكمم بمن النماس باحلق وان يقموم بالقسمط، وال يتبع اهلموى وال خياف 
يف اهلل عمز وجمل لوممة الئمم، فمان اهلل جمل ثنماؤه ممع ممن أتقمى وأثمر طاعتمه واممره عمى 

سمواه(( )74(.

ومثلما ذكمرت عمن عهمود التوليمة فمان ممن قمراءة نمي هذيمن العهديمن توضحمت 
السياسمة االقتصاديمة واالجتاعيمة وطمرق حتقيقهما ونمرش االممن والعمدل، فضماًل عمن 
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الوصايما اخلاصمة بشمخص الموالة انفسمهم وحتذيرهمم ممن اتبماع اهلموى وتمرك طاعمة 
ْبتُـْم بِـِه َمـا  اهلل سمبحانه وتعماىل، متبعما قولمه تعماىل : ﴿قُـْل إِنِّ َعَ بَيِّنَـٍة ِمـْن َربِّ َوَكذَّ
َفاِصِلَي﴾ 

ْ
َقَّ َوُهـَو َخـْرُ ال

ْ
 هللَِِّ َيُقـصُّ ال

َّ
ُْكـُم إِأل

ْ
ِعنْـِدي َمـا تَْسـتَْعِجلُوَن بِـِه إِِن ال

)75(.و المرشوط العاممة التمي سمبق ان وردت الختيمار الوالةهمي نفمس رشوط أختيمار 

العمال، غمر أن هنماك رشوط خاصمة بمكل عاممل تنسمجم وطبيعمة املهمام التمي يضطلمع 
هبما. والمهيمة منزلمة العمال وضمع اإلممام عمي )عليمه السمالم( رشوطمًا ال بد ممن توفرها 

فيممن يتموىل همذا العممل وهمذه المرشوط   كاأليت :

القيمام بمهمام  القمدرة والكفماءة عمى  مبنيمًا عمى اسماس  العمال  اختيمار  ان يكمون   –  1
إملمام ويف  قربمى وممودة،  واسمتعطاف وصلمة  ميمول  املنماط هبمم، ال عمن  املنصمب 
احلديمث الرشيمف يمويص الرسمول )صمى اهلل عليمه وآله وسملم( والة أمر املسملمن 
ان خيتماروا ممن همو كفمؤ  للمهمام املناطمة بمه فيقمول )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( : 
))اذا ضيعمت االمانمة فانتظمر السماعة، قال : كيف اضاعتها يا رسمول اهلل ؟ قال : اذا 
اسمند األممر اىل غمر اهلمه فانتظمر      السماعة(( )76(. ففمي هذا احلديث ينبه الرسمول 
)صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( اىل رضورة وضمع أهمل االختصماص يف اختصاصهم 

كالفقيمه يف االفتماء، والعمادل يف القضماء … المخ.

يكونموا  لمن  والموالء  املحبمة  اسماس  عمى  العمال  ممن  اختيارهمم  يتمم  ممن  إذن 
قادريمن عمى احلفماظ عمى مصالمح االممة بسمبب عمدم توفمر القمدرة والكفماءة لدهيمم 
فضماًل عمن سمعيهم اىل حتقيمق مصاحلهمم اخلاصمة التمي ال بمد ان تواجمه معارضمة ممن 
املصالمح العاممة، وهمذا بسمبب غيماب العمن السماهرة واحلريصمة عمى مصالمح االممة 
فنجمد  اإلممام )عليمه السمالم( يمويًص مالمك االشمرت حينما واله ممر قائماًل: ))ثمم 
ممن  مجماع  فاهنمم  وإثمره،  حمابماة  توهلمم  وال  اختبمارًا  فاسمتعملهم  عالمك  أممور  انظمر 
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شمعب اجلمور واخليانمة(( )77(.

2 – ان يكمون اختيمار العمال ممن البيوتمات الصاحلمة من السمابقن يف االسمالم وذلك يف 
قولمه )عليمه السمالم( ملالك يف نفس الرسماله: ))وتوخ من أهل التجربمة واحلياء من 
أهمل البيوتمات الصاحلمة والقمدم يف االسمالم املتقدمة فاهنمم اكرم أخالقمًا وأصحهم 

اعراضمًا واقمل يف املطاممع أرشافًا، وابلمغ يف عواقب األمور نظمرًا(( )78(.

ثمم أكمد اإلممام )عليه السمالم( عمى الموالة  يف مراقبة إعاهلمم ووضع العيمون عليهم 
رسًا وعالنيمة، ممع االخمذ بنظمر االعتبمار ان تكون همذه العيون من أهل الصمدق والوفاء 
ليقومموا بواجبهمم عمى افضمل وجمه يف نقمل افعمال واخبمار العمال يف كيفيمة اسمتعال 
السملطة املعطماة هلمم ومعاملتهمم للرعيمة فيقول  االمام )عليه السمالم( ملالمك: ))ثم تفقد 
اعاهلمم وابعمث العيمون ممن اهمل الصمدق والوفماء عليهمم فمان تعاهمدك يف المر المور 

همم قموُه هلم عى اسمتعال االمانمة والرفمق بالرعيمة(( )79(.

واشمار اإلممام )عليمه السمالم( اىل رعايمة الوايل للعمال وحتديد االرزاق هلمم من بيت 
املمال ومراعماة ان تكمون همذه االرزاق كافيمة لسمد احتياجاهتمم وعوائلهمم ليغنيهمم عمن 
احلاجمة اىل النماس وعمن النظمر اىل مما يف ايمدي الغمر بسمبب احلاجمة، فبسمد حوائجهمم 
تكمون احلجمة للموايل عمى العمال اذا مما خانموا االمانمة و خالفموا أممره فيقمول االممام  
)عليمه السمالم( ملالمك االشمرت: ))ثمم اسمبغ عليهمم االرزاق، فمان يف ذلمك قموة هلمم عمى 
اسمتصالح انفسمهم، وغنمى هلمم عمن تنماول مما حتمت ايدهيمم وحجمة عليهمم ان خالفموا 
أممرك او ثلمموا امانتمك(( )80(.وقمد كان اإلمام عي )عليه السمالم( دائم املراقبة لسملوك 
عالمه وذلمك ممن خمالل تكليف من يسمأل عن سمرهتم ممع الرعيمة وينقمل أخبارهم اليه 
وممما جماء هبمذا الصمدد كتابمه اىل كعمب بمن مالمك )81( * المذي يطلمب فيمه ممن كعمب ان 
يسمتخلف عمى عملمه ممن يثمق بمه وخيمرج ممع طائفمة ممن أصحابمه اىل السمواد بمن دجلة 
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والفمرات ويممر باملمدن والكمور )82( **  هناك فيسمأل الرعية عن العمال وينقل أخبارهم 
لمه إذ يقمول )عليمه السمالم( : ))امما بعمد، فاسمتخلف عى عملمك واخرج ممع طائفة من 
أصحابمك حتمى متمر بالسمواد كمورة كمورة فتسمأهلم عمن أعاهلمم وتنظمر يف سمرهتم حتى 

متمر بممن كان فيا بمن دجلمة والفمرات(( )83(.

السالم( ووصاياه  أن  توجيهات ووصايا اخلليفة عي بن أيب طالب )عليه  احلقيقة 
واالجتاعية  واالقتصادية  االدارية  سياسته  مسار  ترسم  التي  العريضة  اخلطوط  متثل  
والدينية يف املجتمع االسالمي، والتي باتباعها وتنفيذها من قبل الوالة والعال يتحقق 
السالم(.  )عليه  عي  اخلليفة  يسعى  اجله  من  الذي  اهلدف  وهو  للرعية  واالمن  العدل 
قبلهم،  االمة  هذه  مصلحو  هبا  عمل  التي  الصاحلة  السنن  نقض  من  الوالة  حذر  كا 
واجتمعت عليها ألفة الرعية وصلح أمرها فاذا انقضها أو احدث هبا تغيرًا، أرض الرعية 
كان اإلثم والوزر عليه واألجر ملن أسنها وعمل هبا ولعل املقصود بالسنن الصاحلة التي 
اجتمعت عليها إلفة الرعية هي االموال املفروضة عى املسلمن وغر املسلمن من زكاة 
وجزية وخراج وغرها، والتي قبلوا هبا عندما فرضت عليهم، فإذا تعرضت هذه السنن 
اىل تغير مل يلق قبوال لدى الرعية من املمكن ان يؤثر عكسيا عى سياسة الدولة وهبذا 
الصدد يقول )عليه السالم( برسالتة اىل مالك االشرت عندما واله مر : ))وال تنقض 
الرعية،  عليها  وصلحت  االلفة  هبا  واجتمعت  االمة  هذه  صدر  هبا  عمل  صاحله  سنمة 
وال حتدثن سنة ترض بيشء مما يف تلك فيكون االجر ملن سنها والوزر عليك با نقضت 
وافرط  بخطأ،  ابتليت  ))وان  االشرت:  ملالك  السالم(  )عليه  االمام  )84(.ويقول  منها(( 
عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة، فان يف الوكزة وما فوقها مقتله، فال تطمحن 
بك نخوة سلطانك عن ان تؤدي اىل اولياء املقتول حقهم(( )85(.وهو بذلك يتبع قوله 
َعبِْد 

ْ
َعبُْد بِال

ْ
ُرِّ َوال

ْ
ُرُّ بِال

ْ
َقتَْل ال

ْ
ِقَصاُص ِف ال

ْ
يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
تعاىل ﴿ يَا أ



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 32

ِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك 
َ

َداٌء إِل
َ
َمْعُروِف َوأ

ْ
ٌء فَاتِّبَاٌع بِال ِخيِه َشْ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ْنَث َفَمْن ُعِفَ ل

ُ ْ
ْنَث بِاأل

ُ ْ
َواأل

ِلٌم ﴾)86(.
َ
ِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َورَْحٌَة َفَمِن اْعتََدى َبْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب   أ تَ

1- عمدم االعجماب بنفسمه، فمان اعجماب املمرء بنفسمه قمد يكمون سمببا يف عمدم النظر  
اىل االممور باملنظمار الصحيمح وبالتمايل يكمون همذا سمبب هالكمه فيقمول االممام 
)عليمه السمالم( حممذرا مالمك االشمرت: ))ايماك واالعجماب بنفسمك، والثقمة بما 
يعجبمك منها((.وهنمى )عليمه السمالم( عمن التغافمل والتغمايب بما يصمل اليمه ممن 
التغافمل  ممن  فحمذر  وجلسماءه،  وعالمه  بخاصتمه  يتعلمق  بما  خصوصما  االممور 
عمن اخطائهمم، النمه سميعاقب يموم القياممة معهمم النمه علمم بحمدوث الظلمم ومل 
فيقمول  الظمامل، فهمو رشيمك هلمم يف ظالمتهمم،  املظلموم ويزجمر  لينصمف  يرفعمه 
)عليمه السمالم( : ))ايماك واالسمتئثار بما النماس فيمه اسموة، والتغمايب عما تعنمي 
بمه ممما قمد وضمح للعيمون، فانمه ماخموذ منمك لغمرك وعما قليمل تنكشمف عنمك 

اغطيمة االممور وينتصمف منمك املظلموم(( )88(.

ويف احلديمث الرشيمف حذر الرسمول الكريمم )صى اهلل عليه وآله وسملم( من الظلم 
قائمال : ))ماممن اممر عمرشة اال يؤتمى بمه يموم القياممة مغلموال حتمى يفمك عنمه العمدل او 
يوبقمه اجلمور(( )89(. وقمد اوضمح االممام )عليمه السمالم( ان سمبب توافمد النماس عمى 
الموايل، همو سمؤاله عمن اعمال ال تكلفمه مماالً وانما انصماف ممن ظلمم خصمم قموي، ورد 
الظالممات وهمي أممور عى الموايل حتقيقهما، فيكممل )عليه السمالم( نص الرسماله قائاًل:  
))ممع ان اكثمر حاجمات النماس اليمك، املؤونمة فيمه عليمك ممن شمكاه مظلممة او طلمب 
املعطماة  السملطة  اسمتعال  املسميئن يف  كما كان حياسمب     .)90( انصماف يف معاملتمه(( 
هلمم، فماذا ثبمت اممر خيانتهمم تكمون عقوبتهمم باعمالن اممر خيانتهمم االمانمة اممام الناس 
ليتحملموا عمار التهمة ويكونوا عرة ملن تسمول له نفسمه القيام باعمال مماثلة فيقول )عليه 
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السمالم( موصيمًا مالمك االشمرت: ))وحتفظ ممن االعوان فأن أحد منهم يبسمط يمده خيانة 
اجتمعمت هبما عليمه عنمدك اخبار عيونمك، اكتفيت بذلك شماهدا فبسمطت عليمه العقوبة 
يف بدنمه واخذتمه بما أصماب  يف عملمه ثمم نصبتمه بمقمام الذلمة ووسممته باخليانمه وقلدتمه 
عمار التهممة(( )91(.وقمد ذكمر األممام همذه الصفمات يف نمص رسمالته إىل مالك األشمرت : 
))ويمرأف بالضعفماء وال يقعمد بمه الضعف ثم الصمق بذوي املرؤات واالحسماب و أهل 
البيوتمات الصاحلمة والسموابق احلسمنة ثم أهل النجدة والشمجاعة، والسماحة فاهنم مجاع 
ممن الكمرم، وشمعب ممن العمرف(( )92(. وقمد جتلمت تلمك الصفمات جمتمعة يف شمخص 
مالمك االشمرت وقمد أكمد اخلليفمة )عليه السمالم( عمى وجودهما يف رسمالته إىل أمرين من 
أممراء اجليمش مهما زيماد بمن النمرض ورشيمح بمن هانمئ يأممره بالطاعمة لالشمرت جماء فيها : 
))فانمه مممن  ال خيماف رهقمه وال سمقطته، وال بطمؤه عما اإلرساع إليمه احمزم وال إرساعمه 
إىل مما البمطء عنمه امثمل(( )93(  فيذكمر هنما الصفمات التمي أهلمت مالمك وجعلتمه مثماالً 
للقيمادة العسمكرية الفمذة وهمي شمجاعته وعمدم خوفمه ممن مالقماة املوت.وخرتمه يف 
معرفمة األممور التمي حتتماج إىل رسعمة وعمدم ترعمه باألممور التمي حتتماج إىل تمأين وهذه 
همي صفمات القائمد الفمذ للجيمش وقمد جماء يف كتماب املنهماج )94(  انمه إذا انفمذ األممام 
جيشما أو رسيمة فينبغمي أن يؤممر عليهمم صاحلمًا حمتسمب الن القموم ينظمرون إليمه وإذا مل 
يكمن خمرا يف نفسمه كانمت أعاله بحسمب رسيرته وكانمت أعال القوم بحسمب مضاهية 
هبما وان رأوا منمه فشماًل فشملوا وان ثبت ثبتموا وان رجع رجعوا وان جنح للسملم جنحوا 

وان جد جمدوا((.

ابمن حنيمف   البمرة سمهل  واليمه عمى  اىل  السمالم(  االممام )عليمه  كذلمك يوضمح 
االنصماري، يف قموم حلقموا بمعاويمة فارسمل لمه قائماًل: ))امما بعد،فقمد بلغنمي ان رجماالً 
ممن قبلمك يتسمللون اىل معاويمة فمال تأسمف عمى مما يفوتمك ممن عددهم ويذهمب عنك 
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ممن مددهمم فكفمرًا هلمم غيا ولمك منهم شمافيًا فرارهمم من اهلمدى واحلمق وأيضاعهم اىل 
العممى واجلهمل، وأنما همم أهمل دنيما مقبلون عليهما ومهطعمون اليهما وقد عرفموا العدل 
ورأوه وسممعوه ووعموه، وعلمموا ان الناس عندنا يف احلق أسموة فهربموا اىل األثرة فبعدًا 
هلمم وسمحقًا(( )95(  فهنما يوضمح لعاملمه عمدم التأسمف عى همؤالء اهلاربن ممن صفوفه 
ممع علمهمم انمه عمى حق،ومعرفتمه انمه عنمده الناس باحلق سمواء ال فمرق بينهم يف نسمب 
او جماه فهربموا اىل املمكان المذي يرجوا ان جيدوا فيمه االثرة عى غرهم، فمال فائدة ترجى 

يف مثمل همذه الناذج. 

الرجوع اىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل واىل سنة نبيه الكريم )صى اهلل عليه وآله وسلم( 
يف االمور التي يصعب عليه حلها ليسلم من اخلطأ.فيقول )عليه السالم( : ))واردد اىل 
اهلل ورسوله ما يضطلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من االمور فقد قال اهلل سبحانه 
ْمِر 

َ
ْوِل األ

ُ
َوأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
َوأ ِطيُعوا اهللََّ 

َ
أ آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ يَا  لقوم احب ارشادهم ﴿ 

َْوِم  َوالْ بِاهللَِّ  تُْؤِمنُوَن  ُكنتُْم  إِن  َوالرَُّسوِل  اهللَِّ   
َ

إِل وُه  فَُردُّ ٍء  َشْ ِف  َتنَاَزْعتُْم  فَإِن  ِمنُكْم 
﴾)96(  فالرد اىل اهلل واالخذ بمحكم كتابه والرد اىل  ِوياًل 

ْ
تَأ ْحَسُن 

َ
َوأ َخْرٌ  َذلَِك  اآلِخِر 

رسول اهلل واالخذ بسنته اجلامعة غر املفرقة(( )97( وكذلك يرى املاوردي انه من واجب 
االمر ان يشاور ذوي الرأي اهيا افضل ويرجع اىل اهل احلزم فيا اشكل ليأمن من اخلطأ 
االمام  يدعو  الديني  واإلرشاد  الوعظ   .)98( اقرب  الظفر  اىل  فيكون  الزلل  من  ويسلم 
حكم  باأتباع  وذلك  وتطبيقها  االسالم  بمبادئ  التمسك  اىل  والته  السالم(  عي)عليه 
القرآن واختاذه دستورًا واحالل حالله واحرام حرامه والسر باملسلمن سره واألولياء 
فيقول يف رسالته اىل احلارث اهلمداين )99( * : ))ومتسك بحبل القران وانتصحه وأحل 

حالله وحرم حرامه وصدق با سلف من احلق(( )100(. 

ويعض االمام )عليه السالم( والته والناس ويرشدهم وذلك بتحذيرهم من الدنيا 
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واالغرتار هبا ويدعوهم اىل االعتبار منها با مى فهي قصرة فانية اوهلا الحق بآخرها 
فيدعوه إىل ذكر املوت الهنم بذكره يعضون أنفسهم بأهنم سيواجهون هادم اللذات يوما 
ما فال بد هلم من االستعداد ملواجهته فال يبقى لبني آدم سوى العمل الصالح به فليعملوا 
عى السيطرة عى غرائزهم وشهواهتم فيقول )عليه السالم( حلارث اهلمداين  : ))واعتر 
با مى من الدنيا ما بقى منها فان بعضها يشبه بعضا واخرها الحق باوهلا وكلها حائل 
مفارق وعظم اسم اهلل، ان تذكره االعى حق واكثر ذكر املوت وما بعد املوت وال تتمنى 
املوت اال برشط وثيق(( )101(. لقد كانت منزلة اإلنسان يف املجتمع العريب قبل اإلسالم 
بالعمل عى هدم  بدء  فلا جاء اإلسالم،  ما يملك من األموال،  كانت مرهونة بمقدار 
تلك التقاليد املوروثة واجياد طرق جديده لبناء جمتمع إسالمي متكامل من خالل إعانة 
الفقراء والعمل عى توفر احلياة املالئمة هلم وجلميع أفراد املجتمع اإلسالمي، وأيضاح 
مفهوم الفقر بأنه ال ينقص من كرامة اإلنسان يف املجتمع، فمنزلته تقاس عى قوله تعاىل : 
﴿ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم﴾)102(.وقول الرسول الكريم )صى اهلل عليه وآله وسلم( 
يف احلديث الرشيف ))يا أهيا الناس أال وان ربكم واحد وان أباكم واحد ال فضل لعريب 
منزلة  )103(.إذن  بالتقوى((  إال  امحر  اسود عى  وال  اسود  المحر عى  وال  أعجمي  عى 
اإلنسان مرهونة باأليان باهلل والعمل الصالح واألخالق احلسنه فتلك هي أساسيات 
اإلسالمي  املجتمع  عى  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فرض  وقد  اإلسالم  يف  الفرد  منزلة  قياس 
التكافل يف عهد الرسول الكريم  البارزة، وقد بلغ  التكافل بن أفراده كسمة من ساته 
)صى اهلل عليه وآله وسلم( اىل ذروة درجاته، من خالل جتسيد النهج الذي رسمه اهلل 
سبحانه وتعاىل يف القرآن  الكريم والذي ورد يف العديد من اآليات القرآنية منها قوله 
يِْن  َواِلَ

ْ
َوبِال  ﴿ : تعاىل  )104(. وقوله    َمْحُروِم﴾ 

ْ
َوال ائِِل  لِلسَّ َحقٌّ  ْمَوالِِهْم 

َ
أ : ﴿َوِف  تعاىل 

َمَساِكِي﴾ )105(.كا وردت اآليات التي ترغب وحتبب 
ْ
َتَاَم َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
إِْحَساناً وَِذي ال

ُموا  قْرُِضوا اهللََّ قَرْضاً َحَسناً َوَما ُتَقدِّ
َ
هذا التكافل بن املسلمن ومنها قوله تعاىل : ﴿  َوأ
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إِنَّ اهللََّ  َواْستَْغِفُروا اهللََّ   ْجراً 
َ
أ ْعَظَم 

َ
َوأ ُهَو َخْراً  ُدوُه ِعنَْد اهللَِّ  ِ

َ
ِمْن َخْرٍ ت ألْنُفِسُكْم 

َغُفوٌر رَِحيٌم﴾)106(.

وبذلمك يتضمح ان الترشيمع اإلسمالمي أوجمد للفقمراء واملحتاجن حقما يف أموال 
األغنيماء ممن خمالل فمرض المزكاة التمي تؤخمذ ممن األغنياء وتمرد عمى الفقمراء اتباعا 
يِهْم ﴾)107(.والمزكاة هي  ُرُهـْم َوتَُزكِّ ْمَوالِِهـْم َصَدقَـًة ُتَطهِّ

َ
لقولمه تعماىل : ﴿ُخـْذ ِمـْن أ

الصدقمات  يعتممد عمى  الضمان االجتاعمي ال  اىل حتقيمق  منظمم هيمدف  أول ترشيمع 
بغيمة  األمموال  توزيمع  يف  منتظمم  دوري  تنظيمم  عمى  يقموم  بمل  التطوعيمة  او  الفرديمة 
حتقيمق الكفايمة لمكل حمتماج من غمر إرساف وال تقتمر ومل يكن ذلك خاصا باملسملمن  
وحدهمم بمل شممل كل ممن يعيمش يف ظمل دولتهمم بما يف ذلمك اليهمود والنصمارى 
)108(.وتعنمي المزكاة يف اللغمة النماء والطهمر والصمالح وسمميت بذلمك الهنما سمبب 

تنميمة املمال وتطهمره واصالحمه )109(.أمما معناهما يف المرشع فهمي أسمم ألخمذ الميشء 
خمصموص ممن ممال خمصموص )110(.وممن أسمباب حتقيمق املنافمع للدولمة وذلمك بجلب 
مما حيتماج اليمه الناس من حاجمات غر موجمودة يف بلدهم وذلك عن طريمق الر والبحر 
واجلبمال والسمهول فيقمول )عليمه السمالم( ملالمك االشمرت: ))واسمتوص بالتجمار وذوي 
الصناعمات وأوِص هبمم خمرًا املقيمم منهمم، واملضطرب با لمه واملرتفق ببدنمه فإهنم مواد 
ك وبحمرَك وسمهلَك  املنافمع وأسمباب املرافمق وجالهبما اهبما ممن املباعمد واملطمارح يف بمرِّ
وجبلمك، وحيمث ال يلتئمم النماس ملواضعهما وال جيمرتءون عليهما، فإهنمم ِسملُم الختماف 
بائقتمه، وصلمح ال ختشمى عائلتمه، )111( *(( )112(.وقمد أوضمح )عليه السمالم( واجبات 
الموالة جتماه التجمارة والتجمار ممن خمالل تأكيمده عى تفقمد أممور التجار يف حمارض البلد 
وأطرافمه الهنمم أسمباب جلمب املنافمع وحتقيق الرقمي االقتصمادي فيقول )عليه السمالم( 

: ))وتفقمد أمورهمم بحرضتمك وحموايش بمالدك(( )113(.
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البيمع وامليمزان فيقمول )عليمه  الغمش يف  ومراقبمة األسمواق ملنعهمم وحتذيرهمم ممن 
السمالم( موصيمًا مالمك: ))وليكمن البيمع بيعا سممحا بموازيمن عمدل(( )114(.وقد حذر 
ِمْكيَـاَل 

ْ
اهلل سمبحانه وتعماىل ممن الغمش يف املكيمال وامليمزان يف قولمه : ﴿ َوال َتنُْقُصـوا ال

َخـاُف َعلَيُْكـْم َعـَذاَب يَـْوٍم ُمِيـٍط *  َوَيـا قَـْوِم 
َ
َراُكـْم ِبَـْرٍ َوإِنِّ أ

َ
ِمـَزاَن إِنِّ أ

ْ
َوال

رِْض 
ْ
ْشـيَاَءُهْم َوال َتْعثَْوا ِف األ

َ
ِقْسـِط َوال َتبَْخُسـوا انلَّاَس أ

ْ
ِمَزاَن بِال

ْ
ِمْكيَاَل َوال

ْ
ْوفُوا ال

َ
أ

ُمْفِسـِديَن﴾)115(.وكذلك قمال الرسمول )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( :))أن التجمار 
يبعثمون يموم القياممة فجمارا اال ممن اتقى اهلل وبمر وصمدق(( )116(.ويكمل مؤكمدًا )عليه 
السمالم( عى مراقبة األسمعار ومنع ارتفاعها الن ذلك يسمبب الرضر لعامة الناس فيقول 
)عليمه السمالم ( : ))وأسمعار ال جتحف بالفريقن من البائع  واملبتماع(( )117(.ويف احلديث 
الرشيمف يمويص الرسمول ))صمى اهلل عليمه وآله وسملم( التجمار عند البيمع إذ يقمول : ))يا 
معرش التجار إن الشميطان واالثم حيرضان البيع فشموبوا بيعكم بالصدقمة(( )118(.وتوافقا 
ممع ذلمك أكمد عى منع االحتكار ملما حيدثه من مضار عمى العامة واختمالل االقتصاد ولقد 
حمذر الرسمول )صمى اهلل عليمه وآله وسملم( من االحتمكار يف قوله أحاديمث عديدة )صى 
اهلل عليمه وآلمه وسملم( منهما: ))ال حيتكمر اال خاطمئ(( )119(.امما األممام ))عليمه السمالم( 
فيحمذر مالمك قائمالً : ))واحتمكارا يف املنافمع وحتكما يف البياعمات وذلمك بماب ممرضة 
للعاممة(( )120(.واالحتمكار همو مجمع السملع يف السموق وخزهنما حتى يشمتد الطلب عليها 
فيصبمح التاجمر متحكما يف األسمعار، فممن واجمب الموايل هنا منمع االحتكار ملما حيدثه من 
أرضار يف االقتصماد وقمد بن الرسمول )صى اهلل عليه وآله وسملم( عقوبمة املحتكر يف قوله 
)صمى اهلل عليمه وآله وسملم( : ))مممن احتكممر الطعمام أربعن ليلمة فقد برئ ممن اهلل وبرئ 
اهلل منمه(( )121(  ففمي همذا احلديمث تصويمر لعظممة االثمم المذي يتحملمه التاجمر املحتكمر 
فعظممة جرممه توصلمه اىل تمرئ اهلل سمبحانه وتعماىل   منه، فاذا يرتجى االنسمان ممن الدنيا 
واالخمره اذا مما طمرد من رمحة اهلل سمبحانه وتعاىل؟ وقد عد األمام ))عليه السمالم ( وجود 
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االحتمكار يف السموق عيمب عمى الموالة بصمورة عاممة النمه حيمدث بسمبب تقصرهمم يف 
مهامهمم ومسمؤلياهتم داخل السموق فيقمول االمام ))عليه السمالم( ملالمك : ))وعيب عى 
الموالة، فأمنمع االحتمكار فمأن رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( منمع منمه(( )122(.
وممن بطمأ بمه عملمه مل يرع به نسمبه( : يريمد آخرة عمله المذي  فرط به يف احلسمنات املعلية 
للدرجمات عمن اللحماق بمنازل املتقمن واإلبرار، وعن دخمول اجلنة يف أول زممرة مل ترفعه 
رفعمة نسمبه ومكانتمه يف  الدنيما، وال جمر همذا النقص الذى ثلمم حاله.وخالصمة القول يف 

همذا البحمث املبمارك نقمول، اللهمم احرشنما يف زمرة سميدنا عمي   وأحبابمه.. اللهم آمن 
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اخلامتة والنتائج :

بعمد همذه اجلولمة يف رحماب سمات وصفمات اإلممام عمي  عليه السمالم نسمتطيع  أن 
نلخمص أهمم النتائمج، وهمي : ظهمر لنما ممن دراسمة حياتمه وآثماره،  فهمو مدرسمة المرشع 
واألدب واللغمة لقمد كان ممن العلماء البارزيمن يف الروايمة والدرايمة وعلموم اللغمة  ولمه 
ملكمة لغويمة تأثمر يف املتلقمي، إن  نشمأته األوىل يف بيمت النبموة عاممال أساسميا ورافدا مها  
لبنماء شمخصيته، ليظهمر بعلممه وخلقه وسممته النبموي   ولُيعلِّمم الطالب والسمائلن لقد 

كان عاملمًا وإمامما كبمرًا  ولمه آراٌء متميمزة يف التوجيهمات اإلداريمة والرتبويمة 

 1-  إن األلفماظ والعبمارات واآلراء التفسمرية التمي أطلقهما اإلممام وجدناهما مشمحونة 
ممن  فيمه  اجتمعمت  األممام  وجدنما  والتوجيهمات،  واملواعمظ  احلكمم  ممن  بألموان 

اخلصمال مما تفرقمت يف غمره ممن العلماء

املهممة والفريمدة  الشمخصيات  السمالم  إحمدى  ُتعمدُّ شمخصية اإلممام عمي  عليمه   -2
والفاعلمة عمى املسمتوى البمرشي، وهلما ممن األمهيمة مما يدعمو إىل االعتنماء بكافمة 
اجلوانمب املتعلقمة هبا عى الدوام.من جانب الدراسمات الرشعية املتعلقة بشمخصيته 
تطويمرا  واللغوية.لُيعمدُّ  والنفسمية  والعلميمة  الرتبويمة،  للدراسمات  تسمخرها  أو 

مسمتمرا يف مجيمع جوانمب املعرفمة اإلنسمانية0

3- إن اإلمام عليه السالم  كان موسوعيا يف تدبر آيات  القرآن الكريم يف حكمه ونظامه 
اإلداري أثنماء خالفتمه للمسملمن، متفمردًا يف اسمتنباطاته و فهممه له، وقمد حظاه اهلل 
سمبحانه بعممق يف النظمرة البيانية البالغيمة والداللية  يف القرآن، ممما جيعله مقدما عى 
غمره ممن املرزيمن يف همذا البماب. وكذلمك نجمده ممن جانمب آخمر هيتمم بالتأديمب 
الرتبموي لتصبمح رضورة رشعيمة يف واقعنا املعمارص حتى تتحقق األهمداف الرتبوية 
ويبمدو أن ممن نافلمة القمول، التأكيمد عمى املكانمة الرفيعمة التمي حظي هبما اإلمام عي 
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عليمه السمالم   وثنماء العلماء عليه  رشًقما وغرًبا، ويف اغلب العلموم الرشعية لقد كان 
اإلممام صاحمب روايمة ودرايمة باحلديث النبموي الرشيف وله مسمند يف ذلك  

4- متكنمت الدراسمة ممن حتديمد معاير وضوابمط الصمورة احلقيقية لوالتمه ومنهم مالك 
بمن االشمرت  التمي وقمف عندها األمام، كشمفت الدراسمة عن جهوده يف همذا  امليدان 
وغمره، ممع أنمه مل يكمن مهمه األول، إال أننما وجدنما لمه حضورا.*وممن ذلمك كّلمه 
نسمتطيع القمول إّن األممام  رضب أروع األمثلمة يف االسمتدالل عمى آراءه  ممن النقل 
والعقمل والقيماس. فهمم واسمتنبط اإلممام  يف تكريم اإلسمالم حلقوق الرعيمة،   وهو 
يبمن  احلقموق اإلداريمة و الدينيمة والعلميمة واالجتاعيمة واالقتصاديمة هلمم، وعنايتمه 
هبمذه اجلوانمب إسمهام يف بنماء األرسة وحل مجيع املشماكل املعمارصة واملتعلقة بالفرد 

واملجتمع  

5- وخالصمة القمول أن  ثقافتمه الفكريمة  متتماز بغمزارة املعلوممات، ويعتز بتارخيمه األبناء 
واآلبماء  واألجداد،لقمد كان زوج البتمول  فقيهمًا غماص يف معرفمة حقائمق النفموس 
البرشيمة، ولمه منهجمًا تربويمًا متكاممل، وملمن حتمرى آثماره كلهما جيمده اتصمف عليمه 
السمالم بصفمات الدعماة الربانين املخلصن ؛ ممن الصدق، واإلخمالص، والدعوة 
عمى بصمرة، والصمر، والرمحمة، والعفمو، والعزيممة، والتواضمع، واإلرادة القويمة 
العاليمة، والنظمام والدقمة، والزهمد، والمورع،  العزيممة، واهلممة  التمي تشممل قموة 
واالسمتقامة...ويف هنايمة املطماف يمويص الباحمث أن تمدرس شمخصية اإلممام عليمه 
السمالم ممن غمر الدرس واجلهمة  التي نظرنا فيهما كأن تدرس عنده العلموم البالغية 
وتوجيمه القمراءات القرآنيمة عنمده – وأن خيتمص بتفسمر لآليات التي وقمف عندها.
ألنمه أثمرى املكتبمة العربيمة برتاثمه الفكمري املتنموع واحلممُد هلل أوالً وآخمرا والصمالة 

والسمالم عمى سميدنا حمممد وعمى آلمِه وأصحابمِه أمجعن. 
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اهلوامش

)1( مسلم، صحيح مسام، ج 4،ص 1870.

 )2( احلاكم النيسابوري،املستدرك عى الصحيحن،ج3،ص138.

)3( ابمن سمعد،أبو عبمد اهلل حمممد بمن منيمع )ت230 همممم/845 م(،الطبقمات الكمرى، 
)دار صمادر /بمروت -1985(،ج3، ص9 1؛ الطمري، أبمو جعفمر حمممد بمن جرير 
الفضمل،ط  أبمو  إبراهيمم   : الرسمل وامللوك،حتقيمق  تاريمخ  )ت310 همم/923 م(، 
ابمن عبمد  املعمارف، )القاهمرة 1400همم/1962م(،ج7،ص152؛  4، مطبعمة دار 
ربه،أبمو عممر امحمد بن حمممد األندلمي )ت349 همم/939 م(،العقمد الفريد، حتقيق 
امحمد امن،)القاهمرة،1967م(،ج5،ص57-58 ؛ ابمن األثمر، عمي بمن أيب مكمرم 
حمممد بمن حمممد بمن عبمد الكريمم )ت 630 همم/1232 م(،أسمد الغابمة يف معرفمة 
الصحابة،حتقيمق : حمممد بمن إبراهيمم ألبنما واخمرون، ط2، دار الشمعب،     )ال.م-

ج4،ص91؛  ال.ت(، 

)4( ابمن سمعد، الطبقمات،ج3، ص19 ؛ األصفهاين، أبو نعيم امحمد بن عبد اهلل )ت430 
م،  السمعادة،)ال.  األوليماء وطبقمات األصفياء،ط1،مطبعمة  م(، حليمة  همم/1038 
1935م(،ج3، ص121؛ ابمن األثمر، أسمد الغابمة،ج4، ص917؛ ابمن الموردي، 
زيمن الديمن عممر بمن مظفمر )ت 749همم /1348 م(،تاريمخ ابمن الموردي، ط2، 
)النجمف- 1969م(، ج1، ص155؛ اهليثمي،عمي بن أيب بكر )ت807هم/1404 
م(،جمممع الزوائمد ومنبمع الفوائمد،  دارالريمان للمرتاث ودارالكتماب العريب،)القاهرة 
/بمروت - 1407همم(، ج9،ص100 ؛ العامي،السميد حمسمن عبمد الكريمم  )ت 
)بمروت- للمطبوعمات،  التعمارف  الشميعة،دار  م(،أعيمان  1372همم/3194 

1407همم(،ح1،ص325.  
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م(،التنبيمه  عي)ت346همم/957  بمن  احلسمن  بمن  عمي  احلسمن  أبمو  املسمعودى،   )5(
واألرشاف، حتقيق،يوسمف أسمعد مظفمر، دار االندلمس للطباعمه والنرش،)بمروت 

ص917.  الغابمة،ج4،  أسمد  األثمر،  ابمن  ؛  ص295  -1984م(، 

)6( أبمن أعثم،أبمو حمممد امحد بن اعثم )ت314همم/926 م(  الفتوح، ط1،حتقيق : حممد 
عبمد املنعم،مطبعمة دار املعمارف العثانيمة، )اهلنمد –1975م(،ج2، ص16؛ العامي، 

أعيان الشميعة، ج1، ص324.

)7(

)8( ابمن هشمام، حمممد بمن عبمد امللمك )ت218 همم/833 م(،السمرة النبوية،ط2،حتقيق 
: مصطفمى السمقا، مطبعمة البمايب احللبمي وأوالده،)ال.م –1955م(، ج2،ص250؛ 
ابمن عنبمة، عممدة الطالمب، ص59؛ السميوطي، جمالل الديمن عبد الرمحمن)ت911 
همم/1505 م(، تاريمخ اخللفاء،حتقيمق : حمممد ابمو الفضمل، دار هنضة ممر للطباعة 

والنرش،)القاهمرة- ال.ت(،ص162؛ العاممي، اعيمان الشميعة،ج1،ص 325.

 59 الطالمب،ص  عممدة  عنبمه،  أبمن  النبويمه،ج2،ص250؛  هشام،السمرة  أبمن   )9(
.325 الشميعه،ج1،ص  العامي،أعيمان  ص162؛  اخللفماء،  ؛السميوطي،تاريخ 

)10( ابمن حنبمل، امحمد بمن حنبمل ابمو عبمد اهلل الشميباين )ت241همم /855 م(، فضائمل 
الصحابمة، ط1، حتقيمق : ويص اهلل حمممود عبماس، مؤسسمة الرسماله، )بمروت – 

ص623. 1983(،ج2، 

بمن  اهلل حمممد  عبمد  القريش،أبمو  بمروت، ج2،ص409؛  الطري،تاريمخ، طبعمة   )11(
يوسمف بمن حمممد القمريش، كفايمة الطالمب يف مناقمب عمي ابمن أيب طالب،خمطموط 
حمفموظ يف دار املخطوطمات العراقية حتت الرقم )38،11(، ورقة 28 ؛  ابن كثر،أبو 
الفمداء عماد الدين إسماعيل بن عمر )ت774همم/1372 م(، البداية والنهاية، ط2، 
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حتقيق: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار املعارف،)بروت –1971م(،ج5، ص 7؛ 
ابمن عنبمة، مجمال الديمن بن عي بن احلسمن )ت 828 همم/1424 م(،عممده الطالب 
العامي،أعيمان  ؛  ص59-58  -1988م(،  طالب،ط2،)النجمف  أبمى  انسماب  يف 

الشميعة،ج1،ص323.

)12(  حقموق آل البيمت عليهمم السمالم )ص: 138( األعمالم خلمر الدين المزركي )5/ 
)259

السمبائك 51 واللبماب  )13( واالكليمل 10: 2 ومجهمرة االنسماب 392 - 394 )2( 
3: 88.)3( االصابمة: ت 8343 وهتذيمب 10: 11 والموالة والقضماة 23 - 26 
وسممط المآليل 277 واملؤتلمف واملختلمف 28 واملزربماين 362 والتريمزي 1: 75 
ودائمرة املعمارف االسمالمية 2: 210 واملغمرب يف حمى املغمرب، اجلمزء االول ممن 
القسمم اخلماص بممر 68 واملحمر 233 يف بماب " ممن كان يركب الفرس اجلسمام، 

فتخمط إهبامماه يف االرض " ووفاتمه يف االصابمة: سمنة 38 ه.

)14( الذهمب واالديمان. وسمرة االئمة عليهم السمالم السياسمية واالجتاعية سمرة أمر 
املؤمنمن عي بن أيب طالمب )2/ 11(

)15( دراسات يف هنج البالغة )ص: 59( الثقات للعجي )2/ 259(

)16( دراسمات يف هنمج البالغمة )ص: 156( االمام عي )عليه السمالم( يف آراء اخللفاء- 
الشميخ مهدي فقيه ايماين )ص: 263(

القاهمرة،  االهمرام،  مطبعمة  االسمالم،  صمدر  يف  االدارة  املنعمم،  عبمد  مخيمس،   )17(
 .18 1974،ص

)18(عبمد الرمحمن بمن حممد )ت 808همم /1405 م(، املقدمة، دار احيماء الرتاث العريب، 
)بمروت - ال. ت(، ص302 – 303.
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)19( سورة اجلاثية، آية 18. 

)20( العمي، حمممد مهنما، االدارة يف صمدر االسمالم، ط1، دار السمعودية للنمرش، )ال. 
ص107. همم-1985م(،  م/1405 

)21(العي، االدارة يف صدر االسالم، ص80.

)22( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص48. 

)23( املاوردي،االحمكام السملطانية،ط3،قدم له،عمي ابمو ملحم،منشمورات مكتبمة دار 
اهلالل،)بمروت –19995 م(، ص51 . 

العمريب  الفكمر االداري  الفاضمي، خولمة عيسمى صالمح،  )24( ينظمر تفصيمل ذلمك  : 
االسمالمي عنمد املماوردي ممن خمالل كتابه االحمكام السملطانية  - تقليمد االمارة -، 
بحمث منشمور يف جملمة كليمة الرتبيمة للبنمات، جامعمة  بغمداد، 2002م، ص41 – 45.

)25( سورة ص، اية 26. 

)26( اجلاحظ  رسائل اجلاحظ، ج2، ص300. 

)27( ابمن ايب احلديمد، رشح هنمج البالغمة، طبعمة بمروت، ممج5، ص105 ؛ البحمراين، 
رشح هنمج البالغمة، ج5،  ص169 . 

)28( رسائل اجلاحظ، ج2، ص30.

)29( املماوردي، أبمو احلسمن عمي بمن حمممد بمن حبيمب البمري البغمدادي )ت 450 هم 
/1014 م( االحمكام السملطانية والواليمات الدينية،مطبعمة البمايب احللبي،)القاهمرة 

–1966 م(، ج2، ص112. 

)30( ابن خياط، تاريخ ابن خياط،ج1،ص203

)31( ابن سعد، الطبقات، ج2، ص338 ؛ العامي، اعيان الشيعة، ج1، ص326.
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)32( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص51. 

)33( ينظمر : املماوردي، االحمكام السملطانية، ص4. علمًا ان الرشوط املعتمرة يف الوالية 
تعتممد عمى نموع االممارة، فاالمارة اخلاصة تقر عمن رشوط االممارة العامة )احلرية 
واالسمالم( بمرشط العلمم الن ملمن عممت امارتمه ان حيكمم وليمس ذلمك ملمن خصمت 

امارتمه. ينظمر : املماوردي، االحكام السملطانية، ص33.

)34( اليعقمويب، تاريمخ اليعقمويب، ج 2،ص 194. الطمري، تاريخ، طبعمة القاهرة، ج3، 
ص127  ؛ ابمن ايب احلديمد، رشح هنمج البالغمة، ج16، طبعمة قم، ص156. 

)35( حمممد بمن احلسمن )ت 189 همم / 804 م  (، السمر الكبر، حتقيمق : صالح املنجد، 
مطبعمة مر،   )القاهمرة –1958م(،ج1،  ص61. 

)36( سورة املائدة، آية 44. 

)37(* اذربيجمان : وهمي اقليمم وا سمع وحدهما ممن برذعمة مرشقمًا اىل اذربيجمان مغربمًا 
ويتصمل حدهما ممن جهمة الشمال ببمالد الديلمم واجلبمل والطمرم ممن اشمهر مدائنهما 
تريمز، فتحمت ايمام عممر بمن اخلطماب، وهمي     مجيلمة ومملكمة عظيمة الغالمب عليها 
اهلل  عبمد  بمن  ياقموت  اهلل  عبمد  ابمو  احلمموي،  كثمرة.  قمالع وخمرات  فيهما  اجلبمال 
)ت626همم / 1228 م(، معجمم البلمدان، دار الفكمر، )بمروت – ال. ت(، ج1، 

 129  – ص128 

)38(** االشمعث بمن قيمس : بمن معمد بمن كمرب بمن معاويمة بمن جبلمة بمن عمدي بمن 
ربيعمة، كان اشمعث ا لمرأس ممن كبمار أممراء اخلليفة عي )عليه السمالم( يموم صفن.

ابمن حجمر العسمقالين، االصابمة، ج1، ص66.

)39( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج14، ص33. 

)40( الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرمحن ابو حممد )ت255هم / 868 م(، سمنن الدارمي، 
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ط1، حتقيمق : فمواز امحمد زممريل، خالمد السمبع، دار الكتماب اللبنماين، )بمروت – 
1407همم(،ج2،  ص417. 

)41( سورة البلد، اية 17. 

)42(* عبمد اهلل بمن جحمش : همو حمممد بمن عبمد اهلل بمن جحمش بمن ربماب بن يعممر  بن 
صمرة بمن ممرة بمن كثمر بن غنم بمن داودان بن اسمد بن خزيممة بن مدركمة، وهو ابن 
عممة رسمول اهلل )صمى اهلل عليه وآله وسملم( أميممة بنت عبد املطلمب، وهو من اول 
ممن عقمد لمه اللمواء يف االسمالم، وصاحمب  أول مغنمم قسمم يف االسمالم. ابمن قانع، 

معجمم الصحابمة، ج2، ص108 ؛ االصفهماين، حلية االوليماء، ج1، ص108.

)43( الشيباين، السر الكبر، ج1  ص601 . 

)44( اجلاحمظ، البيمان والتبيمن، ط1، حتقيمق : عبد السمالم هارون، مطبعمة جلنة التأليف 
والنمرش، )القاهمرة – 1948م(،ج2،  ص42 ؛ ابمن ايب احلديمد، رشح هنمج البالغمة، 

طبعمة قمم، ج17، ص3؛ البحمراين، رشح هنج البالغمة، ج5، ص118. 

)45(** اخلريمت : همو سميف بن القاسمم بن حممد كان عى بني ناجيمة يف حروب الردة، 
كان احمد األممراء حينئمذ، كان ممع عمي حتى حكمم احلكممن ففارقه اىل بمالد فارس 
خمالفمًا وأممر بمنمع الصدقمة والنصارى بمنمع اجلزية وارتمد معه الكثر،ثم أرسمل اليه 
معقمل الرياحمي أحمد بنمي يربموع فأوقع هبمم. أبمن أعثم،الفتموح،ج 2،ص78- 79.  

ابن حجر العسمقالين، االصابمة، ج2، ص273.

احلديمد، رشح هنمج  ايب  ابمن  ؛  القاهمرة، ج4، ص612  تاريمخ، طبعمة  الطمري،   )46(
ص47.  قمم،  طبعمة  ج17،  البالغمة، 

)47(*  قرظمة بمن كعمب بمن عمرو بمن كعب بن عمرو بن عائذ بن زيمد مناة بن مالك بن 
ثعلبمة بمن كعمب بمن اخلمزرج بن احلمارث  اخلزرجمي ويكنى ابمو عمرو  حليمف لبني 
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عبمد االشمهل ممن االوس، وهمو اخو عبمد اهلل بن انيس، شمهد ُأحد ومما بعدها،وهو 
أحمد االنصمار العمرشة الذين وجههمم عمر بن اخلطماب اىل الكوفه وابتنمى دار ونزل 
هبما وأفتتحمح المري يف عهمد عممر بمن اخلطماب واله االممام عمي )عليمه السمالم(
البمرة، ممات يف خالفمه االممام عي )عليه السمالم(. ينظمر : أبن سمعد، الطبقات،ج 
6،ص17. الطمري، تاريمخ، طبعمة القاهمرة، ج5، ص11 . ابمن حجمر العسمقالين، 

اإلصابمة، ج5، ص432. 

)48( الطري، تاريخ، طبعة القاهرة، ج4، ص612.

)49( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص30. 

)40( ابو يوسف، اخلراج، ص36 ؛ املاوردي، االحكام السلطانية، ص51. 

)51( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم،ج17،  ص47.

)52(البخاري،صحيمح البخماري، ج5، ص2104. مسملم، صحيمح مسملم، طبعمة دار 
احيماء المرتاث العمريب، ج4، ص2026 ؛ ابمن حبمان البسمتي، ابمو احلاتمم حمممد بمن 
حبمان بمن امحمد التميممي )ت354همم/9965م(، صحيمح ابمن حبمان، ط2، حتقيمق 
1993م(، ج4، ص 321. ؛  الرسمالة، )بمروت–  : شمعيب االرنمؤوط، مؤسسمة 
القرطبمي، ابمو عبمد اهلل حمممد بن امحمد بن ايب بكر بن فمرج )ت671همم /1285 م (، 
تفسمر القرطبمي، ط2، حتقيمق : امحد عبمد العليم الرقوقي، دار الشمعب، )القاهرة – 

1372همم(، ج13، ص27. 

)53( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ص96 – 97. 

)54( املصدر نفسه، طبعة قم،ج17،  ص35.

)55( سورة النساء، اية 148. 

)56( مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2002. 
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)57( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم،ج17،  ص36.

)58( مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص1985 . 

)59( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم،ج17،  ص36. 

)60( سورة احلجرات، اية 6. 

)61( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم،ج17،  ص36.

)62( ابن قتيبة، عيون االخبار، ج4، ص20. 

)63( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم،ج17،  ص97.

)64( سورة الرمحن، اية 60.

)65( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص44.

ميخائيمل  والكتماب، حتقيمق  الموزراء  كتماب  ممن  اجلهشمياري، نصموص ضائعمه   )66(
م(،ص16.  1964– اللبناين،)بمروت  الكتماب  عمواد،دار 

)67( الطري، تاريخ، طبعة بروت، ج2، ص233 – 234.

)68( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص42.

)69( الطري، تاريخ، طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)70(  نفس املصدر، طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)71(  نفس املصدر،طبعة القاهرة،ج4، ص450.

)72( الطمري، تاريمخ، طبعة القاهرة، ج4 ص556 ؛ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، 
طبعمة بروت، مج5،  ص134 

)73(ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،  طبعة بروت مج5،، ص34 ؛ كاشمف الغطاء، 
املسمتدرك عى هنج البالغة، ص106 –107.
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هنمج  رشح  احلديمد،  ايب  ابمن  ؛  ص556  القاهمرة،ج4،  طبعمة  تاريمخ،  الطمري،   )74(
ص34.  بروت،ممج2،   طبعمة  البالغمة، 

)75( سورة االنعام، اية 57. 

)76( البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص232.

)77( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص58.

)78( املصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص58.

)79( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص69.

)80( املصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص69.

)81(* كعمب بمن مالمك : بمن ايب كعمب بمن القمن بمن كعمب بن سمواد بن غنمم بن كعب 
بمن سملمه االنصاري،صحمايب ممن كبمار شمعراء أهمل املدينمة يف اجلاهليمه وكان يف 
االسمالم ممن شمعراء النبمي ) (،مؤاخمي لطلحمه بن عبمد اهلل وهمو أحد الثالثمه الذين 
تاب اهلل عليهم،شمهد أكثر الوقائع وتويف سمنة مخسمن هجريه. ابن قانع، ابو احلسمن 
عبمد الباقمي )ت351همم /962 م(، معجمم الصحابة، ط1، حتقيق : صالح بن سمامل 
املمراين، مكتبمة الغربماء االثريمة، )املدينمة املنمورة – 1418همم(،ج2،  ص374.أبن 

العاد احلنبي،شمذرات الذهمب،ج1،ص56.

)82(** الكمور : مفردهما كمورة وهمي املدينمة والصقع، ومجعها كور. ابن منظور، لسمان 
العمرب، ج5،     ص156.

)83( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2، ص204.

)84( املصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص47.

)85( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعه قم، ج17، ص111. 
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)86( سورة البقرة، اية 178. 

)87( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص113. 

)88( املصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص113. 

)89 البيهيقمي، ابمو بكمر امحمد بمن احلسمن بمن عمي بمن موسمى )ت 458 همم/ 1065 م(
سمنن البيهيقمي الكرى،حتقيمق حممد عبمد القمادر عطا،مكتبمه دار الباز،)مكه املكرمه 

–1994 م(،ج 3،ص 129.

)90(ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج17، ص 90.

)91( املصدر نفسه، طبعة قم، ج17، ص69. 

)92(ابن أبى احلديد، رشح هنج البالغة ، ج5، ص38.

أبمى احلديمد، رشح هنمج  ابمن  القاهمرة، ج4، ص567؛  تاريمخ، طبعمة  الطمري،   )93(
ص106-105. ؛ج5،  البالغمة  هنمج  رشح  ؛  البحمراين  ؛  ص538  ممج4،  البالغمة، 

)ت403همم   احلسمن  بمن  احلسمن  اهلل  عبمد  ايب  احلافمظ  االممام  الشميخ  احلليممي،   )94(
/1012 م(،املنهماج يف شمعب االيمان، ط1، حتقيمق : حلممي حممد فموده، دار الفكر 

ج2،ص479. 1978م(،   – )ال.م  والنمرش،  للطباعمة 

هنمج  رشح  البحمراين،   ؛  ص234  ج5،  البالغمة،  هنمج  رشح  احلديمد،  ايب  ابمن   )95(
ص131. البالغمة،ج3، 

)96( سورة النساء، اية 59.

)97( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، ج5، ص39.

)98( االحكام السلطانية، ص48 - 49.

)99(* احلمارث اهلممداين : احلمارث بمن عبمد اهلل بمن كعمب بمن أسمد بمن نخلة بمن حرث 
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بمن سمبع بمن صعب بمن معاوية اهلمداين وهو احلمارث االعور صاحمب أمر املؤمنن 
ولمه قمول يف الفتيما. ابمن ايب احلديد، رشح هنمج البالغة، طبعة قمم،ج18،  ص42.

)100(ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، طبعة قم، ج18، ص41.

)101(ابمن ايب احلديمد، طبعمة بمروت، ج5، ص226 ؛ البحمراين، رشح هنمج البالغمة، 
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تقديم

لطاملما مثمل االقتصماد أحمد اهم املحمركات االساسمية العتقاد االنسمان وسملوكياته، 
بمل يف احيمان كثمرة مثمل املحمرك الوحيمد، ومل يمأت ذلمك ممن فمراغ بمل جماء ممن امهيمة 
االقتصماد يف حيماة االنسمان ووجموده، وممن همذا املنطلمق سمعى الكثمرون لتحويل هذه 
اجلزئيمة ممن حيماة االنسمان اىل علمم قائم بذاتمه، متحكم بمصائمر البالد والعبماد، وذهب 
بعضهمم يف كل جهمد ال جيماد أجوبمة وحلمول لمكل االشمكاليات واملشماكل واالزممات 
التمي تعماين منهما االقتصاديمات البرشيمة، السميا يف العمر احلديمث، وراحموا يضعمون 
اجتاعمي  وفهمم  بيئمة  ممن  تنطلمق  او  تتأثمر  وكاًل  االخمرى،  تلمو  الواحمدة  الفرضيمات 
وسميايس حممدد، فتكمون انعكاسمًا لواقمع تارخيمي يف املمدة التي ظهمرت فيه بكل مما حيمله 

ممن سمات سياسمية واجتاعيمة وثقافيمة كانمت سمائدة حينمذاك.

وممع كل ذلمك فمإن معظم النظريات التي سمبقت ما عرف »بعمر االنوار«)التنوير 
والسمابع  السمادس عمرش  القرنمن  المذي سمائد يف  العمر  )Enlightenment( وهمو 
عمرش، وحماول فيمه متبنيمه أبعماد الديمن واعتماد العلم والعقمل املجمرد ليحل بديماًل عنه، 
مل تتمكمن ممن طمرح رؤيمة متكاملمة للكيفيمة التي جيمب أن تدار هبما اقتصاديمات البلدان، 
ممع حلماظ تبايمن مواردهما وثرواهتما نوعمًا وكمًا، ويف مقابمل ذلمك بمرزت لدينما عمدد ممن 
الفرضيمات والنظريمات االقتصاديمة التمي اعتممدت عى أسمس دينية ومن بينها اسمالمية 
يف رؤيتهما ونجحمت كثمرًا يف حتقيمق غاياهتما يف املمدد القصمرة التمي طبقمت فيهما، وممن 
تلمك النظريمات وامههما نظريمة االمام عي عليه السمالم، ملفهموم االقتصماد التكامي التي 
طرحهما ورشح اخلطموط العاممة هلما يف عهمده ملالك االشمرت رضموان اهلل تعماىل عليه حن 
واله ممر، وممع أن البعمض اشمار لتلمك املالممح غمر اهنا تبقمى صورة غمر ناطقة وغر 
مفهوممة ألهنما جماءت ضممن سمياق عام ممن التعليمات التمي وجهها املسمؤول االعى يف 
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البمالد لعاملمه، وبغيمة أن نمرز القيممة العلميمة لتلمك الطروحمات والتمي شمكلت نظريمة 
اقتصاديمة متكاملمة، فإننما عمدنما اىل أجمراء نموع من املقارنة بمن تلك المرؤى التي تنطلق 
)Physiocrats(من أسمس دينية وبن نظرية شمهرة جمدًا تعرف بالنظرية الفيزوقراطيمة
واالسمس  المروح  عمن  بعيمد  طبيعمي«   « اقتصماد  بنماء  حاولمت  الطبيعمي(،  )املذهمب 
الدينيمة »، بلحماظ ان تلمك املقارنمة ال تقموم عمى أسماس مقارنمة شمخصية أو فكريمة بن 
االممام عمي عليمه السمالم، واصحماب املدرسمة الفيزوقراطيمة، فمال يوجد منطمق يف ذلك 
الختالفمات دينيمة وقدسمية وعقليمة كثمرة، وانما مقارنمة يف االسمس العلميمة للنظريتن، 

بوصفهما تطبيقمًا آليما ملبمادئ اقتصاديمة بحتة.

ولتسمهيل تتبمع املقصمد حاولنما مما اسمتطعنا لذلمك سمبياًل عمرض املوضموع بالغمة 
مبسمطة جمدًا بعيدة عمن املصطلحات واملفاهيم االقتصادية صعبمة الفهم، بل عاجلنا تلك 
املفاهيمم بالغمة تارخييمة مبسمطة، وعرضنما البحمث بعمدة حماور ممن بينها التعمرض ملفهوم 
اصطمالح عمر االنموار، ثمم التعمرف عمى جمذور املدرسمة الطبيعيمة » الفيزوقراطيمة«، 
وممن بعمد ذلمك قمنما بتحديمد بعمض مبمادئ تلمك النظريمة وعرضهما عمى رؤيما أممر 
املؤمنمن عليمه السمالم يف عهمد ملالمك االشمرت رضموان هلل تعماىل عليمه ليتضمح لنما ممدى 
الفمرق بمن الرؤيتمن، وأخرنما ادرجنما بعمض القناعمات التمي تولمدت لدينما ممن تلمك 

املقارنمة يف قائممة ممن االسمتنتاجات.
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أوال : الداللة االصطالحية ملفهوم عصر األنوار

مفهموم  لظهمور  االوىل  البدايمات  عمرش  والسمابع  عمرش  السمادس  القرنمن  شمكل 
مصطلمح األنموار أو التنويمر )Enlightenment()1(، يف أوربما، المذي جماء تعبرًا نزعة 
فكريمة جديمدة قدممت العقمل والعلمم عمى التأويمالت واملتبنيمات الدينيمة، وتضمن هذا 
الفكمر نزعمة ماديمة واضحمة بعد إقصماء الالهوت، واعتماد العلم والعقل مصدرًا رئيسمًا 
للتأويمل والفهمم بعيمدًا عمن البعمد املاورائمي بمفهوممه الدينمي، وليمس العلممي، المذي 
غالبمًا مما يظهمر مرتبطمًا بالبعمد امليثولوجمي،  وبلمغ همذا التيمار الفكمري ذروتمه يف القمرن 
الثاممن عمرش عمى يمد جمموعمة ممن املثقفمن، الذيمن دعموا رصاحمة للتممرد عمى املفاهيمم 
القديممة واعتماد العقمل أساسمًا يف كل يشء واحاللمه حممل الديمن يف كثمر ممن مفاصمل 
احليماة، حتمى أطلمق عى همذا العر »عمر العقمل« )The age of reason(، أو دين 
العقالنيمة)2(، وان مل يكمن ذلمك العمر همو التنويمر بحمد ذاتمه فمان التنويمر وبدون شمك 

أحمد نتاجاتمه الفكريمة)3(.

مل يقتمر مفهموم التنويمر عمى نممط دون أخمر يف أوربما، بمل أمتمد ليعمر عمن حالمة 
فكريمة عاممة شمملت كل القطاعمات املعرفية فيها، ووجد البعمض ان ذروته احلقيقية متتد 
بمن عاممي  )1685 و1815(، وهمي املمدة التمي ركمز فيهما فالسمفته واتباعمه عمى اعادة 
صياغمة املفاهيمم الدينيمة الكنسمية، بمل وحماربمة سمطوهتا عمى العقمل البمرشي، ووصمل 
احلمد ان انتمج همذا الفكمر التنويمري فلسمفة جديدة تقموم يف غالب االحيان عمى ما عرف 
بمن مفكريمه "معماداة االكلروسمية "  التمي حتولمت عنمد بعضهمم أساسما لعمر االنوار، 
وممن أشمهر العبمارات التمي ُأطلقمت آنمذاك، ووصفمت عر األنموار وموقفه ممن الدين 
 Émile Édouard Charles(أو قمل الكنيسمة، مما قالمه األديمب الفرنمي إميمل زول
Antoine Zola()1840-1904(:  »إن احلضمارة لمن تصمل إىل كاهلما حتمى يسمقط 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 60

آخمر حجمر ممن آخمر كنيسمة عى آخمر قسميس«)4(. 

العلماء  كل  ان  عمى  عاممًا  انطباعمًا  يعطمي  قمد  املفهموم  ذلمك  ان  ممن  الرغمم  وعمى 
يوممذاك حتمى التنويريمن منهمم كانموا ضمد الديمن، غمر ان ذلمك ليمس صحيمح فالكثمر 
منهمم انحماز للديمن، السميا علماء القمرن السمابع عمرش، لكنهمم ركمزوا عمى ما اسمموه، 
قوانمن  توظيمف  عمر  اهلل  وجمود  عمى  يرهنموا  ان  حاولموا  حمن  الطبيعمي«،  »الديمن 
الطبيعمة ونواميسمها العجيبمة التمي توصلموا اليهما يف نطماق العلموم الطبيعيمة)5(. فمكان 
ومل  كاثوليكيمًا،  املثمال،  سمبيل  عمى   ،)1642-16564()Galileo Galilei(غاليليمو
يكمن يمرى أي تعمارض بن قناعاتمه العلمية ومعتقده الديني، ومل يقلمل من االمهية العامة 
للكتمب املقدسمة، لكنمه أعتقمد ان الكتمب املقدسمة ال تقمدم بالعمادة اجوبمة علمية رصحية 
لتفسمر وتأويمل الظواهمر الطبيعيمة، الن ذلمك وبحسمب تصموره ليمس ممن اختصاصمه، 
فهمو كتماب روحمي يعممل عمى تنظيمم العالقمة بمن الفمرد وخالقمه، لذلمك يركمز عمى 
اجلنبمة الروحيمة اكثمر ممن تركيمزه عمى اجلنبة املاديمة بمفهومهما العلمي، السميا أن معظم 
احلقائمق العلميمة يصعمب معهما ان تكشمف او تفمر بمفهموم احلمس فقمط دون االعتماد 
عمى وسمائل وطمرق أخمرى، لذلمك رأى اهنما اي العلمم والديمن مصمدران للمعرفمة ال 
يمكمن ان يتقاطعما، ألن اهلل همو صاحمب كتماب التكويمن )الطبيعمة(، وهمو المذي أوحى 
كتماب التدويمن ويف ذلمك يقمول: » إن الطبيعمة همي املصمدر الوحيمد للمعرفمة العلميمة، 
كما يف وسمعها ان تكمون مصمدرًا لبحموث الالهموت وطريقمًا إىل معرفمة اهلل«)6(، وكان 
نيوتمن)Isaac Newton( )1642-1727( يعتقمد بمأن: »عمامل الكون يمدّل عى وجود 
خالمق قمادر مطلمق. وهمو أال تمدل آيمات الطبيعمة وآثارهما عمى وجمود كائمن غمر ممادي 

يتمتمع باحليماة واحلكممة؟«)7(.
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خالهلما  ممن  يمكمن  اداة  عمن  عبمارة  العلموم  ان  للقمول  بعضهمم  ذهمب  حمن  يف   
االسمتدالل عمى قمدرة اهلل تعماىل وبدائمع خلقمه، وللتدليمل عى ذلمك التصمور نقتبس هنا 
احمد  بويمل)Robert William Boyle( )1627-1691( وهمو  مما ذكمره روبمرت 
العلماء املرموقمن االيرلنديمن إذ يقمول:« إن العلمم رسمالة دينيمة تتمثل باكتشماف أرسار 

اخللمق البديمع المذي أوجمده اهلل«)8(.

ومهما يكمن ممن أممر، فمإن مصطلمح التنويمر راح يتخلمص تدرجييًا ممن اهلالمة الدينية 
املسميحية لكمي يمدل عمى عمر بمأرسه همو عمر التحمرر العقمي والفكمري يف القمرن 
الثاممن عمرش. وعندئمذ راح يتخذ شمكل املرشوع الفكري بما فيه االقتصمادي الذي يريد 
ختليمص البرشيمة األوروبيمة وغمر األوروبيمة، ممن ظلمات العصمور الوسمطى وهيمنمة 
رجمال الكنيسمة، بالطبمع فمإن املمرشوع كان ضمنيًا ال علنيًا، بسمبب خوف الفالسمفة من 

السملطة والكنيسمة املرتبطمة هبا عضويمًا)9(.

ثانيًا: الداللة االصطالحية ملفهوم الفيزوقراطيون ]املذهب الطبيعي 

كان الوضمع االقتصمادي املمرتدي ومما ينتمج عنمه ممن واقمع اجتاعمي متخلمف، ممن 
أهمم العواممل التمي دفعمت علماء ومفكمري عر االنموار ببحث عمن حلمول »علمية«، 
ونظريمات ال تتسمم بالدينيمة حلمل تلك املشماكل، عمى أمل اثبات قمدرة العلم عمى تنظيم 
حيماة االنسمان وحمل مشماكله بعيمدًا عمن الديمن، لذلمك فمأن املتتبمع ألغلمب النظريمات 
االقتصاديمة واالجتاعيمة التمي ظهمرت يف تلمك احلقبمة حاولمت مما اسمتطاعت لذلمك 
سمبياًل أن حتييمد الديمن وكل النظريمات واحللمول التمي يطرحها، وسمعت إلحمالل العلم 

ومناهجمه احلديثمة بمدالً عنه.
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لقمد كانمت أوىل املجماالت التمي حماول فيهما وممن خالهلما فالسمفة عمر االنموار 
احمالل العلمم بديماًل عمن الديمن وليمس مكمماًل لمه، املجمال االقتصمادي، ملما له مكمن أثر 
واضمح وعميمق يف مجيمع سملوك البمرش واعتقاداتمه الفكريمة بما فيهما الدينيمة، ولذلمك 
ظهمرت لدينما جمموعمة ممن املمدراس والنظريمات العلميمة، وممع تعددهما غمر ان أشمهرا 

يف ذلمك الوقمت، مما عمرف باملدرسمة الطبيعيمة »الفيزوقراطيمة«. 

تأسسمت هذه املدرسمة قبل الثورة الفرنسمية، ومتركزت باخلصوص يف فرنسما، وكان 
ديكنماي)De Quesnay( ممن أشمهر مؤسسميها وكان طبيًبما للملمك لويمس اخلاممس 
عمرش، ومشمتغاًل بالزراعمة واألدب واالقتصماد الزراعمي، وقمد كتمب هذا العمامل مقالة يف 
دائمرة املعمارف الفرنسمية يف بماب االقتصماد السميايس، قمال فيهما مجلمة كانت هي أسماس 
مبمدأ الفيزوقراطيمن» إن البمرش حمكوممون بقوانمن وسمنن،« وبذلمك أصبمح مؤسًسما 
ملدرسمة الفيزوقراطيمن فهمو أول ممن قمال: بوجمود قواعد طبيعيمة ينبغي فهمهما والعمل 
بمقتضاهما، وأن جممرد فهمهما يقمي بالعممل عليهما وهبما، وجممموع همذه القوانمن سماه 
همؤالء العلماء، بالنظمام الطبيعمي )Order Naturel(  وجعلموا همذا النظمام علمًا قائمًا 
بذاتمه لمه قواعمد ومبمادئ، فكانموا يقولمون بمأن الفيزوقراطيمة همي علمم النظمام الطبيعمي 
كما نقمول إن اجلغرافيما همي علمم سمطح األرض، وهمم يريمدون بذلمك أن الفيزوقراطية 
ليسمت احلمال الطبيعيمة بذاهتما، التمي كان يدعمو روسمو إىل العمودة إليهما بمدون قيمد أو 
نظمام. وقمد سمامهت حلمًد كبرًا يف تأسميس االقتصماد السميايس، فهي أول مدرسمة حثت 
عمى تدخل السملطة يف الشمؤون االقتصادية، لتمثل بذلك فلسمفة مضمادة ألفكار التجار 
الذيمن يرجمع هلمم الفضمل االول يف وضمع عمليمة االنتماج يف املركمز الرئيمس للتحليمل 

االقتصمادي النظمري واملهنمي)11(.
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ان الفكرة األساسية التي يقوم عليها نظامهم هي : 

1-القانمون الطبيعمي لألشمياء حيمث أن احليماة تسمر بموجمب قوانمن طبيعيمة منطقيمة 
عقالنيمة وخمرة واكتشماف همذا القانمون همو همدف علمم االقتصماد وهمذا القانمون 

يمكمن التعمرف عليمه باالسمتدالل.

2-و ألن همذا النظمام همو خمر نظمام وحيقمق املصلحمة العاممة لذلمك جيمب أن تمرتك لمه 
احلريمة املطلقمة للتحمرك وبذلمك تزدهمر احليماة وإبرازهمم للقانمون بوصفمه عفموي 
خالمد يمكمن االسمتدالل عليمه وبأنمه رضورة حتميمة تقتضيمه الطبيعمة وصلموا إىل:  
اعتبمار امللكيمة الفرديمة حق أسمايس ال بمد منه إلنتاج الثمروة وضان امللكية هو سمند 

النظمام االقتصمادي.

الذيمن  وهمم  الطبيعمي  النظمام  جوهمر  احلريمة  ألن  امللكيمة  بحمق  احلريمة  ربمط   -4
صاغموا مقولمة » دعمه يعممل دعمه يممر“ وهمذه الكلمات التمي عمد أعظمم تمراث 
للفيزيوقراطيمن فمرت بطمرق خمتلفمة يف املراحمل الالحقمة فقمد تمم الربمط بينهما 
وبمن السموق التنافسمية فيما بعد ولكن أبسمط ما تعنيمه هو دع األممور متيش لوحدها 
دون أي تدخمل ممن الدولمة وسميكون كل يشء عى مما يمرام فالفيزيوقراطيون كانوا 
ضمد تدخمل الدولمة إال يف جممال الدفماع الوطنمي والقضماء واملحافظمة عمى القانمون 
الطبيعمي وهمذه الكلمات تدل عى أن هناك سملطة عليا سموف تضممن حتقيق أفضل 

النتائمج دون تدخمل ممن أحمد)12(.
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ثالثًا: النظام االقتصادي بني رؤية االمام علي عليه السالم وبني املدرسة 
الطبيعية.

اأ-االر�ض هي امل�سدر الوحيد للرثوة.
إن النظمام الطبيعمي المذي سمبق ذكمره يف نظمر الفيزوقراطيمة، نظمام غمر شمامل لمكل 
شمؤون احليماة االجتاعيمة، إنما المذي هيمهمم ويلفمت أنظارهمم همو نصيمب األرض يف 
اخلمراج، فمكان الفيزوقراطيمون يمنحمون الزراعمة منزلمة خاصمة تقمارب منزلمة املسمائل 
الروحيمة واكمدوا ان كل القيم نشمأت ممن االرض ومن ثم ينبغمي أن تقع مجيع الرضائب 

عى همذا االسماس االقتصمادي)13(.

املحصمول  إن  قالموا   : اآلتيمة  بالفكمرة  المرأي  همذا  إىل  الفيزوقراطيمون  لقمد وصمل 
اخلالمص همو الفمرق بمن النفقمات التمي يتكلفهما املحصمول وبمن الثمروة التمي تنتمج عن 
االنتفماع باملحصمول، وقمد ظمن الفيزوقراطيمون أن همذا املحصول اخلالمص ال يوجد إال 
نَّماع والعال إنا  يف الزراعمة؛ وبنماًء عمى هذا المرأي كان الفيزوقراطيمون يعتقدون أن الصُّ

همم فريمق جمدب ال خيمرج للنماس شميًئا، وال خيلمق للمجمموع ثمروة جديمدة)14(.

اع، ولكن همذا الربح ليس ممما حيصلونه  رَّ إن الصنماع والتجمار يربحمون أكثمر ممن المزُّ
هم بأعاهلم، إنا يكسبونه، والفضل يف رجوع هذه الثروة إليهم راجع إىل مهة املزارعن، 
بمل الصنماع همم اخلمدم الذيمن يأخمذون أجرهمم بعد ممروره بأيمدي املزارعمن املخِرجن 
األول، ولذلمك طالبموا بنظمام ملكمي يعممل عى اصمالح القطماع الزراعمي يف البالد عر 

حتويل االسمتثارات ممن القطاعين الصناعمي والتجاري اىل قطماع الزراعة)15(.

همذا اخلمالف األسمايس بمن الزراعمة والصناعمة همو النقطة الكمرى التمي دار اجلدل 
عليهما، بمل همو أصمل الفرق بن املبمادئ االقتصاديمة؛ ألن حمصول األرض همو من صنع 
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هلل القمادر عمى أن خيلمق، وحمصول الصنائمع والفنون من صنع البمرش العاجزين. وحقيقة 
األممر أنمه ليمس يف العمامل ما خُيلمق وما ُيفقمد،وكل يشء هو كائمن يف الطبيعة وعائمد إليها. 
ما همو قانمون املزامحمة وبقماء األفضمل، وكما أن هنماك  إن يف احليماة االقتصاديمة قانوًنما عامٍّ
فرًقما بمن نفقمة املحصمول الزراعمي وبمن الثممن المذي ُيبماع بمه، كذلمك يوجمد فمرق بن 
نفقمة املحصمول الصناعمي، وبمن الثممن المذي يبماع بمه، وقمد تكمون صناعمة أربمح ممن 

زراعمة يف همذا البماب والعكمس بالعكس)16(.

ومهما كان ممن أممر همذه الرؤيمة وممدى واقعيتهما بالنسمبة ملتبنيهما فأهنما ال تتفمق ممع 
الرؤيمة االسمالمية ملفهموم الثمروة ومواردهما والتمي كشمف عنهما أممر املنمن عمي بمن ايب 
طالمب عليمه السمالم يف وصيتمه ملالمك االشمرت رضموان هلل تعماىل عليمه، إذ كانمت رؤيتمه 
عليمه السمالم عمى العكمس من ذلمك متامًا، فهو يمرى ان االقتصماد عمليمة تكاملية تكمل 
فيهما كل فئمة دور االخمرى وال يقتر األمر عى االرض او قيمتها بل يشممل القطاعات 
االنتاجيمة األخمرى ولذلمك نمراه يقمول عليمه السمالم : »وال قموام هلمم مجيعما إال بالتجار 
وذوي الصناعمات فيما جيتمعمون عليمه ممن مرافقهمم ويقيمونه ممن أسمواقهم ويكفوهنم 
ممن الرتفمق بأيدهيمم ممما ال يبلغمه رفمق غرهمم«)17(، فمن دون شمك يمرى أممر املؤمنن 
أن الزراعمة ال قموام هلما ممن دون التجمارة والصناعمات وال يقموم همذا المراي بالمرضورة 
عمى اسماس الفصمل والعمزل، وبالتمايل اختفاء قيممة الزراعة بغيماب التجمارة والصناعة، 
كما يمكمن للبعمض ان يفهممه بصمورة خاطئمة، بمل املمراد منمه ان همذه القطاعات تشمكل 
نوعما ممن التكاممل االقتصمادي فربما يزدهمر احداهما لكنه لمن يكمون بالمرضورة ذا قوام 
اذا تمم التعاممل معمه كنتماج جممرد دون بقيمة القطاعمات، ويتضمح ذلمك جليمًا ممن قولمه 
عليمه السمالم » فيما جيتمعمون عليمه ممن مرافقهمم ويقيمونمه ممن أسمواقهم ويكفوهنمم 
ممن الرتفمق بأيدهيمم ممما ال يبلغمه رفمق غرهمم«)18(، اذ يشمر عليمه السمالم ان الزراعمة 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 66

وكل مما ينتمج عنهما ممن منتجمات زراعيمة او حيوانيمة حتتماج فيما حتتماج اليمه ممن معاممل 
ومصانمع ونحومهما لتحويمل تلمك املنتجات اىل سملعة حتويلة أخرى، وبدوهنما تفقد تلك 
املنتجمات يف الغالمب قيمتهما، فلموال الصناعمة مما امكمن تصنيمع وتوفمر االدوات االزمة 
لتحويمل املنتجمات الزراعيمة اىل سملع انتاجية »أخمرى كالزيوت ونحوهما، أضف لذلك 
ان هذيمن القطاعمن مما كان هلما ان يثممرا لوال وجمود االسمواق والتجارة التي تبماع فيها 

منتجمات االرض وتشمرتى، ولموال ذلمك لتلفمت البضائمع والسملع الزراعية.

وهنما مكممن اختمالف الرؤيمة عن االممام عي عليه السمالم فهو مل ينظمر لألرض عى 
اهنما جممرد وسميلة إلنتاج احلبموب او الفواكمه ونحومها والتمي يمكن ان تسمتعمل بمجرد 
خروجهما ممن االرض دون احلاجمة اىل حتويلهما اىل سملع وبضائع اخرى، وهمو ما أمن به 

اتباع املدرسمة الفيزوقراطية.

ب-  دور الفئات االجتماعية يف الن�ساط االقت�سادي.
ولعمل ممن اهمم املبمادئ التمي اختلفمت فيهما رؤيمة أممر املؤمنمن االقتصاديمة عمن 
تلمك التمي تبناهما اصحماب املدرسمة الطبيعمة، همي دور الفئمات والقطاعمات االجتاعية 
يف النشماط االقتصمادي والناتمج القوممي، وممدى قمدرة وأمهيمة كل طبقمة يف ذلمك، ففمي 
الوقمت المذي كانمت املدرسمة الطبيعيمة واملقصمد األسمايس للطبيعيمن أن يصونموا عمن 
طريمق اإلصمالح املجتممع القديمم المذي كان اجلميمع ملتزممن به وأساسمه أسمبقية ومتيز 
الرأسمالية  وتطلعمات  طموحمات  املجتممع  همذا  عمن  يمردوا  وأن  األرايض  أصحماب 
التجاريمة والقموى الصناعيمة الصاعمدة التمي كانمت توصمف بأهنما صعبمة املمراس وغمر 
ناضجمة وفظمة وبذلمك فمان الفكمرة األساسمية التي يقموم عليهما نظامهم همي:  والقانون 
الطبيعمي همو المذي يمرز اخلمالف ممع التجارين فمكل االمتيمازات التمي منحمت للتجار 
ومحايمة املنتجمات والتجمارة الوطنية كلهما تتعارض ممع القانون الطبيعمي وبذلك حتركوا 
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ضمد االمتيمازات التمي كانمت الرأسمالية التجاريمة تتمتمع هبما فالقانمون الطبيعمي أفضمل 
ملصالمح التجمار طويلمة األجمل.

فمأن رؤيمة أممر املؤمنن التي ضمنهما يف عهده لعامله عى مر مالك االشمرت )ريض 
اهلل عنمه(، ختتلمف متاممًا ويتضمح ذلمك من قولمه عليه السمالم » واعلمم ان الرعية طبقات 
ال يصلمح بعضهما اال ببعمض، وال غنمى بعضهما عمن بعض«)19(،وذلمك االممر يعر عن 
فهمم عميمق وفريمد لبنيمة املجتممع وممدى تأثرها وتأثرهما يف النظمام االقتصمادي القائم، 
فعمى عكمس مما ذهمب اليمه الفيزوقراطيمون فمان االممام عي عليمه السمالم أقمر ان النظام 
االقتصمادي يف اي بلمد همو نظمام تكاممي يكممل فيمه نشماط كل فئمة وطبقة الفئمة والطبقة 
االخمرى ليصمل حمد الرتابمط واالعتماد ما يضيف قموة يف النهايمة لوحدة املجتممع وقوله 
عليه السمالم ال يصلح بعضها عن البعض ان اي خلل يف احدها سميرض بمجمل النشاط 
االقتصمادي القائمم، واعتمر عليه السمالم كل العاملن يف الدولة جمزء منها حتى القوات 
املسملحة عدهما جزء من البنيمة االقتصادية للبالد فقال عليه السمالم ومنهم»جنود اهلل«، 
الذيمن سمواهم يف احلديمث والتأثمر ببقيمة الفئمات فقمال عليه السمالم » ومنهمم جنود اهلل 
ومنهما كتماب العاممة واخلاصمة ومنهما قضاة العمدل ومنها عمال اإلنصاف والرفمق ومنها 
أهمل اجلزيمة واخلمراج ممن أهمل الذمة ومسملمة النماس، ومنها التجمار وأهمل الصناعات 
ومنها الطبقة السمفى من ذوي احلاجات واملسمكنة)20(«. واوضح عليه السمالم ان لكل 
فئمة منهمم دور معمن يف النشماط االقتصمادي فقال »وكل قد سممى اهلل له سمهمه ووضع 
عمى حمده وفريضتمه يف كتابمه أو سمنة نبيه)صمى اهلل عليمه وآله( عهمدا منه حمفوظما«)21(، 
فأوضمح عليمه السمالم يف رؤيمة غاية يف الفهمم االقتصادي مدى الرتابط بمن تلك الفئات 
فقمال عليمه السمالم » اجلنمود بمإذن اهلل حصمون الرعيمة وزيمن الموالة وعمز الدين وسمبل 
األممن وليمس تقموم الرعيمة إال هبمم«)22(، فمما الشمك فيمه بغيماب اجليمش والقموات 
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املسملحة لمن يكمون هنماك دولمة او جمتمع ولمن ينعمم العباد باألممن واالمان كي يارسموا 
اعاهلمم ويضاعفموا نتاجهمم وبالتمايل همي عالقمة تبادليمة تكامليمة فوظيفمة اجليمش توفمر 
االجمواء املالئممة للعممل واالنتماج ممما يعنمي ان اجليمش أصحماب ممن ادوات االنتماج 
او مقدماتمه بصمورة او أخمرى، ويف مقابمل ذلمك فمان اجليمش وكما عمر عمن ذلمك أممر 
املؤمنمن ليمس لمه« قموام ممن دون ممن الطبقمات العاملة فقمال عليه السمالم : ثمم ال قوام 
للجنمود إال بما خيمرج اهلل هلمم من اخلمراج الذي يقوون بمه عى جهاد عدوهمم و يعتمدون 
عليمه فيما يصلحهمم ويكمون ممن وراء حاجتهمم«)23(،  ثمم ربمط عليمه السمالم بمن تلك 
الفئتمن وبقيمة اصنماف وطبقمات املجتممع، واوضمح أن العالقمة تكامليمة وجوديمة فقمال 
عليمه السمالم »ثمم ال قموام هلذيمن الصنفمن إال بالصنمف الثالمث ممن القضماء والعمال 
والكتماب ملما حيكممون ممن املعاقمد وجيمعمون ممن املنافمع ويأمتنمون عليمه ممن خمواص 
األممور وعوامهما« )24(، ويمثمل كل اولئمك الطبقمة االداريمة يف املجتمع التمي عدها امر 
املؤمنمن وكأهنما الواسمطة الرابمط بمن اجلميمع غر انمه عليه السمالم ربط كل ذلمك بطبقة 
غايمة يف االمهيمة همي طبقمة التجمار والصنماع فقال عليمه السمالم »وال قوام هلمم مجيعا إال 
بالتجمار وذوي الصناعمات فيما جيتمعمون عليمه ممن مرافقهمم و يقيمونمه ممن أسمواقهم 
و يكفوهنمم ممن الرتفمق بأيدهيمم ممما ال يبلغمه رفمق غرهمم« )25(،  وأكممل عليمه السمالم 
رؤيتمه للمجتممع املتكاممل اقتصاديمًا بان ربط بمن كل الفئات وفئة املحروممن فقال عليه 
السمالم« ثمم الطبقمة السمفى ممن أهل احلاجة و املسمكنة الذيمن حيق رفدهمم ومعونتهم و 

يف اهلل لمكل سمعة و لمكل عمى الموايل حمق بقمدر ما يصلحمه” )26(.



69احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

ج-جباية ال�سرائب اخلراج.
ممما الشمك فيه ان املدرسمة الطبيعة اعترت ان الدولة جيمب ان تفرض رضيبة واحدة 
فقمط، همي رضيبمة االرض، التمي همي لدهيمم الثمروة احلقيقيمة الوحيمدة لألممم، غمر ان 
ذلمك يتنماىف متاممًا ممع النممو االقتصمادي، والعدالمة االجتاعيمة، اذ ال يمكمن -بأيمة حال 
ممن االحموال- حمر الرضيبمة التمي همي ممن املصمادر الرئيسمة لتمويمل الدولمة برضيبة 
واحمدة، تفمرض عمى جمال واحمد من جمماالت العمل واالنتماج، ففي ذلك غيماب للفهم 
االقتصمادي احلقيقمي، ومما يرتتمب عليه من ظلمم اجتاعي وغيماب للعدالمة االجتاعية، 
وهمذا مما ادركمه االممام عمي عليه السمالم حينما عر عمن رؤيتمه االقتصادية وفمق املبادئ 
الرشعيمة االسمالمية، التمي جيب ان تسمود البالد والعبماد، لذلك حن أفتتمح عهده ملالك 
لفظمة اخلمراج عاممة  )27(، فجماءة  » وجبايمة خراجهما«  قمال  االشمرت )ريض اهلل عنمه( 
مطلقمة ومل حيرهما عليهما السمالم بخمراج االرض كما فمع اصحماب املدرسمة الطبيعية، 
وذلمك الن االقتصماد وفمق رؤيتمه عليه السمالم عمليمة إجرائية تكاملية وليسمت ممارسمة 
جزئيمة عمى قطماع دون آخمر، وان الرضائمب ]اخلمراج[ حمن يفمرض جيمب ان يفمرض 
بصمورة عادلمة وبما يتمالءم ممع املصلحمة العليما لالممة، دون ان يقمود حلالمة ممن الظلمم 
االجتاعمي واالسمتنزاف االقتصمادي، ولذلمك اتمم عليمه السمالم نصيحتمه لعامله مالك 
بالقول«التكمن عليهمم سمبعًا ضاريمًا تغتنم آكلهمم« )28(، ويف ذلك داللمة واضحة بمنع 
احلاكمم ممن اعتماد القموة الغتنمام »آكلهمم «التمي همي هنما بالتأكيد لفظمة عاممة تعر عن 
كل مما يملكمه االنسمان بما يف ذلمك سملبه واسمتنزافه عن طريق فمرض الرضائمب اجلائرة 
التمي تنتهمي باسمتنزاف العبماد اقتصاديمًا وظلمهمم اجتاعيمًا، فممن املعمروف تارخييمًا بمل 
وطبيعيمًا، ان سمر احلكام الطغماة واجلبابرة، كانت مليئة بالظلمم االقتصادي واالجتاعي 
المذي كان سمببه كثمرة الرضائمب الفادحمة التمي كانت تفمرض عليهم، والسميا الطبقات 
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الدنيما ممن الشمعب وممن بينهما طبقمة الفالحن التمي كانت اكثمر فئات الشمعوب تعرض 
لالضطهماد الرضيبمي، االممر المذي قادهما يف أحيمان كثمرة للتمرد والثمورة )29(.

وادراكًا منمه عليمه السمالم هلمذه احلقيقة وتلمك النتيجمة املتوقعة عليها، فقمد عارضها 
عليمه السمالم بقموة ونصمح عامله عمى مر برضورة جتنبهما، فقوله عليه السمالم » تغتنم 
آكلهمم«، مفهموم عام يشمتمل عمى الكثر من املضاممن، وال يقتر عى انتمزاع حقوقهم 
بالقموة وبصمورة مبمارشة، بمل يشممل كذلمك سملب جهودهمم عمر وسمائل غمر مبارشة 
كالرضائمب املجحفمة، التي أن وزعت بحسمب رؤيمة الفيزوقراطيون عمى االرض فقط، 

فإهنا سمتولد الظلمم وغياب العدالمة االجتاعية.

وينصمح أممر املؤمنمن عامله بان يقماس فاعلية وقيمة اخلمراج ]الرضائب[ ال بمقدار 
مما جتممع الدولمة ممن أمموال بصمور خمتلفمة، بمل املعيمار احلقيقمي لقيممة تلمك الرضائمب 
بمان تكمون صاحلمة ومطمورة للمجتممع واالممة، وقمال يف ذلمك »وتفقمد أممر اخلمراج بما 
يصلمح أهلمه فمان يف إصالحمه وصالحهمم صالحما ملمن سمواهم وال صمالح ملن سمواهم 
إال هبمم الن النماس كلهمم عيمال عى اخلمراج و أهله«.  وربط عليه السمالم بن قيمة تلك 
الرضائمب وممدى افمادة مجيمع طبقات الشمعب منهما، الن اجلميمع له فيها نصيمب، وليس 
كما تدعموا اليمه بعمض النظريمات االقتصاديمة ومنهما املدرسمة الطبيعمة يف أن الرضائمب 

جيمب ان توجمه اىل دعمم القطماع الزراعمي فقط.

وعمزز عليمه السمالم تلمك الرؤيمة بنصيحتمه للحاكم بمان ال جيعل مجمع الرضائب مهه 
االكمر فمان ذلمك خطما اقتصمادي كبمر بل عليمه ان يربط بمن قيمتهما وقيمة مما يمكن أن 
حتقمق ممن عمارة للبمالد ولذلك قال عليه السمالم » وليكمن نظرك يف عمارة األرض ابلغ 
ممن نظمرك يف اسمتجالب اخلمراج الن ذلمك ال يمدرك إال بالعمارة وممن طلمب اخلمراج 
بغمر عمارة اخمرب البمالد واهلمك العبماد ومل يسمتقم أممره إال قليمال« )30(،ثمم طالمب 
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عليمه السمالم احلاكمم أن يقمدم تقديمم اخلدممات لالممة عمى مجمع الرضائمب منهمم فقمال 
عليمه السمالم »فمان شمكوا ثقال أو علمة أو انقطماع رشب أو بالة أو أحالمة ارض اغتمرها 
غمرق أو أجحمف هبما عطمش خففمت عنهمم بما ترجمو ان يصلمح بمه أمرهمم وال يثقلمن 
عليمك يشء خففمت بمه املئونة عنهمم فانه ذخر يعمودون به عليك يف عمارة بالدك وتزين 
واليتمك )31(، وممما الشمك فيمه ان ربمط االممام عليمه السمالم بن حجمم الرضائمب والية 
انفاقهما ممن اجمل ان ال يتحمول همم احلاكمم اىل جعمل مجمع املمال همو الغايمة كما يدعي يف 
ذلمك اصحماب املدرسمة الفيزوقراطيمة، الذين فضلموا الزراعة عى غرها بنماء عى فكرة 
ان ناتمج االرض ناتمج خالمص ال يكفمل رؤوس اموال كا يف حماالت التجارة والصناعة 

وغرمها.

عمادل  باسمتيفاء  احلاكمم  يطالمب  فلمم  ذلمك  ممن  ابعمد  املؤمنمن  أممر  ذهمب  بمل 
فخاطمب  وصفحمه  عفموه  ممن  يعطهمم  ان  طالبمه  بمل  فحسمب،  ]اخلمراج[،  للرضائمب 
عاملمه مالمك )ريض اهلل عنمه( قائماًل »فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك مثمل المذي حتمب 
وتمرىض ان يعطيمك هلل ممن عفموه وصفحمه« )32(، وليمس العفمو والصفمح هنما جتماوز 
عمن سملوك خاطمئ فقمط، بمل العفمو باملعنمى االعمم واالشممل، وممن ذلمك مسماحمتهم 
والعفمو عنهمم يف بعمض االلتزاممات االقتصادية جتاه احلاكم والسملطة، كإلغماء او تأجيل 
بعمض االلتزاممات املاليمة وممن بينهما الرضائمب عممن ال يتمكمن ممن دفعهما، بما ال يرض 
باملصلحمة العاممة للمسملمن، السميا أيمام القحمط واجلفماف، فمان ذلمك ممن مستحسمن 
االممور، وحتمى يعظمم عليه السمالم ذلك الفعمل يف نفس احلاكمم، فانه عليه السمالم ذكر 
احلاكمم ان يعطمي النماس مما حيمب ان ينالمه همو ممن اهلل تعماىل، لذلمك قمال عليمه السمالم 
»مثمل المذي حتمب وتمرىض ان يعطيمك هلل ممن عفموه وصفحمه« )33(، وملعرفتمه عليمه 

السمالم أن هنماك ممن حاشمية السملطان ممن سيسمعى ليكمون عائقمًا بمن الموايل وصفحمه 
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عمن النماس، ومما اكثرهمم، فانمه حمذر احلاكمم قائماًل«  وال تنمدم عمى عفمو« )34(، وبما 
ان المكالم شمامل مطلمق، فممن دون تمردد يمكمن القمول انمه عنمى فيما عنمى، ان ال تنمدم 
عمى عفموك وصفحمك عمن النماس الذي ممن املمكن ان يظهمره لك البعمض ان فيه رضر 
اقتصمادي، وان عليمك ان جتمر النماس عى التزاماهتا حتى لو قاد ذلمك اىل ظلم اقتصادي 
واجتاعمي وعمدم تريمر ذلمك وفمق منطمق حمق بمل، االعتماد عى السملطة واحلكمم فقط 
لذلمك قمال عليمه السمالم »وال تقمل اين مؤممر« )35(، فلمم جيمز عليه السمالم اعتماد صفة 
احلكمم كحمق لفمرض االممور بالقموة عمى طريقة لويمس الرابع عمرش حينا قمال » الدولة 
آنما«، وهمذا عمى العكمس متاممًا ممما طرحمه اصحماب املدرسمة الفيزوقراطية ممن رضورة 
عمدم التغمايض عمن الواجبمات املاليمة للفئمات االقتصاديمة، ومل يقبلموا االسمتثناء اال يف 

القطماع الزراعمي دون سمواه.

وامما قولمه عليمه السمالم » أنصمف اهلل وانصمف النماس ممن نفسمك وممن خاصمة 
اهلمك، وممن لمك فيمه هموى« )36(، فممن املعلموم ان االنصماف الموارد يف كالممه عليمه 
السمالم شمامل وعمام ومطلمق، ومن ذلك عمدم ظلم الناس عمر حماباة االهمل واملعارف، 
يف اي نشماط اجتاعمي او اقتصمادي، ومن ذلمك تفضيلهم يف املكاسمب االقتصادية با ال 
يسمتحقون وعمى حسماب ممن يسمتحقون، ما سميخلق ظلمًا اجتاعيمًا وخسمائر اقتصادية 

هائلة.

ولعمل ممن اهمم االممور املبمادئ التمي تبنهما أممر املؤمنن)عليمه السمالم(، يف رؤيتمه 
الرابمط وحالمة  االقتصاديمة يف عهمده لعاملمه مالمك االشمرت )رضموان اهلل عليمه(، همو 
االجتاعيمة  البنيمة  يف  تأثرهما  وممدى  للحكوممة  االقتصاديمة  السياسمة  بمن  التكاممل 
واسمتقرار املجتمعمات يف البمالد، فقمد أبمرز عليمه السمالم ملالمك أثمر النظمام والسياسمة 
االقتصاديمة عمى تفتيمت طبقات االممة ومتزيق املجتمع نتيجة اسمتيائه من حماالت الظلم 



73احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

االقتصمادي وغيماب العدالمة االجتاعيمة، وبالتايل دفعه للسمر يف طريق التممرد والثورة، 
وذلمك خاطبمه عليمه السمالم قائماًل« وأعلمم انمه ليمس يشء بأدعمى اىل حسمن ظمن وال 
برعيتمه ممن أحسمانه اليهمم، وختفيفمه املؤونمات عليهمم وتمرك اسمتكراهه اياهمم عمى مما 
ليمس لمه قبلهمم ]عندهمم[، فليكمن منمك ذلمك اممر جيمع لمك به حسمن الظمن برعيتك« 
)37(، والنمص أوضمح ممن ان يمرشح فكما اسملفنا فمان التخفيمف عمن النماس وتمرك مما 

ممن  يرهقهمم  اقتصمادي ورضيبمي  لنظمام  اخضاعهمم  ذلمك  بما يف  يتمكنمون حتملمه  ال 
مستحسمنات االممور، وجمزم االممام عليمه السمالم  بمان اتبماع ذلك االسملوب سميجنب 
احلاكمم إرهماق وتعمب احلكم واخلشمية من النماس ومكائدهم با يف ذلك سمعيهم للثورة 
والتممرد وغرمهما، وهمذا التصور يعاكمس متامًا ما ذهمب اليه اصحاب املدرسمة الطبيعية 
الفيزوقراطيمة ممن رضورة تركيمز االمتيمازات عمى اصحماب القطماع الزراعمي اكثمر ممن 
غرهمم بمل وصمل األممر ان مل يسماووا بينهمم وبمن بقيمة القطاعمات االنتاجيمة االخرى، 
ويف ذلمك خطما اقتصمادي واجتاعمي كبمر ممن دون شمك نتيجتمه خلمق حالمة ممن عمدم 

العدالمة االقتصاديمة واالجتاعيمة يف املجتممع.

د- االنفاق على الطبقات الدنيا من املجتمع.
الطبيعيمة  للمدرسمة  االقتصاديمة  الرؤيمة  بمن  االخمرى  االختمالف  مكاممن  وممن 
وبمن الرؤيمة االسمالمية وفمق مما ورد ممن نصائمح لإلممام عمي عليمه السمالم لعاملمه عى 
ممر مالمك االشمرت )ريض اهلل عنمه(، مسمألة التعاممل ممع الطبقمات الدنيما ممن املجتممع 
واالنفماق عليهمم حلاجتهمم اخلاصمة والعاممة، فاملدرسمة الطبيعيمة تنصمح بعمدم رصف 
االمموال عمى الطبقمات الدنيما ان مل تكمن جزء ممن حركة االنتماج الن ذلمك يف تصورهم 
اضعماف لالقتصماد، وان ذلمك المرف اذا ما اضطمرت احلكومة له فعليمه ان تركزه عى 
القطماع الزراعمي دون سمواه ليتمكمن ممن التعايف واالنتماج، اما االمام عي عليه السمالم، 
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فنصمح عاملمه بعكمس ذلمك متامًا وطلب منه شممل كل ممن حيتاج ذلك بغمض النظر عن 
مكانتمه ممن االنتماج فقمال عليه السمالم: »ثم اهلل اهلل يف الطبقة السمفى ممن الذين ال حيلة 
هلمم ممن املسماكن واملحتاجمن و أهمل البؤسمى والزمنى فان يف همذه الطبقمة قانعا ومعرتا 
واحفمظ هلل مما اسمتحفظك ممن حقمه فيهمم واجعمل هلمم قسما من بيمت مالك و قسما من 
غمالت صموايف اإلسمالم يف كل بلمد« )38(، وحديث االممام عليه السمالم اوضح من اي 
تبيمان فهمو عليه السمالم شممل باملعونمات كل من يسمتحقها بغمض النظر عمن مكانته من 
االنتماج او املجتممع مما دام بحاجمة لتلمك املعونمة عمى اعتبمار ان العديمد منهمم قمد يكون 
حمتماج لكنمه ال يظهمر ذلمك قناعمة او كفماف، ولذلمك اممره عليمه السمالم ان خيصص هلم 
ممن بيمت املمال او ممن صموايف املسملمن يف اي بلد من بالد املسملمن ويف ذلمك آلية مهمة 
للغايمة ممن التكافمل االجتاعي الذي بالتأكيد سيسمهم بصورة او بأخمرى يف احلفاظ عى 

توزيمع عمادل لألمموال بمن املسملمن وبذلمك لمن تكمون دولة بيمد قلة ممن الناس.

هـ- التباين يف املعاملة بني العامة واخلا�سة يف امل�سائل املالية.
وممن املسمائل االخمرى التمي اختلفت فيها رؤيمة االمام عي عليه السمالم االقتصادية 
ممع أصحماب املدرسمة الفيزوقراطيمة همي مسمألة السمعي إلرضماء اخلاصمة عى حسماب 
العامة السميا يف املسمائل املالية واالقتصادية وتقديمهم عى غرهم من دون اسمتحقاق، 
واوضمح ان يف ذلمك خمراب البمالد واالقتصماد ولذلمك قمال عليمه السمالم » ان سمقوط 
العاممة جيحمف برضا اخلاصة، وان سمخط اخلاصمة يغتفر مع رىض العاممة« )39(، وذلك 
متاممًا عكمس ما طالمب به الفيزوقراطيون أصحاب املدرسمة الطبيعية الذي طالبوا بتقديم 
اخلاصمة عمى العاممة، وأوضمح عليه السمالم أن توافمق اخلاصة ممع احلاكم قائمم مادامت 
مصاحلهمم قائممة معمه، ورسعمة انقالهبم عليمه يف حالة معارضتمه لتلك املصالح، واشمار 
لذلمك قائماًل« ليمس أحمد ممن الرعيمة أثقمل عمى الموايل مؤونمة يف الرضما، وأقمل معونمة 
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لمه يف البمالء واكمره لألنفماق وأسمال باإلحلماف واقمل شمكر عنمد العطماء، وابطماء عمذرًا 
عمن املنمع واضعمف اجمر عنمد ملمات الدهمر ممن أهمل اخلاصمة، وانا عماد الديمن ومجاع 

املسملمن، والعمدة لألعمداء العاممة ممن االممة فليكن صفوك هلمم وقلبك معهمم« )40( 

وممع كل ذلمك فمان االممام عليمه السمالم، طلمب ممن عاملمه ان ال يتمسمك عمن عناد 
وتكمر  برؤيتمه االقتصاديمة تلمك مهما كان يعتقمد بجدواهما، بمل أوجمب عليمه جمالسمة 
ومناقشمة  العلماء،  مدارسمة  واكثمر  قائماًل«  واالختصماص  الشمأن  ذو  وخمالطمة  العلماء 
احلكماء يف تثبيمت مما صلمح عليمه اممر بمالدك، واقاممة ما اسمتقام بمه الناس قبلمك«، ويف 
ذلمك واهلل العمامل دعموة رصحيمة للحاكمم وممع رضورة متكسمه بالنظرية االسمالمية يف اي 
جممال ممن جمماالت احلكمم بما يف ذلمك املجمال االقتصادي، فمال يوجمد مانع من مدارسمة 
جتمارب االخريمن ومشماورهتم واتبماع مما كان قائمًا ممن سمنن وجتمارب وفق منطمق احلق 
واالفمادة منمه يف تقمدم االممة وصمالح العبماد، وبالتمايل فمان اممر املؤمنمن عليمه السمالم 
ورغمم رسممه لعاملمه مالمك االشمرت اخلطموط العاممة للسياسمة االقتصاديمة التمي وجمب 
عليمه اتباعهما، غمر انمه تمرك لمه املجمال مفتوحًا يف مدارسمة املختصمن واصحاب الشمأن 
النظمام االقتصمادي  واالفمادة ممن جتمارب املمايض ونظرياتمه االقتصاديمة للوصمول اىل 

االشمل.

ز - مفهوم امللكية الفردية.
دافع الفيزوقراطيون عن حق امللكية دفاًعا شمديًدا، وأبَدْوا أدلة اسمتفاد هبا املحافظون 
ممن االقتصاديمن قرًنا كاماًل، وامللكية الشمخصية: هي حق الشمخص يف اسمتغالل ملكاته 
الذهنيمة والعضليمة واحلصمول عمى مقابمل إنتاجمه، أي احلمق يف احلريمة )42(. وبنماًء عمى 
مفهموم احلريمة التمي يكفلها النظمام الطبيعي لألفراد، فمن حق اإلنسمان حسمب الطبيعين 
أن يملمك مما يشماء وخيتمار املهنمة التمي يشماء، باعتبمار أن املصلحمة الذاتيمة ال تتعمارض مع 
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املصلحمة العاممة، السميا وأن مجاعمة من فقهماء االقتصاد السميا يف املدرسمة االملانية ذهبوا 
للقمول ان امللكيمة الفرديمة، تقموم عى القانون الطبيعمي فقد عدو حق امللكيمة اخلاصة، باهنا 
ممن حقموق الشمخص الطبيعية التي تثبت لإلنسمان بمجمرد مولده، وال تسملب منه، وعى 
اسماس ذلمك فمأن حمق املالك يف ملكمه حق مطلق يف ممارسمة سملطاته الثالث، االسمتعال 

واالسمتغالل والتمرف، وال جيموز التعمرض له واسمتنادًا لذلمك ال جيوز

وممما ال شمك فيمه أن التصمور االقتصمادي ملفهموم امللكيمة المذي يتبنماه أممر املؤمنمن 
انما ينبمع ممن اخلطموط العامة التي رسممها الشمارع املقمدس ملفهموم امللكية الفرديمة، فقد 
حفمظ أممر املنمن عليمه السمالم لألفمراد ملكيتهمم اخلاصمة ومل يصادرهما حلسماب الدولة 
عمى غمرار مما فعلته بعمض االنظممة االقتصاديمة الشممولية كالنظام االشمرتاكي مثماًل، اذ 
عمد اممر املؤمنمن ان ممن اوىل حقموق الفمرد عمى الدولمة ضمان ملكيتمه اخلاصمة وعمدم 
التجماوز عليهما ممن دون وجمه حمق، ولذلمك خاطمب عليمه السمالم عاملمه عمى ممر 
قائماًل: » التكمن عليهمم سمبعًا ضاريمًا تغتنم آكلهمم« )43(،، ويتفق اجلميع عمى ان املعنى 
الموارد لكملمة مآكلهمم معنمى عمام شمامل بدليمل قوله عليمه السمالم تغتنم وغالمب الظن 
ان االغتنمام غالبمًا مما يقمع عمى البضائمع والسملع واملمتلمكات املاديمة وليمس عمى ممواد 
بسميطة كاألكل والمرشب وغرمهما،  لكمن بمرشط ان ال تكمون تلمك امللكيمة فيهما رضر 
عمام عمى مصلحمة البمالد والعبماد، وكأنه عليه السمالم يف هذا املفهوم سمار عمى قاعدة » 

ال رضر وال رضار« )44(.

ح-املوقف من ال�سناعة والتجارة وبقية القطاعات االنتاجية.
القطاعمات  وبقيمة  والتجمارة  الصناعمة  قطاعمات  السمالم  عليمه  املؤمنمن  أممر  أوىل 
أمهيمة خاصمة إليانمه باهنما اجلمزء االهم املحمرك لالقتصاد، ورفمض عليه السمالم التقليل 
ممن امهيمة بمل عدهما عماد االقتصماد، فقمال عليه السمالم » ثمم اسمتوص بالتجمار وذوي 
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الصناعمات وأوص هبمم خمرا« )45(، ومعنمى ذلمك ان عمى الدولمة تقديمم التسمهيالت 
املطلوبمة لتسمهيل عملهما ممن منافمع عامة وخدممات، ويف ذلمك غايات ومصالمح كثرة، 
فان االهتام بالتجار ومنحهم مميزات خاصة ال عى حسماب البقية يسممح هلم بالشمعور 
باألممان واالطمئنمان عمى رؤوس امواهلمم فيعممدون لتعزيمز انتاجهمم، كما ان فيه هدف 
اخر اذ ان التوصية بأصحاب الصناعات يسممح هلا بالديمومة والبقاء، السميا يف اوقات 
تعمرض البمالد لنكبمات وازممات اقتصاديمة، قمد تسمهم يف اندثارهما كما حيمدث اليموم اذ 
ان الكثمر ممن الصناعات،التقليديمة عمى االقمل، اندثمرت بفعمل عمدم رعايمة الدولمة هلما 
ومسماعدهتا، واروع مما يف رؤيمة االممام عمي عليه السمالم يف همذا اجلانب انمه مل يفرق بن 
أصحماب رؤوس االمموال والتجمار ومل يعط احدهم ميزات عى حسماب االخر، ليشمعر 
اجلميمع بنموع ممن املنافسمة العادلمة، ولذلمك قمال عليمه السمالم ف بيمان انواعهمم »املقيم 
منهمم واملضطمرب بالمه واملرتفمق ببدنمه فاهنم ممواد املنافع وأسمباب املرافمق وجالهبا من 
املباعمد واملطمارح فيرك وبحرك وسمهلك وجبلك وحيث ال يلتئمم الناس ملواضعها وال 
جيمرتؤون عليهما، فاهنمم سملم ال ختماف بائقتمه وصلمح ال ختشمى غائلتمه، وتفقمد أمورهمم 

بحرضتمك ويف حموايش بمالدك« )46(.

ومنمع االحتمكار يف التجمارة فقمال عليمه السمالم« واعلمم ممع ذلمك ان يف كثمر منهم 
ضيفما فاحشما و شمحا قبيحما واحتمكارا للمنافمع وحتكما يف البياعمات وذلك بماب مرضة 
للعاممة وعيمب عمى الموالة، فامنمع ممن االحتمكار فمان رسمول اهلل)صمى اهلل عليمه وآلمه( 
منمع منمه وليكمن البيع بيعا سممحا بموازين عدل وأسمعار ال جتحمف بالفريقن من البائع 

واملبتماع. فممن قمارف حكمره بعمد هنيك إيماه فنكل بمه وعاقبه ممن غمر إرساف«)47(.
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اخلامتة

اتضمح جليمًا ممما تقمدم أن رؤيمة االممام عمي عليمه السمالم التمي طرحهما عمى صمورة 
افمكار عاممة يف عهمده لعاملمه عمى ممر مالمك االشمرت )ريض اهلل عنمه(، وعمى الرغمم 
ممن اهنما تنبمع من أسمس ومنطلقمات دينية غمر ان الكثمر من تفاصيلهما وآليمات تطبيقها 
انما تعمود اىل فكمر اقتصمادي متكامل،ورؤية شماملة خاصمة باإلمام عليه السمالم بوصفه 
حاكمًا وملمًا بفكمرة االقتصاد، لذلمك نراه يف الكثر ممن تلك النصائمح، ينطلق من فكرة 

رضورة تكييمف تلمك النصائمح ممع احلالمة العاممة لمكل بلد.

النصائمح جماءت بصمورة عاممة وشمملت  او  التعليمات  تلمك  ان  الرغمم ممن  عمى 
االكمر،  احليمز  اخمذ  منهما  االقتصمادي  اجلانمب  ان  الدولمة، غمر  ممن  قطاعمات خمتلفمة 
وذلمك ألدراك االممام عمي عليمه، ان االقتصماد همو املحمرك االسماس ألغلمب فعاليمات 

املجتممع. الفقمرة ممن  للطبقمات  بالنسمبة  وسملوكيات االنسمان، السميا 

أن االختمالف بمن رؤيمة االممام عمي عليمه السمالم االقتصاديمة وأصحماب املدرسمة 
الفيزوقراطيمة، ليمس جممرد اختمالف يف الوسمائل او آليمات فقمط، ويف جممال دون اخمر، بمل 
يمكن القول ان االختالف كي شمامل من حيث االسمس البنيوية التي صاغ عى اساسمها 
اصحماب املذهمب الطبيعمي نظريتهمم، ومن حيث آليمات التطبيق، وذلك ال يعود  لسمبب 
ان اصحاب املدرسمة الطبيعة ينطلقون من اسمس ال دينية واالمام عي عليه السمالم  ينطلق 
ممن اسمس دينيمة يف الغالمب، بمل يعمود اىل طبيعمة فهمم وخلفيمات الرؤيمة االقتصادية لكل 
طمرف دون اخمر، فكما ارشنما فمان البيئمة العامة والظمروف التارخييمة التي مر هبما اصحاب 
املدرسمة الطبيعيمة كانمت سمببًا رئيسمًا يف تبنيهمم هلمذه النظرية، االممر الذي تسمبب يف قر 

النظمر يف الفهمم او التطبيمق لمدى أصحاب املدرسمة الطبيعية.
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ويف الوقمت المذي أظهمر تفضيمل اصحماب املدرسمة الطبيعمة للقطماع الزراعمي، عى 
حسماب بقيمة القطاعمات، قمرًا يف الرؤيمة والفهمم االقتصمادي، أظهمرت رؤيمة االممام 
عمي عليمه السمالم تصمور واضمح وشمامل ملما جيمب ان يكمون عليمه االقتصماد يف أي بلمد 
بغمض النظمر عمن طبيعمة النظريمة االقتصاديمة التمي حتكممه، فرتكيمز اممر املؤمنمن عليمه 
السمالم، عمى مما عرفناهما« باالقتصمادي التكاممي«، مل هيدف فقمط لتحقيق اربماح مالية 
فقمط، بمل اراد عليمه السمالم توظيمف االقتصماد لزيمادة الوحمدة بمن افمراد املجتممع عمن 

طريمق تعزيمز حاجمة احدهمم لآلخر.

ولعمل ممن اهمم مما اثبتمه البحمث قممة االبمداع االقتصمادي لألمام عمي عليه السمالم 
فيما يتعلمق بقضيمة طبيعمة مجمع اخلمراج واليمة رصفمه، وان ال يكمون مجمع اخلمراج اهم من 

رصفه. طريقمة 

وممع كل مما تقمدم فمان الفمرق يف مفهموم امللكيمة بمن الطرفمن، ال يرجمع بالمرضورة 
لتصمور دينمي او غمر دينمي، بمل يعمود لفهمم ذايت ملفهموم امللكيمة وممدى مكانتها بالنسمبة 

للفمرد او املجتممع.
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معايري بناء الدولة
 باال�ستناد اىل عهد االمام علي )عليه ال�سالم( اىل 

مالك اال�سرت

الدكتور ماهر جبار اخلليلي 
ا�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�سر

رئي�ض ق�سم �سمان اجلودة واالداء اجلامعي



هدف البحث

همدف البحمث االسمايس همو تقديمم رؤيمة منهجيمة واضحمة املعمامل واالسمس يف بناء 
دولمة عريمة يف العمراق ممن خمالل االفمادة ممن بعمض املعايمر او املقاييمس العلميمة 
ان  والتمي جيمب  ممن غمره،  الناجمح  املسمؤول  يقماس عليهما  والتمي  الناجعمة  والقيميمة 
يسمر عليهما املتصمدي للمسمؤولية كمر او صغمر منصبمه يف الدولمة لالجتماه نحمو احللمول 

الصحيحمة يف بنماء الدولمة.

بمعنمى اخمر ان املعاير تؤخذ ممن التجارب املطبقة فعليا والناجحمة يف تطوير بلداهنا 
وشمعوهبا، كما اهنما تسمتنبط من تراث احلكماء والفالسمفة واالولياء واالنبيماء واملؤمنن، 
ومما رسمالة االممام عمي ابن ايب طالب عليه السمالم اىل مالك االشمرت اال واحمدة من أهم 
احلكمم يف التاريمخ االنسماين وفيهما ممن االسمس والثوابمت الكثر ومما علينا اال دراسمتها 
واسمتخراج الكنموز منهما والسمر وفقما ملضموهنما ال جعلهما شمعارات وواجهمات براقمة 

بعيمدا عن التطبيمق الفعي والتنفيمذ العمي.  

أهمية البحث

ترز أمهية هذه الدراسمة من خالل احلاجة املاسمة اىل االرتقاء بمسمتوى االداء السيايس 
الغلب االشخاص املتصدين للعمل احلكومي السيا القيادات منهم.   

اضافمة اىل ذلمك هنماك حاجمة  ماسمة اىل دراسمة معايمر بنماء الدولمة عمى ضموء انظممة 
اجلمودة الشماملة واسماليب تطبيقهما واملعوقمات التمي تواجههما ممع مقارنتها بعهمد االمام، 
ممع كيفيمة التخلمص ممن االفمات واالممراض والعمادات السميئة والتمي اصبحمت ثوابمت 
ومتكنمت ممن ذهنيمة وطبيعمة املوظمف يف العمراق الصغمر منهمم والكبمر بحيمث صمارت 

منظوممة متجمذرة ومتشمعبة وراسمخة يف املجتممع. 
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مشكلة الدراسة 

بمجموعهما عمى  انعكسمت  ومتعمددة  كثمرة  ممن مشماكل  العراقيمة  الدولمة  تعماين   
اجلوانمب االخمرى االجتاعيمة واالقتصادية والسياسمية، بل تعدى ذلمك اىل نوعية القادة 
ممن اصغمر مسمؤول يف الوظيفمة اىل راس اهلمرم يف املسمؤولية ممن مديمر ووزيمر ورئيمس 
وزراء ورئيمس اجلمهوريمة والقائمد العمام وغرهما ممن االلقماب الفخممة، واالسموء ممن 
ذلمك همو نوعيمات االسماتيذ يف اجلامعمات واملعلممن واملدرسمن واملرشفمن فاصبمح 

االهنيمار شمبه شمامل يف املنظوممة القيميمة واخللقيمة. 

ممن اجمل ذلمك بمادر الباحث يف همذه الدراسمة اىل دراسمة الواقع السميايس ومباديء 
تشمكيل الدولمة، متخمذا ممن عهمد االممام عمي ملالمك االشمرت وسميلة واداة يف اسمتنباط 
مبماديء ومعاير تسمتحق ان تكون مقياسما مهما جلودة االداء السميايس واالقتصادي من 

اجمل حتسمن جمودة املخرجمات واملنتجات. 

 بنماءا عمى ذلمك يمكمن حتديمد االشمكالية االساسمية التمي سمعى الباحمث اىل االجابمة 
عليهما وطمرح احللمول املناسمبة هلما همي : » مما همي الرؤيمة املنهجيمة العمادة بنماء الدولة يف 
العمراق وفقما ملبماديء ومعايمر عهمد االممام عمي عليمه السمالم اىل مالمك االشمرت، والتمي 
يمكمن ان تكمون مناسمبة للتطبيمق يف الدولمة العراقيمة اجلديمدة ممن اجمل جتماوز املعوقمات 

واملشماكل بافضمل الطمرق واقرهما واقلهما كلفمة ».

ومن خالل هذه االشكالية املركزية تتفرع اسئلة عدة :

1- ما هي مشاكل ومعوقات بناء الدولة يف العراق ؟
2- ما هي املعاير التي جاء هبا عهد االمام يمكنها ان تسهم يف تطوير األداء ؟

3- ماهي الرؤية املنهجية ملواجهة التحديات واعادة بناء الدولة وفقا لتلك املعاير؟
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املقدمة

احلممد هلل رب العاملمن والصمالة والسمالم عمى سميد املرسملن وخاتمم النبيمن حمممد 
الطاهمر االممن وال بيتمه الطيبمن الطاهريمن واصحابمه الغمر املياممن.

ان الغايمة ممن همذه الدراسمة همو تقديم بعض االفكار بشمان املسمار املسمتقبي للدولة 
العراقيمة، وكيمف يمكمن املمي يف حتقيمق اممال وتطلعمات الشمعب العراقمي يف احلريمة 
والعمدل واملسماواة والتعايمش ممن اجمل اسمتقرار البلد اوال ثمم تطويره وحتويلمه اىل دولة 

متحكممة يف قرارهما وراعيمة لشمعبها ثانيما، بخطموات واضحمة وثابتة.

ولتحديمد بعمض االساسميات او املبماديء او املعايمر البمد من دراسمة جتمارب االمم 
الناهضة،ثمم املمي يف اسمتنباط نظام ومعاير من جتاربنا املحلية سمواء كانت اسمالمية او 
عربيمة او عراقيمة، ممن اجمل قيادة دولمة املؤسسمات اىل رحلة طويلة جتاه اهلدف االسممى 

وهمو تاسميس دولة احتاديمة ديمقراطية تعدديمة متقدمة يف مجيمع املجاالت.

رِْض 
َ ْ
 ُتْفِسـُدوا ِف األ

َ
يقمول عمز ممن قائل بسمم اهلل الرمحمن الرحيمم ﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهْم ال

 يَْشـُعُروَن﴾ البقرة 
َّ

ِكن ال
ٰ ُمْفِسـُدوَن َولَ

ْ
ُهْم ُهـُم ال  إِنَّ

َ
ال

َ
ْـُن ُمْصِلُحـوَن * أ

َ
قَالُـوا إِنََّمـا ن

)11-12(، ختموض االيمة الكريممة يف مسمالة االصمالح وممن يكمون مؤهمل لالصالح، 
وهتمدف اىل معرفمة الشمخصيات التمي جيمب ان تكمون مهيئمة للقيمام هبمذا المدور بطريقمة 

ايانيمة وعلمية.

ان عهمد اإلممام عمي ابمن ايب طالمب عليمه السمالم اىل مالمك األشمرت عندمما واّله عى 
ممر يعمد بحمق منهماج عمل متكاممل لمكل وايل او حاكم يرغمب يف حكمم الرعية حكا 

اخالقيما وانسمانيا، اذ تنماول هذا العهمد أدق التفاصيمل يف اإلدارة.
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مالمك االشمرت المذي قال عنه أمر املؤمنن عليه السمالم ))مالك يل كا كنت لرسمول 
اهلل صمى اهلل عليمه وآلمه(( يعد ممن القادة القالئمل الذين يتصفون بصفات نادرة تسمتحق 

االشادة وتسمتحق الدراسة والتمحيص.

 بمن شمخصية احلاكمم ومنهجيمة احلكمم يغموص االممام يف اعماق النفمس البرشيمة، 
ومما عمى الباحثمن اال اجلمري وراء المدرر والسمر احلثيمث نحمو الزوايما اخلفيمة يف تلمك 
الكلمات النورانيمة للخمروج بافضمل طبمق علممي يقمدم باهبمى صمورة حاممال افضمل 

بضاعمة اىل املتلقمي الكريمم.

عمى ضموء همذه احلقائق تمم حتديد عنموان البحث ))معايمر بناء الدولة باالسمتناد اىل 
عهمد االممام عمي )عليمه السمالم( اىل مالمك االشمرت(( والمذي سميكون عمى ثالثمة حماور 
االول سميكون بعنموان الرتاجمع السميايس يف العمراق اسمباب ونتائمج، يف حمن سميناقش 
الثماين املعايمر التمي جماء هبا عهمد االمام والتي من املمكن ان تسمهم يف تطويمر األداء، اما 
املحمور االخر سميخصص للرؤيمة املنهجية احلقمة يف مواجهة التحديمات واعتاد املعاير 

العلويمة يف بنماء الدولة.
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احملور االول
الرتاجع السياسي يف العراق - االسباب والنتائج

قبمل التوسمع يف االسمباب التمي ادت اىل االهنيمار شمبه الكاممل يف املنظوممة االداريمة 
للدولمة العراقيمة اجلديمدة، البمد ممن دراسمة طبيعمة التحديمات التمي تواجه مسمرة البناء 
السميايس يف العمراق ممع دراسمة اولويمات االصمالح السميايس والسمؤال االبمرز المذي 
يقفمز اىل االذهمان: ممن ايمن تبمدأ املسمرة االصالحيمة؟ ثمم سمؤال اخمر ممن هو االنسمان 
او باالحمرى ماهمي صفاتمه ومقوماتمه  المدور الصعمب والكبمر؟  للقيمام هبمذا  املؤهمل 
ومبادئمه؟ وماهمي املؤسسمات التمي ستسمهم يف عمليمة االصالح؟ وهل هذه املؤسسمات 
موجمودة فعمال ولكنهما حتتماج اىل اعادة هيكلمة وتفعيل نشماطها؟ ام البد من اسمتحداث 

مؤسسمات جديمدة مبنيمة عمى اسمس صحيحمة ؟

ويمكمن حتديمد ابمرز التحديمات التمي واجهمت مسمرة بنماء العمليمة السياسمية كما 
تسممى او عمليمة بنماء الدولمة ومؤسسماهتا، منمذ حلظمة والدة العمراق اجلديمد بعمد عمام 

2003م:

اوال : بنماء املجتممع الواحمد الرصمن املتاسمك، املؤممن باملصمر املشمرتك، دون متييمز او 
تعنمر لقوميمة او مذهمب او ديمن او عمرق. 

ثانيـا : ترسميخ مبمدأ املشماركة يف السملطة وهمو االمر المذي افتقدتمه العملية السياسمية يف 
املرحلة السمابقة اذ ارصت اطراف عى مبدأ احلكم باالغلبية متذرعة بالديمقراطية، 
وارصت اطمراف اخمرى عى التمسمك بمدأ التوافق السميايس اسمتنادا عى التقسميم 
العرقمي، وارصت فئمة ثالثمة عمى مبمدأ املعارضمة لمكل مشماريع بنماء الدولمة دون 
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ارشاكهما وبالتايل فشمل املمرشوع برمته. 

ناضمج  بمعنمى خلمق جمتممع  املجتممع،  الديمقراطيمة يف  القيمم  وترسميخ  تعزيمز   : ثالثـا 
وليسمت  املحمي  للطابمع  املناسمبة  الديمقراطيمة  ممن  نوعما  يمارس  ديمقراطيما 
الديمقراطيمة املسمتوردة اجلاهمزة اجلاممدة املغلفمة بقيمم وعمادات غريبمة وغمر مناسمبة. 

رابعـا : االنحمدار القيممي يف املجتممع العراقمي السمباب متعمددة منهما كثمرة احلمروب 
واحلصمار  وارباهبما،  لشمباهبا  العوائمل  ممن  الكثمر  وفقمدان  الطغيمان  واسماليب 
االقتصمادي وضعمف التوعيمة الدينيمة وغرهما من االسمباب، ممما يتطلب اعمادة بناء 
املنظوممة االخالقيمة التمي كان يتمتمع هبما املجتممع العراقمي سمابقا ممن خمالل انشماء 
جمتممع اخالقمي وقيممي وملتمزم، يتالمف ممن مواطنمن هلمم قيم دينيمة ومعنويمة قوية 

ومتشمبع باعمى القيمم االنسمانية واالخالقيمة. 

خامسـا : املعايمر العلميمة يف التعيمن واالختيمار والرتفيمع، اذ ان ممن المرضورة بممكان 
ان يتمم بنماء املجتممع عى اسمس علميمة ومتطمورة، بمعنمى ان يكون املجتممع مبدعا 
ويتطلمع اىل االممام ويف همذا السمياق البمد ممن منهجيمة وخطموات مدروسمة، الن 
مسمتهلك  املجتممع  سميكون  وبالتمايل  والسمكون،  للراحمة  يميمل  العمادي  الفمرد 
يسماهم يف احلضمارة  ان نخلمق جمتمعما جمادا عمليما  لمذا البمد  فقمط  للتكنولوجيما 

املسمتقبلية.  والتكنولوجيمة  العلميمة 

بالعدالمة  تتسمم  منظوممة  انشماء  ممن  البمد  اذ  البلمد  لثمروة  التوزيمع  عدالمة   : سادسـا   
االقتصاديمة، جيمري فيهما توزيع عادل ومتكافئ لثمروة البلد، بمشماركة مجيع الفئات 
واالطيماف يف االنتماج والتوزيمع واالربماح وقبمل ذلمك يف صنمع القمرار االقتصادي 

املناسمب ملصالمح العمراق العليما والعابمر للمصالمح الطائفيمة واحلزبيمة والذاتيمة. 
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سـابعا : اجليمش الوطنمي املوحمد املدافمع عمن البلمد ككل اذ البمد ممن ان تكمون املنظوممة 
االمنيمة والعسمكرية والوطنيمة املشمرتكة حتظمى بثقة مجيمع العراقين وتؤممن بالعراق 
الواحمد القموي العزيز اخلايل من االسمتقواء عمى ابنائه، وليس فصائمل متفرقة قائمة 

عمى اسماس املذاهمب والقوميمات ومدعوممة وممولة من خمارج احلدود.

القموى  فيهما  فشملت  والتمي  تواجمه مسمرة االصمالح  التمي  التحديمات  ابمرز  همذه 
السياسمية بجميمع اصنافهما وركنمت اىل مصاحلهما اخلاصة وبنماء كياهنا السميايس مدعوما 
بامموال الدولمة لضمان بقائهما عمى قيمد احليماة السياسمية يف العمراق الطمول فمرتة ممكنمة.

بالنظمام  مؤمنمة  غمر  السماحة  عمى  املتواجمدة  السياسمية  االحمزاب  مجيمع  ان  ثمم 
الديمقراطمي داخمل احزاهبما فكيمف تسمتطيع تطبيمق االصمالح السميايس عمى البمالد يف 

الداخمي. نظامهما  يف  واملشمورة  الديمقراطيمة  منهمج  غيماب  ظمل 

ويف هذا االطار البد من توصيف السباب فشل بناء الدولة يف املرحلة السابقة :

1- ايمان السياسمين املطلمق باهنمم االفضمل لقيمادة البلمد وان العمليمة السياسمية احلاليمة 
همي االفضمل للعمراق وبديلهما التقسميم او احلمرب والرغبمة الشمديدة يف البقماء عى 

القيادة. دفمة 

2- الرؤيمة السمياية اخلاطئمة وغمر الصحيحمة بشمأن بنماء الدولمة، وقمد يعتقمد البعمض 
انمه ليمس هنماك رؤيمة ولكمن واقمع السملوك واالفعمال تؤكمد ان هنماك جمموعمة ممن 
الثوابمت عنمد السياسمين متثمل وجود رؤية مع غيماب التخطيط واالسمرتاتيجية عى 

املسمتوى القريمب واملتوسمط والبعيمد املمدى.  

3- عدم الساح بتعديل مسار العملية السياسية غر املنضبطة.

4- الترشيعمات اخلاطئمة بمدءا ممن الدسمتور والقوانن الفرعيمة والتعليمات االدارية غر 
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املهنية.

باالسمم  اليمه حتمى ولمو  واملنتممن  السمابق  النظمام  ممن  االنتقمام  القويمة يف  الرغبمة   -5
السملوك  يف  ذلمك  وانعكمس  االخمرى  والترشيعمات  الدسمتور  يف  ذلمك  وتأصيمل 
اليوممي الفمراد السملطة وممن ثمم انتقمل ذلمك السملوك اىل املوظفمن وكادر الدولمة 
الوسمطي والصغمر الهنما اصبحمت وسميلة للصعمود اىل مراتمب اعمى واالسمرتزاق 

ممما تسمبب يف ظلمم الكثمر ممن العوائمل ليمس هلما ذنمب.

6- اعتماد مبمادئ الموالء عمى حسماب الكفماءة واملذهب عى حسماب الوطمن والقومية 
عمى حسماب الوطنيمة واحلزب عمى حسماب العراق.

7- التمرشذم السميايس الواسمع لالحمزاب يف جتمعمات صغمرة ثمم االندمماج يف تكتمل 
طائفمي كبمر قبمل االنتخابمات ثم الراع عمى املصالح واجلماه والسملطة واملال بعد 
االنتخابمات ثمم اسمتخدام مصطلمح االسمتحقاق االنتخمايب كبديمل للمحاصصمة 
الطائفيمة املرفوضمة شمعبيا والثابتمة سياسميا،ويتم توزيع كل الدرجمات الوظيفية من 
اصغرهما اىل اكرهما وفقما هلمذا املبمدأ، وكل ذلمك عمى حسماب البناء وخدممة الناس 
ومصالمح البلمد العليما التمي غابت عمن منظمور اغلب السياسمين وماعمادو يعرفون 

ماهمي فعمال املصالمح العليا.

يف  ننتقمل  لالسمباب،  واملناسمب  الدقيمق  التشمخيص  وبعمد  املنطلقمات  همذه  وممن 
حمورنما الثماين اىل وضمع معايمر مهممة لبنماء الدولمة مسمتقاة ممن فكمر وبالغمة يعسموب 
الديمن وويص رسمول رب العاملمن واممام املتقمن اممر املؤمنمن عمي ابن ايب طالمب عليه 
السمالم، ممن الوثيقمة االكثمر شمهرة واالفضمل بالغمة واالقموى حكممة وهمي رسمالته 
الشمهر واملدعماة بالعهمد املرسمل اىل مالك االشمرت )ريض اهلل عنه( عندمما واله عى مر 
وهمي حتتموي ممن الكنموز والعمر واملبماديء والمدرر مايفموق الوصمف، ولذلمك ليمس 
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هنماك ممن تمراث غنمي باملعرفمة افضمل ممن همذا المرتاث.

وفقما ملما تقمدم يمكمن اخلمروج بجملة ممن املعايمر واملباديء املناسمبة للحكم بشمكل 
عمام وحلكمم العمراق بشمكل خماص ماينطبمق منهما عمى احلالمة العراقيمة، باالسمتناد اىل 
ماذكمر سمابقا يف همذا املحمور، ممن اجل وضمع العمراق ثابتا بقدمن راسمختن عى سمكة 
التنميمة والتطمور، اذ البمد ممن مراجعمة المذات ومواجهمة االخطماء والسملبيات والعودة 
اىل تلمك االسمس واملبمادي التمي نصمت عليهما الترشيعمات السماوية والقيمم االنسمانية 

فضمال عمن تمراث العلماء الصاحلمن واالئممة املعصوممن وعلماء الفكمر االنسمانين.
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احملور الثاني 

معايري من عهد االمام

عندمما نتأممل يف كلمات عهمد االممام نجدهما دقيقة ومفصلمة ومناسمبة لطبيعة احلكم 
واإلدارة، وخصوصية هذه الوصايا للقائد الشمجاع والفارس اهلام مالك األشمرت تشمر 

بشمكل واضمح اىل الرابمط بن منهمج احلكم وشمخصية احلاكم.

املسماواة..  )العدالمة..  فيهما  احلكمم  يف  سياسمية  نظريمة  املؤمنمن  أممر  قنمن  لقمد   
االخمالص بالعممل.... المخ(، لذلمك ُعمّدْت ممن أروع وأعظمم الترشيعمات والتعليات 
والوصايما والعهمود يف التأريمخ البرشي، وقد إسمتقى منها الغمرب والرشق دروس وِعر 

يف الكيفيمة التمي يتموىل فيهما احلاكمم ورشعيتمه وتعاملمه ممع شمعبه واالنسمانية )1(.

حتمدث اإلممام عليه السمالم عن سممو شمخصية مالمك وعظيم شمأنه يف رسمالته التي 
بعثهما ألهمل ممر حينما واله عليهم جماء فيها :

 » أمما بعمد: فقمد بعثمت إليكم عبدًا من عبماد اهلل تعاىل ال ينام أيمام اخلوف، وال ينكل 
عمن األعمداء سماعات المروع، أشمد عمى الكفار من حريمق النمار وهو مالك بمن احلارث 
أخمو مذحمج فاسممعوا لمه وأطيعموا أمره فيما طابق احلق فإنه سميف من سميوف اهلل تعاىل 
ال كليمل الظبمة  وال نمايب الرضيبمة فمإن أمركمم أن تنفمروا فانفمروا، وإن أمركمم أن تقيمموا 
فأقيمموا فإنمه ال يقمدم، وال حيجمم، وال يؤخمر، وال يقمدم إال عمن أممري، وقمد آثرتكم به 

عمى نفمي لنصيحته لكم وشمدة شمكيمته عى عدوكمم« )2(. 

وملما وصمل إىل أممر املؤمنمن وفماة األشمرت جعمل يتلّهمف ويتأّسمف عليمه، ويقمول 
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)ريض اهلل عنمه( : » هلل دّر مالمك، لمو كان ممن جبمٍل لمكان أعظمم أركانمه، ولمو كان ممن 
حجمٍر كان صلمدًا، أمما واهلل ليهمّدّن موتمك، فعمى مثلك فلتبِك البموا كي، ثم قمال : إّنا هلل 
وإّنما إليمه راجعمون، واحلممد هلل رّب العاملمن، إيّن أحتسمبه عنمدك، فإّن موتمه من مصائب 
الدهمر، فرحمم اهلل مالمكًا قمد وىف بعهمده، وقى نحبه، ولقمي ربه، مع أّنا قد وطنّا أنفسمنا 
أن نصمر عمى كل مصيبمٍة بعد مصابنا برسمول اهلل )صى اهلل عليه وآله وسملم(فإهنا أعظم 

املصيبمة « )3( .

بشمكل عمام فمان شمخصية مالمك كان هلما االثمر الكبمر يف طبيعمة الرسمالة او العهمد، 
وجماءت تلمك الوصايما متوالفمة ومتناسمقة ممع مما يملكمه االشمرت ممن مبماديء وقيمم 

وحسمن التدبمر.

يف العهمد الكثمر ممن املبماديء والقيمم تطفموا ممع صاحبها عندمما يمتلكهما وتغوص 
معمه عندمما يفقدهما وبالتمايل البمد ممن الوقوف عمى جمموعة ممن املعاير املسمتخرجة من 
بالغمة االممام يف عهمده لنسمتطيع التمييمز بمن الفاقمد والطمايف اوال وممن ثم بن ممن يريد 

ان حيكمم علويما واخمر يردهما ميكيافيليا. 

املعيار االول / اختيار احلكام  
ممن اولويمات اي حاكمم او وايل همو اختيمار احلاشمية او المكادر الذين يعملمون معه، 
ثمم اختيمار ممن ينموب عنمه يف االماكمن البعيدة، فما هي الصفات والسمات التمي حددها 

االممام لالختيمار الصحيمح ؟؟ وهمو اممر بالمغ االمهية اذ قمال االمام عليه السمالم :

» ثمم اخمرت للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك يف نفسمك مممن ال تضيمق بمه األممور 
وال متحكمه اخلصموم، وال يتمادى يف الذلمة، وال حيمر ممن الفيء إىل احلمق إذا عرفه، وال 
تمرشف نفسمه عمى طممع« )4(، وهنما يسمجل االممام اجلانمب النفمي يف شمخصية الموايل 
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وشمخصية ممن خيتماره ان اليكمون متواضعا لدرجة الذلة، وان اليتسمامح يف احلق اذا بان 
لمه والمتيمل نفسمه الطممع فياخمذ من حقموق النماس وان الخيضمع للضغوط. 

واسمتمر االممام يف ذلمك الوصمف » وال يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه، وأوقفهمم 
يف الشمبهات،وآخذهم باحلجج،وأقلهمم ترمما بمراجعة اخلصم،وأصرهم عى تكشمف 
إغمراء،  يسمتميله  وال  إطمراء،  يزدهيمه  ال  احلكم،مممن  اتضماح  عنمد  األمور،وأرصمهمم 
وأولئمك قليمل«، وهنما يسمجل االممام مواصفمات القايض يف شمخصية الموايل او احلاكم 
بمان يكمون صابمرا وطويمل البمال والنفمس حتى تتكشمف االممور وتتضح الصمورة، وان 
يكمون متفهما بشمكل شمامل وليمس جزئيما بعد اعطمى وقته للفهمم الصحيح، ممع العناية 

واحلجج. باالدلمة 

يكمون انتخماب احلمكام غمر خاضمع للمؤثمرات التقليديمة، وإنما يكمون عمن دراسمة 
جمادة للحاكمم نفسميًا وفكريًا وإدارة ومعرفة بشمؤون احلكمم واإلدارة عى ضوء الرشيعة 

.)5( املقدسة 

هبمذه املواصفمات كيمف يمكمن الختيار احلمكام ان يكون معيمارا للحكمم واالدارة ؟ 
يف واقمع االممر ان االممور تبمدأ ممن هنما اذ ان حسمن االختيار لالشمخاص وحمده معيارا 
للتقييمم وطبيعمة الناس السميا يف العراق تتحدث عن احلاشمية دائا كلما نظفت حكمت 
النماس عمى املسمؤول بالنظافة والعكمس صحيح وبالتايل فمان معيار االختيار همو البداية 

الصحيحة لالصمالح الناجح.

وقبمل االنتقمال اىل املعيمار الثماين البمد ممن االشمارة اىل فقمرة مهممة وردت يف كلممة 
االممام عمن العمال والموالة عند اختيارهمم اذ قال »  ثم أسمبغ عليهمم األرزاق،فإن ذلك 
قموة هلمم عمى اسمتصالح أنفسمهم، وغنمى هلم عن تنماول ما حتمت أيدهيم، وحجمة عليهم 
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إن خالفموا أممرك،أو ثلمموا أمانتمك، ثمم تفقمد أعاهلمم، وابعمث العيون من أهمل الصدق 
والوفماء عليهمم، فمإن تعاهمدك يف المر ألمورهمم حمدوث هلمم عمى اسمتعال األمانمة 

والرفمق بالرعيمة « )6(.

ان االممام يمويص بالراتمب اجليمد الصحماب املسمؤولية الكمرى حتمى اليطمعموا بما 
حتمت ايدهيمم ممن امموال الدولمة ولكمن االكثمر أمهيمة همو وصيتمه بمان يبعمث العيمون من 
أهمل الصمدق والوفماء عليهمم، وليس اجلواسميس اهمل اخلسمة واخليانة وبياعمة الضمر، 
بطريقمة رقابيمة حتفمظ هلمم امانتهمم ومتنمع عنهمم االنمزالق نحمو النفمس االمارة بالسموء. 

املعيار الثاين / االت�سال باالأ�سراف وال�ساحلني
ممن بنمود عهد اإلممام أنه أمر مالمك باالتصال بماألرشاف والصاحلن الذيمن يمثلون 

القيمم الكريمة ليسمتعن هبمم يف إصالح البمالد، وهذا قوله:

» ثمم ألصمق بمذوي املمروءات، وأهمل البيوتمات الصاحلة والسموابق احلسمنة ثم أهل 
النجمدة والشمجاعة والسمخاء والسماحة فإهنمم مجماع من الكرم وشمعب من العمرف، ثم 
تفقمد ممن أمورهمم مما يتفقمد الوالدان ممن ولدمهما، وال يتفاقممن يف نفسمك يشء قويتهم 
بمه، وال حتقمرن لطفمًا تعاهدهتمم بمه وإن قمل، فإنمه داعيمة هلمم إىل بمذل النصيحمة لمك، 
وحسمن الظمن بمك،وال تدع تفقمد لطيف أمورهمم اتكاالً عى جسميمها، فإن لليسمر من 

لطفمك موضعمًا ينتفعمون بمه، وللجسميم موقعًا ال يسمتغنون عنمه« )7(.

يقمول املثمل ان الطيمور عى اشمكاله تقمع، بمعنمى ان املتفامهمن واملنسمجمن بالرؤى 
واالفمكار يتصحابمون ويرتافقمون، وعندمما يكمون احلاكمم مرافقما الشمخاص دليمل عى 
توافقمه اىل حمد كبمر معهمم، وهنما التقييمم وامليمزة بمان همؤالء مرآة للشمخص ان حسمنوا 
البيوتمات  وأهمل  الصاحلمن،  بمرافقمة  يمويص  هنما  واالممام  وهمن،  وهنموا  وان  حسمن 
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الصاحلمة واهمل الغمرة والكمرم والسماحة والسمخاء، ويؤكمد عمى رعايتهمم ممن احلاكمم 
الهنمم ينصحمون ويسماندون ويراعمون.    

ان اإلممام يوجمه بإشماعة الفضيلمة وتوطيمد أركان اإلصمالح االجتاعي بمن الناس، 
وهمذه النقماط املهممة التمي أدىل هبما اإلممام عليه السمالم توجمب التفماف املصلحن حول 

الموالة وتعاوهنمم معهمم فيما يصلح أمر البمالد )8(.

املعيار الثالث / التوا�سع الودود مع القاعدة  
 صفمات احلاكمم او الموايل املعتادة همي االنفة والتكر والتسملط واالعجماب بالنفس 
واكثمر االحيمان يمرى نفسمه دائما عمى حمق، ورايمه افضمل االراء، والجيموز مناقشمته او 
جمادلتمه او االعمرتاض عليمه، ولكمن االممام عمي عليمه السمالم يف همذا املجمال قمد وضمع 

للتواضمع كصفمة مهممة للموايل مميمزات واجيابيمات عديمدة، فقمال :  

» وليكمن آثمر رؤوس جنمدك عنمدك ممن واسماهم – أي سماعد اجلنمد – يف معونتمه، 
وأفضمل عليهمم ممن جدته با يسعهم،ويسمع ممن وراءهم من خلوف أهلهمم حتى يكون 
مههمم مهمًا واحمدًا يف جهماد العمدو، فمإن عطفمك يعطمف قلوهبمم عليمك، وإن أفضل قرة 
عمن الموالة اسمتقامة العمدل يف البمالد وظهمور ممودة الرعيمة، وأنمه التظهمر مودهتمم إال 
بسمالمة صدورهمم وال تصمح نصيحتهمم إال بحيطتهمم عمى والة األمور، وقلة اسمتثقال 
دوهلمم وتمرك اسمتبطاء انقطماع مدهتمم فأفسمح يف آماهلم، وواصل يف حسمن الثنماء عليهم 
وحتديمد مما أبمى ذوو البمالء منهمم فمإن كثمرة الذكر حلسمن أفعاهلم هتمز الشمجاع وحتّرض 

النماكل إن شماء اهلل « )9( .

املقصمود ممن اخلطماب همم اجلنمد ولكمن الواقمع يشممل عمموم القاعمدة االجتاعيمة 
وان كان هنماك خصوصيمة للجنمد، الوصايما تسمهم بشمكل كبمر يف ضبمط ايقماع اجلنمد 
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يف امليمدان، وتعمر سياسمة اإلممام عمن مضمون انسماين كبر مسمتند اىل التعممق يف النفس 
البرشيمة، فدراسمته لنفسمية اجلنمدي وعاداتمه ومشماكله وطبيعمة عالقتمه باملراتمب االعى 
همي يف حمد ذاهتما التفاتمة سمابقة لزماهنما وعاليمة الدقمة والتفصيمل يف الموالء وااللتمزام 

واالنضبماط.

ليمس معيبما والتنزيمل ممن  الفقمر  او  المودود ممن اجلنمدي  التواضمع والتقمرب  ان 
قمدر، او نمزول اىل مسمتوى بسميط ولكنمه دواء سمحري خللمق اجمواء محيممة بمن الرئيس 
واملمرؤوس بمن املديمر واملوظفمن بمن القائد واجلنمود، وهي السمبيل لالنتماج واالنجاز. 

املعيار الرابع / النظر اىل ما�سبق  
التفاتمة نمادرة اخمرى ممن االمام عي عليه السمالم تتعلق بنظرة النماس اىل مبدأ العدل 

عنمد احلاكمم او احلمكام وكيف ان جمرد سمن قانمون قد ينفع ناس ويمرض اخرين، فقال :

 ))ثمم اعلمم يما مالمك أين قمد وجهتك إىل بمالٍد قد جمرت عليها دول قبلمك من عدٍل 
وجمور وأن النماس ينظمرون ممن أممرك يف مثمل مما كنمت تنظمر فيه ممن أمور الموالة قبلك 
ويقولمون فيمك مما كنمت تقمول فيهمم : وإنما يسمتدل عمى الصاحلمن بما جيمري اهلل تعماىل 
عمى ألسمن عبماده، فاملمك همواك، وشمح بنفسمك عما ال حيمل لمك فمإن الشمح بالنفمس 

اإلنصماف منهما فيما أحبمت أوكرهمت(( )10(.

بمعنمى ان االممام يمرى يف طريقمة التعاممل بمن احلاكمم اجلديد وبن من سمبقه مسمالة 
يف غايمة االمهيمة وترتتمب عليهما الكثمر ممن النتائمج يف املرحلمة القادممة، ولذا فهمو يوجه 
بمرضورة ان ختتلمف االجمراءات باجتماه احقماق احلقموق ورد املظمامل ودفمع المرضر عمن 
النماس ثمم يوجمه احلاكمم بضبمط النفمس االممارة بالسموء فيما احبمت وكرهمت والتتجمه 

بالقمرارات حسمب االهواء.
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املعيار اخلام�ض / النظرة االن�سانية 
 ان االممام عمي عليه السمالم بعظمتمه كامام ورقيه كانسمان وبراعتمه كحاكم وحنكته 
كقائمد وصمف طبيعمة الرعيمة بالتعمدد والتنموع عمى عمدة مسمتويات، فكيمف يمكمن ان 

يكمون التعمدد عنمرا اجيابيما ؟ او  كيمف يمكمن توظيفمه اجيابيما ؟  

قمال عليمه السمالم : ))وأشمعر قلبمك الرمحمة للرعيمة، واملحبمة هلمم واللطمف هبم وال 
تكونمن عليهمم سمبعًا ضاريمًا تغتنمم أكلهمم، فإهنمم صنفان : أمما أخ لك يف الديمن أو نظر 
لمك يف اخللمق، يفمرط بينهمم الزلمل، وتعمرض هلمم العلمل، ويؤثمر عمى أيدهيمم يف العممد 
واخلطمأ، فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك، مثمل المذي حتمب أن يعطيمك اهلل تعماىل ممن 
عفموه وصفحمه، فإنمك فوقهمم ووايل األممر عليمك فوقمك، واهلل تعماىل فموق ممن والك، 
وقمد اسمتكفاك أمرهمم وابتمالك هبمم، وال تنصبن نفسمك حلمرب اهلل تعاىل، فإنمه البد لك 

بنقمتمه، وال غنمى بمك عمن عفموه ورمحتمه(( )11( .

احليوان،  وجمتمع  الغابة  افعال  صميم  من  نابع  واضح  مصطلح  الضاري(  )السبع 
ان  يمكن  الوايل وكيف  او  احلاكم  يمتلكها  التي  القوة  اىل مستوى  اشارة واضحة  وهو 
يستخدم تلك القوة ؟ فالوايل عليه أن ال حياسب الناس بقوة بطش عى ما صدر منهم 
من اخطاء وعلل وزلل بسيطة بمعنى ان يتناسب العقاب مع مستوى اخلطأ او اجلرم وان 
يمنح دائا الصفح والعفو عى ان يستمر يف االفراط يف العقوبة، من اجل ان تنعم البالد 
باألمن واالمان، مذكرا بقدرة اهلل فوق اجلميع وان من يظلم الناس فقد اعلن احلرب عى 

اهلل ومابالك بمن حارب اهلل ورسوله فكيف ينجو من عظيم نقمته جل وعال.

واالوضمح يف همذا املجمال ماذكمره االممام ممن وصايما اخمرى للحاكمم تتعلمق بطبيعمة 
تفكمر الموايل بعمد اختماذه القمرارات املهممة او املصريمة فقمال : 
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منها  وجدت  بادرة  إىل  ترعن  وال  بعقوبة،  تبجحن  وال  عفو،  عى  تندمن  ))وال 
للدين،  القلب ومنهكة  إدغال يف  فإن ذلك  فأطاع  امُر   اين مؤمٍرُأ  تقولن:  مندوحة، وال 
وتقرب من الغر، وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أوخميلة، فانظر إىل عظم 
ملك اهلل تعاىل فوقك وقدرته منك عى ماال تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن  إليك 

من طاحك ويكن عنك من غربك، ويفي إليك با عزب عنك من عقلك(( )12(.

يف الواقمع اهنما وصايا نفسمية ومنهجية يف طبيعة تفكر الشمخص املسمؤول بمان ال يندم 
عمى قمرار العفمو والصفمح مهما كانمت نتائجمه سملبية ام اجيابيمة، وان اليفمرط وال يتباهمى 

بقمرار العقوبمة، وان اليمرر افعالمه بانمه يمتلمك االممر وامللك وعمى االخريمن الطاعة.

والعظيمم يف همذه الوصيمة االخمرة انمه ربطهما بصمدأ القلمب عنمد االنسمان ومهلكمة 
الديمن كلمه، ثمم جعمل ذلمك ايذانما بالتقمرب من اخلصموم للديمن او همو اشمارة اىل التقرب 
من الشميطان، حمذرا من هذا الترف ومنذرا بحجم النتائج السملبية وموجها للمسمؤول 
كيفيمة التخلمص ممن همذا التفكر ممن خالل تذكمر النفس بشمكل دائم بقمدرة اهلل وعظيم 
سملطانه عمى املسمؤول وعمى اجلميمع ويف ذلمك تقويا لمرشود العقمل وتعديمال النحرافه.   

املعيار ال�ساد�ض / مواكبة العلماء واحلكماء 
واالدبماء  واحلكماء  العلماء  فئمة  ممع  التواصمل  رضورة  عمى  عهمده  يف  اإلممام  أكمد 
واملفكريمن واهمل المراي للمشماورة يف شمؤون البمالد ومما ينفعهما اقتصاديمًا وسياسميا 

السمالم: عليمه  قمال  واجتاعيما، 

))وأكثمر مدارسمة العلماء، ومناقشمة احلكماء يف تثبيمت مما صلمح عليمه أممر بمالدك 
وإقاممة مما اسمتقام بمه النماس قبلمك(( )13(.
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اممام االممم االخمرى رمموز ونجموم وشمموس  ممرآة االممة وواجهتهما  العلماء  ان 
سمواطع تتباهمى هبمم وترتقى بعلمهم وفكرهم اىل مسمتويات اعمى، وان هتاونت يف ذلك 
فمال خمر والبركمة فيهما، اذ سميكون للجهلمة موقمع السممو، يقمول أرسمطو: )الفمرق بن 
املتعلمم واجلاهمل كالفمرق بمن احلمي وامليمت( ويقمول الفيلسموف ديريك بموك )إذا كنت 
تعتقمد أن التعليمم مكلفمًا، فّجمرب اجلهمل( امما املفكمر الفرني جمان جاك روسمو فيقول 
)النماس الذيمن يعرفمون القليمل يتحدثون كثمرًا، أما الذيمن يعرفون الكثر فمال يتحدثون 
إال قليمال(، اذ أن التعليمم ممن أهمم عنمارص احلياة يف التطمور والرقمي، وال خالف عى أن 
التعليمم مسمؤولية جمتممع بأكملمه تبمدأ ممن االرسة وصموال اىل وجهماء املجتممع ومراجع 

الديمن وطبقمة السياسمين فضمال عمن القضماة واهل القانمون )14(.

املعيار الثامن / توزيع الرثوة 
اخلمراج او ثمروة البمالد او مصمادر عيشمه  فهمو عصمب االقتصماد للدولمة ومصمدر 

قوهتما وتقديمرا حلجمهما دوليما، ولذلمك مل يغمب همذا االممر عمن فكمر االممام فقمال :

))وتفقد أمر اخلراج با يصلح أهله،فإن يف صالحه وصالحهم صالحًا ملن سواهم، 
وال صالح ملن سواهم إال هبم ألن الناس كلهم عيال عى اخلراج وأهله(()15(.

وهمذه االلتفاتمة همي معيمار قموي املضممون واملحتموى بمعنمى انمه مقيماس لنجماح 
تنميمة البمالد او فشملها، اذ ان العنايمة والرعايمة باالشمخاص العاملمن عمى اخلمارج او 
املوظفمن املنموط هبمم مسمؤولية العممل يف املمال العمام همي ممن االولويمات عنمد احلاكمم 
النمه صالحهمم يعنمي صمالح الدولمة والنماس والتنميمة ثمم التطمور وعمدم صالحهمم 
يعنمي دممار وتراجمع واهنيمار للدولمة وللناس، وربط االممام ذلك بعالقمة توليفية غاية يف 
الدقمة، وقمال )ان النماس عيال عى اخلمراج وأهله( بمعنى ان هنماك ارتباط وثيق بن اهل 
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اخلمراج وهمم العاملمن يف بنيمة راس ممال الدولمة، وبن حياة النماس او الشمعب،وبذلك 
قمد اوجمد االممام همذا املعيمار ليكمون بدايمة مهممة الي اصالح. 

مل يكتف االمام هبذا وانا اوجد مصطلح عمران األرض عندما قال : 

))وليكمن نظمرك يف عمارة األرض أبلمغ من نظرك يف اسمتجالب اخلراج ألن ذلك ال 
يمدرك بالعمارة، وممن طلمب اخلراج بغر عمارة أخرب البمالد وأهلك العباد، ومل يسمتقم 

أممره إال قلياًل(( )16(.

وهمذا المكالم فيمه تفصيمالت كثمرة وعميقمة ودقيقمة ولكمن معيمار همذا احلديمث 
واضمح وجمي للحماذق واملؤممن، اذ ان االشمارة االوىل لالممام يف كيفيمة توجيمه النظمر 
اىل موضموع امموال الدولمة وثروهتما وخراجهما ابتمداءًا، بمعنمى ان تكمون هنماك فلسمفة 
واضحمة لكيفيمة ادارة همذه االمموال واهلمدف االسماس ممن واقمع مجعهما يف بيمت املمال 
وبذلمك همو يطمرح سمؤاال مهما : همل ان احلاكمم ينظمر اىل ادارة الدولمة ممن خمالل كمية 
االمموال واخلمراج المذي يتمم مجعمه منهما ؟؟؟ ام انمه ينظمر اىل كيفيمة رصف همذه االموال 
يف عممران االرض وتنميمة البمالد ؟ وهمو مما نصح به احلاكمم بان يكون معياره االسما هو 
عممران االرض وخدممة النماس وبنماء الدولمة وزيمادة المواردات منهما، ثمم حمذر االممام 
ممن ان ممن يطلمب اخلمراج وزيمادة االمموال دون التفكمر يف عمارة االرض فقمد خمرب 

البمالد وأهلمك العبماد.  
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املعيار التا�سع / االن�سباط الوظيفي 
املوظفمن يف جهماز الدولمة همم الفئمة االهمم يف عمليمة بنماء الدولة الهنمم االقرب اىل 
صنمع القمرار وبالتمايل االهتمام بمسمتوى قدراهتمم واخالقهمم وامكانياهتم اممر رضوري 
جمدا، فهمم احللقمة الوسمط بمن احلاكمم واملحكوممن ويتولمون عمليمة نقمل القمرارات 
والنزاهمة  االمانمة  يتطلمب  وهمذا  واملواطنمن  الدولمة  بأممور  واملتعلقمة  واملؤثمرة  املهممة 

والثقافمة وااللتمزام، وهمذا ماقالمه االممام :

))ثمم انظمر يف حمال كتابمك، فمول عمى أممورك خرهم،وأخصمص رسمائلك التمي 
تدخمل فيهما مكائمدك وأرسارك بأمجعهمم لوجمود صالمح األخمالق ممن التبطمره الكرامة 
فيجمزئ هبما عليمك يف  خالف لمك بحرضة مأل، وال تقمر به الغفلة عن إيمراد مكاتبات 
عالمك عليمك وإصمدار جواباهتما عى الصمواب عنك فيا يأخمذ لك،ويعطمي منك، وال 
يضعمف عقمدًا اعتقمده لمك، وال يعجمز عمن إطالق مما عقد عليمك، وال جيهمل مبلغ قدر 

نفسمه يف األممور، فمإن اجلاهمل بقمدر نفسمه يكون بقمدر غره أجهمل(( )17(. 

قمرارات الدولمة او قمرارات احلاكمم منوطمة باملوظفن االقمرب اىل دائرة صنمع القرار 
الضيقمة، وهمؤالء يمتلكمون القمدرة عمى التغيمر والتالعب، ولذلمك البد ممن توفر قدر 
عمايل ممن الصفمات الفاضلمة ممن األمانمة والكفماءة والضبمط وااللتزام،واالممام يؤكمد 
عمى احلاكمم بخيمار القموم وخيمار الصفمات فيهمم لضمان كتمم االرسار وعمدم التغيمر 

والتالعمب واالنتماء اىل اخلصموم.

ويستمر االمام يف توصيف معياره يف االنضباط الوظيفي من خالل طريقة االختيار:  
))ثمم ال يكمون اختيمارك إياهمم عمى فراسمتك واسمتنافتك – أي ثقتمك – وحسمن الظمن 
منمك، فمإن الرجمال يتعرفون لفراسمات الوالة بتصنعهم وحسمن خدمتهمم، وليس وراء 
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ذلمك ممن النصيحمة واألمانمة يشء، ولكمن اخترهمم بما ولموا للصاحلمن قبلمك، فاعمد 
ألحسمنهم كان يف العاممة أثمرًا، وأعرفهمم باألمانمة وجهمًا فمإن ذلمك دليل عمى نصيحتك 
هلل تعماىل، وملمن وليمت أممره، واجعمل لمرأس كل أممر ممن أممورك رأسمًا منهمم ال يقهمره 

كبرهما، يتشمتت عليمه كثرهما ومهما كان يف كتابمك ممن عيمب فتغابيت عنمه ألزمته((.

وهنما قمد اوجمد االممام اليمة اختيمار فيهما معايمر حممددة واليمات مهممة دون االعتماد 
عمى المراي الشمخي والفراسمة الذاتيمة للحاكمم التمي يشموهبا الكثمر ممن العواطمف 
وقمر االفمق، وعمادة ماخيتمار احلاكم عى اليمة املقربمن واالخرين ممن يمؤدون اخلدمات 

الشمخصية واملتملقمن ممن اجمل املناصمب واالمتيمازات.

وأهم معاير االمام يف اختيار املوظفن:

1- ذكر اهلل يف االختيار. 
2-  بان يكون هناك اختبار موثق.

3- وان يكون هناك له سرة حسنة يف خدمته السابقة وتكون موثقة وموثوقة.
4- له نشاط واضح يف خدمة الناس.

5- املراقبة يف االداء.

املعيار العا�سر / حماية امللكية الفردية 
التجمارة والصناعمة يف البلمدان ممن أهمم القطاعمات املسمهمة يف تنمية وتطويمر البالد 
وهلذيمن القطاعمن دورًا مهمًا يف إدارة الشمؤون االقتصاديمة يف البمالد وقمد أوىص اإلممام 

برعايتهمم واالهتمام بشمؤوهنم اذ قال:

منهمم،  املقيمم  خمرًا،  هبمم  وأويص  الصناعمات،  وذوي  بالتجمار  اسمتويص  ))ثمم 
وجالهبما  املرافمق،  وأسمباب  املنافمع،  ممواد  فغنهمم  ببدنمه،  واملرتفمق  بالمه  واملضطمرب 
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النماس  يلتئمم  بمرك وبحمرك، وسمهلك وجبلمك، وحيمث ال  املباعمد واملطمارح يف  ممن 
ملواضعهما، وال جيرتئمون عليهما، فإهنمم شمكم ال ختماف بائقتمه، وصلمح ال ختشمى غائلته، 

.)18( بمالدك((  حموايش  ويف  بحرضتمك،  أمورهمم  وتفقمد 

ان همذا املعيمار يتعلمق بامللكيمة الفرديمة وحمق التملمك المذي نصمت عليمه الكتمب 
السماوية وبالتمايل فمان اهتمام االممام لقطاعمي التجمارة والصناعمة مل يمات من فمراغ وانا 
النممو والتطمور واال  الفرديمة اسماس  الربانيمة، فامللكيمة  النصموص  جماء عمن عممق يف 
اليمكمن للدولمة ان تقمود مجيمع القطاعات مركزيما، ولذلك فقد اوىص االممام بان يكون 
احلاكمم مسماند لعملهمم وليمس موجهما، بمان يكمون مصمدر اصمالح لعقبمات اعاهلمم، 
وان يقموم بتسمهيل االجمراءات وازالمة املعوقمات والتعقيمدات ووضمع مجيمع املنافع التي 

تسمهل اعاهلمم الهنمم سمند وقموة للدولمة 

 املعيار احلادي عشر/ انظمة احلماية االجتماعية 

مايصفمه االممام يف املقطمع االيت همو يف واقعمه نظمام محايمة اجتاعيمة واسمع االفمق، 
فاحلديمث عمن الفقمراء اممر يبمدأ وال ينتهمي، ولكن كيمف نصح االممام الموايل يف التعامل 

ممع همذا امللف :

قمال االممام ))ثمم اهلل اهلل يف الطبقمة السمفى ممن الذيمن الحيلمة هلمم ممن املسماكن 
واملحتاجمن وأهمل البمؤس والزمنمى  فإن يف هذه الطبقمة قانعًا ومعمرتًا، وأحفظ اهلل تعاىل 
مما اسمتحفظك ممن حقمه فيهمم، واجعمل هلمم قسمًا ممن بيمت مالمك وقسمًا ممن غمالت 
صموايف اإلسمالم  يف كل بلد،فمإن لألقمى منهمم مثل المذي لألدنى، وكل قد اسمرتعيت 

حقمه(( )19(.
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همذا احلديمث يمتمد بشمكل واسمع ليشممل كل فئمات املجتممع، اذ ان االممام يطلمب 
رعايمة الفقمراء واملسماكن بمان خيصمص هلمم راتب ممن بيت املمال وارباح من ثمروة البالد 
وان يكمون للبعيمد منهمم مثمل القريب، بمعنمى ان يكون هناك تسماوو يف العطاء، وبذلك 
فمان االممام مل يشمرتط يف ذلمك رعايمة املوظفن فقط وال طالمب بان يراعمى املنتجن فقط 
ومل يطالمب بمان يرعى احلاكم العاملن فقط وانا توسمع اىل فئات الشمعب االخرى وهذا 
اممر واضمح يوافمق ما جاء يف انظممة الرعاية االجتاعيمة املطبقة يف البلمدان املتقدمة، وهو 

بعيمد عن قوانمن وانظمة احلكم االسمالمي. 

ثمم يعمود االممام ليحمذر احلاكم من عمدم تطبيقه همذا النظمام ونتائجه السملبية وامور 
اخمرى فقال :

 ))فمال يشمغلنك عنهمم بطمر، فإنمك ال تعمذر بتضييعمك التافمه الحكاممك الكثمر 
املهمم فمال تشمخص طعممك عنهمم وال تصعمر خمدك هلمم وتفقمد أممور ممن ال يصمل 
ممن  ثقتمك  ففمرغ ألولئمك  الرجمال،  العيمون، وحتقمره   تقتحممه  منهمم مممن ال  إليمك 
أهمل اخلشمية والتواضمع فلرفمع إليمك أمورهمم، ثم اعممل فيهم باألعمذار إىل اهلل يوم 
تلقماه فمإن همؤالء ممن بمن الرعيمة أحموج إىل اإلنصماف ممن غرهمم، وكل فاعمذر إىل 

اهلل تعماىل يف تأديمة حقمه إليمه(( )20(.

يوجمه االممام احلاكمم بان الينشمغل عمن هؤالء ابمدا مها كانمت حجم املسمؤوليات، 
والبمد ممن متابعمة البعيمد عن العيمون ممن ال تسمتطيع ماكنمة االليات احلكوميمة الوصول 
اليهمم فعليمه ان يفمرغ ممن وقتمه هلمؤالء الهنم سمبيله لدخوله اجلنمة واذا ماقمر يف حقهم 
كل  ممن  واالحموج  االوىل  الهنمم  جهنمم  لدخولمه  سمببا  يكونما  اخلدممات  تاديمة  يف  او 

مسمؤولياتك االخمرى.  



107احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

 ومل يكتمف االممام هبمؤالء بمل وسمع دائرهتمم ليشممل لمذوي احلاجمات اخلاصمة وان 
يوفمر هلمم وقتمًا لينظمر يف امورهمم :قمال عليه السمالم : 

))وأجعمل لمذوي احلاجمات منمك قسمًا تفمرغ هلمم فيمه شمخصك، وجتلمس جملسمًا 
عاممًا فتتواضمع فيمه هلل تعماىل الذي خلقمك، وتبعد عنهمم جندك وأعوانك من أحراسمك 
ورشطمك حتمى يكلممك متكلمهمم غمر متعتمع، فمإين سممعت رسمول اهلل صمى اهلل عليه 
وآلمه يقمول يف غمر موطمن: » لمن تقمدس أممة ال يؤخمذ للضعيمف فيهما حقمه ممن القوي 
غمر متعتمع« ثمم احتممل اخلمرق منهمم والعمي ونمح عنهمم الضيمق واإلنصاف يبسمط اهلل 
تعماىل عليمك بذلمك أكنماف رمحتمه، ويوجب لمك ثمواب طاعته، وأعمط ما أعطيمت هنيئًا 

وامنمع يف إمجمال وأعمذار(( )21(.

املعيار الثاني عشر / القيادة املباشرة منضبطة الزمن 

ممن اهمم االممور يف تقويمة االدارة والقيمادة همي التمويل املبمارش لالممور ثمم املتابعة يف 
تطبيمق التوجيهمات وهمذا ماأكمد عليمه االممام وجعله معيمارا مهما لنجماح ادارة احلاكم، 
قمال االممام :))ثمم أممور ممن أممورك البمد لك ممن مبارشهتما، منها إجابمة عالك بما يعيا 
عنمه كتابمك، ومنهما إصمدار حاجمات النماس يموم ورودهما عليمك بما حتمرج بمه صمدور 
أعدائمك، وأممض لمكل يموم عملمه، فإن لكل يموم ما فيه واجعل لنفسمك فيما بينك وبن 
اهلل تعماىل أفضمل تلمك املواقيمت، وأجمزل تلمك األقسمام وإن كانمت كلهما هلل تعماىل إذا 

صلحمت فيهما النية وسملمت منهما الرعيمة(( )22(.

 لقمد وضمع االممام يف همذه الكلمات القصمرة منظومة زمنيمة النجاز االعمال وليس 
فقمط معيمارا للقيمادة املبمارشة واملتابعمة، فقولمه )يموم ورودهما( دليمل عمى عمدم تاخمر 
الريمد بمن املسمؤولن ودوائمر الدولمة الهنما تتعلمق بحقموق النماس واحواهلمم وامواهلمم 
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وحياهتمم والتاخمر قمد يمايت بالمرضر عليهم، ثم يسمتمر ليقمول )وامض لكل يموم عمله( 
بما يعنمي ان خيصمص االعمال عمى االيمام حتمى ال ختتلمط االممور اوال ولرعمة االنجاز 

وعمدم التاجيمل ثانيا. 

املمكمن  ممن  التمي  خمرى  اال  املعايمر  ممن  والكثمر  الكثمر  هنماك  االممر  واقمع  يف 
اسمتخراجها ممن همذا الكنمز االديب والبالغمي الممر املؤمنمن ولكمن اكتف هبمذا املقدار، 
النتقمل اىل املحمور الثالمث املتعلمق بمرضورة االسمتفادة ممن همذه املعاير يف تنضيمج رؤية 

واضحمة نحمو منهجيمة االصمالح يف الدولمة العراقيمة يف املرحلمة القادممة. 
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احملور الثالث
الرؤية املنهجية ملواجهة التحديات

البمد ممن اسماليب علميمة ممنهجمة وسمائرة عمى خطموات ثابتمة ورصينمة ملواجهمة 
التحديمات اوال وممن ثمم املراهنمة والبمدء بعمليمة اصمالح جذريمة مسمنودة ومقوممة ممن 
الشمعب بجميمع فئاتمه واطيافمه ومرجعياته وقياداتمه، ومن يقف امام هذه املسمرة بالضد 
يسمتنتج بانمه غمر خاضع للقمرار الوطنمي ومعرقل لعمليمة االصالح املنشمودة والبد من 

ابعماده عمن دائمرة القمرار واالمجماع الوطنمي املؤمل.

لقمد تمم سمبع حتديمد التحديمات يف املحمور االول ثمم حددنما اثنما عمرش معيمارا يف 
املحمور الثماين نسمتمر يف تشمخيص الواقمع ومواجهمة كل حتمدي باسماليب علمية لغرض 

حتديمد املسمارات الواجمب اتباعهما يف عمليمة االصمالح. 

 الخيتلمف اثنمان ان العمراق منمذ االزل يتمتمع بالتنموع االجتاعي وعاشمت فيمه اقوام 
متعمددة واديمان خمتلفمة وهمذه ليسمت ميزتمه املنفمرد هبما وانما الكثر ممن البلمدان الزالت 
تلمك  تتجماوز  ان  اسمتطاعت  ولكنهما  والقوممي  واالجتاعمي  العرقمي  بالتنموع  تتمتمع 

اجلزيئيمات الصغمرة وتنتقمل اىل بنماء البمالد بشمكل اكثمر قموة وارسع وتمرة.

يف مقولمة مهممة الممر املؤمنمن عمي ابمن ايب طالمب عليمه السمالم ))اليعمرف احلمق 
بالرجمال اعمرف احلمق تعمرف رجالمه(( بمعنمى ان هنماك مقاييمس ومبمادئ ممن الواجب 
اتباعهما لغمرض معرفمة الرجمال الذين يسمرون عمى هذه املبمادئ وليس العكمس، وبناءا 

عمى املفاهيمم اعماله يمكمن تلخيمص أهمم املبمادئ الواجمب اتباعهما يف املرحلمة املقبلة:
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اوال : مبداأ الت�سامح والعفو ابتداءًا :
ِهَ  بِالَِّت   

َّ
إِال ِكتَاِب 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ َاِدلُوا 

ُ
ت َواَل  العزيز  كتابه  يف  وعال  جل  اهلل  يقول 

البناء  املفردة يف  احلبل وإحكامه وتستخدم هذه  فتل  معناه  والم)جدال(    )23( ْحَسُن﴾ 
َ
أ

املحكم وماأشبهُه، ويف النقاِش واحلواِر املحتدم بن فريقن افرادًا او مجاعاٍت حياوُل كُل 
فريٍق ثنَي االخِر عن افكارِه وارائِه ومعتقداتِه باستخداِم قوة املنطق)24(.

 اهللَّ 
ْ
يَن يَْدُعـوَن ِمن ُدوِن اهللِّ فَيَُسـبُّوا ِ

َّ
 ال

ْ
ويقمول العزيمُز القديمر ايضما﴿َواَل تَُسـبُّوا

رِْجُعُهـْم َفيُنَبِّئُُهم   َربِِّهـم مَّ
َ

ـٍة َعَملَُهـْم ُثـمَّ إِل مَّ
ُ
ـٍم َكَذلِـَك َزيَّنَّـا ِلـُلِّ أ

ْ
َعـْدواً بَِغـْرِ ِعل

 َيْعَملُوَن﴾)25(،تناولمت همذه االيمة موضموع التعاممل ممع اخلصمم وفيهما هنٌي 
ْ
بَِمـا َكنُـوا

قموٌي قاطمٌع عمن سمِب آهلِة الكفماِر واملرشكَن وكِل ماُيعبمُد خارَج الذاِت االهليمِة الّن هذا 
سموف يدعوهمم اىل ان يعممدوا باجلهمل والعدوان اىل توجيه السمب اىل ذات اهلل املقدسمة 

ويف ذلمك مسماواة املؤممن بالكافر بالتعاممل )26(.

 ان التسمامح ال يعنمي املسماواة أو التنمازل أو التسماهل بمل التسمامح همو قبمل كل 
شمئ اختماذ موقمف إجيمايب فيمه إقمرار بحمق اآلخريمن يف التمتع بحقموق اإلنسمان وحرياته 
األساسمية املعمرتف هبما عامليما،ال جيوز بمأي حال االحتجاج بالتسمامح لترير املسماس هبذه 
القيمم األساسمية، والتسمامح ممارسمة ينبغمي أن يأخذ هبا األفمراد واجلاعات والمدول )27(.

يف عرنما احلمارض نماذج ممن الشمخصيات الفمذة التمي اسمتطاعت ان تبنمي اوطاهنا 
اثمارت اعجماب العمامل أمجمع، وكانمت انطالقتهمم االوىل  برعمة كبمرة وارادة مذهلمة 
بعمد االضطهماد واحلمروب والظلمم همو مبمدأ التسمامح، ويف مقدمتهمم حمرر اهلنمد املهامتا 
غانمدي اهلنمدويس، السميايُس البمارُز المذي قماوم االسمتبداِد بالعصيماِن املمدين الشمامل 
املسمتند اىل السملم وعدم العنف وأدْت سياسمته يف هناية املطاف إىل اسمتقالِل اهلند )28( .
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 ذكمر الكاتمب الكبمر عبماس حمممود العقماد ان فلسمفة غاندي تنبمع من ايانمه العميق 
بالسمالم واملحبمة وجسمد ذلمك بمبمادئ صاغها يف كلمات خالدة :

-  اذا قابلت االساءة باالساءه فمتى تنتهي االساءه.
- اننما علينما ان نحمارب العمدو بالسمالح المذي خيشماه همو، ال بالسمالح المذي نخشماه 

. نحن
- علينا احرتام الديانات االخرى كاحرتامنا لديننا فالتسامح املجرد ال يكفي )29(.

ثانيا : اختيار احلا�سية
ان اهمم االممور التمي تسمهم بشمكل كبمر يف نجماح الدولمة واجمراءات احلكمم همو 
خاصا)وهمو  معيمارا  سمجلنا  وان  سمبق  وقمد  للمناصمب،  االشمخاص  اختيمار  حسمن 
اخلاممس( )30(  لالممام يتعلمق باجلانمب النفمي يف شمخصية الوايل وشمخصية ممن خيتاره 
ان اليكمون متواضعما لدرجمة الذلمة، وان اليتسمامح يف احلمق وان اليكمون طاعما عندما 
قمال » ثمم اخمرت للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك يف نفسمك مممن ال تضيمق بمه األممور 
وال متحكمه اخلصموم، وال يتمادى يف الذلمة، وال حيمر ممن الفيء إىل احلمق إذا عرفه، وال 

تمرشف نفسمه عمى طممع « )31( .

يف موضمع اخمر ممن هنمج البالغمة قال اممر املؤمنن عمي ابمن ايب طالب عليه السمالم 
: ))علمتمم انمه الينبغمي ان يكون الوايل عى الفمروج والدماء واملغانمم واالحكام وإمامة 
املسملمن، البخيمل فتكمون يف أمواهلمم هنمتمه، وال اجلاهمل فيضلهمم بجهلمه، وال اجلمايف 
فيقطعهمم بجفائمه، وال احلائمف للمدول فيتخمذ قومما دون قموم، وال املرتميش يف احلكمم 

فيذهمب باحلقموق ويقمف هبما دون املقاطمع، وال املعطمل للسمنة فيهلمك االمة((.
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 مما اروعمك ياوريمث االنبيماء، نعمم فالعمراق حيتماج اليموم رجمال هبمذه املواصفمات 
ليمس ممالكا ولكمن منصفما ليمس نبيما ولكمن رحيما ليمس معصومما ولكمن عزيمز النفمس 
وهمذا طلمب ليمس خياليما ابمدا فالعمراق يفيمض بالعلماء والزهماد والكفماءات ولكنهمم 

عزلموا وغيبموا سمهوا او عممدا.

ثالثا : املرونة يف التعامل ال�سيا�سي وعدم االنغالق:
االنظممة الساياسمية احلديثمة تعتممد عمى كفماءة االشمخاص الذيمن يتولمون حقيبمة 
اخلارجيمة الهنمم واجهمة البمالد اممام العامل، فضمال عن اسمهامهم الكبر يف دفمع االخطار 
وكسمب احللفماء واالصدقماء، وهمذا االممر يتطلمب املرونمة والكفماءة واحلذاقمة ورسعمة 
البدهيمة، فضمال عمن النظمرة املتسماوية للبمرش وهمذا مما اكد عليمه اممر املؤمنمن يف مقولته 
الشمهرة ))وال تكونمن عليهمم سمبعًا ضاريمًا تغتنمم أكلهمم، فإهنم صنفان : أمما أخ لك يف 
الديمن أو نظمر لمك يف اخللمق(( وبذلمك فقمد ارسمى االمام همذا املبماديء ليكمون منهجا 

عامما يف سياسمة احلاكم.

قمال حكيمم االدبماء جمران خليل جمران ))مل جييء يسموع ممن وراء الشمفق األزرق 
ليجعمل األمل رممزًا للحيماة، بمل جماء ليجعمل احلياة رممزًا للحمق واحلرية((.

ممن همذه املفاهيمم واملنطلقمات لالوليماء واحلكماء عمى حمد سمواء، يمكننما اختيمار 
إنموذجمًا مهما لسميايس ناجمح اسمتطاع بفكمره الناضمج وتشمخيصه الدقيمق ان يصنمع 
السمالم والتصالمح وممن ثمم التحديمث والتنميمة والتطمور وهمو الدكتمور مهاتمر حمممد 

رئيمس وزراء ماليزيما االسمبق. 

ممن همذه املفاهيمم واملنطلقمات لالوليماء واحلكماء عمى حمد سمواء، يمكننما اختيمار 
إنموذجمًا مهما لسميايس ناجمح اسمتطاع بفكمره الناضمج وتشمخيصه الدقيمق ان يصنمع 
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السمالم والتصالمح وممن ثمم التحديمث والتنميمة والتطمور وهمو الدكتمور مهاتمر حمممد 
رئيمس وزراء ماليزيما االسمبق )32(.

كان اسملوب مهاتمر حمممد ومرونتمه يف التعاممل السميايس واالداري مثمل معاملمة 
رده  ولعمل  جمدا،  مميمزًا  املعارضمة  أو  ائتالفمه  ضممن  الداخلمة  السياسمية  الشمخصيات 
لالنتقمادات التمي وجهمت اليمه يف مراحمل خمتلفمة ممن حكممه تؤكمد بعمد النظمر والثقمة 

ادارة اخلمالف. والقمدرة عمى  بالنفمس 

ثالثا : اال�ستثمار واخل�سخ�سة ا�سا�ض ا�سالح االقت�ساد  
منمذ ثانينيمات القمرن العرشيمن والعمراق يممر بايس بل كموارث اقتصاديمة، من عدم 
التخطيمط اىل اقتصماد احلمروب واملجهمود احلمريب اىل توقمف عمليمة انشماء البنمى التحتيمة 

اىل حصمار التسمعينيات ثمم دممار البمالد مع االحتمالل يف 2003م.

ممن  الكثمر  يتطلمب  احلمر  االقتصماد  اىل  االشمرتاكي  االقتصماد  ممن  االنتقمال  ان 
االجمراءات املهممة ويف مقدمتهما اعمادة صياغمة القوانمن االقتصاديمة بشمكل يتالئمم ممع 
الواقمع اجلديمد، وبالتمايل فمان االمور جرت عكس هذا االجتاه مماتسمبب بمشماكل كثرة.

القطماع اخلماص اهمم حمور من حمماور التنمية يف البالد اذ جيب االعتماد عليه كمحرك 
ابتدائمي لنممو االقتصماد، وبطريقمة علميمة ومسماندة ممن باقمي دول العامل، السميا الدول 

املتقدممة، لضمان نممو اقتصادي مفيمد ومرتبط ممع كارتالت دولية ضامنمة للنجاح. 

للتحديمات وقمد اصابمه  قمادر عمى االسمتجابة  العراقمي متهماوي وغمر  االقتصماد 
الرؤيمة.   وضموح  وعمدم  واالهنيمار  والتباطمؤ  الركمود 

ممن اجمل ذلمك ويف سمبيل االصمالح البمد ان تسمتمر احلكوممة يف تقليمص دورهما 
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يف جممال االنتماج االقتصمادي واالعمال االخمرى، ورضورة اتبماع نظريمة االوز الطائمرة 
التمي تعود صياغاهتما األوىل إىل النصف الثاني مممن ثالثينيمات القمرن املمايض صمماغها 

االقتصادي. النمو  ملراحل  تاريخيا  نموذجا  باعتباره  اكاماتمزو  اليابماين  االقتصمادي 

املرحلة  تحدد  رئيسية  منحنيمات  ثالث  عى  النظمري  نموذجه  يف  آكااتزو  يتحدث 
النمو:   البلد اآلخذ يف  بها  التي يمر 

منحنى االستيراد : تحدد تركيبة الواردات نوعية مرحلة النمو والتنميمة التي يمر بها 
اقتصاد البلد املعني.  

منحنـى اإلنتاج : حيث يوضح هذا املنحنى مستوى تطممور القمموى اإلنتاجيمة وتركيبة 
املنتجات يف اقتصاد البلد املعني. 

الصادرات  سملة  ديناميكيمة  ومدى  نوعية  املنحنى  هذا  يوضح   : الصادرات  منحنى 
بحسب ارتقاء نوع املنتجات التي يتم تصديرها للخارج: كثيفة العالمة /كثيفة رأس 
املال/كثيفمة التقنيمة / كثيفمة املهارة وتعد هذه املنحنيات الثالثة بمثابة اإلحداثيات 
التي تحدد موقع كل بلد جاء متأخرا يف مضار النمو والتقدم يف إطار نموذج اإلوز 

الطائر من حيث االرتفاع املسافة )33(.

رابعا : الت�سريع ا�سا�ض اال�سالح 
البمد ممن عمليمة تقليمص الضوابمط، وال جممال للشمك يف ان االنظممة )الضوابمط( 
تمؤدي دورا اساسميا يف ادارة املجتممع، فأيمة دولمة بمدون انظممة وقوانمن همي دولة تغرق 
يف فموىض، وبمدون النظمام سميكون هنماك ضيماع للجهمود واالمموال ولمن يكمون هنماك 

تطمور، اال انمه ممن غمر املرغموب فيمه همو ان يكمون هنماك افمراط يف االنظممة. 
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تكممن احلكممة بالتاكيمد يف القمدرة عمى التمييمز فيما بمن االنظممة والقوانمن املثممرة 
تعمد غمر مثممرة، وهمي تكممن يف  التمي  املجتممع وتلمك  اهمداف  واملسماندة يف حتقيمق 
اختماذ القمرارات الصائبمة يف التبمادالت التجاريمة، لمذا لمن تكمون احلكوممة غر مسمؤولة 
وسمتلبي احتياجمات املجتممع االوسمع فضمال عمن متطلبمات النممو الريمع واالقتصماد 

املنافمس واملتمن. 

 ُسمِئَل الدكتمور مهاتمر عمن الفسماد االداري واملمايل يف ماليزيا وكيف جمرت معاجلته 
واخلطموات التمي اختمذت للتخلص منمه فأجاب :       

» جيمب أن يكمون لديمك إدارة جيمدة، وأن تواجه الفسماد، وحتى متنع الفسماد يمكن 
أن تضمع بعمض القوانمن الصارممة.. ولكمن األهمم ممن ذلمك همو تطويمر نظمام إداري 
يكمون واضحمًا جمدًا، إذا عملمت برعمة وضممن سمقف زمنمي حممدد لمكل إجمراء، فلن 
يكمون هنماك فرصمة للفسماد، ولكمن إذا سممحت للموظفمن بتأخمر املعاممالت فإهنمم 
سميؤخرون اإلجمراءات حتمى يدفمع هلمم صاحمب املعاملمة املمال، إن الوقمت همو املمال 
بالنسمبة للعممل واالقتصماد، فإذا أخمرت املعامالت فسمرتتفع التكاليف ويتمرضر الناس 
واالقتصاد،ولذلمك حُيمّدد املطلموب ممن املوظمف بوضوح تام، فمإذا مل يفعل، فسيسمتنتج 
أنمه فاسمد، وبالتمايل سيحاسمب ويتخذ اإلجراء المالزم بحقه، من الصعمب التخلص من 
الفسماد، بمجمّرد وجمود قانمون، ال بمد ممن آليمات تعممل لتريمع العممل ومنمع الفسماد، 
لدينما يف ماليزيما مؤسسمة ضمد الفسماد Anti Corruption Agency، ولكن أهم يشء 
 Manual ولذلمك لدينما يف احلكومة دليل اإلجمراءات ،Procedures همو اإلجمراءات

of Procedures، كل عممل لمه إجراءاتمه وخطواتمه املحمددة « )34( .
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خام�سا: االهتمام بالتنمية الب�سرية
التنميمة البرشيمة مصطلمح يدل عمى علم حديمث التداول منمذ بداية العقد التسمعيني 
للقمرن العرشيمن حسمب بعمض املصمادر ولكمن واقمع احلمال ان همذا العلمم قمد وجد مع 
القمران الكريمم ووالدتمه احلقيقيمة ممن الرشيعمة املحمديمة حتمى باتمت اسسمه ومناهجمه 
وغاياتمه واضحمة ملموسمة عى ارض الواقع، بسمبب اهلدف املشمرتك واالسماس للقران 
الكريمم وملمن اوجمد علمم التنميمة البرشيمة وهمو االنسمان غايمة رسمالة السماء تشمخيصا 

وحتديمدا )35( .

التعليمم حجمر االسماس يف بنماء املجتممع وقد كان لمدى العراق احد افضمل االنظمة 
التعليميمة يف العمامل يف سمبعينيات القمرن املمايض، ولكنمه تراجمع يف التسمعينيات نتيجمة 
احلصمار ويعماين اليموم النظمام التعليممي ممن مشماكل عميقمة، غمر انمه ممن اجمل الرحلمة 
التمي جيمب ان يممي عليهما جيلنا الثماين، جيب ان تسمن معاير جديمدة وان تتحقق نتائج 

جديدة. 

ي َخلَـَق﴾)36(  أول آيات القمرآن الكريم  ِ
َّ

 بِاْسـِم َربِّـَك ال
ْ
 ممع االيمة القرانيمة ﴿اقَْرأ

نزلمت عمى الرسمول حمممد صى اهلل عليمه واله وسملم،وكلمة )اقمرأ( اي )تعّلمم( هي رس 
نجماح الكثمر ممن جتارب النهضمة يف العامل ومنها ماليزيما،اذ أصبحت شمعارًا لبدء عملية 
اإلصمالح بمعنمى ان الرؤيمة تقمول بمان اهلل سمبحانه وتعمإىل بمدأ املمرشوع االصالحمي 
للمجتممع اجلاهمي ممن خمالل التعلمم والتفكمر والتعقمل وترمجهما وحورهما إىل مفاهيمم 
وأفمكار ناضجمة تتعلمق بالتعليمم واملعرفمة وحوهلما إىل سياسمة تعليميمة عاممة ذات ابعماد 

واسمس ثابتمة وواضحمة )37(.
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اخلامتة والتوصيات 

البد من توفر االرضية املناسمبة واملناخ املالئم عندما يكون القرار النهائي واحلقيقي 
باعادة بناء الدولة  وهذا اليتم اال من خالل جمموعة من املتطلبات االساسمية   :

1- القـرار السـيايس : اخلطموة االساسمية وقبمل اي يشء اخمر همو العممل عمى خلمق 
اسمتقرارا سياسميا يف العمراق واال كل حديثنما عمن االصمالح هباءا منثمورا، البد من 
قمرارات جريئمة وشمجاعة تتخمذ ممن رؤسماء الكتمل والشمخصيات املتنفمذة القادرة 
واملتحكممة بالقمرار السميايس يف العمراق عمى اجمراء تعديمالت يف ثوابتهما وافكارها 

ومنهاجهما المذي تاسمس بعمد عمام 2003.

تتوافمق  ان  بمعنمى   : املؤمنـني  امـر  ومعايـر  السياسـية  الثوابـت  بـني  التوافـق   -2
الثوابمت السياسمية ممع مع شمعارات الدين املرفوعة ممن الكتل واالحمزاب الدينية، 
واولويمات هذا التوافق هو السمر عمى تلك املعاير وجعلها ثوابت سياسمية حقيقية 
ال شمعارات براقمة الطعمم وال لمون وال رائحة وال نتائج، ومنهما تكوين رؤية فكرية 
ناضجمة تنبنمي عليهما العمليمة السياسمية، واليموم نحمن بحاجمة اىل مراجعة وفحص 
واعمادة النظمر يف بعض هذه الثوابت واالراء والرؤية وحماولة اجياد قواسمم مشمرتكة 
ومسمتويات وسمطى يقف عليهما اجلميع بثبات وقوة ويتمسمكون هبما لتكون ارضية 

قويمة تنبنمي عليها اسمس جديمدة واضحمة ورصينة للمرحلمة املقبلة

3- ترشيـع القوانـني الصحيحـة : ممن اولويمات االصمالح ايضما همو ترشيمع قوانمن 
واملحكممة  العليما  الدسمتورية  املحكممة  منهما  الكاملمة  الدسمتورية  املؤسسمات 
العسمكرية العليما، واعطماء صالحيمات واسمعة ملنظوممة االدعماء العمام يف الدفماع 
عمن املمال العمام وسممعة البلمد اخلارجيمة واحلفماظ عمى اراضيمه ومكانتمه، فضمال 
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عمن حتديمد اليمات انتخماب ديمقراطيمة يف جملس القضماء االعى واملحاكمم االخرى 
ليكمون التغيمر منهاجما مؤسسميا وليمس ارجتاليما وعاطفيما ومصلحيما.         

4- ضبـط قانـوين االحـزاب واالنتخابـات : البدايمة الصحيحمة تمؤدي اىل نتائج جيدة 
واالصمالح يبمدأ ممع قانموين االحمزاب واالنتخابمات وضبطهما باالجتماه الصحيمح 
لمكل  االحمزاب موحمد ووطنمي وشمامل  قانمون  يكمون  بحيمث  السميايس،  للبنماء 
العراقيمن دون متييمز او هتميمش او اقصماء وان يكمون عراقيما وطنيما بحتما بمعنمى ان 
التكمون هنماك احزابما دينيمة او عرقيمة او قوميمة وانما هنماك احزابما عراقيمة شماملة 
لمكل العمراق يكمون عندهما فمروع يف كل املحافظمات وممثلمن هلما ممن كل االطيماف 
وتكمون الديمقراطيمة موجمودة يف نظامهما الداخمي وتكمون براجمهما موحمدة ومتفق 
عليهما عمى اسماس وطنمي وليمس مناطقمي او مذهبمي او قوممي، ولذلمك البمد ممن 
تعديمل القانمون المذي اقمره الرملمان منمذ ممدة قصمرة والمذي همو عبمارة عمن ثموب 

مفصمل تفصيمل ليكمون عمى مقيماس االحمزاب احلاكممة. 

النظمام  يالئمم  بما  تعديلمه  ممن  البمد  اذ  االنتخابمات  قانمون  ممع  ينطبمق  واالممر   
الديمقراطمي احلقيقمي ممن خمالل اعتماد نظام الدوائمر املتعددة عمى اسماس ان كل دائرة 
مقعمد يتنافمس عليمه عمدد ممن املرشمحن يفموز بمه ممن حيصمل عمى اعمى االصموات يف 
تلمك الدائمرة دون ان يكمون هنماك تدخمل ممن اي جهة كانمت وال من االحمزاب الكبرة 
وال ممن رؤسماء الكتمل وغرهما وننتهمي ممن ظاهمرة صعود مرشمح فشمل يف االنتخابات 
ومل حيصمل اال عمى اصموات قليلمة ثمم نجمده عضموا يف الرملمان او منصمب مرمموق يف 
الدولمة برتشميح ممن رئيمس الكتلة وعى اسماس املقاعمد التعويضية وهمي طريقة تالعب 

واضحمة بالديمقراطيمة واصموات الناخبمن.
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5- حسـن اختيـار االشـخاص : البمد ممن اجيماد آليمات ثابتمة يف اختيمار الشمخصيات 
السياسمية التمي تتموىل املسمؤوليات يف مجيمع مفاصمل الدولة السميا املراكز احلساسمة 
تعمد ممن أهم االجراءات االصالحية، وتكون هذه االليمات علمية ومهنية بالدرجة 
االسماس وبعيمدة عمن مبدأ االسمتحقاق االنتخمايب وهو الوجمه الثماين للمحاصصة. 

واملخرجمات  العممل  يف  والرقمي  واالبمداع  التميمز  ان   : والفكـر  االبـداع  محايـة   -6
اجليمدة ممن ناحيمة النوعيمة تتطلب قاعمدة معرفيمة كبرة، وتشمخيص جوانمب القوة 
والضعمف يف كل عنمر ممن عنمارص األداء، والعمل عى تعممزيز عواممل القوة بكل 
االجمراءات املمكنمة ومعاجلمة جذريمة ملواطمن الضعمف وتصحيحهما، واليتمم ذلك 
اال ممن خمالل تطبيمق نظمام تقويممي شمامل لمكل مؤسسمات الدولة با يسممى نظام 
اجلمودة الشماملة املطبمق اليموم يف كل العمامل ويتطمور بشمكل رسيمع ويتحدث بشمكل 
ارسع ولذلمك البمد ممن مواكبمة االنظممة العامليمة يف هذا االطمار واعتماده كمنظومة 
تقييميمة وتقويميمة تسماعد عى اكتشماف السملبيات واالخطماء والعلمل وتصحيحها 
بمارسع وقمت قبمل ان ترتتمب عليها خسمائر مادية ومعنويمة كبرة هتمدم البناء وتؤخر 

التقدم.

7- اعتامد املبادئ والقيم االقتصادية العاملية 

الثوابمت االقتصاديمة يف عمامل االقتصماد العاملمي كثمرة ومؤثمرة وناجحمة واذا مما كان   
القمرار باالصمالح االقتصادي موجود يف اروقة السياسمين فالبد ممن قيم ومباديء 

واسمس لبنماء منظوممة همذا االصمالح وامههما وأهمم هذه املبمادئ :

1( احمرتام الوقمت / 2(  تنويمع مصمادر الدخمل القوممي / 3( نظام ممريف فعال/ 
4( الرتكيمز عمى البنمى التحتيمة 5( مبمدأ تكافؤ الفمرص / 6( االعتاد عمى الذات.
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وهناك قيم اقتصادية ايضا مطبقة يف كل الرشكات واملؤسسات الناجحة منها:

 ))االلتمزام بمواعيمد الدوام/اجلمودة العالية/االلتمزام بمواعيمد التسمليم للبضائمع/ 
التفرقمة بمن اخلماص والعام/اسمتعال التقنيمة احلديثمة /االخمالص يف العممل واحلرص 
عمى سممعة املؤسسمة/املرتب عمى قمدر اجلهمد املبمذول فكلما زاد اجلهمد زاد املرتمب/
وااللتمزام  الشمديد  املعييش/االنضبماط  املسمتوى  وحتسمن  المذات  تطويمر  إىل  السمعي 
بالتعليات/احلمرص عمى اختيمار املديريمن ليكونموا قمدوة ملوظفيهم... وغرهما كثر((.
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اهلوامش

)1(صبماح حمسمن كاظم، الراعمي والرعية واحلاكمم واملحكوم يف عهد االممام عي-عليه 
السمالم ملالمك األشمرت، مقالمة، مركمز النمور، 2010/08/08 املوقمع االلكرتوين : 
See more at: http://alnoor.se/article.asp?id=86355#sthash.NJt-

G42DX.dpuf

)2( ايمة اهلل الشميخ باقمر رشيمف القمريش،رشح العهمد المدويل لإلممام عمي عليمه السمالم 
http://arabic.balaghah. لواليمه مالمك األشمرت عمى ممر، املوقمع االلكمرتوين
قاسمم  تعريمب:  الدولمة،  إدارة  ميثماق  قربماين،  العابديمن  زيمن  ؛    /net/content

البيضماين، منشمورات املحبمن- مطبعمة كوثمر، ط1، 1433همم- 2012م.

)3( عمهممد اإلممام عمي بمن ايب طالمب )عليمه السمالم( إىل واليمه عمى مر مالك الشمممرت 
)ريض اهلل عنمه(، العتبمة العلويمة املقدسمة قسمم الشمؤون الفكريمة، اعمداد املستشمار 

فليمح سموادي، ط1، 1431همم - 2010م.

)4( املصدر نفسه، ص.

)5( اية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش، املصدر السابق.

)6( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)7( املصدر نفسه.

)8( اية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش، املصدر السابق.

)9( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)10( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.
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)11( املصدر نفسه.

)12( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)13( املصدر نفسه.

)14( د. ماهمر اخلليمي، انصماف العلاء واجمب وطني، مقالة، 9/5/ 2015، مؤسسمة 
http://www.alnoor.se/article. :النمور للثقافة واالعالم، املوقمع االلكمرتوين

asp?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf

)15( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)16( املصدر نفسه.

)17( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)18( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)19( املصدر نفسه.

)20( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)21( املصدر نفسه.

)22( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)23( سورة العنكبوت/ 46.

)24( الشميخ نمارص ممكارم الشمرازي، االمثمل يف تفسمر كتماب اهلل املنمزل، مؤسسمة 
2007م،سمورة  لبنمان،   – بمروت  العمارش،  اجلمزء  للمطبوعمات،  االعلممي 

.74 العنكبموت،ص

)25( سورة األنعام/ 108 
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)26( الشيخ نارص مكارم الشرازي، االمثل، اجلزء الرابع، ص185.

)27( إعالن مبادئ بشمأن التسمامح، املؤمتر العام لليونسمكو يف دورته الثامنة والعرشين، 
باريس، 16 ترشين الثاين/نوفمر 1995م، املادة االوىل، الفقرة االوىل والثانية.

)28( االسمم احلقيقمي لغانمدي همو )موهنمداس كرمشماند غانمدي(. للمزيمد عمن حيماة 
غاندي ينظر : موهنداس كرمشماند )املهامتا( غاندي، موسموعة السياسمة، املؤسسمة 
العربيمة للدراسمات والنمرش، املجلمد الرابمع، الطبعمة األوىل 1986، صمص315 – 

http://www.marefa.org/index.php/%D 32 ؛ املوقمع االلكمرتوين : 

)29( عبماس حمممود العقماد، روح عظيمم املهامتما غانمدي، رشكمة فمن الطباعمة، ممر، 
1999م.

)30( انظر ص9.

)31( عمهمد اإلمام عي بن ايب طالب )عليه السالم(، املصدر السابق.

)32( الدكتمور مهاتمر حممد: ولد يف كانون االول عام 1925 ودرس الطب بسمنغافورة 
واصبمح طبيبما ثم ولج عامل السياسمة منمذ عام 1964 عندما اصبمح عضوا يف جملس 
النمواب، ودرس الشمؤون الدوليمة بجامعمة هارفمارد بالواليمات املتحمدة االمريكيمة 
عمام 1967، وفصمل من احلزب بعد ان ألف كتماب )معضلة املاليو( عام 1970م، 
وهمو الكتماب المذي أثمار ضجة،انتقمد فيمه شمعب املاليمو واهتممه بالكسمل ودعا فيه 
الشمعب لثمورة صناعيمة تنقمل ماليزيما ممن إطمار المدول الزراعيمة املتخلفمة إىل دولمة 
ذات هنضمة اقتصاديمة عاليمة، وبعدهما عماد للعممل احلكوممي عمام 1972 وتمدرج 
ممن وزيمر تعليمم وصناعمة ثمم نائمب لرئيمس الموزراء ثمم اصبح رئيسما للموزراء عام 
1981 وبمدأ مسمرة اصمالح شماملة للدولمة. للمزيمد انظمر : ماهمر جبمار حممد عي 
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اخلليمي، مهاتمر حمممد ودوره يف حتديمث ماليزيما 1969-1991، اطروحة دكتوراه 
غمر منشمورة، كليمة اآلداب، جامعمة بغداد، قسمم التاريخ، بغمداد، 2014م.

الوحمدة  دراسمات  مركمز  االسميوية،  والتجربمة  العمرب  الفضيمل،  عبمد  )33(حمممود 
2012م،ص14. بمروت  العربيمة، 

)34( ماهر جبار حممد عي اخلليي، املصدر السابق، ص256.

)35( طمالل فائمق الكمايل، التنمية البرشيمة يف القران الكريم – دراسمة موضوعية، مركز 
كربالء للدراسمات والبحوث، كربالء  1435هم، ص29. 

)36( القران الكريم، سورة العلق، آية 1.

التطمور  ومعمامل  اخللفيمات  يف  قمراءة  املاليمزي  النهموض  صالمح،  حمممد  حمسمن   )37(
ظبمي،  ابمو  االسمرتاتيجية،  والبحموث  للدراسمات  االممارات  مركمز  االقتصمادي، 

.38 ص  2008م، 
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املصادر

1- القران الكريم، سورة العلق، آية 1.

2- إعمالن مبادئ بشمأن التسمامح، املؤمتمر العام لليونسمكو يف دورته الثامنمة والعرشين، 
باريمس، 16 ترشيمن الثاين/نوفممر 1995م، املادة االوىل، الفقمرة االوىل والثانية.

3- ايمة اهلل الشميخ باقمر رشيمف القمريش،رشح العهمد المدويل لإلممام عمي عليمه السمالم 
http://arabic.balaghah. لواليمه مالمك األشمرت عمى ممر، املوقمع االلكمرتوين

./net/content

4- زيمن العابديمن قربماين، ميثماق إدارة الدولمة، تعريمب: قاسمم البيضماين، منشمورات 
املحبمن- مطبعمة كوثمر، ط1، 1433همم- 2012م.

مؤسسمة  املنمزل،  اهلل  كتماب  تفسمر  يف  االمثمل  الشمرازي،  ممكارم  نمارص  الشميخ   -5
2007م   لبنمان،   – بمروت  العمارش،  اجلمزء  للمطبوعمات،  االعلممي 

6- صبماح حمسمن كاظمم، الراعمي والرعية واحلاكمم واملحكوم يف عهد االممام عي-عليه 
السمالم ملالمك األشمرت، مقالمة، مركمز النمور، 2010/08/08 املوقمع االلكرتوين : 
See more at: http://alnoor.se/article.asp?id=86355#sthash.NJt-

. G42DX.dpuf

7- طمالل فائمق الكمايل، التنميمة البرشيمة يف القمران الكريمم – دراسمة موضوعيمة، مركز 
كربمالء للدراسمات والبحموث، كربمالء  1435هم. 

الطباعمة، ممر،  فمن  غانمدي، رشكمة  املهامتما  العقماد، روح عظيمم  عبماس حمممود   -8
1999م.
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9- عمهممد اإلممام عمي بمن ايب طالمب )عليمه السمالم( إىل واليمه عمى ممر مالك الشمممرت 
)ريض اهلل عنمه(، العتبمة العلويمة املقدسمة قسمم الشمؤون الفكريمة، اعمداد املستشمار 

فليمح سموادي، ط1، 1431همم - 2010م. 

10- ماهمر اخلليمي، انصماف العلماء واجمب وطنمي، مقالمة، 9/5/ 2015، مؤسسمة 
http://www.alnoor.se/arti-  النمور للثقافمة واالعمالم، املوقمع االلكمرتوين:  

cle.asp?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf

11- ماهمر جبمار حمممد عمي اخلليمي، مهاتمر حمممد ودوره يف حتديمث ماليزيما 1969-
قسمم  بغمداد،  جامعمة  اآلداب،  كليمة  منشمورة،  غمر  دكتموراه  اطروحمة   ،1991

2014م. بغمداد،  التاريمخ، 

التطمور  ومعمامل  اخللفيمات  يف  قمراءة  املاليمزي  النهموض  صالمح،  حمممد  حمسمن   -12
ظبمي،  ابمو  االسمرتاتيجية،  والبحموث  للدراسمات  االممارات  مركمز  االقتصمادي، 

2008م.

13- حممود عبد الفضيل، العرب والتجربة االسميوية، مركز دراسمات الوحدة العربية، 
بروت 2012م.

العربيمة  املؤسسمة  السياسمة،  موسموعة  غانمدي،  )املهامتما(  كرمشماند  موهنمداس   -14
32 ؛   – للدراسمات والنمرش، املجلمد الرابمع، الطبعمة األوىل 1986، صمص315 

http://www.marefa.org/index.php/%D  : االلكمرتوين  املوقمع 
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الفكر االقتصادي اإلصالحي
 لالإمام علي)علية ال�سالم( واإمكانية تطبيقه

 يف االقت�ساد العراقي

االأ�ستاذ امل�ساعد دكتور يحيى حمود ح�سن
كلية االإدارة واالقت�ساد جامعة الب�سرة
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ممن املعمروف ان الوضمع االقتصمادي السميئ ألي دولمة ينعكمس سملبا عمى حيماة 
االقتصاديمة  االختمالالت  ظهمور  إىل  ويمؤدي  الدولمة،  تلمك  يف  الشمعب  افمراد  معظمم 
وانتشمار  الدولمة  وضعمف  واألخالقمي  االقتصمادي  الفسماد  انتشمار  أبرزهما  ممن  التمي 
الفقمر وضعمف قوهتما العسمكري وممن ثمم تصبمح الدولمة عاجمزة عمن القيام بأي نشماط 
اقتصمادي ومؤسمي وغمر قمادرة عمى الصممود اممام اي هتديمد خارجمي او فتنمة داخلية 

وممن ثمم تمؤدي إىل اهنيارهما. او سمهولة احتالهلما ممن القموات األجنبيمة.

لقمد ورث اإلممام عمي ابمن ايب طالمب )عليمة السمالم()1( وضعمًا اقتصاديمًا سميئًا ممن 
متايمز طبقمي وفسماد إداري يتطلب العمالج واإلصالح من خمالل اإلدارة اجليدة والقيادة 
الناجحمة يف التعاممل ممع األوضماع االقتصاديمة وتنميمة ميزانيمة الدولمة والتمرف فيها، 
فقمد وضمع خطموات لإلصمالح وعممل عى تطبيقهما بكل حمزم وجدية جنمت األمة ثار 
همذه اإلصالحمات. تتمثمل أسمس السياسمة الرشعيمة التمي انتهجهما اإلممام عي)عليمه 
السمالم( وطريقمة احلكم التي جسمدها خالل فرتة السمنوات اخلممس )35-40هجرية( 

التمي تموىل فيهما مسمؤولية اخلالفة وقيمادة الدولة اإلسمالمية.

مل حيمايب اإلممام عمي عليمه السمالم يوممًا ممع أقمرب النماس إليمه، وكانمت سياسمته يف 
معاجلمة الفسماد اإلداري واحمدة ممن أروع وادق وأشمد السياسمات التمي اتبعهما حاكمم 
يف عمر ممن العصمور، ان فلسمفة إصالحات اإلممام ليسمت بتطبيق الرشيعة اإلسمالمية 
مثمل )حتريمم الربا و رشب اخلممر والقتل والرقمة.................( فهذه األمور كانت 
مطبقمة حتمى ولمو شمكليا، وإنا ركز اإلممام عى إصالحات يف أسماس النظام اإلسمالمي 
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مثل)تنصيمب الموالة واملسمؤولن والتعاممل مع الفقمراء......( 

وهمذا مما أكمده العديمد ممن الكتمب والتقاريمر الدوليمة وممن أمههما التقريمر الصمادر 
 UNDP  )United Nations Development عمن برناممج األممم املتحمدة للتنميمة
Programmer( عمام 2002 واخلماص بتنميمة البلمدان العربيمة يف الفصل السمابع. ذكر 

حكوممة أممر املؤمنمن كنمموذج لتنميمة القمدرات البرشية.

أهمية البحث:

تأيت أمهية البحث من:

1- الرتكيمز عمى اخلطموات اإلصالحيمة التمي اتبعهما اإلممام عمي يف ممدة حكممة وكيمف 
عممل عمى تطبيقها.

2- حماولمة اإلفمادة ممن اخلطموات اإلصالحيمة لالممام يف معاجلمة وإصمالح االقتصماد 
العراقمي.

مشكلة البحث:

 تمأيت مشمكلة البحث ممن: يعاين االقتصاد العراقي من مشمكالت خطمرة وجوهرية 
تتطلمب العمالج، ويطمرح همذا البحمث الفكمر والسياسمة االقتصاديمة التي اتبعهما اإلمام 

ملعاجلة همذا الوضع. 
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خطة البحث:
 يركز البحث على:

أوال: اخلطـوات االصاحيـة التـي اتبعهـا اإلمـام عـي )عليه السـام( ملعاجلة الوضع 
االقتصـادي والتـي تتلخص بااليت:

1- مكافحمة الفسماد حماسمبة الفاسمدين وخاصة من الموالة والقضماء واالعتاد عى اهل 
اخلمرة والثقمة كمستشمارين حلمل مشماكل النماس وحفمظ حقوقهمم. الذيمن يعتممد 

عليهمم يف صمالح الدولة.
2- التنمية البرشية: إطالق احلريات لإلنسان.

3- إدارة خمرات الدولة)اإليمرادات وفمرض الرضائمب. والنفقمات( االهتمام باسمتثار 
خمرات األرض بمدال ممن التفكمر يف مجمع الرضائمب فقمط. واسمتصالح األرايض، 

ورضورة التنميمة. 
4- الرتشيد باالستهالك وعدم اإلرساف والتبذير.

5- بناء القوة العسكرية ملواجهة اي هتديد خارجي.
6- تشجيع التعليم 

7 -حماربة وتسكن الفقر وتوزيع اخلدمات االجتاعية
8- حتديمد مفهموم الدولمة ووظائفهما وصفمات رئيمس الدولمة و ان يكمون احلاكمم قمدوة 

صاحلمة بمان يبمدأ باصمالح نفسمه قبمل غره.
9- ادارة االزمات

10- العقوبات االجتاعية
ثانيـا: حماولـة تطبيـق اإلصاحـات يف االقتصـاد العراقـي وفـق الفكـر االقتصـادي 

لامـام عي)عليـه السـام(.
ثالثا: استنتاجات وتوصيات
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احلركة اإلصالحية يف دولة اإلمام علي ابن ابي طالب )عليه السالم(

مفهوم االإ�سالح االقت�سادي 
مسمار  تعديمل   )Economic Reform(االقتصمادي اإلصمالح  بمصطلمح  يمرد 
اقتصماد مما او سملوك  افمراد املجتممع نحمو االجتماه املرغموب فيه، ممن خالل اختماذ توليفة 
ممن اإلجمراءات يف السياسمات االقتصادية)املاليمة والنقدية والتجارية( تقموم هبا الدولة، 
هبمدف توفمر احلاجمات األساسمية ممن السملع واخلدمات بسمعر مناسمب ملختلمف فئات 
املجتمع وخلق فرص تسمتوعب األشمخاص يف سموق العمل، فضاًل عن حتقيق التوازن 
بمن نفقمات الدولمة وإيراداهتما  وحتفيمز قطاعمات اإلنتماج فضماًل عمن حتسمن الكفماءة يف 
اسمتخدام املموارد ممن خمالل إزالة تشموهات األسمعار وتعزيز املنافسمة وحتقيق السميطرة 
التموازن واالسمتقرار  النممو وحتقيمق  يمؤدي إىل قمدرة االقتصماد عمى  اإلداريمة )2(. ممما 

االقتصادي.

وجمود  أمههما  االقتصمادي  اإلصمالح  انتهماج  إىل  تدفمع  أسمباب  جمموعمة  وهنماك 
مشماكل متعمددة يف االقتصماد مثمل قلمة الدخمل النقمدي وعمدم وجمود فمرص عممل و 
عمدم القمدرة عمى إشمباع احلاجمات األساسمية وانخفماض مسمتوى التعليمم، ممما تتطلمب 
وضمع سمرتاتيجية متكاملمة للتنميمة االقتصاديمة واالجتاعية تسمتهدف إشمباع احلاجات 

األساسمية للسمكان، وتغمر موقمع اقتصماد المدول إىل األفضمل.

تبنمى االممام عمي )عليمه السمالم( تنفيذ ممرشوع إصالح ممن خالل خطموات طبقت 
يف احليماة العمليمة ويمكمن االستشمهاد هبمذا املمرشوع ممن خمالل سمرة وتأريمخ االممام 
ورشح هنمج البالغمة: والوقائمع واألحمداث التي سمّجلتها مصمادر التاريمخ حتكي عالقة 
اإلممام بحركمة التغير، حيث أعلن الثورة الشماملة ضد األوضاع السياسمية واالجتاعية 
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التمي كانت حممل نقمده ومعارضتمه. وترتكز يف: 

اأواًل- االإ�سالح يف النظام االإداري : 
حماول أممر املؤمنمن اعمادة االممور اىل مما كانمت يف عهمد رسمول اهلل)صمى اهلل عليمه 
وآلمه وسملم(وقد خطمى خطموات واسمعة يف همذا الطريمق منهما اصمالح الوضمع املمايل 
واالقتصمادي واالجتاعمي، اذ أقمام اإلمام)عليمه السمالم( نظاممًا إداريمًا حمكمًا، حمّدد فيه 
الوظائمف وأوضمح طمرق تعيمن املوظفمن، وبمنَّ واجباهتمم وحقوقهمم، وأقمام عليهمم 
عمام.  بشمكل  اإلداريمة  واملسمؤولية  والعقماب،  الثمواب  أسمس  ووضمع  دقيقمًا،  تفتيشمًا 
فكانمت اخلطموة األوىل لإلصمالح: مكافحمة الفسماد و حماسمبة الفاسمدين وخاصمة ممن 
الموالة والقضماء واالعتماد عمى اهمل اخلمرة والثقمة كمستشمارين حلمل مشماكل النماس 
وحفمظ حقوقهمم الذيمن يعتممد عليهمم يف صمالح الدولمة، وضع اإلممام )عليه السمالم( 

آليمات للوقايمة ممن الفسماد همي:

1- تغـر الشـخصيات الفاسـدة: ممن اول االعمال التمي قمام هبما االممام عي بعمد توليه 
اخلالفمة وقبمل كل يشء همي اختيمار وانتقماء الشمخصيات التمي تضمم إىل الكفماءة، 
املجتمعمات  اإلصمالح يف  السمالم(  رأي عي)عليمه  فممن   والضممر.  اإلخمالص 
فبمادر قدممًا إىل تغيمر األممراء والموالة، متوخيمًا  القيمادات،  بتغمر واصمالح  يبمدأ 
يف ذلمك جمماراة احلمق والعمدل واملصلحمة العليما لإلسمالم واألممة، وتعمد همذه ممن 
اهمم اإلصالحمات  السياسمة: فقمد أعلمن عمن عمزل العمال والموالة السمابقن عمى 
األقاليمم، ومل يرتاجمع عمن ذلمك عندمما حماول البعمض احلمؤول دون ذلمك، وهمذا 
موقمف شمهر يف كل كتمب التاريمخ )3(.حيمث قام بعمزل معظم الوالة عمن األمصار 
ومسمئويل اجلهماز التنفيمذي اإلداري ممن الدولمة، وإقصماء أولئمك النفعيمن الذين مل 
يكن هلم هم يف احلياة سموى السملب والنهب وكنز الذهب والفضة والتسمّلط املرير 
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عمى رقماب املسملمن، وقال)عليمه السمالم( يف ذلمك: )واهلل ال أدهمن يف دينمي وال 
أعطمي المدينَّ ممن أممري(. وبعمد تسملمة اخلالفمة وّزَع احلُمّكاَم إىل املناطمِق التاليمِة)4( :

1- عثان بن حنيف وىل  البرة.
2- عارة بن شهاب وايل الكوفة. 
3- عبيد اهلل بن عباس وايل اليمن.

4- عمزل قيمس بمن سمعد وتعين مالك االشمرت النخعي وايل مر، وبعمد موته وىل حممد 
بمن أيب بكر.

5- سهل بن حنيف وايل الشام ثم بعد ذلك جعله عى املدينة، ثم واله عى فارس.
زباد بن ابية وايل فارس

2- االختيـار الصحيـح للمسـؤول: جيمب  أن يتمم اختيمار املسمؤول عمى وفق األسمس 
همي )5( :

أ- السممعة اجليمدة: جيمب ان يكمون الشمخص المذي يمراد اعطماءه منصمب معمن  ذات 
سممعة وتاريمخ نزيمه، )اذ يمويص اإلممام )عليمه السمالم( اىل  ملالمك األشمرت باختيمار 
تاريمخ  ذات  اجتاعيمة  رشحيمة  ممن  )اختيماره  التاليمة:  لالسمس  وفقمًا  املسمؤولن 
ممرّشف(. الن تاريمخ اإلنسمان همو أفضمل سمرة االعالمة فالشمخص السميئ خالل 

مسمرة حياتمه ال يمكمن ان يصمل للمسمؤولية مطلقما.

إن فالموايل يقموم مقمام اخلليفمة إذا كان معينمًا من قبله، أو يقوم مقمام أعى إذا كان هذا 
العاممل همو المذي عينمه. ويشمرتط اإلممام يف العاممل رشوطمًا مشمددة، خلطمورة مركمزه 
والسملطة التمي يتمتمع هبا، يقمول اإلمام)عليه السمالم( يف عهمده ملالك األشمرت:»ثم أنظر 
يف أممور عالمك، فاسمتعملهم اختيمارًا، وال توهّلمم حمابماة وأثمرة، فإهنمم مجماع ممن شمعب 
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اجلمور واخليانمة، وتموّخ فيهمم أهمل التجربة واحليماء من أهمل البيوتات الصاحلمة، والقدم 
يف اإلسمالم املتقدمة«.

ب- تشمخيص الصفمات القياديمة: والمذي يصلمح لتمويل االممور االداريمة اذ يقمول علية 
السمالم  )فمّول ممن جنمودك أنصحهمم يف نفسمك هلل ولرسموله وإلماممك، وأنقاهمم 
جيبمًا، وأفضلهمم  حلمًا، ممّمن يبطمئ عمن الغضمب، ويسمممرتيح إىل العمذر، ويمرأف 
بالضعفماء، وينبمو عمى األقويماء، وممّمن ال يثمره العنمف، وال يقعمد بمه الضعمف. 
ثمّم الصمق بمذوي املمروءات واألحسماب، وأهمل البيوتمات الصاحلمة، والسمممموابق 
احلسمنة، ثمّم أهمل النجدة والشمجاعة، والسمخاء والسماحة، فإهّنم مجاع ممن الكرم، 

وشمعب ممن العمرف( )6( 

ت- اخلمرة والتجربمة: اختيمار اصحماب اخلمرة الن اخلمرة همي مفتماح نجماح العممل 
ورشط أسمايس للتقمدم، وممن دوهنما يعنمي احلكمم عمى فشمل أي ممرشوع وخاصمة 
اذا كان املسمؤول ال يمتلمك خمرة يف املؤسسمة التمي يديرهما. فاختاذ القمرارات حتتاج 
اىل اخلمرة ممع املشمورة وخاصمة اذا كانمت القمرارات مؤثمره، يقمول االممام )عليمه 
السمالم( )ممن اسمتبد برأيمه هلمك، ومن شماور الرجمال شماركها يف عقوهلما( ويقول 
عليه السمالم)خاطر بنفسمه من اسمتغنى برأية(واخلرة واملشمورة هي جتارب سمابقة. 

واملشمورة همي مفتماح همام لالسمتفادة من جتمارب االخريمن. )7(  

همي  االخمالق  الن  االخمالق  ذي  الشمخص  اختيمار  واحليماء:  العاليمة  االخمالق  ث- 
الرقيمب الداخمي االول والرئيمس عمى املسموول وبدوهنما يمكمن ان يتجمه االنسمان 
نمو الفسماد، فالقانمون الوضعمي ليمس الرقيمب االسمايس النمه يمكمن التحايمل عليه 

وتفسمرة بمعماين خمتلفمة ويمكمن االسمتثناء وغرهما.
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ج- اإليان: اختيار الشمخص املؤمن وخمافة اهلل هي رشط أسمايس الختيار أي مسمؤؤل. 
توضمح همذه المرشوط يف قول االممام  )عليه السمالم(: ))وَتمَوخَّ ِمنُْهْم َأْهمَل التَّْجِرَبِة 

َمِة((. احِلَِة واْلَقَدِم يِف اإلسمالم امْلَُتَقدِّ واحْلََيماِء ِممْن َأْهِل اْلُبُيوَتماِت الصَّ

ح- عمدم املحابماة واملحسموبية: فمال جيموز إعطماء املسمؤوليه إىل شمخص كمكافمأة أو 
َُا  ْم حُمَاَبماًة وَأَثمَرًة َفإهِنَّ ِ أكمرام لألشمخاص آخريمن، اذ يقمول عليمه السمالم: ))وال ُتَوهلِّ
َياَنمِة((، فاملسمؤولية أمانمة وال جيموز تقديمهما كهدية إىل  مِجَماٌع ِممْن ُشمَعِب اجْلَمْوِر واخْلِ

األقمارب أو األصدقماء او للحمزب أو أبنماء املدينمة )8( .

خ- االختبمار والتجربمة:  جيمب ان يوضمع املسموؤل او املكلمف بعمل مما يف وظيفة معينة 
فماذا اثبمت عمليمًا أهليتمه يف ادارة همذا املنصمب، فيتمم تثبيتمه، واذا مل يثبمت كفاءتمة 
فيسمتبدل بشمخص اخر، وختتلف التجربة باختالف الوظيفة والشمخص يف الكيفية 
لَِك َفاْسمَتْعِمْلُهُم اْختَِبارًا((.  ة. اذ يقمول )عليه السمالم(: ))ُثمَّ اْنُظْر يِف ُأُمموِر ُعاَّ واملمدَّ
فعمى وفمق منهمج اإلمام يعمد تعين املسمؤول وتركه بمال إرشاف وال اختبمار تقصرًا 
ممن املسمؤول األعمى المذي عّينه ومسمامهة يف ترويمج الفسماد بتهيئة أرضيمة ظهوره.

عمى  للمرف  وذلمك  بمه:  املكلمف  العممل  ممع  يتناسمب  للمسمول  راتمب  رصف   -3
احتياجاتمه االساسمية ولعائلتمه، والكفماف عمن النماس، ومتنعمه ممن قبمول الرشموة 
والتمرف باملمال العمام، اذ يقول يقول )عليه السمالم(: ))ُثمَّ َأْسمبِْغ َعَلْيِهمُم األْرَزاَق 
مَت َأْيِدهيِْم،  ٌة هَلُمْم َعَى اْسمتِْصالِح َأْنُفِسمِهْم، وِغنًى هَلُمْم َعْن َتنَماُوِل َما حَتْ َفمإِنَّ َذلِمَك ُقموَّ

مٌة َعَلْيِهمْم إِْن َخاَلُفموا َأْممَرَك َأْو َثَلُمموا َأَماَنَتمَك((. وُحجَّ

4- الرقابمة املسمتمرة : جيمب ان يكمون املسموؤل االعمى مراقمب جيمد ومسمتمر العمال 
رعيتمه ممن مسمولن وموظفن وحميطًا بسمرته اإلداريمة، والرقابة عمى نوعن الرية 
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وذلك بوضع أشمخاص يراقبون عمل املسمؤول دون علم هذا املسموؤل، عى رشط 
توفمر اإلخمالص والنزاهمة والدقمة يف نقمل الوقائمع  يف اختيمار املراقبمن الريمن، 
فقمد كان االممام متابمع ألممور األقاليمم، اذ يقمول )عليه السمالم(: ))واْبَعمِث اْلُعُيوَن 
ِّ أِلُُموِرِهْم، َحمْدَوٌة هَلُْم َعَى  مْدِق واْلَوَفماِء َعَلْيِهمْم، َفمإِنَّ َتَعاُهَدَك يِف المرِّ ِممْن َأْهمِل الصِّ
ِعيَّمِة((. فضماًل عمن الرقابمة العلنيمة وذلمك باالطمالع  ْفمِق بِالرَّ اْسمتِْعَاِل األَماَنمِة والرِّ
العلنمي املبمارش عمى السمجالت اإلداريمة  واملاليمة وربما الزيمارات امليدانيمة، ففمي 
عهمده إىل مالمك األشمرت يقمول )عليمه السمالم(: ))ثمم تفقمَّمد أعاهلمم((. ويف سمرته 
ممع والتمه كان أحيانمًا يطلمب منهمم إرسمال الكشموفات الرسممية إليه ليطَّلمع عليها 
بنفسمه. يقمول )عليمه السمالم(  يف أحمد كتبه إىل بعمض والتمه: ))َفاْرَفْع إيَِلَّ ِحَسماَبَك 
واْعَلمْم َأنَّ ِحَسماَب اهللَِّ َأْعَظمُم ِممْن ِحَسماِب النَّماِس((، فهمو يف الوقمت المذي يطلمب 
فمه ممن حسماب اهلل المذي همو أعظمم ممن حسماب النماس  فيمه قوائمم احلسمابات خيوِّ
واحلاكمم. وكتابمه إىل واليمه عمى مكة الذي يقول فيمه: ))إِنَّ َعْينِمي بِامْلَْغمِرِب َكَتَب إيَِلَّ 
ُيْعِلُمنِمي أنمه….((، فيمه اشمارة مقصمودة إىل وضعمه عيونمًا عمى والته لكمي جيعلهم 
يف حمذر دائمم كمي ال يصمدر منهمم مما ينقلمة أولئمك العيون إليمه عليه السمالم. وهي 
حالمة مكمّمنت اإلممام عليمًا )عليمه السمالم( منمذ ذلمك الزممن البعيمد ممن أن يكمون 
عمى علمم تمام بما جيمري يف الواليمات البعيمدة حيمث مل تكمن هنماك مواصمالت أو 

اتصماالت أو كاممرات مراقبمة تتكفمل بتلمك املهممة )9(.

5- التوجيمه والتنبيمه: ان الرقابمة لوحمدة غمر كفيلمة بمكافحمة الفسماد واالصمالح فمن 
المرضورة التوجيمه، ويمكمن ان نمدرج امثلمة ونماذج يف كتبمه مثل:

ُرَك لَِبنِي مَتِيٍم وِغْلَظُتك  أ- قولمه لعاملمه عمى البرة عبد اهلل بن عباس: ))َو َقْد َبَلَغنِمي َتنَمُّ
َعَلْيِهْم….((؛ وهو يوجه للمسمول بعدم الشمدة يف معاملة مع بعض الرعاية.
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ما َبْعمُد َفمإِنَّ َدَهاِقَن َأْهمِل َبَلِدَك َشمَكْوا ِمنَْك ِغْلَظًة وَقْسمَوًة  ب- وقولمه لبعمض عالمه: ))َأمَّ
واْحتَِقمارًا وَجْفمَوًة….((؛ كذلك التوجيه باحمرتام الرعية.

ت- وقولمه لعثمان بمن حنيمف وهمو يومئمذ عاملمه عمى البمرة: ))َفَقمْد َبَلَغنِمي َأنَّ َرُجاًل 
ِة َدَعماَك إىل َمْأُدَبمٍة….((؛ التوجيه لعدم التقرب من الفاسمدين  ِممْن فِْتَيمِة َأْهمِل اْلَبمْرَ

والنفعين.

مَك  ث- وقولمه إىل بعمض عالمه: ))َبَلَغنِمي َعنْمَك َأْممٌر إِْن ُكنْمَت َفَعْلَتمُه َفَقمْد َأْسمَخْطَت َربَّ
وَعَصْيمَت إَِماَممَك وَأْخَزْيمَت َأَماَنَتمَك….((. التوجيمه برضورة مراعماة إحكام اهلل يف 

واالمانة.  العممل 

ج- حيمذر االمام)عليمه السمالم( عاملة من االخذ من الفميء الذي حيصل عليه من غنيمة 
أو خمراج مهما كان صغمرا او كبمرا، وسميعاقبه بمان جيعلمه قليمل املمال و ضعيمف ال 
تقمدر عمى مؤونمة عيالمك. وقمد اشمار يف كتابمه إىل زيماد بمن أبيمه: )وإيِنِّ ُأْقسمم بِماهللِ 
َقسمًا صادًقما، لِئمن َبلغنمي َأنَّمك خنْمت ممن يفء ْاملسملمن َشميًئا صغمًرا َأو ِكبمًرا، ال 

شمدن َعليمك شمدًة تدعمك قليمَل اْلوْفمر، ثقيمَل الظَّهر،ضِئيمَل االْمِر، والسمالم )10( 

إن همذه األمثلمة تشمر بمكل وضوح إىل أنمه عليه السمالم كان يتابع ويوجه باسمتمرار 
وبدقة ترفمات والته. 

6- اإلنمذار املبكمر:  وهمو آليمة كان )عليمه السمالم( يسمتخدمها ممع والتمه عندما يالحظ 
بموادر فسماد أو انحمراف، او امليمل إىل املصاحلمة اخلاصمة، فإنه يسمارع إىل حتذير ذلك 
ه؛  الموايل بتنبيمه أو توبيمخ ليوقفمه عنمد احلمّد املطلموب كمي ال تمزلَّ قدمه فيتعمدى حدَّ

وممن أمثلة ذلمك )11( :

أ- يف حماالت كثمرة يتقمرب املفسمدين ممن أصحماب القمرار بمختلمف الطمرق والوسمائل، 
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وممن أمههما تقديمم اهلدايا والوالئم الفاخرة، فقد كتمب االمام إىل واٍل لمه ُدعي إىل مأدبة 
ون بمه رمقهم. فاخمرة فلبَّمى تلمك الدعموة يف ظمروف ال جيد فيهما عامة الناس ما يسمدُّ

النظمار موجمه إىل املسمولن وترفاهتمم وبخاصمة يف جانمب األنفماق  ب- تكمون مجيمع 
والمرف الزائمد عمن احلاجمة، فقد كتب االممام إىل  واٍل آخمر قام بمرشاء دار له من ماله 
احلمالل يف وقمت مل يكمن بحاجمة إىل دار بتلك السمعة، فكتب اليه )عليه السمالم( حيذره 

ده. ويزهِّ

إن رصده هلذه احلاالت تعني اإلرساع إىل تطويق بوادر الفسماد وهي يف مهدها ليعاجلها 
عى مسمتوى الوقاية قبل أن تسمتكمل مقدمات وجودها فتصبح فسادًا ماثالً للعيان.

7- الدقمة واحلمذر ممن احلاشمية املحيطمة باملسمولن: بالرغمم ممن أمهيمة همذه الطبقمة اال 
انمه هلما دور كبمر يف افسماد املسموول او عمدم نقمل احلقائمق بشمكل صحيمح، فهمذه 
الطبقمة جمدا خطمرة فهمم واجمه املسمول واالتصمال األول يتمم من خالهلمم، كذلك 
همم األداة األوىل يف تنفيمذ أواممر املسمولن، وممن ثم يمكن حجب وتضليل املسمول 
عمن مما جيمري يف اخلمارج، او عرقلمة اإلعمال واملشماريع ويف بعمض األحيمان حتمى 
دون علمم املسموول، ويمكن ان يكونوا مشمجعن لفسماد املسمولن بما يمتلكونه من 
خمرة وحتايمل عمى القانمون والتعليمات. ويمزداد االمر سموء يف حال كون املسمؤول 
ضعيمف و منقماد بشمكل كبمر للحاشمية املحيطمة بمه. لمذا جيمب التحقمق ممن صحمة 
املعلوممات املنقولمة ممن مصمدر اخر، ويشمر اإلممام هنما إىل خطورة األعموان الذين 

همم املسماعدون املقربمون واملستشمارون وممدراء املكاتمب )12(،

اذ يمويص مالمك الشمرت )وال تدخَلمن يف مشمورتك بخيمال يعمدُل بمك عمن ْاَلفضمِل، 
ه بْاجلور،  ويعمدك ْاَلْفقمر، وال جباًنما يضُعفمك عمن ُاالممور، وال حريًصما يزيمن لمك المرشَّ

َفمإِن ْالبخمل وْاجلبمن واحْلمرص َغراِئمز شمتَّى جيمعهما سموء الظَّمن بِماهللِ. 
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رَش وزراِئمك ممن َكان لِماْلرْشار قَبلمك وزيمًرا، وممن رِشكهمم يف االَثماِم، فمال يُكوَنمن 
مم َأعموان االْثممة، وإِخموان الظَّلمة،وَأْنت واِجد  لمك بَطَانًة)حاشمية او مستشمارين(، فإهِنَّ
ْمنهمم خمر اخْلَلمف مممن َله مْثمل آراِئهمم َوَنفاذهم، َوليمس َعليه مْثمآُل صارهم)مثمل ذنبهم 
)وَأوزارهمم وَآثامهمم، مممن مل يعماون ظاملِمًا َعمى ْظلممه، وال آثمًا َعى إِثممه، ُأولِئمك َأخفُّ 
مذ  مِل غمِرك إِْلًفا،فاختَّ َعليمك مُؤَونمة، وَأحسمن لمك معَونمة، وَأَحنمى َعليمك عطًفما، وَأقلُّ
ُأولِئمك َخاًصمة خِلََلواتمك وَحفالتمك، ثمم ليكمن آَثرهمم عنْمدك َأقَوهلمم بِممر احْلمّق لمك، 
وَأقلَّهمم مسماعًدة فيما يكمون منْمك ممما كمِره اهللُ الَولِياِئمه، واقمًع ا ذلِمك ممن همواك حيمث 

َوقمع(. )13( 

خصائمص املستشمارون وصفاهتمم ال غنمى للحاكمم عن املستشمارين، وأهمم صفات 
املستشمار هي:

أ- أال يكون بخياًل يعدل باحلاكم عن الفضل، ويعده الفقر.
ب- أال يكون جبانًا يضعفه عن األمور.

ت- أال يكون حريصًا يزين الرشه باجلور.
ث- تعويمد املقربمن واإلعالميمن عى عدم املدح، أو كسمب رضا احلاكمم وفرحه بباطل 

مل يفعله.
 8- عدم املساواة بن املحسن وامليء، فإن ذلك تشجيعًا ألهل اإلساءة عى إساءهتم، 

وتزهيمدًا ألهمل اإلحسمان يف إحسماهنم، وإلمزام كل منهم ما ألزم به نفسمه، من شمكر 
أو عقاب.

اذ يقمول عليمة السمالم ملالمك االشمرت )وال يكونمن املحسمن واملمي ء عنمدك بمنزلمة 
سمواء، فمإّن يف ذلمك تزهيمدًا ألهمل اإلحسمان يف اإلحسمان، وتدريبمًا ألهل اإلسماءة عى 
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اإلسماءة ! وألمزم كاّل منهمم مما ألمزم نفسمه( )14( . 

ليمس  مما  اسمتكراههم عمى  إليهمم، وعمدم  دليلمه إحسمانه  بالرعيمة،  الظمن  9 - حسمن 
 .  )15( عنهمم  )املؤونمات(  األثقمال  وختفيمف  عندهمم، 

10- ثبمات حماالت الفسماد: تعمد حالمة ثبمات حاالت الفسماد ممن االممور الصعبة جدا 
كمون الفسماد يتمم يف اخلفماء والمر ودائما خيفمي املفسمدين جرائمهمم، كما ان هنماك 
حماالت اهتمام كثمرة، لمذا جيمب التحقمق ممن حماالت الفسماد، واثبمات وقوعمه ممن 
خالل مجع االدلة  والشمهادات املتعددة املسمتوفية للرشوط الرشعية )الذي يشمرتط 
شماهدين عادلمن فقمط يف أغلمب اجلرائمم واجلنمح(؛ وممع األخمذ بنظمر االعتبمار أن 
همؤالء الشمهود تممَّ اختيارهمم والتحقمق مسمبقًا ممن توفمر المرشوط القانونيمة فيهمم 
مْدِق واْلَوَفماِء((  كما عر عنهم اإلممام، فإن شمهادهتم كافية  لكوهنمم ))ِممن َأْهمِل الصِّ
إلثبمات اجلريممة. يقمول عليه السمالم يف وصف طريقته: ))َفمإِْن َأَحمٌد ِمنُْهْم )أي من 
ما َعَلْيمِه ِعنْمَدَك َأْخَبماُر ُعُيونِمَك اْكَتَفْيَت  املسمؤولن( َبَسمَط َيمَدُه إىل ِخَياَنمٍة اْجَتَمَعمْت هِبَ

بَِذلِمَك َشماِهدًا َفَبَسمْطَت َعَلْيمِه اْلُعُقوَبَة((.

11-  عقوبمات عمالج الفسماد: يف كثمر ممن احلماالت تكون عمليمات الرقابمة و التوجيه 
غمر كافيمة ملحاربمة الفسماد، لمذا ممن المرضوري وجمود العقوبمات املختلفمة وبما 
يتناسمب ممع احلاجمة والذنمب، وقد تكمون هنماك عقوبمة اسمتباقية)مادية او معنوية( 
ملنمع حصمول األخطماء، فمكان االممام عندما يرصد أممورًا مها كانت صغمرة  لكنها 

لمو ممرت بسمالم أو عوملمت بتسماهل فإهنما قمد تنممو وتشمكل خروقمات كبرة. 

وقمد تكمون عقوبمات عمى فعمل الفسماد اذ بعمد أن يتم تشمخيص جريمة الفسماد يأيت 
دور اإلجمراءات التمي تتخذ بحق املسمؤول الفاسمد
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مْظ ِممَن األْعمَواِن َفمإِْن  فَّ  وهمي أربعمة أممور يتناوهلما قمول اإلممام عليمه السمالم: ))وحَتَ
ما َعَلْيِه ِعنْمَدَك َأْخَبماُر ُعُيونَِك اْكَتَفْيمَت بَِذلَِك  َأَحمٌد ِمنُْهمْم َبَسمَط َيمَدُه إىل ِخَياَنمٍة اْجَتَمَعمْت هِبَ
َشماِهدًا َفَبَسمْطَت َعَلْيمِه اْلُعُقوَبمَة يِف َبَدنِمِه وَأَخْذَتمُه بِمَا َأَصماَب ِممْن َعَمِلمِه ُثممَّ َنَصْبَتمُه بَِمَقماِم 

ْدَتمُه َعماَر التَُّهَممِة((. َياَنمِة وَقلَّ مِة وَوَسمْمَتُه بِاخْلِ امْلََذلَّ

وهذه االجراءات هي )16( :

األول: الفصل من الوظيفة:
 مل يمرش اإلممام رصاحمة إىل هذه النقطة لكنها من أوضمح الواضحات يف منهجه عليه 
السمالم، فاإلممام ال يقموم بما يقموم بمه البعمض ممن نقل املسمؤول الفاسمد ممن ))الوظيفة 
احلساسمة(( إىل ))وظيفمة غر حساسمة((. أو ممن موقع إىل موقع آخر. فهمذا النقل هو يف 
حمد ذاتمه مسمامهة يف تكريمس الفسماد، ألنه يعطي جلميع الفاسمدين رسمالة تطممن عالية 

ض له الفاسمد هو تغير ممكان عمله. املضاممن أقمل مما فيهما أن أقمى ما ُيعمرَّ

 ثمم إن الفسماد ممم مهما صغمر ممم جريممة ينبغمي العقماب عليهما وال جيوز تمرك العقاب 
لصغمر الذنمب، بمل جيمب إنزال العقماب با يتناسمب مع حجمم الذنب، أما عمدم العقاب 

فهمو تشمجيع بصمورة غر مبمارشة عى الفسماد.  

نسمتطيع أن نفهمم الفصمل ممن الوظيفة ممن خالل النصموص الكثرة ممن كتاب هنج 
البالغة التي تشمرتط النزاهة يف الوظائف احلكومية، لذا فإن صدور الفسماد من املوظف 
يعنمي انتفماء أحمد المرشوط الرضوريمة يف التوظيمف، وهمو يعنمي الفصل بال أدنى شمك، 
وال يعنمي النقمل بمكل تأكيمد.    والفصمل ممن الوظيفمة همو فصمل دائممي وليمس مؤقتمَا، 
ويمكمن اسمتنباط الدائميمة يف الفصل من الكلمات األخرة له عليه السمالم: ))ثم نصبته 
بمقمام املذلمة، ووسممَته باخليانمة وقلَّدتمه عماَر التهمة((، فأي وظيفة تمُمسند بعدهما إىل َمن 
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نمُمصب بمقام الذلة وُوسمم باخليانة وقمُلمِّمد عار التهمة؟.

الثاين: استعادة املبالغ املختَلسة: 
رضورة اسمتعادة األمموال املأخموذة بطريقمة غمر رشعيمة ممن بيمت املمال، وتعاقبهما 
بمتابعمة  االممام  قمام  فقمد  متعمددة،  اقتصاديمة  دورات  عمليمات  يف  دخوهلما  بعمد  حتمى 
األممواَل  التمي ُأعطيمت بغمر وجمه حمق لبعمض املتنفذيمن زممن  حكمم عثمان بمن عفمان 
َج بِمِه النَِّسماُء وُمِلَك بِِه  وواصمل املطالبمة هبما، قمال اممر املؤمنمن ))َواهللَِّ َلْو َوَجْدُتمُه َقْد ُتُزوِّ
اإلَمماُء َلَرَدْدُتمُه، َفمإِنَّ يِف اْلَعمْدِل َسمَعًة؛ وَمْن َضماَق َعَلْيِه اْلَعمْدُل َفاجْلَْوُر َعَلْيمِه َأْضَيُق((، أي 
أنمه مسمتعد ممم يف طريمق اسمتعادة األمموال املغتصبة ممم لتعريمض الكيان األسممري للخطر 
إذا كانمت األرسة قمد بنيمت عمى املمال احلمرام. ولمذا جتمد ممن إجراءاتمه عنمد ثبوت فسماد 
املسمؤول اسمتعادة املمال املختلمس حتمى آخمر درهمم، يقمول عليمه السمالم: ))وأخذتمه 
بما أصماب ممن عملمه((، أي اسمرتجاع كاممل املبلمغ املغصموب دون مراعماة ألي قضيمة 
أخمرى وال أعتبمار ألي رشوط ختفيفيمة، إذ ال ختفيمف ممع اخليانمة. وال يمرى اإلممام عمي 
)عليمه السمالم( لنفسمه أو ملنصبمه ايمة صالحيمة يف التنمازل عمن حقموق اآلخريمن يف املال 

مَا امْلَماُل َمماُل اهللَّ( ْيُت َبْينَُهمْم، َفَكْيمَف وإِنَّ العمام، وهمو القائمل: )َلمْو َكاَن امْلَماُل يِل َلَسموَّ

الثالث: العقوبة اجلزائية: 
 وهمي عقوبمة تأديبيمة ذات طابمع بمدين، أي أهنما ليسمت السمجن، فالسمجن ال يعنمي 
بعمض  إن  بمل  ين،  للمسمتجدِّ اجلريممة  ممن  أخمرى  ألنمواع  ومنطلقمًا  لكثريمن،  شميئًا 
التمي  العقوبمة  لكمن  السمجن.  داخمل  فسماده حتمى وهمو  يواصمل عمليمات  الفاسمدين 
يفرضهما اإلممام همي عقوبمة تأديبية مؤملمه كالرضب واجللد ومما اليها. وقمد أعطى اإلمام 
صالحيمات واسمعة يف العقوبمة البدنيمة بقولمه: ))بسمطت عليمه العقوبمة((، فمرتك شمكل 
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العقوبمة ومداهما وسمعتها مفتوحمة عمى مراعيهما لكمي تشممل كل مايمراه املسمؤول 
األعمى مناسمبَا ورادعمًا، ومل يقّيدهما بكمم أو كيمف، لكنمه اشمرتط أن تكمون عقوبمة علنية 
أممام املمأل ليكمون للمرأي العام دور يف إطالع الشمعب عمى تنفيذ القانون وعمدم االكتفاء 
بإخفماء الشمخص عمن األنظمار تاركمن أصحاب احلمق )وهمم كل املواطنمن( جيهلون ما 

المذي حمل باملعتمدي عمى حقوقهمم )17(.

الرابع: التشهر برموز الفساد:
 يمؤدي همذا االجمراء يف كثر ممن احلاالت اىل همروب املجرممن واختفاهم عن اعن 
النماس، فبالرغمم ممن بقاهمم اال ان النماس تنظمر اليهمم كمجرممن، إن القتمل املعنموي 
مهدهما:  الفاسمدة يف  األفمكار  وقتمل  الفسماد،  ممن  الوقايمة  إجمراءات  تقويمة  يسمتهدف 
يف أذهمان املسمؤولن وعقوهلمم وقلوهبمم. وهمو أسملوب مقصمود يف قانمون العقوبمات 
االسمالمي نجمده ماثماًل يف عقوبة السمارق الذي تقطمع يده ويبقى حيَا يتجمول بن الناس 
بيمد مقطوعمة تذكمّمر كل من يفكمر يف اإلقدام عى رسقة. وتتجى يف عقوبمة الزاين والزانية 
اللذيمن ينبغمي أن يشمهد عذاهبما طائفة ممن املؤمنن وما يمؤدي إليه ذلك الشمهود العلني 
ممن القتمل املعنموي وبقماء العرة ماثلة كلا ظهر شمخص املذنمب أمام النماس، وكلا ورد 
ذكمره يف وسمائل اإلعمالم. عمر عنه عليه السمالم بقولمه: ))نصبته بمقام املذلة، ووسممته 
باخليانمة، وقلَّدتمه عماَر التهممة(( وهمي مجيعمًا هتمدف إىل هتمك حرمتمه وإسمقاطه يف أعمن 

النماس وتعنمي القتمل املعنموي الكامل.

12- التقماء باملراجعمن وعاممة النماس: فقد ثّبت اإلممام عي عليه السمالم ذلك يف عهده 
إىل مالمك األشمرت حمن أممره بفتح أبوابه للعامة لسماع شمكاواهم، كا أممره أن يبن 
للنماس عمذره فيما مل يتمكمن ممن حتقيقمه ممن طلباهتم. فحمول فتمح االبمواب للعامة 
ُغ هَلُْم فِيِه َشمْخَصَك  قمال عليمه السمالم: ))واْجَعمْل لِمَذِوي احْلَاَجماِت ِمنَْك ِقْسمًا ُتَفمرِّ
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ِذي َخَلَقَك((.   املشمكلة ال تنشمأ أحيانًا  ِلمُس هَلُمْم جَمِْلسمًا َعاّممًا َفَتَتَواَضمُع فِيمِه هللَِِّ الَّ وجَتْ
ممن عمدم رغبمة املسمؤول بسماع الشمكاوى، بمل لعجمزه عمن وضمع قالمب تنظيممي 
للتعاممل ممع همذه الشمكاوى عمى مسمتوى تسمّلمها ودراسمتها والتحقمق ممن صحة 
وقانونيمة مما فيهما ثمم حتقيمق طلمب املشمتكي أو إبالغمه بسمبب عمدم حتقيقمه. فكثمر 
ممن املسمؤولن يشمعر أن فتمح بماب الشمكاوى يمؤدي إىل مضيعة الوقت واسمتهالك 
الزممن يف قضايما معروفمة النتيجمة، ولذلمك يكمّف عمن التفكمر يف همذا املوضموع. 

وهمذا خطمأ فاحمش لمه عواقمب وخيممة يف الدنيما واآلخرة.

13- قضماء حوائمج النماس وتقديمم اخلدمات: فمن أكثمر حاالت النقمة بحقٍّ املسمولن 
همي أثمر عرقلمة غمر قانونية يقموم هبما املوظف عممدًا أو سمهوًا. وسمواء كان انزعاج 
املراجمع بحمق أو بغر حق، فإن املسمؤول املسملم مكلف بإرضاء املراجمع إما بقضاء 
حاجتمه، وإمما بتوضيمح سمبب عمدم قضائها لكي ُيعمذر املراِجمُع املسمؤوَل وال يعود 
ناقمًا أو متومهمًا تقصمر املسمؤول بحقمه. وليس يف توضيمح عذر املسمؤول للمواطن 
أي انتقماص من قدر املسمؤول، وال تقليٌل من شمأنه، فالتفاهمم مع املراجع وتوضيح 
سمبب عمدم إنجماز معاملتمه ممم فضماًل عن كونمه ممارسمة أخالقيمة راقية مم همو واجب 
توضيمح  رضورة  وحمول  اإلسمالمية،  الدولمة  ويف  العريمة  الدولمة  يف  املسمؤول 
ِعيَُّة بِمَك َحْيفمًا َفَأْصِحْر  أسمباب عمدم قضماء بعمض حوائجهم قمال: ))وإِْن َظنَّمِت الرَّ
َعنْمَك  ))واْعمِدْل  بقولمه:  ذلمك  أممره  السمالم  عليمه  اإلممام  ويعلِّمل  بُِعمْذِرَك((  هَلُمْم 
ُظنُوهَنُمْم بِإِْصَحماِرَك َفمإِنَّ يِف َذلَِك ِرَياَضًة ِمنَْك لِنَْفِسمَك وِرْفقًا بَِرِعيَّتِمَك وإِْعَذارًا َتْبُلُغ 
بِمِه َحاَجَتمَك ِممْن َتْقِويِمِهمْم((. أي أن اإلعمذار وتوضيمح األسمباب حيقمق هدفمن: 
األول: منمع السمخط الشمعبي الذي يتولد تدرجييمًا وبصورة تراكميمة من عدم قضاء 
حوائمج بعمض النماس. الثاين: الرتبية األخالقية للمسمؤول نفسمه لوقايتمه من التكر 
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والغمرور الناشمئ ممن املنصمب ومن االحتجماب عن النماس )18(.

14- التعاممل بلعطمف ممع الرعيمة: اذ يقمول عليمة السمالم:  )ثمّم تفّقمد ممن أمورهمم مما 
يتفّقمد الوالمدان ممن ولدمهما، وال يتفاقممن يف نفسمك يش ء قويتهمم بمه، وال حتقمرن 
لطفمًا تعاهدهتمم بمه وإن قمل، فإّنمه داعيمة هلمم إىل بمذل النصيحمة لمك، وحسمن الظن 
بمك، وال تمدع تفقمد لطيمف أمورهمم اتمكاالً عمى جسميمها، فإّن لليسمر ممن لطفك 
موضعمًا ينتفعمون بمه، وللجسميم موقعًا ال يسمتغنون عنه. وليكن آثمر رؤوس جندك 
ممن واسماهم يف معونتمه، وأفضمل عليهمم من جدته، با يسمعهم ويسمع ممن وراءهم 
ممن خلموف أهليهمم، حّتمى يكمون مّههمم مّهمًا واحمدًا يف جهماد العمدو، فمإّن عطفمك 
العمدل يف  الموالة اسمتقامة  قمرة عمن  عليهمم يعطمف قلوهبمم عليمك، وإن أفضمل 

البمالد، وظهمور مموّدة الرعيمة( )19( 

ثانيًا- االإ�سالح االقت�سادي: 
العدالمة واحمرتام  مبمادئ  تأسميس دولمة عمى  اىل  السمالم  االممام عمي عليمة  سمعى 

يف: متثلمت  االقتصاديمة  االصالحمات  ممن  جمموعمة  واجمراء  اإلنسمان 

1- املسـاواة أمـام القانـون: منمع االممام رشعيمة االمتيمازات التمي حيصمل عليهما أقربماء  
املسمولن ال  ليشء إال لكوهنم أقرباء املسمؤول. ويمكن االستشمهاد بحادثة حصلت 
ممع عقيمل ابمن أيب طالمب اخمو االممام عندمما طلمب منمه زيمادة حصمة يف بيمت املمال 
أكثمر ممما أخمذ سمائر النماس، فلما وعظمه ورّده مل يتعمظ ومل يكمّف عمن الطلمب فقمام 
عليمة السمالم بإمحماء حديمده وتقريبهما ممن يده تذكمرًا لمه بالعقاب األخمروي الذي 
سميطاله لمو أخمذ ممن بيمت املال مما ال يسمتحقه. فال ينبغمي ألقربماء املسمؤول ان يتم 

متيزهمم عمن عمى باقمي املواطنمن يف احلقوق.
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2- إلغـاء التاميـز الطبقـي : لقمد عالمج االممام مشمكلة تكمدس الثمروات بيمد فئمة معينمة 
يثمرون عمى حسماب العاممة، وإيقماف املزيمد ممن الالمسمئولية واالنحمراف،  سماد 
يف العهمد المذي سمبق حكمم اإلممام  متايمز طبقمي يف توزيمع الثمروة ممن بيمت املمال، 
ففمي عهمد عممر بمن اخلطماب نشمأت يف اإلسمالم طبقيمة، مبنيمة عمى أسماس القرب 
والسمابقة، والصحبمة مثل بن املهاجريمن واألنصار والدخول يف اإلسمالم وغرها، 
وقمد أعطيمت امتيمازات )مادية ومعنوية(، وكان هناك تفماوت يف العطاء، ما بن 12 
ألمف درهمم وهمي حصمة اعمى طبقاهتما و 200 درهمم وهي حصمة ادنمى الطبقات، 
وممن نتائمج همذا التمرف تكمدس املمال لمدى فئمة خاصمة، بينا كانمت عاممة الناس 
فقمراء، ويف عهمد عثمان بمن عفمان زادت تلمك الطبقمات عمى أسماس القمرب ممن 
واله احلكمم)20(،   فقمد كانمت هنماك األرض التمي جعلهما عممر بمن اخلطماب ملمكا 
خاصمًا لبيمت املمال، ثمم جماء عثمان فأقطعهما ألوليائمه وأعوانمه ووالتمه وأهمل بيته، 
حتمى أصبمح النماس قسممن، قسمم يف عمداد األثريماء ومما فموق ذلمك، وآخمرون ال 
يرتفعمون عمن مسمتوى الفقر كثرًا، حتى تسمبَّبت هذه السياسمة يف اسمتثراء وتفاوت 

خطر.  طبقمي 

عمى  بالغماء  حازممًا  موقفمه  كان  احلكمم  اىل  السمالم(  عي)عليمه  االممام  جماء  وملما 
همذه العقمود، حيمث  أحمدث االممام عي)عليمه السمالم( تغيمرًا ثوريمًا لعلمه كان أخطمر 
التجربمة  روح  إىل  باملجتممع  العمودة  هبما  أراد  والتمي  قررهما،  التمي  الثوريمة  التغيمرات 
الثوريمة اإلسمالمية األوىل عمى عهمد الرسمول الكريم)صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(ذلك 
أن النظمام المذي كان معمموالً بمه ممن عهمد النبي)صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(فيا يتعلمق 
بالعطاء)همو نظمام قسممة األمموال العاممة بمن النماس باملسماواة، سمواء أكانموا جنمود ام 
عاممة النماس( وهمذا كان قمد ألغماه عمر بن اخلطاب واسمتبد لمه بنظام التفضيمل.  وتزايد 
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التايمز يف العطماء كثمرا يف عهمد عثمان بمن عفمان، ممما ادى اىل زيمادة التفماوت، وعندمما 
تموىل االممام عمي اخلالفمة قمرر التوزيمع بنظمام العطاء بالتسماوي، فقمد قام بمصمادرة  كل 
مما اعطماء احلمكام السمابقن اىل املقربمن واالقمارب ممن ارايض وامموال اخمذ ممن بيمت 
املمال عمى اسماس التفضيمل بغمر حمق، ثمم اعماد وتوزيمع تلمك الثمروة بشمكل عمادل، 
وإلغماء التصنيمف الطبقمي للنماس،  ورفمض أن يعمرتف أو يقمر التغيمرات »الترفمات 
العقاريمة« التمي حدثمت يف همذه األرض والعمودة اىل نظمام املسماواة )21(.  كان االممام 

رصيمح يف الغماء االمتيمازات، اذ  فقمال عليمه أفضمل الصمالة والسمالم :

مذوا العقمار   )اهيما النماس أال ال يقولمنَّ رجمال منكمم غمدًا قمد غمرهتمم الدنيما، فاختَّ
ذلمك  املرققمة، فصمار  الوصائمف  مذوا  واختَّ الفارهمة،  اخليمول  األهنمار وركبموا  مروا  وفجَّ
عليهمم عمارًا وشمنارًا، إذا مما منعتهمم ما كانوا خيوضمون فيه، وأرصهتمم إىل حقوقهم التي 
يعلممون، فينتقممون ذلمك ويسمتنكرون، ويقولون : حرمنما ابن أيب طالمب حقوقنا()1(.

ركمز االممام يف اصالحاتمه عمى لغماء الطبقيمة والتفماوت بمن ابنماء املجتممع التي تعد 
احمد اسمباب ضعمف املجتمع.

3- تغـر يف السوسـيولوجيا السياسـية:  والتمي تعنمي العالقمة بن السياسمة واملجتمع، 
وذلمك ممن خمالل حتديمد الفاعلن يف املجتمع سمواء أكانموا افمراد او جمموعات مثل 
الشمخصيات املؤثرة عشمائرية او مالية او قومية او احزاب او اختيار االقارب، ومن 
ثمم يشمكلون البنمى االجتاعيمة يف تثبيمت السملطة، وحتقيمق اهدافهم املشمرتكة، )22(  
فالدولمة  متتلمك السملطة والقمرار والقوانمن، وحتتماج اىل طبقمة معينمة ممن املجتممع 
يتمم اختيارهما عمى اسماس فكمر وقناعمة ومصالمح مسمؤولن الدولمة، وهمذه الطبقة 
االجتاعيمة ترغمب وتسمعى اىل التقمرب ممن السملطة لتحقيمق مصاحلهما. وبالتمايل 
هنماك تفاعمل مشمرتك بن اجلانبن. ويشمكلون مركز قموة الدولمة ومصاحلها. وعادة 
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مما يكمون همذه الطبقمة املنتفعمة املختمارة قلمة يف املجتممع اذ جتنمي فائمدة ممن الدولمة 
والسملطة، وبقيمة افمراد املجتممع مهمشمن يف فقمر مدقع.

لقمد غمر االمام عي يف اصالحاتمه مجيع امتييازات الطبقة املقربة من السملطة وصادر 
امواهلمم و ارضهمم التمي اعطيمت بغمر وجمه حمق، ونتيجة هلذا االجمراءات واجمه اإلمام 
معارضمة شمديدة ممن أصحماب االمتيمازات واملنحرفمون والطامعمون بالسملطة الذيمن 
كانموا حيصلمون عمى نظمام التفضيمل ممدة طويلمة بحمدود 25 سمنة، ممما ركمز يف نفموس 
همذه الطبقمة سميطرهتا يف املجتممع، فما كان ممن همؤالء إال ان شمكلوا خطما معمارض 
إلصالحمات االممام، متثلمت يف االمتنماع عمن مبايعته، والذهماب اىل الشمام واالنظام اىل 
جيمش معاويمة. يثمرون املشماكل والفتمن واحلروب)صفمن و النهمروان واجلمل( خالل 
اربمع سمنوات وتسمع اشمهر التمي حكمهما االممام، ان فلسمفة االممام همي ان املهاجريمن 
واألنصمار دخمل واىل االسمالم ليمس عمى اسماس العطماء وانما طلب ثمواب اهلل سمبحانه 
الدنيما، فاجلميمع عبماد اهلل واملمال ممال اهلل يقسمم  وهمذا سميكون يف اآلخمرة وليمس يف 

بالتسموي وال فضمل الحمد عمى احمد.

فافمراد  االخمرى،  املجتممع  افمراد  حسماب  عمى  بالسملطة  الكسمب  االممام  رفمض 
سمواء. مجيعهمم  املجتممع 

وعندمما طلمب منمه بعمض اصحابمه ان يميمز يف العطماء ويعطمي االمموال اىل الذيمن 
خيشمى منهمم العمداء، لكسمب والئهمم ومودهتم، ومنعهمم من الفمرار اىل معاويمة، رفض 
االممام ان يطلمب النمر بالظلمم او ياخمذ ممن املمال او يقرتب منمه، مدى الدهر)ما سممر 
يمت َعليمه،  سممر(. فقمال عليمة السمالم: )َأَتْأممروينِّ َأن َأْطلمب النَّمر بِاجْلمور، فيممن ولِّ
واهللِ ال َأطمور بمه مما سممر سممر، ومما َأم َنجمم يف السماء َنجمًا، لمو َكان امْلماُل يل َلسمويت 

بَينهمم، فكيمف وإِنَّما امْلماُل مماُل اهللِ هلم.
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مه َتبذيمر و إرِسا ف، وهمو  ثمم قال)عليمه السمالم(  :)َأال وإِن إِعَطماء امْلماِل يف غمِر حقِّ
يرَفمع صاحبمه يف الْدنيما  ويضعمه يف االخمرة، ويْكِرمه يف النَّماس وهيُينه عنْمد اهللِ، َومل يضع 
اممرٌؤ ماَلمه يف غمِر حمقِّ همو عنْمد غمِر َأهلمه إاِلَّ حرممه اهللُ شمكرهم وَكان لِغمِره ودهمم( 

.)23(

3-  العدالـة يف رصف االنفقـات االجتامعـي: كانمت سياسمة االممام ال يفضمل رشيف 
عمى ممرشوف وال عمريب عمى اعجممي، فلما ظفمر اممر املؤمنمن يموم اجلممل دخمل 
بيمت املمال بالبمرة، فلما رأى مما فيهما ممن اموال قمال غري غمري، فامر بتقسميمها 
بالعمدل بن اصحابه مخسمائة مخسمائة، وكانت سمتة االف درهمم والناس اثنى عرش 
الفما.  واخمذ االممام مخسمائة درهمم كواد منهم، وثم اعطاء لشمخص اخمر طلب منه 

ذلمك. وهنما يسماوي خليفة املسملمن نفسمه مع جنمدي من جنموده )24(.

وقد جاءت سميدة قريشمية اىل املسمجد الكوفة ماسمكه بامرأة اعجمية تسماوي مرتبها 
ممع مرتمب همذه السميدة، واخذت تصيح اممن العدل يا بمن ايب طالب تسماوي بيني وبن 
همذه االعجميمة، فاخمذ االممام قبضمة ممن المرتاب، وجعمل يقلبهما بيمدة ويقمول: مل يكمن 

بعمض همذا المرتاب افضل من بعمض )25(.

وملَّما نمودي لقبمض احلقوق، قال اإلمام عيٌّ عليه السمالم لعبيد اهلل بمن أيب رافع  كاتبه 
م : » إبمدأ باملهاجريمن فنادهيمم، وأعمِط كلَّ رجمٍل ممَّن حرض ثالثة دنانر، ُثممَّ ثنِّ باألنصار 
فافعمل معهمم مثمل ذلمك، وممن حمرض من النماس كلُّهمم األمحر واألسمود فاصنمع به مثل 
ذلمك «! وختلَّمف يوممذاك رجمال منهمم : طلحمة، والزبر، وعبمداهلل بن عمر، وسمعد بن 

العماص، وممروان بمن احلكم، قد عمزَّ عليهم أن يكونموا كغرهم من املموايل والعبيد!

ًة ُأخمرى قمال فيمه : » همذا كتماب اهلل بمن  هنماك خطمب اإلممام عميٌّ عليمه السمالم ممرَّ
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، منكر،  أظهرنما، وعهمد رسمول اهلل وسمرته فينا، ال جيهل ذلمك اال جاهل عاَنَد عمن احلقِّ
نَاُكْم ُشـُعوباً 

ْ
نـَث وََجَعل

ُ
ا َخلَْقنَاُكـم ِمـن َذَكـٍر َوأ َهـا ا نلَّـاُس إنَـّ قمال تعماىل : ﴿ يَاأيُّ

َرَمُكـْم ِعنـَد اهللِ أْتَقاُكـم ﴾ « ُثممَّ صماح بأعمى صوته » ﴿
ْ
َوَقبَائِـَل ِلََعاَرفُـوا إنَّ أك

َكفِِرين ﴾ أمتنُّون عى اهلل ورسموله 
ْ
َّوا فَإنَّ اهللَ أل ُيِـبُّ ال أِطيُعـوا اهللَ َوالرَُّسـوَل فَـإن تََول

بإسمالمكم ؟! )َبمِل اهللُ َيُممنُّ َعَلْيُكمْم أْن َهَداُكمْم لإِِليمَاِن إن ُكنُتمْم َصاِدِقن( )2(.

وممن مواقمف عدلمه عليمه السمالم: حرصمه عمى تقسميم املمال فمور وروده إليمه عمى 
النماس بالتسماوى بعمد أن حيتجز منه مما ينبغي أن يأخذ للمرافق العامة، ومل يكن يسمتبيح 
لنفسمه أن يأخمذ ممن همذا املمال إال مثلما يعطمي غمره ممن النماس، كما أنمه كان يعطمي 
معارضيمه ممن اخلموارج ممن العطماء مثلما يعطمي غرهمم، وهمذا قبمل سمفكهم للدمماء، 

واعتدائهمم عمى النماس.

4- منـع االحتـكار والتاعـب يف االسـواق: وهمي من الوسمائل التي تمرض باالقتصاد 
االسمالمية  الرشعيمة  تبمي  ومل  االحتمكار  همي  النماس،  عمى  سملبي  ممردود  وذات 
االحتمكار، اذ يقموم بعمض التجار املسمتغلين بسملوك خاطمئ بخزن الطعمام ونحوه 
عمن النماس وال يبيعونمه إال بأثمان عاليمة، ممما يمؤدي اىل ثمرى طبقة عى حسماب بقية 
الطبقمات، فقمد جماء يف عهمد االممام عمي ملالمك االشمرت)ريض اهلل عنمه( )واَعلم مع 
ًا  ذلِمك َأن يف كثمر ْمنهمم ضيًقما فاحًشما، و شمًحا ِقبيًحما،  واحتمكارًا  لِْلَمنافمع، َوحتكُّ
يف ْالِبياعمات، وذلِمك بماب ممرضة لِْلعامة، وعيمب  َعى ْالوالة، فاَمنمع من االحتكار، 

فمإِن رسموَل اهللِ)صمى اهلل عليمه وآلمه( َمنع منْمه( )26(.

5- مراقبـة االسـعار: اممر اممر املؤمنمن بمراقبمة األسمعار واحلمد ممن التالعمب فيهما و 
بمحاسمبة املحتكريمن فبعمد عدم أخذهم النصيحة واجلشمع يف رفع األسمعار عى ان 
ال تتجماوز العقوبمة حمد العمدل. وذلمك قوله:( وْليكمن ْالبيمع بيًعا سممًحا: بمواِزين 
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عمدل، وَأسمعار ال جتحمف بِاْلَفرَيقمِن ممن اْلباِئمع  وْاملَبتماع، فممن َقمارف)أي خالمط(  
ْل، وعاقمب يف غمِر إرِساف( )27(. حْكمًرة (االحتمكار( بعمد هنيمك إِيماه َفنكِّ

حمرص أممر املؤمنمن عمّي عليمه السمالم عمى تفقمد أحموال املتعاملمن يف السموق 
ومحلهمم عمى التعاممل بالمرشع احلنيمف، وقمد ثبمت أن علًيما عليمه السمالم كان شمديد 
العنايمة باالحتسماب يف جممال السموق، فعمن احلر بن جرموز املمرادي عن أبيه قمال: رأيت 
عمّي بمن أيب طالمب عليمه السمالم خيمرج ممن القمر وعليمه قطريتمان، إزاره إىل نصمف 
السماق، ورادؤه مشممر قريًبما منمه، ومعمه الدرة يمشمى يف األسمواق ويأمرهمم بتقوى اهلل 
وحسمن البيمع ويقمول: أوفموا الكيمل وامليمزان. وكان عمّي عليمه السمالم يدخمل السموق 
وبيمده المدرة، وعليمه عبماء ويقول: يا أهيا التجمار، خذوا احلق، وأعطوا احلق َتسملموا، ال 
تمردوا قليمل الربمح فتحرمموا كثمره. وقمال عليه السمالم: من اجّتمر قبل أن يتفقمه يف الدين 

فقمد ارتطمم يف الربما، ثمم ارتطمم، ثمم ارتطمم )28(.

الثابتة)اخلممس  الرضائمب  فمرض  عمى  الدولمة  تعتممد  الدولـة:  إيـرادات  تنظيـم   -6
والمزكاة( تفقمد أممر اخلمراج )الرضائمب( ممما يصلمح أهلمه، ألنمه مهمم حليماة الناس.  
وممن كتماب لمه )عليه السمالم( إىل عالمه عمى اخلراج)الرضائب(: أما بعمد، فإِن  من 
مل حيمذر  مما همو صائمر إِليمه مل يقمدم لِنْفسمه  مما حيرزها.  واعلمموا أن  ما كلُِّفتم يسمر، 
وأن ثوابمه  كثمر،  ولمو مل يكمن فيما هنمى اهللُ عنْمه  ممن اْلبْغمي  واْلعمدوان عقاب خياف 
لمكان يف ثمواب اجتناِبمه  مما  ال  عمْذر يف تمرك  طلبِمه. فأْنُصفموا النّماس ممن أُنفسمكم، 
الرعيمة، و وكالء االممة،  فإِّنكمم خزان)خيزنمون األمموال(  واصمِروا  حِلواِئِجِهمم، 

االِْئمة. وسمَفراء 

7- رفـع الرضائـب عـن كواهـل الطبقـة الفقـرة الضعيفـة، مممن ال متلمك رضورة مما 
حتتماج اليمة ممن زاد او كسماء او ادادة عممل )29(، وممن ذلمك مما جماء يف كتابمه )و ال 
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حتسمموا َأحمًدا  عمن  حاجتمه،  والَ حِتبسموه  عن طلبتمه، و ال تِبيعن لِلنَّماس يف ْاخلراج 
كسمَوة  َشمتاء و ال  صيمف، و ال دابمة يَعتُملمون  َعليها، و ال  عبمًدا، و ال َترِضبن َأحًدا 
سموًطا ملِمكان درهمم، و ال مَتسمن  ماَل َأحد  ممن النَّاس،  مصملٍّ و ال معاهد، إاِلَّ َأنت 
جمدوا فرًسما َأو سماَلًحا يعمدى بمه  َعمى َأهمِل  اإلسمالم، َفإِنَّمه ال ْينبغمي لِْلمسمِلم َأن 

يمدع ذلِمك يف َأيمدي َأعداء اإلسمالم، يَف كون شموكًة َعليمه(. )30( 

يؤكمد االممام عمى جامعمن الرضائب)اخلمراج( عمدم منمع النماس ممن احتياجاهتمم 
األساسمية وكسموهتم يف فصمول السمنة  او الدابمة التمي يعتممد عليهما يف الزراعمة ومحمل 
النماس  أمموال  اخمذ  منمع  كذلمك  األمموال،  اجمل  ممن  النماس  رضب  ومنمع  األثقمال، 

بالغصمب سمواء كانموا مسملمن او ذممن اذ  ال بمد ممن احمرتام عهمدة.

8- العـدل يف فـرض الرضائـب: واوىص عليمه السمالم زيماد بمن أبيمه  عندمما واله عمى 
فمارس، بالعمدل وعمدم زيمادة اخلمراج ورفمع الرضائمب وحمذره ممن الشمدة يف غمر 
حق)ْالعسف( الهنا تؤدي اىل العداوة والكرة و امليل عن العدل إىل الظلم)وْاحليف( 
يمؤدي اىل التممرد ومحل السمالح. اذ يويص عليه السمالم( : اَسمتعمِل ْالعدَل،واَحذِر 

ْالعسمف وْاحليمف، َفإِن ْالعسمف يعمود بْاجلمالء،  وْاحليف يدعو إىِل السميف(. )31( 

9- سـك النقـود: وهمو ما يسممى باالصمدار النقدي اجلديمد ويعد من وسمائل التمويل 
املهممة، والقموة املاليمة للدولمة كوهنما تعطمي صفمة االسمتقاللية للدولمة، وقمد قمام 
االممام عمي الول ممرة يف تاريمخ االسمالم بسمك النقمود وجعمل للمسملمن نقمودا 
خاصمة هبم، فقد كان يف زمن الرسمول يتداولون الدنانمر الذهبية و الدراهم الفضية 
التمي كانمت تمايت ممن الدولتن البيزنطية والساسمانية، ومل حيدث تغيمر عى النقود يف 
عهمد أيب بكمر، وعنمد اسمتالم عممر بن اخلطماب اضاف اىل النقمود الفضة الساسمانية 

العبمارات العربيمة منهما )بسمم اهلل(، ومل حيمدث تغمر يف عثان بمن عفان)32( 
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10 - اسـتصاح األرايض وتوفـر العمـل بتهيئة وسـائلة: فقمد ورد يف نصائح اإلمام 
يف النهمج:  )َو ْلَيُكمْن َنَظمُرَك يِف ِعمَاَرِة األَْرِض َأْبَلمَغ ِمْن َنَظِرَك يِف اْسمتِْجالِب اخْلََراِج، 
ألَنَّ َذلِمَك ال ُيمْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعمَاَرِة، َو َممْن َطَلمَب اخْلَمَراَج بَِغمْرِ ِعمَاَرٍة َأْخمَرَب اْلبِمالَد 
َو َأْهَلمَك اْلِعَبماَد، ومل يسمتقم اممره اال قليمال، وانما يمؤيت خمراب االرض ممن اعمواز 
اهلهما( فقمد كانمت طبقمة الفالحمن حتتمل مكانمة خاصة لمدى اإلمام ع ألهنا تشمكل 
الغالبيمة املطلقمة ممن السمكان. وقمد فضمل اعمارة األرض عمى جبايمة الرضائمب 

املكوس. وفمرض 

11- تنميـة مصـادر اإلنتـاج: لقمد ركمز االممام عمى تطويمر املصمدر االسمايس لالنتماج 
وهمي املموارد الطبيعة بما متتلكه من ارض ومياه وموارد اخمرى، فمصادر االنتاج يف 
االقتصماد همي )االرض وراس املال والعممل والتنظيم(، ويعد الكثمر من املفكرين 
ومنهمم السميد حمممد باقر الصمدر، ان الطبيعمة )االرض با متلكه ممن غابات وارض 
زراعيمة ومعمادن وميماة( همي املصمدر االول واالسمايس لمكل انتماج، وذلمك الن 
التنظيمم يمدرج ضممن العممل، وان راس املمال يمثمل ثمروة سمبق انتاجهما، والعممل 
همو عنمر معنموي وليمس ثمروة )33(. وممن ثم تعمد األرض عنمر أسمايس لإلنتاج.

فقمد ركمز أمر املؤمنن عي)عليه السمالم( عى مبدأ تنمية اإلنتاج واسمتغالل الطبيعة 
إىل أقمى حمد، ممع التأكيد عى العدالمة يف التوزيع، عى ان متمارس الدولة تنفيذها ضمن 
تلمك احلمدود. وقمد حمدد اإلممام عي)عليه السمالم( أسمس تطبيق مبمدأ تنميمة اإلنتاج يف 
ظمل الدولمة اإلسمالمية يف كتابمه اىل واليمه عمى ممر حمممد بمن أيب بكمر، وأممره أن يقمرأه 

عمى أهمل ممر، والعممل بمحتواه والسمر عمى تطبيقه. وقد كتمب اإلمام :

)يما عبماد اهلل إن املتقمن حمازوا عاجل اخلر وآجله، شماركوا أهل الدنيما يف دنياهم، ومل 
يشماركهم أهمل الدنيما يف آخرهتمم أبماح هلمم اهلل الدنيما مما كفاهمم بمه وأغناهمم، قمال اهلل عز 
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وجمل: )قمل ممن حمرم زينمة اهلل التمي أخمرج لعبماده والطيبمات ممن المرزق قمل همي للذين 
آمنموا يف احليماة الدنيما خالصمة يموم القياممة كذلمك نفصمل اآليمات لقموم يعلممون سمكنوا 
الدنيما يف دنياهمم فأكلموا معهمم ممن طيبمات مما يأكلمون، ورشبموا ممن طيبمان مما يرشبون، 
ولبسموا ممن أفضمل مما يلبسمون، وسمكنوا ممن أفضل مما يسمكنون، وركبموا ممن أفضل ما 
يركبمون، أصابموا لمذة الدنيما مع أهل الدنيا، وهمم غدا جران اهلل يتمنمون عليه فيعطيهم ما 
يتمنمون، ال تمرد هلمم دعموة، وال ينقمص هلمم نصيب من اللذة، فمإىل هذا يا عباد اهلل يشمتاق.

)ممن كان لمه عقمل ويعممل لمه بتقموى اهلل، وال حول وال قموة إال بماهلل( )34( 

وضمح االممام عمي )عليه السمالم( يف هذا  الكتماب التارخيي، نظرية املتقن يف نشماط 
االنسمان وحياتمه والعممل ولالسمتثار يف  األرض، ولمذا أممر بتطبيمق مما يف الكتماب، 
ورسمم سياسمته يف ضموء مما جماء فيمه ممن وصايما وتعليمات، وان تسمتغل املموارد املادية 
وحتقمق نممو اإلنتماج واسمتثار الطبيعمة إىل أقمى حمد، وتنميمة الثمروة بوصفهما هدفا من 
أهمداف جمتممع املتقمن، تنميمة الثروة ليسمت هدفما إال بمقدار مما تنعكس يف حيماة الناس 
ومعيشمتهم. وأمما حمن تنممو الثروة بشمكل منفصمل عن حيماة الناس، ويكمون اجلمهور 
يف خدممة همذه التنميمة ال التنميمة يف خدممة اجلمهمور، فسموف تكتسمب الثمروة نوعما من 

الصنمية.

12- املالكيـة اخلاصـة: بالرغمم من حماربتمه للطبقية اال انه مل يلغمي امللكية اخلاصة وان 
مصمدر امللكيمة اخلاصمة همو العممل والنشماط واعطماء حريمة يف العممل، واسمتثار 
الثمروات الطبيعيمة مثمل حفمر اآلبمار واحيماء األرض، وان يكمون جممال التملمك 
متناسمبا ممع اجلهمد املبمذول، وان ال يمؤدي التملمك اخلماص اىل أرضار عاممة. ومل 
يمرتك االممام الترف باالمموال اخلاصة دون توجيه بل حمدد اوجه االنفاق، كون 
امللكيمة ملكيمة مقيمدة وممن همذه االوجمه: يقمول عليمه السمالم)فَمْن آَتماُه اهللَُّ َمماال 
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َياَفمَة، َوْلَيُفمكَّ فِيمِه اْلَعمايِنَ َواألَِسمَر وليعمط  َفْلَيِصمْل بِمِه اْلَقَراَبمَة، َوْلُيْحِسمْن فِيمِه الضِّ
منمهَ اْلُفَقمَراَء َواْلغمارَم، َوْلَيْصمِرْ نفسمه َعمَى احلقموق والنَّواِئمَب بتغماء الثمواب، َفمإِنَّ 
َف اآلِخمَرِة )35(. وعليمه فمان اوجمه التمرف  ْنَيما َورَشَ َصماِل َينَماُل َكمَرَم الدُّ مِذِه اخْلِ هِبَ

يف املمال همي )36( :

أ- انفماق املمال عمى العائلمة: انفماق عمى احلاجمات االساسمية الرضوريمة مثمل املماكل 
واملسمكن. وامللبمس 

ب- انفاق املال عى االقارب واجلران لزيادة الرتاحم واملحبة بينهم.
ت- االنفاق املال عى الضيافة واكرام الضيف.

ث- االنفاق املال من اجل فك االسر والعاين، وعتق العبيد.
ج- انفاق املال عى الفقر.

ح- انفماق املمال عمى الغمارم أي املديمن المذي ال يسمتطيع ان يسمدد مما عليمه ممن ديمون، 
وهنما اوجمب االممام مسماعدته حتمى ال هتمان كراممة االنسمان.

خ- اعطاء حق اهلل يف ماله من اخلمس والزكاة وكفارات وغرها.

13- امللكيـة العامـة: تعد امللكية العامة وخاصة ملكية االرض كوهنا املصدر االسمايس 
للثمروة  ممن اهمم مموارد الدولمة، وهنماك تطبيقاهتما واضحمة يف تقريمر مبمدأ امللكيمة 
العاممة هلمذا النموع ممن األرض، ففي عهد  عمر بن اخلطاب طولب بتقسميم األرض 
املفتوحمة بمن املحاربمن ممن اجليمش اإلسمالمي، عى أسماس مبمدأ امللكيمة اخلاصة، 
فاستشمار الصحابمة، فأشمار عليمه عمي عليمه السمالم بعمدم التقسميم، وقمال لمه معاذ 
بمن جبمل: ))إنك إن قسممتها صمار الريع العظيمم يف أيدي القوم، ثمم يبيدون فيصر 
ذلمك إىل الرجمل الواحمد، أو املمرأة، ثمم يمأيت ممن بعدهمم قوم يسمدون من اإلسمالم 
مسمدا، وهمم ال جيمدون شميئا، فانظمر أمرا يسمع أوهلمم وآخرهمم فقى عممر بتطبيق 
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مبمدأ امللكيمة العامة)37(،

وقمد   أسملم دهقمان يف عهمد حكمم عمي )عليمه السمالم(، فقام اإلممام )عليمه الصالة 
والسمالم: )أمما أنمت فمال جزية عليمك، وأمما أرضك  فلنما )38(،

فاملمتلمكات العاممة وخاصمة االرض تكمون ملمكا عامما للدولمة، وال يبماح ألي فمرد 
متلكهما واالختصماص هبما، وبالتمايل يعمد  لكل مسملم حمق يف األرض، بوصفمه جزءا من 
األممة، وال يتلقمى نصيمب أقربائه  بالوراثة، كا تنقطع صلة املسمتأجر باألرض عند انتهاء 
ممدة اإلجمارة، وال جيموز لمه احتمكار  األرض بعمد ذلمك، و يعمد ويل األممر همو املسمؤول 

عمن رعايمة األرض واسمتثارها، وفمرض اخلمارج عليها  عنمد تسمليمها للمزارعن )39( 

همذا  تعكمس  التمي  النصموص  فممن  والصناعـة:  التجـارة  بقطـاع  االهتـامم   -14
املفهموم، مما جماء يف كتماب عمي عليمه السمالم إىل واليمه عمى ممر، مالمك األشمرت، 
وهمو يضمع لمه برناممج العممل، وحيمدد لمه مفاهيمم اإلسمالم )ثمم اسمتوص بالتجمار 
وذوي الصناعمات وأوص هبمم خمرا : املقيمم منهمم، واملضطمرب باله)املمرتدد بمه 
بمن البلمدان.( واملرتفمق( املكتسمب( ببدنمه، فإهنم ممواد املنافع، وأسمباب املرافق)ما 
ينتفمع بمه ممن االدوات واالنية(، وجالهبما من املباعمد واملطارح)األماكمن البعيدة(، 
النماس ملواضعهما )تلمك  يلتئمم  بمرك وبحمرك، وسمهلك وجبلمك، وحيمث ال   يف 
املرافمق ممن تلمك االماكمن( وال جيمرتون عليهما، فإِنَّه  مسمْلم)أي أهنم مسماملون(، ال 
مد ُأمورهمم بحرضتمك  ويف   خُتَماف باِئَقُته)الداهيمة(، وصْلمح ال ختشمى غاِئُلتمه، َوَتفقَّ

حموايش بِمالدك)40(.

وواضمح ممن همذا النص أن فئمة التجار جعلت يف صف واحد ممع ذوي الصناعات، 
أي املنتجمن، وأطلمق عليهمم مجيعما أهنمم ممواد املنافمع، فالتاجمر خيلمق منفعمة كما خيلمق 
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الصانمع وعقمب ذلمك بمرشح املنافع التمي خيلقهما التجمار، والعمليات التي يارسموهنا يف 
جلمب املمال ممن املباعمد واملطمارح، ومن حيمث ال يلتئمم النماس ملواضعهما، وال جيرتئون 
عليهما. فالتجمارة يف نظمر اإلسمالم  نموع ممن اإلنتماج والعممل املثممر، ومكاسمبها إنا هي 

يف األصمل نتيجمة لذلك.

15- حماربمة الفقمر: ويمكمن توضيمح مفهموم الفقمر)poverty( عنمد اإلسمالم بشمكل 
عمام فالفقمر همو ممن مل يظفمر بمسمتوى ممن املعيشمة، يمكنمه ممن إشمباع حاجاتمه 
الرضوريمة وحاجاتمه الكاليمة، بالقمدر المذي تسممح بمه حمدود الثمروة يف البمالد أو 
املسمتوى املعيميش يف املجتممع اإلسمالمي)41(. ويعمرف الفقمر بحالة احلرممان املادي 
المذي تتجمى اهمم مظاهمرة يف انخفماض مسمتوى الدخمل واالحتياجات االساسمية 
ممن الغمذاء ومما يرتبمط هبا من تمدين احلالمة الصحية، واملسمتوى التعليمي ومسمتوى 

السمكن املالئمم)42( 

أن اهلل فمرض يف أمموال األغنيماء أقوات الفقراء، يشمر االمام عمي أن الفقر واحلرمان 
ليمس نابعما من الطبيعة نفسمها، وإنما هو نتيجة سموء التوزيع واالنحراف عمن العالقات 
الصاحلمة التمي جيمب أن تربمط األغنيماء بالفقمراء، فيقمول عليمة السمالم )فا جماع فقر أال 
بما متمع بمه غنمي( واهلل تعماىل سمائلهم عمن ذلمك، يعالمج الفقمر ممن خمالل اعمادة توزيمع 
الرضائمب الثابتمة )المزكاة، واخلممس( التمي تمؤدي اىل التموازن االجتاعمي يف مسمتوى 
املعيشمة.  وهلما اثمار اجيابيمة كبمرة يف القضماء عى الفقر، فقمد كانت صفة االلتمزام هي رس 
نجماح االممام عمي يف همذا اجلانمب، وتوزيمع امموال املسملمن عليهمم، ففمي خالفمة اممر 
املؤمنمن: كان يموزع مجيمع امموال بيمت املمال عمى اصحاهبا، ثمم يمتلمئ هذا البيمت جمددا 
ويرفمه يف جماالتمه ايضما، فمال يبقمى حمتماج يف بمال املسملمن،  فقمد روي ان االممام عمي 
)عليمه السمالم( عندمما ينتهمي ممن تقسميم مما يف بيمت املمال بمن املسملمن، ياممر بكنسمه، 
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وينضحمة باملماء، ثمم يصمي فيمه ركعتمن، ثمم يقول: اشمهد يل يموم القياممة( )43( 

وكانمت نظريمة االممام بتوزيمع مجيمع االمموال عمى املحتاجمن، بحيث ال يبقمى درمها 
وحمدا وال دينمارا واحمدا يف بيت املمال، فقد حصلت الدولة االسمالمية عمى اموال كثرة 
يف عهمد عممر بمن اخلطماب، فأشمار اإلممام عي فقال)قسمم كل سمنة مما اجتممع اليك من 
املال و ال متسمك منه شميئا( )44(  وهذه قاعدة مالية تؤكد رضورة توزيع اموال املسملمن 

عليهمم وال يبقمى منها يش. 

16- عمدم االرساف والتبذيمر: بعمد تسمليم االممام اخلالفمة بمدأ منهجمه ضمد االرساف، 
وممن كتابمه اىل واليمه يف البرة، يدعموه اىل االقتصاد يف املال فيقمول )فدع االرساف 
مقتصمدا، واذكمر يف اليموم غمدا، وامسمك ممن املمال بقمدر رضورتمك وقمدم الفضمل 

ليوم حاجتمك()45( 

17- تنظيمم اخلمراج:  يعنمي اخلمراج اجمر االرض ومما يسممى ريمع االرض او اجيارهما 
وهمو مبلمغ تتقاضماه الدولمة مممن يسمتثمرون األرض ويزرعوهنما وممن ثمم يمرف 
يف مصالمح املسملمن كافمة، فقمد كانمت اجمراءات االممام عليمه السمالم يف تنظيمم 
اخلمراج بمان يتمم احلصمول عليهما ممع مراعمات واالهتمام بمشماكل املنتجمن مثمل 
اآلفمات الزراعيمة او قلمة امليماه او فسماد البمذور او غمرق االرض، فياممر االممام بمان 
يكمون اخلمراج متناسمبا مع ظمروف االنتاج، فيقلمل عليهم الريع)اخلمراج( يف اوقات 
االزممات حتمى حيققموا أربماح واصمالح الهنمم مصمدر تعممر البمالد،  مما يمؤدي اىل 
فرحهمم وسمعادهتم، لنظرهتم ان مالمك االرض انصفهم وكان عادل معهم يف حتمل 
جمزء ممن اخلسمارة، ممما يمؤدي اىل زيمادة حافزهمم للعممل وزيمادة االنتماج، وحيمدث 
العكمس فعمدم دعم املزارعن يؤدي اىل خسمارهتم ومن ثم تركهم االرض وخراهبا، 
فيقمول عليمه السمالم: )فمإِن شمكوا ثقماًل أو عّلمة،أو ْانقطماع رشب أو باّلمة، أو إِحالة 
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أرض اغتمرهما غمرق، أو أجحمف هبما عطمش خّفْفمت ْعنهمم بما ترجمو أن يُصلمح 
بمه أمرهمم، وال يْثقلمن عليمك يشء خّفْفمت بمه امْلُؤونمة ْعنهمم، فإِّنمه ُذْخر يعمودون به 
عليمك يف عمارة بمالدك، وتزين واليتك، مع اسمتجالبِك حسمن ثناِئهم، وتبجحك 
باسمتفاضة اْلعمدِل فيهمم، معتمًد افضل قوهتمم، با ذخرت ْعندهم ممن إمِجامك هلم، 
والثِّقمة ْمنهمم بما عودهتمم ممن عدلِك عليهمم يف رْفقك هبمم، فربا حدث ممن االُمور 
مما إِذا عوْلمت فيمه عليهمم ممن بعمد احتُملموه طيبمًة أْنُفسمهم به، فمإِن ْالعممران حمتمل 
مما مْحلتمه، وإِّنما يْؤتمى خمراب االْرِض ممن إِعمواز أهلهما، إِّنما يعمِوز أُهلهما الرْشاف 

أْنفمِس اْلموالة عمى اجْلممع، وسموء ظنِّهمم بْالبقماء، وقّلمة اْنتفاعهم بِاْلعمر( )46( 

يمكمن ان نسمتفيد ممن همذه النظريمة يف الوقمت احلمايل بمان نراعمي اجلانمب النفمي 
واالنسماين للمنتجمن، وعمدم الرتكيمز عمى اجلانب املمادي، كما يمكن ان تكمون ايرادات 
الدولمة حافمر لزيادة االنتاج واالنتعاش االقتصادي او فشمل املشماريع وغلقها من خالل 
خسمارة املنتجمن، فضمال عمن جانب املرونمة يف فرض الرضائمب او الريع با يتناسمب مع 
ظمروف االنتماج واهمداف الدولمة  االقتصاديمة، فحالمة التسمامح والرفمق بالنماس حالمة 
جيمدة تنعكمس بشمكل اجيمايب عمى املنتجمن، عمى العكمس ممن حالمة الشمدة والمرضب 

والتهديمد والتخويمف التمي تمؤدي اىل االسماءة اىل كراممة االنسمان. 

نسمتنتج ممما تقمدم ان االممام وضمع نظام اقتصمادي قائم عمى الرشيعة االسمالمية فال 
اقطماع ممن االمموال الشمعب لفئمة معينمة، وال تالعمب باالسمواق عمن طريمق االحتمكار 

واالسمتغالل والغمش.......



163احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

ثالثًا- االإ�سالح االجتماعي: 
حمدد االممام عمي عليمة السمالم األسمس التمي يقموم عليمه املجتممع يف دولتمه وفقما ملا 
كان يف زممن الرسمول وهمو املجتممع اإلسمالمي املبنمي عمى القران وسمنة الرسمول، ومن 

ابمرز األسمس التمي يقموم عليها همذا املجتممع هي:

وهمي ممن املبمدأ األساسمية التمي يقموم عليهما  1- تطبيـق مبـدأ العدالـة االجتامعيـة: 
املجتممع اإلسمالمي، بمعنى املسماواة بن افمراد املجتمع وعدم التفريق بينهم بسمبب 
اجلنمس واللغمة او اللمون او الثمروة )47(،  قال تعماىل )يا أهيا الناس اتقموا ربكم الذي 
خلقكمم ممن نفمس واحدة... )48(  وهذا جتمى يف أوىل خطواته )عليه السمالم( بإلغاء 
القيمم العشمائرية والقضماء عمى النزعمة القبلية السمائدة يف املجتمع، والعمودة إىل قيم 
اإلسمالم األصيلمة القائممة عمى أسماس املسماواة العاممة الشماملة، فمال تفاضمل بمن 
قموم وقموم وجنمس وجنمس، وال شمأن أبمدًا للعمرق أو اللمون أو العممر أو أي امتياز 
آخمر ممن االمتيمازات العرقيمة التمي كان يتايمز هبما النماس، وال تصنيمف للطبقمات 
والفئمات االجتاعيمة، وال تنابمز باأللقماب، وال تفاخمر بالزينمة واألمموال واألوالد.

2- الضـامن او التكافـل االجتامعـي: ويعنمي ان االسمالم يكفمل لمكل فمرد يف املجتممع 
سمد حاجاتمه االساسمية، اذ ال جيموز ان يبقمى حمتماج يف املجتممع عندئمذ يتحقمق مبدأ 
السمفى  الطبقمة  املجتممع، ورعايمة  الطبقيمة يف  والقضماء عمى  االجتاعمي  التموازن 
ممن املجتممع: وتضمم املسماكن واملحتاجمن وشمديدو الفقمر، وذوي العاهمات أو 
األممراض التمي متنعهمم ممن الكسمب، ويمويص اإلمام)عليمه السمالم( هبمذه الطبقة، 

ففيهمم السمائل، واملتعمرض للعطماء بمال سمؤال.
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وهنماك الكثمر ممن النصموص الترشيعيمة التمي تمدل عمى املسمؤولية املبمارشة للدولمة 
يف الضمان االجتاعمي، وقمد اكمد اإلممام عمي عمى همذه املسمؤولية، وعمى ان الضمان 
هنما ضمان إعالمة، أي ضمان مسمتوى الكفايمة ممن املعيشمة، وجماء يف كتابمه إىل واليه عى 
ممر:  )ثمم اهلل اهلل يف الطبقمة السمفى ممن الذيمن ال حيلمة هلم ممن املسماكن واملحتاجن، 
وأهمل البؤس)شمدة الفقمر( والزمنى)أربماب العاهمات املانعمة هلمم عمن االكتسماب( فإن 
يف همذه الطبقمة قانعا)السمائل( ومعمرتا )املتعمرض للعطماء بمال سمؤال( : واحتفمظ هلل مما 
اسمتحفظك( طلمب منمك حفظمه( ممن حقمه فيهمم، واجعمل هلمم قسما ممن بيمت مالمك، 
وقسما ممن غالت)ثممرات( صموايف)أرض الغنيممة.( اإلسمالم يف كل بلد. فمإن لألقى 
منهمم مثمل المذي لألدنمى، وكل قمد اسمرتعيت حقمه، فمال يشمغلنك عنهمم بطر)طغيمان 
بالنعممة(، فإنمك ال تعمذر بتضييعمك التافمه ألحكاممك الكثمر املهمم فمال تشمخص مهك 
عنهمم، وال تصعمر خمدك هلمم. وتفقمد أممور ممن ال يصمل إليمك منهمم، مممن تقتحممه 
العيمون )تكمره أن تنظمر اليمه احتقماًرا وازدرا )وحتقمره الرجمال ففمرغ ألولئمك ثقتمك(
)أي اجعمل للبحمث عنهمم أشمخاًصا يتفرغمون ملعرفمة أحواهلمم يكونمون مممن تثمق هبمم 
ممن أهمل اخلشمية والتواضمع، فلرفمع إليمك أمورهمم، ثمم اعممل فيهم باإلعمذار إىل اهلل 
يموم تلقماه. فمإن همؤالء ممن بمن الرعية أحموج إىل االنصماف ممن غرهمم. وكل فاعذر 
إىل اهلل يف تأديمة حقمه اليمه. وتعهمد أهمل اليتمم، وذوي الرقمة يف السمن مممن ال حيلمة لمه 

وال ينصمب للمسمألة نفسمه )49( ( 

فهمذه النصموص تقمرر بمكل وضموح مبمدأ الضمان االجتاعمي، وتمرشح املسمؤولية 
املبمارشة للدولمة يف إعالمة الفرد وتوفر حمد الكفاية له. هذا هو مبمدأ الضان االجتاعي، 
الذي تعد الدولة مسمؤولة بصورة مبارشة عن تطبيقه، وممارسمته يف املجتمع اإلسمالمي. 
فممن مسموؤلية الدولمة أن هتمئ لمه فرصمة العممل يف حمدود صالحيتهما. وممن مل تتمح لمه 
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فرصمة العممل، أو كان عاجمزا عنمه.. فعمى الدولمة أن تضممن حقمه يف االسمتفادة ممن 
ثمروات الطبيعمة، بتوفمر مسمتوى الكفايمة ممن العيش الكريمم. )50( 

االنسمان  فشمخصية  ورمحتهـم،  الرعيـة  وتكريـم  االنسـان  شـخصية  احـرتام   -3
حمرتممة وكرامتمه مضمونمه يف املجتممع االسمالمي، اذ جماءت يف االيمة الكريمة﴿
ْمنَـا بَِنـي آَدَم﴾ )51(، اذ يمويص االممام مالمك االشمرت )وَأشمعر قْلبمك  َولََقـْد َكّرَ
الرمحمة لِلرعيمة، وامْلحبمة هلمم، واللُّطمف هبمم، و ال َتُكوَنمن َعليهمم سمبًعا ضاِرًيما 
مم صنَْفمان: إِمما َأخلمك يف الديمن، وإمما َنظمر لمك يف ْاخلْلمق،  تْغتنمم َأَكلهمم، فإِهنَّ
َالعممد  يف  همم  َأيمدي  عمى  يْؤتمى  ْالَعلمُل،  هَلمم  َوتعمِرض  الزَلمُل،  منْهمم  يْفمرُط 
مذي حتمب َأن يعطيمك  اهللُ ممن  واخلطمأ، فَأعطِهمم ممن عْفموك وصْفحمك مْثمَل الَّ
عْفموه وْصفحمه، فإِنَّمك فَوقهم، ووايِل االْممِر َعليك فَوقمك، واهللُ فوق من والَّك! 

َوقمد اسمَتْكَفاك َأمرهمم، واَبتمالك هبمم. )52(. 

4-  عـدم التكـر والعلـو عـى النـاس: اذ يموىص مالمك االشمرت)إِياك و مسمامَاة اهللِ يف 
عظمتمه، والتََّشمبه بمه يف جروتمه، َفمإِن اهللَ يمذلُّ كلَّ جبمار،  وهيمن كلَّ خمَتمال(.  )53( 

5- عـدم الظلـم، اذ يقمول عليمه السمالم )وممن َظلمم عبماد اهللِ َكان اهللُ َخصممه دون  
عبماده( وليمس يشء أدعمى إىِل تغيمر نعممة اهللِ وتعجيمِل نْقمتمه ممن إِقاممة عمى ْظلم، 

فمإِن اهلل سمميع دعموة ْاملُظلوممن، وهمو لِلّظاملِمن بامْلرصماد.

6- العدالـة يف التعامـل مـع النـاس: اذ يقمول عليمه السمالم ْوليكمن أحب االُممور إِليك 
، وأعمهما يف ْالعمدِل، وأمجعهما لِمرىض الرعيمة، فمإِن سمْخط اْلعاممة  أوسمطها يف ْاحلمقِّ
جيحمُف بمرىض ْاخلاصمة، وإِن سمْخط اخْلاصمة يْغتفمر ممع رىض اْلعاممة. وليمس أحمد 
ممن الرعيمة، أْثقمل عمى ْالموايِل مُؤونمة يف الرخماء، وأقمل معونمًة لمه يف ْالبمالء، وأْكمره 
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لاِْلْنصاف، وأسمأل باإلحلاف)الشمدة يف السمؤال(، وأقّل شمْكًرا عنْد ااِلعطاء، وأبطأ 
عمْذًرا عنْمد ْامْلنمع، وَأضعمف صمًرا عنْد ملمات الدهر ممن َأهمِل ْاخلاصة،وإِنَّما عمود 
الديمن، و مجماع امْلسملمن، وْالعُدة لاِلعداء، اْلعامة من االممة، ْفليكن  صْغوك)امليل( 

هلمم، ومُيلك معهمم )54( .

7- التعامـل مـع غـر املسـلمني يف دولـة االسـام: مل يقلمل االممام ممن شمان القليمات 
والذمي)الكافمر المذي يدفمع اجلزيمة ويدخمل يف ذممة االسمالم( يف دولتمه بمل اممر يف 
كتابمه اىل مالمك االشمرت)و ال مَتسمن مماَل َأحمد ممن النَّماس، مصملٍّ و ال  معاهد( وقد 
سماوى عليمة السمالم بمن املصمي والذممي المذي عائمد بمعاهمدة ممع الدولمة والتمي 

اوجمب االممام بالوفماء بعهمده )55(. 

َأْطَلبهمم  ْعنمدك،  ْمنمك، وأْشمنَأهم  َأبعمد رعيتمك  )ْوليكمن   : النـاس  8- سـرت عيـوب 
ملِعاِئمب النَّماس، فمإن يف النَّماس عيوًبا، ْالوايِل َأحّق من َسمرتها، فال تْكَشمفن عا َغاب 
عنْمك منْهما، فإنَّما َعليمك َتْطِهمر ما ظهر لمك، واهللُ حيُكم َعمى ما َغاب ْعنك، َفاُسمرت 

اْلعموَرة مما اَسمتطعت يُسمرت اهللُ منمك مما  حتب سمرْته ممن رعيتمك(.  )56(

9- هنـى عـن األحقـاد وحـل مجيـع عقدهـا  فـا يناسـب املسـول العمـل باحلقـد، 
او بالعـداوة او سـامع النـامم واملنافـق، اذ يقمول )عليمه السمالم( َأطلمق عمن النَّماس 
عْقمَدة كلِّ ْحقد،وْاقطمع عنْك سمبب كّل ْوتر)العداوة(،وَتَغاب)التغافل( عنك ملِّا ال 
يضح)املمايض( لمك، وال تعَجلمن إىِل َتصديق سماع، َفإِن السماعي)هو النام بمعائب 

الناس(غماش، وإِن تشمبه بالنَّاصحمن. )57( 
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االإ�سالحات ال�سيا�سية
1- نقمل العاصممة: قمام االممام بنقمل عاصممة الدولة االسمالمية ممن اجلزيمرة العربية اىل 
الكوفمة، وهمي حالة ممن التجديد يف حياة االممة، ويف امكان القيمادة:  فتغر عاصمة 
أي دولمة يعمد ممن االممور الثابتة وهذا ما يعكس شمجاعة يف التغمر، ونقل العاصمة 
اىل املمكان االفضمل ممن نايمة املموارد واالنصمار، فقمد وصفهما بانمه مما قصدهما جبار 
بسموء اال انتقمم منمه برش انتقمام، ومن كالم له )عليه السمالم( يف ذكمر الكوفة: )كَأينَّ 
بمك يما ُكوَفة متديمن ممد االْدِيم(اجللد املدبموغ )،ْالعكاظي)نسمبة إىل سموق عكاظ)، 
تعركمن بِالنَّوازِل)الشمدائد(،  ُوترِكبمن بالمزالزِل، وإيِنَّ الَعلمم َأنَّه مما َأراد بك جبار 

سموًءا إاِلَّ اَبتاله اهللُ بشماغل، ورمماه َبقاتل( )58( 

2- حماربمة اسمتغالل النفموذ: ممن املفيمد التعمرف معنمى اسمتغالل النفموذ، التمي تتكمون 
ممن كلمتمن مهما: االسمتغالل)exploitation( وتعنمي اخمذ غلمة الميش او فائدتمه، 
والنفموذ)influence( أي نفمذ واخمرتق او املطماع او السملطة، وعليمه يكمون معنمي 
اسمتغالل النفموذ)of influence exploitation( اخمذ فائمدة السملطة )59(  وممن 
االمثلمة السمتغالل املنصمب الرشموة و اسمتغالل الوظيفمة العاممة وتعيمن األقارب. 
وقمد ذم اإلمام)عليمه السمالم( من يتصمدى اىل املنصب و احلكم وليمس بأهل لذلك 
املنصمب وقمد وصفمه ببغمض اخلصمال، اذ يقمول إِن َأبغمض اخلاَلِئمق إىِل اهللِ تعماىل 

رجمالن وقسممهم اىل قسممن مهما:

1- )رجٌل و َكله اهللُ إىِل نْفسمه، فهو جائر عن قصد الِسمبيِل، مْشمُغوف بِكالم بدعة، 
ودعماء ضاَللمة، فهمو فْتنَمة ملمِن اْفَتتن بمه، ضالٌّ عن همدي من َكان قَبلمه، مضلُّ ملِمن ْاَقتدى 

بمه يف حياتمه وبعمد  َوفاته، محماٌل خطايا غره، رهمن بَخطيَئته( )60( 
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همذا النمموذج ممن اصحماب املناصمب المذي وصفمه االممام بانمه رجمل قمد تركمه اهلل 
ونفسمه فهمو منحمرف عمن احلق، حيمب املمدح  وكالم البدعة حتمى بلغ حبه شمغاف قلبه، 
و كالم الِبدعمة: مما اخرتعتمه االهمواء ومل يعتمد عى ركن من احلق ركن، فهذا الشمخص 

فتنمة يف حياتمه وبعمد  َوفاتمه، وحيممل خطايماه و خطايما غره ال خمرج لمه منها.

2- )ورجمٌل قممش جهمال، موضمع يف جهماِل األممة، غادر يف َأْغبماش الْفَتنمة،  عم با 
ر َفاَسمتْكثر ممن مجع، ما َقملَّ منْه  فيعْقمد اهلَدنمة، قمد سماه َأْشمباه النَّماس عامًلما َوليس بمه، بكَّ
َخمر ممما ُكثمر، حتَّمى إِذا اَرتموى ممن مماء آجمن، وأَكثمر  من غمِر طاِئمل، َجلس بمن النَّاس 

قاضيمًا ضامنًما لَِتْخليمص مما اَلتبس َعى غمره( )61(  

امما النمموذج الثماين الذي وصفمة اإلمام فهو يتمسمك باملناصب والسملطة ومتجاهل 
حكمم اهلل مغمرور، ويتصمف همذا النمموذج بأنمه مسمارع بالغمش والتغرير بجهمال األمة، 
وال يتوانمى عمن الغمدر يف أي مناسمبة وقمد وصفمه اإلممام يف( َأْغباش( وهو بقايما ظلمته، 
حتمى لمو عقمد  االتفماق عمى الصلمح واملسماملة بمن النماس، واملشمكلة ان همذا الشمخص 
النماس  يغمش وخيمدع ويغمدر ال حيرتممه  المذي  الشمخص  املجتممع الن  منبموذ يف  غمر 
النماس أطلمق عليمه  العكمس يصفمه اجلهمال ممن  الشمخص عمى  ان همذا  وحيتقمره، إال 
اإلمام)َأْشمباه النَّماس( عاملما، فهمو يتصمف بأحسمن الصفات وهمي العلم، فبعمد ان خيادع 
النماس ويغشمهم ويكمون عنمر الفسماد يف الدولمة وكأنمه يرتوي ممن املاء الفاسمد املتغر 
اللمون والطعمم، جَيلمس بمن النَّماس قاضيمًا ضامنًما يبمن مما اَلتبس َعمى غره. واسمتغالل 
النفموذ يلحمق رضرا باملصلحمة العاممة وخيل بمصالمح االفراد يف احلصمول عى اخلدمات 

العامة.
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3- تقسميم الدولمة املجتممع اىل طبقمات، وهو ما يمثمل يف احلكومات املعمارصة وزارات 
أساسمية هي: 

أ- وزارة الدفماع والداخليمة ومما يرتبمط هبما، ومسمؤولتها  الدفماع عمن مصالمح االممة 
والوطمن االسمالمية واالقتصادية والسياسمية، وهي مسمؤولية اجتاعية عامة يسمال 
عنهما اجلميمع وهمم مكلفون هبما تكليفا كفائيا، لمذا فرض اهلل سمبحانة فريضة اجلهاد 
وتتحممل الدولة بشمكل اسمايس هذه املسموؤلية وعى افمراد االممة ان يؤازروها عى 

القيمام هبمذا الواجب )62( 

ب- وزارة العمدل: وحمول القضماء، يذكمر )ثمم اخمرت للحكمم بن الناس أفضمل رعيتك 
يف نفسمك مممن ال تضيمق بمه األممور وال متحكمه اخلصموم وال يتمادى يف الزلمة وال 
حيمر ممن الفميء إىل احلمق إذا عرفمه(. وهنما يذكر السمات التمي ينبغمي ألن يتصف 
هبما احلاكمم أو القايض. فيذكر صفة من بن تلك السمات: أن يتسمم احلكم)وكذلك 
يتمادى  بمه األممور، وال متحكمه اخلصموم، وال  القمايض( باألفضليمة، وأال تضيمق 
بالزلمة، وال تمرشف نفسمه عمى طمع، الخ.. سياسمته )عليه السمالم( يف جمال القضاء 

ومواصفمات القضماة )63( حدد)عليمه السمالم( صفمات القمايض بما يي:
1- أن يكون ممن ال تضيق به األمور، وال تغضبه اخلصوم.

2- أن ال يتادى يف الزّلة.
3- أن ال يضيق صدره من الرجوع إىل احلق إذا أخطأ.

4- أن ال ترشف نفسه عى طمع.
5- أن يكون عميق النظر، ال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه.

6- أن يكون حازمًا عند اتضاح احلكم.
7- أن يكون طويل األناة، ال يضيق بمراجعة اخلصم، وصبورًا حتى تتكشف األمور له.
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8- أن ال يستخّفه زيادة الثناء عليه، وال يستميله إغراء.
ت- وزارة املالية

ث- وزارة الصناعة 
ج- وزارة التجارة والزراعة

اقتصاديما  املجتممع  شمؤون  اسمتصالح  إىل  هتمدف  وهمي  االجتاعيمة  الشمؤون  ح- 
وثقافيما،  واجتاعيما 

)واعلمم أّن الرعيمة طبقمات، ال يصلمح بعضهما إالّ ببعمض، وال غنمى ببعضهما عمن 
بعمض : فمنهما جنمود اهلل، ومنهما كتماب العاّممة واخلاّصمة، ومنهما قضماة العمدل، ومنهما 
عمّال اإلنصماف والرفمق، ومنهما أهمل اجلزيمة واخلمراج ممن أهل الذّممة ومسملمة الناس، 
ومنهما التّجمار وأهمل الصناعات، ومنها الطبقة السمفى من ذوي احلاجة واملسمكنة، وكل 
قمد سممى اهلل لمه سمهمه، ووضمع عمى حمّده فريضمة يف كتابمه أو سمنّة نبيه )صمى اهلل عليه 

و آلمه( عهمدًا منمه عندنما حمفوظًا. 

فاجلنمود، بمإذن اهلل، حصمون الرعية، وزين الوالة، وعز الدين، وسمبل األمن، وليس 
تقموم الرعيمة إالّ هبمم، ثمم ال قموام للجنمود إالّ بما خيمرج اهلل هلم ممن اخلراج المذي يقوون 

بمه عمى جهماد عّدوهم، ويعتممدون عليه فيا يصلحهمم، ويكون ممن وراء حاجتهم.

ثمّم ال قموام هلذيمن الصنفمن إالّ بالصنمف الثالمث ممن القضماة والعمّال والكّتماب، 
ملما حيكممون ممن املعاقمد، وجيمعمون ممن املنافمع، ويؤمتنمون عليمه ممن خمواص األممور 

وعوامهما. 

وال قموام هلمم مجيعمًا إالّ بالتّجمار وذوي الصناعات، فيا جيتمعمون عليه من مرافقهم، 
رفمق غرهمم.  يبلغمه  مما ال  بأيدهيمم  الرتفمق  ممن  أسمواقهم، ويكفوهنمم  ممن   ويقيمونمه 
ثمّم الطبقمة السمفى ممن أهمل احلاجمة واملسمكنة الذيمن حيمق رفدهمم ومعونتهمم، ويف اهلل 
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لمكل سمعة، ولمكل عمى الموايل حمق بقمدر مما يصلحمه، وليمس خيمرج الموايل ممن حقيقمة 
مما ألزممه اهلل ممن ذلمك إالّ باالهتمام واالسمتعانة بماهلل، وتوطمن نفسمه عمى لمزوم احلمق، 

والصمر عليمه فيما خمف عليمه أو ثقمل( )64( 

بناء اجلي�ض: 
يعمد بنماء اجليمش والقموات املّسملحة ممن األممور األساسمية للحفماظ عمى الكيمان 
السميايس للدولمة واملجتممع بصمورٍة عاممٍة، وقمد ركمز اإلممام عمي )عليمه السمالم )يف 
إصالحاتمه عمى همذا اجلانمب وانعكاسمه وترابطه املهم ممع اجلانب االقتصمادي. ويمكن 

توضيمح إصالحمات اإلممام عي)عليمه السمالم( يف اجلانمب العسمكري بما يمأيت:

1- حدد املهمة األساسية للجيش يف نظر اإلمام يف:

أ- الدفماع عمن الدولمة ممن خطمر األعمداء، فاألُممة تتّسمرّت باجليمش يف املواقمع اخلطمرة 
التمي يتعمرض فيهما الوطمن إىل الغمزو أو االعتمداء أو السملب والنهمب، أو حفمظ 
األممن العمام، وقمد وصفمة االممام بالمدرع احلصمن. فوظيفمة اجليمش بحسمب فكمر 
اممر املؤمنمن )عليمه السمالم(:( َفاجلنُود بِمإِذِن اهللَِّ حصمون الرِعيِة وزين الموالِة وِعز 

الديمِن وسمبُل األَممِن، َوليمس َتُقموم الرِعيمُة إاِلَّ هِبِمم(. 

ب- يعمد اجليمش )زيمن الموالِة( أي إن اجليمش للموايل أو احلاكمم زيمن ومما يمزدان بمه 
بحيمث يشمعر الموايل باملهابمة واالفتخمار وعلمو اهلاممة، فالرؤسماء اآلن يسمتعرضون 
قواهتمم دائمًا يف السماحات العاممة وأمام اجلاهر، ويمرزون ذلك إعالميمًا ليفتخروا 

وتمزداد قوهتمم وصالبتهمم ممن خمالل الدفمع املعنموي المذي حيصلمون عليمه.

ت-  اجليمش همو )ِعمز الديمِن(: فما ممن دولمة تقوم وتقموى إال بقوة جيشمها، فقمد قامت 
الدولة اإلسمالمية يف عهد رسمول اهلل )ّصى اهلل عليه وآله وّسملم( وقويت شموكتها 
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بذلمك النفمر املجاهمد من أهل بدر، ولوال تلك القوة البسميطة العمدد القوية باإليان 
مَلما اسمتقام األمر، فباجليمش يدافع عن مبمادئ الدين )65(. 

ث- وحيمدد اإلممام وضيفمة اخرى للجيش بأنه (سمبُل األَممِن )اجليش هو القموة الصائنة 
التمي يكمون فيهما ِحفمظ األممن والنظمام يف البلمد، وتكمون حيماة النماس ومصائرهم 
هبمؤالء  إال  يقموم  ال  واملجتممع  واالسمتغالل،  واألهموال  األخطمار  ممن  حمفوظمة 

املدافعمن عمن كيمان األُممة )َوليمس َتُقموم الرِعيمُة إاِلَّ هِبِمم( .

2 -ُأسـلوب تعبئـة القوات: رضورة القيام بالتعبئة العسمكرية للجيمش يف أيام احلرب، 
يؤكمد ان يتقمدم البسمن المدروع، وان يتاخمر ممن ال درع له،ويعمض االرضاس، 
و ْان عطفموا وأميلموا جانبكمم لِتَزلمق الرمماح وال تنفمذ فيكمم أّسمنتها. حيمث يقمول 
مروا احلمارِس وعضموا َعمى األرَضاِس؛ َفإِنَّمه  )عليمه السمالم(: )َفقدمموا المداِرع وَأخِّ
َأنبمى لِلسميوِف عمِن اهلماِم، واَلتمووا يِف َأطمراِف الرمماِح ؛ َفإِنَّه َأممور لأَِلِسمنَِّة، وُغضوا 
مه َأطمرد  مه َأربمُط لِلجمأِش وَأسمكن لِلُقُلموِب، وَأِميُتموا األَصموات؛ َفإِنَّ األَبصمار؛ َفإِنَّ
لَِلفشمِل، وراَيتُكمم َفمال مُتِيُلوهما وال خُتِلُّوهما وال جَتعُلوهما إاِلَّ بَِأيمِدي ُشمجعانُِكم(. )66( 

3- التجهيـز: يأممر اإلمام عي بإكال آالت احلرب والدفاع)الالمة( وحتريك السميوف، 
مزر(، ويف اطراف  والنظمرة بغضمب لألعداء، والطعن يف اجلوانب يمينًا وشماالً( الشَّ
السميف( بِالظُّبمى) واجعلموا سميوفكم متصلمًة بُخطمأ أعدائكم)السميوف بِاخلُطما(، 
ويشمجعهم عمى الكمر يف القتمال وعمدم الفمر، الهنما عمار ليمس عمى الشمخص فقمط 
وانما حتمى عمى أوالده،  اذ يقمول عليمة السمالم )عليمه السمالم( : )كِمُلموا الالممة، 
مزر، َونافِحوا  َوقلِقُلموا السميوف يِف َأغاِدها َقبَل سملِّها، واحلُظموا اخلَزر، واطعنُوا الشَّ
بِالظُّبمى، وِصُلموا السميوف بِاخلُطا، واَعلمموا َأنَُّكم بِعِن اهللَِّ ومع ابِن عم رسموِل اهللَِّ، 

َفعماِودوا الكمر، واَسمتحيوا ِممن اَلفر، َفإِنَّمه عار يِف األََعقماِب( )67(  
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املبالمغ  للجيمش، وختصيمص  العاممة  امليزانيمة  اإلممام عمى  يؤكمد  اجليـش:  4 -متويـل   
الكافيمة لكمي يكمون اجليش جاهمزًا وكاماًل ومّسملحًا تسمليحًا قويًا، وبمدون املال ال 
يكمون هنماك جيمٌش قموي وال سملطة رصينة حتفمظ املجتممع وتصونه وجُتاهمد عدوه 
وُتصلمح بمه مما فسمد ممن أممِر األُممة، )ُثمم ال ِقموام لِلجنُموِد إاِلَّ بِما خيمِرج اهللَّ هَلمم ِمن 

مِذي يقموون بِمِه َعمى ِجهماِد عدوِهمم، ويَعتِممدون َعليمِه فِيما يصِلحهمم. ) اخلمراِج الَّ

يف  ّخلفوهمم  الذيمن  أهليهمم  وعمى  عليهمم  لرفمه  للجنمود  املمال  توفمر  رضورة 
مسماكنهم ممن أوالٍد ونسماٍء، والذيمن ال يوجمد أحمد لدهيمم يعيلهمم أو يمدهمم باملمال 
والغمذاء، وهمذه مسمألٌة هلما آثمار اجتاعيمٌة ونفسميٌة عظيممٌة وضحهما اإلمام  عليه السمالم 
حيمث قمال :)حتَّمى يُكمون مههمم مهمًا واِحمدًا يِف ِجهماِد العمدو(، فاجلنمدي إذا مما ضِممن 
املعيشمة أو االسمتقرار املمادي واألمنمي ألهلمه ممن بعمده، وعمدم وقوعهم يف حالمة العوز 
والفاقمة، فّإنمه ال يلتفمت إىل وراءه، وتكمون جهتمه هي جبهته، ومهه همو قتال عدوه، وهو 
معتقمد ّحتمى وإن استشمهد فّإنمه مطمئمن البمال، فمال يمكمن أن يكمون اجلنمدي يف سماحة 
املعركمة فكمره مشمغوٌل بأمموِر عائلتمه، وقمد يرتافق ممع تلك األموال سموء معاملمة القائد 
العسمكري جلنمده، حيمث يمرتك ذلمك اآلثمار السملبية المذي ينتمج عنمه الفمرار وانكسمار 

اجليمش وهزيمتمه أممام العمدو )68( .

5- اختيـار القائـد العسـكري: رضورة وضمع املُثُل العليما يف القيادُة العسمكِرية، وجيب 
ان يتصمف ممن يمّويل أمر اجليمش بصفات ممن أمهها: الشمجاع، واألخالقيمة العالية، 
احلافمز األول والرئيمي إلقمدام  بماهلل، و تكمون صورتمه وأعالمه  العمايل  واإليمان 
اجلنمدي وبمروز شمجاعته وتضحيته يف سموح القتال، وقد وصفها اإلممام عي )عليه 
السمالم( تلمك اخِلصمال الطيبمة يف كالممه: )َفمولِّ ِممن جنُموِدك َأنصحهمم يِف َنفِسمك 
هللَِِّ ولِرسمولِِه وإِلماِممك وَأَنقاهمم جيبمًا وَأفَضلهمم ِحلمًا، مِممن يبطِمُئ عمِن الغضمِب 
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ويَسمرِتيح إىل العمذِر ويمرَأُف بِالضَعفماِء وينبمو َعمى األَقِويماِء( )69( 

شمعوٍر باملسمؤولية تفمرض أن يكمون قائمد اجليمش حامماًل للخصمال احلميمدة، ممن 
الشمجاعة املتناهيمة والصالبمة اجتماه األعمداء واللمن والرأفمة مع جنمده يف األوقمات التي 
حتتماج إىل ذلمك، و واألنقماء قلبمًا. فبعمد أن يعطمي املعمامل الشمخصية األخالقيمة للقائمد 
يسمتمر يف كالممه، فيطلمب أن يكون قادة اجلند من املعروفن بأنسماهبم الطيبة وأحسماهبم 
املعروفمة  وكان يقمال : )عليكمم بمذوي األحسماب، فمإن همم مل يتكرموا  اسمتحيوا  )70( (

6- التأكيـد عـى اجلانـب النفـي للجنـود: وضمح اإلممام عمي )عليمه السمالم )أمهيمة 
اجلانمب النفمي يف التعاممل مع اجلنمد، و أعطى اجلوانمب االجيابية للمعاملة احلسمنة 
واآلثمار السملبية للمواقمف السميئة، وأّكمد أن عطمف القائمد ورعايتمه للجنمد يبعمث 
الراحمة والطمأنينمة لدهيمم، وبالتايل يعمود ذلك عليه خرًا حيث يقدم اجلند أنفسمهم 
وأرواحهمم عمى أّكفهمم، حيث يقمول )عليه السمالم( : )فإن عطفمك عليهم يعطف 
قلوهبمم عليمك(، وبالتمايل فمإن اجلنمد سموف يبادلمون القائمد نفمس احلمب واحلنمان 
واملودة.كذلمك حسمن الثنماِء ورفمع معنويمات اجلنمد، وقمد ملما  هلما ممن أثمر فاعمٌل يف 
وضمع و نفسمية اجلنمد وقادهتمم )وواِصمل يِف حسمِن الثَّنماِء َعليِهمم، َوتعِديمِد مما َأَبمى 
مجاع وحُترض النَّماِكَل إِن  م هَتز الشُّ كمِر حِلسمِن َأفعاهِلِ َذوو البمالِء ِمنهمم، َفمإِن َكثمرة الذِّ
َشماء اهللَّ، ُثمم اعمِرف لِمُكلِّ امِرٍئ ِمنهمم ما َأَبمى، وال َتضمن بالء اممِرٍئ إىل َغِرِه، وال 
ُتقمرن بِمِه دون َغايمِة بالِئمِه، وال يدعونَّمك رَشُف اممِرٍئ إىل َأن ُتعظِمم ِممن بالِئمِه مما 

َكان صِغمرًا، وال ضعمُة اممِرٍئ إىل َأن َتسمَتصِغر ِممن بالِئمِه مما َكان عظِيمًا( )71( 

فعمد املفاخر واملآثر ملن هم أبلوا بالء حسمنًا، وحسمن الثناء عليهمم وإبراز بطوالهتم، 
بتعمداد ذلمك هيمز الشمجاع منهمم ويزيده بسمالًة وبطولمة وإقدامًا وجمرأًة،  وحتمرك املتأخر 
القاعمد ممن الناس)النَّماِكَل( ويشمر اإلممام اىل أي اذكمر كّل ممن أبمى منهمم مفمردًا غمر 
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مضمموم ذكمر بالئمه إىل غمره، كمي ال يكمون مغممورًا يف جنمب ذكر غمره، ُثم قمال له : ال 
قمر بمالء َذوي الضعمة لضعة أنسماهبم،  تعظمم بمالء ذوي  المرشف ألجمل رشفهمم، وال حُتّ

بمل اذكمر األُممور عمى حقائقهما، وهمذا اجلانمب لمه اثر نفمي كبر عمى اجلنود.

االعتمداء  يمنمع  النمه  االقتصمادي  اجلانمب  عمى  مبمارش  تاثمر  العسمكرية  للقموة  ان 
اخلارجمي عمى الدولمة وكذلمك يفمرض القانمون وهيبمة الدولمة ممن املخربمن واملجرمن 

يف الداخمل، وحيقمق االسمتقرار واألممن وممن ثمم يزيمد النشماط االقتصمادي.
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التوصيات

يمكن االفادة من اصالحات االمام يف اصالح االقتصاد العراقي،

1- يف اجلانب اإلداري: تنجح احلكومة يف خططها باختيار االفضل بن الناس لتحقيق 
العدالمة مممن ال حيممل اليماس يف روحمة ويملمك املرونمة يف مواجهمة الصعوبات و ال 
يمر عمى اخلطمأ و ال يمرتدد يف احقماق احلمق ان ظهمر لمه و ال يتصمف باجلشمع و 
ال يبنمي قراراتمه عمى معلوممات بسميطة بمدل الوصمول اىل احلقائمق وفهمم االوضاع 
حولمه والمذي يكمون صبمورا وصاممدا يف مواضمع الشمك والشمبهة ويصممد  اممام 

الدنيا. اغمراءات 

2- الوضـع االقتصـادي: حتسمن الوضمع املعمايش للنماس، وحماربمة الفسماد اإلداري 
واملمايل، والقضماء عمى التفماوت يف توزيمع الدخمل،  حتقيمق العدالمة جلميمع النماس، 
ودعمم الفقمراء  وحتقيمق اإلصالحمات الداخليمة.  والنهمي عمن اإلرساف يف رصف 
املموارد، و جيمب ان هيتمم بصياغمة القوانمن  والنظمم الرضيبيمة بحيمث جيعلهما ختمدم 
عمليمة االسمتثار واالنتماج و القيمام باصمالح السياسمة املاليمة ممن خمالل العدالة يف 
فمرض الرضائمب وكيفيمه توزيعهما. ويالحمظ أن نقمص احلريمات مقمرتن مبمارشة 
بالفقمر االقتصمادي المذي يسملب النماس حقهم يف احلريمة واحلصول عمى حاجاهتم 
األساسمية، ويف أحيمان أخمرى يكمون افتقماد احلريات مقرتنما بضعف املرافمق العامة 
والرعايمة االجتاعيمة، مثل برامج مكافحة األوبئمة، أو الرعاية الصحية واالجتاعية 

والتعليمية.

3- الوضـع السـيايس: رضورة اإلفصماح عمن قول احلق وعدم السمكوت عمن الباطل: 
مُه ال َخمْرَ يِف اْلَقمْوِل بِاجْلَْهمِل، رضورة املشمورة  ْممِت َعمِن احْلُْكِم،َكمَا َأنَّ ال َخمْرَ يِف الصَّ
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بمن احلاكمم واملحكموم، ممع العمدل يف منظموره اإلسمالمي و ترسميخ عقيمدة الدولة 
اإلسمالمية: تعمد ممن اهمم مراكمز القموة يف الدولمة، وتبنمى عى أسماس اإليمان باهلل.

4- فرض االمن ويتم من خالل تقوية اجليش، والعدة لألعداء العامة من األمة.

5- التأكيـد عـى التنميـة البرشيـة، اإلنسمان همو املوضموع الرئيمي للتنميمة وينبغمي أن 
يكمون املسمتفيد منمه. ويتمم من خمالل العدل بن النماس مجيعًا، والتحذير من سمفك 
الدمماء بغمر حمق، النهمي عمن املمن عمى الرعيمة باإلحسمان و النهمي عمن اإلخمالف 
يف الوعمد، واحللمم وتأخمر السمطوة حتمى سمكون الغضمب ليمتلمك احلاكمم عندها 
االختيمار، و َأممُر احلرس والرشطة واألعوان بعدم التعمّرض لذوي احلاجات، حتى 
يعمرض واحدهمم حاجتمه للحاكمم، دون تمردد. و أال يطيمل احتجابمه عمن رعيته. و 
تنحيمة الضيمق واالسمتكبار عمن الرعيمة. و إجابمة من يسمتعملهم )السملطة التنفيذية 
بعمده( عما يعجمز عنمه اإلداريمون وتعقيداهتمم. و منمع خاصتمه )عليمه السمالم( ممن 
التدّخمل يف شمؤون احلكمم. و  إلمزام احلمق ممن لزممه، قريبمًا كان أو بعيمدًا. و إظهمار 

العمذر للرعيمة، حمال ظنهما وقموع الظلمم عليهما من قبمل احلاكم.
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ص14. ص8-   ،2012 االرشف،  والثقافية،النجمف 
Ferdinand Bakoup، Promoting Economic Reforms in Devel-  )2(
 oping Countries Rethinking Budgetary Aid? Working Paper
 Series (WPS)، African Development Bank، No 167 - January
2013، p.9      http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Doc-
uments/Publications/Working%20Paper%20167%20- %20

.%20Promoting%20Economic%%20Aid.pdf

)3( )عي الشمري، دولة اإلمام عي)عليه السالم(، جملة النبا، العدد 34،
 .http://annabaa.org/nba34/emamali.htm 

 )4( ص63
)5( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسمالمية، 

فراير 15، 2014، 
http://isp-iraq.com/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8

 %A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%

)6( هنج البالغة، الرشيف الريض، حتقيق: الشيخ فارس احلسون، 1419هم، ص576
)7( نعيم قاسمم، حقوق الناس رسمالة احلقوق لالمام زين العابدين، دار اهلادي،الطبعة 

االوىل، بروت،2004، ص56-55.



179احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

)8( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسمالمية، 
فراير 15، 2014، 

)9( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسمالمية، 
فراير 15، 2014، 

)10( هنج البالغة  ص 498
)11( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسالمية، 

فراير 15، 2014، 
)12( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسالمية، 

فراير 15، 2014، 
)13( هنج البالغة ص 573
)14( هنج البالغة ص 574
)15( هنج البالغة ص 574

)16( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسالمية، 
فراير 15، 2014، 

)17( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسالمية، 
فراير 15، 2014، 

)18( د.فخري مشمكور، منهج اإلمام عي يف مكافحة الفسماد، شمؤون عربية واسالمية، 
فراير 15، 2014، 

)19( هنج البالغة ص576
)20( حمممد تقمي احلكيم، االسمالم وحرية التملك واملفارقات الناشمئة عمن هذه احلرية، 
الطبعمة االوىل، املؤسسمة الدوليمة للدراسمات والنمرش، بمروت، 2001، ص78-

.79



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 180

)21( د. رضما صاحمب ابمو محد، السياسمة املاليمة يف عهد اإلمام عي علية السمالم، مركز 
األمر إلحياء الرتاث اإلسمالمي، الطبعة االوىل، 2006،  ص 39-38. 

ترمجمة  والسملطة،  والسياسمة  العوملمة  السياسمية   السوسميولوجيا  نماش،  كيمت   )22(
حيمدر حماج اسماعيل، املنظممة العربيمة للرتمجمة، مركمز دراسمات الوحمدة العربيمة، 

ص14-13.  بمروت،2013، 
)23( هنج البالغة ص 241

)24( رضا صاحب، مصدر سابق، ص42
)25( رضا صاحب، مصدر سابق، ص42

)26( هنج البالغة ص 585
)27( هنج البالغة ص 585

)28( د. نارص بن حممد األمحد، عي بن أيب طالب، ص6.
)29( حممد تقي احلكيم، مصدر سابق،  ص89

)30( هنج البالغة،  ص566-565
)31( هنج البالغة   ص 733

)32( د. رضا صاحب ابو امحد، مصدر سابق، ص13-12.
)33( حمممد باقمر الصمدر، االسمالم يقمود احليماة، سلسملة كتمب دوريمة تصمدر عن جممع 

الثقلمن العلممي، الطبعمة الثانيمة، 2003، ص106-105.
)34( حمممد باقمر الصمدر، اقتصادنما، حتقيق، الطبعمة الثانية، مكتب اإلعالم اإلسمالمي، 

فرع خراسمان، 1425  ص616
)35( رضا صاحب، مصدر سابق،  ص45

)36( رضا صاحب مصدر سابق،     ص46
)37( حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق،    ص422



181احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

)38( حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق،   ص423
)39( حممد باقر الصدر،اقتصادنا، مصدر سابق،   ص432

)40( هنج البالغة، ص 584
)41( حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 679

)42( د. سمامل توفيمق النجفمي، د. امحد فتحي، السياسمات االقتصاديمة الكلية والفقر مع 
اشمارة خاصمة اىل الوطمن العمريب، مركمز دراسمات الوحمدة العربية، الطبعمة االوىل، 

بروت 2008، ص39.
)43( نعيم قاسم، مصدر سابق، ص27-26.

)44( د.رضا صاحب، مصدر سابق، ص 24.   
)45( هنج البالغة      ص 497

)46( هنج البالغة   ص 582
)47( هاشمم املوسموي، النظمام االجتاعمي يف االسمالم، منظممة االعمالم االسمالمي، 

الثانيمة، طهمران، 1993، ص30. الطبعمة 
)48( القران الكريم، سورة النساء 1

)49( هنج البالغة  ص 586
)50( حممد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص 667.

)51( االرساء 70
)52( هنج البالغة  ص569
)53(  هنج البالغة  ص571
)54( هنج البالغة ص 572

)55( هنج البالغة   ص 566 
)56( هنج البالغة ص 572



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 182

)57( هنج البالغة  ص573
)58( هنج البالغة  ص 94 

والنظمام  املقمارن  القانمون  يف  النفموذ  اسمتغالل  جريممة  الرمحمن،  عبمد  ممدين  د.   )59(
السمعودي، جملمة االدارة العاممة، تصمدر عمن معهمد االدارة العامة، الريماض، العدد 

ص454  ،2005  ،3
)60( هنج البالغة ص 54 
)61( هنج البالغة ص 54

)62( هاشم املوسوي، مصدر سابق، ص43.
)63( عي الشمري، مصدر سابق

)64( هنج البالغة  ص576
)65( عبمد الرضما الزبيمدي، يف الفكمر االجتاعمي عنمد اإلممام عمي )عليمه السمالم(،  
ص214  اإلسمالم،  والفكمر  )للمرتاث  السمالم  احلسمنن(عليها  اإلماممن  شمبكة 

)66( هنج البالغة ص 237
)67( هنج البالغة ص 109 

)68( عبد الرضا الزبيدي، مصدر سابق، ص 220
)69( هنج البالغة ص 576

)70( عبد الرضا الزبيدي،مصدر سابق، ص 9 21 
)71(هنج البالغة ص 578



نظرية االستدامة الالنهائية وأبعادها
 يف فكر االمام علي )عليه ال�سالم ( لبناء الدولة امل�ستدامة 

درا�سة حتليلية لعهد مالك اال�سرت

الربوف�سور الدكتور
 يو�سف حجيم �سلطان الطائي 

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة





185احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

املستخلص 

يف دراسمتنا همذه تمم تسمليط الضموء عمى اهم نظريمة لالسمتدامة والتي تم اسمتنباطها 
اسمميتها  و  ملالمك االشمرت حمن واله عمى ممر  السمالم  االممام عمي عليمه  ممن عهمد 
بنظريمة االسمتدامة الالهنائية،وهمذه النظريمة تعمد ممن النظريمات املهممة   يف بنماء الدولمة 
العادلمة والقويمة ذات االسمتدامة والقمادرة عمى البقماء والنمو ألجيال متعمددة  وتكونت 
همذه النظريمة ممن عمدة أبعماد رئيسمة وهمي )البعمد االقتصادي،البعمد التنافمي، البعمد 
االجتاعمي، البعمد البيئي،البعمد املعمريف( وحمددت همذه االبعماد بدقمة متناهيمة ممن لمدن 
االممام عليمه السمالم واوىص هبما بعهمد مكتوب اىل  مالك االشمرت من خمالل النص االيت 
))همذا مما اممر بمه عبمد اهلل اممر املؤمنمن مالمك بمن احلمارث االشمرت يف عهمده اليمه :حمن 
واله ممر : جبايمة خراجها،وجهماد عدوها،واسمتصالح اهلهما وعمارة بالدهما(( فمإذا 
توافمرت همذه االبعماد وطبقمت بالشمكل املثمايل ووفمق اليمات ممنهجمة فأهنما سمتقود اىل 

تشمكيل الدولمة املسمتدامة.

ولكمن يمد الغمدر اغتالمت همذه النظريمة باغتياهلما لقائدها ومطبقهما الذي تمم اختياره 
ممن قبمل اممر املؤمنمن وهو مالك االشمرت. 

االسمتدامة  نظريمة  تطبيمق  عنمد  وهي،همل  رئيسمة  مشمكلة  عمى  دراسمتنا  ركمزت 
الالهنائيمة سمتقود اىل بنماء دولمة مسمتدامة ممن خمالل االبعماد االساسمية التمي حمددت 
هلما،  يف حمن هدفمت دراسمتنا اىل توضيمح ابعماد ومضاممن نظريمة االسمتدامة الالهنائيمة 
وحمر ابعادهما باالقتصاديمة والتنافسمية واالجتاعيمة والبيئيمة واملعرفيمة وكيمف يمكمن 
ان تسمهم همذه االبعماد يف الوصمول اىل بنماء الدولمة املسمتدامة  و توصلمت الدراسمة اىل 
جمموعمة ممن االسمتنتاجات،امهها همو  تسمليط الضوء عى كيفيمة بناء دولمة تبقى ألجيال 
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وتتسمم باالسمتدامة الالهنائيمة ممن التطبيمق العممي  البعماد نظريمة االسمتدامة الالهنائيمة 
والتمي جماءت ضممن العهمد ومل تسمجل باسمم االممام عمي عليمه السمالم بمل سمجلت 
بأسماء باحثمن جمدد مل يعلمموا بمان همذه النظريمة موجمودة قبمل اكثمر ممن 1400 عمام 
وعمدت همذه النظريمة  فلسمفة حديثمة يف بنماء المدول املسمتدامة امما اهمم توصيمة ركمزت 
عليهما الدراسمة همي البمد ممن االعتماد عمى نظريمة االسمتدامة الالهنائيمة كمنهمج عممل 
تطبيقمي وفلسمفة إلنشماء وتكويمن الدولة املسمتدامة باالسمتناد عمى االبعاد الرئيسمة التي 
تمم حتديدهما ممن قبمل االممام عي عليمه السمالم. لذا وجمب عمى الباحثمن واالكاديمين 
البحمث وبتعممق عمن همذه النظريمة إلرسماء االسمس الفلسمفية و النظريمة هلما ممن اجمل 

تطبيقهما عنمد ظهمور الدولمة االسمالمية احلقمه.  
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املنهجية العلمية للدراسة 

اوال: م�سكلة الدرا�سة 
اي دراسمة علميمة  البمد ان تعالمج مشمكلة معينمة واخلمروج بنتائمج وحلمول هلمذه 
املشمكلة وغالبمًا مما تكمون املشمكلة عمى شمكل تسماؤالت يتمم االجابمة عليها ممن خالل 
منهجيمة  البحمث وطرائمق معاجلتهما للمشمكلة والوصمول اىل حقيقية اليشء. يف دراسمتنا 
همذه تكمن مشمكلتنا الرئيسمة بمااليت )هل عند تطبيق نظرية االسمتدامة الالهنائية سمتقود 
اىل بنماء دولمة مسمتدامة( وانبثقمت ممن همذه املشمكلة العديمد ممن التسماؤالت الفرعيمة 

وهي:

1 -ما املقصود بالبعد االقتصادي )جباية خراجها( وكيف حيقق االستدامة الالهنائية.
2- مماذا يعنمي بالبعمد التنافمي )جهماد عدوهما( وكيمف سيسمهم يف حتقيمق االسمتدامة 

الالهنائيمة.
3- هل للبعد االجتاعي )استصالح اهلها( دور يف حتقيق االستدامة الالهنائية.

4 -ما املقصود بالبعد البيئي )عارة بالدها( وما عالقته بتحقيق االستدامة الالهنائية.
5 -هل للمعرفة املستدامة  التي   محلها العهد بن طياته دور يف بناء الدولة املستدامة.
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اهمية الدرا�سة :
لدراستنا هذه العديد من النقاط املهمة ومنها :

1- تسمليط الضموء عمى اهمم نظريمة يف تأريمخ البرشيمة وهي نظريمة االسمتدامة الالهنائية 
والتمي مل يتطمرق اليهما أي عمامل قبمل االممام عي عليمه السمالم، نعم وجمدت كتابات 
حديثمة تؤكمد ذلمك ولكنهما اخمذت مفاهيمهما ممن عهمد االممام عمي عليمه السمالم 
العمامل  نظريمة  مثمل  عمرش  الثاممن  القمرن  يف  النظريمات  النظريمة  همذه  ودحضمت 

االنكليمزي تومماس مالتموس وغمره.

2- توضيمح اركان همذه النظريمة وأسسمها ودورهما يف بنماء دولمة مسمتدامة قمادرة عمى 
حتقيمق العمدل االجتاعمي والقضماء عمى الفقمر والبطالمة.

3- هتمدف همذه النظريمة اىل بيمان امهيمة الفمرد يف بنماء الدولمة املسمتدامة بنماءًا امثمل وفمق 
املعايمر االخالقيمة والدينيمة والعمادات والتقاليمد املسمتنبطة ممن الكتمب السماوية 
وكما قمال االممام عمي عليه السمالم )احتسمب انك جمرم صغمر وفيك انطموى العامل 

االكر(.

4- ابمراز املضاممن الفكرية والتطبيقية هلذه النظرية )االقتصادية والتنافسمية واالجتاعية 
والبيئيمة( للباحثمن واملفكريمن يف همذا املجمال للبحمث والتقمي املعممق السمتنتاج 
اسمس نظريمة اخمرى  ورفمد املكتبمة العراقيمة والعربيمة واالسمالمية والعامليمة بأهمم 

اسمس االسمتدامة الالهنائيمة املسمتنبطة ممن فكمر االممام عي عليه السمالم.

5- تصحيمح وتقييمم االنحرافمات التمي انتابمت بنماء الدولمة االسمالمية املسمتدامة وان 
تتوائمم ممع  مبمادئ همذه النظريمة.
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هدف الدرا�سة :
هتمدف همذه الدراسمة بصمورة عاممة اىل توضيح مضاممن نظرية االسمتدامة الالهنائية 
وحمر ابعادهما االقتصاديمة والتنافسمية  واالجتاعيمة وغرهما ضممن عهمد االممام عليه 
السمالم  لمذا وجمب علينما كباحثمن واكاديميمن اخمراج همذه النظريمة  لمرتى النمور، لمذا 

هتمدف دراسمتنا اىل حتقيمق االيت :

1- ممن املمكمن ان تبنمى الدولمة املسمتدامة ممن خمالل القموى االقتصاديمة التمي متتلكهما 
همذه الدولمة وحماولمة  توظيف اجلوانمب االقتصادية لصاحلها وتطويمر ذاهتا وصوال 

اىل التكاممل االقتصمادي واالكتفماء المذايت والتوزيع العمادل للثروة.

2- العاممل التنافمي لمه الدور البارز يف بقاء الدولة اطول فرتة ممكنة وعليها ان تسمتبر 
البيئمة اخلارجيمة وحتليمل اسمرتاتيجيات املنافسمن لدرء املخاطمر املحتملمة واقتناص 

الفمرص اخلارجية لصالمح الدولة.

3- عمليمة بنماء املجتممع االمثمل والقمادر عمى تدبمر شمؤونه بمكل يمر وسمهولة يمكمن 
ممن خمالل هتذيبمه عمى العمادات والتقاليمد احلميمدة، والعممل عمى حتقيمق العدالمة 
االجتاعيمة ونمرش الوعمي االجتاعمي واالممان والسملم االجتاعمي وتنميمة راس 

املمال الفكمري وهمذه تعمد ممن االهمداف االساسمية لبنماء الدولمة املسمتدامة.

4- الرتكيمز عمى البعمد البيئمي والتكاممل فيما بمن البيئمة وراس املمال الفكمري املوجمود 
إلجيماد الطمرق السمليمة للتعاممل ممع البيئمة  لتحقيق هدف التموازن البيئمي واحلفاظ 
عمى البيئمة وتقليمل اخلروقمات البيئيمة والتلموث وهمذا سميقود اىل بنماء دولمة مسمتدامة.

5- توضيمح العمليمة املعرفيمة املسمتدامة  عمن طريمق امتمالك انظممة املعلوممات املتطمورة 
الداخليمة واخلارجيمة واسمتخدام همذه املعمارف يف تنميمة وتطويمر  املتغمرات  عمن 

االعمال الرياديمة ضممن نطماق الدولمة املسمتدامة.
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فر�سيات الدرا�سة :
لدراسمتنا همذه فرضيمة رئيسمة وهمي )همل توجمد عالقة بمن ابعماد نظرية االسمتدامة 
الالهنائيمة وبنماء الدولمة املسمتدامة( وتنبثمق ممن همذه الفرضيمة العديمد ممن الفرضيمات 

الفرعيمة وهمي :

االسمتدامة  لنظريمة  خراجهما(  )جبايمة  االقتصمادي  البعمد  بمن  عالقمة  توجمد  همل   -1
السمالم. بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر االممام عمي عليمه  الالهنائيمة يف 

2- همل توجمد عالقمة بمن البعمد التنافمي )جهاد عدوهما( لنظريمة االسمتدامة الالهنائية 
يف بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر االممام عي عليه السمالم.

3- همل توجمد عالقمة بمن البعمد االجتاعمي  )اسمتصالح اهلهما ( لنظريمة االسمتدامة 
الالهنائيمة يف بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكمر االممام عمي عليمه السمالم.

4- همل توجمد عالقمة بمن البعمد البيئمي )عارة بالدهما ( لنظريمة االسمتدامة الالهنائية يف 
بنماء دولمة مسمتدامة وفمق فكر االممام عي عليه السمالم.

بنماء دولمة  البعمد املعمريف  لنظريمة االسمتدامة الالهنائيمة يف  5 -همل توجمد عالقمة بمن 
مسمتدامة وفمق فكمر االممام عمي عليمه السمالم.
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شكل )1( انموذج الدراسة الفريض

ا�سلوب الدرا�سة :
تمم االعتماد عمى اسملوب التحليمل لعهمد االممام عمي عليمه السمالم ملالمك االشمرت 
واسمتخرج ممن بعمض نصموص هلذا العهمد نظريمة متكاملمة لالسمتدامة الالهنائيمة والتي 

مل يسملط الضموء عليهما.
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اجلانب التحليلي

اغلمب املفكريمن االداريمن وغرهمم حياولمون جاهدين حتديمد اهم االبعماد التي من 
املمكمن اسمتخدامها لضمان االسمتدامة ملنظاهتمم وبالتمايل عنمد نجماح نظمام معمن ممكمن 
تطبيقمه عمى املنظوممة االكمر وهمو الدولمة  لمذا اغلمب علماء االدارة حمددوا يف القمرن 
املمايض ثالثمة ابعماد فقمط لالسمتدامة وهمذه االبعماد سمتكون خارطمة الطريمق للتنميمة 
املسمتدامة والتي حتاول ان تبقي النظم يف تفاعل وبقاء دائم قادرة عى التغلب للمشماكل 
التمي تواجههما وممن همؤالء الباحثمن  Fichter:2005;5(( ركمز همذا الباحمث عمى 
االبعماد االتيمة  )رأس املمال البيئمي،وراس املمال االجتاعمي، ورأس املمال االقتصمادي( 
David،a &Gwen-  واعتمر همذه االبعماد همي التمي تقمود لالسمتدامة بينما الباحثمن
dolyn:2007;(( ايضما ركمزا عمى البعمد االقتصمادي والبعمد البيئي والبعمد االجتاعي 

املهممة السمتدامة  بالقضايما  االبعماد  Galbreath:2009;315(( سممى همذه  يف حمن 
Mi- ثاملنظمات القضايما االقتصاديمة والقضايما االجتاعيمة والقضايما البيئيمة امما الباح
trabinda:2010;59(( اطلمق تسممية  خمط االسماس الثالثمي لالبعماد والتمي تكمون 

وتكمون خمط  االسمتدامة  لتحقيمق  البعمض  بعضهما  ممع  متكاملمة  عمى شمكل حلقمات 
 Ebner االسماس ممن البعمد البيئي والبعمد االقتصمادي والبعد االجتاعمي اما الباحثمن
Baumgartner:2010;77 &(( حيمث اسمتند نموذجهما ايضما عمى ثالثمة ابعاد وهي 

 )Elliot:2011;205( البعمد االقتصمادي والبعمد االجتاعي والبعد البيئمي اما الباحمث
حمدد االبعماد بالبيئمة واملجتممع واحلكوممة واالقتصماد من خمالل الصناعمة واملنظات يف 
حمن ركمز الباحمث)Jochem:2012;131( حيث ركز عى املحمور البيئي واالجتاعي 

واالقتصمادي.
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وهنالمك العديمد ممن الباحثمن الذيمن تطرقموا هلمذه االبعاد والتمي اتفق عليهما االعم 
االغلمب منهمم وعمى خمتلمف املمدارس االقتصاديمة واالداريمة وهمذه االبعماد همي التمي 
حتقمق االسمتدامة وبقماء أي تنظيمم يعيمش اطول فمرتة ممكنة وتمم الرتويج اليهما يف العر 
احلديمث يف بدايمة القمرن العرشيمن، علمًا بمان اغلمب الباحثمن اغفلموا حقيقيمة دامغة بان 
همذه االبعماد همي موجمودة ضممن الفكمر االسمرتاتيجي لالممام عمي عليمه السمالم قبمل 
اكثمر ممن 1400 عمام مضمت وحددهما االممام بدقمة متناهيمة وزاد عليهما بعديمن ومهما 
البعمد التنافمي والبعمد املعمريف واللمذان اخمذا حيمزا من التنظمر والتطبيق  ولكن بشمكل 
صحيحمة  بصمورة  االبعماد  همذه  اسمتخدمت  لمو  وفيما  االدارة  ادبيمات  ضممن  منفمرد 
لمكان هنالمك العديمد ممن المدول قائممة وال تفنمى ومثمال عمى االسمتدامة الالهنائية مثل 
االخمالق الدينيمة املنبثقمة ممن اقدم الديانمات والتصاميمم املعارية التي وصلمت الينا مثل 
االهراممات وهنالمك شمواخص ال يمكمن الغائهما ممن فكمر التاريمخ وذاكرتمه السمابقة 
واحلمارضة واملسمتقبلية مثمل بيمت اهلل احلمرام ومراقمد االئممة عليهمم السمالم كل همذه 

شمواخص مقنعمة لالسمتدامة الالهنائيمة. 

ولمو تمم التدقيمق يف عهمد االممام عليمه السمالم ملالك االشمرت ركز عمى نقطة اساسمية 
عنمد بنماء الدولمة وهمي ان تكمون هنالمك معرفمة تاممة باملجتممع املمراد حكممه اذ قمال لمه 
)اعلمم يما مالمك أين قمد وجهتمك اىل بمالد قد جمرت عليهما دول قبلك( اوصماه بأن مر 
توالمت عليهما احلمكام وامللموك ومازالمت اثارهمم باقيمة وهمذه الدولمة ليمس كل المدول 
الن رعيتهما قمد خمروا احلياة السياسمية واالقتصاديمة واالجتاعية وجربموا الدولة املدنية 
فماذا اردت النجماح بتأسميس دولمة اقموى ممما كانمت عليمه ممر ذات االرث احلضماري 
ونظمهما  والظمامل  العمادل  فيهمم  كان  حمكام  ممن  السمنن  آلالف  وحكممت  والتارخيمي 
اقتصاديا واداريا نبي اهلل يوسمف عليه السمالم وشمواخص حضارهتم واضحة ومازالت 
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موجمودة  و مسمتدامة مما عليمك اال  ان تطبمق االبعماد االتيمة والتمي همي موجمودة ضمن 
نمص العهمد ))همذا مما اممر بمه عبمد اهلل اممر املؤمنمن مالمك بن احلمارث االشمرت يف عهده 

اليمه :حمن واله ممر : 

1- جباية خراجها)البعد االقتصادي(  

2- جهاد عدوها)البعد التنافي( 

3- استصالح اهلها )البعد االجتاعي(

4- عارة بالدها )البعد البيئي(

5- فضمال عمن البعمد املعريف واملتضممن معرفة تفاصيمل ودقائق الدولة املسمتدامة  والتي 
ظهمرت ضممن فقمرات العهمد عمى شمكل توجيمه وحتذيمر وتدابمر ومبمادئ اداريمة 

وقياديمة مهممة لتكويمن الدولة.
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شكل )2( ابعاد نظرية االستدامة الالهنائية

وممن خمالل الشمكل يف اعاله تتضمح عملية التكاممل فيا بن االبعماد لتحقيق الدولة 
املسمتدامة ويف الفقمرة الالحقة سميتم التطرق لمكل بعد منفرد.
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اواًل: حتليل البعد االقت�سادي )جباية خراجها(
عمد البعمد االقتصمادي االسماس ألي دولمة ترغمب بان تبني هلما جمد وتأريخ مسمتدام 
فالبمد ممن تنظيمم القموى االقتصاديمة التمي يمتلكهما همذا البلمد والرتكيمز عى همذا البعد 
مهمم ممن منطلمق تنشميط كافمة القطاعمات االقتصاديمة، واصبحمت القموة االقتصاديمة 
مقيماس لتطمور المدول وتقماس همذه الدول عى همذا املعيار وتسممى متقدمة عى اسماس 
العاممل االقتصمادي وعنمد التطمرق ملوضوعمة القموى االقتصاديمة فأهنما كثمرة ومتعمددة 
االشمكال وهمذه االنشمطة االقتصاديمة تسمعى للحصمول عمى التمويمل المالزم إلدارة 
شمؤون الدولمة وقدرهتما عمى  دفمع رواتمب مجيمع املوظفمن لدهيما سمواء كانموا مدنيمن ام 
عسمكرين الذيمن حيافظمون عى سمالمة الدولة من االعتمداءات اخلارجيمة والعاملن عى 

بنماء همذه الدولمة بمختلمف التخصصمات وهنما البمد االعتاد عمى االيت :

1- العممل عمى تأسميس نظمام اقتصمادي وفلسمفة واضحمة املعمامل تقمود الدولمة وهمذا 
النظمام يبنمى عمى النظمم املعرفيمة القمادرة عمى ادارة التمويمل االمثمل.

2- تنظيمم جبايمة الرضائمب بشمكل عمادل ومنصمف وجلميمع  الرشائمح والعممل عمى 
اجيماد اليمة واضحمة ومفهوممة من املجتممع يف كيفية فرض الرضيبمة وحتديد الرشائح 

املعفاة.

النمور  يمرى  مل  والمذي  االقتصاديمة  النظمم  يف  االسمالمية  الفلسمفة  تطبيمق  -امكانيمة   3
حلمد الوقمت احلمايل والمذي سميكون الضانمة احلقيقيمة لالسمتدامة وحتقيمق العدالمة 

االقتصاديمة 

4 -تنشميط مجيمع القطاعمات االقتصادية وخلمق حالة من التنافس فيا بينها والتي تسمهم 
يف دعمم الدولمة مثل القطماع الصناعي والزراعي وغره وتنظيمم التبادل التجاري.
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5- حتديد انظمة الرواتب واالجور بصورة عادلة.

6- املحافظمة عمى املموارد الطبيعيمة واملموارد املصنعمة واملورد البرشي وحسمن اسمتخدام 
همذه املموارد للحصمول عى القموة االقتصاديمة املطلوبة 

شكل )3( متغرات البعد االقتصادي
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خالصمة البعمد االقتصمادي يف فكمر االممام عليه السمالم همو دحض مجيمع النظريات 
االقتصمادي  والتنموع  االقتصاديمة  العدالمة  لمآلن  حتقمق  مل  والتمي  احلديثمة  االقتصاديمة 
واالكتفماء المذايت والتكاممل االقتصمادي فيما اذا طبق هذا البعد حسمب املفهموم االمامي 

سمتدحض النظريمات الوضعيمة ومنهما نظريمة تومماس مالتموس وغرهما.  

البعمد  بمن  بوجمود عالقمة  القائمل  االفمرتاض  يتضمح صحمة  تقمدم  مما  ممن خمالل 
السمالم  عليمه  عمي  االممام  وفكمر  فلسمفة  وفمق  املسمتدامة  الدولمة  واقاممة  االقتصمادي 

االشمرت.  ملالمك  مما جماء يف عهمده  وحسمب 

ثانيًا: حتليل البعد التناف�سي )جهاد عدوها( 
ان همذه التسممية او املصطلمح يشمر اىل عمدة معماين واملقصمود بالعمدو ليمس فقمط 
العمدو المذي يتمم مواجهمة يف سموح القتمال بمل يتضممن العديمد ممن املفمردات ومنهما :

1- العدو او التحدي العسكري 

2- العدو او التحدي السيايس

3- العدو او التحدي الديني 

4- العدو او التحدي التكنولوجي 

5- العدو او  التحدي االقتصادي 

6 -العدو او التحدي االعالمي 

7 -حتديات االشاعة املغرضة 

8 -أي عدو او حتدي اخر 
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اذا اريمد تطبيمق االسمتدامة ألي دولمة فالبمد ممن جهماد اعدائهما وان االممام عليمه 
السمالم اراد دولمة عادلمة و قويمة  قمادرة عمى مواجهمة كل التحديمات وخصوصما اذا 
اريمد تطبيمق االسمتدامة الالهنائيمة للدولمة املثاليمة وفمق كل املعايمر واملقاييمس الدنيويمة 
امليمداين  الواقمع  ففمي  االهلمي  العمدل  دولمة  وهمي  االممام  يريدهما  والتمي  واالخرويمة  
والتطبيقمي همذه الدولمة ال يمكمن تأسيسمها اال بوجمود اممام عمادل، لذا وجمه االمام عي 
عليمه السمالم مالك االشمرت إلقاممة هذه الدولة وتكمون حتت رقابته املبمارشة ونبهه ألخذ 
احليطمة واحلمذر ممن العمدو وجهمادة بمكل الطمرق الن همذا العمدو يريمد افشمال الفلسمفة 
االسمالمية يف اقاممة دولمة مسمتدامة تبنمى عمى اسماس التقموى والعممل وتكمون باكمورة 

للمدول املتقدممة واملدنيمة وتسمع للجميمع.  
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شكل )4( متغرات البعد التنافي

لمذا البمد ممن اعداد العمدة ملواجهة العدو االقتصادي والعسمكري والسميايس وغره 
وقمد يسمتخدموا همؤالء العديمد ممن االدوات مثمل االحتمكار والغمش الصناعمي ورفمع 
االسمعار همذا اذا كان العمدو اقتصاديما اما اذا كان العدو عسمكريا اعداد القوة العسمكرية 
القادرة للدفاع  عن اراضيها واسمتخدام اجلنود والضباط واخلطط العسمكرية واالسلحة 
وبنماء نظمام اسمتخبارايت متطمور وغرهما ملواجمه العمدو وهكمذا لباقمي التحديمات. ممن 
خمالل مما تقمدم يتضمح صحمة االفمرتاض القائمل بوجمود عالقمة بمن البعمد التنافمي 
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واقاممة الدولمة املسمتدامة وفق فلسمفة وفكمر االمام عي عليه السمالم وحسمب ما جاء يف 
عهمده ملالك االشمرت

ثالثًا: البعد االجتماعي )ا�ست�سالح اهلها( 
عمد البعمد االجتاعمي ممن الركائمز االساسمية وممن اهمم مموارد رأس املمال الفكمري 
والمذي  يعتممد عليمه عند بناء الدولة املسمتدامة وهمذا البعد يقسمم اىل رأس املال البرشي 
وراس املمال الزبائنمي وراس املمال اهليمكي وعمدت االرسة اصغمر خليمة اجتاعيمة وتعمد 
اللبنمة االوىل لبنماء دولمة قويمة فيما اذا تمم بناء همذه االرسة بنماءًا متكامال وهمذا البعد كان 

واضحمًا ضممن عهمد االممام عي عليمه السمالم وعر عنه )اسمت

صالح اهلها( وهذه العملية تتم من خالل االيت :

1- بناء الفرد بناءًا اسالميًا مبني عى االسس الفلسفية والفكرية للمنظومة االسالمية.

2- انشماء مراكمز للتعليمم والتعلم والعمل عمى حماربة االمية بكافة اشمكاهلا وخلق افراد 
متعلممن قادريمن عمى ادارة شمؤون الدولمة املسمتدامة، وجعمل الفرد منتمج بدالً من 

ان يكون اسمتهالكي.

3- تنظيمم احليماة اليوميمة للمجتممع وهمذا التنظيمم سميضع الركائمز احلقيقية واملسمتدامة 
لمدول العمدل التمي يريدهما االممام عليه السمالم.

وحماربمة  االسمالمي  املنهمج  وفمق  وهتذيبهما  املجتممع  نمواة  باعتبارهما  االرسة  بنماء   -4
االرسي. التفمكك 

5 -االعتماد عمى االعمال ذات االبعماد املجتمعيمة لزيمادة انتاجيمة املجتممع يف العمليمة 
الصناعيمة والتمي حيتماج اليهما البعمد االقتصمادي.
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6- الرتكيمز عمى نمرش السمالم واالممن االجتاعمي والتعايمش بمروح الفريق واالنسمجام 
ونبمذ التايمز الطبقمي ومعاملمة املجتممع معاملمة عادلة.

7- حتقيمق العدالمة االجتاعيمة التمي مازالمت  مفقمودة اىل يومنما همذا يف اغلمب المدول 
املتقدممة وهمذه العدالمة ال تمرى النمور اال بموالدة دولمة عادلمة ومسمتدامة.

8- اجيماد اليمة متطمورة حلمل املشماكل املجتمعيمة ومجيمع الظواهمر السملبية يف املجتممع 
المذايت االجتاعمي . التصحيمح  وتكيمف املجتممع عمى عمليمة 
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شكل )5( متغرات البعد االجتاعي

خالصة ملا تقدم ان عملية استصالح الناس يف الدولة حتتاج اىل جهد مضني ولفرتات 
طويلمة االممد لتحسمن وتقويمم االنحرافمات املجتمعيمة وهمذه العمليمة االصالحيمة تبنمى 
عمى اسمس العدالمة االجتاعية والتعلم االجتاعمي إلجياد قاعدة مجاهرية قمادرة عى ادارة 
نفسمها بنفسمها وصموالً اىل االدارة الذاتيمة للمجتممع وهمذا مما شمار اليه ضمنما االمام عي 
عليمه السمالم يف عهمده ملالمك االشمرت. من خالل مما تقدم يتضمح صحة االفمرتاض القائل 
بوجمود عالقمة بمن البعمد االجتاعمي واقاممة الدولمة املسمتدامة وفمق فلسمفة وفكمر االمام 

عمي عليه السمالم وحسمب مما جماء يف عهده ملالك االشمرت.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 204

رابعًا: البعد البيئي )عمارة بالدها( 
عنمد توافمر العاممل االقتصادي وقمدرة الدولة عى حتييمد العامل التنافي والسميطرة 
هبما  املكلمف  الرئيسمة  واجباتمه ومهاممه  ويعمرف  واعمي  املجتممع  اصبمح  ان  بعمد  عليمه 
الفلسمفة  املسمتندة عمى  املثمى  املنظوممة االجتاعيمة  واصبمح همذا املجتممع يعممل وفمق 
االسمالمية احلقيقيمة سميكون هنالمك التكاتمف االجتاعمي أي سمتكون عمليمة احتماد بن 
القموى االقتصاديمة والقموى البرشيمة وهمذه القموى سمتكون قمادرة عمى اعمار واعمادة 
الفمرد  بنماء  التمي اسمتطاعت  العلميمة الصحيحمة والدولمة  البمالد وفمق االسمس  اعمار 
سمتكون قمادرة حتمًا عمى بنماء عارة البمالد فيهما والتي حتماول ان تكون عارهتا مسمتدامة 
ذات بعمد المتناهمي وخمر دليمل عمى اسمتدامة العمارة بنماء االهرامات يف ممر وغرها 

ممن االمثلمة العديمدة.

وهمذه العمليمة ال يمكمن فصلهما عمن البيئمة حيمث هنالمك ارتبماط وثيمق بمن العارة 
والبيئمة وهنما يقمع عمى متخمذ القمرار يف اجيماد السمبل لتطويمع البيئمة لصالمح املجتممع 
السمكنية  واملجمعمات  املمدن  تكمون  ان  بالدهما  بعمارة  هنما  ويقصمد  متغراهتما  وبكافمة 
مصمممة وفقمًا للبيئمة وان ال يؤثمر همذا التصميمم عمى حقموق االجيمال القادممة وهنالك 
العديمد ممن االعمال املعاريمة التمي ناغممت البيئمة وبقت آلالف السمنن شماخصة وذكر 
التصميمم والبنماء يف القمران الكريمم قمال اهلل سمبحانه وتعماىل )امل تر كيف فعمل ربك بعاد 
أرم ذات العماد( وعنمد تصميمم أي مدينمة البمد ان تأخمذ بنظمر االعتبمار حركمة الريماح 
واالمطمار وكل الظواهمر الطبيعيمة كا يف قوله تعاىل )تريف الرياح والسمحاب املسمخر 
بمن السماء واالرض( )المركايب:  2007: 2-11(همذا ممن جانمب عمليمات التصميمم 

واملمكان املالئمم القاممة دولمة مسمتدامة.
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امما اجلانمب االخمر وهمو مهمم ايضمًا وهمو كيفيمة احلفماظ عمى البيئمة والوصمول اىل 
واملنتمج  اخلمرضاء  بالعمارة  تسممى  العمارة  وهمذه  للبيئمة  صديمق  تكمون  مبماين  انشماء 
االخمرض واملصنمع االخمرض والتسمويق االخمرض وممواد البنماء اخلمرضاء وغرهما الن 
عمليمة االنبعماث وغرهما ممن امللوثمات التمي تؤثر عمى البيئمة والبنيمة التحتيمة الي دولة 

وقمد هتمدد مسمتقبل همذه الدولة،وهنما البمد ممن الرتكيمز عمى االيت :

1- الرتكيمز عمى اجلهمد اهلنمديس واملعماري عنمد تصميمم املدن ممع توفر كافمة اخلدمات 
والبنمى التحتيمة التمي حيتماج اليهما املجتممع وكيفية القضماء عى النفايمات  وغرها. 

2- االخمذ بنظمر االعتبمار منماخ املنطقة املراد اقاممة الدولة عليها من حيمث حركة الرياح 
واالمطمار وخطوط الزلزال والراكن وحمرارة باطن االرض  وغرها.

3- توفمر الطاقمة الرضوريمة التمي حتتماج اليهما املدينمة واالعتاد عمى الطاقمة النظيفة قدر 
املستطاع.

البنماء  البنماء وممواد  الرتكيمز عمى جمودة  ممع  املسمتدام واملميمز  املعماري  التصميمم   -4
املسمتخدمة وهمذه الفقمرة ركمز عليهما قانمون محمورايب واوجمد نصمًا قانونيما ينظمم 

اجلمودة. ملواصفمات  مطابمق  يكمون  وان  البنماء  اعمال 

5- العممل عمى اجيماد التصميمم املسمتدام االخمرض والمذي يكمون صديقمًا للبيئمة وذلمك 
عمن طريمق البنماء املسمتدام أي اجيماد التوافق بمن االدارة املدنيمة يف الدولة املسمتدامة 

يف كيفيمة اسمتخدام املموارد و ادارهتما.

6- الرتكيمز عمى املموارد الطبيعيمة وحسمن اسمتغالهلا واالهتمام بالنظافمة البيئيمة وتقليمل 
عمليمات التلموث البيئي 
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شكل )6( متغرات البعد البيئي 

خالصمة القمول ان االهتمام بالتصميمم املسمتدام والمذي يمكمن احلفماظ عمى بقائمه 
اطمول فمرتة ممكنة ممن خالل التجانس بن العارة واالسمتخدامات اهلندسمية واالنشمائية 
يف ضموء البيئمة املوجمودة، اذ حمدد معهمد روكمي مارتن مخسمة عنارص للتصميم املسمتدام 
وهمي )شممولية التخطيمط، واعتبمار التصميمم املسمتدام فلسمفة، والرتكيمز عمى خفمض 
كلفمة البنماء املسمتدام قياسما بالبناء التقليمدي، وتكاممل التصميم بن مكوناته واسمتهالك 
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الطاقمة، واحلفماظ عمى صحمة املجتممع( )www.nots. Edit.https:iidocs( وهمذا 
البعمد ركمز عليمه االممام عليه السمالم ضمن العهمد باعتبار العمارة من الركائز االساسمية 
هليبمة الدولمة واسمتدامتها وان تتوافمق همذه العمارة ممع البيئمة وفمق االسماليب العلميمة 
والنضموج اهلنمديس للدولمة. ممن خالل ما تقمدم يتضح صحمة االفرتاض القائمل بوجود 
عالقمة بمن البعمد البيئمي واقاممة الدولمة املسمتدامة وفمق فلسمفة وفكمر االممام عمي عليمه 

السمالم وحسمب مما جماء يف عهمده ملالك االشمرت. 

خام�سا: البعد املعريف امل�ستدام 
يركمز همذا البعمد عمى مجمع املعمرف االساسمية عمن االبعماد االربعمة السمابقة الذكمر 
وهنما البمد ان يكمون البعمد االقتصمادي مدعموم باملعرفمة االقتصمادي املتكاملمة عمن هذا 
فاهنما  التنافسمية  املعرفمة  املعريف،امما  باالقتصماد  احلمايل  الوقمت  والمذي سممي يف  البعمد 
تتطلمب ممن القائممن لبنماء دولمة مسمتدامة املعرفة التاممة بكب املنافسمن ومجمع البيانات 
واملعلوممات عنهمم وبمأدق التفاصيمل، وان تكمون هنالمك معاجلمات حقيقمى الي حتدي 
ممكمن ان يوثمر عمى بنماء الدولمة املسمتدامة، امما املعرفمة االجتاعية همي قمدرة الدولة عى 
مجمع البيانمات واملعلوممات الدقيقمة عن املجتممع املعريف بمأرسه ولكافمة الرشائح لغرض 
معاجلمة املشماكل االجتاعيمة التمي يمكمن ان توثمر عمى النسميج االجتاعي،امما املعرفمة 
البيئيمة والتمي تعنمى بتطويمع العواممل التكنولوجيمة وغرها للحفماظ عى البيئمة والعمل 
عمى ان تكمون املنتجمات واالعمال واالنتاجية خمرضاء والرتكيمز عى التصميمم والعارة 
اخلمرضاء وعمدم االرساف بمدخرات االجيمال للحفاظ عليها ملواجهة االزمات الناشمئة 

نتيجمة النمدرة. ويمكمن توضيمح ذلمك كما يف الشمكل االيت :
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االستنتاجات والتوصيات 

اوال ً: اال�ستنتاجات
ممن خمالل التحليمل لعهمد االممام عي عليه السمالم ملالك االشمرت وبعمد ان تم حتديد 
اهمم االبعماد االساسمية لنظريمة االسمتدامة الالهنائيمة لبنماء الدولة املسمتدامة تمم التوصل 

اىل جمموعمة ممن االسمتنتاجات ومنها :

1- سملط العهمد الضموء عمى اهمم نظريمة لالسمتدامة الالهنائيمة والتمي مل تسمجل باسمم 
االممام عي عليه السمالم بل سمجلت بأسماء باحثن جدد مل يعلموا بمان هذه النظرية 
موجمودة قبمل اكثمر ممن 1400 عمام وهمي فلسمفة حديثمة يف بنماء المدول املسمتدامة 

وابعماد همذه النظريمة تمم اسمتنباطها من عهمده ملالك االشمرت.

2- ركمز العهمد عمى البعمد االقتصمادي والمذي يعمد احمد اهمم االبعماد االساسمية والتي 
يمكمن ان يسمهم يف بنماء النظريمة املسمتدامة الالهنائيمة عمن طريمق بنماء دولمة قويمة 
اقتصاديمًا ممن خمالل اسمتثار املمورد الطبيعمي والبمرشي خللمق حالمة متطمورة ممن 

الصناعمات املختلفمة للحصمول عمى التمويمل المالزم لبنماء الدولمة املسمتدامة.

التنافسمية وتقليمل حدهتما  التحديمات  املعمريف ومعرفمة مجيمع  3- الرتكيمز عمى اجلانمب 
وخطرهما عمى الدولمة ممن خمالل بنماء شمبكة متطمورة ممن املعلوممات والبيانمات 
الالزممة عمن أي حتمدي ممكن ان خيمل هبيكل الدولة،و دراسمة مجيع القوى التنافسمية 

بمدون اسمتثناء ملعرفمة  قدراهتمم التنافسمية.

4- ركمز العهمد عمى االفمراد وعمد االفمراد داخمل أي دولمة همم املكمون االسماس خللمق 
التمي تؤممن مواجهمة  بالقمدرات البرشيمة  القيممة االقتصاديمة والتجاريمة ومتتعهمم 
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املنافسمن اجتماه دولتهمم،وان صمالح املجتممع سميقود اىل دولمة صاحلمة  االخطمار 
قمادرة عمى بنماء نفسمها بما متتلكمه ممن راس ممال فكمري.

5- تمم الرتكيمز يف العهمد عمى  امهيمة البيئمة وان تكمون الدولمة املسمتدامة قمادرة عمى ان 
حتافمظ عمى البيئمة وان تكمون هلما املسمامهة اجلمادة يف تعزيمز العواممل البيئمة وان هتتم 
بالتصميمم والبنماء االخمرض المذي يتوافمق مع املحيمط البيئمي وان االعمال املدنية ال 

تؤثمر يف املحيمط المذي يعيمش فيمه االنسمان ووصموالً اىل البنماء املسمتدام االخمرض.

6- ممن خمالل العهمد تضمح فيما اذا اريمد بنماء دولمة قويمة ومتاسمكة البمد ممن تأسميس 
نظمام شممويل قمادر عمى مجمع البيانمات واملعلوممات الرضوريمة والالزممة لمكل بعمد 
ممن االبعماد السمابقة الذكمر وان تكمون لدهيما معرفمة شماملة عمن مجيمع املتغمرات 
واالحمداث عمن طريمق انسميابية املعلوممات ومجعهما عمن اركان الدولمة املسمتدامة 

وصموالً اىل حتقيمق الدولمة املسمتدامة احلكيممة.

ثانيًا: التوصيات

بناءًا عى  االستنتاجات يف اعاله سيتم صياغة جمموعة من التوصيات وهي :

1- البمد ممن االعتماد عمى نظريمة االسمتدامة الالهنائيمة كمنهمج عممل وفلسمفة إلنشماء 
وتكويمن الدولمة املسمتدامة باالسمتناد عى االبعاد الرئيسمة التي تمم حتديدها من قبل 

االممام عمي عليه السمالم. 

2- الرتكيمز عمى تنشميط وتنميمة العواممل االقتصاديمة لبنماء دولمة اقتصاديمة ذات تنموع 
وتكاممل  اقتصمادي قمادرة عمى ادارة نفسمها اقتصاديمًا وتلبمي طمموح مجهورهما عن 

طريمق القضماء عمى الفقمر واجلهمل والبطالة.
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3- بنماء انمموذج العدالمة االجتاعيمة للدولمة املسمتدامة ممن خمالل الفلسمفة االجتاعيمة 
التمي جماء هبما االممام عمي عليمه السمالم يف عهمده ملالمك االشمرت وسميادة العمدل 

االجتاعمي يف جمتممع يكمون منتمج وليمس اسمتهالكي قمادر عمى التطويمر المذايت.

4- دراسمة سملوك املنافسمن ممن اجمل معرفة خططهم وبما ذا يفكرون ومعرفمة موقفهم 
اجتماه الدولمة املسمتدامة عن طريق مجمع البيانمات واملعلومات عنهم بواسمطة االدارة 
االسمرتاتيجية وحتديمد اهمم نقاط التهديمد التي تواجهه الدولمة ومعاجلتها  والفرص 

التمي ممن املمكن اقتناصها لتحسمن موقفهما التنافي.

5- اذا ارادت أي دولمة ان تطممح الن تكون مسمتدامة عليهما ان هتتم بالعارة والتصميم 
واالخمذ بنظمر االعتبمار البيئمة املحيطمة هبما واحلفماظ عليهما، والعممل عمى انتهماج 

االسمرتاتيجية اخلمرضاء ضممن عملها.

6- تأسميس نظمام معريف شممويل قادر عمى ادارة اموال الناس والدولة وتوجيهه حسمب 
االسالمية. الرشيعة 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 212

 املصادر :

1- قرباين،ايمه اهلل زيمن العابدين،ميثماق ادارة الدولمة يف عهمد اممر املؤمنن عليه السمالم 
ملالمك االشمرت. ترمجمة وحتقيمق اهلمدف للدراسمات تعريب قاسمم البيضماين : 2012 

مطبعمة الكوثر  

2- النمارص، عبمد املنعمم، فمن ادارة الدولمة يف االسالم،دراسمة يف عهد االممام عي ملالك 
االشمرت حمن عينمه واليا عمى ممر، 2010دار الكتمب العلمية بروت 

3 -الركايب،فليمح كريمم خضر،العمارة والبيئمة يف القمران الكريم،جملمة كليمة اآلداب. 
. العمدد 94،2007 

4- Galbreath، j،addressing(2009) “ sustainability ;a strategy devel-
opment framework” international journal of sustainable strate-
gic management”،vol.1،no.3، p.315 

5- Mitrabinda، singh،(2010)” Indian Business sustainability in the 
era of globalization – cas study ; advance in management”.vol.
(3)،no.(5)،p59

6- Elliot، steven،(2011) “trans disciplinary perspectives on envi-
ronmental sustainability; a resource base and framework for it- 
enabled business quarterly transformation،vol.35،no.1،p205

  7- Jochem، Roland (2012)» sustainability modeling as an enter-
prise quality requirement “ institute for machine tools and facto-
ry management.berlin university of technology pascalstr،p131

8- Fichter، K،(2005) entrepreneurship.innovation،Germany ;me-
tropolis.p5              



أمنوذج لعالج اخللل
 يف التوازن االقتصادي العام

 يف �سوء عهد االإمام اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�سالم( 

 ملالك األشرت )رضوان اهلل عليه(

االأ�ستاذ الدكتور
�سعد خ�سري عبا�ض الرهيمي

كلية القانون - جامعة بابل





215احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

أسباب اختيار البحث
لقمد كان سمبب اختيارنما هلمذا البحمث همو إياننما العميمق بوجمود مذهمب اقتصمادي 
إسمالمي متكاممل. يمكمن االسمتنارة بمه يف حمل كثر ممن املشماكل االقتصاديمة التي متثل 
حتديمات حقيقيمة ومتالزممة ممع األوضماع املعمارصة. فبالرغم مما جماد به الفكر االنسماين 
ممن  التخلمص  يتسمنًّ  مل  اآلن،  حتمى  ابتكمرت  التمي  الكثمرة  والنظريمات  النماذج  ممن 

االختمالالت املسمتديمة يف املنظوممات االقتصاديمة الراهنمة.

فرضيات البحث

الفر�سية االأوىل:
 إن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي ورد يف عهد أمر املؤمنن )عليه السمالم( إىل 
مالمك األشمرت )ريض اهلل عنمه( احتموى عى اسمس » لنمموذج مرن  للتموازن االقتصادي 
العمام. ويمكمن اشمتقاق فرضيتمن جزئيتمن من الفرضيمة االوىل ومهما: الفرضية املشمتقة 
األوىل: ان هنماك  تأثمرًا إجيابيما مبمارشًا  لتطبيمق هذا النموذج  يف عمالج  اخللل يف التوازن 

االقتصمادي العمام )عملية إعمادة التوازن االقتصمادي العام(. وألية منظوممة اقتصادية.

الفرضية املشتقة الثانية:  ان هناك عالقة مبارشة بن وجود ذوي الكفايات واخلرات 
العلميمة العاليمة واملؤمنمة يف مراكمز القمرارات وبمن إمكانية تطبيق همذا  األنموذج  لصنع 
القمرارات التمي ممن شمأهنا إحمداث تغيمر جوهمري يف الظواهمر االقتصاديمة  ممن أجمل 

معاجلمة اخللمل يف التوازن االقتصمادي العام.
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الفر�سية الثانية: 
إّن همذا األنمموذج ذو اسمترشاف مسمتقبي مسمتمر، و ذو مرونمة عاليمة وغمر جامد. 
ويتمكمن من اسمتيعاب املسمتحدثات التي  تنبثمق أمام األمة يف تطورها ومعاجلة املشماكل 

التمي تفرزها التطمورات يف الظواهمر االقتصادية للمجتمعمات املختلفة.

مفهوم االقتصاد عند اإلمام علي )عليه السالم(

إن اإلممام عمي )عليمه السمالم( قمد سمبق املمدارس الفكريمة بأكثمر ممن ألمف سمنة 
يف حتديمد الفعاليمات املنتجمة.  أذ ُتعمد، كما جماء يف  العهمد املبمارك، مجيمع القطاعمات 
االقتصاديمة منتجمة دون اسمتثناء. وأن همذه حقيقمة مهممة جمدًا دارت حوهلما مناقشمات 

طويلمة ممن اجمل حتديمد الفعاليمات املنتجمة وغمر املنتجمة. 

املوازين األعدل أساس ُأمنوذج التوازن االقتصادي

ُيعمدُّ همذا سمبقًا علميمًا ملما ورد يف عهمد اإلممام )عليمه السمالم(. حيمث ان تأكيمد ذلك 
يتضمح ممن املقارنمًة، بمن ما ُيسمتنتج  ممن فكمرة »املوازين األعمدل« التي حتدد بمأن حالة 
التموازن تكون غر مسمتقرة يف السموق، وبن مما ورد يف النظرية االقتصاديمة احلديثة التي 
تؤكمد أّن حالمة التموازن يف سموق السملع املختلفة تكون عرضمة للتقلبات املسمتمرة، وأن 

السمعر ال يكون مسمتقرًا دائًا. 

يتضمح ممما سمبق أن هنماك أنموذجمًا اقتصاديما للتموازن طمرح يف عهمد اإلممام )عليمه 
تطبيقاتمه  لمه  سمتكون  حيمث  الالحقمة.  املراحمل  يف  منمه  االسمتفادة  يمكمن  السمالم( 
العمليمة ملعاجلمة االختمالالت التمي تنتجهما التغمرات يف الظواهمر االقتصاديمة املحيطمة 
باملجتمعمات االنسمانية عمر األزمنمة املختلفمة. كذلمك سميكون باإلممكان أن يشمتق ممن 
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همذا األنمموذج احللمول املالئمة، وسميكون مرنًا  بحيث يسمتوعب ما تسمتجد من ظواهر 
وبمكل متغراهتما.

يتضمح ممما سمبق ايضما، أن العهمد ُيظهمر وجمود فكمر تدخي من قبمل الدولمة وتوجيه 
اقتصادي مرمج يسمتند اىل ختطيط دقيق يسمتهدف حتقيق التوازن الشمامل يف املنظومات 
االقتصاديمة. ان همذه احلقيقمة تضّمنهما عهد  اإلمام عي )عليه السمالم( أيضًا، وسمبق إىل 
إقرارهما  بأكثمر ممن المف سمنة فقهماء املاليمة العاممة وعلماء االقتصماد. لقمد أنتظمر هؤالء 
حتمى سمنة 1929 بداية الكسماد االعظم، وحدوث األزممة االقتصاديمة و املالية العاملية، 
ليعلنموا رضورة تدخمل الدولمة للحيلولة دون اهنيار النظام الرأسمايل القائمم عى النظرية 

الكالسيكية.

مدى اإمكانية تطبيق االأمنوذج امل�ستنتج يف اإ�سالح اخللل يف التوازن 
االقت�سادي العام.

التـوازن  لنـامذج  البديـل  األنمـوذج  بـأن  نسـتنتج  أن  يمكـن  سـبق  مـا  كل  مـن  أذن   *
االقتصـادي العـام، هـو النموذج املسـتخلص من عهـد االمام عي )عليه السـام( اىل 

مالـك األشـرت)ريض اهلل عنـه( والـذي يمكـن وصفـه بأنـه:

أوالً : أنموذج مرن للتوازن االقتصادي العام.
ثانيًا : يستهدف تنظيم كافة األنشطة والفعاليات االقتصادية.

أما تنفيذه فيتطلب توفر الرشوط األساسية اآلتية: 
أوالً : تدخل حكومي يف اقتصاد موجه ومرمج. 

إسمناد مراكمز القمرارات احلكوميمة اىل كموادر متخصصمة، وذات كفايمة عاليمة،  ثانيـًا : 
املسمتهدفة.  االقتصاديمة   السياسمة  برناممج  ومؤمنمة 

ثالثًا : تفعيل منطقة الفراغ يف الترشيع اإلسالمي.
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والسمؤال المذي يمكمن طرحمه: همل يمكمن بنماء خمطمط افمرتايض ملنظوممة اقتصاديمة 
متكاملمة يمكمن تطبيقمه عمى أرض الواقمع وفقمًا لألنمموذج املكتشمف ؟

االجابمة، نعمم يمكمن ذلمك ممن الناحيمة العمليمة، اذا افرتضنما توفمر مجيمع المرشوط 
السمابقة التمي حتمددت يف  االنمموذج املكتشمف. فسميكون ممكنًا بنماء خمطط  عمام ملنظومة 
اقتصاديمة متكاملمة، يتضح فيها كيفية حدوث التفاعمل الديناميكي بن مكوناهتا الفكرية 
واالقتصاديمة  )التنظيميمة  املجماالت  كافمة  يف  العمام  التنظيممي  وهيكلهما  والترشيعيمة، 
واالجتاعيمة(. كذلمك سميتبن أمهيمة اختيمار اسمرتاتيجيات التدخمل احلكوممي يف حتديد 
األولويمات يف أي اقتصماد موّجمه يسمتهدف كافمة االنشمطة والفعاليمات،  وعمى النحمو 

اآليت:
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والسمؤال المذي يطمرح هنا، هل متكن االمام عليه السمالم من تطبيمق كامل للنموذج 
عمى أرض الواقمع لكمي تظهر نتائجه كاملة يف تلمك الفرتة الزمنية ؟ 

 سمتكون اإلجابة،حتما، كال، فقمد تمم تطبيمق جمزٍء منه فقمط. حيث مل تكمن الظروف 
مؤاتيمه لعمليمة التطبيمق بشمكل كاممل. حيث يعود  سمبب ذلمك اىل فرتة حكممه القصرة 

جمدًا، واملضطربة سياسميًا أيضا.

الظواهمر  همذه  أفرزهتما  التمي  املشماكل  ملعاجلمة  السمالم(  )عليمه  اإلممام  تصمدي  أن 
االقتصاديمة مل يكمن  مقتمرًا عمى الزممن المذي كتمب فيمه العهمد  فحسمب، وانما تطلمع 
ايضما  نحمو األزممان الالحقمة. وهمذا يعنمي احتمواء العهد عمى املبمادئ االقتصاديمة التي 
ممن شمأهنا االسمتجابة ملما  تقمي بمه  تغمرات احليماة وتبدالهتا وبما تقي به حاجمة االمة 

يف تطورهما. 

التفعيل املبكر ملنطقة الفراغ الت�سريعي ملعاجلة احلاالت القائمة 
وا�ستيعاب امل�ستجدات امل�ستقبلية

لقمد اتضمح لنما مما سمبق بأن عهمد اإلمام أممر املؤمنن )عليه السمالم( مل يكمن ملرحلة 
حممددة، بمل كان  رسمالة السمترشاف املسمتقبل، بعمث فيهما برناجممًا اصالحيمًا شماماًل.  إن 
القمراءة الدقيقمة لعهمده املبمارك تبمن أّن هناك خطابّا موجهمّا لألجيال القادممة. فقد كتب 

االممام )عليمه السمالم( فيمه: » ثمّم أممِض لمكّل يوم عملمه ; فإّن لمكّل يوم مما فيه«. 

املذهب االقتصادي يف اإلسالم يشتمل عى جانبن: 

أحدمها قد ُملئ من ِقبل اإلسالم بصورة ُمنجزة ال تقبل التغير و التبديل.
 و اآلخمر يشمكل الفمراغ يف املذهمب قمد ترك اإلسمالم مهمة ملئهما إىل الدولة )أو ويل 
األممر( يملؤهما وفقمًا ملتطلبمات األهمداف العاممة لالقتصماد اإلسمالمي و ُمقتضياهتما يف 

زمان. كل 
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و يمكمن اقمرتاح املخطمط البيماين اآليت لتبسميط  التصمور حمول كيفيمة تواجمد منطقمة 
الفمراغ يف الترشيمع اإلسمالمي. كذلمك لبيمان درجمة مرونة همذه املنطقة وامكانيمة متددها 

السمتيعاب املسمتجدات ال سميا يف املجمال االقتصمادي:



221احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

تطبيق النموذج امل�ستنتج يف ا�سالح االقت�ساد العراقي
- لقمد أصبحمت عمليمة اإلصمالح االقتصمادي وإعمادة التموازن اىل االقتصماد العراقمي  
أممرًا حتميمًا و يدعمو  إىل التفتيمش الدقيمق عمن نمموذٍج اقتصمادي مناسمٍب يمكمن 

تطبيقمه عمى أرض الواقمع.

- إن تطبيمق نمموذج التموازن العمام املسمتخلص من عهد اإلممام أمر املؤمنمن عي )عليه 
اىل حتقيمق عمليمة  يمؤدي  ان  يمكمن  اهلل عنمه(،  مالمك األشمرت )ريض  إىل  السمالم( 
اإلصمالح االقتصاديمة الشماملة  يف العمراق. حيمث أنمه يمثمل االسمرتاتيجية البديلمة 
التمي تسمتهدف تنظيمم كافمة األنشمطة والفعاليمات االقتصاديمة ممن أجل بنماء قاعدة  
صلبمة إلجمراء وتطبيمق سياسمات اإلصمالح. وممن أجمل  تطبيمق همذا النمموذج ال 
بمد ممن توفمر مجيمع رشوطمه التمي ذكرناهما يف املبحمث الرابمع،  واملتعلقمة باجلوانمب 
االقتصاديمة واإلداريمة و الترشيعيمة. وكذلمك فيما يتعلمق باالسمرتاتيجية املطلوبمة 

لتنفيمذه وبمكل التفاصيمل التمي ذكرناهما.
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االستنتاجات:

إن القراءة الدقيقة و املعمقة للعهد املبارك أوصلتنا إىل االستنتاجات االتية:

1- اكتشماف اسمس نمموذج للتموازن االقتصمادي العمام تنبثمق ممن الفكمر اإلسمالمي 
احلنيمف. حيمث يمكمن أن يكمون بديمال للنماذج التمي اقرتحمت وتمم تطبيقهما ومل 

االختمالالت. أو  االقتصاديمة  األزممات  تفمادي  يف  كليمًا  تنجمح 

2- أنه نموذج مرن ويمتاز باالستمرار وعدم اجلمود يف مرحلة معينة من التنفيذ. 

تسمتوعب مجيمع  الترشيعمي اإلسمالمي بحيمث  الفمراغ  ملنطقمة  ٌمبكمر  تفعيمل  3- هنماك 
املختلفمة. الزمنيمة  املراحمل  عمر  االقتصاديمة  التطمورات 

4- تسمتوجب رشوط تطبيمق النمموذج وجود قيمادة مؤمنة، واعية، ومؤهلمة تأهياًل عاليا 
مثمل شمخصية مالك األشمرت )ريض اهلل عنه(. حيمث كان العهد موجهمًا اليه مبارشًة 

ليتحمل مسمؤولية تنفيذه. 

5- يمكمن تطبيمق النمموذج للوصمول اىل احللمول املناسمبة لمكل واقمع جديمد، كواقمع 
العراقمي مثماًل. االقتصماد 



عهد االمام علي )عليه السالم( ملالك االشرت

الد�ستور االداري للدولة الرائدة

اأ. م. د. مهدي ح�سني التميمي 
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املقدمة :

اسمتويف العهمد التارخيمي اخلالمد لإلممام عمي )عليمه السمالم( لواليمه الكفموء مالمك 
االشمرت قّيمم وإعتبمارات التأديمة الرشميدة للمهمام العاممة واخلاصمة للدولمة، وعمي هدّي 
املبمادئ املثمى للرشيعمة االسمالمية، مشمتماًل عمى توصيمف االعمال واملهمام الرئيسمية يف 
الدولة،وباألخمص منهما اجليمش، والقضاء،والزراعمة، والتجمارة، والصناعمة، وواليمة 
االقاليمم، ومما خيتمص بالرقابمة عمى االداء وقمد إغتنيمت مواردهما بالفيمض ممن املبمادئ 
والتوجيهمات القّيممة القمدر لإلممام أممر املؤمنمن )عليمه السمالم(، ليكمون العهمد باحلق 
الدسمتور االداري للدولمة الرائمدة وقمد وافينما يف همذا البحمث مما خيتمص بما قمد ذكمر، 
وخلصنما اىل التوصيمات واملقرتحمات املتعلقمة بالبحمث، متمنمن أن نكمون قمد اسمتوفينا 

القمدر املأممول ممن غايتمه، وبماهلل التوفيمق

اأواًل: االعتبارات املبدئية يف تويل امل�سوؤولية : 
إشتملت ديباجة العهد عى اإلعتبارات املبدئية اخلاصة بالسلوك الرشيد 

لتويل الشؤون العامة وعى هدّي املبادئ املثى للرشيعة االسالمية جمسدة بم : 

» تقوى اهلل وإيثار طاعته، وإتباع ما أمر به يف كتابه من فرائضه وسنّته« 
»أن تكون أحب الذخائر اليه ذخرة العمل الصالح « 

»أن يشعر قلبه بالرمحة للرعية، واملحبة هلم،والّلطف هبم« 
وّنمّوه )عليه السمالم( بالقيمم االعتبارية اخلاصمة بالعدل االجتاعي بمالفماة الفوارق 
العرقيمة والدينيمة بمن النماس : » فأهنمم صنفمان، إمما أخ لمك يف الديمن، أو نظمر لمك يف 
اخللمِق، ويف همذا اجلانمب االعتبماري اهلمام يف سملوك الدولمة ممع مواطنيهما، فمإن االممم 
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املتحمدة،ويف تقييمهما لذلمك العهمد : » أقمّرت الدعموة إلختماذ القائمد اإلسمالمي اإلممام 
عمي )عليمه السمالم( مثاالً لتشمجيع املعرفة وتأسميس الدولة عى مبمادئ العدالة واحرتام 
االنسمان «، وقد جاء التقرير اخلاص بذلك والذي اشمتمل عى اكثر من )160صفحة(، 
والصمادر عمن » برناممج االمم املتحمدة االنائي اخلاص بحقوق االنسمان وحتسمن البيئة 
واملعيشمة والتعليمم «  )UNDP( عمى ذكمر مقتطفمات ممن الوصايما المواردة يف ذلمك 
العهمد وبشمكل خماص مما يتعلمق باملشمورة مما بمن احلاكمم واملحكموم، وحماربمة الفسماد 
االداري واملمايل، والعدالمة جلميمع النماس، وحتقيمق االصالحمات الداخليمة، ومما ورد يف 

هنمج البالغمة ممن وصايما االممام )عليمه السمالم( واخلاصمة برئيس الدولمة « )1(  

ممن  االعتبماري  اجلانمب  ويف  السمالم(،  )عليمه  االممام  توجيهمات  تضنممت  وقمد 
 : الرائمدة  االنسمانية  القيمادة  يف  السملوكي  النفمس  علمم  ممن  هاممة  جوانبمًا  املسمؤولية 

- » وال تقوّلمن إين مؤّممُر ًآممر فأطماع، فمان ذلمك إدغمال )إفسماد( يف القلمب ومنهكمة يف 
الديمن «

- » أعطهمم ممن عفمّوك وصفحمك مثمل المذي حُتمب أن يعطيمك اهلل من عفموه وصفحه، 
فانمك فوقهمم، ووايل االممر عليمك ممن فوقمك... وقد اسمتكفاك أمرهم « 

- » وإذا أحمدث لمك مما أنمت فيمه ممن سملطانك أهّبمة أو خمّيلمة فانظمر اىل عظمم ملك اهلل 
فوقمك، وقدرتمه عمى مما ال تقمدر عليمه ممن نفسمك، وايماك ومسماماة اهلل يف عظمته، 

والتشمّبه بمه يف جروتمه، فمان اهلل يمّذل كل جبماٍر وهيمن كَل خمتمال« 

- » وليكمن أحمّب االممور إليمك أوسمطها يف احلمق، وأعّمهما يف العمدل، وامجعهما لرىض 
الرعّيمة، فمان سمخط العاممة جيحمف برضما اخلاصمة، وان سمخط اخلاصمة ُيغتفمر ممع 

رىض العاممة ». 

- » وليكمن أبعمد رعيتمك منك وأشمنأهم )أبغضهم( عنمدك أطلبهم ملعائمب الناس، فإن 
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يف النماس عيوبمًا الموايل أّحمق ممن سمرتها.. وإنما عليمك تطهمر مما ظهمر لمك، واهلل 
حيكمم عمى مما غماب عنك » 

- » أطلمق عمن النماس ُعقمدة كل حقمٍد، واقطع عنهم سمبب كل وتٍر، وتغمّاب عن كل ما 
ال ُيضمح )يظهمر( لك وال تعّجلن يف تصديق سماٍع..« 

لواليمه  االعتبماري  توجيهمه  املحسموبية يف  آفمة  ممن  السمالم(  )عليمه  االممام  وحمذر 
 : االشمرت 

- “ أنصمف اهلل وأنصمف النماس ممن نفسمك، وممن خاصمة أهلمك، وممن لمك فيمه هوى 
رعيتمك...«  من 

- “ وحتفمظ ممن االعموان »، و » إلمزم احلمق ممن لّزممه القريمب والبعيمد، وُكمن يف ذلمك 
صابمرًا حُمتسمبًا،واقعًا ذلمك ممن قرابتمك وخاّصتمك حيمث وقمع » 

وقمّدم االممام )عليمه السمالم( بمأزاء ما قد ذكمر قائمة بالسملوكيات )الغرائز( السملبية 
يف جممال العممل االداري،وباألخمص منهما مما يتصل بالعممل االستشماري، موضحًا ازاء 

كل غريمزة منهما النتائج املرتتبمة عليها : 

- »وال تدخلن يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل، ويّعدك الفقر « 

- » وال جبانًا يضعّفك عن االمور « 

- »وال حريصمًا يزيمن لمك المرّشه باجلمور، فمان البخمل، واجلبمن و احلمرص غرائمز شمتى 
جيمعهما سموء الظمن باهلل « 

- ويف تلمك التوجيهمات االعتباريمة دالالت حيويمة للتنبيمه عمن مموارد الفسماد االداري 
– الفمردي والنظممي – والتمي تشمر اليهما الدراسمات احلديثمة اخلاصمة باإلصمالح 

االداري. 
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تو�سيف االعمال واملهام :
جماء االممام عي )عليه السمالم( عى ذكر فئات االعال الرئيسمية يف الدولة ومهامهم 
وبما اسماها بمم » الطبقمات« وصنمف العاملمن بمقتضاها،وادوارهمم، وتعاضدهمم يف 
املسمؤولية، وحيمث : » ال يصلمح بعضهما إال ببعمٍض، وال غنمى ببعضهما عمن بعمٍض  »، 

واشمتمل ذلمك التوصيمف الوظيفي عمى اآليت : 

اجليـش : وأسممى )عليمه السالم(منتسمبيه بم » جنمود اهلل » واهنم كما وصف : »حصون 
الرعيمة، وزّيمن الموالة، وعمّز الديمن، وسمبل االممان، وليس تقموم الرعيمة إال هبم«، 

وأنمه : » البمد للجيمش ممن ميزانيمة خاصمة به « . 

وذكر )عليه السمالم( لواليه االشمرت مواصفات من يولّيهم املسمؤولية يف هذا القطاع 
احليوي : 

- » انصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وألمامك « 

-» أنقاهم جيبًا «. 

- أفضلهمم حلمًا، مممن يبطمئ عمن العضمب، ويسمرتيح إىل الُعمذر، ويمرأف بالضعفماء، 
وينبمو عمى )يتجماىف( االقويماء، ومممن ال يثمره العنمف وال يقعمد بمه العنمف ». 

- وأن تّسمند املسمؤولية يف همذا القطماع احليموي لمم » ذوي املمروءات واالحسماب « و » 
أهمل البيوتمات الصاحلة، والسموابق احلسمنة، ثم أهمل النخوة والشجاعة،والسمخاء 

والسماحة «. 
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ثانيًا : الق�ساء :
وأشماد االممام )عليه السمالم( بالقضاة أهنمم : » قّرة عن الوالة يف اسمتقامة العدل يف 
البمالد، وظهمور مموّدة الرعيمة، وانمه ال تظهمر مودهتم اال بسمالمة  صدورهمم، وال تصّح 

نصيحتهمم اال عمى والة أمورهم،وقّلمة اسمتثقال دوهلم، وترك إسمتبطاء مدهتم ». 

موصيًا وإليه بأن يوّسع هلم يف املجال االعتباري – املادي واملعنوي : 

» فأفسمح يف آماهلمم وواصمل يف حسمن الثنماء عليهمم، وتعديمد مما أبمى ذوي البمالد 
منهمم، فمأن كثمرة الذكمر حلُسمن أفعاهلمم هتمز الشمجاع، وحُتمّرض النماكل )املتأخمر(... ثم 

اعمرف لمكل إممرٍء منهمم مما أبمى، وال تضّممن بمالء إممرٍء اىل غمره «. 

ويفيمد احلاكمم توفيمق الفكيكمي بصمدد مما ذكمر : » أنمه يفيمد زيمادة االفضليمة التمي 
جيمب أن خيتمار القمايض أو احلاكمم ممن بمن احلائزيمن عليها،واملتصّفمن هبما ممن أفمراد 
الرعيمة املثقفمن االفاضمل، وكان االممام )عليمه السمالم( بعمد أن أوجمب عمى عاملمه أن 
ينتخمب للقضماء أفضمل رعيتمه علًا وهتذيبمًا أراد أن يلفمت نظره اىل جهة مهممة هي فوق 
العلمم والثقافمة الواسمعة،وهي خاّصية نفسمية بحتة، وان كلمته : » أوقّفهم يف الشمبهات 
» يكشمف بوضموح عمن مقصمده الرشيف، فهمو قد اشمرتط أن يكون القمايض أو احلاكم 
زيمادة عمى مما همو عليه ممن الفضل ممن ذوي النفوس احلساسمة والمذكاء املّتقمد والنباهة 
الشمديدة الذيمن يبمددون بنمور اليقمن ظلمات الشمك لئمال يلتبمس عليهمم االممر » ذلمك 
ألن الشمبهات همي مما اليتضمح احلكمم فيهما بالبعمض، فينبغمي الوقموف عند القضماء إذا 
إسمتبهم وجمود احلمل حتمى يمرد احلادثمة اىل أصمل صحيمح، وقمد تعمرتض احلمكام همذه 
الشمبهات يف القضايما اجلزائيمة أكثمر منهما يف القضايما احلقوقيمة » فوضعموا قاعمدة عاممة 
أصبحمت مثماًل سمائرًا وهمي : » أن بمراءة ألمف جمرم خر ممن جتريم بريء واحمد »، وقد 
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أرادوا هبما تنبيمه احلمكام بأن حيذروا الشمبهات التي تدفعهم إىل انمزال احلد والعقاب بحق 
االبريماء ممن جمراء ما حيصمل يف التحقيق من تضليل وقمد قال )عليه السمالم( :« ادرؤوا 
احلمدود بالشمبهات » وقد سمار علماء اجلزاء كافة واملرشعمون للقوانمن العقابية عى هذا 
االسماس فوضعموا قاعمدة عامة ومتبعة وهي : » إن حصل شمك يف مفهموم مواد القانون 
اجلنائمي فيجمب تفسمرها وتأويلهما لصالمح املتهم »، وهلمذا الغرض أوىص االممام )عليه 
السمالم( عاملمة االشمرت أن خيتمار قضاتمه ممن أفضمل رعيتمه  وممن أوقفهم عى الشمبهات 
وأخذهمم باحلمج، وأقّلهمم تّرمًا يف الثنماء واالطراء، وقد أخذت حكوممات العامل يف هذا 
العمر هبمذه النظريمة احلكيممة فوضعمت نظاممًا للتفتيمش العديل وهمذا يدل عمى أن أمر 
املؤمنمن عليمًا قمد وضع دسمتورًا ممن أرقى الدسماتر لتنظيمم دولته يف ذلمك العر « )2( 

وقمال العشماوي – أسمتاذ القانمون الدسمتوري بكليمة حقموق القاهمرة – عمن كالم 
االممام )عليمه السمالم( لألشمرت بشمأن القضاة » أنه مل يمرد كالمًا غره ويف أي دسمتور من 

دسماتر العمامل يفّصمل مهممة القضماة وطمرق اختيارهمم مثمل ما فعمل « )3(.

الزراعة عمارة االر�ض : 
وّجمه االممام )عليمه السمالم( بشمأهنا بمأن :« يكمون النظمر بعمارة االرض أبلمغ ممن 
النظمر باسمتجالب اخلمراج، ألن ذلمك ال ُيمدرك إال بالعمارة، وأن من طلمب اخلراج بغر 
عمارٍة أخمرب البمالد، وأهلمك العبماد، ومل يسمتقم أممره إال قليماًل “، منوهمًا اىل رضورة 

االعتنماء بالعاملمن بقطماع الزراعمة بتأممن كاممل احتياجاهتمم : 

» فمإن شمّكوا ثقماًل أو عّلمة، أو انقطماع رشب أو بالمة )4(  أو إحالمة أرض إغتمرهما 
غمرق، أو أحجفهما عطمش، خففمت عنهمم بما ترجمو أن يصلمح بمه مرهمم، وال يثقّلمن 

عليمك يشء خففمت بمه املؤونمة عنهمم «. 
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مشميدًا باملزارعمن بأهنمم :» ذخمر يعودون به عليمك يف عارة بمالدك وتزين واليتك 
» منوهمًا )عليمه السمالم( بمأن : خمراب االرض – انما تمؤيت ممن إعمواز أهلهما ألرشاف 

أنفمس الموالة عمى اجلممع وقلمة انتفاعهمم بالعّر«. 

التجمارة : نّبمه االممام )عليمه السمالم( ملما يكمون ممن شمأن الكثمر ممن العاملمن فيهما 
ممن » الضيمق الفاحمش )عمر املعاملمة(، واالحتمكار للمنافمع، والتحكمم يف البياعات، 
وذلمك كما وصمف )عليه السمالم( :» مرّضة للعاممة، وعيب عى الموالة »، موصيًا واليه 
بشمأن ذلمك :« أن يمنمع ممن االحتمكار، فإن رسمول اهلل )صمى اهلل عليه وآله وسملم(منع 
منمه، وأن يكمون البيمع سممحًا، بموازيمن عدل،،واسمعاٍر ال جتحمف بالفريقن ممن البائع 

 .» واملبتاع 

واأو�سى )عليه ال�سالم( باأن ُيعاقب املحتكر : 
وإسمتوىص   ،» إرساف  غمر  ممن  وعاقمب  فنمّكل،  أيماه  هنّيمك  بعمد  فمارق  فممن   «
)عليمه السمالم( فيّممن أسماهم بمم » الطبقمة السمفى «، من الذيمن ال حيلة هلم،واملسماكن 
واملحتاجمن وأهمل البمؤس، والُزمنمى )ذوي العاهمات(،.. وأن جيعمل هلم قسمًا من بيت 

املمال، وممن غماّلت صموايف االسمالم يف كل بلمد ». 

الكادر الوظيفي : 
ختمص  التمي  املبدئيمة  االعتبمارات  ممن  مجلمة  باعتماد  السمالم(  )عليمه  االممام  وّجمه 

 : ومنهما  بمهامهمم 

- » أن يتوىل عى االمور : خرهم، ممن ال تبطره الكرامة فيتحرى هبا يف اخلالف «. 
- » أن يكون اختيارك إياهم عى فراستك وإستنامتك   )5(، وُحسن الظن منك «.

- » أخترهمم بما وّلموا للصاحلمن ممن قبلمك، فإعممد ألحسمنهم كان يف العاممة أثمرًا، 
 .» وأعّرفهمم باألمانمة وجهمًا 
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وان تسمند املسمؤولية لمم » ذوي املمروءات واالحسماب وأهمل البيوتمات الصاحلمة، 
والسموابق احلسمنة، ثمم أهل النخموة والشمجاعة، والسمخاء والسماحة..، وان يكون ممن 
ال تبطمره الكراممة فيتحمرى هبا يف اخلمالف يف إيراد مكاتبات العال، وال جيهل قدر نفسمه 

يف االممور .  

وكانمت ممن املبمادرات اخلاّلقمة يف احلكمم الرائمد مما أشمار بمه االممام )عليمه السمالم( 
إلعتماد قسمم عمام خيتمص بالنظمر يف مظمامل النماس يتمواله املسمؤول نفسمه : 

» وإجعمل لمذوي احلاجمات منمك قسمًا تفّرغ هلمم منه شمخصك، وجتلس هلم جملسمًا 
عاممًا، فتتواضمع فيمه هلل المذي خلقمك، وُتقعمد عنهمم جنمدك وأعوانمك ممن أحراسمك 
ورشاطمك حتمى يكّلممك متكّلمهم غمر متعتع )مرتدد(، فأين سممعت رسمول اهلل )صى 
اهلل عليمه وآلمه وسملم(يقول يف غمر موطمن : » لمن تقمدس اممة ال يؤخمذ للضعيمف فيهما 
حقمه ممن القموي غمر متعتمع، ثمم احتممل اخلُمرق )العنمف( منهمم والعمي، ونّحمي عنمك 

واالنمّف..«.  الضيق 

لصفمات  والتحديمد  االداري،  السملوك  يف  املبدئيمة  االعتبمارات  تلمك  وفمق  وعمى 
املوظمف يف موقمع املسمؤولية، فمإن االمام )عليه السمالم( وعنمد توليه املسمؤولية قد عمد 
اىل االسمتغناء عمن خدمات بعض موظفمي الدولة حرصًا عى تطبيق الرشيعة االسمالمية 
: » وإن كان ذلمك سميضعف بكمريس اخلالفمة.. وبالرغمم من نصح الناصحمن بإبقائهم 

يف مراكزهمم االداريمة خوفمًا ممن مشماغبتهم «  )6(  
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التنظيم الالمركزي لل�سلطة االدارية : 
وأن التفويمض المذي منحمه االممام )عليمه السمالم( لواليمه االشمرت ينمدرج ضممن 
مما يسممى بمم » الالمركزيمة يف االدارة، واختماذ القمرارات » والمذي ُيعمد اليموم ممن أكثمر 
أشمكال احلكمم املحمي تطمورًا، ويشمار اىل : أن النظمر يف مجلمة التوجيهمات التمي أوردهما 
أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( لواليمه االشمرت فيا خيتمص بم» جبايمة خراج ممر، وجهاد 
عدوهما، واسمتصالح أهلهما، وعارة بالدها « : تعطي دلياًل عمى املقدرة االدارية الكبرة 
التمي كان يتمتمع هبما االممام عمي )عليمه السمالم(، وهمو يمدرك بالتمام خاصيمة العواممل 
املحليمة، إضافمة إىل مقمدرات والّتمه، وهمو ما ُيعد ممؤرشًا ذا داللة عى املسمتوى االداري 
املتقمدم المذي بلغمه املسملمون يف العهمد االول ممن االسمالم، وهو يموازي ما يطلمق عليه 
اليموم يف علمم االدارة بمم » االسمرتاتيجية Strategic Managementٍ «، وأن الرتتيمب 
المذي جماء عليمه االممام )عليمه السمالم( يف عهمده لألشمرت : »جبايمة خراجهما، وجهماد 
عدوهما، واسمتصالح أهلهما، وعمارة بالدهما « – كما ممر – يفيمد بالتمام بمأن االممام عي 
)عليمه السمالم( : كان يتمتمع بقمدرة فائقمة عمى ترتيمب االولويمات، وذلمك ألن اخلمراج 
كان يمثمل أكمر مصمدر اقتصمادي ممن مصادر الدولمة االسمالمية يف ذلك الوقمت، ومامل 
تؤممن جبايتمه فلمن تفلح الدولمة يف قتاهلا العدو، وال يف اسمتصالح االرض، وال يف عارة 
البمالد، ولذلمك كان جيمب تأمن النفقمات املتعلقة باجلهاد، وأن عارة البالد واسمتصالح 
النماس الذيمن يقوممون بتعممر االرض ال يمكمن القيمام بمه بمدون احلصمول عمى امموال 

 .« اخلراج 

وقمد اشمر اىل أن العهمد بأكملمه – وعمى وفمق ذلمك - : » مليمئ با يطلمق عليه علاء 
Core Value(،والتمي  اجلوهريمة  أو  الصميميمة  )القيمم  بمم  احلمارض  العهمد  يف  االدارة 
خلصهما االممام )عليمه السمالم( ملالمك االشمرت بمم » تقموى اهلل، وايثمار طاعتمه واتبماع مما 
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أممر بمه يف كتابمه وسمنته، وبسمط القسمط والعمدل بمن الرعيمة، وحمل عقمدة االحقماد من 
قلموب النماس بحسمن السمرة معهم.. وقطع سمبب كل عمداوة..« وأن مجيع تلمك القّيم 
الصميميمة تتسماوق وتنسمجم مع رسمالة االممام )عليه السمالم(، وبالتايل فاهنما تؤدي إىل 
انجاز الرؤيا املسمتقبلية املشمرتكة، وهذا ما ينادي به أسماطن االدارة احلالين، وان قائمة 
أي رشكمة ربما حتتموي عمى : » االسمتقامة، االنفتماح، االمانمة، احلرية، تسماوي الفرص، 
 Senge « اجلمدارة، والموالء »، وان العهمد قد احتموى عى مجيع تلك القيم التمي ذكرها
« ممن اسماطن االدارة احلاليمن، والتمي اسماها  »قّيمًا جوهرية، أو صميميمة«، وان هذه 
القيمم كما ُذكمر : » ال تسماوي شميئًا إذا مما ُقورنمت بالقيم التمي احتوى عليهما العهد «)7( 

الرقابة الفعالة:   

واشمتمل العهمد عمى اجلانمب المذي خيتمص بمراقبمة السملوك الوظيفمي وتوجيهمة 
الوجهمة السمليمة، وقمد كان االممام عمي )عليمه السمالم( سمّباقًا ملعرفمة وظيفمة الرقابمة 
وممارسمتها واالبمداع فيهما، وتسمخرها يف جممال االختبمار لكفماءة العاملمن، ويمرز ذلك 

يف املقطمع التمايل ممن عهمده لألشمرت : 

» ثمم انظمر اىل أممور عالمك، فإسمتعملهم إختبمارًا، وال توهّلمم حمابماًة »،وقد إسمتنتج 
بصمدد ذلمك بشممول الرقابمة التمي وّجمه االممام )عليمه السمالم( بإسمتخدامها ألنمواع 
 Foreward ،الرقابمة الثمالث املعروفمة يف عمامل االدارة اليموم، وهمي :» الرقابمة الناظمرة
 ،” Concurrent Control  “ القيمام باالعمال  املتزامنمة ممع  Looking«، والرقابمة 

 )8( .” Backward-Looking  “ والرقابمة الناظمرة للخلمف 

وكان االممام )عليمه السمالم( ُيتبمع المدور الرقمايب بالتوجيمه بحُسمن التقييمم لإلنجاز 
الوظيفمي ليضممن يف ذلمك فعاليمة وأهليمة المدور الرقمايب وحتقيقمه للغايمة املنشمودة منمه، 
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وكان يف ذلمك توجيهمه الريمادي : 

» وال يكوّنمن املحسمن واملميء عنمدك بمنزلمٍة سمواء، فمإن يف ذلمك تزهيمدًا ألهمل 
االحسمان وتدريبمًا ألهمل االسماءة عمى االسماءة، وإلمزم كاًل منهمم مما ألمزم نفسمه « 

البعد االجتماعي لالأدارة : 
وخّتطمت مفاهيمم االدارة عنمد االممام )عليمه السمالم( اجلانمب الوظيفمي اىل االعتبمار 
الفمرد  بشمؤون  باالهتمام  التوجيمه  خمالل  وممن  االداريمة،  للوظيفمة  العمام  االجتاعمي 
وطموحاتمه، وتنظيمم عالقاتمه ممع نفسمه، وممع اآلخريمن، وقمد توخمى االممام )عليمه 

السمالم( همذا البعمد االجتاعمي يف االدارة يف قولمه لألشمرت : 

»وإشمعر قلبمك بالرمحمِة للّرعيمة، واملحبمة هلمم، واللطمف هبمم، وال تكونمن عليهمم 

سمبعًا ضاريمًا تغتنمم أكلهمم، فإهنمم صنفمان : إمما أُخ لمك يف الديمن، وإمما نظمُر لمك يف 
اخللمق، يفمرط منهمم الزلمل، وتعرض هلمم العّلل، ويؤتى عمى أيدهيم يف العممد واخلطاء، 
فأعطهمم ممن عفموك وصفحمك مثمل المذي حُتمب أن ُيعطيمك اهلل ممن عفموه وصفحمه، 
فإنمك فوقهمم، ووايل االممر عليمك فوقمك، واهلل فوق  ممن واّلك، وقد اسمتكفاك أمرهم، 

وإبتمالك هبمم « 

» أطلمق عمن النماس عقمدة كل حقمٍد، وإقطمع عنهم سمبب كل وتٍر، وتّغماَب عن كل 
مما ال يضمح )يظهمر( لك « 

إليهمم،  أنمه ليمس يشء بأدعمى إىل ُحسمن ظمن واٍل برعيتمِه ممن إحسمانه  » وإعلمم 
وختفيفمه املؤونمات عليهمم، وتمرك إسمتكراهه إياهم عي ما ليمس له قبلمه، فليكن منك يف 

ذلمك أممُر جيتممع لمك بمه ُحسمن الظمن برعيتمك « 
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واختتم االمام )عليه السالم( عهده لألشرت بتذكره بواجبه الرشعي يف املسؤولية: 

» والواجمب عليمك أن تتذكمر مما ممى ملمن تقّدممك : ممن حكوممة عادلمة، أو ُسمنّة 
فاضلمة، وأثمر عمن نبينما )صمى اهلل عليمه وآلمه(، أو فريضمة يف كتماب اهلل، فتقتمدي بما 
شماهدت ممما عملنما بمه فيهما، وجتتهد لنفسمك يف اتباع ما عهمدت اليك يف عهمدي هذا «.

وسمأل االممام )عليمه السمالم( اهلل تعماىل أن يوفقمه ممع واليمه االشمرت : » ملا فيمه رضاه 
ممن االقاممة عمى العمذر الواضح اليمه واىل خلقه، مع ُحسمن الثناء يف العبماد، ومجيل االثر 

يف البالد « 

وقمد نمال االممام عمي )عليمه السمالم( باحلمق ُحسمن الثنماء يف العبماد وعمى االتمم من 
ذلمك، ومجيمل االثمر عى مر االجيمال التي ظلت تسمتذكر مأثرات ومآثر حكمه الرشميد، 
التمي محمل االممام )عليمه السمالم( لواءهما باجلهمِد  املسمتهدي بقيمم الرسمالة السممحاء 

واجلهماد، ثم بالشمهادة. 
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التوصيات واملقرتحات : 

)1(- أن املبمادئ وقّيمم السملوك االداري )التدبمري( الرشميد والتمي وردت يف العهمد 
جديمرًة  بمأن ُتعتممد منهماج عممل يف اوجمه النشماط االداري واالقتصمادي، وبما 
ُيرّشمد مسمارات النشماط ويرتقي هبا اىل املسمتوى االمثل يف االداء كوظيفة اجتاعية 

مقدسة. 

)2(- أن العهمد بقّيممه االعتباريمة امُلثمى – ويف الشمأنن االداري واالقتصمادي، والتمي 
أشماد هبما التقريمر االمممي – جديمرٌة بمأن حيظى بما يليق به ممن االهتام يف الدراسمات 
االداريمة واالقتصادية يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة بشمكل عام، ويف االطاريح 

اجلامعيمة عى وجمه اخلصوص. 

الرشميدة  التأديمة  الداللمة عمى جمماالت  للعبمارة األكفمأ يف   )3(- رضورة االسمتخدام 
للمهمام وهمي “ التدبمر”، والتي وردت ضممن خطب وتقريرات االممام عي )عليه 
السمالم( والتمي انتظمهما » هنمج البالغمة«، وكمثمل مما وردت يف آيمات عمدة ممن 
القمرآن الكريمم عموض عبمارة » االدارة والتمي وردت يف اآليمة » 283 ممن سمورة 
البقمرة “، وهمي ال تفيمد املعنمى املقصمود، وقمد وافينما يف كتابينا » الفرق بمن االدارة 
والتدبمر »، و« االممام عمي )عليمه السمالم( - التدبمر القيمادي للدولمة- » ببيانات 

وافيمة عمن ذلمك، مؤملمن أن ُيصمار  إىل مؤمتمر أو نمدوة متخصصمة بشمأن ذلمك. 
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مصادر البحث :

1- هنمج البالغمة، مجمع الرشيمف المريض، مؤسسمة املختمار، القاهمرة، الطبعمة االوىل، 
 .2006

2- املعجمم املفهرسمت أللفماظ هنمج البالغمة، دار التعمارف، بمروت، الطبعمة االوىل، 
 .1990

3- الراعي والرعية، توفيق الفكيكي، دار الغدير، الطبعة االوىل، 1429 هم. 

الفكمر االداري عنمد االممام عمي )عليمه السمالم(، د. حسمن الشميخ، دار  4- مالممح 
 .2010 دمشمق،  أرسمالن،  مؤسسمة 

5- نظريمة التنظيمم واالدارة يف فكمر االممام عمي )عليمه السمالم(، د. عيسمى مكمي عبمد 
اهلل، مكتبمة فخمراوي، املناممة، البحريمن، 2009. 

6- االممام عمي )عليمه السمالم( – التدبمر القيادي للدولمة – د. مهدي حسمن التميمي، 
العتبمة العلوية املقدسمة، الشمؤون الفكريمة والثقافية )127(، الطبعمة االوىل، 2015. 

الدوليمة،  االفمكار  التميمي،بيمت  االدارة والتدبمر، د. مهمدي حسمن  بمن  الفمرق   -7
 .2005 االوىل،  الطبعمة  عمان، 

8- كمراس خماص بنمدوة » عهمد االمام عي )عليه السمالم( اىل مالك االشمرت »، رئاسمة 
ديموان الوقف الشميعي، جامعة بغمداد، 2012.    
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اهلوامش

1 - كمراس خماص لنمدوة " حمول عهمد االمام عمي )عليه السمالم( ملالك 
ص41-31.  االشرت، 

2- الراعي والرّعية، ص 28-08. 

هنمج  الفماظ  ملعظمم  ومتهيمد  البالغمة  هنمج  يف  االجتاعيمة  االغمراض   -3
البالغمة. 

4- ما يبل االرض من ندى ومطر. 

5- االستنامة : السكون والثقة. 

6- مالمح الفكر االداري عند االمام عي )عليه السالم(، ص 74. 

7- نظريمة التنظيمم واالدارة يف فكمر االممام عمي )عليه السمالم(، ص 42 
 .62-

السمالم(، ص  االممام عمي )عليمه  فكمر  التنظيمم واالدارة يف  نظريمة   -8
 .613-513





عهد أمري املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت )رضوان اهلل عليه(
 بني وجهة النظر االقت�سادية 

والدرو�ض امل�ستفادة منها على واقع االقت�ساد العراقي

  االأ�ستاذ الدكتور  هيثم عبداهلل �سلمان
رئيس قسم الدراسات االقتصادية

مركز دراسات البصرة واخلليج العربي - جامعة البصرة
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املقدمة :

ُيعمد العهمد المذي كتبمه عمي )عليمه السمالم( إىل مالمك األشمرت حمن واله ممر ممن 
أرقمى الكتمب التمي عهدهما خليفمة لوالتمه وعالمه، فقمد مجعت الرتتيمب املتموايل بن علم 
السياسمة، وعلمم اإلدارة، وعلمم االقتصماد، وبمن ممدى التمالزم مما بمن العلموم الثالثمة 
بشمكل تسلسمي هرممي. فبمدأ عليمه السمالم » همذا مما أمر بمه عبمد اهلل عي أممر املؤمنن، 
عدوهما،  وجهماد  خراجهما،  جبايمة  ممر:  واله  حمن  إليمه،  عهمده  يف  األشمرت  مالمك 
واجلبايمة  إدارًة،  والعهمد  سياسمًة،  فاألممر   ،)1(» بالدهما  وعمارة  أهلهما،  واسمتصالح 
وغرهما اقتصمادًا؛ وبذلمك وضمع عليمه السمالم األسمس العلميمة إلدارة البمالد والعبماد 

ممن خمالل كالم شماف وكاف جاممًع ومانمًع، فمال خمتمر خممل وال اسمهاب مممل.

وقمد ضمم العهمد بعمض املضاممن االقتصاديمة التي ممن األحمرى بنا يف العمراق اآلن 
ونحمن نعماين ممن مشمكالت اقتصاديمة واجتاعيمة وسياسمية االلتفمات هلما وعالجها من 
خمالل اتبماع توجيهمات أممر املؤمنن )عليه السمالم( ملالك االشمرت؛ وذلمك ال  لعالجها 
فقمط، ولكمن للحفماظ عمى وحدة العمراق أوالً ولتحقيمق التنمية املسمتدامة التي عجزت 

عمن حتقيقها معظمم المدول العربية. 

مشكلة البحث : 

تنبمع املشمكلة يف إن عمدم اتبماع وصايما أممر املؤمنمن يف إدارة حكمم البمالد سميخلق 
أزممات اقتصاديمة كثمرة ال حل هلا، وهو كا قمال اإلمام زين العابدين )عليه السمالم(... 

» فاملتقمدم هلمم ممارق واملتأخمر عنهم زاهمق والالزم هلم الحمق« )2(.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 244

أهمية البحث :

إن االرث العلممي لبماب مدينمة علمم رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( البمد 
ممن اسمتثاره بشمكل دقيمق وكفموء من خمراء فعليمن قادرين عى اسمتنباط احللمول كافة 
ملجممل االزممات االقتصاديمة واالجتاعيمة والسياسمية وغرهما، إذ قال عليه السمالم... 
» أمرنما صعمب مسمتصعب ال يتحملمه إال ملمك مقمرب أو نبمى مرسمل او مؤممن امتحن 

اهلل قلبمه لإليمان« )3(. 

فرضية البحث :

اسمتند البحمث إىل فرضيمة مفادهما إن االبتعماد عمن تطبيمق االقتصماد االسمالمي يف 
االقتصماد العراقمي سميفاقم املشمكالت االقتصاديمة واإلدارية إىل درجمة الوقوع يف رشك 
دواممة احللقمة املفرغمة، ومما عهمد أممر املؤمنمن ملالمك األشمرت إال صمورة مبسمطة إلدارة 

احلكمم واالقتصماد االسمالمي. 

هدف البحث :

هيدف البحث إىل ما يأيت:
1- توضيمح املضاممن االقتصاديمة لعهمد أممر املؤمنمن لكيفيمة إدارة احلكمم يف واليمة 

ممر.
2- بيمان أهيما لمه األولويمة يف إدارة احلكم الرشميد علم االقتصاد أو علمم اإلدارة أو علم 

السياسة.
3- بيان أهيا له األولوية يف إدارة احلكم الرشيد العدالة أو املساواة.

4- تلخيمص فلسمفة أممر املؤمنمن يف كيفيمة إدارة احلكمم، ومما همي إمكانيمة اسمتنباط 
العمراق وإدارة مموارده االقتصاديمة؟ إدارة حكمم  احلكمم املالئمم يف 
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املبحث األول

اإلطار املفاهيمي لعهد أمري املؤمنني ملالك األشرت يف والية مصر

أواًل : نبذة خمتصرة لشخصية أمري املؤمنني )عليه السالم(

)عليمه  املؤمنمن  أممر  بشمخصية  اإلحاطمة  جمدًا  الصعمب  ممن  إن  فيمه  ريمب  ممما ال 
السمالم( ويمرىض عنهما اجلميمع ممن مراجمع وعلماء ديمن ورجاالتمه وغرهمم ممن علماء 
أجمالء، فمكل مما قيمل وكل مما يقال هو غيمض من فيض، ومثلمه مثل قطمرة يف بحر جلي، 
فما بمال بضعمة سمطور يكتبهما باحمث عمى عجمل، ولكن ممن سمهل األمر يف وصفمه، هو 
نفسمه المذي يصعمب وصفمه وهمو عليه السمالم عندما قمال » رضما الناس غايمة ال تدرك 
ورضما اهلل غايمة ال تمرتك، فمرتك ما ال يدرك وأدرك ما ال يمرتك « )4(، فضاًل عن ما ذكرته 

احلكممة املشمهورة » مما ال يمدرك كلمه ال يمرتك جله «. 

ولذلمك ال يمكمن التطمرق إىل شمخصيته املقدسمة )عليمه السمالم( لتجنمب القصمور 
والتقصمر، وإنما التطمرق إىل حميط شمخصية )عليه السمالم( من خالل االسمتعانة ببعض 
مما وصفمة رسمول اهلل )صمى اهلل عليه وآله وسملم(، فقمال » أنا مدينة العلمم وعًي باهبا«، 
وقمال » أنمت منمي بمنزلمة همارون ممن موسمى ولكمن ال نبمي بعدي «، وقمال ايضمًا » أنا 
وأنمت يما عمي أبموا همذه األمة «، وقال كذلمك » ال يعمرف اهلل إال أنا وأنمت، وال يعرفني 

إال اهلل وأنمت، وال يعرفمك إال اهلل وأنما « )5(.

ويظهمر ممن ذلمك كلمه، أنمه )عليمه السمالم( بماب مدينمة علمم رسمول اهلل )صمى اهلل 
عليمه وآلمه وسملم(، وأخمو رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(، وأحمد أبموي همذه 
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األممة، فضماًل عمن أول ممن عمرف اهلل )عمَز وجمل( بعمد رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه 
وسملم(، وممن ثمم أصبمح بذلمك إممام المورى والتقمى، وأبما األئممة )عليهمم السمالم(، 
وبالتمايل جعلمه اهلل )عمز وجمل( قسميم اجلنمة والنمار بقوله )صمى اهلل عليه وآله وسملم( » 
حمب عمي إيمان وبغضمة كفمر « )6(. هذه همي ملحة من حميط شمخصية عي أممر املؤمنن 

وسميد الوصيمن ويعسموب الديمن وإممام املتقن.

ثانيًا : �سخ�سية مالك االأ�سرت 
همو مالمك بمن احلارث بمن عبد يغوث بن سملمه بمن ربيعمة النخعي، ولقب باألشمرت 
ألن أحمدى عينيمه )شمرتت( أي شمقت يف معركمة الرمموك )7(، وكان رئيمس قوممه وقمد 
روى عمن أيب ذر وعمي بمن أيب طالمب وصحبه، وشمهد معه اجلمل وله فيهما آثار وكذلك 
يف صفمن، واله اخلليفمة عمي )عليمه السمالم( ممر بعدمما رصف عنهما قيمس بمن عبمادة 
عنهما، ومعمه شمهادة ممن اإلمام عي )عليه السمالم( » أما بعمد فقد بعثت إليكمم عبدًا من 
عبماد اهلل ال ينمام أيمام اخلموف... « )8(، وهمو ملما وصمل إىل القلمزم وقيمل العريمش رشب 
رشبمة عسمل مسمموم، فتمويف متأثمرًا بالسمم عمام 37 همم، ويعمزى همذا التدبمر ملعاوية بن 
أيب سمفيان فهو القائل وأشمياعه : وإن هلل جنودًا من عسمل )9(، وقال عليه السمالم عندما 
جماءه نعمي مالمك األشمرت )رمحمه اهلل(: مالمك وما مالمك ! واهلل لمو كان جباًل لمكان فندا، 

ولمو كان حجمرًا لمكان صلمدا، ال يرتقيمه احلافر وال يموىف عليمه الطائر )10(.

ممما يمدل عمى أن شمخصيته ممن الشمخصيات البمارزة يف اإلسمالم، وكان ممن الرعيل 
املهممة  لتمويل همذه  اختماره  لذلمك  لديمه؛  املقربمن  املؤمنمن وممن  أممر  األول لصحابمة 
الكبمرة التمي وضمح اإلطمار اإلسمالمي المذي يتكفمل بإرسماء حكوممة العمدل اإلهلمي 
يف ظمل القوانمن والنظمم اإلسمالمية )11(، وال تقتمر مفاهيمم العهمد عمى واليمة ممر 
وزماهنما فقمط ولكمن تتعمداه إىل كل ممكان ويف أي زممان، لذلمك جاءت شمخصية مالك 
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األشمرت منسمجمة متامما ممع أمهيمة العهمد ومما يرتتمب عليمه ممن مقاصمد إسمالمية سمعى 
لتوضيحهما اإلممام )عليمه السمالم(.  

ثالثًا : اأو�ساع والية م�سر و�سماتها للمدة )24-35( هـ
لقمد عانمت واليمة ممر ممن أوضماع اقتصاديمة وإداريمة واجتاعية وسياسمية قاسمية 
جمدًا؛ وذلمك لكسمب والءهما للحمكام، فضماًل عمن أطماع المروم البيزنطيمن والنوبين، 
إذ وىل عثمان بمن عفمان واليمة ممر إىل عبمداهلل بمن سمعد بمن أيب رسح عمام 24 همم، إذ 
اختلفمت سياسمة عبمداهلل عمن سياسمة عممرو بمن العماص المذي حكمم قبلمه، فقمد تشمدد 
يف مجمع الرضائمب وعاممل املريمن بقسموة، واسمتمرت واليمة عبمدا هلل بن سمعد حوايل 
عمرش سمنوات حتمى قتمل عثان بمن عفان عمام 35 هم )12(. ثمم توىل اخلالفة أممر املؤمنن 
)عليمه السمالم( المذي قمام بعمزل عبمداهلل ووىل قيمس بمن سمعد بمن عبمادة المذي اسمتلم 
واليمة ممر بأوضماع مضطربمة، ففئمة انحمازت إىل معاويمة بمن أيب سمفيان تطالمب بمدم 
عثمان، وفئمة انحمازت إىل أممر املؤمنمن )عليمه السمالم(، وملما علمم معاوية أنه مل يسمتطع 
أن يسمتويل عمى ممر فحماول أن يسمتميل قيس إىل صفمه، ولكن فطنة قيمس وذكائه أدى 
بمه إىل كتابمة رسمالة إىل معاويمة بمرد قماس وإرسماهلا إىل دمشمق وذكمر فيهما ما نصمه: » أما 
بعمد، فالعجمب ممن اغمرتارك يب يما معاويمة وطمعمك يف، تسمومني اخلمروج عمن طاعمة 
أوىل النماس باإلممرة، وأقرهبمم للخالفمة، وأقوهلمم للحمق، وأهداهم سمبيال، وأقرهبم إىل 
رسموله وسميلة، وأوفرهمم فضيلمة، وتأمرين بالدخمول يف طاعتك، طاعة أبعمد الناس من 
همذا األممر، وأقوهلمم بالمزور وأضلهمم سمبيال، وأبعدهمم ممن اهلل ورسموله وسميلة، وال 
ضالمن مضلمن طاغموت ممن طواغيمت ابليس، وإمما قولك : معمك أعنة اخليمل وأعداد 
الرجمال، لتشمغلن بنفسمك حتمى العمدم« )13(، فلما وصلمت رسمالته إىل معاويمة واطلمع 
عليهما يئمس ممن قيس وعماود حيلته ممرة أخرى، فزور رسمالة نسمبها إىل قيمس، ثم أعلن 
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أممام املمأل ممن الشمام أن قيسمًا قمد انمرف عمن ممواله وبايعنمي، وعندمما بلغ اخلمر أمر 
املؤمنمن )عليمه السمالم( مل يصمدق األمر لعلممه بوفاء قيس، إال أنه أبدلمه * ونصب حممد 
بمن أيب بكمر ومل يمدم حكممه إال ممدة قصمرة حتمى بعمث معاويمة بمستشمارة املاكمر عمرو 
بمن العماص إىل ممر إلثمارة الفتمن والقالقمل، ثمم انتهمى األممر بقتلمه، األمر المذي أدى 
بأممر املؤمنمن )عليمه السمالم( إىل اختيمار مالك األشمرت لواليمة مر التي اتسممت بكر 
مسماحتها، وازدحمام سمكاهنا، وبعدهما عمن مركمز اخلالفمة، ويقطنهما خمتلمف األقموام 

والقبائمل ذات الثقافمات املختلفمة )14(.

رابعًا : بع�ض امل�سامني االقت�سادية لعهد اأمري املوؤمنني ملالك االأ�سرت  
لقمد أكمد أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( يف مضممون عهمده ملالك األشمرت عمى وحدة 
الدولمة اإلسمالمية ممن الضيماع والتفمكك، واحلفماظ عمى أمنهما وسميادهتا، وللحيلولمة 
دون ضيماع واليمة ممر كما ضاعمت واليمة الشمام عمي يمد معاويمة. وقمد اسمتهل عهمد 
أممر املؤمنمن ملالمك األشمرت بشمهادة لمه ممن عنمده )عليمه السمالم( بقولمه » إمما بعمد فقد 
بعثمت إليكمم عبمدًا ممن عبماد اهلل ال ينمام أيمام اخلموف وال ينمكل ممن األعمداء سماعات 
المروع، أشمد عمى الفجمار ممن حريق النمار« )15(، وهمو بذلمك أوكل أمر وإدارة شمؤون 
واليمة ممر بأكملهما ممن دون تمردد وقلق، فقد أسمندها إىل عبمًد من عبماد اهلل املخلصن 

الذيمن ال تأخذهمم يف اهلل لوممة الئمم؛ وذلمك ألمهيمة واليمة ممر عمن األمصمار.

وقمد ركمز عليمه السمالم يف مضممون عهمده إىل مجلمة ممن القضايما واألممور كان ممن 
أمههما الناحيمة االقتصاديمة، وفيمه أكمد عمى القطماع الزراعمي ومما يتعلمق بمه ممن شمؤون 
دون القطاعمات االقتصاديمة األخمرى؛ وذلمك ألن القطماع الزراعمي يف ذلمك الوقمت 
همو القطماع اإلنتاجمي الرئيمس المذي يممول بيمت املمال )خزينمة الدولمة( ممن خمالل مما 
يمدره ممن أربماح ورضائمب وخراج وغمره، وتوفمره لفرص العممل الكثمرة، فضاًل عن 
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ارتباطمه الشمديد بقطماع التجمارة الداخليمة واخلارجيمة، ويمكمن حتليمل بعمض املضاممن 
االقتصاديمة التمي بمرزت ضممن عهمده ملالمك األشمرت بماآليت: 

1- نظام السوق
أشمار أممر املؤمنمن إىل أتبماع نظام السموق بعنوان حمل تالقمي إرادة البائع واملشمرتي 
)قانمون العمرض والطلمب( بقولمه: » ليكمن البيمع بيعمًا سممحًا: بموازين عدل، وأسمعار 

ال جتحمف بالفريقمن ممن البائع واملبتماع « )16(.

أي بمعنمى أنمه أقمر آليمة السموق وحتريمر األسمواق، ولكمن بمرشط إن ال تكمون تلمك 
اآلليمة تظلمم البائمع ممن خمالل بخمس سمعر سملعته عنمد زيمادة اإلنتماج أو عنمد ظمروف 
معينمة كما يف بمروز ظاهرة اإلغراق التجاري أو السملعي املسممى يف الوقت احلارض، وال 
تظلمم املشمرتي ممن خمالل رفع سمعر السملعة عليمه عند احتمكار السملع يف أوقمات معينة 

أو يف حالمة انمدالع حمروب أو كموارث أو وقموع أزممات. 

2- اإلدارة الكفء وُحسن التدبر
لقمد اختمار عليمه السمالم الصحمايب اجلليمل مالمك األشمرت ممن بمن باقمي أصحابمه 
)عليمه السمالم( وعهمد لمه واليمة كبمرة ومهمة وهمي والية ممر؛ وذلك بناًء عى أسمس 
علميمة ومعايمر موضوعيمة وبحسمب مما أقرتمه الرشيعمة اإلسمالمية السممحاء يف كيفيمة 
تدبمر أممور املسملمن وإدارة شمؤوهنم االقتصاديمة واالجتاعيمة وغرهما، إذ قمال )عليمه 
السمالم( » ثمم أنظمر يف أممور عالك، فاسمتعملهم اختيارًا، وال توهلم حمابماة وأثرة، فإهنم 
مجماع ممن شمعب اجلمور واخليانمة، وتموخ فيهمم أهمل التجربمة واحلياء ممن أهمل البيوتات 
الصاحلمة، والقمدم يف اإلسمالم املتقدممة « )17(، وذلمك لتمويل املهمام اإلداريمة، وللحفاظ 
عمى مموارد الواليمة سمواًء أكانمت موارد برشيمة أم مموارد طبيعية، والسميا املموارد املالية 
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املسمتحصلة ممن جبايمة اخلمراج آنمذاك المذي يمثمل املمورد الرئيمس لإليمرادات العاممة 
ومتويمل بيمت ممال املسملمن، بوصفه األمموال التمي حيصل عليهما ممن األرايض التي يتم 

فتحهما عنموة بالسميف أو ال، فضماًل عمن مجمع الرضائمب وفرض الرسموم.

املسلمن  أمور  عى  العامل  يتحى  أن  برضورة  السالم(  )عليه  اإلمام  أشار  وقد 
نظرك يف  » وليكن  بقوله  التنفيذ،  األولوية يف  بنظام  االهتام  التدبر من خالل  بُحسن 
بالعارة،  إال  يدرك  ال  ذلك  ألن  اخلراج؛  استجالب  يف  نظرك  من  أبلغ  األرض  عارة 
ومن طلب اخلراج بغر عارة أخرب البالد وأهلك العباد « )18(، فقد أشار اإلمام إىل 
رضورة االهتام باألرايض الزراعية واستثارها من خالل استصالحها وزراعتها، وُعد 
النفقات التي تنفق يف عارة األرض استثارًا مهًا لزيادة إنتاجية األرض الزراعية )19( ؛ 
وذلك ألنه القطاع الزراعي يف ذلك الوقت كان هو القطاع القائد الذي يمول القطاعات 
االقتصادية األخرى، فضاًل عن أنه حيقق االكتفاء الذايت باملنتجات الزراعية، فضاًل عن 
يقصد  األرض، وال  للدول من خالل عارة  االرتكازية  البنى  بإنشاء  االهتام  رضورة 
أم  للزراعة  املجتمع سواًء  با خيدم  أعارها  فقط، ولكن  استصالحها وزراعتها  هنا  هبا 
للصناعة أم لتقديم اخلدمات األخرى، فاملشاريع الصناعية والتجارية والزراعة وغرها 
مجيعًا ال تتم إال إذا توفرت هلا األرض املالئمة لإلنشاء أو للتشييد أو للزراعة أو لغرها. 
املتوقع، فال  الربح  يتناسبان مع قيمة االستثار أو  وينبغي أن تكون الرضيبة أو اخلراج 

يمكن فرض رضائب أو خراج برسوم كبرة يمكن أن تثقل املستثمر وتعيق عمله.
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3- األزمة أو الدورات االقتصادية
لقمد أشمار العهمد إىل تعمرض النشماط االقتصمادي إىل المدورات االقتصاديمة، أمما أن 
تكمون كسمادًا أو انتعاشمًا أو رواجمًا أو انكاشمًا، والسميا يف القطماع الزراعمي )اخلمراج( 
ممن خمالل مما ذكمره عليمه السمالم بقولمه )20(، » فمأن شمكوا ثقماًل أو علمة، أو انقطماع 
رشب أو بالمة، أو احالمة أرض اغتمرهما غمرق، أو أجحمف هبما عطمش، خففمت عنهمم 
بما ترجموا إن يصلمح بمه أمرهمم، وال يثقلن عليمك يشء خففت بمه املؤونة عنهمم« )21(، 
المدورات االقتصاديمة يف القطماع الزراعمي فقمط لكمن يشممل القطاعمات  وال تقتمر 
االقتصاديمة كافمة، لمذا جيمب أن يكمون بيمت ممال املسملمن هو الكافمل بتعويض خسمائر 
الرعيمة بسمبب انمدالع األزممات اقتصادية، وختفيف عمبء اخلراج والرضائب والرسموم 

عليمه يف حمال حدوثهما.
4- مبدأ الشفافية  

لقمد أكمد أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( يف معظمم مضممون عهمده ملالك األشمرت عى 
توخمي احلمذر والتعاممل ممع النماس، فأهنمم يف رأي اإلمام صنفمان» أما أُخ لمك يف الدين 
وإمما نظمر لمك يف اخللمق « )22(، فمال ينبغمي املسماس بحقهمم، فضماًل عمن االبتعماد عمن 
ظلمم الرعيمة ممن خمالل تطبيمق القانون بشمكل تعسمفي، وقال )عليمه السمالم( يف حماربة 
الفسماد » واهلل لمو وجدتمه قمد تمزوج النسماء وملك به اإلمماء لرددته فأن يف العدل سمعة، 
وممن ضماق عليمه العمدل فاجلمور عليمه أضيمق« )23(، وقمد أورد اإلممام )عليمه السمالم( 
يف عهمده مموارد كثمرة ختمص حماربمة الفسماد وظلمم النماس، ومنهما قولمه » وإن أفضمل 
قمرة عمن الموالة اسمتقامة العمدل يف البمالد، وظهمور ممودة الرعيمة « )24(، وقولمه كذلك 
»اخمرت للحكمم بمن النماس أفضمل رعيتمك يف نفسمك، مممن ال تضيمق بمه األممور وال 
متحكمه اخلصموم، وال يتمادى يف الزلمة، وال حيمر ممن الفميء إىل احلمق إذا عرفمه، وال 

تمرشف نفسمه عمى طممع، وال يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه « )25(.
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5- احلكم الرشيد
لقمد أممر عليه السمالم مالك األشمرت » جبايمة خراجها، وجهاد عدوها، واسمتصالح 
أهلهما، وعمارة بالدها « )26(، هذه هي فلسمفة احلكم الرشميد الذي رسممه أمر املؤمنن 
الرشميد  إدارة احلكمم  أن همرم  يتبمن  رقمم )1(  الشمكل  فممن خمالل  السمالم(،  )عليمه 
ألممر املؤمنمن )عليمه السمالم( قمد ركمز يف أول مهمام احلكمم الرشميد عمى بنماء القاعمدة 
األساسمية وهمي كيفيمة اجلبايمة لتقويمة أركان الدولمة ماديًا لتهيئمة املسمتلزمات الرضورية 
لتسمليح جيشمها حلايتهما ودفمع األعمداء عنهما، ثم تنميمة املموارد البرشية لتحقيمق التنمية 

االقتصادية.

يسمتلزم  الرشميد  احلكمم  السمالم( يف  )عليمه  املؤمنمن  أممر  فلسمفة  تطبيمق  وألجمل 
اختيمار شمخصية متميمزة قمادرة عى تنفيمذ املتطلبات مجيعهمًا وفق رؤية اإلممام وال يمكن 
االجتهماد أمامهما ألنمه إممام معصموم واجمب الطاعمة، وعى هذا األسماس جمرى اختيار 

مالمك األشمرت هلمذه املهممة الكبرة.  
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الشكل رقم )1(
هرم إدارة احلكم الرشيد ألمر املؤمنن )عليه السالم(

املصدر:  من إعداد الباحث
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املبحث الثاني
التحليل االقتصادي ملضمون عهد أمري املؤمنني ملالك األشرت

أواًل : بعض املفاهيم االقتصادية يف عهد أمري املؤمنني

1- نظام ال�سوق
لقمد أشمار أممر املؤمنمن يف عهمده إىل قضيمة ابتالئيمة أبتمي بمه املجتممع آنمذاك وهمو 
ظاهمرة االحتمكار، ومما ينتمج عنهما ممن سملوك اقتصمادي غمر رشميد يؤثمر سملبًا عمى  
اسمتغالل البائمع ملتطلبمات املشمرتي، فضماًل عمن أنمه يشموه آليمة السموق ونظاممه. وقمد 
أشمارت النظريمة االقتصاديمة يف النظمم الرأسمالية واالشمرتاكية احلالية لالحتمكار وآثاره 

السملبية عمى االقتصماد واملجتممع.

ويعتقمد أن أممر املؤمنمن قمد أشمار ضمنمًا إىل مفهموم مل جيمر ذكمره يف العهمد آال وهمو 
ظاهمرة اإلغمراق التجاري أو السملعي، المذي ُيعد مفهومًا مضادًا لالحتمكار، وغر مبتى 
بمه املجتممع آنمذاك؛ وذلمك ملحدودية التجمارة، وختلف الصناعمة، واعتماد االقتصاد عى 
اإلنتماج الزراعمي بشمكل رئيمس، فطاملما ذكمر أممر املؤمنن االحتمكار المذي يمثل بخس 
قيممة النقمود للمشمرتي، فقمد ذكمر اإلغمراق المذي يمثمل بخمس سملعة البائمع )املنتمج(. 

فاالحتمكار يؤثمر سملبًا عمى املشمرتي، أمما اإلغمراق فيؤثر سملبًا عمى البائع.

ويمكمن تعريف اإلغراق بحسمب ما توصلمت إليه جولة طوكيمو )1973-1979( 
عمى أنمه الفعمل الذي يتمم به إدخمال منتجات إحمدى الدولتمن يف جتارة الدولمة األخرى 
بأقمل ممن سمعر البيع الداخمي )الكلفة( ملنتمج معن يف الدولمة املصمدرة )27(، وقد حيدث 
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إغمراق األسمواق أمما اسمتجابة قصمرة األممد النكماش اقتصمادي حممي ممن خمالل بيمع 
فائمض اإلنتماج يف اخلمارج بسمعر منخفمض للتخلمص منمه وهو مما يطلق عليمه باإلغراق 
المرويس، أو كوسميلة إسمرتاتيجية الخرتاق أسمواق التصدير يف املمدى الطويل من خالل 
إحمراز موطمئ قمدم يف الدولمة املصمدر إليهما، وممن ثمم ترفمع األسمعار لتعظيمم األربماح. 
ويف كلتما احلالتمن ُيعمد إغمراق األسمواق سملوكًا جتاريًا غر عمادل وربا يرقمى ألن يكون 
عمماًل ختريبيمًا القتصماد الدولمة املصمدر إليهما السملع للهيمنمة عمى أسمواقها، ومنمع نممو 

صناعاهتما املحلية )28(. 

لذلمك يمكمن القول أن االقتصاد العراقي حاليًا قد وقع يف رشك اإلغراق ومصيدته؛ 
وممن ألجمل التخلمص منه البمد أوالً التمييز بمن اآلثمار النامجة عن االحتمكار واإلغراق 

يف االقتصاد العراقي:

ارتفماع سمعرها وحتقيمق األربماح،  أو اخلدممة هبمدف  السملعة  - االحتمكار همو حبمس 
أمما اإلغمراق فهمو إطمالق السملعة أو اخلدممة هبمدف خفمض سمعرها والقضماء عمى 

املحليمة. الصناعمة 

- االحتمكار يؤثمر سملبًا عمى قيمة النقمود مما يؤدي إىل زيمادة معدل التضخمم باالقتصاد، 
أمما اإلغمراق فيؤثمر عمى سمعر رصف العملمة املحليمة أممام المدوالر ممما يمؤدي إىل 

زيمادة الطلمب عمى المدوالر، وممن ثمم يمؤدي إىل انخفماض قيممة الدينار.

األوليمة(  )املمواد  والوسميطة  االسمتهالكية  السملع  يشممل  أن  يمكمن  االحتمكار   -
والرأسمالية، بينا اإلغراق يتحدد بالسملع االسمتهالكية فقط، كي ال جيرى اسمتثاره 

بإنتماج السملع حمليمًا فيما لمو كانمت السملع املغرقمة وسميطة أو رأسمالية.

- يمكمن أن يقموم باالحتمكار المرشكات األجنبيمة أو املحليمة، بينما اإلغمراق فتقموم بمه 
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المرشكات األجنبيمة حمرا، عمدا يف العمراق فأن المرشكات التجارية همي التي تقوم 
باإلغمراق هبمدف حتقيمق أقمى األرباح.

- انتفمت احلاجمة إىل اعتماد حالمة االحتمكار يف االقتصماد العراقمي، بينما توسمعت حالمة 
اإلغمراق؛ وذلمك بسمبب االنفتماح التجماري.

- متيمز العمراق بتفميش ظاهمرة اإلغمراق بشمكل كبمر وبصمورة دائممة، بيمد أنمه مل ترفمع 
المرشكات األجنبيمة ممن أسمعارها يف الوقمت الالحمق لتعويض خسمائرها السمابقة، 
وإنما اقتمرت عمى خفمض جمودة منتجاهتما املصمدرة واملغرقمة والسميا املنتجمات 

الصينيمة.

- متيمز االقتصماد العراقمي بتعاملمه التجماري ممع المرشكات الصينيمة والرتكيمة واإليرانية 
وبعمض المرشكات اخلليجيمة، ويمكمن أن نحلمل كل رشكمة أجنبيمة عمى حمده وكاآليت:

أ- المرشكات الصينيمة: متيمزت املنتجمات الصينيمة املغرقمة بأهنما منتجمات تفتقمد ملقاييمس 
اجلمودة واالعتاديمة، وغمر جيمده ومنخفضمة الكفماءة، ومنخفضمة األسمعار جمدًا 
مقارنمة بمثيالهتما اليابانيمة واألملانيمة وغرهما، ممما حمول اهليمكل السملعي التجماري 
يف االقتصماد العراقمي ممن هيمكل متنوع التصنيمع إىل هيكل صيني بامتيماز، إذ بلغت 
قيممة املنتجمات الصينيمة املسمتوردة حموايل 8 مليمار دوالر، وبنسمبة 24.3 % ممن 
إمجمايل االسمترادات السملعية العراقيمة البالغمة 32.6 مليمار دوالر عمام )29( 2015.

ب- المرشكات الرتكيمة: متيمزت املنتجمات الرتكية املغرقمة بأهنا ذات جمودة عالية ونوعية 
ممتمازة، وأسمعار تنافسمية، وعندمما حتقمق همدف المرشكات الرتكيمة يف حتقيمق موطئ 
قمدم يف السموق العراقيمة، وبعمد أن علممت أن المرشكات التجاريمة العراقيمة حتقمق 
أرباحمًا كبمرة ممن ممارسمة ظاهمرة اإلغمراق يف بيمع منتجاهتما يف العمراق، فقمد جلمأت 
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أسمعار  رفمع  عمن  فضماًل  العمراق،  يف  هلما  وفمروع  مقمار  فتمح  إىل  المرشكات  تلمك 
منتجاهتما إىل السمعر المذي جمرى حتديمده ممن التجمار العراقيمن يف السموق املحليمة؛ 
وبذلمك حتولمت اإلربماح التمي كانمت جينيهما التجمار العراقيمون عنمد بيعهمم للسملع 
يف السمابق إىل تلمك الفمروع واملقمار التجاريمة لمرشكات األم الرتكيمة وممن بمن أهمم 
تلمك المرشكات الرتكيمة همي رشكمة ماكمس ممول، إذ بلغمت قيممة املنتجمات الرتكية 
املسمتوردة حموايل 8.5 مليمار دوالر، وبنسمبة 26.2 % ممن إمجمايل االسمترادات 

السملعية العراقيمة عمام )30( 2015.

ت- المرشكات اإليرانيمة: متيمزت املنتجمات اإليرانيمة املغرقمة باألسمواق العراقيمة بأهنما 
منافسمة  وأسمعار  للتصديمر،  ممتمازة، وسملع خمصصمة  وبنوعيمة  عاليمة  ذات جمودة 
جمدًا، بيمد أن اإلغمراق اإليمراين ملنتجاهتا ليس ناجتًا عن خفض أسمعارها عن أسمعار 
التكلفمة، وإنما ناتمج عمن انخفاض قيممة العملمة اإليرانيمة )التومان( أممام الدوالر، 
وممن ثمم الدينمار العراقمي، وبالتمايل انعكمس يف زيمادة صمادرات املنتجمات اإليرانية 

داخمل األسمواق العراقية.

ث- المرشكات اخلليجيمة: متيمزت املنتجمات اخلليجيمة والسميا السمعودية واإلماراتيمة 
منتجمات موجمه  ممتمازة، وهمي  بأهنما ذات جمودة عاليمة جمدًا وبنوعيمة  والكويتيمة 
العراقيمة ولكمن  للتصديمر، ويعتقمد إهنما منتجمات ال هتمدف إىل إغمراق األسمواق 
اخلارجيمة،  التنافسمية  قدرهتما  عمى  واملحافظمة  إنتاجهما  تريمف  الرئيمس  هدفهما 
وبلغمت قيممة املنتجمات اخلليجية املسمتوردة حموايل 1.5 مليار دوالر، وبنسمبة 5 % 

.)31( ممن إمجمايل االسمترادات السملعية العراقيمة عمام 2015 
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وتأسيسمًا عمى ذلمك يتبمن أن ظاهمرة اإلغمراق يف العمراق أكثمر خطمرًا وأكثمر تأثمرًا 
عمى االقتصماد ممن ظاهمرة االحتمكار؛ وذلمك لألسمباب اآلتيمة:

1- أن ظاهمرة اإلغمراق تقمي عمى الصناعمات املنافسمة الوطنية بشمكل تمام، فضاًل عن 
إضعماف قمدرة الدولمة عمى خلق سملع قد تكون منافسمة للسملع املغرقمة )32(.

2- تؤدي إىل عجز دائم يف امليزان التجاري.

3- تؤدي إىل خفض قيمة الدينار العراقي إمام الدوالر.

4- تؤدي إىل القضاء عى القطاع الزراعي السيا إذا كانت املنتجات زراعية.

5- يمؤدي إىل انخفماض أسمعار املمواد األوليمة وممن ثمم تصديرهما إىل اخلمارج بأسمعار 
بخسمة؛ وذلمك لعمدم اسمتثارها يف التصنيمع املحمي المذي جمرى القضماء عليمه سمابقًا.

بانخفماض جودهنما وكفاءهتما  تتميمز  مغرقمة  ومنتجمات  االقتصماد عمى سملع  بنماء   -6
عمرهما. طمول  وقمر  وإنتاجيتهما 

7- تمرب العملمة األجنبيمة خمارج المدورة االقتصاديمة ممما ينعكمس عمى اتسماع فجموة 
املموارد * بمن اإلمكانمات االقتصاديمة واالسمتثار الفعمي، وممن ثمم يكمون اإلنتماج 
حتمت خمط منحنمى إمكانمات اإلنتماج **، وبالتمايل وجمود مموارد اقتصاديمة معطلمة.

8- ارتفاع معدل البطالة لوجود موارد اقتصادية معطلة )غر مستثمرة(.
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2- االإدارة الكفء وُح�سن التدبري  
ممما ال ريمب فيمه أن ممن أهمم عنمارص العمليمة اإلنتاجيمة يف النشماطات االقتصاديمة 
كافمة سمواًء أكانمت نشماطًا إنتاجيمًا أم خدميمًا همو اإلدارة والتنظيم، فهي املحمرك الرئيس 
لعمليمة تنظيمم بقيمة عنمارص اإلنتماج األخمرى )العممل، ورأس املمال، واألرض( بحيمث 

تعممل وفمق نظمم واطمر علمية متاسمكة.

اختيمار والتمه،  املؤمنمن أمهيمة خاصمة لكيفيمة  أممر  فقمد أوىل  وتبعمًا هلمذه احلقيقمة 
وبالفعمل جمرى اختيمار شمخصية بمارزة يف اإلسمالم تنطبق عليمه معظم صفمات اإلداري 
األمثمل وهمو مالمك األشمرت، وعنمد التمييمز بمن مضممون إدارة الدولمة يف عهمد أممر 
املؤمنمن ملالمك األشمرت وإدارة الدولمة العراقيمة يتبمن أن اعتماد واليمة ممر يف عهد أمر 
املؤمنمن عمى ثقافمة اجلبايمة ممن خمالل مجمع جباية اخلمراج وفمرض الرضائب والرسموم، 
بينما اعتممدت الدولمة العراقيمة عى ثقافمة الريع من خالل مجمع اإليمرادات النفطية فقط، 

وهلمذا يمكمن التمييمز بمن السياسمتن إلدارة املموارد املاليمة وعمى النحمو اآليت:

1- اعتممدت السياسمة املاليمة يف عهمد أمر املؤمنمن عى جباية اخلمراج وفرض الرضائب 
والرسموم التمي تدخمل ضمن فقرة اإليمرادات األخمرى يف امليزانية العاممة ***، بينا 
اعتممدت السياسمة املاليمة العراقيمة عمى الريمع النفطمي المذي يدخمل ضممن فقمرة 

النفطية. اإليمرادات 

2- أن السياسمة املاليمة يف عهمد أممر املؤمنمن تعتممد عمى مصمدر ممايل داخمي ناتمج عمن 
النشماطات اإلنتاجيمة املحليمة، بينما السياسمة املاليمة العراقية تعتمد عمى مصدر مايل 

خارجمي ناتمج عمن عوائمد الصمادرات النفطية.

3- أن إتبماع إحمدى السياسمتن املاليتمن االنكاشمية أو التوسمعية يف عهمد أممر املؤمنمن 
جيمرى عمن طريمق تغيمر مقدار اإليمرادات األخمرى املتمثلمة يف جباية اخلمراج و/ أو 
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الرضائمب و/ أو الرسموم، بينما جيمرى ذلمك يف االقتصماد العراقمي عن طريمق تغير 
مقمدار اإلنفماق احلكوممي بشمقيه االسمتثاري والتشمغيي )اجلاري(. 

4- أن تكويمن الثمروة عنمد أمر املؤمنن ناتج عن تراكم رأسمال معمًر عنه باإلنتاج،  بينا 
تكويمن الثمروة يف االقتصماد العراقمي ناتمج عمن تراكم رأسمال معمًر عنه باسمتغالل 
املموارد الطبيعيمة وحتويلهما إىل سملع و/ أو خدممات تعمود عمى املبمادرة يف اإلنتماج 

بالفائمدة والربح )33(.  

5 -أن اإليمرادات املاليمة يف عهمد أممر املؤمنمن تتأثمر باألزممات االقتصاديمة الداخليمة، 
بينما العوائمد املاليمة يف االقتصماد العراقمي تتأثمر باألزممات االقتصاديمة اخلارجيمة، 

والسميا التغمرات يف أسمعار النفمط يف أسمواق النفمط الدوليمة.

6- أن السياسمتن املاليتن االنكاشمية والتوسمعية ختتلفان من حيث الشمكل واملضمون 
مما بمن سياسمة أمر املؤمنمن وسياسمة االقتصاد العراقمي، وهو ما سمنلحظه الحقًا.

ويعتقمد أن سياسمة اجلبايمة همي ممن أصعمب السياسمات التمي جيمرى تطبيقهما ممن 
خمالل جبايمة اخلمراج واسمتقطاع الرضائمب وفمرض الرسموم؛ وذلمك التسماع حجمها، 
واسمتمرارها عمى ممدى الزممن، وحتتماج إىل كموادر وظيفيمة كثمرة ومتخصصمة، فضماًل 
عمن صعوبمة الكشمف عن حماالت التزوير والتهمرب الرضيبي والفسماد اإلداري واهلدر 
املمايل، بينما ُتعمد سياسمة اإلنفماق سياسمة سمهلة التنفيمذ يمكمن إجرائهما بجهمود قليلمة، 
ووقمت قصمر، وكموادر وظيفيمة معينمة وحممددة املهمام، فضماًل عمن سمهولة الكشمف عن 
حماالت الفسماد اإلداري واهلمدر املمايل فيهما لتميزهما بمبمدأ الشمفافية. وعمى الرغمم ممن 
ذلمك كلمه مل تنجمح السياسمة املاليمة اإلنفاقيمة يف العمراق، وظلمت السياسمة تمراوح يف 
مكاهنما بتتبمع تنفيمذ املشماريع املحالمة للتعاقمد ممن عدممه، فضماًل عمن البحمث عمن نسمبة 

التنفيمذ، وأمهلمت االلتمزام بمعايمر تنفيمذ العقمد، وممن ثمم كفماءة املمرشوع وجودتمه.



261احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

3- االأزمة اأو الدورات االقت�سادية
لقمد عالمج عهمد أممر املؤمنمن حمدوث األزممات االقتصاديمة ممن خمالل السياسمة 
املاليمة عمن طريمق ختفيمض بعمض أو كل موارد اإليمرادات املاليمة. أما عالجهما يف الوقت 
احلمايل فيجمرى ممن خمالل آليمة السياسمة املاليمة بالتحكمم يف حجمم اإلنفماق احلكوممي 
والرضائمب والديمن العمام؛ وذلمك من أجمل حماربمة التضخمم واالنكماش )34(، وحتقيق 

حالمة التموازن، وملعاجلمة حماالت االختمالل يف االقتصماد المكي واملتمثلتمن:

أ -الفجوة االنكاشية : وهي قصور الطلب الكي عن العرض الكي.

ب- الفجوة التضخمية : وهي زيادة الطلب الكي عن العرض الكي.

املاليمة  السياسمة  أو  التوسمعية  املاليمة  السياسمة  ومهما  اآلليتمن  إحمدى  إتبماع  جيمرى 
بماآليت: املاليتمن  السياسمتن  بمن  مما  التمييمز  ويمكمن  االنكاشمية، 

- عنمد بمروز الفجموة االنكاشمية؛ نتيجمة وقموع أزممة اقتصاديمة، أو كما عمر عنهما عليمه 
السمالم » فمأن شمكوا ثقماًل أو علة أو انقطماع رشب أو بالة أو أحالمة أرض اغتمرها 
غمرق...«، فيجمرى اللجموء إىل سياسمة مالية توسمعية، أمما زيادة اإلنفماق احلكومي 
أو ختفيمض الرضائمب، بيمد أن هناك اختالفًا بن السياسمتن من منظمور العهد، ومن 
منظمور وزارة املاليمة العراقيمة عمى نحمو أن اللجموء إىل السياسمة املاليمة التوسمعية يف 
عهمده ملالمك األشمرت نامجمة عمن أزممة داخليمة فقط، فيجمرى ختفيمض جبايمة اخلراج 
و/ أو الرضائمب و/ أو الرسموم؛ وذلمك لتجماوز األزممة، وهمذا ُيعمد بمثابة سياسمة 
إلعمادة توزيمع الدخمل إلعادة الطلب الكي إىل مسمتواه السمابق ممن دون وقوع آثار 
اقتصاديمة سملبية. أمما جلموء السياسمة املاليمة التوسمعية يف وزارة املاليمة العراقية ليس 
بالمرضورة نامجمة عمن أزمة داخليمة ولكن قد تكمون نامجة عن انتعماش يف اإليرادات 
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النفطيمة، وممن ثم جيمرى زيادة اإلنفماق احلكومي؛ وذلك لتجاوز األزمة أو لتنشميط 
االقتصماد، وهمذا ُيعمد بمثابمة ضخ سميولة نقدية لالقتصماد إلعادة الطلمب الكي إىل 
مسمتواه السمابق ممع مالحظمة بعمض اآلثمار االقتصادية السملبية مثل ارتفاع األسمعار.  
- عنمد بمروز الفجموة التضخميمة، نتيجمة قصمور العمرض الكي عمن الطلب المكي، فلم 
يمرش عهمد أممر املؤمنمن )عليه السمالم( عمن هذه احلالمة ال من بعيد وال ممن قريب؛ 
وذلمك كما يعتقد إهنما نادرة احلدوث ويمكمن جتاوزها من دون تدخمل حكومي من 
خمالل آليمة السموق يف حتديمد األسمعار، أمما يف حالمة حمدوث الفجموة يف االقتصماد 
العراقمي فيجمرى عالجهما ممن خمالل إتبماع السياسمة املاليمة االنكاشمية عمن طريمق 

ختفيمض اإلنفماق احلكومي. 

4- مبداأ ال�سفافية
لقمد شمدد أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( عمى مبمدأ الشمفافية يف احلكمم ممن خمالل 
حماربمة الفسماد واملفسمدين وينمأى النفمس عن اهلموى، فبدأ بنفسمه قبل سمواها، فمع أهل 
الكوفمة حتمدث اإلممام )عليه السمالم( فقمال » يا أهل الكوفمة إذا أنا خرجمت من عندكم 
بغمر رحمي وراحلتمي وغالممي فأنما خائن «، وقمال يف مورًد آخمر » أين واهلل مما أرزؤكم 
شميئًا، ومما همي إال قطيفتمي التمي أخرجتها ممن بيتي » أو قال ممن املدينمة « )35(، ويبتعد 
اإلممام بعيمدًا عمن مبمدأ الشمفافية يف احلكمم ويمرى رضورة االهتمام الشمديد بسمد حاجة 
املحروممن واملعوزيمن بعدهما مسمؤولية إنسمانية ودينية كبمرة فيقول عليه السمالم » ولو 
شمئت ال هتديمت الطريمق إىل مصفمى هذا العسمل ولباب هذا القمح ونسمائج همذا القز، 
ولكمن هيهمات أن يغلبنمي همواي ويقيمدين جشمعي إىل ختر األطعممة، ولعمل باحلجاز أو 
بالياممة ممن ال طممع لمه يف القرص وال عهد له بالشمبع، أو أن أبيمت مبطانًا وحويل بطون 
غرثمى وأكبماد حمرى « )36(، همذه همي نفمس إمامكمم فهمي نفمس حمممد )صمى اهلل عليمه 
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وآلمه وسملم( وال يمرىض إال أن يكمون عبمدا شمكورا، وقد خلمص عليه السمالم ما يرغب 
بمه يف احليماة بقولمه » أال وإن إمامكمم قمد اكتفمى من دنيماه بطمريه، ومن طعممه بقرصيه، 
أال وإنكمم ال تقمدرون عمى ذلمك، ولكمن أعينموين بورع واجتهماد وعفة وسمداد « )37(.

فيهما  تكمون  بيئمة  مبمدأ خلمق  بمه  فيقصمد  العمراق  احلكمم يف  الشمفافية يف  مبمدأ  أمما 
املعلوممات املتعلقمة بالظمروف والقمرارات واألعمال احلاليمة متاحة ومنظمورة ومفهومة، 
بيمد أن تطبيمق ذلمك عمى الواقمع اكتنفه الغمموض واجلدل احلماد؛ وذلك التسماع اهلوة ما 
بمن املصلحمة اخلاصمة )الشمخصية( واملصلحمة العاممة )احلكوميمة(، وقمد أشمار إدمونمد 
فيليبمس حمول السمبب الرئيمس النمدالع الثمورة يف ممر، فأجماب مل يكمن ذلمك بسمبب     
» سموء عدالمة توزيمع الدخمل والثمروة «، كمم تمرى النظريمة االقتصاديمة سمابقًا، ولكنها 
بسمبب » سموء عدالمة توزيع الفمرص، والدخول يف سموق العمل بصمورة عادلة « )38(، 
وبذلمك أشمار فيليبمس بشمكل واضمح عمى تفميش ظاهمرة الفسماد اإلداري واهلمدر املمايل 
يف معظمم حكوممات البمالد العربيمة، والعمراق حالمه حمال باقي المدول العربيمة يف ذلك. 

يف  قصمد  بمدون  أو  بقصمد  السياسمين  بعمض  وبمشماركة  الفسماد  لتفميش  ونظمرًا 
ترسميخه. وهمو أممر جعمل ممن النظمام السميايس الديمقراطمي يف العمراق يف حالمة عمدم 
واهليئمات  الموزارات  مجيمع  يف  املختلفمة  بأنواعمه  الفسماد  ممارسمة  أممام  وتعثمر  اسمتقرار 
احلكوميمة، وهمو أممر يسمتلزم تفعيمل روح املواطنمة بمن النماس للوقايمة منمه؛ ال هبمدف 
املحافظمة عمى الثمروة فقمط، وإنا حلفظ هيبمة الدولة والنظام السميايس المذي هو أقدس. 
بيمد أن مجيمع تلمك العبمارات النرجسمية يمكمن أن تذهمب ممع الريمح، إذا ما طبقنا شمعار 
الثمورة األمريكيمة القائمل » ال رضائمب ممن دون متثيمل برملماين « وتُعلمنما سياسمة الريمع 
أن العكمس صحيمًح أيضمًا أحيانمًا )39(. وهمو أمر يدل عمى أن يف الدولة الريعية مفسمدة، 
وأن فمرض الرضائمب إصمالح ممن خمالل حتويمل دور احلكوممة ممن موزعمة للريمع إىل 
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جابيمًة للرضائمب، وينبغمي املمي قدممًا يف همذا االجتماه إال أنمه سميلزم كثمر ممن الوقمت 
حتمى  » تسمبق سمالحف العدالمة أرانمب الفسماد » عمى حمد قمول القاضيمة السمابقة إيفا 
جمويل )40(، فثقافمة الريمع والثقافمة الفئويمة مصمدرا الفسماد إن مل نقل إهنا الفسماد نفسمه، 
باالقتصماد الريعمي يولمد الفسماد يف االقتصماد؛ واالتكال عمى الريع إلنتاج الثمروة يغيب 

املجهمود وحتممل املخاطمر، وممن ثمم تغيمب املسماءلة واملحاسمبة )41(. 

5- احلكم الر�سيد 
أن طمرح مصطلمح احلكم الرشميد يعنمي الطريقة التي تبمارش هبا السملطة إدارة موارد 
الدولمة االقتصاديمة واالجتاعيمة هبمدف حتقيمق التنميمة )42(، وهمذا يمدل بالتأكيمد عمى 
وجموب توفمر الثالثيمة الرتاتبيمة: السملطة )المرأس( التمي تسمتمدها احلكوممة ممن علمم 
السياسمة، واإلدارة )اليد( التي تسمتمدها احلكومة من علم اإلدارة، واملوارد االقتصادية 
واالجتاعيمة )األداة( التمي تسمتمدها احلكوممة من علمم االقتصاد، هبدف نمرش مفاهيم : 
الديمقراطيمة، وحقموق اإلنسمان، والتعدديمة السياسمية، والشمفافية وحماربة الفسماد، بيد 
إن فقمدان أي عنمر ممن عنمارص همذه الثالثيمة سميولد اختمالالً يف إدارة احلكم الرشميد، 

وممن ثمم سمتتفكك العالقمة الرتابطية بن المرأس واليمد واألداة.
وهلمذا يمكمن تشمخيص حالمة الدولمة العراقية من خمالل تطبيق إدارة احلكم الرشميد 
عليمه، فنجمد أن الدولمة العراقيمة قمد وقعمت يف رشك احللقمة املفرغمة؛ وذلمك النفصمام 
العالقمة الرتاتبيمة مما بن العنمارص الثالثة أعاله، فالسملطة منتخبة بشمكل ديمقراطي عى 
الرغمم ممن ما يشموهبا بعض املارسمات غر مناسمبة، بيمد أن اإلدارة التي متثل يد السملطة 
انتاهبما خلمل كبمر ممن خمالل املحاصصمة السياسمية واملذهبيمة، وممن ثمم فقمد أدارت 
السملطة املموارد االقتصاديمة يف العمراق بشمكل مبارش من دون اسمتخدام اليمد التي متثلها 
اإلدارة، وبالتمايل تفشمى الفسماد اإلداري واهلمدر املمايل واحتمل مراتمب متقدممة جمدًا يف 

نقماط ممدركات الفسماد بحسمب ممؤرش الشمفافية ملنظممة الشمفافية العاملية.  
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ثانيًا : السياسة االقتصادية يف عهد أمري املؤمنني

السياسمة بشمكل عمام همي فمن إدارة الواقمع، أي بمعنمى همي أداة حتقيمق األهمداف 
واملصالمح االقتصاديمة، وممن ثمم يمكمن تعريمف السياسمة االقتصاديمة عى أهنما جمموعة 
ممن اإلجمراءات والتدابمر التي تتخذهما اإلدارة احلكوميمة هبدف حتقيق املصلحمة العامة 
للدولمة ممن خمالل إدارة املموارد االقتصاديمة )43(. وقمد اسمتند أممر املؤمنمن يف سياسمته 
االقتصاديمة عمى إدارة املموارد االقتصاديمة البرشيمة منهما والطبيعيمة وفق العدالمة اإلهلية، 
وعندمما سمئل عليمه السمالم أهيما أفضمل العمدل أو اجلمود فقمال عليمه السمالم » العمدل 
يضمع األممور مواضعهما، واجلمود خيرجهما ممن جهتهما، والعمدل سمائس عمام، واجلمود 

عمارض خماص، فالعمدل ارشفهما وأفضلهما « )44(.

وبذلمك أسمس عليمه السمالم مبمدأ الشمفافية يف كل جتلياهتا يف إدارة احلكم من ُحسمن 
اختيار عاله ووالته إىل ابسمط اخلدمات ومنها احلفاظ عى البيئة الطبيعية )املاء، واهلواء، 
والنبمات، واحليموان(، ووفمق رؤية أسمالمية، ومذهمب اقتصادي أسمالمي، ومؤكدًا عى 
تعزيمز امللكيمة العاممة ألهنما حتقمق اإليمرادات العاممة، التمي ال يسمتفيد منهما اجليمل احلمايل 
فقمط، ولكمن األجيمال القادممة، فضماًل عمن ضمان اسمتثار املموارد بصمورة جيمدة )45(، 
لزيمادة اإلنتماج املحمي؛ وهو بذلك وضع األسمس املوضوعيمة لتحقيق التنمية املسمتدامة 
يف سياسمته االقتصاديمة مسمتفيدًا ممن األسمس الذاتيمة املسمتندة إىل قولمه )صمى اهلل عليمه 
وآلمه وسملم( » ال رضر وال رضار «، وممن ثمم وضمع عليمه السمالم سياسمة اقتصاديمة 
إسمالمية متكاملمة ال ينتاهبما الظلم واجلور ومسمتندة عمى عدالة توزيع الفمرص يف عموم 
املجتممع وهمو مما توصل إليه مؤخمرًا العامل االقتصمادي أدموند فيليبس كا أرشنا سمابقًا.
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املبحث الثالث
الدروس املستفادة لكتاب أمري املؤمنني 

لتحقيق التنمية املستدامة يف العراق

اأواًل : الدرو�ض التنموية
لقمد أكمد أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( بحسمب رؤيتمه عمى أن الوظيفمة الرئيسمة يف 
الدولمة آنمذاك سمواًء يف واليمة ممر أم غرهما ممن األمصمار، تتمثمل بشمقن مهما:  جبايمة 
اخلمراج، ومجمع الرضائمب ممن الصناع والرسموم ممن التجمارة، ولكن وفمق رشوط بعدم 
التحايمل والغمش واالحتمكار والتطفيمف بامليمزان، بمعنمى أن الوظيفمة الرئيسمة لعالمه 
الموالة بشمكل عمام تعتممد عمى جبايمة اإليمرادات الرضيبيمة لتمويمل بيمت مال املسملمن 
)خزينمة الدولمة(، وان حجمم التجارة اخلارجية ال تعمل وفق نظريمات التجارة اخلارجية 
املعممول هبما حاليمًا مثمل نظريمة امليمزة املطلقمة، ونظريمة امليمزة النسمبية، ونظريمة هكمرش- 
أولمن وغرهما، وإنما تعتممد عمى تبمادل السملع بنظمام املقايضمة يف كثمر ممن األحيمان، 

وممن ثمم فمأن التجمارة تعممل عمى سمد نواقمص السموق وليمس خللق السموق.

وإذا مما أسمقطنا الوظيفمة الرئيسمة يف الدولمة وفمق رؤيمة اإلممام عى الوظيفة الرئيسمة 
ممن  شمكل  بمأي  ردمهما  يمكمن  وال  جمدًا  كبمرة  بينهما  الفجموة  أن  يتبمن  العمراق،  يف 
األشمكال، فالوظيفمة الرئيسمة يف العمراق همي يف كيفيمة رصف النفقمات االسمتثارية بدالً 
ممن جبايمة الرضائمب، وتدممر الصناعمة الوطنية ممن خالل إغمراق األسمواق باملنتجات 
والسملع املسمتوردة، وبمدالً ممن أن تكمون التجمارة حمفمزة للنممو أصبحمت مثبطمة للنمو؛ 
وذلمك لتحمول االقتصماد العراقمي املتنوع إىل اقتصماد طفيي تنترش فيه حممالت بيع املفرد، 
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بحيمث أصبحمت همذه الظاهمرة منتمرشة يف املناطمق السمكنية واألزقمة، وممن ثمم أصبمح 
العمراق أكمر سموق اسمتهالكي بالعمامل بحسمب معيمار حجم السمكان.

ثانيًا : الدرو�ض االإ�سالحية
لقمد أخفقت معظم السياسمات االقتصاديمة التي اعتمدهتا احلكوممة العراقية املنتخبة 
يف معاجلمة املشمكالت التمي تعمرض هلما االقتصماد العراقمي، والسميا تلمك التمي تناولتها 

اإلصالحمات االقتصاديمة األخمرة. ولعل السمبب يف ذلمك يكمن يف:

1- عمدم توخمي احلمذر ممن املخاطمر النامجمة ممن عمدم توظيمف األدوات االقتصاديمة 
التحليليمة املتمثلمة بالسياسمات االقتصاديمة املالئممة، واقتصمار األممر يف ذلمك عمى 
اختيمار السياسمة التمي ختمدم طبقمة أو فئمة اجتاعيمة معينمة دون سمواها، وهمو أممر 

جعمل ممن السياسمة أداة لتحقيمق املصالمح الطبقيمة أو الفئويمة.

2 -كثمرة عمدد املستشمارين يف احلكوممة العراقيمة بعمد عمام 2003 للرؤسماء والنائبمن 
واملحافظمن هبمدف االرتقماء بالرأي السمديد والناجع، فمعظمهم يلجئمون إىل زيادة 
عمدد املستشمارين العتقادهمم بأن زيادة املستشمارين سميؤدي إىل الرأي السمديد، ومل 
يعلمموا بأنمه مما دام صاحمب القمرار غمر متخصمص بالشمأن المذي يريمد أن يقمرره 
فينبغمي عليهمم تقليمل آراء عمدد املستشمارين إىل حموايل ثالثمة فقمط الختيمار المرأي 
السمديد والناجع، وقد أشمار عليه السمالم إىل ذلك بقوله » إذا ازدحم اجلواب خفي 
الصمواب « )46(، أمما إذا كان صاحمب القمرار متخصصمَا بالشمأن المذي يتواله، فال 
مانمع ممن كثمرة املستشمارين لمه؛ وذلمك لقدرته عى اختيمار المرأي السمديد والناجع.  

3- أن اإلدارة العليما للمؤسسمة العاممة اختمارت إداريمن وفنيمن يسمعون يف الغالمب إىل 
حتقيمق مصلحمة اإلدارة )املديمر( أكثمر ممما حيققمون املصلحمة املؤسسمة العاممة. بمل 
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وكثمرًا مما جيتممع حمول همذه اإلدارة انتهازيمون جييمدون التملمق والنفماق أكثمر ممما 
حُيسمنون عملهمم، فضماًل عمن بعمض القيمادات البعثيمة.

4- البحمث عمن القمدوة يسمتلزم إجيماد قمادة ووزراء يتسممون بالمورع عمن حممارم اهلل 
والصمدق والشمجاعة واألمانمة واإليثمار والعلمم وغرها. وقد أشمار املهامتما غاندي     
يسمتطيع  » كيمف  الفسماد عندمما سمأل:  ممرة عمن  )Mahatma Gandhi( ذات 
راسممو السياسمات أن حيكمموا عى مزايما أي أجراء «، أجماب: » تذكروا وجه أفقر 
شمخص رأيتمموه واسمألوا أنفسمكم إذا كانمت اخلطموة التمي تفكمرون فيهما سمتعود 
بالنفمع عليمه « )47(، أي أن مكافحمة الفسماد تبمدأ بالنفمس اإلنسمانية أوالً وتنتهمي 
بعمموم املجتممع وذلمك لضمان تطبيمق مجيمع الترشيعمات والقوانمن النافمذة بعدالمة 

متييز. وبمدون 

5- أن تفميش ظاهمرة الفسماد يف العمراق همي مسمؤولية مشمرتكة تشمرتك فيهما احلكوممة 
واملجتممع يف آن واحمد. ولطاملما أنترش الفسماد يف أحدمها، ُفعل اآلخمر للتفاعل معه. 
بيمد أن العاممل األول يف تفميش الفسماد هو احلكوممة ألهنا صاحبة تقديمم اخلدمات، 

بينما املجتممع يمثل مسمتلم اخلدممات )48(.

6- عمدم االهتمام بمراكمز التفكر )مراكز البحموث األكاديمية وغمر األكاديمية( وعدم 
استشمارهتم، ينعكمس عمى تدهمور عمليمة صنمع القمرار ومراحلمه، وممن ثمم اختماذ 

الناجع. القمرار 

7- تفاقمم ظاهمرة البطالمة املقنعمة بعمد عام 2003 بشمكل كبرة؛ وذلك بسمبب فتح باب 
إعمادة التعيمن، وعمودة املفصولمن غمر السياسمين، فضاًل عمن فتح بماب التعيينات 

اجلمدد وبشمكل مفرط وممن دون ختطيط اسمرتاتيجي.
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8- إجمراء تغيمرات هيكليمة يف فلسمفة التعليمم العمايل ممن خمالل البحمث عمى العلماء 
والكفماءات، وقمد كان حمقمًا الصحفمي توماس فريدممان يف جريمدة النيوريوك تايمز 
األمريكيمة عندمما قمال إن النظمم يف المدول النفطيمة لمن تنقمب عمن العقمول املحليمة 
طاملما إنمه بإمكاهنما التنقيمب عمن النفمط واسمتخدام إيراداتمه لمرشاء الموالءات )49(.

ثالثًا : الدرو�ض املوؤ�س�ساتية
اإلداريمة  املهمام  وتسمنم  اإلدارة،  نحمو  املجتمعمات  نظمر  وجهمات  اختلفمت  لقمد 
والسميا املناصمب العليما منمذ تلمك العصور وحتى عرنما احلايل، فالبعمض عد املنصب 
غنيممة يسمتغله لتحقيق مصلحته الشمخصية، والبعمض اآلخر عده تكليفمَا وليس ترشيفًا 
هبمدف حتقيمق املصلحمة العاممة؛ وهمذا االختمالف ناتمج ممن ثقافمة املجتمعمات ووجهمة 

نظرهمم اجتماه أهيما أهمم، همل املصلحمة اخلاصمة أو املصلحمة العاممة؟

فممن وجهمة نظمر أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( أكمد لعاله أهنم جممرد خمدام للرعية، 
والواليمة ليسمت ترشيفمًا لمه، وإنما خدممة عامة يأخمذون عليهما أجمرًا، ويبتغمون الفضل 
مسمؤولية  أهنما  عمن  فضماًل   ،)50( عملهمم  أحسمنوا  إذا  وجمل(  )عمز  اهلل  ممن  والثمواب 
يمكمن أن يثماب وجيمزى عنهما أو يعاقمب عليهما، وقمد عمر اإلممام )عليمه السمالم( عمن 
ذلمك عندمما عرضمت عليمه اخلالفمة، فاملنطلقمات السياسمية ملفهموم اإلماممة ختتلمف عن 
املنطلقمات السياسمية ملفهموم اخلالفمة، وأن التطبيمق السميايس الواقعمي ملفهموم اإلماممة 
حتما سميصطدم بما آل إليمه املجتممع ممن تغيمرات وهمذا مما أشمار إليمه اإلممام )عليمه 
السمالم( بقولمه » دعموين والتمسموا غمري فإنما مسمتقبلون أممرًا لمه وجموه وألموان ال 
تقموم لمه القلموب وال تثبمت عليمه العقمول وإن اآلفماق قد اغاممت، واملحجة قمد تنكرت 
واعلمموا أين إن أجبتكمم ركبمت بكمم مما أعلمم ومل أصمغ إىل قمول قائل، وعتمب العاتب، 
وإن تركتمموين فأنما كأحدكمم، ولعمي أسممعكم وأطوعكمم ملمن وليتمموه أمركمم، وأنما 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 270

لكمم وزيمر خمر لكمم منمي أممرًا « )51(، ويسمتدل ممن ذلمك أن إدارة املناصمب العليا يف 
الدولمة تفمرض عليمك مهاممًا ال يمكن جتاوزها بمأي حال من األحوال ولو عى نفسمك، 

لتجنمب الوقموع يف املحمذور.

أمما وجهمة نظمر احلكوممة العراقية، فقد نظمرت إىل إدارة احلكم واملناصمب العليا عى 
أهنما اسمتحقاق انتخمايب، بدليمل أن بعض النواب قد تسمنموا مناصب وزاريمة يف أكثر من 
دورة انتخابيمة لموزارات خمتلفمة، وقمد انسمحب األممر إىل الوظائف احلكوميمة األخرى؛ 
بذريعمة املحاصصمة احلزبيمة، والطائفية املقيتة، واملحسموبية واملنسموبية، وقد أشمار تقرير 
الوكالمة األمريكيمة للتنميمة الدوليمة املتخصمص إىل أن احلكومة العراقية بعمد عام 2003 
مل تدعمم اجلهمود الراميمة ملمرشوع إصالح نظمام الوظائمف يف الدولة، وأن أحمد األهداف 
الرئيسمة للممرشوع كان حتويمل الوظائمف احلكوميمة إىل نظمام يعتممد الكفماءة واملهنيمة، 
فضماًل عمن صياغمة الئحمة قانمون عمري للوظائمف احلكوميمة كمي يقمدم إىل جملمس 

.)52( النواب 

وتأسيسمًا عمى ذلمك فقمد فقمدت السملطة احلكوميمة يف العراقية يدهما القويمة املتمثلة 
المذي حيافمظ عليهما ممن جهمة  بالشمكل  املموارد االقتصاديمة  السمديدة إلدارة  بماإلدارة 

وينميهما ممن جهمة أخمرى.    
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اخلامتة

أن االسمتنتاج الرئيمس المذي جمرى التوصمل إليمه همو تطابمق فرضيمة البحمث ممع 
الواقمع االقتصمادي يف العمراق، وهمو إن االبتعماد عمن تطبيمق االقتصماد اإلسمالمي يف 
االقتصماد العراقمي سميفاقم املشمكالت االقتصاديمة واإلدارية إىل درجمة الوقوع يف رشك 
دواممة احللقمة املفرغمة، ومما عهمد أممر املؤمنمن ملالمك األشمرت إال صمورة مبسمطة إلدارة 

احلكمم واالقتصماد اإلسمالمي.

وللتغلمب عمى املشمكالت االقتصاديمة واالجتاعيمة واإلداريمة والسياسمية البمد من 
الرجموع إىل حتليمل عهمد أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( ملالمك األشمرت ودراسمته دراسمة 
مسمتفيضة نابعمة ال لغايمة لمه، وإنما بعمده وسميلة ووثيقة دسمتورية واجبمة النفماذ لتحقيق 
التنميمة اإلهليمة املسمتندة إىل كتماب اهلل )عمز وجمل( وسمنة رسموله )صمى اهلل عليمه وآلمه 
وسملم( وعرتتمه الطاهمرة )عليهمم السمالم(. وأول مما نبتمدئ بمه ممن قممة اهلمرم وهمو 
وجموب انتخماب شمخصية قمادرة عمى فهمم واسمتنباط األحمكام االقتصاديمة واإلداريمة 
والسياسمية ممن خطمب وروايمات وعهمود أممر املؤمنمن )عليمه السمالم( لعالمه ووالته، 
جلعلمه قمدوة إلدارة حكمم العمراق، وفمق السمياقات القانونيمة النافمذة، وممن ثمم اختيمار 
وزراء وحمافظمن هلمم قمدرات إداريمة متميمزة، وليمس كما همو حمال اليموم وهمو اعتماد 
أشمخاص تعلمموا اإلدارة باملارسمة وهنما كممن اخلطر يف إدارة شمؤون العراق السياسمية 
واإلداريمة واالقتصاديمة، وبالتمايل انتمرشت ظاهرة الفسماد اإلداري، وظاهمر اهلدر املايل، 
وظاهمرة البطالمة، وظاهمرة فقدان اهلويمة الوطنية، وظاهمرة املحاصصة احلزبيمة، وظاهرة 
الطائفيمة املقيتمة، وظاهمرة املحسموبية واملنسموبية، وغرهما ممن الظواهمر الدخيلمة عمى 
املجتممع العراقمي؛ بحيمث أصبمح املجتممع كلمه يتمنمى الرجموع إىل أيمام زممان- فمرتة 
السمتينيات والسمبعينيات ممن القمرن املمايض، وُيعدهما أكثمر تطمورًا وازدهمارًا ممن أيمام 
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القمرن احلمادي والعرشيمن، عمدا بعمض الطبقمات أو الفئمات املسمتفيدة التمي ُتعمد همذه 
األيمام همي العمر الذهبمي هلما وبامتيماز، وتمرى ال رضورة إلجمراءات اإلصالحمات 
االقتصاديمة واالجتاعيمة والسياسمية واإلداريمة ال وفمق خطمب وروايمات وعهمود أممر 
املؤمنمن )عليمه السمالم( وال لغمره، وإنما يقتمر رأهيما يف إجمراء االنتخابمات الشمكلية 
املعتمادة، كأن املجتممع العراقي يعيش يف دولة العمدل لصاحب العر والزمان )عجل(.
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املقدمة 

آدابمه جانبمًا مهمًا ممن عظممة وعبقريمة  النظمام اإلداري يف اإلسمالم وسممو  يمثمل 
المرتاث اإلسمالمي احلضماري، الذي يتعمّن أن يكون حمّط األنظمار والتقدير. ففي مبادئ 
ومآثمر و آداب دولمة اإلسمالم أغنى الكنموز القانونية واإلدارية والفكريمة، و أرقى النظم 

السياسمية، وأروع األحمداث التارخييمة، وأسممى املواقف اإلنسمانية.

واجلاعمات،  األفمراد  ممع  التعاممل  يف  وأدبمه  اإلسمالم  لدولمة  اإلداري  فالنظمام 
واملؤسمس عمى مبمادئ الرشيعمة السممحاء، همو أكثمر مما نحتماج إليمه يف زماننما احلمارض، 
عمامل املمادة واالبتعماد عمن امُلُثل، والتخمي عن األخمالق والفضيلة، والتهّرب من إنسمانية 

اإلنسمان وممرر وجموده.

اإلسمالم ليمس دينمًا وعبمادات فحسمب، وإنما همو ايضًا نظمام شمامل وكاممل للحياة 
البرشيمة، وقمد اهتمم بنظمام الدولمة وعالقاهتما باألفمراد واجلاعمات وتنظيمم أمورهمم. 
والنظمام اإلداري يف اإلسمالم وآدابمه يف التعاممل، ومما يشممل ممن مبادئ وسملوكيات ال 

يقمل يف الّرقمي والتممدن عمن أحمدث النظمم احلديثمة للدولمة العريمة.

فنظمام الدولمة يف اإلسمالم وأدبياتمه نمموذج مثمايل حضماري ألرقمى النظم املنشمودة، 
وهمو يسمتحق االهتمام والدراسمة، ألنمه بحمق مفخرة ممن املفاخمر اجلديمرة بالتقدير.

وقمد قاممت النظمرة اإلسمالمية للدولمة وآداهبا عمى أسماس أن تكون الدولمة فاضلة، 
وتتفمق مبادؤهما ممع الضممر اإلنسماين يف أرقى طموحاته، بحيث يتسماوى ممع اآلخرين 

يف احلقموق والواجبمات، ويقموم جمتمعمه عى األخمالق والفضيلة. 
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لقد أخذ النظام اإلسمالمي بمبدأ خضوع احلكام لسميادة القانون، ووضع الضانات 
الكفيلمة بتحقيمق همذا الغمرض عمى أفضمل وجمه، بحيث تكمون سملطات احلاكمم مقيدة 
بأحمكام الرشيعمة، وُيراعى مبدأ الفصل بن السملطات الترشيعيمة والتنفيذية والقضائية،  
إذ إن اإلسمالم سمبق األنظممة احلديثمة، يف فصمل السملطات وتنظيمهما، وسنشمر إليهما 
خمالل البحمث، ممع بيمان األدلمة عمى ذلمك ممن وثيقمة اإلممام عمي )عليمه السمالم( إىل 
مالمك األشمرت.  وتقموم رقابمة قضائية عى ترفمات احلكام واملحكومن عى حد سمواء، 

فكانمت دولمة اإلسمالم بذلمك أول دولمة قانونية تسملك همذا الطريق.

واألدب اإلسمالمي للدولمة مل يكتمف باحمرتام احلقموق اإلنسمانية للمسملمن فقمط، 
بمل أفمرد معاملمة راقيمة لغمر املسملمن ممن أتبماع الديانات السماوية. 

تراثهما، ورقمي  الرشيعمة وخلودهما، وغنمى كنوزهما، وعظممة  وأممام قدسمية همذه 
أنظمتهما، ال يكمون بمقمدار الباحمث – وهمو يف رحماب همذا المرح احلضماري الكبر- 

إال أن يغمرف ممن كنموز الرشيعمة وكتبهما، همذه اجلواهمر الثمينمة، التمي تزيمن بحثمه.

وممن همذه الكنموز العظيممة )هنج البالغمة( لإلمام عي )عليه السمالم( المذي تضّمن 
شمتى العلموم واملعمارف، واألنظمة التي ُتسمّر حيماة البرشيمة، وتنّظم عملهما، والتي فيها 

تتحقمق السمعادة والرفاهية للمجتمع، يف حمال تطبيقها.

الدولمة عنمد اإلممام عمي )عليمه  التطبيقمي إلدارة  البحمث اجلانمب  تناولنما يف همذا 
السمالم(، بدراسمة حتليليمة لعهمد اإلممام إىل مالمك األشمرت، إذ إن همذا العهمد يمثمل ممن 

اإلداري. التنظيمم  يف  احلضاريمة  اإلسمالمية  الوثائمق  أروع 

وقمد تضممن البحمث متهيمد ومبحثمن، وخامتمة، بّينما يف التمهيمد، املحماور الرئيسمية 
يف همذا العهمد، موضحمن التقسميم الرئيمي للمجتممع يف اإلسمالم، متهيمدًا للدخمول يف 
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التقسميم الثانموي للمجتممع.

وتناولنما يف املبحمث االول، نظمام الطبقمات الوظيفيمة يف الدولمة وتوزيمع األدوار، 
مشمرين إىل عالقمة التفاعمل واالرتبماط الوثيمق بمن الطبقمات االجتاعيمة، موضحمن 
األدلمة عمى التالحمم والرتابمط بمن الطبقمات كافمة. أمما املبحمث الثماين فتنماول الوصف 
التفصيمي للطبقمات الوظيفية )اجلنمد، القضاة، العمّال، الوزراء، املستشمارين(، مفّصلن 

احلديمث عمن كل طبقمة عمى شمكل نقماط، توخيمًا للسمهولة، وطلبمًا للفائمدة.

وتموج البحمث باخلامتة، التمي تضمنت االسمتنتاجات التي توصل إليهما الباحثَن من 
خمالل الدراسمة آملمن أن يكمون هذا البحث، خطموة يف تقدم العلم، وخدمة اإلنسمانية.        

الباحثَن
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متهيد

ْشـَرَ ِف 
َ ْ
َارِِث اأَل

ْ
ُمْؤِمِنَي َمالِـَك ْبـَن اَل

ْ
ِمـُر اَل

َ
ٌّ أ َمـَر بِـِه َعبْـُد اهلَلَِّ َعِ

َ
﴿َهـَذا َمـا أ

ْهِلَها َو 
َ
ُه ِمـْرَ ِجبَايََة َخَراِجَهـا َو ِجَهاَد َعُدوَِّهـا َو ِاْسـِتْصاَلَح أ

َّ
ْـِه ِحـَي َوال

َ
َعْهـِدهِ إِل

 )1(﴾ باِلَِدَها  ِعَمـاَرَة 

ابتدأ اإلمام عي )عليه السالم( هذا العهد بتحديد السلطة التي أسندها ملالك األشرت 
أمر وقائد شجاع()2( وهي        – النّخعي - ت 37هم / 657م  احلارث  بن  مالك  )وهو 

أربعة أمور:

)وزارة  املعمارص  باملصطلمح  املاليمة،  الوظائمف  وهمي  األمموال(  )جبايمة   : األول  األمـر 
املاليمة(.

األمر الثاين: )جهاد العدو( وهي الشؤون احلربية، باملصطلح املعارص )وزارة الدفاع(.

األمـر الثالـث: )اسمتصالح أهلهما( وتشممل األممن والثقافمة والصحمة ووظائمف الدولة 
واخلدممات ومما إىل ذلمك ممن الشمؤون االجتاعية.

واإلسمكان  والتجمارة  والصناعمة  الزراعمة  وتعمم  البمالد(  )عمارة  الرابـع:  األمـر 
 .)3( ملواصمالت وا

هبمذه األممور األربعمة يتقوم صلمب العدل االجتاعي والرفاهية اإلنسمانية والسمعادة 
البرشيمة، وبقيمام احلاكمم هبما يكون قمد أدى دورا إسمالميًا رائمدًا يف بناء املجتممع الصالح 

الذي ينشمده األنبيماء ويدعو إليمه املصلحون)4(.

ونسمتوضح ممن همذا النمص دقمة التنظيمم االدراي  عنمد اإلممام عمي )عليمه السمالم( 
فهمي نظمرة شماملة لتنظيمم البمالد والعبماد، وبالتعبمر املعمارص )برناممج كاممل لتشمكيل 
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احلكومة(.كما انمه يف همذه الوثيقمة املهممة ينظم عالقة الرعيمة باحلاكم، فيبمن حق الطاعة 
عمى الرعيمة للحاكمم يف حمدود مصاحلهمم ومما يعمود عليهمم بالنفمع واخلمر ويبمّن ايضمًا 

حمق الرعيمة عمى احلاكمم أن يسمتجيب ملطالمب الرعيمة. يقمول اإلممام )عليمه السمالم( :

ْجَُعَها 
َ
َعـْدِل َو أ

ْ
َها ِف اَل َعمُّ

َ
َـقِّ َو أ

ْ
وَْسـُطَها ِف اَل

َ
َْك أ

َ
ُمـوِر إِل

ُ ْ
َحـبَّ اأَل

َ
َُكـْن أ ﴿ َو لْ

ـِة  َاصَّ
ْ
ـِة َو إِنَّ ُسـْخَط اَل َاصَّ

ْ
ـِة ُيِْحـُف بِـرَِض اَل َعامَّ

ْ
ـإِنَّ ُسـْخَط اَل

ِعيَّـِة فَ لِـرَِض اَلرَّ
ِة﴾)5(. َعامَّ

ْ
ُيْغتََفـُر َمـَع رَِضـا  اَل

يبمّن اإلممام يف همذا النمص أن عمى احلاكمم قبمل كل يشء أن يعممل ملصلحمة اجلميمع 
بمال اسمتثناء، فمأن تعمذر عليمه، أخذهمم باألهمم األعمم، وهمو مصلحمة األكثريمة، أمما إذا 
طلبمت األقليمة ممن احلاكمم أن يغمدق عليهما االمتيمازات التي متكنهما من رقماب األكثرية 
واسمتغالهلم فعليمه أن يرفمض وال يسمتجيب، ممن اجلهمة الدينيمة فواضمح احلمرام ألنمه 
ظلمم وجمور، أمما ممن الوجهمة السياسمية التنظيميمة، فأن سمخط العامة هيمزُّ كيمان الدولة 
باإلرضابمات واملظاهمرات، وربما بالثمورة املسملحة، أمما سمخط األقليمة فال يرتتمب عليه 
أي حممذور، وممن اجمل همذا فهو مغفور برضما العامة، وهذا ما أراده بقوله: )وأن سمخط 

اخلاصمة يغتفمر ممع رضما العامة(. 

يعّلمق ابمن أيب احلديمد يف رشحمه عمن همذا النص قائماًل : )ثم عّرفمه أن قانمون اإلمارة 
االجتهماد يف رضما العاممة فإنمه ال مبماالة بسمخط خاصمة األممر ممع رضما العاممة فأما إذا 

سمخطت العاممة مل ينفعمه رضا اخلاصمة( )6(. 

يف  النيابيمة  املجالمس  وضعتهما  التمي  الدسماتر  األوىل  املمادة  يف  عليهما  نصمت  وقمد 
المرشق والغمرب )7(. وهمي بالمذات عناهما اإلممام بقولمه همذا، ومعنماه إن احلاكمم وكيل 
عمن اجلاعمة لتأممن غاياهتما وأهدافهما، وممثمل للسملطة ال مالك هلما، وانه يبقمى يف احلكم 
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مما كان أمينمًا و خملصمًا.

وهمذه همي احلكوممة التمي تنشمدها مجيع الشمعوب ويؤمن هبما كل فيلسموف و مرّشع 
هيمدف إىل اخلمر والصالمح العمام، ويتغنى هبما األدباء والشمعراء األحرار.

لقمد اعتنمى اإلممام )عليمه السمالم( يف ممدة حكمه، بحايمة مبمدأ الكرامة، ونّبمه عاله 
عمى رعايمة همذه املسمألة، ففمي عهمده إىل مالمك األشمرت يقمول: )و أشمعر قلبمك الّرمحمة 
للّرعّيمة و املحّبمة هلمم و الّلطمف هبم. و ال تكونّن عليهم سمبعا ضاريا تغتنمم أكلهم، فإهّنم 
صنفمان إّمما أخ لمك يف الّديمن و إّمما نظمر لمك يف اخللمق، يفمرط منهمم الّزلمل، و تعمرض 
هلمم العلمل،و يؤتمى عمى أيدهيمم يف العمد و اخلطمأ فأعطهم ممن عفوك و صفحمك( )8( . 

همذا المكالم، وان كان يف ظاهمره دسمتورًا أخالقيمًا، لكنمه يمكمن أن يؤّسمس ملبماين 
التعاممل بمن احلكوممة والشمعب )9(   

واإلسالم يعرتف بوجود طبقتن رئيسيتن يف املجتمع :

1- طبقة احلكام.                     2- طبقة الرعية.

وبمن هاتمن الطبقتمن انسمجام رائمع ووفماق تمام، فنمرى الطبقمة احلاكممة تنظمر إىل 
الرعيمة نظمرة ملؤهما احلمب و اإلشمفاق، وتضمع نصمب عينهما هدفمًا واحدًا، وهمو حتقيق 
السمعادة هلمذه الطبقمة، بمل أن همذا همو الداعمي هلما لتمويل منصمب احلكمم، وليمس تبغمي 
وراء ذلمك حتقيمق إي مكسمب شمخي أو مصلحمة ذاتيمة )10(. ووجمود هاتمن الطبقتن 
أممر رضوري يف املجتممع، وكل طبقمة تشمتمل عمى تقسمم آخمر )ثانموي(، فطبقمة احلكام 
تتألمف ممن )اخلليفة العام( ويكمون يف املركز الرئيس للدولة اإلسمالمية، و)الوالة( وهم 
اليمد اليمنمى للخليفمة يسمتعن هبمم عمى تسمير أممور البمالد اإلسمالمية، فيعّن واليمًا عى 
كل ممر ليكمون بمثابمة اإلمام فيمه، وهو حيكم باسمم اخلليفة.ومن هؤالء مالك األشمرت 
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المذي واله اإلممام )عليمه السمالم( ممر. أمما الطبقمة الرئيسمة الثانيمة )طبقمة الرعيمة( 
حتتموي عمى سمبع طبقمات نتناوهلما تفصيليما يف همذا البحث.
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املبحث االول
نظام الطبقات الوظيفية يف الدولة وتوزيع األدوار

 من وصية اإلمام عي )عليه السالم( إىل مالك االشرت: 

)و أعلمم أّن الّرعّيمة طبقمات ال يصلمح بعضهما إالّ ببعمض، و ال غنمى ببعضهما عمن 
بعمض. فمنهما جنمود اهللّ. و منهما كّتماب العاّممة و اخلاّصمة. و منهما قضماة العمدل. و منهما 
عمّال اإلنصماف و الّرفمق. و منهما أهمل اجلزية و اخلراج ممن أهل الّذّمة و مسملمة النّاس. 
و منهما الّتّجمار و أهمل الّصناعمات. و منهما الّطبقمة الّسمفى ممن ذوي احلاجمة و املسمكنة 
و كاّل قمد سمّمى اهللّ سمهمه( )11( عهمد اإلممام إىل مالمك األشمرت همو املوضمع الوحيمد يف 
هنمج البالغة،المذي يتعمرض فيمه اإلممام للتقسميم الطبقمي للرعية،فهمو يقسممها إىل سمبع 

هي: طبقمات 

الطبقة األوىل: اجلند.
الطبقة الثانية: كتاب العامة واخلاصة. 

الطبقة الثالثة: القضاة.
الطبقة الرابعة: عال اإلنصاف والرفق، وهم موظفو الدولة.

الطبقة اخلامسة: أهل اجلزية واخلراج.
أهل اخلراج :هم الذين يدفعون الرضيبة، عى األرض، وهم من املسلمن.

أهمل اجلزيمة :همم ممن غمر املسملمن الذيمن يقبلمون بمرشوط املسملمن و عهودهمم 
ويدفعمون اجلزيمة..
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الطبقة السادسة: التجار وأهل الصناعات.

الطبقة السابعة: الطبقة السفلة من ذوي احلاجات واملسكن.

بمدون  يصلمح  فمال  أممر رضوري وهمام  الطبقمات،  همذه  ممن  املجتممع  تشمكيل  إن 
ذلمك، فمكل طبقمة رضوريمة للمجتممع وحتتماج ممن اجمل بقاءهما إىل بقيمة الطبقمات، إذ 
انمه عليمه السمالم بعمد أن يقسمم الطبقمات االجتاعيمة يبمّن التفاعمل واالرتبماط الوثيمق 
بمن الطبقمات واحلاجمة إليهما، فأنمه حيرهما ضمن مخمس طبقمات، حيث يمدرج القضاة 
والعمال والكّتماب يف طبقمة واحمدة، ويمكمن تسمميتها بطبقمة )اإلداريمن(. وفيما يمي 

احلديمث عمن احتياجمات املجتممع إىل كل طبقمة.

اأواًل: طبقة اجلند:
يقمول عليمه السمالم يف بيمان احلاجمة إىل همذه الطبقمة » فاجلنمود بمإذن اهللّ حصمون 
الّرعّيمة، و زيمن الموالة، و عمّز الّديمن،و ُسمبل األمن، و ليس تقموم الّرعّيمة إالّ هبم.« )12( 

نسمتوضح ممن كالممه عليمه السمالم أن كيمان املجتممع سموف هيتمز و ينهمار بمدون 
اجلنمود، و ذلمك للمهماّم الكثمرة و اخلطمرة التمي تعتممد عليهمم. فهمم: 

1- احلصن املنيع يف وجه األعداء فيحرسون احلدود و حيمون الثغور.
2- إن احلاكم يستمد قّوته و هيبته و طاعة الرعية له من اجلند.

3- إن الديمن اإلسمالمي يشمّكل جمموعمة ممن األنظممة و التعاليمم التي تضمن لإلنسمان 
السمعادة و االسمتقرار، بمرشط أن يلتمزم بمه النماس، و طبقة اجلند تشمّكل القمّوة التي 

تلمزم النماس بإتبماع تلمك األنظممة و التعاليمم و احرتامهما، و همذا هو عمّز الدين.
4- اجلنمد حيفمظ األممن داخمل البمالد، فيمنمع القوي من اإلعتمداء عى الضعيمف و يردع 
املجرممن عمن العبث بحياة اآلخرين و ممتلكاهتم. فاجلنمود، حصون الرعية يمنعون 
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التعمّدي، فيأممن كّل فمرد حلايتهمم، و همم عّز الديمن حيث يقمعون املنحمرف األثيم 
و اخلارج عمن القانون.

إن االنحرافمات متموت بوجودهمم ألّن بقّوهتمم يصمّدون املتطماول عمى الرشيعمة و 
املنتهمك هلمذا الديمن، و ال تسمعد الّرعيمة و ال تقموم إالّ بوجودهمم، و كيمف تسمعد الرعية 
إذا كانمت مهمّددة يف مصاحلهما و منافعهما، و همل يعطمي األممان و الدعمة إالّ القمّوة التمي 

يشمّكلها اجلنمد و حزممه املتمن. )13( 

ثانيًا : طبقة اأهل اخلراج
أهمل اخلمراج همم الفالحون الذيمن يدفعون الرضائب عمن األرض و يف بيان أمهّيتهم 
للمجتممع يقمول عليمه السمالم:» ثمّم ال قموام للجنمود إال بما خيمرج اهللّ هلمم ممن اخلمراج 
اّلمذي يقموون بمه يف جهماد عدّوهمم،و يعتممدون عليمه فيما يصلحهمم، و يكون ممن وراء 

حاجتهمم.«. )14( 

ال حيماة للدولمة، ال للجنمود فقمط، أو أليمة هيئمة أو فمرد إال بالنفقمة الكافيمة لسمّد 
أّنمه ال ممورد للدولمة إال فمرض الرضائمب و جبايتهما. )15(  احلاجمات، و ممن البداهمة 

فاخلمراج املمورد األهمم المذي تعتممد عليمه الدولمة يف سمّد احتياجاهتما املاديمة، و أوىل 
تلمك االحتياجمات و أمّههما همي احلفماظ عمى اجلنمد، بمأن يدفمع هلمم مما يقموم بحاهلمم و 
يصلمح شمأهنم. إذن فطبقمة أهمل اخلراج تعتمر رضورية بالنسمبة لطبقة اجلنمد، وحيث أّن 
طبقمة اجلنمد رضوريمة لطبقمات املجتممع كّلها كا سمبق فهمذا يعنمي أّن طبقة أهمل اخلراج 

رضوريمة للمجتممع بأرسه.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 298

ثالثًا: طبقة االإداريني:
اإلداريمون همم الكّتماب و القضماة و املوّظفمون حيمث مجعهمم اإلمام يف طبقمة واحدة 
حينما تكلمم عمن احلاجمة إىل الطبقمات االجتاعيمة. يقمول اإلممام عليمه السمالم يف بيمان 
أمهيمة همذه الطبقمة » ثمّم ال قموام هلذيمن الّصنفمن إال بالّصنمف الّثالمث ممن القضماة و 
العمّال و الكّتماب ملما حيكممون ممن املعاقمد، و جيمعمون ممن املنافمع، و يؤمتنمون عليمه ممن 

خمواّص األممور و عواّمهما«. )16( 

القضماة معرفمون و همم الذيمن حيكممون بمن النماس يف النزاعمات و االختالفمات يف 
احلقموق. أمما الكّتماب فهمم عمى صنفن:

1- كتاب العامة : وهم الذين حيررون الشؤون العامة كالرضائب وغرها. 
2- كتاب اخلاصة : وهم الذين حيررون للوايل، والقايض، وأمر اجليش، ومن إليهم.

و العمّال همم املوظفمون الذيمن يعّينهمم الموايل من أجل تسمير أممور البمالد. و هؤالء 
الثالثمة يشمّكلون اهليئمة اإلدارية الرضوريمة للمجتمع.

رابعًا: التّجار و ال�سّناع :
 أمما التّجمار و الصنّماع فيقمول عليمه السمالم فيهمم يف معمرض بيمان احتيماج طبقمات 

املجتممع هلمم:

ممن  عليمه  فيما جيتمعمون  الّصناعمات  و ذوي  بالّتّجمار  إالّ  قموام هلمم مجيعما  و ال   «
مرافقهمم، و يقيمونمه ممن أسمواقهم، و يكفوهنمم ممن الرّتّفمق بأيدهيمم مما ال يبلغمه رفمق 

 )17( غرهمم.«. 

فالّتاجمر و الصانمع يتموىّل كّل واحمد منهما مهّممة تعتمر متّممة لآلخمر، فالّتاجمر يوّفر 
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للصانمع املمواّد التمي حيتاجهما يف عملمه، و الصانمع يأخمذ همذه املمواد فيصنعهما و يعيدهما 
للتاجمر كمي يتموىّل توزيعهما. و بذلمك تتأّممن متطّلبمات بقّيمة الطبقمات التمي حتتاجهما من 

أجمل معيشمتها، و تتمّكمن ممن أن تنمرف إىل أعاهلما.

خام�سًا: الطبقة ال�سفلى: 
و يقول عليه السالم يف هذه الطبقة :

 » ثمّم الّطبقمة الّسمفى من أهل احلاجة و املسمكنة اّلذين حيّق رفدهمم و معونتهم. و يف 
اهللّ لمكّل سمعة، و لمكّل عمى الموايل حّق بقمدر ما يصلحمه، و ليس خيرج الموايل من حقيقة 
مما ألزممه اهللّ ممن ذلمك إالّ باالهتام و االسمتعانة باهللّ، و توطن نفسمه عى لمزوم احلّق، و 

الّصمر عليمه فيا خّف عليمه أو ثقل.«. )18( 

الطبقمة السمفى، همم أولئمك الذيمن ال يسمتطيعون العممل للقيمام بسمّد احتياجاهتمم، 
لكمر أو عّلمة، أو إهّنمم يسمتطيعون العممل و لكمن مما ينتجونمه ال يكفيهمم. فهمؤالء جيمب 
عمى سمائر الطبقمات األخمرى املتمّكنمة أن متمّد هلم يمد العون، عمى أهّنم مسمؤولية احلاكم 

بشمكل خماّص. فعليمه بنفسمه أن يبحمث عنهمم و حيمدد حاجاهتمم ثمم يقمّدم هلمم العون. 

و بعمد إن بمّن عليمه السمالم طبيعمة احتياجمات طبقمات املجتمع إىل بعضهما البعض، 
انتقمل إىل تفصيمل أحموال كّل طبقمة عمى حده، و اهلمدف من ذلك هو التوصمل إىل طبيعة 
العالقمات التمي يفمرتض أن تنشمأ بينهما و بمن احلاكمم، و أحيانمًا ممن أجمل الداللمة عمى 
كيفيمة إنشماء تلمك الطبقمات ممن أساسمها كما يف اجلنمد و القضماة، و يف املبحمث الثماين 
سمنتحّدث عمن كّل طبقمة ممن همذه الطبقمات و ذلمك بما حتمّدث به اإلممام عليه السمالم.   
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املبحث الثانی
الوصف التفصيلي للطبقات الوظيفية

الطبقة األوىل: اجلند

احلديث عن اجلند يف عهد مالك األشرت يتناول النقاط اخلمس التالية:

أوالً: املواصفات التي جيب حتققها يف قادة اجلند.

ثانيًا: يف كيفية إختيار القادة.

ثالثًا: يف طريقة تعامل احلاكم معهم.

رابعًا: يف رضورة التقريب بن القائد و جنوده.

و فيما يمي نتنماول بالبحمث كّل واحدة من همذه النقاط عى حدة، و ذلك با نسمتفيده 
ممن كلات اإلممام عي )عليه السمالم( يف هنجه العظيم.

اأواًل: ال�سروط و املوا�سفات التي يجب اأن يت�سف بها قادة اجلند.
يقمول اإلممام )عليمه السمالم(:» فموّل من جنمودك أنصحهم يف نفسمك هللّ و لرسموله 
و إلماممك، و أنقاهمم جيبما، و أفضلهمم حلما ممّمن يبطمى ء عمن الغضمب، و يسمرتيح إىل 

العذر،

بمه  يقعمد  ال  و  العنمف  يثمره  ال  ممّمن  و  األقويماء.  عمى  ينبمو  و  بالّضعفماء  يمرأف  و 
 )19 الّضعمف.«.)
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بمعنمى أن يكمون ناصمح ألّمتمه و مهّمته، و املخلص لدينه و ضممره، و احلليم  الذي 
يملمك نفسمه، و يكظمم غيظمُه، و يقبمل العمذر، و يرحمم الضعيمف، و يشمتد عمى القموي 
كمي ال يطممع يف جموره و حتيمزه، )و ممن ال يثرُه العنف( أي يصر عى الكلمة القاسمية و 
احلركمة النابيمة، و يتمّهمل حتمى يتدبمر العواقب، فيعممل بموجبها، شمأن العاقل احلكيم. 

)و ال يقعمد بمه الضعمف( إذا سمكت ال يسمكت عمن عجمز بمل حلكممة و روّيمة، و 
بكلممة ثانيمة، يلمن ممن غمر ضعمف، و يقموى ممن غمر عنمف. )20( 

فالضمان األكيمد لعمدم طغيان قمادة اجليمش، و انحرافهم هو يف كوهنمم واجدين هلذه 
الصفمات التمي يذكرهما اإلممام )عليمه السمالم( فمإن قيمادة اجليمش عمبء ثقيمل و خطمر 
للغايمة، ألن مصمر األممة بكياهنما، و مجيع مقدراهتا منموط باجليش و قائمده، و بالتايل فإن 
أعظمم القمادة عمى اإلطمالق هو الذي يعمرف متى حيجم و متمى ُيقدم، و ال يثمر حربًا إالّ 
لمرضورة قاهمرة، و ال يسمتعمل العنمف إالّ مرغمًا، للقضماء عمى اجلريممة، ألن احلمرب و 

القسموة رشٌّ بطبيعتهما متاممًا كالكمّي بالنمار، و هو أخمر الدواء. 

)همذه املزايما وحدهما همي التمي تتمكمن ممن بعمث روح االعتماد واملطالبمة هبما. وال 
يمكمن التفكمر بقائمد عمام أو قائمد يف سماحة القتمال جتمرد عمن همذه الصفمات( )21(  
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ثانيًا: كيفية اختيار قادة اجلند:
َ املواطن  بعمد أن أوضمح عليه السمالم الصفمات التي جيب توّفرهما يف قادة اجلند، َبمنَّ
التمي يتوافمر فيهما املتصفمون بالصفمات التي اشمرتطها و ذلك ليسمهل اإلختيمار و التعين 
البيوتمات  أهمل  و  بمذوي األحسماب  ألصمق  ثمّم   « السمالم:  فقمال عليمه  احلاكمم،  عمى 
الّصاحلمة و الّسموابق احلسمنة. ثمّم أهمل النّجمدة و الّشمجاعة و الّسمخاء و الّسماحة، فإهّنم 

مجماع ممن الكمرم، و شمعب ممن العمرف.« )22(.

ففمي جمتممع اإلممام كانمت البيوتمات الصاحلمة هتتمّم برتبيمة أبنائها عى مما درجت هي 
عليمه، ممن اجلمود و الشمجاعة و الكمرم، فرشمد اإلممام عليمه السمالم إىل أفضليمة اختيمار 
قمادة اجلنمد ممن همذه البيوتمات ذات احلسمب و النسمب إذ غالبمًا مما تتواجمد الصفمات 
املطلوبمة للقائمد يف همذه البيوتمات، و االّ فمجمّرد النسمب دون التحمّي هبمذه الصفمات ال 

جيمدي شميئًا و ال يمنمح أّيمة ميمزة.

ذكمر األسمتاذ عبمد الوّهماب يف مقمال بعنموان »اآلراء االجتاعيمة يف هنمج البالغمة« 
و نقمل الكاتمب قمول اإلممام : » ثمم ألصمق بمذوي األحسماب و أهمل البيوتمات « و عّلق 
عليمه قائمال: » إن نغممة البيوتمات و األحسماب قد تبدو شماذة، و لكن ينبغمي أن ال نرتاع 
هلما و لنكممل اسمتاعنا بأنشمودة اإلممام احلبيبمة، فمإن وصيتمه بمذوي األحسماب ال تنمايف 
الديمقراطيمة فهمو مل يمدُع إىل متييزهمم، و اّنا دعما إىل االنتفاع با عندهم، و كثرًا ما يّتسمق 
نبمل األخمالق ممع نبمل المدم، ثم أّن اإلممام أتبع قولمه ذلك بقوله: و السموابق احلسمنة ثم 
أهمل النجمدة و السماحة. و همؤالء يكونمون من هذه الطبقة كممما يكونون ممن تلك دون 
متييمز «. )23(  و عليمه يكمون ذكمر البيوتمات و األحسماب وسميلة، و العمدل همو اهلدف و 

الغاية.
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ثالثًا: طريقة تعامل احلاكم مع القادة:
إن اجلنمد خطمر و رضورة يف آن واحمد، همم خطمر.»ألن الطبقمة التمي ينتممون إليهما 
همي أقموى طبقمات األممة كّلها، فاجليمش طوع أمرهم، و السمالح حتت أيدهيمم، و ال قّوة 
متنعهمم ممن الثمورة، إذا مما أرادوا... و همم رضورة ألّن وجودهمم حيفظ األممن و يصون 

الدولمة، و يمردع السمفيه، و يمرضب عى يد املعتمدي«. )24( 

فمرض  و  اختيارهمم،  كيفيمة  يف  تشمّدد  بمأن  اخلطمر  همذا  ممن  اإلممام  حتمّرز  قمد  و 
مواصفمات معّينمة جيمب أن تكمون متوّفمرة فيهمم. و لكمن همذا وحمدُه ليمس كافيمًا لضان 
عمدم اإلنحمراف و العصيمان، فمإن همؤالء هلم مطالمب و احتياجات كسمائر النماس، فإذا 
مل يسمتطيعوا احلصمول عمى متطّلباهتم بالطمرق املرشوعة، فرّبا اضطمّروا للجوء إىل طرق 
أخمرى، ال تأخمذ بعمن االعتبمار مصالمح املجتممع و النماس. و ممن هنما يمرى اإلممام بأّن 
ف عمن كثب عى طبيعة  عمى احلاكمم أن يواصمل تفّقمدُه ألحوال القادة، ممن أجل أن يتعرَّ
احتياجاهتمم و يقموم بتلبيتهما، و هبمذا يقمول عليمه السمالم:» ثمّم تفّقمد ممن أمورهمم مما 
يتفّقمده الوالمدان ممن ولدمهما، و ال يتفاقمّن )25(  يف نفسمك يش ء قّويتهم بمه. و ال حتقرّن 
لطفما تعاهدهتمم بمه و إن قمّل فإّنمه داعيمة هلمم إىل بمذل النّصيحمة لمك و حسمن الّظمّن بك. 
و ال تمدع تفّقمد لطيمف أمورهمم اّتمكاال عمى جسميمها فمإّن لليسمر ممن لطفمك موضعما 

ينتفعمون بمه. و للجسميم موقعما ال يسمتغنون عنمه.« )26(.

عمى احلاكمم أن يضمع نفسمُه منزلمة الوالمد بالنسمبة لقمادة اجلنمد، و انطالقمًا ممن ذلمك 
عليمه أن يعممل عمى تقويتهمم بشمّتى الطمرق املمكنمة، دون أن جيعمل للخموف موضعمًا يف 
نفسمه ممن أن يصبمح بعمض همؤالء القمادة ممن القموة بحيمث ينافسمونه عمى منصبمه، فهو 
كالوالمد هلمم، و كما أّن الوالمد يعمل جاهدًا ممن أجل أوالده و تأمن مسمتقبل مرشق هلم 
دون أن يقلمق ممن أن يصبحموا ذات يموم يف مركمز أفضمل ممن مركمزه، فكذلمك جيمب أن 
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يكمون احلاكمم ممع قمادة جنمده، عليمه أن يفتخر هبمم إذا ما أصبحموا أقوياء منيعمن، ال أن 
يعظمم عليمه همذا األممر و يقلقُه.    

ثمّم ينّبمه اإلممام إىل أممٍر هماٍم جيمب عمى احلاكمم مالحظتمه، و همو أن عليمه أن يبمذل 
أقمى جهمده ممن أجمل كسمب ثقة قمادة جنده و حسمن ظنّهمم، ألّنه لو تمّم لُه ذلمك فإهّنم 
بعمد همذا ال يّدخمرون جهمدًا يف سمبيله و يكونمون لمُه نعمم الناصمح الغيمور. و أمما كيمف 
يكسمب احلاكمم ثقمة همؤالء القمادة؟ فهمو أن يقمف عنمد كّل مما يعاهدهمم بمه و ال يعمدوُه 
أبمدًا حتمى لمو كان أممرًا ليمس بشمديد األمهيمة، فهمم عندمما يالحظمون اهتاممُه ممن أجمل 
الوفماء بأقمل األممور فإهنمم حينئمذ تمزداد ثقتهم به و يمزداد تسمليمهم و نصحهم لمه )27(.

و ممن فوائمد تفّقمد احلاكمم لقمادة جنده همو أنه يسمتطيع التعمّرف عن كثمب عى ذوي 
البالء احلسمن فيشمّجعهم عى ذلك ليكونوا قدوة لغرهم، يقول اإلمام )عليه السمالم(:

» فافسمخ يف آماهلمم، و واصمل يف حسمن الّثنماء عليهمم، و تعديمد مما أبمى ذوو البمالء 
منهمم. فمإّن كثرة الّذكر حلسمن أفعاهلم هتّز الّشمجاع و حتمّرض النّاكل إن شماء اهللّ.«. )28( 

»تمدّل عمى ممدى خرتمه بالنفمس البرشيمة و كيفيمة  همذه الفقمرة ممن كالم اإلممام 
بالكلممة احلسمنة«. )29(  أّنمه هيتمّم كثمرًا  البمرش، فنمرى  أنمواع  التعاممل ممع خمتلمف 

إذ إّن اإلممام يمويص احلاكمم بمأن ينظمر يف أفعمال قادة جنده فمإذا ما وجد ممن أحدهم 
بمالءًا حسمنًا، فعليمه أن ال يبخمل عليمه بحسمن الثنماء و اإلطمراء فمإن ذلمك يفتمح بماب 
املنافسمة عمى مراعيمه حيمث يمرى بقيمة القمادة أن العممل احلسمن معمرتف بمه ممن قبمل 
احلاكمم و ُيقاَبمل بالثنماء و الشمكر، و همذا مما يدفعهمم إىل املزيمد من النشماط و اإلخالص 

يف العممل.
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كا أن حسمن الثناء عى ذوي البالء احلسمن يدفع الناكل إىل أن يعيد النظر يف موقفه، 
حيمث يمرى أّن نتيجمة نكولمه ال تنقلمب إالّ عليمه، فيحماول حينئمٍذ تصحيمح سملوكه. و 
همذا بخمالف مما لمو إهنمال احلاكمم عى النماكل باللمؤم و التقريمع، فمإّن ذلك يعطمي نتائج 

عكسمية متاممًا، إذ يشمعر النماكل حينئمذ باحلقمد و الضغينمة فيزيد يف نكولمه و جحوده.

رابعًا: �سرورة التقريب بني القائد و جنوده
إن االنسمجام و التفاهمم بمن القائمد و جنموده يعطمي ثمرات عمليمة، ظاهرة، فعطف 
القائمد عمى اجلنمدي يعطمي هذا األخر شمعورًا باملحبمة و وجوب التفاين يف سمبيل قائده، 
كما يشمعر بمأن االنتصمار عمى العدو همو إنتصار لمُه بالمذات، يقطمف ثمراتُه بنفسمه ال أّنه 

د أداة يف يمد القائمد يوّجهه كيف يشماء. جممرَّ

و لإلممام عمي عليمه السمالم طريقة لبقمة و فريدة من نوعها، من أجمل حتقيق التقارب 
و االنسمجام بمن القائمد و جنموده، و همو يوّضحها يف عهده لألشمرت بقولمه:» و ليكن آثر 
رؤوس جنمدك عنمدك ممن واسماهم يف معونتمه، و أفضمل عليهمم ممن جدته با يسمعهم و 
يسمع وراءهمم ممن خلموف أهلهم حّتى يكمون مّههم مّها واحمدا يف جهاد العمدّو.«. )30( 

ب إليمه أولئمك القمادة الذيمن يسمرون باحلسمنى يف  فاإلممام يمويص احلاكمم بمأن يقمرِّ
جنودهمم، و همذا يعنمي إعطماء ميمزة هلمم عمى غرهم، ممما يفتمح باب املنافسمة بمن القادة 

مجيعمًا ليحظموا بمنزلمة القمرب ممن احلاكم.

»كما أّن املحّبمة و العطمف و اخللمق احلسمن رشوط الزممة يف حصمول همذا الشمعور 
عنمد اجلنمود فمإّن تأممن الناحيمة االقتصاديمة رشط الزم أيضمًا«. )31( 

و قمد أدرك اإلممام عليمه السمالم أمهيمة التقمارب و اإلنسمجام بمن القمادة و اجلنمود، 
فعمى القائمد أن يتحمّى باألخالق احلسمنة و يسمر هبا بن جنوده، فيعطف عليهم و يشمفق 
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عمى مما يصيبهمم، ثمم عليمه أن يمويل اهتامُه عائلمة اجلندي فمرتة غيابمه فيقموم باحتياجاهتا 
ه و قمد اطمأّن عمى عائلتمه التي خّلفهما وراءه. حّتمى ينمرف اجلنمدّي إىل جهماد عمدوِّ

الطبقة الثانية: القضاة

إن منصمب القضماء ممن املناصمب احلّساسمة و شمديدة األمهيمة يف الدولمة، و ممرّد 
ذلمك إىل املهمام اخلطمرة املوكولمة ملمن يتموىّل همذا املنصمب، أي القمايض، فهمو يفصمل 
بمن املتخاصممن، فيحكمم باألمموال و املمتلمكات لشمخص و ينزعهما عمن آخمر، إذ إّن 
مهّمتهمم تطبيمق القانمون يف املجتممع )32(.و حديمث اإلممام يف هنمج البالغمة عمن طبقمة 

القضماة ينحمر فيما يمي: 

أوالً: اختيار القضاة و مواصفاهتم.
ثانيًا: حقوق القضاة عى احلاكم.

ثالثًا: استقالل القضاء.
رابعًا: وجوب مراقبة القضاة.

اأواًل: اختيار الق�ساة و موا�سفاتهم:
قمال  عليمه السمالم» ثمّم اخمرت للحكمم بمن النّماس أفضمل رعّيتمك يف نفسمك ممّمن ال 
تضيمق بمه األممور، و ال متحكمه )33(  اخلصموم، و ال يتمادى يف الّزّلمة، و الحيمر )34(  من 
الفمي ء إىل احلمّق إذا عرفمه، و ال تمرشف نفسمه عمى طممع، و ال يكتفمي بأدنمى فهمم دون 
أقصماه، و أوقفهمم يف الّشمبهات، و آخذهمم باحلجج، و أقّلهم تّرمما بمراجعة اخلصم، و 
أصرهمم عمى تكّشمف األممور، و أرصمهمم عند اّتضماح احلكم. ممّمن ال يزدهيمه إطراء و 

ال يسمتميله إغمراء. و أولئمك قليمل.« )35(.
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نسمتوضح ممن همذا النص أن اإلمام عليه السمالم أشمار إىل أن القمايض خيتار بالتعين 
ال باإلنتخابمات، حيمث قمال عليمه السمالم )ثمم أخمرت للحكمم(، و عى همذا املبمدأ معظم 

الدول.

»و ال يتنمايف التعيمن مع اسمتقالل القضاة عن احلاكم المذي خيتارهم، حيث ينرف 

كّل فريمق بعمد التعين إىل مهّمته و اختصاصه«. )36(  

كما أّنمه عليه السمالم يشمر إىل مواصفمات مهّمة ينبغمي أن تكون يف القمايض و يمكن 
لنما أن نتناوهلما عى شمكل نقاط هي:

1- أن يكون القايض )ممّن ال تضيق به األمور( أي جيب أن يكون عاملًا جمتهدًا يسمتخرج 
األحمكام من مصادرها، و يطّبقها عى مواردها.

2- )ال متحكمه اخلصموم(. و يف تفسمره أقوال أرجحها أن يكون القايض واسمع الصدر، 
يتحّممل مما جيمري و حيمدث عمادة بمن اخلصموم ممن املهاتمرات، رشيطمة أن ال متمس 

هيبمة القمايض و القضاء.
لمة_أي اخلطمأ_ و ال حيمر من الفيء إىل احلمق إذا عرفه( إذا أخطأ،  3- )ال يتمادى يف الزَّ
ثمم عمرف الصمواب فعليمه أن يرجمع إليمه، و ال يمّر عمى خطمأه، فمإن الرجموع عن 

اخلطمأ فضيلة.
4- )ال تمرشف نفسمه عمى الطممع( أن يكمون عفيفمًا ال يقي باهلوى، و ال يقبل الرشمى، 
يقمول اإلممام جعفمر الصمادق )عليمه السمالم( يف همذا الصمدد: )أن يكمون صائنمًا 

لنفسمه، حافظمًا لدينمه، خمالفمًا هلمواه، مطيعمًا ألمر ممواله(.
5- )ال يكتفمي بأدنمى فهمم دون أقصماه(. ال ُيعلمن احلكمم النهائمي إال بعمد التحمّري و 
الوقموف عمى جهمات الدعموى بأكملهما، و البحمث عمّا يّتصمل باحلادثمة حكمًا و 
موضوعمًا. و همذه همي طريقمة العلماء، فإهّنمم ال يبتمون بميشء إال بعمد االسمتقراء 
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التمام، و املالحظمات الدقيقمة و الوثموق بما يقولمون.
ألن  احلكمم،  عمن  اإلحجمام  هنما  بالوقموف  املمراد  ليمس  الشمبهات(.  يف  )أوقفهمم   -6
القمايض ملمزم بفصمل اخلصوممات، و أيضمًا ليمس املراد بمه العمل باالحتيماط، و إنا 

املمراد بالوقموف هنما الرجموع إىل أصمل صحيمح ممع النمص.
7- )آخذهمم باحلجمج( كاإلقمرار و الشمهود و اليممن و القرائمن القطعيمة التمي تنشمأ من 

السمر يف الدعوى و مالبسماهتا.
8- )أقلهمم ترممًا بمراجعمة اخلصمم( أي يفسمح املجمال للخصمم ليمديل بمكّل مما لديه، و 

يسمتمع إليمه القمايض بصمدر رحمب، و خلمق كريم.
9- )أصرهمم عمى تكشمف األممور( دؤوب يف البحمث و التتبمع ال يعمرف الكسمل و 

مللل. ا
10- )أرصمهمم عنمد اتضماح احلكمم(. متمى اتضمح احلمّق فمال أممل يف غمره، و ال قضماء 
إال بمه، و ال ممّي إال عليمه مهما تكمن الظمروف و العواقمب حتمى و لمو كانمت قصًا 

للسمان، و قطعمًا للرأس.
11- )ال يزدهيمه اإلطمراء( ال يطمرب للمديمح إال جاهمل كفيمف، و أمحمق سمخيف ال 

كبمر و ال صغمر إال بعمد العمرض عمى اهلل.
12- )ال يسمتميله إغمراء( أبمدًا، ال يكمون و لمن يكمون ممع القموى عمى الضعيمف، و مع 

الغنمي عمى الفقمر، بمل يأخمذ هلذا ممن ذاك، ليسمتقيم ميمزان احلمق و العدل.
)أولئمك( الذيمن تكاملمت فيهمم همذه الصفات)قليمل( بمال ريمب، و ممع همذا فعمى 
احلاكمم أن يتحمرى و يبحث عنهمم، و يقدم من هو أعرف بالرشيعة و أصول املحاكات، 

و أصلمب يف احلمق، و أكثمر تفطنمًا ألهمداف اخلصموم و خداعهم. )37( 
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ثانيًا: حقوق الق�ساة على احلاكم:
لقمد أدرك اإلممام )عليمه السمالم( أن طبائمع البرش ليسمت واحدة و ال متشماهبة، و أن 
املركمز المذي يشمغله كّل فمرد يف املجتممع يؤّثمر عمى طباعمه و سملوكه، و بالتمايل ختتلمف 
طريقمة التعاممل معمُه عن بقية األفمراد الذين يشمغلون مراكز خمتلفة، فالناس ال يساسمون 

مجيعمًا بعصًا واحمدة. )38( 

و ممن هنما فقمد وضح اإلممام )عليه السمالم( برناجمًا خاّصمًا يف كيفيمة التعامل مع كّل 
طبقمة من طبقمات املجتمع.

و السملطة القضائيمة ممن أعظمم سملطات الدولة، هبا يفمرق بن احلمّق و الباطل، و هبا 
ينتصمف للمظلموم ممن الظمامل. و حن جتنمح الظروف هبذه السملطة إىل اإلسمفاف فإهّنا ال 

تنمزل إىل احلضيمض وحدهما و إّنما جتّر معهما املجتمع كّلمه أو بعضُه. )39( 

و ممن هنما وجمب أن يكون القمايض مأمونًا من اإلنحراف و الزيمغ، و هذا اإلنحراف 
منشمؤه أحد أمرين:

أحدمها: اخلضوع لإلغراءات املادية، فيحكم بغر احلّق طمعًا يف الرشوة، تدفع إليه.
ثانيهـام: اخلضموع للتهديمد و التخويف، بأن يكون أحمد املتخاَصمن يشمغل منصبًا هاّمًا 

يف املجتممع ممما جيعمل القايض يتحمّرز عن احلكم يف غمر مصلحته.
و قمد عالمج اإلممام )عليه السمالم( كاًل ممن األمرين با يناسمبُه. أما األممر األول فإنه 
)عليمه السمالم( قمد أدرك أن القمايض مل يكمن ليخمون مما يمليمه عليه ضمرُه لموال حاجته 
إىل املمال، فمإذا قضيمت مجيمع متطّلباتمه احلياتية بحيث ال يشمغل فكمرُه يف القضايما املادية، 
فإنمه لمن يكمون من السمهل بعد ذلك قبوله الرشموة، لذلمك أمر عليه السمالم أن يدفع إىل 
القمايض مما يقموم بجميمع متطّلباتمه و يزيمد عنها، فيقول: »و أفسمح لمُه يف البمذل ما يزيل 
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علتمُه، و تقمل معه حاجته إىل النماس «. )40( 

و أمما بالنسمبة إىل األممر الثماين المذي قمد ينحمرف القمايض بسمببه، و همو خوفمه عمى 
مركمزه أو حياتمه، فمإن عليمًا )عليه السمالم( يضع حمّدًا هلذا اخلوف و يقتلعمه من جذوره، 
و ذلمك بتقديمم الضانمات إىل القمايض بحيمث يطمئن من خالهلما عى أّن أحدًا لن يمّسمه 
بسموء فيما لمو حكمم بعلممه و قناعاتمه. فنمراُه عليمه السمالم يمويص بمنمح القمايض مكانمة 
قريبة من احلاكم بحيث يطمئن عى أّن أحدًا لن يسمتطيع الدسَّ عليه أو تشموية سممعته. 

فيقول عليه السالم:

» و أعطمه ممن املنزلمة لديمك ما ال يطمع فيه غمره من خاّصتك، ليأممن بذلك اغتيال 
الرجمال له عندك«. )41( 

ثالثًا: ا�ستقالل الق�ساء:
قمال )عليمه السمالم( : )فمنهما جنمود اهللّ. و منهما كّتماب العاّممة و اخلاّصمة. و منهما 

قضماة العمدل. و منهما عمّال اإلنصماف و الّرفمق.( )42( 

قسمم اإلممام عمي )عليه السمالم( الطبقمات الوظيفية إىل فئمات، منها اجلنمود والوالة 
والقضماة و الكّتماب، وهمو هبمذا التقسميم يوممئ إىل فصمل السملطة القضائية عمن غرها، 

واسمتقالهلا بذاهتما، لتفعيمل دور القضماء وحتقيمق العدل بمن الرعية.

فكيمف يمكمن تصمور أن تكمون السملطة التنفيذيمة خصمًا وحكمًا يف نفمس الوقمت. 
بتعبمر  واسمتقالهلا،  التنفيذيمة  السملطة  عمن  القضائيمة  السملطة  فصمل  ممن  البمد  فمكان 
أصحماب القانمون املعارصيمن )ال حصانمة بمال اسمتقالل، وال اسمتقالل بمال حصانمة(.

وممن املعلموم أن الترشيمع يف اإلسمالم هلل وحمده و أن الطريمق إىل معرفتمه )القمرآن 
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والسمنة(. ويمكمن لنما إعطماء دليمل عممي عمى اسمتقالل القضماء عنمد اإلممام عمي عليمه 
السمالم، عندمما تموىل احلكمم، فقمد خضمع عليمه السمالم لصالحية القضماء، فلمم يكن له 

أن يقمي لنفسمه، كما ال جيموز لمه أن يشمهد لنفسمه. )43(  

فقمد روي أن اإلممام عليمًا )عليمه السمالم( مّلما رجمع ممن قتمال معاويمة، وجمد درعمه 
املفقمود بيمد رجمل هيمودي كان يسمعى لبيعهما، ومّلما أرّص همذا عمى أن المدرع لمه، اختصم 
االثنمان أممام القمايض رُشيمح. فطلب القمايض من اإلممام أن يثبمت دعواه. فأتمى بخادمه 
قنمر وابنمه احلسمن شماهدين. فرفمض القمايض شمهادة االبمن لوالمده، فقمال عمي )عليمه 
السمالم( : )سمبحان اهلل، رجل من أهل اجلنة ال جتوز شمهادته. سممعت رسمول اهلل يقول 
: احلسمن واحلسمن سمّيدا شمباب أهل اجلنة(. ومّلا أرّص القايض عى موقفه، طلب اإلمام 
عمي عليمه السمالم ممن اليهمودي أن يأخمذ المدرع، ألنمه مل يكمن لمه شمهود غمر ممن ُذكمر. 
فما كان ممن اليهمودي إالّ أن تأثمر هبمذا العمدل، وباحرتام اإلممام عي السمتقالل القضاء. 
فقمال : )أشمهد أن المدرع لمك، وان دينكمم همو احلمق. قمايض املسملمن حيكمم عمى أممر 
املؤمنن ويرىض. أشمهد أن ال اله إالّ اهلل، وأشمهد أن حممد رسمول اهلل(. فّر اإلمام عي 

بإسمالم اليهمودي، ودفمع إليمه الدرع ترعمًا. )44( 

وممما تقمدم يتبمّن لنما، أن اإلممام عمي )عليمه السمالم( همو أول من أشمار إىل اسمتقالل 
القضماء، وأعطماه أمهيمة كمرى، ممن أجمل حتقيمق العمدل يف املجتممع. وليمس كما يذهمب 
إليمه الباحثمون يف القانمون، بأن مبدأ فصل السملطات مرتبط باسمم )مونتسمكيو( يف كتابه 
)روح الرشائمع( املنشمور سمنة 1748م، المذي قال فيمه بوجود ثالث سملطات يف الدولة 

)ترشيعيمة، تنفيذيمة، قضائية(. )45( 
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رابعًا: وجوب مراقبة الق�ساة:
لقمد وضمع اإلممام )عليمه السمالم( كافمة االحتياطمات الالزممة ممن أجمل اإلطمئنان 
عمى صمالح مركمز القضماء، فقد رأينا كيف يشمرتط يف القايض أن تتحقمق فيه مواصفات 
خاصمة ال تتواجمد إال يف القّلمة ممن النماس. ثمّم يمنح القايض ممن األمموال و اإلمكانات 
املاديمة مما يتيمح لمه حيماة كريممة ال يضطمر معهما إىل قبمول الرشموة، و بعمد ذلمك يمويص 

بتقريبمه ممن احلاكمم كمي يأمن عمى نفسمه و ماله.

و لكنمه عليمه السمالم ممع كّل همذه االحتياطمات يمرى وجموب مراقبمة القمايض و 
» ثمّم أكثمر تعاهمد قضائمه«. )46(  مراجعتمه أحكاممه فممن عهمده لألشمرت: 

أي يتعاهمد احلاكمم قضماء قاضيمه، و ينظر فيا أصمدرُه من األحكام، فمإن ذلك كفيل 
بمأن يمسمك القمايض عمن اإلنحمراف، و يسمتقيم بمه عمى السمنن الواضحمة ألّنمه حينئمذ 

يعلمم أن املراقبمة ستكشمف أممر احلكم اجلائمر. )47( 

وممن اجلديمر بالذكمر أن اإلممام عليمه السمالم قمد سمجل بما رشعمه يف طبقمة القضماة 
سمبقًا عظيمًا عمى إنسمان اليموم، و ذلمك ألن اسمتقالل مركمز القضماء و عمدم تأثمره بمأي 
سملطة أخمرى، و تأممن الناحية االقتصادية للقمايض، و نظام التفتيمش القضائي، جهات 

تنبمه هلما اإلممام و جعلهما واقعمًا خيّلمف يف حيماة املجتممع آثمارُه اخلرة.
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الطبقة الثالثة: العّمال 

العمّال، همم موظفموا الدولمة اإلسمالمية، و هم أداة احلاكمم يف تنفيذ أواممره و الوجه 
المذي يعمرف بمه بمن النماس، فمإذا كانت طبقمة العّال فاسمدة فإن هذا يكشمف عن فسماد 
احلاكمم و عمدم أهليتمه، بينما صمالح همذه الطبقمة و اسمتقامتها يعنمي صمالح احلاكمم، و 
اسمتقامتُه. لمذا كانمت هذه الطبقة موضمع اهتام اإلممام و حديثه عنها يتعّلمق بعّدة نقاط:

أوالً: صفات طبقة العّال و معاير التعين و االختبار.
ثانيًا: حقوق العال عى احلاكم.

ثالثًا: عدم إغفال مراقبتهم للتأكد من استقامتهم.
و فيا يي نستعرض كلات اإلمام فيا يتعّلق بكّل واحدة من هذه النقاط:

اأواًل: �سفات طبقة العّمال و معايري التعيني و االختبار: 
يوضح عليه السالم هذا األمر يف عهده لألشرت حن يوصيه بقوله:

» ثمّم انظمر يف أممور عّالك فاسمتعملهم اختبمارا، و ال توهّلم حمابماة و أثرة، فإهّنا مجاع 
ممن شمعب اجلمور و اخليانمة، و تموّخ )48(  منهم أهمل الّتجربمة و احلياء من أهمل البيوتات 
الّصاحلمة و القمدم يف اإلسمالم املتقّدممة، فإهّنمم أكمرم أخالقما، و أصّح أعراضما، و أقّل يف 

املطاممع إرشاقما )49(، و أبلمغ يف عواقب األممور نظرا.«. )50( 

فأهمّم مما جيمب مالحظتمه يف العمّال همو الكفماءة هلمذا املنصمب، و همذه الكفماءة ال 
تعمرف إالّ باالمتحمان و االختبمار، فالذي يفموز هبذا االختبار يكون مؤّهماًل هلذا املنصب 
و االّ فمال. فتعيمن العمّال جيمب أن خيضمع هلمذا األممر ال أن يكمون عمن حمابماة و آثرة، ألن 

املحابماة و اآلثمرة جتمعمان حتمت لوائها اجلمور و اخليانمة. )51( 
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ممن خمالل همذا النمص نسمتوضح أن االممام عليمه السمالم وضمع آليمة لتعيمن العال 
تتمثمل بثالثمة أمور:

أوهلـا: أن يكمون ممن أهمل اخلمرة يف جممال عملمه، و ال جيموز أن تتدخمل املحبمة و امليمل 
إلنسمان يف تعيينمه يف غمر جمالمه المذي يسمتطيع أن يعملمه ضمنمه.

ثانيهـام: أن يكمون ممن أهمل احليماء و أصحماب البيوتمات الصاحلمة فمإن ممن كان من أهل 
احليماء خيجمل أن يقمّر يف أعالمه و كذلمك أصحماب البيوتمات الصاحلمة يمنعهما 

صالحهما ممن تعّممد التقصمر فمإّن الصمالح قريمن اإلخمالص و اإلتقمان.
ثالثهـام: أن يكمون من أصحاب القدم يف اإلسمالم، فإنه يكمون عى علِمٍ بدقائق األحكام، 

و أثبمت عقيدة من الداخل. )52(  

ثانيًا: حقوق العّمال على احلاكم
يعلَّمق اإلممام عمي عليه السمالم أمهيمة كبرة عمى العامل االقتصمادي يف حيماة البرش، 
لذلمك نمراه يؤّكمد دائمًا عى وجموب تأممن الوفمرة املادية للجميمع، و خاصمة ألصحاب 
املراكمز احلّساسمة و اهلاّممة يف املجتممع، و ذلمك ليمس ألفضليتهمم عمى سمائر النماس، بمل 
ممن أجمل ضمان عمدم خيانتهم ملما حتت أيدهيم كما هو احلال بالنسمبة للعمّال، فمن عهده 
لألشمرت يف تتممة حديثمه عمن العمّال: »ثمّم أسمبغ )53(  عليهمم األرزاق فمإّن ذلك قمّوة هلم 
عمى اسمتصالح أنفسمهم، و غنمى هلمم عمن تنماول مما حتمت أيدهيمم، و حّجمة عليهمم إن 

خالفموا أممرك أو ثلمموا )54(  أمانتمك.«. )55( 

فعمى احلاكمم أن ينظمر يف احتياجمات عّالمه فيقموم هبما، ألنمه بذلمك يصلمح أمرهمم 
فيتمّكنموا ممن التفمّرغ ألعاهلمم املوكولمة إليهمم دون احلاجة إىل عممل آخر يرتزقمون منه، 
همذا فيما لمو كانموا أمناء، أمما لو كانوا ممن الذين تضعف أنفسمهم أمام اإلغمراءات املادية 
و يصمرون عمى الشمّدة، فمإّن إسمباغ األرزاق عليهمم رادع هلمم عمن اخليانمة يف األمموال 
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التي حتمت أيدهيمم. )56( 

فمإذا خمان العاممل بالرغمم ممن الضانمات املاديمة املقدمة لُه، فمإن احلجة تكمون قائمة 
لمُه عمى االختمالس  إذ ال عمذر  بذنبمه،  فيتمكمن احلاكمم ممن معاقبتمه، و أخمذه  عليمه، 

مك بمه. ليتمسَّ

ثالثًا: عدم اإغفال مراقبة العّمال:
انطالقمًا ممن أمهيمة و خطمورة المدور المذي يقموم بمه العمّال، فمإّن اإلمام يشمر إىل أن 
الضانمات السمابقة كّلهما ليسمت كافية وحدهما لإلطمئنمان إليهم والوثوق هبمم. فبالرغم 
ممن الدقمة يف اختيارهمم، و بالرغمم ممن الضانمات املاديمة املقدممة هلمم، فمإّن اإلممام يمرى 
وجموب مراقبتهمم و تتّبمع أعاهلمم. كتمب يف عهمده:» ثمّم تفّقمد أعاهلمم، و ابعمث العيون 
ممن أهمل الّصمدق و الوفماء عليهم، فمإّن تعاهدك يف المّرّ ألمورهم حمدوة )57(   هلم عى 

اسمتعال األمانمة و الّرفق بالّرعّيمة.«. )58( 

نسمتوضح ممن همذا النمص دقمة التنظيمم اإلداري عنمد اإلممام عليمه السمالم، حيمث 
يأممر احلاكمم بإنشماء جهماز رقمايب رسي، ممن أجمل مصلحمة الرعيمة، يف أن يمؤّدي العّال 
واجباهتمم بصمورة جيمدة و أمينمة، ممع الرفمق بالرعيمة، » فإهنمم إذا عرفوا أن هنماك مراقبًا 

هلمم و متفقمد ألعاهلمم جييمدون العممل و يتقنموه«. )59( 

و جيمب أن يكمون للحاكمم عمدة أشمخاص ممن أهمل الديمن و األمانمة املوثموق هبمم، 
تكمون مهّمتهمم مراقبمة العمّال، فإذا أحّسموا منهمم أي خيانة أو انحراف كتبموا بذلك عى 

الفور
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إىل احلاكمم. » و ال بمّد ممن التمزام الرّيمة التاّممة يف شمخصية همؤالء الرقبماء« )60(.
فمعرفمة العاممل بوجمود رقيمب جمهمول عليمه يدفعمُه إىل التمزام احلمذر من مجيمع الناس، و 
بذلمك ال تتماح لمه فرصمة للخيانمة، أمما لمو عمرف الرقيمب بعينمه فيكفيمه حينئمٍذ االحرتاز 

منمه شمخصيًا و بالذات.

ثمم لمو تبمّن للحاكمم بواسمطة رقبائمه أن بعض العمّال قد خان أمانتمُه، فمإّن واجبُه أن 
ف عمى الفمور، و يقمرر عليه السمالم ما جيمب عليه فعلمُه بقوله:  يتمرَّ

» فمإن أحمد منهمم بسمط يمده إىل خيانمة اجتمعمت هبما عليمه عنمدك أخبمار عيونمك 
اكتفيمت بذلمك شماهدا، فبسمطت عليمه العقوبمة يف بدنمه و أخذتمه بما أصماب ممن عمله، 

ثمّم نصبتمه بمقمام املذّلمة و وسممته باخليانمة، و قّلدتمه عمار الّتهممة «. )61( 

فطاملما أن العيمون و الرقبماء الذيمن اختارهم احلاكم ملراقبة العّال همم من أهل الثقة و 
األمانمة، فمإن شمهادهتم عليمه باخليانمة تكفي يف قيام احلجمة عى احلاكم من أجمل معاقبته. 
و أول مما يعاقمب بمه همو عزلمه عمن عملمه، و اسمرتداد مما هنبمُه ممن األمموال، و تعذيبمه 

جسمديًا باجللمد. و فموق همذا كّلمُه يوضمع يف مقام املذلة فيشمّهر بمه ليكون عمرة لغره.
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الطبقة الرابعة: الوزراء

الموزراء همم اجلهماز األعمى للدولمة، إليهمم يرجمع تريمف األعمال، و هبمم حتمدد 
سياسمة الدولمة، و منهمم يصمدر القمرار باحلمرب و السملم. فبقمدر صالحهمم و وعيهمم 

يكمون صمالح الدولمة و اسمتقرارها، بينما فسمادهم يعنمي خمراب الدولمة بمال شمك. 

و حديث اإلمام عن هذه الطبقة يتعلق بأربعة أمور:

أوالً: مواصفات الوزراء.
ثانيًا: آليات و معاير اختيار الوزراء.

ثالثًا: التخصص يف توزيع املهام عى الوزراء.
رابعًا: يف كيفية التعامل معهم.

و فيا يي تفصيل الكالم عن كّل ذلك.

اأواًل: موا�سفات الوزراء:
لقد حّدد اإلمام هذه املواصفات يف عهده لألشرت حيث يقول:

» إّن رّش وزرائمك ممن كان لمألرشار قبلمك وزيرا و من رشكهمم يف اآلثام فال يكونّن 
لمك بطانمة فإهّنمم أعموان األثممة و إخموان الّظلممة، و أنمت واجمد منهمم خمر اخللف ممّن 
لمه مثمل آرائهمم و نفاذهمم،و ليس عليه مثل آصارهمم )62(  و أوزارهم ممّمن مل يعاون ظاملا 
عمى ظلممه و ال آثما عمى إثمه. أولئك أخّف عليك مؤونة، و أحسمن لك معونة، و أحنى 
عليمك عطفما، و أقمّل لغمرك إلفا )63(  فاخّتمذ أولئك خاّصة خللواتمك و حفالتك«. )64( 

 الوزيمر جيمب أن يكمون ممن أخمر النماس، و همذا أممر يعمود جلسمامة املهممة املوكولة 
إليمه، فإليمه يعمود أممر تريمف أعمال الدولمة، و الرعيمة تتخمذُه مثاًل أعمى هلما فينبغي أن 
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يكمون نِعمَم القدوة.

ثمم جيمب أن يكمون الوزير ذا خمرة يف أحوال جمتمعمه حتى يتمكن من القيمام بمهّمته 
عمى أكممل وجمه، و بعد هذا جيب أن يكون لديه سمجل عديل نظيف فال يكون ممّن سمبق 
لمه العممل ممع احلمّكام الظاملمن، ألّنمه بمعونتمه هلمم و تأييمد أعاهلمم قد تعمّود عمى الظلم، 
و ال ضانمة يف أنمه يغمر منهجمه فيما لو عمّن وزيمرًا للحاكم العمادل، كا أّن الصمورة التي 
تعرفهما الرعيمة عمن همذا الوزيمر ال يمكمن حموهما بسمهولة، فهمو عنموان الظلمم و الفسماد 

بنظرهما، و ال يمكمن أن تغمّر فكرهتما برعة. )65( 

و يشمر اإلممام عليمه السمالم لعاملمه: دع أهمل السموابق يف املثالمب و اجلرائمم حتى و 
لمو بلغموا الغايمة ممن الوعمي و الذكاء، فإهّنمم خيادعون و يضّللمون، و عليمك بأهل الدين 
و الصمالح، فإهنمم ال يغشمون ممن اسمتنصحهم، و ال يمرون هلمم فضماًل عليمه، و فيهمم 

الكثمر ممن أهمل المرأي السمليم و العقل احلكيمم. )66( 

أي اختيمار اإلنسمان الطاهمر المذي مل يتدنمس، و يندفمع بإخمالص و يعماون برغبمة و 
يسمعى بعطمف و حنمان كمي يثبمت احلّق و يدفمع الباطل و يعممل بمقتى باطنمه و طهارة 

ضمره.

ثانيًا: اآليات و معايري اختيار الوزراء.
فيما لمو وجمدت همذه الصفمات املتقدممة يف شمخص مما، فهمل همذا كاٍف ممن أجمل 

تعيينمه يف منصمب الوزيمر، أم أن هنماك أممورًا أخمرى جيمب مالحظتهما؟

جييب اإلمام عليه السالم عن ذلك بقوله:

»  ثمّم ال يكمن اختيمارك إّياهمم عى فراسمتك و اسمتنامتك )67(  و حسمن الّظّن منك، 
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فمإّن الّرجمال يتعّرفمون )68(   لفراسمات الوالة بتصنّعهم و حسمن خدمتهمم، و ليس وراء 
ذلمك ممن النّصيحمة و األمانمة يش ء، و لكمن اخترهمم بما ولموا للّصاحلمن قبلمك فاعمد 
ألحسمنهم كان يف العاّممة أثمرا، و أعرفهمم باألمانمة وجهًا، فإّن ذلك دليمل عى نصيحتك 

هللّ و ملمن و ليت أممره«. )69( 

إن االسمتقامة و الصمالح و األمانمة، صفمات محيدة َيّدعيها كّل إنسمان و حياول إثباهتا 
لنفسمه، و قمد ينجمح أحيانمًا يف كسمب ثقمة النماس و االعمرتاف لمه بمكّل ذلمك، و لكنّه يف 

الواقمع يكمون بريئمًا من همذه الصفات بعيمدًا عنها. 

و همذه الصفمات مطلوبمة بشمكل أكيمد و رضوريمة يف المذي يتموىّل منصمب الوزيمر، 
فاحلاكمم عندمما يريمد اختيمار وزرائمه عليمه أن يبحث عن مواطمن هذه الصفمات، و لكن 
عليمه أن ال يؤخمذ بالظواهمر، و الطريقمة الصحيحمة ملعرفمة احلمال همي باالختبمار. فعمى 
احلاكمم أن خيتمر حمال املرّشمحن ملنصمب الوزيمر، و أسمهل طريقمة توصلمُه إىل غايته هي 
أن يبحمث عمن الموزراء الذيمن كانموا يف معونمة احلمكام الصاحلمن قبلمُه فينظمر إىل كيفيمة 

سملوكهم معهمم و إىل أثرهمم يف النماس.

ثالثًا: التخ�س�ض يف توزيع املهام على الوزراء.
الموزراء يرجمع إليهمم أممر تريمف شمؤون الدولمة بالكاممل، و بالطبمع فمإّن املهمام 
كثمرة و متنوعمة، لمذا كان ممن الصعمب إجيماد شمخص واحمد لمه خمرة بجميمع همذه 
األممور، و لمو وجمد همذا العبقمرّي فإّنمه يصعمب عليمه القيمام هبما مجيعمًا، بمل إّن بعضهما 

يرهقمُه و يتبعمُه. 

ر اإلممام )عليمه السمالم(:» و اجعمل لمرأس كّل أممر من أمورك رأسما  و ممن هنما يقمرَّ
منهمم ال يقهمره كبرهما، و ال يتشمّتت عليه كثرهما«. )70( 
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فالطريقمة الصحيحمة لضمان قيمام الموزراء بشمؤون الدولمة عمى أكممل وجمه، همي 
غ كل وزيمر ملهمّتمُه و يصبح مسمؤوالً عنهما. و بذلك  توزيمع املهمام عليهمم، و بذلمك يتفمرَّ
أيضمًا يتمّم القضماء عمى التواكل، إذ لمو أصبحت بجملتهما واجبة عى الموزراء مجيعًا دون 
حتديمد مهممة كل واحمد منهمم، فمإن ذلمك يمؤّدي بال شمك إىل اضطمراب األعمال و عدم 

تريفهما عمى الوجمه الصحيح.

و قال الباحثون: » إن هذا املبدأ مل هتتد إليه املدنية االّ حديثًا«. )71( 

يف حمن أننما نجمد أّن اإلممام عليمه السمالم أشمار إىل همذا املبمدأ » توزيمع املهمام أو 
التخصمص« قبمل أربعمة عمرش قمرن.

رابعًا: تعامل احلاكم مع الوزراء:
إن الموزراء حيمث كانموا حميطمن باحلاكمم و مّطلعمن عمى أكثمر أمموره، فمإن مهامهم 
توجيمه النصمح و اإلرشماد عليمه بما فيمه صمالح املجتمع، فمإذا رأوا ممن احلاكمم أي خطأ 
أو غفلمة فعليهمم تنبيهمه عمى ذلمك، و أرشمادُه إليمه، ثمم يظهمرون معارضتهمم لمُه، و هبذا 

يقمول اإلممام )عليه السمالم(:

» ثمّم ليكمن آثرهمم عنمدك أقوهلمم بممّر احلمّق لمك، و أقّلهم مسماعدة فيا يكمون منك 
ممّما كمره اهللّ ألوليائمه واقعما ذلك من هواك،حيث وقمع، و الصق بأهل المورع و الّصدق، 
ثمّم رضهمم )72(  عمى أن ال يطمروك )73(   و ال يبّجحموك )74(  بباطمل مل تفعلمه، فمإّن كثمرة 

اإلطمراء حتمدث الّزهمو و تدين من العمّزة.«. )75( 

فراحمة املوقمف أممر مطلموب ممن الوزيمر، فمإذا رأى من احلاكمم أي خطمأ فعليه 
مصارحتمُه بمه حتمى و لمو كانمت الراحمة ممرة أحيانمًا، و عمى الوزيمر أن ال يممدح 
احلاكمم بميشء مل يفعلمُه و ال يزيمد يف كثمرة اإلطمراء عمى مما يفعلمه، فمإّن ذلمك حيمدث 
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الزهمو يف نفمس احلاكمم.

» مهممة الموزراء قمول احلمق مهما كان قاسميًا، و عمى الموايل أن يتقّبل ذلمك مها يكن 
تأثمرُه عليه«. )76( 

و ممن واجبمات احلاكمم أن يظهمر رغبتُه ملثل همذه األمور يف وزرائه، و عليه تشمجيهم 
عمى الراحمة معمه، و أفضمل طريمق لذلمك همو أن يقمّرب إليمه أولئمك الذيمن يتمّتعمون 

هبمذه الراحمة يف املوقمف، فذلمك وحمده يكمون حافمزًا لآلخريمن عى اإلقتمداء هبم.
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الطبقة اخلامسة: طبقة املستشارين

املستشمارون يلعبمون دورًا هاممًا يف توجيمه رأي احلاكمم، بعمد إممداده باملعلوممات و 
التحليمالت. و ملما كانموا هبمذا التأثمر، كان البمّد ممن التمأيّن يف اختيارهمم ألّن السياسمة 
سمتنطبع، بحمدود معينمة بطابعهم، لذلك يويص اإلمام مالك األشمرت عندمما والُه مر، 

فيقمول له :

»و ال ُتدخلمنَّ يف مشمورتك بخيماًل َيعمدُل بمك عن الفضمِل )77(  و َيعمُدك )78(  الفقر، 

ه باجلمور فمإن البخمَل و  مُن لمك المرّشَ و ال جبانمًا يضعُفمَك عمن األمموِر، و ال حريصمًا يزيِّ
اجلبمَن و احلمرَص غرائمز شمتى )79(  جيمعهما سموُء الظن بماهللِ«. )80( 

نسمتوضح ممن همذا النمص أن اإلممام يشمر إىل عمدم األخمذ بمرأي )اجلبمان و البخيل 
و احلريمص( ألهّنمم سمواء يف القبض و اإلمسماك، و لكمن احلريص  أكثر جشمعًا و رشهًا، 

يكمدح ليمل هنمار يف السمعي لدنيماه، أما البخيمل فقد يكون كسموالً.

فالبخيمل يأممرك باإلمسماك و خيوفمك الفقمر، و اجلبمان يأممرك باالستسمالم حرصمًا 
عمى احليماة، و يأممرك احلريمص بالكمدح ملجمرد اجلممع و اإلدخمار. )81( 

و اجلبمن و البخمل و احلمرص، يتولمد ممن الوهمم و اخليمال أو كما قمال اإلممام عليمه 
 
ْ
ُسـوا

َ
السمالم جيمعهما سموء الظمن بماهلل الذي كتب عى نفسمه الرمحمة، قال تعايل:﴿َواَل َتيْأ

ْوِح اهللِّ﴾]يوسمف : 87[ ِمـن رَّ

أمما عمن كيفيمة تعاطمي احلاكم مع االستشمارة، فقمد حّددهما اإلمام عي عليه السمالم 
بوضموح، إذ أعتمر أن عمى املستشمار إسمداء املشمورة للحاكمم. و للحاكم أن يأخمذ برأيه 

أو خيالفمه، فمإذا خالفمُه، كما إذا وافقمه، فعى املشمر أن يطيمع احلاكم.
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فقد قال إلبن عباس:» لك أن تشر عّي و أرى فإذا عصيتك فأطعني« )82(.

و النمص واضمح الداللمة يف أّن عى املستشمار إعطاء الرأي فقط و عليمه طاعة احلاكم 
إن أخمذ برأيه أو خالفه.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 324

اخلامتة

ممن خمالل البحث و الدراسمة يف عهمد اإلمام عي )عليه السمالم( إىل مالك األشمرت، 
توصمل البحمث إىل مجلمة من اإلسمتنتاجات، نعرضها عى شمكل نقماط كا يأيت:

اوالً: إن اإلممام عمي )عليمه السمالم( أقمام نظاممًا إداريمًا حمكمًا، حمّدد فيمه الوظائمف، و 
أوضمح طمرق تعيمن املوظفمن، و بّن واجباهتمم و حقوقهم، و وضع أسمس الثواب 

و العقماب، و املسمؤولية اإلداريمة بشمكل عمام.

ثانيمًا: إن النظمام اإلداري عنمد اإلممام )عليمه السمالم( يممي بمكل سمهولة و يمر نظاممًا 
متجماوزًا للحقمب التارخييمة، صاحلمًا لمكل زمان و ممكان، عى أن ينظمر إىل املضامن 

ال إىل األشمكال التمي يمكمن أن تتغمر ممع تغمر األحموال ممن زممان إىل زمان.

ثالثمًا: إن األسماس عنمد اإلمام عي )عليه السمالم( هو مبمدأ فصل السملطات )التنفيذية، 
الترشيعيمة، القضائيمة( و همي ممن املبمادئ العرية املهممة يف املجال القانموين، تنتزع 
سملطة الترشيمع ممن احلاكم، أي السملطة التنفيذيمة، خوفًا من أن يمأيت بالقوانن التي 
متنحمُه حريمة التمرف، فتصبمح صالحياتمه مطلقمة حتددهما مصلحتمه و رغباتمه، و 

همذا األممر رّكمز عليه اإلممام كثرًا.

خاصمة  احكاممًا  ليمس  اإلسمالمي  الديمن  إن  البحمث،  همذا  خمالل  ممن  يتضمح  رابعمًا: 
بالعالقمات املبمارشة بمن اإلنسمان و اخلالمق متمثلمة بالصمالة و الصيمام فقمط، كما 
يفهمم العمدد األكمر ممن املفكريمن العريمن يف العمامل، بمل أنمه نظمام لمكل نواحمي 

احليماة اإلنسمانية، سمواء يف جانبهما الفمردي أو يف جانبهما االجتاعمي.

خامسمًا: احلديمث عمن إدارة الدولمة ممن خالل كلات اإلممام عي )عليه السمالم( يف هنج 
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البالغمة، إنما يكمون يف الواقمع وجهمة نظمر اإلسمالم، و مما دور هنج البالغمة إال دور 
الناطمق عما جاء به اإلسمالم.

سادسمًا: يتبمّن ممن خمالل همذه الدراسمة، إن اإلسمالم يقيمم  العالقمات بمن النماس و 
ينظمهما لصالمح اجلميمع بمال إسمتثناء، إن أمكمن و إالّ قمدم مصلحمة الغالبيمة عمى 
األقليمة، و همذا واضمح الداللمة من خالل النصموص التي عرضناهما يف عهد اإلمام 

عمي )عليمه السمالم( إىل مالمك األشمرت.

سمابعًا:إن أول ممن أشمار إىل نظمام الطبقمات االجتاعيمة همو اإلممام عي)عليه السمالم(، 
و املوضمع الوحيمد المذي ذكمره همو عهمد مالمك األشمرت حمن والُه ممر. و ليمس 
كما ذهمب البعمض بمأن أول ممن أشمار إىل الطبقمات االجتاعيمة همو ابن خلمدون يف 

مقّدمتمه. و أول ممن نّظمر هلما )أوغسمت كونمت(.

ثامنمًا: نجمد يف كالم اإلممام )عليمه السمالم( ترشيعمًا عاليمًا ناضجمًا إىل أبعمد احلمدود، 
و مسمتوعبًا متمام اإلسمتيعاب، و همو عمى نضجمه الكاممل و إسمتيعابه التمام، سمبق 

الترشيعمات العاليمة احلديثمة بأكثمر ممن ألمف و أربعائمة عمام.

تاسمعًا: كما إننما الحظنما أن اإلممام )عليه السمالم( يسمتعمل مجلمة من املصطلحمات التي 
اليموم النظمام اإلداري منهما )نظمام، وزيمر، مستشمار، طبقمات العاممة،  يسمتعملها 

اخلاصمة( و غرهما.

عمارشًا: برهمن اإلممام )عليمه السمالم( يف عهمده لألشمرت، أنمه عمى وعمي تمام يف توزيمع 
املهمام و األعمال، باملصطلمح املعمارص، نظمام التخصمص الوظيفمي. 

أحمد عمرش: إن اإلممام )عليمه السمالم( رّكمز عمى مبمدأ )الثمواب و العقماب( و مما يرتّتب 
عليمه ممن منافمع للمجتممع، و أقام نظاممًا رقابيًا رسيمًا، من أجل أن يمؤدي املوظفون 
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أعاهلمم بصمورة جيدة، ممع الرفمق بالرعية.

اثنما عمرش: يتضمح ممن خمالل البحمث دقمة حتديمد صالحيمة احلاكمم وفمق نظمام حممدد، و 
همذا يكشمف الوعمي الكاممل يف التنظيمم اإلداري عنمد اإلممام عمي )عليمه السمالم(.

ثالثمة عمرش: تقسميم الطبقمات الوظيفيمة، و بيمان واجباهتما جتماه احلاكمم و حقوقهما عليه، 
و بيمان كيفيمة تعاممل احلاكمم معهما، كّل همذا يبمن التنظيمم الدقيمق و اإلدارة اجليدة.

أربعمة عمرش: إن همذه األنظممة التمي يطرحهما اإلممام )عليمه السمالم( قابلة لإلسمتمرار و 
البقماء، ألهنما مسمتمدة ممن ديمن احليماة، و خاتمم األديمان مجيعمًا. )اإلسمالم العظيم(

مخسمة عمرش: إن األنظممة التي أكتشمفها العر احلديمث، بعد قرون من الزمن، و مسمرة 
ممن التضحيمات البرشيمة، تبمّنَ لنما ممن خمالل همذه الدراسمة أن أكملهما موجود يف 
هنمج البالغمة منهما عى سمبيل املثال نظام الضمان االجتاعية، و همو أخر ما توصلت 
إليمه حضمارة القمرن العرشيمن، و تعتمر ممن مفاخمر اإلنسمانية احلديثمة. و لكمن هذه 
الفكمرة قمد أدركهما اإلممام عمي )عليه السمالم( قبل قرون ممن الزمن، ممع فارق هام 
بمن الضمان االجتاعمي يف العمر احلديمث و بمن مما قمّرره عمي )عليه السمالم(، إذ 
أن ضمان معيشمة الفمرد بمفهموم املجتمعمات احلديثمة إنما همو ممن بماب )الشمفقة و 
اإلحسمان(، بينما يعتمرُه عمي )عليمه السمالم( حقمًا ثابتمًا لمه، و يعطمى ممن دون أي 

متنُّمٍن أو افتخاٍر.

و يف اخلتمام ُنعمرب عمن اللمذة التمي حصمل عليهما الباحثمَن ممن خمالل دراسمة همذا 
املوضموع و يف همذا النهمج العظيمم المذي قيل عنمه )كالم فموق املخلموق و دون اخلالق(. 
آملمن أن يكمون همذا البحمث خطموة يف تقمّدم املسمرة العلميمة، و إثمراء املكتبمة العربيمة.
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 درا�سة مقارنة

 بني النظام االداري اال�سالمي والنظم االدارية املعا�سرة
 )حكومة االإمام علي عليه ال�سالم اإمنوذجا( 

م. م. حمسن وهيب عبد
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الفصل االول

 التمهيد:
بسمم اهلل واحلممد هلل وال حمول وال قموة اال بماهلل وصمى اهلل عمى خمر خلمق اهلل حمممد 

والمه وممن والهمم ال سميا بقيمة اهلل واللعمن الدائمم عمى الظاملن اعمداء اهلل.

هنماك مواضيمع فيهما ختليمط كبر هلا مسماس يف حمور بحثنما البد من التفاهمم فيها قبل 
ولموج موضوع حمورنما البحثي هذا وهي: 

1- اال�سالم مفهوم يعرف من خالل م�ساديقه:
حمن اخمرتت همذا املحمور ممن حمماور املؤمتمر للكتابمة فيمه اعتمرت انمه يعنمي: )ادارة 
الدولـة يف النظـام االسـامي مـن خال طاعـة املعصوم( فال اسمالم بطاعة اخلطماء الظامل، 
فلفمظ االسمالم اليموم ال يمدل يف الواقمع عمى معنماه احلمق بما اراد اهلل ان يكمون، وكل مما 
موجمود ممن االسمالم ممن عناوين: التاريمخ والديمن والعقائد والرتاث بمل وترفات ملا 
يزعممون اهنمم قادة االسمالم، انا حتكمي االنحراف والكمذب والتأطر املحمرم  با اخرج 

االسمالم عن كونمه الفطرة.

ـٍم َفَمْن َيْهـِدي َمْن 
ْ
ْهَواَءُهـْم بَِغـْرِ ِعل

َ
يـَن َظلَُمـوا أ ِ

َّ
بَـَع ال قمال اهلل تعماىل: ﴿بَـِل اتَّ

يِن َحِنيًفـا فِْطـَرَت اهللَِّ الَِّت  قِـْم وَْجَهـَك لدِلِّ
َ
يـَن )*( فَأ َضـلَّ اهللَُّ َوَمـا لَُهـْم ِمـْن نَاِصِ

َ
أ

 
َ

ـَرَ انلَّاِس ال
ْ
ك

َ
َقيِّـُم َولَِكنَّ أ

ْ
يُن ال ـِق اهللَِّ َذلِـَك الِّ

ْ
 َتبِْديَل ِلَل

َ
َفَطـَر انلَّـاَس َعلَيَْهـا ال

َيْعلَُمـوَن ﴾ )1(.
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 ولنسمم االسماء بمسممياهتا ذلك ليكمون بحثنا  مدار دراسمة معياريمة مقارنة مع بقية 
نماذج ادارات المدول يف العمامل بما فيهما االدارات التي تدعي االسمالم قديا وحارضا.

فـإدارة الـدول ؛ همي فمن السياسمة يف تاريمخ البمرش، وهمي يف الواقع مما حتكيه اخالق 
احلاكممن وسمرهتم وال يشء غمر همذا، وال وجمود يف التاريمخ البمرشي لنظمام اداري 

حاكمم قائمم وفمق عقيمدة وضعيمة او سماوية اوفلسمفة ثابتمة عمى االطمالق. 

ولمذا فمان اهلل تعماىل عندمما المزم البمرش بطاعمة املعصموم انا اسمس لنظام امللـة، حيث 
تتطابمق توجهمات قموة السملطة التمي متنمح بدهييما للحاكمم ممع العمدل ؛ فمادارة الدولة يف 
نظمام امللمة؛ انما همو اسمتحقاق االعتقماد الصمادق باحلمق، بمل االعتقماد عنمد املعصوم هو 

العممل بالعمدل، وكالمهما يتطابقمان ممع احلق.

فما مل يلتفمت اليه الكثر من االكاديمين حتى من اصحاب االختصاص يف السياسمة 
وممن اعمى مسمتوياهتا هو؛ ان ادارة الدول تنحر بسملوك واخالق احلاكمن وسمرهتم، 

فتفصمح عمن معادهنم وعقدهم النفسمية وال يشء غر هذا. 

فال وجود يف التاريخ البرشي لنظام اداري حاكم كان يسمتند لعقيدة سياسمية حاكمة 
وينبثق عنها او يسمتنبط ادارته من نظرية سياسمية وضعية او سماوية غر املعصوم.

 فعمى سمبيل املثمال ال احلمر؛ غرباتشموف )2(  زعيمم االحتماد السموفيتي انطلمق ممن 
الشميوعية لتحطيمهما، ورودلمف هتلمر انطلمق ممن اجلمهوريمة الفاضلمة هلتكهما )3(...

وصمدام انطلمق ممن )اممة واحمدة ذات رسمالة خالمدة( فجعلهما جذاذا...المخ

امل تكمن السياسمة وحيمث مما حلمت السياسمة حكايمة ملصائمب كل العمامل وويالتمه 
وغايمات  والرمحمة  العمدل  تزعمم  عقائمد  ممن  انطلقمت  وكلهما   التأريمخ  يف  وحروبمه 

سمامية؟؟؟!!!
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 واليموم عندنما يف العراق بلغ الفسماد اعى مسمتوياته يف التاريخ انطالقا من سياسمين 
يؤمنمون بعقائمد توكمد المورع والتقمى والزهد واالنتسماب اىل اممر املؤمنن عليه السمالم 

وحسمب مما اوىص بمه ال حممد صلموات اهلل عليه!!!

اذن: ادارات الـدول تتعـني مـن خـال مديرهيـا وال تتعـني بنظمهـا وعقائدهـا املعلنـة 
الهنـا تنجـز وتتشـخص بمؤهـات وشـخصية القائـم عليهـا، لسـبب بدهيي هـو؛ الن من 
حتـم االدارة متتـع املديـر  باملـال و بالقـوة والسـلطة واحلاكميـة )وهـذه متوافـرات الرتف( 
كـرضورة لنفـاذ النظـام، فـاذا امتلـك غـر املعصـوم السـلطة والقـوة واحلاكميـة فا ضامن 
ْنَسماَن َلَيْطَغمى )*( َأْن  ضـد االنحـراف النـه سـيكون مرتفـا، قـال اهلل تعـاىل: ﴿َكالَّ إِنَّ اإْلِ

َرَآُه اْسمَتْغنَى﴾)4(.

وقمد وجدنما يف االسمالم ان جممرد اسمتالم احلاكميمة ممن قبمل غمر املعصموم مل يتمورع 
عمن التأطمر املحمرم، ليسمد ثلممة صنعهما يف كمال الترشيمع.

فانقمالب السمقيفة بذاتمه همو تأطر لالسمالم احلق يف مصدريمه الكتاب والسمنة، فقد 
ُطعمن الرسمول صمى اهلل عليمه والمه باطمار: )ممات ومل يموص(. والطعمن بمّن واضح من 
معنمى؛ تمرك النبمي امتمه للعبمث تواجمه مصرهما، ومن ثمم تعممد االنقالبيمون املؤطرون 
نكمث ميثاقهمم يف البيعمة لعمي عليمه السمالم يموم غديمر خمم، فمكان يف ذلك همدم جوهر 

الديمن القائمم عمى االختيار واالصطفماء، باطمار الفلتمة العبثية )5(. 

فالوصيمة املؤكمدة لعمي عليمه السمالم واليما وامامما بعد الرسمول يف حجة الموداع ويف 
غديمر خمم، الغيمت باحلاكمية والقوة والسملطة الالزممة الدارة الدولمة، والوصية بالعرتة 
الكتماب عاصممن ممن الضمالل صمارت يف اطمار اجلمرح والتعديمل والتشمكيك.  ممع 

بالرغمم ممن حتذيمر الرسمول صمى اهلل عليمه واله ممن التأطمر )6(.
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ولمذا فمان اهلل تعماىل عندمما المزم البمرش بطاعمة املعصموم بما اسممته سميدتنا الزهمراء 
عليهما السمالم)نظام امللـة( ؛ انا اسمس الدارة المدول با يتطابق خيمارت احلاكم يف القول 
والفعمل والقموة والسملطة ممع العمدل ويتطابمق العممل ممع االعتقماد بمل االعتقماد عنمد 

املعصموم همو العممل وكالمهما يتطابقمان ممع العمدل واحلق.

نعـم يف نظـام امللـة تبقـى نظـم ادارة الـدول هـي سـرة املديـر ايضـا، لكنهـا هنـا سـرة 
حيتـج هبـا ويلـزم هبـا الرعيـة الهنـا ال خترج عن احلـق وال جتانب العدل، وتسـهم يف سـلوك 

ادارة الدولـة اجلمعـي.

فعندمما متنمح السملطة والقموة للحاكم حتا لمرضوات تنفيذ النظمام، فالضان يف غر 
املعصموم من الظلمم والقبح.

ويكفمي دليمال عمى صحمة ما ندعمي ان  السياسمة كا عرفناهما واقعا ممن تاريخ البرش 
واىل االن ؛ همي االداء السملطوي يف ادارة الدولمة وشمؤون النماس، ويف االعمم االغلمب 
والوقمت عمى حسماب  والسملطان  واملمال  اجلماه  المرتف:   ملوفمرات  للحاكممن  حيمازة 
الكادحمن املحروممن والفقمراء من ابناء جلدهتم، وان القرف وسموء الظمن والتندر عند 
النماس يف تمالزم ممع السياسمة والسياسمين يف كل دول العامل وعى مر العصور واالسموء 
مما يف السياسمة اهنما رش البمد منه،وهكمذا قمال االمام عمي )عليه السمالم(: )أسمد حطوم 

خمر ممن سملطان ظلموم، وسملطان ظلموم خر ممن فتن تمدوم( )7( 

وهمو تشمبيه ملفت جدا لمرضورة احلاكم مها كان، لبقاء وقيام املجتمعات االنسمانية 
واسمتمرارها، ونحمن نجمد باملقارنمة ممع السمائد ممن نظم السياسمة عمى تعددهما وما برز 

عنهما ممن االدارات احلكميمة يف املجتمعات االنسمانية عى ممر التاريخ صنفان:

اوال- ادارة الدولمة يف ضموء ان احلكمم والسملطة هلل وممالك النظمام يف همذا العمدل  
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االنبيماء  حكمم  همو  النمموذج  همذا  ممن  العمامل  يف  الوحيمد  والنظمام  البدهيمي.  الكموين 
واملعصوممن. وسميكون موضموع بحثنما همذا انشماء اهلل تعماىل، عبمارة عمن رؤيمة لنظمام 
حكمم وإدارة دولمة وفقما لوصايما وعهمود االممام عمي عليمه السمالم واملعصوممن عليهم 

السمالم( كنمموذج معيماري للمقارنمة ممع واقمع االدرات  االخمرى املعروفمة.

 ثانيـا- ادارة الدولمة يف ضموء اصمل احلكمم والسملطة للبمرش ومالك النظمام هو عقد 
نفسمية احلاكمم )8(  وفهممه لعقيدتمه الشمخصية يف حتصيمل العمدل او  االممن واالسمتقرار 

االجتاعي.

وكل ادارات المدول يف العمامل ممن غمر النمموذج االول همي ممن همذا النموع ولمذا فهمي 

الغالبمة واملعّرفمة ملفاهيمم السياسمة والتمي تضمع اخلطموط احلممراء واللخمرضاء يف سياسمات 

المدول، وهلمذا السمبب نجمد ان معظمم اصحاب المذوق الرفيع واإلنسمانية فضال عمن الورعن 

يف عقائمد السماء يرتفعمون عمن السياسمة والسياسمين، باعتبارمهما عنموان المرتف واملرتفمن، 

وسمبب احلمروب والضمالل يف همذا العمامل. وممن يلمج السياسمة ممن اصحماب الدين جيد نفسمه 

يف اطاراهتما كبيمدق اليتجماوز اخلطموط احلممراء املرسمومة لمه شماء ام ابمى.

2- العقيدة الكاملة لال�سالم تتج�سد يف نظام امللة:
 )العقيدة(: هي احلكم الذي ال ُيقبل الشك فيه لدى معتقده )9( .

بمعنى ان كل علم انعقد عليه قلب االنسان او انطوت عليه نفسه فهو عقيدة.

لكمن كما همو واضح من واقع االنسمان والعقيدة ان العلم او احلكمم العقي ال يصبح 
عقيمدة إال اذا كان جوابما لسمؤال مهمم يف وجمود االنسمان وحياته وعقله، او انه اسمتجابة 

حلاجة من حاجات االنسمانية.
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والعقيمدة ؛ مصطلمح حديمث جماء ممن لفمظ ال وجمود لمه ال يف كتاب اهلل وال يف سمنة 
.)10( رسوله 

ولكمن بما ان العقيمدة يف معناهما تشممل الديمن، صمارت تطلمق عمى الديمن وذلمك 
واضمح ممن قمول اممر املؤمنمن عليمه السمالم لكميمل بمن زيماد رضموان اهلل عليمه.

 )يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به( )11(.

او كا قال عليه السالم: )يا كميل حمبة العامل دين يدان به( )12(.

اذن نسمتطيع ان نقول ان العقيدة الكاملة : هي العلم الذي جييب عى كل تسماؤالت 
االنسمان عن كونه ومآله واملعرفة املقنعة التي تسمتجيب لكل حاجاته.

 واالسمالم عقيمدة كاملمة الهنما قمررت ان ؛ كتـاب اهلل تبيانا لـكل يشء )13(.وان يف 
ترشيعمات االسمالم - بقراءتمه الصحيحة- اسمتجابة لكل حاجات االنسمان ممن قبل ان 

يولمد اىل مما بعمد ان يمموت كما يعرف املؤمنمون به.

فالعقيمدة االسمالمية احلمق باتفماق كل املؤمنمن هبما؛ ادارة كاملمة متكاملمة لمكل مما 
يتعلمق باالنسمان.

فا معنى الكال يف االسالم؟

وما مصدر ذلك الكال يف االسالم ؟

وما هي االدلة العلمية لذلك الكال؟ 

وهل يف الواقع ثم وجود لنظام اداري اسالمي لدولته؟

وهل من الكال ان يرتك امر االمانة عى الرسالة وخالفة الرسول للعبث والصدفة؟ 
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االجابة:
اذا كانمت العقيمدة ؛ همي معرفمة تنعقمد عليهما نفمس املعتقمد فيهما اجابات لتسماؤالته 
التسماؤالت  العقيمدة عمى كل  اجابمة  يعنمي  فالكمال  لمذا  اسمتجابات حلاجاتمه؛  ومنهما 

لمكل احلاجمات االنسمانية. واسمتجابتها 

 وبما ان القمرآن الكريمم همو املرجمع االَّول للمسملمن يف الرشيعمة والعقيمدة، وقمد 
ـا َعلَيْـَك الِكتـاَب تِبْيانـاً ِلـُلِّ 

ْ
نل عمّرف نفسمه بمأّن فيمه تبيانمًا لمكّل يشء، قمال: ﴿َونَزَّ

ٍء﴾)14( )15(. لمذا فمان اي عقيمدة ختالمف القمران ليس من الكال بمل ليس من الدين. َشْ
وقمد روى عمن النبمي صمى اهلل عليه واله انمه قمال:)إذا أتاكم عني حديمث فأعرضوه عى 
كتماب اهلل وحجمة عقولكمم فمإن وافقهما فأقبلموه وإال فارضبموا بمه عرض اجلمدار( )16(، 

ونقمل احلديمث الشميخ أبو الفتموح يف تفسمره( )17(.

َْوَم  وكال االسالم من املسلات عند املسلمن، فقد قال اهلل تعاىل يف رصيح اياته :﴿الْ
ِْساَلَم ِدينًا ﴾ )18(.

ْ
ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ال

َ
ُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ

وقمال رسمول اهلل صمى اهلل عليمه والمه  يف وصمف دقمة معماين الكال:)مـا ابتدعـت 
بدعـة إال رفعـت مثلهـا مـن السـنة( )19(  فانما الكمال ينتقمص بالوضمع والتأطمر، ألنه 

يرفمع السمنة بالبدعمة فما ليمس ممن الكمال بدعة.

قمال رسمول اهلل صمى اهلل عليمه وآله )إن أصدق احلديث كتاب اهلل وأحسـن اهلدي 
هـدي حممـد صـى اهلل عليـه وسـلم ورش االمـور حمدثاهتـا وكل حمدثـة بدعـة وكل 

بدعـة ضالـة وكل ضالـة يف النـار( )20(.
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قِـْم وَْجَهَك 
َ
ثمم ان االسمالم ديمن الفطمرة فهمو فطمرة اهلل التي فطمر النماس عليها: ﴿فَأ

يُن  ِق اهللَِّ َذلِـَك الِّ
ْ
 َتبِْديـَل ِلَل

َ
يـِن َحِنيًفـا فِْطـَرَت اهللَِّ الَِّت َفَطـَر انلَّاَس َعلَيَْهـا ال لدِلِّ

 َيْعلَُمـوَن﴾ )21(. فهناك تطابمق تام بن الديمن يف اصوله 
َ

ـَرَ انلَّاِس ال
ْ
ك

َ
ُم َولَِكـنَّ أ َقيِـّ

ْ
ال

العقائديمة وبمن الفطرة.

اذن؛ من كال العقيدة ان ختتار قادهتا وليس ان خُيتارون هلا.

من كامل العقيدة؛ نجد الضامن االهلي الرسايل العاصم من الضال )22( :

ان الضمان الوحيمد لتفادي السياسمة ومسماوئها جاء فقمط وفقط يف القمراءة الصحية 
لالسمالم، حيمث يكمون مديمر ادارة الدولمة واالممن عى رسمالتها هو املعصموم وبطاعته 

يتحقق نظمام ملتها.

تعتقمد  فمال  الضمان  همذا  فهمم  اىل  ترتمَق  مل  برمتهما  االنسمانية  املجتمعمات  ان  اال   
بمه بالرغمم ممما تعانيمه ممن عسمف ممن واقمع السياسمة عمى طمول تاريمخ البرشيمة وبمكل 

والواهنما. مزاعمهما 

والن نظمام طاعمة املعصموم )نظام امللـة( غر معّرف اجتاعيا حتى ممن الذين يؤمنون 
به)حيمث قمام يف فمرتة حممدودة يف دولمة النبمي صمى اهلل عليه والمه  ويف خالفمة االمام عي 
عليمه السمالم(. لمذا فمان املعّرف من السياسمة اليموم )فن معرفمة ادارة المدول( ؛ نجده يف 

احسمن احواله هو :

 معرفـة ادارة السـلطة بـام يكفـل احكام القبضـة عى مقاليد احلكـم وإدارة الدولة 
ادارة السـلطة  بأقـل الكلـف وأيـر اجلهـود واقـل املشـاكل. أي  النـاس  وسياسـة 

بتوفـر االمـن الوقـت واجلهـد واملال. 
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وهمذا مما افلحمت فيمه اىل حمد مما ادارات المدول الغربية اخمرا، ولكنها بقيمت بعيدة 
جمدا عمن حتقيمق العمدل، ومعظمم مفكرهيمم يتوقعمون ثمورة ملجتمعاهتمم ملما تعانيمه ممن 
ظلمم وعسمف تطيمح بمرؤوس السملطات السياسمية عندهمم )23(  ولمذا فان سمكوهتم اىل 
االن يمايت بسمبب عمدم توفمر البديمل. ))ويتنبمأ البعمض بثمورة واسمعة النطماق ضمد همذا 

الوضمع(( )24( .

3- اطروحة تطابق السلطة يف ادارة الدول مع العدل:

منمذ فجمر تاريمخ البرشيمة والنماس يفكمرون بمكل يشء، ولكمن هنماك مما يمنعهمم ان 
يفكمروا يف احموال تطابق السملطة مع ألعمدل : متى ؟ وأين ؟ وكيف؟ حتى يف دراسماهتم 

العليما التمي مل ترتك مسماحة ممن الفكمر اال ودخلتها!!!

فهمذه االطروحمة االنسمانية مهملمة ممع اهنما االهمم يف تاريخ البمرش، باعتبارهما احلالة 
االشمد مساسما يف حيماة النماس دمائهمم وأوطاهنمم واعراضهمم وأرزاقهمم. اوكا وصف 

االممام عمي عليه السمالم  السياسمة فقال:

))وأعظـم مـا افرتض سـبحانه من تلك احلقـوق حق الوايل عى الرعيـة، وحق الرعية 
عـى الـوايل... فـإذا أدت الرعيـة إىل الـوايل حقـه وأدى الـوايل إليهـا حقها عز احلـق بينهم، 
وقامـت مناهـج الديـن، واعتدلـت معـامل العـدل، وجـرت عـى أذالهلـا السـنن، فصلـح 
الرعّيـُة  األعـداء وإذا غلبـت  الدولـة، ويئسـت مطامـع  بقـاء  الزمـان، وطمـع يف  بذلـك 
واليهـا، أو أجحـف الـوايل برعّيتـه، اختلفت هنالـك الكلمة، وظهرت معـامل اجلور، وكثر 
اإلدغـال يف الديـن، وُتركـت حمـاّج السـنن، فُعمـل باهلـوى، وُعّطلـت األحـكام، وكثـرت 

علـل النفـوس، فـا ُيسـتوحش لعظيـم حـّق ُعّطـل، وال لعظيـم باطـل ُفِعـل!(( )25(.
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العبـاد،  عنـد  سـبحانه  اهللَّ  تبعـات  وتعظـم  األرشار،  وتعـّز  األبـرار،  تـذّل  )فهنالـك 
فعليكـم بالتناصـح يف ذلـك، وحسـن التعـاون عليـه، فليـس أحـد - وإن اشـتّد عى رىض 
اهللَّ حرصـه، وطـال يف العمـل اجتهـاده - ببالـغ حقيقة ما اهللَّ سـبحانه أهله مـن الطاعة له. 
ولكـن مـن واجـب حقـوق اهللَّ عى عبـاده: النصيحة بمبلـغ جهدهم، والتعـاون عى إقامة 
احلـّق بينهـم، وليـس امـرٌؤ - وإن عظمـت يف احلـّق منزلتـه، وتقّدمـت يف الديـن فضيلته - 
بفـوِق أن يعـان عـى مـا مّحلـه اهللَّ مـن حّقـه. وال امـرؤ - وإن صّغرتـه النفـوس، واقتحمتـه 

العيـون - بـدون أن يعـني عـى ذلـك أو ُيعـان عليـه( )26(.

اذن االطروحة االهم يف تاريخ البرش وحارضهم ومستقبلهم مهملة!!!

الظواهر والسنن الكونية الدافعة لقيام ادارات الدول:
عمى اسماس ممن اصمل احلاكميمة كان يف تاريمخ البرشيمة ظاهرتمان مؤسسمتن للنظمم 

االداريمة للحكمم ؛ االوىل ظاهمرة سماوية اهليمة، واألخمرى ارضيمة وضعيمة.

1- ظاهمرة ارسمال الرسمل عليهمم السمالم ممن اقموى الظواهمر يف تاريمخ البرش فال يسمع 
ملنكمر ان ينكرهما ولمو كان ملحمد الهنا واقمع، وهي تأيت دوما بحاكميمه اهلية مفوضة 
اىل رسمول او ويص خمتمار ومكلمف ممن قبمل اهلل تعماىل ينشمد حماربمة الظلمم ومنابمذة 
الظاملمن يف املجتمعمات ويؤسمس الدارة حاكممة تشميع القيمم االنسمانية وفضائمل 
الرقمي البمرشي وفمق نموذج انسماين ميمداين معصوم عمى رأس تلمك االدارة، وعى 
همذا تقموم ادارة املجتممع وللدولمة، وتلمك االدارة مسمجلة معروفمة ولكنهما غمر 

موجودة.

2- ظاهرة قيام االدارات احلاكمة بسملطة وحاكمية امللك او السملطان او االمراطور او 
رئيمس اجلمهوريمة او نموع ممن انمواع املرتفمن وفمق عقد اجتاعمي مّفعمل او صوري 
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يعتمر جوهمر النظمام االداري احلاكمم او ربما بمدون ذلمك العقمد، ولكمن همذا النوع 
ممن النظمم احلاكمة بدون عقمد اجتاعي يف طريقها اىل االنقمراض او مل تعد موجودة 

اليموم اال يف اداراة اجلزيمرة العربيمة املتخلفة.

فمإذن؛ هنماك نظاممان اداريمان لقيمام المدول يف تاريمخ البمرش : االول املنبثمق عمن ظاهمرة 

الرسمل عليهمم السمالم وال وجمود لمه اال بما يمثلمه نظمام امللة وسمنفصل فيه يف الحمق البحث. 

والثماين بأشمكاله املتعمددة همو السمائد اآلن، والقائمم بظاهمرة الرتف وقيمادة املرتفن، 
ويظمن النماس وكثمر ممن االكاديمين انمه منبثق من فلسمفات احلكم والسياسمة يف العامل، 

ولكمن اداء السياسمين يطغمى عمى تلك الفلسمفات مها كانمت الرقابة دقيقمة وقوية.

اننما نعلمم باملتابعمة التارخييمة والتدقيمق امليمداين ؛ ان ادارة الدولمة والنظمم االداريمة 
احلاكممة يف العمامل وعمى طمول التاريمخ- كما  ممّر معنما -  ؛ همي سملوك عممي للحاكمم 
املمرتف يف سياسمة وإدارة شمؤون الدولمة و النماس وكيفيمة ممارسمة السملطة عليهمم ممن 

خمالل مؤسسمات الدولمة؟

ولمذا فمان هنماك فمرق شاسمع بمن السياسمة يف ميداهنما باعتبارهما ادارة حلكمم الدولة 
وشمؤون النماس ممن جهة، وعلم وفلسمفة السياسمة ونظرياهتما ونظمها املسمجلة يف ادارة 

احلكمم ممن جهمة اخمرى، وهذا ممما يقمع التخليط فيمه كثرا

ان السياسمة يف واقعهما همي حيمز كبمر جمدا ممن التغمرات يف ادارة احلكمم من خالل 
تالعمب السياسمين باملسمّلات الدينيمة بالنسمبة للنموع االول ممن االدارات الدينيمة ممن 

خمالل التأطمر والتجاهمل والتجهيمل.

 او همي التالعب بالدسماتر الوضعية للنظمام االداري بالتذييل واحلذف او التجاهل 
علنما للمسمّلات التي تقموم عليها تلك النظم بما خيدم احلاكم.
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ولمذا فمان االسمالم )احلمق( يف ادارتمه للحكمم يشمرتط العصممة يف احلاكمم لتحقيمق 
هدفمه يف العمدل، ففمي غمر املعصوم يسمتحيل ان يبلمغ النظمام االداري للحكمم  غايته يف 

العدل. 

فاإلممام او راس الدولمة  املسمؤول عمن تنفيمذ ادارة الدولمة  لبلموغ العمدل االهلمي هو 
منصموص مصطفمى خمتارمسمدد ومكلمف، وهو امما ان يبارش الوحي ومسمدد بمه كالنبي 
او همو مطهمر تطهمرا تكوينيما بمإرادة اهلل تعماىل والجمل إرادتمه ممن الرجمس فال يمأيت منه 
الظلمم، او همو ممن يندبمه املعصموم وكيمال عنمه وفمق النظمام المذي اسمس لمه املعصموم 
وباألصمول املنطقيمة واملرتكمزات العقليمة وحتمت رقابمة املعصموم وعهمده وفمق )نظمام 

امللمة( التمي عرفتمه لنما سميدتنا فاطممة الزهمراء سمالم اهلل عليهما.

مفارقات  بني النظم االدارية للدول ترز يف سياساهتا
مما عرفنماه عمى طمول التاريمخ االنسماين، ومما نمراه اليموم ممن افعمال السياسمين همو 
أعتنقهما  التمي  السميايس ممع خيمارات عقيدتمه  مصمداق حلقيقمة عمدم تطابمق خيمارات 
وصمار اىل املنصمب بموجبهما، بمل ليس هناك تطابقما يف نمط االداء حتمى ملعتنقي العقيدة 
السياسمية الواحمدة، بمل الواقمع ال يوجد يف التاريخ نمط ثابت لسياسمة سميايس واحد يف 
وظيفتمه، مما عمدا املعصموم والمذي كان االممام عي  عليمه السمالم نموذجا اوحمدا له بعد 

الرسمول صمى اهلل عليمه واله.

ان نفمور النماس عمومما واملتميزيمن بقمدر ممن العلمم واالنسمانية خصوصما ممن السياسمة  

والسياسمين والتنمدر عليهمم يف كل زمان ومكان، سمببه همذا التناشمز يف االداء االداري املجايف 

حتمى لنظمام وفلسمفة احلكمم التمي تشمكل جزء ممن عقيدة السميايس احلاكمم الذي يتمالزم كثرا 

ممع التفريمط يف أعمراض النماس ودمائهمم وأوطاهنم.
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امما ادارة الدولمة عنمد املعصموم؛ فهمو أداء ينجمز باحلق وهيمدف اىل العدل ويبمدأ من الرمحة 

وهيمدف للكمال، ولمذا فقولمه وفعلمه حجة حيتج هبما عى سمائر الناس.

ومثمل مما لدينما كمم ال حيمى ممن انماط االداء السميايس مسمتقرًأ لبنمي البمرش عى مر 
التاريمخ، فمال يوجمد لدينما اال نممط تارخيمي واحمد لمألداء االداري للمععصموم همو اداء 

االممام عمي عليمه السمالم يف خالفتمه الراشمدة احلكيمة.

والسبب – كا اسلفنا- هو ان السياسة تتحتم من خالل امرين مها :

االمـر االول: حتمم متتمع مديمر الدولة)السميايس( بالسملطة لكمي يتمكمن ممن ادارة 
الدولمة وشمؤون النماس وهمذا احلتمم لمه اصمالن:

 االصمل االول يف السملطة واليمة اهلل تعماىل وحاكميتمه املطلقمة مفوضمة اىل املختمار ممن 
. خلقه

االصل الثاين- والية االنسان وسلطته عى ذاته ومنها فرض حاكميته عى غره.

االمـر الثـاين:  املمالك املعتممد يف السملطة وتنفيمذ تلمك احلاكميمة والغايمة منهما وهمو 
العدل.

 واملقصمود باملمالك؛ همو االسماس الكموين والتكوينمي المذي يسمتند اليمه احلاكمم يف 
سملطته ويسمعى اىل حتقيقمه يف املجتممع ؛ وهمو العمدل، واملقصمود بالعمدل معرفمة احلمق 
واجمراء االممور وفقمه، والعدل سمنة كونية بدهيمة ولبداهتها يصعمب توضيحها، فالعدل 
يعمّرف بعمدم الظلمم، والظلمم معرف بنشموزه عمن املعمروف وبالصفمة اجلامعمة للقبائح، 
فهمو نشماز بمخالفتمه العدل السمنة البدهييمة الكونية فكل منكر نشـاز ومقـرف ومرفوض 
ليـس مـن العـدل. واحلمق ؛ همو الصمدق الثابمت يف واقمع الكمون والكائنمات وتقموم بمه 

وعليمه، وهمو مما ُيمرز يف انجمازات ممن يتوىل السملطة.
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 والغالمب يف ممالك السياسمة ويف االدارة احلكميمة جلميمع احلاكممن يف العمامل ؛ همو 
العمدل وحتقيمق العدالمة، فليمس هناك سميايس واحد حيرتم نفسمه يف تاريخ العمامل يعلن ان 
غايتمه ممن ادارة الدولمة وسياسمة النماس العسمف والظلمم اال مما نمدر كما هي احلمال عند 

ملموك بني اميمة )27(.

وعمى العمموم فمان الغايمة املعلنمة يف االصلن همي حتقيق العمدل. لكنه عنمد املعصوم 
ممالك للفعمل وعنمد غره ممرر للفعل.

السياسمية  النظريمات  تعمددت  املمالك  ووحمدة  االصلمن  حمدوديمة  ممن  وبالرغمم 
الدول..ملماذا؟ ادارات  ومناهمج 

الننا عرّفنا ادارة الدولة باهنا السياسمة، وعرفنا السياسمة هي سمرة احلاكم، والسمرة 
يف كل االحموال همي حكمم عقمي عممي ال يصيمب العمدل اال اذا كان حقما فماذا وقعمت 
كل سملوكات الساسمة عمى احلمق تقاربمت، الن احلمق واحمد اليتعمدد، وامما اذا ابتعمدت 
عمن احلمق؛ تفرقمت وتباينمت تلك السملوكات وهكمذا هي النظريمات السياسمية ومنهاج 

االدارات احلكميمة للمدول والنماس متكثرة.

4 - نظام امللة الدارة الدولة  يف االسالم :

ممن معماين الكمال يف العقيمدة االسمالمية احلمق، ان االمنماء عليهما وعى صيانمة كاهلا 
خمتمارون مصطفمون ممن قبمل اهلل تعماىل مطهمرون بارادتمه جمل وعمال والرادتمه حجةعى 
النماس، وال يتحقمق الكمال يف النظمام االداري للحكمم يف االسمالم  اال بوجمود همؤالء 
املعصوممن عمى راس السملطة يف االمة با سممته سميدتنا الزهمراء بنظام امللمة، وهو يعني 

طاعمة املعصوممن. فما نظمام امللمة؟ ومما امهيتمه يف موضموع النضج السميايس لالمة؟ 
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قالمت سميدتنا الزهمراء عليهما السمالم يف خطبتهما املشمهورة يف املسمجد النبموي ُبعيمد 
وفماة ابيهما النبمي االعظم صمى اهلل عليه وآله، لتبمن لنا ماهيات الروابمط الدينية وامهات 

املعماين اجلامعمة يف االسمالم العظيمم، ومنها نظام امللمة )28( : 

)... فجعـل اهلل اإليـامن تطهـرًا لكـم مـن الـرشك، والصـاة تنزهيـًا لكـم عـن الكـر، 
تشـييدًا  واحلـج  لإلخـاص،  تثبيتـًا  والصيـام  الـرزق،  يف  ونـامء  للنفـس  تزكيـة  والـزكاة 
للديـن، والعـدل تنسـيقًا للقلـوب، وطاعتنا نظامًا للمّلـة. وإمامتنا أمانـًا للفرقة، واجلهاد 

عـّزًا لإلسـام، والصـر معونـة عـى إسـتيجاب األجـر، واألمـر...((.

وقمول املعصوممة فاطممة عليها السمالم حجة عمى اجلميع )29(، فانا االممام عي عليه 
السمالم مموىص ممن قبمل الرسمول االعظمم صمى اهلل عليمه وآله وسملم، بمان ينفذ مما امى 
رسمول اهلل صمى اهلل عليمه والمه عمى فاطممة، ولمذا نراهما صلموات اهلل عليهما تؤكمد تلمك 

احلجمة فتقمول ملن يعمي القول:

)أهّيـا النـاس،، اعلمـوا أيّن فاطمـة وأيب حممـد صـّى اهلل عليـه وآله أقـول عـودًا وبدوًا، 
وال أقـول مـا أقـول غلطـًا، وال أفعـل مـا أفعـل شـططًا، لقـد جاءكم رسـول من أنفسـكم 
عزيـز عليـه مـا عنتم حريـص عليكـم باملؤمنني رؤوف رحيـم، فإن تعـزوه وتعرفوه جتدوه 
أيب مـن دون نسـائكم، وأخـا ابـن عمـي دون رجالكـم، ولنعـم املعـّزى إليـه صـّى اهلل عليه 
وآلـه، فبلـغ الرسـالة صادعـًا بالنذارة. مائـًا عن مدرجـة املرشكني، ضاربـًا ثبجهم، آخذًا 
بأكظامهـم داعيـًا إىل سـبيل رّبـه باحلكمـة واملوعظـة احلسـنة جيـّف األصنام وينكـث اهلام، 
حتـى اهنـزم اجلمـع ووّلـوا الدبـر، حتـى تفـرى الليل عـن صبحه، وأسـفر احلـق عن حمضه 
ونطـق زعيم الدين، وخرسـت شقاشـق الشـياطني، وطاح وشـيظ النفـاق، وانحلت عقد 
الكفـر والشـقاق، وفهتـم بكلمـة اإلخاص، يف نفر مـن البيض اخلامص. وكنتم عى شـفا 

حفـرة من النـار، مذقة الشـارب....اخلطبة(. 
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5- دعامتا النظم االدارية للحكم يف الدول:
1- دعاممة قموة السملطة لتحقيمق  حاكميمة النظمام االداري يف الدولمة وإلممكان سياسمة 

النماس وادارة شمؤوهنم.

2-  سملطة وقموة فمرض العدل كوسميلة لبلوغه كغاية الدارة احلكم يف الناس سمواء حق 
ام مدعى.

لالنسمان  جعلهما  فقمط  هلل  واحلاكميمة  السملطة  ان  تفمرتض  عقائمد  كلهما  فاالديمان 
كخليفمة يف االرض واختمار واصطفمى ممن ابنماء االنسمان الصاحلمن فانتمدب منهمم ائمة 
طهرهمم بارادتمه وعصمهمم حلجتمه ومنمع غرهمم منعما باتما ممن تمويل االماممة يف النماس 
الِِمـَي ﴾ وكان ذلمك منمه جمل وعمال ضانما لشميوع  قمال تعماىل:﴿اَل َينَـاُل َعْهـِدي الظَّ

العمدل وسميلة وغايمة يف نظمام ملتمه.

لمذا يتقمرر ان النظمام االداري الوحيمد  يف معماين الكمال وممن اصمل الكمال هو نظام  
يسمتند اىل حاكميمة اهلل تعماىل ويعتممد سملطة املعصموم املختار ممن قبل اهلل تعماىل  ليتحقق 
بمه العمدل وسميلة وغايمة اذا الشمطط، و كل العقائمد التي تسمتند اىل سملطة وحاكمية غر 
حاكميمة اهلل تعماىل واالممن فيهما عمى النظمام غر معصموم وال يطيمع املعصموم فال ضان 

منمه ان يكمون ظاملا.

يشر اإلمام زين العابدين  )عليه السالم(  يف جواب له، عندما قيل له:

)يا بن رسول اهلل فا معنى املعصوم؟.

فقمال  )عليمه السمالم(:)هو املعتصـم بحبـل اهلل، وحبل اهلل هو القـرآن، ال يفرتقان إىل 
يـوم القيامـة، واإلمـام هيـدي إىل القـرآن، والقـرآن هيـدي إىل اإلمـام، وذلـك قـول اهلل عـز 

قْـَوم ﴾)30(.
َ
ُقْرآَن َيْهـِدي لِلَِّت ِهَ أ

ْ
وجـل: ﴿إِنَّ َهـَذا ال
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6- الرقابة واحملاسبة روح ادارة الدولة االسالمية :

الدنيما دار بمالء ومممر اىل مسمتقر والعقماب والثمواب مبدأ يسمتدعي عمدم الغفلة وهو 
اسماس لضمان الفموز بالرضما والقبول ممن اهلل تعاىل وعمدم االخذ هبذا املبدأ والتحسمب 
يعنمي اخلمران يف كل مشماريع االنسمان وآمالمه يف الدنيما واالخمرة وممن امههما ادارات 

الدول.

ان املحاسمبة واملراقبمة جوهمر نظام امللة؛ فطاعمة املعصوم يف اواممره ونواهيه، تصدق 
يف التمأيس بسمرته وهمي حممض املراقبمة للذات وملمن يؤمنه عى النماس من عاله:

 فقمد جماء يف ظمالل هنمج البالغمة: )كان اإلممام يضمع العيمون عمى عالمه يراقبمون 
يتتبمع بنفسمه اخبارهمم( )31(، و يف اخلطبمة )44( اشمارة اىل احمد عمال  ترفاهتمم، و 
االممام وهمو مصقلمة بمن هبمرة وقد همرب اىل معاويمة ألن اإلممام طالبه بحق املسملمن، 
و كان عاممال لمه عمى بلمدة ممن بمالد العجمم تسممى اردشمر خمرة، و كان قمد بلمغ اإلمام 
ان مصقلمة قبمل هروبمه اىل معاويمة كان حيمرم املسملمن ممن أمواهلمم، و يؤثر هبما أرحامه، 
و أبنماء قبيلتمه، فكتمب اليمه بذلمك، و قمال لمه ممن مجلمة مما قمال عليمه السمالم : ان همذه 
األمموال حمق للمسملمن اكتسمبوها باجلمد و اجلهاد، و أنت أجمر هلم، و قائم عمى ما فيه 

حياهتمم، و عليمك ان ال تسمتهن بميش ء منه...الكتماب )32(.

طبقات...ثمّم  الرعّيمة  أّن  األشمرت)اعلْم  مالمك  إىل  عهمده  يف   - السمالم(  عنه)عليمه 
الطبقمة السمفى ممن أهمل احلاجمة واملسمكنة الذيمن حيمّق ِرفدهمم ومعونتهمم. ويف اهللَّ لكلٍّ 

سمعة، ولمكلٍّ عمى الموايل حمّق بقمدر مما ُيصلحمه )33(.

وكان عمي السمالم مبمرا لعالمه فيما يعهمد اليهمم ؛ فعنه)عليه السمالم( - ممن كتابه 
إىل بعمض عّالمه، وقمد بعثمه عمى الصدقمة : )إّن لمك يف همذه الصدقمة نصيبمًا مفروضمًا، 
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وحّقمًا معلوممًا، ورشكاء أهمل مسمكنة، وضعفماء ذوي فاقة، وإّنما موّفوك حّقمك، فوفِّهم 
حقوقهمم، وإاّل تفعمل فإّنمك ممن أكثمر النماس خصومًا يموم القيامة، وُبؤسمى ملِمن خصُمه 
عنمد اهللَّ الفقمراء واملسماكن، والسمائلون، واملدفوعمون، والغارممون، وابن السمبيل! )34( 

والمهيمة الرقابمة عمى العمال واملكلفمن ممن موظفي الدولمة يفرض عى العمال ايضا 
ضمان ممن يكلفهمم بالعممل يف ادارة الدولمة ان يضعموا عليهمم عيونما لكمي ال ينحرفموا 
عمن خمط نظمام امللمة فنمرى يف كتماب من اإلممام عّي)عليمه السمالم( إىل عّاله : )بسمم اهللَّ 
الرمحمن الرحيمم. ممن عبمد اهللَّ عمّي أمراملؤمنن إىل من قمرأ كتايب هذا من العمّال: أّما بعد 
فماّن رجماالً لنما عندهمم بيعمٌة خرجموا هّرابمًا فنظنّهمم وّجهموا نحمو بمالد البرة، فاسمأل 
عنهمم أهمل بمالدك، واجعمل عليهمم العيمون يف كّل ناحيمٍة ممن أرضمك، ثمّم اكتمب ايّل با 

ينتهمي اليمك عنهم، والسمالم( )35(.

فاالمـام عليـه السـام ال يعالـج االمـور باملواعـظ واخلطـب، وإنما يعالمج بحايمة مال 
االممة ممن اللصموص واملسمتغلن، بالرقابمة واملحاسمبة، ووضمع العيمون عمى موظفمي 

الدولمة، وبرفمه يف مموارده املرضيمة عنمد اهلل.

)فمكان عينما ال تنمام عمن مراقبة والتمه عى االمصمار: وعن التعرف عمى أموال االمة 
وطمرق جبايتهما وطمرق توزيعها. وكم من وال عزل وحوسمب حسمابا عسمرا النه خان 
أو ظلمم أو اسمتغل. وكمم ممن كتماب كتبه عليه السمالم إىل والته يأمرهمم أن يلزموا جادة 

العمدل فيممن ولوا عليهم ممن الناس( )36(.

يقمرر االممام ان عمى احلاكمم أال يغفمل عمن تعقمب احلاشمية والعمال وممن يكلفهمم 
واملعرفمة  الديمن  أهمل  ممن  رقبماء  بانتخـاب  فيلزممه  ومراقبتهما،  الدولمة   ادارة  بشمؤون 
واالمانمة يبثهمم يف أطمراف البمالد، وجيعلهمم عيونما له عمى عالمه، يراقبوهنمم يف أعاهلم، 
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ويرصمدون مبلمغ مما يتمتمع بمه همؤالء الوالة ممن خمرة يف االدارة، وقمدرة عمى التنظيم، 
ومعرفمة بوجموه االصمالح، ثمم يرفعمون ذلمك كلمه إليمه باعتبماره راس الدولمة ومديرهما 
؛ فينمكل باملنحمرف المذي خمان أمانتمه، ويسمتأديه مما حماز لنفسمه ممن أمموال املسملمن، 
وجيعلمه عمرة لغمره. ويشمجع الصالمح يف نفسمه، الصالمح يف عملمه. ويرشمد املخطئ إىل 
وجمه الصمواب. هبمذا التدبر الرقايب احلسمايب يمسمك الموايل عمن االرساف، وحيمله عى 
العمدل يف الرعيمة، الن املسـؤول حـني يعلـم أن ثمـة عينـا ترقـب أفعالـه حيذر مـن اخلروج 
عـن اجلـادة الصاحلـة اىل اىل جمادة املرتفمن اعداء اهلل. وهمذا التدبر الذي هنجمه االمام هو 

ارقمى بكثمر ممن نظمام التفتيمش املعممول بمه اآلن يف ادارات المدول.

 قمال عليمه السمالمه ملالمك االشمرت رضموان اهلل عليه: ).. ثـم تفقد أعامهلـم، وابعث 
العيـون مـن أهـل الصـدق واالمانـة عليهـم، فـان تعاهـدك يف الـر المورهـم حدوة 
هلـم عـى اسـتعامل االمانـة، ولرفـق بالرعيـة. وحتفـظ مـن االعـوان، فـان أحـد منهـم 
يـده إىل خيانـة اجتمعـت هبـا عليـه عنـدك اخبـار عيونـك، اكتفيـت بذلـك  بسـط 
شـاهدا. فبسـطت عليـه العقوبـة يف بدنـه، وأخذتـه بـام أصـاب مـن عمله، ثـم نصبته 

بمقـام املذلـة، ووسـمته باخليانـة، وقلدتـه عـار التهمـة( )37(. 

فلمم نعلمم يف ادارات المدول اال ان يكمون املخمر المري للدولمة عمى الرعيمة وليس 
عمى الراعي..وممن اجمل ادارة اسمالمية باملعنمى الدقيمق جيمب ان يكمون راس النظمام يف 
امللمة رقيبما حسميبا قبمل ان يكمون حاكما واال فمان النفموس ميالمة اىل المرتف املمردي ثمم 

النمزوع اىل اجلمدل ممع غايمات الرسمل واهمداف السماء.
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الفصل الثاني :
غياب مصداق ادارة الدولة العادلة يف االسالم

ليمس ممن االنصماف ان نطلمق صفة االسمالم عمى اي مما كان، اذا كان فاقمدا لعنارص 
الكمال الكموين والتكوينمي، نعمم نجمد كثمرا ممن النماس وحتمى اكاديمين يطلقموا صفة 
االسمالم عمى اهليئمات والنظمم والتنظيمات بمل وعمى المدول واالحمزاب وهمذا ليمس 
ممن االنصماف، ملماذا؟ الن الناقمص يف ذاتمه اليضفمي الكمال عمى غمره فيكمون طعنما 

باالسمالم.. ونحمن انما نجمد ممن االسمالم حالمن :

- اسمالم مؤطمر، وهمو بقيمة انقمالب السمقيفة )الفلتمة العبثيمة( وتراثمه وتارخيمه امللطمخ 
بالمدم والعمار، فاالسمالم املؤطمر همو بقيمة مملمكات وراثيمة اختمذت ممن االسمالم 

غطماًء، وتسملطت باسممه وحتمت عناوينمه واالسمالم منهما بمراء.

- اسمالم حمفموظ يف ملمة كامنة يف ثلمة يتهمها املؤطرون بالرفض الهنمم رفضوا االنقالب 
عمى الرسمالة الكاملمة اخلامتة منذ وفاة نبي االسمالم صمى اهلل عليه واله.

واالسمالم املحفموظ يمثمل خصما قويما لالسمالم املؤطمر يرون فيمه الوريمث احلقيقي 
والقمادم لالسمالم  ال خممال ولمذا فاهنمم يسمتعدون بالفتنمة وكل مما يؤخمر همذا احلتمم 

باملؤممرات والتعماون حتمى ممع الشميطان.
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1- ال�سعي للكمال �سنة كونية واالنقالب عليه طاريء وهو اىل زوال:
ان اقصماء املطهريمن بمارادة اهلل واملختاريمن الماممة النماس املعصوممن؛ همي خمالفمة 
بينمة جمدا ملحكمم كتماب اهلل وخمالفمة لوصايا رسموله صمى اهلل عليمه واله، وجمافيمة للعقل 
والسمنن الكونيمة، بمل همو خمروج عمى ابسمط معماين الوفماء للنبمي يف عرتته صلموات اهلل 
عليهمم وهمو يقمول: )... فانظمروا كيمف ختلفموين فيهمم؟( )38(. وقمد حمذرت سميدتنا 
الزهمراء حتذيمرا شمديدا ممن عواقمب تلمك املخالفمة التمي اعقبمت وفماة رسمول االسمالم 
صمى اهلل عليمه وآلمه، يف نفمس اخلطبمة التمي ممّر ذكرهما؛ حيمث وصفمت االنقمالب عمى 

االسمالم يف تلمك املخالفمة بقوهلما صلموات اهلل عليهما:

لَُمِحيَطـٌة  َجَهنَّـَم  َوإِنَّ   
ْ
َسـَقُطوا ِفتْنَـِة 

ْ
ال ِف  اَل 

َ
أ  ﴿ الفتنـة!!!  خـوف  )زعمتـم 

َكفِِريـَن﴾)39(، فهيهـات منكـم! وكيـف بكـم؟! وأنـى تؤفكـون؟! وكتـاب اهلل بـني 
ْ
بِال

وأوامـره  الئحـة  وزواجـره  باهـرة  وأعامـه  زاهـرة  وأحكامـه  ظاهـرة  أمـوره  أظهركـم 
واضحـة وقـد خلفتمـوه وراء ظهوركـم.. أرغبـة عنـه تريـدون؟ أم بغره حتكمـون؟ بئس 
للظاملـني بـدال: ﴿َوَمـن يَبْتَـِغ َغـْرَ الِْسـاَلِم ِدينًا فَلَـن ُيْقبََل ِمنْـُه َوُهَو ِف اآلِخـَرِة ِمَن 
يـَن﴾)40(، ثـم مل تلبثـوا إال ريـث أن تسـكن نفرهتـا ويسـلس قيادهـا، ثـم أخذتـم  َاِسِ

ْ
ال

أنـوار  الغـوي، وإطفـاء  الشـيطان  تورون وقدهتـا وهتيجـون مجرهتـا وتسـتجيبون هلتـاف 
الديـن اجلـي، وإمهـال سـنن النبـي الصفـي ترشبـون حسـوا يف ارتغـاء، ومتشـون ألهلـه 
وولـده يف اخلمـرة والـرضاء، ويصـر منكـم عـى مثـل حـز املـدى ووخـز السـنان يف احلشـا 
ْحَسـُن ِمَن 

َ
َاِهِليَّـِة َيبُْغـوَن َوَمـْن أ

ْ
فَُحْكـَم ال

َ
وأنتـم اآلن تزعمـون أن ال إرث لنـا،  ﴿أ

اهللِّ ُحْكًمـا لَِّقـْوٍم يُوقِنُـوَن﴾)41(.
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 ومل يكن قوهلا عليها السالم هذا اال احلق والصدق والعدل وهي تعلن للمأل:

)أهيـا النـاس اعلمـوا أين فاطمة و أيب حممـد )صى اهلل عليه واله( أقول عودا وبدوا وال 
ْنُفِسـُكْم 

َ
أقـول مـا أقـول غلطا وال أفعل ما أفعل شـططا( ﴿لََقْد جاَءُكْم رَُسـوٌل ِمْن أ
ُمْؤِمِنـَي َرؤٌُف رَِحيٌم﴾)42( )43(.

ْ
َعِزيـٌز َعلَيِْه ما َعِنتُّْم َحِريـٌص َعلَيُْكْم بِال

ان طوفمان الفتنمة وظالمهما وجمدل ظواهمر االرض مع ظواهر السماء، طاعمة العدو 
املضمل املبمن؛ جعمل النماس ينسمون قمول الرسمول االعظمم صمى اهلل عليمه والمه: )مـن 
مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة( او مـن مـات وليـس يف عنقـه بيعـة إلمام 
مـات ميتـة جاهلية( )44(، بمل أّطروه ووظفوه ليكون الطلقاء)وابنماء فتيات قريش ذوات 

الرايمات احلممر( ائممة وقمادة  واملطهمرون بمارادة اهلل وبنمص الكتاب خوارجما!!!؟؟؟

ويف القمران الكريمم توكيمد لرضورة وجمود وفعالية املعصوم يف قيمادة االمة ففي كثر 
ممن االيمات نجمد همذا املعنمى حيمث تقمرتن طاعمة همؤالء األئممة النمذر، أو اهلمداة الذين 
واّلهمم اهلل تعماىل أممور عبماده، وأممر عبماده بطاعتهمم وباإلقتمداء هبمم، قمال تعمممماىل:﴿
نَا 

ْ إِْن يَْكُفـْر بَِها َهـُؤالِء َفَقْد َوكَّ
َة فَ ُْكـَم َوانلُّبُوَّ

ْ
ِكتَـاَب َوال

ْ
يـَن آتَيْنَاُهْم ال ِ

َّ
ِـَك ال

َ
ْول

ُ
أ

يَن َهـَدى اهللُ فَِبُهَداُهْم اْقتَـِدهِ..﴾)45(. ِ
َّ

ِـَك ال
َ

ْول
ُ
بَِهـا قَْومـاً لَيُْسـوا بَِها بَِكافِِريـَن * أ

إِْذ  نَُّهـْم 
َ
أ َولَـْو  بِـإِْذِن اهللَِّ  ِلَُطـاَع   

َّ
إِال ِمـْن رَُسـوٍل  نَا 

ْ
رَْسـل

َ
أ وقولمه تعماىل: ﴿َوَمـا 

اباً  ْنُفَسـُهْم َجـاُءوَك فَاْسـتَْغَفُروا اهللََّ َواْسـتَْغَفَر لَُهـُم الرَُّسـوُل لَوََجـُدوا اهللََّ تَوَّ
َ
َظلَُمـوا أ

رَِحيمـاً﴾)46(.

ْمـِر 
َ ْ
وِل األ

ُ
ِطيُعـوا الرَُّسـوَل َوأ

َ
ِطيُعـوا اهللََّ َوأ

َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ

َّ
َهـا ال يُّ

َ
وقولمه تعاىل:﴿يَـا أ

َْوِم   اهللَِّ َوالرَُّسـوِل إِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُـوَن بِاهللَِّ َوالْ
َ

وُه إِل
ٍء فَُردُّ ـإِْن َتنَاَزْعتُْم ِف َشْ

ِمنُْكـْم فَ
ِوياًل﴾)47(.

ْ
ْحَسـُن تَأ

َ
ِخـِر َذلَِك َخـْرٌ َوأ

ْ
اآل
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ومثل ذلك احلث عى طاعة املعصوم كثر جدًا يف القرآن..

بيمان قمراين واضمح حمكمم لتمالزم الرضورتمن، رضورة وجموب وجمود  ويف همذا 
النذيمر اهلمادي، يف كل زممان وممكان، ورضورة  النبمي؛ أو  اإلممام املعصموم؛ الرسمول 

وجموب طاعتمه امتثماالً ألممر اهلل تعماىل.

إن هنماك تسماؤالت تتبمادر يف نفس كل إنسمان باحمث عن احلقيقة، ممن أي جنس او 
أي لمون او قموم؛ نجمد يف إجابتهما، وجموب وجمود املعصموم، ووجوب طاعتمه، با يعني 
لمزوم حتقيمق الرضورتمن معما،ً لتحقيمق معماين إرادة اهلل تعماىل يف خلمق اإلنسمان كخليفة 
رِْض 

َ ْ
َمالئَِكِة إِنِّ َجاِعٌل ِف األ

ْ
يديمر دولتمه يف األرض؛ كما قال تعماىل:﴿َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِل

ْـُن نَُسـبُِّح ِبَْمِدَك 
َ

َمـاَء َون َْعـُل ِفيَهـا َمـْن ُيْفِسـُد ِفيَها َويَْسـِفُك الِّ
َ

ت
َ
َخِليَفـًة قَالُـوا أ

ْعلَُم َمـا ال َتْعلَُموَن﴾)48(.
َ
ُس لَـَك قَـاَل إِنِّ أ َوُنَقـدِّ

من هذه التساؤالت:

ال تمرتك ظاهمرة ارسمال الرسمل اىل البمرش تمرتا حجة؛ بمان اهلل تبارك وتعماىل قد اختار 
افضمل خلقمه لقيادهتمم ورفدهمم بوحيمه فرفمع القصمور عمن عقوهلمم  ليعلمموا النماس 
الفضائمل ويزرعموا القيمم االنسمانية الراقيمة فيعمز عمى اهلل تعماىل ان خيتار النطف النجسمة 
املحرممة بمل كما يقمول امام التفسمرااللويس يف تفسمره ؛ جيمل اهلل تعاىل ان يصطفمي ابناء 

الزنا الممره )49(.

فهمل تصمح اإلماممة بمعناهما الكوين لغمر املعصوم؟. او همل تصح اال ممع االعلم و 
االفضل ممن البرش؟

واجلواب واضح لكل ذي بصرة.
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فمإن الواليمة عمى النماس تبلمغ غايمة صحتهما يف االعلمم المورع وكاهلما يف املعصموم، 
فمال يشمك احمد يف انمه؛ لمو توفمر- عمى فمرض- رجلمن؛ احدمهما معصموم، والثماين ال 

تتحمرز عصمتمه؛ عندهما نتسماءل: ممع ممن منهما يتحقمق العمدل؟

 مثمال ؛ كما توفمر نبمي الرمحمة املصطفمى حمممد صمى اهلل عليمه وآلمه، وابو سمفيان.. او 
يف الزممن المذي تماله، كما توفمر معاوية وعي عليمه السمالم.. او كا لوتوفر احلسمن عليه 
السمالم السمبط سميد شمباب اهمل اجلنة عليمه السمالم، ويزيد بمن معاوية، وهكذا تسمتمر 
السلسمة يف التسماؤل اىل االن...أهيما يكمون أصلح للوالية عى امموال الناس واعراضهم 

وحرياهتم وحقوقهمم ودينهم...؟

ال احمد يشمك يف اجلمواب؛ ان االفضمل همو الرسمول حمممد صمى اهلل عليه والمه ال ابا 
سمفيان واالممام عمي عليمه السمالم ال معاوية والسمبط احلسمن عليمه السمالم ال يزيد....

وهكذا تسمتمر احلمال يف صحتها.

2- هل  تالزم ال�سلطة والقوة يف ادارة الدول القائمة حق ام باطل؟ 
ان ادارة الدولـة : تعنمي قيموممة مقننمة للسملطة او القموة ممن قبمل مؤسسمة الدولمة 

ورجاهلما  لبسمط العمدل يف الرعيمة كما همو مفمروض.
 فممن املعمروف ؛ ان ممن ابسمط مبماديء الفيزيماء ان ال يمكمن انجماز فعل بمدون قوة 
وان  ادارة الكمون كلمه يتمم باالسماس بقموة مقننمة براممة وبدقمة لتحركمه باجتماه الكمال 

ولديمومتمه وحلفمظ رسيانمه يف حيمز مرسموم بحكممة وتدبر..
 ولموال همذه القموة ال يمكمن ان ينجمز اي فعمل او اي كائمن او اي ظاهمرة. وممن 

: اهنما  والظواهمر  للكائنمات  املنجمزة  البدهييمة  الكونيمة  القموى  صفمات 
- رحيممة ولمو كانمت قاسمية متنافمرة فمال كمون وال كائنمات. وهكمذا جيمب ان تكمون يف 
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ادارة الدولمة
- ومتالزممة ممع احلمق والعمدل، ولموال هذا التمالزم فال كمون. وهكذا جيمب ان تكون يف 

الدولة. ادارة 
- سارية وقائمة بالزمان واملكان فال فراغ، وهكذا جيب ان تكون يف ادارة الدولة

- وكل القموى الكونيمة املنجمزة للكمون من سمنخ واحد. ولذا فاخلروج عن سمنخ القوى 
الكونيمة بصفاهتا خروج عمى العدل والرمحة.

ولمذا ال سمبيل لنظمام اداري ينشمد العمدل والرمحمة إال بالقموة والسملطة املنطبقمة ممع 
احلمق والعمدل التمي تتصمف بتلمك الصفمات الكونيمة  وال تتحقمق تلمك املطابقمة اال ممع 
الباطمل والقبمح وهمو املدعموم املختمار املكلمف للقيمام  المذي اليصمدر منمه  الشمخص 

باملهممة ممن قبمل اهلل تعماىل.
واالماميمة همم الوحيمدون يف الكمون الذيمن ينشمدون انطبماق القوة والعمدل يف ادارة 

دولتهم؟
احلاكميمة  ؛  ان  نجمد  وحاليما  التاريمخ  يف  املعروفمة  للحكمم  االداريمة  النظمم  يف  امما 
والسملطة صالحيمة وميمزة يمنحهما املجتممع بموجمب عقمد اجتاعمي للحاكمم مسموغا 

للحاكميمة التمي اليمكمن ان تتمم بمدون القموة التمي الضمان بعدهلما.

3- م�سوغات قيام اإدارات الدول:
هنماك مسموغات عقليمة اساسمها مسموغات ذاتيمة لنشموء النظمام كحاجمة بيولوجيمة  
بدهييمة الن الدولمة وكما همو مفمروض توفمر للرعيمة القمدرة والوقمت واجلهمد واألممان 

والضمان ملسمتقبل مسمتقر.. وهمذا الدافمع المذايت لمرضورة قيمام الدولمة يمأيت ممن:

اوال - االمامـة سـنة كونيـة بدهييـة تصمر ممع العقمل سمنة تكوينيمة وارادة دافعمة لقيمام 
االممام عمى راس ادارة الدولمة يف املجتمعمات : 
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فما ان يفتمح االنسمان عينيمه عى الواقمع ويف وقت مبكر جمدا من عمره؛ جيمد بدهييا ؛ 
انمه يولمد يف عائلمة هلما رب، ويف عشمرة هلا شـيخ، ويف ارسة هلا عميد، ويف دولمة هلا زعيم  
او رئيمس ويف اممة هلما امـام  بمر او فاجمر، وان كان يف جيمش فالبمد لمه قائمد، وان كان يف 
مديريمة فالبمد لمه مدير...المخ، وجيمد من نفسمه ويف ذاته جيمد جلوارحه امامما يوجهها هو 
العقمل، فممن منطلمق بدهيمي سمواء شمعر ام مل يشمعر جيمد نفسمه منتظما يف منظوممة كونيمة 
تكوينيمة بدهييمة حيكمهما االممام مهما تكن تسمميته، وألن الكون كلمه بتفاصيلمه قائم عى 
منهمج االختيمار واالصطفماء فمإذن البمد ان خيتار االنسمان ما اختمار خالق الكمون وبارئه 
ومصموره نظامما مللتمه وسياسمة ملقاليمد احلكمم  وإدارة الدوله حاكا فليس له ان يشمذ عن 

همذا النسمق الكموين البدهيي املعمر عن مشميئة اهلل تعاىل.

ثانيا- االصطفاء واالختيار منهج الفطرة والدين وجوهرمها:
الديمن هوعينمة ممن االحمكام املختمارة املصطفماة، قمال اهلل تعماىل يف ذلمك : ﴿َووَصَّ بَِهـا 

ْنتُْم 
َ
 َوأ

َّ
يَن فَـاَل َتُموُتـنَّ إِال إِبَْراِهيـُم بَنِيـِه َوَيْعُقـوُب يَـا بَـِيَّ إِنَّ اهللََّ اْصَطَف لَُكـُم الِّ

ُمْسـِلُموَن﴾ )50(  ويتحقمق منهمج االختيمار همذا يف واقمع الديمن ومعانيه ممن احلقائمق القرانية 
التاليمة :

أ-  ان اهلل تعـاىل يف دينـه اختـار اخلر ودل عليه، وشـخص الرش وهنـى عنه. فدين اهلل تعاىل 
همو اخلضموع للعممل بما اختماره اهلل عى انه حمق وخر وإحسمان، واالنتهاء عما هنى عنه 
عمى انمه باطمل ورش وقبمح، فهمو اختيار حمض ال خيار لالنسمان فيا جيب عليمه او فيا هو 
حممرم عليمه، اال اذا اختمار ان خيمرج عن هذا النسمق الكوين اللطيف ويكذب عى نفسمه..   
َكـِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم 

ْ
ِسـنَتُُكُم ال

ْ
ل
َ
 َتُقولُـوا لَِمـا تَِصُف أ

َ
قمال اهلل تعماىل:﴿ َوال

 ُيْفِلُحوَن﴾ )51( .
َ

َكـِذَب ال
ْ
يَن َيْفَرُوَن َعَ اهللَِّ ال ِ

َّ
َكـِذَب إِنَّ ال

ْ
ِلَْفـَرُوا َعَ اهللَِّ ال
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ُة  َِرَ
ْ
 فللمه االممر ممن قبمل وممن بعد﴿َوَربُّـَك َيْلُُق َما يََشـاُء َوَيْتَـاُر َما َكَن لَُهـُم ال

ُكوَن ﴾)52(. ـا يُْشِ  َعمَّ
َ

ُسـبَْحاَن اهللَِّ َوَتَعال

ب - اهلل تعاىل خيتار االئمة والرسل ليكونوا حججا عى بريته:

الن املسمؤول عمن ادارة الدولمة والنظمام االسمالمي القائمم عمى اختيمار اهلل تعماىل 
يتحتمم عليمه ان ينفمذ خيمارات اهلل تعماىل يف كونمه وكائناتمه دون خطمأ وسمهو، وهمذا ال 
يصمح وال يصمدق اال اذا كان همذا الشمخص املكلمف ممن قبمل اهلل معصومما ومسمنودا، 
ولمذا يتأكمد مبمدأ االصطفماء واالختيمار من قبمل اهلل تعماىل : ﴿إِنَّ اهللََّ اْصَطَف آَدَم َونُوًحا 
يَّـًة َبْعُضَهـا ِمـْن َبْعـٍض َواهللَُّ َسـِميٌع  َعالَِمـَي )*( ُذرِّ

ْ
َوآَل إِبَْراِهيـَم َوآَل ِعْمـَراَن َعَ ال

.)53 (﴾ َعِليٌم

َماَلئَِكـِة رُُسـاًل َوِمَن 
ْ
 فماهلل تعماىل وحمده همو ممن يصطفمي: ﴿اهللَُّ يَْصَطـِف ِمـَن ال

انلَّـاِس إِنَّ اهللََّ َسـِميٌع بَِصٌر﴾)54(.

 وليمس الحمد غمره جمل شمانه االختيمار يف الديمن ﴿َوَربَُّك َيْلُـُق َما يََشـاُء َوَيْتَاُر 
ُكـوَن ﴾)55(  وقمد تعمن بموجمب  ـا يُْشِ  َعمَّ

َ
ُة ُسـبَْحاَن اهللَِّ َوَتَعـال ِـَرَ

ْ
َمـا َكَن لَُهـُم ال

االيمة المرشك عمى خمالفمي اختيمار اهلل تعاىل.

ْن يَُكوَن 
َ
ْمًرا أ

َ
ُ أ

ُ
 ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََض اهللَُّ َورَُسـول

َ
ويف اية اخرى: ﴿َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن َوال

 ُمِبينًـا﴾)56(  وهنا 
ً

ُ َفَقـْد َضلَّ َضاَلال
َ

ْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللََّ َورَُسـول
َ
ُة ِمـْن أ ِـَرَ

ْ
لَُهـُم ال

تعن الفسماد والضمالل عى خمالفي خيار اهلل.

فاالماممة املرضيمة عنمد اهلل ال تعتمر اال وفمق رشط مهمم يؤكمد مما نذهمب اليمه وهمو 
ُهنَّ  َتمَّ

َ
العمدل التكوينمي يف الشمخص املختمار: ﴿َوإِِذ اْبتَـَل إِبَْراِهيـَم َربُّـُه بَِكِلَمـاٍت فَأ
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الِِمَي﴾)57(.  َينَاُل َعْهـِدي الظَّ
َ

يَِّت قَاَل ال قَـاَل إِنِّ َجاِعلُـَك لِلنَّاِس إَِماًما قَـاَل َوِمْن ُذرِّ

4- االنقالب على جوهر الدين ونظام ملته:
عندمما يتعمن بدهييا وعقال، وبتوكيد قرآين حمكم ال لبس فيه ان االختيار واالصطفاء 
همو جوهمر الديمن ؛ فمان انقمالب السمقيفة العبثمي )اوفلتمة السمقيفة كما يسمميها عمر بن 
اخلطماب( )58(، قمد افمرغ الديمن ممن جوهره ومنهجمه يف االختيمار عندما فتمح الباب ملن 
همب ودب ؛ ان يكمون خليفمة لرسمول اهلل صمى اهلل عليه واله وامينا عى رسمالة االسمالم 
اخلامتمة الكاملمة واممرا للمؤمنمن ممن غمر املختاريمن املنصموص عليهمم املكلفمن بادارة 

املنهج االسمالمي ونظمام امللة. 

ودليمل افمراغ الديمن ممن حمتمواه ؛ همو ان وصل ابنماء الزانيمات واللوطيون ممن امثال 
الوليمد بمن يزيمد وغمره اىل منصب خالفة رسمول اهلل صمى اهلل عليه واله وكانمت له امانة 
الرسمالة االهليمة الكمرى، وحشمى هلل ان يمرىض بذلك فهمو اعز واجل ممن ان يامر بطاعة 

ظمامل او جيعمل حججمه ممن النطف احلرام كما يقول االلويس يف تفسمره.

5- القوة وال�سلطة من اجل العدل:
مما ينشمده العقمل ويتطلبمه الديمن يف سمعيها للكال سمنة كونيمة بدهيية وحيمازة القوة 
والسملطة يف ادارات المدول للحاكمم او لالممام، انما يمأيت بقصمد العمدل غايمة ووسميلة، 
لكمن تاريمخ العمامل كلمه مل حيدثنما عمن حالمة واحمدة عمى ممّر التاريمخ حتقمق فيهما العمدل 

بعنمارصه الكونيمة والتكوينيمة يف ادارة دولمة مما.

ذلمك الن مسموغات السملطة وصالحياهتما للحاكمم واحلاكمية يف ادارة المدول ومن اجلها  

تتحمدد يف مصدريمن: املصدر الرسمايل السماوي واملصدر االنسماين االريض ومها: 
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اوال- يف حاكميمة اهلل تعماىل؛ فمان السملطة املطلقمة يف الكمون والتكوين همي للمكون 
اخلالمق البمارئ املصمور جمل وعمال  يفوضهما سمبحانه ويمنمح صالحيمات سملطتها اىل 
ممن خيتمار ويصطفمي ممن رسمله او مممن يطهرهمم بارادتمه والرادتمه، فرفمع عمن عقلهمم 
القصمور، ولمذا فلمن ختطمئ القموة حماهلما فيهمم ولمن يصمدر ممن املكلمف الربماين بمادارة 

الدولمة الظلمم اوالقبمح. لكنمه نمموذج حممدود النمه معتمم عليمه وغمر معمّرف.

ثانيـا- يف حاكميمة االنسمان لذاتمه: يرفمض املرتفمون وعمى ممّر التاريمخ البمرشي ان 
تكمون احلاكميمة للسماء ويزعممون ان العمدل اذا كان مسموغا حليازة القوة والسملطة فهم 

االقمدر عمى اقاممة العمدل وليمس ان نمرتك االممر ملجهمول ليتحقمق العمدل عمى يديه. 

ان ظلمم االنقالبيمن يف االسمالم املدعمن اهنمم يمثلمون الديمن، وظلمم الكنيسمة يف 
املسميحية الواممر املسميح سمالم اهلل عليمه، وظلمم احلخاممات اليهمود يف اليهوديمة النبيماء 
اهلل يف واقمع النماس قمد اعطى مسموغا حلاكمية االنسمان وتفوقما لتخليصهم ممن حاكمية 

السماء املدعماة التمي انقلمب عليهما املدعمون عمى أمانتها. 

ولكمن يف كل االحموال الزال العمدل ممررا للحاكميمة يف النماس ويف قيمام النظمم 
االداريمة للمدول مهما كان نوعهما. والن حمورنما يف البحث هو باألصمل : ادارة للدولة يف 
النظمام االسمالمي لنقمارن به النظم االخرى فسميكون مطلوبا ان نبحمث يف الفصل التايل 

احللقمة املفقمودة بمن ادرات المدول كنظمام وبمن العدل كغاية سمامية.
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الفصل الثالث
 احللقة املفقودة بني اداراة الدولة كسلطة وبني العدل كغاية

عمى ممّر التاريمخ ؛ مل يفكمر العمامل بعلائمه وعباقرتمه وبفالسمفته ومثقفيمه وجامعاتمه 
بأطروحمة عنواهنا)كيمف ومتمى وايمن يتحقمق ضمان العمدل يف ادارات المدول؟(، الن 
املؤمنمن قطعما يثقمون بمان اهلل تعماىل عمادل ويطلمب العمدل وهمو تعماىل منمزه عمن العبث 
والظلمم ولمن خيلمق العمامل لميشء ممن العبمث، واننما ال نشمك بمان غمر املؤمنمن ينشمدون 

العمدل ايضما  فالظلمم نشماز، وحتمى الظمامل نفسمه لمو ظلمم جلمأر ممن الظلمم..

اذن؛  ممن وراء همذا التواطموء عمى الظلمم عمى طمول التأريمخ؟ ولصالمح ممن جتمري 
االممور عمى ماهمي عليمه ممن قبمول السياسمة عمى اهنما رش البمد منه؟

اجلمواب باختصمار يكممن يف حالمة اجلمدل الكموين بمن ظواهمر كونية انسمانية ثالث؛ 
همي ظاهمرة الرسمل عليهمم السمالم، وظاهرة المرتف واملرتفمن، وظاهرة االسمتالب.

فا تعنى هذه اجلدلية بن الظواهر االنسانية الثالث يف قيام ادارات الدول؟

1- جدلية الظواهر الكونية التاريخية الثالث وتعرث النظام االداري 
الرباين:

ظواهر الرسل، والرتف )59(، واالستاب )60( 

الرسمل عليهمم السمالم ؛ همم أطروحمة السماء، وحتمم التكويمن، فهمم فيمض لطمف 
َسمَد يف ظاهمرة كونيمة دائممة؛ رسمل اهلل،  اهلل وعدلمه المذي ال ينقطمع عمن خملوقاتمه، جَتَ
حيملمون العمدل والرمحمة رسمالة يف عقيمدة اىل النماس ترتا، فيجسمدون العمدل والرمحة يف 
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الفعمل والقمول ضممن منهمج ربماين موجه ضمد الظلمم، باعتبار الظلمم هو املعنمى اجلامع 
َك َلُظْلمٌم  ْ لمكل ماهيمات القبمح، ابتمداًء بالمرشك فانمه ظلمم عظيمم، قمال تعماىل: ﴿إنَّ المرشِّ

َعظِيمٌم﴾)61(، ممع شمعور عظيمم باملسمؤولية اجتماه البرشيمة املعذبمة.

فاإلنسمانية اليموم وبسمبب امهاهلما لظاهرة الرسمل عليهم السمالم ومعانيهما العظيمة، 
صمارت تعماين وتتعمذب بسمبب عاملمن؛ احدمهـا خمارج عمى المذات االنسمانية، همو 
المرتف واملرتفمن، والثـاين ذايت؛ همو االسمتالب، حيمث الغالبيمة ممن البمرش يعانمون ممن 
االسمتالب المذي يفقدهمم قدرهتمم عمى التفكمر الصحيح واختماذ القمرار الصائب حيث 

مصلحتهم. تكممن 

 امما املرتفـون، وإقصماًء ألهداف الرسمل ؛ يسمتغلون اخوهتم من البمرش وبدون ادنى 
شمعور باملسمؤولية، فيسمخروهنم حليمازة املزيمد ممن مصالمح القموة والسملطان واالثمراء 

الفاحمش عمى حسماب تضييمع حقوقهم.

وامما االسـتاب، فهمو عمارض نفي ينشمأ ممن الالوعي شمعور باطن، امما بالدونية 
حيمث يظمن االنسمان ان  االخريمن افضمل منمه، او الفوقية حيمث يظن الفوقمي انه افضل 
ممن االخريمن، او النفعيمة حيمث تتحمد منفعتمه الشمخصية بعقيدتمه فمال يمرى غرهما، 
او النفماق، حيمث يظهمر املمرء االيمان ويبطمن الكفمر، وهمذا الشمعور باالسمتالب يمنمع 
املصماب بمه يف الغالمب ممن اخليار الصحيح المذي يوافق نظمام  امللمة، الن خياراته باحلتم 
تتبمع لدافمع مما اسمتلب بمه، فيسمتغله املمرتف ملصاحلمه، بمل وحتى ضمد مصالح املسمتلب 
ذاته، فال املسمتلب يعلم ما سمتتمخض عنه نتائج فعله، وال املرتف له شمعور باملسمؤولية 

اجتماه هذا املسمتلب املسمكن.

واالسمتالب، من الظواهر التي تسمتطيل يف االمم والشمعوب وبصعب متييزها الهنا 
حتيى وتنشمط يف الالوعي ويسمتغلها املرتفون ايا اسمتغالل يف قهر الشمعوب.
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وعمى ضموء همذا الراع بمن الرسمل ورسماالهتم واملرتفمن وتدخالهتم واملسمتلبن 
وغفلتهمم  يضيمع االنسمان وميزاتمه الراقيمة وينظمر اىل املعصموم والعصمة عمى انه مغاالة 

يف االعتقماد وليمس  وسميلة لتجسميد مشميئته جل وعمال يف كونمه وكائناته.

وقمد يصمدق - كما نمرى - ان يبتمي كال من  املنتظمر املعصوم  واملبتمي باالنتظار حتى  
يعمرف املسمتلب نتائمج خيمارات فعلمه اخلطمل  ضد احلمق واللطمف والكال ولمو متاخرا 
فيصحمح مسمرته، او يكسمب املظلوميمة التمي همي بحمد ذاهتا غايمة يف نفسمها تنغص عى 

املمرتف الظمامل ترفمه وحتطم تكره واسمتكباره.

املعصموم  ضمد  اجلدل)المراع(  كسمب  يف  املمرتف  يسماعدان  عاممالن  هنماك  ألن  
مهما: واالنسمانية، 

اوال-  امتاك املرتف وسـائل االسـتاب القوة والسـلطان واملال والوقت؛ التي هي  
دوافمع للفعمل ضمد املسمتلبن. واملسمتلبون بحاجمة ماسمة للال والقموة والوقمت واجلاه، 

فيضطمرون التبماع املمرتف ضمد املعصوم وهمو بالواقع والية املسمتلب ضد نفسمه.

ثانيـا-  هـو عـدم شـعوراملرتف  بـاي قـدر مـن املسـؤولية اجتماه ابنماء جلدتمه البمرش او 
اجتماه ربمه وخالقمه املنعمم عليمه، وال يسمتحق ممن اهلل تعماىل الرمحمة واللطمف فيبموء امما 

باالممالء )62(، او خيمر باالسمتدراج )63(. 

حتصمل حالمة المرتف عنمد الغنمى وغيماب الرقابمة واملحاسمبة التمي حتدثنما عنهما يف 
الفصمل االول كضمان ممن ضانمات عمدم المرتف، ويمأيت ممن وافمرات املمال والوقمت 
والقموة وهمي نعمُم تسمتحق الشمكر وتوجمب المزكاة، فمان مل تشمكر رصفمت يف معصيمة 

طبقما للقاعمدة املعروفمة عمن املعصموم:

ان )مـا مل يـرف يف طاعـة يـرف يف معـايص( وعندها يرتتب غضمب اجلبار عى 
العصماة والعمادون ويبتلعهمم نامموس االممالء او االسمتدراج، فيكونموا خدمما إلبليمس 
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واعداء هلل ولإلنسمان.

وحيصمل المدور يف اجلمدل عندمما ينزلمق مسمؤولو ادارات المدول اىل المرتف بامتالك 
املمال والوقمت والقموة واجلماه وعندها يصبح حماربا هلل ورسمالته حتى ولمو كان يدعي انه 

ممن املؤمنمن كما هو قمارون وكان من قموم موسمى. وهكذا يسمتمر اجلدل.

وممن يفتقمد لتلمك الوافمرات يبتمى باالسمتالب. ولذا فمان املرتفن اكثر علما بأحوال 
االسمتالب وحاجمات املسمتلبن فتكون سمبيال السمتغالل املسمتلبن وتوجيههمم لصالح 

املرتفن ضمد االنبيماء واتباعهم.

عمن ابمى عبمداهلل » عليمه السمالم « قمال :)قمال رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(مل 

نبعمث جلممع املمال ولكمن بعثنا

إلنفاقمه ). عنمه( قمال : انفمق باخللمف واعلمم انمه ممن مل ينفق يف طاعمة اهلل ابتى بمأن ينفق يف 

معصيمة اهلل...( )64(.

عمن الصمادق عليمه السمالم: واعلمم أنَّمه مـن مل ينفـق يف طاعـة اهلل أبتي بـأن ينفق يف 
معصيـة اهلل عمًز وجمّل، وممن مل يممش يف حاجمة ويل اهللّ أبتمي بمأن يمميش يف حاجمة عمدو 

اهلل عمزَّ وجمّل( )65( .

وممن كلمات موالنما الكاظم)عليه السمالم( : إّياك أن متنع يف طاعـة اهلل فتنفق مثليه 
يف معصيـة اهلل م الخ )66(.

والسملطة  كهمدف  العمدل  بمن  املفقمودة  احللقمة  سمبب  مهما  واالسمتالب  فالمرتف 
كوسميلة كما همو بالضبمط مما حيصمل عمى ممّر التاريمخ البمرشي، حيمث يسمتغل املرتفمون 
الطغماة النماس املسمتلبن ضمد االنبيماء والرسمل  واالئممة ممن املعصوممن. وكلهمم كما 
حيكمي القمران الكريمم  ضحايما هلمذه اجلدليمة املربكمة يف تاريمخ البمرش يتوضمح يف ختاصم 
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اهمل النمار )67(. 

ان همذه اجلدليمة ال زالمت وستسمتمر سمارية، لتوافمر مشمخصاهتا يف املجتممع ولكمي 
تتغمر فالبمد ان تتغمر النفموس.. فقمد قمال اهلل تعماىل:

َراَد اهللُّ بَِقْوٍم ُسـوًءا 
َ
ْنُفِسـِهْم َوإَِذا أ

َ
 َما بِأ

ْ
وا ُ ُ َمـا بَِقـْوٍم َحتَّ ُيَغـرِّ )...إِنَّ اهللَّ اَل ُيَغـرِّ

ـن ُدونِِه ِمـن َواٍل( )68( . ُ َوَما لَُهم مِّ
َ

فَـاَل َمـَردَّ ل

 انمه فعمل العمدو العتيمد لالنسمانية ؛)ابليمس(، ورشكه)ابنائمه(؛ ابنماء فتيمات قريمش 
ممن ذوات الرايمات احلممر الذيمن تصمدوا لألماممة وخالفمة الرسمالة، والذيمن يرفعمون 
شمعار)انا خـر منـه( وجيسمدونه ضمد املطهريمن بمارادة اهلل املختارين للوالية عمى االمة، 
وهمم املنقلبمون عمى الرسمالة فقمد ابطنموا الكفمر واظهمروا االيمان ليجتمازوا اىل نيمل قوة 
سملطة النبموة، فمان االنقالب عى الكتاب والسمنة مهمته االجهاز عمى امتدادها الطبيعي 
واملتمثمل باألممام املعصموم املنصموص عليمه واملكلمف ممن قبمل اهلل تعماىل بامتمداد ظاهرة 

الرسمل، وهمم عمرتة النبمي اخلاتمم املطهريمن بمارادة اهلل تعماىل وإلرادته.

فخمالل الفمرتة املمتمدة بمن االنقمالب عمى الرسمالة )يف السمقيفة( وامتداداهتما، اىل 
خالفمة معاويمة ؛  حتقمق ملعاويمة ان حيموز خمتصمات الرتف، فاسمتغل االسمتالب باشماكله 
املختلفمة و دوافمع االسمتالب يف االممة ضمد االممام  املنصموص املختار من قبمل اهلل تعاىل 
واسمس للمملكمة االمويمة الوراثيمة العضموض بديمال لالسمالم احلمق بما حذرمنمه النبي 

صمى اهلل عليمه واله.
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2- واقع جدل الظواهر الثالث يغلب حتذيرات الر�سالة:
صمدرت عمن النبمي صمى اهلل عليمه والمه حتذيمرات رسمالية ممن اسمتمرار جدليمة الظواهمر 

الثمالث يف االممة كما يف االممم السمابقة:

باممر ممن اهلل تعماىل وبمسمؤولية الرسمالة اخلامتمة حذر الرسمول االكرم صمى اهلل عليه 
والمه االممة ممن ان تمرتدى اىل مما تمردت له االمم السمابقة؛ فمدأب الرسمول االعظم صى 
اهلل عليمه وآلمه؛ يمؤرش اخللمل يف االممة واالنحمراف المذي سميصيب النماس ممن بعمده، 
وكان صمى اهلل عليمه وآلمه، يمرى ممما يوحمى اليه ان امتمه ال ختتلف عن بقيمة االمم، تري 
عليهما سمنن ماقبلهما، سمنن التاريمخ وجدلياتمه وحتمياتمه،  وقد خرهمم ممرارا وتكرارا؛  
لكمي يوطمن الصاحلمون أنفسمهم فيتهيئموا للفتن بعمده، صونا للديمن وحفظا لنظمام امللة، 
ولكمي تكمون حجمة عمى املارقمن والناكثمن لعهمده صمى اهلل عليمه وآلمه، اال ان األممة يف 
غالبيتهما السماحقة- ممع األسمف-  لمن تعبمأ لتحذيراتمه، ولمو ال تضحيمات اهمل البيمت 
عليهمم السمالم والثلمة املرابطمة معهمم ممن املؤمنمن الصاحلمن الذيمن وطنموا انفسمهم 
لتحذيمرات ممن ال ينطمق عمن اهلموى، لكنما بل والعمامل كله يمرى يف حثاالت البمرش وابناء 
الزانيمات ممن االمويمن والعباسمين والتكفريمن هم ممثلوا االسمالم وهم حاملوا رسمالة 
اهلل تعماىل التمي وطدهما النبمي حممد صى اهلل عليمه واله. فقد روي عنه صمى اهلل عليه وآله 
انمه قمال كما يف الصحيحمن، عن أيب سمعيد اخلمدري أن رسمول اهلل )صى اهلل عليمه وآله( 
قمال: )لتتبعـن سـنن مـن كان قبلكـم شـرا بشـر، وذراعـا بـذراع، حتـى لو دخلـوا جحر 

ضـب لتبعتموهـم قلنـا: يـا رسـول اهلل اليهـود والنصـارى قال: فمـن؟( )69( . 

ومن صحيح البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(؛ قال: قال رسول 

اهلل: ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون قبلها شرا بشر، وذراعا بذراع، 

قيل له: يا رسول اهلل كفارس والروم ؟ قال من الناس إال أولئك )70(.
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ومل يممض عمى وفاة الرسمول األكمرم )صى اهلل عليمه وآله( أكثر من ثالثن سمنة وإذا 
بنما نشماهد أن حمزب الشميطان)حزب ابنماء فتيمات قريمش ذوات الرايمات احلممر( الذي 
وقمف معارضما يف وجمه رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه( ممدة واحمد وعرشيمن عامما 
قمد تربمع عمى عمرش اخلالفمة، ليغرهما إىل ملمك وراثمي عضموض كان حذر رسمول اهلل 
منمه، يتداولمه بنمو اميمة فيما بينهم حتمى توارثه يزيمد وبنو ممروان وبعد ذلمك آل األمر إىل 
بنمي العبماس الذيمن اسمتمروا عمى هنمج بنمي اميمة ؟! فهمل هنماك انحمراف أكمر ممن هذا 

االنحمراف عمن مسمار الرسمالة الرمحة. 

والغريمب ان حتذيمرات الرسمول وتنبيهاتمه مل تكمن عاممة وغمر مشمخصة بمل كانمت 
وللذيمن  يرتمدون  وللذيمن  سمينقلبون  للذيمن  والعناويمن  باالسماء  ومشمخصة  دقيقمة 
سميؤذون اهلمه وحاممي مشميئة اهلل تعماىل يف رسمالة االسمالم )عليهمم السمالم(من بعمده.

قال الرسول صى اهلل عليه وآله الصحابه:

)ان اهـل بيتـى سـيلقون مـن بعـدى مـن امتـى قتـا وترشيـدا، وان اشـد قومنا لنا 
بغضـا بنـو اميه وبنـو املغـره وبنو خمـزوم( )71(.

وقال الرسول الصحابه:

)اذا بلغـت بنـو اميـه اربعـني اختـذوا عبـاد اهللّ خوال، ومـال اهللّ نحـا، وكتاب اهللّ 
.)72( دغا( 

وقال الرسول يوما امام اصحابه:

)ويل لبنى اميه، ويل لبنى اميه، ويل لبنى اميه( )73(.

 وقال الرسول يوما الصحابه:
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عمى  صحيمح  احلاكمم:  وقمال  صمح  حجمر  ابمن  قمال  اميـه(..  بنـو  العـرب  )رش 
آفـه وآفـه هـذه  امـه  رشط الشميخن، وقمال اممر املومنمن عمي عليمه السمالم:)لكل 

.)74( اميـه(  بنـو  االمـه 

ولقمد نمازع معاويمة احلسمن عليمه السمالم خالفمة االسمالم وهمو يعلمم انمه اجمدر هبما 
ومكلمف بارحتاهلما ثمم قتلمه بالسمم، وقتمل يزيمد احلسمن عليمه السمالم وسمبا عيمال النبي 
وبناتمه واسمتمرت مملكمة االمويمن حتى اخذها منهمم العباسميون، وكان ذلك عى مرآى 

ممن االممة وعمى مسمافة زمنيمة قريبمة من حتذيمرات الرسمول صمى اهلل عليمه وآله.

فماذا كانمت االممة مسمتلبة فما بمال علائهما اىل االن يتبعمون النهمج االمموي املتمثمل 
بنهمج الفتنمة هنج التكفمر واالبادة واكل االكبماد والتمثيل بالضحايما، وتبعيتهم هذه عى 
علمم ممن حتذيمرات رسمول االسمالم صمى اهلل عليمه وآله التمي تنقلهما هلمم صحاحهم؟!

3- حتذيرات النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من تغري نظام االختيار 
الرباين الدارة الدولة اىل ملك ع�سو�ض:

تقبلمت االممة االسمالمية تارخيهما املزيمف االسمود امللطخ بالعمار كمسملات، وبدون 
متحيمص او حتقيمق او تدقيمق، همذا الهنما مسمتلبة بالفوقيمة والدونيمة وبالنفعيمة والنفماق 
المذي حمذر منمه الرسمول االكمرم، باالضافمة اىل اهنما متخلفمة ثقافيما وحضاريما قريبة من 
اجلاهليمة يف جانمب، ثمم اهنما ضحية مناهج اعمداء عقيدهتا يف اجلانب اآلخمر منذ اول يوم 

واىل يومنما هذا. 

وممن املسملات، التمي يعتمدهما الغالمب مممن يّدعون االسمالم؛ همي املسمالة التارخيية 
ملمك  اىل  وحتويلهما  الرمحمة،  ورسمالة  باالسمالم  االنحمراف  يف  واملتجسمدة  املخجلمة؛ 

عضموض عمى يمد أعمداء اإلسمالم، الطلقماء االدعيماء االمويمن.
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 اال اننما لألنصماف البمد ان نذكمر الناهبمن منهمم، فمثال؛ قمد أدرك الكاتمب العري 
املمري خالمد حمّممد خالمد يف كتابمه: )أبناء الرسـول يف كربـاء( الُبعمد احلقيقي هلدف 
معاويمة حمن قمال يف كتابمه همذا: »فها همو ذا معاويمة ال يكتفمي باغتصابه اخلالفمة، ثّم ال 
يرغب وهو عى وشمك لقاء ربه يف التكفر عن خطئه، تاركًا أمر املسملمن للمسملمن... 
بمل يمعمن يف حتويمل اإلسمالم إىل ُملك عضموض وإىل مزرعة أمويمة، فيأخمذ البيعة ليزيد 

كمويّل عهد لمه. يأخذها بالذهب وبالسميف« )75(.

واملصيبمة ان همذا االنحمراف كان مصمدر قلمق للرسمول االعظمم صى اهلل عليمه وآله 
وحمذر كثمرا منمه لكمن دون جدوى:

ففمي روايمة: قمال رسمول اهلل صمى اهلل عليمه وسملم )إن هـذا األمر بدأ رمحـة ونبوة، 
ثـم يكـون رمحـة وخافـة، ثـم كائن ملـكًا عضوضًا ثـم كائن عتـوًا وجرية، وفسـادًا 
يف األمـة، يسـتحلون احلريـر واخلمـور، يرزقـون عـى ذلـك وينـرون، حتـى يلقـوا 

اهلل عز وجـل( )76(.

اذا  علمهمم  يظهمروا  اهنمم  يفمرتض  المذي  االممة  علماء  ان  همذا  ممن  واالنكمى   
الرسمول االعظمم صمى اهلل  العلماء يدلسمون عمى حتذيمرات  الفتمن، همؤالء  ظهمرت 
عليمه وآلمه، لصالمح االنحمراف فيحرفموا الكلمم عمن مواضعمه لغمروا معنمى احلديث 
لعمن اهلل االفاكمن:  ففمي روايمة أيب داود بسمنده عمن سمعيد بمن جهمان عمن سمفينة 
قمال: قمال رسمول اهلل صمى اهلل عليمه وسملم: )خافـة النبـوة ثاثـون سـنة، ثـم يؤيت 

اهلل امللـك - أو ملكـه - مـن يشـاء( )77(.

يعنمى ان اهلل تعماىل اعطمى امللمك باشماء وكما شماء لبنمي اميمة الطلقماء وكأن اهلل قمد 
ختمال- والعيماذ بماهلل-  عمن الرسمالة والرسمول!!!
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اال ان الواقمع يؤيمده كل المرواة، حيث رووا عن رسمول اهلل صمى اهلل عليه واله : )أّن 
مـا بعد الثاثني سـنة ُمْلٌك عضـوض ال خافة( )78( .

ويف واقمع التاريمخ ايضما؛ كان بنمي اميمة راس حربمة املرشكمن والكفمار يف حمرب 
نبمي االسمالم؛ فكانموا عمى رأس احلممالت املضمادة للنبمي صمى اهلل عليه وآله ولرسمالته 

السممحاء. سميَّا وأهنمم يعتمرون أنفسمهم غرمماء جممد للهاشممين. 

قمال ابمن االثمر يف النهايمة: 3 / 253: وفيه “ ثم يكون ملمك عضوض “ أى يصيب 
الرعيمة فيمه عسمف وظلمم كأهنمم يعضمون فيمه عضما، والعضموض ممن أبنيمة املبالغمة يف 

اللغمة. وقمال ايضما يف ج 1 / 236:( ثمم يكمون ملمك وجمروت “ أى عتمو وقهمر.

هكـذا انتهـى النظـام االداري االسـامي إلدارة الدولـة بعـد انقـاب السـقيفة 
مبـارشة وفيـام تبعـه مـن القـراءة اخلاطئـة لإلسـام يف تشـعبات املذاهـب التـي تنهـل 
مـن السـقيفة، فـا يمكنـه العـودة اىل وضعـه احلق مع احتـدام عنارص اجلـدل الثاث 

وغيـاب املعصـوم حلكمـة يبتغيهـا احلكيـم جـل وعـا.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 376

الفصل الرابع

ادارة الدولة وفق)نظام امللة(

اذا كانمت احلجمة للتخي من مسمؤوليات تشمخيص وتعيمن كيفيات قيمام ادارة دولة 
تمريض اهلل ورسمولة يف النماس ويف املجتممع االماممي خصوصا زمن الغيبمة وهم يعلمون 
االسمالم احلمق اوال، والن نظمام امللمة بالء نغرق فيه مجيعما اذا اما ابرزنماه ببيانه وتفاصيله 
الصحيحمة..اي اذا كانمت احلجمة همي القهمر والظلمم واالسمتهداف ممن قبمل اعمداء اهلل 
ورسموله كما كان يف سمابق الزممان اسمباب حقيقيمة متنمع االماميمة ممن ادارة انفسمهم او 
دولتهمم حسمب نظامهمم المذي يعتقمدون فيمه وهمو نظمام امللمة، فما ممن سمبب يمنعهمم 
اليموم ممن اقاممة نظمام ملتهمم اليموم ممع االعمرتاف بصعوبمة ذلمك قمي بعمض االصقماع، 
فاملعصوممون عليهمم السمالم مهمدوا يف االممة لشمكل نظمام امللمة اسمتعدادا لفمرتة غيماب 
االممام املنصموص ابتمداء ممن االممام عمي عليمه السمالم  يف رسمائله وعهموده اىل عالمه يف 
االمصمار ثمم توكمد اكثمر يف زممان االممام الصمادق واىل اهلمادي عليهما السمالم بما سماه 

بعمض الكتماب بنظام الموكالء.

1- تخلف االمامية عن حكم انف�سهم:
بالرغمم ممن ان االماميمة يملكمون افضمل احسمن العقائمد السياسمية حلكمم البمرش يف 
العمامل عمى االطمالق اال اهنمم ختلفوا عن حكم انفسمهم وفق تلك العقائد السمباب منها:

1- ان عقيدهتمم السياسمية) ادارة احلكمم  عندهم( اعمق بكثر من وعيهم من مسمتواهم 
الفكمري وحمتواهمم الثقمايف اجلمعمي، ذلك الذي اصطلحمت عليه او سممته الزهراء 
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سمالم اهلل عليهما بنظام امللة.

فعقيدهتمم يف ادارة نظمام احلكمم تعتممد عقيمدة االختيار واالصطفاء التي هي اسماس 
الدين،بمل اسماس الكمون كلمه حيمث ان اممر الواليمة والسملطة واحلكمم اصمال هلل تعماىل 
خيتمار لمه ويكلمف ممن يشماء ممن عبماده قمال تعماىل:﴿ َوَربُّـَك َيْلُُق َمـا يََشـاُء َوَيْتَاُر َما 
ُكوَن ﴾)79(. وبشمكل ادق يقمول تعاىل:  ـا يُْشِ  َعمَّ

َ
ُة ُسـبَْحاَن اهللَِّ َوَتَعال ِـَرَ

ْ
َكَن لَُهـُم ال

َماَلئَِكـِة رُُسـاًل َوِمَن انلَّاِس إِنَّ اهللََّ َسـِميٌع بَِصـٌر ﴾ )80(.
ْ
﴿ اهللَُّ يَْصَطـِف ِمـَن ال

واالصطفماء واالختيمار مبمدأ كموين وسمنة بدهييمة يتحقمق هبما ليمس فقمط الديمن بمل 
النسمق الكموين حيمث جتسمد ارادة اهلل تعماىل يف كائناتمه. وهمذا الفهمم اليتيمر جلميمع 

االماميمة.

2- ان احلكمم عنمد االماميمة يرتبمط بالعصممة ؛ الن ممالك السياسمة العمدل وليمس غمر 
العمدل بديمال. واي احمد غمر املعصوم يزعم انه يسمر يف الناس وفمق ارادة اهلل تعاىل 
يف العمدل فهمو كاذب مما دام حيتممل منمه اخلطماء فالظلمم، يف حمن ان عهمد اهلل تعاىل  

ال ينمال الظاملن.

 وممع ان االرض ال ختلموا يف زماهنما ومكاهنما من املعصوم - حسمب العقيدة االمامية 
– اال اهنمم تشمعبوا يف نظرياهتمم املرجعيمة خمالل زممن الغيبمة وفمق مخسمة اجتهمادات مل 
حتقمق هلمم احلكمم املبمارش عمدا واحدة همي : )واليمة الفقيه يف ايمران( وهي االن يف سمبيل 

التجربمة اال اهنما اثبتمت مقاوممة ناجحمة يف جدليمات الراع ممع املرتفن.

ولالنصماف نقمول ان املرجعيمة حتقمق جمزء من نظمام امللة فهي عمى مر التاريمخ ادارة 
داخمل ادارات المدول الظاملمة تقموى وتضعف حسمب الظمروف وقوة قياديمة املرجع.

ونحمن نمرى ان نظمام امللمة يمكمن ان يتحقمق يف جمزء كبمر منمه ممن خمالل توصيات 
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املعصموم يف نمموذج مرجعمي سمنفصله انشماء اهلل تعماىل بعد ذكمر الناذج اخلمسمة املعرفة 
يف الفصمل االخمر ممن همذا البحث.

2- معاين القيادة واالدارة تت�سخ�ض يف حدود الوالية املرجع:
شماهدنا عى مر تاريخ املرجعيات الشميعية، أن آليات اقرتان معنى القيادة تتشمخص 
يف املرجمع ضممن نطماق حمدود الواليمة التمي يؤممن هبما املرجمع عمى النماس، ثم نمرى انه 

همو المذي حيدد نموذج تلمك القيمادة ملرجعيته.

يف  املعنمى  هلمذا  صمورًا  املرجعيمة  تاريمخ  واقمع  يف  رأينما  همذا،  ممن  اسماس  وعمى 
النماذج القياديمة للمراجمع منمذ الشميخ حمممد بمن حمممد بمن النعمان املفيمد فقيمه الطائفمة 
وشميخها)قدس اهلل رسه(، وحلمد اآلن، ممن خمالل اسمتقراء منطقمي لواقمع املرجعيمة يف 

قيمادة األممة زممن الغيبمة.

3- االئمة ميهدون لنظام  امللة يف زمن الغيبة بنظام الوكالء
اكمد ائمتنما املعصوممون ممن العمرتة اهلاديمة؛ صلموات اهلل عليهمم  دورهمم القيمادي 
تتسمع  وأخمذت  هلمم،  الموالء  أمهيمة  الصاحلمة، وأوضحموا  اجلاعمة  أوسماط  الدينمي يف 
الرقعمة اجلغرافيمة ألتبماع أهمل البيت))عليهمم السمالم(( ممع توسمع جغرافيما االسمالم، 
واحتاجمت االممة إىل ممن يسمتجيب اىل حاجاهتما وجييمب عمى تسماؤالهتا ويكمون حلقمة 

وصمل بينهمم وبمن أئمتهم))عليهمم السمالم((.

 بمادر األئمة))عليهمم السمالم(( اىل تعيمن الثقاة من الموكالء معتمدين هلم يف خمتلف 
املناطمق، وأرجعموا إليهمم األتباع...وذلمك يف اطمار بنماء ادارة نظمام امللمة النظمام المذي 
حيفمظ يف تركيبتمه احلمق والعمدل؛ صونما لديمن اهلل تعماىل بالرغمم ممن وجمود االدارات 
الظاملمة يف زممن الغيبمة التمي حيتجمب هبا اممام الزمان عن النماس، فال ينفمرط النظام الذي 
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بمه كمال الديمن ومتمام النعمة.

ولقمد اهتمم االئممة عليهمم السمالم بالتحضمر هلمذا النظمام حلمن الغيبمة اعتبمارا ممن 
االممام الصمادق عليمه السمالم.

4- �سروط معتربة يف الوكيل املعتمد:
كان ائمتنما عليهمم السمالم يعتمرون الوثاقمة و العدالمة رشطمن أساسمين يف الوكيمل 
فضماًل عمن إيانمه ومعرفتمه بأحمكام الرشيعمة وشمؤوهنا، ولباقتمه السياسمية وقدرتمه عمى 

حفمظ أرسار اإلممام وأتباعمه ممن احلمّكام وعيوهنمم.

نظمام الموكالء فنيما؛ يشمبه التنظيمم اهلرممي يف احلمركات احلديثمة املنظممة، فالموكالء 
منهمم ممن يرتبمط باإلمام))عليمه السمالم(( بشمكل مبمارش ومنهمم ممن يرتبط به بواسمطة 
وكيمل آخمر يعتمر حممورًا ملجموعة من الموكالء يف مناطمق متقاربة. ويعود تاريخ تأسميس 
همذا النظمام اىل عمر اإلممام الصادق))عليه السمالم(( أو من سمبقه ممن األئمة))عليهم 
اّتسمع نطاقمه وبمدأ يتكاممل بعمد عمر اإلممام الصادق))عليمه  أنمه قمد  السمالم(( غمر 
التمي أخمذت حتيمط باجلاعمة  السمالم(( نظمرًا للتطمورات السياسمية واملشماكل األمنيمة 

الصاحلمة وهتمدد وجودهمم وكياهنمم.

كان  الصغمرى  الغيبمة  ابتمداء  وحتمى  السمالم((  اجلواد))عليمه  اإلممام  عمر  ومنمذ 
هلمذا النظمام دور فاعمل وكبمر جمدًا يف حفمظ كيمان اجلاعمة الصاحلمة ووقايته ممن التفتت 
واالهنيمار، اّتباعما بالواقمع لوصيمة الزهمراء عليهما السمالم باعتبمار طاعمة املعصموم همي 

جوهمر النظمام يف حفمظ ملمة االسمالم.

وايضما بفضمل همذا النظمام والعنمارص الفاعلمة فيمه أصبمح االنتقمال اىل عمر غيبمة 
اإلممام املهدي))عليمه السمالم(( ميسمورًا، وقّلمت املخاطمر الناشمئة ممن ظاهمرة الغيبمة 
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لإلممام املعصموم اىل حمّد كان نظمام الموكالء بمكل خصائصمه قد تطمّور اىل نظمام املرجعية 
احلاليمة، فاملرجمع يقموم اليموم  بمدور اإلممام املوّجمه ملجموعمة الموكالء... وهمو المذي 
يقموم بمدور النيبابمة بمن اإلممام والموكالء وبن اإلممام واتباع اإلممام عر همؤالء الوكالء 
الذيمن قامموا بمدور مهمزة الوصمل املهممة وحّققموا بذلمك مجلمة ممن مهماّم األئمة))عليهم 

السمالم((.

ان نظمام امللمة بنمي باختيمار اهلل تعماىل للمعصوممن، منمذ خلمق آدم اىل احلجمة املهمدي 
عليهما السمالم، وان تعمدد األئممة عليهم السمالم وتباعدهمم يف األزممان واألماكن؛ كان 
واحمدا ممن الضانمات اإلهليمة ضمد انحراف البمرش، ولذا ممارس األئمة نفس االسملوب 
يف الموكالء ممع ان بعمض الموكالء انحمرف عمن نظمام امللمة، باالسمتالب، لكمن تعمدد 
الموكالء وتباعدهمم اجلغمرايف يضممن بقماء نظمام امللمة، النمه يصمون ديمن االممة يف ثلتهما 
الصاحلمة وحيصنهما ضمد االنحمراف العقائمدي وهبمذا حيممي ثقافمة الرشيعة وعقيمدة امللة 

يف نظامهما.

وعليمه فلموال نظمام امللة السماوي ملا بقي بعمد توىل االمويمن والعباسمين والعثانين 
ممن امللمة يشء عمى االطمالق، فقمد كان نظمام امللمة خر وسميلة إلعمداد اجلاعمة الصاحلة 
للدخمول يف عمر الغيبمة واحليلولمة دون تأثمر صدممة الغيبمة واالنقطماع عمن اإلممام 
املعصوم))عليمه السمالم(( عمى أتبماع أهمل البيت))عليهمم السمالم(( الذيمن ألفموا رؤيمة 

اإلممام واللقماء بمه خمالل قرنمن ونصمف قمرن ممن الزمن.
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5- لكي يكون النظام املرجعي ادارة لنظام امللة )81( : 
يف خطبمة سميدة االسمالم جواممع املفاهيمم اذ قالمت: )...فجعـل اهلل اإليـامن تطهـرًا 
للنفـس ونـامء يف  تزكيـة  الكـر، والـزكاة  تنزهيـًا لكـم عـن  الـرشك، والصـاة  لكـم مـن 
الـرزق، والصيـام تثبيتـًا لإلخـاص، واحلـج تشـييدًا للديـن، والعـدل تنسـيقًا للقلـوب، 
وطاعتنـا نظامـًا للمّلـة. وإمامتنـا أمانًا للفرقـة، واجلهاد عّزًا لإلسـام، والصـر معونة عى 

إسـتيجاب األجـر، واألمـر باملعـروف مصلحـة للعاّمة...اخلطبـة(*.

ان كثمر ممن تلمك املفاهيمم ال جتد تفاعال منا معها بمل وال يدرك احدنا معانيهما ؛ ففي دعاء 

االفتتماح مثمال؛ نطلـب مـن اهلل تعـاىل الدولـة الكريمـة لكننـا ليس بمسـتوى الطلـب  ال من 

ناحيمة االسمتعدادت اللوجسمتية وال ثقافيما وال ايديولوجيما وال حتمى بصمدق النيمة، بل وحتى 

عمى مسمتويات معروفمة قمد ال يكونمون بمسمتوى الوعمي السميايس لنظام امللمة، المذي وجدناه 

جاهمزا مؤسسما ممن قبمل اهمل البيمت عليهمم السمالم يف كل ما فصلموا لنما بقمراءة معصومة من 

ديمن اهلل تعماىل بدمائهم وتضحياهتم اجلسمام.

عليمه  احلسمن  عمى  املعرتضمن  ممن  ان  يمروي؛  ممن  مثمال  التاريمخ  يف  نجمد  فمثمال؛ 
السمالم يف صلحمه ممع معاويمة، حجمر بن عمدي؛ وحجر همذا بدرجة عظيمة ممن االيان 
والتشميع، وليمس ملمن مثمي ان يقيمم حجر عمى عظمة قمدره وتصاغري، ولكمن اعرتاضه 
عمى االممام عليمه السمالم والنمص املنقمول عنه بما يوصف تمرف املعصموم ال يفر اال 

بفقدانمه لنظمام امللمة ولمو ظرفيما- ممن خمالل الفتنمة- الهنما كانمت فتنمة كرى.

همذا املثمال وغمره يف التاريمخ كثمر، بمل التاريمخ كلمه حيكمي مما خرتمه االنسمانية 
عمومما واالممة االسمالمية خصوصما، ومما عانته بسمبب فقداهنما لنظام امللمة؛ والذي كان 
نتيجمة لتعممد األممة عمدم االعتبمار باملعصموم ومعماين العصممة يف خمالفة رصحيمة لكتاب 
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اهلل تعماىل، ووصيمة رسموله املصطفمى صمى اهلل عليمه واله وسملم، فا املعصموم اال اهلادي 
بكتماب اهلل تعماىل ومما كتماب اهلل اال سمبيل العصممة املنزلمة ممن اهلل اىل البمرش.

6- ا�ست�سعار العجز ازاء املع�سوم :
الذي جيب ان نعمل به هو ان نستشمعر العجز ازاء املعصوم كا نستشمعره ازاء القران 
الكريمم عمى االقمل لنكمون دومما يف حمال يقضمة ممن ان ال نكمون بمسمتوى االسمتجابة 
ملما يريمده املعصموم، وهمذا ممما جيعلنما نتفحمص دومما كمال نشماطاتنا يف الديمن طبقما ملبدأ 

الرقابمة وعمدم الغفلة.

وان النماذج التمي اسمتقرأهنا للمرجعيمات الشميعية يف التاريمخ بمقمدار مما حتقمق ممن نظمام 

امللمة حتتماج اىل البحمث فيهما ممن مقمدار مما تسمتوعبه ممن توصيمات االئممة ومما فعلموه حلفمظ 

الديمن وامللمة.

ان حكمم اهلل يف خلقمه واحمد )82(  وان خمالفمة املعصموم؛ همي خمالفمة كتماب اهلل وخمالفمة 

رسموله، بمل همو خمروج عى االسمالم. 

فغايمة الواليمة ؛ تتحقمق يف املعصموم دون غمره، الن بمه يتحقمق املعنى الكموين لإلمامة وال 

يتحقمق معنمى اخلالفمة يف األرض، وال نجمد لمه مصداقما، إال يف املعصوم.

ويف القمرآن الكريمم، حيمث يأممر اهلل تعماىل بطاعمة أويل األممر، ويقمرن طاعتهمم بطاعتمه، 

فإنمه- جمل وعمال- يقصمد هبمم، املعصوممن دون غرهمم.

ويف ذلمك معيمار لصحمة االعتقماد ال يعدممه أويل األلبماب، لكمن الذيمن يف قلوهبمم 
زيمغ، يمرون أن اهلل يأممر بطاعمة الظاملمن إذا كانموا أممراء!أو متسملطن ممن خمالل دسمت 

احلكم!
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فقوله تعاىل:

إِْن 
ْمِر ِمنُْكـْم فَ

َ ْ
وِل األ

ُ
ِطيُعـوا الرَُّسـوَل َوأ

َ
ِطيُعـوا اهللََّ َوأ

َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ

َّ
َهـا ال يُّ

َ
﴿يَـا أ

ِخِر َذلَِك 
ْ

َـْوِم اآل  اهللَِّ َوالرَُّسـوِل إِْن ُكنْتُـْم تُْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوالْ
َ

وُه إِل
ٍء فَـُردُّ َتنَاَزْعتُـْم ِف َشْ

ِوياًل﴾)83(. 
ْ
ْحَسـُن تَأ

َ
َخـْرٌ َوأ

همو ممن املحكم؛ فاهلل جل شمأنه وتعاىل اسممه، معروف ليس نكرة، والرسمول)صى 
اهلل عليمه وآلمه( كذلك مشمّخص ومعمروف وليس نكمرة أيضا، فهل ضمن هذا السمياق، 

يصمح أن يكمون أولو األمر نكرات جمهولمن وظاملن؟؟؟؟

إن اهلل تعماىل ال يأممر بطاعمة جمهولمن نكمرات؛ وال جيعمل طاعمة جمهولمن نكمرات، 
قرينمة لطاعتمه جمل وعمال، ألنه سمبحانه ال يأمر بالفحشماء، وقمد كتب عى نفسمه الرمحة، 
وال يكون سمبحانه سمببًا يف ظلم أحد، فال يظلم ربك أحدًا، فهو سمبحانه يأمر بالقسمط.

حيقمق النظمام املرجعمي بصورة ما قمدرا من نظام امللة لكنه ال يمكمن ان يكون بوضعه 
احلمايل نظامما اداريما لدولة عرية مقتمدرة اال مع التعديالت املطلوبمة رشعا واملنصوص 

عليهما ممن قبمل ائمتنا باعتبار ان نظمام امللة يتلخص بطاعة االممة لإلمام املعصوم.

اذن النظمام املرجعمي يمكمن ان يمثمل نظمام امللة مع حتقمق وصايا وعهمود املعصومن 
عليهمم السمالم يف ادارة الدولة.
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الفصل اخلامس:

مناذج من النظام املرجعي وامكان متثيله لنظام امللة يف االدارة:

1- تقارب النماذج املرجعية مع نظام امللة وتباعدها:
2- ا�ستقراأنا تاريخيا مناذج املرجعيات الدينية على ا�سا�ض امكان قيادتها 

لالمة وادارتها للنظام املرجعي داخل نظام الدول فوجدنا النماذج 
التالية:

أ-: نموذج املرجعية التي متثل قيادة مبارشة للناس بدون وجود دستور إسامي 
حاكم.

همذا النمموذج للقيمادة املبارشة لألمة، كانت يف أحيان كثمرة ترزه يف املراجع ظروف 
حتكمم األممة فينمري بعض املراجمع بالتقدم الحتمالل مواقعهم القياديمة يف أوقات املحنة 

لقيمادة األممة إىل حيث اخلالص ورضا اهلل سمبحانه وتعاىل.

مثلما كان قمد حمدث لإلممام املجمدد السميد حمممد حسمن الشمرازي »قمدس رسه« 
)1230 - 1312همم( المذي قماد األمة من سمامراء يف ثورة التنبماك يف إيران ودحر قوات 

بريطانيما! آنذاك.

ومثلمه مما حصمل لإلممام الشميخ حمممد كاظمم اخلرسماين يف ثمورة الدسمتور، ومثله ما 
حصمل لإلممام الشميخ حممد تقي الشمرازي يف قيمادة األمة يف ثمورة العرشيمن يف العراق.

ونحمن إذ نمرز همذه األمثلمة لنماذج القيمادة املبمارشة للمرجعيمة فال يعنمي بالرضورة 
أن املرجمع ال تكمون لمه القيمادة املبمارشة إال ممن خالل فراغ سميايس يف واقمع األمة يتقدم 
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لمه املرجمع ليتمواله، إنما نجمد أن املرجمع الذي يعمّي مهام موقعمه يف األمة يكمون دومًا نبه 
يقمظ واع فهمو املبمادر السمتالم القيمادة املبمارشة، والسماعي إليهما عمزًا للمؤمنمن ونمرًا 
للديمن، ممع كمون الدسمتور املتحكمم غمر إسمالمي، فالبمد من االعتقماد بان جممرد وجود 
املرجمع الواعمي ملهاممه اليقمظ ملشماريع اعداء االممة هو ضان ألممن االمة وصمام اماهنا.

إنما همي أسملوب  للتقليمد واملرجعيمة؛  الواقعيمة اهلرميمة  والسمبب همو أن الرتكيبمة 
فنمي حكيمم ودقيمق يف توفمر إمكانمات القيمادة املبمارشة للمرجمع عمى األممة ممن خالل: 
القاعمدة العقليمة الرصينمة: )ان عممل العاممي باطمل بمدون تقليمد(. وهمو نظمام ؛ هيمدف 
لربمط الرجمل ابتمداًء ممن سمن البلموغ، والنسماء ابتمداًء ممن جتماوز عمرهما السمنة القمرية 

التاسمعة باملرجمع.

وقمد اختمذ كثمر ممن مراجعنما العظمام، أسماليب تنظيميمة دقيقمة يف مجيمع وعماة األممة 
لبلموغ إمكانمات القيمادة املبمارشة لألممة هبمم.. فقمد احكمم املرجمع االعمى انمذاك السميد 
حمسمن الطباطبائمي احلكيمم )قمدس رسه( - خالل عقد السمتينات وبداية السمبعينات من 
القمرن املمايض - صلتمه باألممة ممن خمالل وكالئمه، ونمرش الوعمي ممن خمالل مكتباته يف 

كل االصقماع.

إن جممرد تطبيمق همذا األسملوب بأبعماده الواعية ملعاين نظمام امللة يف الديمن عند الناس 
ومعماين اإلماممة عند املرجع، حيقق القيادة املبارشة للمرجع يف األمة سمواء كان الدسمتور 

املتحكم علانيًا أو إسمالميًا شكاًل.

وبسمبب عمدم وعمي االممة لتمام نظمام امللمة، وذلمك - ربما - بسمبب قوتمه الروحيمة 
وعمقمه الفكمري وعمليتمه باعتبماره نظامما كونيما ربانيما، ممما يبخمس حمق االممام وكمذا 
ائمتهما  اجتماه  االممة  لمدن  ممن  جمدا  واضمح  التقصمر  ان  ونجمد  املرجمع،  حمق  يبخمس 
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االسمف. ممع  ومراجعهما 

ليمس ممن الصعمب ان يكمون هنماك منهجما ثقافيما للتوعيمة بأمهيمة املرجمع يصاحمب 
عمليمات التبليمغ التمي يقموم هبما اخلطباء احلسمينيون يف االمة اال ان اخلشمية ان يتخذ ذلك 

للتمجيمد بأشمخاص بعينهمم وليمس ملبمدأ نظام امللمة الكوين.

ب: نموذج القيادة غر املبارشة للمرجع من خال دستور إسامي حاكم.
وهمو نمموذج حممدود جمدًا كان يمثلمه السميد رشيعمة ممداري »قمدس رسه«، وكان 
يمرى همذا النفمر ممن املراجمع أن يف الدسمتور ضانما حلقموق األممة يف زممن الغيبمة، وإن 
دور املرجمع يف همذه احلالة دور املستشمار المذي يصنع التوجيه ويراقب تطبيق الدسمتور، 
ويمرون أن الواليمة تتحقمق للمرجمع القائمد غمر املبمارش ممن خمالل ممارسمة دسمتورية يف 

حمدود النمص الرشعمي يف غيبمة اإلممام )عمج(.

ولكمن املرجمع الكبمر املمرزا النائيني)قمدس رسه( يعيمب عمى همذا النمموذج رأيمه، 
ولقمد جماء يف كتابمه )تنبيمه األممة وتنزيمه امللمة( مما قالمه اإلممام احلجمة )عمج( يف الرؤيما 

رسه(. النائيني)قمدس  للممرزا 

والمذي يظهمر منمه؛ همو أن المذي يتوىل احلكمم بغر ما تأهمل له من اهلل تعماىل، واحتل 
املنصمب يف حكمم النماس، همو باألصمل غاصمب سمود اهلل تعماىل وجهمه بالغصبيمة، وقمد 
تلوثمت يمداه هبمذه اجلريممة، والدسمتور المذي يسممونه اسمالمي؛ همو بمثابة ما يغسمل به 

الغاصمب يديمه امللوثتمن بالغصب.

وطلمب الدسمتورية واالكتفماء هبما، همو كإجبمار األممة )االممرأة السموداء املسمرتقة( 
التمي تلوثمت يدهما عمى غسملها، أي الدسمتورية حماولمة لتغطية واقع سميئ، وهمو فعل ال 

يعنمي شميئًا أممام واقمع الغصمب والعبوديمة لغمر اهلل تعاىل.
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جـ: نامذج املراجع من يرى أن حدود واليته العامة حتقق له يف مقلديه فقط.
وممن خمالل الرابطمة الدينيمة التمي جتممع النماس عمى رسمالته العمليمة وعمى وكالئمه 

الذيمن ينقلمون للنماس فتماواه؛ فواليتمه ال تتجماوز احلسـبة )84(.

وكثمر ممن املراجمع الكمرام رمحهمم اهلل وأغلمب املراجمع يف زممن الغيبمة همم ممن هذا 
النموع، ال قيمادة مبمارشة وال طممع هلمم يف دسمتور إسمالمي يتحكمم يف األممة، بمل قيمادة 
غمر مبمارشة بعيمدة عن السياسمة بمعناهما الليمرايل الذرائعمي املقيت، بل ويمرى بعضهم 
القليمل أن التدخمل يف همذا النموع ممن السياسمة الفاجرة خروج عمن الدين، فهمم نموذج 
لقيمادة غمر مبمارشة وبمدون دسمتور، فهمم يمرون السياسمة احلمق يف انطوائهمم مجيعمًا عمى 
عمداوة الظلمم ورفضمه ممن أي كان..ورفمض الظاملمن وبغضهمم، وهمو بحمد ذاتمه همو 

جوهمر السياسمة يف االسمالم واسماس نظمام امللمة المذي متثمل املرجعيمة امتمدادا له.

 بمعنمى ان نظمام امللمة )الذي هو طاعمة املعصوم وبغض الظلمم والظاملن(، ويف ادنى 
االحموال مل يفمرض ومل يوجمه اىل االبتعاد عن السياسمة. فان رفض الظاملن هو االسماس 
احلقيقمي المذي تبنماه ائمتنما عليهمم السمالم بدمائهمم لتصمح معمه عقيدتنما ولمواله  فقمد 

ضماع الدين. 

د: نموذج املراجع من يرى أن الوالية ال تتحقق للمرجع ومهام كانت حدودها إال 
من خال قيادة مبارشة لامة ودستور إسامي.

لمه بذلمك مما يقمرتب ممما يكمون لإلممام املعصموم، سمواء كانمت املرجعيمة  فيكمون 
فقيمه. ويل  جمتهمد  أو  الفقهماء  ممن  قيمادي  ملجلمس  اعتباريمة  شمخصية 

اجلمهوريمة  أطروحمات  يف  املطلقمة  والواليمة  للقيمادة  النمموذج  همذا  حتقمق  وقمد 
اإلسمالمية لإلممام اخلمينمي »قمدس رسه«، يف اجتهماد والية الفقيه مع أنمه ليس صاحب 
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النظريمة األسمبق، بمل قمد يكون املجلي صاحمب البحار »قدس رسه«، قمد حظى بمثل 
همذا النمموذج ممع فمارق يف البيئمة واملحيمط؛ وكان لإلممام حمممد باقمر الصمدر »قمدس 
رسه« رسمالة يف طروحمات اجلمهوريمة اإلسمالمية بلغهما إىل اإلممام اخلميني إبمان الثورة 

االسمالمية االيرانيمة.

هـ: ومن املراجع من يرى أن الوالية ال تتحقق للمرجع ومهام كانت حدودها إال 
من خال أجهزة مؤسساتية:

الموكالء  عمى  املرجمع  ارتبماط  توقيفمات  املراجمع  ممن  النمموذج  همذا  تعمدى  فقمد 
بمه. األممة  وربمط  باألممة  لربطمه  أخمرى  جسمور  بنماء  إىل  العمليمة  والرسمالة 

األصقماع  كل  يف  وكالء  لمه  وكان  مكتبمه،  يف  مستشمارون  جمتهمدون  لمه  فمكان 
اإلسمالمية، وكان لمه مبلغمون ورسمل، وكان لمه مؤسسمات ثقافيمة وإعالميمة، وكان لمه 
تنظيمات ومنظمات للوعمي والتوعيمة والعممل والنظمم وكان لمه مكتبمات وفمروع هلما يف 
سمائر البمالد اإلسمالمية، وامما اليموم فلكثمر ممن املراجع فضائيمات تبث ملدة 24 سماعة.

االممة  اىل رشائمح  االعالميمة  السياسمة  احسمن  ان  املرجمع  الروابمط متكمن  همذه  إن 
قيمادة مبمارشة وإىل وعمي وصحموة  السميطرة يف األممة ممن أجمل  ؛ ان حيكمم  املختلفمة 

اإلسمالمية. األممة  أوسماط  يف  إسمالمي  بدسمتور  تطالمب 

الصمدر  الشمهيد  ينشمدها  كان  املرجعيمات،  همذه  ممن  لنماذج  أمثلمة  بيمان  ويمكمن 
الشمرازي  اإلممام  والسميد  الرشميدة..(  )املرجعيمة  مرشوعمه  رسه«  يف  األول»قمدس 
)حمممد احلسميني »قمدس رسه«)يف مرشوعمه شمورى الفقهماء(. كعناويمن لكتمب حتتوي 
نظريمات لكننما نحتماج إىل آليمات مدروسمة إلممكان التطبيق لبنماء ادارة نظمام امللة داخل 
ادارات المدول الظاملمة لنسمتطيع تقييمم قدرهتما يف قيمادة النماس واملجتممع وادارة الراع 
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املرتفن. ممع 

ونحمن عندمما نسمتعرض التاريمخ السميايس ملرجعيمات االماميمة؛ قمد ال نذكر فرتات 
ممن التاريمخ تتداخمل فيهما همذه النماذج كلهما أو بعضها،ولكمن مما ال يتفمق يف تاريمخ 
مرجعيمات االماميمة أن ختلمو فمرتة ممن فمرتات همذا التاريخ من واحمدة من همذه الناذج.

3- و�سايا مع�سومة حتتاجها النماذج امل�ستقراأة للمراجع لكمال نظام 
امللة:

ظاهمرة  اهمداف  عمى  تنطموي  النماذج  تلمك  مجيمع  ان  جمدا  مهممة  مالحظمة  هنماك 
الرسمل وهمي اهنما مجيعما )تنبمذ الظلمم وتبغض الظاملن وتسمعى لبنماء املجتمع عمى القيم 
الراقيمة والفضائمل وفمق نمموذج انسماين معصموم جيدونمه مكتوبما يف سمرة  ائمتهمم ممن 
اهمل بيمت الطهمر عليهمم السمالم اال ان املطلموب يف همذا النمموذج همو ما طلبمه املعصوم 
مممن اختارهمم للعممل معمه يف ادارة املجتممع او الدولمة خمارج العممل احلموزوي العاملمي 

ويمكمن ن نلخصمه بما يمي:

أ- جهــاز للرقابــة واملحاســبة يــرشف عليــه جمتهــد منتخــب بمواصفــات االمــام يف 
عهــده ملالــك االشــرت املــار ذكرهــا، يراقــب بريــة العاملــني مــع املرجــع ســواء يف 

مكتبــه او الــوكاء يف االمصــار.

ب- جهــاز لاعــام والتوعيــة حيــارب الــرتف واملرتفــني ويســعف املســتلبني وفــق 
سياســة اســرتاجتية تقيــه مــن االنــزالق للروباجنــدا لتكون حــرا يف خدمــة اهداف 

نظــام امللــة.

ت- ان يكــون املرجــع بمثابــة عامــل االمــام عليــه الســام عــى االمــة بزمانــه ومكانه 
فيتطلــب منــه ان يقــوم بــام طلبــه الامــام  مــن عاملــه.
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فقد امر االمام امر املؤمنن عى بن ايب طالب عليه السالم من عاله:

1 – معيار الكفاءة واالمانة:

)ال تقبلـن يف اسـتعامل عاملـك وأمرائـك شـفاعة إال شـفاعة الكفايـة واألمانـة(. وهكذا فان 

كمون املرجمع، فنحمن مل نمر يف تاريمخ املرجعيمة من اخضع جاشميته ووكالئمه والعاملمن معه اىل 

همذا الضابط.

2- معيار النجاح يف االختبار:

وقال عليه السالم ملالك االشرت)رضوان اهلل عليه( حن واله مر:

فإهنما  وأثمرة،  حمابماة  توهلمم  وال  اختبمارا،  فاسمتعملهم  أممور عالمك  يف  انظمر  )ثمم 
مجماع ممن شمعب اجلمور واخليانمة، وتموخ منهم أهمل التجربمة واحلياء ممن أهمل البيوتات 
الصاحلمة والقمدم يف االسمالم املتقدممة، فإهنمم أكمرم أخالقما، وأصمح أعراضما، وأقمل يف 
املطاممع إرشافما، وأبلمغ يف عواقمب االممور نظرا. ثم أسمبغ عليهم االرزاق فمإن ذلك قوة 
هلمم عمى اسمتصالح أنفسمهم، وغنمى هلمم عن تنماول ما حتمت أيدهيمم، وحجمة عليهم إن 

خالفموا أممرك أو ثلمموا أمانتمك.

3- املراقبة والتقييم: 

)ثمم تفقمد أعاهلمم، وابعث العيون من أهمل الصدق والوفاء عليهمم، فإن تعاهدك يف 
المر المورهمم حمدوة هلم عمى اسمتعال االمانة والرفمق بالرعيمة. وحتفظ ممن االعوان، 
فمإن أحمد منهمم بسمط يمده إىل خيانمة اجتمعمت هبما عليمه عنمدك أخبمار عيونمك  اكتفيمت 
بذلمك شماهدا، فبسمطت عليمه العقوبمة يف بدنمه وأخذتمه با أصاب ممن عمله، ثمم نصبته 
بمقمام املذلمة ووسممته باخليانمة، وقلدتمه عمار التهممة وتفقمد أممر اخلمراج با يصلمح أهله 
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فمإن يف صالحمه وصالحهمم صالحما ملمن سمواهم، وال صمالح ملمن سمواهم إال هبمم الن 
النماس كلهمم عيال عى اخلمراج وأهلمه( )85(.

فماذا كان البمد ممن دور لالستشمارةعند املرجمع ووكالئمه كما همو حمال املستشمارين 
الذيمن همم اليموم امتيماز وخصيصمة احلاكم، لرضيهم  اويسمرتيض هبم؛ فمان االمام عليه 
السمالم يدقمق يف مواصفمات اختيارهمم، فلنطلمع، وليكمن النمموذج املقمرتح للمرجعيمة 

ذي صلمة:

4- االعاميون:

)ثمم انظمر يف حمال كتابمك  فمول عمى أممورك خرهمم، واخصمص رسمائلك التمي 
تدخمل فيهما مكائمدك وأرسارك بأمجعهم لوجمود صالح االخالق، مممن ال تبطره الكرامة 
فيجمرتئ هبما عليمك يف خمالف لك بحرضة مال، وال تقمر به الغفلة عن إيمراد مكاتبات 
عالمك عليمك، وإصمدار جواباهتما عمى الصمواب عنمك وفيما يأخمذ لمك ويعطمي منك. 
وال يضعمف عقمدا اعتقمده لمك، وال يعجمز عمن إطمالق مما عقد عليمك، وال جيهمل مبلغ 
قمدر نفسمه يف االممور، فمإن اجلاهمل بقمدر نفسمه يكمون بقمدر غمره أجهمل. ثمم ال يكمن 
اختيمارك إياهمم عمى فراسمتك اسمتنامتك وحسمن الظمن منمك، فمإن الرجمال يتعرفمون 
لفراسـات الـوالة بتصنعهـم وحسـن خدمتهـم، وليـس وراء ذلك مـن النصيحـة واالمانة 
شـئ، ولكمن اخترهمم بما ولموا للصاحلمن قبلمك فاعممد الحسمنهم كان يف العاممة أثرا، 
وأعرفهمم باالمانمة وجهما، فمإن ذلمك دليمل عمى نصيحتك هلل وملمن وليت أممره، واجعل 
لمرأس كل أممر ممن أممورك رأسما منهم ال يقهمره كبرها، وال يتشمتت عليمه كثرها ومها 
كان يف كتابمك ممن عيمب فتغابيمت )86(  عنمه ألزمتمه( )87(. وهذا ضابط ومعيمار مل نعهده 
يف مرجعياتنما وال حتمى يف دولمة واليمة الفقيمه التمي احمد ناذجماالدارات التمي متثل نظام 

امللمة يف زممن الغيبة.
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ولعظم املهمة وخطر سياسة الناس وواليتهم يقول االمام عي عليه السالم:

)إن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاءوا به( )88( .

ومعنماه: أن اهلل تعماىل العاصمم ممن الضمالل، منح احلاكمم نبيًا أو إماممًا أو غرمها ممن 
تتوفمر فيمه رشوط احلاكمم املسملم حمق احلكمم بمن النماس بمضاممن الوحي، قمال تعاىل: 

َراَك اهللُّ﴾)89( .
َ
﴿ِلَْحُكَم َبـْيَ انلَّاِس بَِمـا أ

فالترشيمع اإلسمالمي يوجمب عمى احلاكم املراقبمة التامة لنفسمه وحلاشميته وللعاملن 
معمه، وحماسمبته املحاسمبة الشمديدة، وعزلمه حمن املخالفمة واإلرصار عليهما، فالبمد ان 
يفهمم بذلمك بوضموح. والتاريمخ اإلسمالمي مملموء بوفمرة ممن شمواهد حماسمبة األممام 
عمي عليمه السمالم ملمن عينهمم ممن احلمكام املسملمن )90(. وهمذا ما نمود ان نمراه يف ناذج 

املرجعيمات العتيمدة التمي مل ختمذل النماس عمى ممر التاريمخ.

القيمادة  يعطمي  بالشميعة ، النمه  نظمام سميايس كموين الخيتمص  امللمة  نظمام  همذا وان 
لالعلمم واالتقمى واالرقمى يف ميمزات االنسمانية، التي يكمون معها قادرا عمى ان ال يظلم 

بمل ويطهمر السياسمة ممن الظلمم.

بقي علينا ان نؤكد العالقة التالزمية بن املرجعية احلالية ونظام امللة الكوين:
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4- ا�ستيعاب النظام املرجعي لنظام امللة الكوين، او اال�سا�ض ال�سرعي 
للنظام املرجعي عند االمامية:

تتحقمق القمراءة الصحيحمة لإلسمالم يف اطروحمة العصممة، ألهنما تتبنمى نظمام امللمة 
المذي عّرفتمه سميدتنا الزهمراء عليهما السمالم، بأنمه يتجسمد يف طاعمة النماس للمعصموم، 
وكل مما جماء فيما قدمنما اىل اآلن انما همو تعريف ملفهموم نظمام امللمة، وكل التفاصيل التي 
تلمت انما جماءت بقصد اسمتيفاء  معماين ذلك النظمام باعتبماره النظريمة السياسمية الربانية 
لنظمم اممور االممة، بل ولسياسمة الناس مجيعما، وألن املرجعية الدينيمة يف مذهب االمامية 
القائممة عمى نظمام االجتهماد والتقليمد، هو اسمتيعاب تمام لنظام امللمة يف زممن الغيبة؛ فقد 

اوضحنما ان بمروز مفهموم املرجعيمة كان اسمتجابة ألممر اهلل تعماىل يف كتابمه املجيد: 

ُمْؤِمنُـوَن ِلَنِْفـُروا َكفَّـًة فَلَـْوال َنَفـَر ِمـْن ُكِّ فِْرقَـٍة ِمنُْهـْم َطائَِفـٌة 
ْ
﴿ َوَمـا َكَن ال

لََعلَُّهـْم َيْـَذُروَن﴾)91(. ِْهـْم 
َ

إِل إَِذا رََجُعـوا  قَْوَمُهـْم  َوِلُنْـِذُروا  يـِن  ُهـوا ِف الِّ ِلَتََفقَّ

عمى اسماس همذه االيمة كان االجتهماد واجمب كفائمي. وعممال بوصايما املعصومن عليهمم 

السمالم حلمال غيبمة املعصموم ؛ جماء تقريمر الرجموع اىل احلجمة ممن بعدهمم ؛ فعن اإلممام احلجة 

السمالم: عليه 

))وأمـا احلـوادث الواقعـة فارجعـوا فيهـا إىل رواة حديثنـا فاهنـم حجتـي عليكـم وأنـا 
حجـة اهلل عليكـم. وأمـا حممـد بـن عثـامن العمـري ريض اهلل عنـه وعـن أبيـه مـن قبـل فانـه 
ثقتـي وكتابـه كتـايب. وأمـا حممـد بن عي بـن مهزيار األهوازي فسـيصلح اهلل قلبـه، ويزيل 
عنـه شـكه. وأمـا مـا وصلتنـا بـه فا قبـول عندنـا إال ملا طـاب وطهر، وثمـن املغنيـة حرام. 
وأمـا حممـد بـن شـاذان بـن نعيـم فانـه رجـل مـن شـيعتنا أهـل البيـت. وأمـا أبـو اخلطـاب 
حممـد بـن أيب زينـب األجـدع فانـه ملعـون وأصحابـه ملعونـون فا جتالـس أهـل مقالتهم 
فـاين منهـم بـرئ وآبائـي عليهم السـام منهـم براء. وأمـا املتلبسـون بأموالنا فمن اسـتحل 
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شـيئا منهـا فأكلـه فانـام يـأكل النـران. وأما اخلمـس فقد ابيح لشـيعتنا وجعلـوا منه يف حل 
إىل وقـت ظهـور أمرنـا لتطيـب والدهتـم وال ختبث. وأمـا ندامة قوم شـكوا يف دين اهلل عى 
مـا وصلونـا بـه، فقـد أقلنـا من اسـتقال وال حاجـة لنا إىل صلة الشـاكني. وأما علـة ما وقع 
مـن الغيبـة فـان اهلل عزوجـل يقـول: » يا أهيـا الذين آمنـوا ال تسـألوا عن أشـياء إن تبدلكم 
تسـؤكم، إنـه مل يكـن أحـد مـن آبائـي إال وقـد وقعـت يف عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه وإين 
أخـرج حـني أخـرج وال بيعـة ألحـد مـن الطواغيـت يف عنقـي. وأمـا وجـه االنتفـاع يب يف 
غيبتـي فكاالنتفـاع بالشـمس إذا غيبها عن األبصار السـحاب، وإين ألمـان ألهل األرض 
كـام أن النجـوم أمـان ألهـل السـامء، فأغلقـوا ابـواب السـؤال عـام ال يعنيكـم وال تتكلفـوا 
علـم مـا قـد كفيتـم وأكثـروا الدعـاء بتعجيـل الفرج، فـان ذلـك فرجكم، والسـام عليك 

يـا إسـحاق بـن يعقـوب وعى مـن اتبـع اهلـدى( )92(( )93(  

ويف توصيمف ادق ملمن تتحقمق بمه املرجعيمة الرشميدة ممن الفقهماء، جماء عمن اإلممام 
زيمن العابديمن؛ عمي بمن احلسمن عليمه السمالم:

)فأمـا مـن كان مـن الفقهـاء صائنـا لنفسـه، حافظا لدينـه، خمالفا عى هـواه مطيعا ألمر 
مـواله، فللعـوام أن يقلـدوه، وذلـك ال يكـون إال لبعـض فقهـاء الشـيعة ال مجيعهـم، فانـه 
مـن ركـب مـن القبائـح والفواحـش مواكب فقهـاء العامة، فا تقبلـوا منهم عنا شـيئا وال 
كرامـة. وإنـام كثـر التخليط فيام يتحمل عن أهـل البيت لذلك، الن الفسـقة يتحملون عنا 
فيحرفونـه بـأرسه بحملهـم، ويضعون األشـياء عى غـر وجهها لقلـة معرفتهم، وآخرون 

يتعمـدون الكـذب علينـا، ليدخـروا مـن الدنيا ما هـو زادهم إىل نار جهنـم( )94(.

وزيمادة يف االيضماح ملعنمى االفضمل يف التصمدي للمرجعيمة جماء عمن اإلممام اهلادي 
عليه السمالم:
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)...لـو ال مـن يبقـى بعـد غيبـة قائمكـم مـن العلـامء الدالـني عليـه، والداعـني إليـه، 
والذابـني عـن دينـه بحجـج اهلل... ولكنهم الذين يمسـكون أزمـة قلوب ضعفاء الشـيعة، 
كـام يمسـك صاحـب السـفينة سـكاهنا، اؤلئـك هـم االفضلـون عنـد اهلل عز وجـل( )95(.

وعمن اإلممام زيمن العابديمن عليه السمالم، وصيمة واضحمة ملعنى املرجمع الذي جيب 
عمى الناس التمسمك به:

)الرجـل كل الرجـل نعـم الرجـل؛ هـو الـذي جعـل هـواه ألمـر اهلل، وقـواه مبذولة يف 
رضـا اهلل، يـرى الـذل مـع احلـق، اقـرب إىل عـز األبد من العـز يف الباطـل، ويعلـم إن قليل 
مـا حيتملـه مـن رضائهـا يؤديـه إىل دوام النعيـم.. فذلكم الرجـل نعم الرجل، فيه متسـكوا، 
وبسـنته فاقتـدوا أو إىل ربكـم فيـه فتوسـلوا، فانـه ال تـرد دعوتـه وال ختيب له طلبـة( )96(.

وكما نمرى ممن اواممر ووصايما املعصوممن عليهمم السمالم لنما؛ كان الفقهماء ورواة 
حديمث أهمل البيمت )عليمه السمالم( همم ترمجمة واقعيمة من لمدن اإلممام ملعنمى املرجعية، 
والتمي كما همي احلمال ليمس يف شمخص واحد بل همي جمموعة مراجمع نذروا أنفسمهم هلل 
تعماىل كما يصفهمم القمران بالطائفمة النافمرة. وكأهنمم عليهمم السمالم، يقولمون: األجمدر 
بالقيمادة واحلكمم بمن اإلنسمانين؛ همو األكممل فيهمم، فمان كان  للكمال قيماس امليمزات 
االنسمانية للرقمي، فليمس غر األعلم المورع جديرا هبمذه املهمة االقرب لإلممام املعصوم 

يف صفاتمه واخالقمه. 
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 مستخلص البحث

 مل يتسمن لالسمالم يف قراءتمه الصحيمة ان يشمكل دولتمه بعمد استشمهاد االممام اممر 

املؤمنيبمن عمي بمن ايب طالمب عليمه السمالم، التمي ارشنما اىل اهنما تتحمدد بالضبمط يف قيمام 
نظمام امللمة والمذي بمدوره يتحدد بطاعمة املعصوم ولكمن الثلمة املؤمنة بنظام امللة شمكلت 
عمى المدوام ادارة اسمالمية داخمل المدول الظاملة عمى مر التاريمخ متثل بالنظمام املرجعي، 
وقمد بّينما ممن خمالل همذا البحث نماذج تارخيية ممن النظمام املرجعمي، كادرات اسمالمية 

تنظمم اممور االممة خمالل زممن الغيبمة وتسمتجيب حلاجاهتا وجتيمب عى اسمئلتها.

تتعمن ادارة المدول بمديرهيما، وان السياسمات يف طمول التاريمخ وعرضمه ترسممها 
سمرة السياسمين  ال عالقمة هلما بمنهجهمم وال عقيدهتمم وال الفلسمفة التمي ينتممون اليها 
وممع همذا فاحلاجمة هلمم البمد منهما، وادارات المدول رضورة ال يمكمن االسمتغناء عنما، 

ولمذا قلنما: )ان السياسمة رش البمد منمه(.

وعن اطروحة تطابق نظام ادارة الدولة مع العدل املهلة، قلنا ان السبب فياستبعادها 
همي؛ حالمة جمدل ازيل بمن ظواهمر ثالثمة هي ظاهمرة رسمل اهلل اىل الناس تمرتا، بحيث ال 
خيلمو منهمم زممان وال ممكان، وظاهمرة المرتف واملرتفمن اعمداء اهلل ورسمله املتواجمدون 
دومما تواجمد ابليمس، وظاهمرة االسمتالب التي يعماين منه االنسمان امما وشمعوبا املوجود 

وجمود اجلهل.

فالمرتف : همو وافمرات املمال والوقمت والقموة والسملطان، ومما مل يمرف ممن همذه 
الوافمرات يف طاعمة اهلل يمرف معصيتمه وطاعمة الشميطان.

وعندمما يكمون االنسمان مسمتلبا ال رادة لمه، واملرتفمون يدعونه لوافراهتم ويسمتغلونه 
هبما، يقمف الرسمل واوصياؤهمم واتباعهمم عاجمزون يف مهامهمم لدحمر مشماريع الظلمم 
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وبسمط العمدل وال زال اجلمدل حمتدمما عمى همذه الشماكلة ال ينقمذ البرشيمة منمه اال طاعمة 
املعصوم.

وكان همذا همو السمبب ال غمره ليكمون املعصموم عمى راس الدولمة لبسمط العمدل 
وحتقيمق اطروحمة السماء يف ادرات المدول، ولموال البمالء الراتب للحسمن عليه السمالم 
واهمل البيمت صلموات اهلل عليهمم  ملما كان هناك اثر ملعماين ادارة اهلل تعماىل يف االرض، كا 

نمراه يف النظمام املرجعمي عمى تلمون ناذجه.

فاحلسمن عليمه السمالم بنى بدمه نظمام امللة وبمظلوميتمه حفظ الثلة املؤمنمة وبنهضته 
اسمس للملمة الصادقمة واقعما رسماليا ممتمدا، ثمم ان اجتهمادات علماء ال حمممد يف نماذج 
مرجعياهتمم التمي رشحنماه يف البحمث متوافقمة ممع املمكمن انرتوبولوجيما ممن االدرات 

الصادقمة زممن الغيبة.

فنموذج واليمة الفقيمه تليمق بايمران الغلبيمة الثلمة الصادقمة هنماك وال يليمق يف ممكان 
الديمن  املتوافقمة حلفمظ  النماذج  قيمام  نمرى لطفما يف  البلمدان االخمرى  اخمر، ونحمن يف 

وصمون ثلتمه الصادقمة.

فائمتنما عليهمم السمالم كانموا مرجعا لالمة حتى املتسملطون انفسمهم كانموا يرجعون 
هلمم عنمد املشماكل الكمرى ويديمرون النماس بما اراد اهلل تعماىل وكأهنمم دولمة ممن داخمل 
دولمة الظاملمن، وكذلمك مراجعنما حفظهمم اهلل تعماىل كانموا يديمرون الناس وكأهنمم دولة 
داخمل دولمة واهنمم ليعلممون ان ملراجعنما سملطة  عمى االممة اقموى واكمر ممما هلمم، ولمذا 
فمان كل احلمكام الظاملمن عمى ممر التاريخ كانوا حياولون كسمب ود مراجعنا  ويتحاشمون 

االحتمكاك هبم.

ولكمي تكمون ادارات نظمام امللمة يف مؤسسماتنا املرجعيمة اقمدر واوىف واقمرب لنظمام 
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امللمة البمد هلمم ممن االخمذ بوصايما االممام املانعمة ممن المرتف واالنمزالق ممع املرتفن من 
خمالل اجهمزة املراقبمة واملحاسمبة والعيمون التمي جعلهما االممام عمى الموالة واملوظفمن 
والعمال لديمه ومل جيعلهما عمى النماس كما يفعمل الطغماة. ثمم مل يلبمس نفسمه عليه السمالم 
التنزيمه وهمو املعصموم عليمه السمالم فقمال: )فمال تكّفموا عنّمي مقالمة بحمّق، أو مشمورة 
بعمدل؛ فمإيّن لسمت يف نفمي بفموق مما أن ُاخطمئ، وال آممن ذلك ممن فعمي، إاّل أن يكفي 
اهللَّ ممن نفمي مما همو أملمك بمه منّمي، فإّنما أنما وأنتمم عبيمد مملوكمون لمرّب ال رّب غره، 
يملمك منّما مما ال نملمك من أنفسمنا، وأخرجنا ممّا كنّا فيمه إىل ما صلحنا عليمه، فأبدلنا بعد 

الضاللمة باهلمدى، وأعطانما البصمرة بعمد العممى( )97(.

ومل حيمط ذاتمه عليمه السمالم هبالمة احلكمم وقدسمية السملطة وهمو املفموض من السماء 
واملختمار بنمص الكتماب والسمنة ذلمك ليمرضب املثمل ملمن يكمون عمى راس ادارة دولمة 
االسمالم او نظمام ملتمه ان الحييمط نفسمه وحاشميته بالقدسمية فانما نحن مجيعما خطاءون.

وعمى همذا االسماس جترأنما وقلنما مانريد من اجمل ادارة اصمدق يف االسمالم واقرب 
لنظمام امللمة يف زممن الغيبمة ؛ ممن اجل ادارة اسمالمية باملعنمى الدقيق جيمب ان يكون راس 
النظمام يف امللمة سمواء كان واليما او مرجعما ان يكون رقيبا حسميبا قبل ان يكمون مرجعا او 
حاكما واال فمان النفموس ميالمة اىل الرتف املردي ثمم النزوع اىل اجلدل مع غايات الرسمل 

واهاف السماء لصالح الشميطان.
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اهلوامش

1-  الروم: 29، 30

2-   ميخائيمل سمرغي فيتش غورباتشموف:كان يشمغل منصب رئيمس الدولة يف االحتاد 
الشميوعي  احلمزب  رئيمس  فهمو  و1991   1988 عاممي  بمن  السمابق  السموفييتي 
السموفيتي بمن عاممي 1985 و1991. كان يدعو إىل إعادة البناء أو الريسمرتويكا. 
شمارك رونالمد ريغمان يف إهنماء احلرب البماردة وحصل عى جائزة نوبل للسمالم عام 
1990. آتمت الريسمرتويكا ثارهما يف 26 ديسممر 1991 عندمما تموارى اإلحتماد 
السموفيتي يف صفحمات التأريمخ بعمد توقيمع بوريمس يلتسمن عمى اتفاقيمة حمل إحتاد 

اجلمهوريمات السموفيتية االشمرتاكية

3-  كان هتلمر ينطلمق ممن تيمار عرقمي ضمارب اجلمذور يف الفلسمفة االوربيمة بمدأ ممع 
ابيقمور وطموره نيتشمه واكملمه هيجمل؛ يعتمر العمرق االبيمض او الرجمل الصهمب 
المذي يسمميه توينبمي)NORDYMAN(، همو المذي جيمب ان يقمود العمامل فقمط، 
وهمو االصمل يف فقمرة ممن مجهوريمة افالطمون الفاضلمة تعتمر الرجمل االشمقرمنبع 

التفكمر والقيمادة واالخمرون جنمود وعبيمد.

4-  العلق – 7-6.

5- سممى عممر بمن اخلطماب بيعمة ايب بكمر يموم السمقيفة باهنا فلتمة )صحيمح البخاري - 
)ج 6 / ص 2503(. و جاممع األحاديمث - )ج 26 / ص 227(، و اجلممع بمن 

الصحيحمن البخماري ومسملم - )ج 1 / ص 28.

6- قمال رسمول اهلل صمى اهلل عليمه والمه : ))إن أول مما دخمل النقمص عمى بنمى إرسائيمل 
كان الرجمل يلقمى الرجمل فيقمول يما همذا اتمق اهلل ودع مما تصنمع فإنه ال حيمل لك ثم 
يلقماه ممن الغمد فمال يمنعمه ذلمك أن يكمون أكيلمه ورشيبمه وقعيمده فلما فعلموا ذلمك 
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رضب اهلل قلموب بعضهمم ببعمض، كال واهلل لتأممرن باملعمروف ولتنهمون عمن املنكر 
ولتأخمذن عمى يمدى الظمامل ولتأطرنمه عى احلق أطمرا ولتقرنمه عى احلق قمًرا أو 
ليرضبمن اهلل بقلموب بعضكم عى بعض ثمم يلعنكم كا لعنهم(. اخرجه؛ )أبو داود، 
والبيهقمى عمن ابمن مسمعود( وللحديمث أطراف أخمرى منهما : "إن بنمى إرسائيل ملا 
وقمع فيهمم النقمص"، "ملما وقعت بنمو إرسائيل ىف املعماىص". ومن غريمب احلديث : 
"ولتأطرنمه عمى احلمق أطمرأ" : أى لرتدنمه إىل احلمق. "ولتقرنمه عى احلمق قًرا" : 

أى لتحبسمنه عليمه وتلزمنمه إياه)جاممع األحاديمث )8/  441(، و أخرجه أبو داود 
)121/4، رقمم 4336(، والبيهقمى )93/10، رقم 19983(. أيب يعى يف مسمنده 
ج8/ص449 ح5035، وأخرجمه الطرانمى كما ىف جمممع الزوائمد )269/7( قال 
اهليثممى : رجالمه رجمال الصحيح. وأخرجه أيًضا : الشمجرى ىف أماليه )230/2(. 
 :  )109 فقمط( )1/   الرسمول )أحاديمث  أحاديمث  ممن  ويقمول جاممع األصمول 
وروايمة الرتممذي قمال : قمال رسمول اهلل - صمى اهلل عليمه وسملم - : » ملما وَقَعمْت 
بنمو إرسائيمل يف املعمايص، هَنْتُهمم علاؤهمم، فلمم ينَتُهموا، فجاَلُسموُهْم يف جَمَالِِسمِهم، 
وآَكُلوهمم وَشماربوهم، فمرضَب اهللُ ُقُلموَب بعضِهم ببعض، ولعنهم عى لسمان داود 
وعيسمى بمن مريمم، ذلمك بما َعَصمْوا وكانموا يعتمدون« فَجلمَس رسموُل اهلل - صمى 
اهلل عليمه وسملم - وكان ُمتَّكًئما، فقمال : » ال، والمذي نفمي بيمده، حتمى تأطِروهمم 
عمى احلمق أطمًرا «. ويف املعجمم الكبمر )10/  146( قال:تأطرونمه تقهرونه(. ولذا 
فمان التاطمر االيديولوجمي بدعمة اتمى هبما االنقالبيمون يف السمقيفة وكانمت سمبب 
االنحمراف عمن االسمالم بعمد وفماة الرسمول صمى اهلل عليمه والمه  مبمارشة ممع ان 

الرسمول صمى اهلل عليمه والمه حمذر ممن التأطمر ومنعمه منعما باتا كما ممّر توثيقه. 

7-  البحمار: 75 / 359 / 74. و أعمالم الديمن يف صفمات املؤمنمن - )ج 12 / ص 
12(، و ميمزان احلكممة - )ج 4 / ص 17()724(، و بحمار األنموار - العالممة 
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املجلمي - )ج 72 / ص 359(، ورشح هنمج البالغمه )جعفمرى( - )ج 6 ص 
322(، رشح هنمج البالغمة - ابمن ايب احلديمد - )ج  6/ ص: 323(.

8- مثمال يف خالفتمه؛ نفمى عممر بمن اخلطماب  أبمو ذؤيمب وهمو رجمل ممن بنمي سمليم، 
النمه أمجمل النماس وأملحهمم،  اىل البمرة خموف ممن ان تفتتن بمه نسماء املدينة)ذكر 
احلادثمة ابمن ايب احلديمد يف رشح النهج، ويف طبقات ابن سمعد 3 / 285، ويف تاريخ 
الطمري 4 / 557، ويف بحمار األنموار - العالممة املجلمي - )ج 31 / ص 24(.

9- املعجم الوسيط )2/  136(

10- يقمول معجمم املناهمي اللفظيمة ومعمه فوائمد يف األلفاظ للشميخ بكر أبمو زيد )31/  
56(، يف )جملمة جمممع اللغمة العربيمة بممر( بحمٌث لألسمتاذ عبدالصبمور شماهن 
بعنموان : ))حمول كلممة عقيمدة(( اسمتقرأ فيمه عمدم وجود همذه اللفظمة يف : الكتاب 
أو السمنة، وال يف ُأمهمات معاجمم اللغمة، وأن أول من تم الوقموف عى ذكره جلمعها 
)عقائمد( همو القشمري )م سمنة 437 همم( يف ))الرسمالة(( كما يف أوهلما، وممن بعمده 
أبمو حاممد الغمزايل م سمنة 505 همم، جماء بمفردها )عقيمدة(، وهي : عمى وزن فِعيلة 

مجعهما : فعائمل، مثمل : صحيفمة وصحائف.

11- أعالم الدين يف صفات املؤمنن )7/  22(

12- بحار األنوار - العالمة املجلي )1/  188(

ٍء(. ْلنا َعَلْيَك الِكتاَب تِْبيانًا لُِكلِّ يَشْ 13- اشارة لقوله تعاىل يف سورة النحل: )َوَنزَّ

14- النحل - 89

15- احلديث النبوي )6/  5( 

16- تفسمر المرازي )5/  149، و )5/  253(، و)5/  489( وتفسمر اللبماب البمن 
ايضما جاممع  347(، و  التفسمر )21/   214(، ويف جاممع لطائمف  عمادل )5/  
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لطائمف التفسمر )24/  128(

17  تفسمره ايب الفتموح :  ج 3، ص 392، وعمن رشح أصمول المكايف - ممويل حمممد 
)65 صالمح املازنمدراين )4/  

18- املائدة – 3.

19- اإلبانة الكرى البن بطة  العكري :)1/  12(

20- السنن الكرى للنسائي )1/  550(

21- الروم: 30

22- قمول رسمول اهلل صمى اهلل عليمه والمه يف حديمث الثقلمن املتواتمر :)خلفمت فيكمم 
الثقلمن ؛ كتمب اهلل وعمرتيت اهمل بيتمي مما ان متسمكتم هبما لمن تضلموا بعمدي... احليمث

النخمب  تتبناهما  أداة  أول  يمثمل  ال  اجلاهمر  تضليمل  ان  ))عمى  شميللر:  يقمول   -23
اىل  يلجئمون  ال  فاحلمكام  االجتاعيمة  السميطرة  عمى  احلفماظ  اجمل  ممن  احلاكممة 
التضليمل اإلعالممي- كما يوضمح فريمر-إال عندمما يبمدأ الشمعب يف الظهمور ولمو 
بصمورة فجمة ؛ كإرادة اجتاعيمة، يف مسمار العمليمة التارخييمة"، "إمما قبمل ذلك؛فمال 
وجمود للتضليمل باملعنمى الدقيمق للكلممة، بمل نجمد باألحمرى قمعما شمامال، ذا ال 
بمؤس  يف  آلذاهنمم  غارقمن  يكونمون  املضطهدين،عندمما  لتضليمل  هنماك  رضورة 
الواقع((.يراجمع النمص يف شميللر،أ، هربرت،"املتالعبمون بالعقول"، سلسملة عامل 
املعرفة،العدد(106(،الكويمت، املجلمس الوطني للثقافمة والفنون والداب، ترشين 

ص5.  ،1986 األول 

24- John Curley,”The Future of the America Capitalism”, Quarter-

ly Review of Economics and Business.

25- تصنيمف هنمج البالغمة : ج:1: ص:661، لبيمب بيضمون. ورشح هنمج البالغمة - 
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ابمن ايب احلديمد )236/  4(، هنمج البالغمه - خطبمه )31/  10( اخلطبة التي خطبها 
عليمه السمالم  بصفن.

26-  هنج البالغة: اخلطبة : 216. وايضا راجع الكايف: 550/352/8.

27- يتباهمى معاويمة واحفماده بممالك سياسمتهم الظلمم: جماء يف سمر أعمالم النبمالء: 
مقاتمل  167/2.و  الغّممة:  كشمف  131/8؛  والنهايمة:  البدايمة   ،25/146/3
الطالبيمن )ص70( وإرشماد املفيمد )ص191( ورشح ابمن أيب احلديمد )46/16( 
للكلينمي  المكايف  الكافيمة )ص149(، ويف دراسمات يف  النصائمح  وبلفمظ آخمر يف 
والصحيمح للبخماري - )ج 12 / ص 11(:  قمال معاويمة يف النخيلمة بعمد صلحمه 
ممع احلسمن مبمارشة: )إين واهلل مما قاتلتكمم لتصلموا وال لتصومموا وال لتحجموا وال 
لتزكموا إنكمم لتفعلمون ذلمك. وانما قاتلتكمم التأممر عليكمم وقمد اعطماين اهلل ذلمك 
وانتمم كارهمون( فقتالمه للحسمن عليمه السمالم وازهماق اآلالف االرواح مل يكن من 
اجمل العمدل بمل االممرة والتاممر. وهمذا اخلليفمة األمموي الوليمد بمن يزيمد ويف نفس 

املمالك يتباهمى بغايتمه الظلمم ايضما:

ينشد الوليد بن يزيد:

فدع عنك ادكارك آل سمممعدى              فنحن األكثرون حى ومممماال

ونحن املالكون الناس قمسمممرا               نسممومهم املممذلة والنكمممممممماال

ونوردهم حياض اخلسف ذال              وما نألمممممممممموهم إال خبممممماال

)انظمر : ابمن أيب احلديمد؛ عمز الديمن عبمد احلميمد أملعتمزيل )رشح هنمج البالغمة( مؤسسمة 
االعلممي للمطبوعمات، ط1، بمروت- 1995م، ج2، ص85- 86(.

28-  انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا يف:

 1-  كتاب البيع لإلمام اخلميني، ج2: ص 110 - طبعة النجف عام 1385.
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2- املوسوعة الفقهية امليرة ج1 - الشيخ حممد عي األنصاري. 

3- دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطري )الشيعي(: ص 113، 

4- السقيفة وفدك - اجلوهري:  ص 141، 

5- االحتجاج ج1 - الشيخ الطريس: ص 134، 

6- بحار األنوار ج29 - العالمة أملجلي: ص 223،

7- مواقف الشيعة ج1 - األمحدي امليانجي: ص 460، 

7- كشف الغمة ج2 - ابن أيب الفتح اإلربي: ص 110، 

8- اللمعة البيضاء - التريزي األنصاري:  ص 527، 

9- األنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 

10- جممع النورين - الشيخ أبو احلسن املرندي: ص 128، 

11- صحيفة الزهراء )عليه السالم( - مجع الشيخ جواد القيومي: ص 222، 

12- جممع البحرين ج4 - الشيخ ألطرحيي:  ص 232، 

 *)خطبمة الزهمراء عليهما السمالم(، نقمال عمن عبمد اهلل بمن احلسمن باسمناده عمن آبائمه، 
قمال: أنمه ملما أمجمع أبوبكمر وعمر عمى منمع فاطمة عليهما السمالم فمدكا و بلغها ذلك 
الثمت مخارهما عمى رأسمها و اشمتملت بجلباهبما وأقبلمت يف ملمٍة ممن حفدهتما ونسماء 
قومهما تطمأ ذيوهلا ما خترم مشميتها مشمية رسمول اهلل )ص )حتى دخلمت عى أيب بكر 
وهمو يف حشمد ممن املهاجريمن واألنصمار وغرهم فنيطمت دوهنا مالءة فجلسمت ثم 
أَنمت أَنمًة أجهمش القموم هلا بالبمكاء فأرتمج املجلس ثم أمهلمت هنيئة حتى إذا سمكن 
نشميج القموم وهمدأت فورهتم.افتتحمت المكالم بحممد اهلل و الثنماء عليمه والصمالة 

عمى رسموله فعماد القموم يف بكائهمم فلما أمسمكوا عمادت يف كالمها:

29- عمن اإلممام احلسمن العسمكري عليه السمالم أنه قمال: » َنْحُن ُحجمج اهلل عى خلقه، 
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وّجدتنما فاطمة عليها السمالم ُحّجمة اهلل علينا «.

30-  الصمدوق؛ أبمو جعفمر حممد بن عي بن احلسمن بن بابويه القممي )معاين األخبار(، 
مؤسسة النرش اإلسالمي- قم، ط1 )1361 هم(. ص:132.

31- يف ظالل هنج البالغة – ج: 1: ص: 197.

32- هنج البالغة : اخلطبة: 44.

33- هنمج البالغمة: الكتماب 53، حتمف العقمول: 132(وفيمه »يف يف ء اهللَّ« بمدل »يف اهللَّ« 
وراجمع دعائم اإلسمالم: 3571.

34- هنج البالغة: الكتاب 26.

35- الغارات: 337/1، بحاراألنوار: 628/407/33.

36- لننظر يف هنج البالغة - رقم اخلطبة: 127

37- عهد االمام عليه السالم ملالك االشرت رضوان اهلل عليه.

38- املسمتدرك عمى الصحيحمن للحاكمم )10/  377(، املسمند اجلاممع )5/  200(، 
أخرجمه َعْبمد اهللِ بمن أمحمد 118/1)952(، و أخرجمه أمحمد 371/4)19528(، 
وأخرجمه ابمن أبى شميبة )133/6، رقمم 30081(، وابن سمعد )194/2(، وأمحد 
)17/3، رقمم 11147(، وأبمو يعى: )297/2، رقم 1021(. و أخرجه الرتمذى 
)663/5، رقمم 3788(، وقمال : حسمن غريمب.و أخرجمه الطرانمى )166/5، 

.)4971 رقم 

39- التوبة – 49.

40- ال عمران – 85.

41- املائدة – 50.

42- التوبة – 128.
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43- وردت مصادر حديث سيدتنا الزهراء هذا يف الصفحات السابقة.

44- عمن سملان، وممن أيب ذر، وممن املقمداد حديمث عن رسمول اهلل صمى اهلل عليه وآله 
أنمه قمال: ممن ممات وليمس لمه اممام، ممات ميتمة جاهلية. ثمم عرضمه عى جابمر وابن 
عبماس، فقماال: صدقموا وبمروا، وقد شمهدنا ذلك وسممعناه من رسمول اهلل صى اهلل 
عليمه وآلمه، وان سملان قمال: يما رسمول اهلل انمك قلمت: ممن ممات وليمس لمه إممام، 
ممات ميتمة جاهليمة، ممن همذا االممام يا رسمول اهلل؟ قمال: ممن أوصيائي، يا سملان، 
فممن ممات ممن امتمي وليمس لمه إممام منهمم يعرفمه فهمى ميتمة جاهليمة، فمان جهلمه 
وعماداه، فهمو مشمرتك، وان جهلمه ومل يعماده ومل يموال لمه عمدوا فهمو جاهمل وليمس 
بممرشك))رواه الصمدوق يف االكمال )ص 431(. السمنن الكمرى للبيهقمي )8/  
157(، اإلبانمة الكمرى البمن بطمة )1/  149(، واجلممع بن الصحيحمن البخاري 
ومسملم )2/  219(،، أخرجمه مسملم )1478/3، رقمم 1851(. وأخرجه أيًضا : 

أبمو عوانمة )415/4، رقمم 7153(، والبيهقمى )156/8، رقمم 16389(.

45- األنعام -90.

46-  النساء- 64.

47- النساء- 59.

48- البقرة:30

49- تفسر األلويس )ج:11/ص:  484(.

50- البقرة: 132

51- النحل: 116

52- القصص: 68

53- آل عمران: 33، 34



407احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

54- احلج: 75

55- القصص: 68

56- األحزاب: 36

57- البقرة: 124

58- سممى عممر بمن اخلطماب بيعمة ايب بكمر يموم السمقيفة باهنما فلتمة )صحيمح البخاري 
- )ج 6 / ص 2503(. و جاممع األحاديمث - )ج 26 / ص 227(، و اجلممع بمن 

الصحيحمن البخماري ومسملم - )ج 1 / ص 28.

59- المرتف، همو االسمتكبار يف النفموس ورفمع شمعار ابليمس ضمد ادم عليمه السمالم 
ممن قبمل املرتفمن عمى ابنماء جلدهتمم البرش)انما خمر منمه(، ويتجسمد معنمى الرتف؛ 
بالتمتع بوافر الوقت واملال والقوة والسملطان دون الشمعور بأي قدر من املسمؤولية 
اجتماه النماس املحتاجمن ممن همذه الوافمرات، لمذا فماهلل تعماىل يسممي المرتف جريمة 
واملرتفمن جمرممن.. قمال تعاىل:)فلموال كان من القرون ممن قبلكم اولموا بقية ينهون 
عمن الفسماد يف االرض اال قليمال مممن انجينما منهم واتبمع الذين ظلموا مما اترفوا فيه 
وكانموا جمرمن()همود – 116( ولقمد كان المرتف واالسمتكبار سمببا يف تدممر كثمر 
ممن القمرى ممن املجرمن عى ممر التاريخ، قال تعماىل: واذا اردنا ان هنلمك قرية امرنا 
مرتفيهما ففسمقوا فيهما فحمق عليهما القمول فدمرناهما تدممرا )اإلرساء -  16( وكان 
املرتفمون اخبمث والمد اعمداء االنبيماء والرسمل واالئممة املعصوممن عليهم السمالم، 
فهمم كفرة او منافقون يسمفهون الرسمل واالنبيماء واالئمة عليهم السمالم  ويصدون 
النماس عمن اهلمدى.. قمال اهلل تعماىل: )وقمال املمال ممن قوممه الذيمن كفمروا وكذبموا 
بلقماء االخمرة واترفناهمم يف احليماة الدنيا ما همذا اال برش مثلكم ياكل ممما تاكلون منه 
ويمرشب ممما ترشبمون( )املؤمنمون -  33( يف الواقمع؛ املرتفمون كفمار اال ان يضطروا 
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للنفماق كما همي حمال معاويمة ممع احلسمن عليمه السمالم قمال اهلل تعماىل: وما ارسملنا 
يف قريمة ممن نذيمر اال قمال مرتفوهما انما بما ارسملتم بمه كافرون)سمورة سمبأ - 34(   
ويشمخصهم تعماىل اهنمم يمجمدون القوميمة ويتعنمرون لقومهمم ليمس لميشء، اال 
ألن فيهما عمودة اىل عنمارص متوافراهتمم القموة واملمال والسملطة واجلماه.. قمال تعماىل 
خماطبما نبينما االكمرم صمى اهلل عليمه وآله: )وكذلمك ما ارسملنا من قبلمك يف قرية من 
نذيمر اال قمال مرتفوهما انا وجدنما اباءنا عى امة وانما عى اثارهم مقتمدون )الزخرف 

.)23 –

60-  االسمتالب؛ همو شمعور ممن الالوعمي يسميطر عمى املمرء ويشمكل عاممال يف توجيه 
العقلية. احكاممه 

61- لقان – 13.

مَا ُنْمِي هَلُمْم َخْرٌ  ِذيمَن َكَفمُروا َأنَّ 62- قمال اهلل تعماىل يف االممالء للمرتفمن:  )َواَل حَيَْسمَبنَّ الَّ
مَا ُنْممِي هَلُْم لَِيمْزَداُدوا إِْثًا َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِهٌن )*( َمما َكاَن اهللَُّ لَِيَذَر امْلُْؤِمنَِن  أِلَْنُفِسمِهْم إِنَّ
يِّمِب َوَمما َكاَن اهللَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعمَى اْلَغْيِب  َعمَى َمما َأْنُتمْم َعَلْيمِه َحتَّى َيِميمَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّ
َتبِمي ِممْن ُرُسمِلِه َممْن َيَشماُء َفَآِمنُموا بِماهللَِّ َوُرُسمِلِه َوإِْن ُتْؤِمنُوا َوَتتَُّقموا َفَلُكْم  َوَلِكمنَّ اهللََّ جَيْ

َأْجمٌر َعظِيمٌم  ]آل عمران/178، 179[

ُبموا بَِآَياتِنَا َسنَْسمَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث  ِذيَن َكذَّ 63- قمال تعماىل يف االممالء واالسمتدراج: َوالَّ
اَل َيْعَلُمموَن )*( َوُأْممِي هَلُمْم إِنَّ َكْيِدي َمتِمٌن  ]األعراف/182، 183[

64- مشكاة االنوار - )ج 1 / ص 141(، 

65- جامع األخبار - )ج 23 / ص 12(

66- حتف العقول - )ج : 1: ص:95(، و سفينة البحار: ج 320/78.

ُمْم َصاُلمو النَّماِر )*( َقاُلموا َبمْل َأْنُتمْم اَل  67- )َهمَذا َفمْوٌج ُمْقَتِحمٌم َمَعُكمْم اَل َمْرَحًبما هِبِمْم إهِنَّ
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َم َلنَما َهمَذا َفِزْدُه  نَما َممْن َقمدَّ ْمُتُمموُه َلنَما َفبِْئمَس اْلَقمَراُر )*( َقاُلموا َربَّ َمْرَحًبما بُِكمْم َأْنُتمْم َقدَّ
اِر )*(  ُهْم ِممَن اأْلرَْشَ َعَذاًبما ِضْعًفما يِف النَّماِر )*( َوَقاُلموا َمما َلنَا اَل َنَرى ِرَجمااًل ُكنَّا َنُعدُّ
ا َأْم َزاَغمْت َعنُْهمُم اأْلَْبَصماُر )*( إِنَّ َذلِمَك حَلَمقٌّ خَتَاُصمُم َأْهمِل النَّماِر  ْذَناُهمْم ِسمْخِريًّ َ َأختَّ

)*(( ]ص: 59 - 64[

68-  سورة الرعد -  11

69-  جامع االصول ج 10 ص 409 وتراه يف مشكاة املصابيح ص/320. الَعضوض: 
البِْئر البعيدة القعر)املجلي: 323/8(.

70- أخرجمه الطيالسمى )ص 289، رقمم 2178(، وأمحمد )84/3، رقمم 11817(، 
والبخمارى )1274/3، رقمم 3269(، ومسملم )2054/4، رقمم 2669(، وابمن 

حبمان )95/15، رقمم 6703(.

71- املستدرك للحاكم 487/4وصححه.

72- املسمتدرك للحاكم،479/4وكنمز العال،39/6واخرجمه ابمن عسماكر كما روى 
الكنز صاحمب 

73- االصابه البن حجر،353/1والسيوطى ىف اجلامع الكبر 39/6، 91.1354

74- كنز العال 91/6.

75-  خالمد حمممد خالمد، )ابنماء الرسمول يف كربالء( املقطمم للنرش والتوزيمع، القاهرة- 
1995: ص: 36.

76- احلافمظ أبمو نعيمم أمحمد بمن عبمد اهلل األصبهماين: دالئمل النبموة ص 481 )دار الباز 
- مكمة املكرممة 1977 م(.

77- سنن أيب داود 2 / 515 )ط احللبي - القاهرة 1371 هم / 1952 م(.

78- انظمر: سمنن أيب داود 4 / 210 ح 4646 و 4647، سمنن الرتممذي 4 / 436 
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ح 2226، السمنن الكمرى م للنسمائي م 5 / 47 ح 8155، مسمند أمحمد 5 / 221، 
مسند أيب يعى 2 / 177 ح 873، املعجم الكبر 1 / 55 ح 13 و ص 89 ح 136 
و ج 7 / 83 م 84 ح 6442 م 6444، مشكل اآلثار 4 / 215 ح 3657، املستدرك 
عى الصحيحن 3 / 75 ح 4438 و ص 156 ح 4697، ختريج أحاديث العقائد 

النسمفية م للسيوطي م: 231.

79- القصص: 68

80- احلج: 75

81- انظر مصادر حديث سيدتنا فاطمة هذا يف:

 1-  كتاب البيع لإلمام اخلميني، ج2: ص 110 - طبعة النجف عام 1385.

2- املوسوعة الفقهية امليرة ج1 - الشيخ حممد عي األنصاري. 

3- دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطري )الشيعي(: ص 113، 

4- السقيفة وفدك - اجلوهري:  ص 141، 

5- االحتجاج ج1 - الشيخ الطريس: ص 134، 

6- بحار األنوار ج29 - العالمة أملجلي: ص 223،

7- مواقف الشيعة ج1 - األمحدي امليانجي: ص 460، 

7- كشف الغمة ج2 - ابن أيب الفتح اإلربي: ص 110، 

8- اللمعة البيضاء - التريزي األنصاري:  ص 527، 

9- األنوار العلوية - الشيخ جعفر النقدي: ص 295، 

10- جممع النورين - الشيخ أبو احلسن املرندي: ص 128، 

11- صحيفة الزهراء )عليه السالم( - مجع الشيخ جواد القيومي: ص 222، 



411احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

12- جممع البحرين ج4 - الشيخ ألطرحيي:  ص 232، 

 *)خطبمة الزهمراء عليهما السمالم(، نقمال عمن عبمد اهلل بمن احلسمن باسمناده عمن آبائمه، 
قمال: أنمه ملما أمجمع أبوبكمر وعمر عمى منمع فاطمة عليهما السمالم فمدكا و بلغها ذلك 
الثمت مخارهما عمى رأسمها و اشمتملت بجلباهبما وأقبلمت يف ملمٍة ممن حفدهتما ونسماء 
قومهما تطمأ ذيوهلا ما خترم مشميتها مشمية رسمول اهلل )ص )حتى دخلمت عى أيب بكر 
وهمو يف حشمد ممن املهاجريمن واألنصمار وغرهم فنيطمت دوهنا مالءة فجلسمت ثم 
أَنمت أَنمًة أجهمش القموم هلا بالبمكاء فأرتمج املجلس ثم أمهلمت هنيئة حتى إذا سمكن 
نشميج القموم وهمدأت فورهتم.افتتحمت المكالم بحممد اهلل و الثنماء عليمه والصمالة 

عمى رسموله فعماد القموم يف بكائهمم فلما أمسمكوا عمادت يف كالمها:

82- )اخلطبمة 181، 330( و قمال )عليه السمالم( يف معرض حديثمه عن معصية ابليس 
: كاّل مما كان اهللّ سمبحانه ليدخمل اجلنّمة بمرشا بأمر أخرج به منها ملمكا. إّن حكمه يف 

أهمل الّسماء و أهل األرض لواحد.

83- النساء- 59.

84- احلسمبة يف اللغمه: همي ممن العمد واحلسماب، وتمأيت بمعنمى طلمب األجمر واملثوبمة 
ممن اهلل عمز وجمل. أمما يف اإلصطمالح فقد عرفهما مجهور الفقهماء بأهنا : واليمة دينية 
محايمة للديمن ممن الضيماع، وحتقيقا ملصالمح الناس الدينيمة والدنيوية وفقما لرشع اهلل 

تعاىل.

85- هنج البالغة ج3؛ ص:98.

86- تغابيت أي تغافلت عن عيب يف كتابك كان ذلك العيب الصقا بك

87- هنج البالغةج3:ص:99-98.

88-  هنج البالغة، ج 4 ص: 283.
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89- النساء - 105.

90-  يقمرأ ملزيمد ممن االطمالع عمى همذه الشمواهد: املمرزا النائينمي، تنبيمه األممة وتنزيمه 
امللة.

91- التوبة - 122.  

92- بحار األنوار - العالمة املجلي قدس رسه )53/  181(

93- االحتجاج للطريس ج2/ ص: 543.

94- االحتجاج للطريس: ج2 / ص/510-512/ ح337

95- الراط املستقيم للبيضاين:ج3:ص:56

96- االحتجاج للطريس: ج2:ص:159:ح:192

97- المكايف: 550/355/8 عمن جابمر عن اإلممام الباقر)عليه السمالم(، هنج البالغة: 
اخلطبمة 216 وفيه »التقّية« بمدل »البقّية«.
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املصادر:

1- القران الكريم.

2- هنج البالغة.

3- المرازي؛ منتجمب الديمن عمي بمن عبيمد اهلل بمن بابويمه )االربعمون حديثا عمن أربعن 
شميخا، ممن أربعمن صحابيا(، مؤسسمة االممام املهدي عليمه السمالم؛ الطبعة األوىل 

؛ مطبعة:أممر، قمم املقدسمة. 1408 ه.ق.

4- اخلوارزممي؛ حمّممد بمن أمحمد املؤّيمد، )مقتمل احلسمن)عليه السمالم((،ط 1. انموار 
اهلمدى- قمم املقدسمة، ايمران.

5- الطراين؛ سمليان بن أمحد الطراين أبو القاسمم، )معجم الطراين       الكبر(، حتقيق؛ 
محدي عبد املجيد السملفي، مكتبة ابن تيمية، مر.

مد صمى اهلل عليمه(، )ط1.  ف املؤبَّمد آلل حممَّ ؛ يوسمف بمن إسماعيل )المرشَّ 6- النَّبهماينِّ
. مر(

7- احلرضممي؛ ابمى بكمر شمهاب الديمن العلوى،  )رشمفة الصادى من بحمر فضائل بنى 
النبمى اهلمادى ( حتقيق عي عاشمور )ط1. القاهرة(دار الكتمب العلمية-1998.

املصطفمى  فضائمل  يف  السممطن  درر  احلنفي،)نظمم  يوسمف  بمن  حمممد  الزرنمدي؛   -8
بمروت-2004-م. المرتاث،  احيماء  دار  ط1،  والسمبطن(،  والبتمول  واملرتمى 

9-  اجلاحمظ؛ عممرو بمن بحر)البيمان والتبين(حتقيق؛ عبد السمالم حممد همارون، مكتبة 
اخلانجمي،ط7،  مر-1998م- 1414ه،

املناقمب( )خمطموط( )عنمه احقماق احلمق  الديمن؛ )در بحمر  ابمن حسمنويه، مجمال   -10
للتسمرتي(. الباطمل  وازهماق 
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11- ألتسمرتي؛  نمور اهلل احلسميني املرعميش )إحقماق احلق وإزهاق الباطمل(، نرش مكتبة 
ايمة اهلل املرعميش ألنجفي، قم املقدسمة – إيران.

12- الذهبمي؛ شممس الديمن ابمو عبمد اهلل حمممد بمن امحمد بمن عثمان بمن قاياز)ميمزان 
اإلعتمدال ىف نقمد الرجمال(، ط1. دارالفكمر، بمروت.

13- الصمدوق؛ أبمو جعفمر حمممد بمن عي بن احلسمن بمن بابويمه القمي )علمل الرشائع( 
دار المرتاث -بمروت، ط1 )1408 هم(.

14- السميوطي؛ جمالل الديمن عبمد الرمحمن بمن ايب بكر)تاريمخ اخللفماء(،)ط. الرشيف 
المريض. قم املقدسمة(.

15- املعجم الكبر للطراين، ط 2. دار احياء الرتاث العريب.

16- املناقمب املرتضويمة للحنفمي الرتممذي، )ط. بمبئمي(، )عنمه احقماق احلمق وازهماق 
للتسمرتي(. الباطل 

17- الصمدوق؛ أبمو جعفمر حممد بن عي بن احلسمن بمن بابويه القممي )اخلصال( حتقيق 
عي أكر غفاري، مؤسسمة األعلمي- بمروت، ط1، )1410 هم(.

18- الديلممي؛ شمرويه بمن شمهردار بمن شمرو يمه بمن فناخمرو، أبمو شمجاع الديلممّي 
اهلممذاين )فمردوس االخبار(،)عمى مما يف مناهمج الفاضلمن للحموينمي: )خمطوط( 

)عنمه احقماق احلمق وازهماق الباطل للتسمرتي(: 

19- الصمدوق؛ أبمو جعفمر حمممد بن عي بن احلسمن بن بابويمه القمي، )ثمواب األعال 
وعقماب األعمال(، حتقيمق عي اكر الغفماري، مكتبة الصمدوق- طهران.

االحاديمث  يف  )املصنمف  العبمي،  حمممد  بمن  اهلل  عبمد  بكمر  أيب  شميبة؛  ايب  ابمن   -20
لبنمان. بمروت  الفكمر،  دار  ط.  واالخبمار(، 

بغمداد(، )عنمه  المدول وآثمار االول( )ط.  بمن يوسمف )اخبمار  الدمشمقي؛ امحمد   -21
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للتسمرتي(. الباطمل  وازهماق  احلمق  احقماق 

22- املالكمي؛ املكمي املشمهور بابن الصبماغ  بن حممد بن امحد )الفصمول املهمة يف معرفة 
احموال االئمة(، ط2، طبع دار االضواء بروت- 1988م.

23- الصمدوق؛ أبمو جعفر حممد بن عي بن احلسمن بن بابويه القممي )أمايل الصدوق(، 
مؤسسة األعلمي- بروت، ط5، )1400 هم(

الغابمة يف معرفمة  الكمرم )أسمد  بمن أيب  الديمن عمي  أبمو احلسمن عمز  ابمن األثمر؛   -24
الصحابمة( حتقيمق عمى حمممد معوض وعمادل امحمد، دار الكتمب العلميمة -بروت، 

الطبعمة األوىل )1415 همم(.

25- التميممي، عبمد الواحمد الممدي )غرر احلكمم ودرر الكلم( حتقيق، مر سميد جالل 
الديمن حمدث األرجوي- جامعة طهمران، ط3 )1360 هم(.

26- كفايمة الطلمب للگنجمي الشمافعي: 318 )ط 3. دار احيماء تراث اهمل البيت)عليه 
السالم((.

الباطمل  وازهماق  احلمق  احقماق  )عنمه  )خمطموط(  للثعلبمي  والبيمان  الكشمف   -27
137 /9 للتسمرتي(

28- اسد الغابة للجزري: 101/4 )ط. دار احياء الرتاث العريب(.

29- جممع الزوائد للهيثمي: 137/9 ح 14640 )ط. دار الفكر - بروت(.

30-  الشمجري؛ اجلرجاين،( حييمى )املرشمد بماهلل( بمن احلسمن )املوفق( بن إسماعيل بن 
زيمد احلسمني(ترتيب األممايل اخلميسمية، حتقيمق : حمممد حسمن إسماعيل، ط1،  دار 

الكتمب العلميمة، بمروت – لبنان-1422 همم - 2001 م.

31- الطمويس؛ أبمو جعفمر حمممد بن احلسمن )أمايل الطمويس( حتقيق مؤسسمو البعثة، دار 
الثقافمة -قم، ط1 )1414 هم(.
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32- ارجمح املطالمب لالمرتمري، )ط. الهمور( )عنمه احقماق احلمق وازهماق الباطمل 
.)251/6 للتسمرتي: 

آبماد الدكمن، )عنمه احقماق احلمق وازهماق  34- نمرش العلممن للسميوطي، ط. حيمدر 
للتسمرتي:266/13(. الباطمل 

35- الشمهيد األول، أبمو عبمد اهلل حمممد بمن مكمي العاممي اجلزينمي )المدرة الباهمرة ممن 
األصمداف الطاهمرة( حتقيمق داود الصابمري مشمهد ط1، )1365 همم(.

36- البيمان والتبيمن: 35/2 )ط 2. دار ومكتبمة اهلمالل، بمروت( )عنمه احقماق احلمق 
وازهماق الباطمل للتسمرتي(:476/9.

37- الشمامي، عبمد العظيمم بمن عبمد القوي املنمذري )الرتغيمب والرتهيب ممن احلديث 
الرشيمف( حتقيمق مصطفى حممد عمارة، دار إحياء الرتاث- بمروت، ط3، )1388 

هم(.

38- التذكمرة البمن اجلموزي: 374 )ط. الغمري( )عنمه احقماق احلمق وازهماق الباطمل 
.)454/12 للتسمرتي: 

39- اهمل البيمت لتوفيمق ابو علم: ص 115 )ط. السمعادة بالقاهمرة( )عنه احقاق احلق 
وازهاق الباطل للتسمرتي(:4/19.

40- مقتمل احلسمن)عليه السمالم(للخوارزمي: ص 101 ح 25 )ط 1. انموار اهلمدى 
املقدسمة(. قم 

41- الشمافعي، كمال الديمن حمممد بن طلحة، )مطالب السمؤول يف مناقب آل الرسمول( 
النسمخة املخطوطمة يف مكتبة آيمة اهلل املرعيش- قم.

42-ابمن كثمر الدمشمقي؛ اسماعيل بمن عممر القريش،)البدايمة والنهايمة(، ط. دار عمامل 
الكتمب، بمروت- 1424همم - 2003م.
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الكتمب  دار  األخيمار(،  غمرر  يف  األنموار  )مشمكاة  الفضمل  عمي  أبمو  الطمريس؛   -43
همم(.  1385( ط1  طهمران  اإلسمالمية- 

44- الرشيف الريض، أبو احلسمن حممد أبو احلسمن بن موسمى املوسموي )هنج البالغة( 
حتقيمق كاظمم املحممدي وحممد الدمشمقي- انتشمارات اإلممام عي )عليه السمالم(- 

قم، الطبعمة الثانية )1369 هم(.

45- جواممع السياسمة االهليمة البن تيميمة، )عنه احقاق احلق وازهاق الباطل للتسمرتي: 
.)546)/8

46- الرشيمف المريض، أبمو احلسمن حمممد بمن احلسمن بمن موسمى املوسموي )املجازات 
النبويمة( حتقيمق طمه حمممد الزيني-مكتبمة بصمريت- قم.

47- السميوطي؛ جمالل الديمن عبد الرمحن بمن أيب بكر )الدر املنثور يف التفسمر املأثور(، 
دار الفكر- بروت ط1/)1414 هم(.

اليقمن يف  السمبزواري؛ حمممد بمن حمممد الشمعري )جاممع األخبمار( أو معمارج   -48
أصمول الديمن، حتقيمق ونمرش مؤسسمة آل البيمت )عليمه السمالم(- قمم ط1 )1413 

هم(.

 49- البيهقمي؛ أبمو بكمر امحمد بمن احلسمن بمن عمي )السمنن الكمرى( حتقيمق حمممد عبمد 
القمادر عطما، دار الكتمب العلميمة- بمروت، ط1 )1414 همم(.

50- الرضما؛ عمي بمن موسمى )عليه السمالم(، )فقمه الرضا، املنسموب إىل اإلممام الرضا 
)عليمه السمالم((، حتقيمق مؤسسمة أهمل البيمت )عليه السمالم( املؤمتر العاملمي لإلمام 

الرضما )عليه السمالم( -مشمهد ط1، )1406 هم(.

51- الطمويس؛ أبمو جعفمر حمممد بمن احلمن )اختيمار معرفمة الرجمال- رجمال الكميش(، 
حتقيمق السميد مهمدي الرجائمي، مؤسسمة أهمل البيمت )عليمه السمالم(- قمم، ط1، 
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)1404 همم(.

52- الطمريس؛ أبمو عمي الفضمل بمن احلسمن )جمممع البيمان يف تفسمر القمرآن(، حتقيمق 
هاشمم الرسمويل املحماليت، وفضمل اهلل اليمزدي الطبطبائمي، دار املعرفمة- بمروت، 

ط2، )1408 همم(.

53- الراونمدي؛ قطمب الديمن، أبمو احلسمن عيمد بمن عبمد اهلل )قصمص األنبيماء( حتقيمق 
غمالم رضما عرفانيمان- مشمهد، )1309 هم(.

54- الراونمدي؛ قطمب الديمن أبو احلسمن سمعيد بن عبمد اهلل )الدعموات(، حتقيق ونرش 
مؤسسمة املهدي )عمج( ط1 )1407 هم(.

55- الراونمدي، قطمب الدين أبو احلسمن سمعيد بن عبد اهلل )احلرائمج واجلرائح( حتقيق 
ونمرش، مؤسسمة اإلمام املهدي )عج(- قمم ط1 )1409 هم(.

56- الراونمدي، فضمل اهلل بمن عمي احلسميني )نموادر الروانمدي(، املطبعمة احليدريمة- 
النجمف األرشف، ط1، )1370 همم(.

57- الثعلبمي؛ أمحمد أبمو إسمحاق الثعلبمي، )الكشمف والبيمان )تفسمر الثعلبمي((، دار 
إحيماء المرتاث العمريب سمنة النمرش: 1422 – 2002.

58- الديلممي، أبمو حمممد احلسمن بمن أيب احلسمن )أعمالم الديمن يف صفمات املؤمنمن( 
حتقيمق ونمرش، مؤسسمة ل البيمت )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( -قمم ط2 )1414 همم(

59- اجلاممع الصغمر جلمالل الديمن السميوطي )ط. مصطفى حممد بممر( )عنه احقاق 
احلمق وازهاق الباطل للتسمرتي(: 

60- ابمن ماجمة، أبمو عبمد اهلل حمممد بمن يزيمد القزوينمي، )سمنن ابمن ماجمة( حتقيق حممد 
فمؤاد عبمد الباقمي، دار إحيماء المرتاث- بمروت، ط1 )1414 هم(.

61- احلويمزي؛ عبمد عمي بمن مجعة العرويس، )تفسمر نور الثقلن( حتقيق السميد هاشمم 
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الرسمويل املحاليت، املطبعمة العلمية، قم.

62- احلمي؛ أبمو عبمد اهلل حمممد بمن أمحمد بمن إدريمس )النموادر مسمتطرفات الرائمر(، 
حتقيمق نمرش، مؤسسمة اإلممام املهمدي )عمج( -قمم ط1 )1408 همم(.

63- احلمي؛ أبمو جعفمر حمممد بن منصمور بن امحد بمن إدريمس )الرائر احلماوي لتحرير 
الفتماوي( حتقيمق نرش مؤسسمة النرش اإلسمالمي- قمم، ط2 )1410 هم(.

64- الطمريس؛ أبمو عمي الفضمل بمن احلسمن )أعالم المورى بأعمالم اهلمدى( حتقيق عي 
أكمر الغفماري، دار املعرفمة- بمروت، ط1 )1399 هم(.

65- الطرحيمي؛ فخمر الديمن )جمممع البحريمن( حتقيمق امحد احلسميني، مكتبة نمرش الثقافة 
اإلسمالمية- طهمران، ط2، )1408 هم(.

66- احلر العامي؛ حممد بن احلسن، )وسائل الشيعة( طبع بروت- 1391هم

67- ابمن قتيبمة؛ أبمو حمممد عبمد اهلل بمن مسملم الدينموري، )عيمون األخبمار(، ط. دار 
النرش-1343همم. العمريب) سمنة  الكتماب  الكتمب املريمة، )تصويمر: دار 

68- التميممي، عبمد الواحمد الممدي )غرر احلكمم ودرر الكلم( حتقيق، مر سميد جالل 
الديمن حمدث األرجوي- جامعة طهمران، ط3 )1360 هم(.

69- البيهقمي؛ أبمو بكمر امحمد بن احلسمن )شمعب اإليمان( حتقيق أبمو هاجر حمممد العبد 
ابمن بسميني زغلمول، دار الكتمب العلمية -بمروت، ط1 )1410 هم(.

70- البيهقمي؛ أبمو بكمر امحمد بمن احلسمن بمن عمي )السمنن الكمرى( حتقيمق حمممد عبمد 
القمادر عطما، دار الكتمب العلميمة- بمروت، ط1 )1414 همم(.

71- النسمائي ؛ ابمو عبمد الرمحمن امحمد بمن شمعيب،)خصائص اممر املؤمنن عمي بن ايب 
طالمب كمرم اهلل وجهمه( ُطبمع بمطبعمة التقمّدم بجموار القطمب الدردير م بمرم سمنة 

1319 هم.النمارش يف إيمران؛ )منشمورات مكتبمة الصمدر م طهران )ُأوفسميت((.
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72- الرقمي، أبمو جعفمر امحمد بمن حمممد بمن خالمد )املحاسمن( حتقيمق مهمدي الرجائي، 
املجممع أبمو بكمر أمحمد بمن عمي )تاريمخ بغمداد ا مدينمة السمالم( املكتبمة السملفية، 

املدينمة املنمورة.

73- االنطاكمي؛ حمممد مرعمي امن، )ملماذا اخرتت مذهمب اهل البيت عليهم السمالم(، 
ط،مؤسسمة حتقيقمات ونمرش معارف اهمل البيت عليهم السمالم، ايران.

فمن  كل  يف  الفتح،)املسمتطرف  أيب  أمحمد  بمن  حمممد  الديمن  شمهاب  االبشميهي؛   -74
.1986  – بمروت  العلميمة،  الكتمب  ط2،  دار،  مسمتظرف 

75- ابمن حجمر؛ العسمقالين، )لسمان امليمزان(، طبمع. حيمدر آبماد )عنمه احقماق احلمق 
للتسمرتي( الباطمل  وازهماق 

76- ابمن عسماكر الدمشمقي، أبمو القاسمم عمي بمن احلسمن بمن هبمة اهلل )تاريخ دمشمق( 
حتقيمق عمي البمرشي، دارا لفكمر -بمروت ط1 )1415 همم(.

اليعقمويب( دار  بمن واضمح )تاريمخ  بمن وهمب  بمن جعفمر  بمن أيب يعقموب  77- أمحمد 
ب.ت. بمروت-  صمادر- 

78- اخلوارزممي؛ املوفمق بمن امحمد بمن حمممد املكي)املناقمب( حتقيمق: مالمك املحممودي 
النمارش: مؤسسمة النمرش االسمالمية الطبعمة: الثانيمة، قمم املقدسمة- 1411هم.

79- أبمو حنيفمة، النعمان بمن حمممد بمن منصمور بمن امحمد بمن حيمون التميممي املغمريب 
)دعائمم اإلسمالم وذكمر احلالل واحلمرام القضايا واألحمكام( دار املعمارف - مر، 

ط2، )1389 همم(.

أصمل  عمى  )االحتجماج  طالمب  أيب  بمن  عمي  بمن  أمحمد  منصمور  أبمو  الطمريس؛   -80
اللجماج(، حتقيمق إبراهيمم البهمادري وحمممد همادي، دار األسموة- طهمران، الطبعمة 

همم(. األوىل )1413 
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81- ابمن همالل الثقفمي، أبمو إسمحاق إبراهيم بمن حممد )الغمارات( حتقيق جمالل الدين 
املحدث- طهمران ط1 )1395(.

82- ابمن منظمور؛  أبمو الفضمل مجال الديمن حممد بن مكرم،)لسمان العمرب( دار صادر، 
سمنة النرش: 2003م.

83- ابمن مهمام، أبمو عمي حمممد بمن مهمام اإلسمكايف )التمحيمص( حتقيمق نمرش مدرسمة 
اإلممام املهمدي )عمج( -قمم، ط1 )1404 همم(.

84- ابمن هشمام، أبمو حمممد عبمد امللمك بمن هشمام بن أيموب احلمري )سمرة ابن هشمام 
)السمرة النبويمة((، حتقيمق مصطفى سمقا إبراهيمم األنباري، مكتبمة املصطفى - قم، 

ط1 )1355 هم(.

85- ابمن منظمور، أبمو الفضمل مجمال الدين حمممد بن مكرم )لسمان العمرب( دار صادر- 
بروت- ط1 )1410 هم(.

أممان اهلل0)جتهيمز اجليمش( )خمطموط(، )عنمه احقماق احلمق وازهماق  الدهلموي    -86
.).56/5 للتسمرتي:  الباطمل 

87- ابمن ماجمة، أبمو عبمد اهلل حمممد بمن يزيمد القزوينمي، )سمنن ابمن ماجمة( حتقيق حممد 
فمؤاد عبمد الباقمي، دار إحيماء المرتاث- بمروت، ط1 )1414 هم(.

88- ابمن كثمر، أبمو الفداء، إسماعيل بن عمر البري الدمشمقي )هنايمة البداية والنهاية 
يف الفتمن واملالحمم( حتقيمق الشميخ حمممد فهيمم أبمو عبيمه، مكتمب النمر احلديمث، 

الريماض، ط1 )1968م(.

)اخلصائمص  بكمر،  ايب  ابمن  الرمحمن  عبمد  الديمن  الفضمل جمالل  ابمو  السميوطي؛   -89
1985م. 1405همم-  لبنمان-  بمروت،  العلميمة،  الكتمب  دار  وتوزيمع  الكرى(،نمرش 

90- ابمن املغمازيل؛ عمي بمن حمممد بن الطيب بمن ايب يعمى، )مناقب اممر املؤمنن عي بن 
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ايب طالمب(، طبمع دار مكتبة احلياة بمروت لبنان.

91- ابمن عسماكر الدمشمقي، عمي بمن احلسمن بن هبمة اهلل )تاريخ دمشمق( ترمجمة اإلمام 
عمي( حتقيمق حمممد باقر املحممودي، دار التعمارف - بمروت ط1 )1395 هم(.

92- ابمن عسماكر الدمشمقي، أبمو القاسمم عمي بمن احلسمن بمن هبمة اهلل )تاريخ دمشمق( 
حتقيمق عمي البمرشي، دارا لفكمر -بمروت ط1 )1415 همم(.

ومنهمج  الدعموات  )مهمج  احلمي  موسمى  بمن  عمي  القاسمم  أبمو  طماووس،  ابمن   -93
همم(.  1406( ط1  قمم،   - الذخائمر  دائمرة  العبمادات(، 

94- ابمن المرازي؛ أبمو حمممد جعفمر بن امحمد بن عمي القمي )جاممع األحاديمث( حتقيق 
ط1  -مشمهد،  املقدسمة  الرضويمة  احلمرضة  النيسمابوري،  احلسميني  حمممد  السميد 

)1413 همم(.

95- الطرابلمي؛ أبمو الفتمح حمممد بمن عمي بمن عثمان الكراجكي )كنمز الفوائمد( إعداد 
عبمد اهلل نعممة، دار الذخائمر- قمم ط1، )1410 هم(.

96- ابمن طماووس، أبمو القاسمم عمي بمن موسمى احلمي )املالحمم والفتمن(، مؤسسمة 
همم(. بمروت، ط1، )1408  األعلممي- 

97-  إبمن محويمه؛ إبراهيمم بن حممد بن ايب بكر) درر السممطن( )خمطموط( )عنه احقاق 
احلق وازهاق الباطل للتسمرتي: 4 /93(.

الديمن عمي )كشمف املحجمة لثممرة  القاسمم ريض  أبمو  ابمن طماووس احلسميني،   -98
املهجمة( حتقيمق حمممد احلموت- مكتبمة اإلعمالم اإلسمالمي- قمم - ط1 )1412 همم(.

99- ابمن طماووس، أبمو القاسمم عمي بمن موسمى احلمي )فتمح األبمواب( حتقيمق حاممد 
اخلفماف مؤسسمة أهمل البيمت )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(- قمم، ط1)1409 همم(.

مكتبمة  السمعود(،  )سمعد  احلمي  موسمى  بمن  عمي  القاسمم  أبمو  طماووس؛  ابمن   -100
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همم(.  1363( ط1  قمم،  المريض- 

101- البغدادي؛ احلافظ ابو بكر، )تاريخ بغداد(؛)ط. دار الكتب العلمية بروت(، 

102- ابمن طماووس؛ أبمو القاسمم عمي بمن موسمى احلمي )المدروع الواقيمة( حتقيمق نرش 
مؤسسمة آل البيمت )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم(- قمم ط1 )1414 هم(

103- اخللمويت؛ اجلراحمي املمردي حسمام الديمن، )آل حمممد(  نسمخة ممن مكتبمة السميد 
االشمكوري بقمم. )آل حمّممد كتماب مجع فيه املؤلمف)2337( حديثا عمن النبّي صى  
اهلل  عليمه  وآلمه  وسملم يف نفسمه ويف آلمه عليهمم  السمالم، وهنماك نسمخة مصمّورة عمن 
نسمخة األصمل بخمط املؤّلمف، وهمو كتماب كبر.طبعته مكتبمة املفيد يف بروت سمنة 

.)1415

104- ابمن طماووس؛ أبمو القاسمم عمي بمن موسمى احلمي )إقبال األعمال( حتقيمق جواد 
القيوممي مكتمب اإلعمالم اإلسمالمي - قمم، ط1 )1414 هم(.

105- ابمن عسماكر؛ ابمو القاسمم عمي بمن احلسمن بمن هبمة اهلل الشمافعي، )تاريمخ مدينمة 
دمشمق( حتقيمق عممر بمن غراممة العممروي، دار الفكر-1415همم.

106- االهموازي؛ أبمو حمممد احلسمن بمن سمعيد الكمويف )الزهمد(، حتقيمق غمالم رضما 
عرفانيمان - قمم، ط2 )1402 همم(.

107- الشمافعي؛ املقديس شمهاب الدين ابو حممد عبد الرمحن بن اسماعيل بن ابراهيم، 
)عقد الدرر يف اخبار املنتظر(،ط 1. انتشمارات مسمجد مجكران، قم املقدسمة،ايران.

108- أألمينمي؛ أبمو القاسمم جعفمر بمن حمممد بمن قولويمه التريمزي )كاممل الزيمارات( 
املطبعمة الرضويمة، النجمف األرشف، ط1 )1356 همم(.

العلماء  أحموال  يف  اجلنمات  )روضمات  اخلوانسماري  باقمر  حمممد  األصبهماين،   -109
.)1390( ط1  قمم،  إسماعيليان-  اهلل  أسمد  إعمداد  والسمادات( 
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110- األصبهماين؛ أبمو نعيمم، أمحمد بن عبد اهلل )حليمة األولياء وطبقمات األصفياء( دار 
الكتماب العريب - بمروت، ط2 )1387 هم(.

111- الطباطبائمي؛ حمممد حسمن )امليمزان يف تفسمر القمرآن( إسماعيليان- قمم- ط2 
)1393 همم(.

112- ابمن أيب احلديمد؛ عمز الديمن عبمد احلميمد بمن حمممد املعتمزيل )رشح هنمج البالغمة( 
حتقيمق؛ حمممد أبمو الفضمل إبراهيمم، دار إحيماء المرتاث -بمروت- ط2 )1387 همم(. 

الداعمي ونجماة  بمن فهمد احلمي )عمدة  بمن حمممد  العبماس أمحمد  أبمو  113- األسمدي؛ 
طهمران.  - وحمداين  مكتبمة  موحمدي،  أمحمد  السماعي(، 

114- ابمن شهرآشموب؛ املازنمدراين، رشميد الدين حممد بن عي )مناقمب آل أيب طالب( 
املطبعمة العلمية- قم.

115- ابمن شمعبة؛ أبمو حمممد احلسمن بمن عمي احلراين )حتمف العقمول عن آل الرسمول(، 
حتقيمق عمي أكمر الغفاري، مؤسسمة النمرش اإلسمالمي- قمم، ط2 )1404 هم(.

116- ابمن فمرخ؛ أبمو جعفمر حمممد بمن احلسمن الصفمار القممي، )بصائمر الدرجمات(، 
مكتبمة آيمة اهلل املرعميش- قمم، ط1/ )1404 همم(.

117- ابمن المرازي؛ أبمو حمممد جعفمر بمن امحمد بمن عمي القممي )جاممع األحاديمث( 
حتقيق السميد حممد احلسميني النيسمابوري، احلرضة الرضوية املقدسمة -مشمهد، ط1 

هم(.  1413(

118- ابن األشمعث؛ أبو احلسمن حممد بن حممد الكويف )اجلعفريات( أو )األشعثيات(، 
مكتبة نينوى- طهران- طبع يف ضمن قرب اإلسمناد.

119-  اهليثممى؛ ابمو احلسمن عمي بن ايب بكر بن سمليان نور الدين)جمممع الفوائد ومنبع 
الزوائد(، طبمع دار املامون للرتاث
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120- ابمن أيب فمراس، وّرام أبمو احلسمن )تنبيمه اخلواطمر ونزهة النواظمر(، دار التعارف 
ودار صعمب، بروت.

121- امحمد بمن حنبمل، )فضائمل الصحابمة(، حتقيمق: ويص اهلل بمن حمممد عبماس، طبمع 
جامعمة ام القمرى، السمعودية-1402هم - 1983م. 

122- اجلمزري؛ جممد الديمن الشميباين املوصمي، )املختار ممن مناقب االخيمار(، دار زايد 
للنمرش والتوزيع.

124- املختمار ملجمد الديمن اجلمزري، )خمطموط( )عنمه احقماق احلمق وازهماق الباطمل 
للتسمرتي(.

124- ابمن أيب احلديمد؛ عمز الديمن عبمد احلميمد بمن حمممد املعتمزيل )رشح هنمج البالغمة( 
حتقيمق؛ حمممد أبمو الفضمل إبراهيمم، دار إحيماء المرتاث -بمروت- ط2 )1387 همم(.

125- املناقمب املرتضويمة للمموىل حمممد صالح الكشمفي احلنفي الرتممذي: )ط. بمبئي( 
)عنمه احقاق احلمق وازهاق الباطل للتسمرتي(: 7/5.

126- ابمن أيب مجهمور؛ حمممد بمن عمي إبراهيمم اإلحسمائي )عموايل المآليل العزيزيمة يف 
األحاديمث الدينيمة(، حتقيمق جمتبمى العراقمي، مطبعمة سميد الشمهداء )عليه السمالم( 

- قمم - ط1 )1403 همم(

127- الصمدوق؛ أبمو جعفر حممد بن عي بن احلسمن بن بابويمه القمي )معاين األخبار( 
حتقيق عي أكر الغفاري، مؤسسمة النرش اإلسمالمي- قم، ط1 )1361 هم(.

128- ابنما بسمطام النيسمابوريان )طمب األئمة )عليه السمالم(( حتقيق حمسمن عقيل، دار 
املحجمة البيضاء - بمروت ط1 )1414 هم(

129- محمادي؛ عار: )األسمس الثقافية للغرب؛ جولمة يف مراحل تكون الثقافة الغربية( 
ط1، دار اهلمادي، بمروت- 1425همم، 1- اآللمويس،  أبمو الفضمل 130شمهاب 
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الديمن السميد حمممود )روح املعاين يف تفسمر القمرآن( دار إحياء المرتاث - بروت - 
ط4 )1405هم(.

130- النعماين؛ أبمو عبمد اهلل حممد بن إبراهيمم )الغيبة( حتقيق، عي أكمر الغفاري مكتبة 
الصدوق -طهران. 

131- النسمائي؛ أبمو عبمد اهلل أمحمد بمن شمعيب )سمنن النسمائي( دار  املعرفمة- بروت- 
ط3، )1414 هم(.

132 - الّذهبمي؛ شممس الديمن حمممد بمن أمحمد بمن عثان)سمر أعمالم النبالء(،بروت م 
مؤسسمة الرسمالة، الطبعة التاسمعة م 1413 هم

االوليماء وطبقمات  )حليمة  اهلل،  عبمد  بمن  أمحمد  نعيمم  أيب  احلافمظ  االصفهماين؛   - 133
العلميمة. الكتمب  دار  م  بمروت  االصفيماء(، 

134 - احلسمكاين؛ عبمد اهلل بمن عبمد اهلل بمن أمحمد املعمروف )شمواهد التنزيمل لقواعمد 
التفضيمل( جمممع إحيماء الثقافمة االسمالمية الطبعمة االوىل 1411 همم

135   - احلمّراين؛ أبمو حمممد احلسمن بمن عمي بن احلسمن بن شمعبة احللبي)حتمف العقول 
عمن آل الرسمول(، طبع إيمران 1379 هم.

136 - البخمديش؛ املمرزا حمممد بمن رسمتم بن قبماد احلارثي )مفتماح النجما يف مناقب آل 
العبما( )خمطموط( )عنمه احقماق احلمق وازهماق الباطمل للتسرتي()النسمخة االصلية 

مصنفمة يف الهور عمام 1124هم(.

137 - النمووي؛  حيمي بمن رشف حممي الدين أبو زكريما )حلية األبرار وشمعار األخيار(،  
حتقيمق: عبمد القمادر األرناؤوط، مطبعة املالح – دمشمق- 1391 هم - 1971 م.

138 - االربمي؛ ابمو احلسمن عمي بمن عيسمى بمن ايب الفتمح، )كشمف الغممة يف معرفمة 
األئممة(،، دار األضمواء للطباعمة والنمرش والتوزيمع، بمروت لبنمان الطبعمة: الثانيمة 
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1985م.  –

139 - املتقمي؛ اهلنمدي عمي بن حسمام الدين، )كنز العال يف االقموال واالفعال(/ ط1، 
الرسالة، بروت- 1989م.

140- مسملم؛ ايب احلسمن مسملم بمن احلجماج القشمري النيسمابوري)صحيح مسملم( 
دار الكتمب العلميمة –بمروت لبنمان.

141- ابمن ماجمة: ايب عبمد اهلل حمممد بمن يزيمد القوزينمي: سمنن ابمن ماجمه دار السمالم 
للتوزيمع والنمرش – الريماض

الكتمب  دار  داود(  ايب  )سمنن  السجسمتاين؛  االشمعث  بمن  سمليان  داوود،  ابمو   -142
بمروت لبنمان   – العلميمة 

143- النسمائي؛ ابمو عبمد الرمحمن امحمد بنشمعيب بمن عمي النسمائيدار السمالم للنمرش 
الريماض.  – والتوزيمع 

144- امحد بن حنبل ؛ )املسند(، دار احلديث - القاهرة

145- البخماري ؛ ايب عبمد اهلل حمممد بن اسماعيل بنابراهيم اجلعفمي )صحيح البخاري( 
وهمو املسمند اجلاممع املسمند الصحيمح املختمر ممن اممور رسمول اهلل صمى اهلل عليه 

والمه وسمنته وايامه – مؤسسمة الرسمالة نمارشون- املوسموعة احلديثية.

146- الدار قطني؛ عي بن عمر )سمنن الدار قطني(حتقيق شمعيب االرنؤوط، مؤسسمة 
الرسالة.

للنمرش والتوزيمع،  املقطمم  الرسمول يف كربمالء( دار  147- خالمد حمممد خالمد، )ابنماء 
.1995 القاهمرة- 

 148- احلافمظ أبمو نعيمم أمحمد بن عبمد اهلل األصبهاين: )دالئمل النبموة(، دار الباز - مكة 
املكرمة 1977 م(.





مالمح املذهب االقتصادي االسالمي

يف عهد االمام علي )( اىل مالك بن 
احلارث االشرت )( واليه علی مصر

أ.م.د. طالب حسني فارس
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصاد
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املقدمة:

تتزايمد احلاجمة يف كل يموم اىل معرفمة أدق وأعمق و أصدق للصمورة النظرية الكاملة 
للمذهمب االقتصادي االسمالمي وممن منابعه االصيلة و االساسمية واملتمثلة بالنصوص 
االسمالمية أألم ) الكتماب و السمنة ( ثمم النصموص الصمادرة يف ضوئهما مثمل النصوص 
المواردة عمن االمام عي )عليه السمالم( يف هنمج البالغة، ومن أشممل النصوص للصورة 
االسمالمية عمن املذهمب االقتصمادي االسمالمي التمي وردت يف هنمج البالغمة همو؛ عهد 
االممام عمي ع اىل مالمك بمن احلمارث االشمرت واليمه عمى ممر، فقمد أحتموى العهمد عمى 
السياسمية  و  االقتصاديمة  ابعادهما  يف  االسمالمية  للمذهبيمة  متكاملمة  لصمورة  مالممح 
واالجتاعيمة و االخالقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت يف قالمب واحمد متكاممل 
يعمر عمن املخطمط االسمالمي العمام لبنماء املجتممع الصالح، عمى أسمس الرؤيمة الكونية 
االسمالمية والغايمات العليما تعمر عنهما و نظريمة العدالة املتولمدة منها، وممن أهم ميزات 
صمورة املذهمب االقتصادي االسمالمي التي تضمنهما العهد هي أوال:  حالمة الرتابط بن 
البعمد النظمري و العممي يف صمورة واحمدة ممما جيعمل العهمد عينمة مثاليمة للنصموص التي 
تصلمح أن تكمون ممادة متكاملمة ألسمتخالص املفمردات النظريمة التمي تبنى منهما عنارص 
املذهمب االقتصمادي االسمالمي، ثانيمًا: كما أن هنالك ميمزة أخرى هي السمياق الرتابطي 
بمن البعمد االقتصمادي ممع االبعماد االخمرى ممما يسممح لعمليمة البحمث العلمي ممارسمة 
اسمتخالص الصمورة النظريمة يف عمليمة جتريمد نظمري غنيمة باجلمذور املرتبطمة باملوضوع 
قيمد البحمث و يف ذات الوقمت تعطمي مرونمة التعامل حلقمات الرتابمط الرضورية بحكم 

طبيعمة املوضموع وغايمات البحمث و أهدافه.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 432

مشكلة البحث:
املذهمب  مما همي مالممح  التمايل:  العلممي  بالتسماؤل  البحمث  يمكمن صياغمة مشمكلة   
االقتصمادي االسمالمي يف عهمد االممام عمي ع اىل مالمك بمن احلمارث االشمرت واليمه عمى 
ممر ذلمك النمص االسمالمي الذي متيمز بخصائص املمادة العلمية الغنيمة باملفمردات النظرية 

املالممح االساسمية للمذهمب االقتصمادي االسمالمي. الالزممة لتوصيمف 

فرضية البحث:
 ينطلمق البحمث ممن فرضية أساسمية تتمثل ؛ عهد االمام عمي ع اىل مالك بن احلارث 
االشمرت واليمه عمى ممر همو ممادة علميمة غنيمة باملفمردات النظريمة الالزممة لتوصيمف 
املالممح االساسمية للمذهمب االقتصمادي االسمالمي ملما متيمز بمه ممن شممول وتكاممل يف 

بنماء أسمرتاتيجية املذهبيمة االسمالمية الشماملة يف بنماء املجتممع الصالمح.

هدف البحث: 
االقتصمادي  املذهمب  ملالممح  نظمري  توصيمف  أسمتخالص  اىل  البحمث  هيمدف 
االسمالمي كما يقدمهما عهمد االممام عمي ع اىل مالمك بمن احلمارث االشمرت واليمه عمى 
ممر بوصفمه نمص أسمالمي غنمي بمالممح همذه الصمورة، للوصمول أفضمل صياغمة 
علميمة يف توظيمف النمص قيد البحمث يف أغناء الرصيمد العلمي املتناممي يف جمال املذهب 

االسمالمي. االقتصمادي 

منهجية البحث: 
يعتممد البحمث املنهمج التكاممي يف البحمث العلممي المذي جيممع بمن االسمتنباط و 
االسمتقراء ممن خمالل حتليمل موضوعمي للنمص يف سمياق أسمتقراء املفمردات النظريمة 
املسمتهدفة و توحيدهما يف دائمرة املوضموع قيمد البحمث ثمم نظمم املفردات املسمتخلصة يف 
قالمب نظمري واحمد يمثل الصمورة النظرية املسمتهدفة للمذهب االقتصادي االسمالمي.
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هيكل البحث:

 وفقما ملتطلبمات االجابمة عمن االسمئلة التمي تطرحهما مشمكلة البحمث و الرهنمة عى 
فرضيمة البحمث تمم تقسميم هيمكل البحمث اىل ثالثمة مباحمث ؛ أختمص االول باالطمار 
املنهجمي لتوظيمف النصموص يف البحمث العلممي يف الفكمر االقتصمادي االسمالمي فيما 
تنماول الثماين متضمنمات العهمد ممن املفمردات البنائيمة لنظريمة العدالمة و الفلسمفة العاممة 
العهمد ممن مفمردات  الثالمث متضمنمات  للمذهمب االقتصمادي االسمالمي ثمم بحمث 

اهليمكل النظمري للمذهمب االقتصمادي االسمالمي .

املبحث األول

االطار املنهجي لتوظيف النصوص يف البحث العلمي يف الفكر 
االقتصادي االسالمي

متهيد:

 يف همذا املبحمث سمنتناول منهجيمة توظيمف النصموص يف البحمث العلممي يف الفكر 
االقتصمادي االسمالمي ممن زاويمة استكشماف أطمار التحليمل املالئمم لتوظيمف مضامن 
املذهمب  ملالممح  نظمري  توصيمف  اسمتخالص  اىل  التوصمل  يف  البحمث  قيمد  النمص 
االقتصمادي االسمالمي كما يقدمهما عهمد االممام عمي ع اىل مالمك بمن احلمارث االشمرت 
واليمه عمى ممر بوصفمه نمص إسمالمي غنمي بمالممح همذه الصمورة، للوصمول أفضمل 
صياغمة علميمة يف توظيمف النمص قيد البحمث يف إغناء الرصيمد العلممي املتنامي يف جمال 

املذهمب االقتصمادي االسمالمي.
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أوال: االهمية العلمية لنصوص عهد االمام علي )عليه السالم( اىل مالك بن 
احلارث االشرت واليه علی مصر:

عهمد االممام عمي )عليمه السمالم( اىل مالك االشمرت هو العنوان الذي اشمتهر لرسمالة 
االممام عمي )عليمه السمالم( اىل الصحمايب مالمك االشمرت »رض« عندمما واله حكم مر 
عمام همم، وقمد حضيمت همذه الرسمالة بأهتمام المرواة واهمل التواريمخ و السمر اىل احلمد 
المذي جيعلهما غنيمة عن ذكر السمند)1( وبحمث قوته او ضعفمه، وقد اسمتمر االهتام هبا يف 
كل مراحمل تطمور الفكمر االسمالمي وصموال اىل الفكمر احلديمث و املعارص فقمد تناولتها 
اقمالم العلماء و الباحثمن بالمرشح و التحليمل حتمى تكمون يف الرصيد املعريف االسمالمي 
وحمماوالت  العهمد  نصموص  ملضاممن  العلممي  الفهمم  ممن  واملتناممي  الكبمر  املقمدار 
توظيمف دالالت همذا الفهمم يف تقديمم مقاربمات متجمدده حلقائمق االسمالم و رؤيتمه يف 
املوضوعمات املختلفمة وخصوصما يف املوضوعات املتعلقة بالدولمة ووظائفها االجتاعية 
و االقتصاديمة، و تمزداد أمهيمة العهمد ممع تزايمد احلاجمة اىل النصموص التمي ختمدم جتديمد 

الفكمر االسمالمي يف همذه االبعماد املختلفمة.     

يف ضموء ذلمك جماءت القيممة العلميمة الكبمرة التمي حيظمى بعما عهمد االممام عمي ع 
اىل مالمك بمن احلمارث االشمرت واليمه عمى ممر بوصفمه نمص إسمالمي غنمي بمالممح 
ا االسمالمية وممن منابعهما االصيلمة و االساسمية  النظريمة الكاملمة للمذهبيمة  الصمورة 
واملتمثلمة بالنصموص االسمالمية أألم ) الكتماب و السمنة ( ثمم النصموص الصمادرة يف 
ضوئهما مثمل النصموص المواردة عمن االممام عمي )عليه السمالم( يف هنمج البالغمة، ومن 
أشممل النصموص للصمورة االسمالمية عمن املذهب االقتصمادي االسمالمي التي وردت 
يف هنمج البالغمة همو؛ عهمد االممام عمي ع اىل مالمك بمن احلارث االشمرت واليمه عى مر، 
ابعادهما  للمذهبيمة االسمالمية يف  املتكاملمة  الصمورة  العهمد عمى مالممح  أحتموى  فقمد 
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االقتصاديمة و السياسمية واالجتاعيمة و االخالقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت يف 
قالمب واحمد متكاممل يعمر عمن املخطمط االسمالمي العمام لبنماء املجتممع الصالمح، عى 
أسمس الرؤيمة الكونيمة االسمالمية والغايمات العليما تعمر عنهما و نظريمة العدالمة املتولمدة 
منهما، وممن أهمم ميزات صورة املذهمب االقتصادي االسمالمي التي تضمنهما العهد هي 
أوال:  حالمة الرتابمط بمن البعمد النظمري و العممي يف صمورة واحمدة مما جيعمل العهد عينة 
مثاليمة للنصموص التمي تصلمح أن تكمون ممادة متكاملمة السمتخالص املفمردات النظرية 
التمي تبنمى منهما عنمارص املذهمب االقتصمادي االسمالمي، ثانيمًا: كما أن هنالمك ميمزة 
أخمرى همي السمياق الرتابطمي بمن البعمد االقتصمادي ممع االبعماد االخمرى ممما يسممح 
لعمليمة البحمث العلممي ممارسمة اسمتخالص الصمورة النظريمة يف عمليمة جتريمد نظمري 
غنيمة باجلمذور املرتبطمة باملوضموع قيمد البحمث و يف ذات الوقمت تعطمي مرونمة التعاممل 

حلقمات الرتابمط الرضوريمة بحكمم طبيعمة املوضموع وغايمات البحمث و أهدافمه.

ثانيا: مؤشرات صورة االقتصاد االسالمي يف النصوص االسالمية.

تتضممن النصموص االسمالمية جمموعمة من املمؤرشات االساسمية الدالمة عى مالمح 
الصمورة الكاملمة لالقتصماد االسمالمي وهمي متثمل مداخمل لتصنيمف مضاممن النمص 
املمدروس وتبويمب دالالهتما بما خيمدم عملية توظيمف متضمنمات النص الستكشماف ما 

يكتنمزه ممن مفمردات الصمورة النظريمة حلقائمق الفكمر االقتصادي االسمالمي.

ومن أهم هذه املؤرشات التايل)2(:

)1( اجتماه روح الترشيمع: يمثمل أجتماه روح الترشيمع املمؤرش املهمم من بمن املؤرشات 
االساسمية الدالمة عمى مالممح الصمورة الكاملمة لالقتصماد االسمالمي وهمو يعنمي: ان 
يقمدم لنما النمص مما تتضمنمه الرشيعمة ممن أحمكام تتجمة بطبيعتهما نحمو همدف مشمرتك، 
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يؤكمد عليمه الشمارع كونمه يعمر عمن فلسمفة الترشيمع التمي تنعكمس يف فلسمفة املذهمب 
االقتصمادي اإلسمالمي، و ان همذا اهلدف يعد ممؤرشا ثابتا، ألجل احلفماظ عليه البد من 
صياغمة مجلمة ممن العنمارص املتحركمة ويف حمدود صالحيمات سملطة الترشيع،وبما حيقمق 
همذا اهلمدف الترشيعمي، و ممن الشمواهد عمى ذلمك النصموص التمي تناولت حرممة الربا 
التمي تعممد ممن العنارص الثابتة يف االقتصاد اإلسمالمي , التي تضمنت هدف مشمرتك متثل 
بعمدم  سماح اإلسمالم لمراس املمال النقمدي، باحلصمول عمى العائمد املضمون يف النشماط 

االستثاري.

وممن أمثلمة ذلمك أيضما النصموص التمي عمرت عمن موقمف اإلسمالم السملبي ممن 
وجممرد  احليمازة  أسماس  عمى  طبمميعي  مصمدر  يف  احلمق  اكتسماب  أي  )احلممي(  ظاهمرة 
السميطرة - بمدون أحيماء - اسمتنادا إىل قولمه )صمى اهلل عليمه والمه وسملم( ))ال محمي إال 
هلل ولرسموله (()3(، فمال يكتسمب حمق خماص يف مصمادر الثمروة بمدون عممل، أي مما فيه 

)منفعمة بمال نفقمة ()4(.

ومثمال آخمر، همو أجتماه النصموص يف مسمألة رفمع اليمد عمن املصمدر الطبيعمي )مثمل 
األرض ( بعمد تعطمل النشماط االسمتثاري و رضورة  أعمادة اسمتثاره بشمكل امثل كا يف 
قولمه )صمى اهلل عليمه والمه وسملم ( ))عمادي األرض هلل و لرسموله ثم لكم ممن بعد فمن 
أحيما أرضمًا ميتمة فهمي لمه وليمس ملحتجز حمق بعمد ثمالث (()5(,  ذلمك ألن ))التحجر ال 

يفمي للملكيمة إنما اإلحيماء الفعمي همو المذي يمنح الشمخص هذا احلمق(()6(.

)2( اهلمدف املنصموص حلكمم ثابمت: يقصمد هبمذا املمؤرش ان النمص قمد يكشمف عن 
اهلمدف املحمدد حلكمم معمن يف الترشيمع اإلسمالمي, لذلمك يكون همذا اهلدف بمثابمة دالة 
االقتصمادي اإلسمالمي، ووفمق صيمغ ترشيعيمه  املذهمب  املتحمرك يف  اجلانمب  ملمئ  يف 
الظمروف والمرشوط املوضوعيمة للمرحلمة  بقيمد  الدولمة،  مالئممة، وهمو ممن وظائمف 
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االقتصاديمة. ومثمال ذلمك النمص القمرآين اآليت َما َأَفـاَء اهللَُّ َعَى َرُسـولِِه ِمْن َأْهـِل اْلُقَرى 
ـبِيِل َكـْي ال َيُكـوَن ُدوَلًة َبنْيَ  ُسـوِل َولِـِذي اْلُقْرَبـى َواْلَيَتاَمـى َوامْلََسـاكنِِي َواْبِن السَّ ـِه َولِلرَّ َفلِلَّ
ِمنُْكـْم)7( والنمص القمرآين يكتنمز إشمارة إىل همدف أسماس، جيمب ان توجمه  اأْلَْغنَِيـاِء 
الدولمة مصمارف الفمي لتحقيقمه واملتمثمل بالتموازن اإلجتاعمي أي عمدم تركمز املمال بيمد 
طبقمة حممدودة )كمي ال يكمون دولمة بن األغنيماء منكم()8( لمذا ؛ يعتر همذا اهلدف مؤرشا 
ثابتما للعنمارص املتحركمة، وخصوصما مما يتعلمق بإشمباع احلاجمات املرشوعمة للمجتمع، 

وبما يكفمل التموازن اإلجتاعي فيمه)9(. 

)3( القيمم اإلجتاعيمة التمي أكمد اإلسمالم عمى االهتمام هبما: تعمد القيمم ممن عنارص 
تقمدم  لذلمك  االسمالمية  الكونيمة  الرؤيمة  طبيعمة  بحكمم  االصيلمة  االسمالمية  املذهبيمة 
النصموص اإلسمالمية منظوممة القيمم التمي يريمد اإلسمالم تشمييد بنائمه اإلجتاعمي عمى 
والقسمط وغرهما، وهمي مصمدرا أساسمًا  والعدالمة  املسماواة واالخموة  مثمل  أساسمها، 
واإلجتاعيمة،  االقتصاديمة  احليماة  تطمور  بمتطلبمات  تفمي  ترشيعيمة،  صيمغ  لالسمتنباط 
ووفمق  اإلسمالمي  االقتصمادي  املذهمب  يف  الفمراغ  منطقمة  ملمئ  ممن  الدولمة  ومتكمن 

األهمداف العاممة لمه. 

)4( اجتماه العنمارص املتحركمة يف عمر الرسمالة: يف ضموء احلالمة االقتصاديمة ملجتمع 
الرسمالة أو العمر االسمالمي األول، تعمد اإلجمراءات واملواقمف ممن مفمردات احليماة 
األممر  الرسمول )صمى اهلل عليمه والمه وسملم( بصفتمه ويل  أممر هبما  التمي  االقتصاديمة، 
المذي يمؤدي وظيفمة بمميء منطقمة الفمراغ، يف حدود ظمروف املرحلمة، ويعد همذا املنهج 
النبموي يف مميء منطقمة الفمراغ هو النمموذج األكمل والتمام، وكذلك يعد ممن املؤرشات 
العاممة التمي تصماغ يف ضوئهما أحمكام منطقة الفمراغ يف أي مرحلمة زمنية من قبمل الدولة 
اإلسمالمية، وممن أمثلمة ذلمك، مما جاء عمن النبي )صى اهلل عليمه وآله وسملم ( من النهي 
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عمن أحتمكار مموارد مثمل املماء والمكأل، فقمد روي عمن اإلممام الصمادق )عليمه السمالم ( 
انمه قمال )) قمى رسمول اهلل )صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( بمن أهمل املدينمة يف مشمارب 
النخمل. انمه ال يمنمع فضمل مماء أو كأل(()10( وهمذا النهمي عمن حتريمم ممارسمة الرسمول 
)صمى اهلل عليمه وآلمه وسملم( بوصفمه ويل األممر نظمرًا حلاجمة جمتممع املدينمة إىل الثمروة 
الزراعيمة واحليوانيمة التي متثل مصادر احلاجات االساسمية يف االقتصماد يف تلك املرحلة. 

)5( األهمداف التمي ُحممددت للدولمة يف اإلسمالم: تعمد األهمداف العاممة للمذهمب 
االقتصمادي اإلسمالمي, واألهمداف املحمددة للدولة االسمالمية من املؤرشات األساسمية 
يف اسمتخالص العنمارص املتحركمة وممن أمههذا االهمداف  التوازن االقتصمادي والضان 

اإلجتاعمي، واألهمداف العاممة للمذهمب االقتصادي اإلسمالمي. 

)6( املفاهيمم األساسمية: تمؤدي املفاهيمم دورا كبمرا يف حتديمد املوقف ممن املقوالت 
املذهممممبية يف اإلسمالم، مثمال مفهموم اإلسمالم عمن امللكية يرتبمط بمفهوم االستمممخالف 
اإلجتاعمي والفردي أذ عد اإلسمالم امللكية اخلاصة أسملوبًا حيقق ضمنمه الفرد متطلبات 
اخلالفمة، ممن استممثار املمال ومحايتمه وإنفاقمه يف مصالمح الفمرد واجلاعة، وبالتمايل يتحدد 
مفهموم امللكيمة, بكوهنا عملية يارسمها الفرد حلسماب اجلاعة وحلسمابه ضممن اجلاعة)11( 
فهمذا املفهموم يقموم بمدو اإلشمعاع عمى بعمض األحمكام، ويسماندها يف إصمدار املوقمف 

املذهبمي ممن مقولمة امللكية، وكذلمك احلريمة االقتصادية.

لذلمك تعمد املفاهيمم القاعدة التي ترتكز عليها العنمارص املرنة يف املذهب االقتصادي 
اإلسمالمي، و األضمواء الكاشمفة عن نوعيمة الترشيعمات االقتصادية املالئممة ملال منطقة 

الفراغ)12(. 
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ثالثًا: النص ومنهجية التنظري يف االقتصاد االسالمي.

تعتممد منهجيمة التنظمر يف االقتصماد االسمالمي عمى النمص بوصفه املادة االساسمية 
التمي تعممل املنهجيمة عمى حتليلهما و الكشمف عمن مما تتضمنمه ممن املفمردات النظريمة 
الداخلمة يف تكمون صمورة املذهمب االقتصمادي االسمالمي، وتتخمذ همذه املنهجية مسمار 
خماص يف التحليمل و أسمتخراج املفمردات و بنماء املركبمات النظريمة، ووفقما حلركة تطور 
الفكمر االقتصمادي االسمالمي فقد ممرت هذه املنهجيمة بمراحل تطور عديمده وواجهت 
أشمكاليات خمتلفمة، وهنما ويف حمدود همذا البحمث نركز عى الصمورة املشمرتكة التكاملية 
ألبمرز املسمامهات العلميمة يف بنماء منهجيمة التنظر يف االقتصاد االسمالمي، ووفق سمياق 

التالية: النقماط 

للمذهمب . 1 النظريمة  للمفمردات  مبمارش  مصمدر  بوصفمه  النمص  ممع  التعاممل 
املذهمب  جوانمب  اسمتنباط  يتمم  املنهمج  همذا  وفمق  االسمالمي:  االقتصمادي 
االقتصمادي االسمالمي ممن النمص االسمالمي المذي يمرح هبما بشمكل مبارش، 
منفمردا أو بضمم جمموعمة أخمرى ممن النصموص تشمرتك بمذات المدالالت التمي 
ختمدم االفصماح املبمارش عمن ذلمك اجلانمب أو بعمض مفرداتمه، ثمم جتمري عمليمة 
البنماء  حاجمات  ممع  يتالئمم  بشمكل  صياغتهما  وأعمادة  وتنسميقها  النتائمج  مجمع 

االسمالمي)13(. االقتصمادي  للمذهمب  النظمري 

االقتصمادي . 2 للمذهمب  النظريمة  للمفمردات  علموي  بنماء  النمص  ممع  التعاممل 
االسمالمي: يف همذا املنهمج يتم اسمتنباط جوانب املذهب االقتصادي االسمالمي 
ممن النمص االسمالمي المذي ال يمرح هبما بشمكل مبمارش، ممن خمالل توظيمف 
النمص بوصفمه بناء علوي يرتكز عى املذهب االقتصادي ويسمتمد منه أجتاهاته، 
لذلمك يكمون ممن املمكمن أكتشماف مالممح املذهمب من خمالل الداللمة النظرية 
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التمي تقدمهما النصموص التي متثمل البناء العلموي، مثل النصموص التي تضمنت 
االحمكام التمي نظمم هبما االسمالم العقمود واحلقموق أو ما يعمرف بالقانمون املدين 

االسمالمي وكذلمك احلمال بالنسمبة للنظمام املايل االسمالمي)14(.

الرتكيمب بمن املفردات املسمتنبطة للوصمول للقاعدة العامة: بعد أن يتم أكتشماف . 3
املفمردات النظريمة للمذهمب من خالل حتليل البناء العلموي، تأيت عملية الرتكيب 
بمن املفمردات املسمتنبطة لتكويمن القاعمدة العامة ومن خمالل الربط بمن القواعد 
العاممة ذات املوضموع الواحمد تنتمج النظريمة التمي متثمل أحمد مفاصمل اهليمكل 

النظمري للمذهمب مثمل نظريمة االنتماج أو التوزيع أو القيممة الخ)15(.

املفهموم بوصفمه تصمور . 4 النمص:  املفاهيمم و االحمكام يف مضاممن  بمن  التميمز 
العاممة  الفلسمفة  أو أجتاعيمة وفمق  أو ترشيعيمة  أسمالمي يفمر ظاهمرة كونيمة 
تكويمن  عمليمة  يف  بنائيمة  وظيفمة  املفاهيمم  هلمذه  يكمون  االسمالمية،  للمذهبيمة 
القواعمد العاممة للنظريمات املذهبيمة، وتسماهم املفاهيم يف أضاءة مسمار أشمتقاق 
أبنيمة علويمة للمذهمب)16(.   النظريمة ممن نصموص االحمكام بوصفهما  املفمردات 

اكتشماف . 5 املوضوعيمة يف عمليمة  املنهمج:  لنجماح  املوضوعيمة كمرشط رضوري 
املذهمب ممن النمص تعنمي نفمي الذاتيمة ممن خمالل جتنمب ظواهرهما االساسمية 
وهمي ؛ توظيمف النمص لتريمر واقمع معمن، و حماولمة دممج النمص االسمالمي 
يف أطمار فكمري مغايمر، أو جتريمد النمص ممن ظروفمه ورشوطمه، أو أختماذ موقف 

معمن بصمورة مسمبقة جتماه النمص)17(. 

تطبيقمي . 6 نمموذج  حتاكمي  التمي  النصموص  أن  التطبيقمي:  الواقمع  خمداع  جتنمب 
سمليم للمذهمب االقتصمادي االسمالمي مثمل النمموذج التطبيقمي لعمر النبموة 
و النمموذج التطبيقمي يف عهمد االممام عمي ع، همذه النصموص هلما قيممة كبمرة يف 
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بيمان صمورة االقتصماد االسمالمي بمرشط مالحظمة خصوصيمة الواقمع التطبيقي 
يف كل مرحلمة تارخييمة وموقمف النمص ممن همذه اخلصوصيمة لتجنمب الوقوع يف 

خمداع الواقمع التطبيقمي اثنماء عمليمة االكتشماف)18(.

النص و الديناميكية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي.. 7

يطلمق مصطلمح منطقمة الفمراغ عمى اجلمممانب الترشيعمي املتغمر و املمرن المذي يعطي 
ديناميكيمة االسمتجابة للواقمع املتغر، ووفقا لالصمول الترشيعية  فمأن ويل األمر)الدولة( 
تمؤدي وظيفمة حتديد األحكام التي حتقق متطلبات األهداف العامة لإلقتصاد اإلسمالمي 

ومقتضياهتما يف كل زمان)19(.

همذه املرونمة التمي يتمتمع هبما املذهمب االقتصمادي يف اإلسمالم، جتعلمه يسمتطيع أن 
للظمروف  الديناميكيمة  الطبيعمة  ويالئمم  االقتصاديمة،  احليماة  تطمورات  ممع  يتممممكيف 

االقتصاديمة. احليماة  يف  املوضمموعية 

ويكمون اجلانمب الثابت من عنارص املذهمب االقتصادي اإلسمالمي بمثابة مؤرشات 
عاممة تعتممد كأسماس لتحديمد العنمارص املرنمة واملتحركمة التمي تتطلبهما طبيعمة املرحلمة 
االقتصاديمة ومقتضياهتما وعمليمة اسمتنباط العنمارص املتحركمة ممن املؤرشات اإلسمالمية 

العاممة تتطلمب منهجيمة حممددة السمتنباطها ممن النص ووفمق اآليت)20(: 

)1( حتديد العنارص الثابتة والوقوف عى مؤرشاهتا العامة.

)2( اسمتيعاب طبيعمة املرحلمة التارخييمة ووقاعهما ورشوطهما االقتصاديمة، وحتديمد 
األهمداف التمي حتددهما املمؤرشات العاممة, ووسمائل حتقيقهما.

)3( صياغمة الترشيعات املتعلقة بتلك العنارص املتحركة، ويف حدود الصممممالحيات 
التمرشيعية للدولة اإلسالمية.
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املبحث الثاني: متضمنات العهد من املفردات البنائية لنظرية العدالة و 
الفلسفة العامة للمذهب االقتصادي االسالمي

أوال: الرؤية الكونية.

بوصمف أن الرؤيمة الكونيمة همي التفسمر المذي يؤممن بمه املجتممع للكمون واحليماة ؛ 
ويف ضوئهما تتحمدد االجابمات عمن االسمئلة املركزية يف موضموع الغايات العليا للنشماط 
الفمردي أو  نموع عالقمة االنسمان هبما بوصمف  العليما و  املثمل  احليمايت ويتحمدد مفهموم 
االجتاعمي، كما يتحمدد يف ضوئهما عالقمة االنسمان مع بنمي نوعمه وكذلك ممع املفردات 
املكونمة للبيئمة التمي يعيمش فيهما ) الطبيعمة بمعناهما الواسمع (، همذه االبعماد التمي تتحدد 
مضامينهما يف أطمار الرؤيمة الكونيمة يتلخمص املوقمف فيهما يف مضممون الغايمة العليا التي 
جيمري يف ضوئهما صياغمة نظريمة العدالمة بقواعدهما التي تنظمم ابعاد النشماط احليايت وفق 
اسمرتاتيجية ختمدم همذه الغايمة العليما من خمالل تلبية متطلبمات الغايمات الفرعيمة املنبثقة 
عمن الغايمة العليما، ويف ضموء قواعمد نظريمة العدالة العامة جيمري حتديد القواعمد الفرعية 
املنظممة لمكل جانمب من جوانب النشماط احليايت العمام يف ابعاده االساسمية ) االقتصادية 
و االجتاعيمة والسياسمية و الثقافيمة... المخ (، واملوقمف يف كل بعمد يمثمل مما يسممى 
البعمد االجتاعمي  البعمد االقتصمادي يتحمدد املذهمب االقتصمادي ويف  باملذهمب ففمي 
يتحمدد املذهمب االجتاعمي وهكمذا، واملذهمب االقتصمادي بوصفمه جمموعمة القواعمد 
الفرعيمة لنظريمة العدالمة يف اجلانمب ممن النشماط احليمايت و التمي تؤممن بنماء اسمرتاتيجية 
تنظمم النشماط االقتصمادي بما خيدم القواعمد الفرعيمة يف العدالة والتي ختمدم بمجموعها 
الغايمة العليما التمي حددهتما الرؤيمة الكونيمة، ولكمي يأخمذ املذهمب فرصتمه للتطبيمق يف 
الواقمع املوضوعمي البمد أن تتجسمد مضامينمه النظريمة بكاممل بنماءه النظمري يف جمموعمة 
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ممن املؤسسمات و العالقمات التمي تضمع مضاممن اسمرتاتيجية املذهمب موضمع التطبيمق 
وهمذه املؤسسمات و العالقمات وغرهما ممن املفردات هي مما تؤلف النظمام االقتصادي، 
وأن مسمتوى جتسميد مضاممن املذهمب االقتصمادي المذي تتكفمل بمه مؤسسمات النظمام 
يتوقمف عمى عدة عوامل تتموزع يف جانبمن ؛ االول: املركب النظري للنظمام االقتصادي 
و همي مسمألة تعكمس كفماءة الرؤيمة الكونيمة و نظريمة العدالمة، و اجلانمب الثماين: حالمة 
الواقمع املوضوعمي و مما يتيمح ممن فرص ظهمور املضاممن الكاملة السمرتاتيجية املذهب 

التمي ينماط بمؤسسمات النظمام االقتصمادي متثيلهما )21(.

وفقما ملما سمبق فمأن هنماك أمهيمة كبمرة يف أجمالء املوقمف يف الرؤيمة الكونيمة وفمق 
الصياغمة النظريمة التمي ختمدم عمليمة التنظمر للمذهمب  االقتصمادي، ويف حالمة املذهمب 
االقتصمادي االسمالمي متثمل النصموص القمادرة أن ختمدم همذا اجلانمب ذات أمهيمة بالغمة 
يف حتقيمق مقاربمات نظريمة اعمى يف همذا البعمد االسمايس ممن ابعماد الفكمر االقتصمادي 
االسمالمي، و ممن بمن أهمم همذه النصموص همو النمص قيمد البحمث والمذي سمنحاول 
استكشماف املعطيمات التمي يقدمهما يف جانمب توصيف الدين االسمالمي بوصفمه الرؤية 
الكونيمة التمي يؤممن هبما املجتممع املسملم وتتصف بأعمى درجمات الكفماءة والفاعلية من 
خمالل الضانمات التمي توفمرت ممن خمالل منابع تكوين همذه الرؤيمة الكونيمة و املصادر 

الدالمة عمى مضامينهما و التجمارب الواقعيمة الكاشمفة عمن البعمد املوضوعمي هلما)22(. 

ويف التايل أهم اجلوانب التي اضائها النص يف موضوع الرؤية الكونية:

)1( الطابمع العمام للرؤيمة الكونيمة االسمالمية: يف مواقمع خمتلفمة من نصموص العهد 
اوضمح االممام )عليمه السمالم( الطابمع العام للرؤيمة الكونية االسمالمية ويف التمايل حتليل 

ملضاممن هذه املموارد يف سمياق النقماط التايل:
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)أ( املسمار العمام للحركمة نحمو الغايمات العليا: يف قوله )عليه السمالم( »َأَممَرُه بَِتْقَوى 
تِي الَ َيْسمَعُد َأَحٌد  َبماِع َمما َأَممَر بِمِه يِف ِكَتابِمِه: ِممْن َفَراِئِضمِه َوُسمنَنِِه، الَّ اهللِ، َوإِيَثماِر َطاَعتِمِه، َواتِّ
َبَيمِدِه  ُسمْبَحاَنُه  اهللَ  َينْمُرَ  َوَأْن  َوإَِضاَعتَِهما،  ُجُحوِدَهما  َممَع  إاِلَّ  َيْشمَقى  َوالَ  َباِعَهما،  بِاتِّ إاِلَّ 
ُه«)23(  ُه، َوإِْعمَزاِز َممْن َأَعمزَّ مَل بِنَمْرِ َممْن َنمَرَ مُه، َجملَّ اْسمُمُه، َقمْد َتَكفَّ َوَقْلبِمِه َولَِسمانِِه، َفإِنَّ
يبمن النمص أن »السمعادة« وهمي مقتمى التطمور التكاممي تنتمج عمن تطبيق اسمرتاتيجية 
الديمن يف الواقمع املوضوعمي همذه االسمرتاتيجية التمي تصوغهما » السمنن و الفرائمض » 
بوصفهما قواعمد تنظمم حركمة التطمور التكاممي صموب غايتهما العليما، و أن ناتمج تفاعل 
الفمرد واملجتممع يف البيئمة التمي حتكمهما اسمرتاتيجية الديمن سميكون » السمعادة » وهمي 
التعبمر االخالقمي عمن بلموغ النظمام االجتاعمي العمام لغاياتمه يف الرفاه العمام، و خالف 
ذلمك يكمون يف اذا مل تطبمق اسمرتاتيجية الديمن و تمم أبداهلما بغرهما، فالنتيجمة احلتميمة 
همي عمدم حتقمق الغايمات العليما للوجمود االنسماين لطبيعمة التمالزم بمن همذه الغايمات و 

االسمرتاتيجية املصمممة لبلوغهما.

وأن مفهموم »التقموى« المذي ينمرف اىل االنضبماط يف حتممل املسمؤولية، و كذلمك 
مفهموم »االيثمار يف الطاعمة« المذي يمدل عمى وعمي عميمق ملحتموى موضموع املسمؤولية، 
كذلمك مفهموم »النمرة« المذي ينمرف اىل الدفماع عن اعتقاد راسمخ وعميمق)24(، هذه 
املفاهيمم بعانيهما املتفاعلمة هنما تبمن المرشط المرضوري للقمدرة عمى جتسميد اسمرتاتيجية 
الديمن وهمو بنماء املحتموى الداخي لالنسمان يف ضموء حقائمق و معطيات الرؤيمة الكونية 
لالسمالم، وأن املسمتوى املتحقمق ممن التطبيمق يعتمد عمى مضمون همذه املفاهيم الثالث 
»التقموى« القموة التمي متنمح االنضبماط العمايل يف حتممل مسمؤولية التطبيمق، و االيثمار يف 
الطاعمة المذي يعطمي داللمة العممق المكايف لوضموح الغايمات العليما، و »النمرة« التمي 

متثمل مسمتوى االرادة املتولمد ممن االدراك و الوعمي الداخمي)25(.
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)ب( فاعليمة العالقمة بمن الرؤيمة الكونيمة و االسمرتاتيجية املذهبيمة: يف قولمة )عليمه 
مْه اَل َيمَد َلمَك بِنِْقَمتِمِه)27(، َواَل ِغنَمى بِمَك  السمالم( »َوالَ َتنِْصَبمنَّ َنْفَسمَك حِلَمْرِب اهللِ)26(، َفإِنَّ
إىَِل  َعمنَّ  ُتْرِ َواَل  بُِعُقوَبمة،   )28( َتْبَجَحمنَّ َعْفمو، َوالَ  َعمَى  َتنَْدَممنَّ  َوَرمْحَتِمِه. َوالَ  َعْفمِوِه  َعمْن 
مٌر)31( آُممُر َفُأَطماُع، َفمإِنَّ ذلِمَك  : إيِنِّ ُمَؤمَّ َبماِدَرة)29( َوَجمْدَت ِمنَْهما َمنُْدوَحمًة)30(، َواَل َتُقوَلمنَّ
)34(. َوإَِذا َأْحمَدَث َلمَك َمما  ٌب ِممَن اْلِغمَرِ يمِن، َوَتَقمرُّ إِْدَغماٌل)32( يِف اْلَقْلمِب، َوَمنَْهَكمٌة)33( لِلدِّ
يَلمًة)36(، َفاْنُظمْر إىَِل ِعَظمِم ُمْلمِك اهللِ َفْوَقمَك، َوُقْدَرتِمِه  مًة)35( َأْو خَمِ َ َأْنمَت فِيمِه ِممْن ُسمْلَطانَِك ُأهبَّ
َمنْمَك َعمَى َمما الَ َتْقمدِرُ َعَلْيمِه ِممْن َنْفِسمَك، َفمإِنَّ ذلِمَك ُيَطاِممُن)37( إَِلْيمَك ِممْن طَِاِحمَك)38(، 
ماَك َوُمَسماَماَة)41( اهللِ يِف َعَظَمتِمِه، َوالتََّشمبَُّه بِمِه يِف  َوَيُكمفُّ َعنْمَك ِممْن َغْربَِك)39(،َيِفميُء)40( إِيَّ
وتِمِه، َفمإِنَّ اهللَ ُيمِذلُّ ُكلَّ َجبَّمار، َوهُيِمُن ُكلَّ خُمَْتمال.«)42( يف همذا املقطمع ممن النمص يبن  َجَرُ
لنما االممام )عليمه السمالم( الصلمة واالرتبماط ممع اهلل تعماىل وهمو املثمل االعمى يف الرؤيمة 
الكونيمة االسمالمية، همذه الصلمة جيب ان تكون مسمتمرة بمن التكوين الداخي لالنسمان 
الصالمح مثلمه االعمى بشمكل متصاعمد، هذا ممن جهه، ومن جهمة أخرى جيمب أن يكون 
املثمل االعمى و  العمام الرادة  الديمن ملتمزم باالجتماه  التطبيمق املوضوعمي السمرتاتيجية 
االطمار االخالقمي واملعمريف المذي يعمر عمن همذه االرادة ليتفاعمل تكامليما ممع قواعمد 
االسمرتتيجية و يعطمي لتطبيقهما موضوعيما خصائمص االرادة املذهبيمة التمي متثلهما، ممن 
هنما جماء قمول االممام )عليمه السمالم( بعمد ان عمدد مظاهمر انفصمال نمموذج احلكمم عن 
يمِن،  الصلمة باملثمل االعمى احلقيقمي ؛ قمال » َفمإِنَّ ذلِمَك إِْدَغماٌل  يِف اْلَقْلمِب، َوَمنَْهَكمٌة  لِلدِّ
« فما ينهمك الديمن بصفتمه اسمرتاتيجية يف التطبيمق همو عمدم فاعليمة  ٌب ِممَن اْلِغمَرِ َوَتَقمرُّ
العالقمة بمن الرؤيمة الكونيمة و االسمرتاتيجية املذهبية لعدم اسمتمرار الصلة بمن التكوين 
الداخمي لالنسمان الصالمح بمثلمه االعى بشمكل متصاعد، لذلمك تكون النتيجمة املؤكدة 
ممن همذا االنفصمال همي ان يفقمد نمموذج احلكمم أطماره املذهبمي المذي يضممن ارتباطمه 
باملثمل االعمى احلقيقمي و يتحمول اىل صمورة مشموهه للمذهبيمة االسمالمية تفقمد قيمتهما 
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ٌب ِمَن  وفمق معايمر املذهبيمة االسمالمية للحكمم الرشميد وهمو عمر عنه النمص بمم » َوَتَقمرُّ
«  وهمي احلموادث او املفاعيمل التمي ينتمج عنهما تبمدل المدول اي حتوهلا ممن نموذج  اْلِغمَرِ
احلكمم الصالمح أو الرشميد اىل النمموذج الفاقمد ألي فاعليمة يف مسمار الغايمات العليما 

احلقيقية.

ثانيا: نظرية العدالة.

يف ضموء الغايمات العليما التمي تتمخمض عنهما الرؤيمة الكونيمة تصماغ نظريمة العدالمة 
التمي متثمل اجلمذر احلاكم ملضامن املذهبية بأبعادها االجتاعية و السياسمية و االقتصادية، 
وممن خمالل النمص قيمد البحمث يمكمن اسمتخالص مالممح نظريمة العدالة التمي عرت 
عنهما فقمرات النمص يف صياغة تالئمم متطلبات موضوع النص وهو النموذج االسمالمي 

يف احلكمم الصالمح او الرشميد، و يمكمن اجيماز ذلك يف سمياق النقماط التالية:

1-  منهـج االنصـاف يف نظريـة العدالـة: يظهمر ممن خمالل مموارد عديمدة يف النمص 
قيمد البحمث أن االنصماف همو املنهمج المذي تتحقمق ممن خاللمه فلسمفة نظريمة العدالمة، 
وممن أبمرز همذه املموارد قولمه )عليمه السمالم( » َأْنِصمِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّماَس ِمْن َنْفِسمَك، 
مِة َأْهِلمَك، َوَممْن َلمَك فِيمِه َهموًى)43( ِممْن َرِعيَّتِمَك، َفإِنَّمَك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلمْم، َوَمْن  َوِممْن َخاصَّ
َتُه، َوَكاَن  َظَلمَم ِعَبماَد اهللِ َكاَن اهللُ َخْصَممُه ُدوَن ِعَبماِدِه، َوَممْن َخاَصَممُه اهللُ َأْدَحمَض)44( ُحجَّ
ٌء َأْدَعى إىَِل َتْغِيِر نِْعَممِة اهللِ َوَتْعِجيِل نِْقَمتِِه  هلل َحْربمًا)45( َحتَّمى َينْمزَع)46( َوَيُتوَب. َوَلْيمَس يَشْ
ِممْن إَِقاَممة َعمَى ُظْلمم، َفمإِنَّ اهللَ َسممِيٌع َدْعمَوَة امْلَْظُلوِممَن، َوُهمَو لِلظَّاملِِمَن بِامْلِْرَصماِد«)47(، 
العدالمة  نظريمة  قواعمد  يمنمح  المذي  املنهمج  بوصفمه  االنصماف  مفهموم  النمص  يقمدم 
فاعليمة البعمد االخالقمي و االعتقمادي تعبمرا عمن خصوصيمة الغايمات التمي تعمر عنهما 
نظريمة العدالمة و توظيفما لطبيعمة تركيمب املحتموى الداخمي لالنسمان الصالمح، فمنهمج 
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االنصماف يكمون بذلمك ضمان فاعليمة التجسميد املوضوعي للعمدل و املظهمر العمي له، 
ويف عبمارات الفقمرة قيمد البحمث ممن نصوص العهمد يظهمر املعنى الذي تم اسمتخالصه 
ممن خمالل جعمل االممام )عليمه السمالم( لالنصماف حممورا للعالقمة ممع اهلل تعماىل وهمي 
العالقمة ممع املثمل االعمى ثمم العالقة ممع النفس ووحمدة التفاعمل االجتاعمي » االرسة« 
ثمم ممع ممن همم يف دائمرة املصالمح االجتاعيمة،ان بنماء العالقمة ممع همذه املسمتويات عمى 
اسماس منهمج االنصماف يعنمي ان مسمتوى التطمور التكاممي للفمرد يكمون كافيما لتحمل 
مسمؤولية تطبيمق نمموذج احلكمم الصالمح وفمق املذهبيمة االسمالمية، لذلك يكمون الظلم 
همو النتيجمة التلقائيمة لغياب منهمج االنصاف بوصفه جمزء من القمدرات الالزمة للعدل 
وهمو مضممون قولمه )عليمه السمالم( »َفإِنَّمَك إاِلَّ َتْفَعمْل َتْظِلمْم، َوَممْن َظَلمَم ِعَبماَد اهللِ َكاَن 
َتمُه، َوَكاَن هلل َحْربمًا  َحتَّمى َينْمزَع   اهللُ َخْصَممُه ُدوَن ِعَبماِدِه، َوَممْن َخاَصَممُه اهللُ َأْدَحمَض  ُحجَّ
ٌء َأْدَعمى إىَِل َتْغِيمِر نِْعَممِة اهللِ َوَتْعِجيمِل نِْقَمتِمِه ِممْن إَِقاَممة َعمَى ُظْلمم،  َوَيُتموَب. َوَلْيمَس يَشْ
َفمإِنَّ اهللَ َسممِيٌع َدْعمَوَة امْلَْظُلوِممَن، َوُهمَو لِلظَّاملِِمَن بِامْلِْرَصماِد.«)48( اذ أن عمدم بنماء قمدرات 
منهمج االنصماف يفقمد نظمام ادارة الدولة صلته بنظريمة العدالة االسمالمية ويكون بمثابة 
اقصماء و تعطيمل للمذهبيمة االسمالمية وفقدان املسمار اىل غاياهتا العليما و قطع الصلة مع 
املثمل االعمى المذي ترتبمط بمه لذلمك جماء الوصمف أن ممن عطمل منهمج االنصماف صار 
ظاملما و ينتهمي اىل صفمة املحمارب هلل، ألنمه هنمج منهمج يقطمع صلمة النظمام االجتاعمي و 

بالتمايل املجتممع باملثمل االعى.  

و  العدالمة  نطماق  ناحيمة  ممن  العمدل  فعمل  تقديمر  يف  الوسمطية  الوسـط:  مبـدأ   -2
موضوعها و مستوى ظهور معامل نظرية العدالة يف املخطط املذهبي يف ابعاده االقتصادية 
واالجتاعيمة وغرهما، يف همذا املبمدأ يقول االممام )عليه السمالم( » َوْلَيُكْن َأَحمبَّ االُْموِر 
ِة  ِعيَّمِة، َفإِنَّ ُسمْخَط اْلَعامَّ َهما يِف اْلَعمْدِل، َوَأمْجَُعَهما لِمِرىَض الرَّ ، َوَأَعمُّ إَِلْيمَك َأْوَسمُطَها يِف احْلَمقِّ
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مِة. َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن  ِة ُيْغَتَفمُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ اصَّ مِة)49(، َوإِنَّ ُسمْخَط اخْلَ جُيِْحمُف بِمِرىَض اخْلَاصَّ
َخماِء، َوَأَقلَّ َمُعوَنمًة َلُه يِف اْلَبماَلِء، َوَأْكَرَه لإلنصاف،  ِعيَّمِة، َأْثَقمَل َعمَى اْلمَوايِل َمُؤوَنًة يِف الرَّ الرَّ
َوَأْسمَأَل باإلحلاف)50(، َوَأَقلَّ ُشمْكرًا ِعنْمَد ااْلْعَطاِء، َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنْمَد امْلَنِْع، َوَأْضَعَف َصْرًا 
ُة  يمِن، َومِجَماُع)51( امْلُْسمِلِمَن، َواْلُعدَّ َا َعُمموُد الدِّ مِة، َوإِنَّ ْهمِر ِممْن َأْهمِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ ِعنْمَد ُمِلماَّ
مْم، َوَمْيُلمَك َمَعُهمْم.«،  يف همذا املقطمع  مِة، َفْلَيُكمْن ِصْغمُوَك)52( هَلُ مُة ِممَن االْمَّ لألعمداء، اْلَعامَّ
ممن النمص يشمر االممام اىل منهمج الوسمطية المذي يتحقمق ممن خاللمه تعليمة متصاعمدة 
لدائمرة العمدل ممن خمالل تفعيمل االرادة املذهبيمة يف االدراك والفعمل االجتاعمي، وهذا 
يشمر اليمه » الرضما لمدى العاممة« هذا الرضما املعر عمن املمزاج االجتاعي املوافمق لروح 
الفلسمفة العاممة للمذهبيمة االسمالمية، لذلمك فممن معاير احلكم الرشميد همو تنمية هذا 
املمزاج االجتاعمي و تلبيمة متطلباتمه وهمو مما عمر عنمه »َفْلَيُكمْن ِصْغمُوَك  هَلُمْم« و يف تأكيد 
لمذات املعنمى جماء يف مموارد أخمرى من النمص قيد البحمث ال يسمع املقام لبحثهما مجيعا، 
ٌء بَِأْدَعى إىَِل ُحْسمِن َظمنِّ َوال بَِرِعيَّتِِه  ُه َلْيَس يَشْ نشمر منهما قولمه )عليه السمالم( » َواْعَلْم َأنَّ
ِممْن إْحَسمانِِه إَِلْيِهمْم، م اىل قولمه م َفإِنَّ ُحْسمَن الظَّنِّ َيْقَطُع َعنْمَك َنَصبًا َطِويماًل، َوإِنَّ َأَحقَّ َمْن 
َحُسمَن َظنُّمَك بِمِه مَلَمْن َحُسمَن َبماَلُؤَك ِعنْمَدُه، َوإِنَّ َأَحمقَّ َممْن َسماَء َظنُّمَك بِمِه مَلَْن َسماَء َبماَلُؤَك 
ِعنْمَدُه«)53( همذه املقطمع يشمر اىل وظيفمة احلكمم الصالمح يف تنميمة روح الفلسمفة العاممة 
للمذهبيمة االسمالمية يف املمزاج االجتاعمي و المذي خيدم تعليمة متصاعدة لقيمم العدل يف 

الفعاليمات االجتاعيمة و االقتصاديمة وغرها.

3-تكامـل مسـتويات البنـاء القـدرايت للمجتمـع: ممن أهمم مناهمج نظريمة العدالة يف 
حتقيمق الغايمات العليما همو منهمج تكاممل مسمتويات البنماء القمدرايت لطبقمات املجتممع، 
اذ ان التبايمن يف مسمتوى البنماء القمدرايت ينتمج عنمه تبايمن طبقمي عمى مسمتوى الفاعلمن 
االجتاعيمن و الفاعلمن االقتصادين و الفاعلين معرفيا،همذا التباين هو من اخلصائص 
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الرضوريمة التلقائيمة حلركمة التطمور التكاممي وتنموع مسمتويات البيئمة التكامليمة، وهمذا 
ِعيَّمَة َطَبَقماٌت الَ َيْصُلمُح َبْعُضَهما  يشمر اليمه االممام )عليمه السمالم( بقولمه »  َواْعَلمْم َأنَّ الرَّ
إالَّ بَِبْعمض، َوالَ ِغنَمى بَِبْعِضَهما َعمْن َبْعمض » اىل هنايمة الفقمرات التمي أوضحمت انمواع و 
تقسميات الفاعلمن يف خمتلمف انمواع و مسمتويات الفاعليمة، وأن وظيفمة احلكمم الرشميد 
همي أن تمؤدي الدولمة وظيفتهما يف اداممة العالقمة بمن همذا املسمتويات يف سمياق التفاعمل 
التكاممي ممن خمالل اسمرتتيجيات اساسمية وضعتهما املذهبيمة االسمالمية لتحقيمق ذلمك 
وهمي، اسمرتاتيجية الرشمد واسمرتاتيجية التمكمن و اسمرتاتيجية التصحيح املموازي)54(.

املبحث الثالث: متضمنات العهد من املفردات البنائية لدور الدولة يف 
املذهب االقتصادي االسالمي.

الدولمة  دور  ممن  مهممة  ابعماد  واضمح  بشمكل  يظهمر  العهمد  مضاممن  خمالل  ممن 
عنمارص  اسمتنتاج  ويمكمن  االسمالمي،  االقتصمادي  املذهمب  كما يصوغمه  االقتصمادي 
املذهمب االقتصمادي االسمالمي ممن خمالل  الدولمة يف  لنظريمة دور  النظمري  املخطمط 

التاليمة: النقماط  النمص قيمد البحمث  يف سمياق  فقمرات 

اوال: املفاهيم االساسية اليت تدخل يف بناء نظرية دور الدولة يف املذهب االقتصاد االسالمي:

 وردت يف العهمد االشمارة اىل العديمد ممن املفاهيمم االسمالمية التمي تدخمل يف بنماء 
املذهمب االقتصمادي االسمالمي، أذ قمدم العهمد صمورة ملفاهيمم همذه القيمم ممن ناحيمة 
صلتهما باملذهبيمة االسمالمية، و بذلمك نحصمل عمى تفسمر حممدد لظاهمرة اجتاعيمة أو 
أقتصاديمة يف نمموذج مفهموم يمكمن االعتاد عليمه يف تكوين صورة املذهمب االقتصادي 

االسمالمي، وممن همذه املفاهيمم التمي تضمنهما العهمد التمايل:
1- مفهـوم  التجـارة والربـح التجـاري و مرراته يف احلياة االقتصاديـة: تضمن العهد 
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التعمرض لعمدة حقائمق تتعلمق بالتجمارة و منهما مفهموم الربمح التجماري المذي يمكمن 
أن نسمتخلصه ممن النمص التمايل المذي يؤكمد عمى االمهيمة االقتصاديمة للتجمار ويقرهنمم 
نَاَعماِت،  ماِر َوَذِوي الصِّ بمذوي الصناعمات  فاحليماة االقتصاديمة ال قموام هلما ))إاِلَّ بِالتُّجَّ
ِق)56(  فُّ ْم ِممَن الرتََّ َتِمُعموَن َعَلْيِه ِممْن َمَرافِِقِهمْم)55(، َوُيِقيُموَنُه ِمْن َأْسمَواِقِهْم، َوَيْكُفوهَنُ فَِيما جَيْ
اِر  ِهمْم.(()57(، ثم يقول يف موضع آخر ))ُثمَّ اْسمَتْوِص بِالتُّجَّ بَِأْيِدهيِمْم ممّما الَ َيْبُلُغمُه ِرْفُق َغْرِ
ِق)59(  فِّ نَاَعماِت، َوَأْوِص هِبِمْم َخمْرًا: امْلُِقيمِم ِمنُْهمْم، َوامْلُْضَطمِرِب بَِالِمِه)58(، َوامْلُرَتَ َوَذِوي الصِّ
ما ِمَن امْلَباِعمِد َوامْلََطماِرِح)61(، يِف  هُبَ ُمْم َممَوادُّ امْلَنَافِمِع، َوَأْسمَباُب امْلََرافِمِق)60(، َوُجالَّ بَِبَدنِمِه، َفإهِنَّ
ُئموَن  رَتِ َك َوَبْحمِرَك، َوَسمْهِلَك َوَجَبِلمَك، َوَحْيمُث الَ َيْلَتِئمُم النَّماُس ملََِواِضِعَهما)62(، َواَل جَيْ َبمرِّ
ُمْم((، همذه النصموص تبمن أن مفهوم التاجر يف االقتصاد االسمالمي يشمرتك  َعَلْيَهما، َفإهِنَّ
ممع مفهموم الصانمع المذي يقموم بعمليمة تطوير املمادة اخلام اىل ممادة أكثر مالئممة للمنفعة 
االسمتعالية  عنمد املسمتهلك أو أي مسمتخدم للسملعة، فالتاجمر وفق همذا املفهوم يارس 
ذات النشماط المذي يعظمم املنافمع االسمتعالية ممن خمالل النشماط التبماديل المذي خيلمق 
التوافمق بمن املنافمع االسمتعالية و التبادلية للسملعة من القيام بدور الوسميط بمن املنتج و 
املسمتهلك و ممن خمالل خلمق االتاحة يف املعروض السملعي عر النشماط التسمويقي وما 
يتضمنمه ممن خدممات، و هنما يتضمح مفهوم التجمارة يف املذهمب االقتصادي االسمالمي 
بكوهنما ؛ نشماط منتمج ممن خالل توظيف عنمارص انتاج من رأس املمال و العمل و املعرفة 
للوصمول اىل زيمادة املنافمع االسمتعالية  عمر خدممات النشماط التبماديل يف السموق، ويف 
ضموء مما يعطيمه النمص للتاجمر ممن مفهموم قائمم عمى تريمر كسمب التاجمر بما يبذلمه من 
عممل ممن نموع خماص فأن الوسماطة بن املنتج واملسمتهلك التمي يقوم هبا التاجر يشمرتط 
هبما ان ال تتحمول اىل عممل طفيي ال يقوم عى بذل العممل واجلهد و بالتايل اوكل املذهب 
االقتصمادي االسمالمي للدولمة حمق منمع العممل الطفيمي يف النشماط التبماديل سمواء يف 

تبمادل املنافمع أو تبادل السملع)63(. 
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2- االحتـكار: وهنما جانبما ممن موقمف املذهمب االقتصمادي االسمالمي يف نظريتمه 
يف التجمارة، ممن خمالل دور الدولمة يف ضبمط النشماط التجماري يف نموذجمه املذهبمي 
ممن خمالل ممارسمة الدولمة لدورهما االقتصمادي كقموة ضبمط يف منمع االحتمكار بوصفمه 
خمروج عمن نمموذج النشماط التجماري المذي يوافمق النظريمة، اذ يقمول )عليمه السمالم( 
))َواْعَلمْم م َممَع ذلَِك م َأنَّ يِف َكثِر ِمنُْهْم ِضيقًا)64( َفاِحشمًا، َوُشمّحًا)65( َقبِيحمًا، َواْحتَِكارًا)66( 
مِة، َوَعْيمٌب َعمَى اْلمُوالَِة، َفاْمنَمْع  ة لِْلَعامَّ مًا يِف اْلبَِياَعماِت، َوذلِمَك َبماُب َممرَضَّ كُّ لِْلَمنَافِمِع، َوحَتَ
ِممَن االْْحتِمَكاِر، َفمإِنَّ َرُسموَل اهللِ)صى اهلل عليه وآلمه( َمنََع ِمنْمه، َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا َسمْمحًا: 
ِحمُف بِاْلَفِريَقمْنِ ِممَن اْلَباِئمِع َوامْلُْبَتماِع)67((()68(، و بوصمف  بَِمَواِزيمِن َعمْدل، َوَأْسمَعار الَ جُتْ
ان االسمعار االحتكاريمة همي تعمر عمن قيممة مصطنعمة خلقتهما ظمروف االحتمكار وان 
الربمح الناتمج ممن القيممة التبادليمة املصطنعمة همو ربمح غمر موافمق ملفهموم الربمح المذي 
يقمره املذهمب االقتصمادي االسمالمي لذلمك تعممل الدولمة هنا عمى منع االحتمكار لتبى 
التجمارة يف نموذجهما االقتصمادي السمليم، أن مصمدر االحتمكار االسمايس همو احتمكار 
ممن يملمك املواد االولية املسمتخرجة ممن الطبيعة وفرض اسمعار احتكاريمة عى املنتجن 
الذيمن ينقلمون ارتفماع اسمعار املمواد االوليمة اىل اسمعار السملع املنتجمة و بالتمايل فمأن هذه 
القيممة املصطنعمة التمي أوجدهما االحتمكار ناشمئة ممن حتكمم بجمزء ممن املموارد الطبيعية 
وألن مبمدأ التسمخر يضمع قواعمد االنتماج ممن الطبيعمة التمي متكمن املجتممع ممن اشمباع 
حاجاتمه التكامليمة لذلمك فمأن حمرف مسمار االنتماج االويل عمن مسماره و المذي ادى اىل 
حمرف مسمار االنتماج الثانموي عمن مسمارة يف سلسملة القيممة كل ذلمك يضمع عمى عاتمق 
الدولمة التدخمل ملنمع االحتكار بوصفه جزء من دورها يف ضان سمالمة الشمكل املذهبي 
لالنتماج و التوزيمع)69(، وممن اشمكال االحتمكار املهممة همو احتمكار النقمد المذي يسممح 
بفمرض سمعر احتمكاري عنمه يتمثمل بالفائمدة الربوية بدال عن سمعره الطبيعمي وهو عائد 

االسمتثار او قيمتمه يف املبادلمة ممن السملع و اشمكال الثمروة)70(.
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الطبيعيـة ودورهـا يف حتقيـق غايـات  للمـوارد  املاليـة و ملكيتهـا  الدولـة  3- مـوارد 
املذهـب االقتصـادي: جماء احلديمث يف الفقمرات االوىل ممن العهد عن »اخلمراج« بوصفه 
العنموان العمام ملموارد الدولمة ممن االنمواع املختلفمة ممن ملكيتهما)71(، وهمو مما يمكمن 
الدولمة ممن اداء دورهما يف »العمارة« وهمو املصطلمح المذي يعمر عمن توفمر المرشوط و 
اخلائمص الالزممة يف البيئمة املالئممة حلركمة التطمور التكاممي، وهمذا الربمط بمن اخلمراج 
َعْبمُد اهللِ  بِمِه  َأَممَر  َمما  و العمارة تصمدر نصموص العهمد اذ يقمول )عليمه السمالم( »همَذا 
: جبايمة  َعمِيٌ َأممِرُ امْلُْؤِمنِمَن، َمالِمَك ْبمَن احْلَماِرِث االْْشمرَتَ يِف َعْهمِدِه إَِلْيمِه، ِحمَن َوالَُّه ِممْرَ
َهما، َواْسمتِْصاَلَح َأْهِلَهما، َوِعمَاَرَة باَِلِدَها«)72( ونالحمظ هنا الربط  َخَراِجَهما، َوِجَهماَد َعُدوِّ
بمن املفاهيمم الثمالث »اخلمراج و االسمتصالح و العمارة« و داللتمه يف فلسمفة املذهمب 
االقتصمادي االسمالمي يف متكمن الدولمة الداء وظيفتهما يف الضبط املذهبمي لعملية ادامة 
توفمر المرشوط و اخلائمص الالزممة يف البيئة املالئمة حلركمة التطور التكاممي وهذا ما عر 
عنمه يف موضمع آخمر ممن العهمد اذ يقول )عليمه السمالم( »ُثممَّ َأْسمبِْغ َعَلْيِهمُم االْْرَزاَق)73(، 
ٌة هَلُْم َعَى اْسمتِْصاَلِح َأْنُفِسمِهْم« وهنا يشمر النمص اىل العالقة املوضوعية بن  َفمإِنَّ ذلِمَك ُقوَّ
حالمة التمكمن و مسمتوى االتاحمة يف القمدرات المذي تتكفل بمه الدولة اذا مل يتماح للفرد 

حتصيلمه ممن نشماطه بوصفمه فاعمل اقتصمادي.  

4- مسـؤولية الدولـة يف رعايـة القطـاع العـام: يف قولمه ع »َوْلَيُكمْن َنَظمُرَك يِف ِعمَاَرِة 
االْْرِض َأْبَلمَغ ِممْن َنَظمِرَك يِف اْسمتِْجاَلِب اخْلَمَراِج، اِلنَّ ذلِمَك الَ ُيمْدَرُك إاِلَّ َباْلِعمَاَرِة، َوَممْن 
َطَلمَب اخْلَمَراَج بَِغمْرِ ِعمَاَرة َأْخَرَب اْلبِماَلَد، َوَأْهَلَك اْلِعَباَد، َومَلْ َيْسمَتِقْم َأْممُرُه إاِلَّ َقِلياًل.«)74( 
ممن خمالل هذا النمص يظهر موقمف املذهب االقتصادي االسمالمي يف مسمؤولية الدولة 
يف رعايمة القطماع العمام اذ ان العالقمة بمن عمارة االرض و حجمم اخلمراج وامهية االخر 
يف كممورد اسمايس يف موازنمة الدولمة واالنفماق العمام املحقمق ألهدافهما، همذه احلقيقمة 
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تضمع الدولمة أممام مسمؤولية تنميمة االنتماج عمر التدخمل املبمارش عمر االنفماق العمام او 
غمر املبمارش عمن طريمق دعمم االسمتثار اخلماص يف املموارد الطبيعيمة التمي متثمل وعماء 
اخلمراج وهمذه االبعماد تدخمل حتمت مفهموم العمارة المذي هو اوسمع ممن  مفهموم التنمية 

يف املفهموم احلديمث)75(.

5- مسـؤولية الدولـة يف احلفـاظ عـى القيـم التبادليـة: ويف قولمه ع »َوْلَيُكمِن اْلَبْيمُع َبْيعًا 
ِحُف بِاْلَفِريَقْنِ ِممَن اْلَباِئِع َوامْلُْبَتماِع َفَمْن َقاَرَف)76(  َسمْمحًا: بَِمَواِزيمِن َعمْدل، َوَأْسمَعار الَ جُتْ
اف)79(،«)80(، يف همذا النمص  ْل)78(بمه َوَعاِقمْب يِف َغمْرِ إرِْسَ ماُه َفنَكِّ ِيمَك إِيَّ ُحْكمَرًة)77( َبْعمَد هَنْ
يطمرح مفهموم الثممن العمادل أو القيممة العادلمة و عالقتمه باالحتمكار و مسمؤولية الدولة 
يف مراقبمة النشماط التبماديل لضمان بقماء القيمم التبادليمة يف صورهتما املقبولة وفمق املذهب 
االقتصمادي االسمالمي، ويتمم ذلمك من خمالل معيمار نظرية القيممة االسمالمية بوصفها 
ميمزان نظريمة العدالمة يف همذا اجلانمب، أذ تقموم نظرية العدالة عمى عامل النمدرة الطبيعية 
كمعيمار موضوعمي يف عدالمة التبمادل فممن خمالل معيمار النمدرة الطبيعيمة يتحمدد الثممن 
وفمق نمدرة املمادة االوليمة الداخلمة يف تكويمن السملعة ووفمق نمدرة كميمة و نوعيمة العممل 
املطلموب إلنتاجهما  ووفقما هلذيمن العنريمن تتكمون القيممة وفمق معيمار موضوعمي، 
اال ان ظمروف العمرض و الطلمب قمد تتيمح القمدرة لمدى بعمض اطمراف التبمادل خلمق 
ظمروف نمدرة مصطنعمة عمر التحكمم بتدفمق السملع و املنافمع يف دورة التبمادل و بالتمايل 
تظهمر االسمعار التي تتجماوز القيمة التبادلية التمي حتددها العوامل املوضوعيمة الطبيعية، 
التبمادل  وهمذه االسمعار تنشمئ عمن قموة االحتمكار وهمي متثمل انحمراف عمن نمموذج 
املقبمول مذهبيما، و هنما تمرز وظيفمة الدولمة كقموة ضبمط مذهبي تعممل عى أعمادة ميزان 
التبمادل اىل حالتمه الطبيعيمة العادلمة، ولكمون مسمألة حتديمد نقطمة البدايمة يف خلمق القيمم 
املصطنعمة يف السموق قمد جتمزء املسمؤولية عمن نشموء همذه القيمم بمن عمدة اطمراف لذلك 
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تقتمي العدالمة التمدرج يف ممارسمة سملطة الضبمط يف منمع االحتمكار و مراقبمة االسمعار 
ممن قبمل اجهمزة الدولمة، لذلمك يضمع النمص مبمدأ النهمي و االعتمدال كمعايمر اجرائيمة 
يف ممارسمة سملطة الضبمط، كما أن مصطلمح » البيمع السممح » المذي ورد يف النمص يعمر 
عمن البعمد الشمكي يف رشوط التبمادل و البعمد االخالقمي يف فلسمفة التبمادل، فمن خالل 
تفاعمل هذيمن البعديمن يتكمون لدينا مفهموم البيع السممح أو اجلانب االقتصمادي ملفهوم 
التسمامح)81( وهمو مفهموم غنمي يعكمس مضاممن تكاممل املذهبيمة االسمالمية يف تنظيمم 

ابعماد البيئمة العاممة للنشماط احليمايت للفمرد واملجتمع.

6- دور الدولـة يف بنـاء القـدرات االنسـانية: وفقما ملنهجيمة املذهبيمة االسمالمية يف 
العالقمة بمن االنسمان و غاياتمه فمأن الوسمائل املوصلمة اىل همذه الغايمات همي القمدرات 
املحركمة ملسمار  القموة  التكاممي و همي  التطمور  بيئمة  تتولمد ممن خمالل  التمي  االنسمانية 
االرادة  متثمل  التمي  العليما  املؤسسمة  بوصفهما  الدولمة  و  غايتمه،  نحمو  التكاممي  التطمور 
املذهبيمة موضوعيما، فمأن النمص التايل يف العهد حيدد مسمؤولية الدولمة يف تنمية القدرات 
االنسمانية و ضمان توظيفهما خلدممة املجتممع الصالمح أذ يقمول عليمه السمالم »ثمم أعرف 
لمكل أممرٍئ منهمم مما ابمى و ال تضَممَن بمالء أممرٍئ اىل غمره و ال تقمَرَن بمه دون غايتمه 

بالئمه، و ال يدعونمك رشف أممرٍئ اىل أن تسمتصغر ممن بالئمه مما كان عظيما«)82(.

7- املناهـج التـي حيددهـا االقتصـاد االسـامي للدولـة: حيمدد املذهمب االقتصمادي 
االسمالمي جمموعمة ممن املناهمج التمي جتمب ان تسمعى الدولمة للوصمول اليهما جتسميدا 
لدورهما المذي يرسممه املذهمب يف جتسميد فلسمفته العاممة وحتقيمق غاياتمه، و ممن خمالل 
نمص العهمد يمكمن ان نقمف عمى بعمض تلمك املناهمج التمي حددهما العهمد لمويل االممر 
السياسمة االقتصاديمة يف ضموء  التمي يمكمن يف ضوئهما رسمم  املمؤرشات  بمثابمة  وهمي 
املعطيمات املتحركمة يف الواقمع املوضوعمي، وممن همذه املناهمج التمي حددهما العهمد وتمم 
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بحثهما يف نصوصمه انفما يف سمياق املباحمث السمابقة همي التمايل:

أ( حتقيـق منهـج االنصـاف لتنفيـذ متطلبـات نظريـة العدالـة: ممن خمالل بنماء قدرات 
منهمج االنصماف ليحقمق نظمام ادارة الدولمة صلتمه بنظريمة العدالمة االسمالمية ويكمون 
بمثابمة امضماء و تشمغيل السمرتاتيجية املذهبيمة االسمالمية وضمان احلركة عى املسمار اىل 

العليا. غاياهتما 

ب( تطبيـق منهـج الوسـطية: المذي يتحقق من خاللمه تعلية متصاعمدة لدائرة العدل 
ممن خمالل تفعيمل االرادة املذهبيمة يف االدراك والفعل االجتاعي.

ج ( تطبيـق منهـج تكامـل مسـتويات البناء القـدرايت لطبقـات املجتمع:وظيفة احلكم 
الرشميد همي أن تمؤدي الدولمة وظيفتهما يف اداممة العالقمة بمن مسمتويات البنماء القمدرايت 
لطبقمات املجتممع يف سمياق التفاعمل التكاممي من خالل اسمرتتيجيات اساسمية وضعتها 
املذهبيمة االسمالمية لتحقيمق ذلمك وهمي، اسمرتاتيجية الرشمد واسمرتاتيجية التمكمن و 

اسمرتاتيجية التصحيمح املوازي.

ممن  املنهمج  همذا  الدولمة  تطبمق  االقتصـادي:  للنشـاط  املذهبـي  الضبـط  منهـج  د( 
خمالل التدخمل املبمارش يف النشماط االقتصمادي عمر القطماع العمام او غمر املبمارش ممن 
خمالل توجيمه حركمة االنتماج عمر توظيفهما مللكيتهما للمموارد الطبيعيمة و قدراهتما املاليمة 
والترشيعيمة و مراقبتهما للنشماط االقتصمادي و اسمتخدام قموة االلمزام لدهيما ملنمع الظاهر 
التمي متثمل انحمراف عمن النمموذج املذهبي مثمل االحتمكار الذي يمثمل انحراف النشماط 

التبماديل عمن نموذجمه املذهبمي.

همم ( منهـج أقتصـاد بـا فقـر 83: والمذي تمؤدي الدولمة ممن خاللمه وظائمف عديمدة 
للوصمول اىل مسمتوى ممن اداء النظمام االقتصمادي يمنمع ظهمور ظاهمرة الفقمر، و مالمح 
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همذه الوظيفمة تضمنتهما عمدة مموارد ممن العهمد و كالتمايل: 

االجتاعمي  الضمان  الدولمة  تقمدم  االجتاعمي:  الضمان  يف  الدولمة  مسمؤولية   )1
للفئمات دون مسمتوى التمكمن المكايف ممن خمالل ادارهتما ملبمدأ التكافمل العمام و تطبيمق 
مبمدأ حمد الكفايمة لرفمع مسمتوى التمكمن اجلوهمري)84( همذه االبعماد تضمنتهما الفقمرة 
َوامْلََسماِكن  هَلُمْم  ِحيَلمَة  ِذيمَن الَ  الَّ ِممَن  مْفَى  َبَقمِة السُّ ُثممَّ اهللَ اهللَ يِف الطَّ التاليمة ممن العهمد » 
ًا)88(،  َبَقِة َقانِعمًا)87( َوُمْعرَتّ ْمنَمى)86(، فإِنَّ يِف همِذِه الطَّ َواْلممُمْحَتاِجَن َوَأْهمِل اْلُبْؤَسمى)85( َوالزَّ
ْم ِقسمْاً ِممْن َبْيِت َمالَِك، َوِقسمًا  مِه فِيِهمْم، َواْجَعْل هَلُ َواْحَفمْظ هلل َمما اْسمَتْحَفَظَك)89( ِممْن َحقِّ
مِذي لاِْلْدَنى،  ِممْن َغمالَِّت)90( َصمَوايِف)91( ااْلْسماَلِم يِف ُكلِّ َبَلمد، فمإِنَّ لاِْلْقمَى ِمنُْهمْم ِمْثمَل الَّ
مُه، َفاَل َيْشمَغلنََّك َعنُْهمْم َبَطٌر)92(، َفإِنَّمَك اَل ُتْعَذُر بَِتْضِييمِع التَّافَِه)93(  ِعيَت َحقَّ َوُكلٌّ َقمِد اْسمرُتْ
ْد  مْم)95(، َوَتَفقَّ َك هَلُ ْر َخدَّ َك)94( َعنُْهمْم، َواَل ُتَصعِّ . َفاَل ُتْشمِخْص مَهَّ اِلْحَكاِممَك اْلَكثِمَر امْلُِهمَّ
ْغ اِلولِئَك  َجاُل، َفَفمرِّ ِقمُرُه الرِّ ُأُمموَر َممْن الَ َيِصمُل إَِلْيمَك ِمنُْهْم مِمَّمْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيموُن)96(، َوحَتْ
َفمْع إَِلْيَك ُأُموَرُهمْم، ُثمَّ اْعَمْل فِيِهمْم َبااْلْعَذاِر  ْشمَيِة َوالتََّواُضع، َفْلَرْ ثَِقَتمَك)97( ِممْن َأْهمِل اخْلَ
ِهْم،  ِعيَِّة َأْحمَوُج إىَِل ااْلنَصاِف ِممْن َغْرِ إىَِل اهللِ َتَعماىَل)98( َيمْوَم َتْلَقماُه، َفمإِنَّ همُؤاَلِء ِمْن َبمْنِ الرَّ
 )99( منِّ ِة يِف السِّ قَّ مْد َأْهَل اْلُيْتِم َوَذِوي الرِّ مِه إَِليمِه. َوَتَعهَّ َوُكلٌّ َفَأْعمِذْر إىَِل اهللِ َتَعماىَل يِف َتْأِدَيمِة َحقِّ
ُه َثِقيٌل،  مِمَّمْن الَ ِحيَلمَة َلمُه، َوالَ َينِْصمُب لِْلَمْسمَأَلِة َنْفَسمُه، َوذلَِك َعَى اْلمُوالَِة َثِقيٌل، َواحْلَمقُّ ُكلُّ
وا َأْنُفَسمُهْم، َوَوثُِقموا بِِصمْدِق َمْوُعموِد اهللِ  ُفمُه اهللُ َعمَى َأْقمَوام َطَلُبموا اْلَعاِقَبمَة َفَصمَرُ فِّ َوَقمْد خُيَ

هَلُْم«)100(.

الضمان  يف  الدولمة  مسمؤولية  واضمح  بشمكل  تقمرر  النمص  ممن  الفقمرات  همذه 
االجتاعمي للفئمات التمي تقمع دون مسمتوى التمكمن المكايف وهمو املسمتوى  المذي عمر 
ِذيَن الَ ِحيَلَة هَلُْم َوامْلََسماِكن َواْلممُمْحَتاِجَن َوَأْهِل  مْفَى ِمَن الَّ َبَقِة السُّ عنه )عليه السمالم( الطَّ
ْمنَمى »والذيمن تتكفمل الدولمة برفمع مسمتوى متكينهمم ممن مواردهما »  اْلُبْؤَسمى)101( َوالزَّ



457احملور االداري واالقتصادي /اجلزء الرابع

َواْجَعمْل هَلُمْم ِقسمْاً ِممْن َبْيِت َمالَِك، َوِقسمًا ِمْن َغمالَِّت َصَوايِف االْْسماَلِم يِف ُكلِّ َبَلد« و هذه 
الوظيفمة للدولمة يف غايمة االمهيمة لتحقيق غايمات املذهبية االسمالمية الهنا تتعلمق باتاحة 
املسمتوى المرضوري ممن التمكن االقتصمادي الدامة التطمور التكامي لفئة ممن الفاعلن 
االجتاعيمن دون كوهنمم فاعلمن اقتصاديمن اذ يقمول )عليمه السمالم( » َفمإِنَّ همُؤالَِء ِممْن 
مِه  ِهمْم، َوُكلٌّ َفَأْعمِذْر إىَِل اهللِ َتَعماىَل يِف َتْأِدَيمِة َحقِّ ِعيَّمِة َأْحمَوُج إىَِل االْنَصماِف ِممْن َغْرِ َبمْنِ الرَّ
َِّْن اَل ِحيَلمَة َلُه، َواَل َينِْصُب لِْلَمْسمَأَلِة  )102( مم منِّ ِة يِف السِّ قَّ مْد َأْهمَل اْلُيْتمِم َوَذِوي الرِّ إَِليمِه. َوَتَعهَّ

َنْفَسمُه، َوذلِمَك َعمَى اْلمُوالَِة َثِقيٌل«.

االستنتاجات و التوصيات

يف ضموء النتائمج التمي توصمل اليهما البحمث يمكمن بنماء العديمد ممن االسمتنتاجات 
والتوصيمات.

االستنتاجات  وأمهها التايل:

1: أحتموى العهمد عمى مالممح لصمورة متكاملمة للمذهبيمة االسمالمية يف ابعادهما 
االقتصاديمة و السياسمية واالجتاعيمة و االخالقيمة و العقائديمة وغرهما، وقمد صبمت يف 
قالمب واحمد متكاممل يعمر عمن املخطمط االسمالمي العمام لبنماء املجتممع الصالمح، عى 
أسمس الرؤيمة الكونيمة االسمالمية والغايمات العليما التمي تعمر عنهما و نظريمة العدالمة 

املتولمدة منهما.

2: يقمدم العهمد جمموعة مهممة من املفاهيم التي ختدم عملية البنماء النظري للمذهب 
االقتصادي االسالمي.

3: يتبمن ممن العهمد مالممح العالقمة بمن املذهمب االخالقمي االسمالمي و املذهمب 
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االقتصمادي وبما خيمدم الظهمور املوضوعمي للمذهمب االقتصمادي.

4: يقمدم العهمد توصيفما لمدور الدولمة يف املذهمب االقتصمادي االسمالمي و منهمج 
احلكمم الرشميد أو الصالمح بأبعماده املتعمددة.

التوصيات 

و يف ضوء االستنتاجات اعاله يمكن تقديم العديد من التوصيات:

1: توظيمف مما يكتنمزه العهمد ممن مفمردات بما ختمدم مقاربمات اعمى يف عمليمة البناء 
النظمري للمذهمب االقتصادي االسمالمي.

و  للعهمد  املعرفيمة  املضاممن  تكشمف  التمي  البحموث  بنتائمج  العلممي  االهتمام   :2
الفكمر  يف  املتجمددة  للحاجمات  اسمتجابة  جديمدة  علميمة  ملقاربمات  كأسماس  اعتادهما 

االسمالمي.  االقتصمادي 

3: اعتماد التوصيمف المذي قدممه العهمد لمدور الدولة االقتصمادي يف بناء سياسمات 
احلكمم الرشميد يف البلمدان االسمالمية لتوافمق العالقمة بمن الرؤيمة الكونيمة للمجتممع يف 

همذه البلمدان و متضمنمات انمموذج احلكمم الرشميد المذي يقدممه العهد.
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االقتصماد االسمالمي والوضعمي، تأصيل نظمري مفاهيمي يف ضوء االقتصاد االسمالمي 
و دراسمة تطبيقيمة عمى عينمة ممن السمائحن يف حمافظمة كربمالء املقدسمة 2015،، جملمة 
السمبط، مركمز كربمالء للدراسمات و البحموث، العمدد الثماين م السمنة االوىل، 1437 هم، 

2016 م .
ماجسمتر . 9 االسالمي،رسمالة  االقتصمادي  املذهمب  يف  الدولمة  دور  الكريطمي:  طالمب 

م.  2004 القادسمية،  جامعمة  م  واالقتصماد  االدارة  كليمة  اىل  مقدممة 
الصمممدر، حمممد باقمممر ،اقتصممادنمما، منشمورات مركمز األبحماث والدراسمات التخصصيمة . 10
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للشمهيد الصمدر ) قمد(، حتقيمق جلنمة التحقيمق للمؤمتمر العاملمي لإلمام الشمهيد الصمدر )قد(،  
ط1، مطبعمة رشيعمة قممم ، 2004م.

حمممد باقمممر الصممدر،  ،خطموط تفصيليمة عمن اقتصماد املجتمع اإلسمالمي مم ضممن جمموعة . 11
اإلسمالم يقود احلياة مم، منشمورات مركز األبحاث والدراسمات التخصصية للشمهيد الصدر 
) قمد(، حتقيمق جلنمة التحقيمق للمؤمتمر العاملمي لإلممام الشمهيد الصمدر )قمد(،  ط1، مطبعمة 

رشيعة قممم،طهران إيمران، 2001م.
نمارص ممكارم الشمرازي، نفحمات الواليمة، رشح عمري جاممع لنهمج البالغة، منشمورات . 12

مدرسمة االممام عمي » ع: قمم م ايمران،ج10، 1482هم،.
حمممد باقمر النارصي، مع االمام عي )عليه السمالم( يف عهده اىل مالك االشمرت، دار التعارف . 13

للمطبوعات، بروت م لبنان، ط2، 1985،.
يعقموب أبمن إبراهيمم، أبمو يوسمف, اخلمراج، دار املعرفمة للنمرش والطباعمة، بمروت، لبنمان, . 14

.1979
حمممد شموقي الفنجمري، اإلسمالم وعدالمة التوزيمع , االحتاد المدويل للبنوك اإلسمالمية،ط1، . 15

.1982
حمممد عمي التسمخري، مخسمون درسمًا يف االقتصماد اإلسمالمي، املمرشق للنمرش،  طهمران، . 16

.2003 ط3،  إيمران، 
د.جعفمر عبمايس حاجمي، املذهمب االقتصادي يف اإلسمالم، الكويمت، مكتبمة األلفن، ط1، . 17

 ،1987
الثقافيمة،ب . 18 الثقلمن  مؤسسمة  منشمورات  التوحيديمة،  الكونيمة  الرؤيمة  مطهمري،  مرتمى 

2012م ط،
حمممد عمر شمابرا، مسمتقبل علم االقتصاد من منظور اسمالمي، ترمجة رفيمق يونس املري، . 19

دار الفكر و املعهد العاملي للفكر االسمالمي، ط1، 2004 م، 
حمممد،ج1، . 20 هاسمم  ترمجمة:  االسمالمية،  العقيمدة  يف  دروس  اليمزدي،  مصبماح  تقمي  حمممد 

همم،  1424 ط4،  اهلمدى،  مؤسسمة 
حممد بن احلسن، احلر العامي، وسائل الشيعة، املكتبة اإلسالمية، طهران، ط1، 1483هم.. 21
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اهلوامش

1 نمارص ممكارم الشمرازي، نفحمات الواليمة، رشح عمري جامع لنهج البالغة، منشمورات مدرسمة 
االممام عمي )عليمه السمالم(: قمم م ايران، ج10، 1426همم، ص 279 م 280 . كذلمك انظر: حممد باقر 
النمارصي، ممع االممام عمي )عليمه السمالم( يف عهمده اىل مالمك االشمرت، دار التعمارف للمطبوعمات، 

بمروت م لبنمان، ط2، 1985، ص 5 م 8 . 
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2001م.ص45 .
3  امحمد بمن عمي بمن حجمر العسمقالين، فتح البماري يف رشح صحيممح البخماري، دار الفكمر، بروت، 

ج5، ص44.
4 أبو عبد اهلل حممد أبن إدريس الشافعي، األم ، دار املعرفة، بروت، ط2، 1973، ج4، ص42.

5 يعقموب أبمن إبراهيمم، أبمو يوسمف، اخلمراج، دار املعرفة للنمرش والطباعمة، بروت، لبنمان، 1979، 
ص65 .

6 فالمح حسمن، تطمور ملكيمة األرايض وأصنافهما يف العر األموي، دون ذكمر أي معلومات أخرى، 
ص15.

7 سورة احلرش، آية 7 .
8 سورة النور، آية 33 .

9 انظمر د. حمممد شموقي الفنجري، اإلسمالم وعدالمة التوزيع، االحتاد الدويل للبنوك اإلسمالمية، ط1، 
1982،             ص6-5 .

10حمممد بمن احلسمن، احلمر العامي، وسمائل الشميعة ج2، املكتبة اإلسمالمية، طهمران، ط1، 1483هم  
ص420  .

11 الصمممدر، حممد باقمممر ، اقتصممادنمما، منشمورات مركز األبحاث والدراسمات التخصصية للشمهيد 
الصمدر ) قمد(، حتقيمق جلنمة التحقيمق للمؤمتمر العاملمي لإلممام الشمهيد الصمدر )قمد(،  ط1، مطبعمة 

رشيعمة قممم ، 2004م. ص 439 .
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12حمممد عمي التسمخري، مخسمون درسمًا يف االقتصماد اإلسمالمي، املمرشق للنمرش،  طهمران، إيمران، 
ط3، 2003 ، ص199.

13 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433 .
14 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433مم 436 .

15 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 438 .
16 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 439مم 441 .
17 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 441مم 446 .
18 حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 468مم 470 .

ط1،  األلفمن،  مكتبمة  الكويمت،  اإلسمالم،  يف  االقتصمادي  املذهمب  حاجمي،  عبمايس  19د.جعفمر 
. ص191   ،1987

20 حممد باقر الصدر، اإلسالم يقود احلياة، املصدر السابق، ص55-45 .
21 ينظمر يف ذلمك: مرتمى مطهمري، الرؤية الكونية التوحيدية، منشمورات مؤسسمة الثقلمن الثقافية، 

ب ط، 2012م، ص 20 م 38، 
 جعفر عباس حاجي، ااملذهب االقتصادي يف االسالم، مصدر سابق، ص85 م62م

22 للمزيمد حمول الرؤيمة الكونيمة: انظمر، حمممد عممر شمابرا، مسمتقبل علمم االقتصماد ممن منظمور 
اسمالمي، ترمجمة رفيمق يونمس املمري، دار الفكر و املعهمد العاملي للفكر االسمالمي، ط1، 2004 م، 
ص 58 م 62، حمممد تقمي مصبماح اليمزدي، دروس يف العقيمدة االسمالمية، ترمجمة: هاسمم حممد، ج1، 

مؤسسمة اهلمدى، ط4، 1424 همم، ص 28 م 30 .
23 الرشيمف المريض، هنمج البالغمة، رشح حمممد عبمده، منشمورات دار املحجمة البيضماء، بمروت م 

لبنمان، ط1، 2012م، ص 392 .
24 مكارم الشرازي، نفحات الوالية، ج10، مصدر سابق، ص291 مم 293 .

25 انظر يف ذلك: مكارم الشرازي، نفحات الوالية: مصدر سابق، ، ص 297 .
26 أراد بحرب اهلل: خمالفة رشيعته بالظلم واجلور.

27 اليدي لك بنقمته: أي ليس لك يد أن تدفع نقمته، أي ال طاقة لك هبا.
28. بجح به: كفرح لفظًا ومعنى.
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29 البادرة: ما يبدر من احلدة عند الغضب يف قول أو فعل.
30 املندوحة: املتسع، أي املخلص.

31 مؤمر م كمعظم م أي: مسلط.
32 االدغال: إدخال الفساد.

33 منهكمة: مضعفمة، وتقمول: هنكمه، أي أضعفمه... وتقمول: هنكه السملطان ممن باب فهمم، أي: بالغ 
عقوبته. يف 

34 الِغر م بكر ففتح م: حادثات الدهر بتبدل الدول.
35 االهّبة م بضم اهلمزة وتشديد الباء مفتوحة م: العظمة والكرياء.

36 امَلِخيلة م بفتح فكر م: اخليالء والعجب.
37 ُيطامن اليشء: خيفض منه.

38 الطِاح م ككتاب م: النشوز واجلاح.
39 الَغْرب م بفتح فسكون م: احلدة.

40 يفيء: يرجع.
41. املساماة: املباراة يف السمو، أي العلو.

42 الرشيف الريض، هنج البالغة، مصدر سابق، ص 393 م 394.
43 من لك فيه هوى: أي لك إليه ميل خاص.

44 أدحض: أبطل.
45 كان حربًا: أي حماربًا.

46 ينزع م كيرضب م أي: يقلع عن ظلمه.
47 الرشيف الريض، هنج البالغة، مصدر سابق، ص 394.

48 الرشيف الريض، هنج البالغة، مصدر سابق، ص 394 م 395.
49 جيِحف برىض اخلاصة: يذهب برضاهم.

50 االحلاف: االحلاح والشدة يف السؤال.
51 مجِاع اليشء م بالكر م: مجعه، أي مجاعة االسالم.

52 الِصْغو م بالكر والفتح م: امليل.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 464

53 الرشيف الريض، هنج البالغة، مصدر سابق، ص 396 م 397.
54 د. طالمب حسمن فمارس الكريطمي، االقتصماد اإلسمالمي والفقمر تأصيل نظري ملنهمج اقتصاد بال 
فقمر يف املذهمب االقتصمادي اإلسمالمي، مركز كربالء للدراسمات والبحموث، كربالء ممالعراق، ط1، 

2014م، ص 367 ومما بعدهما .
55 املرافق: أي املنافع التي جيتمعون الجلها

56 الرتفق: أي التكسب بأيدهيم ما ال يبلغه كسب غرهم من سائر الطبقات.
57 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 397 م 398 .

58 املضطرب باله: املرتدد به بن البلدان.
59 املرتّفق: املكتسب.

60 امَلَرافِق: ما ينتفع به من االدوات واالنية.
61 املطارح: االماكن البعيدة.

62 اليلتئمم النماس ملواضعهما أي: ال يمكمن التئام النماس واجتاعهم يف مواضع تلمك املرافق من تلك 
االمكنة.

االسمالمي، ضممن جمموعمة  املجتممع  اقتصماد  عمن  تفصيليمة  الصمدر، خطموط  ذلمك:  انظمر يف   63
.109 ص106ممم  مصمدر سمابق،  احليماة،  يقمود  االسمالم 

64 الضيق: عر املعاملة.
65 الشّح: البخل.

66 االحتكار: حبس املطعوم ونحوه عن الناس ال يسمحون به إال بأثان فاحشة.
67 املبتاع م هنا م: املشرتي.

68 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 403 م 404 .
69 املصدر السابق، ص 92ممم 97.

70 املصدر السابق، ص 102 مم 103 .
71 نارص مكارم الشرازي، نفحات الوالية، مصدر سابق، ج 10 ن ص 290مم 291 .

72 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 292 م 393 .
73 أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه.
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74 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 401 .
75 ينظمر يف ذلمك: د.ابراهيمم حسمن العسمل، التنميمة يف الفكمر االسمالمي، جممد املؤسسمة اجلامعيمة 

للدراسمات و النمرش و التوزيمع، بمروت م لبنمان، ط1، 2006م، ص 120 ممم 122.
76 . قارف: أي خالط.

77 احُلْكَرة م بالضم م: االحتكار.
78 َنّكل: أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له.

79. يف غر إرساف: أي من غر أن جتاوز حد العدل.
80 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 404 .

81  د. طالمب حسمن فمارس الكريطمي: العالقمة بمن قيممة التسمامح و السمياحة الدينيمة يف االقتصماد 
االسمالمي والوضعمي، تأصيمل نظمري مفاهيممي يف ضموء االقتصاد االسمالمي و دراسمة تطبيقية عى 
عينمة ممن السمائحن يف حمافظمة كربمالء املقدسمة 2015،  جملمة السمبط، مركمز كربمالء للدراسمات و 

البحموث، العمدد الثماين م السمنة االوىل، 1437 همم، 2016 م، ص 207م 212 .
82 هنج البالغة، مصدر سابق، ص399 .

83 ينظر يف ذلك: طالب الكريطي، االقتصاد االسالمي والفقر، مصدر سابق، ص 178 مم 185.
84  طالمب الكريطمي: دور الدولمة يف املذهمب االقتصمادي االسمالمي، رسمالة ماجسمتر مقدممة اىل 

جامعمة القادسمية م كليمة االدارة و االقتصماد، ، ص34 ممم36 .
85 البؤسى م بضم أوله م: شدة الفقر.

86 الَزْمنَمى م بفتمح أو لمه م: مجمع زممن وهمو املصماب بالَزمانمة م بفتمح المزاي م أي العاهمة، يريمد أرباب 
العاهمات املانعمة هلمم عن االكتسماب.

87 القانع: السائل.
88 امُلْعرّت م بتشديد الراء م: املتعرض للعطاء بال سؤال.

89اْسَتْحَفَظك: طلب منك حفظه. 
90 َغاّلت: ثمرات.

91 صوايف االسالم: مجع صافية، وهي أرض الغنيمة.
92 َبَطر: طغيان بالنعمة.
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93 التافه: احلقر.
94 ال ُتْشخص مهك: أي ال ترف اهتامك عن مالحظة شؤوهنم.

95 صّعر خّده: أماله إعجابًا وكرًا.
96 تقتحمه العن: تكره أن تنظر اليه احتقارًا وازدراًء.

غ الولئمك ثقتمك: أي اجعمل للبحمث عنهمم أشمخاصًا يتفرغمون ملعرفمة أحواهلمم يكونمون ممن  97 َفمرِّ
تثمق هبم.

98 باالعذار إىل اهلل تعاىل: أي با يقدم لك عذرًا عنده.
99 ذوو الرّقة يف السن: املتقدمون فيه.

100 هنج البالغة، مصدر سابق، ص 404مم405 .
101 البؤسى م بضم أوله م: شدة الفقر.

102 ذوو الرّقة يف السن: املتقدمون فيه.
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