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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 
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النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
أنمــوذٌج  إال   )( األشــر  ملالــك   )( طالــب 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  كثــرًا  متوهنــا  يف  اكتنــزت  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
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 )( إىل  مالك  األشرت )(  باالستناد إىل عهد اإلمام علي

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
يف  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
التــي تصــدر بــإذن اهلل تباعــًا، حرصــًا منهــا عــى 
ــك  ــانية بتل ــة اإلنس ــامية واملكتب ــة اإلس ــراء املكتب إث
الدراســات العلميــة والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه 
والدولــة  واملجتمــع  اإلنســان  بنــاء  يف  النصــوص 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــر والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

وكان البحــث املوســوم بـ)معايــر بنــاء الدولــة 
ــه الســام إىل  باالســتناد إىل عهــد اإلمــام عــي علي
مالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه( واحــدًا من تلك 
البحــوث التــي عنيــت بالعهــد الرشيــف وربطــت 
اإلصــاح  وســبل  العراقــي  بالواقــع  فحــواه 
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ــى  ــاد ع ــد باالعت ــادي يف البل ــيايس واالقتص الس
مــا تضّمنــه العهــد الرشيــف مــن أســس إلدارة 

ــة  الدول
ــذل  ــد ب ــزاء فق ــر اجل ــث خ ــزى اهلل الباح فج
جهــده وعــى اهلل أجــره، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة



9

 )( إىل  مالك  األشرت )(  باالستناد إىل عهد اإلمام علي

هدف البحث

رؤيــة  تقديــم  هــو  األســايس  البحــث  هــدف 
منهجيــة واضحــة املعــامل واألســس يف بنــاء دولــة 
ــض  ــادة مــن بع ــق اإلف ــراق عــن طري ــة يف الع عرصي
الناجعــة  والقيميــة  العلميــة  املقاييــس  أو  املعايــر 
التــي يقــاس عليهــا املســؤول الناجــح مــن غــره، 
والتــي جيــب أن يســر عليهــا املتصــدي للمســؤولية 
كــرب أو صغــر منصبــه يف الدولــة ســعيًا نحــو احللــول 

الصحيحــة يف بنــاء الدولــة.

ــارب  ــن التج ــذ م ــر تؤخ ــر إن املعاي ــى آخ بمعن
املطبقــة فعليــا والناجحــة يف تطوير بلداهنا وشــعوهبا، 
وتســتنبط كذلــك مــن تــراث احلكــاء والفاســفة 
ــاء واملؤمنــن، ومــا رســالة اإلمــام  ــاء واألنبي واألولي
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام إىل مالــك األشــر 
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اال واحــدة مــن أهــم احلكــم يف التاريــخ االنســاين 
ــا  ــا علين ــر، وم ــت الكث ــس والثواب ــن األس ــا م وفيه
اال دراســتها واســتخراج الكنــوز منهــا والســر وفقــا 
ملضموهنــا ال جعلهــا شــعارات وواجهــات براقــة 

ــذ العمــي.   ــق الفعــي والتنفي ــدا عــن التطبي بعي

أهمية البحث

ــة  ــة املاس ــن احلاج ــة م ــذه الدراس ــة ه ــربز أمهي ت
ألغلــب  الســيايس  األداء  بمســتوى  االرتقــاء  إىل 
األشــخاص املتصديــن للعمــل احلكومــي الســيا 

القيــادات منهــم.   

إىل  ماســة  حاجــة   هنــاك  ذلــك  إىل  إضافــة 

دراســة معايــر بنــاء الدولــة يف ضــوء أنظمــة اجلــودة 
التــي  واملعوقــات  تطبيقهــا،  وأســاليب  الشــاملة، 
تواجههــا، مــع مقارنتهــا بعهــد اإلمــام عليــه الســام، 
واألمــراض  اآلفــات  مــن  التخلــص  كيفيــة  مــع 
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والعــادات الســيئة والتــي أصبحــت ثوابــت ومتكنــت 
مــن ذهنيــة وطبيعــة املوظــف يف العــراق، الصغــر 
ــذرة  ــة متج ــارت منظوم ــث ص ــر بحي ــم والكب منه

ومتشــعبة، وراســخة يف املجتمــع. 

مشكلة البحث 

كثــرة  مشــاكل  مــن  العراقيــة  الدولــة  تعــاين   
اجلوانــب  عــى  بمجموعهــا  انعكســت  ومتعــددة 
االخــرى االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية، بــل 
تعــدى ذلــك إىل نوعيــة القــادة مــن أصغــر مســؤول 
ــر  ــن مدي ــؤولية م ــرم يف املس ــة إىل رأس اهل يف الوظيف
ووزيــر ورئيــس وزراء ورئيــس اجلمهوريــة والقائــد 
العــام وغرهــا مــن األلقــاب الفخمــة، واألســوأ 
مــن ذلــك هــو نوعيــات األســاتيذ يف اجلامعــات 
واملعلمــن واملدرســن واملرشفــن، فأصبــح االهنيــار 

شــبه الشــامل يف املنظومــة القيميــة واخللقيــة. 
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مــن أجــل ذلــك بــادر الباحــث يف هــذه الدراســة 
تشــكيل  ومبادئــئ  الســيايس  الواقــع  دراســة  إىل 
الدولــة، متخــذا مــن عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام 
ملالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه وســيلة وأداة يف 
اســتنباط مبــادئ ومعايــر تســتحق أن تكــون مقياســا 
مهــا جلــودة األداء الســيايس واالقتصــادي مــن أجــل 

ــات.  ــات واملنتج ــودة املخرج ــن ج حتس

اإلشــكالية  حتديــد  يمكــن  ذلــك  عــى  بنــاًء   
ــا  ــة عنه ــث إىل اإلجاب ــعى الباح ــي س ــية الت األساس
وطــرح احللــول املناســبة هلــا، وهــي: )مــا هــي الرؤيــة 
املنهجيــة إلعــادة بنــاء الدولــة يف العــراق وفقــا ملبادئ 
ــه الســام إىل مالــك  ومعايــر عهــد اإلمــام عــي علي
ــون  ــن أن تك ــي يمك ــه، الت ــوان اهلل علي ــر رض االش
ــن  ــدة م ــة اجلدي ــة العراقي ــق يف الدول ــبة للتطبي مناس
ــرق  ــل الط ــاكل بأفض ــات واملش ــاوز املعوق ــل جت أج

ــة(. ــا كلف ــا وأقله وأقرصه
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ومــن هــذه اإلشــكالية املركزيــة تتفــرع أســئلة 
عــّدة:

يف ( 1 الدولــة  بنــاء  ومعوقــات  مشــاكل  مــا 
العــراق؟

مــا املعايــر التــي جــاء هبــا عهــد اإلمــام عليه ( 2
الســام ويمكنهــا أن تســهم يف تطوير األداء؟

ــات ( 3 ــة التحدي ــة ملواجه ــة املنهجي ــا الرؤي م
ــر؟ ــك املعاي ــا لتل ــة وفق ــاء الدول ــادة بن وإع
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املقدمة
والســام  والصــاة  العاملــن،  رب  هلل  احلمــد 
ــر  ــد الطاه ــن حمم ــم النبي ــلن وخات ــيد املرس ــى س ع
األمــن وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وأصحابــه الغــر 

ــن. امليام

إن الغايــة مــن هــذه الدراســة هــو تقديــم بعــض 
ــة،  ــة العراقي ــتقبي للدول ــار املس ــان املس ــكار بش األف
وكيــف يمكــن املــي يف حتقيــق آمــال وتطلعــات 
ــاواة،  ــدل، واملس ــة، والع ــي يف احلري ــعب العراق الش
ثــم  أوالً،  البلــد  اســتقرار  أجــل  مــن  والتعايــش 
قرارهــا  يف  متحكمــة  دولــة  إىل  وحتويلــه  تطويــره 
ــة. ــة وثابت ــوات واضح ــا، بخط ــة لشــعبها ثاني وراعي

أو  املبــادئ  أو  األساســيات  بعــض  ولتحديــد 
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ــة،  ــم املتقدم ــارب األم ــة جت ــن دراس ــد م ــر الب املعاي
ــا  ــن جتاربن ــر م ــام ومعاي ــتنباط نظ ــي يف اس ــم امل ث
املحليــة ســواء اســامية كانــت أم عربيــة أم عراقيــة، 
مــن أجــل قيــادة دولــة املؤسســات إىل رحلــة طويلــة 
ــة  ــة احتادي ــيس دول ــو تأس ــمى وه ــدف األس ــاه اهل جت
ــا. ــاالت مجيعه ــة يف املج ــة متقدم ــة تعددي ديمقراطي

يقــول عــّز مــن قائــل بســم اهلل الرمحــن الرحيــم 
ــَا  ــْم اَل ُتْفِســُدوا ِف اأْلَْرِض َقاُلــوا إِنَّ ﴿َوإَِذا ِقيــَل َلُ
ـُـْم ُهــُم امْلُْفِســُدوَن َوَلٰكِــن  َنْحــُن ُمْصلُِحــوَن * َأاَل إهِنَّ
الَّ َيْشــُعُروَن﴾)1(، ختــوض اآليــة الكريمــة يف مســألة 
اإلصــاح ومــن يكــون مؤهــًا لاصــاح، وهتدف 
إىل معرفــة الشــخصيات التــي جيــب أن تكــون مهيأة 

للقيــام هبــذا الــدور بطريقــة إيانيــة وعلميــة.

إن عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليه الســام 

)1( سورة البقرة: )12-11(.
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إىل مالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه عندمــا واّله عى 
ــكل وايل  ــل ل ــل متكام ــاج عم ــق منه ــد بح ــرص يع م
ــا  ــًا أخاقي ــة حك ــم الرعي ــب يف حك ــم يرغ أو حاك
وإنســانيًا؛ إذ تنــاول هــذا العهــد أدق التفاصيــل يف 

اإلدارة.

مالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه الــذي قــال عنــه 
أمــر املؤمنــن عليــه الســام »مالــك يل كــا كنــت 
ــادة  ــن الق ــد م ــه« يع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص لرس
ــتحق  ــادرة تس ــات ن ــون بصف ــن يتصف ــل الذي القائ

ــص. ــة والتمحي ــتحق الدراس ــادة وتس االش

بــن شــخصية احلاكــم ومنهجيــة احلكــم يغــوص 
اإلمــام عليــه الســام يف أعــاق النفــس البرشيــة، 
ــر  ــدرر والس ــري وراء ال ــن اال اجل ــى الباحث ــا ع وم
الكلــات  تلــك  يف  اخلفيــة  الزوايــا  نحــو  احلثيــث 
م بأهبى  النورانيــة للخــروج بأفضــل طبــق علمــي يقــدَّ
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ــم. صــورة حامــًا أفضــل بضاعــة إىل املتلقــي الكري

يف ضـوء هـذه احلقائـق تـم حتديـد عنـوان البحث 
)معايـر بنـاء الدولـة باالسـتناد إىل عهـد اإلمـام عـي 
)عليـه السـام( إىل مالـك األشـر رضـوان اهلل عليه( 
الـذي قـام عـى ثاثة حمـاور، األول: بعنـوان الراجع 
حـن  يف  والنتائـج،  األسـباب  العـراق  يف  السـيايس 
ناقـش الثـاين: املعايـر التي جـاء هبا عهد اإلمـام عليه 
السـام والتي من املمكن أن تسـهم يف تطوير األداء، 
أمـا املحـور األخـر فخصـص للرؤيـة املنهجيـة احلقة 
يف مواجهـة التحديـات، واعتـاد املعايـر العلويـة يف 

الدولة. بنـاء 
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احملور االول

الرتاجع السياسي يف العراق - األسباب والنتائج
قبــل التوســع يف األســباب التــي أدت إىل االهنيار 
شــبه الكامــل يف املنظومــة اإلداريــة للدولــة العراقيــة 
اجلديــدة، البــد مــن دراســة طبيعــة التحديــات التــي 
تواجــه مســرة البنــاء الســيايس يف العــراق مع دراســة 
أولويــات اإلصــاح الســيايس، والســؤال األبــرز 
الــذي يقفــز إىل األذهــان: مــن أيــن تبــدأ املســرة 
اإلصاحيــة؟ ثــم ســؤال آخــر: مــن اإلنســان املؤهــل 
للقيــام هبــذا الــدور الصعــب والكبــر؟ أو باالحــرى 
مــا صفاتــه ومقوماتــه ومبادئــه؟ ومــا املؤسســات 
التــي ستســهم يف عمليــة اإلصــاح؟ وهــل هــذه 
املؤسســات موجــودة فعــا ولكنهــا حتتــاج إىل إعــادة 
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ــد مــن اســتحداث  ــل نشــاطها؟ أم الب ــة وتفعي هيكل
ــة عــى أســس صحيحــة؟ ــدة مبني مؤسســات جدي

ويمكــن حتديــد أبــرز التحديــات التــي واجهــت 
مســرة بنــاء العمليــة السياســية كــا تســمى أو عمليــة 
بنــاء الدولــة ومؤسســاهتا، منــذ حلظــة والدة العــراق 

اجلديــد بعــد عــام 2003م:

ــاء املجتمــع الواحــد الرصــن املتاســك،  أواًل: بن

ــرص  ــز أو تعن ــن دون متيي ــرك م ــر املش ــن باملص املؤم
ــرق.  ــن أو ع ــب أو دي ــة أو مذه لقومي

الســلطة  يف  املشــاركة  مبــدأ  ترســيخ  ثاني��ًا: 

وهــو األمــر الــذي افتقدتــه العمليــة السياســية 
عــى  أطــراف  أرصت  إذ  الســابقة  املرحلــة  يف 
ــة،  ــة بالديمقراطي ــة متذرع ــم باالغلبي ــدأ احلك مب
وأرصت أطــراف أخــرى عــى التمســك بمبــدأ 
التوافــق الســيايس اســتنادا عــى التقســيم العرقــي، 



20

معايري بناء الدولة

لــكل  املعارضــة  مبــدأ  إىل  ثالثــة  فئــة  وأرصت 
ــن  ــا، وم ــن دون إرشاكه ــة م ــاء الدول ــاريع بن مش

ثــّم فشــل املــرشوع برمتــه. 

ثالث��ًا: تعزيــز وترســيخ القيــم الديمقراطيــة يف 

املجتمــع، بمعنــى خلــق جمتمــع ناضــج ديمقراطيــا 
ــع  ــة املناســبة للطاب ــارس نوعــا مــن الديمقراطي ي
املحــي وليســت الديمقراطيــة املســتوردة اجلاهــزة 
بقيــم وعــادات غريبــة وغــر  املغلفــة  اجلامــدة 

مناســبة. 

ــي  ــع العراق ــي يف املجتم ــدار القيم رابع��ًا: االنح

ألســباب متعــددة منهــا كثــرة احلــروب وأســاليب 
لشــباهبا  العوائــل  مــن  كثــر  وفقــدان  الطغيــان 
ــة  ــف التوعي ــادي وضع ــار االقتص ــا، واحلص وأرباهب
ــة وغرهــا مــن األســباب، ممــا يتطلــب إعــادة  الديني
هبــا  يتمتــع  كان  التــي  األخاقيــة  املنظومــة  بنــاء 
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إنشــاء جمتمــع  العراقــي ســابقا بواســطة  املجتمــع 
أخاقــي وقيمــي وملتــزم، يتألــف مــن مواطنــن 
هلــم قيــم دينيــة ومعنويــة قويــة ومتشــبع بأعــى القيــم 

واألخاقيــة.  اإلنســانية 

خامس��ا: املعايــر العلميــة يف التعيــن واالختيــار 

ــاء  ــم بن ــع، إذ إن مــن الــرضورة بمــكان أن يت والرفي
ــى أن  ــورة، بمعن ــة ومتط ــس علمي ــى أس ــع ع املجتم
يكــون املجتمــع مبدعــا ويتطلــع إىل األمــام ويف هــذا 
الســياق البــد مــن منهجيــة وخطوات مدروســة؛ ألن 
ــن  ــكون، وم ــة والس ــل إىل الراح ــادي يمي ــرد الع الف
ثــّم يكــون املجتمــع مســتهلك للتكنولوجيــا فقــط 
لــذا البــد أن نخلــق جمتمعــا جــادا عمليــا يســاهم يف 

ــة املســتقبلية.  ــة والتكنولوجي احلضــارة العلمي

 سادس��ًا: عدالــة التوزيــع لثــروة البلــد إذ البد من 

ــة، جيــري  ــة االقتصادي انشــاء منظومــة تتســم بالعدال
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فيهــا توزيــع عــادل ومتكافــئ لثــروة البلــد، بمشــاركة 
والتوزيــع  اإلنتــاج  يف  واالطيــاف  الفئــات  مجيــع 
واألربــاح، وقبــل ذلــك يف صنــع القــرار االقتصــادي 
املناســب ملصالــح العــراق العليــا والعابــر للمصالــح 

الطائفيــة واحلزبيــة والذاتيــة. 

ــن  ــع ع ــد املداف ــي املوح ــش الوطن س��ابعًا: اجلي

البلــد ككل إذ البــد مــن أن تكــون املنظومــة األمنيــة 
ــع  ــة مجي ــى بثق ــركة حتظ ــة املش ــكرية والوطني والعس
ــز  العراقيــن وتؤمــن بالعــراق الواحــد القــوي العزي
ــل  ــس فصائ ــه، ولي ــى أبنائ ــتقواء ع ــن االس ــايل م اخل
متفرقــة قائمــة عــى أســاس املذاهــب والقوميــات 

ــدود. ــارج احل ــن خ ــة م ــة وممول ومدعوم

مســرة  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  هــذه 
االصــاح والتــي فشــلت فيهــا القــوى السياســية 
بجميــع أصنافهــا وركنــت إىل مصاحلهــا اخلاصــة 
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الدولــة  بأمــوال  الســيايس مدعومــا  كياهنــا  وبنــاء 
لضــان بقائهــا عــى قيــد احليــاة السياســية يف العــراق 

ألطــول فــرة ممكنــة.

ثــم إن مجيــع األحــزاب السياســية املتواجــدة عــى 
ــل  ــي داخ ــام الديمقراط ــة بالنظ ــر مؤمن ــاحة غ الس
أحزاهبــا فكيــف تســتطيع تطبيــق اإلصــاح الســيايس 
الديمقراطيــة  منهــج  غيــاب  ظــل  يف  البــاد  عــى 

ــي. ــا الداخ ــورة يف نظامه واملش

ــباب  ــٍف ألس ــن توصي ــد م ــار الب ــذا اإلط ويف ه
ــابقة: ــة الس ــة يف املرحل ــاء الدول ــل بن فش

األفضــل . 1 بأهنــم  املطلــق  السياســين  إيــان 
لقيــادة البلــد، وأن العمليــة السياســية احلاليــة هي 
األفضــل للعــراق، وبديلهــا التقســيم أو احلــرب 
ــادة. ــة القي ــى دف ــاء ع ــديدة يف البق ــة الش والرغب

الرؤيــة السياســية اخلاطئــة وغــر الصحيحــة . 2
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بعضهــم  يعتقــد  وقــد  الدولــة،  بنــاء  بشــأن 
أنــه ليــس هنــاك رؤيــة ولكــن واقــع الســلوك 
واألفعــال تؤكــد أن هنــاك جمموعــة مــن الثوابــت 
ــاب  ــع غي ــة م ــود رؤي ــل وج ــين متث ــد السياس عن
التخطيــط واالســراتيجية عــى املســتوى القريــب 

واملتوســط والبعيــد املــدى.  
عــدم الســاح بتعديــل مســار العمليــة السياســية . 3

ــر املنضبطة. غ
الدســتور . 4 مــن  بــدءًا  اخلاطئــة  الترشيعــات 

ــة. ــر املهني ــة غ ــات اإلداري ــة والتعلي ــن الفرعي والقوان
اعتــاد مبــادئ الــوالء عــى حســاب الكفــاءة . 5

ــى  ــة ع ــن والقومي ــاب الوط ــى حس ــب ع واملذه
ــة واحلــزب عــى حســاب العــراق. حســاب الوطني

يف . 6 لألحــزاب  الواســع  الســيايس  التــرشذم 
جتمعــات صغــرة ثــم االندمــاج يف تكتــل طائفــي 
كبــر قبــل االنتخابــات ثــم الــرصاع عــى املصالح 
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واجلــاه والســلطة واملــال بعــد االنتخابــات ثــم 
االنتخــايب  االســتحقاق  مصطلــح  اســتعال 
ــة املرفوضــة شــعبيا  كبديــل للمحاصصــة الطائفي
والثابتــة سياســيا، ويتــم توزيــع كل الدرجــات 
الوظيفيــة مــن أصغرهــا إىل أكربهــا عــى وفــق هذا 
ــة  ــاء وخدم ــاب البن ــى حس ــك ع ــدأ، وكل ذل املب
النــاس ومصالــح البلــد العليــا التــي غابــت عــن 
ــون  ــادوا يعرف ــا ع ــين وم ــب السياس منظــور أغل

ــا. ــح العلي ــا املصال ــي فع ماه
ومــن هــذه املنطلقــات وبعــد التشــخيص الدقيــق 
واملناســب لألســباب، ننتقــل يف حمورنــا الثــاين إىل 
وضــع معايــر مهمــة لبنــاء الدولــة مســتقاة مــن فكــر 
وباغــة يعســوب الديــن وويص رســول رب العاملن 
وإمــام املتقــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب 
عليــه الســام، مــن الوثيقــة األكثــر شــهرة واألفضــل 
باغــة، واألقــوى حكمــة، وهــي رســالته الشــهر 
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واملدعــاة بالعهــد املرســل إىل مالــك األشــر رضــوان 
حتتــوي  وهــي  مــرص  عــى  واله  عندمــا  عليــه  اهلل 
مــن الكنــوز والعــرب واملبــاديء والــدرر مايفــوق 
الوصــف، ولذلــك ليــس هنــاك مــن تــراث غنــي 

ــراث. ــذا ال ــن ه ــل م ــة أفض باملعرف

ــة  ــروج بجمل ــن اخل ــدم يمك ــا تق ــق م ــى وف وع
بشــكل  للحكــم  املناســبة  املعايــر واملبــاديء  مــن 
عــام وحلكــم العــراق بشــكل خــاص ماينطبــق منهــا 
عــى احلالــة العراقيــة، باالســتناد إىل ماذكــر ســابقا يف 
هــذا املحــور، مــن أجــل وضــع العــراق ثابتــا بقدمــن 
راســختن عــى ســكة التنميــة والتطــور، إذ البــد مــن 
مراجعــة الــذات ومواجهــة األخطــاء والســلبيات 
ــت  ــي نص ــادئ الت ــس واملب ــك األس ــودة إىل تل والع
عليهــا الترشيعــات الســاوية والقيــم اإلنســانية فضا 
ــاء الصاحلــن واألئمــة املعصومــن  ــراث العل عــن ت

ــانين. ــر االنس ــاء الفك وعل
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احملور الثاني 

معايري من عهد اإلمام )عليه السالم(
اإلمــام عليــه  كلــات عهــد  نتأمــل يف  عندمــا 
ــة  ــبة لطبيع ــة ومناس ــة ومفصل ــا دقيق ــام نجده الس
احلكــم واإلدارة، وخصوصيــة هــذه الوصايــا للقائــد 
ــوان  ــر رض ــك األش ــام مال ــارس اهل ــجاع والف الش
اهلل عليــه تشــر بشــكل واضــح إىل الرابــط بــن منهــج 

ــم. ــخصية احلاك ــم وش احلك

 لقــد قنــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام نظريــة 
سياســية يف احلكــم فيهــا )العدالــة.. املســاواة.. 
اإلخــاص بالعمــل.... إلــخ(، لذلــك ُعــّدْت مــن 
أروع وأعظــم الترشيعــات والتعليــات والوصايــا 
والعهــود يف التاريــخ البــرشي، وقــد اســتقى منهــا 
ــي  ــة الت ــرب يف الكيفي الغــرب والــرشق دروس وِع
يتــوىل فيهــا احلاكــم ورشعيتــه وتعاملــه مــع شــعبه 
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واإلنســانية)1(.

ســمو  عــن  الســام  عليــه  اإلمــام  حتــدث 
ــي  ــالته الت ــأنه يف رس ــم ش ــك وعظي ــخصية مال ش
بعثهــا ألهــل مــرص حينــا واله عليهــم جــاء فيهــا:

َبَعْثــُت إَِلْيُكــْم َعْبــدًا ِمــْن  َفَقــْد  َبْعــُد:  ــا   »َأمَّ
ــاَم اخَلــْوِف، َوالَ َينْــُكُل  ، الََينَــاُم َأيَّ َوَجــلَّ ِعَبــاِداهللِ َعزَّ
ــاِر  ْوِع، َأَشــدَّ َعــَى اْلُفجَّ َعــِن االَْْعــَداِء َســاَعاِت الــرَّ
ــاِرِث َأُخــو  ــاِر، َوُهــَو َمالِــُك ْبــُن احْلَ ِمــْن َحَريــِق النَّ
ــَق  ــا َطاَب ــَرُه فَِي ــوا َأْم ــُه َأطِيُع ــَمُعوا َل ــج، َفاْس َمْذِح
َكلِيــُل  ِمــْن ُســُيوِف اهللِ، الَ  ــُه َســْيٌف  َفإِنَّ  ، ــقَّ احْلَ
يَبــِة، َفــإِْن َأَمَرُكــْم َأْن َتنِْفــُروا  ِ الظَُّبــِة، َوالَ َنــاِب الضَّ
ــُه الَ  فاْنِفــُروا، َوإِْن َأَمَرُكــْم َأْن ُتقيُِمــوا َفَأِقيُمــوا، َفإِنَّ

الراعــي والرعيــة واحلاكــم واملحكــوم يف  )1(  صبــاح حمســن كاظــم، 
عهــد االمــام عي-عليــه الســام ملالــك األشــر، مقالــة، مركــز النــور، 
See more at: http://alnoor.se/ :ــروين ــع االلك 2010/08/08 املوق

article.asp?id=86355#sthash.NJtG42DX.dpuf
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ُم إاِلَّ َعــْن  ــُر َوالَ ُيَقــدِّ ُيْقــِدُم َوالَ ُيِْجــُم، َوالَ ُيَؤخِّ
َأْمــِري، َوَقــْد آَثْرُتُكــْم بِــِه َعــَى َنْفــِي لِنَِصيَحتِــِه 

ــْم«)1(.  ُك ــَى َعُدوِّ ــكِيَمتِِه َع ِة َش ــدَّ ــْم، َوِش َلُك

وملــا وصــل إىل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( 
َخــرَب وفــاة األشــر )رضــوان اهلل عليــه( جعــل 
يتلّهــف ويتأّســف عليــه، ويقــول: »هلل دّر مالــك، 
لــو كان مــن جبــٍل لــكان أعظــم أركانــه، ولــو كان 
ــدًا، أمــا واهلل ليهــّدّن موتــك،  مــن حجــٍر كان صل
ــا هلل  ــال: إّن ــم ق ــي، ث ــوا ك ــِك الب ــك فلتب ــى مثل فع
وإّنــا إليــه راجعــون، واحلمــد هلل رّب العاملــن، إّن 
أحتســبه عنــدك، فــإّن موتــه مــن مصائــب الدهــر، 
ــه،  ــى نحب ــده، وق ــد وىف بعه ــكًا ق ــم اهلل مال فرح
ــر  ــنا أن نص ــا أنفس ــد وطنّ ــا ق ــع أّن ــه، م ــي رب ولق
عــى كل مصيبــٍة بعــد مصابنــا برســول اهلل )صــى 

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص411.
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ــة«)1(. ــه( فإهنــا أعظــم املصيب ــه وآل اهلل علي

ــوان اهلل  ــك رض ــخصية مال ــإن ش ــام ف ــكل ع بش
عليــه كان هلــا األثــر البالــغ يف طبيعــة الرســالة أو 
العهــد، وجــاءت تلــك الوصايــا متوالفــة ومتناســقة 
مــع مــا يملكــه األشــر رضــوان اهلل عليــه مــن مبــادئ 

ــر. ــم وحســن التدب وقي

مـع  تطفـوا  والقيـم  املبـادئ  مـن  كثـر  العهـد  يف 
صاحبهـا عندمـا يمتلكهـا وتغوص معه عندمـا يفقدها 
ومـن ثـّم البـد مـن الوقـوف عـى جمموعـة مـن املعايـر 
املسـتخرجة مـن باغـة اإلمـام عليـه السـام يف عهـده 
لنسـتطيع التمييـز بـن الفاقد والطـايف أوال ومن ثم بن 

مـن يريـد أن حيكـم علويـا وآخـر يردهـا ميكيافيليـا. 

)1(  عـهـــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( إىل واليــه عــى مرص 
مالــك األشــــر )رضــوان اهلل عليه(، العتبة العلوية املقدســة قســم الشــؤون 

الفكريــة، اعــداد املستشــار فليح ســوادي، ط1، 1431هـــ - 2010م.
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املعيار األول: اختيار احلكام  

مــن أولويــات أي حاكــم أو وايل هــو اختيــار 
ثــم  معــه،  يعملــون  الذيــن  الــكادر  أو  احلاشــية 
اختيــار مــن ينــوب عنــه يف األماكــن البعيــدة، فــا 
هــي الصفــات والســات التــي حددهــا اإلمــام عليــه 
الســام لاختيــار الصحيــح؟ وهــو أمــر بالــغ األمهية 

ــام: ــه الس ــام علي ــال اإلم إذ ق

ــَك  ــاِس َأْفَضــَل َرِعيَّتِ ــْنَ النَّ ــِم َب ــمَّ اْخــَرْ لِْلُحْك »ُث
ُكــُه  ـْن الَ َتِضيــُق بِــِه االُُْمــوُر، َوالَ ُتَحِّ َـّ ِف َنْفِســَك، ِم
ــَرُ ِمــَن اْلَفْيِء  لَّــِة، َوالَ َيْ ُصــوُم، َوالَ َيَتــاَدى ِف الزَّ اخْلُ
ُف َنْفُســُه َعــَى َطَمــع«)1(،  ــقِّ إَذا َعَرَفــُه، َوالَ ُتــْرِ إىَِل احْلَ
وهنــا يســجل اإلمــام عليــه الســام اجلانــب النفــي 
أن  خيتــاره  مــن  وشــخصية  الــوايل،  شــخصية  يف 
اليتــادى يف الزلــة بــل أن يكــون حريصــَا منضبطــًا، 

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص434.
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ــه  ــل نفس ــه والمتي ــان ل ــق إذا ب ــامح يف احل وأن اليتس
إىل  الطمــع فياخــذ مــن حقــوق النــاس وأن الخيضــع 

ــوط.  للضغ

ذلــك  يف  الســام(  )عليــه  اإلمــام  واســتمر 
َأقَصــاُه،  ُدوَن  َفْهــم  بَِأْدَنــى  َيْكَتِفــي  »َوالَ  الوصــف 
ــْم  ُه َجــِج، َوَأَقلَّ ــْم بِاحْلُ ــُبَهاِت، َوآَخَذُه ــْم ِف الشُّ َأْوَقَفُه
ــِف  ُهــْم َعــَى َتَكشُّ ْصــِم، َوَأْصَرَ مًابُِمَراَجَعــِة اخْلَ َتَرُّ
ـْن  َـّ ِم ْكــِم،  احْلُ اتَِّضــاِح  ِعنْــَد  َمُهــْم  َوَأْصَ االُُْمــوِر، 
ُأولئِــَك  إِْغــَراٌء،  َيْســَتِميُلُه  َوالَ  إْطــَراٌء،  َيْزَدِهيــِه  الَ 
الســام  عليــه  اإلمــام  يســجل  وهنــا  َقلِيــٌل«)1(، 
ــم  ــوايل أو احلاك ــخصية ال ــايض يف ش ــات الق مواصف
بــأن يكــون صابــرا وطويــل البــال والنفــس حتــى 
يكــون  وأن  الصــورة،  وتتضــح  األمــور  تتكشــف 
أن  بعــد  جزئيــا  وليــس  شــامل  بشــكل  متفهــا 

)1(  املصدر نفسه.
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أعطــى وقتــه للفهــم الصحيــح، مــع العنايــة باألدلــة 
واحلجــج.

يكــون انتخــاب احلــكام غــر خاضــع للمؤثــرات 
التقليديــة، وإنــا يكــون عــن دراســة جــادة للحاكــم 
احلكــم  بشــؤون  ومعرفــة  وإدارة  وفكريــًا  نفســيًا 

واإلدارة يف ضــوء الرشيعــة املقدســة)1(.

هبــذه املواصفــات كيــف يمكــن الختيــار احلــكام 
أن يكــون معيــارا للحكــم واإلدارة؟ يف واقــع األمــر 
أن األمــور تبــدأ مــن هنــا إذ أن حســن االختيــار 
لاشــخاص وحــده معيــارا للتقييــم وطبيعــة النــاس 
الســيا يف العــراق تتحــدث عــن احلاشــية دائــا كلــا 
نظفــت حكمــت النــاس عــى املســؤول بالنظافــة 
ــار  ــار االختي ــّم فــإن معي والعكــس صحيــح، ومــن ث

ــح. ــاح الناج ــة لإلص ــة الصحيح ــو البداي ه

)1( آية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش، املصدر السابق.
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مــن  البــد  الثــاين  املعيــار  إىل  االنتقــال  وقبــل 
اإلشــارة إىل فقــرة مهمــة وردت يف كلمــة اإلمــام 
ــد اختيارهــم  ــوالة عن ــه الســام عــن العــال وال علي
ٌة  ــوَّ ــَك ُق ــإِنَّ َذلِ ــُم األَْرَزاَق َف ــمَّ َأْســبِْغ َعَلْيِه إذ قــال: »ُث
ــْم َعــْن َتنَــاُوِل  ــْم َعــَى اْســتِْصَاِح َأْنُفِســِهْم وِغنًــى َلُ َلُ
ــٌة َعَلْيِهــْم إِْن َخاَلُفــوا َأْمــَرَك َأْو  ــَت َأْيِدهيـِـْم وُحجَّ َمــا َتْ
ــْم واْبَعــِث اْلُعُيــوَن ِمــْن  ــْد َأْعَاَلُ َثَلُمــوا َأَماَنَتــَك ُثــمَّ َتَفقَّ
 ِّ ــْدِق واْلَوَفــاِء َعَلْيِهــْم َفــإِنَّ َتَعاُهــَدَك ِف الــرِّ َأْهــِل الصِّ
ْفــِق  ــْم َعــَى اْســتِْعَاِل األََماَنــِة والرِّ ألُُموِرِهــْم َحــْدَوٌة َلُ

ــِة«)1(. ِعيَّ بِالرَّ

ــد  ــب اجلي ــويص بالرات ــام ي ــه الس ــام علي إن اإلم
ــا  ــوا ب ــى اليطمع ــربى حت ــؤولية الك ــاب املس ألصح
حتــت أيدهيــم مــن أمــوال الدولــة ولكــن األكثــر أمهيــة 
ــدق  ــل الص ــن أه ــون م ــث العي ــأن يبع ــه ب ــو وصيت ه

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص435.
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والوفــاء عليهــم، وليــس اجلواســيس أهــل اخلســة 
واخليانــة وبياعــة الضمــر، بطريقــة رقابيــة حتفــظ هلــم 
أمانتهــم ومتنــع عنهــم االنــزالق نحــو النفــس األمــارة 

ــوء.  بالس

 املعيار الثاني: االتصال باألشراف والصاحلني

ــر  ــه أم ــام أن ــه الس ــام علي ــد اإلم ــود عه ــن بن م
بــاألرشاف  باالتصــال  عليــه  اهلل  رضــوان  مالــك 
والصاحلــن الذيــن يمثلــون القيــم الكريمــة ليســتعن 

ــه: ــذا قول ــاد، وه ــاح الب ــم يف إص هب

واألَْحَســاِب  امْلُــُروَءاِت  بِــَذِوي  اْلَصــْق  »ُثــمَّ 
ُثــمَّ  َســنَِة  احْلَ ــَوابِِق  والسَّ ــِة  احِلَ الصَّ اْلُبُيوَتــاِت  وَأْهــِل 
ُــْم  ــَاَحِة َفإهِنَّ ــَخاِء والسَّ ــَجاَعِة والسَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة والشَّ
ــْن  ــْد ِم ــمَّ َتَفقَّ ــَن اْلُعــْرِف ُث ــَن اْلَكــَرِم وُشــَعٌب ِم ــاٌع ِم مِجَ
ــا واَل َيَتَفاَقَمــنَّ  ــُد اْلَوالـِـَداِن ِمــْن َوَلِدِهَ ُأُموِرِهــْم َمــا َيَتَفقَّ
ْم  ِقــَرنَّ ُلْطفــًا َتَعاَهْدَتُ ْيَتُهــْم بـِـه واَل َتْ ٌء َقوَّ ِف َنْفِســَك َشْ
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ــَك  ــِة َل ــْذِل النَِّصيَح ــْم إىَِل َب ــٌة َلُ ــه َداِعَي ــلَّ َفإِنَّ ــه وإِْن َق بِ
ــُم  ــِف ُأُموِرِه ــَد َلطِي ــَدْع َتَفقُّ ــَك واَل َت ــنِّ بِ ــِن الظَّ وُحْس
ــَكااًل َعــَى َجِســيِمَها َفــإِنَّ لِْلَيِســِر ِمــْن ُلْطِفــَك َمْوِضعًا  اتِّ
ــه«)1(. ــَتْغنُوَن َعنْ ــيِم َمْوِقعــًا اَل َيْس ــه ولِْلَجِس ــوَن بِ َينَْتِفُع

تقــع،  أشــكاله  عــى  الطيــور  إن  املثــل  يقــول 
بالــرؤى  واملنســجمن  املتفامهــن  أن  بمعنــى 
ــون  ــا يك ــون، وعندم ــون ويرافق ــكار يتصحاب واألف
احلاكــم مرافقــا ألشــخاص دليــل عــى توافقــه إىل 
حــد كبــر معهــم، وهنــا التقييــم وامليــزة بــأن هــؤالء 
وهنــوا  وإن  حســن  حســنوا  إن  للشــخص  مــرآة 
ــة  ــا يــويص بمرافق ــه الســام هن وهــن، واإلمــام علي
الصاحلــن، وأهــل البيوتــات الصاحلــة وأهــل الغــرة 
والكــرم والســاحة والســخاء، ويؤكــد عــى رعايتهــم 
مــن احلاكــم ألهنــم ينصحــون ويســاندون ويراعــون.    

)1(   هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص433.
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إن اإلمــام عليــه الســام يوجــه بإشــاعة الفضيلــة 
ــاس،  ــن الن ــد أركان اإلصــاح االجتاعــي ب وتوطي
وهــذه النقــاط املهمــة التــي أدىل هبــا اإلمــام عليــه 
ــوالة  ــول ال ــن ح ــاف املصلح ــب التف ــام توج الس

ــاد)1(. ــر الب ــح أم ــا يصل ــم في ــم معه وتعاوهن

املعيار الثالث: التواضع الودود مع القاعدة .

ــة  ــي اآلنف ــادة ه ــوايل املعت ــم أو ال ــات احلاك صف
وأكثــر  بالنفــس  واإلعجــاب  والتســلط  والتكــرب 
األحيــان يــرى نفســه دائــا عــى حــق، ورأيــه أفضــل 
ــه أو االعــراض  اآلراء، والجيــوز مناقشــته أو جمادلت
عليــه، ولكــن اإلمــام عــي عليــه الســام يف هــذا 
ــوايل  ــة لل ــة مهم ــع كصف ــع للتواض ــد وض ــال ق املج

مميــزات وإجيابيــات عديــدة، فقــال:  

)1(  اية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش، املصدر السابق.
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»وْلَيُكــْن آَثــُر ُرُؤوِس ُجنْــِدَك ِعنْــَدَك َمْن َواَســاُهْم 
ــُعُهْم  ــَا َيَس ــِه بِ ــْن ِجَدتِ ــْم ِم ــَل َعَلْيِه ــِه وَأْفَض ِف َمُعوَنتِ
وَيَســُع َمــْن َوَراَءُهــْم ِمــْن ُخُلــوِف َأْهلِيِهــْم َحتَّــى 
َفــإِنَّ  اْلَعــُدوِّ  ِجَهــاِد  ِف  َواِحــدًا  ــًا  َهّ ُهــْم  َهُّ َيُكــوَن 
ــَك وإِنَّ َأْفَضــَل  ــْم َعَلْي ــُف ُقُلوَبُ ــْم َيْعطِ ــَك َعَلْيِه َعْطَف
ــوُر  ــَاِد وُظُه ــْدِل ِف اْلبِ ــتَِقاَمُة اْلَع ــُواَلِة اْس ــْنِ اْل ِة َع ــرَّ ُق
ــْم إاِلَّ بَِســَاَمِة  ُتُ ــُه اَل َتْظَهــُر َمَودَّ ِعيَّــِة وإِنَّ ِة الرَّ َمــَودَّ
ُصُدوِرِهــْم واَل َتِصــحُّ َنِصيَحُتُهــْم إاِلَّ بِِحيَطتِِهــْم َعــَى 
ــتِْبَطاِء  ــْرِك اْس ــْم وَت ــتِْثَقاِل ُدَوِلِ ــِة اْس ــوِر وِقلَّ ُواَلِة األُُم
ــْم وَواِصــْل ِف ُحْســِن  ِتِــْم َفاْفَســْح ِف آَماِلِ اْنِقَطــاِع ُمدَّ
الثَّنَــاِء َعَلْيِهــْم وَتْعِديــِد َمــا َأْبــَى َذُوو اْلَبــَاِء ِمنُْهــْم َفــإِنَّ 
ُض  ــرِّ ــَجاَع وُتَ ــزُّ الشُّ ــْم َتُ ْســِن َأْفَعاِلِ ْكــِر حِلُ ــَرَة الذِّ َكْث

ـاكَِل إِْن َشــاَء اهللَُ«)1(. النَـّ

)1(  رشح هنج الباغة البن ميثم البحراين: ج5 ص152.
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املقصــود مــن اخلطــاب هــم اجلنــد ولكــن الواقــع 
ــاك  ــة وإن كان هن ــدة االجتاعي ــوم القاع ــمل عم يش
خصوصيــة للجنــد، الوصايــا تســهم بشــكل كبــر 
يف ضبــط إيقــاع اجلنــد يف امليــدان، وتعــرب سياســة 
اإلمــام عليــه الســام عــن مضمــون إنســاين كبــر 
مســتند إىل التعمــق يف النفــس البرشيــة، فدراســته 
وطبيعــة  ومشــاكله  وعاداتــه  اجلنــدي  لنفســية 
ــة  ــا التفات ــد ذاهت ــي يف ح ــى ه ــب األع ــه باملرات عاقت
ــوالء  ــل يف ال ــة والتفصي ــة الدق ســابقة لزماهنــا وعالي

واالنضبــاط. وااللتــزام 

ــدي أو  ــودود مــن اجلن إن التواضــع والتقــرب ال
ــزول  ــدر، أو ن ــن ق ــل م ــا والتنزي ــس معيب ــر لي الفق
خللــق  ســحري  دواء  ولكنــه  بســيط  مســتوى  إىل 
ــر  ــن املدي ــرؤوس ب ــس وامل ــن الرئي ــة ب ــواء محيم أج
الســبيل  وهــي  واجلنــود،  القائــد  بــن  واملوظفــن 

لانتــاج واإلنجــاز. 
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املعيار الرابع: النظر إىل ماسبق .

التفاتــة نــادرة أخــرى مــن اإلمــام عــي عليــه 
ــد  ــدأ العــدل عن ــاس إىل مب الســام تتعلــق بنظــرة الن
احلاكــم أو احلــكام وكيــف أن جمــرد ســن قانــون قــد 

ــال: ــن، فق ــرض آخري ــاس وي ــع ن ينف

ْهُتــَك إَِلــى بـِـَاٍد  ــي َقــْد َوجَّ »ُثــمَّ اْعَلــْم َيــا َمالـِـُك َأنِّ
َقــْد َجــَرْت َعَلْيَهــا ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعــْدٍل وَجــْوٍر وَأنَّ 
النَّــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن ُأُمــوِرَك فـِـي ِمْثــِل َمــا ُكنْــَت َتنُْظــُر 
فِيــه ِمــْن ُأُمــوِر اْلــُواَلِة َقْبَلــَك وَيُقوُلــوَن فِيــَك َمــا ُكنْــَت 
الِِحيــَن بَِمــا  َمــا ُيْســَتَدلُّ َعَلــى الصَّ َتُقــوُل فِيِهــْم وإِنَّ
ــْن َأَحــبَّ  ــاِده َفْلَيُك ــِن ِعَب ــى َأْلُس ــْم َعَل ــه َلُه ُيْجــِري اللَّ
َفاْملِــْك  الِــِح  الصَّ اْلَعَمــِل  َذِخيــَرُة  إَِلْيــَك  َخائِــِر  الذَّ
ــحَّ  ــا اَل َيِحــلُّ َلــَك َفــإِنَّ الشُّ َهــَواَك وُشــحَّ بِنَْفِســَك َعمَّ
بِالنَّْفــِس اإِلْنَصــاُف ِمنَْهــا فِيَمــا َأَحبَّــْت َأْو َكِرَهْت«)1(.

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص427.
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التعامــل  طريقــة  يف  يــرى  االمــام  أن  بمعنــى 
بــن احلاكــم اجلديــد وبــن مــن ســبقه مســألة يف 
ــج يف  ــن النتائ ــٌر م ــا كث ــب عليه ــة وترت ــة األمهي غاي
املرحلــة القادمــة، ولــذا فهــو يوجــه بــرضورة أن 
ختتلــف اإلجــراءات باجتــاه إحقــاق احلقــوق ورد 
املظــامل ودفــع الــرضر عــن النــاس ثــم يوجــه احلاكــم 
بضبــط النفــس األمــارة بالســوء فيــا أحبــت وكرهت 

والتتجــه بالقــرارات حســب األهــواء.

املعيار اخلامس: النظرة اإلنسانية 

ــه  ــه بوصف ــام بعظمت ــه الس ــي علي ــام ع إن اإلم
إنســانًا، وبراعتــه بوصفــه  إمامــًا، ورقّيــه بوصفــه 
قائــدًا، وصــف طبيعــة  حاكــًا، وحنكتــه بوصفــه 
عــّدة،  مســتويات  عــى  والتنــوع  بالتعــدد  الرعيــة 
فكيــف يمكــن أن يكــون التعــدد عنــرصًا إجيابيــًا؟ أو  

كيــف يمكــن توظيفــه اجيابيــا؟  
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ــَة  مْحَ الرَّ َقْلَبــَك  »وَأْشــِعْر  الســام:  عليــه  قــال 
َتُكوَنــنَّ  واَل  ِبِــْم  ْطــَف  واللُّ ــْم  َلُ وامْلََحبَّــَة  ِعيَّــِة  لِلرَّ
ــاِن  ــْم ِصنَْف ُ ــْم َفإهِنَّ ــُم َأْكَلُه ــًا َتْغَتنِ ــُبعًا َضاِري ــْم َس َعَلْيِه
ْلــِق  ــا َنظِــٌر َلــَك ِف اخْلَ يــِن وإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك ِف الدِّ إِمَّ
ــُم اْلِعَلــُل وُيْؤَتــى  َلــُل وَتْعــِرُض َلُ َيْفــُرُط ِمنُْهــُم الزَّ
ــْم ِمــْن َعْفــِوَك  َطــإِ َفَأْعطِِه ــْم ِف اْلَعْمــِد واخْلَ َعــَى َأْيِدهيِ
وَصْفِحــَك ِمْثــِل الَّــِذي ُتِــبُّ وَتــْرَض َأْن ُيْعطَِيــَك 
ــِر  ــْم وَواِل األَْم ــَك َفْوَقُه ــه َفإِنَّ ــِوه وَصْفِح ــْن َعْف اهللَّ ِم
ــَتْكَفاَك  ــِد اْس َك وَق ــْن َوالَّ ــْوَق َم ــَك واهللَّ َف ــَك َفْوَق َعَلْي
ــْرِب اهللَّ  َأْمَرُهــْم واْبَتــَاَك ِبِــْم واَل َتنِْصَبــنَّ َنْفَســَك حِلَ
ــه اَل َيــَد َلــَك بِنِْقَمتِــه واَل ِغنَــى بِــَك َعــْن َعْفــِوه  َفإِنَّ

تِــه«)1(. وَرمْحَ

ــع مــن  ــح واضــح ناب ــبع الضــاري( مصطل )الس
صميــم أفعــال الغابــة وجمتمــع احليــوان، وهوإشــارة 

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص428.
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ــم  ــا احلاك ــي يمتلكه ــوة الت ــتوى الق ــة إىل مس واضح
أو الــوايل وكيــف يمكــن أن يســتخدم تلــك القــوة ؟ 
فالــوايل عليــه أن ال حياســب النــاس بقــوة بطــش عــى 
ــيطة  ــل بس ــل وزل ــاء وعل ــن أخط ــم م ــدر منه ــا ص م
بمعنــى أن يتناســب العقــاب مــع مســتوى اخلطــأ 
ــى أن  ــو ع ــح والعف ــا الصف ــح دائ ــرم وأن يمن أو اجل
ــة، مــن أجــل أن تنعــم  يســتمر يف اإلفــراط يف العقوب
البــاد باألمــن واألمــان، مذكــرا بقــدرة اهلل فــوق 
ــرب  ــن احل ــد اعل ــاس فق ــم الن ــن يظل ــع وان م اجلمي
عــى اهلل ومابالــك بمــن حــارب اهلل ورســوله فكيــف 

ــه جــل وعــا. ينجــو مــن عظيــم نقمت

اإلمــام  ماذكــره  املجــال  هــذا  يف  واألوضــح 
ــق  ــم تتعل ــرى للحاك ــا أخ ــن وصاي ــام م ــه الس علي
بطبيعــة تفكــر الــوايل بعــد اختــاذه القــرارات املهمــة 

أو املصريــة فقــال: 
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»واَل َتنَْدَمــنَّ َعــَى َعْفــٍو واَل َتْبَجَحــنَّ بُِعُقوَبــٍة واَل 
َعــنَّ إىَِل َبــاِدَرٍة َوَجــْدَت ِمنَْهــا َمنُْدوَحــًة واَل َتُقوَلــنَّ  ُتْرِ
ــِب  ــاٌل ِف اْلَقْل ــَك إِْدَغ ــإِنَّ َذلِ ــاُع َف ــُر َفُأَط ــٌر آُم إِنِّ ُمَؤمَّ
ٌب ِمــَن اْلِغــَرِ وإَِذا َأْحــَدَث  يــِن وَتَقــرُّ وَمنَْهَكــٌة لِلدِّ
يَلــًة َفاْنُظــْر  ــًة َأْو َمِ َ َلــَك َمــا َأْنــَت فِيــه ِمــْن ُســْلَطانَِك ُأبَّ
ــَك َعــَى َمــا اَل  إىَِل ِعَظــِم ُمْلــِك اهللَّ َفْوَقــَك وُقْدَرتِــه ِمنْ
َتْقــِدُر َعَلْيــه ِمــْن َنْفِســَك َفــإِنَّ َذلـِـَك ُيَطاِمــُن إَِلْيــَك ِمــْن 
طَِاِحــَك وَيُكــفُّ َعنـْـَك ِمــْن َغْربـِـَك وَيِفــيُء إَِلْيــَك بـِـَا 

ــَك«)1(. ــَك ِمــْن َعْقلِ َعــَزَب َعنْ

ــة  ــة يف طبيع ــية ومنهجي ــا نفس ــا وصاي ــع أهن يف الواق
تفكــر الشــخص املســؤول بــأن ال ينــدم عــى قــرار العفو 
والصفــح مهــا كانــت نتائجــه ســلبية أم إجيابيــة، وأن 
اليفــرط وال يتباهــى بقــرار العقوبــة، وان اليــربر أفعالــه 

ــه يمتلــك األمــر وامللــك وعــى اآلخريــن الطاعــة. بأن

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص428.
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ــا  ــه َرَبَطه ــرة أن ــة األخ ــذه الوصي ــم يف ه والعظي
ــه،  ــن كل ــد اإلنســان ومهلكــة الدي بصــدأ القلــب عن
اخلصــوم  مــن  بالتقــرب  إيذانــا  ذلــك  جعــل  ثــم 
للديــن أو هــو إشــارة إىل التقــرب مــن الشــيطان، 
ــج  ــم النتائ ــذرًا بحج ــرصف ومن ــذا الت ــن ه ــذرا م حم
ــن  ــص م ــة التخل ــؤول كيفي ــا للمس ــلبية وموجه الس
هــذا التفكــر مــن خــال تذكــر النفــس بشــكل دائــم 
بقــدرة اهلل وعظيــم ســلطانه عــى املســؤول وعــى 
ــا  ــل وتعدي ــرشود العق ــا ل ــك تقوي ــع، ويف ذل اجلمي

النحرافــه.   

املعيار السادس: مواكبة العلماء واحلكماء .

أكــد اإلمــام عليــه الســام يف عهــده عــى رضورة 
واألدبــاء  واحلكــاء  العلــاء  فئــة  مــع  التواصــل 
للمشــاورة يف شــؤون  الــرأي  وأهــل  واملفكريــن، 
ــا،  ــيا واجتاعي ــًا وسياس ــا اقتصادي ــا ينفعه ــاد وم الب
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ــام: ــه الس ــال علي ق

َكــَاِء ِف  »وَأْكثِــْر ُمَداَرَســَة اْلُعَلــَاِء وُمنَاَقَشــَة احْلُ
َتْثبِيــِت َمــا َصَلــَح َعَلْيــه َأْمــُر بـِـَاِدَك وإَِقاَمــِة َمــا اْســَتَقاَم 

ــاُس َقْبَلــَك«)1(. ــه النَّ بِ

ــم  ــام األم ــا أم ــة وواجهته ــرآة األم ــاء م إن العل
األخــرى فهــم رمــوز ونجــوم وشــموس ســواطع 
تتباهــى هبم وترتقــى بعلمهم وفكرهم إىل مســتويات 
أعــى، وإن هتاونــت يف ذلــك فــا خــر والبركــة فيها، 
إذ ســيكون للجهلــة موقــع الســمو، يقــول أرســطو: 
ــي  ــن احل ــرق ب ــل كالف ــم واجلاه ــن املتعل ــرق ب )الف
وامليــت( ويقــول الفيلســوف ديريــك بــوك )إذا كنــت 
تعتقــد أن التعليــم مكلفــًا، فّجــرب اجلهــل( أما املفكر 
الفرنــي جــان جــاك روســو فيقــول )النــاس الذيــن 
يعرفــون القليــل يتحدثــون كثــرًا، أمــا الذيــن يعرفون 

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص431.
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الكثــر فــا يتحدثــون إال قليــا(، إذ إن التعليــم مــن 
أهــم عنــارص احليــاة يف التطــور والرقــي، وال خــاف 
ــدأ مــن  عــى أن التعليــم مســؤولية جمتمــع بأكملــه تب
ومراجــع  املجتمــع  وجهــاء  إىل  وصــوال  األرسة 
الديــن وطبقــة السياســين فضــا عــن القضــاة وأهــل 

ــون)1(. القان

املعيار الثامن: توزيع الثروة 

اخلــراج أو ثــروة البــاد أو مصــادر عيشــه  فهــو 
ــرا  ــة ومصــدر قوهتــا وتقدي عصــب االقتصــاد للدول
ــن  ــر ع ــذا األم ــب ه ــك مل يغ ــا، ولذل ــا دولي حلجمه

ــه الســام فقــال: فكــر اإلمــام علي

ــَراِج بِــَا ُيْصلِــُح َأْهَلــه َفــإِنَّ ِف  ــْد َأْمــَر اخْلَ »وَتَفقَّ

ــة، 9/5/  ــي، مقال ــب وطن ــاء واج ــاف العل ــي، إنص ــر اخللي )1(  د. ماه
http://   :ــع االلكــروين ــة واإلعــام، املوق ــور للثقاف 2015، مؤسســة الن
www.alnoor.se/article.asp?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf
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واَل  ِســَواُهْم  ملَِــْن  َصَاحــًا  وَصَاِحِهــْم  َصَاِحــه 
ُهــْم ِعَيــاٌل  َصــَاَح ملَِــْن ِســَواُهْم إاِلَّ ِبـِـْم ألَنَّ النَّــاَس ُكلَّ

ــَراِج وَأْهلِــه«)1(. َعــَى اخْلَ

وهــذه االلتفاتــة هــي معيــار قــوي املضمــون 
واملحتــوى بمعنــى أنــه مقيــاس لنجــاح تنميــة البــاد 
باألشــخاص  والرعايــة  العنايــة  إن  إذ  فشــلها،  أو 
املنــوط هبــم  املوظفــن  أو  اخلــراج  العاملــن عــى 
مســؤولية العمــل يف املــال العــام هــي مــن االولويــات 
عنــد احلاكــم؛ ألن صاحهــم يعنــي صــاح الدولــة 
والنــاس والتنميــة ثــم التطــور، وعــدم صاحهــم 
وللنــاس،  للدولــة  واهنيــار  وتراجــع  دمــار  يعنــي 
ــة  ــة توليفي ــك بعاق ــام ذل ــه الس ــام علي ــط اإلم ورب
غايــة يف الدقــة، وقــال )إن النــاس عيــال عــى اخلــراج 
ــل  ــن أه ــًا ب ــًا وثيق ــاك ارتباط ــى أن هن ــه( بمعن وأهل

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص436.
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ــة،  ــال الدول ــة رأس م ــن يف بني ــم العامل ــراج وه اخل
أوجــد  قــد  وبذلــك  الشــعب،  أو  النــاس  وحيــاة 
اإلمــام عليــه الســام هــذا املعيــار ليكــون بدايــة 

مهمــة ألي إصــاح. 

مل يكتــف اإلمــام عليــه الســام هبــذا وإنــا أوجــد 
مصطلــح عمــران األرض عندمــا قــال: 

ِمــْن  َأْبَلــَغ  األَْرِض  ِعــَاَرِة  ِف  َنَظــُرَك  »وْلَيُكــْن 
ــَراِج ألَنَّ َذلِــَك اَل ُيــْدَرُك  َنَظــِرَك ِف اْســتِْجَاِب اخْلَ
ــَراَج بَِغــْرِ ِعــَاَرٍة َأْخــَرَب  إاِلَّ بِاْلِعــَاَرِة وَمــْن َطَلــَب اخْلَ
اْلبـِـَاَد وَأْهَلــَك اْلِعَبــاَد وَلْ َيْســَتِقْم َأْمــُره إاِلَّ َقلِيــًا«)1(.

ــة  ــرة وعميق ــات كث ــه تفصي ــكام في ــذا ال وه
ودقيقــة ولكــن معيــار هــذا احلديــث واضــح وجــي 
لإلمــام  األوىل  اإلشــارة  إن  إذ  واملؤمــن،  للحــاذق 
ــوع  ــر إىل موض ــه النظ ــة توجي ــام يف كيفي ــه الس علي

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص436.
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ــى  ــداًء، بمعن ــا ابت ــا وخراجه ــة وثروهت ــوال الدول أم
أن تكــون هنــاك فلســفة واضحــة لكيفيــة ادارة هــذه 
األمــوال، واهلــدف األســاس مــن واقــع مجعهــا يف 
ــك هــو يطــرح ســؤاال مهــا: هــل  ــال، وبذل ــت امل بي
ــة  ــة مــن خــال كمي إن احلاكــم ينظــر إىل إدارة الدول
ــه  ــا؟ أو إن ــه منه ــم مجع ــذي يت ــراج ال ــوال واخل األم
ينظــر إىل كيفيــة رصف هــذه األمــوال يف عمــران 
األرض وتنميــة البــاد؟ وهــو مــا نصــح بــه احلاكــم 
ــران األرض،  ــو عم ــاس ه ــاره األس ــون معي ــان يك ب
ــواردات  ــادة ال ــة، وزي ــاء الدول ــاس، وبن ــة الن وخدم
منهــا، ثــم حــذر االمــام عليــه الســام مــن أن الــذي 
يطلــب اخلــراج وزيــادة األمــوال مــن دون التفكــر يف 
ــاد. ــك العب ــاد وأهل ــرب الب ــد خ ــارة األرض فق ع

  



51

 )( إىل  مالك  األشرت )(  باالستناد إىل عهد اإلمام علي

املعيار التاسع: االنضباط الوظيفي .

ــة األهــم يف  ــة هــم الفئ املوظفــون يف جهــاز الدول
عمليــة بنــاء الدولــة، ألهنــم األقــرب إىل صنــع القــرار 
ومــن ثــم االهتــام بمســتوى قدراهتــم واخاقهــم 
وامكانياهتــم أمــر رضوري جــدا، فهــم احللقة الوســط 
بــن احلاكــم واملحكومــن، ويتولــون عمليــة نقــل 
ــة  ــور الدول ــة بأم ــرة واملتعلق ــة واملؤث ــرارات املهم الق
واملواطنــن، وهــذا يتطلــب األمانــة والنزاهــة والثقافــة 

ــه الســام: ــه اإلمــام علي ــا قال ــزام، وهــذا م وااللت

ُأُمـوِرَك  َعـَى  َفـَولِّ  ُكتَّابِـَك  َحـاِل  ِف  اْنُظـْر  »ُثـمَّ 
فِيَهـا  ُتْدِخـُل  الَّتِـي  َرَسـائَِلَك  واْخُصـْص  ُهـْم  َخْرَ
ِعِهـْم لُِوُجـوه َصالِِح األَْخَاِق  اَرَك بَِأمْجَ َمَكايِـَدَك وَأْسَ
ـا َعَلْيـَك ِف ِخَاٍف  َئ ِبَ ْن اَل ُتْبطِـُره اْلَكَراَمـُة َفَيْجـَرِ َـّ ِم
إِيـَراِد  َعـْن  اْلَغْفَلـُة  بِـه  َتْقـُرُ  واَل  َمـٍإ  ِة  بَِحـْضَ َلـَك 
َعـَى  ـا  َجَواَباِتَ وإِْصـَداِر  َعَلْيـَك  لِـَك  ُعاِّ ُمَكاَتَبـاِت 
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واَل  ِمنْـَك  وُيْعطِـي  َلـَك  َيْأُخـُذ  فِيـَا  َعنْـَك  ـَواِب  الصَّ
ُيْضِعـُف َعْقـدًا اْعَتَقـَده َلـَك واَل َيْعِجـُز َعْن إِْطـَاِق َما 
َهُل َمْبَلـَغ َقْدِر َنْفِسـه ِف األُُموِر َفإِنَّ  ُعِقـَد َعَلْيـَك واَل َيْ
َأْجَهـَل«)1(.  ه  َغـْرِ بَِقـْدِر  َيُكـوُن  َنْفِسـه  بَِقـْدِر  اِهـَل  اْلَ

منوطــة  احلاكــم  قــرارات  أو  الدولــة  قــرارات 
باملوظفــن األقــرب إىل دائــرة صنــع القــرار الضيقــة، 
وهــؤالء يمتلكــون القــدرة عــى التغيــر والتاعــب، 
ــات  ــن الصف ــاٍل م ــدر ع ــر ق ــن توف ــد م ــك الب ولذل
الفاضلــة مــن األمانــة والكفــاءة والضبــط وااللتــزام، 
واإلمــام عليــه الســام يؤكــد عــى احلاكــم بخيــار 
القــوم وخيــار الصفــات فيهــم لضــان كتــم األرسار 

ــوم. ــاء إىل اخلص ــب واالنت ــر والتاع ــدم التغي وع

ويســتمر اإلمــام عليــه الســام يف توصيــف معيــاره 
يف االنضبــاط الوظيفــي عــى أســس االختيــار الدقيق:  

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص437.
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اُهــْم َعــَى فَِراَســتَِك  »ُثــمَّ اَل َيُكــِن اْختَِيــاُرَك إِيَّ
َجــاَل  الرِّ َفــإِنَّ  ِمنْــَك  الظَّــنِّ  وُحْســِن  واْســتِنَاَمتَِك 
وُحْســِن  بَِتَصنُِّعِهــْم  اْلــُواَلِة  لِِفَراَســاِت  ُضــوَن  َيَتَعرَّ
ــِة  ــَك ِمــَن النَِّصيَحــِة واألََماَن ِخْدَمتِِهــْم وَلْيــَس َوَراَء َذلِ
ــَن َقْبَلــَك  احِلِ ُهــْم بِــَا ُولُّــوا لِلصَّ ٌء وَلكِــِن اْخَتِرْ َشْ
وَأْعَرفِِهــْم  َأَثــرًا  ــِة  اْلَعامَّ ِف  َكاَن  َفاْعِمــْد ألَْحَســنِِهْم 
بِاألََماَنــِة َوْجهــًا َفــإِنَّ َذلِــَك َدلِيــٌل َعــَى َنِصيَحتِــَك 
ــْن  ــٍر ِم ــَرْأِس ُكلِّ َأْم ــْل لِ ــَره واْجَع ــَت َأْم ــْن ُولِّي هلِلَّ وملَِ
ــتَُّت  ــا واَل َيَتَش ــُره َكبُِرَه ــْم اَل َيْقَه ــًا ِمنُْه ــوِرَك َرْأس ُأُم
َعْيــٍب  ِمــْن  ُكتَّابِــَك  ِف  َكاَن  وَمْهــَا  َكثُِرَهــا  َعَلْيــه 

ُأْلِزْمَتــه«)1(. َعنْــه  َفَتَغاَبْيــَت 

وهنــا قــد أوجــد اإلمــام عليه الســام آليــه اختيار 
فيهــا معايــر حمــددة وآليــات مهمــة مــن دون االعتــاد 
ــم  ــة للحاك ــة الذاتي ــخي والفراس ــرأي الش ــى ال ع

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص437.
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ــق،  ــرص األف ــف وق ــن العواط ــر م ــوهبا كث ــي يش الت
وعــادة ماخيتــار احلاكــم عــى آليــة املقربــن واآلخريــن 
ــن  ــن م ــخصية واملتملق ــات الش ــؤدون اخلدم ــن ي مم

ــازات. أجــل املناصــب واالمتي

ــي وضعهــا اإلمــام عــي  ــر الت ومــن وأهــم معاي
ــن: ــار املوظف ــام يف اختي ــه الس علي

ذكر اهلل يف االختيار. . 1

 بأن يكون هناك اختبار موثق.. 2

وان يكــون هنــاك لــه ســرة حســنة يف خدمتــه . 3
الســابقة وتكــون موثقــة وموثوقــة.

له نشاط واضح يف خدمة الناس.. 4

املراقبة يف األداء.. 5
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املعيار العاشر :محاية امللكية الفردية 

أهــم  مــن  البلــدان  يف  والصناعــة  التجــارة 
القطاعــات املســهمة يف تنميــة وتطويــر البــاد وهلذين 
ــة  ــؤون االقتصادي ــٌم يف إدارة الش ــن دوٌر مه القطاع
يف البــاد وقــد أوىص اإلمــام عليــه الســام برعايتهــم 

ــال: ــؤوهنم اذ ق ــام بش واالهت

نَاَعــاِت  الصِّ وَذِوي  ــاِر  بِالتُّجَّ اْســَتْوِص  »ُثــمَّ 
وَأْوِص ِبِــْم َخــْرًا امْلُِقيــِم ِمنُْهــْم وامْلُْضَطــِرِب بَِالِــه 
ـُـْم َمــَوادُّ امْلَنَافِــِع وَأْســَباُب امْلََرافِــِق  ــِق بَِبَدنـِـه َفإهِنَّ فِّ وامْلَُرَ
َك وَبْحــِرَك  َبــرِّ امْلََباِعــِد وامْلََطــاِرِح ِف  ــا ِمــَن  ُبَ وُجاَّ
وَســْهلَِك وَجَبلـِـَك وَحْيــُث اَل َيْلَتئـِـُم النَّــاُس ملََِواِضِعَها 
ــاُف َبائَِقُتــه  ُــْم ِســْلٌم اَل ُتَ ُءوَن َعَلْيَهــا َفإهِنَّ ــَرِ واَل َيْ
تـِـَك  ــْد ُأُموَرُهــْم بَِحْضَ َشــى َغائَِلُتــه وَتَفقَّ وُصْلــٌح اَل ُتْ

وِف َحــَواِش بِــَاِدَك«)1(.

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص438.
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ــق  ــة وح ــة الفردي ــق بامللكي ــار يتعل ــذا املعي إن ه
الســاوية  الكتــب  عليــه  نصــت  الــذي  التملــك 
ومــن ثــّم فــإن اهتــام اإلمــام عليــه الســام لقطاعــي 
التجــارة والصناعــة مل يــات مــن فــراغ وإنــا جــاء 
عــن عمــق يف النصــوص الربانيــة، فامللكيــة الفرديــة 
ــة أن  ــن للدول ــور، وإال ال يمك ــو والتط ــاس النم أس
تقــود مجيــع القطاعــات مركزيــا، ولذلــك فقــد أوىص 
اإلمــام عليــه الســام بــان يكــون احلاكــم مســاند 
لعملهــم وليــس موجهــا، بــان يكــون مصــدر إصاح 
ــات أعاهلــم، وأن يقــوم بتســهيل االجــراءات  لعقب
وإزالــة املعوقــات والتعقيــدات ووضــع مجيــع املنافــع 

ــة . ــوة للدول ــند وق ــم س ــم ألهن ــهل أعاهل ــي تس الت

احلماي��ة  انظم��ة  عش��ر:  احل��ادي  املعي��ار   
عي��ة  جتما ال ا

ــه الســام يف املقطــع اآليت  مــا يصفــه اإلمــام علي
ــق،  ــع األف ــة واس ــة اجتاعي ــام محاي ــه نظ ــو يف واقع ه
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فاحلديــث عــن الفقــراء أمــر يبــدأ وال ينتهــي، ولكــن 
كيــف نصــح االمــام عليــه الســام الــوايل يف التعامــل 

مــع هــذا امللــف:

قــال االمــام عليــه الســام »ُثــمَّ اهللَّ اهللَّ ِف الطََّبَقــِة 
امْلََســاكِِن  ِمــَن  ــْم  َلُ ِحيَلــَة  اَل  الَِّذيــَن  ِمــَن  ــْفَى  السُّ
ــِذه  ــإِنَّ ِف َه ــى َف ْمنَ ــى والزَّ ــِل اْلُبْؤَس ــَن وَأْه وامْلُْحَتاِج
ًا واْحَفــِظ هللَِّ َمــا اْســَتْحَفَظَك  الطََّبَقــِة َقانِعــًا وُمْعــَرّ
ــِك  ــِت َمالِ ــْن َبْي ــْم ِقْســًا ِم ــه فِيِهــْم واْجَعــْل َلُ ــْن َحقِّ ِم
َبَلــٍد  ُكلِّ  ِف  اإِلْســَاِم  َصــَواِف  ِت  َغــاَّ ِمــْن  وِقْســًا 
َفــإِنَّ لأَِلْقــَى ِمنُْهــْم ِمْثــَل الَّــِذي لأَِلْدَنــى وُكلٌّ َقــِد 

ــه«)1(. َحقَّ ِعيَت  اْســُرْ

ــد بشــكل واســع ليشــمل كل  هــذا احلديــث يمت
ــد  ــام يؤك ــه الس ــام علي ــع، إذ إن اإلم ــات املجتم فئ
ــم  ــص هل ــان خيص ــاكن ب ــراء واملس ــة الفق ــى رعاي ع

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص439.
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راتبــًا مــن بيــت املــال وأرباحــًا مــن ثــروة البــاد وأن 
يكــون للبعيــد منهــم مثــل القريــب، بمعنــى أن يكــون 
ــه  ــام علي ــان اإلم ــك ف ــاٍو يف العطــاء، وبذل ــاك تس هن
ــط  ــن فق ــة املوظف ــك رعاي ــرط يف ذل ــام مل يش الس
ــأن يراعــى املنتجــن فقــط، ومل يطالــب  وال طالــب ب
ــا توســع إىل  ــان يرعــي احلاكــم العاملــن فقــط وإن ب
فئــات الشــعب األخــرى، وهــذا أمــر واضــح يوافــق 
مــا جــاء يف انظمــة الرعايــة االجتاعيــة املطبقــة يف 

ــة.  ــدان املتقدم البل

ــم  ــذر احلاك ــام ليح ــه الس ــام علي ــود اإلم ــم يع ث
الســلبية  ونتائجــه  النظــام  هــذا  تطبيقــه  عــدم  مــن 

وامــور أخــرى فقــال:

ُتْعــَذُر  اَل  ــَك  َفإِنَّ َبَطــٌر  َعنُْهــْم  َيْشــَغَلنََّك  »واَل 
َفــَا  امْلُِهــمَّ  اْلَكثِــَر  إِلْحَكاِمــَك  التَّافِــه  بَِتْضيِيِعــَك 
ــْد  ــْم وَتَفقَّ َك َلُ ــْر َخــدَّ ــَك َعنُْهــْم واَل ُتَصعِّ ُتْشــِخْص َهَّ
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َّــْن َتْقَتِحُمــه اْلُعُيــوُن  ُأُمــوَر َمــْن اَل َيِصــُل إَِلْيــَك ِمنُْهــْم ِم
ْغ ألُوَلئِــَك ثَِقَتــَك ِمــْن َأْهــِل  َجــاُل َفَفــرِّ ِقــُره الرِّ وَتْ
َفــْع إَِلْيــَك ُأُموَرُهــْم ُثــمَّ اْعَمــْل  ْشــَيِة والتََّواُضــِع َفْلَرْ اخْلَ
ــْن  ــُؤاَلِء ِم ــإِنَّ َه ــاه َف ــْوَم َتْلَق ــَذاِر إىَِل اهللَّ َي ــْم بِاإِلْع فِيِه
ــْم وُكلٌّ  ِه ــْن َغْرِ ــِة َأْحــَوُج إىَِل اإِلْنَصــاِف ِم ِعيَّ ــْنِ الرَّ َب

ــه إَِلْيــه«)1(. َفَأْعــِذْر إىَِل اهللَّ ِف َتْأِدَيــِة َحقِّ

بــان  احلاكــم  الســام  عليــه  االمــام  يوجــه 
حجــم  كانــت  مهــا  ابــدا  هــؤالء  عــن  الينشــغل 
املســؤوليات، والبــد مــن متابعــة البعيــد عــن العيــون 
ممــن ال تســتطيع ماكنــة االليــات احلكوميــة الوصــول 
اليهــم فعليــه ان يفــرغ مــن وقتــه هلــؤالء الهنــم ســبيله 
لدخولــه اجلنــة واذا ماقــرص يف حقهــم أو يف تاديــة 
الهنــم  جهنــم  لدخولــه  ســببا  يكونــوا  اخلدمــات 
األوىل واالحــوج مــن كل مســؤولياتك االخــرى.  

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص439.
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 ومل يكتــف االمــام عليــه الســام هبــؤالء بل وســع 
دائرهتــم ليشــمل لــذوي احلاجــات اخلاصــة وأن يوفــر 

هلــم وقتــًا لينظــر يف أمورهــم: قــال عليــه الســام: 

ْم  ُغ َلُ اَجــاِت ِمنـْـَك ِقْســًا ُتَفــرِّ »واْجَعــْل لـِـَذِوي احْلَ
ــُع  ــًا َفَتَتَواَض ــًا َعاّم ــْم َمْلِس ــُس َلُ لِ ــْخَصَك وَتْ ــه َش فِي
فِيــه هللَِّ الَّــِذي َخَلَقــَك وُتْقِعــُد َعنُْهــْم ُجنْــَدَك وَأْعَواَنَك 
ــْم  ُمُه ــَك ُمَتَكلِّ َم ــى ُيَكلِّ ــَك َحتَّ طِ ــَك وُشَ ــْن َأْحَراِس ِم
َغــْرَ ُمَتَتْعتِــٍع َفــإِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اهللَّ )صــى اهلل 
ــٌة اَل  َس ُأمَّ عليــه وآلــه( َيُقــوُل ِف َغــْرِ َمْوطِــٍن َلــْن ُتَقــدَّ
ــه ِمــَن اْلَقــِويِّ َغــْرَ ُمَتَتْعتـِـٍع  ِعيــِف فِيَهــا َحقُّ ُيْؤَخــُذ لِلضَّ
يــَق  ــْرَق ِمنُْهــْم واْلِعــيَّ وَنــحِّ َعنُْهــُم الضِّ ُثــمَّ اْحَتِمــِل اخْلُ
تِــه  َيْبُســِط اهللَّ َعَلْيــَك بَِذلِــَك َأْكنَــاَف َرمْحَ واألََنــَف 
وُيوِجــْب َلــَك َثــَواَب َطاَعتِــه وَأْعــِط َمــا َأْعَطْيــَت 

ــَذاٍر«)1(. ــاٍل وإِْع ــْع ِف إمِْجَ ــًا واْمنَ َهنِيئ

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص440-439.
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املعي��ار الثاني عش��ر: القيادة املباش��رة منضبطة 
الزمن .

والقيــادة  اإلدارة  تقويــة  األمــور يف  أهــم  مــن 
ــق  ــة يف تطبي ــم املتابع ــور ث ــارش لألم ــويل املب ــي الت ه
التوجيهــات وهــذا مــا أكــد عليــه اإلمــام وجعلــه 
معيــارا مهــا لنجــاح إدارة احلاكــم، قــال اإلمــام عليــه 

الســام:

ــا  ِتَ »ُثــمَّ ُأُمــوٌر ِمــْن ُأُمــوِرَك اَل ُبــدَّ َلــَك ِمــْن ُمَباَشَ
لِــَك بِــَا َيْعَيــا َعنْــه ُكتَّاُبــَك وِمنَْهــا  ِمنَْهــا إَِجاَبــُة ُعاَّ
ــَا  ــَك بِ ــا َعَلْي ــْوَم ُوُروِدَه ــاِس َي ــاِت النَّ ــَداُر َحاَج إِْص
ــَرُج بِــه ُصــُدوُر َأْعَوانـِـَك وَأْمــِض لِــُكلِّ َيــْوٍم َعَمَلــه  َتْ
ــَك  ــَا َبْينَ ــْوٍم َمــا فِيــه: واْجَعــْل لِنَْفِســَك فِي ــُكلِّ َي َفــإِنَّ لِ
تِْلــَك  وَأْجــَزَل  امْلََواِقيــِت  تِْلــَك  َأْفَضــَل  اهللَّ  وَبــْنَ 
َهــا هللَِّ إَِذا َصَلَحــْت فِيَهــا النِّيَّــُة   األَْقَســاِم وإِْن َكاَنــْت ُكلُّ
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ــُة«)1(. ِعيَّ ــا الرَّ ــلَِمْت ِمنَْه وَس

هــذه  يف  الســام  عليــه  اإلمــام  وضــع  لقــد   
الكلــات القصــرة منظومــة زمنيــة النجــاز األعــال 
وليــس فقــط معيــارا للقيادة املبــارشة واملتابعــة، فقوله 
)يــوم ورودهــا( دليــل عــى عــدم تأخــر الربيــد بــن 
املســؤولن ودوائــر الدولــة ألهنــا تتعلــق بحقــوق 
النــاس وأحواهلــم وأمواهلــم وحياهتــم والتأخــر قــد 
ــض  ــول )وام ــتمر ليق ــم يس ــم، ث ــرضر عليه ــأيت بال ي
ــال  ــص األع ــي أن خيص ــا يعن ــه ( ب ــوم عمل ــكل ي ل
ــى ال ختتلــط األمــور أوالً، ولرسعــة  ــام حت عــى االي

ــا.  ــل ثاني ــدم التأجي ــاز وع االنج

يف واقــع االمــر هنــاك كثــٌر مــن املعايــر اال خرى 
الكنــز  املمكــن اســتخراجها مــن هــذا  التــي مــن 
األديب والباغــي ألمــر املؤمنــن ولكــن أكتفــي هبــذا 

)1(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص440.
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املقــدار، ألنتقــل إىل املحــور الثالــث املتعلــق بــرضورة 
اإلفــادة مــن هــذه املعايــر يف تنضيــج رؤيــة واضحــة 
يف  العراقيــة  الدولــة  يف  االصــاح  منهجيــة  نحــو 

ــة.  ــة القادم املرحل
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احملور الثالث

الرؤية املنهجية ملواجهة التحديات
البــد مــن اســاليب علميــة ممنهجــة وســائرة عــى 
ــات اوال  ــة التحدي ــة ملواجه ــة ورصين ــوات ثابت خط
ــة  ــاح جذري ــة اص ــدء بعملي ــة والب ــم املراهن ــن ث وم
مســنودة ومقومــة من الشــعب بجميــع فئاتــه واطيافه 
ومرجعياتــه وقياداتــه، ومــن يقــف امــام هــذه املســرة 
ــي  ــرار الوطن ــع للق ــر خاض ــه غ ــَتنَتج بان ــد ُيس بالض
ومعرقــل لعمليــة االصــاح املنشــودة والبــد مــن 
ابعــاده عــن دائــرة القــرار واالمجــاع الوطنــي املؤمــل.

لقــد تــم حتديــد ســبب التحديــات يف املحــور 
اثنــي عــرش معيــارا يف املحــور  ثــم حددنــا  األول 
الثــاين نســتمر يف تشــخيص الواقــع ومواجهــة كل 
ــارات  ــد املس ــرض حتدي ــة لغ ــاليب علمي ــدي باس حت

الواجــب اتباعهــا يف عمليــة االصــاح. 



65

 )( إىل  مالك  األشرت )(  باالستناد إىل عهد اإلمام علي

 الخيتلــف اثنــان أن العــراق منــذ االزل يتمتــع 
بالتنــوع االجتاعــي وعاشــت فيــه أقــوام متعــددة 
وأديــان خمتلفــة وهــذه ليســت ميزتــه املنفــرد هبــا وانــا 
ــي  ــوع العرق ــع بالتن ــت تتمت ــدان الزال ــر مــن البل كث
أن  اســتطاعت  ولكنهــا  والقومــي  واالجتاعــي 
تتجــاوز تلــك اجلزيئيــات الصغــرة وتنتقــل إىل بنــاء 

ــرة. ــوة وارسع وت ــر ق ــكل اكث ــاد بش الب

يف مقولــة مهمــة المــر املؤمنن عي بــن أيب طالب 
عليــه الســام »اليعــرف احلــق بالرجــال اعــرف احلــق 
ــادئ  ــس ومب ــاك مقايي ــى ان هن ــه«)1( بمعن تعــرف أهل
مــن الواجــب اتباعهــا لغــرض معرفــة الرجــال الذيــن 
ــاًء  ــس، وبن ــس العك ــادئ ولي ــذه املب ــى ه ــرون ع يس
عــى املفاهيــم الســابقة يمكــن تلخيــص أهــم املبــادئ 

ــة: ــة املقبل ــا يف املرحل ــب اتباعه الواج

)1( بحار األنوار: ج40 ص126.
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أواًل: مبدأ التسامح والعفو ابتداًء:

﴿َوالَ  يقــول اهلل جــل وعــا يف كتابــه العزيــز 
اِدُلــوا َأْهــَل اْلكَِتــاِب إاِلَّ بِالَّتِــي ِهــَي َأْحَســُن﴾)1(  ُتَ
والـ)جــدال( معنــاه فتــل احلبــل وإحكامــه وتســتعمل 
ويف  وماأشــبهُه،  املحكــم  البنــاء  يف  املفــردة  هــذه 
النقــاِش واحلــوار املحتــدم بــن فريقــن افــرادًا أو 
مجاعــاٍت حيــاوُل كُل فريــٍق ثنــَي اآلخــر عــن أفــكارِه 

وآرائــِه ومعتقداتــِه باســتخداِم قــوة املنطــق)2(.

َتُســبُّوْا  ﴿َوالَ  أيضــًا  القديــر  العزيــُز  ويقــول 
ــْرِ  ــْدوًا بَِغ ــبُّوْا اهلل َع ــن ُدوِن اهللِ َفَيُس ــوَن ِم ــَن َيْدُع الَِّذي
ــم  ِ ــمَّ إىَِل َربِّ ــْم ُث ــٍة َعَمَلُه ــُكلِّ ُأمَّ ــا لِ نَّ ــَك َزيَّ ــٍم َكَذلِ ِعْل

)1( سورة العنكبوت/ 46.
)2( الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي، االمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل، 
لبنــان،   – بــروت  العــارش،  اجلــزء  للمطبوعــات،  االعلمــي  مؤسســة 

العنكبــوت،ص74. 2007م،ســورة 
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ــت  ــوْا َيْعَمُلوَن﴾)1(،تناول ــَا َكاُن ــم بِ ــْم َفُينَبُِّئُه ْرِجُعُه مَّ
هــذه اآليــة موضــوع التعامــل مــع اخلصــم وفيهــا 
هنــٌي قــوٌي قاطــٌع عــن ســبِّ آهلــِة الكفــاِر واملرشكــَن 
هــذا  الّن  اإلهليــِة؛  الــذاِت  خــارَج  ماُيعبــُد  وكِل 
ســوف يدعوهــم إىل أن يعمــدوا باجلهــل والعــدوان 
إىل توجيــه الســب إىل ذات اهلل املقدســة ويف ذلــك 

مســاواة املؤمــن بالكافــر بالتعامــل)2(.

أو  التنــازل  أو  املســاواة  يعنــي  ال  التســامح  إن 
التســاهل بــل التســامح هــو قبــل كل يشء اختــاذ موقف 
ــع بحقــوق  ــن يف التمت ــه إقــرار بحــق اآلخري إجيــايب في
ــا،ال  ــا عاملي ــرف هب ــية املع ــه األساس ــان وحريات اإلنس
جيــوز بــأي حــال االحتجــاج بالتســامح لتربير املســاس 
ــم األساســية، والتســامح ممارســة ينبغــي أن  هبــذه القي

)1( سورة األنعام/ 108 .
)2( الشيخ نارص مكارم الشرازي، االمثل، اجلزء الرابع، ص185.
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ــدول)1(. ــات وال ــراد واجلاع ــا األف ــذ هب يأخ

نــاذج مــن الشــخصيات  يف عرصنــا احلــارض 
الفــذة التــي اســتطاعت أن تبنــي أوطاهنــا برسعــة 
كبــرة وارادة مذهلــة أثــارت إعجــاب العــامل أمجــع، 
وكانــت انطاقتهــم األوىل بعــد االضطهاد واحلروب 
والظلــم هــو مبــدأ التســامح، ويف مقدمتهــم حمــرر 
ــارُز  ــيايُس الب ــدويس، الس ــدي اهلن ــا غان ــد املهامت اهلن
الــذي قــاوم االســتبداَد بالعصيــاِن املــدين الشــامل 
املســتند إىل الســلم وعــدم العنــف وأدْت سياســته يف 

ــد)2(. ــتقاِل اهلن ــاف إىل اس ــة املط هناي

ــه  ــكو يف دورت ــام لليونس ــر الع ــامح، املؤمت ــأن التس ــادئ بش ــان مب )1( إع
ــادة  ــرب 1995م، امل ــن الثاين/نوفم ــس، 16 ترشي ــن، باري ــة والعرشي الثامن

االوىل، الفقــرة االوىل والثانيــة.
لغانــدي هــو )موهنــداس كرمشــاند غانــدي(.  )2(  االســم احلقيقــي 
للمزيــد عــن حيــاة غانــدي ينظــر: موهنــداس كرمشــاند )املهامتــا( غانــدي، 
املجلــد  والنــرش،  للدراســات  العربيــة  املؤسســة  السياســة،  موســوعة 
االلكــروين:  املوقــع  ؛   32 – الطبعــة األوىل 1986، ص315  الرابــع، 
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 ذكــر الكاتــب الكبــر عبــاس حممــود العقاد ان 
فلســفة غانــدي تنبــع مــن إيانــه العميــق بالســام 
واملحبــة وجســد ذلــك بمبــادئ صاغهــا يف كلــات 

خالدة:

- اذا قابلــت اإلســاءة باالســاءة فمتــى تنتهــي 
اإلســاءه.

ــذي  ــا أن نحــارب العــدو بالســاح ال - إن علين
خيشــاه هــو، ال بالســاح الــذي نخشــاه نحــن.

ــا  ــات االخــرى كاحرامن ــا احــرام الديان - علين
ــا فالتســامح املجــرد ال يكفــي)1(. لدينن

ثانيا: اختيار احلاشية

كبــر  بشــكل  تســهم  التــي  األمــور  أهــم  إن 

http://www.marefa.org/index.php/%D

)1( عبــاس حممــود العقــاد، روح عظيــم املهامتــا غانــدي، رشكــة فــن 
1999م. مــرص،  الطباعــة، 



70

معايري بناء الدولة

يف نجــاح الدولــة واجــراءات احلكــم هــو حســن 
اختيــار االشــخاص للمناصــب، وقــد ســبق وان 
ــام  ــس()1( لام ــو اخلام ــا )وه ــارا خاص ــجلنا معي س
ــب النفــي يف شــخصية  ــق باجلان ــه الســام يتعل علي
الــوايل وشــخصية مــن خيتــاره، أن يكــون متواضعــا، 
وأن اليتســامح يف احلــق وأن اليكــون طاعــا عندمــا 
قــال »ُثــمَّ اْخــَرْ لِْلُحْكــِم َبــْنَ النَّــاِس َأْفَضــَل َرِعيَّتِــَك 
ُكــه  ُتَحِّ بِــه األُُمــوُر واَل  َتِضيــُق  ـْن اَل  َـّ ِم َنْفِســَك  ِف 
ــَرُ ِمــَن اْلَفــْيِء  ــِة واَل َيْ لَّ ُصــوُم واَل َيَتــَاَدى ِف الزَّ اخْلُ
ُف َنْفُســه َعــَى َطَمــٍع«)2(. ــقِّ إَِذا َعَرَفــه واَل ُتــْرِ إىَِل احْلَ

يف موضــع آخــر مــن هنــج الباغــة قــال أمــر 
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام:

ــه اَل َينَْبِغــي َأْن َيُكــوَن اْلــَواِل  »وَقــْد َعلِْمُتــْم َأنَّ

)1( انظر ص42.
)2(  هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص434.
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ــِة  ــَكاِم وإَِماَم ــِم واألَْح ــاِء وامْلََغانِ َم ــُروِج والدِّ ــَى اْلُف َع
واَل  هَنَْمُتــه  ــْم  َأْمَواِلِ ِف  َفَتُكــوَن  اْلَبِخيــُل  امْلُْســلِِمَن 
َفَيْقَطَعُهــْم  ــاِف  اْلَ واَل  بَِجْهلِــه  ُهــْم  َفُيِضلَّ اِهــُل  اْلَ
ــْوٍم  َوِل َفَيتَِّخــَذ َقْومــًا ُدوَن َق ــدُّ ــُف لِل ائِ ــه واَل احْلَ بَِجَفائِ
ــا  ُقــوِق وَيِقــَف ِبَ ْكــِم َفَيْذَهــَب بِاحْلُ واَل امْلُْرَتــِي ِف احْلُ
ــَة«)1(. ــَك األُمَّ ــنَِّة َفُيْهلِ ــُل لِلسُّ ــِع واَل امْلَُعطِّ ُدوَن امْلََقاطِ

ــراق  ــم فالع ــاء، نع ــث االنبي ــك ياوري ــا اروع  م
ــاكا  ــس م ــات لي ــذه املواصف ــا هب ــوم رج ــاج الي حيت
ليــس  رحيــم  ولكــن  نبيــا  ليــس  منصــف  ولكــن 
ــس  ــب لي ــذا طل ــس وه ــز النف ــن عزي ــا ولك معصوم
والزهــاد  بالعلــاء  يفيــض  فالعــراق  ابــدا  خياليــا 
والكفــاءات ولكنهــم عزلــوا وغيبــوا ســهوا أو عمدا.

)1( هنج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص189.
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ثالث��ا: املرون��ة يف التعام��ل السياس��ي وع��دم 
االنغ��اق:

االنظمــة السياســية احلديثــة تعتمــد عــى كفــاءة 
ــم  ــة الهن ــة اخلارجي ــون حقيب ــن يتول ــخاص الذي االش
واجهــة البــاد أمام العــامل، فضا عن إســهامهم الكبر 
يف دفــع االخطــار وكســب احللفــاء واالصدقــاء، وهــذا 
ــة  ــة ورسع ــاءة واحلذاق ــة والكف ــب املرون ــر يتطل األم
ــذا  ــرش وه ــاوية للب ــرة املتس ــن النظ ــا ع ــة، فض البدهي
مــا أكــد عليــه أمــر املؤمنــن عليــه الســامة يف مقولتــه 
الشــهرة »واَل َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنِــُم 
ــا َنظـِـٌر  يــِن وإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك ِف الدِّ ـُـْم ِصنَْفــاِن إِمَّ َأْكَلُهــْم َفإهِنَّ
ْلــِق« وبذلــك فقــد أرســى اإلمــام عليــه  َلــَك ِف اخْلَ
ــة  ــا يف سياس ــا عام ــون منهج ــدأ ليك ــذا املب ــام ه الس

ــم. احلاك

ــربان )مل  ــل ج ــربان خلي ــاء ج ــم األدب ــال حكي ق
جيــيء يســوع مــن وراء الشــفق األزرق ليجعــل األمل 
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رمــزًا للحيــاة، بــل جــاء ليجعــل احليــاة رمــزًا للحــق 
ــة(. واحلري

لاوليــاء  واملنطلقــات  املفاهيــم  هــذه  مــن 
واحلكــاء عــى حــد ســواء، يمكننــا اختيــار أنموذجــًا 
الناضــج  بفكــره  اســتطاع  ناجــح  لســيايس  مهــا 
وتشــخيصه الدقيــق ان يصنــع الســام والتصالــح 
ومــن ثــم التحديــث والتنميــة والتطور وهــو الدكتور 

مهاتــر حممــد رئيــس وزراء ماليزيــا األســبق)1(.

ــام 1925 ودرس  ــون االول ع ــد يف كان ــد: ول ــر حمم ــور مهات )1(  الدكت
الطــب بســنغافورة واصبــح طبيبــا ثــم ولــج عــامل السياســة منــذ عــام 1964 
عندمــا اصبــح عضــوا يف جملــس النــواب، ودرس الشــؤون الدوليــة بجامعة 
هارفــارد بالواليــات املتحــدة االمريكيــة عــام 1967، وفصــل مــن احلــزب 
بعــد ان ألــف كتــاب )معضلــة املايــو( عــام 1970م، وهــو الكتــاب الــذي 
أثــار ضجة،انتقــد فيــه شــعب املايــو واهتمــه بالكســل ودعــا فيــه الشــعب 
لثــورة صناعيــة تنقــل ماليزيــا مــن إطــار الــدول الزراعيــة املتخلفــة إىل دولــة 
ذات هنضــة اقتصاديــة عاليــة، وبعدهــا عــاد للعمــل احلكومــي عــام 1972 
وتــدرج مــن وزيــر تعليــم وصناعــة ثــم نائــب لرئيــس الــوزراء ثــم اصبــح 
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كان اســلوب مهاتــر حممــد ومرونتــه يف التعامــل 
الشــخصيات  معاملــة  مثــل  واالداري  الســيايس 
السياســية الداخلــة ضمــن ائتافــه أو املعارضــة مميــزًا 
جــدا، ولعــل رده لانتقــادات التــي وجهــت اليــه يف 
مراحــل خمتلفــة مــن حكمــه تؤكــد بعــد النظــر والثقــة 

بالنفــس والقــدرة عــى إدارة اخلــاف.

ثالث��ا: االس��تثمار واخلصخص��ة أس��اس إص��اح 
االقتصاد  

ــر  ــراق يم ــن والع ــرن العرشي ــات الق ــذ ثانيني من
بمــآيس بــل كــوارث اقتصاديــة، مــن عــدم التخطيــط 
ــف  ــريب إىل توق ــود احل ــروب واملجه ــاد احل إىل اقتص
عمليــة انشــاء البنــى التحتيــة إىل حصــار التســعينيات 

رئيســا للــوزراء عــام 1981 وبــدأ مســرة اصــاح شــاملة للدولــة. للمزيــد 
ــث  ــد ودوره يف حتدي ــر حمم ــي، مهات ــي اخللي ــد ع ــار حمم ــر جب ــر: ماه انظ
ماليزيــا 1969-1991، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة اآلداب، 

جامعــة بغــداد، قســم التاريــخ، بغــداد، 2014م.
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ثــم دمــار البــاد مــع االحتــال يف 2003م.

إىل  االشــراكي  االقتصــاد  مــن  االنتقــال  إن 
االجــراءات  مــن  كثــرًا  يتطلــب  احلــر  االقتصــاد 
القوانــن  صياغــة  إعــادة  مقدمتهــا  ويف  املهمــة 
االقتصاديــة بشــكل يتائــم مــع الواقــع اجلديــد، 
ــاه  ــذا االجت ــس ه ــرت عك ــور ج ــان األم ــم ف ــن ث وم

كثــرة. بمشــاكل  مماتســبب 

ــة  القطــاع اخلــاص أهــم حمــور مــن حمــاور التنمي
ــي  ــه كمحــرك ابتدائ ــاد علي ــاد إذ جيــب االعت يف الب
لنمــو االقتصــاد، وبطريقــة علميــة ومســاندة مــن 
ــة، لضــان  ــدول املتقدم ــي دول العــامل، الســيا ال باق
نمــو اقتصــادي مفيــد ومرتبــط مــع كارتــات دوليــة 

ــاح.  ــة للنج ضامن

قــادر  وغــر  متهــاوي  العراقــي  االقتصــاد 
عــى االســتجابة للتحديــات وقــد أصابــه الركــود 
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الرؤيــة.   وضــوح  وعــدم  واالهنيــار  والتباطــؤ 

ــد أن  ــاح الب ــبيل اإلص ــك ويف س ــل ذل ــن أج م
تســتمر احلكومــة يف تقليــص دورهــا يف جمــال االنتــاج 
اتبــاع  االقتصــادي واالعــال االخــرى، ورضورة 
ــا األوىل  ــود صياغاهت ــي يتع ــرة الت ــة اإلوز الطائ نظري
ــن  ــرن العرشي ــات الق ــن ثاثيني ــاين  م إىل النصف الث
بوصفهــا  اكاماتــزو  اليابــاين  االقتصــادي  صاغهــا 

أنموذجــًا تارخييــًا ملراحــل النمو االقتصادي.

يتحــدث اكاماتــزو يف أنموذجــه النظــري عى 
ثــاث منحنيــات رئيســة حتــدد املرحلــة التــي يمــر هبــا 

البلــد اآلخــذ بالنمــو:

الــواردات  تركيبــة  حتــدد  االســتراد:  منحنــى 
نوعيــة مرحلــة النمــو والتنميــة التــي يمــر هبــا اقتصــاد 

ــي . ــد املعن البل
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ــى  ــذا املنحن ــح ه ــث يوض ــاج: حي ــى االنت منحن
مســتوى تطــور القــوى اإلنتاجيــة وتركيبــة املنتجــات 

يف اقتصــاد البلــد املعنــي.

املنحنــى  هــذا  يوضــح  الصــادرات:  منحنــى 
نوعيــة ومــدى ديناميكيــة ســلة الصــادرات بحســب 
ارتقــاء نــوع املنتجــات التــي يتــم تصديرهــا للخارج: 
ــة،  ــة التقني ــال/ كثيف ــة رأس امل ــة / كثيف ــة العال كثيف
كثيفــة املهــارة  وتعــد هــذه املنحنيــات الثاثــة بمثابــة 
اإلحداثيــات التــي حتــدد موقــع كل بلــد جــاء متأخــرًا 
يف مضــار النمــو والتقــدم يف إطــار نمــوذج اإلوز 

ــافة)1(. ــاع واملس ــث االرتف ــن حي ــر م الطائ

)1(  حممــود عبــد الفضيــل، العــرب والتجربــة اآلســيوية، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، بــروت 2012م،ص14.
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رابعا: التشريع أساس االصاح .

ــة تقليــص الضوابــط، وال جمــال  البــد مــن عملي
دورا  تــؤدي  )الضوابــط(  االنظمــة  أن  يف  للشــك 
اساســيا يف إدارة املجتمــع، فأيــة دولــة بــا انظمــة 
وقوانــن هــي دولــة تغــرق يف فــوىض، ومــن دون 
النظــام ســيكون هنــاك ضيــاع للجهــود واألمــوال 
ولــن يكــون هنــاك تطــور، إال إنــه مــن غــر املرغــوب 

ــة.  ــراط يف االنظم ــاك إف ــون هن ــو أن يك ــه ه في

تكمــن احلكمــة بالتاكيــد يف القــدرة عــى التمييــز 
ــاندة يف  ــرة واملس ــن املثم ــة والقوان ــن االنظم ــا ب في
التــي تعــد غــر  اهــداف املجتمــع وتلــك  حتقيــق 
مثمــرة، وهــي تكمــن يف اختــاذ القــرارات الصائبــة يف 
التبــادالت التجاريــة، لــذا لــن تكــون احلكومــة غــر 
مســؤولة وســتلبي احتياجــات املجتمــع االوســع، 
فضــا عــن متطلبــات النمــو الرسيــع واالقتصــاد 
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ــن.  ــس واملت املناف

  ُســِئَل الدكتــور مهاتــر عــن الفســاد االداري 
واملــايل يف ماليزيــا وكيــف جــرت معاجلتــه واخلطوات 

التــي اختــذت للتخلــص منــه فأجــاب:       

وأن  جيــدة،  إدارة  لديــك  يكــون  أن  )جيــب   
أن  يمكــن  الفســاد  متنــع  وحتــى  الفســاد،  تواجــه 
تضــع بعــض القوانــن الصارمــة.. ولكــن األهــم 
ــون واضحــًا  ــام إداري يك ــر نظ ــك هــو تطوي مــن ذل
جــدًا، إذا عملــت برسعــة وضمــن ســقف زمنــي 
فرصــة  هنــاك  يكــون  فلــن  إجــراء،  لــكل  حمــدد 
للفســاد، ولكــن إذا ســمحت للموظفــن بتأخــر 
اإلجــراءات حتــى  فإهنــم ســيؤخرون  املعامــات 
ــو  ــت ه ــال، إن الوق ــة امل ــب املعامل ــم صاح ــع هل يدف
أخــرت  فــإذا  للعمــل واالقتصــاد،  بالنســبة  املــال 
النــاس  التكاليــف ويتــرضر  املعامــات فســرتفع 
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واالقتصاد،ولذلــك حُيــّدد املطلــوب مــن املوظــف 
بوضــوح تــام، فــإذا مل يفعــل، فسيســتنتج أنــه فاســد، 
ومــن ثــّم سيحاســب ويتخــذ اإلجــراء الــازم بحقه، 
بمجــّرد  الفســاد،  مــن  التخلــص  الصعــب  مــن 
وجــود قانــون، ال بــد مــن آليــات تعمــل لترسيــع 
العمــل ومنــع الفســاد، لدينــا يف ماليزيــا مؤسســة 
ضــد الفســاد Anti Corruption Agency، ولكــن 
أهــم يشء هــو اإلجــراءات Procedures، ولذلــك 
 Manual of ــراءات ــل اإلج ــة دلي ــا يف احلكوم لدين
Procedures، كل عمــل لــه إجراءاتــه وخطواتــه 

املحــددة()1(.

خامسا: االهتمام بالتنمية البشرية

علــم  عــى  يــدل  مصطلــح  البرشيــة  التنميــة 
حديــث التــداول منــذ بدايــة العقــد التســعيني للقــرن 

)1(  ماهر جبار حممد عي اخلليي، املصدر السابق، ص256.
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العرشيــن حســب بعــض املصــادر ولكــن واقــع احلال 
ان هــذا العلــم قــد وجد مــع القــرآن الكريــم ووالدته 
احلقيقيــة مــن الرشيعــة املحمديــة حتــى باتــت أسســه 
ومناهجــه وغاياتــه واضحــة ملموســة عــى ارض 
الواقــع، بســبب اهلــدف املشــرك واالســاس للقــرآن 
الكريــم وملــن اوجــد علــم التنميــة البرشيــة وهــو 
اإلنســان غايــة رســالة الســاء تشــخيصا وحتديــدا)1(.

وقـد  املجتمـع  بنـاء  يف  االسـاس  حجـر  التعليـم 
كان لـدى العـراق احـد افضـل االنظمـة التعليميـة يف 
تراجـع  ولكنـه  املـايض،  القـرن  سـبعينيات  يف  العـامل 
يف التسـعينيات نتيجـة احلصـار ويعـاين اليـوم النظـام 
اجـل  مـن  انـه  غـر  عميقـة،  مشـاكل  مـن  التعليمـي 
الرحلـة التـي جيب ان يمي عليهـا جيلنا الثاين، جيب 
ان تسـن معايـر جديـدة وان تتحقـق نتائـج جديـدة. 

دراسـة   – الكريـم  القـرآن  يف  البرشيـة  التنميـة  الكـايل،  فائـق  طـال    )1(
موضوعية، مركز كرباء للدراسـات والبحوث، كرباء  1435هـ، ص29. 
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الَّـِذي  ـَك  َربِّ بِاْسـِم  ﴿اْقـَرْأ  القرانيـة  اآليـة  مـع   
عـى  نزلـت  الكريـم  القـرآن  آيـات  أول  َخَلـَق﴾)1( 
والـه وسـلم،وكلمة  عليـه  اهلل  الرسـول حممـد صـى 
)اقـرأ( اي )تعّلـم( هـي رس نجـاح كثـٍر مـن جتـارب 
النهضـة يف العـامل ومنهـا ماليزيـا،اذ أصبحـت شـعارًا 
لبـدء عملية اإلصاح بمعنـى ان الرؤية تقول بان اهلل 
سـبحانه وتعـاىل بـدأ املـرشوع االصاحـي للمجتمع 
اجلاهـي من خـال التعلم والتفكـر والتعقل وترمجها 
وحورهـا إىل مفاهيـم وأفكار ناضجـة تتعلق بالتعليم 
واملعرفـة وحوهلا إىل سياسـة تعليميـة عامة ذات أبعاد 

واسـس ثابتـة وواضحـة)2(.

)1( سورة العلق، آية 1.
اخللفيــات  ف  قــراءة  املاليــزي  النهــوض  صالــح،  حممــد  حمســن    )2(
ومعــال التطــور االقتصــادي، مركــز االمــارات للدراســات والبحــوث 

.38 ص  2008م،  ظبــي،  أبــو  االســراتيجية، 
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اخلامتة والتوصيات 
البــد مــن توفــر االرضية املناســبة واملنــاخ املائم 
عندمــا يكــون القــرار النهائــي واحلقيقــي باعــادة بنــاء 
ــن  ــة م ــال جمموع ــن خ ــم اال م ــذا اليت ــة  وه الدول

املتطلبــات االساســية:

وقبــل . 1 األساســية  اخلطــوة  الســيايس:  القــرار   
ــتقرار  ــق اس ــى خل ــل ع ــو العم ــر ه أي يشء اخ
عــن  حديثنــا  كل  وإال  العــراق  يف  سياســيا 
االصــاح هبــاءا منثــورا، البــد مــن قــرارات 
جريئــة وشــجاعة تتخــذ مــن رؤســاء الكتــل 
واملتحكمــة  القــادرة  املتنفــذة  والشــخصيات 
اجــراء  عــى  العــراق  يف  الســيايس  بالقــرار 
ومنهاجهــا  وافكارهــا  ثوابتهــا  يف  تعديــات 

.2003 عــام  بعــد  تاســس  الــذي 

ــر أمــر . 2 ــت السياســية ومعاي ــن الثواب ــق ب  التواف
تتوافــق  ان  بمعنــى  الســام:  عليــه  املؤمنــن 
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الثوابــت السياســية مــع مــع شــعارات الديــن 
الدينيــة،  واالحــزاب  الكتــل  مــن  املرفوعــة 
ــات هــذا التوافــق هــو الســر عــى تلــك  واولوي
املعايــر وجعلهــا ثوابــت سياســية حقيقيــة ال 
شــعارات براقــة الطعــم وال لــون وال رائحــة 
وال نتائــج، ومنهــا تكويــن رؤيــة فكريــة ناضجــة 
ــن  ــوم نح ــية، والي ــة السياس ــا العملي ــي عليه تنبن
بحاجــة إىل مراجعــة وفحــص واعــادة النظــر يف 
ــة  ــة وحماول بعــض هــذه الثوابــت واالراء والرؤي
وســطى  ومســتويات  مشــركة  قواســم  اجيــاد 
ــع بثبــات وقــوة ويتمســكون  يقــف عليهــا اجلمي
ــس  ــا اس ــي عليه ــة تنبن ــة قوي ــون ارضي ــا لتك هب

جديــدة واضحــة ورصينــة للمرحلــة املقبلــة

أولويــات . 3 مــن  الصحيحــة:  القوانــن  تريــع 
االصــاح ايضــا هــو ترشيــع قوانــن املؤسســات 
ــة منهــا املحكمــة الدســتورية  الدســتورية الكامل
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العليــا واملحكمــة العســكرية العليــا، واعطــاء 
العــام  اإلدعــاء  ملنظومــة  واســعة  صاحيــات 
البلــد  وســمعة  العــام  املــال  عــن  الدفــاع  يف 
ومكانتــه،  أراضيــه  عــى  واحلفــاظ  اخلارجيــة 
ــة  ــات انتخــاب ديمقراطي ــد آلي فضــا عــن حتدي
ــرى  ــم األخ ــى واملحاك ــاء األع ــس القض يف جمل
ليكــون التغيــر منهاجــا مؤسســيا وليــس ارجتاليــا 

وعاطفيــا ومصلحيــا.         

ــة . 4 ضبــط قانــون االحــزاب واالنتخابــات: البداي
ــدة واالصــاح  ــج جي ــؤدي إىل نتائ الصحيحــة ت
واالنتخابــات  االحــزاب  قانــوين  مــع  يبــدأ 
ــيايس،  ــاء الس ــح للبن ــاه الصحي ــا باالجت وضبطه
بحيــث يكــون قانــون االحــزاب موحــدًا ووطنيــًا 
أو  متييــز  دون  مــن  العراقيــن  لــكل  وشــامًا 
هتميــش أو اقصــاء وان يكــون عراقيــا وطنيــا 
ــة  ــزاٌب ديني ــاك اح ــون هن ــى ان التك ــا بمعن بحت
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أو عرقيــة أو قوميــة وانــا هنــاك احــزاٌب عراقيــة 
شــاملة لــكل العــراق يكــون عندهــا فــروع يف 
ــاف  ــن كل االطي ــا م ــن هل ــات وممثل كل املحافظ
نظامهــا  يف  موجــودة  الديمقراطيــة  وتكــون 
الداخــي وتكــون براجمهــا موحــدة ومتفــق عليهــا 
ــًا  ــًا أو مذهبي ــي وليــس مناطقي عــى اســاس وطن
أو قوميــًا، ولذلــك البــد مــن تعديــل القانــون 
الــذي اقــره الربملــان منــذ مــدة قصــرة الــذي هــو 
عبــارة عــن ثــوب مفصــل تفصيــًا ليكــون عــى 

مقيــاس االحــزاب احلاكمــة. 

واالمــر ينطبــق مــع قانــون االنتخابــات اذ البــد 
مــن تعديلــه بــا يائــم النظــام الديمقراطــي احلقيقــي 
عــى  املتعــددة  الدوائــر  نظــام  اعتــاد  مــن خــال 
اســاس ان كل دائــرة مقعــد يتنافــس عليــه عــدد مــن 
املرشــحن يفــوز بــه مــن حيصــل عــى اعــى االصوات 
ــل  ــاك تدخ ــون هن ــن دون ان يك ــرة م ــك الدائ يف تل
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مــن اي جهــة كانــت وال مــن االحــزاب الكبــرة وال 
مــن رؤســاء الكتــل وغرهــا وننتهــي مــن ظاهــرة 
صعــود مرشــح فشــل يف االنتخابــات ومل حيصــل اال 
عــى اصــوات قليلــة ثــم نجــده عضــوا يف الربملــان أو 
ــس  ــة برشــيح مــن رئي يف منصــب مرمــوق يف الدول
وهــي  التعويضيــة  املقاعــد  اســاس  وعــى  الكتلــة 
ــوات  ــة واص ــة بالديمقراطي ــب واضح ــة تاع طريق

ــن. الناخب

حســن اختيــار االشــخاص: البــد مــن اجيــاد . 5
ــية  ــخصيات السياس ــار الش ــة يف اختي ــات ثابت آلي
الدولــة  املســؤوليات يف مفاصــل  تتــوىل  التــي 
مجيعهــا الســيا املراكــز احلساســة التــي تعــد مــن 
أهــم االجــراءات االصاحيــة، وتكــون هــذه 
االســاس  بالدرجــة  ومهنيــة  علميــة  االليــات 
وبعيــدة عــن مبــدأ االســتحقاق االنتخــايب وهــو 

الوجــه الثــاين للمحاصصــة. 
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التميــز واالبــداع . 6 ان  محايــة االبــداع والفكــر: 
مــن  اجليــدة  العمــل واملخرجــات  والرقــي يف 
ــرة،  ــة كب ــدة معرفي ــب قاع ــة تتطل ــة النوعي ناحي
وتشــخيص جوانــب القــوة والضعــف يف كل 
عنــرص مــن عنــارص األداء، والعمــل عــى تعـــزيز 
عوامــل القوة بــكل االجراءات املمكنــة ومعاجلة 
جذريــة ملواطــن الضعــف وتصحيحهــا، واليتــم 
تقويمــي  نظــام  تطبيــق  مــن خــال  اال  ذلــك 
يســمى  بــا  الدولــة  مؤسســات  لــكل  شــامل 
نظــام اجلــودة الشــاملة املطبــق اليــوم يف كل العــامل 
ويتطــور بشــكل رسيــع ويتحــدث بشــكل ارسع 
العامليــة  االنظمــة  مــن مواكبــة  ولذلــك البــد 
تقييميــة  كمنظومــة  واعتــاده  االطــار  هــذا  يف 
الســلبيات  اكتشــاف  عــى  تســاعد  وتقويميــة 
ــارسع وقــت  واالخطــاء والعلــل وتصحيحهــا ب
ــة  ــة ومعنوي ــائر مادي ــا خس ــب عليه ــل ان ترت قب
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ــدم. ــر التق ــاء وتؤخ ــدم البن ــرة هت كب

اعتــاد املبــادئ والقيــم االقتصاديــة العامليــة :  . 7
الثوابــت االقتصاديــة يف عــامل االقتصــاد العاملــي 
كثــرة ومؤثــرة وناجحــة واذا مــا كان القــرار 
اروقــة  يف  موجــود  االقتصــادي  باالصــاح 
ــس  ــاديء واس ــم ومب ــن قي ــد م ــين فاب السياس
هــذه  وأهــم  االصــاح  هــذا  منظومــة  لبنــاء 

املبــادئ:

احرام الوقت.. 1
تنويع مصادر الدخل القومي.. 2
نظام مرصيف فعال.. 3
الركيز عى البنى التحتية.. 4
مبدأ تكافؤ الفرص.. 5
االعتاد عى الذات.. 6

كل  يف  مطبقــة  ايضــا  اقتصاديــة  قيــم  وهنــاك 
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منهــا: الناجحــة  واملؤسســات  الــرشكات 

ــة/ ــودة العالي ــد الدوام/اجل ــزام بمواعي  ))االلت
التفرقــة  للبضائــع/  التســليم  بمواعيــد  االلتــزام 
احلديثــة/ التقنيــة  والعام/اســتعال  اخلــاص  بــن 
ســمعة  عــى  واحلــرص  العمــل  يف  االخــاص 
ــا  ــذول فكل ــد املب ــدر اجله ــى ق ــة/املرتب ع املؤسس
زاد اجلهــد زاد املرتب/الســعي إىل تطويــر الــذات 
الشــديد  املعييش/االنضبــاط  املســتوى  وحتســن 
وااللتــزام بالتعليات/احلــرص عــى اختيــار املديرين 

ليكونــوا قــدوة ملوظفيهــم... وغرهــا كثــر((.
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املصادر
القران الكريم

العــام ( 1 املؤمتــر  التســامح،  بشــأن  مبــادئ  إعــان 
ــن  ــن، باريــس، 16 ترشي ــة والعرشي ــه الثامن لليونســكو يف دورت
ــة. ــرة االوىل والثاني ــادة االوىل، الفق ــرب 1995م، امل الثاين/نوفم

ايــة اهلل الشــيخ باقــر رشيــف القــريش،رشح العهــد ( 2
ــى  ــر ع ــك األش ــه مال ــام لوالي ــه الس ــي علي ــام ع ــدويل لإلم ال
http://arabic.balaghah. االلكــروين  املوقــع  مــرص، 

./net/content

زيــن العابديــن قربــاين، ميثــاق إدارة الدولــة، تعريــب: ( 3
قاســم البيضــاين، منشــورات املحبــن- مطبعــة كوثــر، ط1، 

1433هـــ- 2012م.
ــر ( 4 ــل يف تفس ــرازي، االمث ــكارم الش ــارص م ــيخ ن الش

املنــزل، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات، اجلــزء  كتــاب اهلل 
العــارش، بــروت – لبنــان، 2007م  

واحلاكــم ( 5 والرعيــة  الراعــي  كاظــم،  حمســن  صبــاح 
ــه الســام ملالــك األشــر،  واملحكــوم يف عهــد االمــام عي-علي
مقالــة، مركــز النــور، 2010/08/08 املوقــع االلكــروين: 
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See more at: http://alnoor.se/article.asp?id=86355#st�

.  hash.NJtG42DX.dpuf

القــران ( 6 يف  البرشيــة  التنميــة  الكــايل،  فائــق  طــال 
للدراســات  كربــاء  مركــز  موضوعيــة،  دراســة   – الكريــم 

1435هـــ.  كربــاء   والبحــوث، 
ــدي، ( 7 ــا غان ــم املهامت ــاد، روح عظي ــود العق ــاس حمم عب

ــرص، 1999م. ــة، م ــن الطباع ــة ف رشك
الصالـح/ ( 8 صبحـي  حتقيـق:  الباغـة/  هنـج  الكتـاب: 

1387-1967م. األوىل  الطبعـة  ت:40/ 
الكتــاب: رشح هنــج الباغــة/ املؤلــف: ابــن ميثــم ( 9

مركــز  1362ش/  األوىل  الطبعــة   /679 ت:  البحــراين/ 
النــرش: قــم- إيــران.

وطنــي، ( 10 واجــب  العلــاء  انصــاف  اخلليــي،  ماهــر 
واالعــام،  للثقافــة  النــور  مؤسســة   ،2015  /9/5 مقالــة، 
http://www.alnoor.se/article.as� االلكــروين:    املوقــع 

p?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf

ماهــر جبــار حممــد عــي اخلليــي، مهاتــر حممــد ودوره ( 11
يف حتديــث ماليزيــا 1969-1991، اطروحــة دكتــوراه غــر 
منشــورة، كليــة اآلداب، جامعــة بغــداد، قســم التاريــخ، بغــداد، 
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2014م.
حمســن حممــد صالــح، النهــوض املاليــزي قــراءة يف ( 12

االمــارات  مركــز  االقتصــادي،  التطــور  ومعــامل  اخللفيــات 
للدراســات والبحــوث االســراتيجية، أبــو ظبــي، 2008م.

ــيوية، ( 13 ــة االس ــرب والتجرب ــل، الع ــد الفضي ــود عب حمم
ــروت 2012م. ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

موهنــداس كرمشــاند )املهامتــا( غانــدي، موســوعة ( 14
املجلــد  والنــرش،  للدراســات  العربيــة  املؤسســة  السياســة، 
املوقــع  ؛   32 – الطبعــة األوىل 1986، صــص315  الرابــع، 
http://www.marefa.org/index.php/%D االلكــروين: 
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