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َ
حلمــدُ  ،والصــاة عــى خاتــم
ُسـ
ـبحان َم ـ ْن تعــاىل جــده و تَقدَّ َســت أســاؤه ،و َلــه ا َ

أنبيائــه وعــى آلــه الطاهريــن.
أ ّمابعد.

يعــاين املجتمــع الــدويل مــن خطــورة تفــي ظاهــرة الفســاد وامتدادهــا عىل مســتوى

العــامل ،ولــذا عمــد إىل اختــاذ عــدد مــن اإلجــراءآت واتبــع أســاليب خمتلفــة ملواجهــة هــذه
الظاهــرة واحلــد مــن تفشــيها ،ومــع ضخامــة اجلهــد الــدويل ومــا يمتلكــه مــن أدوات

فإنــه عجــز عــن حتقيــق ماحققــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف معاجلتــه ملوضــوع الفســاد

الســيام الفســاد اإلداري.

َّ
إن حكومــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى الرغــم مــن قــر عمرهــا إالّ ّأنــا

اســتطاعت ومنــذ قيامهــا أن جتتــث الفســاد الــذي تفشــى يف مفاصــل الدولــة يف عهــد مــن
ســبقه ،فكانــت بحــق ُأنموذجـ ًا ُيتــذى ،وقــد بنــى منهجــه (عليــه الســام) يف مكافحــة
الفســاد ،عــى إقامــة عالقــة متميــزة مــع والتــه مــن خــال حســن االختيــار حيــث جتــى

يف حكومتــه (عليــه الســام) مبــدأ وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب باهبــى
صــوره ،ومل تتوقــف عالقتــه بوالتــه وعاملــه عنــد اختيارهــم وإنــا تتطــور لتنتقــل إىل طــور

متابعــة املــرؤوس وهــو يــؤدي عملــه الــذي كٌلــف بــه للتأكــد مــن تنفيــذه املهــام املوكلــة

إليــه عــى الوجــه املطلــوب فيــا يعــرف بالرقابــة.

اوىل اهلل تعــاىل الرقابــة اهتاممــا كبــرا لــذا وردت مفــردة الرقابــة يف مواضــع خمتلفــة
ـم ا َّلـ ِـذي َخ َل َق ُكــم ِّمــن
مــن القــرآن الكريــم كــا يف قولــه تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـاس ا َّت ُقــو ْا َر َّب ُكـ ُ
ـس و ِ
احــدَ ٍة َو َخ َلـ َـق ِمن َْهــا ز َْو َج َهــا َو َبـ َّ
ـث ِمن ُْهـ َـا ِر َجــاالً كَثِــر ًا َونِ َســاء َوا َّت ُقــو ْا اللَّ ا َّلـ ِـذي
َّن ْفـ ٍ َ
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ـم َر ِقيبـ ًا.
ون بِـ ِـه َواألَ ْر َحــا َم إِ َّن اللَّ ك َ
ت ََســاء ُل َ
َان َع َل ْي ُكـ ْ

ومــن هنــا حظيــت الرقابــة باهتــام اإلمــام عــي (عليــه الســام) ألمهيتهــا البالغــة

وأثرهــا الفعــال يف مكافحــة الفســاد الســيام اإلداري منــه مــن جهــة ،ومــن جهــة اخــرى
إدامــة العالقــة بينــه وبــن مرؤوســيه ،فــإذا كان اختيــاره لوالتــه يمثــل الوقايــة مــن الوقوع

يف الفســاد ،فإنــه يف الرقابــة عــاج ملــن يصــاب هبــذا املــرض اخلطــر0

ومــن هنــا فــإن أمهيــة البحــث تكمــن يف تقديمــه عرضــا لطبيعــة العالقــة بــن اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وبــن معيتــه يف إدارة الدولــة وأثــر هــذه العالقــة يف القضــاء عــى
مظاهــر الفســاد التــي اســترشت يف مفاصــل الدولــة اإلســامية يف عهــد مــن ســبقه،
ومعاجلــة ماقــد يظهــر منهــا يف حكومتــه.

ِ
ولذالــك فـ َّ
س نجــاح اإلمــام عــي (عليــه الســام)
ـإن هــدف البحــث ينصــب عــى ِّ

لوقايــة حكومتــه مــن الفســاد اإلداري وحتصــن والتــه مــن هــذا الــداء اخلطــر.

وقــد اعتمــد الباحــث عــى إجــراء مســح ملــا بــن يديــه مــن املصــادر يتعلــق بجهــود

اإلمــام (عليــه الســام) يف مكافحــة الفســاد اإلداري مــن خــال بنــاء عالقــة ســليمة مــع

والتــه وعاملــه بوصــف املوظــف احلكومــي هــو مــادة الفســاد اإلداري.ولتحقيــق اهلــدف
فقــد ُقســم البحــث اىل:

املقدمــة :وفيهــا التعريــف بالبحــث وامهيتــه ،واهلــدف منــه ،واملنهــج الــذي اتبعــه

الباحــث إلنجــاز هــذا البحــث.

مدخــل :وفيــه تطــرق الباحــث إىل تعريــف الفســاد ،وموقــف القــرآن الكريــم

والســنة النبويــة منــه.

املبحــث األول :اختيــار (املوظفــن) الــوالة والعــال ،وفيــه بيــان جلهــد اإلمــام عــي

اجلزء الثاني :احملور اإلداري واالقتصادي
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(عليــه الســام) يف الوقايــة مــن الفســاد مــن خــال وضــع الشــخص املناســب يف املــكان
املناســب.

املبحــث الثــاين :الرقابــة وفيــه تتبــن وظيفــة اإلمــام عيل(عليــه الســام) يف متابعــة

والتــه للتأكــد مــن تنفيذهــم املهــام املوكلــة إليهــم عــى الوجــه املطلــوب.
اخلامتة :وفيها عرض ملا توصل إليه البحث

ومن اهلل التوفيق
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مدخل
تعــد ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر القديمــة ،ويرجــع قدمهــا إىل قــدم املجتمعــات

اإلنســانية ،وقــد ارتبــط وجودهــا بوجــود األنظمــة السياســية التــي حكمــت تلــك
املجتمعــات ،و ظاهــرة الفســاد ال تقتــر عــى شــعب دون آخــر ،كــا أهنــا ختتلــف

حســب بيئــة املجتمــع و طبيعــة النظــام الســيايس الســائد .ومــع إن األســباب الرئيســة

لظهــور الفســاد تــكاد تكــون متشــاهبة يف معظــم املجتمعــات إال أن هنــاك اختالف ـ ًا يف
تفســر ظاهــرة الفســاد مــن جمتمــع إىل آخــر مـ َـر َّده إىل اختــاف الثقافــات وتبايــن القيــم

ممــا يــؤدي إىل االختــاف يف حتديــد مفهــوم الفســاد.

تعريف الفساد

الفســاد لغـ ًة :قــال اجلوهــري يف الصحــاحَ »:ف َســدَ الــيء َي ْف ُســدُ فســاد ًا ،فهــو فاســدٌ ،

وقــو ٌم َف ْســدى .وكذلــك َف ُســدَ الــيء بالضــم ،فهــو َفســيدٌ  .وال يقــال :ا ْن َف َســدَ  .وأ ْف َســدْ ُت ُه
واالستِ ْفســا ُد :خــاف االســتصالح .وا َمل ْف َســدَ ةُ :خــاف املصلحة»(.)1
أنــا.
ْ
وقــال صاحــب لســان العــرب« :الفســا ُد نقيــض الصــاح َف َســدَ َي ْف ُســدُ و َي ْف ِســدُ
و َف ُســدَ َفســاد ًا و ُف ُســود ًا فهــو فاســدٌ و َف ِســيدٌ فيهــا وال يقــال ا ْن َف َســد و َأ ْف َســدْ تُه َأنــا...
ــاره»(.)2
و َف َّســدَ الــي َء إِذا َأ َب َ

ِ
ِ
ـح ...وا َمل ْف َســد ُة ِضــدُّ
وقــال الزبيــديَ « :ف َســدَ َي ْف ُســد َويفســدُ  .و َف ُســدَ  ...ضــدُّ َص َلـ َ
ا َمل ْص َل َحـ ِـة وقالــوا :هــذا األَ ْمـ ُـر َم ْف َســد ٌة لِ َكــذا َأي فيــه َفســا ٌد» (.)3

ومعنــى فســاد يف معجــم اللغــة العربيــة املعــارصةَ :فســدَ يفســد ِ
ويفســد ،فســاد ًا
ُ
َ

وفســود ًا فهــو فاســدٌ وفســيد ...فســد الرجــل :جانــب الصــواب «(.)4

ويف اللغــة االنكليزيــة مفــردة ( )corruptionيف قامــوس( ويبســر) تعنــي احلــث
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عــى العمــل اخلاطــئ بواســطة الرشــوة أو الوســائل غــر القانونيــة األخــرى ( .)5ويف

قامــوس املــورد فــإن معنــى ( )corruptionهــو يرشــو ،يفســد ،حيــرف ،مرتــي ،فاســد،
عفــن ،و حمــرف ،وتعنــي فســاد أخالقــي(.)6

الفســاد اصطالحــا :قــال الراغــب« :الفســاد خــروج الــيء عــن االعتــدال قليــا

كان اخلــروج عليــه أو كثــرا ،ويســتعمل يف النفــس والبــدن واألشــياء اخلارجــة عــن
االســتقامة»( .)7وقــال املنــاوي« :الفســاد :هــو انتقــاض صــورة الــيء»( .)8واإلفســاد
مأخــوذ مــن الفســاد« :وهــو كل مايغــر عــن اســتقامة احلــال»( ،)9وإىل املعنــى نفســه

يذهــب الطــريس فيقــول :الفســاد ،وهــو كل مــا تغــر عــن اســتقامة احلــال والصــاح

نقيــض الفســاد»( .)10ويــرى صاحــب الفــروق اللغويــة أن الفســاد :هــو التغيــر عــن
املقــدار الــذي تدعــو إليــه احلكمــة والشــاهد أنــه نقيــض الصــاح وهــو االســتقامة عــى

مــا تدعــو إليــه احلكمــة ...وإذا قلنــا ان فــان فاســد اقتــى ذلــك أنــه فاجــر»(.)11

الصــاح ،وقــد يقــال يف
عــا كان عليــه مــن َّ
تغــر َّ
قــال ابــن اجلــوزي« :الفســادُّ :

الــيء مــع قيــام ذاتــه ،ويقــال فيــه مــع انتقاضهــا ،ويقــال فيــه إذا بطــل وزال ،و ُيذكــر
الفســاد يف الدِّ يــن كــا يذكــر يف الـ َّـذات ،فتــار ًة يكــون ِ
بالعصيــان ،وتــارة بالكفــر ،و ُيقــال
يف األقــوال إذا كانــت غــر منتظمــة ،ويف األفعــال إذا مل يعتــدَّ هبــا»(.)12

يتبــن ممــا ورد يف تعريــف الفســاد أنــه يعنــي اخلــروج عــن اإلسســتقامة ،كــا أنــه جــاء

يف مقابــل الصــاح ،وبــا أن لــأ شــياء مهامهتــا املرســومة هلــا فــإن خروجهــا عــن مهامهتــا

تلــك هــو خلــل أو نقــص ناتــج عــن خــروج الــيء نفســه عن وضعــه املتعــارف عليــه(.)13
وردت يف القــرآن الكريــم
القــرآن الكريــم يــذم الفســاد :وخلطــورة الفســاد فقــد
ْ

مخســون آيــة يف مناســبات خمتلفــة تنــدد بالفســاد وتلــوم املفســدين ،وتبــن خطورة الفســاد
وإِ َذا
وعاقبتــه الوخيمــة .كــا بــن اهلل تعــاىل فيهــا عــدم حمبتــه للفســاد والفاســدين فقــالَ :
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ِ
ـك َْ
َتـ َـو َّل َسـ َعى ِف األَ ْر ِ
الـ ْـر َ
ض لِ ُي ْف ِســدَ فِيِ َهــا َو ُ ْيلِـ َ
ـب ال َف َســا َد،)14(
ث َوالن َّْسـ َـل َواللُّ الَ ُيـ ُّ
ـاك اللَُّ الــدَّ ار ْال ِخــر َة و َل تَنــس ن َِصيبـ َ ِ
وا ْب َتـ ِغ فِيـ َـا آ َتـ َ
ـن الدُّ ْن َيــا َو َأ ْح ِســن
ـك مـ َ
َ
َ
َ َ
وقــال تعــاىلَ :
َ
ض إِ َّن اللََّ َل ُيِب ا ُْل ْف ِسـ ِـدين .)15(و َقا َل ِ
ك َو َل َت ْب ِغ ا ْل َف َســا َد ِف ْالَ ْر ِ
ـن اللَُّ إِ َل ْي َ
ت
َ
ُّ
َ
ك ََم َأ ْح َسـ َ
ا ْليهــود يــدُ اللِّ م ْغ ُلو َلـ ٌة ُغ َّلـ ْ ِ
ـم َو ُل ِعنُــو ْا بِــا َقا ُلــو ْا َبـ ْـل َيــدَ ا ُه َم ْب ُســو َطت ِ
َان ُي ِنفـ ُـق َك ْيـ َ
ـف
ـت َأ ْيدهيِـ ْ
َ
َُ ُ َ
َ
ــاء َو َل َي ِزيــدَ َّن كَثِــر ًا ِّمن ُْهــم َّمــا ُأ ِ
ــك ِمــن َّر ِّب َ
نــز َل إِ َل ْي َ
ــم
ــك ُط ْغ َيانــ ًا َو ُك ْفــر ًا َو َأ ْل َق ْينَــا َب ْين َُه ُ
َي َش ُ
ا ْل َعــدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضــاء إِ َل َيـ ْـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ُك َّلـ َـا َأ ْو َقــدُ و ْا َنــار ًا ِّل ْل َحـ ْـر ِ
ب َأ ْط َف َأ َهــا اللُّ َو َي ْس ـ َع ْو َن ِف
ِ ِ
ِ
األَ ْر ِ
ين .)16(كــا اخربنــا اهلل تعــاىل عــن تدمــر املفســدين
ـب ا ُْل ْفســد َ
ض َف َســاد ًا َواللُّ الَ ُيـ ُّ
ـاد * إِرم َذ ِ
ـك بِعـ ٍ
وأعواهنــم للعظــة واالعتبــار فقــالَ »:
أ َل ْ َتـ َـر َك ْيـ َ
ات ا ْل ِعـ َـا ِد
ـف َف َعـ َـل َر ُّبـ َ َ
ََ
ي َلـ ْـق ِم ْث ُلهــا ِف ا ْلبِـ َـا ِد * و َثمــود ا َّل ِذيــن جابــوا الصخْ ــر بِا ْلــو ِ
* ا َّلتِــي َل ْ ُ ْ
اد * َوفِ ْر َعـ ْـو َن ِذي
َ
َّ َ َ
َ َ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َر ُّبـ َ
ـك َسـ ْـو َط
ـن َط َغـ ْـوا ِف ا ْلبِـ َـاد * َف َأ ْك َثـ ُـروا ف َيهــا ا ْل َف َســا َد * َف َصـ َّ
ْالَ ْو َتــاد * ا َّلذيـ َ
ـب َع َل ْي ِهـ ْ
ـك َلبِا ْلِرصـ ِ
َعـ َـذ ٍ
اب * إِ َّن َر َّبـ َ
ـاد.)17(
ْ َ

السنة النبوية تذم الفساد:

شــغل موضــوع الفســاد حيــزا كبــر ًا مــن الســنة النبويــة ،ذلــك أن أنبيــاء اهلل تعــاىل

بعــد أن دعــوا النــاس إىل التوحيــد اخلالــص قامــوا بإصــاح مــا أفســده النــاس يف شــؤون
احليــاة ،فــكان لنبينــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) أثــر ًا فاعــ ً
ا يف تصحيــح مســرة البرشيــة

وعــاج مااســترشى فيهــا مــن الفســاد مــن خــال غــرس القيــم االخالقيــة والســلوكية

بــن أفــراد املجتمــع ،ولذلــك فقــد تنــاول يف أحاديثــه الرشيفــة كل مايمــت إىل الفســاد
بصلــة ،فحــذر املســتغلني للــال العــام بالباطــل ووعدهــم النــار فقــال« :إِ َّن ِر َج ً
ــال
ـر حـ ٍّـقَ ،ف َلهــم النَّــار يــوم ِ
ـون ِف مـ ِ
َيت َ
الق َيا َمـ ِـة»( ،)18قــال ابــن حجــر« :قولــه
ـال اللَِّ بِ َغـ ْ ِ َ
ُ َ ْ َ
ُ ُ
َخ َّو ُضـ َ َ
يتخوضــون -باملعجمتــن -يف مــال اهلل بغــر حــق ،أي :يترصفــون يف مــال املســلمني
«و َل َِيـ ُّـل َ ِل َحـ ٍـد
بالباطــل»( ،)19كــا حــرم أخــذ مــال الغــر مــن دون رضاهــم فقــالَ :
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ِم ـ ْن مـ ِ
ـت بِـ ِـه َن ْف ُس ـ ُه»( )20وحــرم الغــش باعتبــاره صــورة مــن صــور
ـال َأ ِخيـ ِـه إِ َّل َمــا َطا َبـ ْ
َ
الفســاد فقــال« :ا ُْلسـ ِـلم َأ ُخــو ا ُْلسـ ِـل ِم َل َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يـ ُّـل ُلِسـ ِـل ٍم بـ ِ
ـب إِ َّل
ـاع م ـ ْن َأخيــه َب ْي ًعــا فيــه َع ْيـ ٌ
َ َ
ْ
ْ ُ
ْ
َب َّينَ ـ ُه َل ـ ُه»(.)21

وعندمــا يكــون الفســاد بــكل أشــكاله وصــوره رضر وإرضار يصيــب األفــراد

واملجتمعــات فقــد حــرم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) الــرر واالرضار فقــال« :ال

رضر وال رضار»(.)22

يشــر الباحثــون يف ظاهــرة الفســاد إىل أن هنــاك تصنيفــات عــدة للظاهــرة ،وكــاإن

للفســاد مســتويات وأنــواع وأقســام ،فــإن للفســاد مظاهــر وأوجــه ،ولذلــك يتخــذ
الفســاد أشــكاالً خمتلفــة ومتعــددة ،ولعــل مــن أبرزهــا:

الفساد اإلداري:

ّ
إن اإلهتــام بموضــوع الفســاد اإلداري وتعــدد الدراســات التــي تناولتــه تعريفــ ًا

وحتليـاً ،ورشحـ ًا ألهــم دوافعــه وأســبابه واآلثــار املرتتبــة عــى درجــة وجــوده .أ ّدى إىل

تعــدد التعريفــات التــي ســيقت لوصفــه ،فقــد ُعـ ّـرف الفســاد اإلداري بأنــه« -:اســاءة
اســتعامل الســلطة العامــة او الوظيفــة العامــة للكســب اخلــاص»( ،)23ويف تعريــف آخــر

بانــه« :إســاءة اســتعامل األدوار أو املــوارد العامــة للفائــدة اخلاصــة»( ،)24وذهــب بعضهــم
إىل تعريفــه بأنــه« :اســتخدام النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح أو منافــع خاصة ويشــمل مجيع

أنــواع رشــاوى املســؤولني املحليــن أو الوطنيــن أو السياســيني»( .)25وعرفــه البنــك

الــدويل يف تقريــر التنميــة الصــادر عــام  1997بأنــه »:ســوء اســتغالل الســلطة العامــة مــن
أجــل احلصــول عــى مكاســب شــخصية»( .)26كــا وضعــت املنظــات الدوليــة الفســاد يف
دائــرة اهتاممهــا فعرفتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بأنــه »:إســاءة اســتعامل الســلطة املوكلــة

لتحقيــق مكاســب خاصــة «( ،)27وهنــاك مــن ربــط بــن القيــم والقواعــد األخالقيــة وبــن
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الفســاد فعــرف الفســاد بأنــه« :اخلــروج عــن القواعــد األخالقيــة الصحيحــة وغيــاب أو

تغييــب الضوابــط التــي جيــب أن حتكــم الســلوك،وخمالفة الــروط املوضوعــة للعمــل
وبالتــايل ممارســة كل مــا يتعــارض مــع هــذه وتلــك»(.)28

ويف العــراق فالفســاد اإلداري« :هــو االنحــراف بالســلطة املمنوحــة عــا قصــد مــن

إعطائهــا لتحقيــق مكاســب غــر مرشوعــة»(.)29

و ُيالحــظ أن تلــك التعريفــات اختــرت الفســاد اإلداري عــى إســاءة اســتعامل

(الوظيفــة العامــة ) ممــا يعنــي أن الــذي يشــغل الوظيفــة هــو من يتحمل مســؤولية الفســاد
يف وظيفتــه ،وكــا تعــددت اآلراء يف تعريــف الفســاد ،فقــد تعــددت تعريفــات املوظــف،

وبقــدر تعلــق األمــر يف موضــوع الفســاد فــإن «مــروع (قانــون مكافحــة الفســاد) ا ُملعــد
مــن قبــل رئاســة هيئــة النزاهــة املوقــرة قــد جــاء منســجام مــع أحــكام اإلتفاقيــة الدوليــة

مــن خــال حتديــده ملفهــوم املوظــف العــام ،إذ عرفــت الفقــرة (أوال) مــن املــادة األوىل
مــن املــروع املوظــف العــام بأنــه :كل شــخص عهــد إليــه وظيفــة دائمــة أو مؤقتــة يف
دوائــر الدولــة والقطــاع العــام»(.)30

وبالرجــوع إىل القــرآن الكريــم نجــد أن اهلل تعــاىل قــد أشــار يف القــرآن الكريــم إىل

الفســاد اإلداري الناتــج عــن إســاءة اســتعامل الوظيفــة العامــة كــا يف قولــه تعــاىلَ  :ف َه ْل
ـم َأن ُت ْف ِســدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ـم .)31(ويــرى القرطبــي أن
ض َو ُت َق ِّط ُعــوا َأ ْر َح َام ُكـ ْ
َع َسـ ْيت ُْم إِن ت ََو َّل ْي ُتـ ْ

ـم )« :هــو مــن الواليــة .قــال أبــو العاليــة :املعنــى فهــل عســيتم إن توليتــم
لفــظ (ت ََو َّل ْي ُتـ ْ
فج ِعلتــم حكامــا أن تفســدوا يف األرض بأخــذ الرشــا .وقــال الكلبــي :أي فهــل
احلكــم ُ
عســيتم إن توليتــم أمــر األمــة أن تفســدوا يف األرض بالظلــم»(.)32

ويعــد الفســاد اإلداري مــن الظواهــر التــي تشــكل حتديــا كبــرا للدولــة واملجتمــع
ولذلــك فــإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) أراد مــن األُمــة اإلســامية ممثلــة بالدولــة أن
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تكــون حصينــة وأداة إصــاح حازمــة إلرشــاد املفســدين وردعهــم امتثــاالً لقــول اهلل
ـن ا ْل َفسـ ِ
ِ ٍ
ِ
َان ِمــن ا ْل ُقــر ِ ِ
ـاد ِف األَ ْر ِ
ض
ـم ُأ ْو ُلــو ْا َبق َّيــة َين َْهـ ْـو َن َعـ ِ َ
ون مــن َق ْبل ُكـ ْ
تعاىلَ :ف َلـ ْـوالَ ك َ َ ُ

ا ِّمَّــن َأنجينَــا ِمنْهــم وا َّتبــع ا َّل ِذيــن َظ َلمــو ْا مــا ُأت ِْر ُفــو ْا فِيـ ِـه وكَا ُنــو ْا ُ ْ ِ
ِ
ـن.)33(
م ِرمـ َ
َ
ُ ْ َ َ َ
َ ُ َ
إِالَّ َقلي ـ ً ْ َ ْ
واســتجابة لدعــوة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)ُ « :طوبــى لِ ْل ُغرب ِ
يــلَ :و َم ِ
ــاءِ ،ق َ
ــن
ََ
َ
ا ْل ُغ َر َبــا ُء؟ َقـ َ
ـالَ :قـ ْـو ٌم ُي ْص ِل ُحـ َ
ـن ُي ْف ِســدُ النَّــاس»(.)34
ـون ِحـ َ
وخلصــت بعــض الدراســات إىل َّ
أن الفســاد« :ظاهــرة ســلبية تتفشــى داخــل

األجهــزة اإلداريــة هلــا أشــكال عديــدة تتحــدد تلــك األشــكال نتيجــة للثقافــة الســائدة

يف املجتمــع واملنظمــة والنظــام القيمــي وتقــرن بمظاهــر متنوعــة كالرشــوة وعالقــات
القرابــة والوســاطة والصداقــة تنشــأ بفعــل مســببات خمتلفــة هدفهــا األســاس وغايتهــا
الرئيســة إحــداث انحــراف يف املســار الصحيــح للجهــاز اإلداري لتحقيــق أهــداف غــر

مرشوعــة فرديــة أو مجاعيــة»

()35

«ولعــل مــن أكــر مظاهــر الفســاد اإلداري الشــائعة حاليــ ًا يف بعــض املؤسســات

العراقيــة هــي ،عندمــا يكــون املســؤول األول مشــغوالً لدرجــة أن يــرك أمــر وزارتــه
أو جهــازه اإلداري يف تــرف أحــد موظفيــه وكــم مــن موظــف أصبــح يف األمهيــة قبــل

رئيســه .وهنــا يبــدأ الفســاد اإلداري يف غيــاب املراقبــة واملتابعــة حتــى إن العديــد مــن
القضايــا املهمــة التــي حتتــاج إىل أن حيــاط املســؤول األول هبــا علـ ًا حتجــب عنــه وال يعلــم

عنهــا إال بعــد وقــوع كارثــة أو نتيجــة مســاءلة للمســؤول مــن أعــى منــه»(.)36

يتضــح ممــا ســبق أن الفســاد االداري ناجــم عــن اســتغالل املوظــف العــام ملوقــع

عملــه وصالحيــات وظيفتــه للحصــول عــى مكاســب غــر مرشوعــة يتعــذر حتقيقهــا

بالطــرق املرشوعــة ،خروجــا عــى النظــام والقانــون أو اســتغالال لغياهبــا .وبذلــك
فاملوظــف العــام هــو حمــور الفســاد اإلداري ،فــإن َصلــح صلحــت اإلدارة وإن فســد

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

20

فســدت اإلدارة ،وهــذا مــا كان خيشــاه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حيــث قــال:
ــن(*)»( ،)37كــا ّ
ــاف َع َ
حــذر (صــى اهلل عليــه وآلــه )
«وإِن ََّــا َأ َخ ُ
ــى ُأ َّمتِــي ْالَ ِئ َّمــ َة ا ُْل ِض ِّل َ
َ
مــن أمــراء الســفاهة الذيــن ال هيتــدون هبديــه فقــال» :أمــراء يكونــون بعــدي ال هيتــدون

هبديــي وال يســتنون بســنتي ،فمــن صدَّ قهــم بكذهبــم وأعاهنــم عــى ظلمهــم فأولئــك
ليســوا منــي ولســت منهــم وال يــردون عــى حــويض ،ومــن مل يصدقهــم بكذهبــم ومل

ُيعنهــم عــى ظلمهــم فهــم منــي وأنــا منهــم وســردون عــى حــويض» .كــا إن اإلمــام عــي

ـح
بــن أيب طالــب (عليــه الســام) أ ّكــدَ عــى التشــخيص نفســه فقــالَ « :ف َل ْي َسـ ْ
ـت ت َْص ُلـ ُ
ِ
ــوالَ ِة»( ،)38ولذلــك عمــل (عليــه الســام) يف منهجــه ملحاربــة
َا َّلرع َّيــ ُة إِالَّ بِ َصــا َِح َا ْل ُ
الفســاد بوضــع جــل اهتاممــه عــى املوظــف (الــوايل) ،ومــن بــن أهــم الركائــز األساســية

لسياســته يف هــذا امليــدان مــا يــي-:

أوالً  -اختيار (املوظفني) الوالة والعامل.
ثاني ًا  -تنمية القيم األخالقية والدينية لدى (املوظفني ) الوالة والعامل.
ً
ثالث  -املراقبة واملحاسبة (للموظفني ) الوالة والعامل.
وعــى هــذه الركائــز ُبنيــت عالقــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) بوالتــه ،فكانــت

عالقــة إنســانية تقــوم عــى وفــق النظريــة اإلســامية ،وكان (عليــه الســام) يــرى َّ
أن
الــوالة يســتحقون اإلهتــام والرعايــة ،عــى الرغــم مــن أن عالقتــه معهــم انــازت باحلــزم

والقــوة إالّ أهنــا مل تكــن ســلطوية.
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املبحث األول
اختيار (املوظفني) الوالة والعمال:
تعريف االختيار

أوالً  -يف اللغــة :يف «خــار الــيء :انتقــاه واصطفــاه ...واخليــار االســم مــن

االختيــار وهــو طلــب خــر األمريــن إ ّمــا امضــاء البيــع أو فســخه .ويف احلديــث الب ّيعــان

باخليــار.)39(»...

التخــر ...اختــاره مــن القــوم :اصطفــاه مــن
واالختيــار« :االصطفــاء وكذلــك
ّ

بينهــم .اســتخار اســتخارة :طلــب اخلــرة ...اخليــار بالكــر ...االســم مــن االختيــار.
ومنــه خيــار البيــع وغــره عنــد الفقهــاء»(.)40

ثاني ـ ًا  -اصطالح ـ ًا :االختيــار اصطالح ـ ًا« :هــو تفضيــل الــيء عــى غــره ،وهــو

اإلتيــان بالتــرف عــى الوجــه الــذي يريــد ،أو ترجيــح تــرف عــى غــره»(.)41

ممــا تقــدم فــإن عمليــة االختيــار تتضمــن املفاضلــة بــن األفــراد إلجيــاد التوافــق بــن

متطلبــات وواجبــات الوظيفــة و بــن مؤهــات و خصائــص الشــخص املتقــدم لشــغل

الوظيفــة مــن أجــل وضــع الشــخص املناســب يف املــكان املناســب .ومل يكــن مثــل هــذا
األمــر ليغيــب عــن مالحظــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) فقــد وضعــه نصــب عينيــه يف
مواجهتــه للفســاد ،فــكان (عليــه الســام) خيتــار والتــه عــى وفــق مناســبة الــوايل للوالية،

إذ لــكل واليــة مــن واليــات الدولــة اإلســامية طبيعتهــا التــي ختتلــف عــن غريهــا مــن

الواليــات.

كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) يؤكــد عــى أمهيــة وجــود اإلمــارة (الســلطة) إذ:

«البــد للنــاس مــن إمــارة يعمــل فيهــا املؤمــن و َيســتمع فيهــا الفاجــر والكافــر ويبلــغ
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الــرة) التــي تقــوم عــى التقــوى
اهلل فيهــا األجــل»  ،وكان يســعى إلقامــة (اإلمــرة ّ

«وجوهرهــا هــي التــي يعمــل فيهــا التقــي ،حتــى يســتقيم العــدل يف البــاد وتظهــر املــودة
بــن الرعيــة واحلاكــم وينصــف املظلــوم فيهــا مــن الظــامل»( .)43كــا يؤكــد عــى خطــورة
(الســلطة) باعتبارهــا أمانــة جيــب املحافظــة عليهــا ويــرى َّ
أن التفريــط بواجباهتــا خيانــة
وهــو بذلــك ينســجم مــع قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :مــا ِم ـ ْن َو ٍ
ال َيـ ِـي
َ
ـم إِ َّل َحـ َّـر َم اللَُّ َع َل ْيـ ِـه ْ
ـوت َو ُهـ َـو َغـ ٌّ
الَنَّ ـ َة»( ،)44فثقافتــه
ني َف َي ُمـ ُ
َر ِع َّي ـ ًة ِم ـ َن ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
ـاش َلُـ ْ

(عليــه الســام) مل تــأت مــن فــراغ وانــا جــاءت مــن خــال مالزمتــه الدائمــة لرســول اهلل

ـت
«و َل َقــدْ ُكنْـ ُ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــد وصــف هــذه املالزمــة بــأدق وصــف فقــالَ :
ـل َأ َثــر ُأمـ ِـه ير َفــع ِل ِف ك ُِّل يــو ٍم ِمــن َأ ْخ َل ِقـ ِـه ع َل ـ ًا وي ْأمــر ِن بِ ِال ْقتِــدَ ِ
ِ
اء
ْ
َ ْ
ـاع ا ْل َفصيـ ِ َ ِّ َ ْ ُ
َأ َّتبِ ُع ـ ُه ا ِّت َبـ َ
َ ََ ُ ُ
بِ ِ
ــه»( .)45وكان ينهــل مــن فيــض علمــه يف خمتلــف ابوابــه كــا قــال (عليــه الســام ):
ــى اهلل َع َلي ِ
ــف َب ٍ
« َع َّل َمنِــي َر ُس ُ
ــول اللَِّ َص َّ
ــاب ،فانفتــح يف كل واحــد منهــا
ــه َو َســ َّل َمَ ،أ ْل َ
ْ
الــف بــاب»( )46؛ فصــار بــاب مدينــة علمــه كــا رصح بذلــك الرســول نفســه حيــث قــال:
«أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا ،فمــن أراد املدينــة فليــأت البــاب»( )47؛ فاســتحق ان يكــون
ثــاين اثنــن تركهــا رســول اهلل وأ َمـ َـر األُمــة مــن بعــده بالتمســك هبــا« :إين تـ ٌ
ـارك فيكــم
ِ
فإنــا لــن يفرت َقــا حتــى
متســكتُم بــه لــن تض ُّلــوا :كتــاب اهلل ،وعــريت أهــل بيتــي؛ َّ
مــا إن َّ
ـوض»( ،)48وهلــذا فمنهــج اإلمــام عــي (عليــه الســام) هوامتــداد ملنهــج
ـي احلـ َ
يـ ِـر َدا عـ َّ
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) .وعــى الرغــم مــن أمهيــة وجــود الســلطة عنــد اإلمــام

عــي (عليــه الســام) إالّ أنــه مل ينظــر إليهــا كمغنــم ،ولذلــك مل يســع إليهــا ومل يتصــارع
مــن أجلهــا ،ولكــن الســلطة ســعت إليــه كــا جــاء يف قولــه (عليــه الســام)َ « :فـ َـا َرا َعنِــي
ِ
إِ َّل والنَّــاس َكعــر ِ
السـن ِ
ـي ِمـ ْن ك ُِّل َجانِـ ٍ
الض ُبـ ِع إِ َ َّل َينْ َثا ُلـ َ
َان
ف َّ
َ
ـئ ْ َ َ
ـب َح َّتــى َل َقــدْ ُوطـ َ
ُ ُ ْ
ـون َعـ َ َّ
ِ
يضـ ِـة ا ْل َغنَـ ِم» ،فقــد زهــد الســلطة كــا زهــد الدنيــا إذ
ـن َحـ ْـو ِل ك ََربِ َ
ـاي ُمْت َِم ِعـ َ
َو ُشـ َّـق ع ْط َفـ َ
هــي أزهــد عنــده ِ
«مـ ْن َع ْف َطـ ِـة َعنْـ ٍـز» فالســلطة عنــده (عليــه الســام) مل تكــن هدفـ ًا يف يــوم
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مــن األيــام وإنــا وســيلة إلصــاح املجتمــع وســبب ًا لنهضــة املســلمني.
أشــار القــرآن الكريــم إىل معايــر مهمــة يف اختيــار األصلــح فقــال تعــاىل عــى لســان
ــت إِحدَ ُاهــا يــا َأب ِ
اســت َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِ
ــت ْ ِ ِ
ــر َم ِ
ــو ُّي
ابنــة شــعيبَ  :قا َل ْ ْ َ َ َ
ــن ْ
اســت َْأج ْر ُه إ َّن َخ ْ َ
ــى َخ َز ِآئ ِ
ــن َاأل ْر ِ
ــن ،)49(»و جــاء عــى لســان يوســفَ « :ق َ
اج َع ْلنِــي َع َ
ض
ْالَ ِم ُ
ــال ْ
إِ ِّن ح ِفيـ ٌ ِ
ـم ،)50(»ثالثــة معايــر وردت يف اآليتــن الكريمتــن  -القـ َّـوة ،واألمانــة،
َ
ـظ َعليـ ٌ
واملعرفــة  -أضــاف إليهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أسس ـ ًا مهمــة وواضحــة

الختيــار الــوالة جتنبهــم الوقــوع بالفســاد ومــن بــن أهــم ركائــز االختيــار التــي يؤكــد

عليهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــي :الكفــاءة والقــدرة واالتقــان ،ومل يســند

وظيفــة ملــن يــرى فيــه ضعف ـ ًا عــن القيــام بــا ُيك َّلــف بــه ،يتضــح ذلــك يف روايــة أيب َذ ٍّر
ِ ِ
حيــث قــال« :قلــت يــا َر ُسـ َ
ـر َب بيــده عــى َمن ِْكبِــي،
ـول اللَِّ ،أال ت َْس ـ َت ْعم ُلني! قــالَ :فـ َ َ
ـم قــال :يــا َأ َبــا َذ ٍّر إِ َّنـ َ
ـفَ ،وإِ َّنَــا َأ َما َنـ ُة َوإِ َّنَــا يــوم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة ِخـ ْـز ٌي َونَدَ ا َمـ ٌة إال مــن
ـك َض ِعيـ ٌ
ُثـ َّ

َأ َخ َذ َهــا بِ َح ِّق َهــا َو َأ َّدى الــذي عليــه فيهــا»( ،)51كــا كان (صــى اهلل عليــه وآلــه) يــرى أن
توليــة األعــال والوظائــف بدافــع القرابــة أو املحابــاة دون االلتفــات اىل مــا أ ّكــدَ عليــه

مــن القــدرة والكفــاءة ُي َعــدُّ مــن اشــد مظاهــر الفســاد ،ومــن يفعــل ذلــك يســتوجب
اللعنــة مــن اهلل تعــاىل ومصــره اىل النــار كــا جــاء يف حديثــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):
ِِ
ِ
ما َبــا ًة َف َع َل ْيـ ِـه َل ْع َنـ ُة اللَِّ َل َي ْق َبـ ُـل اللَُّ
ـم َأ َحــدً ا ُ َ
ـن َأ ْمـ ِـر ا ُْل ْســلم َ
ـن َو ِ َل مـ ْ
«مـ ْ
ني َشـ ْيئًا َف َأ َّمـ َـر َع َل ْي ِهـ ْ
َ
ِ
ِ
ـم»( .)52وكان يــرى (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن
ص ًفــا َو َل َعــدْ ًل َح َّتــى ُيدْ خ َل ـ ُه َج َهنَّـ َ
منْ ـ ُه َ ْ
إســناد األعــال والوظائــف لغــر أهلهــا تضييــع لــأ مانــة ،وأن تضييــع األمانــة نذيــر

القــراب الســاعة ،وقــد جــاء ذلــك واضحـ ًا يف اجابــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه )
لرجــل ســأل عــن قيــام الســاعة فــرد عليــه رســول اهلل قائـاً« :إِ َذا ُضيعـ ِ
ـت األَ َما َنـ ُة َفا ْنتَظِـ ِـر
ِّ َ
ــول اهلل؟ َق َ
ــف إِ َضا َعت َُهــا َيــا َر ُس َ
الســا َع َةَ ،ق َ
ــال :إذا ُأســنِدَ األ ْم ُــر إىل غــر أهلــه،
ــالَ :ك ْي َ
َّ
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الســاعة»(.)53
فانتظــر َّ

ومــن هــذا املنطلــق فـ َّ
ـإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ومــن خــال رشوطــه لقبــول
«وا ْع َل ُمــوا َأ ِّن ْ
ـت
ـم َر ِك ْبـ ُ
اخلالفــة كــا جــاء يف قولــه خماطب ـ ًا مجــوع املســلمنيَ :
إن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ـب ا ْل َعاتِـ ِ
ـل َو َع ْتـ ِ
ـمَ ،و َل ْ ُأ ْص ـ ِغ إِ َل َقـ ْـو ِل ا ْل َق ِائـ ِ
ـب»( .)54كان (عليــه الســام)
ـم َمــا َأ ْع َلـ ُ
بِ ُكـ ْ
يســعى للرجــوع باملجتمــع إىل املنهــج الــذي اختطــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)،
مــع التذكــر أنَّــه (عليــه الســام) مل يبتعــد عــن اإلدارة بعــد رســول اهلل ،فاإلمــام

عيل(عليــه الســام) وعــى الرغــم مــن إقصائــه عــن احلكــم فقــد كان موضــع استشــارة
حلجــة أقامــه رســول اللّ
اخللفــاء ،ومل يــرك إرشــاد االُ ّمــة وهدايتهــا ألنّــه« :ال جيــوز ُ

صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أن يــرك النــاس يف حــرة»( ،)55ولــذا كان (عليــه الســام)
يــارس وظيفتــه كإمــام مهمتــه حفــظ الديــن والتدخــل لتقويــم اإلنحــراف متــى بلــغ
درجــة هتــدد مســرة اإلســام ؛ فــكان (عليــه الســام) ِ
يوقــف احلاكــم إذا مــا متــادى يف
الالمســؤولية واإلنحــراف ،والشــواهد عــى ذلــك كثــرة ،وهــي أكثــر مــن أن ُتــى،

ولقــد كان أثــره واضح ـ ًا يف عهــد اخلليفــة عمربــن اخلطــاب فعــى ســبيل املثــل يف ر ّده

عــى عمرعندمــا خاطــب النــاس قائـاً« :لــو رصفناكــم عــا تعرفــون إىل مــا تنكــرون مــا

الســام فقــال:
حممــد :فســكتوا ،فقــال ذلــك ثالثـ ًا ،فقــام عــي عليــه ّ
كنتــم صانعــن؟ قــال ّ
يــا عمــر اذن كنــا نســتتيبك ،فــان تبــت قبلنــاك قــال :فــان مل اتــب قــال :فــاذن نــرب
الــذي فيــه عينــاك فقــال :احلمــد هلل الــذي جعــل يف هــذه األمــة مــن إذا اعوججنــا أقــام

أودنــا»( .)56وكان (عليــه الســام) يتابــع مســرة االدارة عــن كثــب ويشــخص األخطــاء

كــا يراهــا هــو ،وال يتوانــا يف تقديــم النصــح واملشــورة لعمــر حتــى ان عمــر كان كثــر ًا
مــا يــردد عبــارات ُيســتدل منهــا عــى أمهيــة آراء اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف توجيــه
ـي هللــك عمــر»( ،)57و«ال أبقــاين اهلل ملعضلــة
اإلدارة ملــا خيــدم اإلســام مثــل« :لــوال عـ ّ
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ليــس هلــا أبــو حســن»( ،)58وقولــه خماطبــ ًا اإلمــام ّ
عــي (عليــه الســام)« :مــا زلــت

كل حكــم»( ،)59وقولــه« :يــا أبــا احلســن ،أنــت ّ
كل كــرب وموضــح ّ
كاشــف ّ
لــكل
معضلــة وشــدّ ة تدعــى»(،)60ومل ُي ِ
ــف عمــر معرفتــه بمبلــغ علــم ّ
عيل(عليــه الســام)
حممــد»( ،)61و يبــن عمــر لالمــة أمهيــة اإلمام
ـي أعلــم النــاس بــا أنــزل اهلل عــى ّ
فقــال« :عـ ّ

عيل(عليــه الســام) فيهــا فيقــول لــه عــى أعــن النــاس« :لــوالك الفتضحنــا»( .)62فــكان
ّ
(عليــه الســام) كــا وصفــه ثابــت بــن قيــس قائـ ً
ا لــه« :حيتاجــون اليــك فيــا اليعلمــون
ومــا احتجــت ألحــد مــع علمــك»( ،)63ومــع ذلــك فـ ّ
ـإن اخلليفــة عمــر مل يأخــذ بــكل

آراء اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) يف أمــور مهمــة منهــا كيفيــة التعامــل مــع
مــال املســلمني ،وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بتوزيــع االمــوال مــن جهــة ،وعــى رضورة
اختيــار االشــخاص املناســبني الدارة هــذه االمــوال وصيانتهــا مــن جهــة اخــرى األمــر

الــذي أ ّدى اىل اخطــاء يف االدارة أ َقـ َّـر هبــا عمــر و أعلــن عــن عزمــه عــى الرجــوع إىل ســنة
رســول اهلل قائـاً »:إن عشــت هــذه الســنة ســاويت بــن النــاس ،فلــم أفضــل أمحــر عــى

أســود ،و ال عربيـ ًا عــى أعجمــي ،و صنعــت كــا صنــع رســول اهلل و أبــو بكــر»( )64ولكنه
مل يطــل بــه العمــر ليفــي بــا وعــد.

وللوقــوف عــى صعوبــة املهمــة التــي قــام هبــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) بتغيــر

األوضــاع ،واألســلوب الــذي انتهجــه والــذي أصبــح مثــاالً يف تأريــخ اإلنســانية ،ال بــد

مــن الرجــوع إىل الواقــع الــذي كان يعيشــه املجتمــع يف ظــل حكومــة عثــان حيــث تسـ ّلط
بنــي أميــة عــى رقــاب املســلمني وأمواهلــم وم َقدَّ ِ
راتــم ،إذ جــاء عثــان ليعمــل بســنة
ُ
وعز َزهــا بتعيينــه الــوالة عم ـ ً
ا بنصيحــة ايب ســفيان لــه« :قــد صــارت إليــك
الشــيخنيَّ ،
بعــد تيــم وعــديِ ،
فأدرهــا كالكــرة ،واجعــل أوتادهــا بنــي ُأم ّيـــة ،فإ ّنــا هــو امللــك ،وال
ّ
أدري مــا َجنّـــة وال نــار»( .)65وكان ابــو ســفيان قــد رأى يف خالفــة عثــان أهنــا غنيمــة لبني
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أميــة فقــال خماطبـ ًا إياهــم « :يا بنــي ُأم ّيـــة! تل ّقفوها تل ّقف الكــرة»( ،)66املقولــة التي ترمجها

ســعيد بــن العــاص يف واليتــه للعــراق قائـاً« :إنــا الســواد(*) بســتان لقريــش»( .)67لذلك
كان صــوت اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف مقدمــة األصــوات التــي ارتفعــت بالنقــد
عار َضــة لسياســة اخلليفــة عثــان ،وميلــه لبنــي أميــة ،ومــن خــال مامتليــه عليــه إمامتــه
وا ُمل َ

(عليــه الســام) كان ينبهــه إىل خروجــه عــن النهــج الــذي ســار عليــه مــن ســبقه مــن
اخللفــاء ،الســيام وأنــه  -أي عثــان  -وصــل اىل اخلالفــة بتعهــده عــى العمــل (بسياســة

الشــيخني)( .)68ولذلــك فــان مســرة حكــم اخلليفــة عثــان ،ومــا آلــت إليــه املامرســات

اخلاطئــة التــي طالــت جممــل األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــن قبــل
الــوالة والعــال ،أمثــال ســعيد بــن العــاص وعبــد اهلل بــن عــوف الزهــري ،و معاويــة بــن

أيب ســفيان ،وغريهــم ممــن َّقرهبــم عثــان إليــه ومكّنهــم مــن الوصــول إىل دائــرة احلكــم.
أ ّدت إىل اســترشاء الفســاد يف مفاصــل الدولــة ،فــكان ســبب ًا يف تدهــور األمــور حتــى
نتهــى األمــر إىل قتــل اخلليفــة نفســه عــى يــد الناقمــن عــى ادارتــه.

مــن العــرض املختــر ألحــوال اإلدارة يف عهــد اخللفــاء الذيــن أعقبــوا رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يتبــن حجــم الرتكــة الثقيلــة التــي ورثهــا اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ،ولذلــك عندمــا آلــت إليــه اخلالفــة ســعى إىل وضــع مرشوعــه اإلصالحــي

موضــع التطبيــق فقــد شــخص العلــل ورســم هلــا العــاج ،وكان (عليــه الســام) ومــن
خــال معايشــته إلدارة الذيــن ســبقوه قــد وجــد إن مــن بــن تلــك العلــل وربــا أمههــا

هــو تعيــن أشــخاص غــر مناســبني يف املناصــب اإلداريــة لــذا تبنّــى« :شــؤون املو ّظفــن
مــن والة وعـ ّـال وجبــاة ،واحتــاط يف ُأمورهــم كأشــدّ مــا يكــون اإلحتيــاط فلــم يـ ّ
ـول
أي أحــد منهــم عمــا إالّ بعــد الفحــص التــا ّم عــن عدالتــه ونزاهتــه وخربتــه وإخالصــه

يف العمــل»( ،)69وأقــام فلســفته يف اإلدارة عــى اختــاذ احلكــم وســيلة لإلصــاح ،فــكان
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أول إجــراء اختــذه عــزل العــال والــوالة الســابقني عــى األقاليــم ،وممــا جيــب قولــه َّ
أن
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) مل يعــزل والة عثــان ملجــرد العــزل ،ولكنــه

وجدهــم ســبب مــا حــل بالدولــة مــن خــراب ،الهنــم ترصفــوا بــاالدارة عــى وفــق
اهوائهــم فشــاع الفســاد االداري واملــايل ،وقــد صــدق رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

) حيــث وصفهــم فقــال« :إذا بلغــت بنــو أميــة أربعــن اختــذوا عبــاد اهلل خــوال ومــال

اهلل نح ـاً ،وكتــاب اهلل دغــا»( .)70ومل يرتاجــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــن قــرار
العــزل ،رغــم حماولــة البعــض احلــؤول دون ذلــك ،وكان رده (عليــه الســام) عليهــم

ـدين مــن أمــري»( .)71ومــن اجلديــر بالذكــر
قائـاً « :واهلل ال أدهــن يف دينــي وال أعطــي الـ َّ
أن موضــوع عــزل اإلمــام عــي لِــوالة عثــان اخــذ مســاحة كبــرة مــن البحــث والتحليــل
وقــد انقســمت فيــه اآلراء انقســاما حــاد ًا ،اخلــوض فيــه يبعــد البحــث عــن وجهتــه ،غــر

أنــه مــن املناســب أن نذكــر عــى ســبيل املثــل رأيــن هلــا عالقــة باختيــار الــوالة حيــث
يــرى األولَّ :
«أن خــر مايصلــح بــه األمــر عــزل مجيــع والة عثــان قبــل أن تصــل إليــه

بيعــة األمصــار ،وأن بقائهــم يومــا واحــدا طعنــا يف دينــه»( .)72ويتفــق طــه حســن مــع
هــذا الــرأي فيقــول« :ومهــا يكــن مــن اختــاف املؤرخــن فليــس مــن شــك يف ان عليــا
مل يكــن يســتطيع أن يســتبقي عــال عثــان ،كان دينــه يمنعــه مــن ذلــك ؛ ألنــه طاملــا الم

عثــان عــى توليــة هــؤالء العــال ،وطاملــا أنكــر عــى هــؤالء العــال ســرهتم يف النــاس
فلــم يكــن يســتطيع أن يطالــب بعزهلــم أمــس ويثبتهــم عــى عملهــم اليــوم»( .)73يســتدل

مــن ذلــك أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) َعــدَّ الســكوت عــى املوظــف الفاســد يعنــي

عــدم حفــظ الديــن ،وحفــظ الديــن عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) أعظــم املقاصــد

وأجــل املطالــب ،وعــزل الــوالة الفاســدين ُي َعــدُّ أصــل مــن أصــول حفــظ الديــن مــن
جانــب العــدم وذلــك برفــع الفســاد الواقــع أو دفــع الفســاد املتوقــع( ،)74وإرصاره عــى

عزهلــم يــدل عــى أ ّنــه «قــد أ َقـ َّـر يف نفســه ان هــؤالء العــال اليصلحــون الن يلــوا شــيئ ًا
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مــن أمــر املســلمني ّ
وأن اإلبقــاء عــى واحــد منهــم يومــا كامــا نقــص يف دينــه»(.)75
كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) يــرى ّ
أن الواليــة ليســت بســتان يأخــذ منهــا الــوايل

مايشــاء ومتــى شــاء ،وانــا هــي وظيفــ ٌة الــوالة فيهــا خــدّ ام للرعيــة ،كــا أهنــا ليســت

ترشيفــا هلــم بقــدر كوهنــا خدمــة عامــة يتقاضــون عليهــا أجــر ًا ،ويبتغــون مــن ورائهــا
ثواب ـ ًا مــن اهلل تعــاىل إن هــم أحســنوا عملهــم .وقــد كان أول تطبيــق عمــي هلــذا املبــدأ
ول الزبــر بــن العـ ّـوام الياممــة والبحريــن ّ
عندمــا ّ
وول طلحــة اليمــن «فلــا دفــع إليهــا

عهدهيــا قــاال لــه :وصلتــك رحــم! قــال :وإنــا وصلتكــا بواليــة أمــور املســلمني..
واســرد العهــد منهــا ،فعتبــا مــن ذلــك ،وقــاال :آثــرت علينــا! فقــال :لــو ال مــا ظهــر

()76
َــرف اإلمــام عــي (عليــه
مــن حرصكــا لقــد كان يل فيكــا رأي»  .و ُيالحــظ أن ت َُّ

الســام) مل يكــن ُمــرض هلــا ،ذلــك أهنــا اعتقــدا أنــه (عليــه الســام) والّمهــا مكافــأة
عــى مبايعتهــا لــه ؛ إذ اعتــادوا عــى مثــل هــذا االمــر يف احلكومــات التــي ســبقت
حكومــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) فعــى ســبيل املثــل :مل يعــرض اخلليفــة عمــر بــن
اخلطــاب عــى قــول أيب ســفيان لــه« :وصلتــك رحــم» عندمــا أخــره بإحلــاق فلســطني

إىل واليــة إبنــه معاويــة عــى الشــام( .)77حتــى بــات معاويــة بــن أيب ســفيان احلاكــم الــذي
الخــاف عــى فســاد ســرته ،بــل وإفســاده للخالفــة اإلســامية ،وحتويلهــا إىل ملــك

عضــوض .مــع التذكــر بــأن عمــر كان يعلــم ان بنــي اميــة سيفســدون االمــر إذ هــو مــن

قــال للمغــرة بــن شــعبة« :أم واهلل ليعــورن بنــو أم َّيــة اإلســام ،كــا أعــورت عينــك هــذه،
ـم ليعمينــه ،حتــى ال يــدري أيــن يذهــب وال أيــن جيــي»( ،)78وهكــذا فـ َّ
ـإن اإلمــام عــي
ثـ ّ

أوصــد بابـ ًا مــن أبــواب الفســاد بقطعــه الطريــق أمــام الزبــر وطلحــة
(عليــه الســام) قــد َ
مــن اســتغالل وظيفتهــم لتحقيــق منافــع خاصــة .وتــأيت منظمــة الشــفافية الدوليــة(*) بعــد

قــرون عديــدة ومــن خــال دراســاهتا احلديثــة فتؤكــد مــا ذهــب اليــه اإلمــام عــي (عليــه
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الســام ) ف ُت َعـ ِّـرف الفســاد« :بأ ّنــه اســتغالل الســلطة مــن أجــل املنفعــة اخلاصــة»(.)79

تكمــن أمهيــة الــوايل يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف كونــه اخليــط اجلامــع

وعليــه يتوقــف صــاح املجتمــع ،كــا جــاء يف قولــه (عليــه الســام)َ « :مــك ُ
َان ا ْل َق ِّيــ ِم
ِ
بِ ْالَ ْم ِ
ــر َق ْ
َان النِّ َظــا ِم ِمــ َن ْ
ــر َمــك ُ
ــر ُز
ي َم ُعــ ُه َو َي ُض ُّمــ ُه َفــإِن ا ْن َق َط َ
ــر ِز َ ْ
الَ َ
ــع النِّ َظــا ُم َت َف َّ
الَ َ
و َذهــب ُثــم َل َ ِ
ــع بِ َح َذافِ ِ
ــر ِه َأ َبــد ًا»( ،)80كــا أنّــ ُه (عليــه الســام) كان يعتــر والتــه
يتَم ْ
َ َ َ َّ ْ ْ
بمثابــة خلفــاء لــه ؛ فقــد ورد يف دعائــه عــى اصحــاب اجلمــل لِــا فعلــوه يف وإليــه عــى
البــرة عثــان بــن حنيــف قائ ـاً« :اللهــم اقتلهــم بمــن قتلــوا مــن شــيعتي وعجــل هلــم

النقمــة بــا صنعــوا بخليفتــي»(.)81

وانطالقــا مــن أمهيــة وظيفــة الــوالة يف إصــاح املجتمــع فــإن اإلمــام عــي (عليــه

الســام) أوىل شــؤون املو ّظفــن مــن والة وعـ ّـال وجبــاة أمهيــة بالغــة ،فلــم يـ ّ
ـول أي أحــد
منهــم عمــا إالّ بعــد التأكــد التــا ّم مــن عدالتــه ونزاهتــه وخربتــه وإخالصــه يف العمــل،
معتمــد ًا ضوابــط ومعايــر تعــد مــن أهــم الترشيعــات الوقائيــة ملنــع الفســاد ؛ ذلــك ان

املوظــف هــو الركــن االســايس الــذي ُي َركَّــز عليــه يف منــع الفســاد ،وإذا مل يتــم اختيــار

املوظــف عــى وفــق املعايــر املطلوبــة ســيكون أحــد أهــم أســباب الفســاد .ويعتــر التجــاوز
عــى معايــر اختيــار املوظفــن بـــ «املحســوبية واملحابــاة والوســاطة يف التعيينــات احلكوميــة،
كقيــام بعــض املســؤولني بتعيــن أشــخاص يف الوظائــف العامــة عــى أســس القرابــة أو
الــوالء الســيايس أو هبــدف تعزيــز نفوذهــم الشــخيص ،وذلــك عــى حســاب الكفــاءة

واملســاواة يف الفــرص»( )82ابــرز اشــكال الفســاد اإلداري يف العــراق يف الوقــت احلــارض.

معايري اختيار الوالة:
كان هــدف اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن قبــول اخلالفــة هــو رد معــامل االســام،
ـم َأ َّن ـ ُه َل ْ َي ُكـ ِ
ـم إِ َّنـ َ
ـن ا َّلـ ِـذي
ـك َت ْع َلـ ُ
واصــاح شــؤون النــاس كــا بــن ذلــك قائ ـاً« :ال َّل ُهـ َّ
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ِ
ان و َل ا ْلتِــاس َ ٍ ِ
ك َ ِ
ِ
ــن ُف ُض ِ
ــن لِن ِ
ــول ُْ
ال َطــا ِم َو َلك ْ
شء م ْ
َان منَّــا ُمنَا َف َســ ًة ِف ُســ ْل َط ٍ َ
َ َ ْ
َــر َد ا َْل َعــال َ
ِ
ـون ِمـ ِ ِ
ِ
ِ
ـك َو ُن ْظ ِهـ َـر ْ ِ
ـن ِدينِـ َ
ـن
ـن ع َبــاد َك َو ُت َقــا َم ا ُْل َع َّط َلـ ُة مـ ْ
ومـ َ ْ
ال ْصـ َـا َح ِف بِـ َـاد َك َف َي ْأ َمـ َ
مـ ْ
ـن ا َْل ْظ ُل ُ
ِ
ِ
ـاب َل ْ َي ْس ـبِ ْقنِي إِ َّل َر ُسـ ُ
ـول اللَِّ صــى اهلل
ـاب َو َســم َع َو َأ َجـ َ
ـن َأ َنـ َ
ـم إِ ِّن َأ َّو ُل َمـ ْ
ُحــدُ ود َك ال َّل ُهـ َّ
الصـ َـا ِة»(.)83
عليــه وآلــه بِ َّ
ومــا أن تســلم مقاليــد احلكــم حتــى بــارش يف اصالحاتــه فعــزل املفســدين مــن

الــوالة ،ووضــع معايــر ًا اختــار بموجبهــا والة لألقاليــم تقــوم عــى موازيــن قاعدهتــا

الرشيعــة اإلســامية،وقد كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) قــد اشــرط خصــاالً
البــد ان تتوفــر يف مــن يتصــدى لقيــادة املجتمــع خلصهــا يف ثــاث خصــال فقــال« :ال

تصلــح اإلمامــة إال لرجــل فيــه ثــاث خصــال :ورع حيجــزه عــن معــايص اهلل ،وحلــم
يملــك بــه غضبــه ،وحســن الواليــة عــى مــن يــي حتــى يكــون هلــم كالوالــد الرحيــم .ويف
روايــة أخــرى حتــى يكــون للرعيــة كاألب الرحيــم»(.)84

وملعرفة أمهية هذه اخلصال يف مكافحة الفساد البد من الوقوف عندها:

ـف عــن ا َمل َحـ ِ
ـار ِم»( ،)85وتدخــل التقــوى يف كل أمر
الـ َـو َر ُع« :ال َّت ْقـ َـوى والت ََّحـ ُّـر ُج وال َكـ ُّ

ولــذا البــد أن يكــون احلاكــم تقيــا وقــد أ َّكــدَ النبــي ( صــى اهلل عليــه وآلــه )عــى التقــوى
«أ ِ
وهــو يــويص أبــاذر قائـاًُ :
وصيـ َ
ـك بِ َت ْقـ َـوى اللََِّ ،فإِ َّنَــا َر ْأ ُس َأ ْمـ ِـر َك»( .)86والتقــوى عنــد
اإلمــام عــي (عليــه الســام ) حتــرر االنســان مــن أرس عبوديــة اهلــوى ،وتكــف عنــه
احلســد واحلقــد والطمــع والشــهوة « ..فــإن تقــوى اللَّ مفتــاح ســداد ،وذخــرة معــاد،

وعتــق مــن كل ملكــة ،ونجــاة مــن كل هلكــة.)87(»...

ِ
احل ْلــم« :األنــاة والتثبــت يف األمــور ...واحلليــم معنــاه أنــه الــذي ال يســتخفه عصيان

العصــاة وال يســتفزه الغضــب عليهــم «( .)88وقــد ورد عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

و آلــه)« :لــو كان احللــم رجــا لــكان عليــا»( ،)89ويف وصــف احللــم يقــول اإلمــام عــي:
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«فــو الــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة مــا أرىض املؤمــن ربــه بمثــل احللــم»( ،)90وقــد عــدّ ه
اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام) مــن عالمــات اإليــان فقــال« :عالمــات املؤمــن

مخــس ...احللــم عنــد الغضــب»

()91

حســن الواليــة :أي حســن إدارتــه لرعيتــه وســامة تعاملــه معهــم مــن مجلتــه

باحــرام كبريهــم والرمحــة بالضعيــف ،وتوقــر العــامل واعطائهــم حقوقهــم ،والقســمة
بينهــم بالســوية .وممــا ُيالحــظ اليــوم أن التعيينــات العشــوائية والوســاطات جلبــت اىل
الســلك الوظيفــي مــن هــم غــر مؤهلــن هلــذه املناصــب ال ثقافيــا وال علميــا ..أي أنــه
اليســتحق هــذا املنصــب فيصــاب هــذا املوظــف بالغــرور والتعــايل عــى النــاس وحتــى

يف حــاالت كثــرة عــى زمالئــة املوظفــن الذيــن يعملــون معــه ،وقــد تنبــه اإلمــام عــي إىل
َ
َ
ـر ُه َعـ َـى َر ِع َّيتِـ ِـه َف ْضـ ٌـل نَا َل ـ ُه
حالــة الغــرور فقــال« :أ َّمــا َب ْعــدُ َف ـإِ َّن َح ّق ـ ًا َعـ َـى ا ْلـ َـو ِال أ َّل ُي َغـ ِّ َ
و َل َطــو ٌل ُخــص بِـ ِـه و َأ ْن ي ِزيــدَ ه مــا َقســم اللَُّ َل ـه ِمــن نِع ِمـ ِـه د ُنــو ًا ِمــن ِعبـ ِ
ـاد ِه َو َع ْطف ـ ًا َعـ َـى
ُ ْ َ ُ ّ ْ َ
َّ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ َ
إِ ْخ َوانِـ ِـه»(.)92
فضــا عــا ُذ ِكــر فاإلمــام عــي (عليــه الســام) ومــن خــال جتربــة إمامتــه يف املرحلــة

التــي أعقبــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) اشــرط عــى أن اليكــون يف مــن ُيتــار
للواليــة واحــدة مــن اخلصــال املذمومــة والتــي ذكرهــا اإلمــام فقــالَ :
«أنَّــ ُه َل َينْ َب ِغــي
ـاء وا َْلغَانِ ـ ِم و ْالَح ـكَا ِم وإِمامـ ِـة ا ُْلســلِ ِمني ا ْلب ِ
ِ
خيـ ُـل
َأ ْن َي ُكـ َ
َ َ
َ ْ
ـون ا ْلـ َـو ِال َعـ َـى ا ْل ُفـ ُـروجِ َوالدِّ َمـ َ
ْ
َ َ َ
ِ
الــم نم ُتـه و َل َْ ِ
ِ
الـ ِ
ـم بِ َج ْهلِـ ِـه َو َل َْ
ـم بِ َج َفائِـ ِـه َو َل
َف َت ُكـ َ
ـون ِف َأ ْم َو ْ َ ْ َ ُ َ
ـاف َف َي ْق َط َع ُهـ ْ
الاهـ ُـل َف ُيض َّل ُهـ ْ
ون َقــو ٍم و َل ا ُْلر َتـ ِ
ِ
الائِـ ُ ِ
ال ُقـ ِ
ـب بِ ُْ
ـي ِف ُْ
َْ
ـوق َو َي ِقـ َ
ـف
ال ْكـ ِم َف َي ْذ َهـ َ
ـف للــدُّ َو ِل َف َيتَّخـ َـذ َق ْومـ ًا ُد َ ْ َ
ْ
ِ
ِ
لسـن َِّة َف ُي ْهلِـ َ
ـك االّ َّمــة»(.)93
ِ َبــا ُد َ
ون ا َْل َقاطـ ِع َو َل ا ُْل َع ِّطـ ُـل ل ُّ

ـاك ا ُمل ْق َتنَيـ ِ
ِ
ِ
وحــدُّ ه :إِمسـ ُ
ُ
ـات َعـ َّـا
أن اليكــون بخيـاً:
جلــود َ
«البخـ ُـل ...ضــدُّ ال َكـ َـر ِم وا ُ
ال َ ِ
ِ
الواجـ ِ
ـب»( ،)94ويريــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)
ـع
يـ ُّـل َح ْب ُســها عنــه َ
وشع ـ ًاَ :منْـ ُ
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ان يكــون الــوايل منزه ـ ًا مــن اخلصــال الســيئة بــا فيهــا البخــل ألن مــن غــر املعقــول ّ
أن

الــوايل يأمــر النــاس بالصــاح واجتنــاب القبائــح والينهــى نفســه ،وهــذا مــا اليرضــاه اهلل
ون النَّــاس بِا ْلـ ِـر وتَنســو َن َأن ُفس ـكُم و َأن ُتــم َت ْت ُلـ َ ِ
تعــاىل حيــث قــالَ :
ـاب
أت َْأ ُمـ ُـر َ
ـون ا ْلك َتـ َ
ِّ َ َ ْ
َ
َ ْ َ ْ
َأ َف ـ َ
ـون .)95(ولقــد ذ َّم اهللُ البخــل يف آيــات كثــرة لذلــك اليمكــن ملــن يتصــف
ا َت ْع ِق ُلـ َ
بالبخــل أن يكــون «واجــد ًا لــروط الواليــة واإلمامــة»( .)96هــذا مــن جهــة ومــن جهــة
اخــرى فانــه حمــب للــال ســتكون شــهوته يف مــال الرعيــة.

والجاهــل ف ُيظلهــم بجهلــه :يكفــي قــول رســول اهلل ( صــى اهلل عليــه وآلــه )« :

اجلاهـ ُـل يظلــم َمــن خالطــه ،ويعتــدي عــى َمــن هــو دونــه ،ويتَطــاول عــى َمــن هــو َف ْوقــه،
كالمــه بغــر تدبــر ،إن تكلــم أثِــم وإن ســكت ســها ،وإن َع َرضــت فتْنــة ْأر َد ْتــه ،وإن رأى
فضيلــة أعــرض عنهــا»( .)97يف عــدم تــويل اجلاهــل.
ــاف َفي ْق َطعهــم بِج َفائِ ِ
َو َل َْ
ــه :اجلــايف :هــو الغليــض الــذي يكــون عنــر طــرد
ال ِ َ َ ُ ْ َ

بــدل ان يكــون عنــر اســتقطاب وهــذه الصفــة املنفــردة اشــار إليهــا القــران الكريــم يف
ِ
قولــه تعاىلَ :فبِــا ر ٍ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ّظ ـ ًا َغلِيـ َ
ـن
ـم َو َلـ ْـو كُنـ َ
ـن اللِّ لِنـ َ
ـب الَن َف ُّضــو ْا مـ ْ
حــة ِّمـ َ
َ َ َْ
ـت َُلـ ْ
اخللـ ُـق الس ـيئ ي ِ
ـك )98(وقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)ُ »:
َح ْولِـ َ
فســدُ ال َعمـ َـل
َّ ِّ ُ ُ
ِ
العسـ َـل»(.)99
كــا ُيفســدُ اخلَـ ُّـل َ
ــف لِلــدُّ و ِل َفيت ِ
َو َل َْ
َّخ َ
الائِ ُ
ــومٍ :احلائــف مــن احليــف أي اجلــور
ــذ َق ْومــ ًا ُد َ
ون َق ْ
َ َ

والضلــم ،واحلائــف للــدول اي اجلائــر لألمــوال والظــامل يف تقســيمها بــأن اليقســمها

بالســوية بــل يرجــح بعضهــم عــى بعــض (.)100

وال املرتــي يف احلكــم :والرشــوة يف اللغــة مــا يعطــى البطــال حــق أو إحقــاق باطــل

والــرايش يعنــي املعطــي للرشــوة والرشــوة مايعطيــه الشــخص حلاكــم وغــره ليحكــم لــه

والَ
او حيملــه عــى مايريــد .والرشــوة مــن املحرمــات التــي هنــى اهلل تعــاىل عنهــا فقــالَ »:
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ِ
ـن َأمـ َـو ِ
ال النَّـ ِ
ـل َوتُدْ ُلــو ْا ِ َبــا إِ َل ُْ
ت َْأ ُك ُلــو ْا َأ ْم َوا َل ُكــم َب ْينَ ُكــم بِا ْل َباطِـ ِ
ـاس
الـكَّا ِم لت َْأ ُك ُلــو ْا َف ِريقـ ًا ِّمـ ْ ْ
بِا ِ
ـون .)101(قــال الطــريس يف تفســر ذلــك« :ان اليــأكل بعظكــم مــال
ـم َت ْع َل ُمـ َ
إل ْثـ ِم َو َأن ُتـ ْ

بعــض بالغصــب والظلــم»( ،)102ولدورالرشــوة الكبــر يف الفســاد فقــد قيــل فيهــا الكثــر
ابتغــاء التحذيــر مــن الوقــوع هبــا ،ويرســم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) هنايــة

مــن يتعاطاهــا فيقــول «الــرايش واملرتــي كالمهــا بالنــار»( .)103ومل يقــف عنــد الــرايش
واملرتــي وانــا شــمل الســاعي بينهــا فلعــن «الــرايش ،واملرتــي ،والرائــش»

()104

ِ
لسـن َِّة َف ُي ْهلِـ َ
ـك ْالُ َّمـ َة :وتعطيــل الســنة يعنــي تــرك مــا جــاء بــه رســول اهلل
َو َل ا ُْل َع ِّطـ ُـل ل ُّ

(صــى اهلل عليــه والــه) وعــدم العمــل بــه وبالتــايل ســوف يصبــح املنكــر مقبــوال ،وشــائعا
واملعــروف مغيــب ومــروك ؛ األمــر الــذي يــؤدي إىل هــاك األمــة وهــذا هــو حــال

النظــم التــي حتكــم بإســم االســام وال نجــد يف حكمهــا مــا يمــت إىل االســام بصلــة
فنــرى مفــردة الفســاد عندهــا تــردد اكثــر مــن ايــة مفــردة اخــرى.

ومــن اجلديــر بالذكــر َّ
أن األمــم املتحــدة ومــن خــال إتفاقيتهــا ملكافحــة الفســاد

( )UNCACوالتــي دخلــت حيــز النفــاذ يف  ١٤كانــون األول ،٢٠٠٥ /و هــي تُعــد
االتفاقيــة األكثــر شــموالً وقــوة يف مكافحــة الفســاد عــى نطــاق عاملــي ،والتــي انظمــت
إليهــا مجهوريــة العــراق بموجــب القانــون رقــم  35لســنة 2007م ،ويف رؤيتهــا ملكافحــة
الفســاد قــد حــددت معايــر اختيــار املوظفــن يف املــادة  -١ « 7تســعى كل دولــة طــرف،
حيثــا اقتــى األمــر ووفقــا للمبــادئ األساســية لنظامهــا القانونــى ،إىل اعتــاد وترســيخ،

وتدعيــم نظــم لتوظيــف املســتخدمني املدنيــن ،وغريهــم مــن املوظفــن العموميــن غــر
املنتخبــن عنــد االقتضــاء ،واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتهــم وإحالتهــم عــى التقاعد

تتســم بأهنــا:

تقــوم عــى مبــادئ الكفــاءة والشــفافية واملعايــر املوضوعيــة ،مثــل اجلــدارة
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واإلنصــاف واألهليــة»(.)105
وبمقارنتهــا مــع املعايــر التــي وضعهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وعــى الرغــم
مــن وجــود الفــارق الزمنــي الــذي يزيــد عــى اربعــة عــر قرن ـ ًا ،ســنجد أهنــا مل تـ ِ
ـأت
بجديــد ؛ األمــر الــذي يــدل عــى رقــي الفكــر اإلداري لإلســام والــذي يمثلــه اإلمــام

عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) افضــل متثيــل بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله).
َّ
إن املعايــر التــي ُذكــرت ســواء ًا تلــك التــي وضعهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)

الختيــار الــوالة والعــال ،أو التــي وضعتهــا نظــم اإلدارة احلديثــة ،ومؤسســات النزاهــة
والشــفافية الختيــار املوظفــن .ليســت ســوى اليــة مــن آليــات الوقايــة مــن الفســاد ،ولــن

تكــون فاعلــة إالّ يف ظــل عالقــة ســليمة بــن الرئيــس واملــرؤوس.

عالقة اإلمام علي (عليه السالم) مع والته:
بينــا يف ماســبق حجــم الرتكــة الثقيلــة مــن الفســاد التــي ورثهــا اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ،ولعـ َّـل أبــرز مــا يف هــذه الرتكــة معاويــة بــن أيب ســفيان ؛ إذ َّ
أن مــا وصــل إليــه

معاويــة مــن فســاد كان نتيجــة لعالقــة بــن الرئيــس واملــرؤوس يشــوهبا اخللــل ،فقــد
ُعـ ِـرف عــن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب شــدته ورصامتــه مــع والتــه وعاملــه ،وتســوق
املرويــات الكثــر مــن األمثلــة عــى ذلــك ،غــر َّ
أن مانجــده يف هــذه املرويــات ،يشــر إىل

وجــود خصوصيــة لعامــل دون ســواه ،ففــي الوقــت الــذي حياســب اخلليفــة عمــر ســعد

بــن أيب وقــاص ألنــه ســمع َّ
أن ســعد ًا وضــع بابـ ًا لــداره يف الكوفــة حيجــز عنــه أصــوات

النــاس بالســوق ،وأن النــاس يسـ ّـمونه قــر ســعد ،دعــا حممــد بــن مســلمة وأرســله إىل
الكوفــة ،وقــال لــه :اعمــد إىل القــر حتــى حتــرق بابــه ،ثــم ارجــع عــودك عــى بدئــك،
فخــرج حتــى قــدم الكوفــة ،فاشــرى حطب ـ ًا ثــم أتــى بــه القــر ،فأحــرق البــاب(،)106
ويكتــب إىل جماشــع بــن مســعود وكان قــد اســتعمله عــى عمــل» فبلغــه أن امرأتــه جتــدد
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بيوهتــا فكتــب إليــه عمــر :مــن عبــد اهلل أمــر املؤمنــن إىل جماشــع بن مســعود ســام عليك
أمــا بعــد فقــد بلغنــي أن اخلضــراء حتــدث بيوهتــا ،فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فعزمــت عليــك

أال تضعــه مــن يــدك حتــى هتتــك ســتورها» ( .)107فانــه يتعامــل مــع معاويــة بطريقــة كان

للملــك فقــد أ ّمــره عــى دمشــق الشــام طيلــة مــدة خالفتــه
هلــا أثــر مهــم يف إعــداد معاويــة ُ
وكان يمتدحــه ويثنــي عليــه( .)108ويــوم زار اخلليفــة عمــر الشــام تلقــاه معاويــة يف موكب
عظيــم فقــال لــه عمــر« :أنــت صاحــب املوكــب العظيــم؟ قــال :نعــم يــا أمــر املؤمنــن.

قــال :مــع مــا بلغنــي مــن طــول وقــوف ذوي احلاجــات ببابــك ؟ قــال :مــع مــا بلغــك
مــن ذلــك .قــال :ومل تفعــل هــذا ؟ قــال :يــا أمــر املؤمنــن ،إنــا بــأرض جواســيس العــدو

فيهــا كثــرة ،فيجــب أن يظهــر مــن عــز الســلطان مــا يرهبهــم بــه ،فــإن أمرتنــي فعلــت،
وإن هنيتنــي انتهيــت .فقــال له عمر   :يا معاويــة  ،مــا ســألتك عــن يشء إال تركتنــي

يف مثــل رواجــب الــرس ،لئــن كان مــا قلــت حقــا ،إنــه لــرأي أريــب ،ولئــن كان باطــا
إنــه خلديعــة أديــب .قــال :فمــرين يــا أمــر املؤمنــن .قــال :ال آمــرك وال أهنــاك .فقــال

رجــل :يــا أمــر املؤمنــن ،مــا أحســن مــا صــدر الفتــى عــا أوردتــه فيــه ! فقال عمــر :
حلســن مصــادره ومــوارده جشــمناه مــا جشــمناه».

()109

وهنــا تبــدوا حمابــاة عمــر ملعاويــه

واضحــة اللبــس فيهــا ،كــا كان يغــرس يف نفســه ســلوك كــرى ،فقــد كان عمــر إذا نظــر

إىل معاويــة قــال« :هــذا كــرى العــرب»( ،)110وتباهــى مــرة بــه فقــال« :تذكــرون كــرى

وقيــر ودهائهــا وعندكــم معاويــة»(.)111

َّ
إن ســو َقنا ِلــذا النمــوذج مــن العالقــة بــن الرئيــس واملــرؤوس مــع كوهنــا خــارج

نطــاق البحــث إالّ اهنــا تعطــي صــورة واضحــة للعالقــة التــي تتمخــض عــن فســاد
اتســعت مســاحته حتــى اســتنزفت الكثــر مــن جهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف
حربــه عــى الفســاد ،وجتــاوزت عهــده فوصلــت بمعاويــة إىل احلــد الــذي خاطــب األمــة
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ِ
قائ ـاً« :مــا َقا َت ْل ُت ُكـ ِ
ف
ومــواَ ،و َل لِت َُح ُّجــواَ ،و َل لِ ُت َز ُّكــواَ ،و َقــدْ َأ ْعـ ِـر ُ
ـم لت َُص ُّلــواَ ،و َل لت َُص ُ
ْ
َ
َأ َّن ُكــم َت ْفع ُلـ َ ِ
ـك ،و َلكِــن إِ َّنــا َقا َت ْل ُت ُكـ ِ
ـمَ ،و َقــدْ َأ ْع َطـ ِ
ـان اللَُّ َذلِـ َ
ـم
ْ َ
ـك َو َأ ْن ُتـ ْ
ـم لَت ََأ َّمـ َـر َع َل ْي ُكـ ْ
ْ
ـون َذلـ َ َ ْ َ
َل ـ ُه ك ِ
ـون»( .)112ومــن املؤكــد ان ماتعانيــه االمــة اإلســامية اليــوم هــو حصــاد تلــك
َار ُهـ َ

البــذرة.

وتشــر الدراســات احلديثــة املهتمــة بأســباب الفســاد إىل أن العالقــة مــع املســؤولني

يف اإلدارات العليــا قــد تكــون ســببا ملامرســات إداريــة فاســدة تنتــج عــن اســتغالل النفــوذ
هلــؤالء املســؤولني واالحتــاء هبــم ســواء أكانــت العالقــة قرابــة أم ارتبــاط مصالــح أم
صداقــة(.)113

ولذلــك َّ
فــإن االدارة النموذجيــة هــي التــي تكــون فيهــا العالقــة بــن املوظــف

واملســؤول اليســتغني فيهــا احدمهــا عــن اآلخــر ؛ فاملديــر حيتــاج إىل املوظــف لتنفيــذ

افــكاره وحتقيقهــا عمليـ ًا ،واملوظــف حيتــاج إىل إدارة وتوجيــه وإىل افــكار ينفذهــا ،وعــى

هــذا االســاس كانــت تقــوم عالقــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) بوالتــه .وقــد نجحــت
هــذه العالقــة ليــس فقــط يف اجتثــاث الفســاد املــوروث وإنــا يف مكافحتــه بمختلــف
صــوره ،وال ســيام الفســاد االداري الــذي يعتــر املوظــف هــو الركــن االســايس فيــه.

والة اإلمام علي (عليه السالم):

تشــر الروايــات إىل َّ
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد تعامــل مــع واليــات الدولــة

اإلســامية  -فيــا يتعلــق بتعيــن الــوالة  -بطــرق ختتلــف باختــاف ظــروف كل واليــة،
وعــى وفــق ماتقتضيــه احلكمــة وأي ـ ًا كانــت الطريقــة فــان مــا هيــم البحــث هــو اختيــار

الــوالة ،ولذلــك ســيتناول البحــث عــدد مــن الــوالة الذيــن ُيع َت َقــد أهنــم الدفعــة األوىل

كــا َو َر َد يف املصــادر« :وبعــث العــال عــى األمصــار فبعــث عثــان بــن حنيــف عــى
البــرة أمــرا وعــارة بــن حســان بــن شــهاب عــى الكوفــة وعبيــد اهلل بــن عبــاس عــى
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اليمــن وقيــس بــن ســعد عــى مــر وســهل بــن حنيــف عــى الشــام»(.)114
وقــد أحــى العمــري والة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ووزعهــم عــى أســاس

انتامئهــم قائ ـاً »:ولــو تأملنــا يف انســاب والة عــي لوجدنــا احــد عــر واليــا منهــم مــن
األنصــار مــن بــن ســتة وثالثــن واليــ ًا ،وســبعة منهــم مــن قريــش بينهــم أربعــة هــم

أوالد العبــاس بــن عبــد املطلــب»( .)115ومــن أجــل بيــان الصــورة التــي تؤطــر حكومــة
اإلمــام عــي البــد مــن تنــاول عينــة مــن والتــه الذيــن اختارهــم إلدارة أقاليــم الدولــة

اإلســامية ،ومــن خالهلــا ســيتضح التطبيــق العمــي للمعايــر التــي وضعهــا اإلمــام عــي

(عليــه الســام) يف اختيــار والته.ومســتوى العالقــة الرفيــع بينهــم وبــن اإلمــام (عليــه
الســام) ،و أثــر هــذه العالقــة يف التغلــب عــى الفســاد.

 -1عثمان بن ُح َنيف
«عثــان بــن حنيــف بــن واهــب بــن ال ُعكَيــم بــن ثعلبــة بــن احلــارث بــن َمْدعــة بــن

عمــرو بــن َحنَــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن األوس ،وأوس هــو
الــذي تســمى باســمه قبيلــة األوس»(.)116

َّ
إن نظــرة فاحصــة ملــا ورد يف املصــادر يمكــن معرفــة أهــم مــا يتصــف بــه عثــان بــن

حنيــف مــن مؤهــات وجدهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) كافيــة ليختــاره والي ـ ًا عــى
واحــد مــن أهــم واليــات الدولــة اإلســامية وهــي البــرة ،واهــم ماأتصــف بــه:

الســبق إىل اإلســامُ :يعــدّ عثــان بــن حنيــف مــن الصحابــة الســابقني يف اإلســام

ـي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وأتقيائهم،
مــن أهــل املدينــة ،فــكان « مــن أعــام أصحــاب النبـ ّ
ـي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم)».
َشـ ِـهدَ أحــد ًا واملشــاهد بعدهــا مــع النبـ ّ
صحبــة رســول اهلل« :ك َ
َان مــن َأ ْص َحــاب النَّبِــي صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه َوســلم»( .)117فقــد
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عــدّ ه اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) مــن الصحابــة املقبولــن« ،الذيــن مضــوا عــى منهاج
ذر،
نبيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومل يغــروا ومل يبدلــوا ،مثــل :ســلامن الفــاريس ،وأيب ّ

الغفــاري ،واملقــداد بــن األســود ،وعــار بــن يــارس ،وحذيفــة بــن اليــاين ،وأيب اهليثــم بــن

التيهــان ،وســهل بــن حنيــف ( ،وعثــان بــن حنيــف ،وأخويــه ) وعبــادة بــن الصامــت،
ـدري،
ـاري ،وخزيمــة بــن ثابــت ؛ ذي الشــهادتني ،وأيب ســعيد ؛ اخلـ ّ
وأيب أيــوب ؛ ألنصـ ّ

وأمثاهلــم ريض اهلل عنهــم ( .)118ومــا يؤكــد قربــه مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
أ َّن ـ ُه كان يــروي أحاديثــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــد « روى عنــه أبــو أمامــة بــن ســهل

بــن حنيــف»()119؛ كــا كان واحــد ًا مــن اثنــي عــر صحابي ـ ًا رفضــوا خالفــة أيب بكــر،
ـأن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد أشــار بـ ّ
حمتجــن بـ ّ
ـأن اخلالفــة مــن بعــده يف أهــل
ّ
بيتــه (عليهــم الســام) ،وبالتحديــد يف عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)( .)120وقــام

معــه أخــوه عثــان بــن حنيــف فقــال« :ســمعنا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
يقــول :أهــل بيتــي نجــوم األرض فــا تتقدموهــم ،وقدموهــم فهــم الــوالة بعــدي .فقــام

إليــه رجــل ،فقــال :يــا رســول اهلل وأي أهــل بيتــك؟ فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه :عــي
والطاهــرون مــن ولــده .وقــد بــن صــى اهلل عليــه وآلــه :فــا تكــن  -يــا أبابكــر  -أول

كافــر بــه ،وال ختونــوا اهلل والرســول ،وختونــوا أماناتكــم وأنتــم تعلمــون»( .)121وقــد
ـم رجــال اجلــرح والتعديــل مــن الس ـنّة والشــيعة بوثاقــة عثــان بــن حنيــف ،فقــد
َح َكـ َ

«عــدّ ه الشــيخ الطــويس مــن رجالــه»(.)122

وقــدْ ُعــدّ «مــن الســابقني الذيــن رجعــوا إىل أمــر املؤمنــن عليــه الســام»(،)123

مضــوا عــى منهــاج نب ِّيهــم (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،ومل يغـ ِّـروا ومل يبدّ لــوا،
وم ـ َن الذي ـ َن َ
للســكن يف الكوفــة ،وتـ ّ
ـوف هبــا»(.)124
وشـ ِـهدَ اجلمــل معــه ،حتـ ّـول بعــد معركــة اجلمــل ّ

وهــو مــن رشطــة اخلميــس(*) ،الذيــن قــال هلــم اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :ترشطــوا

اجلزء الثاني :احملور اإلداري واالقتصادي

39

فــواهلل مــا اشــراطكم لذهــب وال فضــة ومــا اشــراطكم إالّ للمــوت»( .)125فضــا ع ـ ّا
ـب ومعرف ـ ٌة وجتربــة ،فعندمــا ســأل اخلليفــة عمــر املســلمني
تقــدم فقــد كان لــه رأي ثاقـ ٌ
ـن َر ُجـ ٌـل َل ـ ُه َجزَا َل ـ ٌة َو َع ْقـ ٌـل
عــن رجــل منهــم يوليــه أمــر اخلــراج وخاطبهــم قائ ـاًَ « :ف َمـ ْ
ِ
اجت ََم ُعــوا َلـ ُه َعـ َـى ُع ْثـ َـا َن
يت َِم ُلـ َ
ـون؟ َف ْ
َي َضـ ُـع األَ ْر َض َم َواض َع َهــاَ ،و َي َضـ ُـع َعـ َـى ا ْل ُع ُلــوجِ َمــا َ ْ
َ
ْبـ ِ
ـن حنيــف َو َقا ُلــوا :تبعثــه إىل أهــل َذلِـ َ
س َع إِ َل ْيـ ِـه
ـك؛ َف ـإِ َّن َل ـ ُه َبـ َ ً
ـرا َو َع ْقــا َو َ ْت ِر َب ـ ًة؛ َفــأ ْ َ
ض الســو ِ
ِ
اد»(.)126
ـاح َة َأ ْر ِ َّ َ
ُع َمـ ُـر َفـ َـوال ُه م َسـ َ

 -2عبيد اهلل بن عباس
«عبيــد اهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب القــريش اهلاشــمي أخــو عبــد اهلل بــن عبــاس،

ابــن عــم النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) واإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) .ولــد عــى

عهــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)»(ُ .)127ويذكــر« :إنــه ســمع احلديــث عــن رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف صغــره ،وحفظــه ،وحــدث بــه»( ،)128وكان ُيقــال عنــه وعــن
أخيــه عبــداهلل« :كان يقــدم هــو و أخــوه عببــد اهلل املدينــة فيوســعهم عبــد اهلل علــا ،و

يوســعهم عبيــد اهلل كرمــا»( ،)129وقــد عــدَّ ه ابــن عبــد ربــه مــن أجــواد احلجــاز فقــال:
«أجــواد احلجــاز ثالثــة يف عــر واحــد :عبيــد اهلل بــن العبــاس ،وعبــد اهلل بــن جعفــر،
وســعيد بــن العــاص»( ،)130ومــع أنــه كان مشــهورا بالســخاء؛ لكنــه عــى مــا يبــدو مل
يكــن مقدامـ ًا يف القتــال وهــذا مايمكــن مالحظتــه ممــا جــاء يف خماطبــة اإلمــام عــي (عليــه

الســام ) لــه عندمــا واله اليمــن فقــد كتــب إليــه« :مــن عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن إىل

عبيــد اهلل بــن العبــاس وســعيد بــن نمــران ،ســام عليكــا ،فــإين أمحــد إليكــا اهلل الــذي ال
إلــه إال هــو ،أمــا بعــد ،فإنــه أتــاين كتابكــا تذكــران فيــه خــروج هــذه اخلارجــة وتعظــان

مــن شــأهنا صغــرا ،وتكثــران مــن عددهــا قليــا ،وقد علمــت أن نخــب أفئدتكــا وصغر
أنفســكام وشــتات رأيكــا وســوء تدبريكــا هــو الــذي أفســد عليكــا مــن مل يكــن عنكــا
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نائــا ،وجــرأ عليكــا مــن كان عــن لقائكــا جبانــا ،فــإذا قــدم رســويل عليكــا فامضيــا إىل

القــوم حتــى تقــرءا عليهــم كتــايب إليهــم ،وتدعواهــم إىل حظهــم وتقــوى رهبــم ،فــإن

أجابــوا محدنــا اهلل وقبلنــا منهــم ،وإن حاربــوا اســتعنا عليهــم بــاهلل ونبذناهــم عــى ســواء:
إِ َّن اللَّ الَ ُيِــب َ ِ ِ
ـن )131(والســام عليكــا»( .)132ويؤكــد ذلــك مــا حتــدث بــه
اخلائنـ َ
ُّ
ابــو الــوداك قائـاً« :كنــت عنــد عــي (عليــه الســام) حــن قــدم عليــه ســعيد بــن نمــران
الكوفــة فعتــب عليــه وعــى عبيــد اهلل أن ال يكونــا قاتــا بــرا ،فقــال ســعيد :واهلل قاتلت،
ولكــن ابــن عبــاس خذلنــي وأبــى أن يقاتــل ،ولقــد خلــوت بــه حــن دنــا منــا بــر،
فقلــت :إن ابــن عمــك ال يــرىض منــي وال منــك إال باجلــد يف قتاهلــم ،ومــا نعــذر ،قــال:

ال واهلل ،مــا لنــا هبــم طاقــة وال يــدان .فقمــت يف النــاس ،ومحــدت اهلل وأثنيــت عليــه ثــم

قلــت :يــا أهــل اليمــن ،مــن كان يف طاعتنــا وعــى بيعــة أمــر املؤمنــن فــإيل إيل ،فأجابنــي
منهــم عصابــة فاســتقدمت هبــم فقاتلــت قتــاال ضعيفــا وتفــرق النــاس عنــي ،وانرصفــت
ووجهــت إىل صاحبــي فحذرتــه موجــدة صاحبــه عليــه ،وأمرتــه أن يتمســك باحلصــن

ويبعــث إىل صاحبنــا ويســأله املــدد ،فإنــه أمجــل بنــا وأعــذر لنــا ،فقــال :ال طاقــة لنــا بمــن

جاءنــا ،وأخــاف تلــك»(.)133

 -3قيس بن سعد:
قيــس بــن ســعد بــن ُعبــادة األنصــاري اخلزرجــي ،وأبــوه ســعد كان زعيــم

اخلــزرج( ،)134يصفــه الواقــدي(ت۲۰۷:ﻫ) فيق�وـل« :مــن كــرام أصحــاب رســول

اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه) وأســخيائهم ودهاهتــم»( .)135رأى رســول اهلل (صــى اهلل
ـس ْبـ َن
عليــه وآلــه) فيــه ســات التفــوق والصــاح ،فأدنــاه منــه حتــى قيــل عنــه« :إِ َّن َق ْيـ َ
ـب الـ ُّـر ِ
ـن يــدَ ِي النَّبِــي صـ َّـى اهللُ َع َليـ ِـه وسـ َّلم ،بِمن ِْز َلـ ِـة ص ِ
احـ ِ
َان َي ُكـ ُ
َسـ ْع ٍد ك َ
ط ِمـ َن
َ
ِّ َ
ـون َبـ ْ َ َ
ْ َ َ َ َ
َ
األَ ِمـ ِ
ـر»( .)136وكان »مــن الســابقني الذيــن رجعــوا إىل أمرياملؤمنــن عليــه الســام وهــو
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مشــكور ،مل يبايــع أبابكــر»( ،)137و كان مــن رشطــة اخلميــس ،ومــن أمرائهــم يف الكوفــة،
وقــد خلــص قيــس اخالصــه لألمــام عــي (عليــه الســام) قائـ ً
ا لــه« :يــا أمــر املؤمنــن،
ـب إلينــا أن يقيــم فينــا منــك ،أل ّنــك نجمنــا الــذي هنتــدي بــه،
مــا عــى األرض أحــد أحـ ّ

ومفزعنــا الــذي نصــر إليــه ،وإن فقدنــاك لتظلمــن أرضنــا وســاؤنا»(.)138

كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد و ّىل قيــس بــن ســعد مــر «ملــا ظــن عنــده مــن

اخلــر ،ورجــا مــن قصــده وإيثــاره احلــق يف أمــوره وتقدمــه اليــه يف العــدل واإلحســان،
والشــدة عــى املريــب ،والرفــق باخلاصــة والعامــة»( .)139وقــال يف كتــاب تقديــم قيــس
إىل اهــل مــر ...« :وهــو ممــن ارىض هديــه وأرجــو صالحــه ونصحــه»...

()140

ولكــن

اإلمــام عــي (عليــه الســام) بلغــه الكثــر عــن قيــس بــن ســعد اثنــاء واليتــه عــى مــر،

وقــد كان ذلــك بفعــل مــن معاويــة وماكنــة إعالمــه التــي ســخرها لاليقــاع بقيــس عنــد
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،ألمهيــة مــر عنــد معاويــة مــن جهــة ،وملكانــة قيــس عنــد
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،االمــر الــذي اضطــر اإلمــام إىل عــزل قيــس عــن الواليــة

؛ فوجــد قيــس يف نفســه وكاد ان يميــل عــن عــي (عليــه الســام) ولكنــه تراجــع عــن

فكرتــه والم نفســه عــى ماســولت بــه قائ ـاً« :واهلل إن هــذا لقبيــح أن أفــارق عليــا وإن

عزلنــي ،واهلل ألحلقــن بــه .فلحــق بــه ،وحدثــه بــا كان يعتمــد بمــر»( )141؛ فــأدرك
اإلمــام عــي (عليــه الســام) أن قيــس« :كان يــداري أمــرا عظيــا باملكيــدة»(.)142

َّ
إن عالقــة قيــس باإلمــام عــي (عليــه الســام) القائمــة عــى اإليــان بمقدرتــه والثقــة

بعدالتــه هــي التــي وقفــت بوجــه حمــاوالت معاويــة لاليقــاع بينهــا ،ولذلــك نجــد أن
اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد حفــظ لقيــس موقفــه الصلــب يف مقاومــة الفســاد ومل

يتخـ َّـل عنــه كقائــد حتــى والّه آذربيجــان(.)143

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

42

 -4مالك االشرت:
هــو «مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث بــن مسـ ّلمة بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن

جذيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن النخــع مــن مذحــج»( ،)144اختــاره اإلمــام عــي بــن

ايب طالــب (عليــه الســام ) لتــويل إدارة مــر بــدالً مــن حممــد بــن أيب بكــر ،يف وقــت
صعــب كانــت متــر بــه مــر ،وال بــد أن يكــون ملالــك شــخصية جديــرة بثقــة اإلمــام عــي
(عليــه الســام) ليســند لــه هــذا األمــر وقــد كان كذلــك ،فقــد قــال فيــه عليــه الســام

يــاف وهنــه
« كان األشــر يل كــا كنــت لرســول اهلل»( .)145ويقــول فيــه« :فإنــه ممــن ال ُ

والســقطته وال بطــؤه عــا االرساع اليــه احــزم ،والإرساعــه إىل مالبـ ْ
ـط عنــه أمثــل»(،)146
هبــذه الكلــات نـ َّـوه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بِ َمقــام مالــك األشــر.
عــرف الكثــر عــن مالــك قبــل اإلســام ،كــا مل ُتــدد املصــادر التــي تناولــت
مل ُي َ
«ولِــد قبــل اإلســام بقليــل ....قبــل بعثــة النبــي
ســرته تاريــخ ميــاده واكتفــت بالقــولُ :
بعقديــن أو مــا يزيــد عــن ذلــك قليــا»

()147

وأســلم عــى عهــد رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه والــه) ولكــن مل ُيذكــر متــى أســلم .فهــو وإن عــارص النبــي لكنــه مل يــره أو يســمع
حديثــه ،وقــد ُعــدَّ مــن التابعــن ،وكان صاحــب ديــن ،وقــد ُذكــر عنــد رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه والــه) فقــال فيــه «أنــه املؤمــن ح ّقـ ًا»( ،)148كــا كان مــن الذيــن قــال فيهــم رســول

اهلل «عصابــة مــن املؤمنــن» الذيــن شــهدوا مــوت أيب ذر الغفــاري(.)149

وقــد شــخص فيــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)هذه اخلصلــة عندمــا قــال لــهَ »:فإِ َّنـ َ
ـك
ِمَّـ ْن َأ ْسـ َت ْظ ِه ُر بِـ ِـه َعـ َـى إِ َقا َمـ ِـة الدِّ يـ ِ
ـع بِـ ِـه ن ْ
َخـ َـو َة األثِيـ ِم.)150(»...
ـن و َأ ْق َمـ ُ
اشــتهر (باألشــر )(*) حتــى غلــب هــذا اللقــب عــى اســمه ،وقــد حلــق بــه هــذا

اللقــب جــراء إصابــة عينــه يف معركــة الريمــوك قــرب محــص وهــي املعركــة التــي دارت

بــن املســلمني والــروم ســنة ( 13هـــ) ،وكان قــد بــرز إىل ماهــان قائــد جيــش هرقــل
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«فأخــرج ماهــان عمــوده ورضب بــه مالــك ًا عــى البيضــة التــي عــى رأســه فغاصــت يف

جبهــة مالــك فشــرت عينــه ،فمــن ذلــك اليــوم ســمي باألشــر»( .)151كــا لقــب «بكبــش

العــراق»( )152النــه املقــدم عــى جيــش اإلمــام عــي (عليــه الســان) وحامــل رايتــه.

مل تكــن عالقتــه مــع اإلمــام عــي مبنيــة عــى أســس شــخصية وانــا كانــت مبنيــة عــى

أســاس األيــان الصــادق برســالة اإلســام وبنبــوة حممــد (صــى اهلل عليــه والــه) ،وهــذا

مــا عــر عنــه مالــك بنفســه قائــا « :فــواهلل إنــا لنعلــمأنــه مــا عــى ظهــر األرض ويص نبــي

ســواك ،وإ ّنــا لنعلــم أن اهلل ال يبعــث بعــدنبينــا(صــى اهلل عليــه وآلــه) نبي ـ ًا ســواه ،وإن
طاعتــك لفــي أعناقنــا موصولــةبطاعــة نبينــا»( .)153وكانــت عالقــة متميــزة فقــد ثبــت
مــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) عندمــا ختــاذل أصحابــه عنــه وفــر بعضهــم إىل معاويــة

فخاطبــه حينهــا اإلمــام قائــا« :أنــت مــن آمــن النــاس عنــدي و أنصحهــم يل و أوثقهــم

يف نفــي إن شــاء اهلل»(.)154

وقــد شــخص فيــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) خصــاالً قلــا جتتمــع لغــره « كان

ممــن ال خيــاف وهنــه وال ســقطته ،وال بطــؤه عــا االرساع إليــه أحــزم ،وال إرساعــه إىل مــا
البــطء عنــه أمثــل»(.)155

يعــزز مــن هــذه الصفــات النصــح يف عالقتــه مــع اإلمــام فقــد قــال (عليــه الســام)
َاصح ـ ًا ،و َعـ َـى عَدُ و َنــا َشـ ِـديد ًا ن ِ
ا َلنَــا ن ِ
فيــه بعــد استشــهاده« :ك َ
َان َر ُج ـ ً
ح ـ ُه اهللُ!
َاق ـ ًاَ ،ف َر ِ َ
ِّ
َ
ِ
َ ()156
حا َم ـ ُهَ ،ون َْح ـ ُن َعنْ ـ ُه َراضــون»
اس ـ َتك َْم َل َأ َّيا َم ـ ُهَ ،والَ َقــى ِ َ
َف َل َقــد ْ
مل يكــن مالــك األشــر يف معــزل عــن األحــداث التــي عصفــت باألمــة اإلســامية،

فقــد كان رافضـ ًا للظلــم أيـ ًا كان مصــدره ،و كان معارضـ ًا لسياســة والة عثــان املتعســفة
فــكان رده بليغ ـ ًا عــى ســعيد بــن العــاص وايل الكوفــة يــوم قــال« :إِ َّنـ َـا الســواد بســتان

لقريــشَ ،ف َق َ
ــال لــه األشــر :أجتعــل مراكــز رماحنــا َو َمــا أفــاء اللَّ َع َل ْينَــا بســتانًا َلــك
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ولقومــك؟ واهلل لــو رامــه أحــد لقــرع قرعــا يتصأصــأ منه»(،)157االمــر الــذي ترتــب عليــه
نفــي االشــر واصحابــه إىل الشــام ،كــا كتــب اليــه عثــان يتوعــده« :إين ألراك تضمــر

شــي ًئا لــو أظهرتــه حلــل دمــكَ ،و َمــا أظنــك منته ًيــا َح َّتــى تصيبــك قارعــة ال بقيــا بعدهــا،
َفــإِ َذا أتــاك كتــايب َهـ َـذا فــر إىل الشــام إلفســادك قبلــك وأنــك ال تألوهــم خبـ ً
ـال»(.)158
ولذلــك كان مــن اشــد املعارضــن لسياســة عثــان بــن عفــان وكان مــن قــادة وفــد
الكوفــة إىل عثــان ســنة  35هـــ ( ،)159وقــد دعــاه عثــان ملعرفــة مــا يريــد النــاس قائـ ًـا لــه:
ـك ِم ـ ْن إِ ْحدَ ُاه ـ َّن ُبــدٌّ َ ،قـ َ
ـاس ِمنِّــي؟ َقـ َ
ـس َلـ َ
ـالَ :مــا
ـالَ :ث َل ٌث ـ ًاَ ،ل ْيـ َ
ـرَ ،مــا ُي ِريــدُ النَّـ ُ
« َيــا َأ ْشـ َ ُ
ُهـ َّن؟ َقـ َ
ـم َف َت ُقـ َ
ـم َف ْ
َيو َنـ َ
ـن َأ ْن َ ْ
ـاروا َلـ ُه َمـ ْن
ـك َبـ ْ َ
ت َلـ َ
اخ َتـ ُ
ـولَ :هـ َـذا َأ ْم ُر ُكـ ْ
ـم َأ َم َر ُهـ ْ
ـع َلُـ ْ
ـالُ :ي ِّ ُ
ـن َأ ْن َت ُقــص ِم ـن َن ْف ِسـ ِ
ـت َها َتـ ْ ِ
ـن َفــإِ َّن ا ْل َقـ ْـو َم َقاتِ ُلـ َ
ـوكَ ،قـ َ
ـالَ :أ َمــا
ـكَ ،فــإِ ْن َأ َبيـ َ
ِش ـ ْئت ُْمَ ،و َبـ ْ َ
ْ
َّ
ِم ـ ْن إِ ْحدَ ُاه ـ َّن ُبــدٌّ ؟ َقـ َ
ـالَ :ل»( .)160وانتهــت األحــداث بمقتــل عثــان.
وعندمــا أخــذت املوآمــرات حتــاك للوقــوف بوجــه املــروع اإلصالحــي لإلمــام

عــي (عليــه الســام ) فكانــت بدايتهــا يف مكــة املكرمــة بقيــادة عائشــة وطلحــة والزبــر؛
فنكثــوا البيعــة وخرجــوا إىل البــرة بمــن معهــم مــن بنــي أميــة و َمــن حوهلــم .وكانــت

األخبــار تصــل تباع ـ ًا إىل اإلمــام (عليــه الســام) بــا ُد ِّبــر يف مكــة ،ثــم بخــروج عائشــة

بمــن معهــا.

أ َمـ َـر اإلمــام (عليــه الســام) بــأن ُينــادى يف النــاس بالتأهــب للمســر إىل العــراق.

فأتــاه مــن يعتــذر إليــه مــن اخلــروج ،بحجــة أن هــذه فتنــة ،أو بأهنــم ال يقاتلــون مســل ًام.
ولكــن كان ملالــك االشــر موقف ـ ًا خيتلــف عــن اآلخريــن ،إذ ملــا بلغــه نــداء اإلمــام عــي

(عليــه الســام ) أرسع إليــه وقــال لــه« :يــا أمــر املؤمنــن ،إنــا وإن مل نكــن مــن املهاجريــن
واألنصــار ،فإنــا مــن التابعــن بإحســان .وإن القــوم وإن كانــوا أوىل بــا ســبقونا ،فليســوا

ـض
فحـ ّ
بــأوىل بــا رشكناهــم فيــه .وهــذه بيعــة عامــة ،اخلــارج منهــا طاعــن مســتعتبُ .
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هــؤالء الــذي يريــدون التخلــف عنــك باللســان ،فــإن أبــوا فأدهبــم باحلبــس»(.)161
ومــن هنــا صــارت مواقــف األشــر واضح ـ ًة َجل َّيــة املعــامل ؛ فأصبــح ُجندي ـ ًا خملص ـ ًا

ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ومل يفارقــه قـ ٌّ
ـط والزمــه يف كل معاركــه ،فقــد تــوىل أمــر
حتشــيد النــاس يف الكوفــة بعــد أن اســتأذن اإلمــام قائــا لــه »:فــإن رأيــت ُجعلــت فــداك

أن تبعثنــي يف أثرهــم فــإن أهــل الكوفــة أحســن يل طاعــة وإن قدمــت عليهــم رجــوت أن
ال خيالفنــي أحــد منهــم»( .)162فـ ِ
ـأذن لــه .وكانــت مواقفــه مشــهودة يف حــرب اجلمــل ،ا ّمــا
يف صفــن فــكادت تكــون هنايتهــا عــى يديــه لــوال خدعــة رفــع املصاحــف ،فقــد كان عــى

(عــدوة فــرس) مــن النــر ،ولكنــه ريض بــا ريض بــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

(.)163

كان معاويــة حيســب لالشــر حســابه .وكان يعــده مــن اخلــص أصحــاب عــي «

فقــد عــده ضمــن اخلمســة الذيــن قنــت عليهــم وهــم :عــي واحلســن واحلســن  -عليهــم

الســام  -وعبــد اهلل بــن عبــاس ،واالشــر ولعنهــم»( ،)164حتــى انــه قــد ســاءه ان ســمع
اخبــار ارســال عــي مالــك االشــر لواليــة مــر ،وكان معاويــة يعتقــد ان االشــر لــو

وصــل إىل مــر مل يعــد ملعاويــة امــل يف اســتاملتها جلانبــه لذلــك بــذل طاقتــه يف منعــه مــن

الوصــول اليهــا ،وقــد كان لــه ذلــك عــى يــد رأس اهــل اخلــراج املقيــم يف (القلــزم(*))

حيــث بعــث اليــه معاويــة كتابــا جــاء فيــه »:أن عليــا قــد بعــث باالشــر إىل مــر وإن

كفيتنيــه ســوغتك خــراج ناحيتــك مــا بقيــت ،فاحتــل يف قتلــه بــا قــدرت عليــه»(.)165

فاحتــال الدهقــان «ومحــل إليــه طعامــا دس يف مجلتــه عســا جعــل فيــه ســا ،فلــا

رشبــه االشــر قتلــه ومــات مــن ذلــك»( ،)166عندهــا «قــال عمــرو بــن العــاص :إن هلل
جنــود ًا مــن عســل»( ،)167ويف روايــة ان معاويــة هــو الــذي قــال « إن هلل جنــود ًا مــن

عســل»( ،)168يف حــن يقــول ابــن كثــر« :فلــا بلــغ ذلــك معاويــة وعمــر ًا وأهــل الشــام

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

46

قالــوا :إن هلل جنــود ًا مــن عســل»(.)169
وألمهيــة االشــر فقــد قــال معاويــة »:كان لعــي ابــن ايب طالــب يمينــان قطعــت

احدامهــا يــوم صفــن  -يعنــي عــار بــن يــارس  -وقطعــت األخــرى اليــوم  -يعنــي مالــك

االشــر»(.)170

لقــد صــدق ابــن ايب احلديــد وهــو يصــف االشــر« :هلل أم قامــت عــن األشــر ،لــو أن

إنســانا يقســم أن اهلل تعــإىل مــا خلــق يف العــرب و ال يف العجــم أشــجع منــه إال أســتاذه

(عليــا) عليــه الســام ملــا خشــيت عليــه اإلثــم»(.)171

ولذلــك قــال فيــه اإلمــام وهــو خياطــب أصحابــه« :ليــت فيكــم إثنــن مثلــه ،بــل

ليــت فيكــم مثلــه واحــد ًا يــرى يف عــدوي مثــل رأيــه»(.)172

وقــد أ َّبنَــه (عليــه الســام) قائــا« :هللِ َد ُّر مالــك! ومــا مالــك ؟! لــو كان َج َبـ ً
ا لــكان
ِ
حجــر ًا لــكان َص ْلــدا ،أ َمــا واهللِ ل َي ُهــدّ ّن مو ُتــك عا َلــا ،و َل ُي ِ
فر َح ـ ّن عا َلــا،
فنْــدا ،ولــو كان َ
ـك ف ْلتَبـ ِ
عــى ِمثــل مالـ ٍ
ـك البواكــي وهــل موجــود كاملــك»(.)173
وقــال (عليــه الســام) »:ال أرى مثلــه بعــده أبــدا»( .)174ولذلــك تتوقــف األقــام يف

مــدح مالــك عنــد مــدح اإلمــام عليـ ًا (عليــه الســام) فقــد مدحــه «و َمــدْ ُح اإلمــام إمــام

كل َمــدْ ح ،ومــن تصــدّ ى للقــول َب ْعــدَ ه فقــد تعـ َّـرض للقــدح»

()175

إن يف مــا تقــدم مــن مشــاهد ســرة مالــك االشــر يعطــي صــورة عــن ان الرجــل كان

مــن ذوي احلــزم واحلســم واإلعتــداد بالــرأي ال يــردد إطالقـ ًا يف اختــاذ اإلجــراء الكامــل
واحلاســم فيــا يــرى انــه الصــواب ومــا جيب ان يكــون .هــذه الصفــات التي اهلتــه ليكون

مرشــح اإلمــام عــي الدارة واليــة تعــد األهــم بــن واليــات الدولــة اإلســامية ،وعــى
وفــق منهــج كان انموذجــا يتعــدى حــدود الدولــة اإلســامية لــو أتيــح لــه التطبيــق.
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 -5سهل بن حنيف
أســمه وكنيتــه ونســبه :هــو ســهل بــن حنيــف بــن وهــب بــن العكيــم بــن ثعلبــة بــن

جمدعــة بــن احلــرث بــن عمــر بــن خنــاس بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن
األوس .ويكنــى ابــو ســعيد.

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن مكــة .كان مــن
صحبتــه :أســلم قبــل هجــرة النبــي

النقبــاء االثنــي عــر الذيــن اختارهــم رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف بيعــة العقبــة

الثانيــة ،وشــهد مــع النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) مشــاهده كلهــا»( .)176وكان ّممــن ثبــت
مــع رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم ُأحــد حــن انكشــف النــاس ،وبايعــه عــى
املــوت ،ويف هــذا املوقــف قــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) لإلمــام عــي (عليــه
الســام)...« :لقــد صــدق معــك القتــال اليــوم ســهل بــن حنيــف»( .)177و بعــد وفــاة

الرســول (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) انضــم إىل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وكــا بايــع

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــد بايــع امــر املؤمنــن عــى املــوت فــكان مــن رشطــة
اخلميــس ( ،)178وهــو ممــن وصفهــم اإلمــام الرضا(عليــه الســام) بقولــه« :الذيــن مضــوا

يغــروا ،ومل يبدّ لــوا مثــل ...:ســهل بــن
عــى منهــاج نب ّيهم(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومل ّ
حنيــف ...وأمثاهلــم ريض اهلل عنهــم ،ورمحــة اهلل عليهم»(.)179فقــد كان مــن االثنــي

عــر رج ـ ً
ا الذيــن وقفــوا بوجــه ايب بكرحينــا رقــى املنــر يف ّأول مجعــة لــه ،فوعظــوه
وخوفــوه مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ودافعــوا عــن أح ّقيــة اإلمــام عيل(عليــه الســام)
ّ
باخلالفــة حيــث قــال« :أشــهد ّأن ســمعت رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال عــى
املنــر :إمامكــم مــن بعــدي عــي بــن أيب طالــب ،وهــو أنصــح النــاس ألُ ّمتــي»(ّ .)180
وواله

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) املدينــة ،ثــم واله عــى فــارس.

وفاتــهُ :تــويف عــام 38ﻫ بمدينــة الكوفــة و ُدفــن فيهــا ،وقام اإلمــام عيل(عليه الســام)
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بتكفينــه» يف بــرد أمحــر حــرة»( .)181كــا قــام (عليــه الســام) بالصــاة عليــه ،ف َعـ ْن َأ ِب َع ْبـ ِـد
ـن حنَيـ ٍ
ـال َكـ ِ
ـف وك َ
َان
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ـن (عليــه الســام) َعـ َـى َسـ ْـه ِل ْبـ ِ ُ ْ
اللَّ (عليــه الســام) َقـ َ َّ َ
ـر َأمـ ُ
خــس َتكْبِـ ٍ
ـع
ـر َع َل ْيــه َ ْ
خ َس ـ ًة ُأ ْخـ َـرى َف َصنَـ َ
َبدْ ِر ّي ـ ًا َ ْ َ
ـم َو َض َعــه و َكـ َّ َ
ـم َم َشــى َســا َع ًة ُثـ َّ
ـرات ُثـ َّ
َ
خس ـ ًا ِ
وع ْ ِ
َذلِـ َ
ـرةً»( .)182وروي عــن اإلمــام الصادق(عليــه
ـر َع َل ْيــه َ ْ
ـك َح َّتــى َكـ َّ َ
شي ـ َن َتكْبِـ َ
الســام) قولــهّ « :ملــا مــات جــزع أمــر املؤمنني(عليــه الســام) جزعـ ًا شــديد ًا»(.)183

 -6حذيفة بن اليمان:
واله عــى املدائــن ،ويصفــه اإلمــام عــي فيقــول...« :وســأل عــن املعضــات حــن

غفــل عنهــا غــره فــإن ســألتموه عنهــا جتــدوه عاملـ ًا هبــا»( ،)184وقــال عنــه« :هو مــن أرىض
هبــداه وأرجــو صالحــه»

()185

ُيالحــظ ممــا تقــدم ومــن خــال الثلــة التــي تناوهلــا البحــث كنمــوذج لــوالة اإلمــام

عــي (عليــه الســام) َّ
أن معايــر اختيــار الــوالة يف عهــد اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه
الســام) الختتلــف كثــر ًا عــن تلــك التــي وضعتهــا املنظــات الدوليــة املهتمــة بمكافحــة

الفســاد ،أوالتــي تشــرطها احلكومــات يف تعيــن موظفيهــا ،إالّ أن مــا حققــه اإلمــام عــي
(عليــه الســام) يف القضــاء عــى الفســاد ،عــى امتــداد الدولــة اإلســامية ،ويف الفــرة
الزمنيــة مــن عمــر حكومتــه التــي تعــد قصــرة نســبي ًا بالقيــاس إىل مانحــن فيــه حيــث
وصــل بــا ورثــه مــن فســاد إىل ادنــى مســتوياته إن مل يكــن قــد انعــدم وجــوده وزالــت

آثــاره إالّ يف املناطــق التــي مل تصــل إليهــا حكومتــه (عليــه الســام) يف حــن ّ
أن مســتويات
الفســاد لدينــا مل تتغــر ان مل تكــن يف تصاعــد ،والشــك أن نجــاح إدارة اإلمــام عــي (عليــه

الســام) يرجــع إىل تطبيــق معايــر االختيــار بحذافريهــا وإىل العالقــة الســليمة املتبادلــة

بــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وإدارتــه ،يف حــن أن املعايــر اليــوم التتعــدى حــدود
ـت عليهــا بِســبب مايشــوب العالقــات اإلداريــة مــن شــبهات.
الورقــة التــي كُتِ َبـ ْ
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املبحث الثاني
الرقابة

التنتهــي عالقــة الرئيــس باختيــار مرؤوســيه ،وإنــا تتطــور هــذه العالقــة لتنتقــل إىل

ـف بــه للتأكــد مــن تنفيــذه املهــام
طــور متابعــة املــرؤوس وهــو يــؤدي عملــه الــذي ُك ِّلـ َ
املوكلــة إليــه عــى الوجــه املطلــوب وهــذا مايعــرف بالرقابــة.

تعريف الرقابة
الرقابة يف اللغة :للفظة الرقابة يف اللغة معان كثرية ذكرهتا معاجم اللغة العربية ومنها:

يــظ والر ِقيــب :ا ُملنْتَظِــر ِ
ففــي تــاج العــروس »:الر ِقيــب :ا ِ
ــو ِم:
يــب ال َق ْ
ورق ُ
ُ
ُ
ُ َ
حلف ُ َّ
َ
َّ
ِ
ٍ ِ
يــب :احلَ ِ
احلَ ِ
ــار ُس وهــو الــذي ُي ْ ِ
ــار ُس احلَافِ ُ
ــظ...
ــر ُ
والرق ُ
ف عــى َم ْر َق َبــة ل َي ْح ُر َس ُ
ــه ْم َّ

الــي َء َي ْر ُق ُبــهَ :ح َر َســه ك ََرا َق َبــه ُم َرا َق َبــ ًة ِ
ور َقابــ ًا.)186(»...
ور َق َ
َ
ــب َّ ْ

ويف لســان العــرب »:رقــب يف أســاء اهلل تعــاىل :الرقيــب :هــو احلافــظ الــذي ال

يغيــب عنــه يشء ،ويف احلديــث :ارقبــوا حممــدا يف أهــل بيتــه ،أي أحفظــوه فيهــم»(.)187
أمــا يف االصطــاح« :فتعنــي عمليــة التحقــق مــن مــدى انجــاز األهــداف املرجــوة،

والكشــف عــن الصعوبــات يف حتقيــق هــذه األهــداف ،والعمــل عــى إزالتهــا يف أقــر وقــت

ممكــن»( .)188ال خيفــى عــى أحــد مــا للرقابــة مــن أمهيــة يف ســر األعــال ،وحســن تأديــة
العــال لواجبهــم ،والرقابــة الواعيــة املنضبطــة حتقــق العديــد مــن األهــداف التــي رســمت هلا
ومنهــا :محايــة العــال والــوالة مــن االنــزالق يف خيانــة األمانــة وأكل املــال العــام.

والرقابــة يف الــرع :هــي القواعــد املســتنبطة مــن الرشيعــة اإلســامية ،والتــي

تســتخدم ملحاســبة املــرء يف عملــه ،ســواء تعلــق األمــر بدينــه أو دنيــاه .وقــد ميــز
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املختصــون بــن اربعــة أنــواع مــن الرقابةهــي :رقابــة علويــة مــن اهلل تعــاىل عــى البــر،
ورقابــة ذاتيــة وهــي رقابــة اإلنســان عــى ذاتــه وعــى ترصفاتــه وعــى ســلوكه ،ورقابــة

إداريــة مــن الرئيــس عــى املــرؤوس ،ومــن الراعــي عــى الرعيــة ،ورقابــة شــعبية مــن
األفــراد عــى الرؤســاء وعــى غريهــم مــن األفــراد(.)189

حفلــت املصــادر بالكثــر مــن النصــوص التــي تشــر إىل ممارســة اإلمــام عــي (عليــه

الســام) الرقابــة عــى والتــه وعاملــه ،وقــد كان (عليــه الســام) حريصــ ًا عــى تتبــع
أخبارهــم ،واستكشــاف أمورهــم ،وبقدرحرصــه ذاك كان حريصـ ًا عــى أن تكــون هــذه
األخبــار دقيقــة وصادقــة ،بعيــدة عــن الوشــاية والكيــد ،ولذلــك كان خيتــار عيونــه(*) ممــن

يثــق هبــم .ومل تكــن الرقابــة عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) الغــرض منهــا التنكيــل

بالــوالة ،وإنــا كان الغــرض منهــا حتصينهــم ووقايتهــم مــن الوقــوع يف اخلطــأ الــذي
يــؤدي إىل ضيــاع حقــوق األفــراد واملجتمــع ،ومــن ثــم اإلنحــراف باألمــة عــن مســارها
الصحيــح الــذي أراده هلــا اإلســام.

نقــل اإلمــام عــي (عليــه الســام ) مقــر إدارتــه إىل الكوفــة فصــارت عاصمــة لدولــة

متتــد عــى رقعــة جغرافيــة مرتاميــة االطــراف ترتبــط اقاليمهــا املتباعــدة بطــرق للقوافــل

قــد التكــون ســالكة يف بعــض األحيــان ،وهــذا يعنــي إن إدارة أي إقليــم مــن أقاليــم
الدولــة ســتكون خاضعــة لســلطة الــوايل كليــ ًا ،وتــكاد تكــون ســلطته شــبه مطلقــة،
والســلطة املطلقــة تقــود إىل فســاد مطلــق ،كــا يقــول اللــورد أمريــش أكتــون(*) (1834م

1902 -م)« :إذ القــوة متيــل إىل الفســاد ،الســلطة املطلقــة تفســد عــى اإلطــاق»(.)190

وكان اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد ســبق أمريــش بقــرون عديــدة وتنبــه هلــذا األمــر
فاختــذ مــن اإلجــراءات مايمنــع التفــرد بالســلطة ويــأيت يف مقدمتهــا الفصــل بــن

الســلطات ،فاعتمــد (عليــه الســام) مبــدأ توزيــع الســلطات وحتديــد الصالحيــات،
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ويكــون بذلــك قــد ســبق مونتســيكيو(*) بقــرون عديــدة ،وقــد كانــت فلســفته (عليــه

الســام) يف هــذا امليــدان تقــوم عــى عــدم حــر الســلطات بيــد شــخص واحــد حتــى
وإن كان يتمتــع بالكفــاءة واملقــدرة عــى ذلــك ،فقــد « أ ّمــر ابــن عبــاس عــى البــرة،

ووىل زيــاد ًا اخلــراج وبيــت املــال ،وامــر أبــن عبــاس أن يســمع منــه»( )191كــا عــن أبــا

األســود الــدؤيل عــى القضــاء(.)192

ويعــد الفصــل بــن الســلطات واحــدا مــن أهــم آليــات مكافحــة الفســاد إذ أن

«التنافــس الســيايس الــذي يــؤدي إىل عــدم االلتــزام بمبــدأ الفصــل املتــوازن بــن
الســلطات الثــاث التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة يف النظــام الســيايس وطغيــان
األحــزاب واإلرهــاب وضعــف اجلهــاز القضائــي ،ممــا يــؤدي إىل اإلخــال بمبــدأ الرقابة

املتبادلــة عــى الســلطة التنفيذيــة والســلطة الترشيعيــة»( )193ممــا يــؤدي إىل تفــي الفســاد،

وهــذا ماجيــري يف العــراق يف الوقــت احلــارض.

كــا ّ
أن الــوايل يف مثــل هــذه احلالــة التوجــد عليــه رقابــة مبــارشة وال مــن وســيلة

حتــد مــن صالحياتــه إالّ مــا يمليــه عليــه ضمــره ،وتؤكــد الدراســات احلديثــة عــى أن:
«املدخــل األهــم واألكثــر فاعليــة يف منظومــة محايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يــأيت مــن

خــال اإلعتــاد عــى عمليــة تقويــم أداء تعتمــد مــؤرشات علميــة مســتمرة خالل الســنة،

ومراقبــة ومتابعــة مــدى حتقيــق املنظمــة احلكوميــة ألهدافهــا بكفــاءة»( .)194ولذلــك كان
اإلمــام عــي (عليــه الســام) س ـباقا إىل إجيــاد آليــات مراقبــة دائمــة ومتابعــة جــادة َ ِ
تــدُّ
ّ
مــن ســلطة الــوالة وت َُض ّيــق ُفرصــة وقوعهــم يف دائــرة الفســاد مــن خــال مــا يعــرف

بالرقابــة .فأنشــأ اإلمــام عــي (عليــه الســام) نظامــ ًا رقابيــ ًا فعــاالً متكّــن مــن خاللــه

اإلرشاف ومتابعــة املامرســات التــي تتــم مــن قبــل الــوالة والعــال العاملــن يف حكومتــه.
َّ
إن نجــاح اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف بنــاء عالقــة ســليمة مــع مرؤوســيه -
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والتــه وعاملــه  -إنــا يرجــع إىل املنهــج الــذي اعتمــده (عليــه الســام) والــذي يقــوم عــى
َض ُء بِنُـ ِ
ـور ِع ْل ِمـ ِـه»(.)195
قاعــدة (القــدوة) « َأ َل َوإِ َّن لِـك ُِّل َم ْأ ُمــو ٍم إِ َمام ـ ًا َي ْق َتـ ِـدي بِـ ِـه َو َي ْس ـت ِ 
وكــا ان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــدوة ا َمـ َـر اهللُ املســلمني أن يقتــدوا بــه حيــث
َان َلكُــم ِف رس ِ
ــو َم
ــو ٌة َح َســنَ ٌة َِّلــن ك َ
قــال تعــاىلَ  :ل َقــدْ ك َ
َان َي ْر ُجــو اللََّ َوا ْل َي ْ
ــول اللَِّ ُأ ْس َ
ْ َ ُ
ْال ِخـ َـر َو َذ َكـ َـر اللََّ كَثِــر ًا .)196(فـ َّ
ـإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــو االمتــداد الطبيعــي
لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد جعــل مــن نفســه ُأســوة حســنة حيــث يبــدأ بنفســه
قبــل غــره قــوالً يالزمــه عمــل فهــو القائــل «مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا فليبــدأ
بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره ،و ليكــن تأديبــه بســرته قبــل تأديبــه بلســانه ،و معلــم

نفســه و مؤدهبــا أحــق باإلجــال مــن معلــم النــاس و مؤدهبــم»( .)197كــا قــال (عليــه
الســام)»:من نصــح نفســه كان جديــر ًا بنصــح غــره»( ،)198وبذلــك مل ُيبـ ِـق حجــة ألحــد
فــأن يعــرض عــى إرشــاد أو يتهــرب مــن توجيــه ،ذلــك أن النصــح مــن وجهــة نظــر

ـح
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يقــوي العالقــة ويزيــد مــن وشــائج اإلرتبــاط ألن « النُّصـ ُ
ي ِ
ثمـ ُـر ا َمل َح َّب ـ َة»(.)199
ُ
و للوقــوف عــى جهــود اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف إدامــة العالقــة بينــه وبــن

والتــه للحيلولــة مــن دون وقوعهــم يف مطبــات الفســاد ،مــن خــال منهجــه الرقــايب

ســيتناول البحــث ثالثــة أنــواع مــن الرقابــة مارســها اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى
والتــه هــي :الرقابــة الذاتيــة ،والرقابــة اإلداريــة (اخلارجيــة) ،والرقابــة الشــعبية.

الرقابــة الذاتيــة :مــن خصائــص اإلســام أنــه يــريب مبــدأ املراقبــة هلل تعــاىل يف نفــس

املســلم؛ فاملســلم رقيــب عــى نفســه مــن خــال إيامنــه بــأن اهلل تعــاىل رقيــب عــى كل

حلظــات العبــد وســكناته؛ وهــو تعــاىل عــامل الغيــب والشــهادة ،ذلــك َّ
أن «املراقبــة دوام

احلــق ســبحانه وتعــاىل عــى ظاهــره وباطنــه»( .)200وقــد
علــم العبــد وتي ّقنــه با ّطــاع
ّ
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ســعى اإلســام لتقويــة الرقابــة الذاتيــة لــدى اإلنســان املســلم ،والرقابــة الذاتيــة مــن
أقــوى مــا يمكــن أن يشــكل ضامن ـ ًة لعــدم الوقــوع يف الفســاد ،وبذلــك يــويص اإلمــام
عــي (عليــه الســام) فيقــول« :اجعــل مــن نفســك عــى نفســك رقيبـ ًا واجعــل آلخرتــك

مــن دنيــاك نصيبــا»( .)201ولذلــك يمكــن تعريــف الرقابــة الذاتيــة بأهنــا« :إحســاس
داخــي للموظــف منشــأه اإليــان الــذي الخيامــره شــك بــأن اهلل ج ّلــت قدرتــه يــرى
مجيــع ترصفاتــه الصغــرة والكبــرة واخلفيــة واملعلنــة وأنــه حماســب عليهــا»( .)202ولذلــك

يســعى املســلم ألن تتطابــق أعاملــه يف الــر والعلــن حتــى يكــون قــد أخلــص العبــادة
يتَلِـ ْ ِ
ـن َل ْ َ ْ
س ُه َو َع َلنِ َي ُت ـ ُه َوفِ ْع ُل ـ ُه
«و َمـ ْ
هلل تعــاىل كــا يــراه اإلمــام عــي (عليــه الســام) َ
ـف ُّ
ــص ا ْل ِع َبــا َدةَ»( .)203وإىل املعنــى نفســه يذهــب اإلمــام
َو َم َقا َلتُــ ُه َف َقــدْ َأ َّدى ْالَ َمانَــ َة َو َأ ْخ َل َ
ـل ير َضــاه ص ِ
اح ُبـ ُه لِنَ ْف ِسـ ِـه َو ُي ْكـ َـر ُه لِ َع َّامـ ِـة
احـ َـذ ْر ك َُّل َع َمـ ٍ َ ْ ُ َ
«و ْ
عــي (عليــه الســام) يف قولــهَ :
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
احـ َـذ ْر ك َُّل َع َمـ ٍ
احـ َـذ ْر ك َُّل
ا ُْل ْســلم َ
ـر َو ُي ْس ـت ََحى منْ ـ ُه ِف ا ْل َع َلن َيــة َو ْ
ني َو ْ
ـل ُي ْع َمـ ُـل بِــه ف الـ ِّ ِّ
ـل إِ َذا ســئِ َل عنْ ـه ص ِ
َع َمـ ٍ
اح ُب ـ ُه َأ ْن َكـ َـر ُه َأ ْو ا ْع َتـ َـذ َر»(.)204
َ ُ َ
ُ
فالرقابــة الذاتيــة هــي إحــدى القيــم اإلســامية التــي يســتند إليهــا املســلم يف ســلوكه

و التعــدو أن تكــون تذكــر ًا بــا أنــزل اهلل تعــاىل يف تنبيــه املســلم عــى وجــود اهلل تعــاىل
ـم ا َّلـ ِـذي
رقيب ـ ًا اليغفــل عــن عبــاده كــا يف قولــه تعــاىلَ « :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـاس ا َّت ُقــو ْا َر َّب ُكـ ُ
ـس و ِ
احــدَ ٍة َو َخ َلـ َـق ِمن َْهــا ز َْو َج َهــا َو َبـ َّ
ـث ِمن ُْهـ َـا ِر َجــاالً كَثِــر ًا َونِ َســاء َوا َّت ُقــو ْا
َخ َل َق ُكــم ِّمــن َّن ْفـ ٍ َ
َان ع َلي ُكـ ِ
اللَّ ا َّلـ ِـذي تَســاء ُل َ ِ
()205
مــا
ون بِــه َواألَ ْر َحــا َم إِ َّن اللَّ ك َ َ ْ ْ
َ
ـم َرقيب ـ ًا ، »وقــال تعــاىلَ :
ِ
ِ ِ
ي ْل ِفـ ُ ِ
ِ
ـن َآمنُــو ْا
ـظ مــن َقـ ْـو ٍل إِ َّل َلدَ ْيــه َرقيـ ٌ
ـب َعتيــدٌ  ،)206(»كــا قــال تعــاىلَ  »:يــا َأ َ ُّيــا ا َّلذيـ َ
َ
ِ ِ
ِ
َآن َقـ ْـو ٍم َعـ َـى َأالَّ َت ْع ِد ُلــو ْا ا ْع ِد ُلــو ْا ُهـ َـو
ـم َشـن ُ
كُو ُنــو ْا َق َّوامـ َ
ـن لِّ ُشـ َـهدَ اء بِا ْلق ْســط َوالَ َ ْ
ي ِر َمنَّ ُكـ ْ
ِ
ــون ،)207(كذلــك حيذرنــا رســول
ــر بِ َــا َت ْع َم ُل َ
ــر ُب لل َّت ْق َ
َأ ْق َ
ــوى َوا َّت ُقــو ْا اللَّ إِ َّن اللَّ َخبِ ٌ
القيام ِ
ِ
ُول َقــدَ ُم ا ْب ِ
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم القيامــة فيقــولَ :
«ل تَــز ُ
ــة
ــن آ َد َم َي ْ
ــو َم َ َ
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ِ ِ
ِ ِ
ِمـ ِ ِ ِ
خـ ٍ
ـم َأ ْبـ َـا ُه،
ـن َ ْ
ـم َأ ْفنَــا ُهَ ،و َعـ ْ
ـسَ ،عـ ْ
ـن عنْــد َر ِّبــه َح َّتــى ُي ْسـ َـأ َل َعـ ْ
ْ
ـن َش ـ َبابِه فيـ َ
ـن ُع ُمـ ِـره فيـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم»( .)208وإىل نفــس املضمــون
ـن َأ ْيـ َ
َو َمالــه مـ ْ
ـم َأ ْن َف َقـ ُهَ ،و َمــا َذا َعمـ َـل فيـ َـا َعلـ َ
ـن ا ْكت ََسـ َب ُه َوفيـ َ
ـال يســائِ ُلكُم معـ َـر ِعبـ ِ
ـاد ِه َعـ ِ
ـن
ْ َ ْ َ َ
يشــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) فيقــولَ « :فـإِ َّن اللََّ َت َعـ َ ُ َ
ِ ِ
الص ِغــر ِة ِمــن َأعملِ ُكــم وا ْل َكبِـ ِ
ُور ِة»(.)209
ْ َ
ـرة َوال َّظاهـ َـرة َوا َْل ْس ـت َ
َ
َّ َ ْ ْ َ
ممــا تقــدم فـ َّ
ـإن الرقابــة الذاتيــة التــي ســعى اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل غرســها

وتنميتهــا يف نفــوس والتــه أراد أن يقــول هلــم فيهــا« :خــف اهلل كأنــك تــراه ،فــإن كنــت ال

تــراه فإنــه يــراك ،فــإن كنــت تــرى أنــه ال يــراك فقــد كفــرت ،وإن كنــت تعلــم أنــه يــراك ثم
اســترتت عــن املخلوقــن باملعــايص وبــرزت لــه هبــا فقــد جعلتــه يف حــد أهــون الناظريــن

إليــك»( ،)210ل ُيؤكــد يف مرشوعــه الرقــايب عــى تنميــة الرقابــة الذاتيــة لــدى والتــه وعامله،
وذلــك ألن املنهــج اإلســامي يعتمــد العمــل مــن داخــل النفــس اإلنســانية المــن

خارجهــا ،ومــع أنــه كان «الخيــص بالواليــات إالّ أهــل الديانــات واألمانــات»(،)211
فإنــه حيــرص عــى تعزيــز الــوازع الدينــي لدهيــم وهلــذا جــاءت توجيهاتــه (عليــه الســام)
وإرشــاداته إىل والتــه لتجعــل مــن الشــخص رقيبــ ًا عــى نفســه ،وقــد تضمنــت كتبــه

ورســائله يف هــذا اجلانــب امثلــة كثــرة منهــا :مــا كتبــه إىل رشيــح القــايض وقــد بلغــه أنــه
ـحَ :أ َمــا إِ َّن ـ ُه َس ـ َي ْأتِ َ
ـن
يك َمـ ْ
ش ْيـ ُ
اشــرى دار ًا فبعــث إليــه وعاتبــه عــى مافعــل قائ ـاًَ « :يــا ُ َ
ـك ِمنْهــا َشـ ِ
ـك َح َّتــى ُ ْ
ـاخص ًا َو ُي ْســلِ َم َ
ـن َب ِّينَتِـ َ
ـك َو َل َي ْسـ َـأ ُل َ
َل َي ْن ُظـ ُـر ِف كِتَابِـ َ
ك إِ َل
ي ِر َجـ َ َ
ك َعـ ْ
َقـ ْ ِ
ـر َك َخالِصـ ًا»( ،)212وبعــد أن ذكــره باملــوت حـ ّـذره أن يكــون اشــرى الــدار بغــر مالــه
ِ
ـون اب َتعـ َ ِ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َمالِـ َ
ـك َأ ْو
ـت َهــذه الــدَّ َار مـ ْ
ـح َل َت ُكـ ُ ْ ْ
ش ْيـ ُ
وبــن لــه جــزاء ذلــك « َفا ْن ُظـ ْـر َيــا ُ َ
ِ
َن َقــدْ َت ال َّثمـ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َح َللِـ َ
ـر َت َد َار الدُّ ْن َيــا َو َد َار ْال ِخـ َـر ِة»(.)213
ـك َفـإِ َذا َأ ْنـ َ
ـن مـ ْ
َ َ
ـت َقــدْ َخـ ْ
ويف كتابــه (عليــه الســام) إىل األشــعث بــن قيــس عاملــه عــى أذر بيجــان يقــول
ــك بِ ُطعم ٍ
ِ
ــة َو َلكِنَّــ ُه ِف ُعن ُِق َ
«وإِ َّن َع َم َل َ
ــن
ــك َأ َمانَــ ٌة َو َأن َ
ــك َل ْي َ
فيــهَ :
ــر ًعى َل ْ
ــس َل َ ْ َ
ْــت ُم ْس َ ْ
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ـك مـ ٌ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
ـن مـ ِ
ـس َلـ َ
َف ْو َقـ َ
ـال
ـك َأ ْن َت ْف َتـ َ
ـك َل ْيـ َ
ـال مـ ْ َ
ـات ِف َرع َّيــة َو َل ُ َتاطـ َـر إِ َّل بِ َوثي َقــة َو ِف َيدَ ْيـ َ َ
ْــت ِمــن ُخزَّانِ ِ
اللَِّ َعــ َّز َو َج َّ
ــه َحتَّــى ت َُســ ِّل َم ُه إِ َ َّل َو َل َع ِّ
ــك َل َ
ش ُو َلتِ َ
ــك
ــي َأ َّل َأك َ
ــل َو َأن َ ْ
ُــون َ َّ
السـ َـا ُم»( .)214بــن اإلمــام (عليــه الســام ) لالشــعث ان مــايف يــده مــن عمــل ليــس
َو َّ
بمأكلــة لــه كــا اعتــاد عــى ذلــك عــال عثــان ،وإنــا هــو امانــة يف عنقــك ،ثــم يرســم لــه
حــدود صالحياتــه فيشــعره بوجــود مســؤول عنــه الجييــز لــه التــرف باملــال الــذي لديــه
دون معرفتــه وإذن منــه ،ومــع حصــول اإلذن البــد مــن التوثيــق ،وبذلــك يكــون (عليــه

الســام) قــد ســد منفــذ ًا مه ـ ًا مــن منافــذ الفســاد ،باعتبــار أن املــال هــو احــد العوامــل
التــي تــؤدي إىل فســاد واهنيــار احلكومــات ،ويؤكــد عــى التوثيــق ملــا لــه مــن أمهيــة يف احلد
مــن الفســاد ،إذ تعتــره الدراســات احلديثــة املهتمــة بالفســاد يف العــراق واحــد ًا مــن نقــاط

ضعــف احلكومــة يف مكافحــة الفســاد فاشــارت إىل أن مايتيــح العمــل ملامرســة الفســاد
هــو« :غيــاب قواعــد العمــل واالجــراءات املكتوبــة ،ومدونــات الســلوك للموظفــن يف

قطاعــات العمــل العــام واألهــي واخلــاص»( ،)215ثــم يعــود ليشــد مــن اوارص العالقــة
معــه فيطيــب خاطــره بعــد ان اشــعره انــه يشــك يف امانتــه(.)216

وهلــوى النفــس يف فكــر اإلمــام عــي (عــي الســام) أمهيــة كبــرة يف مرشوعــه

الرامــي إىل مكافحــة الفســاد ،فهــو اجلهــاد األكربكــا قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه )« :أفضــل اجلهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه»( ،)217ولذلــك كان الكثــر
مــن كتبــه إىل والتــه تتضمــن النصيحــة بــردع النفــس عــن هواهــا ،كــا يف عهــده (عليــه

الســام) ملحمــد بــن أيب بكــر يــوم واله مــر بعــد أن بــن لــه اســلوب إدارتــه الهــل

مــر( .)218راح يفيــض عليــه مــن وافــر تقــواه ليعــزز عنــده الــوازع الدينــي يف أربــع

توصيــات مهمــة هــي بمثابــة آليــات لســد منافــذ الفســاد اإلداري ال يف واليــة مــر
فحســب وإنــا يمكــن ان تكــون قواعــد ملحاربــة الفســاد تصلــح لــكل مــكان ويف كل
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زمــان ،ومــا أحوجنــا اليهــا ونحــن نعيــش أزمــة نزاهــة ،قائ ـ ً
ـم ـ َيــا ُم َ َّمــدُ
ا لــهَ »:وا ْع َلـ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ْبـ َن َأ ِب َب ْكــر ـ َأ ِّن َقــدْ َو َّل ْي ُتـ َ
ـر» مبينـ ًا لــه امهيــة مــر
ـك َأ ْع َظـ َ
ـم َأ ْجنَــادي ف َن ْفــي َأ ْهـ َـل مـ ْ َ
ومقــام اهلهــا يف نفســه (عليــه الســام) ويف نفــس الوقــت يعــر لــه عــن مســتوى العالقــة
ـت
الرفيــع بينهــا وامهيتــه عنــده فاختــاره هلــذه الواليــة املهمــة ،ثــم يبــدأ بإرشــادهَ « :ف َأ ْنـ َ
َم ْ ُقـ ٌ
ـف َعـ َـى َن ْف ِسـ َ
ـك» ،يوصيــه بمخالفــة هــوى نفســه ،،ومــع ان جهــاد النفس
ـوق َأ ْن ُتَالِـ َ
واجــب عــى اجلميــع إالّ انــه اشــدُّ لزومـ ًا عــى الــوالة ومــن بيدهــم األمــر ؛ فلــو ســيطرت

عليهــم األهــواء والشــهوات فـ َّ
ـإن ذلــك مــن شــأنه إشــاعة الفســاد يف والياهتــم .وباملعنــى
اخ َت َلـ َ
ـف َهـ َـوا ُه َمنَ َع ـ ُه
ال إِ َذا ْ
نفســه كتــب (عليــه الســام) إىل األســود بــن قطبــة « َف ـإِ َّن ا ْلـ َـو ِ َ
َذلِـ َ ِ ِ
ـن ا ْل َعــدْ ِل»(.)219
ـك كَثــر ًا مـ َ
ويــرى اإلمــام عــي (عليــه الســام) أن القضــاء عــى الفســاد منــوط باســتقامة العــدل
«وإِ َّن َأ ْف َضـ َـل ُقـ َّـر ِة َعـ ْ ِ
ـن ا ْلـ ُـو َل ِة ْاســتِ َق َام ُة
كســب ود الرعيــةَ :
الــذي بــه ُت َقـ ُّـر عــن الــوالة ُو َ
ا ْلعــدْ ِل ِف ا ْلبِـ َـا ِد و ُظهــور مــود ِة الر ِعيـ ِـة و إِ َّنـه َل َت ْظهــر مود ُتــم إِ َّل بِسـ َـام ِة صدُ ِ ِ
ـم َو َل
َ َ ُ
ُ
َ
ورهـ ْ
َ ُ َ َ َّ ُ ْ
َ ُ ُ َ َ َّ َّ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم َعـ َـى ُو َل ِة ْالُ ُمـ ِ
ـور»( .)220فاإلمــام عــي (عليــه الســام)
ـح نَص َ
تَصـ ُّ
ـم إِ َّل بِحي َطت ِهـ ْ
يحت ُُهـ ْ

يؤكــد عــى ســامة الصــدور وهــذه اخلاصيــة التتحقــق إالّ مــن خــال ترويــض النفــس
ـن َأ ْمـ ُـر النَّـ ِ
ـاس
عــى التقــوى ،وإىل نفــس الغايــة يوجــه عاملــه عــى حلــوانَ ...« :
ف ْل َي ُكـ ْ
ِ
الــو ِر ِعــو ٌض ِمــن ا ْلعــدْ ِلَ ،ف ِ
ِعنْــدَ َك ِف َْ
ــر
ال ِّ
اجتَن ْ
ْ
َ َ
َ
ــس ِف َْ ْ
ــو ًاءَ ،فإِنَّــ ُه َل ْي َ
ــق َس َ
ــب َمــا ُتنْك ُ
َأم َثا َل ـه ،واب َتـ ِـذ ْل َن ْفسـ َ ِ
ـكَ ،ر ِ
ـر َض اهللُ َع َل ْيـ َ
اجي ـ ًا َثوا َب ـ ُهَ ،و ُمتَخَ ِّوف ـ ًا ِع َقا َب ـ ُه»(.)221
ْ ُ َ ْ
َ
ـك ف َيــا ا ْفـ َ َ
ويف كتابــه ( َع َلي ِ
ــه الســام) إىل مالــك بــن كعــب األرحبــي وقــد واله معونــة
ْ

البهقبــاذات مــن النصــح اجلميــل مــا ينمــي عنــده الرقابــة الــذايت« :فآثــر طاعــة اهلل،
واعلــم أن الدُّ ْن َيــا فانيــة ،واآلخــرة آتيــة واعمــل صاحلــا جتــز خــرا ،فــإن عمــل ابــن آدم
ــه وإنــه جمــزي بِ ِ
حمفــوظ َع َلي ِ
ــه ،فعــل اهلل بنــا وبــك خــرا»(.)222
ْ
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ويؤكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى أمهيــة الديــن يف تقويــم النفــس البرشيــة،
فهــو مل يفتــأ حيــث والتــه عــى التمســك بالقــرآن ،فالقــرآن ِ ِ ِ ِ ِ
ــي
يــدي ل َّلتــي ه َ
ْ
َأ ْقـ َـو ُم .)223(واملســلم إذا تدبــر مــاورد يف القــرآن مــن أوامــر ونواهــي وعمــل هبــا فــإن
تضمــن الكثــر
نفســه تســمو ،وترتفــع عــن رذائــل األخــاق ودنــس النفــوس .ولذلــك ّ

مــن كتبــه (عليــه الســام) دعــوة والتــه للتمســك بالقــرآن فقــد جــاء يف كتابــه إىل احلــارث
ـل ا ْل ُقـ ْـر ِ
ـك بِ َح ْبـ ِ
«و َت َ َّسـ ْ
آن َو ْاس ـ َتن ِْص ْح ُه َو َأ ِحـ َّـل َح َل َل ـ ُه َو َحـ ِّـر ْم َح َر َام ـ ُه َو َصــدِّ ْق
احلمــراينَ :
الـ ِّـق واع َتـ ِـر بِــا مـ َ ِ
بِــا سـ َل َ ِ
ِ ِ
ـي ِمن َْهــا َفـإِ َّن َب ْع َض َهــا ُي ْشـبِ ُه َب ْعضـ ًا
ـى مـ َ
ف مـ َ
ـن َْ َ ْ ْ َ َ
َ َ
ـن الدُّ ْن َيــا َلــا َبقـ َ
و ِ
آخ َر َهــا َل ِحـ ٌـق بِ َأ َّو َ ِلــا َو ُك ُّل َهــا َحائِـ ٌـل ُم َفـ ِ
ـار ٌق»(.)224
َ
إن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ُيـ ِ
ـدرك َّ
كــا َّ
أن للصــاة أثــر ًا كبــر ًا يف تزكيــة النفــس

والســمو هبــا عــن الوقــوع يف املعــايص واملنكــرات ،فقــد بــن اهلل تعــاىل أن الصــاة تطهــر
ِ
ـي إِ َل ْيـ َ
ـك
النفــس مــن الباطــل وحتصنهــا مــن الفســاد بــكل أنواعــه فقــال :ا ْتـ ُـل َمــا ُأوحـ َ
ِ ِ
ِمــن ا ْلكِ َتـ ِ ِ
َ
الصـ َـا َة َتن َْهــى َعـ ِ
ـر
الصـ َـا َة إِ َّن َّ
ـاب َو َأق ـ ِم َّ
َ
ـن ا ْل َف ْح َشــاء َوا ُْلن َكــر َو َلذ ْكـ ُـر اللَِّ أ ْكـ َ ُ
ـون .)225(كــا بــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أثــر الصــاة يف
ـم َمــا ت َْصنَ ُعـ َ
َواللَُّ َي ْع َلـ ُ

تزكيــة النفــس وإصالحهــا ،فعــن ربيعــة بــن كعــب األســلمي قــال« :كنــت أبيــت مــع

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فأتيتــه َبوضوئــه وحاجتــه ،فقــال يل :ســل ،فقلــت:
ـر ذلــك ؟ قلــت :هــو ذاك ،قــالَ :فأ ِعنِّــي عــى
أســألك مرافقتــك يف اجلنــة ،قــالَ :أوغـ َ
نفســك بكثــرة الســجود»( ،)226فالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه ) يشــر إىل أن الصــاة

هتـ ِّـذب النفــس وتعــن عــى إصالحهــا .ويف كتابــه إىل حممــد بــن أيب بكــر يؤكــد اإلمــام
ا َة لِو ْقتِهــا ا ُْلو َّقـ ِ
ـت َلــا،
الصـ َ َ َ َ
«صـ ِّـل َّ
عــي (عليــه الســام) عــى موضــوع الصــاة فيقــولَ :
الشــتِغَال،واع َلــم َأ َّن ك َُّل َ ِ
ِ
ـن َو ْقتِ َهــا ْ
ـن
شء مـ ْ
َوالَ ُت َع ِّجـ ْـل َو ْقت ََهــا ل َفـ َـراغَ ،والَ ت ُْؤ ِّخ ْر َهــا َعـ ْ
َ ْ ْ
ْ
ـك َت َبـ ٌـع لِ َصالَتِـ َ
َع َملِـ َ
ـك»( .)227ويــأيت تاكيــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى الصــاة
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ألهنــا ( َتن َْهــى َعـ ِ
ـن ا ْل َف ْح َشــاء ) ومــا الفســاد إالّ صــورة مــن صــور الفحشــاء.
لقــد تنبــه الكثــر مــن الــدول إىل أمهيــة الرقابــة الذاتيــة فاجتهــوا إىل إنشــاء ميثــاق

ألخــاق العمــل ،وقــد أكــدت دراســة صــادرة عــن األمــم املتحــدة أن وجــود ميثــاق

ألخــاق العمــل يعــد مــن الوســائل الوقائيــة املهمــة ملحاربــة الفســاد يف الــدول
الناميــة( .)228والشــك ّ
أن ماحيصــل اليــوم مــن اختــاس للــال العــام بأرقــام تفــوق
الوصــف ،رغــم وجــود الرقابــة بــكل أنواعهــا وأدواهتــا املتطــورةُ ،يؤكــد عــى أمهيــة

الرقابــة الذاتيــة ،وأهنــا أنجــع أنــواع الرقابــة للوقــوف بوجــه الفســاد بــكل أشــكاله ،وهذا

ماتؤكــده الدراســات احلديثــة ،حيــث تــرىّ :
«أن وجــود الرقابــة وأدواهتــا ،واإلجــراءات
الرقابيــة التعــدو أن تكــون مــن وســائل العــاج وبــا ّ
أن درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار
عــاج ،فـ َّ
ـإن اإلعــداد األخالقــي للموظفــن يعتــر مــن أهــم وســائل الوقايــة يف هــذه
اجلوانــب»( .)229وهــذا ماحــرص عليــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فـ َّ
ـإن الرقابــة الذاتيــة

التــي ســعى إىل غرســها وتنميتهــا يف نفــوس والتــه ،هــي تعزيــز عالقــة العبــد بربــه تعــاىل،
وحتفيــز اإلرادة اخلـ ِّـرة يف النــاس ،وأراد أن يقــول هلــم فيهــاَ :
«أ ْن َت ْع ُبــدَ اللََّ ك ََأ َّنـ َ
ـك َتـ َـرا ُه،
ـن َتـ َـرا ُه َفإِ َّن ـ ُه َيـ َـر َ
اك»(.)230
َف ـإِ ْن َل ْ َت ُكـ ْ

الرقابة الرئاسية (الرقابة اخلارجية)

مــع أمهيــة الرقابــة الذاتيــة فــإن كثــر ًا مــن النفــوس حتتــاج إىل رادع خارجــي« ،فقــد

خيــون األمــن ويغــش الناصــح»( ،)231ويتمثــل هــذا الــرادع بالرقابــة الرئاســية ،وتعنــي
الرقابــة اخلارجيــة ،وقــد أوىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــذا النــوع مــن الرقابــة أمهيــة

التقــل عــن أمهيــة الرقابــة الذاتيــة باعتبارهــا تعكــس اإلهتــام بســامة األداء .فأخضــع

والتــه لرقابــة صارمــة معتمــد ًا أســلوب التفتيــش األداري الســليم والدقيــق بــأن يرســل

أشــخاص ًا تتخفــى يف املجتمــع و تراقــب الــوايل عــن كثــب وترصــد كيفيــة إدارتــه ملهمتــه
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ويف الوقــت نفســه تســتقطب اآلراء وتعمــل عــى مجــع املعلومــات الدقيقــة وتقدمهــا

لإلمــام عــي (عليــه الســام) .ولذلــك نجــد يف معظــم كتبــه إىل والتــه تــرد لفظــة
(بلغنــي) ،كــا كان (عليــه الســام) يأمــر والتــه بمراقبــة عامهلــم ،فقــد كتــب لألشــر
النخعــي حــن واله عــى مــر ،يأمــره باالهتــام بالرقابــة عــى عمــل (املوظفــن)« :ثــم

تفقــد أعامهلــم وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم ،فــإن تعاهــدك يف الــر
ألمورهــم جــدوة هلــم عــى اســتعامل األمانــة والرفــق بالرعيــة».

واملراقبــة عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) التقــف عنــد التوجيــه واإلرشــاد فقــط

وإنــا تالزمهــا املتابعــة ،فهــو عندمــا ُيصــدر أمــر ًا إىل والتــه ينتظــر منهــم الــرد عــى تنفيــذ

األمــر ومــا ترتــب عليــه كــا هــو احلــال يف أمــر أصــدره بنســخة واحــدة إىل مجيــع والتــه
وعاملــه يتعلــق بخــروج اخلــوارج وممــا جــاء فيــه« :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم  -مــن عبــد

اهلل عــي أمــر املؤمنــن إىل مــن قــرأ كتــايب هــذا مــن العـ ّـال :أ ّمــا بعــد فـ ّ
ـإن رجــاالً لنــا
وجهــوا نحــو بــاد البــرة ،فاســأل عنهــم أهــل
عندهــم بيعــة خرجــوا هرب ـ ًا فنظنّهــم ّ

بــادك ،واجعــل عليهــم العيــون يف كل ناحيــة مــن أرضــك ،ثــم اكتــب إ ّيل بــا ينتهــي
إليــك عنهــم ،والســام»( .)232واإلمــام عــي (عليــه الســام) يــرى ّ
أن عــدم املتابعــة
يــؤدي إىل فســاد األمــور ،ولذلــك يؤكــد عــى والتــه بوجــوب املتابعــة «جيــب عــى الــوايل

أن يتعهــد ،أمــوره ،ويتفقــد أعوانــه ،حتــى ال خيفــى عليــه إحســان حمســن وال إســاءة
مســئ ،ثــم ال يــرك أحدمهــا بغــر جــزاء ،فإنــه إذا تــرك أعوانــه هتــاون املحســن واجــرأ
املســئ ،وفســد األمــر»(.)233

فاإلمــام عــي (عليــه الســام) وبعــدأن أحســن اختيــار والتــه وعاملــه ،وعــزز يف

نفوســهم الرقابــة الذاتيــة ،راح يتابــع أعامهلــم ،وحياســبهم ،ويعاقبهــم إن اقتــى األمــر

باللــوم أو بالتوبيــخ ،أو بالعــزل أحيان ـ ًا ،فقــد حفلــت املصــادر بالكثــر مــن النصــوص
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التــي يشــر فيهــا أو يؤكــد فيهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) الرقابــة عــى العــال ،وقــد

جــاءت عــى شــكل كتــب و رســائل تُعــد مــن أهــم الوســائل التــي تعــر عــن صــورة مــن
صورالعالقــة بــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وبــن والتــه عــى األقاليــم والتــي كان هلــا
األثــر الكبــر يف تقويــم ســلوكهم ،وقــد كان فيهــا ناصحـ ًا تــارة و موجهــا تــارة أخــرى،
أو حمــذر ًا مــن ارتــكاب خطــأ ،ممــا كان هلــا أكــر األثــر يف معاجلــة الفســاد ،أو احلــد مــن

الوقــوع فيــه ،ألن هــذه الكتــب والرســائل كانــت بمثابــة الرقابــة الدائمــة خاصــة إذا

ماجــاءت بصيغــة التحذيــر أو النهــي كــرد عــى فعــل ارتكبــه الــوايل نفســه ،ثــم هــي تعــزز

الوقايــة مــن الفســاد إذا مــا جــاءت بصيغــة النصــح واإلرشــاد ،وبقــدر مــا كانــت كتبــه
(عليــه الســام) إىل والتــه تعــر عــن عالقــة املعلــم بتلميــذه فإهنــا كانــت وســيلة فعالــة
ملكافحــة الفســاد وقطــع طريقــه أمــام الــوالة ،ومــن بــن كتبــه األرشــادية إىل والتــه يف

هــذا امليــدان مــن مياديــن عالقتــه هبــم كنــاذج عــى ســبيل املثــل الاحلــر:

مــن كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل بعــض عاملــه :يبــن لــه فيــه طبيعــة عالقتــه بــه
«أمــا بعــدُ َفإِ َّنـ َ ِ
ـن َأ ْس ـ َت ْظ ِه ُر بِـ ِـه َعـ َـى إِ َق َامـ ِـة الدِّ يـ ِ
ـن َو َأ ْق َمـ ُـع بِـ ِـه َنخْ ـ َـو َة
ـك مَّـ ْ
وأمهيتــه عنــده َ َّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اسـت َِع ْن بِــاللَِّ َعـ َـى َمــا
ْالَثيـ ِم َو َأ ُســدُّ بِــه َلــا َة ال َّث ْغـ ِـر ا َْلخُ ــوف» ثــم يبدأبتوجيهــه يف عملــه « َف ْ
ِ ٍ ِ
اخلِـ ِ
ـن ال ِّلـ ِ
هـ َ
الر ْفـ ُـق َأ ْر َفـ َـق َوا ْع َتـ ِـز ْم بِ ِّ
ـط ِّ
الشــدَّ ِة
ـك َو ْ
ـن َو ْار ُفـ ْـق َمــا ك َ
الشــدَّ َة بِض ْغــث مـ َ
َان ِّ
َأ َ َّ
ـط َُلــم وجهـ َ ِ
اخ ِفـ ْ ِ ِ ِ
ِ
َاحـ َ
ـن َل ُتغْنِــي َع ْنـ َ
ـك إِ َّل ِّ
ـن
الشــدَّ ُة َو ْ
ـك َوا ْب ُسـ ْ ْ َ ْ َ
حـ َ
ـك َو َألـ ْ
ـض ل َّلرع َّيــة َجن َ
ال َشــار ِة والت ِ
ِ
ِ
ـك َو ِ
ـم َجانِ َبـ َ
َّح َّيـ ِـة َح َّتــى َل َي ْط َمـ َـع ا ْل ُع َظـ َـا ُء
ـم ِف ال َّل ْح َظــة َوالنَّ ْظـ َـرة َو ْ ِ َ َ
آس َب ْين َُهـ ْ
َُلـ ْ
الضع َفـ ِ
ـن َعدْ لِـ َ
ِف َح ْي ِفـ َ
السـ َـا ُم»(.)234
ـاء مـ ْ
ـك َو َّ
ـك َو َل َي ْيـ َـأ َس ُّ َ ُ

ويف كتابــه (عليــه الســام) إىل األســود بــن قطبــة صاحــب جنــد حلــوان يرشــده إىل
اخ َت َلـ َ
ـف
ال إِ َذا ْ
اتبــاع العــدل يف معاملــة الرعيــة والتجــرد عــن اهلــوى فيقــولَ « :ف ـإِ َّن ا ْلـ َـو ِ َ
هــواه منَعـه َذلِـ َ ِ ِ
ـاس ِعنْــدَ َك ِف َْ
ـن َأ ْمـ ُـر النَّـ ِ
ـس
الـ ِّـق َسـ َـو ًاء َفإِ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ـن ا ْل َعــدْ ِل َف ْل َي ُكـ ْ
ـك كَثــر ًا مـ َ
َ َ ُ َ َ ُ
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الــو ِر ِعــو ٌض ِمــن ا ْلعــدْ ِل َفاجتَنِــب مــا ُتنْكِــر َأم َثا َلـه واب َتـ ِـذ ْل َن ْفسـ َ ِ
ـر َض اللَُّ
ُ ْ ُ َ ْ
َ َ
َ
ِف َْ ْ
َ
ْ ْ َ
ـك فيـ َـا ا ْفـ َ َ
اجي ـ ًا َثواب ـه ومتَخَ وف ـ ًا ِع َقاب ـه واع َلــم َأ َّن الدُّ ْنيــا دار بلِيـ ٍـة َل ي ْفــر ْغ ص ِ
َع َل ْيـ َ
اح ُب َهــا فِ َيهــا
َ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ
ـك َر ِ َ َ ُ َ ُ ِّ
َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ
ِ
ـك َعـ ِ
ـن َْ
َقـ ُّ
ـن ُيغْن ِ َيـ َ
ش ٌء
ـط َســا َع ًة إِ َّل كَا َنـ ْ
ـر ًة َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة َو َأ َّنـ ُه َلـ ْ
الـ ِّـق َ ْ
ـت َف ْر َغ ُتـ ُه َع َل ْيــه َحـ ْ َ
ـظ َن ْف ِسـ َ ِ ِ
ِ
ـن َْ
ـك ِح ْفـ ُ
الـ ِّـق َع َل ْيـ َ
الر ِع َّيـ ِـة بِ ُج ْهـ ِـد َك َف ـإِ َّن ا َّلـ ِـذي
ـك َوال ْحت َسـ ُ
َأ َبــد ًا َومـ َ
ـاب َعـ َـى َّ
ِ
ي ِصـ ُـل إِ َليـ َ ِ
ـن ا َّلـ ِـذي َي ِصـ ُـل بِـ َ
ـن َذلِـ َ
السـ َـا ُم»(.)235
ـك َأ ْف َضـ ُـل مـ َ
ـك مـ ْ
ـك َو َّ
ْ
َ
وأحــر اإلمــام (عليــه الســام) األشــعث بــن قيــس ،وكان عثــان اســتعمله عــى

آذربيجــان ،فأصــاب مائــة ألــف درهــم ،فبعــض يقــول :أقطعــه عثــان إ ّياهــا ،وبعــض

يقــول :أصاهبــا األشــعث يف عملــه .فأمــره عــي (عليــه الســام) بإحضارهــا فدافعــه،
وقــال :ياأمــر املؤمنــن ،مل ُأصبهــا يف عملــك .قــال :واهلل لئــن أنــت مل حترضهــا بيــت مــال
املســلمني ،ألرضبنّــك بســيفي هــذا أصــاب منــك مــا أصــاب .فأحرضهــا وأخذهــا منــه

وصيهــا يف بيــت مــال املســلمني ،وتت ّبــع عـ ّـال عثــان ،فأخــذ منهــم ّ
كل مــا أصابــه قائـ ًا
ّ

وضمنهــم مــا أتلفــوا( .)236وهــذا املوقــف يكشــف عــن جانــب مــن اجلوانــب
يف أيدهيــم،
ّ
املهمــة يف إدارة اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــو قــوة اإلرادة .ويف هــذا االجتــاه فقــد

شــخصت الدراســات احلديثــة ان مــن بــن نقــاط فشــل احلكومــات يف مكافحــة الفســاد
هــو «ضعــف اإلرادة لــدى القيــادة السياســية ملكافحــة الفســاد ،وذلــك بعــدم اختــاذ أيــة
إجــراءات وقائيــة أو عقابيــة جــادة بحــق عنــارص الفســاد بســبب انغامســها نفســها أو

بعــض أطرافهــا يف الفســاد»(.)237

ففــي كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل زيــاد بــن أبيــه عاملــه عــى فــارس وقــد بلغــه

تواطــؤه الختــاس جــزء ًا مــن أمــوال اخلــراج ضمــن واليتــه« :أمــا بعــد فــإن رســويل
أخــرين بعجــب زعــم أنــك قلــت لــه فيــا بينــك وبينــه أن االكــراد هاجــت بــك فكــرت
عليــك كثــرا مــن اخلــراج ،وقلــت لــه :ال تعلــم بذلــك أمــر املؤمنــن ،يــا زيــاد وأقســم
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بــاهلل إنــك لــكاذب ،ولئــن مل تبعــث بخراجــك الشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر،

ثقيــل الظهــر إال أن تكــون ملــا كــرت مــن اخلــراج حمتمــا»(.)238

مايلفــت االنتبــاه يف هــذه الرســالة هــو الشــدة والرصامــة التــي بــدت عــى موقــف

اإلمــام عــي عليــه الســام) ممــا يــدل عــى فداحــة مــا قــام بــه زيــاد مــن حماولــة الختــاس

املــال العــام ،فضــا عــن كونــه خيانــة ألمانــة وظيفتــه ،فهــو دخــول يف نفــق الفســاد

املــايل ،الــذي لــو نجــح زيــاد يف حتقيقــة لفتــح أبوابـ ًا ليــس مــن الســهل إغالقهــا ،ولذلــك
انتفــض اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــذه االنتفاضــة التــي اســفرت عــن هتديــد بانــزال

اقــى العقوبــات بزيــاد دون ان يلتفــت المهيــة زيــاد يف الــراع مــع معاويــة ،فبــن
لــه مــا ســيحل بــه لــو ثبــت مــا نقــل عنــه ســيجعل منــهَ ( :ق ِليـ َـل ا ْل َو ْفـ ِـر) اي قليــل املــال
ممايعنــي أنــك ســتعيش الفقــر .و( َث ِقيـ َـل ال َّظ ْهـ ِـر) يسء الســمعة اليأمتنــك أحــد عــى مالــه.
و(ض ِئيـ َـل ْالَ ْمـ ِـر) أي حقــر ًا ،ومينـ ًا ،وذليـاً .هكــذا تعامــل اإلمــام عــي (عليــه الســام)
َ
مــع حماولــة اختــاس مل تســتكمل ،فكيــف احلــال والغلبــة الغالبــة مــن والة اإلدارة تعيث
هنبــا يف املــال العــام دونــا رادع عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن تتشــدد باملحاســبة عــى
مثــل هــذه اجلريمــة( .)239فالقوانــن مل جتــد مــن ينفذهــا كــا هــو احلــال مــع اإلمــام عــي

(عليــه الســام) الــذي يتبــع فعلــه قولــه.

كــا يلفــت االنتبــاه أيظ ـ ًا يف هــذه الرســالة مــا يشــر اىل قــوة اجلهــد االســتخباري

واخالصــه يف العمــل ،ورفضــه ملغريــات املــال ممــا يــدل عــى املســتوى التنظيمــي ألعــايل

لــه مــن جهــة ،ونــوع العالقــة بــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وجهــازه االداري.

ويبــدو أنــه (عليــه الســام) ُاحيــط علـ ًا بــا يقــوم بــه زيــاد مــن انفــاق غــر معقــول
اف م ْقت َِصــد ًا و ا ْذ ُكــر ِف ا ْليــو ِم َغــد ًا و َأم ِسـ ْ ِ
ـن ا َْلـ ِ
فكتــب لــهَ « :فــدَ ِع ْ ِ
ـال بِ َقــدْ ِر
ـك مـ َ
َ ْ
َ
َ ْ
ْ
س َ ُ
ال ْ َ
ِ ِ
ــك و َقــدِّ ِم ا ْل َف ْض َ ِ
َض ِ
ــك َأ ت َْر ُجــو َأ ْن ُي ْعطِ َي َ
اجتِ َ
ــن
ــر ا ُْلت ََواضع َ
ــو ِم َح َ
ــل ل َي ْ
ورت َ َ
ــك اللَُّ َأ ْج َ
ُ َ
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ِ
و َأن َ ِ
ــن ا ُْل َتك ِّ ِ
الض ِع َ
يــف َو
ــر ٌغ ِف الن َِّعيــ ِم َتْنَ ُعــ ُه َّ
ــعَ -و َأن َ
ْــت عنْــدَ ُه م َ
َ
يــن َو َت ْط َم ُ
َب َ
ْــت ُمت ََم ِّ
ف و َقـ ِ
ِ
ْالَ ْر َم َلـ َةَ -أ ْن ُي ِ
ـب َلـ َ
ـاد ٌم َعـ َـى َمــا
ـن َو إِ َّنـ َـا ا َْلـ ْـر ُء َ ْ
اب ا ُْلت ََصدِّ قـ َ
ي بِـ َـا َسـ َل َ َ
مـ ِـز ٌّ
ـك َثـ َـو َ
وجـ َ
الس َــا ُم»(.)240
َقــدَّ َم َو َّ

ومــن كتــاب لــه عليــه الســام إىل املنــذر بــن اجلــارود العبــدي بعــد أن تأكــدت لــه

خيانتــه يف بعــض مــا واله مــن أعاملــه ،وكان عــى مايبــدو أنــه (عليــه الســام) قــد اختــاره
النــه ســليل عائلــة متتــاز بالصــاحَ :
ـك َغـ َّـر ِن ِمنْـ َ
«أ َّمــا َب ْعــدُ َف ـإِ َّن َصـ َـا َح َأبِيـ َ
ـت
ـك َو َظنَنْـ ُ

ـك َت َّتبِـ ُـع َهدْ َي ـ ُه َوت َْس ـ ُل ُ
َأ َّنـ َ
ك َس ـبِي َل ُه» ولكنــه (عليــه الســام) اكتشــف مــن خــال مراقبتــه
انــه ضعيــف أمــام هــوى نفســه منقــاد ًا لرغباهتــا « َف ـإِ َذا َأ ْنـ َ ِ
ـي إِ َ َّل َع ْنـ َ
ـك َل َتــدَ ُع
ـت فيـ َـا ُر ِّقـ َ
ِ
آخرتِـ َ ِ
ـاك بِخَ ــر ِ ِ
َ ِلـ َـو َ
ـرت َ
اك ان ِْق َيــاد ًا َو َل ُت ْب ِقــي ِل ِخ َرتِـ َ
َك
اب َ
ـك َع َتــاد ًا َت ْع ُمـ ُـر ُد ْن َيـ َ َ
ـك َوتَصـ ُـل َعشـ َ
ـك» ،فــم راح يضعــه أمــام حقيقــة نفســه ويأمــره بالقــدوم إليــه ِ
بِ َقطِي َعـ ِـة ِدينِـ َ
َان َمــا
ـن ك َ
«و َلئـ ْ
َ
َان بِ ِص َفتِـ َ
ـر ِمنْـ َ
ـك َو ِش ْسـ ُـع َن ْعلِـ َ
ـك َح ّقـ ًا َل َمـ ُـل َأ ْهلِـ َ
َب َلغَنِــي َعنْـ َ
ـس
ـن ك َ
ـك َف َل ْيـ َ
ـكَ ،و َمـ ْ
ـك َخـ ْ ٌ
ٍ
ِ
َ
ِ َ َ
َ
بِ َأ ْهـ ٍ َ
ـن َعـ َـى
ـر َك ِف َأ َما َنــة َأ ْو ُي ْؤ َمـ َ
ـل أ ْن ُي َســدَّ بِــه َث ْغـ ٌـر أ ْو ُي ْن َفـ َـذ بِــه أ ْمـ ٌـر أ ْو ُي ْعـ َـى َلـ ُه َقــدْ ٌر أ ْو ُيـ ْ َ
ِ
ٍ
ـك كِ َتـ ِ
ـن َي ِصـ ُـل إِ َل ْيـ َ
ـاء اهلل»(.)241
ِج َبا َيــة َف َأ ْقبِـ ْـل إِ َ َّل حـ َ
ـاب َهـ َـذا إِ ْن َشـ َ
ويف كتابــه إىل أحــد عاملــه يتبــن أمهيــة املراقبــة عــى الــوالة ،وحســن أداء العيــون
املكلفــن باملراقبــة يف منــع اســترشاء الفســاد « َأ َّمــا َب ْعــدُ َف َقــدْ َب َل َغنِــي َعنْـ َ
ـك َأ ْمـ ٌـر « ،ومــن

خــال رسعــة وفاعليــة معاجلــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،والتــي قامــت هنــا عــى
ـت إِ َم َامـ َ
ت َر َّبـ َ
ـك َو
ـك َو َع َص ْيـ َ
ـت َف َع ْل َت ـ ُه َف َقــدْ َأ ْســخَ ْط َ
التنبيــه وتقويــم االخــاق «إِ ْن ُكنْـ َ
ـت َأ َما َن َتـ َ
ـك» ،ثــم بيــان طبيعــة الفســاد الــذي ارتكبــه « َب َلغَنِــي َأ َّنـ َ
ـك َجـ َّـر ْد َت َا ْلَ ْر َض
َأ ْخ َز ْيـ َ
ـت َقدَ َم ْيـ َ
ـت َيدَ ْيـ َ
ـك» ،ومل يتوقــف عنــد هــذا احلــد وانــا
ـك َو َأ َك ْلـ َ
َف َأ َخـ ْـذ َت َمــا َ ْتـ َ
ـت َمــا َ ْتـ َ

طالبــه برفــع حســابه وتســليم مابذمتــه ،وذكــره بـ ّ
ـأن حســاب اهلل أعظــم مــن اي حســاب
ك و اِع َلــم َأ َّن ِحســاب َاللَِّ َأع َظـ ِ
ِ
ـن ِح َسـ ِ
ـاب َالنَّـ ِ
لسـ َ
ا ُم»(.)242
ـم مـ ْ
َ َ
ـاس َو َا َّ
ْ ُ
« َف ْار َفـ ْـع إِ َ َّل ح َســا َب َ َ ْ ْ
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وكان أشــدُّ مــا ُيغضــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن ترصفــات والتــه هــو

جتاوزهــم عــى املــال العــام واســتغالله ملنافعهــم اخلاصــة ففــي كتــاب لــه (عليــه الســام)
إىل مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين و هــو عاملــه عــى أردشــرخرة(َ « :)243ب َلغَنِــي َعنْـ َ
ـك َأ ْمـ ٌـر
ِِ
ـك َأ َّنـ َ ِ
ـت إِ َم َامـ َ
ت إِ َلـ َ
ني َا َّلـ ِـذي
ـك َو َع َص ْيـ َ
ـت َف َع ْل َتـ ُه َف َقــدْ َأ ْســخَ ْط َ
إِ ْن ُكنْـ َ
ـم َ ْف َء َا ُْل ْســلم َ
ـك َت ْقسـ ُ
ـن اِعتَامـ َ ِ
ـت ع َليـ ِـه ِدماؤُ هـ ِ
ـن َأ ْعـ َـر ِ
ـم َو ُخ ُي ُ
اب َق ْو ِمـ َ
ـك
ـك مـ ْ
َحا َز ْتـ ُه ِر َم ُ
يمـ ِ ْ َ
ـم ف َ
ـم َو ُأ ِري َقـ ْ َ ْ َ ُ ْ
ولـ ْ
اح ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـك َح ّقـ ًا َلت ِ
َجــدَ َّن َلـ َ
َان َذلِـ َ
ـن
ـن ك َ
ـي َه َوانـ ًا َو َلتَخ َّفـ َّ
َف َوا َّلــذي َف َلـ َـق َا َْل َّبـ َة َو َبـ َـر َأ َالن ََّسـ َـم َة َلئـ ْ
ـك َعـ َ َّ
ـك َف َت ُكـ َ ِ
ِ
ـح ُد ْن َيـ َ
ـاك بِ َم ْحـ ِـق ِدينِـ َ
ا ت َْس ـت َِه ْن بِ َحـ ِّـق َر ِّبـ َ
ِعنْـ ِـدي ِميزَان ـ ًا َف ـ َ
ـن
ـون مـ َ
ـك َو الَ ت ُْصلـ ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
سيــن َأعــاالً َأالَ و إِ َّن حـ َّـق مــن ِقب َلـ َ ِ
َ
ـي ِء
ـن َا ُْل ْســلم َ
ـك َو ق َب َلنَــا مـ َ
َ َ ْ َ
َ
ني ِف ق ْسـ َـمة َهـ َـذا َا ْل َفـ ْ
َا ْل ْخ َ ِ َ ْ َ
ون َعنْ ـ ُه» .وهــذا يعنــي اســتغالل الســلطة ملحابــاة
ون ِعنْـ ِـدي َع َل ْيـ ِـه َو َي ْصــدُ ُر َ
َسـ َـو ٌاء َيـ ِـر ُد َ
قومــه وإيثارهــم عــى غريهــم مــن غــر وجــه حــق ،وهــذه املامرســة هــي صــورة مــن صور
الفســاد االداري ،وهلــذا فــإن اإلمــام يقســم متشــدد ًا إن كان مــا بلغــه صحيحــا ،وهــذا
اليعنــي التشــكيك بـــ (عيونــه) وانــا هــي سياســة اإلمــام (عليــه الســام) يف عالقتــه مــع

والتــه القائمــة عــى معاجلــة اخلطــأ باإلصــاح فــإن عالــج األمــر وأثبــت براءتــه وإال

فالعقوبــة ،والفــيء عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ليــس ألحــد دون اآلخــر وإنــا هــو

للمســلمني بالســوية.

وكتــب َع َل ْيـ ِـه الســام إىل قدامــة بــن عجــان عاملــه َعـ َـى كســكر :أمــا بعــد فامحــل

مــا قبلــك مــن مــال اهلل فإنــه يفء للمســلمني ،لســت بأوفرحظــا فيــه مــن رجــل فيهــم
وال حتســب ّن يــا بــن أم قدامــة أن مــال كســكر مبــاح لــك كــال ورثتــه َعــن أبيــك وأمــك،
فعجــل محلــه وأعجــل ِف اإلقبــال إلينــا إن شــاء اهلل( .)244وكتــب ( َع َلي ِ
ــه الســام) إىل
ْ
مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين -وكان عــى «أردشــر خـ ّـرة» مــن قبــل ابــن عبــاس  :بلغنــي

عنــك أمــر إن كنــت فعلتــه فقــد أتيــت شــيئا إ ّدا بلغنــي أنــك تقســم يفء املســلمني فيمــن
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اعتنــاك ويغشــاك مــن أعــراب بكــر بــن وائــل ،فــو (اهلل) الــذي فلــق احل ّبــة وبــرء النســمة

َان ذلــك حقــا لتجـ ّ
وأحــاط بــكل يشء علــا ،لئــن ك َ
ـي هوانــا فــا تســتميت ّن
ـدن بــك عـ ّ
بحــق ربــك وال تصلحــن دنيــاك بفســاد دينــك وحمقــه فتكــون مــن األخرسيــن َأ ْعـ َـاال،
ا َّل ِذي ـن َضـ َّـل س ـعيهم ِف ْ ِ
ي ِس ـن َ
ي َس ـ ُب َ
ُون ُصنْعــا(.)245
َ
ـم ُ ْ
ـم َ ْ
ون َأ َّنُـ ْ
اليــاة الدُّ نْيــاَ ،و ُهـ ْ
َ
َ ُُْ ْ
وألمهيــة املــال العــام َّ
فــإن اإلمــام عيل(عليــه الســام) يضــع صيانتــه واحلفــاظ

عليــه عــى أولويــات منهجــه الرتبــوي الــذي يتمثــل يف تذكــر الــوالة بشــكل خــاص
واالنســانية بشــكل عــام بــأن املســؤول هــو القــدوة التــي جيــب أن الحيــايب أحــد ًا عــى

حســاب امانتــه مهــا بلغــت درجــة قرابــة اخلائــن منــه ،يتضــح ذلــك فيــا كتبــه إىل أحــد
ـك ِشـ َع ِ
ـك ِف َأ َمانَتِــي َو َج َع ْل ُتـ َ
ـت َأ َْش ْك ُتـ َ
اري
والتــه املقربــن إليــه وكان قــد قــال فيــهُ « :كنْـ ُ
ِ ِ
وبِ َطانَتِــي و َل يكُــن رج ٌ ِ
ــات ومــوازَر ِت و َأد ِ
ــق ِمن َ
اء
ــن َأ ْه ِــي َأ ْو َث َ
ــل م ْ
َ َْ ْ َ ُ
ْــك ِف َن ْفــي ُل َو َاس ِ َ ُ َ َ َ َ
َ
ْالَ َما َنـ ِـة إِ َ ّلَ» ،ولكنــه عندمــا جتــاوز عــى املــال العــام عــدّ ه خائنـ ًا ومل تشــفع لــه القرابــة وال
ِ
«أيــا ا َْلعــدُ ود ك َ ِ
ول ْالَ ْل َبـ ِ
ـن ُأ ِ
ـاب َك ْيـ َ
ـف ت ُِســيغُ
َان عنْدَ َنــا مـ ْ
العالقــة فعنفــه أشــد تعنيــف َ ُّ َ ْ ُ
ِ
ـم َأ َّنـ َ ْ
ـاع ْ ِ
ـح
شابـ ًا َو َط َعامـ ًا َو َأ ْنـ َ
ـاء َو َتنْكـ ُ
ـر ُب َح َرامـ ًا َو َت ْب َتـ ُ
ـت َت ْع َلـ ُ
ال َمـ َ
ـك َتــأك ُُل َح َرامـ ًا َو َتـ ْ َ
ََ
ِ
ِ ِ
ِِ
النِّسـ ِ
ـن َأمـ َـو ِ
ال ا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاكِ ِ
ـم
ني َوا ُْل ْؤمنـ َ
ـن ا َّلذيـ َ
ـن َوا ُْل َجاهديـ َ
ـاء اللَُّ َع َل ْي ِهـ ْ
ـاء مـ ْ ْ
ـن َأ َفـ َ
َ َ
َّــق اللََّ واردد إِ َل ه ُ ِ
ــذ ِه ْالَمــو َال و َأحــر َز ِبِــم ه ِ
ه ِ
ــا َد َفات ِ
ــذ ِه ا ْلبِ َ
ــم»،
ــؤ َلء ا ْل َق ْ
َ ْ ُْ َ
ْ َ
َ
ــو ِم َأ ْم َو َُال ْ
ْ َ َ ْ َ
ـك َلُ ْعـ ِـذ َر َّن إِ َل اللَِّ فِيـ َ
ـم َأ ْم َكنَنِــي اللَُّ ِم ْنـ َ
ثــم هــدّ ده بأشــد هتديــد « َفإِ َّنـ َ
ـك
ـك إِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل ُثـ َّ
ـك بِسـي ِفي ا َّلـ ِـذي مــا َضبـ ُ ِ
َو َلَ ْ ِ
ـار» ،ورضب لــه مــن ولغريه
َْ
ـت بِــه َأ َحــد ًا إِ َّل َد َخـ َـل النَّـ َ
َ
ض َبنَّـ َ َ ْ
ـن َف َع ـ َ
مــن نفســه مث ـ ً
ـت َمــا
ا ِم ْثـ َـل َا َّلـ ِـذي َف َع ْلـ َ
ـن َو َا ُْل َسـ ْ َ
«و َو َاللَِّ َلـ ْـو َأ َّن َا َْل َسـ َ
ا فقــالَ :
ِ
ـح َا ْل َباطِـ َـل
ـت َُلـ َـا ِعنْـ ِـدي َهـ َـوا َد ٌة َو الَ َظ ِفـ َـرا ِمنِّــي بِـإِ َرا َد ٍة َح َّتــى ُ
كَا َنـ ْ
آخـ ُـذ َا َْلـ َّـق من ُْهـ َـا َو ُأ ِزيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َحـا ٌَل ِل
ـم بــاهلل َر ِّب َا ْل َعا َلـ َ
ـر ِن َأ َّن َمــا َأ َخ ْذ َتـ ُه مـ ْ
َعـ ْ
ـن َأ ْم َوالـ ْ
ـن َم ْظ َل َمت ِهـ َـا َو ُأ ْقسـ ُ
ـن َمــا َيـ ُ ُّ
ِ
ِ
ـن َب ْعـ ِـدي»( )246وكأنــه (عليــه الســام) يعيــد لألذهــان قســم رســول اهلل
َأت ُْر ُك ـ ُه م َرياث ـ ًا َلـ ْ
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ـت ُ َ ٍ
ـت
ـت َل َق َط ْعـ ُ
س َقـ ْ
ـم اللَِّ َلـ ْـو َأ َّن َفاطِ َمـ َة بِنْـ َ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) حيــث قــالَ :
«وا ْيـ ُ
م َّمــد َ َ
َيدَ َهــا»( .)247الالفــت يف هــذه املعاملــة هــو ّ
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ُيعطــي مثـ ًـا يف

العدالــة ليــس لــه نظــر إالّ عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وهبــذه القيــم يمكــن

أن جيتــث الفســاد وتُســتأصل امتداداتــه .ومــن املواضيــع التــي يدخــل فيهــا املوظــف
احلكومــي نفــق الفســاد اهلديــة الوظيفيــة ،واملقصــود هنــا اهلديــة التــي تقــدم إىل املوظــف

أثنــاء تأديتــه واجبــه الوظيفــي ملــا للهديــة مــن تأثــر عــى النفــس ،وتشــر املصــادر إىل

أن ألصــل يف هدايــا العــال واملوظفــن عــى اختــاف مراتبهــم وجهــات عملهــم املنــع
والتحريــم تضافــرت عــى ذلــك األدلــة ،وجلــاء رشهــا وصفهــا بعــض أهــل العلــم بأهنــا
أصــل فســاد العــامل .فقــد ُذ ِكــر َّ
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) « اســتعمل رجــا مــن
بنــي أســد يقــال لــه ضبيعــة ابــن زهــر؛ فلــا قــى عملــه أتــى عليــا بجــراب فيــه مــال؛

فقــال :يــا أمــر املؤمنــن إن قومــا كانــوا هيــدون يل حتــى اجتمــع منــه مــال فهــا هــو ذا فــإن

كان يل حــاال أكلتــه وإن كان غــر ذاك فقــد أتيتــك بــه؛ فقــال عــى :لــو أمســكته لــكان
غلــوال؛ فقبضــه منــه وجعلــه يف بيــت املــال»( .)248فاإلمــام عــي (عليــه الســام) يؤكــد

عــى خطــر اهلدايــا التــي يتقبلهــا املوظــف العــام ويعتربهــا مقدمــة لإلنحــراف والفســاد،

وقــد جــاء فعلــه هــذا مطابقـ ًا ملــا قــام بــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــد روي ّ
أن
ـال َلـه :ابــن ال َّل ْتبِيـ ِـة عـ َـى صدَ َقـ ِ
ِ
ـات َبنِــي
َّ َ َ
اسـ َت ْع َم َل َر ُجــا « ُي َقـ ُ ُ ْ ُ
ـي َ
(صـ َّـى اللَُّ َع َل ْيــه َوآلــه) ْ
النَّبِـ ُّ
ِ
ـالَ :ف َقــا َم َر ُسـ ُ
ي ِلَ ،قـ َ
الصدَ َقـ ِـةَ ،ف َلـ َّـا َقـ ِـد َم َقـ َ
ـول
ـمَ ،و َهـ َـذا ِلُ ،أ ْهــد َ
ُسـ َل ْيمٍَ ،عـ َـى َّ
ـالَ :هـ َـذا َل ُكـ ْ
اهللِ َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم َعـ َـى ا ْلِنْـ َ ِ
ـال َع ِامـ ٍ
ـالَ « :مــا َبـ ُ
ـرَ ،ف َح ِمــدَ اهللََ ،و َأ ْثنَــى َع َل ْيـ ِـهَ ،و َقـ َ
ـل
ـت َأبِيـ ِـهَ ،أو ِف بيـ ِ
ـول :هـ َـذا َل ُكــم ،وهـ َـذا ُأهـ ِـدي ِلَ ،أ َفـ َـا َقعــدَ ِف بيـ ِ
ـت ُأ ِّمـ ِـه،
َ
ْ َ
ْ َ َ
َأ ْب َع ُث ـ ُهَ ،ف َي ُقـ ُ َ
ْ َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
م َّمـ ٍـد بِ َيـ ِـد ِهَ ،ل َينَـ ُ
ـم ِمن َْهــا َشـ ْيئًا
ـس ُ َ
َح َّتــى َينْ ُظـ َـر َأ ُ ْيــدَ ى إِ َل ْيــه َأ ْم َل؟ َوا َّلــذي َن ْفـ ُ
ـال َأ َحــدٌ منْ ُكـ ْ
ِ ِ ِ
إِ َّل جــاء بِـ ِـه يــوم ا ْل ِقيامـ ِـة َ ِ
ـاءَ ،أ ْو َب َقـ َـر ٌة َلــا ُخـ َـو ٌارَ ،أ ْو َشــا ٌة
َ َ َ َْ َ َ ْ
ـر َل ـ ُه ُر َغـ ٌ
يم ُل ـ ُه َعـ َـى ُعنُقــه َبعـ ٌ
ِ
()249
ـى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال  « :هديــة العـ ّال غلــول
َت ْيعـ ُـر»  .كــا ورد عــن النبــي (صـ ّ
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ويف بعضهــا« :هديــة العـ ّـال ســحت»(.)250

وقــد ادركــت الــدول احلديثــة ومنهــا العــراق خطــورة اهلديــة الوظيفيــة وعملــت

ورش َعــت القوانــن اخلاصــة هبــا ومــن بــن مــا أصدرتــه تعليــات رقــم()1
عــى حماربتهــا َّ
لســنة  2005تعليــات قواعــد الســلوك اخلاصــة بموظفــي الدولــة .و جــاء يف نمــوذج

قواعــد الســلوك اخلاصــة بموظفــي الدولــة و يف التسلســل رقــم 10يتعهــد املوظــف بـــ

«عــدم طلــب أو قبــول اهلدايــا أو املنافــع التــي يكــون غرضهــا التاثــر يف حياديتــي أو
نزاهتــي أو يكــون غرضهــا املكافئــة عــى أداء واجبــايت أو تكــون يف مصلحــة أحــد أفــراد

عائلتــي وأقربائــي إىل الدرجــه الرابعــة مادامــت للغــرض نفســه أعــاه»(ّ )251إال َّ
أن هــذا
التعهــد أو غــره مــن القوانــن مل حتــد مــن تفاقــم ظاهــرة الفســاد اإلداري َّ
ألن إرادة

التنفيــذ ال تقــرب مــن إرادة اإلمــام عــي (عليــه الســام) و لــو بنســبة بســيطة .عــى إنّنــا

جيــب أن ال ننســى ّ
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــا اتصــف بــه مــن زهــد وورع كان
يمثــل لِوالتــه واقع ـ ًا حي ـ ًا يدفعهــم لإلقتــداء بــه ولذلــك فقــد تأثــر معظمهــم بســلوكه
الشــخيص فتورعــوا عــن أمــوال النــاس وعــن ظلمهــم فــكان حقــا هلــم أن يقولــوا عــن

أنفســهم (أتبــاع عــي عليــه الســام).

الرقابة الشعبية
ــرف بأهنــا« :متابعــة أفــراد األمــة لنشــاطات
وهــي رقابــة األ ّمــة لــويل األمــر وت َع َّ

الســلطة التنفيذيــة املتمثلــة باجلهــاز احلكومــي املكــون مــن احلــكام ووالة األمــور،

وأعامهلــم يف جمــاالت احليــاة كّلهــا ،ومناصحتهــم عــن طريــق األمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر ملعاجلــة األخطــاء واملخالفــات الواقعــة منهــم والقضــاء عليهــا»( .)252فالرقابة
الشــعبية تقــوم عــى مبــدأ (األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر) مــع اإلعــراف بـ َّ
ـأن

هنــاك قصــور ًا يف فهــم كثــر مــن النــاس هلــذا املبــدأ ،إذ اقتــروا يف تطبيقيــه عــى فقــرات
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معينــه يف حــن كثــرا مــن ممارســات الفســاد بشــكل عــام والفســاد اإلداري بشــكل
خــاص ال ســيام املتعلقــة بســوء اســتخدام الوظيفــة احلكوميــة ال حتظــى باهتــام النــاس،

مــع أن القــرآن الكريــم يدعــو النــاس يف كثــر مــن آياتــه ملامرســة هــذا النــوع مــن الرقابــة،
ون بِا َْلعــر ِ
الـ ْ ِ
ـون إِ َل َْ
وف َو َين َْهـ ْـو َن
ـم ُأ َّمـ ٌة َيدْ ُعـ َ
كــا يف قولــه تعــاىلَ :
ـر َو َي ْأ ُمـ ُـر َ ْ ُ
و ْل َت ُكــن ِّمن ُكـ ْ
()253
َعـ ِ
ـن ا ُْلن َكـ ِـر َو ُأ ْو َلـــئِ َ
ـت
ـر ُأ َّمـ ٍـة ُأ ْخ ِر َجـ ْ
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
ك ُهـ ُ
ـون ، وقولــه تعــاىل :كُن ُتـ ْ
ـم َخـ َ ْ
ون بِا َْلعــر ِ
ـن َأ ْهـ ُـل ا ْلكِ َتـ ِ
وف َو َتن َْهـ ْـو َن َعـ ِ
لِلنَّـ ِ
ـاب
ـن ا ُْلن َكـ ِـر َوت ُْؤ ِمنُـ َ
ـون بِــاللِّ َو َلـ ْـو َآمـ َ
ـاس ت َْأ ُمـ ُـر َ ْ ُ
ـون و َأ ْك َثرهــم ا ْل َف ِ
ِ
ـون
اسـ ُق َ
َلـك َ
وا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ون ،)254(وقولــه تعــاىلَ :
ـم ا ُْل ْؤمنُـ َ َ ُ ُ ُ
َان َخـ ْـر ًا َُّلــم ِّمن ُْهـ ُ
ــن ا ُْلنك ِ ِ
ِ
ــو َن َع ِ
ــم َأ ْولِ َيــاء َب ْع ٍ
ــون
َوا ُْل ْؤ ِمن ُ
يم َ
ــض َي ْأ ُم ُــر َ
ون بِا َْل ْع ُــروف َو َين َْه ْ
َــر َو ُيق ُ
َــات َب ْع ُض ُه ْ
ــون اللَّ َو َر ُســو َل ُه ُأ ْو َلـــئِ َ
الصــ َ
ح ُه ُم اللُّ إِ َّن اللَّ َع ِزيــ ٌز
ُــون الــ َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
ا َة َو ُي ْؤت َ
َّ
ــر َ ُ
ك َس َ ْ
ِ
يــم ،)255(كــا َّ
أن الســنة النبويــة فيهــا الكثــر مــن الشــواهد التــي يدعــوا فيهــا
َحك ٌ
النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) النــاس إىل ممارســة الرقــاب الشــعبية منهــا قولــه (صــى اهلل
ـن ا ُْلنْ َكـ ِـر َأو َلي ِ
ـي بِيـ ِـد ِه َلت َْأمــر َّن بِا َملعــر ِ
عليــه وآلــه)« :وا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
وف َو َل َتن َْهـ ُـو َّن َعـ ِ
وشـك ََّن
َ
ْ ُ
ْ ُ
ُ ُ
َ
ِ
ـث ع َلي ُكـ ِ
ـم تَدْ ُعو َن ـ ُه َف ـ َ
ـم»( .)256وقولــه (صــى
ا ُي ْس ـت ََج ُ
اب َل ُكـ ْ
ـم ع َقا ًبــا منْ ـ ُه ُثـ َّ
اللَُّ َأ ْن َي ْب َعـ َ َ ْ ْ
اهلل عليــه وآلــه)« :أهيــا النــاس ُمــروا باملعــروف واهنُــوا عــن املنكــر قبــل أن تدعــوا اهلل
فــا يســتجيب لكــم ،وقبــل أن تســتغفروه فــا يغفــر لكــم»( ،)257و َقـ َ
ـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه
ـال َ
(صـ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ــن ا ُْلنْك ِ
ــو َّن َع ِ
َــرَ ،و َلت َْأ ُخ ُ
ــذ َّن َع َ
ــى
َوآله)َ :
«وا َّلــذي َن ْفــي بِ َيده َلت َْأ ُم ُــر َّن بِا َْل ْع ُــروف َو َل َتن َْه ُ
ِ ِ
ضبـن اللَُّ بِ ُق ُلـ ِ ِ
ـم َعـ َـى َب ْعـ ٍ
ـض،
الـ ِّـق َأ ْطـ ًـراَ ،أ ْو َل َي ْ ِ َ َّ
َيــدَ ِي ا ُْلــيءَ ،و َلت َْأ ُط ُر َّنـ ُه َعـ َـى ْ َ
ـوب َب ْعض ُكـ ْ
الهـ ِ
ـاد ك َِل َمـ ُة َعــدْ ٍل
ـم»  .كــا قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه)َ « :أ ْف َضـ ُـل ِْ َ
ـم َكـ َـا َل َعن َُهـ ْ
َو َل َي ْل َعنَنَّ ُكـ ْ
ِعنْــدَ س ـ ْل َط ٍ
ِ ٍ ()258
ان َج ِائـ ٍـرَ ،أ ْو َأ ِمـ ٍ
ـر َجائــر»
ُ
مل يغــب أمــر الرقابــة الشــعبية عــن بــال اإلمــام عــي (عليــه الســام) فقــد أوىل

إرشاك الرعيــة يف مراقبــة الــوايل اهتاممــا كبــرا فشــجع النــاس عــى ممارســة هــذا النــوع
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«و َل ُ َتالِ ُطـ ِ
ـون بِا ُْل َصا َن َعـ ِـة َو َل َت ُظنُّــوا ِب ْاســتِ ْث َق ًال ِف َحـ ٍّـق ِقيـ َـل
مــن الرقابــة و هــو القائــلَ :
ِل و َل ا ْلتِــاس إِع َظــا ٍم لِنَ ْفـ ِ
ـي َفإِ َّن ـ ُه َمـ ِ
ـن ْاس ـ َت ْث َق َل َْ
الـ َّـق َأ ْن ُي َقـ َ
ـال َل ـ ُه َأ ِو ا ْل َعــدْ َل َأ ْن ُي ْعـ َـر َض
َ َ ْ
َ
ٍ
ِ
ـور ٍة بِ َعــدْ ٍل َف ـإِ ِّن
َع َل ْيـ ِـه ك َ
َان ا ْل َع َمـ ُـل ِبِـ َـا َأ ْث َقـ َـل َع َل ْيــه َفـ َـا َت ُك ُّفــوا َعـ ْ
ـن َم َقا َلــة بِ َحـ ٍّـق َأ ْو َم ُشـ َ
ـك ِمــن فِعـ ِـي إِ َّل َأ ْن يك ِْفــي اللَُّ ِمــن َن ْفـ ِ
ـي بِ َفــو ِق َأ ْن ُأ ْخطِــئ و َل آمـ ِ
ـت ِف َن ْفـ ِ
ـي
َل ْسـ ُ
ْ
ـن َذلـ َ ْ ْ
َ َ َ ُ
ْ
َ َ
َمــا ُهـ َـو َأ ْم َلـ ُ
ـك بِـ ِـه ِمنِّــي»( .)259وعلمهــم عــى ان ال يســكتوا عــن حقهــم حتــى أقــر لــه
أعــداءه بذلــك وخــر دليــل مــا جــاء عــى لســان معاويــة بــن أيب ســفيان وهــو خياطــب
ســودة بنــت عــارة اهلمدانيــة  »:لقــد ملظكــم ابــن أيب طالــب عــى الســلطان فبطيئ ـ ًا مــا
تفطمــون»( ،)260وكان ســبب ذلــك أهنــا اشــتكت لــه ســوء إدارة عاملــه ُبــر بــن أرطــاة

فيهــم ،و ّملــا وجدتــه غــر آبــه هبــا اســتفزته بذكــر موقــف هلــا مشــابه مــع اإلمــام عــي (عليه
الســام) فقالــت «لقــد جئتــه يف رجــل كان قــد واله صدقاتنــا فجــار علينــا فصادفتــه

قائــا يريــد صــاة فلــا رآين انفتــل ،ثــم أقبــل عــي بوجــه طلــق ورمحــة ورفــق ،وقــال:
ألـ ِ
ـك حاجــة؟ فقلــت :نعــم ،وأخربتــه باألمــر ،فبكــى ثــم قــال :اللهــم أنــت الشــاهد أين
مل آمرهــم بظلــم خلقــك ،وال بــرك حقــك ،ثــم اخــرج مــن جيبــه قطعــة جلــد ،وكتــب
َان
ـم َف َأ ْو ُفــو ْا ا ْل َك ْيـ َـل َوا ْلِي ـز َ
فيهــا بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ﴿ َقــدْ َجاء ْت ُكــم َب ِّينَ ـ ٌة ِّمــن َّر ِّب ُكـ ْ

ِ
ِ
اءه ْم َوالَ ُت ْف ِســدُ و ْا ِف األَ ْر ِ
ـم
ـاس َأ ْشـ َي ُ
َوالَ َت ْبخَ ُســو ْا النَّـ َ
ـر َّل ُكـ ْ
ض َب ْعــدَ إِ ْصالَح َهــا َذل ُكـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
ِِ
ــن﴾ ،وإذا قــرأت كتــايب هــذا فاحتفــظ بــا يف يــدك مــن عملــك حتــى
إِن كُنتُــم ُّم ْؤمن َ
يقــدم عليــك مــن يقبضــه ،والســام ،ثــم دفــع إيل الرقعــة ،فجئــت بالرقعــة إىل صاحبــه
فانــرف عنــا معــزوال»(.)261

وعمــا عــى تشــجيع الرعيــة عــى قــول احلــق ،وعــرض مــا يشــكون مــن ســوء

تــرف العــال فقــد كان (عليــه الســام) يســتمع إىل شــكاواهم وينظــر يف طلباهتــم،
وحياســب والتــه عليهــا فقــد كتــب إىل َع ْمــرو بــن َســ َل َم َة األرحبــي  :أمــا بعــد فــإن
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دهاقــن بــادك شــكوا منــك قســوة وغلظــة ،واحتقــارا (وجفــوة) فنظــرت فلــم أرهــم
أهــا ألن يدنــوا لرشكهــم ،ومل أر أن يقصــوا وجيفــوا لعهدهــم ،فالبــس َلُــم جلبابــا مــن
اللــن تشــوبه بطــرف مــن الشــدة ،يف غــر مــا أن يظلمــوا (كــذا) وال ينقــض هلــم عهــد،

ولكــن تقرعــوا بخراجهــم [ ]5ويقاتــل (هبــم) مــن وراءهــم ،وال يؤخــذ منهــم فــوق

طاقتهــم فبذلــك أمرتــك ،واهلل املســتعان والســام.

()262

وكتــب َع َل ْيـ ِـه الســام إىل قرظــة بــن كعــب :أمــا بعــد فــإن قومــا مــن أهــل عملــك

أتــوين فذكــروا أن َلُــم هنــرا قــد عفــا ودرس ،وأهنــم إن حفــروه واســتخرجوه عمــرت
بالدهــم وقــووا َعـ َـى كل خراجهــم وزاد يفء املســلمني قبلهــم ،وســألوين الكتــاب إليــك
لتأخذهــم بعملــه وجتمعهــم حلفــره واإلنفــاق َع َل ْيـ ِـه ،ولســت أرى أن أجــر أحــدا َعـ َـى
عمــل يكرهــه ،فادعهــم إليــك ،فــإن ك َ
َان األمــر ِف النهــر َعـ َـى مــا وصفــوا ،فمــن أحــب

أن يعمــل فمــره بالعمــل ،والنهــر ملــن عملــه دون مــن كرهــه ،وألن يعمــروا ويقــووا
أحــب إيل مــن أن يضعفــوا والســام (.)263
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اخلامتــــة

ُيســتنتج ممــا تقــدم َّ
أن اإلمــام عيل(عليــه الســام) قــد نجــح يف اجتثــاث الفســاد الذي

اســترشى يف خالفــة عثــان ألنــه تعامــل مــع املوضــوع بجديــة ورفــض أنصــاف احللــول

وقــد جتــى ذلــك واضحــا يف خطوتــن خطامهــا اإلمــام (عليــه الســام) حاملــا تــوىل ُســدة
احلكم-:

َ -1عـ َـز َل الــوالة الفاســدين ومل يداهــن فيهــم عــى الرغــم مــن حراجــة املوقــف وقــد

َتـ ّـى ذلــك يف رفضــه لقبــول بقــاء معاويــة قائـاً« :اليســألني اهلل عــز وجــل عــن توليتــه

عــى رجلــن مــن املســلمني ليلــة ســوداء ابــدا»

()264

 -2اســرداد أمــوال بيــت املــال :وقــد تشــدد (عليــه الســام) يف اســرجاع أمــوال

بيــت املــال قائــا« :فــأن احلــق القديــم اليبطلــه يش ،ولــو وجدتــه وقــد تــزوج بــه النســاء،
وفــرق يف البلــدان لرددتــه إىل بيــت املــال»

()265

َّ
إن نجــاح اإلمــام عيل(عليــه الســام) مرجعــه إىل أ َّنــه مل يكــن أســر الســلطة فهــو
يزهــد الســلطة كــا يزهــد الدنيــا إذ الدنيــا عنــده ( َأ ْز َهــدَ ِم ـ ْن َع ْف َطـ ِـة َعنْـ ٍـز ) وقــد ســبقت

إليــه الســلطة راكعــة أمــام قدميــه ومل يســع إليهــا ولذلــك أنصفــه َمــن قــالّ :
«إن اخلالفــة

ـي زاهنــا»(.)266
مل تز ّيــن عل ّيــا بــل عـ ّ

ولقــد اســتطاع أن حيافــظ عــى حكومــة يمكــن القــول عنهــا أهنــا خاليــة مــن الفســاد

مــن خــال االختيــار الصحيــح للــوالة حيــث وضــع الرجــل املناســب يف املــكان
املناســب،وبناء العالقــة الســليمة القائمــة عــى االحــرام املتبــادل واحلاجــة املتبادلــة التــي

عززهــا باملراقبــة الدائمــة املشــفوعة بمبــدأ الثــواب والعقــاب.

وماأحوجنــا اليــوم الســتحضار روح اإلمــام عيل(عليــه الســام) ونتبــع منهجــه
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حــق االتِّبــاع حتــى يمكــن أن نقــف بوجــه هــذه الظاهــرة التــي اتــت عــى ماتبقــى مــن
القيــم التــي جــاء رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه ) أن يتمهــا.
واحلمد هلل رب العاملني
هوامش البحث:

(  )1اجلوهــري ،اســاعيل بــن محــاد (ت393هـــ) الصحــاح ،حتقيــق :امحــد عبــد الغفــور عطــار ،بــروت  -دار
العلــم للماليــن ،ط1979 - 2م ،ص.519

(  )2ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم (ت711هـــ) لســان العــرب ،حتقيــق :نخبــة مــن العاملــن ،مــر  -دار
املعــارف.

( ) 3الزبيــدي ،حممــد مرتــى احلســيني (ت  1205هـــ) ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،حتقيــق :عــي
هــايل ،الكويــت ،ط2001 - 1م.

(  )4عمــر ،امحــد خمتــار عبــد احلميــد (ت1424هـــ) معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة ،بــروت  -عــامل الكتــب،
ط2008 - 1م ،مــادة :ف س د.1706/1 ،

(1975.webester ) 5

(  )6البعلبكي ،منري ،املورد قاموس انكليزي  /عريب ،ط 2005م

( ) 7الراغــب ،ايب القاســم احلســن االصفهــاين (ت502هـــ) ،املفــردات يف غريــب القران،حتقيــق :حممــد ســيد
كيــاين ،بــروت ،دار املعرفــة ،د .ت.

(ُ ) 8ينظــر :الفريوزآبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب (ت817هـــ) بصائــر ذوي التمييــز ،حتقيــق :حممــد
عــي النجــار ،القاهــرة 1992 -م 192/4 ،؛ املنــاوي ،عبــد الــرءوف (ت1031هـ)التوقيــف عــى

مهــات التعاريــف ،حتقيــق :عبــد احلميــد صالــح ،القاهــرة  -عــامل الكتــب ،ط 1990 -1م ،ص.556

(  )9الطــويس ،ابوجعفــر حممــد بــن احلســن (ت460هـــ) التبيــان يف تفســر القــران ،بــروت  -دار احيــاء
الــراث.75/1 ،

(  )10الطــريس ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن (ت548هـــ) جممــع البيــان يف تفســر القــران ،بــروت  -دار
العلــوم ،ط2005 - 1م64/1 ،

(  )11العســكري ،احلســن بــن عبــد اهلل (ت 395هـــ) لفــروق اللغويــة ،حتقيــق :حممــد ابراهيــم ســليم ،القاهــرة
 -دار العلــم والثقافــة ،ص.214

( ) 12ابــن اجلــوزي ،مجــال الديــن ابــو الفــرج عبــد الرمحــن (ت 597هـــ) نزهــة األعــن النواظــر ،حتقيــق :حممد
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عبــد الكريم ،مؤسســة الرســالة ،ط1987-3م ص.469

والســنَّة
( ُ )13ينظــر :الــرايب ،البشــر عــى محــد ،مفهــوم الفســاد وأنواعــه فـــي ضــوء نصــوص القــرآن الكريــم ُّ
املطهــرة ،بحــث منشــور يف جملــة جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم اإلســامية ،العــدد2005 - 11م،
ص.101

(  )14البقرة،205 :

( ) 15القصص77 :

(  )16املائدة64 :

(  )17الفجر.14 -6 :

(  )18البخــاري ،حممــد بــن اســاعيل (ت256هـــ) صحيــح البخــاري ،حتقيــق :حممــد زهــر بــن نــارص ،دار
طــوق النجــاة ،ط1422-1هـــ ،ح.85/4 ،3118 :

( ) 19ابــن حجــر ،امحــد بــن عــي العســقالين (ت852هـــ) فتــح البــاري ،حتقيــق :حمــب الديــن اخلطيــب،
القاهــرة  -دار الريــان ،ط1986 - 1م ،ح.253/6 ،3118 :

(  )20البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى (ت 458هـــ) الســنن الكــرى ،حتقيــق :حممــد عبــد
القــادر عطــا ،بــروت  -دار الكتــب العلميــة ،،ط 2003 -3م،ح.160/6 ،11525:

( ) 21املتقــي اهلنــدي ،عــاء الديــن عــي (ت975هــــ) كنــز اعــال ،ضبــط :بكــري حيــاين ،بــروت ،مؤسســة
الرســالة ،ط1985-5م ،ح.59/4 ،9502:

( ) 22الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب (ت 329هـــ) الــكايف ،بــروت  -منشــورات الفجــر ،ط2007-1م
.167/5

( ) 23يــارس خالــد بــركات الوائــي  -الفســاد االداي مفهومــه واســبابه  -مقــال متــاح عــى شــبكة املعلومــات
الدوليــة  - www.annabaa.org -جملــة النبــأ  -العــدد  80كانــون الثــاين .2006 -

(  )24مايــكل جونســون  -الفســاد  /نظــرة عامــة  -مقــال متــاح عــى شــبكة املعلومــات الدوليــة  -موقــع يــو
اس انفــو http:usinfo.state.go -

(  )25د .جاســم حممــد الذهبــي  -الفســاد االداري يف العــراق وتكلفتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة  -مقــال
متــاح عــى املوقــع االلكــروين www.berc-iraq.com

( ) 26اجلابــري ،ســيف راشــد و القيــي ،كامــل صكــر ،كيــف واجــه االســام الفســاد االداري ،ديب -دائــرة
االوقــاف والشــؤون االســامية ،ط2005 - 1م ،ص.28

(  )27منظمة الشفافية الدولية  -تقرير الفساد العاملي لعام .2007

( ) 28اجلمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية  /ال فســاد  -كتــاب الفســاد -ط - 2005 - 1مطابــع تكنوبــرس
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 -لبنــان.

( ) 29العكيــي ،رحيــم حســن ،الفســاد تعريفــه وأســبابه وآثــاره ووســائل مكافحتــه تعريفــه وأســبابه وآثــاره

ووســائل مكافحتــه ،مقــال متــاح عــى شــبكة املعلومــات الدوليــة www-nazaha iq/search-

،com.4/web/trboy

(  )30هيئــة النزاهــة /الدائــرة القانونيــة /قســم البحــوث والدراســات :مفهــوم املوظــف العــام يف الترشيــع
العراقــي وقوانــن مكافحــة الفســاد (دراســة مقارنــة)2010 ،م ،ص.41

(  )31حممد22 :

( ) 32القرطبي،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن امحــد ( ت  671هـــ ) ،اجلامــع الحــكام القــران ،حتقيــق :هشــام ســمري
النجــاري ،الريــاض ،دار عــامل الكتــب.245/16 ،

( ) 33هود116 :

(  )34ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر عبــد اهلل (ت) املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،حتقيــق :كــال يوســف احلــوت،
الريــاض  -مكتبــة الرشــد ،ط 1409 - 1هـــ ،ح.83/7 ،34368 :

(  )35ســاهر عبــد الكاظــم مهدي،الفســاد اإلداري أســبابه وأثــاره واهــم أســاليب املعاجلة:متــح عــى املوقــع
االلكــروين 1/www.nazaha.iq/search_web/muhasbe

(  )36م .ن.

* املقصــود باألئمــة املضلــن :األئمــة املتبوعــون الذيــن يضلــون النــاس عــن ســبيل اهلل ،فيدخــل يف ذلــك:
احلــكام الفســدة ،والعلــاء الفجــرة ،وال ُع َّبــاد اجلهلــة

(  )37أبــو داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر (ت 275هـــ) ،ســنن أيب داود ،حتقيــق :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميــد ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت،ح.97/4 ،4252 :

(  )38الصالح ،صبحي هنج البالغة ،القاهرة  -دار الكتاب املرصي ،ط2004 - 4م ،خ ،216ص .333
(  )39تاج العروس  194 :3ـ 195
(  )40ويف لسان العرب 267 :4

( )41قلعجي ،حممد رواس ،معجم لغة الفقهاء ،بريوت  -دار النفائس ،ط1996 -1م ،ص.29

(  )42كنــز العــال ،ح 299/11 ،31567 :؛ الريشــهري ،حممــد ،ميــزان احلكمــة ،قــم  -دار احلديــث ،ط1
1422 -هـ.126/1 ،

(  )43االعرجــي ،الســيد زهــر ،الصديــق االكــر ،قــم املرشفــة  -املطبعــة العلميــة ،الطبعــة االوىل 1421 -
هـ.693/2 ،
ِ
ِ
ِ
(  )44صحيح البخاري ،كتَاب ْالَ ْحكَا ِم َ ،بــاب َم ِ
ــح ،ح،7151 :
ــم َين َْص ْ
ــرع َي َرع َّيــ ًة َف َل ْ
اس ُ ْ
ــن ْ
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( ) 45صبحي الصالح ،خ ،192 :ص.300

(  )46القنــدوزي ،ســليامن بــن الشــيخ ابراهيــم (ت1294هـــ ) ينابيــع املو ّدة،تصحيــح :عالء الديــن االعلمي،
بريوت  -مؤسســة االعلمــي ،ط1997 - 1م.85/1 ،

( ) 47احلاكــم النيســابوري ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل ( )املســتدرك عــى الصحيحني ،حتقيــق :مصطفى
عبــد القــادر عطا ،بــروت  -دار الكتب العلميــة ،ط2002 - 2م ،ح.128/3 ،4639:

( ) 48ابــن محيــد ،ابــو حممــد عبــد احلميــد (ت249هـــ) املنتخــب مــن مســند عبــد بــن محيــد ،حتقيــق :مصطفــى
العــدوي ،الريــاض  -دار بلنســيه ،ط2002 - 2م ،ح .214/1 ،240

( ) 49القصص26 :

( )50يوسف55 :

(  )51مســلم بــن احلجــاج (ت261هـــ) ،صحيــح مســلم ،حتقيــق :حممــد فــؤآد عبــد الباقــي ،بــروت  -دار
احيــاء الــراث العــريب ،ح.1457/3 ،1825 :

( ) 52اهليثمــي ،نــور الديــن عــي بــن ايب بكــر (ت 807هـــ) ،جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،بــروت ،دار
الكتــاب العــريب.232/5 ،

(  )53صحيح البخاري ،ح.104/8 ،6496 :
(  )54صبحي الصالح ،خ ،92 :ص.136

( ) 55الطــريس ،ابــو منصــور امحــد بــن عــي ( ت548هـــ ) االحتجــاج ،منشــورات الرشيــف الــريض ،ط-1
1380ه 103/1

(  )56اخلوارزمــي ،املوفــق بــن امحــد بــن حممــد املكــي (ت568هـــ) املناقــب ،حتقيق :الشــيخ مالــك املحمودي،
قــم  -مؤسســة النــر االســامية ،ط1411 -2هـــ ،ص 98؛ اهــل البيــت (تنــوع ادوار ووحــدة هــدف)،
حتقيــق عبــد الــرزاق الصاحلــي ،ط ،1بــروت  -دار اهلــدى ،ط2003 - 1م ،ص.89

(  )57ابــن عبــد الــر ،ابــو عمر يوســف بــن عبد اهلل القرطبــي(ت 463هـ) ،االســتيعاب يف معرفــة االصحاب،
حتقيــق :عــي حممــد البجاوي ،بريوت  -دار اجليــل ،ط1992 - 1م.1103/3 ،

( ) 58البــاذري ،امحــد بــن حييــى (ت279هـــ) ،انســاب االرشاف ،حتقيــق :ســهيل زكار وريــاض زركيل،
بــروت ،دار الفكــر ،ط1996-1م853/2 ،

العمل،ش ح834/5 ،14509 :
( ) 59كنز ّ

( ) 60الثعلبــي ،ابــو اســحاق امحــد بــن حممــد (ت 427هـــ) قصــص األنبيــاء ،القاهــرة  -مكتبــة اجلمهوريــة
العربيــة ،ص 468؛ الفريوزآبــادي ،الســيد مرتــى ،فضائــل اخلمســة مــن الصحــاح الســتة ،قــم -
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منشــورات فــروز ابــادي ،ط1424 - 2هـــ326/2 ،

(  )61احلســكاين ،عبيــد اهلل بــن عبــد اهلل (ق5هـــ ) شــواهد التنزيــل ،حتقيــق :حممــد باقــر املحمــودي ،بــروت
 -مؤسســة االعلمــي ،ط2010-2م30/1 ،

( ) 62ابــن شهراشــوب ،أبــو جعفــر حممــد بــن عــي (ت 588هـــ ) مناقــب آل أيب طالــب ،حتقيــق :يوســف
البقاعــي ،بــروت  -دار األضــواء ،ط1412 - 2هـــ.410/2 ،

(  )63اليعقــويب ،امحــد بــن ايب يعقــوب ( ت284هـــ ) تاريــخ اليعقــويب ،حتقيــق :عبــد األمــر مهنــا ،بــروت -
رشكــة االعلمــي ،ط2010 - 1م.76/2 ،

(  )64تاريخ اليعقويب.45 / 2 :
( ) 65االسـتيعاب .1679 / 4

(  )66املســعودي ،ابــو احلســن عــي بــن احلســن(ت346هـ) مــروج الذهــب ،اعتنــى بــه :كــال حســن مرعــي،
بــروت  -املكتبــة العرصيــة ،ط1425 - 1هـــ.269 / 2 ،

(*)" الســواد " .رســتاق العــراق وضياعهــا التــي افتتحهــا املســلمون عــى عهــد عمــر ،ســمي بذلــك لســواده
بالــزروع والنخيــل ،وحــد الســواد مــن حديثــة املوصــل طــوال إىل عبــادان ،ومــن العذيــب بالقادســية إىل
حلــوان عرضــا ،فيكــون طولــه مائــة وســتني فرســخا.

(  )67انساب االرشاف .529/5

( ُ )68ينظــر :الطــري ،حممــد بــن جريــر (ت310هـــ) تاريــخ الطــري ،حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم،
مــر  -دار املعــارف ،ط - 2د.ت233/4 ،؛ الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (ت

911هـــ) تاريــخ اخللفــاء ،قطــر  -ادارة الشــؤن االســامية ،ط2013 - 2م ،ص.266

(  )69القريش ،باقر رشيف ،موسوعة اإلمام عيل ،حتقيق :مهدي باقر القريش.3/ 10 ،
( ) 70املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب الفتن واملالحم ،ح.526/4 ،8475 :

(  )71تاريــخ الطــري  440/4؛ ابــن االثــر ،ابــو احلســن عــي بــن ايب الكــرم (ت630هـــ) الكامــل يف

التاريخ،حتقيــق :ايب الفــداء عبــد اهلل القــايض ،بــروت  -دار الكتــب العلميــة ،ط1987 - 1م.86/3 ،

( ) 72رضــا ،حممــد ،اإلمــام عــي بــن ايب طالــب ،بــروت  -دار القلــم ،ص .53متــاح عىل املوقــع االلكرتوين:
https://books.google.iq/books?isbn

(  )73حسني ،طه ،الفتنة الكربى عيل وبنوه ،مرص -دار املعارف ،ط ،13ص .21

( ) 74ينظــر :الشــاطبي ،ابــو اســحق ابراهيــم بــن موســى (ت790هـــ) املوافقــات ،الســعودية  -دار ابــن
عفــان ،ط1997 - 1م.18/2 ،

(  )75النجــار ،عبــد الوهــاب ،اخللفــاء االربعــة ،حتقيــق :خليــل امليــس ،بــروت -دار القلــم ،ط1994 -4م،
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ص.383

(  )76تاريخ اليعقويب .77/2

( ُ )77ينظــر :الصنعــاين ،ابــو بكــر عبــد الــرزاق (ت211هـــ) املصنــف ،حتقيق:عبــد الرمحــن االعظمــي،
بــروت  -املكتــب االســامي ،ط1972 -1م456/5 ،؛ ابــن شــبة ،عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة (ت
262هـــ) تاريــخ املدينــة ،حتقيــق :فهيــم حممــد شــلتوت1399 ،هـــ 837/3 ،؛ إبــن عســاكر ،أبــو القاســم

عــي بــن احلســن (ت571هـــ) تاريــخ مدينــة دمشــق ،حتقيــق :حمــب الديــن العمــروي ،بــروت  -دار
الفكــر1995 ،م284/47 ،؛ ابــن األثــر ،أســد الغابــة 485/4 ،ـ.486

(  )78ابــن ايب احلديــد ،عــز الديــن عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل (ت 656هـــ) رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد
أبــو الفضــل إبراهيــم ،بــروت  -دار احيــاء الكتــب العربيــة ،ط1965 - 2م .82/12

(*) منظمــة الشــفافية الدوليــة هــي جمموعــة مــن  100فــرع حمــي ،مــع ســكرتارية دوليــة يف برلــن ،بأملانيــا.
تاسســت يف عــام  1993بأملانيــا كمؤسســة غــر ربحيــة ،وهــي اآلن منظمــة عامليــة غــر حكوميــة ،وتدعــو
ألن تكــون منظمــة ذات نظــام هيــكيل ديمقراطــي متكامــل .الشــفافية الدوليــة :عــى املوقــع االلكــروين

https://ar.wikipedia.org/wiki

(  )79التنري ،سمري ،الفقر والفساد يف العامل العريب ،بريوت -دار الساقي ،ط2009 - 1م ،ص.15
( ) 80صبحي الصالح ،خ ،146 :ص.203

(  )81الشيخ املفيد ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد (ت413هـ) ،اجلمل ،ط ،1983 - 1ص.154

(  )82حممــد اليــارسي ،هــل اضحــى الفســاد جــزء ًا مــن الشــخصية العراقيــة؟ متــاح عــى املوقــع االلكــروين:
htm.18087/http://mail.almothaqaf.com/aqlam2009

( )83صبحي الصالح ،خ ،131 :ص.189

(  )84الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب (ت 329هـــ) اصــول الــكايف ،بــروت  -منشــورات الفجــر ،ط-1
2007م 255/1 ،؛ الصــدوق ،ايب جعفــر حممــد بــن عــي القمــي (ت381هـــ) اخلصــال ،قــم  -مؤسســة
النــر االســامي.116/1 ،

(  )85تاج العروس ،مادة :ورع.313/22 ،

(  )86الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر (ت 360هـــ) مــكارم االخــاق ،بــروت  -دار
الكتــب العلميــة ،ط1989 - 1م.312/1 ،

( ) 87صبحي الصالح ،خ ،230 :ص.351
( ) 88لسان العرب ،مادة :حلم ،ص.980

( ) 89اجلوينــي ،ابراهيــم (ق8هـــ) فرائــد الســمطني ،حتقيــق :حممــد باقــر املحمــودي ،قــم  -دار احلبيــب ،ط1
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1428 -هـ.68/2،

(  )90الشــيخ املفيــد ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد (ت413هـــ) كتــاب االمــايل،دار املرتــى ،املجلــس،14
ص .118

(  )91اخلصال ،ص.286

(  )92صبحي الصالح ،ص424

( ) 93صبحي الصالح ،خ ،131 :ص.189

(  )94تاج العروس ،مادة  :بخل.63/28 ،
( ) 95البقرة.44 :

( ) 96النقــوي ،حممــد تقــي ،مفتــاح الســعادة يف رشح هنــج البالغــة ،طهــران  -قائــن ،ط 1426 - 1هـــ،
.27/10

(  )97احلــراين ،ابــو حممــد احلســن بــن عــي ( ق4هـــ) حتف العقــول عن الرســول ،بــروت ،مؤسســة االعلمي،
ط2002- 7م ،ص.28

( ) 98آل عمران159 :

(  )99ميزان احلكمة ،ح.1084/3 ،5086 :
( ) 100رشح هنج البالغة.266/8 ،
( ) 101البقرة.188 :

(  )102الطــريس ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن (ت548هـــ) جممــع البيــان يف تفســر القــران ،بــروت  -دار
العلــوم ،ط2005 - 1م28/2 ،

(  )103البــزار ،ابــو بكــر أمحــد بــن عمــر (ت292هـــ) البحــر الزخــار ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل،
بــروت  -مؤسســة علــوم القــرآن ،ط1988 - 1م ،ح.247/3 ،1037 :

(  )104اهليثمــي ،نــور الديــن عــي بــن ايب بكــر (ت807هـــ) كشــف االرسار ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن
االعظمــي ،بــروت  -مؤسســة الرســالة ،ط1979 - 1م.124/2 ،

(  )105جريدة الوقائع العراقية ،العدد ،2008/10/20 ،4093 :ص.5
( ُ )106ينظر :تاريخ الطربي .47/4

( ) 107الصــايب ،عــي حممــد حممد،فصــل اخلطــاب يف ســرة ابــن اخلطــاب ،االمــارات  -مكتبــة الصحابــة،
ط 2002 -1م ،ص.414

(  )108ينظــر :ابــن حجــر اهليتمــي ،شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد(ت  973هـــ) تطهــر اجلنــان واللســان،
مــر  -دار الصحابــة للــراث ،ط1992 - 1م ،ص.68
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(  )109الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد (ت748هـــ) ســر اعــاء النبالء ،حتقيــق :شــعيب االرنؤوط،
بريةت  -مؤسســة الرســالة،ط 1982 -2م.33/3 ،

(  )110م .ن .ص.34

( ) 111تاريخ الطربي.٣٣٠/ ٥ ،
( ) 112تاريخ دمشق .177/56

(ُ ) 113ينظــر :ســمر عــادل حســن ،الفســاد االداري :اســبابه ،آثــاره وطــرق مكافحتــه ،بحــث منشــور يف
جملــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات ،العــدد الســابع 2014 -م ،ص - 121ص .151

( ) 114ال ُبســتي ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد (ت 354هـــ) الثقــات ،اهلنــد  -دائــرة املعــارف العثامنيــة بحيــدر
آبــاد الدكــن ،ط1973 -1م 273/2 ،؛ النويــري ،أمحــد بــن عبــد الوهــاب شــهاب الديــن (ت 733هـــ)
هنايــة األرب يف فنــون األدب ،القاهــرة  -دار الكتــب والوثائــق القوميــة ،ط 1423 - 1هـــ.21 / 20 ،

(  )115العمري ،اكرم ضياء ،عرص اخلالفة الراشدة ،مكتبة العبيكان ،ص.143

( ) 116ســر اعــام النبــاء  320/2؛ ابــن حجــر ،امحــد بــن عــي العســقالين (ت852هـــ ) اإلصابــة يف متييــز
الصحابة،بــروت  -املكتبــة العرصيــة ،ط2012 - 1م ،ت ،5908 :ص.1005

( ) 117العجــى ،أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل الكــوىف (ت 261هـــ) معرفــة الثقــات ،حتقيــق :عبــد العليــم
البســتوي ،املدينــة املنــورة  -مكتبــة الــدار ،ط1985 - 1م.127/2 ،

( ُ )118ينظــر :الصدوق،ابــو جعفــر حممــد بــن عــي القمــي (ت381هـــ) عيــون اخبــار الرضــا ،منشــورات
الرشيــف الــريض ،بــاب .134/2 ،35

( )119ابــن أيب حاتم،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد (ت 327هـــ) اجلــرح والتعديــل ،بــروت  -دار إحياء
الــراث العــريب ،ط  1952 - 1م.6146 ،

(  )120بحــر العلــوم ،حممــد مهــدي (ت1212هـ)الفوائــد الرجاليــة ،حتقيــق :حممــد صــادق بحــر العلــوم،
طهــران  -مكتبــة الصــادق ،ط1363 - 1هـــ.78/3 ،

(  )121الطــريس ،ابــو منصــور امحــد بــن عــي ( ت548هـــ ) االحتجــاج ،منشــورات الرشيــف الــريض،
ط1380-1هـــ.101/1 ،

(  )122الطــويس ،ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن (ت 460هـــ) ر جــال الطــويس ،حتقيــق :جــواد الفيومــي،
قــم  -مؤسســة النــر االســامي ،ت ،648 :ص .71

(  )123الربوجــردي ،الســيد عــي (ت  ١٣١٣هـــ) طرائــف املقــال ،حتقيــق :الســيد مهــدي الرجائــي ،قــم -
ردمــك ،ط1410 - 1هـــ99 /2 ،؛ االردبيــي ،حممــد بــن عــي الغــروي (ت  1101هـــ ) جامــع الــرواة،

قــم  -مكتبــة املرعــي1403 ،هـــ 532/1 ،؛ التفــريش (ق11هـــ) نقــد الرجــال ،حتقيــق :مؤسســة آل
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البيــت ،قــم -مؤسســة آل البيــت ،ط1418 - 1هـــ.192/3 ،

(  )124طرائف املقال.99/2 ،

* رشطــة اخلميــس :أصحــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام الذيــن قــال هلــم :ترشطــوا فأنــا اشــارطكم عــى
اجلنــة ولســت اشــارطكم عــى ذهــب وال فضــة .الشــيخ املفيــد ،حممــد بــن النعــان العكــرى (ت 413هـ)

االختصــاص ،حتقيــق :عــي اكــر غفــاري ،بــروت  -مؤسســة االعلمــي ،ط2009 - 1م ،ص.14

(  )125القبانجــي ،الســيد حســن ،مســند اإلمــام عــي ،حتقيــق :طاهــر الســامي ،بــروت  -مؤسســة

األعلمــي ،ط2000 -1م.314/7 ،
( َ )126أبــو يوســف ،يع ُقــوب بــن إِبر ِ
اهيــم بــن حبيــب (ت 182هـــ) كتــاب اخلــراجْ َ ،ت ِقيــق :طبــه عبــد
َْ
َْ
ُ ُ ُ
الــرءوف ســعد ،ســعد حســن ُم َ َّمــد ،املكتبــة األزهريــة للــراث .36/1

(  )127سري أعالم النبالء.٥١2 / ٣ :

() 128حمــب الديــن ،ابــو العبــاس امحــد بــن عبــد اهلل (ت694هـــ) ذخائــر العقبــى ،حتقيــق :اكــرم البــويش،ط
 ،1ص .393

(  )129ابــن كثــر ،ايب الفــداء اســاعيل (ت 774هـــ) البدايــة والنهايــة ،حتقيــق :حميــي الديــن اديــب ،بــروت
 -دار بــن كثــر ،ط 2010 - 2م.131/8 ،

(  )130البغــدادي ،عبــد القــادر (ت1093هـ)خزانــة االدب ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،القاهــرة -
مطبعــة اخلانجــي ،ط1966 - 3م.257/7 ،

( )131األنفال58 :

(  )132ابــن هــال الثقفــي ،ابــو اســحاق ابراهيــم بــن حممــد ،الغــارات ،حتقيــق :عبــد الزهــراء احلســيني،
بــروت  -دار االضــواء ،ط1987 - 1م ،ص.406

( ) 133م .ن .ص.425

(ُ ) 134ينظــر :اخلوئــي ،ابــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم تــاج الديــن املوســوي (ت 1413هـــ) معجــم
رجــال احلديــث ،النجــف االرشف  -مكتبــة اإلمــام اخلوئــي ،رقــم.96/15 ،9675 :

(  )135ابــن عبــد الــر ،ابــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل القرطبــي(ت 463هـــ) ،االســتيعاب يف معرفــة
االصحــاب ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،بــروت  -دار اجليــل ،ط1992 - 1م ،رقــم،2134 :

.1289/3

(  )136صحيح البخاري ،ح 65/9 ،7155 :؛ البداية والنهاية.144/8 ،

( ) 137بــن املطهــر ،ابــو منصــور احلســن بــن يوســف احلــي (ت726هـ) خالصــة االقــوال يف معرفــة الرجال،
حتقيــق :جــواد القيومــي ،قم  -مؤسســة الفقاهــة ،ط1431 - 4هـ ،رقــم ،784:ص.231
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(  )138الطــويس ،ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن (ت 460هـ) كتــاب االمايل ،طهــران ،دار الكتب االســامية،
ص.990

( ) 139انساب االرشاف .168/3

( ) 140هنج السعادة  35/4؛ الغارات ص.37

(  )141سري اعالم النبالء 110/3
() 142املصدر نفسه

( )143م ن

( ) 144ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــري (ت  230هـ)،الطبقــات الكــرى ،بــروت ،دار
صــادر1957 ،م 213/6 ،؛ ابــن حجــر ،امحــد بــن عــي (ت852هـــ) اإلصابــة يف متييــز الصحابــة،
بريوت-املكتبــة العرصيــة ،ط1433-1هـــ ،رقــم  ،7660ص 1312؛ الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد

بــن أمحــد (ت748هـــ) ســر اعــاء النبــاء ،حتقيــق :شــعيب االرنــؤوط ،بــرةت  -مؤسســة الرســالة،ط
1982 -2م.34 /4 ،

(  )145القمــي ،عبــاس ( ت  1359هـــ ) ســفينة البحــار ،قــم  -دار االســوة ،ط1416- 2هـــ388/ 4 ،
؛ ابــن شهراشــوب ،أبــو جعفــر حممــد بــن عــي (ت 588هـــ ) مناقــب آل أيب طالــب ،حتقيــق :يوســف

البقاعــي ،بــروت  -دار األضــواء ،ط1412 - 2هـــ 291/1 ،؛ ابــن ايب احلديــد ،عــز الديــن عبــد احلميد
بــن هبــة اهلل (ت 656هـــ) رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،بــروت -دار احيــاء

الكتــب العربيــة ،ط1965 - 2م 98/15 ،؛ العالمــة احلــي ،احلســن بــن يوســف بــن املطهــر (ت726هـ)
خالصــة االقــوال ،حتقيــق :جــواد القيومــي ،قــم  -نــر الفقاهــة ،ط1431 - 4هـــ ،ص.277

(  )146صفني ص 153؛ نفح الوالية .153/9

(  )147األمني ،حمسن ،اعيان الشيعة ،حتقيق حسن األمني ،بريوت  -دار التعارف1983 ،م.41/9 ،
(  )148م .ن.49/1 .

(  )149سفينة البحار.379/4 ،
(  )150م .ن.384/4 .

* َّ
الش َت :انشقاق جفن العني وبه سمي االشرت النخعي .ابن دريد ،االشتقاق ص.297

(  )151الواقــدي ،عمــر بــن واقــد (ت207هـــ) فتــوح الشــام ،تصحيــح :عبــد اللطيــف عبــد الرمحــن ،بــروت
 دار الكتــب العلميــة ،ط1997 - 1م 215/1 ،؛ الطــري ،حممــد بــن جريــر (ت 310هـــ) تاريــخالطــري ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،مــر  -دار املعــارف ،ط.74/3 ،2

(  )152املنقــري ،نــر بــن مزاحــم (ت212هـــ ) وقعــة صفــن ،حتقيق:عبــد الســام هــارون ،بــروت  -دار
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اجليــل1990 ،م ،ص.484

(  )153البحــراين ،الســيد هاشــم (ت1109هـــ) ،بغيــة املــرام وحجــة اخلصــام ،حتقيــق :عــي عاشــور ،بــروت
 مؤسســة التاريــخ العــريب،ط2001-1م 318/4 ،؛ العامــي ،جعفــر مرتــى ،الصحيــح مــن ســرةاإلمــام عــي ،املركــز اإلســامي للدراســات ،ط2009 -1م.26/21 ،

(  )154سفينة البحار .379/4

( ) 155االمينــي ،عبــد احلســن امحــد ،الغديــر يف الكتــاب والســنة واالدب ،بــروت -االعلمــي ،ط-1
1994م.60/9 ،

( ) 156رشح النهج  124/6؛ صبحي الصالح ص.408

( ) 157البــاذري ،امحــد بــن حييــى (ت279ه) ،انســاب االرشاف ،حتقيــق :ســهيل زكار وريــاض زركيل،
بريوت ،دار الفكر ،ط1996-1م. .2420/6 ،

(  )158م .ن.

(  )159تاريخ الطربي .349/4

( ) 160طبقات بن سعد  273/3؛

( ) 161الدينــوري ،أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود (ت 282هـــ) االخبــار الطــوال ،حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر،
القاهــرة  -دار احيــاء الكتــاب العــريب ،ط 1960-1م ،ص.143

( ) 162املفيد ،أبو عبد اهلل حممد بن امحد (ت413هـ) اجلمل ،ط1403-1هـ ،ص135

(ُ ) 163ينظــر :املنقــري ،نــر بــن مزاحــم (ت212هـــ ) وقعــة صفــن ،حتقيق:عبــد الســام هــارون ،بــروت
 -دار اجليــل1990 ،م ،ص.492

( ) 164رشح النهج .98/15

* القلــزم بالضــم ثــم الســكون ثــم زاى مضمومــة وميــم مدينــة عــى ســاحل بحــر اليمــن مــن جهة مرص ينســب
البحــر إليهــا .ويف هــذا البحــر بقــرب القلــزم غــرق فرعــون ،وبينهــا وبــن مــر ثالثــة أيــام (املراصد)

(  )165املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن العكربي (ت413هـ) االمايل ،دار التيار اجلديد.82/1 ،
(  )166امايل املفيد .83/1

(  )167انساب االرشاف 166/3؛ تاريخ مدينة دمشق.386/56 ،

(  )168ياقــوت احلمــوي ،شــهاب الديــن ايب عبــداهلل (ت 626هـــ) معجــم البلــدان ،بــروت  -دار صــادر،
1956م.454/1 ،

(  )169أبــن كثــر ،ايب الفــداء اســاعيل (ت 774هـــ) البدايــة والنهايــة ،حتقيــق :حميــي الديــن اديــب ،بــروت
 -دار بــن كثــر ،ط 2010 - 2م.346/7 ،
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(  )170الثقفــي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد (ت 283هـــ )الغــارات ،حتقيــق :عبــد الزهــراء احلســيني،
بــروت  -دار األضــواء ،ط1987 - 1م ،ص 169؛ ســفينة البحــار .386/4

(  )171رشح النهج 424/1

( ) 172القمــي ،عبــاس بــن حممــد رضــا بــن أيب القاســم (ت1359هـــ ) منــازل االخــرة ،ترمجــة :حســن
كــوراين ،ســوريا دار التعــارف1993 ،م ،ص.124

(  )173الغارات ص.170

( ) 174الشــيخ املفيــد ،حممــد بــن حممــد بــن النعــان (ت413هـــ) اإلختصــاص ،حتقيــق :عــي اكــر غفــاري،
بــروت  -مؤسســة األعلمــي ،ط2009 - 1م ،ص.87

(  )175سفينة البحار .387/4

(  )176الطويس ،هتذيب األحكام.318/3 :

(  )177األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة.322/7،

(ُ ) 178ينظر :رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.252/14 :
( ) 179عيون أخبار الرضا.134/2 ،

(  )180الصدوق،اخلصال ،ص.465

(  )181احلر العاميل ،وسائل الشيعة.7/3،
( ) 182الكليني ،الكايف.186/3،

(  )183املجلــي ،حممــد باقــر (ت1111هـــ) بحــار األنوار،بــروت  -مؤسســة األعلمــي ،ط2008 - 1م،
.376/78

(  )184املحمــودي ،حممــد باقــر ،هنــج الســعادة ،طهــران  -مؤسســة الطباعــة والنــر ،ط1418 - 1هـــ،
.397/3

(  )185م .ن.31/4 .

(  )186تاج العروس ،مادة :ر ق ب.513/2 ،

(  )187لسان العرب ،مادة :ر ق ب ،ص .1699

( ) 188رحيــم عــي صيــاح و عبــد احلميــد محــودي الشــمري ،الفكــر الرقــايب عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)
بحــث منشــور يف جملــة جامعــة بابــل  /العلــوم االنســانية  /املجلــد /22العــدد.2014 :1

( ُ )189ينظــر :الربعــي ،حممــد عبــد اهلل ومــريس ،حممــود عبــد احلميــد ،اإلدارة يف اإلســام ،جــدة -املعهــد
اإلســامي للبحــوث والتدريــب ،ط2001 - 2م ،ص.191

رب .لسان العرب
* العني :قال ابن سيده :و ال َع ْ ُ
تجسس اخل َ
ي الذي ُي ْبعث ل َي َّ
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* جــون امريــش إدوارد دالــرغ أكتــون :بــارون أكتــون مــن الدهنــام ،ولــد يف  ١٠كانــون الثــاين  ١٨٣٤يف
نابــويل ،أســتاذ التاريــخ احلديــث يف جامعــة كامــردج يف عــام  ،١٨٩٥تــويف عــام 1902م.

( ) 190مقال متاح عىل املوقع االكرتوين ar.html-32778-http://www.noqta.info/page

* شــارل لــوي دي ســيكوندا املعــروف باســم مونتيســكيو (1755 - 1689( )Montesquieuم)،
فيلســوف فرنــي صاحــب نظريــة فصــل الســلطات الــذي تعتمــده غالبيــة األنظمــة حاليــا.

(  )191تاريخ الطربي .543/4

(ُ ) 192ينظــر :ابــن خيــاط ،خليفــة (ت240هـــ) تاريــخ خليفــة ،حتقيــق :أكــرم ضياء العمــري ،الريــاض  -دار
طيبــة ،ط1985 - 2م ،ص.200

(  )193االسترتاتيجية الوطنية حلامية النزاهة ص 10

( ) 194كاظــم ،رعــد عدنــان ،االســترتاجتية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف العــراق ،2014 - 210

ص ،12بحــث متــاح عــى املوقــع االلكــروين www.undp-aciac.org/publications/ac/
compendium/iraq/Iraq

(  )195صبحي الصالح ،ك ،42ص.420
( ) 196األحزاب21 :

( ) 197صبحي الصالح ،حكمة ،73 :ص.480

( ) 198اآلمــدي ،ناصــح الديــن ايب الفتــح عبــد الواحــد (ت550هـــ) غــرر احلكــم ،تدقيــق :عبــد احلســن
دهينــي ،بــروت  -دار اهلــادي ،ط1992 - 1م ،حكمــة ،1539 :ص .368

(  )199م .ن ،حكمة ،2139 :ص .68

(  )200ابــن قيــم اجلوزيــة ،أبــو عبــد اهلل حممــد (ت751ه) مــدارج الســالكني ،حتقيــق حممــد املعتصــم بــاهلل،
بــروت  -دار الكتــاب العــريب ،ط 2003 - 7م.65/2 ،

(  )201ميزان احلكمة حممد الريشهري.1108 / 2 ،

( ) 202األشعري ،امحد بن داود ،مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية ،جدة ،ط!2000 -م ،ص.359
( ) 203صبحي الصالح ،ص.382
( ) 204م .ن .ص.459
( ) 205النساء 1 :
( ) 206ق 18 :

( ) 207املائدة 8 :

( ) 208الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى (ت279هـــ) ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :امحــد حممــد شــاكر وآخــرون،

اجلزء الثاني :احملور اإلداري واالقتصادي

85

مــر  -مصطفــى البــايب احللبــي ،ط1975 -2م ،ح .612/4 ،2416 :وقــال

(  )209صبحي الصالح ،ص.383

(  )210الريشهري ،ميزان احلكمة825 / 1 ،

( ) 211ابــن عبــد الــر ،ابــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل القرطبــي(ت 463هـــ) ،االســتيعاب يف معرفــة
االصحــاب ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،بــروت  -دار اجليــل ،ط1992 - 1م.1111 /1 ،

( ) 212صبحي الصالح ،ص 364

(  )213م .ن.

(  )214صبحي الصالح ،ص.366

(  )215كاظــم ،رعــد عدنــان ،االســترتاجتية الوطنيــة ملكافحة الفســاد يف العــراق  ،2014 - 210ص ،9بحث

متــاح عــى املوقــع االلكــروين www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/
.iraq/Iraq

( ) 216ينظر :رشح هنج البالغة .34/14

(  )217مسند اإلمام عيل ،ح.379/4 ،4530 :
(  )218صبحي الصالح ،ص 383
(  )219م .ن.ص.449
(  )220م .ن ص.433

(  )221م .ن ،ص .449
( ) 222م ن

( )223اإلرساء9 :

(  )224صبحي الصالح ،ص.459
(  )225العنكبوت45 :

(  )226صحيح مسلم ،ح.353/1 ،489 :
( ) 227م .ن

( ) 228الدغيثر ،عبد العزيز بن سعد ،الرقابة اإلدارية ،ص9

(  )229العمــر ،فــؤاد عبــد اهلل ،اخــاق العمــل وســلوك العاملــن يف اخلدمــة العامــة ،جدّ ة  -املعهد اإلســامي
للبحوث والتدريب ،ط1999 - 1م ،ص.75

(  )230صحيح البخاري ،كتاب االيامن ،ح.19/1 ،50 :

(  )231املــاوردي ،ابــو احلســن عــي بــن حممــد (ت 450هـــ) االحــكام الســلطانية ،حتقيــق :امحــد مبــارك،
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الكويــت  -مكتبــة دار بــن قتيبــة ،ط1989 - 1م ،ص.23

( ) 232تاريخ الطربي 67/6 ،؛ ّ
العلمة املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،33ص .407

( ) 233احللــواين ،احلســن بــن حممــد (ق5هـــ) نزهــة الناظــر وتنبيــه اخلاطــر ،قــم  -مدرســة اإلمــام املهــدي،
ط 1408 - 1هـــ ،ص.69

(  )234صبحي الصاللح ،ص.420
(  )235م .ن .ص449

(  )236مسند اإلمام عيل ،ح.355/4 ،3/4469 :

(  )237كاظــم ،رعــد عدنــان ،االســترتاجتية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف العــراق 2014 - 2010م،

ص ،10بحــث متــاح عــى املوقــع االلكــروين www.undp-aciac.org/publications/ac/

.compendium/iraq/Iraq

( ) 238تاريخ اليعقويب109/2 ،

(  )239املــوا د ( )321 - 315مــن قانــون العقوبــات رقــم  111لســنة  1969املعــدل .و ُينظر:اجلــوراين،
نــارص كريمــش و عبــد عــي ،حيــدر كاظــم ،التدابــر الدوليــة ملكافحــة الفســاد وانعكاســاهتا عــى الترشيــع
العراقــي ،جملــة الكليــة االســامية اجلامعــة ،العــدد 25 ،36آذار .2015ص - 107ص.150

( ) 240صبحي الصالح ،ص.377

( ُ )241ينظر :صبحي الصالح ،ص.461
( ُ )242ينظر :صبحي الصالح ص.412
(  )243صبحي الصالح ،ص 415

(  )244انساب االرشاف160/2 ،
( ) 245انساب .160/2

( ُ )246ينظر :صبحي الصالح ،ص .412

(  )247العيــد ،تقــي الديــن بــن دقيــق (ت702هـــ) إحــكام األحــكام ،حتقيــق :امحــد حممــد شــاكر ،القاهــرة -
مكتبــة الســنة ،ط1994 -1م ،ح  ،357ص .631انظــر ؛ الدارمــي :ســنن الــدار مــي ،615/2،كتــاب
احلــدود ،بــاب الشــفعة يف احلــدود ،ح  ،2217الرتمــذي :ســنن الرتمــذي ،ص  ،338ح 1430

(  )248وكيع ،حممد بن خلف (ت306هـ) أخبار القضاة ،بريوت  -عامل الكتب.59/1،
(  )249صحيح مسلم ،ح.1463/3 ،1832 :

(  )250الطــويس ،ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن (ت 460هـــ) ،املبســوط ،تصحيــح :حممــد تقــي الكشــفي،
بــروت  -دار الكتــاب اإلســامي.151/8 ،
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( ُ )251ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد رقم 3992 :يف 2005/2/12م ،ص.12

(  )252اإلدارة اإلســامية :دراســة مقارنــة بــن النظــم اإلســامية والوضعيــة احلديثــة ،د.فــوزي كــال أدهــم:
ص  ،312الرقابــة اإلدارة

اإلسالمية ،عبد العزيز حممد هنيدي :ص  4وما بعدها.

(  )253آل عمران 104 :
(  )254آل عمران 110 :
(  )255التوبة 71 :

( ) 256سنن الرتمذي ح.468/4 ،2169 :

(  )257البغــدادي ،ابــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد (ت281هـــ) كتــاب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر،
حتقيــق :صــاح بــن عايــض الشــاجي ،املدينــة  -مكتبــة الغربــاء ،ط1977 - 1م ،ص.88

( ) 258سنن ايب داوود كتاب املالحم ،ح.124/4 ،4344 :
( ) 259هنج البالغة ،ص .332

(  )260ابــن عبــد ربــه ،امحــد بــن حممــد االندلــي (ت 328هـــ) ،طبائــع النســاء ،حتقيــق :حممــد ابراهيم ســليم،
القاهــرة  -مكتبة القــرآن ،ص.224

(  )261ابــن الصبــاغ ،عــي بــن حممــد بــن امحــد املالكي(تـ855هـــ) ،الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة ،حتقيق:
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العمل
فرص ِ
تكاف ُؤ ِ
بَ
البطالة
وأثر ُه يف زيادِة
ني
الذكر واألنثى ُ
ِ
ِ

ٌ
فاح َص ٌة يف فكر اإلمام علي(عليه السالم)
نظرة ِ
االجتماعي املعاصر
والواقع
ّ
ِ

الدكتور عبد اهلادي كاظم كريم.
كليَّة الرتبية األساسيَّة -جامعة تلعفر

بسم هللا الرحمن الرحيم
املُ ِّ
قدمة

رب العاملــن ،والصــا ُة والســا ُم عــى خـ ِ
ـر ُر ُسـ ِـل ِه َ
وخ ْل ِقـ ِـه أمجعــن أيب
احلمــدُ هللِ ِّ
القاســم حممـ ٍـد املبعـ ِ
ـن،
ـن الطاهريـ َن املعصومـ َ
ـوث رمحـ ًة للعاملــن وعــى آلـ ِـه األئمـ ِـة الط ِّيبـ َ
ـن الذيـ َن مل ينقلبــوا عــى أعقاهبـ ِم بعــد حــن.
وأصحابِـ ِـه ال ُغـ ِّـر امليامـ َ
أ ّما بعدُ :

ِ
ِ
ِ
فـ َّ
ـم
ـإن موضـ َ
ـوع البطالــة جديـ ٌـر باالهتــا ِم واملراقبــة واملتابعــة والتشــخيص ومــن َثـ َّ
ـتفحال أمـ ِ
معاجلتــه وإجيــاد احللــول املناســبة الناجعــة لــه التــي تضمــن عــدم تفشـ ِ
ِ
ـره
ـيه واسـ

ـع اســراتيجيات عامــةُ ،
وخطــط أساس ـ َّية
ـب وضـ َ
بــن أفــراد املجتمــع ،وكذلــك يتط َّلـ ُ
ســاتا عــى
صحيحــة مدروســة
مؤس ُ
تصــدر عــن مراكــز القــرار يف الدولــة ،وتعمــل َّ
ُ
ـع يف منـ ًـأى عــن الوقــو ِع يف مســتنق ِع املشـ ِ
ـاكل
تنفيذهــا والعمــل هبــا ؛ كــي يكــون املجتمـ ُ
ِ
ِ
ـب ح َّلهــا والقضــا َء عليهــا يف كثـ ٍ
ـر مــن األحيــان
يص ُعـ ُ
الكثــرة املرتاكبــة واملتشــع َّبة التــي ْ

إن مل نقــل مســتحيلة املعاجلــة ،التــي تســببها البطالــة أو التــي تكــون فيهــا البطالــة الســبب
ـع األول يف حدوثهــا.
األســاس أو الدافـ َ

ٍ
ِ
النصــوص الترشيع ّيــة الســاو َّي ِة وال ســ َّيام
كبــر يف
ظيــت باهتــا ٍم
وهــي مســال ٌة َح ْ

ـس جوهـ َـر املجتمــع فتؤ ِّثــر يف
ألنــا َتَـ ُّ
القــرآن الكريــم وفكــر آل البيت(عليهــم الســام)؛ َّ
سـ ِ
ـان اإلنسـ ِ
ـلوك أفــراده ســل ًبا وإجيا ًبــا ،بــل َّإنــا تزلـ ُ
ـزل كيـ َ
ـان ك ِّلـ ُه وهتـ ُّـز عقيد َتـ َه وإيام َنـ َه
ـررا مــن ِّ
ـي بـ ُن أيب
كل ذلــك ،وهــذا مــا أشـ َ
فيكــون ســلو ُك ُه متحـ ً
ـار إليــه موالنــا اإلمــا ُم عـ ُّ
ِ
ِ ِ
ـار خطــر ٌة عــى
طالب(عليهــا الســام) بقولــه »:لــوال اخلُبـ ُـز مــا ُعبِــدَ اهلل» إ ًذا للبطالــة آثـ ٌ
النـ ِ
ـف هبــا وتقــي عليهــا ْ
إن مل ُيســيطر عليهــا و ُيتــدارك أمرهــا
ـاس واملجتمــع قــد َت ْع ِصـ ُ
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مــن خــال حتديــد أســباهبا ومعاجلتهــا والقضــاء عليهــا تدرجي ًّيــا.

وهــذا مــا دف َعنــا إىل أن نَن ُظـ َـر فيــا نــراه واحــدً ا مــن أسـ ِ
ـبابا الكثــرة( ،هــو تكافــؤ
فـ ِ
ـرص العمـ ِ
الذكـ ِـر واألُنثــى) نَظــر ًة تــكا ُد أن تكـ َ
ـل بــن َّ
ـون خمتلف ـ ًة عــن غريهــا حماولــن
إجيــاد احللــول املناســب َة لــه .وســنذكر ذلــك و ُن ْثبِ ُت ـه يف خامتــة البحـ ِ
ـث إن شــاء اهلل تعــاىل.
ُ
َ
ُ
ِ
الذ ِ
(أثــر تكافــؤ فــرص العمــل بــن َّ
ُ
كــر واألنثــى يف
فــكان
عنــوان هــذا البحــث ُ
ِ
ِ
ـي
زيــادة البطالــة .نَظــر ٌة فاحصــة يف فكــر اإلمــام عيل(عليــه الســام) ،والواقــع االجتامعـ ّ
ـث عــى وفـ ِـق خ َّطـ ٍـة يسـ ٍ
املعــارص) ،وقــد أقمنــا البحـ َ
ـف مــن ُم َقدِّ مـ ٍـة هــي هــذه
ـرة تتأ ّلـ ُ
التــي بــن أيدينــا التــي ذكرنــا فيها موضــوع البحـ ِ
ـث وأمه َّي َتـ ُه وعنوا َنـ َه ،ومبحثــن ،األول:
َ

ـع عــى َّ
الذكــر واألنثى
ـامي وفــرص العمــل ،بحثنــا فيــه مــا يوج ُبـ ُه الترشيـ ُ
الترشيــع اإلسـ ّ
ـل لكليهــا؛ لإليفــاء بمتطلبـ ِ
مــن واجبــات وحقــوق تســتدعي خلــق فـ ِ
ـرص عمـ ٍ
ـات تلـ َ
ـك
َ
اإلســامي األول
البحــث عــى مصــدر الترشيــع
الواجبــات واحلقــوق ،وســنقرص
ّ

ـم نبـ ِّـن ذلــك يف فكــر اإلمــام عيل(عليــه الســام)؛ لنــرى مــدى
وهــو القــرآن الكريــمُ .ثـ َّ
تطابقهــا فيــه .ويف املبحـ ِ
ـث الثــاين بحثنــا يف نــاذج تطبيق َّيــة لفــرص العمــل مــن الواق ـ ِع
تطابقهــا أو ِ
ِ
عدمـ ِـه بــا ذكرنــاه
ـي فذكرنــا مــا هلــا ومــا عليهــا ممَّــا يتع َّلــق بمــدى
االجتامعـ ّ
أقرهــا
يف املبحــث األول وهــو مــدى انســجامها مــع تلــك الواجبــات واحلقــوق التــي َّ
ـامي للذكـ ِـر واألنثــى وثبتــت يف فكــر اإلمــام (عليــه الســام) ،التــي عــى
الترشيــع االسـ ّ

أساســها ينبغــي خلــق تلــك الفــرص.

ٍ
ـج التــي قادنــا البحـ ُ
ـم ختمنــا البحـ َ
ـث إليهــا فأثبتناهــا،
ـث بخامتــة ذكرنــا فيهــا النتائـ َ
ُثـ َّ
وكذلــك ذكرنــا عــد ًدا مــن التوصيــات التــي  -كــا نــرى -البــدَّ منهــا للقضــاء عــى آفـ ِـة
البطالـ ِـة و معاجلــة آثارهــا الســلب َّية ،أو التقليــل منهــا ومــن آثارهــا بِنِ َسـ ٍ
ـأس فيهــا؛
ـب ال بـ َ
ـادي
ـي واالقتصـ ّ
للنهــوض باملجتمــع واالرتقــاء بــه نحــو األفضــل ورفــع مســتواه املعيـ ّ
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ِ
ـث بذكـ ِـر مصـ ِ
ـم أمتمنــا البحـ َ
ومراجعـ ِـه وروافـ ِـد ِه التــي انتجــت
ـاد ِره
وجعلهــا مقبولــنُ .ثـ َّ

ـك نسـ ُ
متنَـ ُه ومادتــه .ويف ختــام ذلـ َ
ـأل اهلل عـ َّـز وجــل أن يوف َقنــا يف ذلــك خدمـ ًة للمجتمــع
ِ
ِ
ـم النصــر .وآخـ ُـر دعوانــا ْ
رب العاملــن.
أن احلمــدُ هللِ ِّ
ـم املــوىل ون ْعـ َ
وارتقــا ًء بــه ؛ إ َّنـ ُه ن ْعـ َ
والسال ُم عليكم ورمح ُة اهللِ تعاىل وبركاتُه.
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املبحث األول

ُ
والبحث عنها
اإلسالمي وموجبات خلق فرص العمل
التشريع
ّ

ُ
اإلســامي ِمَّــا يتع َّلــق
كشــف مــا جــاء بــه الترشيــع
ســنحاول يف هــذا املبحــث
َ
ّ
ـرزق والبحـ ِ
باألســباب التــي توجــب عــى اإلنسـ ِ
ـان الســعي يف طلــب الـ ِ
ـث عــن فــرص
َ
العمــل التــي تو ِّفــر لــه رز َق ـ ُه و تضم ـ َن لــه القــدرة عــى كسـ ِ
ـب قوتِـ ِـه مــن أجــل عيشـ ِـه
وحياتِ ِ
ــه يف املجتمــع.
ـاب بشـ ٍ
ّ
ـكل مطلـ ٍـق أمــام اإلنســان ذكـ ًـرا كان أو أنثــى يف
ـح البـ َ
إن القــرآن الكريــم فتـ َ
العمــل والبحــث عــن فرصـ ِـه لتحصيــل رزقــه وتلبيــة متطلبــات عيشــه وحاجاته األساسـ َّية

التــي تكفــل بقــاءه عــى احليــاة وعــدم االتــكال عــى غــره أو تكفــف اآلخريــن يف ذلــك ؛
ِ
ـم ْالَ ْر َض َذ ُلـ ً
ـول َف ْام ُشــوا ِف َمنَاكِبِ َهــا َو ُك ُلــوا
فقــال ســبحان ُه وتعــاىلُ :
هـ َـو ا َّلــذي َج َعـ َـل َل ُكـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ـور(امللك ،)15:فاملــي والســعي إىل الــرزق يف األرض ك ِّلهــا يف
مـ ْ
ـن ِرزْقــه َوإِ َل ْيــه الن ُُّشـ ُ
جباهلــا وســهوهلا وأطرافهــا وجوانبهــا( )1وودياهنــا وأهنارهــا وبحارهــا وصحارهيــا(،)2

وهــو أمــر عــام مطلــق يفيــد اإلباحــة( ،)3وكذلــك الــرزق عــا ٌم يشــمل كل مــا يفيــد اإلنسـ ُ
ـان
()4
منــه يف الـ َّ ِ
ـس اإلنســان ك َّلــه.
ـم جنـ َ
ـر والبحــر  .وهــذا أصـ ٌـل أســاس َيعـ ُّ

ـر جلــب هــذا الــرزق وحتصيلـه والبحــث عــن أسـ ِ
ِ
ـبابه وطرقـ ِـه
ُ
ُ
ولكــن بعــد ذلــك ُقـ َ

جيــب عليهــم ذلــك ألنفســهم ولغريهــم كاألب الــذي يعيــل نفســه وعائلتــه،
بمــن
ُ

والرجــل الــذي يعيــل نفســه وزوجتــه ،واألخ الــذي يعيــل نفســ ُه وأخوتــه وأخواتــه،
واالبــن الــذي يعيــل نفســه و ُأمــ ُه أو أبيــه أو كليهــا ،وهكــذا يف ِّ
كل طبقــات املجتمــع
كل فـ ٍ
وفئاتـ ِـه وأفـ ِ
أن َّ
ـراده .وهــذه ُســن ٌة كون َّيــة ،ال يمكــن أن نحيــدَ عنهــا ،فلــو خت َّيلنــا َّ
ـرد
ً
ً
ً
شــيخا أو شــا ًبا ،أ ًبــا
طفــا،
رجــا أو
صغــرا،
كبــرا أو
ذكــرا أو أنثــى،
مــن املجتمــع ً
ً
ً
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أو أ ًّمــا ،ابنًــا أو ً
خيــرج بنفســه إىل العمــل
زوجــا أو غــر زوج عليــه أن
َ
أخــا أو ُأختًــاً ،
ِ
رزقــه ألصبحــت احليــاة متعبــ ًة بشــكل ال ُيطــاق ال حيتمــل مطل ًقــا ،بــل مــن
لكســب
غــر املمكــن ذلــك .لــذا ربـ َ
ـامي العمــل باإلنفــاق فأوجــب اإلنفــاق
ـرع اإلسـ ّ
ـط املـ ّ
ِ
ـب نفقــة األب عــى مــن يعوهلــم مــن
عــى مــن جيــب عليــه اإلنفــاق لنفســه ولغــره فأوجـ َ
أهلــه وولــده ،واوجــب نفقــة الــزوج عــى زوجــه ،وأوجــب نفقــة االبــن عــى أبويــه إن

كانــوا ال يســتطيعون العمــل وليــس لدهيــم مــا ينفقونــه عليهــم ،وهكــذا احلــال مــع أفــراد
املجتمــع مجي ًعــا.

ِ
ـم َعـ َـى َب ْعـ ٍ
الر َجـ ُ
ـض
ـال َق َّو ُامـ َ
ـون َعـ َـى الن َِّســاء بِـ َـا َف َّضـ َـل اللَُّ َب ْع َض ُهـ ْ
فقــال تعــاىلِّ :
الــم َفالص َِ
ِ
ِ
ـات لِ ْل َغ ْيـ ِ
ـب بِـ َـا َح ِفـ َ
ـظ اللَُّ َوالـ َّـا ِت
ـات َحافِ َظـ ٌ
ـات َقانِ َتـ ٌ
الـ ُ
ـن َأ ْم َو ْ َّ
َوبِـ َـا َأ ْن َف ُقــوا مـ ْ
ِ
ـن ِف ا َْل َض ِ
اج ـ ِع َو ْ ِ
ـم َفـ َـا
َ َتا ُفـ َ
وهـ َّ
ـن َو ْاه ُج ُر ُ
وهـ َّ
ـون ن ُُشــوز َُه َّن َفع ُظ ُ
وهـ َّ
اض ُب ُ
ـن َف ـإِ ْن َأ َط ْعنَ ُكـ ْ
َتب ُغــوا ع َلي ِهــن سـبِ ًيل إِ َّن اللََّ ك َ ِ
ـرا( النســاء )34:فــأول سـ ٍ
ـبب جعــل الرجــال
ْ
َ ْ َّ َ
َان َعل ًّيــا َكبِـ ً

قوامــن عــى النســاء باالنفــاق عليهــن وحتقيــق كفايتهــن يف املؤونــة( ،)5ودفــع حقوقها(،)6
وتعليمهـ َّن وتأديبهـ َّن وإصــاح أمورهـ َّن( ،)7وهــو الســبب الثــاين للقوامــة ،أ َّمــا الســبب
ِ
األول وهــو التفضيــل فــا خيــرج عــن العــود هلــن باخلــر؛ َّ
مصاديقـ ِـه -كــا قيــل-
ألن مــن

القــوة اجلســد َّية والقلب َّيــة والنفســية التــي تفضــل هبــا اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى الرجــل

كــي يعمــل ويســعى يف طلــب رزقــه ويتــوىل رعايــة أمــور أهلــه وزوجــه وولــده ،وتلبيــة
ـال :هـ َـذا قيــم املـ ِ
ـرأة
متطلبــات عائلتــه ،وشــؤون بيتــه(« ،)8والقـ َّـوام :املبالــغ ِف القيــامُ ،ي َقـ ُ َ
ِّ ُ

خصــه اهلل تعــاىل بالرجــل مــن
وقوا ُمهــا للــذي يقــوم بأمرهــا وحيفظهــا»( .)9وهــو أمـ ٌـر َّ
َّ
دون املــرأة ؛ ألنَّــه هــو املســؤول عنــه واملطالــب بــه واملتكفــل بــه ،وأعفــى املــرأة مــن

أي يشء مــن أمــور القوامــة إىل الرجــل ؛ َّ
ألن القوامــة
ذلــك كلــه فلــم يوجــب عليهــا َّ

ـجم مــع طبيعــة الرجــل وكيانــه اللــذان تفضــل ســبحانه هبــا عــى الرجــل
تتناسـ ُ
ـب وتنسـ ُ
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فتفضــل ســبحانه وتعــاىل عــى
مــن خــال امــداده بالقــوة يف اجلســد والقلــب والنفــسَّ ،

الرجــل بذلك،أ َّمــا مصاديــق التفضيــل األخــرى للرجــل كاختصاصــه بالنبــوة والواليــة
واجلهــاد والشــهادة وصــاة اجلمعــة واجلامعــة واملــراث( ،)10وغريهــا مــن أمــور الديــن

()11
ألنــا تســبب
االخــرى فــا تــكاد ختــرج عــن مراعــاة طبيعــة املــرأة فأعفيــت منهــا؛ َّ

هلــا املشــقة واحلــرج .وبعضهــا ُك ِّيفــت فجــاءت منســجم ًة وموافقــ ًة حلاهلــا ووضعهــا
ومســؤولياهتا.

َّ
يتجــى ســبب الســعي وراء فــرص العمــل يف قولــه تبــارك وتعــاىل:
وكذلــك
ات ير ِضعــن َأو َلدهــن حو َلـ ِ ِ
ِ
ـن َل ِــن َأراد َأ ْن يتِــم الر َضاع َة وعـ َـى ا َْلو ُل ِ
ود
َ
ْ
ـن كَام َلـ ْ ِ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ
وا ْل َوالــدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ
َلـه ِر ْز ُقهــن وكِســو ُتن بِا َْلعــر ِ
وف َل ُت َك َّلـ ُ
ـار َوالِــدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َو َل
ـف َن ْفـ ٌ
ُ
ـس إِ َّل ُو ْسـ َع َها َل ت َُضـ َّ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
ـال عــن َتــر ٍ ِ
ِ
مو ُلــود َلـه بِو َلـ ِـد ِه وعـ َـى ا ْلــو ِار ِ
ث ِم ْثـ ُـل َذلِـ َ
ـاو ٍر
اض من ُْهـ َـا َوت ََشـ ُ
َ
َ َ
َْ ٌ ُ َ
ـك َفـإِ ْن َأ َرا َدا ف َصـ ً َ ْ َ
َفـ َـا جنَــاح ع َلي ِهــا وإِ ْن َأرد ُتــم َأ ْن تَسـ َ ِ
ـم إِ َذا َسـ َّل ْمت ُْم َمــا
ـم َفـ َـا ُجنَـ َ
ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْ
ـرض ُعوا َأ ْو َل َد ُكـ ْ
ْ ْ
آ َتي ُتــم بِا َْلعــر ِ
ـون َب ِص ٌري(البقــرة)233:
وف َوا َّت ُقــوا اللََّ َوا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
ْ ْ ْ ُ
ـده وأم ولـ ِ
فيجــب عــى الوالــد(األب) اإلنفــاق ولـ ِ
ـده (زوجــه) ســوا ًء كانــت معــه
ِّ

يف بيتــه أم كانــت مطلقــة ،وهــذا اإلنفــاق يتضمــن كل مــا يتطلبــه الغــذاء والطعــام

واللبــاس( )12للزوجــة وإعطــاء األجــر للمطلقــة( .)13بــل أوجــب اإلســام إجيــاد الســكن
أيضــا مــع االســتطاعة والقــدرة للمــرأة املرضــع املطلقــة( )14يف قولــه تعــاىلِ َ :
ُوه َّن
ً
أ ْســكن ُ
ِ
ـث سـ َكنْتُم ِمــن وج ِد ُكــم وال ت َُضاروهـ ِ
ِ
حـ ٍ
ـل
ـن َوإِ ْن ُكـ َّ
ـن لت َُض ِّي ُقــوا َع َل ْي ِهـ َّ
ُّ ُ َّ
ْ َ
ْ ْ ُ ْ
مـ ْ
ـن ُأوالت َ ْ
ـن َح ْيـ ُ َ
ِ
ـن َو ْأ َتِـ ُـروا
ور ُهـ َّ
ُوهـ َّ
ـم َفآت ُ
ـن َف ـإِ ْن َأ ْر َض ْعـ َ
ح َل ُهـ َّ
ـن َح َّتــى َي َض ْعـ َ
َف َأنْف ُقــوا َع َل ْي ِهـ َّ
ـن َ ْ
ـن ُأ ُج َ
ـن َل ُكـ ْ
بينَ ُكــم بِمعــر ٍ
ِِ
ٍ ِ
ِ ِ
وف وإِ ْن َتعاس ُتــم َفسـ ُ ِ
ـن
َ
ـن َس ـ َعته َو َمـ ْ
ـرض ُع َل ـ ُه ُأ ْخـ َـرى ل ُينْفـ ْـق ُذو َس ـ َعة مـ ْ
َْ ْ َ ْ ُ
َ َْ ْ َ ْ
ُقـ ِـد َر َع َل ْيـ ِـه ِر ْز ُق ـ ُه َف ْل ُين ِْفـ ْـق ِمَّــا آ َتــا ُه اللَُّ ال ُي َك ِّلـ ُ
َاهــا َس ـ َي ْج َع ُل اللَُّ َب ْعــدَ
ـف اللَُّ َن ْف ًســا إِال َمــا آت َ
ُعـ ْ ٍ
ـرا( الطــاق.)7-6:
ـر ُيـ ْ ً
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ـتنتج مــن خــال مــا ســبق مــن اآليــات القرآن َّيــة املباركــة َّ
ـامي
نسـ ُ
أن الدي ـ َن اإلسـ َّ
ـاق أو مســؤولي ٍة ماليـ ٍـة عــى املـ ِ
أي إِ ْن َفـ ٍ
ـرأة جتــاه الرجـ ِ
ـل ســوا ًء كانــت
َّ
ـب َّ
ـم ال يوجـ ُ
العظيـ َ
زوجــا أو بن ًتــا أو غــر ذلــك .وعــى عكـ ِ
ـس ذلــك متا ًمــا أوجــب
هــذه املــرأ ُة ُأ َّمــا أو ُأخ ًتــا أو ً
عــى الرجــل اإلنفــاق عــى املــرأة يف ِّ
كل أوصافهــا وأحواهلــا التــي ذكرناهــا عــى وفــق

ماجــاء بــه القــرآن الكريــم .وبنــا ًء عــى هــذا األســاس تكــون حاج ـ ُة الرجـ ِ
ـل اىل فرصــة
ـوج وأشــدَّ وهــي األوىل باإلعطــاء وتوفريهــا لــه بــل تــكاد تكــون هــي األصــل
العمــل أحـ َ
يف التلبيــة التــي ال يمكــن العــدول عنهــا لغــره .وعــى وفــق ذلــك جيــب أن تكــون فــرص

املخصصــة للرجــل هــي االكثـ ُـر وهــي الغالبــة عــى فــرص العمــل
العمــل يف املجتمــع
َّ
املمنوحــة للمــرأة يف جمــاالت العمــل ك ِّلهــا ؛ َّ
ألن ذلــك يؤ ّثـ ُـر يف نســبة البطالــة يف املجتمــع

املخصصــة للرجــل عــل فــرص
وانخفاضــا ؛ فك َّلــا ازدادت فــرص العمــل
ارتفا ًعــا
ً
َّ
العمــل املخصصــة للمـ ِ
ـرأة انخفضــت نســبة البطالـ ِـة يف املجتمــع ،والعكــس بالعكــس
ًّ
وهكــذا؛ فالعالقــ ُة بــن فــرص العمــل للرجــل ونســبة البطالــة يف املجتمــع عالقــة
أي منهــا انخفضــت األخــرى.
عكس ـ ٍّية ،إذا ارتفعــت ٌّ

ِ
ـري ،ومــا ُأثـ َـر عنــه مــن
وحــن ننظـ ُـر يف تــراث أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الفكـ ّ
تــراث والس ـ َّيام ســفره اخلالــد هنــج البالغـ ِـة نظــر ًة متأن َّي ـ ًة فاحص ـ ًة ســنرى جمارات ـ ُه عليــه
الســام وموافقتــ ُه التَّامتــن ِّ
اإلســامي املقــدَّ س والســ َّيام
لــكل مــا جــاء بــه الترشيــع
ّ
يؤسسـ ُه
القــرآن الكريــم فيــا يتع َّلــق بالواجبــات واحلقــوق املال َّيــة للذكــر واألنثــى ،ومــا ِّ

يف خلــق فــرص العمــل بينهــا عــى وفــق تلــك احلقــوق والواجبــات ،فالعالقــة تــكا ُد أن

تكــون طرد ّيـ ًة بــن فــرص العمــل ومــا أوجبــه الــرع املقــدَّ س عــى الذكــر واألنثــى مــن
نفقــات مال َّيــة تضمــن حياهتــا وعيشــهام.

ٍ
وكل مــا أورد ُه اإلمام(عليــه الســام) مــن ٍ
خيــص املــرأةَ ،أو النســا َء
قــول
ذكــر أو
ُّ
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بشــكل عــام يــدور يف ُأفـ ِـق مراعاهتــا ووجــوب اإلحســان إليهــا ،وبيــان وظائفهــا وأعامهلــا
ِ
ـع هبــا ،وكذلــك ذكــر أوصافهــا احلســنة ،واألوصــاف التــي قــد تؤاخذ
التــي جيــدر أن ت َّطلـ َ
هبــا ،وإصالحهــا ،والقيــام عــى قضــاء أمورهــا وإصــاح شــأهنا ومــا يســتلزمه مــن نفقـ ٍـة
أو عمــل.

ِ
«الصـ َـا ُة ُق ْر َبـ ُ
ـج ِج َهــا ُد ك ُِّل
والـ ُّ
الســام)َّ :
ـي َ ْ -
ـان ك ُِّل تَقـ ٍّ
فمــن ذلــك قولــه (عليــه ّ
ـف -ولِـك ُِّل َ ٍ
َض ِعيـ ٍ
ِ
الص َيــام ِ -
وج َهــا ُد ا َْلـ ْـر َأ ِة ُح ْس ـ ُن ال َّت َب ُّعـ ِ
ـل»(.)15
شء َزكَا ٌة َ
وزكَا ُة ا ْل َبــدَ ن ِّ ُ
ْ
املتوجهــة منــه إليهــا مــن
وحتمــل املــكاره
ّ
«وجهــاد املــرأة هــو حســن املعــارشة مــع زوجهــا ّ
ســوء القــول والفعــل ،فربــا يكــون أقوالــه وأعاملــه جارحــات القلــوب ،فصــر املــرأة
جتاههــا تعــدّ مــن اجلهــاد )16(».ومعنــاه حســن معــارشة بعلهــا وحفــظ مالــه وعرضــه،
وإطاعتــه فيــا يأمــر بــه ،وتــرك الغــرة( .)17وهــذا مــن أوصافهــا اجلليلــة التــي ينبغــي أن

ال حتيــد عنهــا ؛ َّ
ألن فيــه أجـ ًـرا عظيـ ًـا مــا بعــده أجـ ٌـر هلــا.

ِ ِ
وقــال (عليــه الســام)ِ « :خيـ ِ
ِ
ال الر َجـ ِ
ِ
ِ
وال ْب ُن
ـال َّ -
الز ْهـ ُـو ْ ُ
ش ُار خ َص ِّ
َ ُ
ّ
ـار خ َصــال الن َِّســاء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت
ـت َبخي َل ـ ًة َحف َظـ ْ
وا ْل ُب ْخـ ُـل َ -فــإِ َذا كَا َنــت ا َْلـ ْـر َأ ُة َم ْز ُهـ َّـو ًة َل ْ ُت َ ِّك ـ ْن م ـ ْن َن ْفسـ َـها  -وإِ َذا كَا َنـ ْ
ـال بع ِلهــا  -وإِ َذا كَا َنــت جبا َنـ ًة َف ِر َقــت ِمـن ك ُِّل َ ٍ
ـص
ْ ْ
ْ ََ
َم َالَــا و َمـ َ َ ْ َ
شء َي ْعـ ِـر ُض َلَــا «( .)18فهــذا النَّـ ُّ
ْ
يـ ُّ
ـدل عــى َّ
ـم األوصــاف املمدوحــة والواجبــة يف املــرأة العفــاف واألمانــة ،ألهنــا يف
أن «أهـ ّ
معــرض شــهوة الرجــال األجانــب ،وملتهــب العشــق واالحســاس مــن ّ
وألنــا
كل جانــبّ ،

صاحبــة البيــت ور ّبتهــا واملســتودع مــال الــزوج عندهــا ومعروفــة بالضعــف لــدى النّــاس،
الزهــو
فــا بــدّ هلــا ممّــا جيــر هــذه األخطــار املتوجهــة إليهــا يف النفــس واملــال فيحســن منهــا ّ
والتكـ ّـر بحيــث يمنعهــا ذلــك عــن نظرهــا إىل األجانــب أو طمــع األجانــب فيهــا ،وهــذا

الرجــل تكـ ّـرا مذمومــا ويف املــرأة تع ّففــا ممدوحــا.
التمنّــع يعــدّ يف ّ

كــا ّ
أن إمســاكها ملــا يف يدهــا مــن األمــوال وتــرك االقــدام عــى البــذل واالفضــال

اجلزء الثاني :احملور اإلداري واالقتصادي

99

ـحّ ،
ألن ذلــك ســدّ عــن طمــع األجانــب يف نفســها
ممــدوح وإن عــدّ مــن البخــل أو الشـ ّ

وعــن طمــع الغاصبــن والســارقني ملــا يف يدهــا .واجلبــن يعينهــا عــن اخلــروج يف اخللوات
والســفر يف ظلمــة ال َّليــايل والصحــراوات فيفيدهــا مــن الناحيتــن مضافــا إىل ّ
أن هــذه
ّ

الرجــل.)19( ».
الصفــات تأ ّثــرات ترتبــط باإلحســاس واالحســاس يف املــرأة أقــوى مــن ّ

ومــن بديــع تعبـ ِ ِ
ـت
يا َن ـ ٌة و َل ْي َسـ ْ
ـره (عليــه الســام) عــن املــرأة قولــهَ »:فــإِ َّن ا َْلـ ْـر َأ َة َر ْ َ
بِ َقهرمان ٍ
َــة»( )20والقهرمانــة :تعنــي الوكيــل عــى الــيء والقائــم بأمــوره واملتعهــد لــه
َْ َ
()22
واحلفيــظ عليــه( ،)21وقيمــة البيــت ومديرتــه واملرب َّيــة واخلليلــة وأمينــة احلــرم
«( فــإن املــرأة رحيانــة ) للرقــة واحلنــان ،والدعــة واالطمئنــان (وليســت بقهرمانــة)

تتــرف فيــا خيــص الرجــل نيابــة عنــه (وال تعــدو بكرامتهــا نفســها إلــخ ) ..كرامــة املرأة
أن تبقــى امــرأة ،وأن تضــع نفســها حيــث وضعتهــا الطبيعــة ،وال تتطفــل عــى وظائــف
الرجــل .وقــال الشــيخ حممــد عبــده« :أيــن هــذه الوصيــة مــن حــال الذيــن يرصفــون
النســاء يف مصالــح األمــة»(.)23

أ َّمــا مــا ذكــره اإلمــام (عليــه الســام) مــن أوصــاف املــرأة ،يف قولــه« :وإِ َّي َ
ــاك
ــف ع َلي ِه ِ
ِ
ــن إِ َل َو ْه ٍ
ــن إِ َل َأ ْف ٍ
ــن
ــن م ْ
ــن  -وا ْك ُف ْ َ ْ َّ
ــن و َعز َْم ُه َّ
ــاو َر َة الن َِّســاء َ -فــإِ َّن َر ْأ َ ُي َّ
وم َش َ
ُ
ـك إِياهــن َ -ف ـإِ َّن ِشــدَّ َة ِْ
ار ِهـ ِ
ال َجـ ِ
ـن
وج ُهـ َّ
ـس ُخ ُر ُ
ـن  -و َل ْيـ َ
ـاب َأ ْب َقــى َع َل ْي ِهـ َّ
ـن بِح َجابِـ َ َّ ُ َّ
َأ ْب َص ِ َّ
ِ
ـن إِ ْد َخالِـ َ
ـر َك َفا ْف َعـ ْـل
ـن  -وإِ ِن ْاسـ َت َط ْع َ
ت َأ َّل َي ْع ِر ْفـ َ
ـن َل ُيو َثـ ُـق بِــه َع َل ْي ِهـ َّ
ـك َمـ ْ
بِ َأ َشــدَّ  -مـ ْ
ـن َغـ ْ َ
ِ
ِ
 َـت بِ َق ْه َر َما َنـ ٍـة
يا َن ـ ٌة و َل ْي َسـ ْ
ـن َأ ْم ِر َهــا َمــا َجـ َ
ول ُت َ ِّلــك ا َْلـ ْـر َأ َة مـ ْ
ـاو َز َن ْف َسـ َـها َ -ف ـإِ َّن ا َْلـ ْـر َأ َة َر ْ َ
ـاك وال َّتغَا ُيـ َـر ِف َغـ ْ ِ
ول ُت ْط ِم ْع َهــا ِف َأ ْن ت َْشـ َف َع لِغ ْ ِ
ول َت ْعــدُ بِك ََر َامتِ َهــا َن ْف َسـ َـها َ
 ََي َهــا  -وإِ َّيـ َ
ـر
ِ
ِ
الر َيـ ِ
ـر ٍة َ -ف ـإِ َّن َذلِـ َ
ـب.)24(»...
الصح َ
ـك َيدْ ُعــو َّ
يح ـ َة إِ َل َّ
الس ـ َق ِم  -وا ْل َ ِبي َئ ـ َة إِ َل ِّ
َم ْوض ـ ِع َغـ ْ َ
فهــو ال يعــدو كونــه وص ًفــا موضوع ًّيــا حلاهلــا ومــا تكــون عليــه مــن أحــوال جتعــل

رأهيــا وعزمهــا معارضــن للزلــل أو عــدم الصــواب .وزبــدة داللــة قولــه (عليــه الســام)
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هــذا مــا ذكــره ابــن أيب احلديــد يف رشحــه إذ قــال(« :وال متلــك املــرأة مــن أمرهــا مــا جاوز
نفســها) ،أي ال تدخلهــا معــك يف تدبــر وال مشــورة ،وال تتعديــن حــال نفســها ومــا

يصلــح شــأهنا .فــان املــرأة رحيانــه ،وليســت بقهرمانــة ،أي إنــا تصلــح للمتعــة واللــذة،
وليســت وكيــا يف مــال وال وزيــرا يف رأي»( .)25وكذلــك قولــه (عليه الســام)« :مع َ ِ
اش
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـص ا ْل ُع ُق ِ
ـص ا ِ
ـص ُْ
النَّـ ِ
ان
ول َ -ف َأ َّمــا ُن ْق َص ُ
ال ُظــوظ  -ن ََواقـ ُ
إليـ َـا ِن  -ن ََواقـ ُ
ـاء ن ََواقـ ُ
ـاس إِ َّن الن َِّسـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َ -
ـن َعـ ِ
ـن
وأ َّمــا ُن ْق َصـ ُ
ـان ُع ُقولـ َّ
والص َيــا ِم ِف َأ َّيــا ِم َح ْيض ِهـ َّ
الصـ َـاة ِّ
ـن َّ
ـن َ -ف ُق ُعو ُد ُهـ َّ
إِ َيم ِنـ َّ
ِ
ـل ا ْلو ِ
ِ
 َف َشـ َـها َد ُة ْام َر َأ َتـ ْ ِاحـ ِـد َ -
ـن
وأ َّمــا ُن ْق َصـ ُ
ـن َ -ف َم َو ِاري ُث ُهـ َّ
ـان ُح ُظوظ ِهـ َّ
الر ُجـ ِ َ
ـن ك ََشـ َـها َدة َّ
ـاء وكُو ُنــوا ِمــن ِخي ِ ِ
ـال َ -فا َّت ُقــوا ِشار النِّسـ ِ
ـاف ِمــن مو ِاريـ ِ
عـ َـى األَنْصـ ِ
ـث الر َجـ ِ
ـن َعـ َـى
ارهـ َّ
ْ ََ
َ
َ
ْ َ
َ َ َ
ِّ
ِ
حـ َـذ ٍر ِ َ -
ـف لطبيعــة
وصـ ٌ
ـن ِف ا ُْلنْ َكـ ِـر»( ،)26فهــو ْ
ـن ِف ا َْل ْعـ ُـروف َح َّتــى َل َي ْط َم ْعـ َ
وهـ َّ
ول تُطي ُع ُ
َ
النســاء ،وإشــار ٌة ذك َّيـ ٌة لطيفــة إىل أحــكام عبادهتــن وحقوقهــن الرشع َّيــة.
«وملــا ن ّبــه عــى نقصاهنـ ّن هبــذه الوجــوه ال ّثالثــة أشــار إىل ع َّلــة جهــات النقــص بقولــه

والصيــام يف أيــام حيضهـ ّن ) وقعودهـ ّن
الصــاة ّ
( فأ ّمــا نقصــان ايامهنـ ّن فقعودهـ ّن عــن ّ
عنهــا وإن كان بأمــر اللَّ ســبحانه َّإل ّ
أن ســقوط التّكليــف لنــوع مــن النقــص فيهــ ّن

وســبب النقــص هــو حالــة االســتقذار واحلــدث املانعــة مــن القــرب املعنــوي املــروط

يف العبــادات ويف كالمــه داللــة عــى كــون األعــال اجــزاء االيــان ( .وأمــا نقصــان

الرجــل الواحــد ) ( )27فهــو مطابــق لقولــه تعــاىلَ  :يــا
عقوهلـ ّن فشــهادة امرأتــن كشــهادة ّ
ِ
ِ
ـم بِدَ ْيـ ٍ
ـن إِ َل َأ َجـ ٍ
ـب
ـم كَاتـ ٌ
ـل ُم َسـ ًّـمى َفا ْك ُت ُبــو ُه َو ْل َي ْك ُتـ ْ
َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـب َب ْينَ ُكـ ْ
ـن َآمنُــوا إِ َذا تَدَ ا َينْ ُتـ ْ
ِ
ـل ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه َْ
ـب َو ْل ُي ْملِـ ِ
الـ ُّـق
ـب َكـ َـا َع َّل َم ـ ُه اللَُّ َف ْل َي ْك ُتـ ْ
ـب َأ ْن َي ْك ُتـ َ
بِا ْل َعــدْ ِل َو َل َيـ ْـأ َب كَاتـ ٌ
َان ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه َْ
الـ ُّـق َسـ ِـف ًيها َأ ْو َض ِعي ًفــا َأ ْو َل
ـس ِمنْـ ُه َشـ ْيئًا َفـإِ ْن ك َ
َو ْل َي َّتـ ِـق اللََّ َر َّبـ ُه َو َل َي ْبخَ ـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َأ ْن ُيمـ َّـل ُهـ َـو َف ْل ُي ْملـ ْـل َول ُّيـ ُه بِا ْل َعــدْ ِل َو ْاست َْشـ ِـهدُ وا َشـ ِـهيدَ ْي ِن مـ ْ
َي ْسـتَط ُ
ـن ِر َجال ُكـ ْ
ـم َفـإِ ْن َل ْ
ِ
ِ
ِ
ـن َفرجـ ٌـل وامر َأ َتـ ِ ِ
ـن ُّ
اهــا َفت َُذ ِّكـ َـر
ـن ت َْر َضـ ْـو َن مـ َ
ـان مَّـ ْ
الشـ َـهدَ اء َأ ْن تَضـ َّـل إِ ْحدَ ُ َ
َيكُو َنــا َر ُج َلـ ْ ِ َ ُ َ ْ َ
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الرجال)
وقولــه (وأمــا نقصــان حظوظهـ ّن فمواريثهـ ّن عــى االنصاف مــن مواريــث ّ
ِ
ِ
ـظ ْالُ ْن َث َيـ ْ ِ
لذ َكـ ِـر ِم ْثـ ُـل َحـ ِّ
ـم لِ َّ
ـن َف ـإِ ْن
ـم اللَُّ ِف َأ ْو َلد ُكـ ْ
فهــو مطابــق لقولــه تعــاىلُ  :يوصي ُكـ ُ
ـت و ِ
ُكـ ِ
ـاء َفـ ْـو َق ا ْثنَ َتـ ْ ِ
احــدَ ًة َف َل َهــا الن ِّْصـ ُ
ـف َو ِلَ َب َو ْيـ ِـه
ـن ُث ُل َثــا َمــا َتـ َـر َك َوإِ ْن كَا َنـ ْ َ
ـن َف َل ُهـ َّ
َّ
ـن ن َسـ ً
ِ ٍ ِ
ِ
ـن َل ـ ُه َو َلــدٌ َو َو ِر َث ـ ُه َأ َبـ َـوا ُه
الســدُ ُس ِمَّــا َتـ َـر َك إِ ْن ك َ
َان َل ـ ُه َو َلــدٌ َف ـإِ ْن َل ْ َي ُكـ ْ
ل ـك ُِّل َواحــد من ُْهـ َـا ُّ
لمـ ِـه الســدُ س ِمــن بعـ ِـد و ِصيـ ٍـة يـ ِ
ِ
َف ِ ُ
ـوص ِ َبــا َأ ْو َد ْيـ ٍ
ل ِّمـ ِـه ال ُّث ُلـ ُ
ـن
ـث َف ـإِ ْن ك َ
ُّ ُ
ْ َ ْ َ َّ ُ
َان َل ـ ُه إِ ْخـ َـو ٌة َف ُ ِّ
ون َأيــم َأ ْقــرب َل ُكــم َن ْفعــا َف ِر َ ِ
َان َعلِيـ ًـا
ـن اللَِّ إِ َّن اللََّ ك َ
يض ـ ًة مـ َ
ْ ً
ـم َل َتــدْ ُر َ ُّ ُ ْ َ ُ
ـم َو َأ ْب َناؤُ ُكـ ْ
آ َباؤُ ُكـ ْ
()29
َحكِيـ ًـا
إن مــا ذكرنــاه مــن نصـ ٍ
َّ
أنوذجــا
ـص املــرأة لإلمــام عيل(عليــه الســام) ،مت ِّثـ ُـل
ً
ـوص ختـ ُّ

ألقوالــه وكالمــه املعجــز بعــد كالم اهلل ســبحانه وتعــاىل ،الــذي قيــل فيــه إ َّنــه فــوق كالم
املخلــوق ودون كالم اخلالــق( )30فهــو كذلــك ح ًّقــا وصد ًقــا ،وكذلــك مت ِّثــل صــورة ُأل ُفـ ِـق

تفكـ ِ
ـره (عليــه الســام) و َن َظـ ِـر ِه للمــرأة .وعــى كثــرة أقوالــه تلــك التــي تتعلــق باملــرأة
وشــؤوهنا يف احليــاة واملجتمــع ،ال نجــد ا َّنــه (عليــه الســام) قــد أســندَ أو ع َّلــق مســؤول َّي ًة

مال َّيــة عــى املــرأة لغريهــا أي للرجــل مهــا كانــت صلتــه وقرابتــه منهــا ،وكذلــك مل يلزمها
أي جهــد مــن عمـ ٍ
ـل أوكــدٍّ جتلبــه للرجــل لتوفــر متطلبــات حياهتــا .وهــذا هــو مســار
َّ
ـامي الصحيــح الــذي ُأنـ ِـزل بــه القــرآن الكريــم؛ فالتطابــق بينهــا عــى
الترشيــع اإلسـ ّ

أعــى درجاتــه وصــوره يف التــام والكــال .وبنــا ًء عــى ذلــك ينبغــي أن يعطــى الذكــر
النصيــب األوفــر يف العمــل وخلــق فرصــه ،واألولو َّيــة بــل وتفضيلــه عــى األنثــى يف

ذلــك ؛ أل َّنــه هــو املســؤول األول واألخــر عــن ِّ
كل مــا يتع َّلــق باملــرأة وشــؤوهنا ،وشــؤون
أهلــه وبنيــه وذويــه ومــن يعيلهــم داخــل أرستــه وبيتــه ،ويف مقدمتهــا املــأكل واملــرب
والتطبيــب ،وينبغــي أن ال تُــرك املــرأ ُة يف العمــل أو إن َّ
حتــل حمَّلــه فيــه َّإل إذا قامــت
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بمســؤول َّيته تلــك ؛ لفقــده أو ألســباب أخــرى توجــب عــى املــرأة أن تقــوم بواجــب
الرجــل وأداء وظيفتــه.

رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ِّ
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املبحث الثالين
التطبيقي
اجلانب
ّ

ســنقترص يف هــذا املبحــث عــى ذكــر نــاذج مــن فــرص العمــل التــي ُأتيحــت للذكــر

واألنثــى يف املجتمــع العراقــي ؛ لنــرى مــدى تطابقهــا أو انســجامها مــع مــا أقررنــاه
ووصلنــا إليــه يف املبحثــن األول والثــاين .وقــد اكتفينــا بنموذجــن مــن فــرص العمــل،

الصحــة .وقــد اخرتنامهــا
مهــا :فــرص العمــل يف وزارة الرتبيــة ،وفــرص العمــل يف وزارة َّ
مــن دون غريمهــا مــن الــوزارات األخــرى؛ ألهنــا أثــر الــوزارات يف توفــر فــرص العمــل

وضوحــا يف ذلــك ولإلطــاع أكثــر راجــع مــا ورد يف املواقــع املذكــورة يف
وأكثرهــا
ً
اهلامــش

()31

ِ
هــذه َّأنــا جــاءت غــر موافقــة ملــا أوجبــه الترشيــع
ونــرى يف فــرص العمــل

اإلســامي عــى الرجــل مــن أعبــاء مال ِّيــة جيــب عليــه إنفاقهــا عــى املــرأة التــي تســتلزم

زيــادة الفــرص أمــام الرجــل ؛ فاجلهــات التــي أتاحــت هــذه الفــرص غــر ناظــرة إىل هــذه
خصهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بالرجــل مــن دون املــرأة ؛ إذ نــرى
املســألة اجلوهر َّيــة التــي َّ

َّأنــا قــد ســاوت بينهــا يف ذلــك ور َّبــا جعلــت فــرص املــرأة أكثــر مــن الرجــل .وهــو
أن هــذا األمــر مسـ ٍ
أمـ ٌـر نــراه غــر ســلي ٍم بــل خاطــئ وذا خطــل .ويبــدو َّ
ـترش يف وزارات
أيضــا.
الدولــة ك ِّلهــا
ومؤسســاهتا ك َّلهــا ،بــل رسى وشــاع يف مؤسســات القطــاع اخلــاص ً
َّ

وهــو أمــر يف غايــة األمه َّيــة جيــب عــى اجلهــات املســؤولة عنــه واملرشفــة عليــه يف القطــاع
العــام واخلــاص إعــادة النظــر فيــه وتوجيهــه بــا يراعــي مســؤول ّية الرجــل وأعبــاءه املاليــة

الكبــرة جتــاه املــرأة ،وبــا ينســجم مــع مــا جــاء بــه الديــن اإلســامي العظيــم.
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خالصة البحث

مــن خــال مــا ذكرنــاه ســاب ًقا يف املبحــث األول والثــاين ،وجدنــا تطاب ًقــا تا ًّمــا

بــن الترشيــع اإلســامي وفكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام)؛ ملعاجلــة مشــكلة البطالــة
يف املجتمــع ،وعــى َو ِ
نوجــز فكــرة البحــث وأهدافــه
فــق هــذا التطابــق نســتطيع أن
َ
وتوصياتــه بــاآليت:

ً
ُ
ومضمونه:
أول :فكرة البحث
 -1مســألة تكافــؤ الفــرص بشــكل مطلــق بــن الرجــل واملــرأة عــى حــدٍّ ســواء أمـ ٌـر
مغلــوط وفيــه زلــل كبــر ؛ أل َّنــه يــؤ ِّدي إىل زيــادة نســبة البطالــة بــن صفــوف الرجــال

وهــذا يعنــي زيــادة نســبة البطالــة يف املجتمــع بــل يــؤ ِّدي إىل زيــادة نســبة الفقــر ومــا دون
ـؤول عــن امــرأةُ ،أم أو أخـ ٍ
كل رجـ ٍ
ـل ال ُبــدَّ أن يكــون مسـ ً
ألن َّ
الفقــر يف املجتمــع ؛ َّ
ـت أو
ٍّ
زوج أو بنـ ٍ
ـؤول عــن ٍ
ـت ،إن مل يكــن مسـ ً
ٍ
أب كبــر أو أخٍ صغــر.
َّ -2
إن فكــر َة هــذا البحــث هــي مراعــاة الذكــر يف فــرص العمــل املتاحــة يف املجتمــع

ومؤسســاهتا ووزاراهتــا أم عــى مســتوى القطــاع اخلــاص،
ســوا ًء عــى مســتوى الدولــة
َّ
حصــة الرجــل يف فــرص العمــل ؛ َّ
ألن الرجــل عليــه
ويتــم ذلــك مــن خــال زيــادة َّ

مســؤول َّيات ماليــة كبــرة وعظيمــة ،واملــرأ ُة ليــس عليهــا يشء مطل ًقــا يف الديــن ويف غــره.

ثان ًيا :أهداف البحث:

 -1إلغــاء تكافــؤ فــرص العمــل بــن الذكــر واالنثــى؛ أل َّنــه يــؤ ِّدي إىل زيــادة نســبة

البطالــة والفقــر يف املجتمــع كــا ذكرنــا ســاب ًقا.

 -2إعطــاء الذكــر األولو َّيــة يف فــرص العمــل وخلقهــا وتشــجيعه ومســاعدته مــن
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ومؤسســات الدولــة.
اجلهــات احلكوم َّيــة
َّ

حصــة الرجــل يف فــرص العمــل عــى املســتويني العــام واخلــاص،
 -3زيــادة َّ

وإعطــاؤ ُه

ِ
ـب
األول َّيــة فيهــا ،أل َّنــه يم ِّثــل َلبِنَـ ًة ســتنبث ُق منهــا أرس ٌة يف املســتقبل ،إن مل يكــن صاحـ َ
ٍ
أرسة يف الواقــع.

ً
ثالثا :توصيات البحث:

 -1تقنــن فــرص العمــل املتاحــة أمــام املــرأة وجعلهــا موافقـ ًة ملســؤولياهتا املال َّيــة يف

املجتمــع ،فمــن كانــت تعيــل أرسة وليــس هلــا مــورد مــايل وليــس هنــاك مــن ينفــق عليهــا

ويتك َّفــل أرسهتــا ،تعطــى األولو َّيــة يف فرصــة العمــل.

مؤهــل
 -2فتــح مراكــز تأهيــل للذكــور العاطلــن عــن العمــل ممــن ليــس لدهيــم ِّ

ومؤسســاهتا لينخرطــوا يف املجتمــع ويكونــوا قادرين
ـي ،تتبناهــا الدولــة
َّ
ـي أو علمـ ّ
تعليمـ ّ
ـل هلــم بأنفســهم يســتطيعون مــن خالهلــا احلصــول عــى مـ ٍ
عــل خلــق فــرص عمـ ٍ
ـورد مــا ٍّيل
مقبــول يكفــل هلــم العيــش يف احليــاة.
ومؤسســاهتا التــي تعنــى بالتخطيــط ورســم سياســات البلــد أن
 -3عــى الدولــة
َّ

جتــري اســتبيانات دور َّيــة مــن دون انقطــاع ،وكشــوفات و مســوحات ســنو َّية مســتمرة

للتحــري والكشــف احلقيقــي عــن مســتويات البطالــة والفقــر يف املجتمــع ؛ مــن أجــل
معرفتهــا وأخذهــا باحلســبان ،ووضــع احللــول املناســبة هلــا ومتابعتهــا ؛ للقضــاء عليهــا
يف املســتقبل أو تقليلهــا.

 -4جيــب أن تُعطــى األولو َّيــة يف فــرص العمــل للرجــل الــذي ليســت لزوجــه

ٍ
عمــل أي ال يعمــل،
فرصــة عمــل أي ال تعمــل أو املــرأة التــي ليــس لزوجهــا فرصــة
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ـب اشــراط ذلــك يف رشوط وضوابــط التعيــن وفــرص العمــل يف القطاعــن العــام
وجيـ ُ
ـمل أكــر عـ ٍ
ـدد ممكـ ٍ
ـث تشـ ُ
واخلــاص .مــن أجــل اتِّســاع نطــاق فــرص العمــل حيـ ُ
ـن مــن
األفــراد مــن الذيــن ليــس ألزواجهــم عمــل ؛ ممَّــا يســهم يف تقليــل نســب البطالــة يف

املجتمــع.

 -5جيــب أن تكــون ضوابــط فــرص العمــل ورشوطهــا واضحـ ًة ال حتتمـ ُـل التأويــل
الفاســد ،وتعلـن أمــام املــأ قبلهــا وبعدهــا ،وكذلــك املنافسـ ُة فيهــا ؛ كــي ينــال كل فـ ٍ
ـرد
ُ
ح َّقــه بشــكل عــادل.
 -6جيــب أن َيســو َد تفضيـ ُـل الرجــل عــى األنثــى يف فــرص العمــل ،دين ًّيــا و ُخ ُلق ًّيــا

أيضــا،
ومؤسســاهتا ك ِّلهــا ،ويف القطــاع اخلــاص
وإنســان ًّيا ،يف فكــر الدولــة
ومؤسســاته ً
َّ
َّ

َّإل يف فــرص العمــل التــي تقتــر عــى املــرأة ؛ َّ
ألن الرجــل -كــا قلنــا ســاب ًقا -مــروع

أرسة وهــو مسـ ٌ
ـؤول عليهــا وعنهــا وليســت املــرأة كذلــك.

 -7جيــب مراقبــة اجلهــات التــي تو ِّفــر فــرص العمــل مراقبـ ًة شــديدةً ،وعدم الســاح

للمتنفذيــن فيهــا واملســؤولني عــى قرراهتــا يف الســيطرة عليهــا وجتيريهــا لصاحلهــم
املؤسســات واألماكــن إىل إقطاع َّيــات أو ُأرس كاملــة هلــذا املســؤول
حيــث تتحــول تلــك َّ

أو ذاك ،والتحـ ّـري عــن ذلــك باســتمرار ،وحماســبتهم ومعاقبتهــم عــى ذلــك عــى وفــق
ٍ
كل مفصـ ٍ
ـر ٍع هلــذا املوضــوع و أمثالــه يف ِّ
مؤسســة مــن مفاصــل الدولــة
ـل أو َّ
قانــون مـ َّ
ومؤ َّسســاهتا.
َ
ٍ
ـت يف بياناتــه أعــداد الذكــور
ـنوي دقيــق للمجتمــع تثبـ ُ
 -8جيــب إجــراء تعــداد سـ ٍّ

واإلنــاث ،وأعــداد األطفــال قبــل الســنة العــارشة ،أعــداد الذيــن بعدهــا ،للذكــور
واإلنــاث ،وأعــداد الذكــور وأعــداد اإلنــاث مــن الشــباب ،وأعــداد العاملــن (الذيــن

لدهيــم فــرص عمــل) وأعــداد غــر العاملــن منهــم .وأعــداد املتزوجــن وأعــداد
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غــر املتزوجــن منهــم وأعــداد الشــيوخ مــن الرجــال والنســاء .وكذلــك أعــداد غــر
القادريــن عــى العمــل مــن الشــباب .مــن أجــل رســم اخلطــط والسياســات التــي تعنــى
بفــرص العمــل وجعلهــا مالئمــة لــكل تلــك البيانــات.

 -9جيــب متابعــة أعــداد الذيــن خرجــوا مــن فــرص العمــل بالتقاعــد او بقضــاء

أجلهــم أو بأســباب أخــرى كالعــوق واملــرض ،وكذلــك أعــداد الذيــن دخلــوا يف فــرص
العمــل ،مــن الذكــور و اإلنــاث يف كل سـ ٍ
مؤسسـ ٍـة يف البلــد ومعرفــة ِّ
ـنة ويف ِّ
كل ذلــك
كل ِّ
بشــكل صحيــح دقيــق .مــن أجــل إعطــاء الذكــور الفــرص التــي يســتحقوهنا وكذلــك
اإلنــاث.

 -10جيــب أن يكــون أجــر الذكــر أعــى مــن أجــر االنثــى املتســاويني يف العمــل ويف
ـي بِنِسـ ٍ
ألن أعبــا َء الرجـ ِ
ـب ثابتـ ٍـة مدروســة ؛ ّ
ـل  -مهــا كان
الدرجــة والتحصيــل العلمـ ّ
حا ُل ـ ُه -كبــر ٌة ومســؤولياتِ ِه كثــرة.
رب العاملني ً
أول وآخرا
واحلمدُ هلل ِّ

هوامش البحث:

( ُ )1ينظــر :جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن :حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي،
أبــو جعفــر الطــري (املتــوىف310 :هـــ)

حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ  2000 -م.512 / 23 :
وتفســر املاتريــدي (تأويــات أهــل الســنة) حممــد بــن حممــد بــن حممــود ،أبــو منصــور املاتريــدي
(املتــوىف333 :هـــ) ،حتقيــق :د .جمــدي باســلوم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،لبنان،الطبعــة:
األوىل 1426 ،هـــ  2005 -م.166/ 10 :

( ُ )2ينظــر :الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل :أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد،

الزخمــري جــار اهلل (املتــوىف538 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،الطبعــة :الثالثــة 1407 -
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هـــ .399 / 4 :و مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن

بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (املتــوىف606 :هـــ) ،دار
إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت

الطبعــة :الثالثــة  1420 -هـــ .591/30 :وإرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم :أبــو
الســعود العــادي حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى (املتــوىف982 :هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب -

بــروت.139 / 8 :

(ُ ) 3ينظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن( تفســر القرطبــي) :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن
فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (املتــوىف671 :هـ)،حتقيــق :أمحــد الــردوين

وإبراهيــم أطفيــش،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة الطبعــة :الثانيــة1384 ،هـــ  1964 -م18 :

.215 /

( ُ )4ينظــر :التحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد) :حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (املتــوىف1393 :هـــ)،

الــدار التونســية للنــر  -تونــس ســنة النــر 1984 :هـــ.189 /2 :

(ُ ) 5ينظــر :جامــع البيــان .290 /8 :ومعــاين القــرآن وإعرابــه املؤلــف :إبراهيــم بــن الــري بــن
ســهل ،أبــو إســحاق الزجــاج (املتــوىف311 :هـ)،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب
 -بريوت،الطبعــة :األوىل  1408هـــ  1988 -م.307/ 1 :

( ُ )6ينظــر :بحــر العلــوم :أبــو الليــث نــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي (املتــوىف:
373هـــ).299/ 1:

(ُ ) 7ينظــر :بحــر العلــوم :أبــو الليــث نــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي (املتــوىف:
373هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور،مراجعة وتدقيــق :األســتاذ نظــر الســاعدي ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  -لبنان،الطبعــة :األوىل  ،1422هـــ  2002 -م.302 / 3 :

( ُ )8ينظــر :لطائــف اإلشــارات( تفســر القشــري) :عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبد امللك القشــري
(املتــوىف465 :هـ)،حتقيــق :إبراهيــم البســيوين ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب  -مرص،الطبعــة:

الثالثــة.330/ 1:
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( ) 9الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد :أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي،
النيســابوري ،الشــافعي (املتــوىف468 :هـ)،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود،

الشــيخ عــي حممــد معــوض ،الدكتــور أمحــد حممــد صــرة ،الدكتــور أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل،

الدكتــور عبــد الرمحــن عويس،قدمــه وقرظــه :األســتاذ الدكتــور عبــد احلــي الفرمــاوي ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة :األوىل 1415 ،هـــ  1994 -م.45 /2 :

(ُ ) 10ينظــر :معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ( تفســر البغــوي) :حميــي الســنة ،أبــو حممــد احلســن بــن
مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (املتــوىف510 :هـ)،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي،
دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ.611 / 1 :

( ُ )11ينظــر :الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل .506 - 505 /1 :وزاد املســر يف علــم
التفســر :مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي (املتــوىف597 :هـــ)،

حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت الطبعــة :األوىل  1422 -هـــ /1 :
.401و مفاتيــح الغيــب .71 - 70 / 10 :أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل :نــارص الديــن أبــو

ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي البيضــاوي (املتــوىف685 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد
الرمحــن املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل  1418 -هـــ.72 / 2 :

ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل (تفســر النســفي) :أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود

حافــظ الديــن النســفي (املتــوىف710 :هـــ) ،حققــه وخــرج أحاديثــه :يوســف عــي بديــوي ،دار

الكلــم الطيــب ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1419 ،هـــ  1998 -م .354 / 1 :والبحــر املحيــط
يف التفســر :أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن األندلــي

(املتــوىف745 :هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر  -بــروت ،الطبعــة 1420 :هـــ:

 .622/ 3و فتــح القديــر :حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي (املتــوىف:

1250هـــ) ،دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق ،بريوت،الطبعــة :األوىل  1414 -هـــ1 :

.531 /والتحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد) :حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (املتــوىف1393 :هـــ)،

الــدار التونســية للنــر  -تونــس ،ســنة النــر 1984 :هـــ.39 - 37 /5 :
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( ُ )12ينظر :جامع البيان44 / 5 :

(ُ ) 13ينظــر :تفســر املاتريــدي (تأويــات أهــل الســنة) :حممــد بــن حممــد بــن حممــود ،أبــو منصــور
املاتريــدي (املتــوىف333 :هـــ) ،حتقيــق :د .جمــدي باســلوم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،لبنــان،

الطبعــة :األوىل 1426 ،هـــ  2005 -م .176 / 2 :و الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن :،أمحد
بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي ،أبــو إســحاق (املتــوىف427 :هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن

عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  -لبنان ،الطبعــة :األوىل  ،1422هـــ  2002 -م/ 2:
.180وا لنكــت والعيــون :أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي،
الشــهري باملــاوردي (املتــوىف450 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم ،دار
الكتــب العلميــة  -بــروت  /لبنــان .299 / 1 :و لطائــف اإلشــارات ( تفســر القشــري) :عبــد

الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللك القشــري (املتــوىف465 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم البســيوين،اهليئة
املرصيــة العامــة للكتــاب  -مرص،الطبعــة :الثالثــة.183/ 1 :

( ُ )14ينظــر :جامــع البيــان .456 / 23 :و الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد :أبــو احلســن عــي بــن
أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي ،النيســابوري ،الشــافعي (املتــوىف468 :هـــ)ن حتقيــق وتعليــق:
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض ،الدكتــور

 ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ  1994 -م.315 /4 :

(  )15هنــج البالغــة :خطــب اإلمــام عــي ( ع )،حتقيــق :مــا أختــاره ومجعــه الرشيــف الــريض //
ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة :الدكتــور صبحــي صالح،الطبعــة :األوىل ســنة الطبــع:

1967 - 1387م.494 :

(  )16منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة  :حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي (ت1324 :ه) ،حتقيــق:
ســيد إبراهيــم امليانجي،الطبعــة :الرابعــة ،مطبعــة االســامية بطهــران ،دار اهلجــرة  -إيــران  -قــم،
1360ه.207/21 :

( ُ )17ينظــر :رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد(ت656:ه) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب احللبــي ورشكاه 1962 ،م.285 /18 :

( ) 18هنج البالغة.510 - 509 :
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( ) 19منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة .296/21 :
( ) 20هنج البالغة.405 :

(ُ ) 21ينظــر :مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثــار :عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون
اليحصبــي الســبتي ،أبــو الفضــل (املتــوىف544 :هـــ) ،املكتبــة العتيقــة ودار الــراث،193 /2 :

و النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر :جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر (املتــوىف606 :هـــ) ،املكتبــة العلميــة -
بــروت1399 ،هـــ 1979 -م

حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى  -حممــود حممــد الطناحــي،129 /4 :و لســان العــرب :حممــد بــن مكــرم
بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (املتــوىف:

711هـــ)،دار صــادر  -بــروت الطبعــة :الثالثــة  1414 -هـــ (قهــم).
(  )22ينظــر :تكملــة املعاجــم العربيــة :رينهــارت بيــر آن ُد ِ
وزي (املتــوىف1300 :هـــ) ،نقلــه إىل
حممــد َســليم الن َعيمــي ،جـــ  :10 ،9مجــال اخليــاط ،وزارة الثقافــة
العربيــة وعلــق عليــه :جـــ َّ :8 - 1
واإلعــام ،اجلمهوريــة العراقية،الطبعــة :األوىل ،مــن  2000 - 1979م ،193 /1 :و،304/ 8

و .423

(  )23يف ظــال هنــج البالغــة :حممــد جــواد مغنيــة(ت 1400 :ه) الطبعــة :األوىل مطبعــة
ســتار1427،هـ.530/3 :

(  )24هنج البالغة.405 :

( ) 25رشح هنج البالغة.124 / 16 :
( ) 26هنج البالغة.106- 105 :

( ) 27منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.307 - 303 / 5 :
( ) 28سورة البقرة :من اآلية (.)282

(  )29سورة النساء.11 :

( ُ )30ينظــر :اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( ع )  :أمحــد الرمحــاين اهلمــداين ،الطبعــة :األوىل ،املنــر
للطباعــة والنــر  -هتــران ،ســنة الطبــع1417 :ه .
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املصادر واملراجع

 -1 .1اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام )  :أمحــد الرمحــاين اهلمــداين ،الطبعــة :األوىل،
املنــر للطباعــة والنــر  -هتــران ،ســنة الطبــع1417 :هـ

 -2 .2إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم :أبــو الســعود العــادي حممــد بــن

حممــد بــن مصطفــى (املتــوىف982 :هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.139 / 8 :

 -3 .3أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل :نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد
الشــرازي البيضــاوي (املتــوىف685 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي ،دار
إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،الطبعــة :األوىل  1418 -هـــ .

 -4 .4بحــر العلــوم :أبــو الليــث نــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي (املتــوىف:
373هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور،مراجعة وتدقيــق :األســتاذ نظــر
الســاعدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  -لبنان،الطبعــة :األوىل  ،1422هـــ -

 2002م .

 -5 .5البحــر املحيــط يف التفســر :أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان
أثــر الديــن األندلــي (املتــوىف745 :هـــ) ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر -
بــروت ،الطبعــة 1420 :هـــ.

 -6 .6التحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد) :حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (املتــوىف:

1393هـــ) ،الــدار التونســية للنــر  -تونــس ســنة النــر 1984 :هـــ .

 -7 .7تفســر املاتريــدي (تأويــات أهــل الســنة) حممــد بــن حممــد بــن حممــود ،أبــو منصــور
املاتريــدي (املتــوىف333 :هـــ) ،حتقيــق :د .جمــدي باســلوم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت،

لبنان،الطبعــة :األوىل 1426 ،هـــ  2005 -م.

 -8 .8تكملــة املعاجــم العربيــة :رينهــارت بيــر آن ُد ِ
وزي (املتــوىف1300 :هـ) ،نقلــه إىل العربية
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حممــد َســليم الن َعيمــي ،جـــ  :10 ،9مجــال اخليــاط ،وزارة الثقافــة
وعلــق عليــه :جـــ َّ :8 - 1
واإلعــام ،اجلمهوريــة العراقية،الطبعــة :األوىل ،مــن  2000 - 1979م

 -9 .9اجلامــع ألحــكام القــرآن( تفســر القرطبــي) :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر
بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (املتــوىف671 :هـ)،حتقيــق :أمحــد

الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة الطبعــة :الثانيــة1384 ،هـــ
 1964 -م.

 -1010جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن :حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب
اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (املتــوىف310 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة

الرســالة ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ  2000 -م .

 -1111زاد املســر يف علــم التفســر :مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن
حممــد اجلــوزي (املتــوىف597 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب -

بــروت الطبعــة :األوىل  1422 -هـــ .

ُ -1212ينظــر :رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد(ت656:ه) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب احللبــي ورشكاه1962 ،م.

 -1313فتــح القديــر :حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي (املتــوىف:

1250هـــ) ،دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيب  -دمشــق ،بريوت،الطبعــة :األوىل 1414 -

هـ.

 -1414يف ظــال هنــج البالغــة :حممــد جــواد مغنيــة(ت 1400 :ه) الطبعــة :األوىل مطبعــة
ســتار 1427،ه.

 -1515الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن :،أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي ،أبــو
إســحاق (املتــوىف427 :هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث

العــريب ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة :األوىل  ،1422هـــ  2002 -م .

 -1616الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل :أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد،
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الزخمــري جــار اهلل (املتــوىف538 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،الطبعــة :الثالثــة
 1407 -هـ .

 -1717لســان العــرب :حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور
األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (املتــوىف711 :هـــ)،دار صــادر  -بــروت الطبعــة :الثالثــة

 1414 -هـ.

 -1818لطائــف اإلشــارات( تفســر القشــري) :عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك
القشــري (املتــوىف465 :هـ)،حتقيــق :إبراهيــم البســيوين ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب -
مرص،الطبعــة :الثالثــة .

 -1919مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل (تفســر النســفي) :أبــو الــركات عبــد اهلل بــن
أمحــد بــن حممــود حافــظ الديــن النســفي (املتــوىف710 :هـــ) ،حققــه وخــرج أحاديثــه:

يوســف عــي بديــوي ،دار الكلــم الطيــب ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1419 ،هـــ 1998 -

م.

 2020مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثــار :عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون
اليحصبــي الســبتي ،أبــو الفضــل (املتــوىف544 :هـــ) ،املكتبــة العتيقــة ودار الــراث.

 -2121معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ( تفســر البغــوي) :حميــي الســنة ،أبــو حممــد
احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (املتــوىف510 :هـ)،حتقيــق:

عبــد الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ .

 -2222معــاين القــرآن وإعرابــه املؤلــف :إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل ،أبــو إســحاق
الزجــاج (املتــوىف311 :هـ)،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب -
بريوت،الطبعــة :األوىل  1408هـــ  1988 -م.

 -2323مفاتيــح الغيــب ( التفســر الكبــر) :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن
احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (املتــوىف606 :هـــ)،

دار إحيــاء الــراث العــريب  -بريوت،الطبعــة :الثالثــة  1420 -هـــ .
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 -2424منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة :حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي (ت:
1324هـــ) ،حتقيــق :ســيد إبراهيــم امليانجي،الطبعــة :الرابعــة ،مطبعــة االســامية بطهران،
دار اهلجــرة  -إيــران  -قــم1360 ،ه.

 -2525النكــت والعيــون :أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري
البغــدادي ،الشــهري باملــاوردي (املتــوىف450 :هـــ) ،حتقيــق :الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن
عبــد الرحيــم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  /لبنــان.

 -2626هنــج البالغــة :خطــب اإلمــام عــي (عليــه الســام)،حتقيق :مــا أختــاره ومجعــه
الرشيــف الــريض ،ضبــط نصــه وابتكر فهارســه العلميــة :الدكتــور صبحــي صالح،الطبعة:
األوىل ســنة الطبــع1967 - 1387 :م.

 -2727النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر :جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد
بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر (املتــوىف606 :هـــ)،

حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى  -حممــود حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة  -بــروت،
1399هـــ 1979 -م.

 -2828الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد :أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي
الواحــدي ،النيســابوري ،الشــافعي (املتــوىف468 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل
أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض ،الدكتــور أمحــد حممــد صــرة ،الدكتــور

أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل ،الدكتــور عبــد الرمحــن عويس،قدمــه وقرظــه :األســتاذ الدكتــور

عبــد احلــي الفرمــاوي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة :األوىل1415 ،
هـــ  1994 -م .
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مدخل إىل املعاجلات االسرتاتيجية
اليت اتبعها اإلمام علي (عليه السالم)
يف معاجلته ملشكلة الفقر

فاطمة مصحب لفته
جامعة واسط /كلية االدارة واالقتصاد

املقدمة
ال يــزال الفقــر هــذه املفــردة البســيطة يف لفظهــا ،العميقــة يف إبعادهــا ،يشــكل

الظاهــرة األخطــر ،واهلاجــس األكــر للبرشيــة ،رغــم كل التطــور العلمــي وكل الربامــج
واملناهــج االقتصاديــة عــى كل األصعــدة.

لقــد جســد اإلمــام عــي (عليــه الســام) النهــج النبــوي يف خلــق جمتمــع امــن

اقتصاديــا ومعيشــيا ،فقــد خــر أســباب الفقــر فجــاءت معاجلاتــه هلــا كمنظومــة علميــة

وقانونيــة القتصــاد ناجــح ومثمــر ال يــدع جمــاال للفقــر بــن أبنــاء املجتمــع اإلســامي.
وهــذه الدراســة جــاءت كمحاولــة جــادة رغــم كوهنــا دراســة مصغــرة ملعاجلــة

مشــكلة الفقــر يف املجتمــع والقضــاء عليهــا ،الن جمــرد وجــود هــذه املشــكلة يتعــارض
ويتناقــض متامــا مــع النظــم والتعاليــم التــي جــاء هبــا اإلســام.

مشكلة البحث
مــا تــزال معاجلــة مشــكلة الفقــر مــن جذورهــا بعيــدة عــن أضــواء البحــث

والدراســات والقــرارات الكبــرة عــى صعيــد بالدنــا اإلســامية وبــاد العــامل،
وأن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــدم حلــول نموذجيــة مقابلــة ملشــكلة الفقر،
فقــد تألــق نظريــا وعمليــا عندمــا أضحــى حاكــا عــى الدولــة اإلســامية التــي
مل يــرى فيهــا فقــرا واحــدا وذلــك يف أقــل مــن مخســة ســنوات.
أهمية البحث
ينطلــق البحــث مــن أمهيــة اعتبــار كلــات وحكــم وممارســات اإلمــام عــي (ع)

االقتصاديــة التــي تتعلــق بمشــكلة الفقــر املســتندة عــى مــا جــاء يف القــران الكريم والســنة

النبويــة الرشيفــة هــي املرجــع األســاس للتعــرف عــى األســباب واحللــول االســراتيجية
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ملكافحــة الفقــر.

فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن لإلمــام عــي ابــن أيب طالــب (ع) رؤيــة مميــزة

وشــاملة وعميقــة ألســباب مشــكلة الفقــر مــن جهــة واالســتفادة مــن هــذه الرؤيــة حلــل

املشــكلة يف واقعنــا املعــارص مــن جهــة أخــرى ( قــال رســول اهلل (ص) :أعلمكــم عــي).

أهداف البحث
يسعى البحث إىل دراسة األيت:

 -1معرفة مشكلة الفقر

 -2األســباب واحللــول االســراتيجية ملشــكلة الفقــر التــي بينهــا اإلمــام عــي (ع) يف

نظريتــه االقتصاديــة املتكاملــة التــي طبقهــا عــى ارض الواقــع.

 -3االســتفادة مــن جتربــة اإلمــام عــي (ع) يف معاجلــة مشــكلة الفقــر عــى ارض

الواقــع الراهــن.

منهجية البحث
أن طبيعــة موضــوع الدراســة واحتوائــه عــى عــدة عنــارص رئيســة كاالقتصــاد

والتاريــخ والفقــه والسياســة ،قــد حــددت منهجيــة البحــث باملنهجــن التارخيــي

والتحليــي بشــكل رئيــس واالســتفادة مــن املنهــج املقــارن كلــا اقتضــت الــرورة ذلك.

هيكلية البحث
مــن اجــل التحقــق مــن فرضيــة البحــث ،ثــم الوصــول إىل أهدافــه ،فقــد تنــاول

البحــث املباحــث اآلتيــة:
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املبحث األول /مفهوم الفقر.
املبحث الثاين  /أسباب الفقر يف ضوء ما أكد عليه اإلمام عيل (ع).
املبحــث الثالــث  /احللــول االســراتيجية ملكافحــة الفقــر يف ضــوء مــا بينهــا اإلمــام

عــي (عليــه الســام).
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املبحـــــث األول
مـفـهـوم الفقــــــر

الفقــر يشــر يف اللغــة إىل االفتقــار بمعنــى العــوز ،واملتعــارف عليــه أن الفقــر هــو

حالــة العــوز املــادي حيــث يعيــش اإلنســان دون حــد الكفــاف املتمثــل يســوء التغذيــة
واملجاعــة حتــى املــوت ،والــذي يــؤدي إىل انخفــاض املســتوى الصحــي والتعليمــي
واحلرمــان مــن امتــاك الســلع املعمــرة واألصــول املاديــة األخــرى وفقــدان الضــان

ملواجهــه احلــاالت الطارئــة كاملــرض و اإلعاقــة والبطالــة والكــوارث واألزمــات(.)1

وقــد تصــدى اإلســام للفقــر وأواله اهتاممــا خاصــا ،فقــد ذكــر يف القــران الكريم يف

أكثــر مــن أيــة مشــرة إىل احلالــة التــي يعــاين منهــا الفقــراء مثــل « بســم اهلل الرمحــن الرحيــم
للفقــراء الذيــن أحــروا يف ســبيل اهلل ال يســتطيعون رضبــا يف األرض حيســبهم اجلاهــل
أغنيــاء مــن التعفــف تعرفهــم بســيامهم ال يســألون النــاس أحلافــا»

()2

وقــد تنــاول املــرع اإلســامي مســألة الفقــر ،فقــد أشــار الرســول حممــد (ص) أن

اهلل يســأل أيــن صفــويت مــن خلقــي ؟ فتقــول املالئكــة ومــن هــم يــا ربنــا فيقــول :فقــراء
املســلمني .وقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) :الفقــر كاملــوت األكــر ،فاإلمــام يــرى أن

القــر خــر مــن الفقــر(.)3

وبــن الســيد مرتــى الشــرازي بــأن الفقــر يمثــل عــدم القــدره للوصــول إىل احلــد

األدنــى مــن االحتياجــات املهمــة املاديــة كالطعــام والســكن وامللبــس ووســائل التعليــم
والصحــة وحاجــات غــر ماديــة مثــل حــق املشــاركة واحلريــة اإلنســانية والعدالــة
االجتامعيــة ( ،)4فهــو يتمثــل بعــدم القــدرة عــى حتقيــق احلــد األدنــى من مســتوى املعيشــة.
هــذا وتنطلــق تقاريــر التنميــة البرشيــة مــن قناعــه مفادهــا أن الفقــر احلقيقــي هــو
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الــذي يتمثــل يف انخفــاض دليــل التنميــة البرشيــة  HDIالــذي صاغتــه التقاريــر بنــاء عــى

مكونــات عديــدة يمثــل الفقــر منظــورا أليــا فيهــا(.)5

ويف هــذا الصــدد فقــد عــرف تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام  2010الفقــر بأنــه ال

يعنــي عــدم كفايــة الدخــل فحســب بــل يتجــاوزه إىل إبعــاد أخــرى منهــا تدهــور الصحــة
وســوء التغذيــة ،وتــدين مســتوى التعليــم واملهــارات ،وعــدم كفايــة مــوارد العيــش،

وعــدم توفــر الســكن الالئــق ،واإلقصــاء االجتامعــي ،وعــدم املشــاركة ،فهــذا الفقــر

الــذي يعيشــه الكثــرون يف خمتلــف أنحــاء العــامل )6(.ومــن التعاريــف التــي تســتند إليهــا
الدراســات الراهنــة يف برنامــج العمــل الــدويل وهــو التعريــف الــذي أطلقتــه جلنــة األمــم
املتحــدة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والتــي تعــرف الفقــر بأنــه

ظــرف أنســاين يتســم باحلرمــان املســتدام أو املزمــن مــن املــوارد ،واملقــدرات واخليــارات،
واألمــن والقــوة الرضوريــة للتمتــع بمســتوى الئــق للحيــاة وغريهــا مــن احلقــوق املدنيــة
والثقافيــة و االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة(.)7

أذن أن الفقــر ال يعنــي قلــة يف اخلبــز وال يعني التضور من اجلوع اجلســدي فحســب،

أنــا يتعــدى إىل كونــه نــوع أخــر يســهم يف تدمــر حيــاة اإلنســان وجيعــل األخــر غــر قادر

عــى اإلنتــاج واإلبــداع وهبــذا يتحــول إىل عبــئ ليــس عــى نفســه وعائلتــه فحســب ،وإنــا
عبــئ عــى جمتمعــه ودولتــه ،فضــا عــن كونــه عبئــا عــى العــامل أمجــع( )8وكلــا كثــر هــذا
النــوع مــن النــاس كلــا كــرت وتضاعفــت نســب الفقــر يف العــامل.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

124

املـبحـث الـثـانــــــي
أسـبـــــاب الفقــــــــر

هنــاك أســباب كثــرة تقــف وراء حــدوث ظاهــرة الفقــر وتزيــد مــن نســبة الفقــراء يف

املجتمــع بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ومــن أهــم هــذه األســباب-:
()9

 -1ملكية الدولة

للتملــك يف النظــام اإلســامي حالتــان ،فأمــا أن يكــون الــيء املــراد متلكــه واقعــا

حتــت ملــك الغــر فهــذا يمتلــك أمــا بالــراء أو اهلبــة أو املــراث.

والتملــك هلــذا الــيء يف هــذه احلالــة مرتبــط بقوانــن ورشوط البيــع واهلبــة

واإلرث ،وال فــرق بعــد ذلــك بــن أحــد مــن النــاس يف متلــك ذلــك أذا مــا كان حمققــا

لــروط البيــع أو اهلبــة أو اإلرث .أمــا احلالــة الثانيــة فهــي أذا كان الــيء املــراد متلكــه
غــر خاضــع حتــت ملكيــة مســبقة فهــو يف هــذه احلالــة غــر خاضــع ألي رشوط غــر

رشط الســبق واحليــاز واإلعــال ،وإال فالــكل لــه احلــق يف التملــك أذا ســبق إىل يشء
وهــو حــر يف التــرف فيــه.

قــال تعــاىل « هــو الــذي خلــق لكــم مــا يف األرض مجيعــا «( ،)10والن األرض هلل وملــن

ســبق إليهــا وعمرهــا إذ يف اإلســام يف هــذا البــاب قاعدتــان-:

القاعدة األوىل
«هــي قاعــدة ( األرض ملــن عمرهــا) ويتبعهــا كــا يف حديــث أخــر قــول الرســول

(ص وألــه) ( ثــم هــي

لكم مني أهيا املسلمون )».
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القاعدة الثانية
قاعدة «من سبق إىل ما ال يسبقه إلية املسلم هو أحق به «.
أي املباحــات التــي جعلهــا اهلل تعــاىل للجميــع مــن بــر وبحــر وســهل وجبــل وغابــة

ومــا أشــبه ذلــك أذا ســبق أحــد إىل يشء منهــا بنيــة احليــازة كان هــو أحــق هبــا مللكيــة هلــا

باحليــازة ،فاإلنســان مثــا لــو أســتخرج امللــح مــن املعــدن وحــازة فهــو لــه ،وكذلــك مــع

باقــي مصــادر الثــروات الطبيعيــة ،والبحــار وثرواهتــا ،والغابــات ،واملعــادن

فــاألرض ومصــادر الثــروات الطبيعيــة األخــرى وكذلــك الثــروات الطبيعية نفســها

لــو كانــت متاحة.

وجمانيــة للجميــع فــأن تكاليــف هائلــة ستســقط عــن كاهــل الفقــراء وتنخفــض نســبة

الفقــر بشــكل أيل ،كــا تتوفــر للفقــراء فــرص ومصــادر ســهلة لإلثــراء املــروع.

ويف حكومــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) تــم أعطــاء حــق احلريــة للفــرد يف أن

يــزرع أو يبنــي أو يرعــى أو يســتثمر حيــث يشــاء يف أي مصــدر مــن مصــادر الثــروات
الطبيعيــة(.)11

 -2نهب املال العام
احلصــول عــى أمــوال الدولــة والتــرف هبــا دون وجه حق حتــت مســميات خمتلفة،

بحيــث يتزعــزع كيــان الدولــة مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية،

والتــي تتمثــل باالختالســات الضخمــة التــي تأخــذ مــن املــال العــام وتذهــب إىل
احلســابات الشــخصية جلهــات معينــة ،وبالتــايل تركــز األمــوال الضخمــة يف أيــد فئــة

قليلــة مــن املجتمعــات ،وحرمــان األكثريــة مــن النــاس مــن اخلدمــات الرضوريــة مــن

املــاء والكهربــاء واملشــتقات النفطيــة عــى أنواعها.وغــر ذلــك مــن أعــال تصــب يف
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النهايــة يف رسقــة املــال العــام .كالرواتــب الضخمــة التــي يتمتــع جهــات معينــة باإلضافــة

إىل املبالــغ الكبــرة التــي تــرف عــى أمــور ال تصــب يف مصالــح العامــة مــن النــاس

التــي أخــذت حيــزا كبــرا مــن أمــوال الــدول ،يف حــن يعــاين الكثــر مــن موظفــي دوائــر
الــدول واملؤسســات مــن قلــة الرواتــب وعــدم كفايتهــا لســد حاجاهتــم وحاجــات

عوائلهــم باإلضافــة إىل الذيــن ال جيــدوا عمــل فهــوالء يف حــال مــايل أســوء .كــا أن

هنــاك رسقــة تقــوم هبــا احلكومــات ولكنهــا مقنعــه كالرضائــب أو بيــع النفــط والغــاز،

مــع أنــه ملــك للنــاس.

()12

 -3الفساد
قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام) « ال ينبغــي أن يكــون الــوايل املرتــي يف احلكــم،

فيذهــب باحلقــوق ويقــف هبــا دون املقاطــع «.

()13

ظهــور عــدد مــن حــاالت الفســاد عــى مســتويات عاليــة أثــارت خمــاوف عــى

املســتوى الــدويل ،ومــع

تزايــد توافــق اآلراء عــى أن الفســاد يمكــن أن ينــال بدرجــة خطــرة مــن قــدرة البلــد

املعنــي عــى حتقيق النمــو االقتصــادي االحتوائــي.

()14

لبيــان دور الفســاد املــايل يف ظهــور الفقــر وتعميــق البــد مــن الرجــوع إىل التعريــف

الــذي وضعتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة للفســاد،

حيــث عرفتــه عــى أنــه« :اســتغالل الســلطة مــن أجــل املنفعــة اخلاصــة( )15ويســبب

الفســاد املــايل املزيــد مــن الفقــر وعــدم العدالــة يف توزيــع الدخــل ويــؤدي إىل تقليــل
فــرص الفقــراء يف احلصــول عــى حقهــم الطبيعــي يف وظائــف الدولــة «.

ويمكــن النظــر إىل الفســاد كمعــوق لالســتثامر وللتنميــة االقتصاديــة ويرفــع مــن
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كلفتهــا ،فاملســتثمرين الذيــن هيمهــم الربــح الرسيــع والعــايل يســألون عــن (مفاتيــح)

الفســاد وعــن رجــال اإلعــال املحليــن مــن أصحــاب النفــوذ .إذن يتضــح يف النهايــة أن
الفســاد يســبب(:)16

 انخفاض اإليرادات العامة والزيادة يف النفقات. التقليل من النوعية واجلودة والكفاءة اضطراب إجراءات التوظيف والرتفيع والتعيني يف الدولة والقطاع العاموهــذا كلــه يســاهم يف وجــود ماليــن مــن البــر أرسى البــؤس والفقــر واملــرض

والرصاعــات وأشــكال االســتغالل الوحــي.

 -4الربا
أن مســألة الربــا لغــة بمعنــى« :الزيــادة ،وأن الربــا مشــتق مــن الربــوة ،بمعنــى

العلــو،إذ أن املــرايب يعلــو عــى غــره ،وان مالــه يعلــو عــى مــال غــره ،والربــا بنظــر
الــرع حــرام وبنظــر العقــل باطــل ،وبنظــر االقتصــاد ممحــوق ،وليــس ذلــك أمــر غيبيــا

بــل أمــر خارجــي حقيقــي( »)17قــال ســبحانه« :يمحــق اهلل الربــا ويــريب الصدقــات»(،)18
فذلــك ألجــل أن الربــا جيمــع املــال مــن أيــادي متعــددة إىل يــد واحــدة ،وبذلــك يقــل

العمــل واإلنتــاج ،وذلــك حمــق وتقليــل للثــروة ،إذ اليــد الواحــدة األكلــة للربــا ال تتمكــن

مــن عمــل كل أولئــك ،فتبطــوء عجلــة اإلنــاء.

قــال اهلل ســبحانه« :الذيــن يأكلــون الربــا ال يقومــون إال كــا يقــوم الــذي يتخبطــه

الشــيطان مــن املس،ذلــك بأهنــم قالــوا أنــا البيــع مثــل الربــا وأحــل اهلل البيــع وحــرم الربــا

« إىل قولــه ســبحانه «فأولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون «(.)19

جــاء النهــي عــن الربــا ملــا لــه مــن نتائــج وخيمــة مرتتبــة غالبــا عليــه :الفقــر املدقــع
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املوجــب ملختلــف
اجلرائــم ،وأنــواع األمــراض ومــا أشــبه ذالــك فــأن الفقــر ســواد الوجــه يف الداريــن

كــا قــال الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)(.)20

أن الربــا ال يــأيت منــه إال الفســاد حتــى وأن كان كــا يدعــى بنمــو معتــدل وقــد

أشــار إىل ذلــك اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) يف جــواب الســؤال عــن علــة حتريمــه

قائــا« :ملــا فيــه مــن فســاد األمــوال إىل أخــر قولــه (عليــه الســام) ،فحــرم اهلل عــز وجــل
عــى العبــاد الربــا لعلــة فســاد األمــوال «.وعليــة فالفائــدة مكســب غــر رشعــي ألهنــا ال

تقــوم عــى أســاس عمــل منفــق(.)21

وان مــا يميــز العوملــة اإلســامية مــن اجلانــب املــادي واملــايل هــو عــدم املرابــاة ،فــأن

عــدم املرابــاة هــو امليــزة اجلوهريــة لالقتصــاد اإلســامي ،حيــث ال َيظلــم وال ُيظلــم
صاحــب رأس املــال ،كــا قــال تعــاىل :يــا َأيــا ا َّل ِذيــن َآمنُــوا ا َّت ُقــوا اللََّ و َذروا مــا ب ِقـ ِ
ـن
ـي مـ َ
َ ُ َ َ َ
َ َ
َ ُّ َ
ِِ
الربــا إِ ْن ُكنْ ُتــم م ْؤ ِمنِــن * َفـإِ ْن َل َت ْفع ُلــوا َف ْأ َذ ُنــوا بِحــر ٍ ِ
ـم
َ
ب مـ َ
ْ َ
ِّ َ
ـم َف َل ُكـ ْ
ـن اللَِّ َو َر ُســوله َوإِ ْن ُت ْب ُتـ ْ
َ ْ
ْ ُ
ِ
ـون.)22(
ـون َو َل ُت ْظ َل ُمـ َ
ـم َل َت ْظلِ ُمـ َ
ُر ُء ُ
وس َأ ْم َوال ُكـ ْ
وهــذه امليــزة إال ربويــة هــي مــن مفاخــر وخصائــص هــذا االقتصــاد الســاوي

الســليم وهبــا يتميــز وينفــرد وبشــكل واضــح عــن االقتصــاد الرأســايل وعــن االقتصــاد

الشــيوعي واالشــراكي الســائد.

ينظــم اإلســام برنامــج اقتصادياتــه ويرســم احلــدود والقيــود للمكاســب مــن بــاب

أن العمــل ســبب لتنميــة املــال فألخــر ال ينمــو ،والنقــود ال تلــد النقــود ولــو مــر عليهــا

ألــف ســنة.

هذا وان من احلاالت التي ينرش هبا الربا آفة الفقر يف االمة(:)23
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 -1أمــا أن يكــون املقــرض بحاجــة ماســة ،كــا لــو احتــاج إليهــا لتلبيــة حاجاتــه أو

حاجــات عائلتــه امللحــة أو لتســديد ديــن أو لدفــع غرامــة أو رضيبــة أو غــر ذلــك.

 -2أن يقــرض للتجــارة أو التوســع يف التجــارة ،فــأن اخــذ الربــا مــن هــذا املســتثمر

يــؤدي إىل تشــديد الضغــط عــى الفقــراء أيضــا ،فهــو مــن اجــل إن يعــوض نســبة الربــا
املفروضــة عليــة ،يضطــر أمــا لتخفيــض أجــور العــال ،وهــم عــادة مــن ذوي الدخــل

املحــدود ،وإمــا لزيــادة قيمــة منتجاتــه ممــا ينعكــس ســلبا عــى الفقــراء.

وأخــرا نــرى كيــف أن اإلســام بتحريمــه للربــا يبعــد اثــر هــذه اآلفــة عــن األمــة

ويعطــي يف نفــس الوقــت فــرص لتحقيــق األربــاح ،حيــث إن األصــول التــي تتملكهــا

البنــوك التــي تطبــق الرشيعــة اإلســامية يف كافــة عملياهتــا ارتفعــت بنســبة %28.6

لتصــل إىل  822مليــار دوالر يف عــام  2009مقابــل  639مليــار دوالر يف عــام 2008
يف حــن إن اكــر إلــف بنــك يف العــامل مل يتجــاوز النمــو الســنوي يف أصوهلــا  %6.8خــال

نفــس املــدة ،حيــث هنــاك صــات وثيقــة بــن القطــاع املــايل واألصــول احلقيقيــة حيــث

ســاعد هــذا عــى محايــة هــذا القطــاع مــن أســوء أزمــة ائتــان.

 -5انعدام املساواة
أن انعــدام املســاواة املتنامــي عــى نطــاق العــامل قــد أصبــح اجتاهــا رئيســا فيــا بــن

البلــدان وداخــل البلــد الواحــد ( .)24فمــن املالحــظ إن الثــروة العامليــة ترتكــز عــى نحــو

متزايــد يف أيــدي قلــة ضئيلــة ،فقــد بينــت اإلحصــاءات أن نســبة ( )%1مــن ســكان العــامل
يمتلكــون نســبة ( )%20مــن الثــروة العامليــة ومــا زال يوجــد ( )1.2مليــار شــخص

يعيشــون يف حالــة فقــر مدقــع ،ويمــوت كثــر مــن األطفــال مــن ســوء التغذيــة قبــل
بلــوغ ســن اخلامســة .وهــذا مــا يــدل عــى وجــود عالقــة تشــابك مــا بــن انعــدام املســاواة
والفقر.فمــن غــر املمكــن مناقشــة السياســات احلكوميــة الراميــة إىل إهنــاء الفقــر دون
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التصــدي ألســباب انعــدام املســاواة(.)25
ويرتبــط احــد أســباب تزايــد أوجــه انعــدام املســاواة شــواغل تتعلــق باليــد العاملــة،

حيــث أن األجــور مل تواكــب اإلنتاجيــة ،والنمــو .ويمكــن أن يعــزى نمــو أوجــه انعــدام
املســاواة إىل(:)26

( -1القيود املفروضة عىل املساومة اجلامعية.

 -2االنخفاض املزن الطويل األجل يف نصيب األجور من الدخل لصالح اإلرباح

()27

 -3الرشوط املعمول هبا يف قطاع العمل غري الرسمي.
 -4نامذج الرضائب.

 -5أوجه عدم التجانس كبرية يف قوة املساومة بني املشرتين الكبار واملنتجني الصغار.
 -6انعدام االستدامة يف خطة التنمية).

 -6إعطاء األولوية للضرائب على حساب األعمار والتنمية
مــن املعــروف أن الرضائــب ال ختلــو مــن كوهنــا مــن املضعفــات حلوافــز العمــل

واإلنتــاج والتوزيــع لــدى اإلفــراد فهــي تؤثــر عــى العمــل مــن حيــث كوهنــا متثــل اقتطــاع

جــزء مــن دخــول اإلفــراد ممــا تســاهم يف خفــض مســتوى اســتهالكهم مــن الســلع
الرضوريــة وبالتــايل النقــص مــن قدرهتــم عــى العمــل ،والرضائــب عندمــا تســاهم يف

ختفيــض الدخــول ينخفــض حجــم املدخــرات ثــم ينخفــض حجــم االســتثامر وبالتــايل
ينخفــض حجــم اإلنتــاج ،وينشــأ عــن الرضائــب الغــر مبــارشة ســوء توزيــع للدخــول
والثــروات أذا أصابــت الفئــات الفقــرة أكثــر مــن الفئــات الغنيــة(.)28

أن إعطــاء الرضائــب األولويــة املطلقــة عــى حســاب السياســات االقتصاديــة

الداعمــة لتوفــر الســلع الرضوريــة ولتنميــة القطاعــات املهمــة يف حيــاة اإلفــراد
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كالتعليــم ( النوعــي و الكمــي ) واإلنفــاق عــى البنــى التحتيــة كبنــاء اجلســور والطرقــات
والضــان االجتامعــي وغريهــا الكثــر يفيــد يف تكريــس االســتبداد بعينــه وقمع الشــعوب

ومصــادرة احلريــات ويف النهايــة كل هــذا يصــب يف زيــادة غنــى األغنيــاء وفقــر الفقــراء.
فالرؤيــة االقتصاديــة للنظــرة اإلســامية التــي تــرى يف إعطــاء الرضائــب األولويــة

يصــب يف خســارتني(:)29

 -1التقليــل مــن مســتوى اإلنتــاج ،حيــث يصبــح الفــرد املنتــج غــر راغــب يف زيــادة

اإلنتــاج رغــم طموحــة الكبــر يف جمــال عملــه وهــذا ينعكــس عــى انخفــاض مســتوى
الناتــج املحــي اإلمجــايل.

 -2التبعــات مــن فرضهــا تكــون ســلبية إذ ســتتناقص نســب الرضائــب التــي كانــت

حتصــل عليهــا احلكومــة بشــكل مؤكد.هــذا باإلضافــة إىل اإلرضار النفســية واالجتامعيــة

التــي ســترتك يف املجتمــع.

 -7املقامرة

ِ
قــال تعــاىلَ  :ي ْس َ
ــل فِ ِ
ــر َوا ْل َم ْي ِس ِ
ــن ا ْلخَ ْم ِ
َك َع ِ
ــر ُق ْ
ــأ ُلون َ
ــع
يــر َو َمنَاف ُ
ــم َكبِ ٌ
يه َمــا إِ ْث ٌ
َّــاس وإِ ْثمهمــا َأ ْكب ِ
ِ
ــن َن ْف ِع ِه َمــا .)30(قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســامل)» :هنــى
ــر م ْ
َ ُ
للن ِ َ ُ ُ َ

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يســلم عــى أربعــة ،الســكران يف ســكره ،وعــى

مــن يعمــل التامثيــل ،وعــى مــن يلعــب النــرد ،وعــى مــن يلعــب باألربعــة عــر ،وأنــا
أزيدكــم اخلامســة أهناكــم أن تســلموا عــى أصحــاب الشــطرنج»

()31

لقــد كانــت املقامــرة مــن األســباب الرئيســة لتدمــر البنــاء االجتامعــي للفقراء،كــا

تعــد ســبب رئيــس لالزمــات املاليــة العامليــة وخصوصــا يف بدايــات القــرن احلــايل،
حيــث جــاءت مــن خــال تأمــن حامــي الســندات العقاريــة عــى أصــل تلــك الســندات
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وعوائدهــا لــدى رشكات التأمــن ويف حالــة فشــل املقــرض ممثــا يف مشــري العقــار يف

الوفــاء بــا عليــه مــن التزامــات تقــوم مؤسســة التأمــن بســداد مســتحقات حامــل الســند
ثــم بيــع العقــار فيــا بعــد ،وعندهــا حتصــل رشكــة التأمــن عــى مســتحقاهتا وقــد ظهــرت
املقامــرة مــن خــال املقامــرات باســم املضاربــات أو املراهنــات مــن خــال البيــع عــى
املكشــوف ،واملشــتقات املاليــة عــى األوراق املاليــة(.)32

أن عقــود املشــتقات يف وقــت األزمــة مــا هــي أال مقامــرة عــى وقائــع غيبيــة ال حيدث

فيهــا تســليم وال قبــض للســلع وال دفــع ثمــن ،وإنــا تســوية عنــد التصفيــة لفــروق
يدفعهــا اخلــارسون ويربحهــا الرابحــون ،فقــد كان إمجــايل املشــتقات عامليــا يزيــد عــى

كدرليــون( ) Quadrillionدوالر وهــو رقــم مل يتعــود معظمنــا عــى اســتخدامه(.)33

وعليــة فــأن ثمــرة املقامــرة تكونــت مــن املشــتقات املاليــة والبيــع عــى املكشــوفات،

واملضاربــات الومهيــة ،والتــي أدت يف هنايــة املطــاف إىل دمــار اإلفــراد واملؤسســات

واالقتصــاد.

 -8االحتكار
تعــددت الكلــات يف كتــب اللغــة ومصــادر العربية حــول كلمة االحتــكار واحلكره،

ففــي هــذا بــن الفــروز أبــادي أن احلكــر الظلــم وإســاءة املعــارشة وبالتحريــك مــا
احتكــر ،أي احتبــس انتظــارا لغالئــه وفاعلــه حكرا(.)34ويتمثــل االحتــكار يف االقتصــاد

باحلالــة التــي يوجــد فيهــا بائــع أو منتــج واحــد يؤمــن املنتــوج ويســيطر عــى كامــل

الســوق ،وهــو الــذي يقــرر أســعاره(.)35

ويف هــذا الصــدد قــال الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :احلالــب مــرزوق،

واملحتكــر ملعون»،وقــال أيضــا (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :أطلعــت يف النــار فرأيــت واديــا
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يف جهنــم يغــي ،فقلــت :يــا مالــك ملــن هــذا؟ فقــال لثالثــة :املحتكريــن واملدمنــن اخلمــر
والقواديــن «(.)36

قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف كتابــه إىل مالــك االشــر »:فأمنــع مــن االحتــكار

فــأن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

منــع منــه ،وليكــن البيــع ســمحا بموازيــن عــدل واســعا ال جيحــف بالفريقــن مــن

البائــع واملبتــاع ،فمــن قــارف حكــرة بعــد هنيــك إيــاه فنــكل وعاقــب يف غــر إرساف»(.)37

 -9تلوث البيئة
العمليــة الصناعيــة التحويليــة مل تــؤدي إىل مشــاكل بيئيــة كبــرة يف الــدول الناميــة يف

بدايــة األمــر الن هــذه الــدول كانــت بكــرا والصناعــة حمــدودة ،مــع االعتــاد عــى مناطــق

املناجــم إلنتــاج املــواد األوليــة ،بحيــث حتــى وان حدثــت بعــض املشــاكل ،فــأن املشــكلة

األساســية كانــت تتمثــل بتوفــر لقمــة العيــش وإجيــاد فــرص للعمــل ،إضافــة إىل إن
احلكومــات نفســها كانــت مل تعــر اهتاممــا بشــعوهبا وبالتأكيــد فــأن صنــاع الغــرب مل يكــن

ليهتمــوا هبــذه الشــعوب ».ولكــن اســتمرار االســتثامر هبــذه الصناعــة ولــد الكثــر مــن

امللوثــات منهــا عــى ســبيل املثــال زيــادة نســبة غــاز ثــاين اوكســيد الكاربــون مــن()278
جزء/املليــون يف عــام  1800إىل ( )378جزء/املليــون عــام  2004إي بنســبة زيــادة

( ،)%36وهنــا تتضــح أمهيــة اتفاقيــة كيوتــو ورضورة تطبيقهــا»(.)38

 -10التسليح
«رغــم حاجــة املجتمعــات إىل احلاجــات األساســية مــن ســلع االســتهالك وحيــاة

الســلم ولرفــاه االجتامعــي املــدين ،إال أن مغريــات الربــح الفائــق غــر العــادي يف جماالت
اإلنتــاج العســكري ،دفعــت أصحــاب رؤوس األمــوال الضخمــة يف دول العــامل إليــه،
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فقــد مثــل هــذا الربــح األســاس االقتصــادي للحــروب وســباق التســلح ،فقــد قاربــت

النفقــات العســكرية العامليــة حــوايل( )2800مليــار دوالر أي تريليونــن و( )800مليــار
دوالر ،فقــد قفــزت امليزانيــة العســكرية األمريكيــة إىل حــوايل (  ) 379مليــار دوالر عــام

.»2006

()39

 -11كثرة املوظفني
أن اإلســام يــرى يف ظاهــرة البطالــة املقنعــة عبئــا عــى الفقــراء ،حيــث أن مــن

تداعياهتــا ضعــف أداء هــذه الفئــة مــن املوظفــن املســامهة و بشــكل كبــر يف كثــرة
الغيابــات ،وانشــغال الوقــت يف إعــال غــر اإلعــال املناطــة باملوظــف ،وتــرك مــكان

العمــل دون عــذر »،وغيــاب الدافعيــة ،وطغيــان الســلبية ،ونــدرة املحفــزات بأنواعهــا
وبالتــايل تــدين مســتوى اإلنتاجيــة ،وتعطيــل العمــل ،وتأخــر االنجــاز ،ونــر جــو

مــن التخــاذل بــن اإلفــراد العاملــن بعــد أن كان األخرييــن حمبــن للعمــل واإلنتــاج،

وترســيخ نظريــة أن العمــل احلكومــي املغلــق يــرف الراتــب ســواء عمــل املوظــف أم
مل يعمــل ،ممــا يعنــي توليــد طبقــة تســتهلك دون أنتــاج ،بينــا الفقــر جيهــد نفســه لينتــج

لكنــه بالــكاد يتمكــن مــن االســتهالك واحلصــول عــى مــا يريــده»(.)40

ومــن األســباب التــي كانــت وراء حــدوث هــذه الظاهــرة يف الــدول الناميــة

تكــدس العاملــن يف اجلهــاز احلكومــي بــا يفــوق احتياجــات تلــك األجهــزة كنتيجــة
التــزام اجلهــاز بتعــن اخلرجيــــن دون أن يكــون هنــاك احتيــاج حقيقــي إلعامهلــم ،بحيث
يكــون هنــاك وجــود ملــن يــؤدي عمــا ثانويـــا ال يوفــر لــه كفايتــه مــن ســبل العيــش أو أن

بعــض إفــراد يعملــوا ســوية يف عمــل يمكــن أن يؤديــه فــرد واحــد ،ويف كال احلالتــن ال
يــؤدي العامــل عمــا يتناســب مــع مــا لديــة مــن قــدرات وطاقــة للعمـــل« .مــع العلــم أن
التواريــخ كتبــوا أن مــر يف زمــان اإلســام ،حيــث كان عــدد نفوســها عــرة ماليــن
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كان املوظفــن فيهــا مخســائة فقــط ،مــا عــدا اجليــش ،والــكل يعلــم أن اجليش يف اإلســام

شــعبي ال يكلــف الدولــة شــيئا ،ال جيــش احتيــاط ماعــدا بعــض اإلفــراد أو الذيــن يلــزم
وجودهــم الدائــم للتدريــب واحلفــظ ومــا أشــبه»(.)41
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املبحث الثالث
معاجلات الفقر عند اإلمام علي (عليه السالم )

ال يــزال الفقــر يشــكل مشــكلة خطــرة يف املجتمــع البــري ،رغــم كل التطــور

العلمــي وكل الربامــج واملناهــج االقتصاديــة عــى مجيــع األصعــدة ،فهــذه املشــكلة

تتعقــد بشــكل مســتمر يف كافــة نواحــي احليــاة :السياســية منهــا واالجتامعيــة ،والنفســية
والفكريــة والروحيــة ،والقانونيــة والدينيــة .وقــد بــات واضحــا عجــز اإلنســان

عــن التوصــل إىل حــل شــامل ومتكامــل ملشــكلة الفقــر ،وإذا كان ثمــة حــل جــذري

للمشــكلة ،فــأن مصــدره الســاء« ،حيــث أن اإللــه احلكيــم والعــادل واملحيــط بــكل يشء
والقــادر هــو الــذي يكمــن عنــده حــل املشــكلة بــا فيهــا مكوناهتــا الثــاث البــر-

الثــروات  -النظــم و املناهــج «.

ومــن هنــا كان التجاءنــا إىل التعاليــم اإلهليــة التــي ارشــد إليهــا القــران الكريــم

وأقــوال رســول اهلل (ص وألــه) واإلمــام عــي (ع) يف التعــرف عــى حــل ملشــكلة الفقــر.

أوال :امتالك الناس لكل الثروات
انطالقــا مــن قولــه تعــاىل «خلــق لكــم مــا يف األرض مجيعــا «( ،)42كل مــا خلــق يف

األرض هــو ملــك لكافــة النــاس ،وهــذا يعنــي ال توجــد هنــاك ملكيــة للحكومــة املعنيــة

عــى كل مــا موجــود يف األرض ،وبعبــارة أخــرى» أن كل مــا موجــود عــى األرض
هــو ملــك وبشــكل مبــارش لكافــة النــاس وظيفــة احلكومــة فقــط تنظيــم هــذه العمليــة
فحســب ،بحيــث يمكــن ألي فــرد امتــاك قطعــة ارض ليســكن فيهــا أو يســتثمر فليــس
عليــة دفــع ثمنهــا إىل احلكومــة ،ويف هــذا حــل ملعظــم املشــاكل االقتصاديــة التــي متــر

هبــا الــدول « ،فعندمــا تصبــح األرايض جمانــا هــذا يوفــر فــرص عمــل هائلــة ( فتــح
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متاجــر وورش ومصانــع ) ويزيــد قــدرة معظــم النــاس وخصوصــا أصحــاب الدخــول
املنخفضــة عــى االســتثامر حيــث يســهل دخــول هــوالء إىل املجــاالت اإلنتاجيــة كإنشــاء

املــزارع اإلنتاجيــة ورعــي األغنــام واألبقــار وهــذا يرفــع مــن مســتويات اإلنتــاج

الزراعــي بشــقيه النبــايت واحليــواين .وهنــا يــرى اإلمــام عــي (عليــه الســام) «إن ثــروة
األمــة تكــون ألبنائهــا العاملــن فقــط ،بعــد اخــذ احلــق العــام ،فجنــاة أيدهيــم ال تكــون

لغــر افواهــم»(.)43

ثانيا /الضمان االجتماعي
يعتــر الفقــر مــن املشــاكل التــي يعاجلهــا الضــان االجتامعــي وهــو مــن اخطــر

املشــاكل وأكثرهــا ســلبية عــى الفــرد واملجتمــع ،ولقــد عــزز اإلمــام عــي (عليــه

الســام) مــن مســألة الضــان االجتامعــي،إذ يقــول« :أدوا مــا افــرض اهلل عليكــم مــن
احلــج والصيــام والــزكاة ومعــامل اإليــان فــأن ثــواب اهلل عظيــم وخــره جســيم وأمــروا

باملعــروف واهنــوا عــن املنكــر وأعينــوا الضعيــف وانــروا املظلــوم»(.)44

ويف رؤيتــه (عليــه الســام) « اخللــق عيــال اهلل ،وأحــب النــاس إىل اهلل أشــفقهم عــى

عيالــه»( ،)45كــا يقــول (عليــه الســام)« :مــا مــن عمــل أحــب إىل اهلل تعــاىل مــن كشــف
الــر ،يكشــفه رجــل عــن رجــل»( ،)46ونالحــظ يف هــذه املقولــة مــدى ســعة حــق
الضــان االجتامعــي لــكل إنســان بغــض النظــر عــن إي وصــف أخر،والســيام إذا مــا كان

حتــت ســلطة الدولــة اإلســامية.

مــن إشــارات اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف الضــان االجتامعــي يف نظــر الكاتــب

املعارص هــي(:)47

 -1رســم إليــة وصيــغ تنفيــذ الضــان االجتامعــي ونقلــه مــن النظريــة املثاليــة إىل
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الواقــع العمــي امللمــوس.
 -2حتديــد طبقــة الفقــراء وغريهــم مــن الفئــات االجتامعيــة املســتفيدة مــن الضــان

االجتامعــي ففــي هــذا حيــدد اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــذه الفئــات بقولــه« :ثــم اهلل

اهلل يف الطبقــة الســفىل الذيــن الحيلــة هلــم مــن املســاكني واملحتاجــن وأهــل البــؤس

(شــدة الفقــر) والزمنــى (ذوي العاهــات) فــأن يف هــذه الطبقــة قانعا(ســائال) ومعــرا
املتعــرض للعطــاء بــا ســؤال وأحفــظ اهلل مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم وأجعــل هلــم

قســا مــن بيــت مالــك مــن غــات (الثمــرات))».
ففيام يتعلق برسم اإللية التي تتجسد يف-:

-1إنشــاء هيئــة الضــان االجتامعــي والتــي حددهــا اإلمــام بــأن تكــون «مــن أهــل

اخلشــية والتواضــع»

()48

ويتصــف القائــم عــى هــذه اهليئــة بالتقــوى «إن يتقــي اهلل يف رسائــر وخفيــات إعاملــه

حيــث ال يشــهد غيــور وال وكيــل دونــه»( )49وعمــل هــذه اهليئــة مرتبــط مبــارشة باحلاكــم
وتكــون ذات أولويــة خاصــة لديــة ،إذ يقــول «ليكــن احــى النــاس منــك أحوطهــم عــى

الضعفــاء وأعملهــم باحلــق»(.)50

 -2إلية تنفيذ العمل تكون من خالل وجود خطة للعمل ،ابرز معاملها:
أ -الرتكيــز عــى إعطــاء احلقــوق ملســتحقيها إذ يقــول اإلمــام هنــا «أفضــل اجلــود

إيصــال احلقــوق إىل أهلهــا»( )51و«خــر الــر مــا وصــل إىل املحتــاج»(.)52

ب -التأكيــد عــى إعطــاء احلقــوق دون مماطلــة أو تســويف مــن اجلهــة املانحــة ســواء

كانــت الدولــة أو غريهــا.

ويف هــذا يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :أفضــل اجلــود إعطــاء العطيــة قبــل
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ذل الســؤال»( ،)53ويقــول «الســخاء مــا كان ابتــداء فأمــا مــا كان عــن مســائلة فحيــاء

وتذمــم»

()54

انســجاما مــع رؤيــة اإلســام وفلســفته للحيــاة ،بــل أن اإلمــام يؤكــد أن حتقيــق

الضــان االجتامعــي إلزالــة الفقــر هــو جــزء مهــم مــن أســباب الدعــوة اإلســامية ككل،
حيــث يقــول اإلمــام (عليــه الســام) «أن ألهــل الديــن عالمــات يعرفــون هبــا صــدق
احلديــث ورمحــة الضعفــاء»(.)55

ثالثا /التكافل االجتماعي
يعنــي التكافــل االجتامعــي أن يكــون أفــراد املجتمــع مشــاركني يف املحافظــة عــى

املصالــح العامــة واخلاصــة ودفــع املفاســد واإلرضار املاديــة واملعنويــة بحيــث يشــعر كل
فــرد فيــه أن عليــة واجبــات إزاء اآلخريــن كــا لــه حقــوق ،ويكــون لــه شــعور باملســؤولية
إزاء الذيــن ليــس باســتطاعتهم أن حيققــوا حاجاهتــم اخلاصــة وذلــك بإيصــال املنافــع

إليهــم ودفــع اإلرضار عنهــم

والتكافــل االجتامعــي يتحقــق بتطبيــق اإلســام عقيــدة ورشيعــة ونظامــا وســلوكا

وهــذا واضــح مــن ســرة الرســول األكــرم واإلمــام عــي (عليــه الســام) صــى اهلل

عليهــا وســلم ويف هــذا يقــول الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :مثــل املؤمنــن

يف توادهــم وترامحهــم وتعاطفهــم كمثــل اجلســد الواحــد أذا أشــتكى منــه عضــوا تدعــى
لــه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى».

وممــا يــدل عــى أن اإلســام أهتــم ببنــاء املجتمــع املتكامــل بوضعــه لدعائــم وأســس

التكافــل االجتامعــي يف أبعــاد عديــدة انطالقــا مــن قولــه تعــاىل « وتعاونــوا عــى الــر
والتقــوى» وقــول رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) »مــا أمــن يب مــن بــات شــبعانا وجــاره
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جائــع « « وليــس بمؤمــن مــن بــات شــبعانا وجــاره جائــع «.وقــد طبقــت أســس التكافــل

االجتامعــي يف حكومــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) حيــث طبقــت التعاليــم التــي أقرهــا

اإلســام يف جمــال التكافــل االجتامعــي:

« -1قانون تكفل الزوج لنفقات الزوجة.
 -2تكفل االبن لنفقات والديه ما داموا حمتاجني إليه
 -3تكفل األب لنفقات أوالده».
وكل ذلــك كان بمعنــى حمــارصة الفقــر مــن كافــة أطرافــه ،فــأن الزوجــات واإلبــاء

واألبنــاء يشــكلون أكثريــة املجتمــع وكان ذلــك مطبقــا يف حكومــة اإلمــام عــي (عليــه

الســام)

()56

رابعا /احلرية من املقومات األساسية لنهوض اجملتمعات
قــال تعــاىل « ويضــع عنهــم أرصهــم واألغــال التــي كانــت عليهــم «( )57عندمــا

أصــل اإلســام مبــدأ احلريــة وجعلــه مطلبــا طبيعيــا وحاجــة برشيــة وجعــل هلــذا األصــل
امتداداتــه الواســعة والشــاملة لــكل منــاح احليــاة ،وجعــل يف نفــس الوقــت هــذه احلريــة

حمكومــة باملصلحــة اإلنســانية ومنقــادة هلــا بحيــث ال تــؤدي إىل رضره أو إىل رضر
اآلخريــن فلإلنســان حريتــه ولكــن لآلخريــن حريــة أخــرى فيلــزم أن ال تصطــدم حريتــه

بحريتهــم وبعبــارة أخــرى أن اجلميــع أحــرارا يف مجيــع األمــور باســتثناء املحرمــات
فقــط( )58ومــن هــذه املحرمــات املقامــرة ،والربــا ،واالحتــكار ...الــخ.

اإلســام منــح النــاس احلريــة التــي جيــب يف نفــس الوقــت أن تســندها الدولــة يف

أنتــاج وتصنيــع مــا حيتاجونــه أو يريدونــه مــن مــواد غذائيــة وإنشــائية وخدماتيــة ســواء
يف جمــال الزراعــة ،أو الصناعــة ،أو الفنــون والتقنيــات الالزمــة ،فتفتــح عليهــم أبــواب
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العلــوم واحلــرف واملهــن والكســب واالكتســاب والتصديــر واالســترياد ،ويف هــذا يقول
اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :كل يشء يكــون فيــه حــال وحــرام هــو لــك حــال أبــدا

حتــى تعــرف احلــرام بعينــه فتدعــه»( .)59أن اإلمــام ال يكتفــي بــأن يؤصــل احلريــة بقولــه

«أهيــا النــاس أن أدم مل يلــد عبــدا وال أمــة وأن كل النــاس أحــرار «بــل يدعــوا اإلنســان إىل
إن يطالــب ويكافــح مــن أجــل حقــه املــروع يف احلريــة فيقــول (عليــه الســام)« :وال

تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك اهلل حــرا»(.)60

خامسا /املساواة
مــن الســات البــارزة لإلمــام عــي (عليــه الســام) املســاواة العادلــة بــن خمتلــف

أفــراد األمــة يف تقســيم أمــوال األمــة التــي هــم فيهــا ســواء عليهــم بالســوية.

مــن صفاتــه (عليــه الســام) « القاســم بالســوية ،العــادل يف الرعيــة» وتطبيــق ذلــك

كلــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) الكثري مــن املتاعــب واالنشــقاقات واحلــروب وتفرق

بعــض الــرؤوس عنــه ولكــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل يعبــئ بــكل ذلــك مقابــل
التطبيــق احلــريف والدقيــق لإلســام وقــد بــدأ أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف املســاواة
بنفســه الكريمــة أوال ثــم طبقهــا عــى غــره ،لكــي ال يكــون للنــاس حجــة

()61

سادسا /حتديد الضرائب
عندمــا نتدبــر كالم أمــر املؤمنــن اإلمــام عيل (عليــه الســام) فيام يتعلــق بالرضائب،

فهــو يقــول« :تفقــد أمــر اخلــراج بــا يصلــح أهلــه فــأن يف صالحــه وصالحهــم صالحــا

ملــن ســواهم وال صــاح ملــن ســواهم إال هبــم الن النــاس كلهــم عيــال عــى اخلــراج
وأهلــه وليكــن نظــرك يف عــارة األرض ابلــغ مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج ،ذلــك

ال يــدرك إال بالعــارة ومــن طلــب اخلــراج بغــر عــارة ،خــرب البــاد وأهلــك العبــاد ومل
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يســتقم أمــره إال قليــا»(.)62
كلــا كانــت الرضائــب مــن قبــل الدولــة عــى املكلفــن مرنــة ،كلــا صبــت يف

مصلحتهــم ،أي ســيحققون مزيــدا مــن اإليــرادات ثــم اإلربــاح ممــا ســيدفعهم إىل زيــادة

جهودهــم واســتغالهلم هلــا لتوســيع اإلنتــاج ومــن ثــم زيــادة إرباحهــم ،مــن اجــل تغطيــة
الرضائــب املفروضــة عليهــم ،التــي بمثابــة تكاليــف إضافيــة تضــاف إىل تكاليــف اإلنتاج

الكليــة ،وإبقــاء مســتويات إربــاح هــوالء املنتجــن عــى حاهلــا البــد مــن زيــادة مســتوى
اإلنتــاج الــذي يــؤدي إىل توفــر املزيــد مــن الســلع ،وهــذا يــؤدي إىل تطــور قطــاع التجــارة

وقطــاع النقــل وغريهــا مــن القطاعــات املكونــة لالقتصــاد القومــي.

وإذا مــا تــم إنفــاق الرضائــب لتدعيــم اخلدمــات العامــة ،واىل حتســن البنــى

االرتكازيــة ،فــأن ذلــك ســيؤدي إىل حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وحــل
الكثــر مــن املشــاكل املتعلقــة بالســكن والغــذاء( ،)63وغريهــا مــن مشــاكل الفقــر.

سابعا /تقليص ساعات العمل
رأى اإلســام يف تقليــص ســاعات العمــل توفــر مســاحة اكــر للفقــراء للمشــاركة

يف اإلنتــاج النتشــال أنفســهم مــن الفقــر ،إضافــة إىل أن يف تقليــص ســاعات العمــل
فوائــد للعامــل منهــا(-:)64

« -1توفر الوقت الالزم لتجديد نشاطه
 -2تنمية ملكاته
 -3اإلرشاف عىل شؤون أرسته
حيث إن حياة العامل تبدأ حيث ينتهي عمله».
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هــذا وقــد رفــض اإلمــام عــي (عليــه الســام) إن يفــرغ اإلنســان مــن حمتــواه

ويتحــول إىل أداة لإلنتــاج االقتصــادي ،لذلــك أشــار (عليــه الســام) إىل حــق العامــل

يف إن خيلــد إىل الراحــة،إذ يقــول « :للمؤمــن ثــاث ســاعات ،ســاعة يناجــي فيهــا ربــه،
وســاعة يــرم معاشــه ،وســاعة خيــي فيهــا بــن نفســه وبــن لذاهتــا فيــا حيــل وجيمــل»(.)65

وقــد دعــا اإلمــام (عليــه الســام) إىل تقليــص ســاعات العمــل يف وقــت خالفتــه عــر

طــرق عديــدة منهــا(.)66

« -1التحريض عىل اخلروج مبكرا من السوق.
 -2االلتزام بالصلوات يف أوقاهتا مما يعني اخلروج من السوق مرتني أو أكثر يوميا.
 -3التحريــض عــى ختصيــص قســم جيد مــن الوقــت للعبــادة وللعائلــة واألصدقاء

وللنزهة».

ثامنا /التنظيم والتخطيط
التنظيــم مســألة رضوريــة لــكل جوانــب حيــاة اإلنســان ،حيــث أن فائــدة التنظيــم

تتمثــل:

 -1حفظ األولويات يف العمل.
 -2حفظ اجلهد من اإلهدار
 -3تأمني احلاجات األساس يف املجتمع.
 -4حتقيق اإلنتاج الكثري بأقل اجلهد والزمن.
 -5تطوير حركة املجتمع.
والتخطيــط نحــو مــن التنظيــم للمشــاريع الكبــرة قبــل البــدء هبــا ،إذ يقــول اإلمــام
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عــي « :فــان مــن مل حيــذر مــا هــو صائــر إليــه مل يقــدم لنفســه مــا حيوزهــا «( )67ويف هــذا
تأكيــده عــى العمــل باملشــاريع ذات البعــد املســتقبيل وعنــارص التخطيــط حتــدد الغايــات
واألهــداف وتضــع الربامــج العمليــة للوصــول إليهــا ضمــن مراحــل العمــل وكذلــك

يقــول (عليــه الســام) « :شــتان بــن عملــن ،عمــل تذهــب لذتــه وتبقــى تبعتــه ،وعمــل

تذهــب مؤونتــه ويبقــى أجــره»( ،)68وقولــه (عليــه الســام)« :ال يعــدم الصبــور الظفــر
وان طــال بــه الزمــان»( ،)69فالتخطيــط الواقعــي الدقيــق يأخــذ بنظــر االعتبــار دور الزمــان

يف انجــاز املــروع واإلمكانــات الالزمــة لــه والعقبــات التــي تعيــق العمــل ،والطريقــة
الصحيحــة ملواجهــة العقبــات وهــذا معنــى التدبــر والعلــم واحليلــة يف اإلســام».

تاسعا  /مبدأ املساءلة واحملاسبة
لقــد كــرس اإلمــام عــي (عليــه الســام) مبــدأ املســاءلة واملحاســبة بــل وفتــح بــاب

معاقبــة وعــزل احلاكــم فيــا أذا خــرج عــن النهــج االقتصــادي أو الســيايس الســليم الــذي
يعطــي النــاس حقوقهــم.

قــد هــدد اإلمــام عــي (عليــه الســام) أحــد الــوالة املتهمــن باخليانــة قائــا« :وأين

ألقســم بــاهلل قســا صادقــا لئــن بلغنــي أنك خنــت من يفء املســلمني شــيئا صغــرا أو كبريا
ال شــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر ،ثقيــل الظهــر ،ضئيــل األمــر والســام»(.)70

عاشرا  /منع الربا واالحتكار واملقامرة واالكتناز واإلسراف والتبذير وكل
العوامل األخرى املساهمة يف نشوء الفقر(.)71
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
 -1الفقــر ال ينحــر يف اجلانــب املــادي فحســب بــل لــه امتــدادات واســعة إىل

ابعــد احلــدود ،حيــث أن الفقــر ال يعنــي قلــة يف اخلبــز وال يعنــي التضــور مــن اجلــوع
اجلســدي فحســب ،أنــا يتعــدى إىل كونــه نــوع أخــر يســهم يف تدمــر حيــاة اإلنســان

وجيعــل األخــر غــر قــادر عــى اإلنتــاج واإلبــداع وهبــذا يتحــول إىل عبــئ ليــس عــى
نفســه وعائلتــه فحســب ،وإنــا عبــئ عــى جمتمعــه ودولتــه ،فضــا عــن كونــه عبئــا عــى

العــامل أمجــع ،وكلــا كثــر هــذا النــوع مــن النــاس كلــا كــرت وتضاعفــت نســب الفقــر

يف العــامل.

 .2مشــكلة الفقــر ال تكمــن يف أشــخاص يفرتشــون األرض ويســتعطون النــاس،

إنــا يف العوامــل واألســباب العديــدة واملتشــابكة ،والتــي فيهــا خمالفــة لتعاليــم الســاء
والتــي يف نفــس الوقــت كانــت الســبب يف وجــود هــذه الرشحيــة الكبــرة وظهورهــا

عــى الســطح هبــذه الصــورة التــي طاملــا تثــر األســى واألســف ،أكثــر ممــا تثــر الشــفقة
والتضامــن.

 -3ملكيــة الدولــة تســاهم يف وجــود تكاليــف هائلــة عــى كاهــل الفقــراء مــع زيــادة

يف نســب الفقــر.

 -4أن تركــز األمــوال الضخمــة يف أيــد فئــة قليلــة مــن املجتمعــات يف حــن أن

تعــاين الفئــة األكــر األخــرى مــن عــدم كفايــة أجورهــا لســد حاجاهتــا حيــث وجودهــا
يف أحــوال ماليــة ســيئة.

 -5للفســاد املــايل دور كبــر يف ظهــور الفقــر وتعميقــه مــن حيــث مســامهته يف
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وجــود ماليــن مــن البــر أرسى البــؤس والفقــر واملــرض والرصاعــات كنتيجــة

إلعاقتــه لالســتثامر وللتنميــة االقتصاديــة

 -6أن أعطــاء الرضائــب األولويــة املطلقــة عــى حســاب السياســات االقتصاديــة

الداعمــة لتوفــر الســلع الرضوريــة ولتنميــة القطاعــات مهمــة يف حيــاة اإلفــراد كالتعليــم

( النوعــي و الكمــي ) واإلنفــاق عــى البنــى التحتيــة كبنــاء اجلســور والطرقــات والضــان
االجتامعــي وغريهــا الكثــر يفيــد يف تكريس االســتبداد بعينــه وقمع الشــعوب ومصادرة
احلريــات ويف النهايــة كل هــذا يصــب يف زيــادة غنــى األغنيــاء وفقــر الفقــراء.

.7هنــاك مجلــة مــن املعاجلــات التــي وضعهــا ونفذهــا اإلمــام عــي (ع) يف أيــام

حكومتــه مســتندا فيهــا عــى مــا جــاء يف القــران الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة.

 .8مــن مجلــة مــا أكــد عليــة اإلمــام عــي (ع) يف املعاجلــات مســألتي الضــان

االجتامعــي والتكافــل االجتامعــي الن فيهــا ضــان حقــوق الفقــراء.

 -9ومــن املعاجلــات منــع الربــا واالحتــكار واالكتنــاز وتركــز الثــروات يف أيــدي

قليلــة مــن النــاس.

ثانيا :التوصيات

استناد ًا إىل ما تضمنته الدراسة نويص بااليت:

 .1قــد بــات واضحــا عجــز اإلنســان عــن التوصــل إىل حــل شــامل ومتكامــل

ملشــكلة الفقــر ،وإذا كان ثمــة حــل جــذري هلــذه املشــكلة ،فــأن هــذا احلــل مصــدره

الســاء ومــن يعــرف تعاليــم الســاء وكيــف يطبقهــا عــى ارض الواقــع حــق املعرفــة.
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 .2إشــاعة وتعميــم جتربــة اإلمــام عــي مــن حيــث تعاملــه مــع مشــكلة الفقــر ،عــر

نرشهــا واألخــذ هبــا كمنهــج إصالحــي ونمــوذج حضــاري متميــز ال تنضــوي حتــت
لوائــه األمــة اإلســامية فحســب وإنــا تنهــل منــه البرشيــة بأرسهــا..
هوامش البحث:

( ) 1راجــي حميــل هليــل اخلفاجــي( ،قيــاس وحتليــل ظاهــرة الفقــر وعالقتــه بالتفــاوت يف توزيــع الدخــل
يف االقتصــاد العراقــي للمــدة ( ،)2007-1987رســالة ماجســتري مقدمــة إىل كليــة اإلدارة واالقتصــاد،

اجلامعــة املســتنرصية ،2009 ،ص.2

( ) 2القران الكريم ،سورة البقرة ،أية .273

( ) 3حمســن باقــر املوســوي ( ،الفكــر االقتصــادي يف هنــج ألبالغــه ) ،الطبعــة األوىل ،دار اهلــادي للطباعــة
والنــر والتوزيع،لبنــان بــروت ،2002 ،ص131

( ) 4الســيد مرتــى الشــرازي( ،إســراتيجية ومكافحــة الفقــر يف منهــج اإلمــام عــي (ع) ) ،الطبعــة األوىل،
دار هيئــة حممــد األمــن (ص) ،العــراق ،كربــاء ،2012 ،ص.131

(  )5نــدوه هــال جــودة ( ،حتليــل وقيــاس اجتاهــات الفقــر يف العــراق للمــدة  ،) 2005 -1980أطروحــة
دكتــوراه مقدمــة إىل جملــس كليــة االداره واالقتصــاد ،جامعــة البــرة ،2006 ،ص.25

( ) 6تقرير التنمية البرشية لعام  ،2010ص.95

( ) 7سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان ،العدد ،2010/5،9ص.6

( )8يقــوم البنــك الــدويل كل عــدة ســنوات بنــر تقديــرات حمدثــة عــن أوضــاع الفقــر ،اســتناد إىل احــدث
البيانــات العامليــة املتعلقــة بتكلفــة املعيشــة وكذلــك إىل املســوحات القطريــة اخلاصــة بمعدالت االســتهالك

لــدى األرس ،فقــد جــاء يف تقريــر لرئيــس البنــك الــدويل أن العــامل اليــوم خيتلــف كثــرا عــا كان عليــة احلــال
قبــل بضــع ســنوات موضحــا أن املجتمــع الــدويل يواجــه حتديــات ذات طبيعــة اقتصاديــة وإنســانية وبيئيــة
متنوعــة ،ولكنهــا وكــا بــن رئيــس البنــك تشــرك معــا يف ســات أساســية-:

أوال -:أهنا تشكل خطرا عىل مكاسب التنمية التي حتققت بشق األنفس يف العقود األخرية.

ثانيــا -:أهنــا ليســت حمصــورة داخــل حــدود بلــد واحــد ،فقــد أدت الرصاعــات واحلــروب إىل تــرد املاليــن
مــن البــر قــرا ويعيشــون أالن يف مناطــق أكثــر هشاشــة مــن أي وقــت مــى ،ويمكــن أن تدمــر خماطــر
انتشــار احلوائــج واألوبئــة صحــة اإلفــراد ،وكذلــك اقتصاديــات البلــدان وتــزداد خماطــر التغــرات

املناخيــة -
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وضوحــا يومــا بعــد يــوم ممــا جيعــل الفئــات األكثــر فقــر ومعانــاة األكثــر تــرر ،بحيــث أســفرت أوضــاع
اهلشاشــة والــراع إىل تــرد عــرات املاليــن مــن النــاس ونزوحهــم مــن بيوهتــم.

وتشــر التقديــرات التــي نرشهــا البنــك الــدويل عــام  2016إىل أن عــدد مــن يعيشــون يف إفريقيــا عــى أقــل

مــن دوالريــن ( )1.90يف اليــوم هــو( )389مليــون فــرد مشــكلني نســبة  %42.7مــن جممــوع الســكان.

أمــا يف منطقــة رشق أســيا واملحيــط اهلــادئ فيقــدر عــدد مــن يعشــون يف خــط الفقــر املدقــع هــو ( )90مليــون
فــرد باإلضافــة إىل احتامليــة كبــرة يف وقــوع ( )250مليــون فــرد يف براثــن الفقــر املدقــع باإلضافــة إىل

مــا تعانيــه هــذه املنطقــة مــن مســتوى مرتفــع للتفــاوت االقتصــادي .أمــا بالنســبة ملنطقــة أوربــا وأســيا

الوســطى فيعيــش فيهــا نحــو ( )66مليــون فــرد يف الفقــر مــن بينهــم ( )19مليــون فــرد يعيشــون يف خــط
الفقــر املدقــع .ويف منطقــة أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي فهنــاك نســبة ( )%39مــن الســكان معرضــن
للســقوط يف براثــن الفقــر مــع وجــود تباطــأ وتــرة الزيــادة يف حجــم الطبقــة الوســطى.

أمــا يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا فهنــاك احتامليــة كبــرة لوصــول نســبة مــن هــم يف براثــن الفقــر إىل
( )%53مــن ســكان هــذه املنطقــة .وأخــرا يف منطقــة جنــوب أســيا فهنــاك ( )309مليــون فــرد يعيشــوا
عــى أقــل مــن دوالريــن للفــرد يف اليــوم.

ويف هــذا الصــدد يبــن البنــك الــدويل يف تقريــره املذكــور أن هنــاك أكثــر مــن ( )200مليــون فــرد يعيشــون
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ربــع عــدد ســكان العــامل ،يف بلــدان تعــاين مــن أوضــاع اهلشاشــة والــراع والعنــف ،تقريــر البنــك الــدويل
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( ) 25مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة( ،نحــو نظــام عاملــي اقتصــادي أفضــل حتقيقــا للمســاواة
والتنميــة املســتدامة بعــد عــام  ،) 2015الــدورة احلاديــة والعرشيــن ،البنــد ( 12ب) مــن جــدول اإلعــال

املؤقــت ،جنيــف ،ســويرسا 16 -15 ،أيلــول ،2014،ص.4 -3

(  )26املصدر السابق ،نفسه ص .5

( ) 27ولعــل هــذا يفــر األرقــام الــواردة يف تقريــر التنميــة البرشيــة الــواردة لعــام  2005الــذي يظهــر أن
دخــول أغنــى  500شــخص يف العــامل جمتمعــه تتجــاوز دخــول أفقــر 416

مليــون شــخص يف العــامل ،كــا بــن هــذا التقريــر أن أكثــر مــن مليــار إنســان يعيــش أحدهــم بأقــل مــن دوالر
واحــد يف اليــوم ،وهــي درجــه متدنيــة إىل حــد هتديــد التبقــي .وهنــاك

مليــار و( )500مليــون آخريــن يعيشــون عــى مــا يــراوح بــن دوالر واثنــن يف اليــوم ،فيــا يشــكل مــا يزيــد
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(Toby Birch،The Role of Derivatives in Creating the Financial Crisis،-)33
Research Presented to the thirty- Al Bara ka Seminar on Islamic Economics
.26.P ،2009،Jeddah
( ) 34الفــروز أبــادي جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب( ،القامــوس املحيــط ) ،دار الفكــر ،بــروت ،لبنــان،
 ،1995ص.341

( ) 35جــي هولتــن ولســون ( ،االقتصــاد اجلزئــي ،املفاهيــم والتطبيقــات ) ،ترمجــة كامــل ســلامن العــاين،
الســعودية ،1987 ،ص 311

(  )36حممــد بــن احلســن احلــر ألعامــي ( ،وســائل الشــيعة ) ،اجلــزء  ،17حتقيــق وطباعــة مؤسســة أل البيــت
عليهــم الســام ،قــم ،إيــران ،ص .427 - 426

(  )37حممد عبده ( ،رشح هنج البالغة ) ،الطبعة الثانية ،ذوي القربى ،قم ،إيران ،1427 ،ص 411

(  )38عقــدت اتفاقيــة كيوتــو يف اليابــان يف مدينــة كيوتــو غــي عــام  1997لغــرض تقليــل الغــازات املســببة
لالحتبــاس احلــراري ،وأساســا ثــاين اوكســيد الكاربــون وقــد اعتمــدت كاتفاقيــة عامليــة عندمــا تــم

تصديقهــا مــن قبــل روســيا يف أواخــر عــام  .2004فــؤاد قاســم األمــر( ،الطاقــة :التحــدي األكــر هلــذا

القرن)،مؤسســة الغــد للدراســات والنــر ،بغــداد ،العــراق،2005،ص..368 ،98

(  )39جــواد كاظــم البكــري ( ،حاجــة االقتصــادات الرأســالية للحــروب يف معاجلــة األزمــات ،االقتصــاد
األمريكــي ..أنموذجــا ) ،جملــة أبحــاث عراقيــة ،مركــز محــو رايب للبحــوث والدراســات اإلســراجتية،

العــدد ( ،)1الســنة األوىل،2007 ،ص 112
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ص353
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التابعــة لالســتانة الرضويــة املقدســة ،1417،ص.448
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ســابق ،ص52

152

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني
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والســبعون ،الطبعــة الثانيــة ،مؤسســة الوفــاء ،بــروت ،لبنــان ،1983 ،ص4

(  )66الســيد مرتــى الشــرازي (اســراتيجية مكافحــة الفقــر يف منهــج اإلمــام عــي (عليــه الســام)) ،مصــدر
ســابق ،ص.61

(  )67مهــدي حمبوبــة ( ،مالمــح مــن عبقريــة اإلمــام عــي (ع) ) ،ا لطبعــة الثانيــة ،مطبعــة اإلرشــاد ،بغــداد،
 ،1967ص.86

(  )68الرشيــف الــريض ( ،هنــج البالغــة ) ،تعليــق وفهرســة د .صبحــي ،حكمــة  ،116مصــدر ســابق،
ص.626

(  )69لبيــب بيضــون ( ،تصنيــف هنــج البالغــة ) ،الطبعــة الثالثــة ،مكتــب اإلعــام اإلســامي ،قــم ،إيــران،
1417ه ،ص .736

( ) 70حممد عبده ( ،رشح هنج البالغة ) ،مصدر سابق ،ص .353

(  )71للمزيــد ينظــر :الســيد مرتــى الشــرازي (إســراتيجية مكافحــة الفقــر يف منهــج اإلمــام عــي (عليــه
الســام)) ،مصــدر ســابق.
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املصادر واملراجع
أوال  /الـكــتــب
1-1الســيد صــادق احلســيني الشــرازي ( ،السياســة مــن واقــع اإلســام ) ،مؤسســة املجتبــى
للتحقيــق والنــر ،الطبعــة اخلامســة ،بــروت ،لبنــان.2003،

 -2السيد الشريازي الثاين ( ،فقه العوملة ) ،هيئة خدام اهلدى ،الطبعة الثانية.2002 ،

 -3الســيد حممــد احلســني الشــرازي ( ،االقتصــاد ،اجلــزء األول) ،دار العلــوم ،الطبعــة
الرابعــة ،لبنــان.1987 ،

 -4الســيد حممــد احلســيني الشــرازي ( ،االقتصــاد ،اجلــزء الثــاين ) ،دار العلوم،الطبعــة
الرابعــة.1987 ،

 -5الســيد مرتــى الشــرازي( ،إســراتيجية ومكافحــة الفقــر يف منهــج اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ) ،الطبعــة األوىل ،دار هيئــة حممــد األمــن (ص والــه) ،العــراق ،كربــاء.2012 ،
 -6الفــروز أبــادي جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب( ،القامــوس املحيــط ) ،دار الفكــر،

بــروت ،لبنــان.1995 ،
 -7القران الكريم.

-8حســن عبــد اللطيــف محــدان ( ،قانــون العمــل ،دراســة مقارنــة ) ،منشــورات احللبــي
احلقوقيــة ،الطبعــة األوىل،بــروت ،لبنــان.2009 ،

-9جــي هولتــن ولســون ( ،االقتصــاد اجلزئــي ،املفاهيــم والتطبيقــات ) ،ترمجــة كامــل ســلامن

العــاين ،الســعودية.1987 ،

 -10سمري التنري( ،الفقر والفساد يف العامل العريب ) ،دار الساقي ،الطبعة األوىل ،لبنان،
.2009

 -11عيل حسن مطر ( ،دروس يف االقتصاد اإلسالمي ) ،الطبعة األوىل.2005 ،
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 -12غســان الســعد( ،حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب (عليــه الســام)،
رؤيــة علميــة ) ،الطبعــة الثانيــة.2008 ،

 -13فــؤاد قاســم األمــر( ،الطاقــة :التحــدي األكــر هلــذا القــرن) ،مؤسســة الغــد للدراســات
والنــر ،بغــداد ،العــراق.2005،

 -14كاظــم مدبر(،احلكــم مــن كالم اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي (ع) ) ،اجلــزء األول ،الطبعــة
األوىل ،مؤسســة الطبــع التابعــة لالســتانة الرضويــة املقدســة مشــهد ،إيــران.1417 ،

 -15كايف الديــن أبــو احلســن الواســطي( ،عيــون احلكــم واملواعظ ) ،حتقيق حســن احلســني،
دار احلديــث ،قم ،إيــران.1376 ،

-16لبيــب بيضــون ( ،تصنيــف هنــج البالغــة ) ،الطبعــة الثالثــة ،مكتــب اإلعــام اإلســامي،

قــم ،إيــران.1417 ،

 -17حمســن باقــر املوســوي ( ،الفكــر االقتصــادي يف هنــج ألبالغــه ) ،الطبعــة األوىل ،دار
اهلــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع ،لبنــان ،بــروت.2002 ،

 -18حممــد باقــر املحمــودي( ،هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة ) ،بريوت،مؤسســة
املحمــودي.

 -19حممــد باقــر املجلــي ( ،بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر إخبــار األئمــة األطهــار ) ،اجلــزء
الثامــن والســبعون ،الطبعــة الثانيــة ،مؤسســة الوفــاء ،بــروت ،لبنــان.1983 ،

-20حممــد بــن احلســن احلــر ألعامــي ( ،وســائل الشــيعة ) ،اجلــزء الســابع عــر ،حتقيــق
وطباعــة مؤسســة أل البيــت عليهــم الســام ،قــم ،إيــران.1414 ،

-21حممــد بــن احلســن احلــر ألعامــي( ،وســائل الشــيعة ) ،اجلــزء الثامــن عــر ،مؤسســة أل
البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الرتاث،الطبعــة الثانيــة ،قم،إيــران.1414،

 -22حممــد بــن احلســن الرشيــف الــريض ( ،هنــج البالغــة ) ،تعليــق وفهرســة د.صبحــي
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الصالــح ،حتقيــق فــارس تربيزيــان ،،مؤسســة دار اهلجــرة ،اخلطبــة  ،231إيــران.1380 ،

 -23حممــد بــن احلســن الرشيــف الــريض( ،هنــج البالغــة ) ،رشح حممــد عبده،بــروت،دار
املعرفــة( ،بــا ســنة طبــع).

 -24حممد عبده ( ،رشح هنج البالغة)،الطبعة الثانية ،ذوي القربى ،قم ،إيران.1427،

 -25مهــدي حمبوبــة ( ،مالمــح مــن عبقريــة اإلمــام عــي (ع) ) ،الطبعــة الثانيــة ،مطبعــة

اإلرشــاد ،بغــداد.1967 ،

 -26مؤسســة األنــوار األربعــة عــر( ،احلريــة يف فكــر اإلمــام الشــرازي ) ،الطبعــة األوىل،

املؤمــل للطباعــة والنــر ،بــروت ،لبنــان.2010 ،

ثانيا /البحوث والرسائل
1 -1أرشف حممــد دوايــه ( ،الــدروس املســتفادة مــن األزمــة املاليــة العامليــة والرؤيــة املســتقبلية
ملؤسســات الــزكاة ) ،جملــة األكاديميــة للدراســات االجتامعيــة واإلنســانية ،اجلزائــر،

.2011/5

 -2جــواد كاظــم البكــري ( ،حاجــة االقتصــادات الرأســالية للحــروب يف معاجلــة األزمــات،

االقتصــاد األمريكــي ..أنموذجــا ) ،جملــة أبحــاث عراقيــة ،مركــز محــورايب للبحــوث
والدراســات اإلســراتيجية ،العــدد ( ،)1الســنة األوىل.2007 ،

 -3حســن طــرة( ،دور الفســاد يف تعميــق مظاهــر الفقــر يف العــراق ،الكلفــة االجتامعيــة

للفســاد) ،بحــث منشــور يف جملــة النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات ،العــدد الســادس.

 -4راجــي حميــل هليــل اخلفاجــي( ،قيــاس وحتليــل ظاهــرة الفقــر وعالقتــه بالتفــاوت يف

توزيــع الدخــل يف االقتصــاد العراقــي للمــدة ( ،)2007-1987رســالة ماجســتري مقدمــة إىل
كليــة اإلدارة واالقتصــاد ،اجلامعــة املســتنرصية.2009 ،

 -5رضــا صاحــب أبــو محــد ( ،اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (ع ) وسياســته يف اخلــراج ملعاجلــة
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الســكن واألعــار ) ،بحــث منشــور يف جملــة الغــري للعلــوم االقتصاديــة واإلداريــة ،الســنة
احلاديــة عــر ،املجلــد العــارش ،عــدد خــاص بمؤمتــر اإلســكان .2015

 -6ريســان حاتــم كاطــع ( ،قيــاس وحتليــل مــؤرشات الفقــر يف حــر مدينــة الديوانيــة،

دراســة حالــة ) ،رســالة ماجســتري ،جامعــة القادســية ،كليــة اإلدارة واالقتصــاد.2009 ،

 -7نــدوه هــال جــودة ( ،حتليــل وقيــاس اجتاهــات الفقــر يف العــراق للمــدة 2005 -1980
) ،أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إىل جملــس كليــة االداره واالقتصــاد ،جامعــة البــرة.2006 ،

ثالثا /التقارير واملؤمترات
1 -1التقرير السنوي للبنك الدويل .2016
 -2تقرير التنمية البرشية لعام .2005
 -3تقرير التنمية البرشية لعام .2010

 -4تقرير صندوق النقد الدويل .2016

 -5سلسلة منشورات الصحة وحقوق اإلنسان ،العدد .2010/9،5

 -6مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة( ،نحــو نظــام عاملــي اقتصــادي أفضــل حتقيقــا

للمســاواة والتنميــة املســتدامة بعــد عــام  ،) 2015الــدورة احلاديــة والعرشيــن ،البنــد ( 12ب)
مــن جــدول اإلعــال املؤقــت ،جنيــف ،ســويرسا 16 -15 ،أيلــول.2014،

رابعا /املصادر االنكليزية
1-Toby Birch،The Role of Derivatives in Creating the Financial
Crisis، Research Presented to the thirty- Al Bara ka Seminar on
.Islamic Economics Jeddah،2009

دور الدولة يف التخفيف من الفقر
يف العراق
يف ضوء سياسة االمام علي ()
م.م حسني علي الكرعاوي
كلية اإلمام الكاظم ( )فرع النجف
م.د سلطان جاسم النصراوي
كلية اإلدارة واالقتصاد -كربالء

املقدمة:
مــر دور الدولــة يف االقتصــاد بــأدوار خمتلفــة ومتعاقبــة ،وقــد تصارعــت املــدارس

الفكريــة االقتصاديــة بمختلــف انتامءاهتــا منــذ بدايــة ظهورهــا ولغايــة يومنــا احلــارض

حــول موضــوع هــل تتدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي أم ال؟ وقــد كانــت هنــاك

أفــكار تدعــو تــار ًة إىل تدخــل الدولــة وتــارة إىل عــدم تدخــل الدولــة وتــار ًة أخــرى إىل
تدخــل بشــكل أو بآخــر للدولــة يف النشــاط االقتصــادي.

وبالرغــم مــن التطــور اهلائــل الــذي حصــل عــى دور الدولــة عــر التاريــخ وعــى

خمتلــف األصعــدة ،إال إن املالحــظ إن الدولــة مل تســتطع تلبيــة حاجــات جمتمعاهتــا

بالشــكل األمثــل وبقيــت تعــاين مــن مشــاكل الفقــر واحلرمــان والعــوز ،إىل جانــب زيــادة
حــدة عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــول ،األمــر الــذي أدى بشــكل أو بآخــر إىل زيــادة
املشــكالت االقتصاديــة التــي تعــاين منهــا الــدول الناميــة واملتقدمــة عــى حــد ســواء.

ففــي النظــام الرأســايل مــر دور الدولــة بأشــكال خمتلفــة وظهــرت تيــارات فكريــة

رأســالية تنــادي مــرة بــرورة تدخــل الدولــة بشــكل أو بأخــر يف النشــاط االقتصــادي
مثــل املدرســة التجاريــة « املاركنتيليــة» واملدرســة الكنزيــة وغريمهــا ،ومــرة أخــرى

تنــادي بــرورة عــدم تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي إال يف نطــاق ضيــق
وحمــدود جــد ًا وتطبيــق مقولــة دعــه يعمــل دعــه يمــر مثــل أفــكار الطبيعيــن « الفيــزو

قــراط» وأفــكار الكالســيك األوائــل والنيوكالســيك واىل جانــب أفــكار النيوكالســيك
املحدثــن واألكثــر حداثــة.

وبالرغــم مــن ذلــك ،ومل ينجــح النظام الرأســايل يف مواجهة مشــاكل الفقــر واحلرمان

التــي تعــاين منهــا جمتمعاهتــم ،إىل جانــب انعــدام املســاواة يف توزيــع الدخــول األمــر الــذي

ترتــب عليــة انقســام املجتمــع إىل طبقــات ،وظهــور طبقــة تعــاين مــن مشــاكل الفقــر فيها.
159
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أمــا يف النظــام االشــراكي ،فقــد متيــزت أفــكار املدرســة االشــراكية (الســيام كارل

ماركــس) عــى حتليــل ونقــد النظــام الرأســايل والتنبــؤ بمســتقبله اكثــر مــن توضيــح

األســس النظريــة للنظــام االشــراكي ،ومل تقــدم هــذه املدرســة أي حلــول ملواجهــة الفقــر
والقضــاء عليــه ،وقــد دعــت إىل رضورة ســيطرة الدولــة عــى كل مفاصــل االقتصــاد،
ومــع ذلــك مل تنجــح يف الســيطرة عــى زمــام األمــور وتســر شــؤون االقتصــاد بالشــكل
املطلــوب ،وكانــت النهايــة اهنيــار األفــكار االشــراكية بشــكل كامــل تقريب ـ ًا.

باملقابــل نجــد إن دور الدولــة يف االقتصــاد طبقــ ًا للمفاهيــم الديــن اإلســامي

احلنيــف مل حتظــى بالفرصــة الكافيــة ومل جيــرى تطبيقهــا إال يف نطــاق ضيــق جــد ًا وحمــدود.
فالدولــة يف ظــل النظــام اإلســامي تســعى إىل تطبيــق األحــكام الرشعيــة املنصــوص

عليهــا يف اجلانــب االقتصــادي كمنــع الربــا ومنــع االســتغالل والســلع املحرمــة وغريهــا،
وهــي تســعى إىل أن تلعــب دور ًا مهـ ًا يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة.

وتتجــه الدولــة يف ظــل االقتصــاد اإلســامي إىل إعــادة النقــد إىل دوره الطبيعــي

كأداة للتبــادل ال أداة لتنميــة املــال والربــا واالدخــار ،ومقاومــة االحتــكار ،وتســعى

كذلــك إىل حتويــل النظــام املــريف مــن كونــه وســيلة للتنميــة الرأســالية إىل كونــه وســيىل
إلثــراء األمــة ككل وجتميــع أمواهلــا يف مصــب واحــد إلســهام اكــر عــدد مــن املواطنــن
يف عمليــة االدخــار ،واســتثامر مــا ُيدخــر يف مشــاريع إنتاجيــة مفيــدة ختطــط هلــا الدولــة

عــى أســاس قواعــد املضاربــة بــن العامــل واملالــك.

ممــا ســبق يتضــح ،إن الدولــة يف النظــام اإلســامي تتدخــل يف النشــاط االقتصــادي

لضــان لتوفــر احليــاة الكريمــة لألفــراد ،وتوفــر مســتوى مالئــم مــن املعيشــة لــكل فــرد،
فهــي تتدخــل لتحقــق مصلحــة املجتمــع اإلســامي .هــذا إىل جانــب حتقيــق العدالــة يف

توزيــع الثــروات وإعــادة توزيعهــا كلــا وقــع اختــال فيهــا ،لضــان تكافــؤ ًا يف الفــرص.
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ويف العــراق ،وعــى الرغــم مــن إن الدســتور العراقــي ينــص عــى إن اإلســام هــو ديــن

الدولــة الرســمي ،إال انــه نجــد إن تعاليــم الدين اإلســامي احلنيــف يف اجلانــب االقتصادي

مل جيــرى تطبيقهــا ،فاملصــارف تتعامــل بالربــا والفائــدة ،والفقــر وصــل «ال ســيام خــال
الســنوات األخــرة» إىل مســتويات قياســية جــد ًا ال يمكــن حتملهــا ،وأوضــاع االقتصــاد

العراقــي يف تراجــع مســتمر يف ظــل االنخفــاض املســتمر ألســعار النفــط ،واالقتصــاد
العراقــي يعتمــد عــى النفــط فقــط ،إىل جانــب الفســاد املــايل واإلداري ،فضـ ً
ا عــن التوزيــع
غــر العــادل للثــروات ،ناهيــك مــن مســألة عــدم اســتخدام املــوارد واخلــرات األخــرى

التــي وهبهــا اهلل هلــذا البلــد ،وهــذه مجيعهــا تتنــاىف مــع تعاليــم الديــن اإلســامي احلنيــف.
تأسيســ ًا عــى مــا تقــدم ،جــاء هــذا البحــث ليقــف عــى مقولــة دور الدولــة يف

مواجهــة الفقــر يف ضــوء مفاهيــم وفلســفة األمــام عــي (عليــه الســام) وإمكانيــة تطبيقها
يف العــراق ،وذلــك مــن أجــل التخلــص املشــاكل االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا البلــد،
وبنــاء جمتمــع خــايل مــن الفقــر.

وينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا إن عــدم قيــام الدولــة باســتخدام تعاليــم

الديــن اإلســامي االقتصاديــة املتجســدة يف منهــج األمــام عــي (عليــه الســام) يف

معاجلــة أوضــاع الفقــر يف العــراق ســوف يــؤدي إىل زيــادة مشــاكل الفقــر وتفاقهــا،
األمــر الــذي يؤثــر بشــكل ســلبي عــى اقتصــاد العــراق.

يف حــن تتمحــور مشــكلة البحــث يف إن الفقــر واحلرمــان مــن شــأنه أن يــؤدي إىل

تفاقــم املشــكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي يعــاين منهــا العــراق.

وهيــدف البحــث إىل بلــورة وصياغــة فلســفة جديــدة ملواجــه الفقــر يف العــراق بعيــد ًا

عــن تلــك التــي تــم تبنيهــا ســابق ًا واملتمثلــة بالنظــم الوضعيــة ،مــن أجــل التخفيــف مــن
حــدة الفقــر يف العــراق وحماولــة القضــاء عليــه.
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املبحث االول
االطار النظري ل��دور الدولة يف مواجهة الفقر:حتليل مقارن
لالنظمة الوضعية والنظام االسالمي.

مــر دور الدولــة يف االقتصــاد بــأدوار خمتلفــة ومتعاقبــة ،وقــد تصارعــت املــدراس

الفكريــة بمختلــف انتامءاهتــا منــذ بدايــة ظهورهــا وحتــى اآلن حــول موضــوع تدخــل
الدولــة يف النشــاط االقتصــادي مــن أجــل مواجهــة الفقــر والتقليــل منــه ،وظهــرت

أفــكار تــارة تدعــو إىل تدخــل الدولــة بشــكل قــوي وتــارة إىل عــدم تدخــل الدولــة يف
النشــاط االقتصــادي وتــارة أخــرى تدعــو إىل تدخــل بشــكل أو بآخــر للدولــة يف النشــاط

االقتصــادي.

فمــع االنقســام الطبقــي األول يف املجتمــع يف النظــام العبــودي ظهــرت الدولــة

كجهــاز عنــف حلاميــة وتثبيــت املجتمــع الطبقــي ضــد األخطــار التــي هتــدد ُه مــن الداخــل
واخلــارج ،وهكــذا فقــد كان مــن أهــم خملفــات النظــام العبــودي تارخيي ـ ًا هــي مؤسســة

الدولــة ،واملقصــود بالدولــة هنــا ليــس اجلوانــب التنظيميــة فيهــا بــل اجلوانــب القمعيــة

التــي تنبثــق رضورهتــا مــن الطابــع االســتثامري (االســتغاليل للمجتمــع) ،وقــدد حــدد

لينــن العالقــة العضويــة بــن ظهــور الدولــة والطابــع القمعــي لنظــام العبوديــة بالقــول
«عندمــا ظهــر الشــكل األول النقســام املجتمــع إىل طبقــات ،أي عندمــا ظهــر نظــام

العبوديــة ،وعندمــا اســتطاعت طبقــة مــن النــاس كرســت نفســها ألقســى أنــواع العمــل

الزراعــي أن تنتــج بعــض الفائــض ،وعندمــا اســتوىل مالــك العبيــد عــى هــذا الفائــض
الــذي مــا كان يمكــن االســتغناء عنــه قــط ملعيشــة العبــد البائســة ،وعندمــا رســخ عــى

هــذه الصــورة وجــود هــذه الطبقــة مــن مالكــي العبيــد ،ولكــي تســتطيع هــذه الطبقــة
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أن تثبــت أقدامهــا ،عنــد ذلــك ومــن أجــل ذلــك أصبــح لزامــ ًا أن تظهــر الدولــة إىل
الوجــود»(.)1

وبعــد أن متيــزت العصــور الوســطى بســيطرة مثــل عليــا مثــل الديــن واألخــاق،

بــدأت يف القــرن الثامــن عــر ظهــور االهتــام باعتبــارات السياســة واالقتصــاد،

فظهــرت الدولــة كوحــدة سياســية ،وقــد ســاعدت هــذه الوحــدات السياســية اجلديــدة
الراغبــة يف النمــو والتوســع عــى نشــوء اجتاهــات فكريــة جديــدة تتفــق مــع متطلبــات

الوضــع القائــم واحتياجاتــه قبــل كل يشء( .)2ويف ســياق هــذه التطــورات ،بــدأت
الدولــة بالتوســع والتطــور ،وبــدأت األنظمــة االقتصاديــة بالتشــكل ،وظهــرت تيــارات
فكريــة خمتلفــة

ففــي النظــام الرأســايل ،مــر تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي بأشــكال

خمتلفــة ،وظهــرت أفــكار اقتصاديــة تنــادي مــرة بــرورة تدخــل الدولــة يف النشــاط
االقتصــادي مثــل املدرســة التجاريــة «املاركنتيليــة» واملدرســة الكنزيــة وغريمهــا ،ومــرة

تنــادي بــرورة عــدم تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي إال يف حــدود توفــر

األمــن واحلاميــة فقــط كاملدرســة الطبيعيــة «الفيزوقــراط» والكالســيك األوائــل (آدم

ســميث وريــكاردو ومالثــوس) واملدرســة النيوكالســيكة املحدثــة Neo Classical

(املدرســة النقديــة).

ففــي منتصــف القــرن الثامــن عــر ظهــرت أفــكار املدرســة التجاريــة والتــي كانــت

تدعــو وبقــوة لتدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي ليــس مــن اجــل مواجهــة الفقــر
ومســاعدة الفقــراء بــل مــن أجــل حتقيــق القــوة للدولــة والتــي تــأيت مــن هنــب ثــروات

البــاد األخــرى والســيطرة عليهــا وإفقارهــا إىل جانــب محايــة طبقــة التجــار الذيــن كانــوا
يقومــون بصياغــة السياســات االقتصاديــة للبلــد.
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ويف منتصــف القــرن الثامــن عــر ظهــرت أفــكار املدرســة الطبيعيــة والذيــن نــادوا

باحلريــة االقتصاديــة وعــدم تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي وســاد شــعار «دعـ َه
يعمــل دعـ َه يمــر» وكان املقصــود منهــا هــو عــدم وضــع القيــود املتمثلــة بتدخــل الدولــة

يف االقتصــاد ،فاحلكمــة (بحســب راي أصحــاب هــذه املدرســة) تقتــي بــرك األمــور

تســر وفق ـ ًا للبواعــث والقيــود الطبيعيــة دون تدخــل( ،)3وهــذه املقولــة يمكــن وصفهــا

عــى إهنــا ضــد أي تدخــل للدولــة يف النشــاط االقتصــادي وبــأي شــكل مــن األشــكال.
وخــال الربــع األخــر مــن القــرن الثامــن عــر ظهــرت أفــكار الــرواد األوائــل

للمدرســة الكالســيكية (آدم ســميث وريــكاردو ومالثــوس) الذيــن اســتندوا عــى مبــدأ
التناغــم القائــم بــن املصلحــة الفرديــة ومصلحــة املجتمــع ،إىل جانــب رضورة عــدم

تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي ،وأيامهنــم العميــق بقانــون ســاي لألســواق»
العــرض خيلــق الطلــب املســاوي لــه» وعــدم وجــود بطالــة يف االقتصــاد .فقــط دع
األمــور كــا هــي فهنــاك يــد خفيــة تعمــل باجتــاه حتقيــق مصالــح املجتمــع مــن خــال آليــة

الســوق (اليــد اخلفيــة).

وفيــا يتعلــق بســرورة الفقــر واألســس التــي قامــت عليهــا أفــكار هــؤالء املفكريــن،

فيمكــن االســتدالل عليهــا مــن خــال نظريتهــم يف األجــور والتــي ســميت بأجــر
الكفــاف أو كــا اطلــق عليهــا ريــكاردو «نظريــة األجــر احلديــدي» والتــي تــرى رضورة

أن يكــون أجــر العامــل عنــد املســتوى الــروري للبقــاء عــى قيــد احليــاة ال اكثــر.

فريــكاردو يــرى أن األجــور هــي الثمــن الــازم لتمكــن الفقــراء والكادحــن مــن

البقــاء دونــا زيــادة أو نقصــان ،وهــو يقــرر إن مــن يعملــون ســيكونون فقــراء ،واهنــم

لــن ينقــذوا مــن الفقــر عــى يــد دولــة رحيمــة ،أو صاحــب عمــل رحيــم ،أو مــن خــال
نقابــات العــال ،أو مــن خــال عمــل آخــر يقومــون بــه ،وإن األجــور شــأهنا شــأن كل
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العقــود جيــب أن تــرك للمنافســة احلــرة يف الســوق ،وأن ال تكــون حمكومــة قــط بترشيــع،

فالبــؤس ال مفــر منــه والقانــون االقتصــادي الــذي يفرض ـ ُه ال يمكــن اخلــروج عليــه(،)4

تلــك هــي الرأســالية كــا يؤمــن هبــا ريــكاردو.

يف حــن ربــط مالثــوس بــن نظريتــه يف الســكان وتأثرياهتــا يف األجــور ،بــل ذهــب

إىل ابعــد مــن ذلــك ،عندمــا نــادى بــرورة إلغــاء إعانــة الفقــراء وعــارض مرشوعــات

إســكان الطبقــات العاملــة ،وعــى الرغــم مــن هــذا املوقــف الســلبي جتــاه العــال إال
انــه يدعــي حرص ـ ُه عــى مصالــح الطبقــات الفقــرة ،وقــد فــر أصحــاب النظريــات

االجتامعيــة املعارصيــن ممــن افرتضــوا بلطــف بــأن يــرك الفقــراء كــي يموتــوا بســام يف

الشــوارع(.)5

هــذه احللقــة املفرغــة واملعقــدة واملبالــغ يف تعقيــدات أســباهبا ونتائجهــا ،كان الســبب

ـم اإلبقاء
الكامــن وراءهــا هــو زيــادة الرتاكــم وإعــادة اســتثامره لــدى الرأســاليني ،ومن ثـ َ

عــى حالــة الفقــر عنــد حــد الكفــاف لكبــح أي زيــادة يف الطلــب الداخــي ،وبذلــك
كل مــن ريــكاردو ومالثــوس ٌ
بــر ُ
كل بحســب تفســر ُه ألســباب املشــكلة ونتائجهــا،

بحتميــة الــراع الــذي يمــزق املجتمــع عــر التطــورات املتالحقــة يف احليــاة االقتصاديــة

وتناقــض فعالياهتــا عــر تناقــض املصالــح(.)6

وخــال عقــدي العرشينــات والثالثينــات مــن القــرن املــايض أخفقــت آليــة الســوق

يف حتقيــق االســتقرار االقتصــادي عــى اثــر أزمــة الكســاد العظيــم ،1932-1929
ونتيجــة النتشــار الفقــر وتزايــد نســبته ،قوضــت الركائــز األساســية التــي اســتند عليهــا

هــذا النظــام والتــي كانــت تؤمــن بالتصحيــح التلقائــي ألوضــاع الســوق ،ظهــرت أفــكار
االقتصــادي جــون ماينــارد كينــز والــذي كان يــرى بــرورة تدخــل الدولــة يف النشــاط

االقتصــادي عنــد الــرورة لتوفــر فــرص العمــل والتخفيــف عــن كاهــل الفقــراء
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ومســاعدهتم.
وقــد اكــد كينــز عــى إن الرخــاء الــذي حيققــه النظــام الرأســايل حيمــل يف طياتــه بذور

تراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي ،وانتشــار البطالــة بنحــو مزمــن ،ومــن ثــم زيــادة

معــدالت الفقــر ،وتبعـ ًا لذلــك ،ســادت خــال هــذه احلقبــة قناعــة قويــة بــن املفكريــن
االقتصاديــن بــل وحتــى السياســيني بــرورة ســيطرة الدولــة عــى الشــؤون االقتصاديــة

ومعاجلــة أوضــاع الفقــر والبطالــة عــن طريــق برامــج اإلعانــات والتوظيــف وغريهــا.

ويف ســبعينات القــرن املــايض ونتيجــة لتعــرض االقتصــاد العاملــي ملشــاكل مجــة لعــل

ابرزهــا ظاهــرة التضخــم الركــودي ،ظهــرت أفــكار املدرســة النيوكالســيكة املحدثــة

«مدرســة النقوديــون» بزعامــة ميلتــون فريدمــان والــذي أعــاد إحيــاء أفــكار املدرســة
الكالســيكية التــي كانــت تــرى بــرورة عــدم تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي

وان تدخلهــا يــؤدي إىل تشــويه االقتصــاد وعرقلتــه ،إىل جانــب كونــه يمثــل هتديــد

للحريــة االقتصاديــة.

املوجــه نحــو التخفيــف مــن الفقــر تبــدد قدر ًا مــن املال
ويقــول فريدمــان إن الربامــج َ

اكثــر ممــا يمكــن تربيــره بأهنــا ختفــف حــدة الفقــر ،فهــي تؤســس نظامـ ًا تفــرض بموجبــه
رضائــب عــى البعــض لدفــع إعانــات ماليــة لآلخريــن ،وهنــاك خطــر أن يتحــول

النظــام الــذي تفــرض فيــه الغالبيــة رضائــب عــى نفســها بمحــض إرادهتــا ملســاعدة
األقليــة البائســة إىل نظــام تفــرض فيــه األغلبيــة رضائــب ملصلحتهــا اخلاصــة عــى أقليــة

غــر راغبة(،)7مــن جانــب آخــر ،يــرى فريدمــان إن الربامــج اهلادفــة ملســاعدة الفقــراء
وإعــادة توزيــع الدخــل بــا حيقــق توزيع ـ ًا عــادالً يشــمل كافــة طبقــات املجتمــع الســيام

الفقــراء منهــم مثــل رضيبــة الدخــل واإلصالحــات النقديــة والربامــج الزراعيــة اهلادفــة
إىل مســاعدة املزارعــن املعدمــن وبرامــج اإلســكان وإجــراءات الضــان االجتامعــي
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قــد أهــدرت املــال العــام وشــوهت اســتخدام املــوارد وفرضــت ضوابــط ثقيلــة عــى
الدولــة(.)8

لقــد طــورت الرأســالية القــوى املنتجــة بوتــرة واتســاع ال مثيــل هلــا يف التاريــخ،

ولكنهــا حفــرت هــو ًة بــن مــا يمكــن أن يســمح بــه هــذا التطــور وبــن االســتخدام

الفعــي لنتائجــه ،وهــي هـ َـوة مل يعرفهــا أي نظــام ســابق يف التاريــخ ،كــا إن منطــق حتويــل
الوســيلة إىل غايــة بحــد ذاهتــا (الربــح والرتاكــم) قــد انتــج فــوراق هائلــة يف القــدرة

عــى التنعــم باخلــرات التــي أنتجهــا ،وان اســتمرار منطقهــا هبــذه الطريقــة ينتــج مزيــد ًا
مــن الفقــر والــا مســاواة ،وهبــذا املعنــى يتحقــق قانــون اإلفقــار الــذي ينتج ـ ًه الرتاكــم

الرأســايل( ،)9لقــد كان التقــدم الــذي حققتــه وحتقق ـ ًه الليرباليــة مصحوب ـ ًا بنمــو متفجــر

للتفــاوت يف توزيــع الدخــول وزيــادة يف معــدالت الفقــر والبطالــة.

بشــكل عــام ،يتضــح إن النظــام الرأســايل يتميــز بغيــاب األرضيــة املشــركة

لتياراتــه الفكريــة املختلفــة وضعــف األســس املنطقيــة هلــا ،إىل جانــب التقلبــات احلــادة
يف السياســات االقتصاديــة املتبعــة والتــي كانــت تعكــس املصالــح اآلنيــة لــكل مرحلــة،

ممــا جيعــل مــن الصعوبــة بمــكان عــن احلديــث عــن نظريــة اقتصاديــة متكاملــة ملواجهــة
الفقــر فيهــا(.)10

ويف هــذا االطــار ،ويــرى البعــض مــن االقتصاديــن إن تفاقــم التفــاوت يف توزيــع

ـم ال يمكــن احلــد مــن
الدخــل ُيعــد مــن اخلصائــص الرئيســة للنظــام الرأســايل ،ومــن ثـ َ

هــذا التفاقــم إال اذا كانــت هنــاك قــوى عكســية ختفــف مــن وطأتــهُ ،
وتســد هــذه القــوى

مــن خــال تدخــل الدولــة ملصلحــة الرعايــة االجتامعيــة مــن خــال ما تقــوم بــه النقابات

العامليــة(.)11

أمــا فيــا يتعلــق بالنظــام االشــراكي ،وعــى الرغــم مــن اجلــذور الضاربــة يف القــدم
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لألفــكار االشــراكية (منــذ عهــد أفالطــون) ،إال أن حتليالتــه االقتصاديــة تبلــورت
خــال النصــف األول مــن القــرن العرشيــن ،فقــد جــاءت بعــد بــروز ظاهرتــن مهــا،

ظهــور طبقــة العــال مــن ناحيــة وتعــدد األزمــات االقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى ،ومــا

ترتــب عليــه مــن بــؤس للعــال ،وعليــه قــام تيــار فكــري قــوي ملعارضــة ونقــد النظــام
الرأســايل(.)12

بشــكل عــام ،تســعى االشــراكية إىل إلغــاء امللكيــة اخلاصــة لتحــل بــدالً عنهــا امللكية

العامــة لوســائل اإلنتــاج وتصبــح الدولــة هــي مالكــة وســائل اإلنتــاج ،وإلغــاء الطبقيــة
يف املجتمــع ،إىل جانــب مبــدأ «مــن كل حســب طاقتــ ُه ولــكل حســب عملــ ُه» .وقــد

ظهــرت ثالثــة تيــارات رئيســة لالشــراكية وهــي ،االشــراكية الديمقراطيــة ،واشــراكية
الســوق ،واالشــراكية املاركســية.

فاالشــراكية الديمقراطيــة بخــاف املاركســية ال تؤمــن باســتخدام العنــف

والقــوة وباالهنيــار املحتــم للرأســالية ،بــل تؤمــن بوصفهــا مث ـ ً
ا اعــى ال تنفصــل عــن

الديمقراطيــة وانــه ينبغــي حتقيقهــا ســلمي ًا وتدرجييـ ًا مــن خالل العمليــات باملوافقــة احلرة

للمحكومــن وبــدون ثــورة ،وان ملكيــة الدولــة الكاملــة لوســائل اإلنتــاج والتخطيــط
املركــزي أمــران أساســيني لتحقيــق األهــداف االشــراكية( ،)13انتــرت االشــراكية
الديمقراطيــة عقــب احلــرب العامليــة يف معظــم أنحــاء أوروبــا الغربيــة ،وكانــت تدعــو إىل

التخــي عــن الــراع الطبقــي واملبــادئ املاركســية األخــرى ،واىل رضورة مشــاركة كل

فئــات الشــعب يف قيــادة الســلطة السياســية واالقتصاديــة ،وتكويــن جمتمــع يعمــل فيــه
مجيــع النــاس متســاوين ،وقــد تبنــت إجــراءات اقتصاديــة واجتامعيــة عــدة مثــل ،تأميــم
بعــض أجــزاء الصناعــات الثقيلــة واملناجــم واملؤسســات املاليــة ،واعتــاد إجــراءات

واســعة النطــاق يف الرقابــة احلكوميــة عــى االقتصــاد ،إىل جانــب حتقيــق إصالحــات
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بنيويــة يف حقــل الضــان االجتامعــي(.)14
وبالرغــم مــن حتــول هــذا التيــار إىل حركــة إصالحيــة تنــادي ببنــاء جمتمــع الرفــاة

واقتصــاد الرفــاة ،وعــى الرغــم مــن تأكيدهــا عــى أمهيــة تدخــل الدولــة يف كل مفاصــل

االقتصــاد إال إهنــا مل تفلــح يف معاجلــة أوضــاع الفقــر يف اغلــب البلــدان التــي طبقــت

أفــكار االشــراكية الديمقراطيــة.

أمــا بالنســبة الشــراكية الســوق والــذي طورهــا أوســكار النجــة كان هدفهــا

األســايس حتقيــق ال مركزيــة يف اختــاذ القــرارات االقتصاديــة ،وذلــك بإتاحــة دور ًا كبــر ًا

يف ختصيــص املــوارد وتوزيعهــا ،وقــد حاولــت جمموعــة مــن الــدول مثــل (يوغوســافيا
وهنغاريــا وبولنــدا والصــن وأملانيــا الرشقيــة ورومانيــا وبلغاريــا وتشكوســلوفاكيا)

تطبيــق ألــا مركزيــة يف صنــع القــرار االقتصــادي مــن خــال منــح مؤسســات الدولــة
مزيــد ًا مــن االســتقالل ،وتســعري املنتجــات ،وقطــع اإلعانــات بغيــة ختفيــض العجــز يف

املوازنــة(.)15

مل يســتطع هــذا التيــار هــو اآلخــر مــن معاجلــة املشــاكل التــي تعــاين منهــا الــدول

التــي حاولــت تطبيــق هــذه األفــكار وظــل الفقــر والبــؤس وانعــدام املســاواة والبطالــة
والتضخــم وارتفــاع الديــون العامــة الســمة البــارزة هلــذه املجتمعــات.

وفيــا يتعلــق باالشــراكية املاركســية والتــي تؤمــن بالتفســر املــادي للتاريــخ،

وبفلســفة هيجــل فركــزت عــى حتليــل ونقــد النظــام الرأســايل والتنبــؤ بمســتقبله ،ومل

تركــز عــى توضيــح النظريــات التــي تفــر النظــام االشــراكي وبكيفيــة إدارة االقتصــاد.
وفيــا يتعلــق بموضوعــة الفقــر فقــد انتهــى ماركــس إىل النتيجــة نفســها التــي توصــل

مــن قبلــه الكالســيك األوائــل وهــو بقــاء العــال عنــد مســتوى الكفــاف ،وذلــك بســبب
اســتخدام اآلالت واملكائــن لتحــل حمــل األنســان ،ممــا يــؤدي إىل االســتغناء عــن عــدد
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كبــر مــن العــال ،ممــا يــؤدي إىل مــن زيــادة عــرض جيــش العــال االحتياطــي وينمــو تبع ُا

لــه البــؤس والفقــر والفاقــة( ،)16ومــن هنــا يبــدأ الــراع الطبقــي بــن نمــو القــوى املنتجة
ـم هنــاك طبقــة
وعالقــات امللكيــة الســائدة حتــى تصبــح معيقــة لــه بالكامــل ،ومــن ثـ ً

مــن املجتمــع ختــوض املعركــة حلســاب القــوى املنتجــة ضــد طبقــة أخــرى حلســابات
العالقــات القائمــة ،وهكــذا يســتمر التناقــض لتنتــج أوضــاع اقتصاديــة جديــدة تنســجم

مــع مرحلتهــا(.)17

إمجــاالً ،مل تفلــح املدرســة االشــراكية بمختلــف تياراهتــا الفكريــة مــن حتقيــق

األهــداف املنشــودة منهــا ،ومل تســتطع معاجلــة املشــاكل التــي كانــت تعتقــد بأهنــا الســمة

املميــزة للنظــام الرأســايل ،مثــل البطالــة والفقــر وانعــدام املســاواة وازدياد حــدة التفاوت

الطبقــي يف املجتمعــات.

ومل متتلــك النظريــة االشــراكية (الســيام املاركســية) اســراتيجية مصممــة بشــكل

مناســب لتحقيــق أهــداف مواجهــة الفقــر والتخفيــف منــه ،أو إعــادة توزيــع الدخــول

بنحــو عــادل بــن طبقــات املجتمــع ،بــل كان هدفهــا األســاس هــو توجيــه النقــد الــاذع

للنظــام الرأســايل ،وهكــذا بقــي الفقــر والفقــراء يعانــون معانــاة كبــرة يف املجتمعــات
االشــراكية وكانــت املحصلــة النهائيــة هــو اهنيــار هــذا النظــام وتفــكك الــدول وحتوهلــا
إىل اعتنــاق املذهــب الرأســايل كــا هــو احلــال يف االحتــاد الســوفييتي الســابق ودول رشق

أوروبــا.

أمــا بالنســبة للنظــام اإلســامي فيتميــز عــن ســائر املذاهــب االقتصاديــة األخــرى يف

خطوطــه العريضــة ،فهــو يتألــف مــن ثالثــة أركان رئيســة هــي(:)18

 .1امللكيــة املزدوجــة (امللكيــة ذات األشــكال املتنوعــة) :فهــو يؤمــن بامللكيــة

اخلاصــة وامللكيــة العامــة وملكيــة الدولــة وخيصــص لــكل واحــد مــن هــذه األشــكال
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حقــ ً
ا خاصــ ًا تعمــل فيــه.
 .2احلريــة االقتصاديــة يف نطــاق حمــدود :مــن خــال الســاح لألفــراد عــى الصعيــد

االقتصــادي بحريــة حمــدودة بحــدود القيــم املعنويــة واخللقيــة التــي يؤمــن هبــا اإلســام،
فهــو يســمح لألفــراد بمامرســة حرياهتــم ضمــن نطــاق القيــم واملثــل التــي هتــذب احلريــة

وتصقلهــا وجتعــل منهــا أداة خــر لإلنســانية كلهــا.

 .3العدالــة االجتامعيــة :والتــي جســدها فيــا زود بــه نظــام توزيــع الثــروة يف

املجتمــع اإلســامي مــن عنــارص وضامنــات ،تكفــل للتوزيــع قدرتــه عــى حتقيــق العدالــة

اإلســامية وانســجامه مــع القيــم التــي يرتكــز عليهــا .وقــدد حــدد اإلســام هــذا املفهــوم
وبلــور ُه يف خمطــط اجتامعــي ،وجســد ُه يف واقــع اجتامعــي حــي تنبــض مجيــع رشايينــه

وأوردتــ ُه باملفهــوم اإلســامي للعدالــة .والصــورة اإلســامية للعدالــة حتتــوي عــى

مبدأيــن مهــا ،مبــدأ التكافــل العــام ،ومبــدأ التــوازن االجتامعــي ،وهباذيــن املبدأيــن حتقــق

القيــم االجتامعيــة العادلــة.

يف ضــوء ذلــك ،وضعــت الرشيعــة اإلســامية مبــدأ تدخــل الدولــة يف النشــاط

االقتصــادي مــن اجــل محايــة مصالــح األفــراد عــى أســاس إن االقتصــاد جــزء مــن

كل املذهــب اإلســامي وليــس بمعــزل عنــه ،واألصــل الترشيعــي هلــذا التدخــل هــو
ِ
ِ
ِ
الر ُسـ َ
ـول
يف القــران الكريــم يف قولــه تعــاىل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـن َآمنُــوا َأطي ُعــوا اللََّ َو َأطي ُعــوا َّ
و ُأو ِل األَمـ ِـر ِمنْ ُكــم َفـإِ ْن َتنَا َزع ُتــم ِف َ ٍ
ِ
ـون بِــاللَِّ
ـم ت ُْؤ ِمنُـ َ
َ ْ
الر ُســول إِ ْن كُن ُتـ ْ
شء َفـ ُـر ُّدو ُه إِ َل اللَِّ َو َّ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
وا ْليــو ِم ِ
اآلخـ ِـر َذلِـ َ
ـن ت َْأ ِوي ـاً.)19(
ـر َو َأ ْح َسـ ُ
َ َ ْ
ـك َخـ ْ ٌ
لقــد تعــرض اإلســام ملشــكلة الفقــر قبــل أن تصبــح املشــكلة األبــرز التــي تعــاين

منهــا املجتمعــات املتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء ،فالفقــر مــن وجهــة نظــر إســامية
يمثــل خطــر عــى اإلنســان وخطــر عــى األخــاق وخطــر عــى املجتمــع ،وقــد حــارب
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اإلســام الفقــر وبــكل قــوة مــن اجــل أن حييــا اإلنســان حيــاة كريمــة.
فاإلســام يدعــو إىل حتقيــق حيــاة معيشــية رغــدة لإلنســان وحيــارب الفقــر ويطــارد ُه

بشــتى الوســائل ،ووضــع اإلســام احللــول الناجعــة ملواجهــة الفقــر ،فقــد حث اإلســام

عــى تدخــل الدولــة مــن أجــل توفــر فــرص العمــل ،كــا اســتخدم النقــود بالشــكل
الصحيــح وحــرم اســتخدامها كوســيلة للكســب احلــرام ،كــا فــرض تدخــل الدولــة مــن
اجــل توفــر العيــش الكريــم لألفــراد ،كــا عالــج موضــوع التوزيــع غــر العــادل للدخــل

والثــروة مــن اجــل القضــاء عــى التفــاوت الطبقــي يف املجتمــع.

فاالقتصــاد اإلســامي يؤمــن بــأن مصــادر الثــروة الطبيعيــة كلهــا هلل ســبحانه وتعــاىل

وإن اكتســاب حــق خــاص يف االنتفــاع ال يقــوم إال عــى أســاس اجلهــد والعمــل ،إذ
ِ
ِ
ِ
السـ َـا ِء
السـ َـا َوات َواألَ ْر َض َو َأنـز ََل مـ ْ
ـن َّ
يقــول يف حمكــم كتابــه الكريــم :اهلل ا َّلــذي َخ َلـ َـق َّ
ات ِر ْز ًقــا َل ُكــم وســخَّ ر َل ُكــم ا ْل ُف ْلـ َ ِ
مــاء َف َأ ْخــرج بِـ ِـه ِمــن ال َّثمــر ِ
ي ِف ا ْل َب ْحـ ِـر بِ َأ ْمـ ِـر ِه
ـك لت َْجـ ِـر َ
َ َ
ْ
ْ َ َ َ
ْ َ َ
َ ً
الشـ ْـم َس َوا ْل َق َمـ َـر َدائِ َبـ ْ ِ
ـم َّ
ـم ال َّل ْيـ َـل
ـار (َ 32
ـن َو َســخَّ َر َل ُكـ ْ
)و َســخَّ َر َل ُكـ ْ
ـم األَهنَـ َ
َو َســخَّ َر َل ُكـ ْ
ِ
والنَّهــار () 33وآتَا ُكـ ِ
وهــا إِ َّن ا ِ
ـان
نسـ َ
ـم مـ ْ
َ
ـن ك ُِّل َمــا َسـ َـأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن َت ُعــدُّ وا ن ْع َمـ َة اللَِّ الَ ُ ْت ُص َ
ْ
إل َ
َ َ َ
ـار .)20(ويؤمــن بــأن أي إنتــاج بــري للثــروة الطبيعيــة ال يعطــي حق ـ ًا يف
َل َظ ُلــو ٌم َك َّفـ ٌ
الثــروة املنتجــة إال للعامــل املنتــج نفسـ ُه وليســت الطبيعــة أو وســائل اإلنتــاج إال أدوات

خلدمــة اإلنســان(.)21

لقــد جمــد اإلســام العمــل وحــث عليــه وفــرض عــى ويل األمــر أو الدولــة التدخــل

يف جمــاالت عــدة يف ميــدان العمــل لعــل مــن ابرزهــا(:)22

 .1تســهيل أســباب احليــاة الطبيعيــة للعاملــن ،حتــى إن اإلســام يعمــل عــى تزويــد

العاملــن الذيــن ال يســتطيعون مئونــة الــزواج ويســكنهم يف مســاكن تليــق هبم.

 .2كــا إن مســؤولية الدولــة تنــرف إىل القيــام باألعــال الرضوريــة ،فإهنــا تنرصف
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كذلــك ملكافحــة األعــال الســيئة ،وعليــه فــإن الدولــة متنــع العمــل باألعــال املحرمــة
طبقـ ًا للرشيعــة اإلســامية.

 .3املراقبــة الشــاملة جلميــع األعــال مــن خــال الرشطــة املدنيــة املســؤولة عــن

األســواق.

 .4إن للدولــة احلــق يف اإلرشاف والرقابــة واالســتمرار ،مثــ ً
ا أن جتــر النــاس

للقيــام ببعــض األعــال الرضوريــة التــي ال تتــم مصلحــة النــاس إال هبــا.

 .5كــا يمكــن أن تتدخــل الدولــة لتحديــد قيمــة األجــر العــادل للعامــل يمنــع

الظلــم الــذي تتعــرض لــه فئــة معينــة بســبب ضعــف موقفهــا مــن اجــل إقامــة العــدل
والتــوازن االجتامعــي بــن أفــراد املجتمــع.

كــا تتجــه الدولــة يف ظــل الصــورة الكاملــة لالقتصــاد اإلســامي إىل إعــادة النقــد

إىل دوره الطبيعــي كأداة للتبــادل ال كأداة لتنميــة املــال بالربــا واالدخــار ووضــع رضيبــة

عــى االدخــار والتجميــد ،وحــذف مــا يمكــن حذفــه مــن العمليــات الرأســالية التــي
تتخلــل بــن إنتــاج الســلعة ووصوهلــا إىل املســتهلك ومقاومــة االحتــكار ،أي كل عمليــة
تســتهدف إجيــاد حالــة نــدرة مصطنعــة للســلعة بقصــد رفــع ثمنهــا ،وكذلــك يســعى
النظــام اإلســامي إىل حتويــل دور النظــام املــريف مــن كونــه وســيلة للتنميــة الرأســالية
إىل كونــه وســيلة إلثــراء األمــة ككل ،وجتميــع أمواهلــا املتفرقــة يف مصــب واحــد إلســهام
اكــر عــدد مــن املواطنــن يف عمليــة االدخــار واالســتثامر(.)23

ويســعى النظــام اإلســامي مــن خــال تدخــل الدولــة إىل توفــر مســتوى مالئــم

مــن املعيشــة لــكل فــرد وليــس فقــط لتوفــر حاجــات األنســان مــن مــأكل وملبــس
ومســكن التــي متثــل احلاجــات األساســية أو حــد الكفــاف (كــا يف النظــام الرأســايل)

بــل يتعداهــا إىل مــا تســتقيم بــه حياتــه ويصلــح لــه أمــر ُه ،وجيعلــه يعيــش يف مســتوى
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املعيشــة الســائد والــذي ُيســمى «حــد الكفايــة» والــذي يســتطيع الفــرد العيــش باملســتوى

الالئــق والكريــم بحــدود إمكانــات الدولــة وظروفهــا املاديــة والتــي ال تصــل إىل حــد

اإلرساف والــرف.

مــن جانــب آخــر ،فقــد شــدد اإلســام عــى موضــوع التوزيــع العــادل للدخــل

والثــروة بــن أفــراد املجتمــع ،بوصفهــا أداة رضوريــة لضــان حتقيــق العدالــة االجتامعيــة،
ِِ ِ
ـل ا ْل ُقــرى َفلِ َّلـ ِـه َولِلرسـ ِ
ـول َولِـ ِـذي
ـاء اهلل َعـ َـى َر ُســوله مـ ْ
َّ ُ
ـن َأ ْهـ ِ َ
إذ قــال اهلل تعــاىل َ
مــا َأ َفـ َ
ِ ِ ِ
ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْبـ ِ
السـبِ ِ
ـم َو َمــا
ـي الَ َي ُكـ َ
ـون ُدو َلـ ًة َبـ ْ َ
ـن األَ ْغن َيــاء منْ ُكـ ْ
يل َكـ ْ
ـن َّ
ـم َع ْنـ ُه َفا ْنت َُهــوا َوا َّت ُقــوا اللََّ إِ َّن اللََّ َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
الر ُسـ ُ
ـاب.)24(
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْ
ـم َّ
آتَا ُكـ ْ
وقــد وضــع برامــج فعالــة مــن اجــل تقليــص حــاالت عــدم املســاواة بــن األفــراد

باملجتمــع مثــل الــزكاة وغريهــا .وقــد وردت كلمــة زكاة يف القــرآن الكريــم اكثــر مــن

ـر
 32مــرة ملــا هلــا مــن أمهيــة يف االقتصــاد اإلســامي ،ويقــول جــل يف عــاه َ ل ْيـ َ
ـس ا ْلـ ِ َّ
ب و َلكِــن ا ْلـ ِـر مــن آمــن بِــاللَِّ وا ْليــو ِم ِ
ـم ِق َبـ َـل ا َْلـ ْ ِ
اآلخـ ِـر
َ َ ْ
َّ َّ َ ْ َ َ
ـر ِق َوا َْل ْغـ ِـر ِ َ
َأ ْن ت َُو ُّلــوا ُو ُج َ
وه ُكـ ْ
ِ
ِ
َوا َْلالَئِ َكـ ِـة َوا ْلكِ َتـ ِ
ـن َوآ َتــى ا َْلـ َ
ني
ـال َعـ َـى ُح ِّبــه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاك َ
ـاب َوالنَّبِ ِّيـ َ
ِ ِ
ِِ
الر َقـ ِ
السـبِ ِ
الصـ َ
ـم إِ َذا
ا َة َوآ َتــى الـ َّزكَا َة َوا ُْلو ُفـ َ
الســائل َ
ـاب َو َأ َقــا َم َّ
َوا ْبـ َ
ـون بِ َع ْهدهـ ْ
ني َو ِف ِّ
يل َو َّ
ـن َّ
س ُأو َلئِـ َ ِ
ـاء والـ َّ ِ ِ
ِ
ـن َصدَ ُقــوا َو ُأ ْو َلئِـ َ
ـك
ـراء َوحـ َ
ـك ا َّلذيـ َ
ـن ا ْل َبـ ْـأ ِ ْ
ـن ِف ا ْل َب ْأ َسـ َ
الصابِ ِريـ َ
اهــدُ وا َو َّ
َع َ
َّ
ـون.)25(
ـم ا ُْل َّت ُقـ َ
ُهـ ْ
تأسيسـ ًا عــى مــا تقــدم ،يتضــح إن دور الدولــة يف االقتصــاد اإلســامي ليــس ذات

طابــع رأســايل يتمثــل بفكــرة عــدم تدخــل الدولــة يف النشــاط االقتصــادي ،كــا انــه

ليــس شــموليا وقرسيـ ًا يقمــع احلريــة ويقتــل روح املبــادرة واملغامــرة لــدى الفــرد ،وهــو
أيضـ ًا ليــس لــه طابــع دولــة الرفاهيــة العلامنيــة التــي تكثــف الطلبــات عــى املــوارد بســبب
عزوفهــا عــن األحــكام القيميــة ،وتــؤدي إىل حــاالت اختــال يف االقتصــاد الــكيل،
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بــل إن دور الدولــة هــو دور إجيــايب وهــو عبــارة عــن التــزام أخالقــي باملســاعدة عــى
حتقيــق رفاهيــة اجلميــع مــن خــال ضــان التــوازن بــن املصلحتــن اخلاصــة واالجتامعيــة
وحفــظ القطــار االقتصــادي عــى الســكة املتفــق عليهــا ومنــع حتويلــ ُه مــن جانــب

املصالــح املتأصلــة القويــة ،عــى أن يكــون حمكومــ ًا وحمصــور ًا ضمــن القيــود الــذي

وضعتهــا الرشيعــة اإلســامية(.)26
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املبحث الثاني
واقع الفقر يف العراق
عنــد تصفــح اوراق التاريــخ احلديــث يف العــراق نجــد ان فيــه الكثــر مــن املتغــرات

السياســية و االقتصاديــة قــد القــت بظالهلــا عــى واقعــه ومســتقبله ،وأثرت بشــكل مبارش

عــى احليــاة ونوعهــا ،فقــد اضحــت احلــروب التــي خاضهــا العــراق احــد اســباب الفقــر
(حــرب الشــال ،احلــرب العراقيــة -االيرانيــة ،حــرب اخلليــج االوىل  ،1991العقوبــات
االقتصاديــة  ،2003-1991حــرب اخلليــج الثانيــة  ،)2003فضـ ً
ا عــن طبيعــة النظــام

الســيايس احلاكــم يف العــراق منــذ تاســيس الدولــة العراقيــة واســاليب تعاملــه مــع
املجتمــع وســوء التــرف بالثــروة التــي يمتــاز هبــا العــراق و عوامــل كثــرة تداخلــت
فيــا بينهــا كنتــاج هلذيــن الســببني الرئيســيني ،افضــت اىل ان يكــون العــراق وشــعبه يــرزخ

حتــت طائلــة الفــر و العــوز يف حــن كان جيــب ان يكــون يف مقدمــة البلــدان يف التقــدم
االقتصــادي و العلمــي و االجتامعــي يف املنطقــة ،ومل يتحســن احلــال كثــرا بعــد العــام

 2003رغــم اجلهــود التــي بذلتهــا احلكومــات املتعاقبــة نيجــة الرتكــة الثقيلــة التــي ورثهــا

العــراق مــن احلقــب الســابقة فضــا عــن الدمــار الــذي حلــق الكنشــات العراقيــة نيجــة
احلــرب االخــرة ،اضافــة اىل افــة االرهــاب التــي باتــت عامــا مهـ ًا يف تــردي االوضــاع

يف العــراق.

او ًال :نظرة تارخيية على الفقر يف العراق.
لقــد ادت حــرب الثــان ســنوات العراقية-االيرانيــة اىل تدهــور اوضــاع الســكان

وبخاصــة مناطــق التــاس مــع احلــدود االيرانيــة يف وســط و جنــوب العــراق ،اذ نــزح

ســكان املحافظــات اجلنوبيــة مــن البــرة وميســان اىل املــدن االبعــد عــن وقائــع احلــرب،
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ممــا ادى اىل تدهــور اوضــاع هــذه العوائــل وافقارهــا ،كــا ان ســنوات احلــرب و اوضاعها
قــد زعزعــت االســس التــي بنيتــى عليهــا الدولــة وأدت اىل بــروز ظواهــر جديــدة كنتــاج
افرزتــه هــذه احلــرب ،فقــد متــت عســكرة املجتمــع بصــورة مكثفــة ،وألغيــت احلريــات

بصــورة كاملــة ،وأصبــح الفقــر و احلاجــة الســمتني االساســيتني للعوائــل واالفــراد

العراقيــن( ،)27فبعــد ان ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل نتيجــة ارتفــاع
اســعار النفــط يف عقــد الســبعينيات ،اذ تضاعــف نصيــب الفــرد ( )10مــرات خــال

الفــرة ( )1980-1970وبلــغ ( 3864دوالر) ثــم انخفــض اىل ( 3176دوالر) عــام
 ،1988االن ان هــذه احلصــة قــد بــدأت بالتــآكل نتيجــة التضخــم الــذي ارتفــع مــن

 %5بدايــة عقــد الســبعينات وصــل اىل  %68هنايــة العقــد ،وبســبب الزيــادة يف االنفــاق
احلكومــي إلدامــة آلــة احلــرب اخــذ معــدل التضخــم بالتزايــد املســتمر اىل ان وصــل

 %369عــام  ،1988وبذلــك فــان اجلــزء االعظــم مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي
االمجــايل قــد ضاعــت او تبــددت(.)28

لقــد تراجــع الناتــج املحــي االمجــايل مــن  15،9مليــار دينــار عــام  1988اىل 3،5

مليــار دينــار عــام ( 1944باســعار  )1980وبذلــك بلغــت نســبة التدهــور نحــو %77،9

مــا قبــل حــرب اخلليــج الثانيــة مقارنــة بــا بعدهــا ( )1994-1988وترتــب عــى ذلــك

تقلبــات واســعة يف متوســط حصــة الفــرد مــن امجــايل الناتــج املحــي ،فقــد بلــغ نحــو 564
دوالر يف مطلــع عقــد الســبعينات ،وأقصــاه نحــو  1586دوالر يف مطلــع عقــد الثامنينات

ثــم اخــذ بالرتاجــع اىل نحــو  161دوالر يف منتصــف عقــد التســعينات ،بعبــارة اخــرى

تناقــص متوســط حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل والتــي يصعــب التخــي عنهــا
بالنســبة اىل كافــة فئــات الدخــل(.)29

يف العــام  1990فرضــت العقوبــات االقتصاديــة ثــم احلــرب عــى العــراق بعــد
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اجتياحــه للكويــت ،فرتاجــع يف اثرمهــا مســتوى املعيشــة ،اذ انخفــض مســتوى نصيــب

الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل اىل  180دوالر عــام  ،1994ثــم بــدأ يشــهد ارتفاعـ ًا
متدرجــ ًا حيــث وصــل اىل  770دوالر عــام ،2002بســبب تطبيــق برنامــج االمــم

املتحــدة (الغــذاء مقابــل النفــط) بعــد عــام ،1995لقــد عكســت ســنوات العقوبــات
االقتصاديــة تــدين حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل وقــد القــت هــذه العقوبــات
ثقلهــا االكــر عــى االفــراد و االرس مــن فئــات الدخــل الضعيفــة و املتوســطة ،وطبقــا

لتقديــرات منظمــة الغــذاء و الزراعــة لعــام  ،1995فــان ثلثــي العراقيــن تعرضــت
مســتويات معيشــتهم النتكاســة خطــرة ،انخفــض الدخــل االرسي اىل ثلــث مــا كان

عليــه عــام  ،1988وإزاء هــذا املســتوى املتذبــذب مــن القــدرة الدخليــة وظلــت أنــاط

االســتهالك االرسي متيــل لصالــح اشــباع احلاجــات االساســية ومنهــا بشــكل خــاص
جمموعــة املــواد الغذائيــة ،ومــن الطبيعــي ان تنخفــض نتيجــة لذلــك نســب االشــباع مــن
اوجــه االنفــاق االخــرى الرضوريــة منهــا و الكامليــة ،فاهتمــت االرس يتامــن غذائهــا

حتــى صــارت تنفــق  %62مــن امجــايل انفاقهــا خــال تلــك الفقــرة عــى الغــذاء لتضحــي

بالكثــر مــن الســلع و اخلدمــات حتقيق ـ ًا للحــد املطلــوب مــن االمــن الغذائــي(.)30

وقــد عــر تــون ميــات ( )Tun Myatمنســق االمــم املتحــدة يف العــراق عــن احلالــة

التــي عاشــها الشــعب العراقــي يف فــرة احلصــار « ان الشــعب اصبــح فقــرا يف بعــض
احلــاالت اىل حــد ان النــاس ال قبــل هلــم بتنــاول الطعــام الــذي يعطــى هلــم الن حصــة

الطعــام بالنســبة اىل كثرييــن منهــم متثــل اجلــزء االكــر مــن دخلهــم ،فيتعــن عليهــم
ان يبيعــوا الطعــام لكــي يشــروا ثيابــا او احذيــة او زيــا ممــا حيتاجــون» ،وطبقــا لتقريــر
االمــن العــام لــام املتحــدة عــن الوضــع االنســاين يف العــراق «ان الرشائــح االشــد

فقــرا يف املجتمــع جمــرة غالبــا عــى مقايضــة مــا حتصــل عليــه مــن ســلة الطعــام لكــي
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تســتطيع ان تشــري رضورات اخــرى ...فالقــوة الرشائيــة قــد انحــدرت باطــراد ،وبينــا
املــواد الغذائيــة متاحــة بســهولة لألســواق ،فإهنــا غــر ممكنــة الــراء للمواطــن العراقــي

املتوســط ...وحتــى عــى الرغــم مــن ان لــدى العــراق وفــرة يف اخلــراوات و الفواكــه و
املنتجــات احليوانيــة ،فــان غالبيــة العراقيــن ال يســتطيعون رشائهــا»(.)31

ثانيًا :حال الفقر يف العراق بعد .2003
بــدأ العــراق بعــد العــام  2003باإلصــاح االقتصــادي لإلختــاالت املوروثــة

نتيجــة املامرســات غــر الصحيحــة للحكومــة الســابقة ،ويف ظــل ذلــك تــم البــدء

بالتحــول نحــو اقتصــاد الســوق ووضعــت ألجــل ذلــك برامــج إصالحيــة تضمنــت
حتريــر التجــارة وإصــاح النظــام الرضيبــي وترشيــع قانــون للبنــك املركــزي َض ِمــ َن
إســتقالله ،فضــ ً
ا عــن االصالحــات يف السياســتني املاليــة والنقديــة.

إال ان االصــاح مل ِ
جيــر بسالســة فقــد واجــه مشــاكل مجــة يف مقدمتهــا ُأحاديــة

االقتصــاد العراقــي املعتمــد عــى املــورد النفطــي وبــروز ظاهــرة الفســاد املــايل واإلداري،
فض ـ ً
ا عــن تــردي الوضــع االمنــي بشــكل أدى إىل تعثــر جهــود االصــاح.

فقــد اقــرت الدولــة االبتعــاد عــن التدخــل يف احليــاة االقتصاديــة وتعــزز هــذا

التوجــه بموجــب االلتزامــات االقتصاديــة واملاليــة املرتتبــة عــى العــراق يف اطــار اتفاقيــة
االســتعداد لألخــذ بربنامــج االصــاح االقتصــادي و الرتتيبــات املســاندة كجــزء مــن
متطلبــات اتفاقيــة نــادي باريــس ( )2004خلفــض ديــون العــراق التــي تقــدر بحــوايل

 36.8مليــار دوالر بنســبة  %80عــى ثــاث مراحــل ،مــن ضمــن هــذه االصالحــات

(خصخصــة رشكات القطــاع العام،تقليــص دور الدولــة يف النشــاط االقتصادي،ازالــة
التشــوهات يف نظــام االســعار مــن خــال ازالــة القيــود التــي حتــدد االســعار) ،وقــد
احدثــت بعــض هــذه االجــراءات اثــار ًا ســلبية عــى الفقــراء ،فقــد ادت سياســة ختفيــض
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الدعــم احلكومــي عــى املشــتقات النفطيــة اىل ارتفــاع مســتوى االنفــاق االرسي الشــهري

عــى جمموعــة الســكن و امليــاه و الوقــود مــن  %13عــام  1993اىل  %29عــام ،2007
واىل مضاعفــة االنفــاق االرسي الشــهري عــى النقــل اذ ارتفــع مــن  %5اىل اكثــر مــن

 %10لالعــوام  1993و 2007عــى التــوايل(.)32

ولغــرض الوقــوف عــى حالــة الفقــر يف العــراق خــال مــدة البحــث قســم عــى

ثــاث مــدد وكــا يــي:

 .1الدولة اجلديدة ..اوضاع مضطربة .2007-2004
للوقــوف عــى حــال الفقــر يف العــراق يف هــذه الفــرة ســيتم حتليــل الفقــر حســب

التحليــل املــكاين ،عموم ـ ًا يرتبــط مســتوى املعيشــة يف العــراق إىل حــد كبــر مــع درجــة
التحــر ،فبوجــه عــام تعــاين املناطــق الريفيــة مــن أعــى درجــات احلرمــان ،ويتجــه

احلرمــان لإلنخفــاض كلــا كــر حجــم التجمــع الســكاين ليصــل أدنــى مســتوياته يف

املــدن الكبــرة ممــا شــكل دافعــا مهــا للهجــرة الداخليــة يف العــراق باجتــاه املــدن الكبــرة
وخاصــة خــال عقــدي اخلمســينات والســتينات مــن القــرن املــايض ،وقــد ســامهت

عوامــل عديــدة يف خلــق هــذا التبايــن مــا بــن الريــف واحلــر منهــا حتيــز الدولــة يف

توفــر اخلدمــات لصالــح املــدن الكبــرة عــى حســاب املــدن الصغــرة والريــف ،وقلــة
فــرص العمــل يف املناطــق الريفيــة ،وإنخفــاض األســعار النســبية للمنتجــات الزراعيــة،
إال أن زيــادة اإلهتــام بالريــف منــذ بــدء الســبعينات وإرتفــاع األســعار احلقيقيــة
للمنتجــات الزراعيــة ،وخاصــة بعــد فــرض احلصــار اإلقتصــادي بدايــة التســعينات مــن

القــرن املــايض ،ســاهم يف ختفيــض الفجــوة بــن احلــر والريــف فإنخفضــت معــدالت

اهلجــرة الداخليــة مــن الريــف إىل احلــر وتغــر نمــط اهلجــرة مــن هجــرة داخليــة ضمــن

العــراق إىل هجــرة خارجيــة ،وخاصــة مــن املــدن الكبــرة ،إىل خــارج العــراق ،33كــا
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يرتبــط الفقــر يف العــراق بحجــم االرسة وتكوينهــا (عادتــ ًا مــا يرتبــط الفقــر بــاألرس
االكــر حجـ ًا) مــن جهــة ،والتعليــم و قطــاع العمــل لــرب االرسة املســئول عــن اعالتهــا

مــن جهــة اخــرى ،ويف الوقــت الــذي ترتبــط فيــه وظائــف القطــاع العــام باحتــال ان

تكــون اقــل فقــر ًا ،فــان االرس التــي تعتمــد عــى الزراعــة والبنــاء مــن املرجــح أن تكــون
ضعيفــة الدخــل مقارنــة بــاألرس االخــرى(.)34

ويف الريــف تأثــر مســتوى املعيشــة بعوامــل عــدة بعــد عــام  ،2003فمــن ناحيــة

تســبب اطــاق اســترياد املــواد الغذائيــة و انخفــاض منســوب امليــاه يف هنــري دجلــة
و الفــرات يف ختفيــض دخــل االرسة الزراعيــة ممــا اثــر ســلبا يف مســتويات املعيشــة يف

الريــف ،ومــن ناحيــة اخــرى ســاهم التوســع يف حجــم قــوات الرشطــة و بقيــة القــوات
املســلحة يف خلــق فــرص عاملــة ذات اجــور جيــدة نســبي ًا(.)35

جدول ( )1مقارنة بني احلرض و الريف يف توزيع االرس حسب مستوى احلرمان من
احلاجات االساسية %

امليدان

التعليم
الصحة
البنى التحتية
املسكن
وضع االرسة
االقتصادي

دليل مستوى
املعيشة

احلرمان احلرمان
حرمان منخفض
حرمان متوسط
حرمان عال
يف
يف
2007
2004
2007
2004
2007
2004
الريف الريف
حرض ريف حرض ريف حرض ريف حرض ريف حرض ريف حرض ريف
اىل
اىل
احلرض احلرض
2007 2004
22.5

63.4

20.6

48.3

35.1

24.4

32.0

32.9

42.4

12.2

47.4

18.8

15.3

39.2

21.5

41.4

22.6

29.6

36.6

35.5

62.1

31.2

41.8

23.2

2.8

49.5

89.3

38.4

93.2

30.4

8.9

38.5

6.2

20.5

1.8

23.1

0.7

2.6

2.3

14.4

39.6

22.3

46.7

25.9

31.1

39.4

29.6

59.6

29.3

38.4

23.7

1.8

53.7

59.8

27.4

45.4

27.4

27.4

32.6

30.6

18.9

12.9

40.0

24.0

2.7

2.4

1.1

21.2

64.9

17.4

57.5

49.1

31.1

54.9

37.9

29.7

4.9

27.7

4.2

3.1

املصدر :من اعداد الباحثني بالعتامد عىل-:

1.9
2.1
1.7
3.3
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خارطــة احلرمــان ومســتوويات املعيشــة يف العــراق ،2006وزارة التخطيــط و

التعــاون االنامئي،اجلهــاز املركــزي لالحصــاء وتكنلوجيــا املعلومات،برنامــج االمــم
املتحــدة االنامئي،2006،ص،20جــدول (.)14-1

خارطــة احلرمــان ومســتويات املعيشــة يف العــراق،2011وزارة التخطيــط والتعاون

االنامئــي ،اجلهــاز املركــزي لالحصــاء وتكنلوجيــا املعلومات،برنامــج االمــم املتحــدة

االنامئــي،2011 ،ص ،74اجلــدول (.)6-2

يبــن اجلــدول ( )1مقارنــة بــن الريــف و احلــر يف مســتويات املعيشــة ،ويشــر اىل

ان هنــاك تبايــن كبــر يف مســتويات احلرمــان ،ويتضــح هــذا التبايــن يف دليــل مســتوى
املعيشــة ،اذ تبلــغ نســبة احلرمــان يف الريــف ثالثــة امثــال النســبة املقابلــة يف احلــر

لالعــوام  2004و  ،2007امــا عــى مســتوى املياديــن املنفــردة فيظهــر هــذا التبايــن
يف مياديــن التعليــم و الصحــة و املســكن ،اذ ان نســبة االرس املحرومــة فيهــا ضمــن
املناطــق الريفيــة تبلــغ مــا يقــارب ثالثــة امثــال النســب املقابلــة يف املناطــق احلرضيــة يف

عــام  ،2004بينــا ســجلت هــذه املياديــن انخفاض ـ ًا يف العــام  2007رغــم اهنــا بقيــت
مرتفعــة عمومـ ًا ،اذ اصبحــت نســب االرس املحرومــة تزيــد عــن ضعــف النســبة املقابلــة
يف املناطــق احلرضيــة.

يف حــن كان مســتوى احلرمــان يف ميــدان البنــى التحتيــة اكثــر مــن الضعــف يف

املناطــق الريفيــة يف عــام  ،2004بينــا ارتفــع يف عــام  2007اذ بلــغ  %93يف الريــف

مقارنــة بـــ  %38يف احلــر.

وبشــكل عــام ان هــذه املــؤرشات تشــر اىل ان ليــس الفقــر ليــس اكثــر انتشــارا يف

الريــف ممــا هــو عليــه يف احلــر فحســب ،بــل هــو اكثــر عمق ـ ًا،اذ بلــغ متوســط قيمــة
دليــل مســتوى املعيشــة لــارس املحرومــة يف الريــف  0.82مقارنــة بـــ  0.89يف احلــر
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لعــام  ،2004وبلــغ متوســط قيمــة الدليــل ذاتــه يف العــام  2007لــارس املحرومــة
 0.85يف الريــف مقارنــة بـــ  0.92يف احلــر(.)36

 .2اوضاع مستقرة نسبي ًا :حتسن يف مستويات املعيشة .2012-2007
بــن عامــي  2007و  2012نــا الناتــج املحــي االمجــايل يف العــراق بمعــدل تراكمــي

يزيــد عــى  ،%64وبلــغ معــدل نمــو نصيــب الفــر مــن الناتــج املحــي االمجــايل ،%7،6
ورافــق ذلــك معــدل نمــو ســكاين بلــغ نســبة  %2.5اىل  3،0ســنوي ًا ،وادى النمــو

االقتصــادي املتســارع اىل حتســن مماثــل يف مســتوى املعيشــة ،اذ ارتفــع االســتهالك
اخلــاص بنســبة  %9.4ســنويا للمــدة املذكــورة( ،)37وتبعــ ًا لذلــك

البيان

حرض
ريف
الكيل

جدول ( )2مقارنة يف الفقر العام بني الريف و احلرض
املقياس الرتبيعي لفجوة
فجوة الفقر
معدل حجم الفقر
الفقر
 2012 2007التغري  2012 2007التغري  2012 2007التغري
0
0.8
0.8 -0.2 2.7 3.0 -2.5 14.8 17.4
0.6- 2.6
3.1 -1.7 7.4
9.1 -8.3 30.6 38.9
-0.1 1.3
1.5 -0.5 4.2
4.7 -3.7 19.8 23.6

Source: Poverty Estimates And Trends In Iraq: 2007-2012،p21.

انخفضــت معــدالت الفقــر انخفاضـ ًا طفيفـ ًا مــن  %23،6اىل  %19،8يف ،2012كــا يف
اجلــدول ( ،)2يف حــن مل حيــدث تغيــر يذكــر يف فجــوة الفقــر وحدتــه ،وبعبــارة اخــرى

فــان اولئــك الذيــن كانــوا دون خــط الفقــر يف عــام  2007قــد اقرتبــوا يف املتوســط مــن

خــط الفقــر يف عــام .2012

لقــد كان االنخفــاض النســبي يف معــدل الفقــر بــن االعــوام  2007و  2012نتيجــة

الزيــادة يف االيــراد النفطــي بــدالً مــن زيــادة العاملــة يف القطــاع اخلــاص الــذي يعمــل فيــه
اغلــب الفقــراء ،اذ ان قطــاع النفــط الــذي يمثــل اكثــر مــن نصــف الناتــج املحــي االمجــايل
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للعــراق ومجيــع صادراتــه تقريبـ ًا ال
يمثــل ســوى ( )%1مــن العاملــة يف البلــد ،يف حــن ان القطاعــات االخــرى مل توفــر

فــرص عمــل كافيــة الســتيعاب قــوى العمــل املتناميــة ،باســتثناء القطــاع العــام املتضخــم

نتيجــة التوســع يف الوظائــف مدعـ ًا باإليــراد النفطــي.

مل يكــن التخفيــف مــن الفقــر متســاوي ًا مــن حيــث املناطــق اجلغرافيــة ،فقــد تباينــت

معــدالت الفقــر بــن الريــف و احلــر يف العامــن  2007و  ،2012اذ انخفضــت

معــدالت الفقــر يف املناطــق الريفيــة مــن نســبة مقدارهــا  %38،9عــام  2007اىل %30،6

عــام  ،2012أي بمقــدار  %8،3مقارنــة باالنخفــاض يف املناطــق احلرضيــة اذ بلغــت
نســبة التغــر .%2،5

لقــد كان هنــاك حتســن قليــل يف حجــم الفقــر يف حمافظــات بغــداد و كردســتان يف

حــن انخفضــت معــدالت الفقــر بشــكل ملحــوظ يف املحافظــات الـــ  14املتبقيــة وتعيش

يف هــذه املحافظــات افقــر  %40مــن الســكان أي مــا يعــادل  %70مــن نســبة الســكان
وبغــداد متثــل  %20االخــرى ،يف عــام  2007عــاش نصــف الفقــراء يف مخــس حمافظــات

(البــرة ،بغــداد ،نينــوى ،بابــل ،ذي قــار) ،وبحلــول عــام  2012ضلــت نســبة الفقــراء
يف بغــداد بــا تغيــر عنــد  ،%19بينــا تضاعفــت النســبة تقريبــ ًا يف نينــوى لتصــل اىل
 ،%15،7يف حــن تركــز الفقــر يف ثــاث حمافظــات جنوبيــة هــي (ذي قــار ،ميســان،
القادســية) اذ متثــل مــا يقــارب ربــع الفقــراء يف البلــد(.)38

 .3االزمــة املزدوجــة (الصدمــة الثنائيــة) :انخفــاض اســعار النفــط وداعــش

االرهــايب.

لقــد ادى الــراع الــذي اقــرن بالقيــود االقتصادية يف الســنوات االخــرة اىل عكس

املكاســب التــي حتققــت يف احلــد مــن الفقــر بــن عامــي  2007و ،2012فقــد انخفــض
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معــدل الفقــر يف العــراق اىل ( )%19.8يف عــام  2012بعــد ان كان ( )%23.6يف عــام
 ،2007اجلــدول ( ،)2اال ان هــذا االنخفــاض يف معــدالت الفقــر قــد تم عكســه بحلول

عــام  ،2014اذ يقــدر معــدل الفقــر يف عــدد الســكان يف ذات العــام نحــو (،)%22.5
اجلــدول ( )3وهــو مــا يقــارب املســتوى املســجل يف العــام  2007ويشــر ذلــك اىل ان
الفقــر يتناســب طرديـ ًا مــع فقــدان االمــن والنــزاع و العنــف ،وكذلــك انخفــاض اســعار

النفــط او النقصــان يف االيــراد النفطــي نتيجــة االعتــاد املطلــق عــى وارداتــه.

لقــد تبــن االثــر الســلبي لالزمــة املزدوجــة يف العــراق عــى مجيــع مناطــق العــراق،

إال ان شــدهتا تباينــت بــن منطقــة و أخــرى ،فقــد كان التأثــر اشــد حــدة يف املناطــق
املتــررة مــن ارهــاب داعــش وكردســتان مــن املناطــق االخــرى ،اذ يقــدر ان مســتويات

الفقــر قــد تضاعفــت اربــع مــرات يف تلــك املناطــق عــا كانــت عليــه قبــل االزمــة ،يف حني
زاد باملركــز بمقــدار ،%6وكانــت الزيــادة يف الفقــر يف بقيــة الشــال و اجلنــوب مقــارب ملــا

يف املركــز ،وكان التدهــور يف مســتويات الرفــاه للفقــراء يف مجيــع املناطــق وفق ـ ًا لفجــوة
الفقــر وحدتــه كبري ًا،التــي يبينهــا اجلــدول ( ،)3اذ يتضــح ان فجــوة الفقــر قــد ازدادت

بعــد االزمــة اىل  %14،2عــام  2014بعــد ان كانــت  %5،3عــام  ،2012وكذلــك احلــال
بالنســبة لشــدة الفقــر فقــد ارتفعــت مورشاتــه بعــد االزمــة ليبلــغ  %7.3بعــد ان كان
 %2.2لــذات االعــوام عــى التــوايل.

كــا ان هــذه االزمــة ادت اىل القضــاء عــى التحســن الــذي حصــل يف مســتويات

الفقــر بــن عامــي  2007و  ،2012ممــا ادى اىل رفــع حجــم الفقــر اىل  %22.5عــام

 ،2014ودفــع ثالثــة ماليــن شــخص اخريــن اىل الفقــر(.)39

يلحــظ مــن اجلــدول ( )3ان اثــار فجــوة الفقــر وشــدته كانــت يف اجلنــوب اكثــر منهــا

يف باقــي املناطــق االخــرى ،ويشــر ذلــك اىل ان النســبة االكــر يعيشــون بالقــرب مــن
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خــط الفقــر قبــل عــام .2014
البيان
العراق
كردستان
بغداد
التأثري
بقية
الشامل
املركز
اجلنوب

عىل الصعيد اإلقليمياخلطورة (حدة الفقر)
الفقرالفقر
جدول ( )3تأثري االزمة عىل فجوة
حجم الفقر
التأثري 2012
التأثري 2012
2012
التأثري
2014
2014
2014
االعتيادي االزمة
االعتيادي االزمة
االعتيادي االزمة
18.9

15.0

22.5

7.5

4.1

3.9

6.6

2.7

1.4

1.7

3.0

1.3

12.0

8.5

20.5

12.8
41.2

4.4

2.0

2.3

3.4

1.0

0.5

1.2

1.6

0.3

3.5

25.7

3.5

12.5

9.0

0.6

20.6

5.6

0.6
5.3

3.7

3.1

14.2

8.9

0.2
1.8

0.2
2.2

1.7
7.3

1.5
5.0

14.9

12.1

17.7

5.6

2.8

2.9

4.4

1.6

0.8

1.2

1.8

0.6

15.8

12.7

18.6

5.8

3.1

2.9

4.6

1.7

1.0

1.1

1.8

0.7

33.6

26.1

31.5

5.5

8.6

6.8

8.9

2.1

3.2

2.7

3.7

Source: Iraq Systematic Country Diagnostic February 3، Report No.
112333-Iq،World Bank Group، 2017،p36

كــا يتجــى اثــر االزمــة يف زيــادة الفقــر بكونــه ســبب زيــادة يف معــدالت البطالــة

مقارنــة بــا قبــل االزمــة ،فاهلجــرة الداخليــة جعلــت البعــض عاطــا عــن العمــل او

يعمــل بإجــور اقــل وهــو مــا ادى اىل انخفــاض دخــل العاملــة بنســبة  %20عــام 2014
أي مــا يعــادل  %14يف امجــايل دخــل االرسة ،كــا يتضــح مــن اجلــدول ( ،)4وكذلــك ان
امجــايل الدخــل قــد انخفــض اىل النصــف تقريبــا يف املناطــق املتــررة مــن داعــش ،ان

الزيــادة يف معــدالت البطالــة تــؤدي اىل تقليــل دخــل االيــدي العاملــة والــذي يــؤدي

بــدوره اىل انخفــاض نصيــب الفــر مــن االســتهالك.

1.0
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جدول ()4التأثري عىل مكونات دخل الفرد ومعيشة األرس ،األزمة مقابل األعامل
البيان
نصيب الفرد من
االستهالك
نصيب الفرد من
دخل االرسة
الدخل الكيل
دخل العامل
الدخل غري
العامل

التحويالت العامة
التحويالت
اخلاصة

الفقراء اجلدد
%
العادي االزمة
108.5

60.8

144.0

71.0

110.6

45.8

20.0

12.9

16.1

11

3.9

1.9

43.9
50.7
58.6
35.3
31.5
51.2
-

املعتادة

الفقر القديم
%
العادي االزمة
56.1

49.2

81.4

66

54.2

41.4

17.7

15.4

14.3

12.7

3.4

2.7

12.2
19.0
23.6
23.6
11.2
19.2
-

جمموع السكان
%
العادي االزمة
137.4 155.2

155.3 182.5

11.5
14.9
19.9
-

124.1

99.4

28.8

27.0

- 6.3

20.8

19.8

- 4.9

8.0

7.2

10.1
-

Source: IRAQ SYSTEMATIC COUNTRY DIAGNOSTIC February 3،
Report No. 112333-IQ،World Bank Group، 2017،p39

ان اثــر االزمــة عــى «الفقــراء اجلــدد» -أي االرس التــي اصبحــت فقــرة نتيجــة االزمة

املزدوجــة -اكثــر عمق ـ ًا بأربعــة اضعــاف مــن بقيــة الســكان قياس ـ ًا بنصيــب الفــرد مــن

االســتهالك و الدخــل ،ويعــزى االثــر الكبــر يف انخفــاض دخــل الفــرد ومســتوى نصيبه
مــن االســتهالك اىل انخفــاض دخــل العاملــة فقــد هبــط نصيــب الفــرد مــن االســتهالك

للفقــراء اجلــدد بنســبة  %44وانخفــض الدخــل الفــردي بنســبة  %51وانخفــض دخــل

العاملــة بنســبة  %60نتيجــة االزمــة.

وبــدء ًا مــن حزيــران  2014وبعــد هجــوم داعــش االرهــايب عــى حمافظــات العــراق
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الشــالية و الغربيــة نتــج عنــه ( )354000ارسة نزحــو داخلي ـ ًا خــال ســتة اشــهر مــن
العــام ،2014ويمثــل ذلــك حــوايل  2،1مليــون شــخص( ،)40وبحلــول هنايــة عــام

 2015كان حــوايل  4،2مليــون شــخص يف العــراق قــد نزحــو داخلي ـ ًا(.)41

املبحث الثالث
سبل مواجهة الفقر يف ضوء فلسفة األمام علي (عليه السالم)
للفقــر آثــار اقتصاديــة واجتامعيــة ســلبية مؤملــة ومعقــدة عــى األنســان وعــى

املجتمعــات ،فهــو متعــدد األبعــاد ،ال ينحــر يف اجلانــب املــادي الــذي يشــمل املــأكل
وامللبــس والســكن فحســب ،بــل يشــمل فقــر التعليــم ،احلرمــان مــن الرعايــة الصحيــة،
احلرمــان مــن احلقوق...الــخ.

وعــى الرغــم مــن كل مــا حتقــق مــن إنجــازات عــى صعيــد مواجهــة الفقــر،

والشــعارات التــي ترفعهــا الــدول املتقدمــة ملحاربــة الفقــر ،ال يــزال الفقــر يشــكل ظاهــرة

خطــرة ال ســيام يف ظــل انتشــار ظاهــرة العوملــة وتســارع خطاهــا بشــكل الفــت للنظــر،
إىل جانــب ظاهــرة اإلصالحــات التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الــدويل أو مــا يســمى

«إمجــاع واشــنطن»( )42والــذي كانــت لــه نتائــج مؤملــة عــى الطبقــات الفقــرة.

فعوملــة الفقــر يف أواخــر القــرن العرشيــن مل يســبق هلــا مثيــل يف التاريــخ االقتصــادي

العاملــي( .)43غــر إن هــذا الفقــر ليــس نتيجــة نــدرة املــوارد البرشيــة واملاديــة كــا يــرى
النظــام الرأســايل ،كــا إنــه ليــس نتيجــة التناقــض بــن عالقــات اإلنتــاج كــا يــرى النظــام

االشــراكي ،بــل هــو يف ســوء االســتخدام اإلنســان للمــوارد بحســب وجهــة نظــر
االقتصــاد اإلســامي وهــو نتيجــة منطقيــة للفلســفة التــي تكمــن وراء ُه.

وان الباحــث عــن آليــات معاجلــة الفقــر والقضــاء عليــه رسعــان مــا جيــد مصدرهــا
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األصيــل ،فبالتأكيــد ليــس يف ثنايــا النظريــة الرأســالية ،وال يف مضامــن النظريــة

االشــراكية بــكل ألواهنــا ،بــل ســيجدها يف االقتصــاد اإلســامي الــذي يســتند يف جوهرة

عــى القــران الكريــم والســنة النبويــة واحاديــث األئمــة األطهــار عليهــم الســام.

ويف هــذا االطــار ،عالــج االقتصــاد اإلســامي بوصفـ ُه جــزء مــن الديــن اإلســامي

موضــوع الفقــر بشــكل دقيــق مــن خــال وضــع الترشيعــات الالزمــة للقضــاء عليــه،

بالرتكيــز عــى الفــرد بوصفــه املســؤول األول عــن هــذه الظاهــرة.

وهبــذا املعنــى ،فقــد حــرص اإلســام عــى تربيــة الفــرد املســلم مــن الداخــل مــن

خــال التقييــد باملبــادئ والقيــم والترشيعــات املوجــودة يف القــرآن الكريــم .وقــد
أجــاز القــران الكريــم للدولــة أو احلاكــم واملســؤول بالتدخــل يف النشــاط االقتصــادي،
وذلــك مــن اجــل تصحيــح األســواق ،وحتقيــق التنميــة ،ومواجهــة كل وســائل الظلــم

واالســتغالل ،ليحيــا األنســان حيــاة كريمــة وبــا يتناســب مــع األهــداف الســامية التــي

وضعتهــا الرشيعــة الســمحاء.

ومــن هنــا ننطلــق للتعــرف عــى حــل مشــكلة الفقــر يف ضــوء تعاليــم القــران الكريــم

والســنة النبويــة الرشيفــة والتــي اســتند عليهــا أمــر املؤمنــن ( )يف فلســفته ملواجهــة

الفقر.

أو ًال :الدولة والفقر يف منهج وفلسفة األمام علي ()
تُعــد حقبــة خالفــة األمــام عــي( )بالرغــم مــن إهنــا مل تتجــاوز اخلمــس ســنوات

منــار ًا ومثــاالً ُيتــذى هبــا ،ملــا حققــ ُه مــن اســتقرار ســيايس واجتامعــي فضــ ً
ا عــن

االســتقرار االقتصــادي.

فقــد كان للدولــة دور كبــر يف احليــاة االقتصاديــة ،وكان يــويص العاملــن يف الدولــة
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بتقــوى اهلل فيــا انتــم عنــه مســؤولني واليــه تصــرون ،فــأن اهلل تعــاىل يقــول :ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ـس
ِ
ت َر ِهينَ ـ ٌة )44(ويف آيــات أخــرى يقــول تعــاىلَ  :ف َو َر ِّبـ َ
ـن
بِـ َـا ك ََس ـ َب ْ
ـك َلن َْسـ َـأ َلن َُّه ْم َأ ْج َمعيـ َ
()45
ـون
* َع َّمــا كَا ُنــوا َي ْع َم ُلـ َ
لقــد كان ( )حيــارب الفقــر بشــتى أنواع ـ ُه ،فقــد كان يمثــل لــه عــدو خطــر إذ

يقــول(« :)لــو متثــل يل الفقــر رج ـ ً
ا لقتلتــه» وتوضــح هــذه املقولــة مــدى اهتــام

أمــر املؤمنــن ( )بموضــوع الفقــر ،وقــد اســتطاع بالفعــل حماربتــة ومواجهتـ ُه حتــى
أصبحــت دولتــه خاليــة مــن أوجــاع الفقــر آالمــه.

ويف هــذا الســياق ،وخــال مــدة خالفتــه ( )ارســل الكثــر مــن العهــود والكتب

إىل عامليــه يف الواليــات اإلســامية حيثهــم فيهــا عــى االلتــزام بــا انزلــه اهلل ســبحانه

وتعــاىل بالقــران الكريــم مــن تعاليــم وقوانــن يف التعامــل مــع األفــراد.

ويعكــس عهــد اإلمــام عــي ( )إىل مالــك األشــر عندمــا وال ُه عــى مــر جانبـ ًا

مبتكــر ًا ومهـ ًا يف حماربــة الفقــر ،أذ تضمنــت وثيقتــه جمموعــة مــن املبــادئ التــي من شــأهنا

حماربــة الفقــر قبــل وبعــد حدوثــه.

فهــو يــويص عاملـ ُه بــرورة تقــوى اهلل ومنــع االحتــكار وعاقبــة املحتكــر والعمــل

الصالــح والعــدل واألنصــاف ومراعــاة املســتضعفني بــن النــاس ومتابعــة موضــوع
الرضائــب وأعــار البنــى التحتيــة وتوفــر اخلدمــات ورعايــة األيتــام واملســنني ،ومراعــاة

طبقــة الكســبة والتجــار ،وهــي مجيع ـ ًا متثــل أرضيــة خصبــة للفقــر اذا مل يتــم معاجلتهــا

بالشــكل الصحيــح.

ففيــا يتعلــق بالعمــل الصالــح والــذي يمثــل املرتكــز األســايس ملعاجلــة أوضــاع

الفقــر ،كتــب يقــول لــه (( ليكــن احــب األعــال إليــك ذخــرة العمــل الصالــح ،وابتعــد

عــا هــو ال حيــل لــك ،واشــعر بقلبــك الرمحــة للرعيــة .....ثــم يقــول النــاس صنفــان أمــا
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أخٍ لــك يف الديــن أو نظــر لــك يف اخللق.........الــخ).
أمــا بالنســبة للعــدل واإلنصــاف فكتــب يقــول ( انصــف اهلل وانصــف النــاس يف

نفســك ومــن خاصــة اهلــك مــن رعيتــك ،فإنــك إال تفعــل تَظلــم ،ومــن ظلــم عبــاد اهلل

كان اهلل خصم ـ ُه ....،إن اهلل ســميع دعــوة املضطهديــن ،وهــو للظاملــن باملرصــاد)(.)46
إن مــن اهــم الصفــات التــي يتصــف االقتصــاد اإلســامي هــو الصفــة األخالقيــة

املتمثلــة بالعمــل الصالــح والعــدل واإلنصــاف النابعــة مــن داخــل األنســان ،ولذلــك

جيــب أن يــؤدي احلاكــم أو الــوايل أو املســؤول عملــه بشــكل صحيــح لكــي ال يكــون

هنــاك ظلــم عــى العبــاد ،وهبــذا املعنــى يقــول اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابــة
اعـ ٌـل ِف األَر ِ ِ
ـك لِ ْلمالَئِ َكـ ِـة إِن ج ِ
ِ
الكريــم إِ ْذ َقـ َ
ـن
ِّ َ
ض َخلي َف ـ ًة َقا ُلــوا َأ َ ْت َعـ ُـل ف َيهــا َمـ ْ
ْ
ـال َر ُّبـ َ َ
ـم َمــا الَ
ـك َقـ َ
ـن ن َُس ـ ِّب ُح بِ َح ْمـ ِـد َك َو ُن َقــدِّ ُس َلـ َ
ُي ْف ِســدُ فِ َيهــا َو َي ْسـ ِـف ُ
ـاء َون َْحـ ُ
ـال إِ ِّن َأ ْع َلـ ُ
ك الدِّ َمـ َ
ـون .)47(أن حتقيــق العــدل واإلنصــاف مــن احلاكــم مــن شــأنه أن يــؤدي إىل حماربــة
َت ْع َل ُمـ َ
الفقــر مــن خــال التوزيــع العــادل لــكل ثــروات البــاد عــى طبقــات املجتمــع كافــة،
وختتفــي الطبقيــة يف املجتمــع.

أمــا بالنســبة ملراعــاة املســتضعفني فكتــب يقــول ( ثــم الطبقــة الســفىل مــن أهــل

احلاجــة واملســكنة الذيــن حيــق رفدهــم (مســاعدهتم وصلتهــم) ومعونتهــم ويف اهلل لــكل
ِســعة ،ولــكل عــى الــوايل حــق مــا ُيصلحـ ُه ،وليــس خيــرج الــوايل مــن حقيقة مــا ألزمـ ُه اهلل

مــن ذلــك إال االهتــام واالســتعانة بــاهلل وتوطــن نفسـ ُه عــى لــزوم احلــق والصــر عليــه
فيــا خــف فيــه أو ثقــل)(.)48

ويف منــع االحتــكار وعاقبــة املحتكــر كتــب يقــول ( واعلــم مــع ذلــك ،أن يف كثــر ًا

منهــم ضيق ـ ًا فاحش ـ ًا وشــح ًا قبيح ـ ًا ،واحتــكار ًا للمنافــع وحتك ـ ًا يف البياعــات ،وذلــك

ـب عــى الــوالة ،فأمنــع مــن االحتــكار ،فــإن رســول اهلل منــع
بــاب مــرة العامــة ،وعيـ ٌ
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ـع ســمح ًا ،بموازيــن عــدل ،وأســعار ال جتحــف بالفريقــن مــن
من ـ ُه ،وليكــن البيــع بيـ ٌ
البائــع واملشــري ،فمــن احتكــر بعــد هنيــك فعاقبـ ُه ،وعاقــب يف غــر إرساف مــن جتــاوز
حــد العــدل)(.)49

إن لالحتــكار آثــار ســلبية تتمثــل يف ســيطرة منتــج واحــد أو جمموعــة قليلــة مــن

املنتجــن عــى ســعر الســلعة ،ومــن ثــم يفــرض الســلع الــذي حيقــق اعــى األربــاح وهــذا

ال يتفــق مــع املبــادئ اإلســامية التــي متنــع األنســان مــن اســتغالل أخيــه األنســان.

ويف موضــع آخــر كتــب يــويص بأصحــاب املهــن مــن التجــار والصنــاع والكســبة

خــر ًا ،أذ يــويص مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) (ثــم اســتويص بالتجــار وذوي
ِ
وأوص هبــم خــرا ،املقيــم منهــم ،واملضطــرب باملـ ُه ،واملرتفــق (املكتســب)
الصناعــات،
ببدن ـ ُه ،فإن ـ ُه مــواد املنافــع ،وأســباب املرافــق وجالهبــا مــن املعابــد واملطــارح (األماكــن

وبحــرك وســهلك وجبلــك ،وحيــث ال يلتئــم النــاس ملواضعهــا،
بــرك
َ
البعيــدة) ،يف َ
ِ
ـح ال ختشــى غائلت ـ ُه،
ـلم ال ختــاف بائقت ـ ُه (دهــاؤ ُه) ،وصلـ ٌ
وال جيرتئــون عليهــا ،فإهنــم سـ ٌ
وتف َقــد أمورهــم بحرضتــك ويف حــوايش بــادك).
ويف مــورد آخــر كتــب حــول متابعــة الرضائــب وإعــار البنــى التحتيــة ( تفقــد أمــر

اخلــراج بــا يصلــح أهلــه ،فــإن يف صالحــ ُه وصالحهــم صالحــ ًا ملــن ســواهم ،وال
صــاح ملــن ســواهم إال هبــم ،ألن النــاس كلهــم ِعيـ ُ
ـال عــى اخلــراج وأهلــه ،وليكــن يف

نظــرك يف عــارة األرض ابلــغ مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج ،ألن ذلــك ال يــدرك

بالعــارة ،ومــن طلــب اخلــراج بغــر عــارة اخــرب البــاد واهلــك العبــاد ،ومل يســتقم
أمــره إال قليـ ٍ
ـا)(.)50
أمــا بالنســبة لتوفــر اخلدمــات أوالً ثــم الرضائــب فهــو يــويص مالــك األشــر

بــرورة توفــر اخلدمــات للنــاس والتخفيــف عنهــم بــا فيــه صــاح ألمرهــم ،فأهنــم
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(أي النــاس) ذخــر ًا يعــودون عليــك بــه عليــك يف عــارة بــادك وتزيــن واليتــك ويوصيه

بــأن خــراب األرض يــأيت مــن أعــواز الفقــر واحلاجــة(.)51

وهنــا نجــد اهتــام األمــام ( )بموضــوع الرضائــب ،إذ وىص واليــ ُه يف اكثــر

مــن موضــع عــى مســألة الرضائــب ملــا هلــا أمهيــة كبــرة يف توفــر املــوارد املاليــة الالزمــة
خلزينــة الدولــة ،وإعــادة توزيعهــا عــى الفقــراء ،فالرضائــب أداة مهمــة إلعــادة توزيــع
الدخــول وتقليــل الفــوارق الطبقيــة يف املجتمــع.

ويف مراعــاة األيتــام واملســنني كتــب ((وتعهــد أهــل اليتيــم وذوي الرقــة يف الســن

(املتقدمــون فيــه) ممــن ال حيلــه لــه ،وال ُينصــب للمســألة نفســه ،وذلــك عــى الــوالة
ثقيــل ،واحلــق كل ـ ُه ثقيــل ،وقــد خيفف ـ ُه اهلل عــى أقــوام طلبــوا العاقبــة فصــروا انفســهم،
ووثقــوا بصـ ٍ
ـدق موعــود اهلل هلــم))(.)52
ويســتند يف مفهومــه إىل األيتــام اىل كتــاب اهلل الكريــم إذ يقــول جــل يف عــاه
ِ
و َي ْسـ َـأ ُلون َ
ـم
ـر َوإِ ْن ُ َتال ُط ُ
َك َعـ ْ
َ
ـم َواللَُّ َي ْع َلـ ُ
ـم َفإِ ْخ َوا ُن ُكـ ْ
وهـ ْ
ـن ا ْل َيت ََامــى ُقـ ْـل إِ ْصـا ٌَح َُلـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
يــم.)53(
ــن ا ُْل ْصلــحِ َو َل ْ
ا ُْل ْفســدَ م ْ
ُــم إِ َّن اللََّ َع ِزيــ ٌز َحك ٌ
ــاء اللَُّ ألَ ْعنَ َتك ْ
ــو َش َ
لقــد أوىل أمــر املؤمنــن ( )عنايــة خاصــة وفائقــة باأليتــام واملســنني ،فقــد كان

شــديد احلــرص عــى متابعــة شــؤوهنم وتوفــر املســتلزمات األساســية هلــم ،فهــو يلقــب
أبــو الفقــراء واملســاكني.

ممــا ســبق يتضــح ،إن أمــر املؤمنــن ( )قــدم وصفــة إســامية كاملــة ملعاجلــة

أوضــاع الفقــراء ،وهــي تقــوم عــى املبــادئ اإلســامية التــي أوىص هبــا اهلل ســبحانه وتعــاىل،
وهــذه الوصفــة ختتلــف عــن الوصفــات التــي تقدمهــا املؤسســات الدوليــة (صنــدوق النقــد
الــدويل والبنــك الــدويل وغريمهــا) لعــاج الفقــر يف كوهنــا تســتند عــى مبــادئ وضعيــة

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

194

مرتكزهــا األســايس حريــة األســواق بــدون ادنــى ضوابــط أو أخالقيــات.
تأسيسـ ًا عــى مــا تقــدم ،وبالنظــر ملــا اكتســبت ُه ظاهــرة الفقــر يف العــراق أمهيــة كبــرة

يف ظــل تنامــي أعــداد الفقــراء ،خــال العقــود الثالثــة املاضيــة ،بعدمــا كان ُيعــد مــن
الــدول ذات الدخــل املتوســط خــال عقــد الســبعينات (كــا متــت اإلشــارة إليــه يف
املبحــث الثــاين).

كــا إن السياســات االقتصاديــة املتبعــة بعــد عــام  2003والتحــول نحــو اقتصــاد

الســوق واعتنــاق الفلســفة الرأســالية أوقعــت البلــد يف فــخ الفقــر وانعــدام املســاواة ،ممــا

ترتــب عليــه ظهــور طبقــة غنيــة متثــل فئــة قليلــة يف املجتمــع ،وطبقــة أخــرى فقــرة متثــل
فئــة كبــرة باملجتمــع.

ولــذا ومــن اجــل النهــوض باالقتصــاد العراقــي ومعاجلــة آفــة الفقــر فيــه ،ومــن

اجــل التخلــص مــن مســاوئ التوزيــع غــر العــادل للثــروة ،نقــرح خطوطـ ًا اسرتشــادية
وفــق رؤيــة إســامية تســتند إىل فلســفة ومنهــج األمــام عــي (عليــه الســام) يف معاجلــة

الفقــر والتقليــل منــه.

ثانيًا :فلسفة اإلمام علي (عليه السالم) يف حماربة الفقر :الدروس املستفادة

انطالقــ َا مــن فلســفة اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهنجــه يف ادارة امــور الدولــة

بخاصــة االقتصاديــة منهــا ،واسرتشــاد ًا بمنهجــه الــذي مل هيمــل فئــة او رشحيــة اجتامعيــة
إال وأوضــح واجباهتــا وحقوقهــا ،فاننــا نحــاول ان نضــع خطوطـ ًا اسرتشــادية تنبــع مــن

هنــل فلســفته يف حماربــة الفقــر واحلــد مــن خماطــره.
 .1حماربة الفقر من خالل التعليم:

قــال االمــام عــي (« )تعلمــوا العلــم ،فانــه زيــن للغنــي ،وعــون للفقــر» .كــا
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قــال (« )والعلــم حاكــم و املــال حمكــوم عليــه» فاملــال بحاجــة اىل العلــم يف االســتثامر
و يف التوزيــع ،وبــه ينمــو املــال اىل اضعــاف مضاعفــة ،فالعلــم اداة الفقــر إلزالــة الفقــر،
فيتعلــم كيــف يــزرع ،وكيــف يصنــع ،وكيــف يديــر باقــي امــوره ،ان اكثــر اســباب الفقــر

ناشــئ مــن اجلهــل و االميــة ،فالزراعــة بحاجــة اىل العلــم ،والصناعــة كذلــك ال تســتغني

عــن العلــم ،فــكل مــا يريــد االنســان صنعــه ال بــد لــه مــن العلــم ،واليــوم اســتطاع العلــم
ان يطــور جمــاالت الصناعــة بشــكل واســع بحيــث اصبــح االنتــاج يضاهــي انتــاج االمس
بــآالف املــرات ،وعمومــا فــان الــدول الفقــرة ال ينقصهــا يف اللحــاق بركــب الــدول
الصناعيــة الكــرى ســوى العلــم و توابعــه ،فبــاد اوربــا كانــت حتــى قبــل ســتة قــرون

تعتمــد عــى العــامل الثالــث يف طعامهــا ومــا شــابه ،ومل تتطــور دول اوربــا إال بالنهضــة
العلميــة التــي انطلقــت يف القــرن الســابع امليــادي ،وبذلــك فقــد اهتــم االســام بالعلــم
و العلــاء ،فالعلــم عامــل مؤثــر يف حيــاة النــاس وبــه يكفــل ختليــص املجتمــع مــن الفقــر

والفاقــة(.)54

وتاسيسـ َا عــى مــا ســبق فانــه جيــب توفــر التعليــم لكافــة افــراد املجتمــع ،والبــد مــن

اســتهداف الفقــراء يف ذلــك ورفــع مســتوى تعليمهــم ،فقــد تبــن ان قلــة التعليــم و الفقــر
يرتبطــان بشــكل مبــارش.

 .2الضمان االجتماعي:
فــرض االســام عــى الدولــة محايــة افــراد املجتمــع االســامي مــن الفقــر والعــوز،

فهــي ضامنــة ملعيشــة افــراد املجتمــع ضامن ـ ًا كام ـاً ،مــن خــال هتيئــة وســائل العمــل
للفــرد و فــرص املســامهة الكريمــة يف النشــاط االقتصــادي املثمــر ليعيــش عــى اســاس
عملــه وجهــده ،ويف حالــة عجــز الفــرد عــن العمــل وكســب عيشــه الي ســبب ،متــارس
الدولــة مبــدأ الضــان االجتامعــي مــن خــال هتيئــة املــال الــكايف لســد حاجــات الفــرد
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وتوفــر حــد خــاص مــن املعيشــة الكريمــة لــه ،ويف هــذا الســياق فــان االمــام عــي ()

هــو رائــد فكــرة الضــان االجتامعــي الــذي تتســع دائرتــه لتشــمل حتــى غــر املســلم،

مــن خــال احلادثــة املشــهورة حــن اجــرى راتبـ ًا مــن بيــت املــال لذلــك الشــيخ املســيحي
الــذي فقــد فرصــة العمــل(.)55

تتبلــور إســراتيجية احلاميــة االجتامعيــة بربامج الدعم و املســاعدات املقدمــة لألفراد

و العوائــل نتيجــة التعــرض للصدمــات والكــوارث الطبيعيــة واألمــراض واألزمــات
االقتصاديــة مــن خــال تطويــر شــبكات االمــان االجتامعــي (كربامــج التقاعــد وإعانات
الالجئــن والضــان االجتامعــي) ،فضـ ً
ا عــن خماطــر البطالــة والعجــز او العــوق بســبب

كــر الســن او اصابــة العمــل ،إال ان شــبكات الضــان االجتامعــي مل تلقــى حظ ـ ًا وفــر ًا
ومل تثبــت فعاليتهــا يف اغلــب الــدول الناميــة وخصوصــ ًا اهنــا تبقــى عاجــزة يف االمــد

الطويــل(.)56

يعــاين النظــام االجتامعــي يف العــراق للعــال مــن حتديــات خطــرة تتمثــل يف

انخفــاض عــدد املشــمولني واشــراكهم ،وتدهــور املركــز املــايل لصنــدوق الضــان
االجتامعــي ،فضــ ً
ا عــن عــدم جديــة الدولــة و مؤسســات القطــاع اخلــاص بتطبيــق
احــكام القانــون النافــذة ،فض ـ ً
ا عــن عــدم التفــات العــال انفســهم حــول القانــون و

الضغــط مــن اجــل تنفيــذه بالكامــل(.)57
 .3رعاية ذوي احلاجات اخلاصة:

لقــد اشــار االمــام عــي ( )اىل فئــة رئيســية مــن فئــات املجتمــع اال وهــي فئــة او

طبقــة العــال ومــن الذيــن ال يســتطيعون العمــل امــا بســبب عاهــة متنعهــم مــن ذلــك ،او
بســبب صغــر ســنهم ،او بســبب كــر ســنهم ،او بســبب املــرض الــذي حيــول بينهــم و بــن

العمــل ،والفقــراء واملحتاجــون و القانــع و املعــر ،وكذلــك اشــار اىل فئــة اليتامــى ،وقــد
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اوضــح االمــام عــي ( )يف عهــده اىل مالــك االشــر وســائل رعايــة هــؤالء ومصــادر

االنفــاق عليهــم بوصفهــم مواطنــن يف الدولــة وهلــم حــق العيــش ،وعليهــا توفــر
مســتلزمات معيشــتهم بقولــه« :واجعــل هلــم قســا مــن بيــت املــال ،وقســا مــن غــات

املحاصيــل الزراعيــة و صــوايف االســام يف كل بلــد»( ،)58وتعتــر هــذه االجــراءات مــن

االمهيــة بمــكان وبخاصــة يف ظــروف العــراق احلاليــة ومــا يمــر بــه مــن نتــاج االرهــاب

و مقارعتــه ،الــذي افــرز االعــداد الكبــرة مــن االرامــل وااليتــام الذيــن هــم بحاجــة اىل
التفاتــة الدولــة ورعايتهــم وتــويل امــور معيشــتهم و حفــظ كرامتهــم وضــان العيــش

الكريــم هلــم.

ويف املجــال الزراعــي فــان االمــام ( )يوجــه بــرورة تقديــم املســاعدات

للفالحــن يف وقــت االزمــات كإنتشــار االوبئــة واألمــراض الزراعيــة ،وعنــد شــحة

مناســيب امليــاه يف الــرع واالهنــار ،او قلــة ســقوط االمطــار ،او بســبب الفيضانــات التــي

تــؤدي اىل غمــر االرايض الزراعيــة بامليــاه وتدمــر حماصيلهــم و مزروعاهتــم( ،)59ذلــك
ملــا للقطــاع الزراعــي مــن امهيــة يف التخفيــف مــن الفقــر مــن خــال تشــغيل االيــدي

العاملــة و توفــر مســتلزمات العيــش لعوائــل الفالحــن التــي متتــاز بكــر اعــدا افرادهــا،
فضــا عــن توفــر املنتوجــات الزراعيــة لالســواق املحليــة.
 .4الرقابة على السوق :احلد من اثر التضخم
ملــا كان دخــل الفقــراء حمــدودا فــان زيــادة االســعار ســتؤثر بشــكل كبــر عــل حياهتم

فيــزدادون فقــر ًا ،وهنــا البــد مــن تدخــل الــدول باالجــراءات االقتصاديــة التــي حتــد

مــن معــدالت التضخــم وهــي احلــد مــن كميــة الســيولة ،زيــادة االنتــاج ملواجهــة كميــة
الســيولة املوجــودة يف الســوق ،وضبــط االســعار دون ارتفاعهــا ،ونجــد هــذه املعاجلــات

يف رســالة االمــام عــي ( )اىل واليــه يف مــر مالــك االشــر،اذ نجــد مبــدأ الرتشــيد،
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ومبــدأ زيــادة االنتــاج ،وكذلــك مبــدأ التســعرية العادلــة.
قــال االمــام عــي ( « )وليكــن البيــع ســمح ًا :بموازيــن عــدل ،وأســعار

الجتحــف بالفريقــن مــن البائــع و املبتــاع» ،فاملوازيــن العادلــة لألســعار هــي التــي تأخــذ
بنظــر االعتبــار الوقــت و اجلهــد واملــواد االوليــة التــي دخلــت يف انتــاج هــذه الســلعة،
ٍ
ـراض مــن الطرفــن البائــع و املشــري ،وال يتــم ذلــك إال
وهــذا البيــع هــو الــذي يقــع بـ

بــإرشاف الدولــة عــى نظــام االســعار(.)60
 .5تنظيم االسرة:

ان املجتمــع االســامي هــو جمتمــع األغنيــاء ،والفقــر فيــه حالــة اســتثنائية والتــي

يمكــن معاجلتهــا بحــل مؤقــت ،فضــا عــن الفقــر يظهــر كحالــة فرديــة وليــس كحالــة

مجاعيــة ،لــذا فــان احلــل هــو قانــون تنظيــم االرسة ،قــال (« )قلــة العيــال احــد
اليســارين» ،ويعنــي ذلــك تقديــر عــدد االبنــاء بشــكل يتناســب والدخــل ،فــإذا زاد
الدخــل فاملشــكلة باتــت حملولــة مــن جذورهــا( ،)61وقــد دلــت الدراســات عــى ان الفقــر

والعــدد الكبــر مــن افــراد االرسة يتناســب طرديــا ،لــذا فــان ترتيــب االمــر املاليــة لالرسة
يتضمــن تنظيــم عــدد افرادهــا بــا يتناســب مهــم دخوهلــا الســنوي او الشــهري.
 .6الفساد و االستئثار باالمتيازات:
وعــى هــذا الصعيــد ينبــه االمــام عــي ( )مالــك االشــر يف عهــده اليــه «ثــم

ان للــوايل خاصــة وبطانــة ،فيهــم اســتئثار وتطــاول ،وقلــة انصــاف يف معاملــة ،فاحســم
مــادة اولئــك بقطــع اســباب تلــك االحــوال»( ،)62ولقــد المســت السياســة االمــور عنــد
االمــام ( )بشــفافية ونقــاء متناهيــن ،فاملــال الــذي يســتوىف مــن الرعيــة مــال اهلل،

وشــدد عــى مــن خيــون مــن يفء املســلمني ولــو كان شــيئ ًا صغــر ًا ،ودعــا اىل التعامــل

مــع املكلفــن بمنتهــى النزاهــة و احلــرص عــى احلــق ،فــكان يطلــب ممــن يســتعمله عــى
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الصدقــات ان يقــول « :عبــاد اهلل ،ارســلني اليكــم ويل اهلل و خليفتــه الخــذ منكــم حــق
اهلل يف اموالكــم ،فهــل هلل يف اموالكــم حــق فتــؤدوه اىل وليــه ،فــان قــال قائــل :ال ،فــا

تراجعــه»( ،)63ونجــد يف قولــه (»)بلغنــي انــك جــردت االرض ،فأخــذت مــا حتــت

قدميــك ،وأكلــت مــا حتــت قدميــك ،فارفــع ايل حســابك ،واعلــم ان حســاب اهلل اعظــم
مــن حســاب النــاس « حرصــه عــى اخالقيــات جبايــة الرضائــب وظروفهــا ومتطلباهتــا

الومانيــة واملكانيــة ،واخالقيــة القائمــن عــى جبايتهــا وامانتهــم ونزاهتهــم الهنــم االمنــاء

عــى املصلحــة العامــة ،ويف املقابــل نجــده ( )يؤنــب عاملــه عــى خيانتــه االمانــة،
الــذي يعكــس الفســاد املــايل واالداري واملــايل ووجــوب الرقابــة و املحاســبة ،وهلــذا

حتــرص الــدول عــى ان تتضمــن الترشيعــات االقتصاديــة الكثــر مــن الضامنــات و املزايــا
التــي تيــر حتقيــق الغايــات االقتصاديــة وغــر االقتصاديــة(.)64
 .7احلقوق االجتماعية :للفقراء حق يف اموال االغنياء
تقــوم فلســفة االمــام عــي ( )االجتامعيــة عــى االيــان بــان احلقــوق املفروضــة

يف امــوال االغنيــاء لصالــح الفقــراء كافيــة لرفــع احلاجــة يف املجتمــع ،اذ يقــول (:)

«ان اهلل ســبحانه وتعــاىل فــرض يف امــوال االغنيــاء اقــوات الفقــراء ،فــا جــاع فقــر اال بــا
منــع بــه غنــي ،واهلل تعــاىل ســائلهم عــن ذلــك» ،وبذلــك فانــه يكفــي ان يدفــع االغنيــاء
التزاماهتــم الرشعيــة املفروضــة عليهــم ،حتــى يكتفــي الفقــراء ،وقــد خــص االســام

فئــات مــن النــاس بمــوارد حمــددة ،كالــزكاة التــي تــوزع عــى الفقــراء و املســاكني ،ويف
ســبيل عتــق الرقــاب ،وفــك ديــن العاجزيــن عــن الوفــاء ،وللمســافرين الذيــن تنقطــع

هبــم الســبل ،كــا ان امخــاس الغنائــم تــوزع ايض ـ ًا فيمــن تــوزع الــزكاة عليهــم ،وذوي
القربــى و املســاكني وابــن الســبيل(.)65
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 .8التوازن بني الريف و احلضر:
كان االمــام عــي ( )اول داعيــة الجيــاد التــوازن بــن القــرى و االريــاف واملــدن،

اذ قــال ( )يف عهــده ملالــك االشــر « فــان لالقــى منهــم مثــل لالدنــى وكل قــد
اســرعيت حقــه» ،أي ان احلقــوق االقتصاديــة التــي لالقــى ،وهــم اهــل االريــاف

والبــوادي ،هــي متام ـ ًا مماثلــة للحقــوق التــي لالدنــى ،وهــم احلــر»،وكل اســرعيت

حقــه» فاحلاكــم مســؤول عــن كال احلقــن ،وال جيــوز لــه ان يفــرط بــاي منهــا ،كــا قــال

(« :)وتفقــد امــر اخلــراج بــا يصلــح اهلــه ،فــان يف صالحــه وصالحهــم صالح ـ ًا
ملــن ســواهم» ،فالعنايــة بالريــف هــي ســبب اســايس يف احلفــاض عــى اقتصــاد ســليم
ومتطــور(.)66

لقــد ارتبــط الفقــر يف الوقــت الراهــن بالريــف بشــكل كبــر نتيجــة اهتــام الدولــة

باملدينــة و احلــر ،وامهاهلــا الريــف بشـ ٍ
ـكل واضــح ،ممــا ادى اىل ان تكــون نســب الفقــر
يف الريــف اكــر بكثــر عنهــا يف املــدن ،وهــو مــا يســتدعي الوقــوف عنــد هــذا اخللــل
ومعاجلتــه ،مــن خــال توفــر مســتلزمات هنــوض الريــف كاالهتــام بالصحــة والتعليــم

ودعــم القطــاع الزراعــي لتوفــر فــرص العمــل البنائــه ،ليصــل اىل مصــاف احلــر.
 .9بنك الفقراء :جتربة بنك جرامني

()67

يتخــذ بنــك «جرامــن» منهجيــة معاكســة متامــ ًا للمنهجيــة البنكيــة التقليديــة،

فالبنــوك التقليديــة مبنيــة عــى مبــدأ انــه كلــا زاد مــا متلــك ،ازداد مــا يمكــن احلصــول
عليــه ،فــاذا كنــت متلــك القليــل او ال متلــك شــيئ ًا فلــن حتصــل عــى يشء ،ونتيجــة لذلــك

فــان نصــف ســكان املعمــورة حمرومــون مــن اخلدمــات املاليــة للبنــوك التقليديــة ،الن

البنــوك التقليديــة تعتمــد عــى الضامنــات اإلضافيــة ،ونظــام بنــك جرامــن خــال مــن
الضامنــات اإلضافيــة ،يبــدأ بنــك جرامــن باعتقــاد ان االئتــان جيــب ان يقبــل كحــق مــن
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حقــوق االنســان ،ومــن ثــم تبنــي نظامــا عــى اســاس ان الشــخص الــذي ال يملــك شــيئ ًا

لــه االولويــة االوىل يف احلصــول عــى قــرض ،فمنهجيــة بنــك جرامــن ال تتأســس عــى
تقييــم امللكيــة الفرديــة للفــرد ،بــل اهنــا تتأســس عــى الدافعيــة التــي يمتلكها ،فهــذا البنك

يعتقــد ان كل البــر بمــن فيهــم االكثــر فقــر ًا موهوبــون بدافعيــة ال حــدود هلــا ،البنــوك
التقليديــة يملكهــا االغنيــاء بأغلبيــة الرجــال ،بينــا جرامــن متتلكــه النســاء الفقــرات،

ويســعى بنــك جرامــن اىل توفــر اخلدمــات املاليــة للفقــراء ،خاصــة مــن النســاء(،)68

وباالمــكان عكــس هــذه التجربــة يف العــراق مــن خــال ختصيــص مبلــغ مــن ايــرادات
النفــط لتمويــل هكــذا بنــك ،وسيســهم ذلــك بالتخفيــف مــن الفقــر بشــكل كبــر بســبب

توفــر فــرص عمــل للكثــر مــن الفــراء الذيــن ســيبدؤون مشــاريعهم الصغــرة.

ان اســتهداف التخفيــف مــن الفقــر جيــب ان يوضــع وفق ســراتيجية قابلــة للتطبيق،

تأخــذ بنظــر االعتبــار الظــروف التــي يمــر هبــا البلــد ومنســجمة مــع سياســات التنميــة
االقتصاديــة ،اذ جيــب ان تبنــى عــى وفــق معطيــات و متغــرات الظــروف االقتصاديــة
و االجتامعيــة و السياســية يف الوقــت الراهــن ،ممــا يتطلــب وضــع االهــداف واخلطــط

الســراتيجة ملعاجلــة اســباب الفقــر واختيــار االدوات املالئمــة لـ ٍ
ـكل منهــا.
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االستنتاجات والتوصيات
أو ًال :االستنتاجات
توصل البحث إىل مجلة من االستنتاجات لعل ابرزها:
 .1كشــف البحــث عــى إن االقتصــاد الوضعــي يعمــل يف أجــواء احلرية غــر املقيدة،

ويتحــرك يف ضــوء املصلــح الفرديــة ،وهدفــه األســاس هــو احلصــول عــى األربــاح بــاي

شــكل مــن األشــكال ،يف حــن يعمــل االقتصــاد اإلســامي يف ظــل تعاليــم القــران
الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة والتــي يكــون هدفهــا آليــات بنــاء اإلنســان وتربيتــه

بالشــكل املطلــوب لكــي يــارس دور ُه االقتصــادي بالشــكل املطلــوب

 .2مل تســتطع املــدارس الفكريــة املتنازعــة عــى اختــاف مشــارهبا مــن معاجلــة

أوضــاع الفقــر ،ووضــع احللــول الناجعــة لــه ،يف حــن اســتطاع اإلمــام عــي ()

وأثنــاء مــدة خالفتــه القصــرة جــد ًا أن يبنــي دولــة مرتاميــة األطــراف خاليــة مــن الفقــر
والفقــراء.

 .3إن دور الدولــة يف االقتصــادي اإلســامي هــو دور ًا إجيابيــ ًا مــن أجــل حتقيــق

املصلحــة العامــة ،وحتقيــق الرفاهيــة والعيــش بمســتوى الئــق ،يف حــن هــدف الدولــة يف

األنظمــة الوضعيــة هــو مــن اجــل حتقيــق مصالــح فئــة خاصــة مــن املجتمــع دون األخــذ

بنظــر االعتبــار باقــي فئــات املجتمــع.

 .4رغــم التقــدم والتطــور الفكــري الكبــر الــذي يتســم بــه االقتصــاد اإلســامي

جتــاه تدخــل الدولــة يف احليــاة االقتصاديــة ،وجتــاه قضايــا الفقــر ،إال إن املالحــظ إن
هــذا النظــام اإلســامي مل جيــري تطبيقــه يف اغلــب دول العــامل حتــى اإلســامية منهــا،
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وأصبحــت الــدول تعتمــد عــى األنظمــة الوضعيــة ونظريات ـ ُه يف مواجهــة الفقــر
 .5لقــد تســببت احلــروب املتعاقبــة التــي خاضهــا العــراق بأثــر ســلبي عــى االقتصاد

بشــكل عــام ،وأدت اىل تزايــد وتعميــق الفقــر بــن فئــات املجتمــع العراقــي ،اذ ان زيــادة
االنفــاق عــى احلــرب العراقيــة -االيرانيــة ادت اىل ارتفــاع معــدل التضخــم الــذي ادى

اىل تــاكل اجلــزء االعظــم مــن حصــة الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل ،وكانــت نتيجــة

حــرب اخلليــج الثانيــة عــام  1990ومــا تبعهــا مــن عقوبــات اقتصاديــة اىل تعــرض
مســتويات املعيشــة لثلثــي العراقيــن النتكاســة خطــرة ،اذ انخفــض الدخــل االرسي اىل

ثلــث مــا كان عليــه عــام  ،1988وقــد القــت العقوبــات االقتصاديــة بثقلهــا االكــر عــى
االفــراد واالرس مــن فئــات الدخــل الضعيــف واملتوســط.

 .6هنــاك تبايــن كبــر يف معــدل الفقــر مــا بــن الريــف و احلــر ،اذ تبلــغ نســبة

احلرمــان يف الريــف ثالثــة امثــال النســبة املقابلــة يف احلــر لالعــوام  2004و،2007

وعمومــا فــان حتليــل البيانــات اخلاصــة هبــذه الفــرة يشــر اىل ان الفقــر اكثــر انتشــار ًا
واكثــر عمق ـ ًا يف الريــف ممــا هــو عليــه يف احلــر.

 .7شــهدت الفــرة بــن عامــي  2007و  2012حتســن ًا يف مســتويات املعيشــة ،اذ

ارتفــع االســتهالك اخلــاص بنســبة  %9.4ســنوي ًا ،و تبع ـ ًا لذلــك انخفضــت معــدالت
الفقــر مــن  %23.6اىل  ،%19.8مل يكــن التخفيــف مــن الفقــر متســاوي ًا مــن حيــث
املناطــق اجلغرافيــة ،فقــد تباينــت معــدالت الفقــر بــن الريــف واحلــر يف العامــن

 2007و  ،2012اذ انخفضــت معــدالت الفقــر يف املناطــق الريفيــة مــن نســبة مقدارهــا
 %38،9عــام  2007اىل  %30،6عــام  ،2012أي بمقــدار  %8،3مقارنــة باالنخفــاض
يف املناطــق احلرضيــة اذ بلغــت نســبة التغــر .%2،5

 .8لقــد ادى فقــدان االمــن والنــزاع (احلــرب عــى داعــش االرهــايب) الــذي تزامــن
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مــع انخفــاض اســعار النفــط (املــورد الرئيــي لاليــرادات يف العــراق) اىل عكــس
املكاســب التــي حتققــت يف الســنوات الســابقة ،إذ يقــدر معــدل الفقــر يف عــدد الســكان

يف عــام  ،)%22.5( 2014وهــو مــا يقــارب املســتوى املســجل يف العــام  ،2007لقــد
تبــن األثــر الســلبي لالزمــة املزدوجــة يف العــراق عــى مجيــع مناطــق العــراق ،إال إن

شــدهتا تباينــت بــن منطقــة و أخــرى ،فقــد كان التأثــر اشــد حــدة يف املناطــق املتــررة
مــن إرهــاب داعــش وكردســتان مــن املناطــق األخــرى ،إذ يقــدر إن مســتويات الفقــر قــد

تضاعفــت اربــع مــرات يف تلــك املناطــق عــا كانــت عليــه قبــل األزمــة ،كــا إن فجــوة
الفقــر قــد ازدادت بعــد األزمــة إىل  %14،2عــام  2014بعــد إن كانــت  %5،3عــام

.2012

 .9بــدء ًا مــن حزيــران  2014وبعــد هجــوم داعــش اإلرهــايب عــى حمافظــات

العــراق الشــالية و الغربيــة نتــج عنــه ( )354000أرسة نزحــوا داخليــ ًا خــال ســتة
اشــهر مــن العــام  ،2014ويمثــل ذلــك حــوايل  2،1مليــون شــخص ،وبحلــول هنايــة

عــام  2015كان حــوايل  4،2مليــون شــخص يف العــراق قــد نزحــو داخليــ ًا ،إن اثــر
األزمــة عــى «الفقــراء اجلــدد» أصبحــت اكثــر عمقـ ًا بأربعــة أضعــاف مــن بقيــة الســكان

قياس ـ ًا بنصيــب الفــرد مــن االســتهالك و الدخــل ،ويعــزى األثــر الكبــر يف انخفــاض
دخــل الفــرد ومســتوى نصيبــه مــن االســتهالك إىل انخفــاض دخــل العاملــة فقــد هبــط

نصيــب الفــرد مــن االســتهالك للفقــراء اجلــدد بنســبة  %44وانخفــض الدخــل الفــردي

بنســبة  %51وانخفــض دخــل العاملــة بنســبة  %60نتيجــة األزمــة.

ثانيا :التوصيات
 .1رضورة العمــل عــى تبنــي سياســات اقتصاديــة موجهــة نحــو رشحيــة الفقــراء،

تتامشــى مــع السياســات االقتصاديــة التــي تتبناهــا الدولــة يف اطــار التنميــة املســتدامة،
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ووضــع رؤيــة شــاملة تبــدأ بتشــخيص اســباب الفقــر مــرور ًا بوضــع اهــداف حمــددة

للتخفيــف مــن الفقــر ،مــن خــال اليــات قابلــة للتطبيــق ومتــس مجيــع الفئات املســتهدفة.
 .2العمــل عــى بنــاء مؤسســات ماليــة تســتهدف رشحيــة الفقــراء مــن خــال إنشــاء

البنــوك ومؤسســات ماليــة تتبــع منهــج االقتصــاد اإلســامي وال تتعامــل بالربــا ،تكــون

موجهــة لرشحيــة الفقــراء والرشائــح األشــد فقــر ًا وذوي الدخــل املحــدود.

 .3رضورة االســتفادة مــن منهــج وفلســفة اإلمــام عــي ( )يف مواجهــة الفقــر يف

العــراق ،ووضــع اســراتيجية ذات مــدد خمتلفــة تســتند إىل فكــر ومنهــج األمــام ()
حتــى يتنســى بنــاء جمتمــع خــايل مــن الفقــر.

 .4العمــل عــى إنشــاء صناديــق خاصــة للفقــراء مــن مــوارد وإيــرادات النفــط.

وباإلمــكان عكــس جتربــة بنــك جرامــن (بنــك الفقــراء) يف العــراق.

 .5العمــل عــى بنــاء منظومــة إحصائيــة متكاملــة ملعرفــة أعــداد الفقــراء وتوزيعهــم

اجلغــرايف ليتســنى اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ،ووضــع اخلطــط املناســبة للتخفيــف منــه
والقضــاء عليــه.

 .6العمــل عــى حماربــة ومواجهــة الفســاد املــايل واإلداري ،بوصفهــا عنــارص تزيــد

مــن مشــاكل الفقــراء ،ورضورة تكريــس وترســيخ مبــدأ املســاءلة واملحاســبة ،ليتنســى
بنــاء جمتمــع خــايل مــن الطبقيــة.

 .7إعــادة النظــر يف النظــام الرضيبــي يف العــراق وإعــادة هيكلتــ ُه بالشــكل الــذي

يتــاءم مــع أوضــاع الطبقــة الفقــرة يف املجتمــع ،بوصفهــا مــن اهــم أدوات إعــادة توزيــع
الدخــل.

رضورة العمــل عــى توفــر احلاميــة االجتامعيــة والضــان االجتامعــي للفقــراء وذوي
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الدخــول املحــدودة ،وتوفــر املســتوى املعــايش الالئــق هبــم ،وذلــك مــن خــال ســن

القوانــن والترشيعــات الالزمــة.
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( )42تعــود قصــة اتفــاق واشــنطن إىل اختــاذ معهــد االقتصــاد الــدويل يف واشــنطن يف عــام  1989قـ ً
نــدوة يقــدم فيهــا مؤلفــون مــن عــر دول مــن أمريــكا الالتينيــة بحوث ـ ًا تــرح بالتفصيــل التطــورات
االقتصاديــة التــي قــادت إىل أزمــة الديــون يف دول أمريــكا الالتينيــة ،وكان جــون ويليامســون الزميــل

الرئيــس يف معهــد االقتصــاد قــد شــارك يف بحــث أورد فيــه عــرة نقــاط تتمثــل يف (االنضباط املــايل ،إعادة
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توجيــه األنفــاق العــام ،اإلصــاح الرضيبــي ،حريــة األســواق ،وحتريــر قطــاع التجــارة مــع الرتكيــز عــى
مبــدأ القضــاء عــى القيــود الكميــة كمنــح الرتاخيــص واالمتيــازات ،حتريــر تدفــق االســتثامرات األجنبيــة،
خصخصــة مؤسســات الدولــة ،حتريــر وإلغــاء اللوائــح والقوانــن التــي تعــوق دخــول األســواق أو تقيــد
املنافســة ،ســعر رصف العملــة يكــون مناســب ًا ويعكــس القــوة االقتصاديــة) ،اطلقــت عليهــا فيــا بعــد «

اتفــاق واشــنطن» ،ومل يعتقــد ويليامســون يف يــوم مــن األيــام إن هــذه النقــاط العــرة ســتكون مثــار

نقــاش بــن مؤيــد ومعــارض هلــاُ ،ينظــر يف ذلــك:

 أرنســت فولــف ،صنــدوق النقــد الــدويل :قــوة عظمــى يف الســاحة العامليــة ،ترمجــة :عدنــان عبــاس عــي،سلســلة عــامل املعرفــة ( ،2016 ،)435ص64

( )43ميشــيل تشوسودوفيســكي ،عوملــة الفقــر ،ترمجــة :حممــد مســتجري مصطفــى ،اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب ،2012 ،ص.18

( )44سورة املدثر ،اآلية .38

()45سورة احلجر ،االية 92 -91

( )46عهــد اخلليفــة األمــام عــي بــن أيب طالــب ( )إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر (رضــوان اهلل
عليــه) ،العتبــة العلويــة املقدســة -قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة،2010 ،

( )47سورة البقرة اآلية 30

( )48عهــد اخلليفــة األمــام عــي بــن أيب طالــب ( )إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر (رضــوان اهلل
عليــه) ،املصــدر الســابق.

( )49املصدر السابق نفسه.

( )50عهــد اخلليفــة األمــام عــي بــن أيب طالــب ( )إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر (رضــوان اهلل
عليــه) ،املصــدر الســابق.

( )51املصدر السابق نفسه.

( )52املصدر السابق نفسه.

( )53سورة البقرة ،اآلية 220

( )54حمســن باقــر املوســوي ،الفكــر االقتصــادي يف هنــج البالغــة ،دار اهلــادي للطباعــة و النــر و
التوزيع،بــروت لبنــان،2002 ،ص.149-148

( )55حمسن باقر املوسوي ،املصدر نفسه،ص.171

( )56امحــد فتحــي عبــد املجيد،اثــر سياســات االقتصــاد الــكيل عــى الفقــر يف دول ناميــة خمتارة،اطروحــة
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دكتــوراه ،كليــة االدارة و االقتصــاد ،جامعــة املوصــل ،2004 ،ص38

( )57حســن لطيــف كاظــم الزبيــدي ،نظــام احلاميــة االجتامعيــة يف العــراق :حتليــل اصحــاب املصلحــة،
مؤسســة فريدريــش ايــرت مكتــب االردن و العــراق،2017،ص28

( )58شــاكر جميــد كاظــم ،الرؤيــة السياســية عنــد االمــام عــي (عليــه الســام) قــرأءة يف عهــده اىل مالــك
االشــر،العتبة احلســينية املقدسة-مؤسســة علــوم هنــج البالغــة،ط ،2017 ،1ص99-98

( )59املصدر نفسه ،ص95

( )60حمســن باقــر املوســوي ،الفكــر االقتصــادي يف هنــج البالغــة،دار اهلــادي للطباعــة و النــر و
التوزيع،بــروت لبنــان،2002 ،ص.174-173

( )61حمســن باقــر املوســوي ،الفكــر االقتصــادي يف هنــج البالغــة،دار اهلــادي للطباعــة و النــر و
التوزيع،بــروت لبنــان،2002 ،ص.162

( )62ايــة اهلل نــوري مهــداين ،يف املؤمتــر الــدويل لالمــام عيل(عليــه الســام) و العدالــة و الوحــدة واالمــن
«جمموعــة مقــاالت» املجلــد االول ،معهــد العلــوم االنســانية والدراســات الثقافيــة ،2001،ص15

( )63عــي مهــدي زيتــون ،يف املؤمتــر الــدويل لالمــام عيل(عليــه الســام) و العدالــة و الوحــدة واالمــن

«جمموعــة مقــاالت» املجلــد االول ،معهــد العلــوم االنســانية والدراســات الثقافيــة،2001،ص.48

( )64حيــدر عبــد املطلــب البــكاء ،املنهــج االقتصــادي يف هنــج البالغــة ((قــراءة معــارصة)) ،جملــة اداب
الكوفــة ،العــدد ،17املجلــد  ،2013 ،1ص214

( )65رضغــام خالــد عبــد الوهــاب ،العدالــة االجتامعيــة و السياســية يف عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) اىل
مالــك االشــر ،ص 23-21عــى املوقــع االلكــروين Arabic.balaghah.net

()66مرتــى احلســيني الشــرازي ،اســراتيجيات مكافحــة الفقــر يف منهــج وتعاليــم االمــام عــي ابــن ايب
طالــب (عليــه الســام)،هيئة حممــد االمــن (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،العــراق ،2012،ص50

( )67ولــد بنــك جرامــن يف قريــة جوبــرا عــام  1976يف بنغــادش ،وحتــول اىل بنــك رســمي عــام  1983يف
ظــل قانــون خــاص ،هــذا البنــك يمتلكــه الفقــراء املقرتضــون ،ويعمــل حرصيـ ًا مــن اجلهــم ،هــذا البنــك
يمتلــك املقرتضــون  %94مــن اســهمه ،ومتتلــك احلكومــة الـــ  %6الباقيــة ،يبلــغ جممــوع املقرتضــن مــن

البنــك  6.61مليــون مقــرض %97 ،منهــم مــن النســاء.

( )68جمــدي ســعيد ،جتربــة بنــك الفقــراء ،الــدار العربيــة للعلوم-نارشون،مركــز يافــا للدراســات و
االبحاث،ط،2بــروت ،لبنــان ،2007 ،ص.28-27

اإلمام علي (عليه السالم)
بيان لدولة اإلنسان
وإنسانية الدولة
الباحث حمسن وهيب عبد

مقدمة:
بســم اهلل واحلمــد هلل وال حــول وال قــوة إال بــاهلل وصــى اهلل عــى خــر خلــق اهلل

حممــد والــه ومــن واله الســيام بقيــة اهلل واللعــن الدائــم عــى الظاملــن اعــداء اهلل.

السياســة كــا ألفهــا البــر هــي ممارســة ســلطة الدولــة عــى النــاس بزعــم حتقيــق

العــدل واالمــن واملســاواة كغايــات ســامية للحاكــم ،ولكنهــا ختفــي وراءهــا كل الــر

الــذي عانــت منــه البرشيــة يف تارخيهــا الطويــل ،وال زالــت تعــاين منــه ،وذلــك الن البرشيــة

خالفــت اهلل تعــاىل يف اختيــاره هلــا اشــخاصا معصومــن المامتهــا وسياســتها لكــن البرشيــة
رفضــت ذلــك االختيــار اىل ارذل البــر ليحكموهــا فحــق قــول اهلل تعــاىل عــى النــاس:
ِ
ِ
ِ
ُــم ِمنِّــي ُهــدً ى َف َم ِ
ُــم لِ َب ْع ٍ
َق َ
ــع
ــن ا َّت َب َ
ــال ْ
ــض َعــدُ ٌّو َفإِ َّمــا َي ْأت َي َّنك ْ
اهبِ َطــا من َْهــا َجي ًعــا َب ْع ُضك ْ
ِ
ـن ِذ ْكـ ِـري َفـإِ َّن َلـ ُه َم ِع َ
ـر ُه
ـن َأ ْعـ َـر َض َعـ ْ
اي َفـ َـا َيضـ ُّـل َو َل َي ْشـ َقى * َو َمـ ْ
ُهــدَ َ
يشـ ًة َضنْـكًا َون َْحـ ُ ُ
ـال رب ِل ح َشتَنِــي َأعمــى و َقــدْ ُكنْـ ُ ِ
ِ ِ َ
ـرا.)1(
ْ َ َ
ـت َبصـ ً
َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة أ ْع َمــى * َقـ َ َ ِّ َ َ ْ
فبعــد فشــل خيــار اهلل آلدم يف اجلنــة ،جــاء خيــار النبوة(اهلــدى) فمــن يتبعــه فــا يضــل

وال يشــقى ،وحتــى هــذا اخليــار فشــل ايضــا ،فبعــد اهلــدى اتبــع النــاس اخــس وارذل

النــاس ليسوســوهم ،فــا كانــت اال معيشــة الضنــك والوبــال واحلــروب وفقــدان االمــان.
وهــذا تاريــخ البرشيــة كلــه عبــارة عــن حكايــة ملــآيس السياســة والسياســيني ،وان

رأى بعــض املصابــن بالدونيــة الوربــا والغــرب بعــض البحبوحــة يف العيــش هنــاك؛
فاهنــا بحبوحــة مبنيــة عــى اجلامجــم والدمــاء البرشيــة بــا يقــرف ويؤســف ،وحتــى
االن وان احلريــة بــكل اشــكاهلا يف الغــرب هلــا اجتــاه واحــد الغــر هــو خدمــة الظلــم

والظاملــن ،.فاملــراة هلــا حريــة ان متــي عاريــة ومتــارس الرذيلــة حيــث تشــاء ولكنهــا

متنــع مــن الدخــول اىل اجلامعــة اذا اختــارت العفــاف او ان تتحجــب ،والكاتــب يســتطيع
ان يكتــب بــا يرغــب ويســب الرســول صــى اهلل عليــه والــه ويتعــدى عــى املقدســات
213
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لكنــه عندمــا كتــب روجيــه غــارودي عــن االســاطري الصهيونيــة صــودر الكتــاب وغــرم
النــارش وتعــرض غــارودي للمحاكمــة ،يف حــن نــر كتــاب ســليامن رشــدي بثالثامئــة

لغــة وقلــد ارفــع وســام يف بريطانيــا مــن قبــل امللكــة اليزابــث النــه كتــاب ينــال مــن
قدســية الرســول االعظــم ،وعندمــا تصــدر منظمــة االمــم املتحــدة قــرارا ضــد بلــد يطبــق

راســا ولكــن عــرات القــرارات الدولــة ال قيمــة هلــا عندمــا تصــدر ضــد ارسائيــل!!!!
والزال االرهــاب الــذي يــرب العــامل ليــس لــه تعريــف بســبب الواليــات املتجــدة

ليبقــى عائــا ولتوجهــه حيــث تشــاء فتوصــم خصومهــا باالرهــاب والزال العــامل حيكــم
يمعايــر مزدوجة!...الــخ

واذن ؛ ففــي العــامل ال وجــود لدولــة العــدل وال وجــود لدولــة االنســان والمعنــى

النســانية الدولــة اال مــع املعصــوم وباملعصــوم ذلــك مــا نكتــب عنــه وكتبنــا عنــه االن يف

هــذا البحــث ومــن اهلل التوفيــق فهــو ويل الســداد وهــو الغايــة.
حمسن وهيب عبد
كربالء املقدسة
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الفصل االول
متهيد

هنــاك حقائــق عــن معــاين السياســة وادرات الــدول يف تاريــخ البــر البــد مــن

االحاطــة هبــا قبــل البــدء بالبحــث يف معــاين دولــة االنســان عنــد االمــام عليــه الســام

باعتبــاره القــران الناطــق وتاسيســه للدولــة انــا هــو تاســيس القــران( )2لتلــك الدولــة

كــا ســنرى.

اذن فدولــة املعصــوم هــي دولــة القــران ولــذا فــان كل السياســات يف التاريــخ

البــري وعــى االطــاق انــا حتكــي ســرة احلــكام وامللــوك واالمــراء وحســب نزواهتــم
وعقدهــم واخالقهــم واليشء مــن مهــوم الشــعوب بــل ربــا حتكــي القســوة يف قتــل

شــعوب بكاملهــا كــا ابيــد اهلنــود احلمــر الســكان االصليــن واآلزوتيــك ،وكــا يبــاد

كثــر مــن الشــعوب مــن قبــل احلــكام املســتبدون والعمــاء وكــا تبــاد النــاس باحلــروب
ملجــرد قــرارات سياســية بشــن احلــرب .ولنــرى:

 .1طبيعة السياسة يف التاريخ البشري كـ( شر البد منه):
منــذ ان عــرف االنســان املجتمعــات مل تكــن السياســة يومــا إال الــر الــذي البــد

منــه ،فقــد قــال االمــام عــي عليــه الســام يف معــاين ذلــك الــر الــذي البــد منــه:

(أمــر عــادل خــر مــن مطــر وابــل ،و أســد حطــوم خــر مــن ســلطان ظلــوم و

ســلطان ظلــوم خــر مــن فتنــة تــدوم)(.)3

بمعنــى ان البــد مــن حاكــم عــى اي حــال لــدرء الفتــن فمجتمــع بــا حاكــم يغــدو

فريســة ملحــن الفتــن ؛ فيغــدو البلــد ال امــن وال امــان فيــه وال كرامــة و ال طعــم حليــاة وال

امــل باخلــاص.
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والدليــل عــى رش الساســة هــو اشــعار النــاس بأهنــم متفضلــون ،وان راى النــاس ان

احدهــم يف حــال مــن التواضــع كــا يفــرض كــا باقــي النــاس اخللوقــن يكــون موضــع

عجــب وترحــاب والنــاس عــى كل حــال يف حــال قبــول شــاءوا ام ابــوا.

والواقــع هــو ان املنــدوب لسياســة املجتمــع بــا يســمونه ؛ (إدارة الــدول)؛ انــا هــو

مكلــف ال رشف لــه مــن خــال ذلــك املنصــب اال ليقيــم حقــا او يدحــض باطــا( - )4كــا

يقــول االمــام عــي عليــه الســام  -فاملناصــب احلكوميــة كلهــا تكليــف وليــس ترشيــف
والــذي يرشفــه املنصــب وحســب هــو ممــا ال رشف لــه ،فيجــد يف املنصــب رشفــا وعــزة.

وقــد اثبــت التاريــخ بطولــه وعرضــه انــه عبــارة عــن حكايــة تتكــرر ملعنــى؛ ان

السياســة رش البــد منــه ،وقــد عانــت البرشيــة مــن احلــكام والسياســيني مــا عانــت مــن
ويــات وحــروب واســتغالل واســتعامر ،بــل التاريــخ كلــه حيكــي معانــاة البرشيــة مــن

الساســة واحلاكمــن ،وقيــل ان التاريــخ هــو حكايــة لســرة امللــوك واحلــكام.
فعن ابى عبد اهلل عليه السالم يقول( :رشار اخللق امللوك)(.)5

الســام) ،عــن النبــي (صـ ّـى
وعــن جعفــر الصــادق ،عــن أبيــه ،عــن آبائــه (عليهــم ّ

اهلل عليــه وآلــه) قــال ( :أال إن رشار ُا َّمتــي الذيــن ُيكرمــون خمافــة رشهــم ،أال ومــن أكرمــه

النــاس اتقــاء رشه فليــس منــي)(.)6

وعن االمام عيل عليه السالم( :والة اجلور رشار األمة و أضداد األئمة)(.)7
وللذيــن يشــعرون بالدونيــة ازاء الغــرب ويــرون يف سياســتهم افضليــة؛ افردنــا بحثــا

خاصــا بالوقائــع لرفــع الغشــاوة التــي تسســببا هبــا دونيتهــم.
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 .2اطروحة تطابق العدل مع السياسة:
عــى طــول تاريــخ العــامل ،وعــى امتــداد املعــارف االكاديميــة ويف مســاحة كل

جامعــات العــامل ،ومــع وجــود املفكريــن املبدعــن والعباقــرة ،مل يطــرح موضــوع للبحــث

عــن احلــال يصــر فيــه العــدل مــاكا للسياســة :متــى؟ وكيــف؟ وايــن؟ وانــى يمكــن ان
نجــد تطابقــا للسياســة مــع العــدل ؟

هــذه االطروحــة املهملــة يف التاريــخ البــري ،هــي التــي التــي جيــب ان تنــال اهتــام

كل االكاديميــات يف العــامل ،النــدري ملــاذا امهلــت بالرغــم مــن هــذا العنــت الــذي تعانيــه
البرشيــة مــن السياســة والسياســيني يف كل التاريــخ؟

فالديــن الــذي  -كــا هــو مفــرض  -اصــل العــدل واالخــاق تــم عزلــه مبكــرا مــن

ان يكــون ســاحة ألطروحــة البحــث عــن العــدل يف السياســة ..ملــاذ؟

الن االســام انحــرف و ُأطــر يف اول يــوم لوفــاة النبــي االكــرم صــى اهلل عليــه والــه

وســلم ،ملــا جــرى يف الســقيفة وحتــول فيــه الســيايس مــن اصطفــاء واختيــار ربــاين اىل
فلتــة عبثيــة( ،)8بعدهــا صــار يســتطيع اي احــد ان يكــون احلاكــم واالمــام بــدل املصطفــى

املختــار مــن قبــل اهلل تعــاىل .فاالصطفــاء واالهتيــار الــذي ابتنــي بــه الديــن انتهــى يف

الســقيفة ،ولينتهــي دور الديــن الســيايس العــادل ليؤطــر يف جمموعــة احاديــث موضوعــة

تتعــارض بشــكل صــارخ مــع كتــاب اهلل منــه عــى ســبيل املثــال :احلديــث املوضــوع:

(تســمع وتطيــع لالمــر وان رضب ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع)( .)9واهلل تعــاىل
يقــول( :و َل تَر َكنُــوا إِ َل ا َّل ِذيــن َظ َلمــوا َفتَمســكُم النَّــار ومــا َلكُــم ِمــن د ِ
ون اللَِّ ِمــ ْن
ْ ْ ُ
ُ َ َ
َ َّ ُ
َ ُ
َ ْ
ِ
َ ()10
ـرون
َأ ْول َيــا َء ُثـ َّ
ـم َل ُتنْـ َ ُ
وامــا املســيحية فقبــل عزهلــا؛ صــارت العوبــة بيــد الكنيســة لتبيــع صكــوك الغفــران
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ولينتهــي دورهــا بالرضبــة القاضيــة.
امــا اليهوديــة فقــد كان ينظــر اليهــا بريبــة بســبب عنرصيــة نظــرة اليهــود للنــاس

وتعاليهــم.

وبقــي يف امليــدان املعــريف لبلــوغ العــدل يف السياســة فقــط النظريــات العلامنيــة

الوضعيــة التــي ال تغنــي وال تســمن مــن جــوع يف ردع احلاكــم او الســيايس مــن حيــازة
موفــورات الــرف او يف منــع االســتالب الــذي تعــاين منــه النــاس.

لــذا بــرزت وبــدون منــازع امليكافيلليــة ملكــة عــى كل السياســات الوضعيــة بــدون

منــازع ،الهنــا ذرائعيــة هنلــت مــن الليرباليــة والنظريــات الغربيــة منــذ ابيقــور اىل نيتشــة
اىل هيجــل يف تفــوق الــرس االبيــض ودمهتهــا اليــوم نظريــات فرنســيس فوكويامــا يف

هنايــة الرتيــخ واالنســان االخــر ،ونظريــات صوئيــل هنتنغتــون يف صــدام احلصــارات.

 .3متى يتطابق العدل مع السياسة ؟
ان احلــال الوحيــدة التــي يتــم هبــا تطابــق العــدل مــع السياســة ،بــل ويكــون مــاك

السياســة العــدل فيهــا ؛ هــي حــال تــويل املعصــوم امــور ادارة الدولــة ،او يكــون املتــويل

لنظــام امللــة يف حــال غيــاب املعصــوم بــرط ضــان طاعــة املعصــوم.

تلــك هــي احلــال الوحيــد التــي تتطابــق فيهــا السياســة مــع العــدل وتكــون فيهــا

الدولــة هــي دولــة االنســان وتتحقــق فيهــا انســانية الدولــة.

فــان مل يكــن هنــاك معصومــا او ملــن ال يؤمــن بالعصمــة كنمــط كــوين حتمــي،

فليــس عليــه ان جيــد حــا عــى االطــاق لتطابــق العــدل مــع السياســة ،وعليــه ان يفكــر

بــرورة املعصــوم عــى راس الــدول لضــان العــدل يف السياســة.

فالعصمــة ليســت ترفــا عقائديــا او مســلمة اعتقاديــة طرحهــا االماميــة مغالــن
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بائمتهــم ،بالعصمــة حقيقــة كونيــة وحتــم لبلــوغ اخللــق مرحلــة الكــال .فــاذا كان
االنســان مرحلــة كــال واضحــة يتميــز بــه الكائــن العاقــل عــن احليوانــت بارتفــاع

القصــور الــذايت واحليــوي ،فــان يف النبــوة ارتفــاع كل القصــورات الذاتيــة واحليويــة
والعقليــة ،فالواقــع ان كل ماعتــد االنســانية مــن مضامــن للكــال واجلــال اصلهــا مــن

االنبيــاء وال احــد يســتطيع ان ينكــر هــذا ،فقــد كان االنبيــاء يســتطيعن ان يصيبــوا احلســن
والكــال واحلــق دون حماولــة او جتريــب كــا عنــد البــر.

ومــن هــذا املنطلــق وملــن يريــد ان يتأكــد مــن هــذا الطــرح جــاء بحثنــا هــذا لنعــرض
انموذجــا تارخييــا لسياســة رجــل معصــوم مطهــر مــن الرجــس بــارادة اهلل تعــاىل :إِ َّنـ َـا
ِ
ِ ِ
ـرا ،)11(هــو االمــام عــي
الر ْجـ َ
ُي ِريــدُ اللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِهـ ً
عليــه الســام ،فقــد ارتضــاه اهلل وصيــا خلاتــم رســله معصومــا يمنــح ثقافــة انســانية

للدولــة التــي يقودهــا ،فهــو مصــداق دولــة االنســان وهــو يواجــه الفتــن والبــاء يف

ممارســته لبنــاء تلــك الدولــة.

 .4خصائص دولة االنسان وميزات انسانية الدولة:
دولــة االنســان ؛ هــي التــي توفــر العــدل لــكل البــر بــا اســتثناء عــى اختالفهــم،

وتعتــر الدولــة بميــزات انســانية اذا وفــرت للراعــي والرعيــة املنهــج والوســائل ملحاربــة

الظلــم مــن كل مصــادره ومنــع اســتغالل االنســان الخيــه االنســان .بمعنــى ان دولــة
االنســان واالنســانية هــي دولــة حتــارب الظلــم واالســتالب ببغــض الــرف واملرتفــن

مــن خــال طاعــة املعصــوم املختــار مــن قبــل اهلل تعــاىل القامــة العــدل والتمســك
ِ
ِ
َــاب
ــم ا ْلكت َ
بمنهجــه طبقــا لقولــه تعــاىلَ  :ل َقــدْ َأ ْر َســ ْلنَا ُر ُســ َلنَا بِا ْل َب ِّينَــات َو َأ ْن َز ْلنَــا َم َع ُه ُ
َان لِي ُقــوم النَّــاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ــط.)12(
ُ
ْ
َوا ْليــز َ َ َ
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 .5ماهية العدل وكيفية قيام الناس به:
العــدل؛ هــو بدهيــة قيمومــة وقيــام الكــون والتكويــن للكائنــات ،فنحــن وكل

الكائنــات انــا قائمــون بالعــدل ،فالعــدل؛ النظــام الفاعــل يف كوننــا وكينونتنــا ؛ نعيشــه
ونتنفســه فــا نستشــعره لبداهتــه ،مثلــا ال نستشــعر وجــود الضغــط اجلوي عىل اجســامنا

باألطنــان ،وكــا ال نستشــعر وجــود اجلاذبيــة الكونيــة عــى اجســامنا وتكلفنــا مئــات
النيوتنــات يف كل حلظــة ،ومــا دام ال خيــرق نظــام الكــون البدهيــي هــذا فــان العــدل ســار،

فــإذا اخــرق وحيثــا يتــم االخــراق حيصــل الظلــم وجيــأر املظلــوم ،وهكــذا جيــأر حتــى

الظــامل اذا اخــرق امانــه البدهيــي بالعــدل.

ويــأت التعريــف العلمــي املعجــز للعــدل مــن القــران الكريــم من لــدن العليــم اخلبري

احلكيــم الصانــع ؛ فــان تعريــف العــدل يف القــران اعتمــد الضــد البدهيــي للتعريــف بــه

؛ وهكــذا يعــرف القــران بالضــد مجيــع البدهييــات الكونيــة ( أي الســنن الكونيــة التــي

حتكــم الوجــود وتنفــذ فيــه وهتيمــن عليــه) ،فالســنن الكونيــة ال تعـ ّـرف اال بضدهــا حيــث
يتــم االخــراق.

فالعــدل هــو عــدم الظلــم( أي عــدم اخــراق بدهيــة الكــون القائــم هبــا والســاري
ِ
ِ ٍ
ِ
ـن
بموجبهــا .وقــد عــرف العــدل بقولــه تعــاىلَ :
ـم َر ُّب ـ ُه بِكَلـ َـات َف َأ َت َّ ُهـ َّ
وإِذ ا ْب َتـ َـى إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
ـاس إِمامــا َقـ َ ِ
اع ُلـ َ ِ
ـال إِن ج ِ
ـال َل َينَـ ُ
ـن ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
ـن.)13(
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
َقـ َ ِّ َ
ـال َومـ ْ
ـك للنَّـ ِ َ ً
وعليــه فــان الظلــم ؛ معنــى جامــع لــكل القبائــح ولــكل اخلروقــات للبدهييــات

الكونيــة ،الن تلــك اخلروقــات تتجســد يف الفعاليــات املعاكســة للنســق الكــوين القائــم
باحلــق والســاري بالعــدل.

وقــد بـ ّـن اهلل تعــاىل يف حمكــم التنزيــل؛ ان احلــق ؛ علــم ومعرفــة لثوابــت الصــدق يف
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واقــع الكــون والتكويــن ،وان العــدل هــو الفعــل القائــم وفقــا ملعرفــة احلــق ،او اعــادة
احلــق اىل نصابــه اذا زل عنــه.

فقــال تعــاىلِ :
ــق وبِ ِ
ون بِ َْ
ــون ،)14(وقــال
ــه َي ْع ِد ُل َ
وســى ُأ َّمــ ٌة َ ْيــدُ َ
ال ِّ َ
ــن َق ْ
َ
وم ْ
ــو ِم ُم َ
تعــاىلِ :
ــق وبِ ِ
()15
ون بِ َْ
ــون
ــه َي ْع ِد ُل َ
ــن َخ َل ْقنَــا ُأ َّمــ ٌة َ ْيــدُ َ
ال ِّ َ
َ
وم َّ ْ
فاحلــق  -كــا يقــرر القــران  -معرفــة وعلــم لثوابــت الصــدق يف واقــع الكائنــات،

وامــا العــدل فهــو العمــل بتلــك املعرفــة أي اعــادة احلــق اىل نصابــه يف الوجــود ،،عليــه

يتحقــق :ان مــن ال يعــرف احلــق ال يمكــن ان يكــون عــادال .وقــد اشــار اىل ذلــك االمــام

عــي عليــه الســام فقــال ( :اعــرف احلــق تعــرف اهلــه)(.)16

وهنــا ومــرة اخــرى يتقــرر ايضــا ؛ ان دولــة العــدل هــي الدولــة التــي يقــوم عــى

راســها املعصــوم العــارف باحلــق العامــل بــه ،وهــذا مــا قــرره القــران مــن قبــل َ
ل َينَـ ُ
ـال
ِِ
ِ
ـن .)17(
َع ْهــدي ال َّظالميـ َ

ان قــراءة فســزيائية لكتــاب الكــون املفتــوح مرتافقــة مــع فهــم آليــات القــران الكريم
ــق الســاو ِ
ِ
ات َو ْالَ ْر َض
ــو ا َّلــذي َخ َل َ َّ َ َ
و ُه َ
يتقــرر ايضــا :ان الكــون كلــه قائــم باحلــق َ
الـ ِّـق َو َيـ ْـو َم َي ُقـ ُ
ـول ُكـ ْن َف َي ُكـ ُ
الـ ُّـق َو َلـ ُه ا ُْل ْلـ ُ
ـك.)18(
ـون َق ْو ُلـ ُه ْ َ
بِ ْ َ

ــق اللَُّ الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر َض بِ َْ
ــق إِ َّن ِف َذلِ َ
ــك َل َيــ ًة
وقــال تعــاىل ايضــاَ :
ال ِّ
خ َل َ
َّ َ َ
ِ ِِ
ــن .)19( 
ل ْل ُم ْؤ من َ
وبسســب عــدم توفــر تفاصيــل معرفــة نواميــس الكــون وعــدم استشــعار ســننه

لبداهتهــا للجميــع الهنــا معرفــة رضوريــة ليقيمــوا العــدل عــى اساســها ،لــذا يكــون

االنســان كامــل اخللــق (املعصومــون) هــم مــن اختارهــم اهلل تعــاىل ملهــة العــدل،

فاملعصــوم رضورة كونيــة لبنــاء دولــة العــدل الــذي حتفــظ لإلنســان كرامتــه.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

222

وهــذه احلقيقــة الكونيــة والتارخييــة املتمثلــة يف ( )124000نبــي ورســول ارســلوا

تــرا لبنــي البــر ،كانــت ترفــض مــن قبــل املرتفــن عــى مــر التاريــخ ،الن وجودهــم
مبنــي عــى دولــة الظلــم واســتغالل االنســان النســياب مصالــح املســتغلني املســتكربين
املرتفــن .،فمــن هــم املرتفــون؟

 .6املرتفون يف تاريخ السياسة البشرية رأس حربة ضد العدل ودولة االنسان:
كــا يف القصــص القــراين احلــق؛ نجــد النبــوة بمهامهــا الرئيســية جتابــه بالــرف

واملرتفــن .فقــد كان الــرف واالســتكبار ســبب لغضــب اهلل ولنــزول عذابــه عــى
وإِ َذا َأ َر ْد َنــا
املجتمعــات البرشيــة التــي جتابــه الرســل عليهــم الســام قــال اهلل تعــاىلَ :
َ ِ
ِ
ِ
ـك َقريـ ًة َأمر َنــا م ْ ِ
ـرا.)20(
تف َيهــا َف َف َسـ ُقوا ف َيهــا َف َحـ َّـق َع َل ْي َهــا ا ْل َقـ ْـو ُل َفدَ َّم ْرن َ
َاهــا تَدْ مـ ً
أ ْن ُنْلـ َ ْ َ َ ْ ُ َ
واذا كان هنــاك ســبب لنجــاة القليــل فالهنــم نابــذوا الظاملــن ،واال فــان تبعيــة

املرتفــن كان اجرامــا اليغتفــر.

ـن ا ْل َفسـ ِ
ِ ٍ
ِ
َان ِمــن ا ْل ُقــر ِ ِ
ـاد ِف ْالَ ْر ِ
ض إِ َّل
ون مـ ْ
ـم ُأو ُلــو َبق َّيــة َين َْهـ ْـو َن َعـ ِ َ
ـن َق ْبل ُكـ ْ
َ ف َلـ ْـو َل ك َ َ ُ
َقلِيـ ًـا ِمَّــن َأنْجينَــا ِمنْهــم وا َّتبــع ا َّل ِذيــن َظ َلمــوا مــا ُأت ِْر ُفــوا فِيـ ِـه وكَا ُنــوا ُ ْ ِ
ـن.)21(
م ِرمـ َ
َ
ُ ْ َ َ َ
َ ُ َ
ْ َ ْ

وهكــذا يتكــرر قــول اهلل تعــاىل يف املرتفــن الظلمــة لوقوفهــم ضــد دعــوة االنبيــاء:
ِ
ـت َظ َ
ـن * َف َلـ َّـا َأ َح ُّســوا
ـن َق ْر َيـ ٍـة كَا َنـ ْ
ال ِ ـ ًة َو َأن َْشـ ْـأنَا َب ْعدَ َهــا َق ْو ًمــا َ
ـم َق َص ْمنَــا مـ ْ
َ
آخ ِريـ َ
و َكـ ْ
ـم فِيـ ِـه َو َم َســاكِنِك ُْم
ـم ِمن َْهــا َي ْرك ُُضـ َ
ـون * َل ت َْرك ُُضــوا َو ْار ِج ُعــوا إِ َل َمــا ُأت ِْر ْف ُتـ ْ
َب ْأ َس ـنَا إِ َذا ُهـ ْ
()22
ون
ُــم ت ُْس َــأ ُل َ
َل َع َّلك ْ
فاملرتفــون راس احلربــة يف صــد النــاس عــن اهلــدى واالفــراء عــى االنبيــاء،

واالعجــب ان النــاس يتبعوهنــم عــى اســتالب وجهــل واســتغالل:

اليـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ـال ا َْلـ َ ُ ِ
و َقـ َ
ـاة
ـن َك َفـ ُـروا َوك ََّذ ُبــوا بِل َقــاء ْالَخـ َـرة َو َأت َْر ْفن ُ
ـن َق ْومــه ا َّلذيـ َ
ـأ مـ ْ
َ
ـم ِف َْ َ
َاهـ ْ
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ِ
ِ
الدُّ ْنيــا مــا هـ َـذا إِ َّل بـ َـر ِم ْث ُل ُكــم يـ ْـأك ُُل ِمَّــا ت َْأ ُك ُلـ َ ِ
ـن
َش ُبـ َ
*و َلئـ ْ
ـون َ
َ َ َ
ْ َ
ـر ُب مَّــا ت ْ َ
ـون منْ ـ ُه َو َيـ ْ َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
َأ َطع ُتــم بـ َ ِ
ـم ت َُرا ًبــا َو ِع َظ ًامــا
ـاس َ
ـم َو ُكنْ ُتـ ْ
ـم إِ َذا م ُّتـ ْ
ـم َأ َّن ُكـ ْ
ون * َأ َيعدُ ُكـ ْ
ـم إِ َّن ُكـ ْ
ـرا م ْث َل ُكـ ْ
ـم إِ ًذا َلـ ُ
ْ ْ َ ً
ِ
ـم ُ ْ
ـوت َون َْح َيا
ـات َه ْي َهـ َ
ـون * َه ْي َهـ َ
ـي إِ َّل َح َيا ُتنَــا الدُّ ْن َيا ن َُمـ ُ
م َر ُجـ َ
ـات َل ِــا تُو َعــدُ َ
ون * إِ ْن هـ َ
َأ َّن ُكـ ْ
ِِ
ِ
ِ
ـن بِ َم ْب ُعوثِـ َ ِ
ـن *
ـن َلـ ُه بِ ُم ْؤمنـ َ
َو َمــا ن َْحـ ُ
ـرى َعـ َـى اللَِّ كَذ ًبــا َو َمــا ن َْحـ ُ
ـن * إ ْن ُهـ َـو إ َّل َر ُجـ ٌـل ا ْفـ َ َ
ِِ
ـر ِن بِــا ك ََّذ ُبـ ِ
ـال َعـ َّـا َقلِيـ ٍ
ـون * َقـ َ
َقـ َ
الص ْي َحـ ُة
ـن نَادمـ َ
ـم َّ
ـل َل ُي ْصبِ ُحـ َّ
ـن * َف َأ َخ َذ ْ ُتـ ُ
َ
ـال َر ِّب ا ْنـ ُ ْ
ِ
ِ
بِ َْ
ـن.)23(
ـاء َف ُب ْعــدً ا ل ْل َقـ ْـو ِم ال َّظالـ َ
الـ ِّـق َف َج َع ْلن ُ
َاهـ ْ
ـم ُغ َثـ ً

و َمــا
وهكــذ يتكــرر قــول اهلل تعــاىل يف تصــدي املرتفــن للرســل عليهــم الســامَ :
ٍ ِ
ـن ن َِذيـ ٍـر إِ َّل َقـ َ
ون.)24(
وهــا إِ َّنــا بِـ َـا ُأ ْر ِس ـ ْلت ُْم بِـ ِـه كَافِـ ُـر َ
َأ ْر َس ـ ْلنَا ِف َق ْر َيــة مـ ْ
ت ُف َ
ـال ُم ْ َ

 .7السياسة هي جدل الظواهر الثالث يف التاريخ البشري:
فمقابــل ظاهــرة رســل اهلل تعــاىل تــرى اىل النــاس هــدى ورمحــة ،هنــاك ظاهــرة

الــرف ،واذا كان املرتفــون تســوغ هلــم موفــرات الــرف مــن انفســهم التصــدي للهــدى
مدفوعــن باملنفعــة ،فــا الــذي يســوغ لســائر الناس ان يســروا ضــد مصاحلهــم ويصطفوا

مــع املرتفــن املســتكربين املســتغلني الظاملــن؟

اجلــواب :هــو لتفــي ظاهــرة االســتالب يف املجتمعــات ،بســبب الشــعور بالفوقيــة

او الشــعور بالدونيــة او لاللتصــاق النفعيــة مــن ظواهــر معقــوالت الباطــن او كــا

يســمونه الالوعــي ،وهنــاك نــوع رابــع لالســتالب هــو الســتالب بالنفــاق البقــاء
املصالــح الشــخصية واالنانيــة.

 .8املستلبون مساعدو املرتفني على انفسهم يف التصدي للمعصوم:
ماهو االستالب؟
االســتالب شــعور مــريض نفــي ســائد يف املجتمعــات البرشيــة عمومــا يســاعد
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بمنــع قيــام دولــة العــدل دولــة االنســان التــي تكرمــه وحترتمــه.
فاالســتالب هــو التأثــر النفــي مــن جانــب الالوعــي املاحــي او املعطــل لعقيــدة

االنســان الفــرد املعلنــة واملفــرض اهنــا املؤثــرة يف خيارات فعلــه ،فيكون بذلك املســتلب،

ينتمــي اىل عقيــدة وخيتــار افعالــه بموجــب تأثــرات نفســية داخليــة .فــان االســتالب هــو

شــعور باطــن يف الالوعــي.

ان االســتالب امــر ممكــن جــدا مــع وجــود العقيــدة عنــد البــر ،بــل وموجــود

وشــائع جــدا بيننــا ويف كل املجتمعــات االنســانية .امــا يف حــال غيــاب العقيــدة فهــو امــر

واقــع فعــا وهــو النافــذ يف خيــارات فعــل االنســان .ولظاهــرة الســتالب امهيــة كــرى

يف الرصاعــات السياســية التارخييــة الكــرى لبنــي البــر ،اشــار اهلل تعــاىل هلــا يف قصــص
االنبيــاء:

االستالب بالفوقية يف قصص االنبياء:
الفوقيــة شــعور يظــن صاحبــه انــه افضــل مــن االخريــن ،واليــرى حقــا لغــره يف

املواقــع القياديــة .وقــد تصــدى الفوقيــون لواليــة االمــر يف االمــة بعــد وفــاة الرســول
دون اهليــة خالفــا لوصايــا الرســول (ص) فكانــت الفتــن .واالن ويف كل العــامل يريــد
اجلميــع يكــون الرجــل املناســب يف املــكان املناســب دون جــدوى فقــد تقــدم الفوقيــون

للمناصــب دون اهليــة ليزجيــوا االكفــاء لتصبــح السياســة وبــاال عــى النــاس.

ِ
ـال ا َْلـ َ ُ ِ
َ ف َقـ َ
ـرا ِم ْث َلنَــا َو َمــا َنـ َـر َ
ـن َق ْو ِمـ ِـه َمــا َنـ َـر َ
اك ا َّت َب َعـ َ
ـك
ـن َك َفـ ُـروا مـ ْ
ـأ ا َّلذيـ َ
اك إِ َّل َبـ َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن َف ْض ٍ
ــل َب ْ
ُــم
ُــم َع َل ْينَــا م ْ
ــم َأ َراذ ُلنَــا َبــاد َ
إِ َّل ا َّلذ َ
ــل َن ُظنُّك ْ
َــرى َلك ْ
الــر ْأ ِي َو َمــا ن َ
ي َّ
يــن ُه ْ
ِ
ـن .)25(فالفوقيــون يرتفعــون حتــى عــى انبيائهــم الهنــم جمــرد بــر وان اتباعهــم
كَاذبِـ َ

مــن الفقــراء .ويقولــون ان النبــي بــر مثلهــم يريــد ان يتفضــل عليهــم:
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ما َه َذا إِ َّل َب َ ٌ
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وهنــاك نــوع اخــر مــن الفوقيــة يستشــعرها الفوقيــون ،ويدعــون اهنــم حصلــوا عــى

التفــوق بــا يمتلكــون مــن مهــارات وعلــم ومــال ،وان العلــم هــو ذاهتــم وليــس فضــا
مــن اهلل تعاىلَ ..قـ َ
ـال إِ َّنـ َـا ُأوتِي ُتـ ُه َعـ َـى ِع ْلـ ٍم ِعنْـ ِـدي.)27(
وكل مصائــب االســام والبرشيــة جــاءت مــن الفوقيــن الــذي تصــدوا ملناصــب

ليســوا اهــا هلــا حتــى وصــل االمــر ان تكــون خالفــة رســول اهلل ملــك وراثــي وان
يصبــح الفاســق واملجــرم واللوطــي يف مقــام خالفــة الرســول االعظــم صــى اهلل عليــه

والــه ،كــا هوالوليــد بــن يزيــد بــن عبــد امللــك(.)28

وللشــعور بالدونيــة ايضــا اشــكال :ابســطها ؛ ان تــرى عقيدتــك دون عقيــدة

غــرك ،او ان عقيــدة غــرك هــي افضــل مــن عقيدتــك فالــدوين يضــن عــى ســبيل املثــال

ان قومــا يعبــدون االصنــام افضــل منهــم:

َ قا ُلوا يا موسى اجع ْل َلنَا إِ ًَلا كَم َُلم َ ِ
آل ٌة
ْ َ
َ ْ
َ ُ َ

()29

و يرى الدوين ان الغلبة دوما سمة علوية جيب ان تتبع:

ِ
ني.)30(
الس َح َر َة إِ ْن كَانُوا ُه ُم ا ْلغَالبِ َ
َ ل َع َّلنَا َن َّتبِ ُع َّ

وان االهبة والزينة الدنيوية من مسوغات الدونية ومنهج للدونيني:

ِ
َ قـ َ ِ
ُ ِ
ون َْ
ون إِ َّنـ ُه َلـ ُـذو َحـ ٍّ
ـظ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا َيــا َل ْيـ َ
ـار ُ
ـن ُي ِريــدُ َ
ـال ا َّلذيـ َ
وت َقـ ُ
ـت َلنَــا م ْثـ َـل َمــا أ َ

َعظِيـمٍ

()31

النفعية:
النفعــي ؛ يظــن ان كل نعمــة حيوزهــا انــا حازهــا لعظــم خطــره عنــد اهلل ،ويظــن انــه
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يف حبــوة ،ولــذا فــاذا تغــرت االمــور انقلــب عــى عقبيــه قــال تعــاىلِ :
ـن ال َّنـ ِ
ـن
ـاس َمـ ْ
ومـ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
َ
ـب َعـ َـى َو ْج ِهـ ِـه
ـر ا ْط َمـ َـأ َّن بِــه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ـ ُه ف ْتنَ ـ ٌة ا ْن َق َلـ َ
َي ْع ُبــدُ اللََّ َعـ َـى َحـ ْـرف َف ـإِ ْن أ َصا َب ـ ُه َخـ ْ ٌ
ِ
()32
ـك ُهـ َـو ُْ
ـر الدُّ ْن َيــا َو ْال ِخـ َـر َة َذلِـ َ
ـن
ـر ُ
ان ا ُْلبِـ ُ
الـ ْ َ
َخـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن َهـ َـذا ِل
ض َاء َم َّسـ ْت ُه َل َي ُقو َلـ َّ
حـ ًة منَّــا مـ ْ
و َلئـ ْ
وقــال تعــاىل ايضــاَ :
ـن َأ َذ ْقنَــا ُه َر ْ َ
ـن َب ْعــد َ َّ
ِ
ِ
ـت إِ َل َر ِّب إِ َّن ِل ِعنْــدَ ُه َل ْل ُح ْس ـنَى.)33(
ـن ُر ِج ْعـ ُ
الســا َع َة َقائ َم ـ ًة َو َلئـ ْ
َو َمــا َأ ُظـ ُّ
ـن َّ
واشار القران الكرين بصور كثرية اىل ظاهرة االستالب بالنفاق:

اب منَافِ ُقـ َ ِ
ِ
ـل ا َْل ِدينَـ ِـة َمـ َـر ُدوا َعـ َـى النِّ َفـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـاق.)34(
ـون َومـ ْ
فقــال تعــاىل :مـ َ
ـن ْالَ ْعـ َـر ِ ُ

ويتجنــى املنافقــون عــى اصحــاب الديــن:

ون َوا َّل ِذي َن ِف ُق ُل ِ
إِ ْذ َي ُق ُ
ول ا ُْلنَافِ ُق َ
وبِ ْم َم َر ٌض َغ َّر َه ُؤ َل ِء ِدين ُُه ْم.)35(

ومــع االســف فــان املنافقــن يصطفــون عــى باطلهــم علنــا ضــد الرســاليون:
ــن ا َْلعــر ِ
ــات بع ُضه ِ
ِ
ون بِا ُْلنْك ِ
ــن َب ْع ٍ
وف
ــر َ
ا ُْلنَافِ ُق َ
َــر َو َين َْه ْ
ــم م ْ
ــو َن َع ِ ْ ُ
ــض َي ْأ ُم ُ
ــون َوا ُْلنَاف َق ُ َ ْ ُ ْ
ــون َأي ِديــم نَســوا اللََّ َفن َِســيهم إِ َّن ا ُْلنَافِ ِقــن هــم ا ْل َف ِ
()36
ون
اســ ُق َ
َ ُ ُ
َُ ْ
َو َي ْقبِ ُض َ ْ َ ُ ْ ُ
النتيجــة :ان السياســة يف الناريــخ البــري هــي حكايــة اجلــدل بــن الظواهــر الثالث

( الرســل والــرف واالســتالب) .ويف الغالــب ينتهــي اجلــدل اىل تعطيــل دولــة االنســان
اخلليفــة املجعــول مــن قباللللــه يف االرض ،كــا ان قيــام الــدول بــا ايديولوجيــة سياســية

مضمنونــة بالعصمــة واملعصــوم او حتــى معهــا ال ينفــع مــع االســتنالب الــذي تعــاين

منــه الشــعوب .ولــذا فالســيايس مهــا كان الــذي المــروع ســيايس لــه والــذي حيــاول
ادارة احلكــم جيــد نفســه مبــارشة ازاء املــرف بجميــع مــا اويت مــن مــال وقــوة ووقــت

يف حلبــة الــراع فالبــد ان خيضــع ملنظومــة اجلــدل وقواعــد اللعبــة فيــه والتــي يســيطر
عليهــا ويديرهــا العــدو العتيــد ابليــس! عندهــا الخيــار لــه مــن اصــل عقيدتــه ،بــل كل
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يشء يــايت وكانــه مفــروض عليــه ،واذا بــه جمــرد جنــدي يف تنظيــم دنيــوي والســيايس
الداخــل فيــه مســتلب يتحــرك وفــق قواعــد تلــك اللعبــة شــاء ام ابــى ،وهــذا هــو واقــع

حــال سياســيينا ومــرار سياســتنا!!

عــى هــذا االســاس فــان غيــاب ايدولوجيــة سياســية اســامية معصومــة للحكــم

(أي وفــق نظــام امللــة) ،وهــذا يف الغالــب حيصــل يف غيــاب املعصــوم ،جيعــل كل
التنظيــات السياســية املوجــودة و مهــا ادعــت االســام والتبعيــة الهــل البيــت عليهــم

الســام انــا هــي عبئــا عــى االســام ومرسبــا للطعــن فيــه ،واذا دخلــت حلبــة السياســة

كانــت اداو بيــد ابليــس وحزبــه.

تســتلب العقيــدة مــن صاحبهــا بثــاث علــل هــي مــن الالشــعور يف العقــل الباطــن

ورابعــة هــي مــن اختيــار اإلنســان هلــا ،فيصبــح حجمهــا زائغــا معوجــا مقرفــا ،وهــذه
العلــل هــي؛ الدونيــة ،والفوقيــة ،والنفعيــة ،والنفــاق.

االستالب ابقى معنى واحدا للسياسة ال عالقة هلا بمالكها العدل:
بعــد ان تعرفنــا عــى معــاين االســتالب ،وانــه ظاهــرة مســترشية ومتاصلــة يف

املجتمعــات اصلهــا مــن الالوعــي تعــري الشــخص فيتــرف بمقتــى دوافعــه اخلفيــة

؛ فهــو اليــدرك مــا جيــري واالخــرون يدركــون دوافعــه ،فصــار علينــا مــن اجــل ان

نفهــم دولــة االنســان وانســانية الدولــة ومتــى وتقــوم وعــى يــد مــن؟ ان نراقــب ماجيــري

يف السياســة ،وان تكــون لنــا معايــر ضابطــة يف الســلوك الســيايس العــدل للتصحيــح
والتقويــم واملراقبــة ملنهاجنــا الســيايس وخياراتنــا السياســية.

مــن اصــل الديــن وحتميــات الكــون كان( نظــام امللــة) الــذي يعتمــد عــى طاعــة

املعصــوم يف قيــام النظــم االجتامعيــة يف اإلســام هــو نظــام علمــي عمــي؟ ذلــك النــه

حيتــاج لعقــول راجحــة تســتوعبه ..عقــول تصــدر أحكامهــا معــرة باألنــاط والســنن
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الكونيــة فقــط لتحــرز مــن الظلــم للنفــس والغــر والتعامــل مــع الواقــع دون زيــغ

بموفــورات الــرف ( املــال والقــوة والوقــت)او هــوى باالســتالب ،مميــزة فيــا ان كانــت
عــى النســق الكــوين وفيــه او خارجــه بســبب مــن الالوعــي الــذي يكــون دافعــا يف الكثــر
منــا بــل وكلنــا وخصوصــا لكثــر مــن اخليــارت السياســية مقحمــة عــى االســام فهــي
عبــيء عليــه ،او خمرتقــة لــه بقصــد الطعــن فيــه فهــي نفــاق.

ان دراســة رسيعــة للتاريــخ الســيايس االســامي منــذ وفــاة بــاين االســام وواضــع

اصولــه االوىل وفــق خيــارات اهلل تعــاىل الرســول املصطفــى حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه،
واىل االن تفصــح بــكل وضــوح ان االســام الســيايس اســام مســتلب بســبب اســتالب

قادتــه يف الصــدر االول بالفوقيــة حيــث يــأم االمــة ويقودهــا؛ عبيــد الصنــم او الوائديــن
او االغبيــاء اوالطلقــاء والفاســقني اعــداء ديــن اهلل واعــداء رســوله ليكونــوا خلفــاء

الرســول صــى اهلل عليــه والــه وســلم ،او يكــون املاجــن اآلثــم الســكري أمــرا للمؤمنــن

ازاء تعطيــل دور املعصــوم املطهــر بــارادة اهلل تعــاىل مــن الرجــس ،ونتيجــة لذلــك ليعتــر
املعصــوم املطهــر خارجــا عــى االســام وفــق هــذا النهــج الفوقــي املنحــرف!!!!
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الفصل الثاني
النموذج الكوني لدولة االنسان واالنسانية

حتت هذا العنوان ومن اجل فهم اقرب البد من بحث املواضيع التالية:

 .1هل هناك اطروحة سياسية اسالمية لدولة العدل واالنسانية؟
عــى عمــى وبــدون معرفــة ،يدعــي الكثــر من املدعــن للعلــم بــل واملتخصصني؛ ان

ال يوجــد اســام ســيايس ،الهنــم وحســب راهيــم التوجــد اطروحــة سياســية لالســام،
واعتقــد ان ذلــك قــد يكــون امــا بســبب القــراءات املوروثــة الكثــرة غــر الصحيحــة

والتــي ليــس ملنصــف ان ينســبها لالســام ،او بســبب مــا نشــط مــن سياســيني واحــزاب

فاشــلة باســم االســام كل يدعــي انــه حيكــم باملــروع الســيايس االســامي !

والــذي يــدرس تاريــخ االســام الســيايس منــذ رحيــل رســول هــذه االمــة صــى اهلل

عليــه والــه ويف الدولتــن االمويــة والعباســية خصوصــا ومنــذ ان حتــول االســام مــن
رســالة عــدل وســام ورمحــة اىل مملــكات وراثيــة عضــوض ،فــا جيــد يف سياســاهتا اال
االفــك واالفــراء عــى االســام مــن رجــال اعــداء االســام وغربــاء عــى االســام

جيهــدون انفســهم يف حــرب نظــام امللــة الــذي هــو جوهــر السياســة االســامية
ومرشوعهــا الســيايس.

وكــذا يف تاريــخ االمــة الســيايس احلديــث واملعــارص ،فــان كل قــادة االمة السياســيني

هــم دونيــن ،مســتلبني بالدونيــة ازاء الغــرب بــل قســم كبــر منهــم عمــاء رســميني

للغــرب او للــرق.

وان كانــت هنــا اوهنــاك شــذرات حلكــم قــادة يدعــون االســام عــى مــر العصــور

فاهنــا نــاذج لالســتالب بالنفعيــة ،وذلــك الن االســام فكــر اعمــق واعظــم مــن
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ان يســتوعبه انســان غــر جــاد بعبوديتــه هلل تعــاىل ،فــان هنــاك تــازم ذايت بــن عبــادة

التوحيــد اخلالــص ومعــاين االمامــة احلــق؛ حيــث هــي عهــد اهلل تعــاىل ،وعهــد اهلل تعــاىل
الينــال الظاملــن(.)37

وحتــى الــذي تشــدق يف بدايــة حياتــه السياســية باالســام ،عندمــا يبتليــه اهلل تعــاىل

باملنصــب وحيــوز وافــرات الــرف( املــال والقــوة والوقــت) ويتــذوق نشــوة اجلــاه والقــوة
والســلطان تتداعــى نفســه اهلزيلــة ،امــام مغريــات املنصــب واجلــاه والســلطان ،فيــذوب

بنفعــه ويصــر مســتلبا وعبئــا عــى االســام وســببا للطعــن فيــه ..ولدينــا مــن التاريــخ
املعــارص نــاذج االســتالب بالنفعيــة كثــرة جــدا عشــناها والزلنــا نعيشــها.

 .2التثقيف ملشروع سياسي كوني لدولة العدل:
لعمــق الفكــر الســيايس االســامي احلــق وتعقــد مقاصــده ،ولطــول مــدة التجهيــل

والبغــي الــذي مارســه الطغــاة ضــد دولــة احلــق ،ولوجــود اجلــدل االجتامعــي اساســا يف

ظواهــر انســانية قديمــة( ظاهــرة الرســل ،وظاهــرة الرتف،وظاهــرة االســتالب)،عطلت
عمــل االنبيــاء ؛ البــد مــن البــدء برتبيــة سياســية اســامية للتعريــف بحقيقــة السياســة
االســامية التــي يمثلهــا عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام والــذي يتوفــر نموذجهــا
امليــداين يف دولتــه ويتوفــر منهجهــا يف ثقافتــه والبيانــات التــي قدمهــا لنــا ومــا اقامــه مــن

عــدل للنــاس عمليــا ومــا اوىص بــه ،فطاعتــه واجبــة مفرتضــة عــى مجيــع البــر ،ويف

طاعتــه عــز االنســان وجمــد االنســانية ،وطاعــة املعصــوم هــو نظــام امللــة الكــوين املــريض
مــن قبــل اهلل تعــاىل ،ففــي تلــك الطاعــة يكمــن املــروع الســيايس العاملــي الكــوين الــذي
اختــاره اهلل تعــاىل واصطفــاء خلــاص البــر ولســعادهتم ،يف بنــاء دولــة االنســان فــا هــو

نظــام امللــة؟
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 -3التعريف بنظام امللة:
عرفتــه موالتنــا الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام فقالــت :يف علــل العقائــد يف

خطبتهــا الشــهرية:

( ...فجعــل اهلل االيــان :تطهــرا لكــم مــن الــرك ،والصــاة :تنزهيــا لكــم عــن

الكــر ،والــزكاة :تزكيــة للنفــس ،ونــاء يف الــرزق ،والصيــام :تثبيتــا لإلخــاص ،واحلــج:

تشــييدا للديــن ،والعــدل :تنســيقا للقلــوب ،وطاعتنــا :نظامــا للملــة ،وإمامتنــا :امانــا

للفرقــة ،واجلهــاد :عــزا لإلســام.)38()...،

فــاي نظــام الدارة الــدول يعتمــد عــى طاعــة املعصــوم هــو نظــام امللــة الــذي يضمــن

العــدل ويوفــر حقــوق االنســان واالنســانية .ففــي نظــام امللــة الكــوين تعتمــد السياســة

عــى اهــداف الرســل عليهــم الســام وهــي:

اوال -حماربــة الظلــم باعتبــاره الصفــة اجلامعــة لــكل القبائــح ،وعــى بغــض الظاملــن

اخلارجــن عــى العــدل ،وفــق نمــوذج معصــوم ال ختلــو االرض مــن وجــوده.

ثانيــا  -نــر الفضائــل وتعزيــز القيــم االنســانية الراقيــة بــن البــر بــا يتطابــق مــع

ســرة املعصــوم وهنجــه يف قولــه وفعلــه وتقريــره.

فالعــدل هــو مــاك السياســة االســامية .وهــو عنــوان واضــح مســتمد مــن قولــه
ِ
ِ
تعــاىلَ :
ل َينَـ ُ
ـن وأســاس قائــم عــى العصمــة فــا يقبــل اللبــس وال
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
املغالبــة كــا هــي السياســة الوضعيــة التــي تبنــى اساســا عــى اللبــس واملغالطــة والدهــاء
والكيــد للخصــوم.

واليــوم يف زمــن غيبــة املعصــوم يوجــد النظــام املرجعــي ( نظــام التقليــد واالجتهــاد)

حيــث يعتمــد يف نظــام ادارة النــاس اســاس طاعــة املعصــوم ( نظــام امللــة) الــذي يتبنــى
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اهــداف الرســل يف بغــض الظلــم وعــداوة الظاملــن ونــر الفضائــل والقيــم وفــق ســرة
املعصومــن عليهــم الســام ،والــذي يشــكل مــن يــوم قيامــه التنظيــم اهلرمــي يف تنظيــم

االمــة ،حيــث يقــوم املجتهــد االعلــم عــى راس اهلــرم ويلــزم دخــول االمــة فيــه ؛ فعمــل
العامــي بــدون تقليــد باطــل فيكــون بذلــك دولــة داخــل الــدول الوضعيــة وحتســب

لــه ادارات الــدول وسياســيوها الــف حســاب وكثــرا مــا يتدخــل املرجــع يف اوقــات
االنحرافــات الكبــرة ليلجــم الساســة الوضعيــن والطغــاة ولغــروا االنحــراف.

 -4التيقيف مباهية املنهج املعصوم كمشروع سياسي اسالمي لدولة العدل:
كــا هــو قائــم اليــوم؛ فــان ادارات الــدول تتعــن مــن خــال مديرهيا(السياســيني)

وال تتعــن بنظمهــا وعقائدهــا املعلنــة الهنــا تنجــز وتتشــخص بمؤهــات وشــخصية

القائــم عليهــا ،لســبب بدهيــي هــو؛ الن مــن حتــم حاكميــة االدارة السياســية هــو متتــع
املديــر الســيايس باملــال و بالقــوة والســلطة واحلاكميــة (وهــذه متوافــرات الــرف)

كــرورة لتنفيــذ النظــام ،فــاذا امتلــك غــر املعصــوم الســلطة والقــوة واحلاكميــة فــا
ضــان ضــد االنحــراف النــه ســيكون مرتفــا ،قــال اهلل تعــاىل :ك ََّل إِ َّن ْ ِ
ـان َل َي ْط َغــى
الن َْسـ َ
* َأ ْن َر َآ ُه ْاســ َت ْغنَى.)39(

مل يتســن لالســام يف قراءتــه الصحيــة ان يشــكل دولتــه بعــد استشــهاد االمــام امــر

املؤمنيبــن عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام ،التــي ارشنــا اىل اهنــا تتحــدد بالضبــط يف

قيــام نظــام امللــة والــذي بــدوره يتحــدد بطاعــة املعصــوم اال ان الثلــة املؤمنــة ومــن خــال
بيــان الزهــراء ســام اهلل عليهــا املعـ ّـرف بنظــام امللــة شــكلت عــى الــدوام ادارة اســامية

داخــل الــدول الظاملــة عــى مــر التاريــخ متثــل بالتفــاف تلــك الثلة حــول املعصــوم يف حال
وجــوده وربــا حتــى اســاطني الدولــة الظاملــة كانــوا يســتعينون باملعصــوم حلــل مشــاكل

الدولــة ،ويف حــال غيــاب املعصــوم متثلــت دولــة اهلل االبديــة بالنظــام املرجعــي ،كمعـ ّـر
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عــن نظــام امللــة؛ وكادرة اســامية تنظــم امــور االمــة خــال زمــن الغيبــة ؛ تســتجيب
حلاجــات االمــة وجتيــب عــى اســئلتها ،مــن داخــل الدولــة الظاملــة وعــى مــر العصــور
اثبــت نظــام امللــة انــه نشــط وفاعــل ومل يمــت ابــدا ،وكانــت الــدول عــى اختالفهــا

حتســب لنظــام امللــة الــف حســاب.

فالوصيــة لعــي عليــه الســام واليــا وإمامــا بعــد الرســول صــى اهلل عليــه والــه يف

حجــة الــوداع ويف غديــر خــم ؛ هــي مــن كــال العقيــدة االســامية ،متوافقــة مــع مــا
تقتضيــه الســنن الكونيــة ،وقــد ثلــم ذلــك الكــال ،و ُألغيــت الوصيــة باحلاكميــة والقــوة
والســلطة الالزمــة إلدارة الدولــة ،وكــذا نكثــت الوصيــة بالعــرة مــع الكتــاب عاصمــن

مــن الضــال ،حتــى صــارت يف اطــار اجلــرح والتعديــل والتشــكيك .بالرغــم مــن حتذيــر

الرســول صــى اهلل عليــه والــه مــن التأطــر(.)40

ولــذا فــان اهلل تعــاىل عندمــا الــزم البــر بطاعــة املعصــوم بــا اســمته ســيدتنا الزهــراء

عليهــا الســام(نظام امللــة) ؛ انــا اســس إلدارة الــدول بــا يتطابــق خيــارت احلاكــم

االصــل وهــو اهلل تعــاىل يف القــول والفعــل والواليــة االصــل للقــوة والســلطة مــع
العــدل ويتطابــق العمــل مــع االعتقــاد بــل االعتقــاد عنــد املعصــوم هــو العمــل وكالمهــا

يتطابقــان مــع العــدل واحلــق .فدولــة املعصــوم هــي دولــة القــران فهــي دولــة اهلل تعــاىل.

 -5على مر التاريخ البشري مل نـجد بيانا لدولة االنسان او انسانية الدولة اال
من خالل االمام علي عليه السالم:
باعتبــاره املعصــوم املكلــف ببنــاء تلــك الدولــة انموذجــا ملعــاين العــدل يف السياســة،

ومعلــا يثقــف ملعــاين دولــة االنســان التــي جيــب ان تقــوم والتــي اراد اهلل تعــاىل قيامهــا من
ِ
ِ
َان
َــاب َوا ْلِيــز َ
ــم ا ْلكت َ
خــال قولــه تعــاىلَ  :ل َقــدْ َأ ْر َســ ْلنَا ُر ُســ َلنَا بِا ْل َب ِّينَــات َو َأ ْن َز ْلنَــا َم َع ُه ُ
لِي ُقــوم النَّــاس بِا ْل ِقسـ ِ
ـط .)41(فمهــة الرســل باالســاس هــي للقيــام بالقســط.
ُ
ْ
َ َ
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 -6ال تتحقق انسانية الدولة اال يف نظام امللة ( طاعة املعصوم):
يف حــن تبقــى نظــم ادارة الــدول خــارج العصمــة هــي ســرة احلاكــم .ويكفــي

دليــا عــى صحــة مــا ندعــي ان السياســة كــا عرفناهــا واقعــا مــن تاريــخ البــر واىل
االن ؛ هــي االداء الســلطوي يف ادارة الدولــة وشــؤون النــاس ،ويف االعــم االغلــب
حيــازة للحاكمــن يف اجلــاه واملــال والســلطان عــى حســاب املحرومــن والفقــراء مــن
ابنــاء جلدهتــم.

ويكفــي يف النظــام االجتامعــي املعــروف :ان السياســيني اليــوم رش البــد منــه ،فــان

القــرف وســوء الظــن والتنــدر عنــد النــاس يف تــازم مــع السياســة والسياســيني يف كل

دول العــامل وعــى مــر العصــور ،واألســوء مــا يف السياســة اهنــا رش البــد منــه كــا مــر معنا.
ونحــن نجــد هــذا الــر باملقارنــة مــع الســائد مــن نظــم السياســة عــى تعددهــا ومــا بــرز

عنهــا مــن النظــم يف االدارات احلكميــة يف املجتمعــات االنســانية عــى مــر التاريــخ.

وكل النظــم السياســية يف العــامل مــن غــر النمــوذج املعصــوم هــي مــن الــر الــذي

واملعرفــة ملفاهيــم السياســة والتــي تضــع اخلطــوط احلمــراء
البــد منــه ولــذا فهــي الغالبــة
ّ
واخلــراء يف سياســات الــدول ،وهلــذا الســبب نجــد ان معظــم اصحــاب الــذوق الرفيــع

واإلنســانية فضــا عــن الورعــن يف عقائــد الســاء يرتفعــون عــن السياســة والسياســيني

باعتبارمهــا عنــوان االنانيــة والقــرف واحلــروب والضــال والكيــد واملغالبــة ...يف هــذا
العــامل .ومــن يلــج السياســة مــن اصحــاب الديــن جيــد نفســه يف اطاراهتــا كبيــدق حقــر

ال يتجــاوز اخلطــوط املرســومة لــه شــاء ام ابــى.

وهلــذا مــن اجــل بحــث اوثــق واثبــت يف احلجــة لدولــة االنســان العلويــة املباركــة

قررنــا قبــل البحــث يف تفاصيــل ومعــامل انســانية الدولــة عنــد االمــام عــي عليــه الســام

وبياناتــه الثقافيــة التــي واضــب عــى اصدارهــا خــال فــرة حكمــه لدولــة االنســان ؛
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قررنــا ان نبــن اهــم البيانــات القرآنيــة يف تفســر ظلــم وظالمــات التاريــخ الســيايس
للبــر مــن خــال قصــص االنبيــاء والتــي اســدلت عليهــا االكاديميــات واألكاديميــن
ويف اعــى املســتويات الســتار فلــم نجــد يف تاريــخ املعرفــة االنســانية اطروحــة واحــدة

تبحــث يف الكــم والكيــف وأاليــن إلمــكان تطابــق السياســة مــع العــدل مــع ان مجيــع

العقائــد الوضعيــة والســاوية تنشــد العــدل وتتطلبــه يف السياســة ويف اداء السياســيني.
اطروحة تطابق السلطة يف ادارة الدول مع العدل من اجل انسانية الدولة:
منــذ فجــر تاريــخ البرشيــة والنــاس يفكــرون بــكل يشء ،ولكــن هنــاك مــا يمنعهــم

ان يفكــروا يف احــوال تطابــق الســلطة مــع ألعــدل :متــى؟ وأيــن؟ وكيــف؟ حتــى يف
دراســاهتم العليــا التــي مل تــرك مســاحة مــن الفكــر اال ودخلتهــا!!!

فهــذه االطروحــة االنســانية مهملــة مــع اهنــا االهــم يف تاريــخ البــر ،باعتبارهــا

احلالــة االشــد مساســا يف حيــاة النــاس دمائهــم وأوطاهنــم واعراضهــم وأرزاقهــم .اوكــا
وصــف االمــام عــي عليــه الســام السياســة فقــال:

((وأعظــم مــا افــرض ســبحانه مــن تلــك احلقــوق حــق الــوايل عــى الرعيــة ،وحــق

الرعيــة عــى الــوايل ...فــإذا أدت الرعيــة إىل الــوايل حقــه وأدى الــوايل إليهــا حقهــا عــز
احلــق بينهــم ،وقامــت مناهــج الديــن ،واعتدلــت معــامل العــدل ،وجــرت عــى أذالهلــا

الســنن ،فصلــح بذلــك الزمــان ،وطمــع يف بقــاء الدولــة ،ويئســت مطامــع األعــداء وإذا
غلبــت الرع ّيـ ُة واليهــا ،أو أجحــف الــوايل برع ّيتــه ،اختلفــت هنالــك الكلمــة ،وظهــرت

حمــاج الســنن ،ف ُعمــل باهلــوى،
معــامل اجلــور ،وكثــر اإلدغــال يف الديــن ،وتُركــت
ّ
و ُع ّطلــت األحــكام ،وكثــرت علــل النفــوس ،فــا ُيســتوحش لعظيــم حـ ّـق ُع ّطــل ،وال
لعظيــم باطــل ُف ِعــل!)(.)42
(فهنالــك تـ ّ
ـذل األبــرار ،وتعـ ّـز األرشار ،وتعظــم تبعــات اللَّ ســبحانه عنــد العبــاد،
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فعليكــم بالتناصــح يف ذلــك ،وحســن التعــاون عليــه ،فليس أحــد  -وإن اشــتدّ عىل رىض

اللَّ حرصــه ،وطــال يف العمــل اجتهــاده  -ببالــغ حقيقــة مــا اللَّ ســبحانه أهلــه مــن الطاعــة

لــه .ولكــن مــن واجــب حقــوق اللَّ عــى عبــاده :النصيحــة بمبلــغ جهدهــم ،والتعــاون

احلــق منزلتــه ،وتقدّ مــت يف
احلــق بينهــم ،وليــس
امــرؤ  -وإن عظمــت يف ّ
عــى إقامــة ّ
ٌ
الديــن فضيلتــه  -بفـ ِ
محلــه اللَّ مــن ح ّقــه .وال امــرؤ  -وإن ص ّغرتــه
ـوق أن يعــان عــى مــا ّ
النفــوس ،واقتحمتــه العيــون  -بــدون أن يعــن عــى ذلــك أو ُيعــان عليــه)(.)43

 -7اذن االطروحة االهم يف تاريخ البشر وحاضرهم ومستقبلهم مهملة!!!
اذن؛ تلــك البيانــات القرانيــة التــي تشــر ىل حالــة اجلــدل املســتمر بــن ظاهــرة

ارســال الرســل عليهــم الســام واملرتفــن واملســتلبني و التــي كــا يشــر التاريــخ البــري
عطلــت دولــة االنســان منــذ ادم اىل نبينــا اخلاتــم صــى اهلل عليــه والــه وهــو واضــح يف

فحــوى قصــص االنبيــاء مــع اقوامهــم ســواء املرتفــن منهــم او املســتلبني.

فمقابــل ظاهــرة الرســل هنــاك ظاهرتــان موازيتــان هلــا مهــا :ظاهــرة املرتفــن الذيــن

يشــكلون دومــا راس حربــة ضــد االنبيــاء ،وظاهــرة املســتلبن ؛ وهــم املغلبــون عــى

امررهــم باحــد مظاهــر االســتالب.

مــن فيــض لطــف اهلل الدائم عىل البــر باعتبارهــم افضل خملوقاتــه ؛ مل يرتك االرض

ال يف زماهنــا وال يف مكاهنــا مــن فيــض رمحتــه املرســلة املتمثلــة يف رســله وأنبيائــه عليهــم
ِ ِ
و َمــا َأ ْر َس ـ ْلن َ
ـن ،)44(وقــد
ح ـ ًة ل ْل َعا َلـ َ
الســام ،فخاطــب نبينــا بذلــك فقــالَ :
َاك إِ َّل َر ْ َ
بلــغ عددهــم اكثــر مــن )124 ( :الــف نبــي ورســول( ،)45فــكان رســله اىل البــر تــرى
منــذ ادم اول بــر وهــو أول نبــيُ  :ثـ َّ َ
ـاء ُأ َّمـ ًة َر ُسـ َُ
ـولا
ـرى ك َُّل َمــا َجـ َ
ـم أ ْر َسـ ْلنَا ُر ُسـ َلنَا َتـ ْ َ
ك ََّذبــوه َف َأ ْتبعنَــا بع َضهــم بع ًضــا وجع ْلنَاهــم َأح ِ
اديـ َ
ـون .)46(وكان
ـث َف ُب ْعــدً ا لِ َقـ ْـو ٍم َل ُي ْؤ ِمنُـ َ
َ َ َ ُ ْ َ
ُ ُ َْ َْ ُ ْ َْ
نبينــا املصطفــى حممــد صــى اهلل عليــه والــه هــو خاتــم األنبيــاء.
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فهــل وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه والــه تعنــي ان فيــض رمحــة اهلل تعــاىل قــد نقطــع عــن

البرش؟

اجلــواب ال قطعــا ؛ ألنــه لــو انقطعــت رمحــة اهلل تعــاىل ولطفــه عنــا حلظــة النعــدم

الوجــود كلــه ،ولكــن الــذي حصــل وكــا نعلــم ان االمامــة التــي هــي اعــم مــن النبــوة،

تكافــئ مــاك النبــوة يف ذريــة ابراهيــم عليــه الســام بــا حيقــق االيــة الســابقة وهــي تنطبق

ايضــا خمصوصــة بمــن طهرهــم اهلل تعــاىل بإرادتــه مــن اهــل بيــت النبــي صلــوات اهلل
ِ
ِ ِ
ـرا.)47(
الر ْجـ َ
عليهــم :إِ َّنـ َـا ُي ِريــدُ اللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِهـ ً
فان اهلل سبحانه جعل النبي ابراهيم عليه السالم وهو نبي اماما:

ـاس إِمامــا َقـ َ ِ
اع ُلـ َ ِ
ـال إِن ج ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ـن
ـال َومـ ْ
ـن َقـ َ ِّ َ
ـم َر ُّبـ ُه بِكَلـ َـات َف َأ َت َّ ُهـ َّ
َ
ـك للنَّـ ِ َ ً
وإِذ ا ْب َتـ َـى إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
ـال َل َينَـ ُ
ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
ـن.)48(
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
اذن فمــاك النبــوة االمامــة ،ومقتضاهــا العصمــة .وعليــه مل تنقطــع رمحــة اهلل

وفيــض لطفــه عــن الكــون بعــد املصطفــى اخلاتــم صلــوات اهلل عليــه بــل ارحتلــت اىل

عرتتــه الطاهــرة املطهــرة مــن االئمــة املعصومــن عليهــم الســام ،حيــث موضــع ارادة

اهلل تعــاىل يف التطهــر والطهــارة حجــة عــى النــاس.

فمــا شــاء اهلل تعــاىل يف الفــرة القصــرة التــي قــام هبــا االمــام عــى راس الدولــة

خليفــة ؛ ان تكــون تلــك الفــرة القصــرة حمــل فتــن وبــاءات ليكــون عطــاء االمــام فيهــا

اســتجابات لتنلــك الفتــن والبــاءات بــا شــاء اهلل تعــاىل لتكــون تلــك الفــرة التارخييــة

بحــق دليــل عمــل لــكل السياســيني الذيــن ينشــدون كيفيــة بنــاء دولــة االنســان دولــة اهلل
التــي تتحقــق هبــا انســانية االنســان بــا اراد اهلل تعــاىل.

فقــد قــام االمــام بالقســط بــذات العلــل وذات االهــداف وذات النهــج لظاهــرة
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الرســل عليــه الســام فهــي امتــداد تارخيــي وروحــي هلــا .فقــد كانــت فــرة حكمــه حربــا
ضــد الظلــم ومنابــذة الظاملــن وكان فيهــا عليــه الســام هــو املعصــوم املعلــم للقيــم
ومــكارم االخــاق ونــارشا للفضائــل.

وســيكون بحثنــا هــذا مركــزا عــى هــذا التثقيــف املوجــه مــن االمــام املعلــم املعصــوم

مــن خــال البــاءات التــي واجهتــه اثنــاء فــرة حكمــه.

فقــد كان الصــر والثبــات عــى املبــدأ يف نبــذ الظلــم وعــداوة الظاملــن ،إذ هــو القائــل

ّملــا تصــدى للخالفــة بعــد رأى ان بيــت املــال قــد هــدره الظاملــون«.واللّ لــو وجدتــه قــد
تــزوج بــه النســاء وملــك بــه ِ
االمــاء لرددتــه ،فـ ّ
ـان يف العــدل ســعة و مــن ضــاق عليــه
ّ

العــدل فاجلــور عليــه أضيــق»(.)49

ـرح بــا كان قــد أشــار إليــه يف اليــوم
ويف ثــاين أ ّيــام خالفتــه اعتــى املنــر ،ثـ ّ
ـم راح ُيـ ّ

كل قطيعــة أقطعهــا عثــانّ ،
إن ّ
الســابق ،وهــو يقــول« :أال ّ
وكل مــال أعطــاه مــن مــال اللَّ

فهــو مــردود يف بيــت املــال؛ فـ ّ
ـزوج
ـإن احلـ ّـق القديــم ال ُيبطلــه يش ء ،ولــو وجد ُتــه وقــد ُتـ ِّ
بــه النســاء َو ُفـ ِّـرق يف البلــدان ،لرددتــه إىل حالــه؛ فـ ّ
ـإن يف العــدل ســعة ،ومــن ضــاق عليــه
العــدل فاجلــور عليــه أضيــق».

ـي ألقــاه يف ذلــك اليــوم عن مســؤول ّية
لقــد حتــدَّ ث اإلمــام بإســهاب يف خطــاب تفصيـ ّ
قــادة املجتمــع يف بســط العــدل ،وأعلــن بوضــوح أ ّنــه لــن يســمح ألحـ ٍـد -دون اســتثناء-
مــن اســتغالل املــال العــا ّمّ ،
وأن ُاولئــك الذيــن راكمــوا ثرواهتــم عــر غصــب املــال العــا ّم
وحصلــوا  -عــن هــذا الطريــق  -عــى األرايض اخلصبــة (القطائــع) واخليــول املسـ ّـومة
واجلــواري احلســان ،ســيعمد عــي إىل مصــادرة هــذه الثــروات املغصوبــة بأمجعهــا ور ّدهــا

إىل بيــت املــال.

كان هــذا احلديــث ألمــر املؤمنني(عليــه الســام) بمنزلــة الصاعقــة التــي نزلــت عــى
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رؤوس املرتفــن الذيــن نالــوا الوافــرات مــن انحــراف الدولــة عــن االســام ،ثــم راحــت

تتجســد يف معارضــة شــخص ّيات معروفــة
أصــداء مواجهــة نــداء العدالــة العلو ّيــة
ّ
حلكــم اإلمــام طبقــا جلدليــة التاريــخ بــن االنبيــاء واملرتفــن ليبقــى املســتلبون يتعاملــون

بالصفقــات لنــرة املرتفــن ضــد املعصــوم.

وهكــذا هنضــت حــرب اجلمــل وحــرب صفــن واحلــروب االخــرى ضــد ســيد

العدالــة ونصــر االنســانية لريبــح خصــوم العــدل واعــداء االنســانية مــع االســف كــا

هــو التاريــخ.

ويف اليــوم الثالــث مــن أ ّيــام عهــد اإلمــام دعــا النــاس إىل اســتالم أعطياهتــم مــن

بيــت املــال ،حيــث أمــر (عليــه الســام) كاتبــه عبيــد اللَّ بــن أيب رافــع أن يســر عــى النهج
فنادهــم وأعـ ِ
التــايل« :ابــدأ باملهاجريــن ِ
كل رجـ ٍ
ـط ّ
ـم َث ـ ِّن
ـل ممّــن حــر ثالثــة دنانــر ،ثـ ّ

باألنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك ،و َمــن حــر مــن النــاس ك ّلهــم األمحــر واألســود
فاصنــع بــه مثــل ذلــك»(.)50

فخــال الفــرة املمتــدة بــن االنقــاب عــى الرســالة ( يف الســقيفة) وامتداداهتــا

الكونيــة ،اىل خالفــة معاويــة ؛ حتقــق ملعاويــة الطليــق املنافــق ان حيــوز خمتصــات

الرتف(املــال والقــوة والوقــت) ،فاســتغل ظاهــرة االســتالب باشــاكله املختلفــة يف

املجتمــع و دوافــع االســتالب يف االمــة ضــد االمــام املنصــوص املختــار مــن قبــل اهلل

تعــاىل واســس للمملكــة االمويــة مرشوعــه الســيايس الوراثــي يف ملــك عضــوض بديــا
لالســام احلــق بــا حذرمنــه النبــي صــى اهلل عليــه والــه.

 -8واقع جدل الظواهر الثالث يغلب حتذيرات الرسالة:
صــدرت عــن النبــي صــى اهلل عليــه والــه حتذيــرات رســالية مــن اســتمرار جدليــة
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الظواهــر الثــاث يف االمــة كــا يف االمــم الســابقة:
بامــر مــن اهلل تعــاىل وبمســؤولية الرســالة اخلامتــة حــذر الرســول االكــرم صــى اهلل

عليــه والــه االمــة مــن ان تــردى اىل مــا تــردت لــه االمــم الســابقة يف ســابقية اجلــدل

لصالــح املرتفــن؛ فــدأب الرســول االعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه ؛ يــؤرش اخللــل يف االمــة
واالنحــراف الــذي ســيصيب النــاس مــن بعــده ،وكان صــى اهلل عليــه وآلــه ،يــرى ممــا

يوحــى اليــه ان امتــه ال ختتلــف عــن بقيــة االمــم ،تــري عليهــا ســنن ماقبلهــا ،ســنن
التاريــخ وجدلياتــه وحتمياتــه ،وقــد خربهــم مــرارا وتكــرارا؛ لكــي يوطــن الصاحلــون

أنفســهم فيتهيئــوا للفتــن بعــده ،صونــا للديــن وحفظــا لنظــام امللــة ،ولكــي تكــون حجــة

عــى املارقــن والناكثــن لعهــده صــى اهلل عليــه وآلــه ،اال ان األمــة يف غالبيتهــا الســاحقة-
مــع األســف -لــن تعبــأ لتحذيراتــه ،ولــو ال تضحيــات اهــل البيــت عليهــم الســام
والثلــة املرابطــة معهــم مــن املؤمنــن الصاحلــن الذيــن وطنــوا انفســهم لتحذيــرات مــن

ال ينطــق عــن اهلــوى ،لكنــا االن ،بــل والعــامل كلــه يــرى يف حثــاالت البــر وابنــاء فتيــات

قريــش مــن االمويــن والعباســيني والتكفريــن هــم ممثلــوا االســام وهــم حاملــوا رســالة
اهلل تعــاىل التــي وطدهــا النبــي حممــد صــى اهلل عليــه والــه .فقــد روي عنــه صــى اهلل عليــه
وآلــه انــه قــال كــا يف الصحيحــن ،عــن أيب ســعيد اخلــدري أن رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) قــال :لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم شــرا بشــر ،وذراعــا بــذراع ،حتــى لــو
دخلــوا جحــر ضــب لتبعتموهــم قلنــا :يــا رســول اهلل اليهــود والنصــارى قــال :فمــن()51؟
ومــن صحيــح البخــاري عــن أيب هريــرة أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛

قــال :قــال رســول اهلل :ال تقــوم الســاعة حتــى تأخــذ أمتــي مآخــذ القــرون قبلهــا شــرا
بشــر ،وذراعــا بــذراع ،قيــل لــه :يــا رســول اهلل كفــارس والــروم ؟ قــال مــن النــاس إال

أولئــك(.)52
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ومل يمــض عــى وفــاة الرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) أكثــر مــن ثالثــن ســنة

وإذا بنــا نشــاهد أن حــزب الشــيطان (حــزب ابنــاء فتيــات قريــش ذوات الرايــات احلمــر)

الــذي وقــف معارضــا يف وجــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــدة واحــد وعرشيــن

عامــا قــد تربــع عــى عــرش اخلالفــة ،ليغريهــا إىل ملــك وراثــي عضــوض ،كان حذر رســول
اهلل منــه ،يتداولــه بنــو اميــة فيــا بينهــم حتــى توارثــه يزيــد وبنــو مــروان وبعــد ذلــك آل األمــر

إىل بنــي العبــاس الذيــن اســتمروا عــى هنــج بنــي اميــة ! فهــل هنــاك انحــراف أكــر مــن هــذا
االنحــراف عــن مســار الرســالة الرمحــة وعــن مرشوعهــا الســيايس االنســاين؟.

والغريــب ان حتذيــرات الرســول وتنبيهاتــه مل تكــن عامــة بــل كانــت دقيقــة

ومشــخصة باالســاء والعناويــن للذيــن ســينقلبون وللذيــن يرتــدون وللذيــن ســيؤذون

اهلــه وحامــي مشــيئة اهلل تعــاىل يف رســالة االســام (عليهــم الســام)من بعــده.
قال الرسول صىل اهلل عليه وآله الصحابه:

(ان اهــل بيتــى ســيلقون مــن بعــدى مــن امتــى قتــا وترشيــدا ،وان اشــد قومنــا لنــا

بغضــا بنــو اميــه وبنــو املغــره وبنــو خمــزوم)(.)53

وقــال الرســول الصحابــه( :اذا بلغــت بنــو اميــه اربعــن اختــذوا عبــاد اللّ خــوال،

ومــال اللّ نحــا ،وكتــاب اللّ دغــا)(.)54

وقــال الرســول يومــا امــام اصحابــه( :ويــل لبنــى أميــة ،ويــل لبنــى أميــة ،ويــل لبنــي

أمية)(.)55

وقــال الرســول يومــا الصحابــه( :رش العــرب بنــو أميــة) ..قــال ابــن حجــر صــح

وقــال احلاكــم :صحيــح عــى رشط الشــيخني ،وقــال امــر املومنــن عــي (عليه الســام):

(لــكل أمــة آفــة وآفــة هــذه األمــة بنــو أميــة)(.)56
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الفصل الثالث
بيانات االمام علي ( )لبناء دولة االنسان وإنسانية الدولة

لتوفــر كل اشــكال الفتــن واملحــن التــي يمكــن ان يتعــرض هلــا النظــام الربــاين

ومرشوعــه الســيايس ،خــال الفــرة القصــرة التــي اســتلم االمــام عليــه الســام فيــه
احلكــم كانــت بيانــات ىاملعصــوم شــاملة لــكل االحتــاالت حاويــة ملعظــم احللــول التــي

تناســب املشــكل التــي يتعــرض هلــا الساســة الذيــن يريــدون وجــه اهلل و ينشــطون ملجــرد
قصــد القربــى اليــه يف ادارة الدولــة وسياســة النــاس ومنهــا:

البيان االول -:املستثنون من املناصب السياسية يف دولة االنسان:
اعتــادا عــى ماهــو واقــع يف قصــص االنبيــاء عــر التاريــخ البــري مــن ظواهــر

ومــن عقبــات تلقاهــا الرســل عليهــم الســام؛ حــدد االمــام عــي عليــه الســام يف اإلمــرة

وسياســة النــاس ،مواصفــات خلمســة اصنــاف مســتثنون مــن اســتالم املناصــب يف دولــة
العــدل واالنســانية ...فقــال عليــه الســام:

( وقــد علمتــم أنــه ال ينبغــي أن يكــون الــوايل عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم

واإلحــكام وإمامــة املســلمني ؛ البخيــل فتكــون يف أمواهلــم هنمتــه ،وال اجلاهــل فيضلهــم

ـدول فيتخــذ قومــا دون قــوم،
بجهلــه ،وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه ،وال احلائــف( )57للـ ُ
وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق ويقــف هبــا دون املقاطــع(.)59()58

اذن فليــس هلــؤالء اخلمســة ان يلجــوا السياســة ،او ان يتقلــدوا املناصــب ،وان

حــدث ،فإهنــم يقــررون بأنفســهم اهنــم املقصــودون باملنــع املؤبــد ..وإذا كان العــراق
اليــوم الدولــة االوىل يف الفســاد ،فإلســام بــريء مــن املفســدين مجيعــا .وأهــل البيــت
عليهــم الســام بريئــون مــن املفســدين والفاســدين.
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واإلمــام عليــه الســام يبتــدئ القــول( :بقــد علمتــم) ،وكأنــا يشــر اىل البدهيــي ،هو

مــن ســنة الرســول االعظم(صــى اهلل عليــه ولــه) البدهيــي واملعلــوم ،فالعمــل الســيايس

تكليــف رشعــي ليــس لصاحبــه اي امتيــاز و ال اي رشف يتطــاول بــه عــى االخريــن.

فالســيايس الرشيــف هــو الســخي اجلــواد الــذي ال يضــن عــى النــاس ماهلــم الــذي

كان بانتخاهبــم لــه امينــا عليــه ،والبــد مــن اداء االمانــة التــي يف عنقــه وفــق كتــاب اهلل

تعــاىل وســنة نبيــه.

والســيايس املؤهــل هــو العــامل (وليــس اجلاهــل) :ولــذا فعنــد االماميــة ووفــق نظــام

امللــة ؛ القيــادة لالعلــم فعليــه ان يكــون هــو االعلــم مــن بــن املوجوديــن ،وإذا علــم

ان مــن بــن املوجوديــن مــن هــو اعلــم منــه وأكفــأ ،فعليــه ان ال تغريــه الســلطة ،فــان

فعــل واســتمر حتقــق جهلــه وبطلــت واليتــه .واحلاكــم هــو الرحيــم الشــفوق ،املقبــل

عــى ناســه ومكلفيــه وواضعــي الثقــة فيــه ،يســمع ويســتجيب ويتأثــر ويؤثــر قــدر طاقتــه
وإمــكان صولتــه يف نرصهتــم والتواصــل يف خدمتهــم.

والقائــد هــو املنصــف الــذي ينصفهــم مــن نفســه وجينبهــم حيفــه ،فهــم سواســية عنــده

إال بــا فضــل اهلل تعــاىل بعضهــم عــى بعــض ،فــا يســتأثر بامهلــم حلزبــه ومجاعتــه ،وال حييــف

بالوظائــف خلاصتــه وجالوزتــه وأنصــار سياســته ،وال ليجمــع الغوغــاء مــن حولــه.

والرئاســة ملــن هــو النزيــه النظيــف؛ الــذي يتحــرى يف بطانتــه عــن املرتشــن ويطهــر

اجهزتــه مــن املارقــن عــى رشع اهلل تعــاىل واملتعديــن حلــدوده.

ثــم وليــس لــه ان يســتخدم الصالحيــات املخولــة لــه مــن خــال ذلــك املنصــب

إال يف فيــا يــريض اهلل تعــاىل ...ولــذا فعمــل الســيايس يف السياســة مثلــه كمثــل بقيــة مــا
يصــدر عنــه :باطــل دون اجتهــاد او تقليــد او احتيــاط ..النــا يتعــن عملــه بإقامــة احلــق

ودفــع الباطــل وفــق طاعــة املعصــوم.
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البيان الثاني -:امران مطلوبان من السياسي املسؤول لبناء دولة االنسان:
هذا االمران يف املرشوع السيايس االنساين وفق نظام امللة مها:
اوال -اقامة احلق بام يعني من رسيان العدل يف املجتمع بكل اطيافه واصنافه.
واخلونه ومثري الفتن وخمرتقي االمن.
ثانيا -دفع الباطل بام فيه ردع املفسدين
ّ
فقد جاء عن ابن عباس يف حديث عن امري املؤمنني عليه السالم:
قــال عبــد اهلل بــن العبــاس :دخلــت عــى أمــر املؤمنــن عليــه الســام بــذي قــار ،وهــو

خيصــف نعلــه فقــال يل :مــا قيمــة هــذا النعــل ؟ فقلــت ال قيمــة هلــا ،فقــال عليــه الســام:
(واهلل هلي أحب إيل من إمرتكم إال أن أقيم حقا أو أدفع باطال)(.)60

واإلســام بــا انــه يوجــب عــى املســؤول حقوقــا ويتشــدد هبــا ،فانــه يوجــب عــى

الرعيــة حقوقــا عليهــا للمســؤول ويعظمهــا ويطالــب النــاس باإليفــاء بتلــك احلقــوق.

فــا هــي حقــوق الراعــي عــى رعيتــه.

البيان الثالث -:حقوق السياسي على الناس من اعظم الفروض:
ولكــي يعلــم االمــام عليــه الســام النــاس امهيــة العمــل يف السياســة وواليتــه عــى

العــرض واالرض والــدم واملــال ويعطــوه مــا يســتحق مــن النصــح واالعتبــار قــال
االمــام عــي عليــه الســام:

( ...وأعظــم مــا افــرض ســبحانه مــن تلــك احلقــوق حــق الــوايل عــى الرعيــة،

وحــق الرعيــة عــى الــوايل .فريضــة فرضهــا اهلل ســبحانه لــكل عــى كل ،فجعلهــا نظامــا

أللفتهــم وعــزا لدينهــم.

فليســت تصلــح الرعيــة إال بصــاح الــوالة ،وال تصلــح الــوالة إال باســتقامة
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الرعيــة .فــإذا أدت الرعيــة إىل الــوايل حقــه ،وأدى الــوايل إليهــا حقهــا ،عــز احلــق بينــه،

وقامــت ،مناهــج الديــن ،واعتدلــت معــامل العــدل ،وجــرت عــى إذالهلــا الســنن ،فصلــح

بذلــك الزمــان ،وطمــع يف بقــاء الدولــة ،ويئســت مطامــع االعــداء.

وإذا غلبــت الرعيــة واليهــا ،وأجحــف الــوايل برعيتــه اختلفــت هنالــك الكلمــة.

وظهــرت معــامل اجلــور .وكثــر االدغــال( )61يف الديــن وتركــت حمــاج الســنن .فعمــل
باهلــوى .وعطلــت االحــكام .وكثــرت علــل النفــوس .فــا يســتوحش لعظيــم حــق

عطــل ،وال لعظيــم باطــل فعــل.

فهنالــك تــذل االبــرار وتعــز االرشار ،وتعظــم تبعــات اهلل عنــد العبــاد .فعليكــم

بالتناصــح يف ذلــك وحســن التعــاون عليــه ،فليــس أحــد وإن اشــتد عــى رضــاء اهلل
حرصــه وطــال يف العمــل اجتهــاده ببالــغ حقيقــة مــا اهلل أهلــه مــن الطاعــة لــه .ولكــن
مــن واجــب حقــوق اهلل عــى العبــاد النصيحــة بمبلــغ جهدهــم ،والتعــاون عــى إقامــة
احلــق بينهــم .وليــس امــرؤ وإن عظمــت يف احلــق منزلتــه ،وتقدمــت يف الديــن فضيلتــه

بفــوق أن يعــاون عــى مــا محلــه اهلل مــن حقــه ،وال امــرؤ وإن صغرتــه النفــوس واقتحمتــه
العيــون ،بــدون أن يعــن عــى ذلــك أو يعــان عليــه)(.)62

(فأجابــه عليــه الســام رجــل مــن أصحابــه بــكالم طويــل يكثــر فيــه الثنــاء عليــه

ويذكــر ســمعه وطاعتــه لــه).

فقــال عليــه الســام :إن مــن حــق مــن عظــم جــال اهلل يف نفســه ،وجــل موضعــه

مــن قلبــه أن يصغــر عنــده لعظــم ذلــك كل مــا ســواه .وإن أحــق مــن كان كذلــك ملــن

عظمــت نعمــة اهلل عليــه ولطــف إحســانه إليــه .فإنــه مل تعظــم نعمــة اهلل عــى أحــد إال
ازداد حــق اهلل عليــه عظــا ،وإن مــن أســخف حــاالت الــوالت عنــد صالــح النــاس أن

يظــن هبــم حــب الفخــر ،ويوضــع أمرهــم عــى الكــر.
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البيان الرابع  --اطراء احلاكم قبيح:
ممــا يبتــي بــه النــاس ويســاعد يف خلــق الطغــاة واجلبابــرة ،ويمنــع مــن قيــام دولــة

االنســان العادلــة هــو متلــق النــاس للحاكــم.

ولكــن يف الدولــة التــي تكــرم االنســان ويكــون هــو القيمــة املثــى اليوجــد يف

ثقافتهــا مــدح او اطــراء للحاكــم ليشــعر بانــه متفضــل عــى النــاس فليــس الســيايس اال
اجــر خلدمــة الشــعب وكان االمــام عليــه الســام يثقــف لذلــك حيثــا ســمع مدحــا .قــال

االمــام عــي عليــه الســام تعقيبــا عــى مــدح احــد جلســائه وإطرائــه لــه فقــال:

(وقــد كرهــت أن يكــون جــال يف ظنكــم أين أحــب االطــراء واســتامع الثناء ،ولســت

بحمــد اهلل كذلــك .ولــو كنــت أحــب أن يقــال ذلــك لرتكتــه انحطاطــا هلل ســبحانه عــن

تنــاول مــا هــو أحــق بــه مــن العظمــة والكربيــاء .وربــا اســتحىل النــاس الثنــاء بعــد البالء.
فــا تثنــوا عــي بجميــل ثنــاء إلخراجــي نفــي إىل اهلل وإليكــم مــن التقيــة يف حقــوق مل
أفــرغ مــن أدائهــا ،وفرائــض البــد مــن إمضائهــا)(.)63

وذلــك النصــح ادعــي وأوجــب ملــن ادعــى انــه مــن اتبــاع االمــام عــي عليــه الســام

وشيعته.

البيان اخلامس :والتزلف للمسؤول خرق ملعنى انسانية الدولة:
وزاد االمــام عليــه الســام موضحــا يف معــاين قبــح التزلــف للمســؤول واحلاكــم اذا

كان يدعــي االســام وااليــان ..قــال عليــه الســام موصيــا:

( فــا تكلمــوين بــا تكلــم بــه اجلبابــرة .وال تتحفظــوا منــي بــا يتحفــظ بــه عنــد أهــل

البــادرة .وال ختالطــوين باملصانعــة .وال تظنــوا يب اســتثقاال يف حــق قيــل يل وال التــاس

إعظــام لنفــي .فإنــه مــن اســتثقل احلــق أن يقــال لــه أو العــدل أن يعــرض عليــه كان
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العمــل هبــا أثقــل عليــه .فــا تكفــوا عــن مقالــة بحــق أو مشــورة بعــدل ،فــإين لســت يف

نفــي بفــوق أن أخطــئ ،وال آمــن ذلــك مــن فعــي إال أن يكفــي اهلل مــن نفــي مــا هــو
أملــك بــه منــي .فإنــا أنــا وأنتــم عبيــد مملوكــون لــرب ال رب غــره)(.)64

وزيــادة يف املالحظــة هنا:علينــا ان نتذكــر ان االمــام عليــه الســام يقــول هــذا وهــو

املعصــوم ؛ ويف هــذا كــال التقــى وحقيقــة التواضــع لكــي ال يكــون البــن امــة غــره مــن
ســائر النــاس ان يغــر ويقــول اين ال اخطــئ ..ذلــك اذا كان املعصــوم الــذي هــو كنفــس
رســول اهلل بنــص الكتــاب وبنــص الســنة الصحيحــة يقــول( :فــإين لســت يف نفــي بفوق

أن أخطــئ) فهــل حيــق لغــره وهــو االدنــى اال ان يأخــذ بمقالــة احلــق وبمشــورة العــدل
مــن أي كان وال يــرى يف نفســه انــه خــر مــن غــره فيكــون لبســا إلبليــس ضــد ادم حــن

قــال ( :انــا خــر منــه).

هــذه دروس يف الثقافــة السياســية لدولــة االنســان ليــس فقــط لتؤخــذ بــل لــرى

النــاس باملقارنــة أي نــوع مــن النــاس حيكموهنــم اليــوم يف غيــاب املعصــوم فاعتــروا يــا
اويل االلبــاب.

فــاذا كان هــذا منطــق املعصــوم املســدد ،مــن موقــع الواليــة واإلمــرة ،فليــس لــذي

لــب بعدهــا إال ان خيجــل مــن نفســه ابــدا ان يكــون بموضــع االمــرة عــى النــاس دون
ان يعلــم حقوقــه ويقــوم بتــام واجباتــه .وليــس للنــاس إال ان يتقــوا اهلل تعــاىل فيــا عظــم

عليهــم مــن الفــروض ،وان يلتزمــوا بواجباهتــم بعــد ان نــؤدى اليهــم حقوقهــم.

البيان السادس :السياسة هي قضاء حوائج الناس:
ان خدمــة النــاس يف االســام مــن ارقــى العبــادات التــي يتقــرب هبــا اىل اهلل تعــاىل،

ولــذا يتطلــب مــن السياســة االســامية او مــن يتطــوع للعمــل هبــا ،ان يكــون متخصصــا
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يف معرفــة حوائــج اهلــه ،وان يكــون لــه برنامــج عمــل باخلدمــات التــي حتتاجهــا االمــة او
التــي حيتاجهــا جمتمعــه الــذي هــو مســؤول عنــه ،حســب اولويــات مدروســة ومتدارســة،

ومنهــج ،وآليــات وأســاليب تناســب كل زمــان ومــكان.

كان مــن املعــروف ؛ ان كفــارة العمــل مــع الظــامل هــو خدمــة املؤمنــن ،امــا ان يكــون

الســيايس مبــادرا وال ظــامل فوقــه ،فذلــك يتطلــب منــه اخلدمــة بأفضلهــا وعــى وجــه
الوجــوب :وقــد مــر معنــا توجيــه االمــام الباقــر عليــه الســام يف مــن ال حيــره الفقيــه
للصــدوق الروايــة التاليــة:

(كنــت اعتكــف مــع حممــد بــن عــي (عليهــا الســام) فأتــاه رجــل فقــال لــه :يابــن

رســول اهلل ! إن فالنــا لــه عــي مــال ويريــد أن حيبســني ،فقــال :واهلل مــا عنــدي مــال فأقيض

عنــك ،قــال :فكلمــه ،قــال :فلبــس (عليــه الســام) نعلــه ،فقلــت لــه :يابــن رســول اهلل!
أنســيت اعتكافــك؟ فقــال لــه :مل أنــس ولكنــي ســمعت أيب (عليــه الســام) حيــدث عــن
[جــدي] رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال :مــن ســعى يف حاجــة أخيــه املســلم

فكأنــا عبــد اهلل عــز وجــل تســعة آالف ســنة ،صائــا هنــاره ،قائــا ليلــه)(.)65

وخدمــة النــاس مــن قبــل الســيايس واحلاكــم ،واجــب مطلــوب عــى وجــه الدقــة،
ُــؤدوا ْالَمان ِ
َــات إِ َل َأ ْهلِ َهــا َوإِ َذا
ُــم َأ ْن ت َ ُّ
َ
وبمعنــى االمانــة ،قــال تعــاىل :إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُرك ْ
َان س ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ــن الن ِ
ــمي ًعا
ُــم َب ْ َ
َحك َْمت ْ
ُــم بِــه إِ َّن اللََّ ك َ َ
َّــاس َأ ْن َ ْتك ُُمــوا بِا ْل َعــدْ ل إِ َّن اللََّ نع َّــا َيع ُظك ْ
ِ
ــرا.)66(
َبص ً
والســيايس عندمــا ينتخبــه النــاس ،انــا حيملونــه امانــة ،يقلدوهنــا يف عنقــه ،ليكــون

يف خدمتهــم ،وليــس ليرشفونــه بامتيــازات املنصــب ملجــرد ســواد عينيــه ،فعليــه ان يــؤدي
االمانــة يف خدمتهــم ،وهــو مكلــف ايضــا بالعــدل يف احلكــم واألداء.

البيــان الســابع التثقيــف لدولــة العــدل :واقدمــوا عــى اهلل مظلومــن وال تقدمــوا
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عليــه ظاملــن:
مــا دام مــاك السياســة العــدل؛ كــا يقــول امــر املؤمنــن (عليــه الســام)( )67فالغايــة

واملطلــوب يف املــروع الســيايس االســامي هــو العــدل بــن النــاس ،وهنــج االمــام يف

السياســة هــو منهــج قــراين حمكــم وواضــح لكــن يف الغالــب الكثــر يصعــب عــى النــاس

حتــري العــدل مــن مظانــه مــن غــر املعصــوم ،ملــاذا؟

الن العــدل هــو الســنة البدهييــة التــي يقــوم هبــا وعليهــا الكــون كلــه ،وتوضيــح

البدهــي مــن االمــور الصعبــة .وذلــك لصعوبــة معرفــة متــى وايــن يتطابــق خيــار الفعــل

الصــادر مــن االنســان مــع النســق الكــوين ،وايــن ومتــى ال يتطابــق معــه ،ولكــن يســهل
حتديــد الفعــل اذا مل يكــن مطابقــا للنســق الكــوين ،النــه عندهــا ســيكون مشــهورا بكونــه

نشــازا ومقرفــا ومرفوضــا ،ذلــك هــو الظلــم.

فصــار احســن طريــق لتحــري احلــق وإقامــة العــدل؛ هــو بغــض الظلــم ايــا كان

مصــدره ومنابــذة الظاملــن وعداوهتــم .فــاذا حصــل هــذا وبــان القبــح مــن احلســن فليــس

لإلنســان إال ان خيتــار وهــو طريــق قــراين واضــح:

ِ
ِ
يــن َم َعــ ُه إِ ْذ
قــال اهلل تعــاىلَ  :قــدْ كَان ْ
يــم َوا َّلذ َ
ُــم ُأ ْس َ
ــو ٌة َح َســنَ ٌة ِف إِ ْب َراه َ
َــت َلك ْ
َقا ُلــوا لِ َقو ِم ِهــم إِ َّنــا بــرآء ِم ْن ُكــم و ِمَّــا َتعبــدُ َ ِ
ـن ُد ِ
ـم
ون مـ ْ
ُْ
ْ َ
ـم َو َبــدَ ا َب ْي َن َنــا َو َب ْي َن ُكـ ُ
ون اللَِّ َك َف ْر َنــا بِ ُكـ ْ
ْ ْ ُ َ ُ
ِ
ِ
ـم ِلَبِيـ ِـه َلَ ْسـ َتغ ِْف َر َّن َل َ
ك
ـاء َأ َبــد ًا َح َّتــى ت ُْؤمنُــوا بِــاللَِّ َو ْحــدَ ُه إِ َّل َقـ ْـو َل إِ ْب َراهيـ َ
ا ْل َعــدَ َاو ُة َوا ْل َبغ َْضـ ُ
ـك َأ َنبنَــا وإِ َليـ َ ِ
ِ
ـك َلـ َ ِ
ش ٍء َر َّبنَــا َع َل ْيـ َ
َو َمــا َأ ْملِـ ُ
ـر.)68(
ـن اللَِّ مـ ْ
ـك مـ َ
ـك ت ََو َّك ْلنَــا َوإِ َل ْيـ َ ْ َ ْ
ـك ا َْلصـ ُ
ـن َ ْ
واآليــة حمكمــة واضحــة املعــاين والــدالالت عــى بغــض الظاملــن وعداوهتــم

كأســاس للتوحيــد كعقيــدة تســتوعب النفــوس.

ويف موضــع اخــر مــن هنــج القــران يف كــون بغــض الظاملــن وعداوهتــم هــو هنــج
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املوحديــن ؛ قــال تعــاىل عــى لســان ابراهيــم عليــه الســام:

َ قـ َ
ـم َعــدُ ٌّو ِل إِ َّل
ـم ْالَ ْقدَ ُمـ َ
ـم َت ْع ُبــدُ َ
ـون* َفإِ َّنُـ ْ
ـم َوآ َباؤُ ُكـ ُ
ون * َأ ْن ُتـ ْ
ـم َمــا ُكنْ ُتـ ْ
ـال َأ َف َر َأ ْي ُتـ ْ
ِ
ـن.)69(
َر َّب ا ْل َعا َلـ َ
ويف موضــع أخــر يقــول اهلل تعــاىل عــن ســيد املوحديــن إبراهيــم اخلليــل عليــه

الســام يف جــده المــه أو عمــه:

ِ ٍ
اهيـ ِ ِ
ِ
ومــا ك َ ِ
ـن َل ـ ُه َأ َّن ـ ُه
ـن َم ْوعــدَ ة َو َعدَ َهــا إِ َّيــا ُه َف َلـ َّـا َت َبـ َّ َ
ـم لبِيــه إِ َّل َعـ ْ
َان ْاســت ْغ َف ُار إِ ْب َر َ
ََ
ِ
ِ
عــدُ و لَِّ َتـ ِ
ـم.)70(
َ ٌّ
ـم َلَ َّوا ٌه َحليـ ٌ
ـر َأ منْ ـ ُه إِ َّن إِ ْب َراهيـ َ
َ َّ
وقال تعاىل يف وصف االمام العادل بانه غري ظامل:

ـال إِن ج ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ـك لِلنَّـ ِ
ـاس إِ َم ًامــا َقـ َ
اع ُلـ َ
ـال َو ِمــن
ـن َقـ َ ِّ َ
ـم َر ُّبـ ُه بِكَلـ َـات َف َأ َت َّ ُهـ َّ
َ
وإِذ ا ْب َتـ َـى إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
ـال الَ َينَـ ُ
ُذ ِّر َّيتِــي َقـ َ
ـن.)71(
ـال َع ْهــدي ال َّظالـ َ
فاملســؤلية السياســية يف االســام ال ختتلــف عــن اي مســؤولية اخــرى ،اذ كل

املســؤوليات هــي تكليــف رشعــي ،بمعنــى اهنــا عبــادة واجبــة ،وفيهــا مســتحبات ايضــا

ال يناهلــا اال ذو احلظــوظ ،وهــي يف املقابــل مهلكــة ملــن اخــل هبــا ،الن الســيايس عــى
اعتــاب مســؤولية كــرى ،ففــي هــذه حالــه يكــون كربــان ســفينة اذا اخــل اغــرق اجلميــع

فخــره مثــل رشه يعــم.

ان الظلــم الــذي تعــرض لــه اهــل بيــت النبــوة يمثــل تارخيــا حافــا وكنــزا كبــرا ،بــل

التاريــخ كلــه هــو حكايــة الظــامل واملظلــوم ،وذلــك مــن حكمتــه اهلل تعــاىل وحجتــه عــى
العبــاد ،فليــس ألحــد ان ال يعــرف الظــامل مــن املظلــوم يف حكايــة التاريــخ كلهــا ،وبعدهــا
فليــس لــه ان يصطــف مــع الظلمــة ،وقــد مــرت معنــا وصيــة االمــام عــي عليــه الســام:

(واقدمــوا عــى اهلل مظلومــن وال تقدمــوا عليــه ظاملــن)(.)72
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وان يف احيــاء امــر اهــل البيــت عليهــم الســام تذكــرا بالظلــم وتعريفــا بالظاملــن،

واالصطفــاف امــا معهــم عليهــم الســام او مــع الظاملــن ،وعندمــا تلعــن الظاملــن

وتعــرف هبــم عليــك ان تتذكــر انــك متيقــن انــك لســت منهــم ،وإال فانــه تــرف

مســتلب واضــح لــن تلــوم احــد ان هــزئ او اســتهزأ بــك ،فهــو مصــداق لقــول الشــاعر:
ال تنه عن خلق وتأيت مثله

عار عليك اذا فعلت وخيم

فمثــا قــد تلعــن حــزب االمويــن مــن خــال احيــاء امــر اهــل البيــت عليهــم

الســام ،الهنــم تفــردوا بالتســلط عــى النــاس واختــذوا الديــن غرضــا ،ثــم تفعــل فعلهــم

يف حزبــك للتوســع يف الســلطة !! وحتيــف جلامعتــك لتنالــوا وجاهــة الســلطان !! وتنمــي
حصتــك لنيــل الوظائــف الكبــرة!! ،وكل ذلــك دون مــن هــم افضــل واعلــم واكثــر
اخالصــا منــك ومــن حزبــك ..وتلعــن العباســيني الهنــم نصبــوا لــآل احلــق ومنعوهــم

حقهــم ،وتلعــن العهــد القريــب للصداميــن العفالقــة ،الذيــن ناصبــوا العــداوة للمراجع
وابادوهــم ،وانــت تــرى يف املرجــع مصــدر قلــق لــك وحلزبــك ،مــع علمــك اهنــم يمثلون
امتــداد لنظــام امللــة وطاعــة الثقلــن العاصمــن ،فهــم حبــل اجلامعــة واركان الطاعــة

الــذي اوىص االمــام بلزومهــا!!

املقــوم الــذي يقــاس بــه بغــض املســؤول للظلــم؛ هــو اقــرراه
ولــذا فــان املعيــار
ّ

ومشــاركته باحيــاء بصــدق ،امــر اهــل البيــت عليهــم الســام ،الهنــا تاريــخ حــي
يتجــدد حيكــي وحييــي قصــة الــراع االبــدي بــن الظــامل واملظلــوم ومــن خاللــه يتبــن
االصطفــاف احلقيقــي مــع مــن؟
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ترمجة بغض الظلم وعداوة الظاملني عند االمام يف مشروعه السياسي
االسالمي:
عــى املســؤول ان يظهــر اصطفافــا حقيقيــا مــع مــن؟ مــن خــال شــعبيته باعتبــار

ان احيــاء امــر اهــل البيــت عليهــم الســام اختــص بــه البســطاء والفقــراء واملعدمــن

املظلومــن مــن عامــة الشــعب ،وهــذا ســيكون ثقيــا عــى املســتكربين الذيــن يــرون يف
املنصــب عــزا وســلطة وليــس عبــادة وتكليــف ،وهــذا مــن املعايــر القرانيــة التــي اليناهلــا

الزيــف ،فقــد اختطــه ائمتنــا عليهــم الســام بدمائهــم ،واوقفــوه لتقويــم اعاملنــا ،فلينتبــه
ــى مــا َأ ْنتُــم ع َلي ِ
ِِ
َان اللَُّ لِ َي َ
ــه َحتَّــى َي ِميــ َز
مــا ك َ
ــذ َر ا ُْل ْؤمن َ
ْ َ ْ
ــن َع َ َ
الغافلــون ..قــال تعــاىلَ :
البِيـ َ ِ
ـن ال َّط ِّيـ ِ
َْ
ـب .)73(فالتمييــز قانــون كــوين اليفلــت منــه احــد.
ـث مـ َ

فالسياســة خيــار فعــل طبقــا هلــذا القانــون الكــوين اصطفــاف يميــز النــاس اىل ظاملــن
و َل ت َْر َكنُــوا إِ َل
ومظلومــن ،ولــذا وحتذيــرا مــن فعــل القانــون الكــوين قــال تعــاىلَ :
ِ
ا َّل ِذيــن َظ َلمــوا َفتَمسـكُم النَّــار ومــا َل ُكــم ِمــن د ِ ِ
ون.)74(
ـر َ
ون اللَِّ مـ ْ
ْ ْ ُ
ـاء ُثـ َّ
ُ ََ
َ َّ ُ
َ ُ
ـن َأ ْول َيـ َ
ـم َل ُتنْـ َ ُ
واإلمــام عــي عليــه الســام يقــول :مــن مل ينصــف املظلــوم مــن الظــامل ســلبه اللَّ

قدرتــه( .)75الن عــدم انصــاف املضلــوم هــو اصطفــاف مــع الظــامل ،فــا حــال وســط يف
االصطفافــات املميــزة للنــاس امــام قانــون التمييــز الكــوين ..فعــي عليــه الســام وعــى

عظــم قــدره وعلــو ثقتــه بنفســه واختقــاره للدنيــا يقســم قســا عظيــا انــه ال يســكت عــى

كظــة ظــامل

وعنه(عليــه الســام) :أمــا والــذي فلــق احل ّبــة وبــرأ النســمة ،لــوال حضــور احلــارض،
ـاروا عــى ِك ّظــة( )76ظــامل،
وقيــام ّ
احلجــة بوجــود النــارص ،ومــا أخــذ اللَّ عــى العلــاء ّأل ُيقـ ّ
أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا ،ولســقيت آخرهــا بــكأس ّأوهلــا،
وال ســغب مظلــوم،
ُ
وأللفيتــم دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز!

()77
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وعنه(عليــه الســام)ّ :أيــا النــاس! أعينــوين عــى أنفســكم ،وايــم اللَّ الُنصفــ ّن
ّ
احلــق وإن كان
وألقــودن الظــامل بخزامتــه ،حتــى ُاورده منهــل
املظلــوم مــن ظاملــه،
ّ
كارهــ ًا(.)78

ـوي عنــدي
وعنه(عليــه الســام) :الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ احلـ ّـق لــه ،والقـ ّ

ضعيــف حتــى آخــذ احلـ ّـق منــه(.)79

ـم انظــر يف أمــر األحــكام
وعنه(عليــه الســام)  -يف عهــده إىل مالــك األشــر  :-ثـ ّ

بــن النــاس بن ّيــة صاحلــة؛ فـ ّ
ـإن احلكــم يف إنصــاف املظلــوم مــن الظــامل واألخــذ للضعيــف
ـوي وإقامــة حــدود اللَّ عــى سـنّتها ومنهاجهــا ممّــا ُيصلــح عبــاد اللَّ وبــاده(.)80
مــن القـ ّ
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القصل الرابع
االس��س االخالقية للمشروع السياس��ي االهلي العلوي املبارك
لدولة االنسان

مــاذا عــى امــر املؤمنــن ان يــاكل كــا تــاكل النــاس ويلبــس كــا تلبــس النــاس؟ اال

ان لــه خلــق مــن الكــال عــال اليــدرك مــن ربــه وهــو يقــول عــن ذاتــه عليــه الســام:

(ذكــرت اخلالفــة عنــد أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام) فقــال (:و اهلل
لقــد تقمصهــا ابــن أيب قحافــة ،و إنــه ليعلــم أن حمــي منهــا حمــل القطــب مــن الرحــى،
ينحــدر عنــي الســيل ،و ال يرقــى إيل الطــر ،و لكنــي ســدلت دوهنــا ثوبــا ،و طويــت
األمــايل للطــويس(.)81

نعــم يعلــل عليــه الســام تواضعــه يف املــاكل وامللبــس فيقــول (:وإنــا هــي نفــي

أروضهــا بالتقــوى لتــأيت آمنــة يــوم اخلــوف األكــر ،وتثبــت عــى جوانــب املزلــق .ولــو

شــئت الهتديــت الطريــق ،إىل مصفــى هــذا العســل ،ولبــاب هــذا القمــح ،ونســائج هــذا
القــز .ولكــن هيــات أن يغلبنــي هــواى ،ويقــودين جشــعي إىل ختــر األطعمــة  -ولعــل

باحلجــاز أو الياممــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص ،وال عهــد لــه بالشــبع  -أو أبيــت مبطانــا
وحــويل بطــون غرثــى واكبــاد حــرى ،أو أكــون كــا قــال القائــل:
وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد حتن إىل القد)(.)82

طبعــا ؛ ليــس عليــه شــيئ وال بــاس ،لكنــه عليــه الســام يعطــي درســا للمســؤول

الســيايس ان يتاســى بابســط الرعيــة وافقرهــم ،ونــراه عليــه الســام يقــول( :أأقنــع مــن

نفــي بــأن يقــال [يل] أمــر املؤمنــن وال أشــاركهم يف مــكاره الدهــر ،أو أكــون أســوة هلــم

يف جشــوبة العيــش فــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيبــات كالبهيمــة املربوطــة مههــا علفهــا،
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أو املرســلة شــغلها تقممهــا تكــرش مــن اعالفهــا وتلهــو عــا يــراد هبــا ،أو أتــرك ســدى

وأمهــل عابثــا ،أو أجــر حبــل الضاللــة ،أو أعتســف طريــق املتاهــة)(.)83

ويضيــف تعليــا اخــر لفعلــه عليــه الســام هــذا( :وكأين بقائلكــم يقــول( :إذا

كان هــذا قــوت ابــن أيب طالــب فقــد قعــد بــه الضعــف عــن قتــال االقــران ،ومنازلــة
الشــجعان) .أال وإن الشــجرة الربيــة أصلــب عــودا ،والروائــع اخلــرة أرق جلــودا،

والنباتــات البدويــة أقــوى وقــودا وأبطــأ مخــودا وأنــا مــن رســول اهلل كالصنــو مــن
الصنــو ،والــذراع مــن العضــد .واهلل لــو تظاهــرت العــرب عــى قتــايل ملــا وليــت عنهــا،
ولــو أمكنــت الفــرص مــن رقاهبــا لســارعت إليهــا ،وســأجهد يف أن أطهــر االرض

مــن هــذا الشــخص املعكــوس ،واجلســم املركــوس حتــى ختــرج املــدرة مــن بــن حــب
احلصيــد)(.)84

فقــد كان يــاكل الســويق مــن جــراب خيتم عليه لئــا يضيفــون اليه بعــض الزيت(،)85

وكان عليــه الســام يرقــع مدرعتــه حتــى اســتحيى مــن راقعهــا( ،)86وكان يعــد رعيتــه انــه

جــاء اليهــم مــن املدينــة بقطيفــة عليــه فــان عــاد بغريهــا فهــو خائــن ،ورفــض ان يدخــل

قــر االمــارة وقــال انــه بيــت خبــال( .)87وكان يرفــض ان يقــدم لــه طعــام فيــه اكثــر مــن
القــرص وامللــح ...اهنــا خــاق الرســل وحكــم االنبيــاء ،وليــس هــذا خــاص بــه بــل هــو

شــديد عــى املرتفــن انــه يف حــال حــرب ســجال مــع الــرف بــل ومــع املرتفــن ،فقــد قيــل

أن طائفــة مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام مشــوا إليــه عنــد
تفــرق النــاس عنــه و فــرار كثــر منهــم إىل معاويــة طلبــا ملــا يف يديــه مــن الدنيــا فقالــوا لــه
يــا أمــر املؤمنــن أعــط هــذه األمــوال و فضــل هــؤالء األرشاف مــن العــرب و قريــش

عــى املــوايل و العجــم و مــن ختــاف خالفــه عليــك مــن النــاس و فــراره إىل معاويــة:

ـرون
فــرد االمــام (عليــه الســام) رد الواثــق بــا يفعــل وفــق مرشوعــه االهلــي( :أتأمـ ّ
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أن أطلــب النــر باجلــور فيمــن ُو ّليــت عليــه! واللَّ ال أطــور بــه مــا ســمر ســمري(،)88
ومــا أ ّم نجــم يف الســاء نجـ ًا! لــو كان املــال يل لسـ ّـويت بينهــم ،فكيــف وإ ّنــا املــال مــال
اللَّ؟!

()89

ـت عــى
ويف ارصاره اخللقــي عــى رفــض الظلــم يقول(عليــه الســام) :واللَّ ألن أبيـ َ

أحــب إ َّيل مــن أن ألقــى اللَّ
جــر يف األغــال مص ّفــد ًا،
الســعدان
ّ
ّ
مســهد ًا ،أو ُا ّ
َح َســك َّ
ورســوله يــوم القيامــة ظاملـ ًا لبعــض العبــاد ،وغاصبـ ًا لــي ء مــن احلطــام .وكيــف أظلــم
()90
أحــد ًا لنفــس يــرع إىل البِــى قفوهلــا ،ويطــول يف الثــرى حلوهلــا؟!
لل لــو ُاعطيــت األقاليــم
ويف مثــال الظلــم املســتحيل عليــه يقول(عليــه الســام) :وا َّ

الســبعة بــا حتــت أفالكهــا ،عــى أن أعــي اللَّ يف نملــة أســلبها جلــب شــعرية مــا فعلتــه،
ّ
ـي ولنعيــم يفنــى،
وإن دنياكــم عنــدي ألهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا ،مــا لعـ ّ

ولـ ّـذة ال تبقــى!

()91

فباحســن الوســائل اخللقيــة يمهــد عليــه الســام لدولتــه فـ ّ
ـأي وســيلة
ـأن
التوســل بـ ّ
ّ

ليــس مبــاح لبلــوغ الســلطة أو احلفــاظ عليهــا ،بــل عــى العكــس متامــ ًا؛ فعنــده عليــه
الســام ؛ ال جيــوز اســتعامل األداة السياسـ ّية غــر الرشع ّيــة ،حتــى لــو ك ّلــف ذلــك فقــدان

الســلطة نفســها.

 .1استخدام االدوات االنسانية وسيلة للعدل يف السياسة:
االدوات والوســائل االخالقيــة واالنســانية هــي الســبيل لسياســته عليــه الســام يف

املجتمــع ؛ فالسياســة يف مدرســة االمــام عــي عليــه الســام كــا يعلمنــا :هــي معرفــة
األدوات السياســ ّية املرشوعــة واالفضــل واالحســن ،وتوظيفهــا إلدارة املجتمــع،

وتأمــن الرفــاه املــا ّدي واملعنــوي واالمــان للنــاس .بــل أساس ـ ًا ال تســتحق السياســات
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غــر الرشع ّيــة لقــب «السياســة» يف النهــج املعصــوم ،وقــد فنــد عليــه الســام هــذا
الوصــف كــا هــي عنــد معاويــة ؛ فالسياســة عنــد معاويــة (إنّــا هــي املكــر واخلدعــة

والنكــراء والشــيطنة)(.)92

يف النهــج املعصــوم وبنــاء دولــة االنســان ؛ ال حتتــاج عمل ّيــة إدارة النظــام يف الدولــة

واحلفــاظ عــى الســلطة إىل أدوات سياس ـ ّية غــر مرشوعــة ،بــل يمكــن ُحكــم القلــوب
مــن خــال توظيــف السياســات الصحيحــة والرشع ّية باالســلوب االخالقي واالنســاين
فقــط ،وســوق املجتمــع صــوب االصطفــاف الصحيــح يف نبــذ الظلــم وعــداوة الظاملــن.
وإشــاعة القيــم االنســانية الراقيــة وفــق نظــام امللــة الــذي يعنــي طاعــة املعصوم.وهــذا

النظــام ( نظــام امللــة) يبتنــي بمحاربــة وافــرات الــرف( املــال والســلطة والوقــت) كــا

فعــل االمــام عليــه الســام ويبتنــي نظــام امللــة ايضــا بمحبــة املعصــوم ،فمحبــة املعصــوم

ســبيل لطاعتــه والتــأيس بــه واالقتــداء بســرته.

جــاء يف تاريــخ دمشــق عــن أيب ُامامــة الباهــي :قــال رســول اللَّ(صــى اللّ عليــه
ـجار شـتّى ،وخلقنــي وعليـ ًا مــن شـ ٍ
وآلــه وســلم)ُ :خلــق األنبيــاء مــن أشـ ٍ
ـجرة واحــدة؛
ّ

ـي فرعهــا ،وفاطمــة لقاحهــا ،واحلســن واحلســن ثمرهــا ،فمــن تع ّلــق
فأنــا أصلهــا ،وعـ ّ
بغصـ ٍ
ـن مــن أغصاهنــا نجــا ،ومــن زاغ هــوى .ولــو ّ
أن عبــد ًا َع َبــد اللَّ بــن الصفــا واملــروة
ـم مل يــدرك حم ّبتنــا ّإل أك ّبــه اللَّ عــى منخريــه
ـم ألــف عــام ،ثـ ّ
ـم ألــف عــام ،ثـ ّ
ألــف عــام ،ثـ ّ
ـم تــاُ  :قــل َّل َأ ْس ـ ُلك ُْم َع َل ْيـ ِـه َأ ْجـ ًـرا إِ َّل ا َْلـ َـو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبــى.)94()93(
يف النــار ،ثـ ّ

 .2حركة بناء دولة االنسان عند االمام علي عليه السالم طابعها االخالق:
منــذ بدايــة قيــام دولــة االمــام عــي عليــه الســام ،بعــد مقتــل عثــان؛ اراد االمــام

ان يلقــي احلجــة عــى مــن جــاءه مــن النــاس يريــد بيعتــه وهــم ال يعلمــون يف فــرة عزلــه

عليــه الســام عــن االمامــة ان السياســة قــد اخــذت منهجــا بعيــدا عــن معنــاه يف االســام
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ويعلــم انــه لــو حــاول ان يعيــد االمــور يف السياســة اىل نصاهبــا ومعناهــا قــد ينكــرون عليه

حممــد
ذلــك فقــال قولتــه املشــهرة كــا وثقهــا املؤرخون:كــا جــاء يف تاريــخ الطــري عــن ّ
وطلحــة :غــي النــاس عل ّيـ ًا ،فقالــوا :نبايعــك؛ فقــد تــرى مــا نــزل باإلســام ،ومــا ابتُلينا

ـي :دعــوين ،والتمســوا غــري؛ فإ ّنــا مســتقبلون أمــر ًا لــه
بــه مــن ذوي القربــى! فقــال عـ ّ

وجــوه ولــه ألــوان ،ال تقــوم لــه القلــوب ،وال تثبــت عليــه العقــول .فقالــوا :نُنشــدك اللَّ،

أال تــرى مــا نــرى! أال تــرى اإلســام! أال تــرى الفتنــة! أال ختــاف اللَّ!

ركبــت بكــم مــا أعلــم ،وإن
فقــال :قــد أجبتُكــم ملــا أرى ،واعلمــوا إن أجبتُكــم
ُ

أمركــم(.)95
تركتمــوين فإ ّنــا أنــا كأحدكــمّ ،إل ّأن أسـ َـم ُعكم
َ
وأطو ُعكــم ملــن و ّليتُمــوه َ
عيل(عليــه الســام)  -مــن كالم لــه ّملــا أراده النــاس
ويف هنــج البالغــة عــن اإلمــام ّ

عــى البيعــة بعــد قتــل عثــان َ :-د ُعــوين والتمســوا غــري؛ فإنّــا مســتقبلون أمــر ًا

لــه وجــوه وألــوان ،ال تقــوم لــه القلــوب ،وال تثبــت عليــه العقــولّ .
وإن اآلفــاق قــد

ـت بكــم مــا أعلــم ،ومل
أغامــت،
واملحجــة قــد تن ّكــرت ،واعلمــوا ّأن إن أجبتُكــم ركبـ ُ
ّ
ُاصـ ِغ إىل قــول القائــل ،وعتــب العاتــب ،وإن تركتمــوين فأنــا كأحدكــمّ ،
ولعل أســمعكم

أمركــم ،وأنــا لكــم وزيــر ًا ،خــر لكــم منّــي أمــر ًا(.)96
َ
وأطوعكــم ملــن و ّليتمــوه َ

عــى هــذا األســاس وبعــد ان اعلــم النــاس بــا جيــب عليهــم ان يعلمــوا مــن النهــج

احلــق يف السياســة ؛ انطلــق اإلمــام مبــارشة بعــد أن بايعــه النــاس وتسـ ّلم زمــام الســلطة
السياسـ ّية بحركــة إصــاح حكوم ّيــة بد َأهــا بعــد أعلــن رصاحــة ّ
أن الفلســفة الكائنــة وراء

قبولــه احلكــم تكمــن يف إجيــاد اإلصالحــات ،وكان (عليــه الســام) يعتقــد ّ
أن املجتمــع
اإلســامي قــد تغـ ّـر يف املــدّ ة التــي كان فيهــا اإلمــام بعيــد ًا عــن املشــهد الســيايسَّ ،
وأن
مــا ُيــارس باســم احلكومــة اإلســام ّية ينــأى بفاصلــة كبــرة عــن اإلســام وســرة
النبي(صــى اللّ عليــه وآلــه وســلم) وس ـنّته.
ّ
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مــن جهــة ُاخــرى كان اإلمــام يعلــم ج ّيــد ًا بـ ّ
ـأن الطريــق اجلديــد واإلعــان عــن هنــج

املحمــدي ،ال يتّســق مــع مــزاج املجتمــع يف ظـ ّـل
دولــة االنســان الــذي هــو نفســه النهــج
ّ
األوضــاع السياســ ّية التــي كانــت ســائدة ،وبحســب قوله(عليــه الســام)« :ال تقــوم

لــه القلــوب ،وال تثبــت عليــه العقــول» ،حيــث تســتتبع عمل ّيــة مواجهــة االنحرافــات،
ومكافحــة االعوجــاج كثــر ًا مــن االضطرابــات السياس ـ ّية.

مــن هــذه الزاويــة كانــت عمل ّيــة بنــاء الدولــة العادلــة بحاجــة إىل إعــداد وختطيــط

عميــق جــدّ ًا وحمســوب الجــل البيــان لالجيــال القادمــة دروس وبيانــات وعــر.

اوال -كانــت سياســة اإلمــام عليــه الســام نشــطة جــدا يف مواجهــة االنحــراف

فقامــت عــى الرفــض مـ ّـرة واحــدة وبشــكل مبــارش جلميــع االنحرافــات بالرغــم مــن

املجتمــع اظهــر انــه معتــاد عليهــا خــال ســنوات ،حكــم اخللفــاء الثالثــة قبلــه ،وقــد جيـ ّـر
ـج اإلمــام
إىل عــدم الرضــا العــا ّم ،و ُيفــي إىل الفرقــة وضعــف بنيــان احلكــم ،بــل ولـ َ
هــذه املواجهــة ليعطــي درســا لالمــة وللتاريــخ ان االســام عقيــدة كاملــة وهلــا مــن ذاهتــا
برناجمــا يف السياســة كــا هلــا يف الفقــه والترشيــع.

ثانيــا -رفــض كل مــا اقتطعــه عثــان بــدون وجــه حــق مــن بيــت املــال وكــا قلنــا

إن ّ
يقــول عليــه الســام يف اول يــوم يســتلم فيــه اخلالفــة« :أال ّ
كل قطيعــة أقطعهــا عثــان،

ّ
وكل مــال أعطــاه مــن مــال اللَّ فهــو مــردود يف بيــت املــال؛ فـ ّ
ـإن احلـ ّـق القديــم ال ُيبطلــه

ـزوج بــه النســاء َو ُفـ ِّـرق يف البلــدان ،لرددتــه إىل حالــه؛ فـ ّ
ـإن يف
يش ء ،ولــو وجد ُتــه وقــد ُتـ ِّ
العــدل ســعة ،ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق».

ثالثــا -رفــض وجــود معاويــة يف واليــة الشــام وعــن الــوالة مــن التقــاة وعــى

اســاس مــن قدرهتــم عــى حماربــة الــرف وبغــض الظلــم وعــداوة الظاملــن مــع علمهــم

بضعهــم حتــت املراقبــة مــن قبــل عيــون ثقــاة تقــاة المــر املؤمنــن يف مواجهــة حقيقيــة
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للفســاد اإلداري واالقتصــادي املحتمــل .وبــدا هــذا العمــل منــذ األ ّيــام االُوىل لعهــد

اإلمــام الســيايس ،فعـ َـزل الــوالة غــر األك ّفــاء ،وأعــاد األمــوال العا ّمــة إىل بيــت املــال.
رابعــا -وضــع العيــون الثقــاة التقــاة عــى الــوالة ومراقبتهــم ،وهــو امــر مل يعــرف

مــن قبــل اخللفــاء مــن قبــل االمــام عــى عليــه الســام عــى االطــاق ،ومل يعــرق بعــده،
فالعيــون يف كل السياســات الســابقة واىل االن كانــت توضــع عــى النــاس مــن قبــل

الساســة ،وقــد بــدى ذلــك يف اكثــر مــن مــرة عندمــا اســتدعى االمــام والتــه ليخربهــم
اهنــم خالفــوا سياســته يف بســط العــدل واالصطفــاف مــع املظلومــن:

مثــا  -كتــب أمــر املؤمنــن « عليــه الســام « كتابــا إىل عاملــه عــى البــرة (عثــان

بــن حنيــف) جــاء يف مســتهله( :أمــا بعــد يــا ابــن حنيــف ! فقــد بلغنــي أن رجــا مــن فتيــة

أهــل البــرة دعــاك إىل مأدبــة فأرسعــت إليهــا ،تســتطاب لــك األلــوان ،وتنقــل إليــك
اجلفــان ! ومــا ظننــت أنــك جتيــب إىل طعــام قــوم عائلهــم جمفــو ،وغنيهــم مدعــو)(.)97

خامســا -كان يســاوي بــن النــاس يف العطــاء فثــار لذلــك بعــض مــن يــرون

اهنــم وجــوه القــوم وأهنــم جيــب ان ال يســاووا بالنــاس مثــل طلحــة والزبــر .فقــال أمــر
املؤمنــن :إهنــا اســتأذنا يف العمــرة ،فأذنــت هلــا بعــد أن أوثقــت منهــا باأليــان أن ال

يغــدرا وال ينكثــا وال حيدثــا فســاد ًا ـ وبعــد هنيئــة ـ قــال :واهلل يــا بــن عبــاس :إين ألعلــم

أهنــا مــا قصــدا إال الفتنــة ،فــكأين هبــا وقــد صــارا إىل مكــة ليســعيا إىل حــريب ،فــإن يعــى
بــن منبــه اخلائــن الفاجــر قــد محــل أمــوال العــراق وفــارس لينفــق ذلــك ،وسيفســد هــذان
الرجــان عــي أمــري ،ويســفكان دمــاء شــيعتي وأنصــاري ،فقــال ابــن عبــاس :إذا كان

ذلــك عنــدك يــا أمــر املؤمنــن معلومــ ًا ،فلــم أذنــت هلــا؟ هــا حبســتهام ،وأوثقتهــا
باحلديــد ،وكفيــت املؤمنــن رشمهــا؟ فقــال أمــر املؤمنــن متعجبـ ًا :يــا ابــن عبــاس أتأمرين

بالظلــم أبــدا؟ وبالســيئة قبــل احلســنة؟ وأعاقــب عــى الظنــة والتهمــة؟ وأؤاخــذ بالفعــل
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قبــل كونــه؟ كال واهلل ،ال عدلــت عــا أخــذ اهلل عــي مــن احلكــم والعــدل ،وال ابتــدأ

بالفصــل ،يــا ابــن عبــاس :إننــي أذنــت هلــا وأعــرف مــا يكــون منهــا ،ولكنــي اســتظهرت
بــاهلل عليهــا واهلل ألقتلنهــا وألخيبــن ظنهــا ،وال يلقيــان مــن األمــر منامهــا ،وإن اهلل
يأخذمهــا بظلمهــا يل ،ونكثهــا بيعتــي وبغيهــا عــي(.)98

ولعــل فيــا صــب عــى االمــام مــن الفتــن كان بعــن اهلل ليعطــي لالنســانية تراثــا

كامــا يف انســانية الدولــة وكيفيــة بنــاء دولــة االنســان ،فمــن الفتــن وجدمــا عنــد االمــام
رصيــد ملواجهتهــا.

 .3مناذج من انسانية املشروع السياسي االسالمي املعصوم:

ّ
ـي
إن انســانية املــروع الســيايس االســامي مثلــه األعــى الــذي حيتــذي بــه هــو عـ ّ
«احلــق أوســع األشــياء يف
عليــه الســام ،فبتعبــر مجيــل لإلمــام أمرياملؤمنــن نفســه:
ّ

التواصــف ،وأضيقهــا يف التناصــف» .هلــذا ك ّلــه مل تتخـ ّ
ـط العدالــة االجتامع ّيــة واحــرام
حقــوق اإلنســان عــى مـ ّـر التأريــخ ك ّلــه ختــوم الشــعار ،بــل حتـ ّـول هــذا الشــعار  -أيض ـ ًا
 -إىل أداة البتــزاز حقــوق النــاس واالعتــداء عليهــا أكثــر.

 -1االمــام يشــكو حيــف رعيتــه :عــى مــدى عصــور التاريــخ اإلســامي بعــد عهــد

رســول اللَّ(صــى اللّ عليــه وآلــه وســلم) ســنحت فرصــة اســتثنائ ّية واحدة جلهة اســتقرار
ـي يف احلكــم ،بيــد
العدالــة االجتامع ّيــة مت ّثلــت يف العهــد القصــر الــذي أمضــاه اإلمــام عـ ّ
أن االُمــة مل تغتنــم هــذه الفرصــة ،بــل وقــع الظلــم عــى حكــم اإلمــام مــن ِقبــل الرع ّيــة
ذاهتــا ،حتــى قال(عليــه الســام)« :إن كانــت الرعايــا قبــل لتشــكو حيــف رعاهتــا ،فإننــي
اليــوم ألشــكو حيــف رع ّيتــي».

احلريــة التــي دعــا القــرآن إليهــا ،يف قولــه
 -2رعايتــه عليــه الســام حلريــة االنســانّ :
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ـم .وهــي ذاهتــا التــي
ـم َواألَْ ْغـ َـا َل ا َّلتِــى كَا َنـ ْ
ســبحانهَ :
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
ص ُهـ ْ
و َي َضـ ُـع َعن ُْهـ ْ
ـم إِ ْ َ
النبي(صــى اللّ
عناهــا اإلمــام أمرياملؤمنني(عليــه الســام) ،وعدّ هــا بمنزلــة فلســفة بعثــة ّ
«إن اللَّ بعــث حممــد ًا ليخــرج عبــاده مــن عبــادة عبـ ِ
عليــه وآلــه وســلم) ،وهــو يقــولّ :
ـاده
ُ
ّ
إىل عبادتــه ...ومــن واليــة عبــاده إىل واليتــه».
 -3طابــع حكمــه الرفــق بالنــاس :يقــول عليــه الســامَّ :
«إن ســخط العا ّمــة ُي ِحــف

اخلاصــةّ ،
اخلاصــة يغتفــر مــع رىض العا ّمــة».
وإن ســخط
بــرىض
ّ
ّ

 - 4محايــة املظلومــن واالصطفــاف معهــم :لقــد كان اإلمــام أمرياملؤمنني(عليــه

الســام) ينتهــز ّ
كل الفــرص مــن أجــل توســعة ثقافــة مكافحــة الظلــم ويســتفيد منهــا

ّ
حيــث النــاس عــى مســاعدته إلصــاح جمتمعهــم ،وهــو
حلاميــة املظلومــن ،كــا كان
«أيــا النــاس أعينــوين عــى أنفســكم ،وايــم اللَّ ألنصفــ ّن املظلــوم مــن ظاملــه،
هيتــفّ :

ّ
وألقــودن الظــامل بحزامتــه».

ـأول مـ ّـرة يف التاريخ
عيل(عليــه الســام) هــذه البــادرة ،فـ ّ
فلــم يعــرف اإلســام قبــل ّ

اإلســامي بــادر اإلمــام أمرياملؤمنــن (عليــه الســام) أثنــاء تو ّليــه الســلطة ،إىل تأســيس

«بيــت القصــص» لكــي يكــون موضع ـ ًا ملعاجلــة مشــكالت النــاس وتظ ّلامهتــم؛ فمــن ال
يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب أن يوصــل مشــكلته شــفوي ًا أو ال يرغــب أن ُيعـ ِّـر عنهــا هبــذه

قصتــه ،ويوصــل قض ّيتــه عــن هــذا الطريــق.
الصيغــة ،بمقــدوره أن يكتــب ّ

 -5الدفــع عــن املــوايل :فقــد حلــق الظلــم باملــوايل يف املجتمــع االســامي دفعهــم

اىل بــث شــكواهم عنــد عــي عليــه الســام و قــال هلــم االمــام (يبــدو ان هــذا الــكالم

كان قبــل خالفتــه)(( :يــا معــر املــوايل ،ان هــؤال صريوكــم بمنزلــة اليهــود والنصــارى،
يتزوجــون اليكــم و ال يزوجونكــم ،و ال يعطونكــم مثــل ماياخــذون فاجتــروا بــارك اللّ

فيكــم ()،و فســح االمــام املجــال للمــوايل بشــكل ملحــوظ حتــى اعــرض عليــه بعــض
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العــرب مــن امثــال االشــعث بــن قيــس ،و خاطبــوه قائلــن :غلبتنــا هــذه احلمــرا عــى

قربــك)) بيــد ان االمــام كان يقــول :مــا كنــت الطردهــم فاكــون مــن اجلاهلــن.

و هــذا ال يعنــي ان االمــام كان يعتمــد عليهــم ،بــل ان هــذا االعــراض كان منطلقــا

مــن الــروح القوميــة الشــخاص كاالشــعث ممــن ادانــوا التفــاف املــوايل حــول االمــام ـ
عليــه الســام ـ حتــى لوكانــوا قليلــن هنــم ربــا شــاركوا يف احلــروب اىل جانبــه و هــذا

املوقــف الــذي ابــداه االمــام حيــال املــوايل مل يشــجعهم عــى دعمــه فحســب ،بــل و رســخ
يف اذهاهنــم حقيقــة تتمثــل يف ا نــه ال يرتــي امتهاهنــم.

و يذكــر بعــض الباحثــن ان مــن عــادة عــي ـ عليــه الســام ـ ان خيصــص نصيبــه

((النقــدي))يف االنفــال الفتــدا االرسى الفــرس و كثــرا مــا اقنــع اخلليفــة عمــر
بمشــورته ،فعمــد اىل ختفيــف عــب الرعيــة يف فــارس.

و يقــول فــان فلوتــن :ان مــن اســباب ميــل اخلراســانيني و غريهــم مــن الفــرس

للعلويــن هواهنــم مل يعاملــوا معاملــة حســنة ،و مــاراوا عــدال اال يف حكومــة االمــام عــي

(عليــه الســام)

 -6رعاية النصارى (اهل الذمة) ومتابعة احواهلم:
حممــد بــن أيب محــزة عــن رجــل بلــغ بــه
يف كتــاب هتذيــب األحــكام عــن ّ

أمرياملؤمنني(عليــه الســام) :مـ ّـر شــيخ مكفــوف كبــر يســأل ،فقــال أمرياملؤمنني(عليــه
الســام) مــا هــذا؟ فقالــوا :يــا أمرياملؤمنــن ،نــراين! قــال :فقــال أمرياملؤمنني(عليــه
الســام) :أســتعملتموه ،حتــى إذا كــر وعجــز منعتمــوه؟! ِ
أنفقــوا عليــه مــن بيــت
املــال(.)99

 -7محايــة الطبقــات الســفىل مــن املجتمــع وذوي االحتياجــات اخلاصــة واالمــر

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

264

برعايتهــم:
عيل(عليــه الســام)  -مــن كتابــه إىل قثــم بــن الع ّبــاس  :-انظــر إىل مــا
اإلمــام ّ
اجتمــع عنــدك مــن مــال اللَّ فارص ْفــه إىل مــن ِق َب َلــك مــن ذوي العيــال واملجاعــةُ ،مصيبـ ًا
بــه مواضــع الفاقــة واخلَـ ّـات( ،)100ومــا َف َضــل عــن ذلــك فامح ْلــه إلينــا لنقســمه فيمــن
ِق َب َلنــا(.)101
ـم اللََّ اللََّ يف الطبقــة الســفىل
عنه(عليــه الســام)  -يف عهــده إىل مالــك األشــر  :-ثـ ّ

والز ْمنــى()102؛
مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،مــن املســاكني واملحتاجــن وأهــل ال ُب ْؤســى َّ
ِ
فـ ّ
ـر ًا( ،)103واحفــظ للَّ مــا اســتحفظك مــن ح ّقــه فيهــم0،
ـإن يف هــذه الطبقــة قانع ـ ًا و ُمعـ َ ّ
واجعــل هلــم قس ـ ًا مــن بيــت مالــك ،وقس ـ ًا مــن غـ ّـات َصــوايف( )104اإلســام يف ّ
كل

ـإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــىٌّ ،
بلــد ،فـ ّ
عيت ح َّقــه ،فــا يشــغلنّك
وكل قــد اسـ ُـر َ
ِ
ِ
ص
ـم ،فــا تُشــخ ْ
عنهــم ب َطــر ،فإ ّنــك ال تعـ َـذر بتضييعــك التافــه إلحكامــك الكثــر املهـ ّ
مهــك عنهــم ،وال تُص ِّعـ ْـر خــدّ ك هلــم.
ّ
وتقــره الرجــال،
وتف َّقــدْ ُامــور مــن ال يصــل إليــك منهــم ممّــن تَقتحمــه العيــونْ َ ،

ـم اعمــل
فليفـ ْ
ـع إليــك ُامورهــم ،ثـ ّ
ففـ ِّـر ْغ الُولئــك ثقتــك مــن أهــل اخلشــية والتواضــعَ .
فيهــم باإلعــذار إىل اللَّ يــوم تلقــاه ،فـ ّ
ـإن هــؤالء مــن بــن الرع ّيــة أحــوج إىل اإلنصــاف مــن
غريهــمٌّ ،
وكل فأعـ ِـذر إىل اللَّ يف تأديــة ح ّقــه إليــه.
الر ّقــة( )105يف الســ ّن ّممــن ال حيلــة لــه ،وال ينصــب
وت َّ
َعهــدْ أهــل ال ُيتــم وذوي ِّ

واحلــق ك ّلــه ثقيــل(.)106
للمســألة نفســه .وذلــك عــى الــوالة ثقيــل،
ّ

عنه(عليــه الســام)  -يف عهــده إىل مالــك األشــر (يف روايــة حتــف العقــول) :-

وتعهــد أهــل ال ُيتــم والزمانــة والر ّقــة يف الس ـ ّن ممّــن ال حيلــة لــه ،وال ينصــب للمســألة
ّ
ِ
فتقــرب إىل اللَّ بتخ ّلصهــم ووضعهــم
فإنــم عبــاد اللَّ،
نفســه؛
ّ
فأجــر هلــم أرزاقــ ًاّ ،
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مواضعهــم يف أقواهتــم وحقوقهــمّ ،
ثــم إنّــه ال
فــإن األعــال ختلــص بصــدق الن ّيــاتّ .

تســكن نفــوس النــاس أو بعضهــم إىل أ ّنــك قــد قضيــت حقوقهــم بظهــر الغيــب دون
مشــافهتك باحلاجــات ،وذلــك عــى الــوالة ثقيــل ،واحلـ ّـق ك ّلــه ثقيــل ،وقــد خي ّففــه اللَّ
عــى أقــوام طلبــوا العاقبــة فصـ ّـروا نفوســهم ،ووثقــوا بصــدق موعــود اللَّ ملــن صــر
واحتســب ،فكــن منهــم واســتعن بــاللَّ(.)107

عنه(عليــه الســام)  -يف عهــده إىل مالــك األشــر ،وهــو يف بيــان طبقــات النــاس :-

ـم ّ
ـم الطبقــة الســفىل مــن أهــل احلاجــة واملســكنة الذيــن حيـ ّـق
أن الرع ّيــة طبقات...ثـ ّ
اعلـ ْ
ـكل ســعة ،ولـ ٍّ
ِرفدهــم ومعونتهــم .ويف اللَّ لـ ٍّ
ـكل عــى الــوايل حـ ّـق بقــدر مــا ُيصلحــه(.)108
عملــه ،وقــد بعثــه عــى الصدقــة ّ :-
إن
عنه(عليــه الســام)  -مــن كتابــه إىل بعــض ّ

لــك يف هــذه الصدقــة نصيبـ ًا مفروضـ ًا ،وح ّقـ ًا معلومـ ًا ،ورشكاء أهــل مســكنة ،وضعفــاء
ذوي فاقــة ،وإ ّنــا مو ّفــوك ح ّقــك ،فو ِّفهــم حقوقهــمّ ،
وإل تفعــل فإ ّنــك مــن أكثــر النــاس
خصمــه عنــد اللَّ الفقــراء واملســاكني ،والســائلون،
خصوم ـ ًا يــوم القيامــة ،و ُبؤســى لِــن
ُ
()109
واملدفوعــون ،والغارمــون ،وابــن الســبيل!
دعائــم اإلســام :إنّــه [عل ّي ًا(عليــه الســام) ] أوىص ِمْنَــف بــن ُســليم األزدي -

وقــد بعثــه عــى الصدقــة  -بوص ّيــة طويلةأمــره فيهــا بتقــوى اللَّ ر ّبــه ،يف رسائــر ُامــوره
وخف ّيــات أعاملــه ،وأن يلقاهــم ببســط الوجــه ،ولــن اجلانــب ،وأمــره أن يلــزم التواضــع،
وجيتنــب التكـ ّـر؛ فـ ّ
ـم قــال لــه :يــا ِمنــف
ـإن اللَّ يرفــع املتواضعــن ويضــع
املتكبيــن .ثـ ّ
ّ
ابــن ُســليمّ ،
إن لــك يف هــذه الصدقــة نصيبـ ًا وح ّقـ ًا مفروضـ ًا ،ولــك فيــه رشكاء :فقــراء،
ومســاكني ،وغارمــن ،وجماهديــن ،وأبنــاء ســبيل ،ومملوكــن ،ومتأ َّلفــن ،وإ ّنــا مو ّفــوك

ح ّقــك ،فو ِّفهــم حقوقهــمّ ،
وإل فإ ّنــك مــن أكثــر النــاس يــوم القيامــة ُخ َصــاء ،وبؤس ـ ًا
()110
المـ ٍ
ـرئ أن يكــون خصمــه مثــل هــؤال!
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اخلاصــة باأليتــام :الــكايف عــن حبيــب بــن أيب ثابــت :جــاء
 -8العنايــة
ّ

وح ْلــوان( ،)112فأمــر
إىل أمرياملؤمنني(عليــه الســام) عســل وتــن مــن َهــدان(ُ )111

األزقــاق( )114يلعقوهنــا وهــو
ال ُع َرفــاء( )113أن يأتــوا باليتامــى ،فأمكنهــم مــن رؤوس ْ
يقســمها للنــاس قدحـ ًا قدحـ ًا ،فقيــل لــه :يــا أمرياملؤمنــن ،مــا هلــم يلعقوهنــا؟ فقــالّ :
إن
اإلمــام أبــو اليتامــى ،وإنّــا ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء(.)115

ويف ربيــع األبــرار عــن أيب الطفيــل :رأيــت عل ّيـ ًا  -كـ ّـرم اللَّ وجهــه  -يدعــو اليتامــى

فيطعمهــم العســل ،حتــى قــال بعــض أصحابــه :لــوددت ّأن كنــت يتيـ ًا(.)116

أنســاب األرشاف عــن احلكــم :شــهدت عل ّيــ ًا و ُايت ِبزقــاق مــن عســل ،فدعــا
ِ
()117
أن يتيــم ،فقســمه بــن النــاس وبقــي
اليتامــى وقــال :د ُّبــوا والعقــوا ،حتــى متنّيــت ّ
منــه ِز ّق( ،)118فأمــر أن ُيســقاه أهــل املســجد(.)119
 -9متابعته الدقيقة للرعية الحتطئ:
ناخذ من تلك املتابعات مثالني:
ـي عليــه الســام إىل امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء ،فأخــذ منهــا القربــة
اوال( -نظــر عـ ّ

ـي بــن أيب طالــب صاحبــي
فحملهــا إىل موضعهــا ،وســأهلا عــن حاهلــا فقالــت :بعــث عـ ّ

ـي صبيانـ ًا يتامــى وليــس عنــدي يش ء ،فقــد أجلأتنــي
إىل بعــض الثغــور ف ُقتــل ،وتــرك عـ َّ
الــرورة إىل خدمــة النــاس .فانــرف وبــات ليلتــه قلقـ ًا .فلـ ّـا أصبــح محــل ِزنْبِيـ ً
ا فيــه

طعــام ،فقــال بعضهــم :أعطنــي أمحلــه عنــك .فقــالَ :مــن حيمــل ِوزري عنّــي يــوم القيامة!
فأتــى وقــرع البــاب ،فقالــت :مــن هــذا؟ قــال :أنــا ذلــك العبــد الــذي محــل معــك القربــة،
فافتحــي فـ ّ
ـي بــن
ـإن معــي شــيئ ًا للصبيــان .فقالــت :ريض اللَّ عنــك وحكــم بينــي وبــن عـ ّ
أيب طالــب! فدخــل وقــالّ :إن أحببــت اكتســاب الثــواب فاختــاري بــن أن تعجنــن

()120
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وختبزيــن ،وبــن أن ُت َع ِّللــن( )121الصبيــان ألخبــز أنــا .فقالــت :أنــا باخلبــز أبــر وعليــه

أقــدر ،ولكــن شــأنك والصبيــان؛ فع ِّل ْلهــم حتــى أفــرغ مــن اخلبــز .فعمــدت إىل الدقيــق
عيل(عليــه الســام) إىل اللحــم فطبخــه ،وجعــل يلقــم الصبيــان مــن
فعجنتــه ،وعمــد ّ

ـي ،اجعــل
اللحــم والتمــر وغــره ،فك ّلــا نــاول الصبيــان مــن ذلــك شــيئ ًا قــال لــه :يــا بنـ َّ

ـي بــن أيب طالــب يف حـ ٍّـل ممّــا مـ َّـر يف أمــرك .فلـ ّـا اختمــر العجــن قالــت :يــا عبــداللَّ،
عـ ّ

ـي!
سـ ِّ
ـجر التنّــور .فبــادر لســجره ،فلـ ّـا أشــعله ول َفــح يف وجهــه جعــل يقــولُ :ذق يــا عـ ّ
هــذا جــزاء مــن ضيــع األرامــل واليتامــى .فرأتــه امــرأة تعرفــه فقالــت :وحيـ ِ
ـك! هــذا
ّ
واحيــاي منــك يــا أمرياملؤمنــن! فقــال:
أمرياملؤمنــن .قــال :فبــادرت املــرأة وهــي تقــولَ :
ِ
()122
ـرت يف أمــرك)
بــل َ
واحيــاي منــك يــا أمــة اللَّ فيــا قـ ّ
ثانيــا( -و روي أنّــه [عل ّي ًا(عليــه الســام) ] اجتــاز ليلــة عــى امــرأة مســكينة هلــا

أطفــال صغــار يبكــون مــن اجلــوع ،وهــي تُشــاغلهم وتلهيهــم حتــى ينامــوا ،وكانــت
قــد أشــعلت نــار ًا حتــت قــدر فيهــا مــاء ال غــر ،وأومهتهــم ّ
أن فيهــا طعامـ ًا تطبخــه هلــم،

فعــرف أمرياملؤمنني(عليــه الســام) حاهلــا ،فمشــى(عليه الســام) ومعــه قنــر إىل منزلــه،
فأخــرج َقـ ْـوصة( )123متــر ِ
وجــراب( )124دقيــق وشــيئ ًا مــن الشــحم واألرز واخلبــز ،ومحلــه
َ َّ
عــى كتفــه الرشيــف ،فطلــب قنــر محلــه فلــم يفعــل.
فلـ ّـا وصــل إىل بــاب املــرأة اســتأذن عليهــا ،فأذنــت لــه يف الدخــول ،فأرمــى شــيئ ًا

عرفــه للصغــار
فلــا فــرغ مــن نضجــه ّ
مــن األرز يف القــدر ومعــه يش ء مــن الشــحمّ ،
وأمرهــم بأكلــه ،فلـ ّـا شــبعوا أخــذ يطــوف بالبيــت و ُي َب ْعبِــع هلــم ،فأخــذوا يف الضحــك.
فلـ ّـا خرج(عليــه الســام) قــال لــه قنــر :يــا مــوالي ،رأيــت الليلــة شــيئ ًا عجيب ـ ًا

قــد علمــت ســبب بعضــه وهــو محلــك للــزاد طلب ـ ًا للثــواب ،أ ّمــا طوافــك بالبيــت عــى
يديــك ورجليــك وال َب ْع َبعــة فــا أدري ســبب ذلــك!
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فقال(عليــه الســام) :يــا قنــرّ ،إن دخلــت عــى هــؤالء األطفــال وهــم يبكــون مــن

شــدّ ة اجلــوع ،فأحببــت أن أخــرج عنهــم وهــم يضحكــون مــع الشــبع ،فلــم أجــد ســبب ًا
ســوى مــا فعلــت(.)125

 -10النهي عن اجلود بأموال العا ّمة

عيل(عليه السالم) :جود الوالة بفيء املسلمني جور َ
وخ ْت(.)127()126
اإلمام ّ

عنه(عليــه الســام)  -مــن كالم لــه ك ّلــم بــه عبــداللَّ بــن زمعــة ،وهــو مــن شــيعته،

وذلــك أ ّنــه قــدم عليــه يف خالفتــه يطلــب منــه مــاالً ّ :-
إن هــذا املــال ليــس يل وال لــك،
وج ْلــب أســيافهم؛ فــإن رشكتَهــم يف حرهبــم كان لــك مثــل
وإ ّنــا هــو يف ء للمســلمني َ

ح ّظهــمّ ،
فجنــا ُة( )128أيدهيــم ال تكــون لغــر أفواههــم(.)129
وإل َ
هوامش البحث:
( )1طه125-123/

( )2جــاء يف معــاين األخبــار 2 / 132 :و  ،1 / 132ودراســات يف الــكايف للكلينــي والصحيــح للبخــاري -
(ج  / 12ص  :)18جــاء عــن اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام) انــه قــال :ال يكــون اإلمــام منــا إال
معصومــا ،وليســت العصمــة يف ظاهــر اخللقــة فتعــرف ،قيــل لــه فــا معنــى املعصــوم قــال :املعتصــم بحبــل
اهلل ،وحبــل اهلل هــو القــرآن ال يفرتقــان إىل يــوم القيامــة ،فاإلمــام هيــدي إىل القــرآن والقــرآن هيــدي إىل

اإلمــام( .،انظــر ايضــا :جممــع البحريــن مــادة عصــم).

( )3أعــام الديــن يف صفــات املؤمنــن ( ،)12 /12وميــزان احلكمــة  -حممــدي الريشــهري ( ،)91 /1و
البحــار ،.74 / 359 / 75 :رشح هنــج البالغــة  -ابــن ايب احلديــد (ج :1ص.)323 :

( )4اإلرشاد ،247/1 :هنج البالغة :اخلطبة  33نحوه ،بحاراألنوار.90/113/32 :

( )5مشكاة االنوار (ص)243 :

( )6جامــع األخبــار :او معــارج اليقــن يف اصــول الدّ يــن تأليــف الشــيخ حممــد بــن حممــد الســبزواري حتقيــق؛
عــاء آل جعفــر ::ج :1ص.21 :

( )7غرر احلكم و درر الكلم (ص)241 :
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( )8كــا يــروي البخــاري ومســلم ان عمــر بــن اخلطــاب ســمى اختيــار ابــا بكــر للخالفــة يف الســقيفة ( فلتــة
وقــى اهلل االســام رشهــا) ورصح ان ســيقتل مــن ييعــود ملثلهــا

( )9الســنن الكــرى للبيهقــي ( ،)157 /8و رواه صحيــح مســلم ( ،)1475 /3و اجلمــع بــن الصحيحــن
البخــاري ومســلم (.)164 /1

( )11هود113 :

( )11األحزاب]33 :

([ )12احلديد]25 :

( )13البقرة 124-

( )14األعراف159 :
( )15األعراف181 :

ـدر ،273/1 :تاريــخ اليعقويب210/2 :
( )16األمــايل للمفيــد (ص ،)3 :و البيــان والتبيــن211/3 :؛ نثــر الـ ّ
نحــوه ،وراجــع هنــج البالغــة :احلكمــة  262وروضة الواعظــن.39 :

( )17البقرة 124 -
( )18األنعام73 :

( )19العنكبوت44 :

( )20اإلرساء  -آية 16
( )21هود 116 -

( )22األنبياء13 - 11 :

( )23املؤمنون41 - 33 :
( )24سبأ 34 -
( )25هود27 :

( )26املؤمنون24 :

( )27القصص78 :

( )28جــاء يف تاريــخ اخللفــاء للســيوطي (ص )102 :يف ترمجــة الوليــد هــذا خليفــة رســول اهلل !!! (وكان
فاســق ًا رشيب ـ ًا للخمــر منتهــك ًا حرمــات اهلل أراد احلــج ليــرب فــوق ظهــر الكعبــة فمقتــه النــاس لفســقه
وخرجــوا عليــه فقتــل يف مجــادى اآلخــر ســنة ســت وعرشيــن .ويف كتــاب العــر يف خــر مــن غــر (ص:

 ( :)29كان فاســق ًا متهتــك ًا .زعــم أخــوه ســليامن أنــه راوده عــن نفســه) .ويف مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان
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يف معرفــة حــوادث الزمــان ( :)122 /1ذكــروا عنــه أشــياء قبيحــة يف الديــن والعــرض أكــره ذكرهــا ،ويف
البــدء والتاريــخ (ص :)342 :واليــة الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد امللــك و يقــال لــه اخلليــع بــن الفاســق و

كان صاحــب لعــب و هلــو ،.ويف النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة ( )116 /1يقــول :الوليــد
بــن يزيــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم بــن أيب العــاص بــن أميــة اهلاشــمي األمــوي الدمشــقي
املعــروف بالفاســق ،تاريــخ اإلســام للذهبــي ( ،463 /2برتقيــم الشــاملة آليــا)( :الوليــد بــن يزيــد بــن
عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم .اخلليفــة الفاســق أبــو العبــاس األمــوي الدمشــقي مل يعــرف عنــه الكفــر

ولكنــه كان يتلــوط.

( )29األعراف138 :

( )30الشعراء40 :

( )31القصص79 :
( )32احلج11 :

( )33فصلت50 :

( )34التوبة101 :
( )35األنفال49 :
( )36التوبة67 :

( )37قال تعاىل :الينال عهدي الظاملني (البقرة.)124-

( )38االحتجاج للطربيس :ج  :1ص134 :
( )39العلق .7-6 -

( )40قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه (( :إن أول مــا دخــل النقــص عــى بنــى إرسائيــل كان الرجــل يلقــى
الرجــل فيقــول يــا هــذا اتــق اهلل ودع مــا تصنــع فإنــه ال حيــل لــك ثــم يلقــاه مــن الغــد فــا يمنعــه ذلــك أن

يكــون أكيلــه ورشيبــه وقعيــده فلــا فعلــوا ذلــك رضب اهلل قلــوب بعضهــم ببعــض ،كال واهلل لتأمــرن

باملعــروف ولتنهــون عــن املنكــر ولتأخــذن عــى يــدى الظــامل ولتأطرنــه عــى احلــق أطــرا ولتقرصنــه عــى
ـرا أو ليرضبــن اهلل بقلــوب بعضكــم عــى بعــض ثــم يلعنكــم كــا لعنهــم).
احلــق قـ ً

اخرجــه؛ (أبــو داود ،والبيهقــى عــن ابــن مســعود) وللحديــث أطــراف أخــرى منهــا" :إن بنــى إرسائيــل ملــا
وقــع فيهــم النقــص"" ،ملــا وقعــت بنــو إرسائيــل ىف املعــاىص" .ومــن غريــب احلديــث" :ولتأطرنــه عــى
ـرا" :أى لتحبســنه عليــه وتلزمنــه إياه(جامــع
احلــق أطــرأ" :أى لرتدنــه إىل احلــق" .ولتقرصنــه عــى احلــق قـ ً
األحاديــث ( ،)441 /8و أخرجــه أبــو داود ( ،121/4رقــم  ،)4336والبيهقــى ( ،93/10رقــم
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 .)19983أيب يعــى يف مســنده ج/8ص 449ح ،5035وأخرجــه الطربانــى كــا ىف جممــع الزوائــد

أيضــا :الشــجرى ىف أماليــه (.)230/2
( )269/7قــال اهليثمــى :رجالــه رجــال الصحيــح .وأخرجــه ً
ويقــول جامــع األصــول مــن أحاديــث الرســول (أحاديــث فقــط) ( :)109 /1وروايــة الرتمــذي قــال:

ـت بنــو إرسائيــل يف املعــايصَ ،نت ُْهــم علامؤهــم ،فلــم
قــال رســول اهلل  -صــى اهلل عليــه وســلم  « :-ملــا و َق َعـ ْ
ِ
ـوه ْم يف َمَالِ ِسـ ِـهم ،وآ َك ُلوهــم َ
بعضهــم ببعــض ،ولعنهــم
ـوب
وشــاربوهم ،فـ
ينت َُهــوا ،فجا َل ُسـ ُ
ـرب اهللُ ُق ُلـ َ
َ

ـس رسـ ُ
ـول اهلل  -صــى اهلل
فجلـ َ
عــى لســان داود وعيســى بــن مريــم ،ذلــك بــا َع َصـ ْـوا وكانــوا يعتــدون» َ
عليــه وســلم  -وكان ُمتَّك ًئــا ،فقــال « :ال ،والــذي نفــي بيــده ،حتــى تأطِروهــم عــى احلــق أطـ ًـرا » .ويف
املعجــم الكبــر ( )146 /10قال:تأطرونــه تقهرونــه).

ولــذا فــان التاطــر االيديولوجــي بدعــة اتــى هبــا االنقالبيــون يف الســقيفة وكانــت ســبب االنحــراف عــن
االســام بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه والــه مبــارشة مــع ان الرســول صــى اهلل عليــه والــه حــذر مــن
التأطــر ومنعــه منعــا باتــا كــا مـ ّـر توثيقــه.

( )41احلديد25 :

( )42تصنيــف هنــج البالغــة :ج :1:ص ،661:لبيــب بيضــون .ورشح هنــج البالغــة  -ابــن ايب احلديــد
( ،)4 /236هنــج البالغــه _ خطبــه ( )10 /31اخلطبــة التــي خطبهــا عليــه الســام بصفــن.

( )43هنج البالغة :اخلطبة .216 :وايضا راجع الكايف.550/352/8 :
( )44االنبياء .107 -

( )45جــاء يف التفســر الوســيط للســيد حممــد طنطــاوي ( ج :1:ص)1138 :عــن حديــث أبــى ذر الطويــل،
وذلــك فيــا رواه ابــن مردويــه ىف تفســره حيــث قــال :حدثنــا إبراهيــم بــن حممــد .عــن أبــى إدريــس
اخلوالنــى " عــن أبــى ذر قــال :قلــت يــا رســول اهلل :كــم عــدد األنبيــاء؟ قــال " :مائــة ألــف وأربعــة وعرشون

ألفــا .قلــت يــا رســول اهلل .كــم الرســل منهــم؟ قــال :ثالثامئــة وثالثــة عــر." " ..

( )46املؤمنون .44 -

( )47االحزاب .33 -
( )48البقرة .124 -

( )49هنــج البالغــة :اخلطبــة رقــم ،13 :املناقــب البــن شهرآشــوب ،110/2 :دعائــم اإلســام،396/1 :
رشح األخبــار 316/373/1 :كالمهــا نحــوه.

( )50موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم يف الكتاب و السنة و التاريخ ()6 /5

( )51جامــع االصــول ج  10ص  409وتــراه يف مشــكاة املصابيــح ص .320/ال َعضــوض :البِ ْئــر البعيــدة
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القعر(املجلــي.)323/8 :

( )52أخرجــه الطيالســى (ص  ،289رقم  ،)2178وأمحــد ( ،84/3رقم  ،)11817والبخارى (،1274/3
رقــم  ،)3269ومســلم ( ،2054/4رقــم  ،)2669وابن حبــان ( ،95/15رقم .)6703

( )53املستدرك للحاكم 487/4وصححه.

( )54املستدرك للحاكم479/4،وكنز العامل39/6،واخرجه ابن عساكر كام روى صاحب الكنز
( )55االصابه البن حجر353/1،والسيوط ى ىف اجلامع الكبري 91.1354 ،39/6
( )56كنز العامل .91/6

( )57احلائــف؛ مــن احليــف ،أي اجلــور والظلــم .والــدول :مجــع دولــة بالضــم هــي املــال النــه يتــداول أي
ينتقــل مــن يــد ليــد .واملــراد مــن حييــف يف قســم االمــوال فيفضــل قومــا يف العطــاء عــى قــوم بــا موجــب

للتفضيــل.

( )58املقاطع :تعني احلدود التي اقرها الدين .حممد عبده ؛ هنج البالغة :ج :2ص14 :
( )59هنج البالغة ،حممد عبده ،ج 1ص80:

( )60هنج البالغة ،حممد عبده ،ج :1ص80:
( )61االدغال يف االمر :إدخال ما يفسده فيه.

( )62هنج البالغة :اخلطبة  216وراجع الكايف.550/352/8 :
( )63حممد عبده؛ هنج البالغة :ج :2ص200:

( )64حممد عبده؛ هنج البالغة :ج :2ص200:

( )65من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق:ج  / 2ص/ 189 :ح.2108 :
( )66النساء .58 -

( )67غرر احلكم ،9714 :عيون احلكم واملواعظ.8960/486 :
( )68املمتحنة4-

( )69الشعراء77-75:
( )70التوبة114:

( )71البقرة.124 -

( )72هنج البالغه _ ج :2:خطبة 151
( )73آل عمران 179 -
( )74هود .113 -
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( )75غرر احلكم ،8966 :عيون احلكم واملواعظ.7261/428 :
(ِ )76
الك ّظة :ما يعرتى املمتلئ من الطعام (النهاية.)177/4 :

( )77هنــج البالغــة :اخلطبــة  ،3معــاين األخبــار ،1/362 :اإلرشــاد 289/1 :نحــوه وفيهــا «حضــور
النــارص»ف بــدل «حضــور احلــارض» ،علــل الرشائــع ،12/151 :االحتجــاج 105/458/1 :وفيــه

ـاروا» وك ّلهــا عــن ابــن ع ّبــاس ،املناقــب البــن
«أوليــاء األمــر» بــدل «العلــاء» وفيهــا «يقـ ّـروا» بــدل «يقـ ّ

شهرآشــوب.205/2 :

( )78هنج البالغة :اخلطبة  ،136بحاراألنوار.33/49/32 :
( )79هنج البالغة :اخلطبة  ،37بحاراألنوار.25/351/39 :
( )80حتف العقول.135 :

( )81أمــاىل الطوســى ج  ،382 / 1حليــة األبــرار ( ،)233 /2معــاين االخبــار 360 :ح  .1هنــج البالغــة:
اخلطبــة  ،3علــل الرشائــع ،12/150 :اإلرشــاد ،287/1 :األمــايل للطــويس 803/372 :ك ّلهــا عــن

ابــن ع ّبــاس ،اجلمــل 171 :وليــس فيــه مــن «فســدلت» إىل «أحجــى».

( )82هنــج البالغــة :الكتــاب 45؛ ربيــع األبــرار 719/2 :نحــوه وفيــه إىل «وتلهــو عـ ّـا يــراد هبــا» وراجــع
املناقــب البــن شهرآشــوب.101/2 :

( )83بحــار األنــوار  -العالمــة املجلــي ( .)474 /33و(هنــج الســعادة  -الشــيخ املحمــودي (.)23 /5
هنــج البالغــة :الكتــاب  .45رشح هنــج البالغــة  -ابــن ايب احلديــد (ج.)20 :

( )84نفــس املصــدر الســابق :وأن مــراده (عليــه الســام) مــن الشــخص املعكــوس ،واجلســم املركــوس هــو
معاويــة ،النــه كان معهــودا بعــدم املبــاالت بالرشيعــة .واملــدرة  -كالشــجرة  :-قطعــة الطــن اليابــس.
واحلصيــد :املحصــود.

()85جــاء يف كتــاب كلــات اإلمــام احلســن (ع) -الشــيخ الرشيفــي ( -ج  / 2ص  ( :)80أن عليــا عليــه
الســام كان معتكفــا يف مســجد الكوفــة جــاء أعــرايب وقــت إفطــاره ،فأخــرج عــى مــن جــراب ســويق

شــعري فأعطــاه منــه شــيئا فلــم يأكلــه االعــرايب ،فعقــده يف طــرف عاممتــه ،فجــاء إىل دار احلســنني (عليهــا
الســام) فــأكل معهــا فقــال هلــا :رأيــت شــيخا غريبــا يف املســجد ال جيــد غــر هــذا الســويق فرتمحــت
عليــه فامحــل مــن هــذا الطعــام إليــه ليأكلــه ،فبكيــا وقــاال( :انــه أبونــا أمــر املؤمنــن عــى جياهــد نفســه هبــذه

الرياضــة)( .انظــر ايضــا :ينابيــع املــودة).174 :

( )86حلية األبرار ( -ج  / 2ص .)143

( )87جــاء يف كتــاب :االمــام عــي ( -ج  / 1ص  :)67وأبــى أن يدخــل قــر اإلمــارة بــل اختــار بيــت
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جعــدة بــن أيب هبــرة املخزومــي ،وكان ابــن أختــه أم هــاين ،وقــال عــن قــر اإلمــارة :إنــه قــر خبــال ال

تُنزلونيــه.

السمري :الدهر ،أي ال أفعله ما بقي الدهر (النهاية.)400/2 :
(َّ )88

( )89هنج البالغة :اخلطبة  ،126حتف العقول 185 :وفيه «أمواهلم» بدل «مال اللَّ».

( )90هنــج البالغــة :اخلطبــة  ،224عيــون احلكــم واملواعــظ ،9285/506 :الــراط املســتقيم163/1 :؛
ينابيــع املــودة 6/442/1 :وفيــه إىل «احلطــام» وراجــع األمــايل للصــدوق.988/719 :

( )91هنــج البالغــة :اخلطبــة  ،224الــراط املســتقيم163/1 :؛ ينابيــع املــو ّدة 6/442/1 :وراجــع األمــايل
للصــدوق.988/722 :

( )92يقــول اإلمــام الصادق(عليــه الســام) يف وصــف دهــاء معاويــة الســيايس« :تلــك النكــراء! تلــك
الشــيطنة! وهــي شــبيهة بالعقــل وليســت بالعقــل» (الــكايف.)3/11/1 :

( )93الشورى.23 :

( )94تاريــخ دمشــق 8412/65/42 :وص  ،66شــواهد التنزيــل ،588/554/1 :كفايــة الطالــب317 :؛
ـم ألــف عــام» وك ّلهــا نحــوه.
جممــع البيــان 43/9 :وزاد فيــه «حتــى يصــر كالشـ ّن البــايل» بعــد «ثـ ّ

( )95تاريــخ الطــري ،434/4 :الكامــل يف التاريــخ ،304/2 :هنايــة األرب 13/20 :وفيهــا «بــن القــرى»
بــدل «ذوي القربــى»؛ اجلمــل 129 :عــن ســيف عــن رجالــه نحــوه.

( )96هنج البالغة :اخلطبة  ،92املناقب البن شهرآشوب 110/2 :وفيه إىل «وعتب العاتب».
( )97هنج البالغة :الكتاب رقم  ،45والعائل هو :الفقري .ووسائل الشيعة .116 :18
( )98عيل (عليه السالم) من املهد إىل اللحد (.)9 /16
( )99هتذيب األحكام.811/293/6 :

جع َخ َّلة :احلاجة وال َف ْقر (انظر النهاية.)72/2 :
(ْ َ )100

( )101هنج البالغة :الكتاب  ،67بحاراألنوار.702/497/33 :
العاهــة (انظــر :لســان العــرب:
والزمانــة:
الزما َنــةَّ .
ـن َّ
ـى َبـ ِّ ُ
وز ِمـ ٌ
جــع َز ِمــن .ورجـ ٌـل َز ِمـ ٌن َ
(ْ َ )102
َ
ـن :أي ُم ْب َتـ ً
.)199/13
يتعرض للسؤال من غري طلب (النهاية.)205/3 :
ت :هو الذي ّ
( )103ا ُمل ْع َ ّ
ِ
الصــوايف :األمــاك واألرض التــي َجــا عنهــا أه ُلهــا أو ماتــوا وال وارث هلــا ،واحدهتــا صافيــة (لســان
(َّ )104
العرب.)463/14 :

( )105يقال :ر ّقت عظام فالن إذا كرب وأس َّن (لسان العرب.)122/10 :
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( )106هنج البالغة :الكتاب  53وراجع دعائم اإلسالم.366/1 :
( )107حتف العقول.141 :

( )108هنــج البالغــة :الكتــاب  ،53حتــف العقــول 132 :وفيــه «يف يف ء اللَّ» بــدل «يف اللَّ» وراجــع دعائــم
اإلســام.3571 :

( )109هنج البالغة :الكتاب .26

( )110دعائم اإلسالم ،252/1 :بحاراألنوار.7/85/96 :

هدان :مدينة تقع يف غرب إيران ،وهي مركز حمافظة مهدان ،قريبة من مدينة كرمانشاه.
(َ َ )111

(ُ )112ح ْلــوان :مدينــة قديمــة يف العــراق العجمــي (إيــران) فتحهــا العــرب  640م .أحرقهــا الســلجوق ّيون
1046م .وأكمــل الزلــزال هدمهــا 1149م (املنجــد يف األعــام.)257 :
ـر منــه
(ْ َ )113
جــع َع ِريــف :وهــو الق ِّيــم ب ُامــور القبيلــة أو اجلامعــة مــن النــاس َيــي ُا َ
مورهــم ويتعـ ّـرف األمـ ُ

أحواهلــم (النهايــة.)2183 :
ِ
ِ
ـف األديــم .وقيــل :الـ ِّـز ّق مــن االُ ُهــب:
يـ ّـز َشـ ْع ُره وال ُينْ َتــف َن ْتـ َ
الســقاء ُينْ َقــل فيــه املــا ُء ،أو جلــدٌ ُ َ
( )114الـ ِّـز ّقِّ :
كل وعـ ٍ
ـاء ُّ ِ
اتــذ للــراب وغــره .واجلمــع ْأزقــاق ِ
ّ
وز ّقــان (تــاج العــروس.)196/13 :
وزقــاق ُ
( )115الكايف ،5/406/1 :بحاراألنوار.30/123/41 :

( )116ربيع األبرار ،148/2 :املعيار واملوازنة 251 :نحوه؛ املناقب البن شهرآشوب.75/2 :
أخف من امليش (معجم مقاييس اللغة.)263/2 :
( )117الدبيب :حركة عىل األرض
ّ
( )118يف املصدر« :ز ّق ًا» ،وهو تصحيف.
( )119أنساب األرشاف.373/2 :

( )120كــذا يف املصــدر وبحاراألنــوار ،ومقتــى القواعــد النحويــة املعمــول هبــا اليــوم أن يقــال« :أن تعجنــى
«أن» الناصبــة للفعــل املضــارع .لكــن ذكــر صاحــب النحــو الــوايف ّ
وختبــزى ...وتع ّلــي»؛ ملــكان ْ
أن بعــض

نصبــه؛ كقــراءة مــن قــرأ قولــه
القبائــل العرب ّيــة هيملهــا ،فــا ينصــب هبــا املضــارع برغــم اســتيفائها رشوط ْ
َام َلـ ِ ِ
تعــاىل( :وا ْلولِــدَ ُت ير ِضع ـن َأو َلدَ ه ـن حو َلـ ِ ِ
ِ
ـم»
َ َ
ـن ك ْ
ُ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ْ
الر َضا َع ـ َة) برفــع املضــارع «يتـ ُّ
ـم َّ
ـن َل ـ ْن َأ َرا َد َأن ُيتـ َّ
عــى اعتبــار ْ
«أن» مصدر ّيــة مهملــة .واألنســب اليــوم تــرك هــذه اللغــة ألهلهــا ،واالقتصــار عــى اإلعــال؛

حرصـ ًا عــى اإلبانــة ،و ُبعــد ًا عــن اإللبــاس (النحــو الــوايف.)267/4 :
ٍ
وحديث ونحومهاَ :ش َغ َل ُه هبام (لسان العرب.)469/11 :
(َ )121ع َّل َل ُه بطعا ٍم

( )122املناقــب البــن شهرآشــوب ،115/2 :بحاراألنــوار .52/41 :راجــع :القســم العارش/اخلصائــص
العمل ّية/إمــام املســتضعفني.
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وي َّفف (لسان العرب.)121/4 :
عمل للتمر ،و ُي َشدَّ د ُ
( )123هي وعا ٌء من َق َصب ُي َ
( )124هو ِوعا ٌء من إهاب [ :جلد] الشاء ال ُيو َعى فيه ّإل يابس (لسان العرب.)261/1 :
( )125كشف اليقني.129/136 :

( )126اخلَ ْت :ال َغدْ ر (النهاية.)9/2 :
( )127غرر احلكم.4725 :

ينَــى مــن الشــجر ،واحدتــه َجنــاة،
(َ )128جنَــى ال َث َمــر َة ونحوهــا َ َ
وتنّاهــا :تناوهلــا مــن شــجرهتا .واجلَنَــى :مــا ُ ْ
وقيــل اجلَنــا ُة كاجلَنَــى (لســان العــرب.)155/14 :

( )129هنج البالغة :اخلطبة  ،232املناقب البن شهرآشوب ،110/2 :غرر احلكم 3702 :نحوه.
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املصادر واملراجع

2 -2الرشيف الريض؛ هنج البالغة ،ألمري املؤمنني برشح حممد عبده 4 ( ،أجزاء).

 - 3البحــراين ،الســيد هاشــم؛( مدينــة معاجــز االئمــة االثنــى عــر ودالئــل احلجــج عــى
البرش ،مؤسســه املعــارف االســامية ،طبــع حجــري إيــران  1290هـــ.

 -4الصــدوق؛ أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي( ،ثــواب األعــال
وعقــاب األعــال) ،حتقيــق عــي اكــر الغفــاري ،مكتبــة الصــدوق -طهــران.

-5ابــن ايب شــيبة؛ أيب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد العبــي( ،املصنــف يف االحاديــث واالخبــار)،
ط .دار الفكــر ،بــروت لبنــان.

 -6ابــن شــهر اشــوب؛ ابــو جعفــر حممــد بــن عــي الــروي املازنــدراين؛ ( مناقــب ال ايب
طالــب) ،دار االضــواء ،الطبعــة الثانيــة ،بــروت 1991 -م1412 -هـــ.

 -7الصــدوق ،أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي (التوحيــد) حتقيــق
هاشــم احلســيني الطهــراين ،مؤسســة النــر اإلســامي-قم -ط 1398( 1هـــ).

 -8املالكــي؛ املكــي املشــهور بابــن الصبــاغ بــن حممــد بــن امحــد (الفصــول املهمــة يف معرفــة
احــوال االئمــة) ،ط ،2طبــع دار االضــواء بــروت1988 -م.

 -9الصــدوق؛ أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي (أمــايل الصــدوق)،
مؤسســة األعلمــي -بــروت ،ط 1400( ،5هـــ)

 -10ابــن األثــر؛ أبــو احلســن عــز الديــن عــي بــن أيب الكــرم اجلــزري (أســد الغابــة يف معرفــة
الصحابــة) حتقيــق عــى حممــد معــوض وعــادل امحــد ،دار الكتــب العلميــة -بــروت،

الطبعــة األوىل ( 1415هـــ).

 -11الصــادق؛ جعفــر بــن حممــد (رشح مصبــاح الرشيعــة ،املنســوب إىل اإلمــام الصــادق)
حتقيــق حســن املصطفــوي ،دار القلــم -طهــران ،ط 1363( 1هـــ).

 - 12ابــن األثــر اجلــزري؛ أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم
بــن عبــد الواحــد الشــيباين ( ،الكامــل يف التاريــخ) ،طبــع مــر  1303هـــ.
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 -13التميمــي ،عبــد الواحــد المــدي (غــرر احلكــم ودرر الكلــم) حتقيــق ،مــر ســيد جــال
الديــن حمــدث األرجــوي -جامعــة طهــران ،ط 1360( 3هـــ).

 -14الكنجــي؛ الشــافعي( ،كفايــة الطلــب) ،ط  .3دار احيــاء تــراث اهــل البيــت عليــه
الســام).

 -15الشــهيد الثــاين؛ زيــن الديــن بــن عــي بــن امحــد اجليعــي العامــي (مســكن الفــؤاد عنــد
فقــد األحبــة واألوالد) ،حتقيــق نــرن مؤسســة آل البيــت (عليــه الســام) -قــم ،ط،3

( 1412هـ).

 -16اهليثمــي؛ عــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي نــور الديــن ( ،جممــع الزوائــد ومنبــع
الفوائــد) (ط .دار الفكــر  -بــروت).

 -17الشــجري؛ اجلرجاين )،حييــى ( املرشــد بــاهلل) بــن احلســن ( املوفــق) بــن إســاعيل بــن
زيــد احلســني)ترتيب األمــايل اخلميســية ،حتقيــق :حممــد حســن إســاعيل ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان 1422-هـــ 2001 -م.

 -18الطــويس؛ أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن (أمــايل الطــويس) حتقيــق مؤسســو البعثــة ،دار
الثقافــة -قــم ،ط 1414( 1هـــ).

 -19اهليثمــي؛ أمحــد بــن حجــر املكــي ( الصواعــق املحرقــة يف الــرد عىل اهــل البــدع والزندقة)
مكتبة احلقيقة ،اســتنبول1424 -هـ 2003 /م.

 -20الشــهيد األول ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن مكــي العامــي اجلزينــي (الــدرة الباهــرة مــن
األصــداف الطاهــرة) حتقيــق داود الصابــري مشــهد ط 1365( ،1هـــ).

 -21الشــامي ،عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري (الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث

الرشيــف) حتقيــق مصطفــى حممــد عــارة ،دار إحيــاء الــراث -بــروت ،ط1388( ،3

هـ).

 -22الشــافعي ،كــال الديــن حممــد بــن طلحــة( ،مطالــب الســؤول يف مناقــب آل الرســول)
النســخة املخطوطــة يف مكتبــة آيــة اهلل املرعــي -قــم املقدســة.

 -23الطــويس؛ ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــي (اختيــار معرفــة الرجــال) املعــروف بـــ
رجــال الكــي حتقيــق :جــواد القيومــي االصفهــاين مؤسســة النــر االســامي التابعــة
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جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة الطبعــة :االوىل 1427

 -24ابــن كثــر الدمشــقي؛ اســاعيل بــن عمــر القريش(،البدايــة والنهايــة) ،ط .دار عــامل
الكتــب ،بــروت1424 -هـــ 2003 -م.

 -25الطــريس؛ أبــو عــي الفضــل (مشــكاة األنوار يف غــرر األخيــار) ،دار الكتب اإلســامية-
طهران ط 1385( 1هـ).

 -26الرشيــف الــريض ،أبــو احلســن حممــد أبــو احلســن بــن موســى املوســوي (هنــج البالغــة)
حتقيــق كاظــم املحمــدي وحممــد الدمشــقي -انتشــارات اإلمــام عــي (عليــه الســام)-

قــم ،الطبعــة الثانيــة ( 1369هـــ).

 -27الرشيــف الــريض ،أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن موســى املوســوي (املجــازات
النبويــة) حتقيــق طــه حممــد الزينــي -مكتبــة بصــريت -قــم.

 -28الســيوطي؛ جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (الــدر املنثــور يف التفســر املأثــور)،
دار الفكــر -بــروت ط 1414(/1هـــ).

 -29الســبزواري؛ حممــد بــن حممــد الشــعريي (جامــع األخبــار) أو معــارج اليقــن يف أصــول
الديــن ،حتقيــق ونــر مؤسســة آل البيــت (عليــه الســام) -قــم ط 1413( 1هـــ).

 -30البيهقــي؛ أبــو بكــر امحــد بــن احلســن بــن عــي (الســنن الكــرى) حتقيــق حممــد عبــد القــادر
عطــا ،دار الكتــب العلمية -بــروت ،ط 1414( 1هـ).

 -31زيــن العابديــن ،عــي بــن احلســن (عليــه الســام) (الصحيفــة الســجادية) ،حتقيــق عــي
أنصاريــان ،املستشــارية الثقافيــة -دمشــق.

 -32الرضــا؛ عــي بــن موســى (عليــه الســام)( ،فقــه الرضــا ،املنســوب إىل اإلمــام الرضــا
(عليــه الســام)) ،حتقيــق مؤسســة أهــل البيــت (عليــه الســام) املؤمتــر العاملــي لإلمــام
الرضــا (عليــه الســام)  -مشــهد ط 1406( ،1هـــ).

الســمطني) ،بــروت ـ
 - 33اجلوينــي اخلرســاين؛ إبراهيــم بــن حممــد(ت ( ،)730فرائــد ّ
مؤسســة املحمــودي ،الطبعــة االوىل 1398 -هـــ.

 -34الرضــا؛ عــي بــن موســى (عليــه الســام) (صحيفــة اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)) حتقيق
ونــر مؤسســة اإلمام املهــدي (عــج) -قــم -ط 1408( /1هـ).
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 -35الطــريس؛ أبــو عــي الفضــل بــن احلســن (جممــع البيــان يف تفســر القــرآن) ،حتقيــق
هاشــم ألرســويل أملحــايت ،وفضــل اهلل اليــزدي الطبطبائــي ،دار املعرفــة -بــروت ،ط،2

( 1408هـ).

 -36الراونــدي؛ قطــب الديــن ،أبــو احلســن عيــد بــن عبــد اهلل (قصــص األنبيــاء) حتقيــق غــام
رضــا عرفانيــان -مشــهد 1309( ،هـ).

 -37الراونــدي؛ قطــب الديــن أبــو احلســن ســعيد بــن عبــد اهلل (الدعــوات) ،حتقيــق ونــر
مؤسســة املهــدي (عــج) ط 1407( 1هـــ).

 -38الراونــدي ،قطــب الديــن أبــو احلســن ســعيد بــن عبــد اهلل (احلرائــج واجلرائــح) حتقيــق
ونــر ،مؤسســة اإلمــام املهــدي (عــج) -قــم ط 1409( 1هـــ).

 -39الراونــدي ،فضــل اهلل بــن عــي احلســيني (نــوادر الروانــدي) ،املطبعــة احليدريــة -النجــف
األرشف ،ط 1370( ،1هـ).

 -40الثعلبــي؛ أمحــد أبــو إســحاق الثعلبــي ( ،الكشــف والبيــان (تفســر الثعلبــي)) ،دار إحيــاء
الــراث العريب ســنة النــر :هـــ2002 - 1422م.

 -41الديلمــي ،أبــو حممــد احلســن بــن أيب احلســن (أعــام الديــن يف صفــات املؤمنــن) حتقيــق
ونــر ،مؤسســة ل البيــت ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) -قــم ط 1414( 2هـــ)

 -42الصــدوق؛ أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي (إكــال الديــن ومتــام

النعمــة) ،حتقيــق عــي أكــر الغفــاري ،مؤسســة النــر اإلســامي -قــم ،ط1405( 1

هـ).

 -43الديلمــي؛ أبــو حممــد أيب احلســن بــن أيب احلســن (إرشــاد القلــوب) ،مؤسســة األعلمــي-
بــروت ،الطبعــة  1398( ،4هـــ).

 -44ابــن ماجــة ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي( ،ســنن ابــن ماجــة) حتقيــق حممــد فــؤاد
عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث -بــروت ،ط 1414( 1هـ).

 -45احلويــزي؛ عبــد عــي بــن مجعــة العــرويس( ،تفســر نــور الثقلــن) حتقيــق الســيد هاشــم
الرســويل املحــايت ،املطبعــة العلميــة ،قــم.

 -46احلــي؛ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن إدريــس (النــوادر مســتطرفات الرسائــر) ،حتقيــق
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نــر ،مؤسســة اإلمــام املهــدي (عجــل اهلل فرجــه) -قــم ط 1408( 1هـــ).

 -47احلــي؛ أبــو جعفــر حممــد بــن منصــور بــن امحــد بــن إدريــس (الرسائــر احلــاوي لتحريــر
الفتــاوي) حتقيــق نــر مؤسســة النــر اإلســامي -قــم ،ط 1410( 2هـــ).

 -48الطــريس؛ أبــو عــي الفضــل بــن احلســن (أعــام الــورى بأعــام اهلــدى) حتقيــق عــي
أكــر الغفــاري ،دار املعرفــة -بــروت ،ط 1399( 1هـــ).

 -49الطرحيــي؛ فخــر الديــن (جممــع البحريــن) حتقيــق امحــد احلســيني ،مكتبــة نــر الثقافــة
اإلســامية -طهــران ،ط 1408( ،2هـــ).

 -50احلســيني ،حممــد بــن احلســن (املواعــظ العدديــة) حتريــر املــرزا عــي املشــكيني األردبيــي،
دار اهلــادي  -قــم ،ط 1406( ،1هـــ).

 -51ابــن قتيبــة؛ أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم الدينــوري( ،عيــون األخبــار) ،ط .دار الكتــب
املرصيــة( ،تصويــر :دار الكتــاب العــريب ( ســنة النرش1343-هـــ.

 - 52البحــراين؛ الســيد هاشــم(،حلية األبــرار يف أحــوال حممــد وآلــه األطهــار عليهم الســام)،
طبع إيــران ســنة  1356هـ.

 -53البيهقــي؛ أبــو بكــر امحــد بــن احلســن (شــعب اإليــان) حتقيــق أبــو هاجــر حممــد العبــد ابــن
بســيني زغلــول ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط 1410( 1هـ).

 -54البيهقــي؛ أبــو بكــر امحــد بــن احلســن بــن عــي (الســنن الكــرى) حتقيــق حممــد عبــد
القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة -بــروت ،ط 1414( 1هـــ).

 -55النســائي ؛ ابــو عبــد الرمحــن امحــد بــن شــعيب(،خصائص امــر املؤمنــن عــي بــن ايب
طالــب كــرم اهلل وجهــه) ُطبــع بمطبعــة التقــدّ م بجــوار القطــب الدرديــر ـ بمــرـ ســنة
 1319هـ.النــارش يف إيــران؛ (منشــورات مكتبــة الصــدر ـ طهــران ( ُأوفســيت)).

 -56الربقــي ،أبــو جعفــر امحــد بــن حممــد بــن خالــد (املحاســن) حتقيــق مهــدي الرجائــي،
املجمــع أبــو بكــر أمحــد بــن عــي (تاريــخ بغــداد مدينــة الســام) املكتبــة الســلفية ،املدينــة

املنــورة.

 -57االنطاكــي؛ حممــد مرعــي امــن ( ،ملــاذا اخــرت مذهــب اهــل البيــت عليهــم الســام)،
ط،مؤسســة حتقيقــات ونــر معــارف اهــل البيــت عليهــم الســام ،ايــران.
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 -58أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح (تاريــخ اليعقــويب) دار صــادر-
بــروت -ب.ت.

 -59اخلوارزمــي؛ املوفــق بــن امحــد بــن حممــد املكــي( املناقــب) حتقيــق :مالــك املحمــودي
النــارش :مؤسســة النــر االســامية الطبعــة :الثانيــة ،قــم املقدســة1411 -هـــ.

 -60أبــو حنيفــة ،النعــان بــن حممــد بــن منصــور بــن امحــد بــن حيــون التميمــي املغــريب (دعائــم
اإلســام وذكــر احلــال واحلــرام القضايــا واألحــكام) دار املعــارف  -مــر ،ط،2

( 1389هـــ).

 -61ابــن هــال الثقفــي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد (الغــارات) حتقيــق جــال الديــن
املحــدث -طهــران ط.)1395( 1

 -62ابــن مهــام ،أبــو عــي حممــد بــن مهــام اإلســكايف (التمحيــص) حتقيــق نــر مدرســة اإلمــام
املهــدي (عــج)  -قــم ،ط 1404( 1هـــ).

 -63ابــن هشــام ،أبــو حممــد عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري (ســرة ابــن هشــام
(الســرة النبويــة)) ،حتقيــق مصطفــى ســقا إبراهيــم األنبــاري ،مكتبــة املصطفــى  -قــم،

ط 1355( 1هـــ).

 -64ابــن منظــور ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم (لســان العــرب) دار صــادر-
بــروت -ط 1410( 1هـــ).

 -65ابــن كثــر ،أبــو الفــداء ،إســاعيل بــن عمــر البــري الدمشــقي (هنايــة البدايــة والنهايــة
يف الفتــن واملالحــم) حتقيــق الشــيخ حممــد فهيــم أبــو عبيــه ،مكتــب النــر احلديــث،
الريــاض ،ط1968( 1م).

 -66الســيوطي؛ ابــو الفضــل جــال الديــن عبــد الرمحن ابــن ايب بكــر ( ،اخلصائــص الكربى)،
نــر وتوزيــع دار الكتب العلميــة ،بريوت ،لبنــان1405 -هـ1985 -م.

 -67ابــن املغــازيل؛ عــي بــن حممــد بــن الطيــب بــن ايب يعــى( ،مناقــب امــر املؤمنــن عــي بــن
ايب طالــب) ،طبــع دار مكتبــة احليــاة بــروت لبنــان.

 -68ابــن عســاكر الدمشــقي ،عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل (تاريــخ مدينــة دمشــق) ،حتقيــق
حممــد باقــر املحمــودي ،دار التعــارف  -بــروت ط 1395( 1هـــ).
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 -69ابــن الــرازي؛ أبــو حممــد جعفــر بــن امحــد بن عــي القمــي (جامــع األحاديث) حتقيق الســيد
حممد احلســيني النيســابوري ،احلرضة الرضوية املقدســة -مشــهد ،ط 1413( 1هـ).

 - 70ابــن اجلــوزي؛ يوســف بــن قزغــي ســبط احلنفــي( تذكــرة خــواص االمة بذكــر خصائص
األئمة) ،طبــع النجف األرشف  1369هـ.

 -71الطرابلــي؛ أبــو الفتــح حممــد بــن عــي بــن عثــان الكراجكــي (كنــز الفوائــد) إعــداد عبــد
اهلل نعمــة ،دار الذخائــر -قــم ط 1410( ،1هـ).

 -72ابــن طــاووس ،أبــو القاســم عــي بــن موســى احلــي (املالحــم والفتــن) ،مؤسســة
األعلمــي -بــروت ،ط 1408( ،1هـــ).

 -73ابــن طــاووس احلســيني ،أبــو القاســم ريض الديــن عــي (كشــف املحجــة لثمــرة املهجــة)
حتقيــق حممــد احلــوت -مكتبــة اإلعــام اإلســامي -قــم  -ط 1412( 1هـــ).

 -74ابــن طــاووس ،أبــو القاســم عــي بــن موســى احلــي (فتــح األبــواب) حتقيــق حامــد اخلفاف
مؤسســة أهــل البيــت ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) -قــم ،ط 1409(1هـ).

 -75ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــي بــن موســى احلــي (ســعد الســعود) ،مكتبــة الــريض -قم،
ط 1363( 1هـ).

 -76البغدادي؛ احلافظ ابو بكر( ،تاريخ بغداد)؛(ط .دار الكتب العلمية بريوت).

 -77ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــي بــن موســى احلــي (الــدروع الواقيــة) حتقيــق نرش مؤسســة
آل البيــت ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) -قــم ط 1414( 1هـ)

 -78اخللــويت؛ اجلراحــي املــردي حســام الديــن ( ،آل حممــد) نســخة مــن مكتبــة الســيد
النبــي
حممــد كتــاب مجــع فيــه املؤلــف( )٢٣٣٧حديثــا عــن
ّ
االشــكوري بقــم( .آل ّ
هلل عليـه وآلـ ه وســلم يف نفســه ويف آلــه عليهـ م الســام ،وهنــاك نســخة مصـ ّـورة
ىا 
صـ 
عــن نســخة األصــل بخــط املؤ ّلــف ،وهــو كتــاب كبري.طبعتــه مكتبــة املفيــد يف بــروت
ســنة .)١٤١٥

 -79ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــي بــن موســى احلــي (إقبــال األعــال) ،مكتــب االعــام
االســامي ،ط ،1قــم املرشفــة1414 -هـــ.

 -80االهــوازي؛ أبــو حممــد احلســن بــن ســعيد الكــويف (الزهــد) ،حتقيــق غــام رضــا عرفانيــان
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 -قــم ،ط 1402( 2هـ).

 -81الشــافعي؛ املقــديس شــهاب الديــن ابــو حممــد عبــد الرمحــن بــن اســاعيل بــن ابراهيــم،

(عقــد الــدرر يف اخبــار املنتظــر)،ط  .1انتشــارات مســجد مجكــران ،قــم املقدســة،ايران.

 -82األصبهــاين؛ أبــو نعيــم ،أمحــد بــن عبــد اهلل ( األوليــاء وطبقــات األصفيــاء) دار الكتــاب
العــريب ،ط ،2بــروت 1387-هـــ.

 -83الطباطبائــي؛ حممــد حســن (امليــزان يف تفســر القــرآن) إســاعيليان -قــم -ط1393( 2
هـ).

 -84ابــن أيب احلديــد؛ عــز الديــن عبــد احلميــد بــن حممــد املعتــزيل (رشح هنــج البالغــة) حتقيــق؛
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الــراث -بــروت -ط 1387( 2هـــ).

 -85مســلم ،أبــو احلســن مســلم احلجــاج التســري النيســابوري (صحيــح مســلم) حتقيــق
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار احلديــث -القاهــرة ط 1412( ،1هـــ).

 -86ابــن شــعبة؛ أبــو حممــد احلســن بــن عــي احلــراين (حتــف العقــول عــن آل الرســول) ،حتقيــق
عــي أكــر الغفــاري ،مؤسســة النــر اإلســامي -قــم ،ط 1404( 2هـ).

 -87ابــن فــرخ؛ أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الصفــار القمــي( ،بصائــر الدرجــات) ،مكتبــة آيــة
اهلل املرعــي -قــم ،ط 1404( /1هـ).

حمور
القضايا املعاصرة

أسس التنمية البشرية
يف املنظور االسالمي
فكر اإلمام علي ( )امنوذجا

م.مناف مرزة نعمة أ.م.د.نزار كاظم صباح
كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة القادسية

املقدمة:
يف ضــوء مــا تواجهــه األمــة اإلســامية اليــوم مــن حتديــات كثــرة ألقــت بظالهلــا

ليــس عــى وجــود امتنــا االســامية فقــط البــل حتــى عــى مســتقبلها نعيــد اىل االذهــان
قضيــة بالغــة االمهيــة وهــي (اســس التنميــة البرشيــة) ببعدهيــا النظــري والعمــي ملــا هلــذه
التنميــة مــن اثــر يف املحافظــة عــى حقــوق االنســان واصبــح اليــوم حتقيــق التنميــة البرشية

مــن املتطلبــات التــي ينبغــي االســتجابة لــه،،اذ يزخــر الديــن االســامي بــراث ضخــم

جــدا يمكنــه مــن بنــاء اســاس قــوي ومتــن للتنميــة البرشيــة واملحافظــة عــى حقــوق
االنســان وكــون االمــام عــي عليــه الســام هــو بــاب علــم الرســول االكــرم (صــل اهلل

عليــه والــه )فقــد كان فكــر االمــام (عليــه الســام) نموذجــا فــذا يف احلفــاظ وتعزيــز

مــؤرشات التنميــة البرشيــة.

مشكلة الدراسة:
عــى الرغــم مــن ان الديــن االســامي حيتــوي عــى ارث ضخــم مــن املبــادئ

واالســس التــي يمكــن ان جتعــل مــن املجتمعــات االســامية مثــاال للتقــدم والرقــي

اىل انــه نالحــظ املجتمعــات االســامية يف تراجــع كبــر يف مــؤرشات التنميــة البرشيــة

واحلفــاظ عــى مبــادئ وحقــوق االنســان مــن هنــا حتديــدا حــددت مشــكلة البحــث.

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا ان الفكــر االســامي وفكــر االمــام عــي

كنمــوذج يزخــر يف العديــد مــن االســس التــي يمكــن هلــا ان تكــون ذات اثــر اجيــايب يف

تعزيــز مــؤرشات التنميــة البرشيــة.
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اهداف الدراسة:
تســعى الدراســة اىل الوصــول اىل مجلــة مــن االهــداف منهــا االطــاع عــى مــؤرشات

التنميــة البرشيــة ومفهومهــا ومعرفــة اجلــذور التارخييــة ملفهــوم التنميــة البرشيــة فضــا

عــن معرفــة العالقــة بــن مــؤرشات التنميــة البرشيــة وحقــوق االنســان فضــا عــن
معرفــة مــدى امهيــة مــؤرشات التنميــة البرشيــة يف املنهــج االســامي والوقــوف عــى فكر

االمــام عــي (عليــه الســام) وكيفيــة احلفــاظ عــى مــؤرشات التنميــة البرشيــة وتعزيزهــا

هيكلية الدراسة:
لتحقيــق اهــداف الدراســة والتحقــق مــن فرضيتهــا قســم البحــث اىل ثــاث مباحث

تنــاول االول منهــا االطــار النظــري واملفاهيمــي للتنميــة البرشيــة فيــا اختــص املبحــث
الثــاين يف تســليط الضــوء عــى مــؤرشات التنميــة البرشيــة يف املنظــور االســامي وتنــاول
املبحــث الثالــث اســس التنميــة البرشيــة يف فكــر االمــام عــي (عليــه الســام)
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املبحث االول
التنمية البشرية االطار النظري واملفاهيمي
اوال :اجلذور التارخيية ملفهوم التنمية البشرية:
ينبغــي علينــا وقبــل تنــاول مفهــوم التنميــة البرشيــة ان نتعــرف عــى مفهــوم التنميــة

االقتصاديــة إذ يعــد مفهــوم التنميــة االقتصاديــة مــن املوضوعــات املهمــة التــي شــغلت

تفكــر الكثــر مــن االقتصاديــن ســواء يف البلــدان التــي بلغــت اقتصاداهتــا درجــة عالية من
التقــدم،او التــي التــزال حديثــة النمــو عــى اعتبــار ان التنميــة االقتصاديــة عمليــة معقــدة

تنطــوي عــادة عــى اقامــة انشــطة اقتصاديــة جديــدة فضال عــن تطويــر القطاعــات االنتاجية
وتوظيــف االنشــطة القديمــة بطــرق خمتلفــة جذريـ ًا وقــد اختلــف الكتــاب واالقتصاديــون
يف تعريــف التنميــة االقتصاديــة حيــث يــرى االقتصــادي املعــارص ()kind Leberger

هــي الزيــادة التــي تطــرأ عــى الناتــج القومــي يف فــرة زمنيــة معينــة مــع رضورة توافــر

تغــرات تكنولوجيــة وفنيــة وتنظيميــة يف املؤسســات االنتاجيــة القائمة،او تلــك التي ينتظر
انشــاؤها كــا يعــد البعــض التنميــة االقتصاديــة هــي احــداث تغــرات تدرجييــة يف اهليــاكل

االقتصاديــة واالجتامعية،وتوفــر فــرص العمل،وحتســن نوعيــة احليــاة مــن اجــل تعزيــز

الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للمجتمــع.

())1

ومــع تطــور مفهــوم التنميــة االقتصاديــة بــرز مفهــوم التنميــة البرشيــة كمفهــوم

واســع وشــامل يغطــي مجيــع اخليــارات يف مجيــع املجتمعــات البرشيــة ويف مجيــع مراحــل

التنميــة واصبــح هــذا املفهــوم يوســع حــوار التنميــة مــن جمــرد مناقشــة الوســائل (نمــو

الناتــج املحــي اإلمجــايل) ملناقشــة الغايــات النهائيــة كــا يتعلــق بتوليــد النمــو االقتصــادي
كــا هــو احلــال بالنســبة لتوزيعــه ،كــا ُيعنــى باالحتياجــات األساســية كــا هــو احلــال مــع
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طائفــة شــاملة مــن تطلعــات البــر ،مثــل التخلــص مــن احلرمــان البــري .حيــث ان

مفهــوم التنميــة البرشيــة ينســج التنميــة حــول النــاس وليــس النــاس حــول التنميــة(.)2

وتشــر األدبيــات التنمويــة بــأن املفهــوم التنميــة البرشيــة قــد مــر بمرحلتــن ،األوىل

متثلــت باملــدة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وحتــى مطلــع التســعينيات ،كان مفهــوم التنميــة

يف هــذه املرحلــة مقتــر ًا عــى مــا حيصــل عليــه الفــرد مــن ســلع وخدمــات ،فكلــا اســتطاع
احلصــول عــى املزيــد مــن تلــك الســلع واخلدمــات ،كلــا ارتفــع مســتواه ،ومــن ثــم زادت

رفاهيتــه ،كــا ركــزت عــى معاجلــة الفقــر والبطالــة وســد احلاجــات األساســية جاعلــة

اإلنســان وســيله هلــا.

واملرحلــة الثانيــة امتــدت مــن تســعينيات القــرن املــايض وحتــى وقتنا احلــارض بعدما

تبنــى برنامــج األمــم املتحــدة ( )UNDPووكاالهتــا الدوليــة املتخصصــة مفهومـ ًا جديد ًا

للتنميــة الــذي اعــاد لإلنســان مكانتــه الطبيعيــة يف اجلهــد التنمــوي ،واصبــح اإلنســان
هــو صانــع التنميــة وهدفهــا ،وان قــدرات أي أمــة تكمــن بــا متلكــه مــن طاقــات برشيــة
مؤهلــة ومدربــة وقــادرة عــى التكيــف والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة ،الن
البــر هــم الثــروة احلقيقيــة لألمــة(.)3

ثانيا :مؤشرات التنمية البشرية
اعتمــد برنامــج االمــم املتحــدة االنامئــي ثــاث مــؤرشات لقيــاس التنميــة البرشيــة

هــي:

الدخــل :ان احــد عنــارص املــؤرشات األساســية يف التنميــة البرشيــة هــو معرفــة

نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي االمجــايل احلقيقــي والــذي يعــر عــن مــؤرش الدخــل

،

فانخفــاض مســتوى دخــل الفــرد جيعــل الفــرد أقــل مــن املســتوى املعــايش واالســتهالكي
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ممــا يقلــل مــن رفاهيــة الفــرد ،امــا زيــادة دخــل الفــرد احلقيقــي ،يعنــي تطــور مســتوى
املعيشــة الــذي يرتبــط بزيــادة االســتهالك مــن الســلع واخلدمــات ومــن ثــم يــؤدي اىل

زيــادة رفاهيتــه.

التعليــم :هنــاك عــدة مــؤرشات لقيــاس بعــد التعليــم املعــر عــن التنمية البرشيــة ،منها

وصــول الطلبــة اىل مرحلــة اخلامســة ومعــدل اإلملام بالقــراءة والكتابــة لدى الشــباب ،فهذان

مهــا املــؤرشان املســتخدمان يف قيــاس التقــدم املحــرز نحــو هــدف حتقيــق تعميــم التعليــم
االبتدائــي(.)4

اال ان هذيــن املؤرشيــن غــر كافيــن للوقــوف عــى املســتوى التعليمــي للبلــد ،لــذا

البــد مــن اســتخدام مــؤرشات تكميليــة أخــرى كمعــدالت االلتحــاق بالتعليــم عــى
مجيــع املســتويات ومعرفــة مســتوى األميــة.

الصحــة :يقــاس البعــد الصحــي بمــؤرشات عديــدة امههــا قيــاس توقــع احليــاة عند

الــوالدة أو معــدل وفيــات الرضــع ووفيــات األطفــال دون ســن اخلامســة مــن العمــر أو
معــدل وفيــات األطفــال

أدخــل تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام  2010تعديــات جديــدة عــى دليــل التنميــة

البرشيــة مــع احلــرص عــى أال متــس هــذه التعديــات بــا يتميــز بــه مــن بســاطة
ووضــوح .حيــث يبقــى دليــل التنميــة البرشيــة مقياســا للتقــدم يف األبعــاد الثالثــة ولكــن

التغيــر الــذي أدخــل عليــه ذلــك العــام يتعلــق باملــؤرشات املســتخدمة لقيــاس التعليــم
والدخــل وبطريقــة جتميعهــا ولقيــاس ُبعــد التعليــم حــل متوســط ســنوات الدراســة حمل

االملــام بالقــراءة والكتابــة .و ُيقــاس املعــدل االمجــايل لاللتحــاق باملــدارس عــى أســاس

الســنوات املتوقعــة يف الدراســة أي جممــوع الســنوات التــي يتوقــع أن يقضيهــا طفــل يف
املدرســة عــى أســاس معــدالت االلتحــاق احلاليــة .ويقــدر متوســط ســنوات الدراســة
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لعــدد أكــر مــن البلــدان ويمكــن أن يســاعد عــى التمييــز بــن البلــدان .بينــا تســتخدم

الســنوات املتوقعــة يف الدراســة لقيــاس ال ُبعــد املتعلــق بالتعليــم بالســنوات .ومقاييــس

هبــذا ال ُبعــد تتجــاوز جمــرد تقديــر الكميــة اىل تقويــم النوعيــة .أمــا بالنســبة اىل قيــاس
القــدرة عــى التمتــع بحيــاة صحيــة فلــم يطــرأ عليــه تغيــر الن التقريــر مل جيــد مقياســا
أفضــل مــن متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة .ولقيــاس مســتوى املعيشــة يســتخدم

نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي االمجــايل بــدال مــن الناتــج املحــي االمجــايل؛ ويف عــامل

جتتاحــه العوملــة تالحــظ فــوارق كبــرة بــن دخــل ســكان البلــد الواحــد والناتــج املحــي
ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال الشــكل (:)1

الشكل ( )1عنارص دليل التنمية البرشية
املصــدر :الربنامــج االنامئــي لألمــم املتحــدة  ،2010تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام  ،2010االمــم
املتحــدة ،نيويــورك ،2010 ،ص .13
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وبنــاء عــى تقريــر االمــم املتحــدة تــم حتديــد القيــم القصــوى والدنيــا لــكل مــؤرش

وكــا مبــن يف جــدول ()1

جدول ( )1مؤرشات التنمية البرشية

املؤرش
العمر املرتقب عند الوالدة
معدل القراءة والكتابة
نسبة القيد االمجايل جلميع مراحل التعليم
نصيب الفرد من الناتج املحيل االمجايل

ت
1
2
3
4

القيمة القصوى
 85سنة
%100
%100
 40.000دوالر

القيمة الدنيا
 25سنة
%0
%0
 100دوالر

املصــدر :ابراهيــم عبــد اهلل جاســم عيســى،االنفاق عــى التعليــم ودوره يف التنميــة البرشيــة يف العــراق
للمــدة مــن ( )2014-1990جملــة تكريــت للعلــوم االقتصاديــة واالدارية،املجلــد ،12العــدد،35
،2016ص215

وبعــد حتديــد القيمــة لــكل مــؤرش يتــم احتســاب مســتوى االنجــاز وفــق الصيغــة

االتيــة:

مســتوى انجــاز املــؤرش =القيمــة الفعليــة للبلــد -القيمــة الدنيــا /احلــد االقــى

للمــؤرش -احلــد االدنــى للمــؤرش امــا يف حالــة احتســاب قيمــة االنجــاز لــكل مــؤرش
يصبــح حتديــد دليــل التنميــة البرشيــة واضحــا وفــق املعادلــة االتيــة دليــل التنميــة اليرشيــة
=( 3/1مــؤرش الصحــة )( 3/1 +مــؤرش التعليــم )( 3/1 +مــؤرش الدخــل )وتــراوح

قيمــة دليــل التنميــة البرشيــة بــن قيمتــن (الصفــر والواحــد) وهــو يســتخدم يف ترتيــب
الــدول مــن حيــث درجــة التنميــة البرشيــة فيهــا فكلــا اقرتبــت القيمــة القصــوى مــن

الواحــد دل عــى ارتفــاع التنميــة البرشيــة فيهــا وكلــا اقرتبــت القيمــة الدنيــا مــن الصفــر
دل عــى انخفــاض التنميــة البرشيــة فيهــا وعــى ذلــك تقــاس التنميــة البرشيــة يف البلــد
وحســب االوزان املبينــة يف جــدول ()2
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جدول ()2مستوى التنمية البرشية يف البلد

قيمة املؤرش
1.0-0.8
0.8-0.7
0.7-0.5
اقل من 0.5

تصنيف التنمية
عالية جدا
عالية
متوسطة
منخفضه

املصدر :ابراهيم عبد اهلل جاسم عيسى ،االنفاق عىل التعليم ودوره يف التنمية البرشية يف العراق
للمدة من ( )2014-1990جملة تكريت للعلوم االقتصادية واالدارية،املجلد ،12العدد،35
،2016ص215

فضــا عــن مــا ذكــر أعــاه مــن مــؤرشات التنميــة البرشيــة هنــاك مــؤرشات أخــرى

مكملــة لقيــاس التنميــة البرشيــة ابرزهــا:

أ -الفقــر :يقيــس هــذا املــؤرش درجــة الفقــر الناتــج عــن النقــص يف الدخــل أو

يف االســتهالك ،الــذي يــؤدي اىل النقــص يف القــدرة االســتهالكية الالزمــة لتلبيــة
االحتياجــات األساســية أو بلــوغ حــد أدنــى مــن مســتوى املعيشــة.

ب-مــؤرشات أخــرى -وهنــاك مــؤرشات أخــرى كالبيئــة ومتكــن املــرأة أو حتســن

إدارة القطــاع العــام و التخطيــط للمــوارد البرشيــة ،وتوفــر احلاجــات األساســية

للبــر

()5

ثالثا :التنمية البشرية وحقوق االنسان:
نالحــظ ممــا ســبق ان التنميــة البرشيــة هــي عمليــة توســيع اخليــارات النــاس عــف

طريــق توســيع الوظائــف والقــدرات البرشيــة ،وهــي متثــل عمليــة وغايــة يف الوقــت نفســه
وعــى مجيــع مســتويات التنميــة تتمثــل القــدرات األساســية الثــاث يف ان حييــا النــاس

حيــاة مديــدة وصحيــة ،وان حيصلــوا عــى املعرفــة وان حيصلــوا عــى املــوارد الالزمــة
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ملس��توى معيشــة الالئ��ق ولكــن ال تنحـصر التنميـ�ة البرشي��ة بذلــك ب��ل متتـ�د إىل ماهـ�و

ابع��د م��ن ذلـ�ك ،فمج�اـالت االختيـ�ار األخـ�رى الت��ي يعط��ي هل��ا النـ�اس قيم��ة فائق��ة

تتضم�نـ املش�اـركة واالم��ن والقابليـ�ة لالس��تدامة وحق�وـق اإلنســان املضمونــة ،لكـ�ي

يك��ون اإلنسـ�ان خالق��ا ومنتج��ا ولك��ي يتمت��ع باح�ترام الــذات وبالتمك�ين وباإلحسـ�اس
باالنت�ماء إىل املجتمـ�ع .ويف التحليـ�ل األخـير التنميـ�ة البرشيـ�ة هـ�ي تنميـ�ة النــاس آلجـ�ل
النـ�اس وبواسـ�طة الن��اس يؤك��د التقري��ر الصــادر ع��ن برنام��ج األم��م املتحـ�دة اإلنامئـ�ي،

عـلى الصلـ�ة الت��ي ال تنفصــل بـين التنميـ�ة وحقــوق اإلنساــن ،ويقــدم طائفـ�ة مـ�ن
املقرتحـ�ات

وحي��ث التقري��ر اهليئ��ات الدولي��ة ،ب�ما فيه��ا منظم��ة التجـ�ارة العاملي��ة ،عـلى االهتـ�داء

بمبــادئ والتزامـ�ات حقـ�وق االنسـ�ان يف عملي��ة صن��ع الق�رـارات وذل��ك لتهيئـ�ة نظـ�ام
اقتصــادي عامل��ي عــادل وش��امل للجميـ�ع ،ويقـ�ول للشـركات العاملي��ة ان حتقيـ�ق أربـ�اح

اليكفــي فعليه��ا مســؤولية ان حتـترم حق�وـق االنس��ان كذل��ك ،ويؤك��د التقريرــ ع�لى ان
احلكومـ�ات جي��ب ان تأخ��ذ مرك��ز الصدــارة في�ما يتعل��ق بحامي��ة حقــوق االنســان.

()6
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املبحث الثاني
التأصي��ل النظ��ري ألس��س التنمي��ة البش��رية يف املنه��ج
اإلس�لامي:
اوال-مؤشر التعليم والتعلم يف املنظور االسالمي:
حــث الديــن االســامي عــى التعليــم ونيــل املعرفــة يف مواضــع عديــدة اذ نجــد

آيــات قرآنيــة كثــرة كانــت حتــث عــى طلــب احلصــول عــى العلــم واملعرفــة منهــا قــول
ـا بِا ْل ِقسـ ِ
شـ ِـهدَ اللُّ َأ َّنـ ُه الَ إِ َلــ َه إِالَّ ُهـ َـو َوا َْلالَئِ َكـ ُة َو ُأ ْو ُلــو ْا ا ْل ِع ْل ـ ِم َقآئِـ َ ً
اهلل تعــاىلَ :
ـط الَ إِ َلــ َه
ْ
إِالَّ هــو ا ْلع ِزيـ ُز َْ ِ
ـم( آل عمــران )18:فأشــهد اهلل العلــاء دون غريهــم مــن البــر
ُ َ َ
الكيـ ُ
وقــرن شــهادهتم بشــهادته ســبحانه وشــهادة املالئكــة وال يستشــهد اهلل إال العــدول(.)7
فضــا عــن ذلــك كــرم اهلل ســبحانه وتعــاىل العــامل ومنــع ســبحانه املســاواة بــن

العــامل واجلاهــل ملــا قــد خــص بــه العــامل مــن فضيلــة العلــم يف قولــه تعــاىلُ  :قـ ْـل َهـ ْـل
يس ـت َِوي ا َّل ِذيــن يع َلمـ َ ِ
ـون( الزمــر )9:فضــا عــن ذلــك أخــر اهلل
ـن َل َي ْع َل ُمـ َ
ـون َوا َّلذيـ َ
َ َْ ُ
َ ْ
ِ
ـن
تعــاىل عــن رفعــه لدرجــات أهــل العلــم واإليــان يف قولــه ســبحانهَ  :ي ْر َف ـ ِع اللَُّ ا َّلذيـ َ
آمنُــوا ِمن ُكــم وا َّل ِذيــن ُأو ُتــوا ا ْل ِع ْلــم درجـ ٍ
ـات( املجادلــة ،)11:ومــا يــدل عــى فضــل
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ
العلــم أن اهلل أمــر نبيــه صــى اهلل عليــه وســلم أن يســأله مزيــد ًا مــن العلــم فقــال(( :
َو ُقــل َّر ِّب ِز ْد ِن ِع ْل ـ ًا)) (طــه ،)114:كــا وصــف تعــاىل مــن أويت عل ـ ًا فقــد أويت خــر ًا
الكْمـ َة مــن ي َشــاء ومــن يـ ْـؤ َت ِْ
كثــرا يف قولــة ســبحانه :يـ ِ ِ
ُ ِ
وت َخـ ْـر ًا
ـؤت ْ َ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
الك َْمـ َة َف َقــدْ أ َ
كَثِــر ًا( البقــرة.)269:
ومل يكتفــي الديــن االســامي يف احلــث عــى التعليــم فقــط وانــا اهتــم بجــودة

التعليــم اذ تنطلــق فلســفة اجلــودة يف التعليــم مــن أن طلــب العلــم فريضــة عــى كل
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ـن مالِـ ٍ
مســلم كــا ورد يف احلديــث َعـ ْن َأ َنـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـك َقـ َ
ـول اللَِّ (صــل اهلل عليــه
ـس ْبـ ِ َ
يضـ ٌة َعـ َـى ك ُِّل ُم ْسـ ِـل ٍم ،)70()...واهلل هــو املعلــم األول للبرشيــة
ـب ا ْل ِع ْلـ ِم َف ِر َ
والــه) ( َط َلـ ُ
ـال َأنبِئ ِ
ـم َعـ َـى ا َْلالئِ َكـ ِـة َف َقـ َ
ُون بِ َأ ْسـ َـاء
لقولــه تعــاىلَ :
ـم َع َر َض ُهـ ْ
ـم آ َد َم األَ ْسـ َـاء ُك َّل َهــا ُثـ َّ
و َع َّلـ َ
ِِ
ـن( البقــرة  )31ويعــد الرســل مــن بعــده معلمــن ألقوامهــم
ـم َصادقـ َ
َهـ ُـؤالء إِن كُن ُتـ ْ
ِِ
ـث فِ ِ
ـن إِ ْذ َب َعـ َ
ـن َأن ُف ِسـ ِـه ْم
ـن اللَُّ َعـ َـى ا ُْل ْؤمنـ َ
ـم َر ُســوالً ِّمـ ْ
وشــعوهبم لقولــه تعــاىلَ  :ل َقــدْ َمـ َّ
يهـ ْ
ِّيهــم ويع ِّلمهــم ا ْلكِتَــاب و ِْ
ِ ِ
الك َْمــ َة َوإِن كَانُــو ْا ِمــن َق ْب ُ
ــل َل ِفــي
َ َ
ــم آ َياتــه َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َي ْت ُلــو َع َل ْي ِه ْ
َضـ ٍ
ـال ُّمبِـ ٍ
ـن( آل عمــران  )164ومــن هــذه املنزلــة العاليــة للعلــم أكتســب املعلمــن
مكانــة قديــرة عاليــة يف اإلســام وقــد عدهــم الرســول ورثــة لألنبيــاء ففــي احلديــث:
ِ
ِ
ـم َم ـ ْن َأ َخـ َـذ ُه َأ َخـ َـذ بِ َحـ ٍّ
ـظ َوافِـ ٍـر َو َم ـ ْن َس ـ َل َك
ـم َو َر َث ـ ُة ْالَنْبِ َيــاء َو َّر ُثــوا ا ْلع ْلـ َ
( َأ َّن ا ْل ُع َلـ َـا َء ُهـ ْ
َط ِري ًقــا ي ْط ُلــب بِـ ِـه ِع ْلــا ســه َل اللَُّ َلـه َط ِري ًقــا إِ َل ْ ِ
...و َقـ َ
ـي (صــل اهلل عليــه والــه
الَنَّة َ
ُ
ً َ َّ
ُ
َ
ـال النَّبِـ ُّ
ِ
ِ
()8
ـرا ُي َف ِّق ْه ـ ُه ِف الدِّ يـ ِ
ـم بِال َّت َع ُّل ـ ِم ).
ـن َوإِ َّنـ َـا ا ْلع ْلـ ُ
وســلم)َ ( :م ـ ْن ُيـ ِـر ْد اللَُّ بِــه َخـ ْ ً
نالحــظ مــن اآليــات الكريمــة اعــاه يف وجــوب التعلــم واحلصــول عــى املعرفــة

التــي يمكــن تعريفهــا عــى اهنــا الطاقــة التــي تنقــل االنســان يف حركتــه التطوريــة مــن

حالــة االســتعداد الكامــن (القــوة ) اىل حالــة العلــم واالدراك (والفعــل) ولكــن كيــف
حتصــل املعرفــة وفــق تعليــل الفلســفة االســامية جتيــب الفلســفة االســامية عــن هــذا
التســاؤل بتقســيم االدراك اىل قســمني ادراك تصــوري بســيط الــذي ال ينطــوي عــى

احلكــم واالدراك التصديقــي املركــب الــذي ينطــوي عــى حكــم واملهــم يف البحــث هــو

كيفيــة نشــوء املعرفــة عــر هــذا التقســيم وهــذا مــا توضحــه نظريــة االنتــزاع يف الفلســفة

االســامية والتــي تقســم التصــورات اوليــة (بســيطة مركبــة) وتصــورات ثانويــة (مركبــة
اكثــر مــن تصــور أويل) ويف اجلانــب االخــر توجــد تصديقــات والتــي متثــل مرحلــة

اصــدار احلكــم وتوليــد املعرفــة املوضوعيــة.

()9
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ـك َْ
وال يقتــر تعليــم عــى داخــل املدرســة فقــط لقولــه تعــاىلَ  :ف َت َعـ َ
ـال اللَُّ ا َْللِـ ُ
الـ ُّـق
َوال َت ْع َجـ ْـل بِا ْل ُقـ ْـر ِ
آن ِمــن َق ْبـ ِ
ـى إِ َل ْيـ َ
ـل َأن ُي ْقـ َ
ـك َو ْح ُيـ ُه َو ُقــل َّر ِّب ِز ْد ِن ِع ْلـ ًـا( طــه )114
ِ
ـن َآمنُــو ْا إِ َذا تَدَ ا َينتُم بِدَ ْيـ ٍ
ـن إِ َل َأ َج ٍل ُّم َسـ ًّـمى َفا ْك ُت ُبــو ُه َو ْل َي ْك ُتــب َّب ْينَك ُْم
وقولــهَ  :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ِ
ِ
ـب َو ْل ُي ْملِـ ِ
ـل ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه
ـب َكـ َـا َع َّل َمـ ُه اللَُّ َف ْل َي ْك ُتـ ْ
ـب َأ ْن َي ْك ُتـ َ
ـب بِا ْل َعــدْ ِل َوالَ َيـ ْـأ َب كَاتـ ٌ
كَاتـ ٌ
َان ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه َْ
َْ
الـ ُّـق َسـ ِـف ًيها َأ ْو َض ِعي ًفــا
ـس ِم ْنـ ُه َشـ ْيئًا َفـإِن ك َ
الـ ُّـق َو ْل َي َّتـ ِـق اللََّ َر َّبـ ُه َوالَ َي ْبخَ ـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم
َأ ْو الَ َي ْس ـتَط ُ
يع َأن ُيمـ َّـل ُهـ َـو َف ْل ُي ْملـ ْـل َول ُّي ـ ُه بِا ْل َعــدْ ل َو ْاست َْشـ ِـهدُ و ْا َشـ ِـهيدَ ْي ِن مــن ِّر َجال ُكـ ْ
ِ
ِ
ـن َفرجـ ٌـل وامر َأ َتـ ِ ِ
ـن ُّ
اهــا
ـان مَّــن ت َْر َضـ ْـو َن مـ َ
الشـ َـهدَ اء َأن تَضـ َّـل إِ ْحدَ ُ َ
َف ـإِن َّل ْ َيكُو َنــا َر ُج َلـ ْ ِ َ ُ َ ْ َ
ِ
َ َ
اهــا األُ ْخـ َـرى َوالَ َيـ ْـأ َب ُّ
ـرا
َفت َُذ ِّكـ َـر إِ ْحدَ ُ َ
الشـ َـهدَ اء إِ َذا َمــا ُد ُعــو ْا َوالَ ت َْســأ ُم ْوا أن َت ْك ُت ُبــو ُه َصغـ ً
ِ ِ ِ
َ
ـم َأ ْق َسـ ُ
ـط ِعنــدَ اللَِّ َو َأ ْقـ َـو ُم لِ َّ
ـون
لشـ َـها َد ِة َو َأ ْد َنــى َأالَّ ت َْرتَا ُبــو ْا إِالَّ َأن َت ُكـ َ
ـرا إِ َل َأ َجلــه َذل ُكـ ْ
أو َكبِـ ً
ِ
ِ
ِ
ـم
ـاح َأالَّ َت ْك ُت ُب َ
ـم ُجنَـ ٌ
ـم َف َل ْيـ َ
ـاض ًة تُد ُير َ
وهــا َو َأ ْشـ ِـهدُ و ْا إِ َذا َت َبا َي ْع ُتـ ْ
ـس َع َل ْي ُكـ ْ
ونَــا َب ْينَ ُكـ ْ
َتـ َ
ـار ًة َحـ َ
ِ
ـب َوالَ َشـ ِـهيدٌ َوإِن َت ْف َع ُلــو ْا َفإِ َّنـ ُه ُف ُسـ ٌ
ـم اللَُّ َواللَُّ
ـار كَاتـ ٌ
ـم َوا َّت ُقــو ْا اللََّ َو ُي َع ِّل ُم ُكـ ُ
ـوق بِ ُكـ ْ
َوالَ ُي َضـ َّ
بِـك ُِّل َ ٍ ِ
ـم( البقــرة  )282فــكل مــن الطالــب واملعلــم مطالــب باالســتزادة مــن
شء َعليـ ٌ
ْ
()10
العلم،وتقــوى اهلل ألهنــا ســبب يف حصــول العلــم.
واملدرســة مقدمــة للخدمــة الرتبويــة والتعليمية.والطالــب باعتبــاره املســتفيد مــن

خدمــة املدرســة ال يعــد يف األصــل هــو املنتج،إنــا املنتــج العائــد وهــو مــا يكتســبه الطالب

مــن خــال عمليــة الرتبيــة والتعليــم وهــو جمموعــة العلــوم واملعــارف واملهــارات والقيــم
األخالقيــة واجلامليــة التــي تعمــل عــى تنميــة الفــرد املســلم ذاتي ـ ًا يف اجلوانــب املتصلــة

بامتــاك املعــارف واملهــارات واخلــرات واملبــادئ الرتبويــة اإلســامية املبنيــة عــى
اجلــودة واإلتقــان يف التعليــم والعمل،فلكــي تتحقــق اجلــودة الشــاملة يف التعليــم ال بــد

مــن تربيــة املتعلــم وتعليمــه اإلتقــان والتجويــد يف عملــه وذلــك مــن خــال العمليــات
التعليميــة املســتمرة ،واألنشــطة املتنوعــة ،وعمليــات التقويــم املتنــوع واملســتمر.

()11
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ويقــوم املنهــج التعليمــي يف اإلســام عــى جمموعــة اســس تتضــح معاملهــا مــن

خــال تأكيــد اســتعامل العقــل يف التفكــر يف خملوقــات اهلل عــز وجــل و النهــي عــن
التقليــد واإلتبــاع األعمــى ألنــه يولــد التعصــب ويعطــل التفكــر فضــا عــن رفــض
الظــن واملجادلــة التــي تُقــي القلــب وليــس هلــا اســتدالالت تؤكــد مصداقيتــه هلــذا

اجلــدل وقــول الــزور واهلــوى و إعطــاء احلريــة الشــخصية للــدارس وخاصــة يف مســألة

االقتنــاع بالديــن ،وتأمــل خملوقــات اخلالــق بالكــون و تدريــب طالــب العلــم عــى منهــج

االســتقراء وهــذه األســس والتعاليــم اإلســامية للمنهجيــة التعليميــة مســتدل عليهــا يف
األصــل مــن القــرآن الكريــم كدليــل مــادي وروحــاين عــى مصداقيتهــا ،)12( .وكــا هــو

موضــح يف خمطــط ()2

املخطط( ) 2املنهج العلمي يف االسالم

املصدر.حســن بــن عبــد القــادر حســن البــار« ،الثقافــة الرتبويــة والعلميــة الفكريــة» ،اجلــزء
األول،مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة،2009،ص 20
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ثانيا :مؤشر الصحة يف املنهج االسالمي:
نجــد مــن خــال تعاليــم اإلســام ســواء يف القــرآن الكريــم أو يف أحاديــث الرســول

ـي،
الكريــم هنالــك الكثــر مــن الوصايــا التــي حتــث املســلم عــى ســلوك نمــط حيــاة صحـ ّ

مــن خــال الســلوك القويــم إذ مل يعــد فهــم الصحــة يقتــر عــى فهــم البعــد العضــوي
احليــوي فقــط وإنــا أصبحنــا ننظــر إليــه عــى أنــه تداخــل عوامــل ثالثــة هــي ( العضويــة

احليويــة و النفســية الســلوكية واالجتامعيــة ) وإن التعريــف الشــامل للســلوك ليعطينــا

فيعــرف الســلوك بأنــه كل مــا يصــدر عــن
فهــا أفضــل لعالقتــه بالصحــة وســامتها
ّ
اإلنســان مــن فكــر ومواقــف وكالم وعواطــف وأفعــال ومــن هــذا التعريــف نــدرك

كيــف يرتبــط الســلوك ببعــض جوانــب الصحــة ،ويعطينــا كذلــك طريقــة للتدخــل
وتعديــل الســلوك عــن طريــق تغــر بعــض األفــكار أو املواقــف أو األفعــال حرصــت

الرشيعــة اإلســامية عــى أن حييــا اإلنســان يف بيئــة صحيــة مناســبة ويشــر القــرآن الكريم
إىل دور اإلنســان املركــزي يف تغــر نعمــة الصحــة هــذه ،حيــث نقــرأ قولــه تعــاىل َ ذلِـ َ
ـك
ـك م َغـ ِ
َ
َ
ـروا َمــا بِ َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم [ األنفــال:
ـرا ن ْع َم ـ ًة أ ْن َع َم َهــا َعـ َـى َقـ ْـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
بِــأ َّن اللََّ َل ْ َيـ ُ ُ ِّ ً

 ] 53كذلــك حــث الرســول االكــرم (صــل اهلل عليــه والــه ) عــى نعمــة الصحــة مبينــا
ـن َخــرا ِمـن ا ُْلعا َفـ ِ
ِ
ـاة ) اذ
وت َأ َحــدٌ َب ْعــدَ ا ْل َيقـ ِ ْ ً َ َ
ذلــك مــن خــال احلديــث الرشيــف ( َمــا ُأ ِ َ
يفهــم مــن هــذا احلديــث الرشيــف مــدى قيمــة نعمــة الصحــة حيــث هــي النعمــة الكــرى

بعــد نعمــة اإليــان بــاللَّ فمــن واجبنــا احلفــاظ عــى نعمــة الصحــة هــذه بمفهوميهــا
املعروفــن ،فهنــاك مفهــوم ر ّد الصحــة عــى املريــض وهــو املعنــى الشــائع للطــب
ـب العالجــي بشــكل خــاص ،واملعنــى اآلخــر وهــو األهــم وهــو حفــظ الصحــة
والطـ ّ

عــى الصحيــح واالهتــام بمعافــاة البــدن وتعـ ّـرف املعافــاة أو الصحــة بأهنــا ( :حالــة مــن
املعافــاة الكاملــة بدني ـ ًا ونفســي ًا واجتامعي ـ ًا وروحي ـ ًا )
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وبجانــب ذلــك التفتــت الرشيعــة االســامية اىل جانــب مهــم يف تعزيــز صحــة

االنســان وهــي البيئــة اذ اوىص الديــن االســامي يف احلفــاظ عــى البيئــة كوهنــا هــي

االطــار الــذي توفــر لإلنســان املــوارد ويلبــي مــن خالهلــا احتياجاتــه وتبعــا لذلــك

وضعــت يف الرشيعــة االســامية العديــد مــن القواعــد واملبــادئ التــي تكفــل ســامة
البيئــة ومحايتهــا مــن العبــث اذ تعــد البيئــة هــي املهــد واالســاس الــذي يمــد املوطــن يف

الســكن واحليــاة لإلنســان ،فقــد ســخرها اهلل لــه وزودهــا بــكل مقومــات احليــاة اآلمنــة
الصحيــة الســليمة إذ وردت الكثــر مــن اآليــات القرآنيــة لتحقيــق التــوازن البيئــي فقــد

أشــار القــرآن الكريــم إىل حتقيــق هــذا التــوازن ،وإىل خلــق الكــون بشــكل هنــديس رائــع
ٍ ِ
ِ
حـ ِ
ـن ِمــن
الر ْ َ
وســليم ،قــال تعــاىل ا َّلــذي َخ َلـ َـق َسـ ْب َع َسـ َـا َوات ط َباقـ ًا َّمــا َتـ َـرى ِف َخ ْلـ ِـق َّ
ـورُ ،ثــم ار ِج ـ ِع ا ْلبــر كَر َتـ ِ ِ
ِ
َت َفـ ٍ
ِ
ـب إِ َل ْيـ َ
ـك
ـن َين َقلـ ْ
ُ
َ َ َ َّ ْ
ـر َهـ ْـل َتـ َـرى مــن ُف ُطـ ٍ َّ ْ
ـاوت َف ْارج ـ ِع ا ْل َبـ َ َ
ِ
ِ ً
ـر[ امللــك]4 ،3 :
ـر َخاســأ َو ُهـ َـو َحسـ ٌ
ا ْل َبـ َ ُ
ووفقــا هلــذا الوصــف الدقيــق يبــن اهلل تعــاىل النعــم التــي زودهــا ســبحانه لإلنســان

فقــد زود اهلل األرض مــن مــوارد توفــر مــوارد االساســية حليــاة اإلنســان ،ونجــد ذلــك
ِ
ِ
ـن ِمــن
ـم َوا َّلذيـ َ
واضحــا يف قولــة تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـم ا َّلــذي َخ َل َق ُكـ ْ
ـاس ا ْع ُبــدُ و ْا َر َّب ُكـ ُ
ِ
ِ
ــون * ا َّل ِ
ِ
ــذي َج َع َ
ــن
ُــم َت َّت ُق َ
الس َــاء بِنَــاء َو َأنــز ََل م َ
ُــم األَ ْر َض ف َراشــ ًا َو َّ
ــل َلك ُ
ُــم َل َع َّلك ْ
َق ْبلك ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ـم َفـ َ
ـون
ـم َت ْع َل ُمـ َ
ـاء َف َأ ْخـ َـر َج بِــه مـ َ
ـن ال َّث َمـ َـرات ِرزْقـ ًا َّل ُكـ ْ
َّ
ا َ ْت َع ُلــو ْا لِّ َأنــدَ اد ًا َو َأن ُتـ ْ
السـ َـاء َمـ ً
[البقــرة ]22 ،21 :ومــع مــا خلــق اهلل (ســبحانه وتعــاىل ) مــن موارد وســخرها لإلنســان

ال شــك أن ذلــك يقتــي مــن اإلنســان أن حيافــظ عــى مــا أعطــاه اهلل حتــى يعيــش ســليام
معــاىف ،قــادرا عــى العمــل وعــى اإلنتــاج ،ومتمتعــا بــا أعطــاه اهلل لــه ،ولــن يتحقــق لــه

ذلــك إال باحلفــاظ عــى البيئــة التــي يعيــش فيهــا ،وبوقايــة نفســه مــن أيــة أرضار حتــدث
فيهــا ،وكــذا باملســارعة بالعــاج كلــا اقتــى األمــر ذلــك .يقــول احلــق  -ســبحانه
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وتعــاىلَ  :ل َقــدْ َخ َل ْق َنــا ْ ِ
ـان ِف َأ ْح َسـ ِ
و َل َقــدْ ك ََّر ْم َنــا َبنِــي آ َد َم
نسـ َ
ـن َت ْق ِويـمٍ[ التــنَ ،]4 :
ال َ
ِ
َاهـ ْ ِ
ـم َعـ َـى كَثِـ ٍ
ـن َخ َل ْقنَــا
ح ْلن ُ
ـر ِّمَّـ ْ
ـن ال َّط ِّي َبــات َو َف َّض ْلن ُ
َاهــم ِّمـ َ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْقن ُ
َو َ َ
َاهـ ْ
ـم ف ا ْلـ َ ِّ
َت ْف ِضيــاً[ اإلرساء.]70 :

ثالثا :مؤشر عدالة توزيع الدخول يف الشريعة االسالمية:
اهتمــت الرشيعــة االســامية يف عدالــة توزيــع الدخــل بــن النــاس وحفظــت

حقوقهــم اإلنســانية كاملــة ،ووضعــت هلــم نظامــ ًا ماليــ ًا قويــ ًا ،يضمــن هلــم أدنــى
مراتــب الغنــى ،ليواصــل الفقــر والضعيــف نشــاطه وكدحــه ،يف مياديــن العمــل
واإلنتــاج ،وذلــك عــن طريــق املشــاركة الفعليــة واملتجــددة بــن األغنيــاء والفقــراء ،مــن

خــال فريضــة تعــرف يف اإلســام بالــزكاة ،لضــان حــق توزيــع الدخــل بشــكل عــادل

بــن رشائــح املجتمــع حيــث تســتهدف الــزكاة تفتيــت الثــروة التــي تتكــدس يف بعــض
األيــدي ،التــي مــا كانــت هلــا أن تعطــي صدقــة أو هديــة لــوال هــذا الفريضــة الرشعيــة
فتتســع بذلــك دائــرة توزيــع الثــروة ،لتشــمل ذوي احلاجــة ،الذيــن لــو مل خيصــص هلــم

جــزء ًا منهــا لكانــوا حربـ ًا عــى أصحاهبــا ،وخطــر ًا عــى أمــن املجتمــع وســامته ،هيــدده
بــن حــن وآخــر.

()13

وقــد اهتــم الديــن االســامي اهتاممــا خاصــا بظاهــرة الفقــر ووضــع العــاج

هلــذه الظاهــرة نظــرا ألثرهــا الســلبي عــى املجتمــع فمفهــوم الفقــر يف االطــار املعــريف
والــداليل لفلســفة املذهــب االقتصــادي االســامي يتــم بنــاؤه مــن خــال الربــط املنطقــي

ملجموعــة الصفــات واخلصائــص التــي تدخــل يف تركيــب هــذا املفهــوم وباالســتناد اىل
املنهــج املعــريف االســامي يف عمليــة بنــاء املفاهيــم فاملفهــوم يف التصــور االســامي هــو

ذلــك الوصــف املعــر عــن حقيقــة كونيــة واجتامعيــة او ترشيعيــة تتيــح عمليــة االدراك

هــذه احلقيقــة قــدرة تفســرية للعالقــات او الظواهــر الكونيــة واالجتامعية.يعــرف
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مفهــوم الفقــر يف املذهــب االقتصــادي االســامي عــى انــه احلاجــة وفعلــه االفتقــار (اي
االحتيــاج) وبإعــال هــذا املعنــى العــام يف النظــر اىل حقيقــة التصــور االســامي للنشــاط

االقتصــادي.

()14

ولذلــك ال نعجــب إذا رأينــا أن اإلســام يكــره للنــاس الفقــر والفاقــة واحلاجــة،

وحيتــم أن ينــال كل فــرد قــادر عــى العمــل كفايتــه أو شــيئ ًا فــوق الكفايــة مــن جهــده
وعــرق جبينــه ،فاإلســام كــا أوضحــت ســابق ًا حيــث عــى العمــل وحيفــز إليــه ،باعتبــار

الكســب عــن طريــق العمــل الــذي يعتــر عنــر ًا أساســي ًا مــن عنــارص اإلنتــاج يف
اإلســام هــو األســلوب األول ملحاربــة الفقــر وجلــب الــرزق ،أو مــا يعــرف بالدخــل،
ذلــك أن اإلســام يبــث يف النــاس روح اجلــد والكفــاح «أطيــب الكســب عمــل الرجــل

بيــده وحيــث الفــرد عــى امتــاك املــوارد غــر ذات النفــع العــام لتكــون مصــدر رزق لــه،

ال خيضــع فيــه حتــى للجامعــة ،لريفــع عنــه ضغــط احلاجــة والعــوز مــن ناحيــة ،وســلطان
اجلهــة التــي متلــك مــوارد الــرزق مــن ناحيــة ثانيــة.

()15

وقــد ســبقت الرشيعــة االســامية بوضــع اســس ثابته يف عمليــة اعادة توزيــع الدخل

اذ نــرى ان االقتصــاد الوضعــي وضــع الرضيبــة والتــي تعــرف عــى اهنــا مبالــغ نقديــة

حتصــل عليهــا الدولــة مــن االفــراد جــرا وبــدون مقابــل هبــدف متويــل نفقاهتــا العامــة
وحتقيــق االهــداف النابعــة مــن مضمــون فلســفتها السياســية نجــد ان الديــن االســامي

وضــع اخلــراج( وهــو عبــاره عــن مبالــغ ماليــة حتصــل عليهــا الدولــة االســامية يف هنايــة
احلصــول مــن العاملــن عــى االرض املوقوفــة اصــا للدولــة االســامية )( )16مــن خالل

التعريفــن يتضــح ان هنــاك اختــاف بــن اخلــراج والرضيبــة وكــا يــأيت:
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ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول ( )3الفرق بني الرضيبة واخلراج

اخلراج
ترشيع رباين
يتصف يف الثبات الدائم

الرضيبة
ترشيع وضعي
ال تتصــف يف الثبــات املطلــق بــل

تتغــر مــع القانــون والدولــة
تفرض عىل االشخاص واالموال
يفرض عىل االموال
يفــرض عنــد حصــول النصــاب تفــرض يف هنايــة الســنة (الرضائــب
وحلــول احلــول
ال يتعدد وال يتضمن االزدواج

املبــارشة )
تتعــدد الرضائــب وتتنــوع وقــد

تضمــن االزدواج
عنــر االجيــار يعكــس العالقــة بــن عنــر االجيــار يعكــس العالقــة بــن

املكلــف والدولــة
املكلــف وربــه
حياول التهرب منها بارتفاعها
املكلف يتقرب من ربه يف ادائها
منفعــة اخلــراج تتعــدى احليــاة الدنيــا اىل منفعة الرضيبة دنيوية

حيــاة األخــرة
هــدف اخلــراج يعكــس هــدف اهلل هــدف الرضيبــة تعكــس سياســة

10

الدولــة
ســبحانه وتعــاىل
تــؤدي اىل تقليــل التفــاوت بــن فئــات اذا كانــت الرضيبــة غــر مبــارشة

11

اىل الفقــر
بينهــم
تــؤدي اىل زيــادة االنتــاج وحتســن قــد تــؤدي اىل تدهــور االنتــاج

املجتمــع وتــؤدي اىل زيــادة الرتاحــم تــؤدي اىل زيــادة التفــاوت واإلســاءة

االوضــاع االقتصاديــة

واالســتهالك

واالســتثامر

املصــدر :رضــا صاحــب ابــو محد،السياســات املاليــة يف عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) ،الطبعــة
االوىل،مركــز االمــر ألحيــاء الــراث االســامي،النجف االرشف،2006،ص82
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رابعا:دور الشريعة االسالمية يف احملافظة على حقوق االنسان:
جــاءت الرشيعــة االســامية بأحــكام تنظــم خمتلــف شــؤون احليــاة وحتقــق ســعادة

النــاس وتعمــل عــى بنــاء جمتمــع تتســاوى فيــه احلقــوق والواجبــات بــن أبنــاء البــر
وتوجــد الكثــر مــن اآليــات القرآنيــة التــي جــاءت حافلــة بــا يدعــوا إىل احلقــوق
واحلريــات عــى خمتلــف أنواعهــا ،واألحاديــث النبويــة جــاءت مكرســة هلــا يف الكثــر

رشع اإلســام للبرشيــة منــذ أكثــر مــن  1400ســنة حقــوق اإلنســان
مــن أحكامهــا فقــد ّ
بصــورة عميقــة وشــاملة وصــاغ جمتمعــه عــى جمموعــة مبــادئ إنســانية تدعــم هــذه
احلقــوق .وكان مــن أهــم مبــدأ مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان يف اإلســام هــو مبــدأ

(كرامــة اإلنســان) الــذي أكــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة ،والكرامــة
اإلنســانية أهــم مــا يميــز اإلنســان مــن ســائر املخلوقــات فينبغــي عــى اإلنســان فهمهــا

واحرتامهــا وشــكرها وقــد وهبهــا اهلل لإلنســان مــن دون اإلشــارة إىل دينــه أو لونــه أو

عنــره.

()17

وتتجســد حقــوق اإلنســان يف اإلســام يف نصــوص القــرآن الكريــم والســنة

النبويــة الرشيفــة ومــا جــاء بــه الفقــه اإلســامي مــن أحــكام وقواعــد ،فأحــكام الــرع
اإلســامي مــن بدايتهــا إىل هنايتهــا جــاءت مــن اجــل اإلنســان ومحايتــه ،ال مــن اآلخريــن
فحســب ،بــل حلاميتــه مــن نفســه أيضــا فلــم يكــن اإلنســان يف اإلســام خمــرا بــأن

يفعــل مــا يــر نفســه ،فــا توجــد آيــة يف القــرآن الكريــم أو حديــث نبــوي رشيــف إن

مل تتضمــن محايــة لإلنســان واحلفــاظ عــى حقوقــه وحقــوق االخريــن ولعــل مــا يميــز

اإلســام مــن غــره مــن العهــود واملواثيــق الدوليــة احلديثــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان

« شــموليته وعامليتــه « .فاإلســام مل يكــن مقتــر ًا عــى مكــة ومــا حوهلــا ،والرســول
العــريب مل يكــن مبعوثـ ًا لقومــه شــأن الرســل اآلخريــن .ولكنــه كان مبعوثـ ًا للنــاس مجيعـ ًا
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برصيــح اآليــات القرآنيــة التــي تــدل عــى انــه ُأرســل للعاملــن مــن اإلنــس واجلــن عــى
حــد ســواء فاإلســام برشيعتــه الســمحاء أقــر للمســلمني حقوق ـ ًا وحريــات يمكــن أن

نســميها احلقــوق واحلريــات األساســية واملدنيــة تعالــج احتياجــات الفرد نفســه ،وكذلك
أقــر حقوق ـ ًا أخــرى تشــملهم مجاعــة وأمــة ،وتســمى باحلقــوق السياســية ،وهــي بذلــك

تكــون قــد حــددت معنــى حقــوق اإلنســان ومدلولــه وحرياتــه ،بــا يصــون كرامتــه
ويكفــل حقوقــه وحرياتــه.

()18

فضــا عــن ذلــك اهتــم االســام بالطفــل اهتــام خــاص قبــل ان خيــرج للحيــاة

وبذلــك ســبق االنظمــة احلديثــة بعــرات القــرون يف ضــان حقــوق الطفــل يف خمتلــف
مراحلــه العمريــة ،حيــث ان االمــم املتحــدة مل تقــر وثيقــة حقــوق الطفــل اال عــام

 1950وقــد امتــاز االســام بمرونتــه وقوانينــه واحكامــه قابلــة التطبيــق يف كل زمــان

ومــكان ،ولــن ترقــى ايــة قوانــن الحقــة ملــا وصــل اليــه االســام مــن الكــال ،فالرشيعــة

االســامية اوجــدت منهج ـ ًا ونظام ـ ًا ال يدانيــه اي نظــام ،فقــد اكمــل اهلل الرســالة واتــم
ـت َل ُكـ ِ
ـت
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
هبــا النعمــة قــال تعــاىل ( ا ْل َيـ ْـو َم َأك َْم ْلـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ـم ْ ِ
ال ْسـ َـا َم ِدينًــا ) واهتــم االســام بنيــل العلــم والتعليــم وجعلــه مــن أهــم حقــوق
َل ُكـ ُ
االنســان التــي جيــب ان يتــم الســعي احلثيــث لتحقيقــه وخصوص ـ ًا للطفــل لينــر عقلــه
ويرقــى بوجــوده ويعلــو مــن شــأنه.

()19

نــرى ممــا ســبق ان الديــن االســامي قــد اوىل امهيــة كبــرة ملــؤرشات التنميــة

البرشيــة وهــذا مــا اكدتــه اآليــات الرشيفــة واحاديــث الرســول االكــرم (صــل اهلل عليــه

والــه وســلم) فعنــد مالحظــة املخطــط (  ) 3يتبــن لنــا عالقــة مــؤرشات التنميــة البرشيــة
يف الديــن االســام
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املخطط (  ) 3عالقة مؤرشات التنمية البرشية يف الدين االسالم

املصدر.حســن بــن عبــد القــادر حســن البــار« ،الثقافــة الرتبويــة والعلميــة الفكريــة» ،اجلــزء
األول،مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة،2009،ص 18
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املبحث الثالث:
مؤشرات واسس التنمية البشرية يف فكر االمام (عليه السالم)
اوال-السياسة املالية ومؤشر عدالة توزيع الدخل:
متثــل السياســة املاليــة يف عهــد االمــام عــي (عليــة الســام) يف حرصــة الشــديد عــى

امــوال املســلمني وكيفيــة حتصيلهــا وانفاقهــا يف جماالهتــا الصحيحــة واتضحــت سياســة

االمــام عليــه الســام يف جانــب النفقــات يف اول يــوم مــن خالفتــه حيــث خطــب يف النــاس
واوضــح انــه ســوف يتبــع نظــام املســاواة يف العطــاء بــن النــاس وانــه هــو كأحدهــم اذ

يقــول عليــه الســام (فأنتــم أهيــا النــاس عبــاد اهلل املســلمون ،واملــال مــال اهلل ،يقســم
بينكــم بالســوية ،وليــس ألحــد عــى أحــد فضــل إال بالتقــوى ،وللمتقــن عنــد اهلل خــر
اجلــزاء ،وأفضــل الثــواب مل جيعــل اهلل الدنيــا للمتقــن جــزاء ًا ،ومــا عنــد اهلل خــر لألبــرار)

كذلــك قولــة عليــه الســام (أال ال يقولــن رجــال منكــم غــد ًا قــد غمرهتــم الدنيــا ،فاختــذوا
العقــار ،وفجــروا األهنــار ،وركبــوا اخليــول الفارهــة ،واختــذوا الفصائــل الروقــة ،فصــار ذلــك

عليهــم عــار ًا وشــنار ًا ،إذا مــا منعتهــم مــا كانــوا خيوضــون فيــه ،وأرصهتــم إىل حقوقهــم التــي
يعلمــون ،فينقمــون ذلــك ويســتنكرون ويقولــون :حرمنــا ابــن أيب طالــب حقنــا)(.)20

وقــد توجــه االمــام عــي عليــه الســام اىل مرحلــة اخــرى متقدمــة مــن مراحــل

التثقيــف لبنــاء مــايل وهــي بيــان املفهــوم الســامي لالقتصــاد وملحقاتــه املفهــوم الــذي

نســتطيع ان نســميه مفهــوم واقعــي اخالقــي وهــو مفهــوم التوســط أو الوســطية يف
التعامــل مــع املــال ،ويالحــظ مــن وصيتــه اىل عاملــه عــى البــرة وصيتــه زيــاد بــن أبيــة

(فــدع اإلرساف مقتصــدا ،واذكــر يف اليــوم غــدا ،وامســك مــن املــال بقــدر رضورتــك،

وقــدم الفضــل ليــوم حاجتــك)
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واوىص عليــه الســام يف كيفيــة تعامــل احلاكــم مــع امــوال الشــعب كونــه ليــس

فــرد وانــا يتعامــل مــع امــوال الشــعب عــى مســتوى االعتــدال والتوســط وليــس عــى
مســتوى االرساف والتبذيــر الن التوســط هــو ابــرز املعــان التــي يراهــا االمــام عليــه

الســام القتصــاد.

()21

وكان االمــام حيــرص عــى زيــادة ثقافــة عــدم االرساف والتوســط يف االنفــاق هبدف

ايصاهلــا اىل االخريــن بحكــم مركــزه الســيايس ،وايضــا لبنــاء نظــام مــايل رصــن مبني عىل
اختيــار اخلــراء أو املستشــارين وقــد حــدد املســاوئ التــي قــد تصيــب النظــام يف حــال

جتــاوز االختصــاص الن ذلــك ســيؤدي اىل ظهــور الفســاد املــايل وبالتــايل اإلداري ايضــا»
اذ بــن ذلــك يف وصيتــه اىل عاملــه مالــك االشــر حينــا قــال (ال تدخلــن يف مشــورتك

بخيــا يعــدل بــك عــن الفضــل ،ويعــدك الفقــر ،وال جبانــا يضعفــك عــن األمــور ،وال
حريصــا يزيــف لــك الثمــرة باجلــور ،فــان البخــل واجلبــن واحلــرص غرائــر شــتى جيمعها

ســوء الظــن بــاهلل) وإذا اردنــا ان نســتفيد مــن هــذا الــكالم بــا حيقــق البنــاء املــايل الرصــن
جيــب ان نتعمــق يف دراســته وفــق املنظــار الــذي يعتمــد عــى النقــاط اآلتيــة:

 -1ان ذكــر االمــام عــي عليــه الســام للصفــات الســالفة هــو يمثــل صــورة تثقيفيــة

للعمــل وفــق قوانــن علميــة واخالقيــة وليــس غرائــز نفســية كحــب املــال وبالتــايل

البخــل واحلــرص أو اجلبــن واخلــوف التــي متنــع مــن اختــاذ القــرارات الشــجاعة املناســبة.
-2اختيــار املتخصصــن يف النظــام املــايل إلدارة األمــور احلســابية ووضــع ورســم

السياســات املاليــة وعــدم التخبــط يف ذلــك.

-3يف الوقــت الــذي اكــد بــه االمــام عــى عــدم التبذيــر فأنــه يدعــو احلــكام إىل عــدم

التقتــر عــى الشــعب بــل جيــب ان تكــون السياســة التــي وضعهــا املتخصصــون قائمــة
عــى اســس علميــة ومراعيــة للمســتحقني اذ كان االمــام (عليــة الســام ) اذا جتمعــت
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االمــوال يف بيــت املــال اخــذ بتوزيعهــا عــى كافــة املســلمني يف التســاوي حيــث قال(انتــم

عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهلل يقســم بينكــم بالســوية) وهــذا التوزيــع العــادل للثــروة العامــة

ســاهم كثــرا يف حتســن االمــوال املعاشــية ،واشــباع احلاجــات الرضوريــة مــن ســكن
وملبــس ومــأكل وغريهــا مــن االساســيات العامــة للنــاس ،الســيام الفئــات الفقــرة وقــد

اشــارت العديــد مــن الدراســات اىل ان املــدة التــي امضاهــا االمــام يف اخلالفــة متيــزت
باالزدهــار والنمــو االقتصــادي وزيــادة الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة واضمحــال
مشــكلة البطالــة والتضخــم والســكن واجلريمــة والفقــر وغريهــا مــن املشــكالت
االقتصاديــة ويمكننــا مــن مالحظــة خمطــط (  ) 4ان نوضــح اهــم املــؤرشات لنظريــة

االمــام عــي (عليــة الســام) يف اخلــراج املعتــدل وتوفــر مســتلزمات احليــاة.

املصــدر :رضــا صاحــب ابــو محــد ،اإلمــام عــي بــن ايب طالــب وسياســته يف اخلــراج ملعاجلــة
الســكن واالعــار ،جملــة الغــري للعلــوم االقتصاديــة واالدارية،املجلــد العــارش2015،ـ،ص 127
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املصــدر :رضــا صاحــب ابــو محــد ،اإلمــام عــي بــن ايب طالــب وسياســته يف اخلــراج ملعاجلــة
الســكن واالعــار ،جملــة الغــري للعلــوم االقتصاديــة واالدارية،املجلــد العــارش2015،ـ،ص 127

ومل يكتفــي االمــام (عليــه الســام) يف توصيــف املــال العــام فقــط بــل اهتــم يف كيفيــة

ادارة االمــوال يف التــي يف حــوزة الفــرد ومل جيعلــه يتــرف هبــا كيــف يشــاء بــل حــدد لــه
اوجــه االنفــاق ألنــه يعلــم ان ملكيــة الفــرد هلــذه االمــوال هــي ليســت ملكيــة مطلقــة

وانــا هــي ملكيــة ثانويــة اي ان االفــراد مســتخلفني عــى هــذه االمــوال فيجــب عليهــم

ان ينفقوهــا يف الوجــوه التــي تــريض املالــك االصــي هلــا وهــو اهلل جــل جاللــه ولتحقيــق
املســاواة يف الدخــل وتبعــا لذلــك حــدد االمــام (عليــه الســام )اوجــه االنفــاق يف
االيت:

(.)22
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اوال :انفاق املال خارج حدود العائلة
أ-انفــاق املــال عــى القرابــة اي عــى االقــارب واجلــران لزيــادة الرتاحــم والتواصــل

واملحنــه بينهم.

ب-انفاق املال عىل الضيافة.

ج-انفاق املال من اجل فك االسري والعاين.

د-انفاق املال عىل الفقري.

ه-انفــاق املــال عــى الغــارم عــى املديــن الــذي ال يســتطيع ان يســدد مــا عليــه مــن

ديــون.

و-يعطــي حــق اهلل يف مالــه مــن مخــس وزكاة وكفــارات وغريهــا ممــا فــرض اهلل تعــاىل

عليــه من كفــارات.

انفاق املال داخل حدود العائلة:

()23

أ-انفاق االموال عىل الغذاء باملعروف اي ما يسد حاجته من الغذاء.

ب -انفــاق املــال عــى احلاجــات الرضوريــة االخــرى مــن مســكن وملبــس وغريهــا

ايضــا باملعــروف اي باالعتــدال واالقتصــاد.

ثانيا :مؤشر حق التعليم والتعلم يف فكر االمام عليه السالم:
جعــل االمــام عيل(عليــه الســام) مــن الرســالة االســامية مســؤولية علمية،ناهيك

عــن ابعادهــا االخــرى ،حيــث يقــول (عليــه الســام) ( ان اوىل النــاس باألنبيــاء اعلمهــم
بــا جــاؤوا بــه ) ،وان قــول الرســول االكــرم (صــل اهلل عليــه والــه ) ( مخســة ال حيــل

منعهــن املــاء وامللــح والــكأل والنــار والعلــم قــد وجــدت صــدى وتطبيقــا عمليــا يف
دولــة االمــام حيــث اكــد (عليــه الســام) عــى مســؤولية الدولــة مــن جهــة وحــق
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الفــرد عليهــا مــن جهــة اخــرى اذ اكــد نــر العلــم واشــاعته يف املجتمــع ونظــرا ألمهيــة

العلــم يف بنــاء الدولــة وحتقيــق النجــاح يف قيــادة املجتمــع جعــل االمــام مــن الشــخصية
العلميــة الناضجــة للحاكــم احــد الــروط واملواصفــات التــي ســعى اىل اجيادهــا يف

شــخص احلاكــم وسياســته حيــث يصفــه وجعــل نــر العلــم احــدى دعائــم رشعيــة
حكمــه إذ يقــول (عليــه الســام) :خماطب ـ ًا االمــة « قــد (دارســتكم الكتــاب ،وفاحتتكــم
احلجاج،وعرفتكــم مــا انكرتــم ).

ونجــد ان االمــام (عليــه الســام) قــد وصــف املجتمــع توصيفــا دقيقــا اذ قــال (
ِ
وهــج رعــاع ،أتْبــاع كل ناعــق،
النــاس ثالثــة :عــال ربــاين ،ومت َع ِّلــم عــى ســبيل نجــاةَ َ ،
كل ريــحَ ،ل يســتضيئوا بنــور العلــم ،ومل يلجــؤوا إىل ركـ ٍ
يميلــون مــع ِّ
ـن وثيـ ٍـق ،العلــم

حيرســك ،وأنــت حتـ ُـرس املــال ،العلــم ْيز ُكــو عــى اإلنفــاق ،واملــال
ـر مــن املــال ،العلــم ُ
خـ ْ ٌ
ِ
ـم
ـم حاكــم ،واملــال َمْكــوم عليــه ،وحمبــة العلــم ديــن ُيــدان هبــا ،العلـ ُ
تنقصــه النفقـ ُة ،العلـ ُ
يك ِْســب العـ ِ
ـال طاع ـ ًة يف حياتــه ،ومجيــل األحدوثــة بعــد وفاتــه ،وصنيعــة املــال تــزول
ُ
ِ
أعيانــم
بقــي الدَّ ْهــر،
ُ
بزوالــه ،مــات ُخ َّــزان املــال ،وهــم أحيــاء ،والعلــاء باقــون مــا َ
مو ُجــودة)
م ْفقــودة ،وأمثاهلــم يف القلــوب ْ
حــي االنفــاق عــى التعليــم امهيــة بالغــة عنــد االمــام (عليــه الســام) امهيــة بالغــة

إذ نجــد منشــأ ســلوكه وســرته يف هــذا اجلانــب عــى اســاس النظــرة التــي حيملهــا اىل

لإلنســان الن قيمــة كل امــرئ مــا حيســن ومــن البدهيــي تكــون نتيجــة هــذه النظــرة رصف
الكثــر مــن املــال للحصــول عــى العلــم واملهــارة(.)24

وهــذا مــا نجــده اليــوم يف املجتمعــات التــي متتلــك مــؤرشات جيــدة يف التنميــة

البرشيــة هتتــم بجانــب االنفــاق عــى الرتبيــة والتعليــم فضــا عــن ذلــك محــل االمــام
احلاكــم مســؤولية النهــوض بالعلــم مل جيعلهــا حكــرا عليــه انــا هــي مســؤولية مجاعيــة

316

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

وفرديــة كذلــك حيــث يقــول (عليــه الســام)« :تــزاوروا واكثــروا مذاكــرة احلديــث فــان

مل تفعلــوا ينــدرس احلديــث» أي قيــام العلــوم ،ومنهــا علــم احلديــث ،ينتعــش ويزدهــر اذا

تبنــاه املجتمــع وحتــول اىل ثقافــة عامة،فالعلــم ملــك للجميــع ،كل حســب قدرته،وليــس
حكــرا عــى فئــة معينــة ،وهــو مــا نجــده يف قولــه (عليــه الســام)« :ان اهلل مل يأخــذ عــى
اجلهــال عهــدا بطلــب العلــم حتــى اخــذ عــى العلــاء عهــدا ببــذل العلــم للجهــال ومــن

هــذا املنطلــق خاطــب االمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)األجيال بــا يوقظهــم

عــى أن احليــاة احلــرة ال تطبــق مــن القيــود إال مــا كان ســبب ًا يف جمراهــا و واســطة لبقائهــا
و قبســ ًا مــن ضيائهــا وناموســ ًا مــن نواميســها ،وأهنــا ال يطيــب هلــا البقــاء يف مهــد
األمــس فعليهــم أال حياولــوا وتقديمهــا وإال انقلبــت إىل فنــاء ومالحظــة اإلمــام عــي

(عليــه الســام)الدقيقة والعميقــة للحيــاة ونواميســها مكنــت يف نفســه اإليــان بثوريــة
احليــاة املتطلعــة أبــد ًا إىل التطــور والنمــو فرتتــب عــى ذلــك إيــان عظيــم بــان اإلحيــاء

يســتطيعون أن يصلحــوا أنفســهم وذلــك بــان يامشــوا قوانــن احليــاة ويســتطيعون أن

يكونــوا أســياد أمصارهــم وذلــك بــان خيضعــوا لعبقريــة احليــاة وهبــذا يكــون اإلمــام
عــي (عليــه الســام) قــد وضــع مفهومــه عــن ماهيــة الرتبيــة وأهدافهــا وطبيعتهــا فهــو
يلخــص الرتبيــة بمفهــوم اإليــان بمبــدأ التكيــف العاقــل وأعــداد للبيئــة مــن جانــب
املتعلم.والعمــل عــى بنــاء اإلنســان بــا جــاء بــه اإلســام ومنهــج الديــن اإلســامي
والســنة والعمــل بمنهــج وســنة الرســول حممــد والرتبيــة بنــاء وإصــاح للفــرد واملجتمــع
وتنظيــم لعالقــة املخلــوق باخلالــق وعالقــة اإلنســان بنفســه وجمتمعــه.

()25

ثالثا :جتسيد حقوق االنسان يف فكر االمام علي (عليه السالم):
ينطلــق اإلمــام يف ســعية نحــو املســاواة العادلــة مــن النفــس البرشيــة فالعدالــة

االنســانية الفرديــة هــي االســاس والبنيــة التحتيــة للعدالــة يف املجتمــع ،فيخاطــب اإلمــام
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االنســان ابتــدا ًء (مــا البــن ادم والفخــر ،اولــه نطفــة واخــره جيفــة) فاألمــام يصــوغ

فلســفة املســاواة وتأصليهــا يف ثقافــة االنســان ووعيــه حــن يذكــره ببــدء خلقــه وهنايتــه

حتــى تكــون هــذه احلتميــة املصرييــة هــي اوىل جتليــات املســاواة البرشيــة (فكلكــم الدم
وادم مــن تــراب) فضــا عــن ذلــك حقــق اإلمــام عــي (عليــة الســام) يف جمــال سياســته

العادلــة نجاحــا بــارزا فقــد شــعر اجلميــع بتلــك السياســة ،حتــى قالــت احــدى النســاء
اللــوايت عشــن يف كنــف حكمــه( :اين احببــت عليــا (عليــه الســام) عــى عدلــه يف الرعيــة

وقســمه بالســوية بــل ان ســمة العــدل شــهد لــه هبــا حتــى اعــداؤه حتــى قــال اإلمــام
احلســن(عليه الســام) (رحــم اهلل عليــا مــا اســتطاع عــدوه وال وليــه ان ينقــم عليــه يف

حكــم حكمــه وال قســم قســمه)(.)26

وضــع االمــام امــر املؤمنــن مناهــج وآداب خاصــة للــوالة وامرهــم يف التحــي هبــا

ليكونــوا هــداة للنــاس وامثلــة للحــكام الصاحلــن وذلــك يف عهــدة اىل مالــك االشــر
ونشــر اىل بعضهــا:

()27

-1عــى الــوالة ان يشــعروا يف قلوهبــم الرأفــة والرمحــة للرعيــة مــن دون فــرق بــن

املســلمني وغريهــم

-2ان ال يتخذوا االمرة والسلطة وسيلة لالستعالء عىل الناس والتكرب عليهم
-3عــى الــوالة ان ينصفــوا اهلل تعــاىل يف طاعتــه وامتثــال اوامــره وان ينصفــوا النــاس يف

اعطائهــم حقوقهــم وقــد حفــل ذلــك وغــره مــن صنــوف العــدل فنجــد بذلــك مثــاال للعدل
الــذي ينعــش الشــعوب ويعــود باخلــر العميــم عــى اجلميــع ويســاوي بني الســلطة والشــعب

وال جيعــل ألي احــد ســلطانا او تفوقــا عــى غــره كــا اكــد االمــام عــى االحســان اىل الرعيــة
والــر هبــم والتخفيــف عنهــم فــإن ذلــك ممــا يوجــب ارتبــاط الشــعب بحكومتــه وهــو مــن
انجــع الوســائل واكثرهــا نجاحــا الســتقرار الدولــة وســامتها مــن الفتــن اخلارجيــة.
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االستنتاجات والتوصيات:

 -1اهتــم االســام بنيــل العلــم والتعليــم وجعلــه مــن أهــم حقــوق االنســان التــي

جيــب ان يتــم الســعي احلثيــث لتحقيقــه وخصوصـ ًا للطفــل لينــر عقلــه ويرقــى بوجــوده
ويعلــو مــن شــأنه فضــا عــن وقــد امتــاز االســام بمرونتــه وقوانينــه واحكامــه قابلــة

التطبيــق يف كل زمــان ومــكان ،ولــن ترقــى ايــة قوانــن الحقــة ملــا وصــل اليــه االســام
مــن الكــال ،فالرشيعــة االســامية اوجــدت منهج ـ ًا ونظام ـ ًا ال يدانيــه اي نظــام

-2قــدم االمــام ( عليــه الســام ) مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التثقيــف لبنــاء مــايل

يف كيفيــة تعامــل احلاكــم مــع امــوال الشــعب كونــه ليــس فــرد وانــا يتعامــل مــع امــوال
الشــعب عــى مســتوى االعتــدال والتوســط وليــس عــى مســتوى االرساف والتبذيــر
وعــى هــذا االســاس تتحقــق عدالــة توزيــع الدخــل الــذي يعــد مــن مــؤرشات الرئيســية

يف التنميــة البرشيــة.

 -3شــغل مبــدأ حقــوق االنســان حيــزا مهــا مــن فكــر االمــام (عليــه الســام) وهــذا

مــا يتضــح لنــا مــن خــال احــث عــى التعليــم ومبــدا املســاواة والعــدل الــذي حــث عليــه
االمــام مــن خــال الرســائل الــذي بعــث هبــا اىل الــوالة لتجســد هــذه الرســائل مثــاال

حيتــذى بــه يف احلفــاظ عــى حقــوق االنســان.

التوصيات
يــويص الباحــث اجلهــات الرتبويــة بدراســة فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف

مجيــع املراحــل الدراســية وكذلــك النظــر يف طريقــة ادارة الشــؤون املاليــة واخــذ العــرة

منهــا بــا خيــدم مجيــع فئــات املجتمــع.

العمــل عــى اشــاعة جتربــة االمــام عــي (عليــه الســام) ورؤيتــه حلقــوق االنســان
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ببعدهيــا النظــري والعمــي ،االمــر الــذي يســهم يف تطــور وعــي ممارســة حقــوق وممــا

الشــك فيــه ان خطــب االمــام عــي (عليــه الســام ) للحــكام وكيفيــة التعامــل مــع
املجتمــع متثــل رســالة ذات مضمــون حضــاري فريــد االمــر الــذي يمكننــا اســتخدام

هــذه الوصايــا كمنهــج عمــل يف املؤسســات الرســمية والدينيــة واالجتامعيــة يف جمتمعنــا.
العمــل عــى تقويــة اوارص املجتمــع مــن خــال الســعي اىل تلبيــة احتياجاتــه وتعزيــز

االنتــاء اىل الديــن االســامي واظهــار جوهــر االســامي احلقيقــي الــذي يضمــن للفــرد

حــق التعليــم والصحــة وعدالــة توزيــع الدخــل.
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-القرآن الكريم

املصادر واملراجع
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الطبعــة االوىل،اجلــزء التاســع عــر،دار احلســنني للطباعــة والنــر.2002،

-5بدريــة بنــت صالــح امليــان ،اجلــودة الشــاملة يف التعليــم العــام :املفهــوم واملبــادئ

واملتطلبــات( قــراءة إســامية)،بحث مقــدم للقــاء الرابــع عــر للجمعيــة الســعودية

للعلــوم الرتبويــة والنفســية (جســتن).2007 ،

-6تقريــر األمــم املتحــدة االهــداف االنامئيــة لأللفيــة يف املنطقــة العربيــة ،2005

األمــم املتحــدة.2005 ،
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-7حســن بــن عبــد القــادر حســن البــار« ،الثقافــة الرتبويــة والعلميــة الفكريــة»،

اجلــزء األول،مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.2009،

 -8محيــد رساج جابــر ،نظــم ضــان اجلــودة يف فكــر االمــام عــي «ع» (دراســة يف

رســائل هنــج البالغــة) ،جملــة كليــة الرتبيــة األساســية جامعــة بابــل ،العــدد2012،8

-9رواء زكــي يونــس ،التنميــة البرشيــة وحقــوق اإلنســان ،جملــة اداب الرافديــن،

العــدد .2009،55

- 10رضــا احلسيني،الســرة االقتصاديــة لالمــام عــي (عليــه الســام)،دار

الوالء،بريوت،لبنــان.2014 ،

 - 11رضــا صاحــب ابو محد،السياســات املاليــة يف عهد االمام عيل (عليه الســام)،

الطبعة االوىل،مركز االمري ألحياء الرتاث االسالمي،النجف االرشف.2006،

 -12رضــا صاحــب ابــو محــد ،اإلمــام عــي بــن ايب طالــب وسياســته يف اخلــراج

ملعاجلــة الســكن واالعــار ،جملــة الغــري للعلــوم االقتصاديــة واالدارية،املجلــد
العــارش2015،ـ.

عثــان هاشــم« ،ورقــة برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي» ،عــان يف نــدوة التنميــة

البرشيــة يف الوطــن العــريب( ،عــان 11-10نيســان .)1994

 -13عــي تركــي شــاكر الفتــاوي ،خطــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هنــج

البالغــة -قــراءة يف الفكــر الرتبوي،جملــة جامعــة بابــل العلــوم االنســانية،املجلد

،23العــدد ،4،2015ص1832

 -14عمــر بــن فيحــان املرزوقــي ،اقتصاديــات الغنــى يف اإلســام ،جامعــة امللــك

ســعود ،مركــز البحــوث الرتبويــة.2002،
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-15طالــب حســن فــارس الكريطي،االقتصــاد االســامي يف الفقــر تأصيــل

نظــري ملنهــج اقتصــاد بــا فقــر يف املذهــب االقتصــادي االســامي،الطبعة االوىل ،مركــز

كربــاء للبحــوث والدراســات.2014،

16-غســان الســعد ،حقــوق االنســان عنــد االمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه

الســام) رؤيــة علميــة ،الطبعــة الثانية،بغــداد.2008،

-17حممــد عبــد العزيــز عجيمــه و د .حممــد عــي الليثــي »،التنميــة االقتصاديــة

مفهومهــا ،نظرياهتــا ،سياســاهتا،مطبعة الــدار اجلامعيــة ،االســكندرية ،2000ص17
-18حممــد عبده،هنــج البالغــة المــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب (ع) مؤسســة

االعلمــي للمطبوعــات بريوت،اجلــزء الرابــع.

-19حممــد مدلــول عــي ،االســتثامر يف التعليــم والتدريــب ودوره يف التنميــة

االقتصاديــة  /العــراق وكوريــا اجلنوبيــة إنموذج ًا،رســالة ماجســتري غــر منشــورة مقدمة
اىل جملــس كليــة االدارة واالقتصاد،جامعــة القادســية.2013،

1 -United Nations Development Programme، Human development
report 1992، United Nations، New York، 1992.

احلوار احلضاري
يف فكر االمام علي ()
األستاذ املساعد الدكتورة
عامرة متكني نعمة الياسري
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية األساسية

املقدمـــــة
بسم اهلل الرمحن الرحيـــم
احلمــد هلل اســتامما لنعمتــه ،واستســاما لعزتــه ،واســتعصاما مــن معصيتــه ،واصــي

عــى الدليــل اليــه يف متاهــات الضــال رســوله املصطفــى حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) وعــى آلــه موضــع رسه وملجــأ أمــره ،وعيبــة علمــه ،واملنتجبــن مــن صحبــه
األخيــار.

وبعـــد:
تكالبــت األهــواء ،وشــحذت املطامــع ظبــة ســيوفها ،وارشأبــت األعنــاق ،عندمــا

بــدأ املســلمون يبحثــون عــن طــرق النهــوض مــن جديــد ،بعــد ان تباطئــت مســرة
حضارهتــم لقــرون ،وترشذمــت شــعوهبم اىل دويــات ،وتشــتت شــملهم اىل طوائــف
وفــرق وتيــارات.

وبعــد ان هتــرأت لغــة الســياط ،واندحــر منطــق القــوة ،ورصامــة الطغــاة ،وجــروت

اإلستعامر.

ومــن اخطــر األســلحة فتــكا عــى اإلســام ،تلــك الدعــوات التــي تســتند اىل دالئــل

واهيــة ،وبراهــن التعتمــد العلــم منهجــا ،فغــرت املفاهيــم اإلســامية اىل معــاين التبــت
اىل اإلســام بصلــة ،واســتعملت املصطلحــات االســامية يف غــر هداهــا ،لتختلــط عــى

العامــة وبعــض اخلاصــة الذيــن اليؤمنــون بالبحــث والتنقيــب عــا ورثــوه ويتضيقــوا
عــى النــص بجمــود وحتجــر الينتمــي اىل منطــق العلــم والعقــل.

فاختلــط الســقيم بالصحيــح ،واألصيــل باللصيــق ،وزادت األميــة الثقافيــة

والفوضويــة العارمــة باخلطــاب الدينــي املعــارص األمــر عتمــة  0فاصبــح الواقــع غريــب
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كل الغرابــة يف اكثــر مفاصلــه عــن اإلســام ،مــع دعــوات املتطفلــن عليــه حتــت غطــاء
اإلســام او الدفــاع عــن اإلصالــة.

ولكــن هنــا وهنــاك بــن احلــن واآلخــر دعــوات ونــدوات ومؤمتــرات ودراســات

تدعــو اىل إزالــة الصــدأ الــذي ران عــى البصائــر ،والعتمــة التــي حجبــت األبصــار عــن
احلقيقــة.

فــاذا اختلفــت اآلراء يف النــص املقــدس (مــن قــرآن او ســنة نبويــة ) وتباينــت

االفــكار يف قراءتــه بــن اإلصالــة والتجديــد  0فالتطبيــق األمثــل للنظريــات اإلســامية

أوفــق الســبل ،وأوضــح الطــرق للوصــول اىل احلقيقــة ملــن أراد ان يبحــث عنهــا 0

واإلمــام عــي (عليــه الســام) اإلنمــوذج األفضــل عنــد كافــة اهــل القبلــة ( -

وحتــى النواصــب منهــم وباعرتافاهتــم )  -ليكــون فيصــل التفرقــة ،وميــزان الفصــل بــن

اإلســامي األصيــل مــن الزائــف أو املبتــدع.

وملــا كان البحــث يف اإلمــام عــي ( عليــه الســام) بــكل ابعــاده امــر يتطلــب

مؤسســات علميــة وجهــود مضنيــة يف اجلهــد والوقــت اليســعها بحــث كهــذا 0إرتأينــا
ان نأخــذ ( احلــوار احلضــاري ) ولغتــه يف فكــر اإلمــام ( عليــه الســام) ،لكونــه اكثــر

الصحابــة أعــداءا ،وأقرهبــم اىل القــرآن والســنة علــا وتطبيقــا ،وقــد تطابقــت أفعالــه مــع
املأثــور مــن أقوالــه ومــا اســتطاع أعدائــه ان حيــوروا تلــك األفعــال وال حيرفــوا تلــك

األقــوال مــع كثــرة املحــاوالت عــى ذلــك.

فجــاء هــذا البحــث جهــدا الندعــي فيــه الكــال ،ولكنــه حماولــة متواضعــة يف

ســفراإلمام عــي ( عليــه الســام).

عساه ان يأخذ طريقه بني جهود الباحثني املشاركني يف مؤمتركم هذا.
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متمنني له النجاح وللقائمني عليه التوفيق ورضا اهلل
وآخر دعـــــــــوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

تـــــوطئــــــة:
تتكالــب عــى احليــاة اليــوم نزاعــات متعــددة االجتاهــات ،خمتلفــة االبعــاد ،متنوعــة

األهــداف وعــى خمتلــف املســتويات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ولكنهــا

تنطلــق مــن تعــدد الــرؤى وتنــازع األفــكار التــي قــد يكــون بعضهــا ســليم القصــد،
طيــب النوايــا ،ولكنــه جهــد بــري ،حمــدود املــكان ،ضيــق الزمــان ،يقــف مكتوفــا امــام

متغــرات احلــدث ،ومســتجدات االحــداث ،فتتلقــف احللــول اراء واهــواء متعــددة
ويبــدأ النــزاع ،ويتعاظــم احلــوار اىل اخلصــام .فيســلكون طــرق متعــددة للنهــوض مــن

جديــد فتزيــد الطــن بلــة وتنتهــي اىل الــراع.

يف حــن ينطلــق بعضهــا مــن ســوء النوايــا واالطــاع واملصالــح اخلاصــة يلبســها

أصحاهبــا لغــة العلــم وســامة القصــد ،لتنطــي عــى العــوام ،وجتــذب الشــعوب
بزخرفهــا ،فيكونــون هلــا عونــا ويطبلــون هلــا ،وجينــدون هلــا وســائل االعــام لتشــغل
حيــزا مــن احليــاة العامــة.

ومــا ان تتحــول تلــك النظريــات اىل التطبيــق عــى واقــع احليــاة ،حتــى تنكشــف

تلــك النوايــا ،وتتوضــح اهــداف الداعــن هلــا فتــأن الشــعوب من ظلــم الرعــاة ،ويتعاقب

ســاطني اجلــور ،ويتكالــب الطغــاة ،والت حــن منــدم.

فينخــرط آخــرون عــى اهلــدى ذاتــه ،ويدعــون اىل احلــق املضــاع حســب مــا يرونــه

هــم ،فتعــود الكــرة مــن جديــد ،وينتــر هلــا مــن شــاء دون تــروي وتدبــر ،وال يرعــوي

الالحقــون ممــا أصــاب الســابقني ،وال يتعــظ األبنــاء ممــا احتملــه اآلبــاء ،فينخــرط
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الدعــاة ليحــذروا النــاس مــن مغبــة مــا يفعلــون ولكــن دعواهتــم ال يــردد صداهــا ســوى
الصخــور الصــم وتبــح أصواهتــم وتنــزوي دعواهتــم بــن ركام الضــال .لضيــاع احلقيقة

عنــد املدعويــن بــن زحــام األوهــام وزبرجــة مظاهــر األكثريــة الســاحقة .لتكــون االكثرة

دليــا هلــم عــى هــدي الطريــق ويكــون احلــق غريبــا ،والــراط الســوي شــاذ ًا.

وهــذا األمــر عامــا وشــامالً ،حدثنــا عنــه القــرآن الكريــم كثــرا يف اســتعراضه لــكل

دعــوات الرســل واالنبيــاء يف قصصهــم التــي شــغلت مســاحة كبــرة مــن آياتــه.
وأشارت آيات أخرى اىل سوء املنقلب ،واىل ضاللة السائرين عليه.

أم ي ُقو ُلـ َ ِ
ـم لِ ْل َحـ ِّـق ك ِ
ـم بِ َْ
ـون
َار ُهـ َ
الـ ِّـق َو َأ ْك َث ُر ُهـ ْ
اء ُهـ ْ
قــال تعــاىلَ ْ َ :
ـون بِــه ِجنَّ ـ ٌة َبـ ْـل َج َ
ــن فِ ِ
ــع َْ
ــن َب ْ
ــم
ــم َو ُ
ال ُّ
ــل َأ َت ْين ُ
يه َّ
ات َواألَ ْر ُض َو َم ْ
ــو ا َّت َب َ
* َو َل ْ
َاه ْ
الس َ
ــم َل َف َســدَ ْت َّ
ــق َأ ْه َو َاء ُه ْ
بِ ِذك ِْر ِهــم َفهــم ع ِ ِ
()1
ــون
ــم ُم ْع ِر ُض َ
ْ ُ ْ َ ْ
ــن ذك ِْره ْ
ِ
ِ
()2
ي َل ُه َو َي َذ ُر ُه ْم ِف ُط ْغ َي ِ ِ
ون
ان ْم َي ْع َم ُه َ
م ْن ُي ْضل ْل اللَُّ َفال َهاد َ
وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ـن َأي ِدهيِـ ِ
وقــال تعــاىل يف الكثــرةُ  :ثــم آلتِينَّهـ ِ
ـم
ـم َو َعـ ْ
ـم َومـ ْ
ـم مـ ْ
ـن َخ ْلف ِهـ ْ
ـن َبـ ْ ِ ْ ْ
َّ َ ُ ْ
ـن َأ ْي َم ِنـ ْ
ِ
()3
ـن َشــائِلِ ِه ْم َوال َ ِ
ين
ـم َشــاك ِر َ
تــدُ َأ ْك َث َر ُهـ ْ
َو َعـ ْ َ
ِ
ـن ِف األَ ْر ِ
ض ُي ِض ُّلـ َ
ـوك
وإِ ْن تُطـ ْـع َأ ْك َثـ َـر َمـ ْ
وهنانــا عــن اطاعــة الكثــرة بقولــه تعــاىل َ
()4
ـن َس ـبِ ِ
ـم إِالَّ َ ْ
ـون
ي ُر ُصـ َ
يل اللَِّ إِ ْن َي َّتبِ ُعـ َ
ـون إِالَّ ال َّظـ َّ
َعـ ْ
ـن َوإِ ْن ُهـ ْ
ولــذا فــان (( األرقــام التــي تتكاثــر تبعــا لتكاثــر االطــاع والشــهوات واالنفعــاالت.

ال يمكــن ان متثــل حركــة االنســان نحــو احلقيقــة ،الهنــا تتعامــل مــع العاطفــة التــي تثــر

أمامــه ضبابــا كثيفــا حيجــب عنــه وضــوح الرؤيــة لألشــياء ،ويبعــده عــن معرفــة الســاحة
احلقيقيــة للشــخص وللموقــف واملبــادئ ،اال مــن خــال مــا يريــده أولئــك الذيــن

حيركــون االطــاع والشــهوات واالنفعــاالت يف لعبــة الباطــل املتعــددة األســاليب
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(.)5

حتــى يتكالــب االمــر ويضيــع كل يشء فتنهــد احلضــارة مــن أسســها ،لتبــدا أخــرى

زائفــة مــن جديــد ،ومــن هنــا اهتــم التاريــخ بالــدوران ،وامتــات احليــاة بالتناقضــات
واختلــط احلــق بالباطــل ،وزاد الــراع الفكــري عتمــة لتصــدي مــن ال يعــي خطابــه،

ومل يتدبــر آرائــه.

ولعــل مــن اخطــر الــراع الفكــري عندمــا يكــون يف الفكــر الدينــي فتنشــأ تبعــا

لذلــك املذاهــب والتيــارات ،ويتفاقــم األمــر حتــى تصــل ببعــض اآلراء ان تكــون
بعيــدة كل البعــد عــن مبــادئ ذلــك الديــن .وغريبــة أشــد الغرابــة عــن أهدافــه واسســه
وترشيعاتــه .وبنظــرة رسيعــة لعبــادة االوثــان ومبــادئ االرشاك عــى األرض منــذ نبي اهلل

نــوح (عليــه الســام) اىل رســولنا حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ســنجدها تكــرار لدورات
التاريــخ ،وكأن أرواح أولئــك الذيــن طواهــم الطوفــان ،والذيــن أهلكــوا بالطاغيــة ،او

بريــح رصرص عاتيــة ،او الذيــن اصبحــوا يف ديارهــم جاثمــن .كأهنــا بعثــت يف أجســاد

أبنائهــم ومل يكــن اإلســام بدعــا مــن األديــان ،وال أحــداث تأرخيــه غريبــة عــا مــى.

رغــم كثــرة مــوارد االتفــاق ،ووحــدة منابــع الترشيــع فيــه ،ووحــدة عباداتــه بــكل

جزئياهتــا .ولكــن تداخــل االفــكار ،وتعــدد الــرؤى يف آيــات القــرآن ،واختــاف مفاهيــم

االلفــاظ بــن احلقيقــة واملجــاز ،وبــن التشــابه واإلحــكام ،وبــن هــذا وذاك ،ناهيــك

عــن االثــار اخلارجيــة مــن األفــكار التــي تعايشــت مــع اإلســام مــن أديــان أو فلســفات
فكريــة ،ألقــت بحراهنــا يف معــرك الفكــر فوافقهــا هــذا ،وخالفهــا ذاك.

فوصلــت بالفكــر اإلســامي الواحــد اىل التقاطــع والنــزاع بــل اىل البدعــة والتكفــر

والقتل.

ولذلــك توجــب العــودة اىل التطبيــق األمثــل ،واألنمــوذج االكمــل ملبــادئ اإلســام
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وترشيعاتــه واحكامــه .كــي يكــون منــار ًا ملــن شــاء منهــم أن يســتقيم.
وملــا كان االمــام عــي (عليــه الســام ) الصحــايب الوحيــد الــذي اتفق عليــه أصحاب

األفــكار املختلفــة ،واآلراء املتعــددة ،واتفقــوا عــى صحــة مســرته ،واســتقامة ســرته -

إال مــن شــذ منهــم او ســبق عليــه القــول .-

ولــذا اختــر ان يكــون ذلــك االنمــوذج األمثــل .ومســرته فيصــل التفرقــة عندمــا

تتصــارع اآلراء ((وقــال مجهــور اهــل اآلثــار منهــم والنقــل والفقــه بالروايــات ،وطبقــه

مــن املتكلمــن منهــم وأصحــاب احلجــاج :انــه عليــه الســام (االمــام عــي) افضــل مــن

كافــة البــر ســوى رســول اهلل حممــد بــن عبــد اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فانــه افضــل منــه.
ووقــف منهــم نفــر قليــل يف هــذا البــاب فقالــوا :لســنا نعلــم أكان أفضــل ممــن ســلف

مــن األنبيــاء ،أو كان مســاوي ًا هلــم ،أو دوهنــم .فيــا يســتحق بــه الثــواب .فأمــا رســول اهلل

( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ) حممــد بــن عبــد اهلل فــكان أفضــل منــه عــى غــر ارتيــاب.

وقــال فريــق آخــر منهــم :ان أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل وســامه عليــه) أفضــل

البــر ســوى اويل العــزم مــن الرســل فأهنــم افضــل منــه عنــد اهلل ))

()6

اإلمــــام علي (عليه السالم) والنهــــــــج اإلســـالمي:

قيــل َّ
((إن ظاهــرة التنــوع الدينــي هــي واحــدة مــن اكــر االثــارات أو التســاؤالت

املطروحــة أمــام الفكــر الدينــي اليــوم .كــا ان وجــود املجتمعــات التــي تتعايــش يف

اوســاطها قيــم وتعاليــم دينيــة خمتلفــة ومتباينــة ومــا متليــه هــذه املعايشــة يف رضورة

توســيع العالقــات االجتامعيــة ومــا أحدثتــه وحتدثــه ثــورة االتصــاالت عــى أعتــاب
األلفيــة الثالثــة وكل ذلــك او بعضــه ربــا يكــون ســبب ًا ألن متنــح هــذه املفــردة احليويــة

أمهيتهــا املطلوبــة))(.)7
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وهلــذا فــإن ظاهــرة التنــوع والتعــدد يف الــرؤى والفلســفات وكــذا األديــان أمــر

طبيعــي عــاش مــع االنســان منــذ أن وطــأ األرض .انطالقــ ًا مــن تشــابك االهــواء
والنــوازع والــرؤى واملصالــح والعاطفــة عــى العقــل االنســاين املجــرد وتبعــا لذلــك
اختلفــت الثقافــات داخــل الديــن الواحــد ،وتعــددت االديــان داخــل الثقافــة الواحــدة.
ولكــن األمــر الــذي يفرضــه الديــن والثقافــة مع ـ ًا هــو احلــوار احلــر اهلــادف يف مــوارد
االختــاف .فــا ديــن دون ثقافــة ،وال ثقافــة بــدون ديــن .وان ادعــت بعــض مــوارد

الثقافــة بعــدم وجــود الديــن فيهــا ،فأهنــا ختــرج مــن دائــرة الثقافــة بمفهومهــا العــام
واخلــاص لتدخــل يف مفهــوم اجلهــل ،بــل واجلهــل املركــب ،ألن اولئــك املدعــن بعــدم
وجــوده بثقافتهــم يرفضــون ذلــك يف حياهتــم اخلاصــة .ومــع املجتمــع.

واالســام واحــد مــن تلــك االديــان بــل هــو خامتهــا .وموقفــه يف التعــدد

واالختــاف واضح ـ ًا وبين ـ ًا يف الكثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم قــال تعــاىلُ  :قـ ْـل َيــا
َأ ُّ َيــا الكَافِ ِ
ــر ُو َن...
وهــذه الســورة مــن اوائــل الســور النازلــة لتوضــح لنــا الطريــق االمثل الــذي ينتهجه

االســام مــع املخالفــة لدعوتــه .فهــي مكيــة ومــن حلنهــا ((نفهــم اهنــا نزلــت يف زمــان
كان املســلمون يف اقليــة والكفــار يف اكثريــة والنبــي يعــاين مــن الضغــوط التــي تطلــب
منــه ان هيــادن املرشكــن ،وامــام هــذه الضغــوط كان النبــي يعلــن صمــوده وارصاره عــى
املبــدأ ،دون أن يصطــدم هبــم ،ويف هــذا درس عــرة لــكل املســلمني أن ال يســاحموا أعــداء

االســام يف مبــادئ الديــن مهــا كانــت الظــروف ،وان يبعثــوا اليــأس يف قلوهبــم متــى مــا

بــادروا اىل هــذه املســاومة))(.)8

ففــي الســورة هــذه يصــل األمــر بــن الفريقــن اىل التقاطــع ،بدليــل التكــرار لآليــات

االربعــة يف وســطها( ،)9وينتهــي باختصــاص كل منهــم بدينــه ،او باجلــزاء الــذي ينتظــره
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مــن دينــه( 0 )10فبعــد ان أوضــح هلــم ســبيل الطريــق الــذي هــم ســالكيه مــن الضــال،
ِ
وهــم بمغبــة النهايــة ،ناداهــم :ال إِ ْكـ َـرا َه ِف الدِّ يـ ِ
ـي.)11(..
ـن َقــدْ َت َبـ َّ َ
الر ْشــدُ مـ ْ
ـن ال َغـ ِّ
ـن ُّ
أي َّ
((أن الديــن ال إكــراه فيــه ،واهلــدى الــذي يكــره عليــه لــن هيتــدي بــه أحــد ،وإنــا هــو

إكــال احلجــة وامتــام عنارصهــا ،ليســتبني الرشــد ويتاميــز عــن الغــي ،ومــن هنــا ال يكــون

هــم املؤمنــن جــر النــاس عــى اهلــدى ،وانــا ابــاغ آيــات اهلــدى اليهــم ،حتــى يتبــن هلــم
احلــق ))

()12

ِ
الكْمـ ِـة وا َْلو ِع َظـ ِـة َْ ِ
يل ربـ َ ِ
ـم بِا َّلتِــي
ـك بِ ْ َ َ ْ
ويف قولــه تعــاىل ا ْد ُع إِ َل َسـبِ ِ َ ِّ
ال َسـنَة َو َجاد ُْلـ ْ
ِ
ِِ
ِ
()13
ـن إِ َّن َر َّبـ َ
ـن
ـم بِا ُْل ْهتَديـ َ
ـن َضـ َّـل َعـ ْ
ـم بِ َمـ ْ
ـي َأ ْح َسـ ُ
ـن َسـبِيله َو ُهـ َـو َأ ْع َلـ ُ
ـك ُهـ َـو َأ ْع َلـ ُ
هـ َ
ِ ِ
وال ت َْسـت َِوي َْ
ـن َفـإِ َذا ا َّلـ ِـذي َب ْينَـ َ
ـك َو َب ْينَـ ُه
ـي َأ ْح َسـ ُ
َ
السـ ِّي َئ ُة ا ْد َفـ ْـع بِا َّلتــي هـ َ
ال َسـنَ ُة َوال َّ
ِ
()14
ـم
َعــدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ـ ُه َو ِ ٌّل َحيـ ٌ
وغريهــا الكثــر توضــح مــدى التعايــش الســلمي واملــدين الــذي يدعــو اليه االســام

بــكل حيثيــات املوضــوع مــن اختالفــات وفروق.

أمــا مــا علــق يف االذهــان أو مــا قيــل غــر ذلــك يف مدونــات ومؤلفــات املفكريــن

املســلمني فأهنــا ملتبســة مــع (( طبيعــة الظــروف واالحــوال والظواهــر السياســية،

واالقتصاديــة ،والثقافيــة ،واالجتامعيــة ،فــوالدة وطغيــان واســتبداد اخللفــاء والســاطني

مــن العــر االمــوي اىل آخــر ســلطان عثــاين ،رســخ صــورة لإللــه طمســت رمحتــه

ورأفتــه وعفــوه ومجالــه وجاللــه ،الــذي يتجــى مرشقــا يف النــص القــرآين ،وجــرى
هتميــش واقصــاء آلثــار العلــاء الذيــن ال يتطابــق موقفهــم مــع هــذه الرؤيــة ،ألهنــا

كانــت تفصــح عــن اجتهــادات تســعى ملقاربــة تلــك املوضوعــات مــن منظــور خمتلــف،
وتفــي اىل اكتشــاف االبعــاد االنســانية يف الديــن واالعــان عــن احتقــار االخــر أو عــدم
احرتامــه ،ال صلــة لــه بالديــن .ألن الديــن هــو احلــب ،واحلــب هــو الديــن))(.)15
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فــا كان مطبقــا عــى مــرح احليــاة يف تاريــخ املســلمني عــى حقبــه املتعــددة ال يمثــل

النظريــة االســامية لــكل مناحــي احليــاة ،وقــد اعتــره البعــض مســرة تطبيقية لإلســام.

ويف احلقيقــة فاإلســام يشء ومــا جــرى يشء ال ينتمــي اليــه.

ومــن هنــا جــاء البحــث يف مســرة عــي (عليــه الســام) .فقــد أشــار الرســول( صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم )يف مواقــف متعــددة اىل مكانــة االمــام عــي ( عليــه الســام )يف
االســام ودوره يف مســرته .فقــد شــهدت آيــات القــرآن الكريــم بــدور االمــام عــي (
عليــه الســام )مــن االســام وعقيدتــه .16وأشــار الرســول الكريــم( صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم )يف مواقــف متعــددة بســرته وحديثــه اىل ذلــك الــدور ومكانتــه مــن االســام()17

 0وحفلــت أقوالــه وخطبــه يف ذلــك الــدور وتلــك املكانــة فمــن قولــه (( :وقــد علمتــم
مــن موضعــي مــن رســول اهلل ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )بالقرابــة القريبــة واملنزلــة
اخلصيصــة .وصنعنــي يف هجــره وانــا ولــد يضمنــي اىل صــدره ويكنفنــي يف فراشــة،

ويمســني جســده ،ويشــمني عرفــه .،وكان يمضــغ الــيء ثمــر يلقمنيــه ومــا وجــد يل

كذبــة يف قــول وال خطلــة يف فعــل ،ولقــد قــرن اهلل بــه (صــى اهلل عليــه والــه) مــن لــدن أن

كان فطيـ ًا أعظــم ملــك مــن مالئكتــه يســلك بــه طريــق املــكارم وحماســن أخــاق العــامل
ليلــه وهنــاره ،ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه يرفــع يل يف كل يــوم مــن أخالقــه
علـ ًا ويأمــرين باالقتــداء بــه ولقــد كان جيــاور يف كل ســنة ســجراء فــأراه وال يــراه غــري
ومل جيمــع بيــت واحــد يومئــذ يف االســام غــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله)وخدجيــة

وأنــا ثالثهــا أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة))

(.)18

ويف اخــرى يبــن فيهــا فضلــه عــى الصحابــة يف االســام(( :ولقد علم املســتحفظون

مــن أصحــاب حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)اين مل أرد عــى اهلل وال عــى رســوله ســاعة

قــط ،ولقــد واســيته بنفــي يف املوطــن التــي ينكــص فيهــا األبطــال ،وتتأخــر االقــدام
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بنجــدة أكرمنــي اهلل هبــا.
ولقــد قبــض رســول اهلل ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )وان رأســه لعــى صــدري،

ولقــد ســالت نفســه يف كفــي ،فأمررهتــا عــى وجهــي .ولقــد وليــت غســله ( صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم ) واملالئكــة أعــواين ،فضجــت الــدار واألفنيــة ،مــأ هيبــط ،ومــأ

يعــرج ،ومــا فارقــت ســمعي هيمنــة منهــم ،يصلــون عليــه حتــى وارينــاه رضحيــه .فمــن
ذا أحــق بــه منــي حيــ ًا أو ميتــ ًا ،فأنفــذوا عــى بصائركــم ،ولتصــدق نياتكــم يف جهــاد

عدوكــم ،فــو الــذي ال الــه اال هــو اين لعــى جــادة احلــق ،وأهنــم لعــى مذلــة الباطــل.
اقــول مــا تســمعون ،واســتغفر اهلل يل ولكــم))

(.)19

ونكتفــي هباتــن اخلطبتــن مــن خطبــه الكثــرة باإلشــارة والتلميــح لنهجــه الــذي

يســلكه ومســرته يف احليــاة التــي متثــل األنمــوذج األمثــل وامليــزان احلــق للفصــل بــن
األصيــل واللصيــق ،وبــن احلــق والباطــل ،وبــن االســامي والدخيــل عليــه ،ورصح
بصــدق نيتــه ،وســامة قصــده ،وخوفــه مــن اهلل وبيانــه للــراط املســتقيم ،نظريــة

االســام ومبادئــه يف التعامــل مــع العــدو واخلصــم .ويف فــرات النــزاع واحلــرب ،ومــا

عــرف عنــه حتــى عنــد ألــد اعدائــه أنــه كنــز مــن األمــوال يشء يف كل مراحــل حياتــه.
وقــد رصح بذلــك بقولــه (( :فــو اهلل مــا كنــزت مــن دنياكــم بــر ًا ،وال أدخــرت

غنائمهــا وقــرا))(.)20

فقــال(( :واهلل مــا معاويــة بأدهــى منــي ،ولكنــه يغــدر ويفجــر ،ولــو ال كراهيــة الغــدر

لكنــت مــن أدهــى النــاس ،ولكــن كل غــدرة فجــرة ،وكل فجــرة كفــرة ،ولــكل غــادر

لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة او اهلل مــا اســتغفل باملكيــدة ،وال اســتغمز بالشــديدة))(.)21
وانطالقـ ًا مــن توضيــح طريــق اهلدايــة واتبــاع ســبل الســام عندمــا حتتــدم االفــكار

وتتحــور احلقائــق ،وتتنــاوش االهــواء واآلراء البــدع والضــاالت فتختلــط مــع الســنني
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واهلــدي .وتزيــد عتمــة االبصــار البصائــر زيفــ ًا فقــد أشــار اىل ميــزان احلــق وفيصــل
اهلــدى متمث ـ ً
ا يف اتبــاع ال حممــد( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )فوصفهــم بقولــه:

((هــم عيــش العلــم ومــوت اجلهــل ،خيربكــم حلمهــم مــن علمهــم ،وظاهرهــم

مــن باطنهــم ،وصمتهــم مــن حكــم منطقهــم ،ال خيالفــون احلــق وال خيتلفــون فيــه ،هــم
دعائــم االســام ،ووالئــج االعتصــام ،هبــم عــاد احلــق يف نصابــه ،وانــزاح احلــق عــن
مقامــه ،وانقطــع لســانه عــن منبتــه ،عقلــوا الديــن عقــل وعايــة ورعايــة ،ال عقــل ســاع
وروايــة فــإن رواة العلــم كثــر ،ورعاتــه قليــل))( .)22ومل يكــن بعيــد ًا عــن املبــدأ القــرآين

الــذي اوضــح الرشــد مــن الغــي .ونكتفــي هبــذا القــدر مــن االشــارات بوضــوح النهــج
االســامي االصيــل يف مســرة االمــام عــي( عليــه الســام )العامــة يف احليــاة .ويف النظــم
ويف الترشيعــات واالحــكام .ليكــون لنــا دلي ـ ً
ا عــى لغــة احلــوار احلضــاري االســامي

مــن اصفــى منابعــه ،وادق تطبيقاتــه مــن خــال التطبيــق الــذي انتهجــه االمــام عــي (
عليــه الســام )واقوالــه التــي ذكــرت لنــا.

نهج االمام علي (عليه السالم) يف احلوار احلضاري:
إن مــن أبــرز املواقــف تتوضــح يف احــرج الظــروف ،وخاصــة عندمــا تتفــق تلــك

املواقــف مــع االهــواء واالطــاع واملصالــح اخلاصــة .فاالنخــراط يف مغبتهــا يكــون
أقــرب للنفــس االنســانية االمــارة بالســوء .لكننــا نــراه يطــوي عــن االطــاع كشــح ًا،
وعــن االهــواء ردعـ ًا ،ال جتذبــه الدعــوات ،وال تقــوده النــوازع .ففــي أمــر اخلالفــة بعــد

رســول اهلل ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )وهــو املؤهــل األول بــدون منــازع .ولكــن
الكثــرة التــي ارشنــا اليهــا غلبــت احلــق واهلــه .فانــزوى وحتــاور مــع الطامعــن بالتــي

هــي احســن ،فســدل عنهــا ثوبـ ًا وصــر عــى طحيــة عميــاء .ورأى ان الصــر عــى ذلــك

أحجــى .وقــد اشــار موقفــه ذلــك قــوالً وفع ـ ً
ا(.)23
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فلــم يكــن األمــر وليــد عــر االمــام عــي (عليــه الســام) وال قريــب عهــد مــن

ذلــك ،فالنتائــج التــي اولدهــا (صلــح احلديبيــة) و(فتــح مكــة) ودخــول النــاس لإلســام
افواجــا( .)24اعطــت للكثــرة كفــة راحجــة عــى النــوع.

اب َآم َّنــا ُقـ ْـل َل ْ ت ُْؤ ِم ُنــوا
وقــد خاطبهــم القــرآن الكريــم بقولــه تعــاىل َ قا َلـ ْ
ـت األَ ْعـ َـر ُ
ِ
ِ
ِ
ـن ُقو ُلــوا َأ ْسـ َل ْمنَا َو ََّلــا َيدْ ُخـ ْـل ا ِ
ـم
َو َلكـ ْ
ـم َوإِ ْن تُطي ُعــوا اللََّ َو َر ُســو َل ُه ال َيل ْت ُكـ ْ
إليـ َـا ُن ِف ُق ُلوبِ ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
()25
ـم
مـ ْ
ـور َرحيـ ٌ
ـم َشـ ْيئ ًا إِ َّن اللََّ َغ ُفـ ٌ
ـن َأ ْع َمل ُكـ ْ

فظهــرت حركــة النفــاق واســعة النطــاق داخــل املجتمــع االســامي واســترشى
ُــون لِ ْلم ْ ِ ِ
أمرهــا .وقــد وصفتهــا ســورة التوبــة وصفــ ًا دقيقــ ًا رائعــ ًا َ ك ْي َ
ــن
شك َ
ــف َيك ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ـم ِعنْــدَ ا َْل ْسـ ِ
ـج ِد َْ
ـم
ـن َع َ
َع ْهــدٌ عنْــدَ اللَِّ َوعنْــدَ َر ُســوله إِالَّ ا َّلذيـ َ
الـ َـرا ِم َفـ َـا ْاسـ َت َق ُاموا َل ُكـ ْ
اهدْ ُتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم إِالًّ
ـن * َك ْيـ َ
ـب ا ُْلتَّقـ َ
ـم إِ َّن اللََّ ُيـ ُّ
ـم ال َي ْر ُق ُبــوا في ُكـ ْ
ـف َوإِ ْن َي ْظ َهـ ُـروا َع َل ْي ُكـ ْ
يموا َُلـ ْ
اس ـتَق ُ
َف ْ
اه ِهــم وت َْأبــى ُق ُلوبــم و َأ ْك َثرهــم َف ِ
وال ِذم ـ ًة ير ُضو َن ُكــم بِ َأ ْفو ِ
ون * ْاشـ َـروا بِآيـ ِ
ـات اللَِّ
اس ـ ُق َ
ْ َ َ
ْ َ
ُُ ْ َ ُ ُ ْ
َ َّ ُ ْ
َْ َ
ِِ
ـون ِف ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن إِالًّ
َث َمنـ ًا َقلِيـ ً
ـون * ال َي ْر ُق ُبـ َ
ـاء َمــا كَا ُنــوا َي ْع َم ُلـ َ
ا َف َصــدُّ وا َعـ ْ
ـن َسـبِيله إِ َّنُـ ْ
ـم َسـ َ
()26
َوال ِذ َّم ـ ًة َو ُأ ْو َلئِـ َ
ون
ـم ا ُْل ْع َتــدُ َ
ـك ُهـ ْ
بــل حــذر املؤمنــن الذيــن هاجــروا وتركــوا االهــل واالحبــة واالمــوال ودافعــوا عن

االســام وعقائــده .حذرهــم ان يتأثــروا يف مســرة ايامهنــم مــن هــذه احلركــة .حتــى وان

كان بعضهــم مــن ابائهــم او اخواهنــم او عشــرهتم.

َّخـ ُـذوا آباء ُكــم وإِ ْخوا َن ُكـ ِ
قــال تعــاىل :يــا َأيــا ا َّل ِذين آمنُــوا ال َتت ِ
اء إِ ْن ْاسـت ََح ُّبوا
َ َ ْ َ َ
ْ
َ َ
ـم َأ ْول َي َ
َ ُّ َ
إليــا ِن ومــن يتَو َُّلـ ِ
ـم ال َّظ ُ
ـم َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـم
ـون * ُقـ ْـل إِ ْن ك َ
ال ِـ َ
ـك ُهـ ْ
ـم منْ ُكـ ْ
ا ْل ُك ْفـ َـر َعـ َـى ا ِ َ َ َ ْ َ َ ْ
َان آ َباؤُ ُكـ ْ
ِ
ِ
ــو َن
ــر ُتك ُْم َو َأ ْم َ
ُــم َو َأز َْو ُ
ــار ٌة َ ْت َش ْ
ت ْفت ُُم َ
اجك ْ
ُــم َوإِ ْخ َوا ُنك ْ
َو َأ ْب َناؤُ ك ْ
وهــا َو َت َ
ُــم َو َعش َ
ــو ٌال ا ْق َ َ
ِ ِِ
كَســادها ومســاكِن تَر َضونــا َأحــب إِ َلي ُكـ ِ
ِِ ِ ٍِ
ت َّب ُصــوا
ـم مـ ْ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ
ـن اللَِّ َو َر ُســوله َوج َهــاد ف َسـبيله َف َ َ
اسـ ِـقني * َل َقــدْ نَص ُكــم اللَُّ ِف مواطِـ ِ
ح َّتــى يـ ْـأ ِت اللَُّ بِ َأمـ ِـر ِه واللَُّ ال يـ ِـدي ا ْل َقــوم ا ْل َف ِ
ـر ٍة
َ
ََ َ
ْ َ
َ َ ْ
َْ
ـن كَثـ َ
َْ
َ َ َ
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َو َيـ ْـو َم ُحنَـ ْ ٍ
ـم ُت ْغـ ِ
ـم األَ ْر ُض بِـ َـا
ـم َشـ ْيئ ًا َو َضا َقـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـن َعنْ ُكـ ْ
ـم َف َلـ ْ
ـم َك ْث َر ُت ُكـ ْ
ـن إِ ْذ َأ ْع َج َب ْت ُكـ ْ
()27
ـن
َر ُح َبـ ْ
ـم ُمدْ بِ ِريـ َ
ـم َو َّل ْي ُتـ ْ
ـت ُثـ َّ
وهلــذا فــأن احــداث الســقيفة التــي خلفــت الرســول االعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه)

وعصفــت باالمــة مل تكــن وليــدة عرصهــا ،ومل تكــن بعيــدة عــن التخطيــط املســبق هلــا ،ومل

تكــن بعيــدة عــن ايــدي اولئــك املؤلفــة قلوهبــم او مــا يدعوهنــم بمســلمة الفتــح ،بعــد ان
اصبحــو مــن الطبقــة املتدينــة يف ذلــك املجتمــع اجلديــد الــذي اعتــر االيــان والســبق لــه

طريقـ ًا للمفاضلــة.

فتأثــر االوائــل هبــا واهوهتــم اراء القادمــن اجلــدد .اضــف اىل ذلــك العصبيــة القبليــة

واضغــاث اجلاهليــة واحقادهــم وثــارات قتالهم(.)28

كل هــذه ابعــدت االمــام عــي (عليــه الســام) عــن تــويل قيــادة األمــة وقتــذاك.

واضافــت اىل املســرة املطامــع واالهــواء واملصالــح اخلاصــة والفئويــة واضافــت اىل

املســرة املطامــع واالهــواء واملصالــح اخلاصــة والفئويــة التــي ال يســتطيع االنســان ان
يتخلــص منهــا اال مــن رمحــه اهلل فــإذا اردنــا ان نخفــف لغــة اخلطــاب يف بحثنــا هــذا ،وال

نطلــق عــى هــؤالء مــن اعاهنــم لفظــة (االعــداء) .فعــى االقــل هــم خمالفــون ومناوئــون،
ومــع كل هــذا فقــد كان لإلمــام عــي (عليــه الســام) معهــم لغــة حــوار حضــاري بالوعي

واالرشــاد والنصــح والتوجيــه بعيــد ًا عــن التشــنج والتمــرد واالعتــداء(.)29

عيل خاص ًة))
((واهلل ألسلمن ما سلمت امور املسلمني ومل يكن فيها جور اال َّ

وقــد تطابقــت اقوالــه مــع افعالــه فــكان لــه اعظــم االدوار ألنــه ((يعتــر نفســه امــر

املؤمنــن خــارج اخلالفــة ،كــا أنــه امــر املؤمنــن داخــل اخلالفــة ،وانــه مســؤول عــن
االســام كلــه ســواء كان عــى راس املســؤولية او مل يكــن))(.)30
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فــاذا مــا تعدينــا تلــك احلقبــة التارخييــة بعجالــة تتطلبهــا طبيعــة بحثنــا هــذا ،ولربــع

قــرن مــن الزمــن بــا حتملــه مــن مفارقــات وأحــداث وحمــن عصفــت باألمــة ،وخلفــت
إنحرافــات تلــو اإلنحرافــات يف نظمهــا السياســية واإلقتصاديــة واإلداريــة واإلجتامعيــة،

وحتــى العباديــة منهــا يف بعــض األحايــن.

وهلــذا فقــد ورث اإلمــام عــي ( عليــه الســام ) تبعــة كبــرة مــن حصيلــة تلــك

األعــوام ،وإنطالقــا ممــا حيملــه مــن علــم ودرايــة ووعــي وحــرص عــى النظريــة
اإلســامية .كان البــد لــه مــن حركــة تصحيحيــة يف مســار األمــة بــكل حيثيــات نظمهــا
الســائدة آنــذاك .وإعــادة الواقــع املعــاش اىل التطبيــق األمثل للنظريــة اإلســامية باعتباره

اإلنمــوذج األمثــل هلــا.

وكان يعــي مــا ســيحدث لــه لذلــك رفــض قبــول بيعتهــم يف أول األمــر وخاطبهــم

(( أنــا لكــم وزيــر خــر مــن اكــون امــر )) وقــال (عليــه الســام ) (( :أمــا والــذي فلــق
احلبــة ،وبــرأ النســمة ،لــوال حضــور احلــارض ،وقيــام احلجــة بوجــود النــارص ،ومــا

أخــذ عــى العلــاء ان اليقــاروا عــى كظــة ظــامل ،وال ســغب مظلــوم ،أللقيــت حبلهــا

عــى غارهبــا ،ولســقيت آخرهــا بــكأس أوهلــا ،وأللفيتــم دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن
عفطــة عنــز ))

()31

وأوضــح هنجــه هلــم بعــد تســنمه دفــة احلكــم يف النظــام اإلداري والقيــادي.

()32

وبالنظــام اإلقتصــادي وتوزيــع الثــروات وحماســبة املفســدين واملثريــن عــى حســاب
الطبقــات الفقــرة.

()33

وفعال بدأ بحركة اإلصالح والتغيري بكل مفاصل الدولة واملجتمع.

()34

ومــن البدهيــي ان تضيــف لــه هــذه اإلصالحــات أعــداءا اىل أعدائــه ،وتزيــد ألعدائه

التقليديــن أنصــارا اىل انصارهم.
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فكيــف خاطبهــم اإلمــام عــي ( عليــه الســام ) ومــا احلــوار الــذي واجههــم بــه

وتعامــل بــه معهــم.

فالناكثون ( اصحاب اجلمل )
كانــت ثــورة القائمــن هبــا واملشــركني معهــم إعتــداءا عــى الســلطة الرشعيــة،

وإمتناعهــم عــن حركــة التصحيــح التــي هنــض هبــا ودعــا اليهــا ،والحيتاجأعتدائهــم اىل

دليــل أو برهــان يدلــل عــى اهنــم هــم املعتــدون ،فمــرح املعركــة بــن البــرة والكوفــة
وبعيــدا عــن مواطنهــم يف مكــة واملدينــة ،وقــد جنــدوا هلــا اجلنــد وأعــدوا العــدة للقتــال،
واصطحبــوا زوجــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) معهــم وقطعــوا الطريــق مــن مكــة
واملدينــة اىل البــرة فالكوفــة ،مــن اجــل اســقاط داعــي احلــق والعــودة باإلســام اىل

اجلاهليــة األوىل مــع علمهــم بمكانــة عــي مــن اإلســام ورســوله.

ومل تكــن احلــرب بينهــم عــى اختــاف يف الــرأي أو عــى نكثهــم لبيعتــه بعــد ان

بايعــوه.

فلــم يبدأهــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) بالقتــال ،وهــذا منهجــه ومنهــج اإلســام

يف لغــة فــض النزاعــات وإختــاف الــرؤى ( ،)35ولكــن حربــه هلــم ألهنــم أشــاعوا الفســاد
يف األرض وإعتــدوا عــى الشــعب .فقــد إعتــدوا عــى ( ابــن حنيــف ) عامــل اإلمــام عــي

عــى البــرة بعــد الــرب املــرح والعقوبــة الشــديدة مــن دون ذنــب .وقتلــوا الســيابجة
وقتلــوا (حكيــم بــن جبلــة العبــدي) وقتلــوا رجــاال صاحلــن ثــم تتبعــوا كل مــن نجــا

منهــم وأخذوهــم يف كل حائــط وحتــت كل رابيــة ثــم يرضبــون رقاهبــم )36(.فعاثــوا يف
األرض فســادا ،وحاربــوا اهلل ورســوله عمــدا ،فــا كان للغــة احلــوار معهــم غــر الوقــوف

امــام حركــة اإلفســاد وتأمــن حيــاة النــاس .ومــع كل هــذا فقــد تــرك هلــم فرصــة العــودة

فجادهلــم بالتــي هــي احســن ووعظهــم وحاججهــم قبــل ان يقــع الســيف بينهــم ،فأبــوا
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اإل العنــاد واحلــرب.
وقــد أوضــح اإلمــام عــي ( عليــه الســام ) املوقــف باختصــار ومــا دار بينــه وبــن

قــادة التمــرد ( الزبــر وطلحــة ) وكيــف بايعــاه ونقضــا العهــد والبيعــة ،ووصــف
خروجهــا بالغــدرة .ومــن نــص قولــه (عليــه الســام ) هلــم (( :وبايعنــي يف أولكــم

طلحــة والزبــر طائعــن غــر مكرهــن ثــم مل يلبثــا ان اســتأذناين يف العمــرة ،واهلل يعلــم

أهنــا يريــدان الغــدرة ،فجــددت عليهــا العهــد يف الطاعــة وأن اليبغيــا لألمــة الغوائــل،
فعاهــداين ثــم مل يفيــا يل ونكثــا بيعتــي ونقضــا عهــدي .فعجبــا هلــا مــن إنقيادمهــا أليب

بكــر وعمــر وخالفهــا يل ،ولســت دون أحــد الرجلــن ! ولــو شــئت ان اقــول لقلــت
اللهــم احكــم عليهــا بــا صنعــا يف حقــي وصغــرا يف امــري وظفــرين هبــا))

()37

اما القاسطــون ( أهل صفني )
فقــد كان معاويــة قــد أعلــن احلــرب مســتعدا للقتــال بعــد امتناعــه اإلنصيــاع اىل

ارادة الدولــة وارادة األمــة وتنحيتــه مــن مناصبــه التــي كلفــوه هبــا الذيــن ســبقوا اإلمــام

عــي ( عليــه الســام )( .) 38ولربــا تتطلــب مســالك السياســة يف امــر معاويــة هــذا  -عنــد
البعــض  -انــه كان باإلمــكان اإلبقــاء عليــه يف واليتــه عــى الشــام لفــرة مــن الزمــن ومــن
ثــم تنحيتــه عــن منصبــه بعــد ذلــك ،وذلــك لتجــذر معاويــة عــى واليــة الشــام منــذ
فتحــت عــام 18هـــ ومل تــرى الشــام واليــا منــذ مرصوهــا غــر معاويــة ،اي مــا يقــارب
عقديــن مــن الزمــن يف وقتــذاك.

مل يغــب هــذا عــن االمــام عــي ( عليــه الســام ) ولكنــه يدخــل يف بــاب املكــر

واخلديعــة التــي تتصــف هبــا السياســة الســلطوية الدنيويــة ،وهــذا ليــس مــن مبــاديء

االســام التــي جاهــد اإلمــام عــي ( عليــه الســام) مــن اجــل تطبيقهــا بــكل حيثياهتــا.

هــذا اوال.
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واألمــر الثــاين مل يكــن خافيــا عــى معاويــة ومــن احــاط بــه هــذا األمــر حتــى يقبــل

بــه .فسياســة اإلمــام عــي (عليــه الســام) اإلداريــة يف توليــة الــوالة واعرتاضاتــه عــى
الكثــر منهــم منــذ توليهــم أول مــرة مــن قبــل اخللفــاء الذيــن ســبقوه وعــى مــر الزمــن
واضحــا لــكل النــاس.

وكان حــوار اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــع هــؤالء حــوارا حضاريــا ســلميا يف

بــاديء األمــر برســائل متبادلــة ورســل وقــد اســتفرغ وســعه معهــم حتــى آخــر حلظــات
احلــرب ووقــوع الســيف بينهــم .وجاهــد عــى ان التقــع احلــرب أو يصــل األمــر اليــه،

ولكنهــم ابــوا إال احلــرب ولغــة الســيف ،عندهــا البــد لــه مــن الدفــاع عــن احلــق ومســرة
اإلصــاح التــي يبناهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)(.)39

اما املارقون (اخلوارج)
فلــم يقاتلهــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى اختالفهــم بالــرأي معــه ،والعــى

عدائهــم إيــاه ،أو ألهنــم كفــروه ،والعــى معتقداهتــم التــي حوروهــا .بــل ألهنــم أشــاعوا

الفــوىض والرعــب واإلرهــاب عــى النــاس وقطعــوا الطريــق عــى مــن خيالفهــم الــرأي،
وال يعتقــد بــا يعتقــدون .ويف قتلهــم للصحــايب اجلليــل (عبــد اهلل بــن اخلبــاب) وإمراتــه

وهــي حامــل والتمثيــل هبــم ،يف حــن انكــروا عــى رجــل منهــم قتــل خنزيــرا ،فاعــدوا

ذلــك مــن الســعي يف األرض فســادا(.)40

ومــع كل هــذا مل يــرك اإلمــام عــي (عليــه الســام) احلــوار احلضــاري معهــم ومل يأل

جهــدا يف ردعهــم عــن مغبــة افعاهلــم بنصحهــم ومنعهــم مــن التعــدي عــى النــاس ،فلــم
ينصاعــوا ومل يرتدعــوا .فارســل اليهــم (احلــارث بــن مــرة العبــدي) ليفاوضهــم يف الكف

عــن األذى واحلــرب ،فقتلــوه عنــوة ،وارســل اليهــم ابــن عمــه (عبــد اهلل بــن العبــاس)،
فخاصمهــم باحلجــة ،ودحضهــم بالدليــل ،وكشــف هلــم جهــل مــا يفعلــون .فــارصوا
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عــى اجلهالــة والعمــى .عنــد ذلــك كلمهــم اإلمــام عــي بنفســه وذكرهــم بمواقفهــم ملقيــا
احلجــة األخــرة عليهــم ،فعــاد مجاعــة منهــم واســتقبلهم برحابــة صــدر وســاحمهم.

بينــا ارص الباقــون اال لغــة احلــرب والســيف ،ومــا بدأهــم بالقتــال إال مــن بعــد مــا

رمــوه بالســهام إيذانــا منهــم بمنطــق احلــرب والســيف ،عندهــا كان الواجــب حيتــم عــى
اإلمــام عــي ( عليــه الســام) الدفــاع عــن احلــق واملجتمــع(.)41

أمــا حــواره مــع املمتنعــن عــن بيعتــه ومواقفهــم فــكان صــورة رائعــة مــن صــور

احلــوار احلضــاري ،أوضحهــا يف قولــه هلــم يف اروع مــادة دســتورية حيتكــم اليهــا:

((اهيــا النــاس انكــم بايعتمــوين عــى مــا بويــع عليــه مــن كان قبــي وانــا اخليــار اىل

النــاس قبــل ان يبايعــوا ،فــاذا بايعــوا فــا خيــار هلــم ،وان عــى اإلمــام اإلســتقامة وعــى

الرعيــة التســليم ،وهــذه بيعــة عامــة مــن رغــب عنهــا رغــب عــن ديــن اإلســام واتبــع
غــر ســبيل اهلــه ،ومل تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة ،وليــس امــري و امركــم واحــد ،واين
اريدكــم هلل ،وانتــم تريدوننــي ألنفســكم ،وأيــم اهلل ألنصحــن للخصــم وإلنصفــن

للمظلــوم ،وقــد بلغنــي عــن ســعد واســامة وعبــد اهلل وحســان بــن ثابــت امــور كرهتهــا،
واحلــق بينــي وبينهــم))

()42

ومــع كل ذلــك ويف كل األحــداث فنــراه يف رضاوة احلــرب وآالمهــا ،ونشــوة

النــر وخــذالن العــدو 43النــرى الشــاتة يف خطابــه وال القســاوة يف لغتــه معهــم بــل

بــراه يتــأمل للقتــى يف احلــرب ،ويرثيهــم ،ويصــي عليهــم  0ويــويص باجلرحــى ،ويتعامــل
مــع األرسى املعاملــة اإلنســانية ،وحيــرص عــى إطعامهــم ،ويســامح املنهزمــن منهــم
ويعفــو عنهــم ويســاحمهم ويوصــل عطائهــم 0)44(0

وطاملا قدم الصلح واملفاوضة عىل احلرب مع األعداء انطالقا من قوله تعاىل
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وقولــه تعــاىل  :يــا َأيــا ا َّل ِذيــن آمنُــوا اد ُخ ُلــوا ِف السـ ْل ِم كَا َّفـ ًة وال َت َّتبِعــوا ُخ ُطــو ِ
ات
َ
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َ
ْ
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َ ُّ َ
()46
الشـ ْي َط ِ
َّ
ـن
ـم َعــدُ ٌّو ُمبِـ ٌ
ان إِ َّنـ ُه َل ُكـ ْ
امــا لغتــه يف احلــوار احلضــاري يف منهجــه يف القضــاء فقــد اعلــن مبــدأ علنيــة

املحاكمــة وعــى رؤوس األشــهاد ،واملســاواة بــن اخلصــوم املتنازعــة دون تفريــق بــن

املكانــات اإلجتامعيــة مهــا كانــت وال حصانــة دبلوماســية ألحــد يف حكومتــه 0

ف47ملــا قــام (رشيــح القــايض ) إجــاال وإكبــارا لــه بصفتــه خليفــة املســلمني فيــا

روي مــن قضيــة بينــه وبــن ذمــي كان خصــم لــه يف درع ،بــادره اإلمــام عــي ( عليــه
الســام) بقولــه (( :يارشيــح هــذا اول جــورك ))(.)48

ويف عهــده (ملالــك األشــر النخعــي ) أروع مــا ســطره املــوروث البــري مــن

إنســانية ،وأبــدع مــا احتــواه العهــد مــن دســتور ،ومــا تضمنــه مــن مــواد قانونيــة  0آثرنــا

عــدم اخلــوض فيــه خــوف اإلطالــة ،إذ مــن املؤكــد ان تكــون لــه منزلــة مــن بحــوث
هــذا املؤمتــر .فمــن مــواده ((النــاس صنفــان :أمــا أخ لــك يف الديــن أو شــبيه لــك يف
اإلنســانية)) ومــن مــواده ((اهلل اهلل يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم مــن

املســاكني واملحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــى .فــان يف هــذه الطبقــة قانعــا ومعــر )

()49

ويف هنايــة املطــاف ،وهنايــة رحلــة العمــر املضنيــة بــن شــظف العيــش ومقارعــة

اخلطــوب ،وبــن هتكــم األعــداء ،وكثــرة النوائــب ،فقــد دنــت منيتــه يف الســيف يف
حمــراب صالتــه وهــو بــن يــدي اهلل وأقــرب حالــة يكــون هبــا القــرب اىل اهلل ،بعــد ان

بــدأت حياتــه ووالدتــه يف اقــدس حمــراب .ويف خضــم االالم ونــزاع الــروح يــويص

بقاتلــه ان يطعمــوه ويســقوه واليمثلــوا بــه لــو ارادوا قتلــه.
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وكانت آخر كلامته لولديه ( احلسن واحلسني )(:)50
((اوصيكم بتقوى اهلل والتبغيا الدنيا وان بغتكام))
و ((قوال باحلق)) و ((إعمال لألجر)) و(( كونا للظامل خصام وللمظلوم عونا))
ومن وصاياه (( خالطوا الناس خمالطة ان متم معها بكوا عليكم ))
فمــى إىل ربــه راضيــا مرضيــا حمتســبا وتــرك تراثــا ملــن اراد ان يعــرف حقيقــة ديــن

حممــد بــن عبــد اهلل خاتــم النبــن ( صــى اهلل عليــه وآلــه).

واحلمــد هلل اوال وآخــر ونســتغفره عــن اخلطــا والنســيان ومــا شــذ مــن شــطحات

الفكــر وزالت القلــم.
هوامش البحث

( ) 1ســـــــورة املؤمنون71 ،70 :
( ) 2ســـــورة األعـــــراف186 :
( ) 3ســـــورة األعـــــراف17 :

( ) 4ســـورة االنعـــــــام116 :

( ) 5فضل اهلل (السيد حممد حسني) :عيل ميزان احلق،35 :

اعداد وتنسيق :صادق اليعقويب ،ط ،1النارش :دار املالك ،بريوت2003 ،م 1423 -ه.

(  )6الشــيخ املفيد(حممــد بــن عبــد النعــان بــن املعلــم ابــو عبــد اهلل العكــري البغــدادي ت 413ﻫ) تفضيــل
امــر املؤمنــن،19 :

مطبــوع مــع جمموعــة مصنفــات الشــيخ املفيد(املجلــد الســابع) مــن اصــدارات املؤمتــر العاملــي أللفيــة الشــيخ
املفيد(بــدون تفصيــات طبــع).

( ) 7ليكنها وزن (حممد) :االسالم والتعددية الدينية ،7 :دار الفكر اجلديد /النجف االرشف -العراق.

( ) 8الشــرازي (الشــيخ نــارص مــكارم) :االمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل ،567/15:ط ،1مؤسســة
األعلمــي للمطبوعــات :بــروت -لبنــان 1428 ،ﻫ2007 ،م.

( ) 9ينظــر /الفخــر الــرازي :التفســر الكبــر :حــج  330/11ومــا بعدهــا ج،32ط :1:دار احيــاء الــراث
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العــريب االســامي :بــروت -لبنــان.

( )10ينظــر /الطبطبائــي (الســيد حممــد حســن) :امليــزان يف تفســر القــرآن 433/20:ومــا بعدهــا ،ط:1
منشــورات مؤسســة دار املجتبــى للمطبوعــات -قم-ايــران  1430ﻫ2009-م.

( )11سـورة البقرة.256 :

( ) 12املدريس(الســيد حممــد تقــي) :مــن هــدى القرىــن ،340/1:ط ،2:دار القــارئ :بــروت 1429
ﻫ2008-م.

( ) 13سورة النحــــل125 :
( ) 14ســــورة فصلت34 :

( )15الرفاعي(عبــد اجلبــار) :حتريــر الديــن مــن الكراهيــة 5 :بحــث ملجموعــة مفكريــن يف جمــال فلســفة الديــن

والــكالم اجلديــد منشــور يف كتــاب (التســامح ليــس منــة أو هبــه) ط ،1:دار اهلــادي :بــروت1427 ،
ﻫ2006-م.

( )16للتوســعة يف ذلــك ينظــر /الشريازي(الســيد صــادق احلســيني) :عــي يف القــرآن ،فقــد فصــل القــول فيــا
انــزل يف االمــام عــي (عليــه الســام) مــن القــرآن الكريــم ،ط ،7:مطبعــة كوثــر :قــم ايــران 1423 :ﻫ.

( )17للتوسعة يف ذلك ينظر /االميني (الشيخ عبد احلسني) :الغدير يف الكتاب والسنة.

( )18هنج البالغة :النارش :العتبة العلوية املقدسة /يف النجف االرشف  1431ﻫ2010-م.
( ) 19هنج البالغة :اخلطبة رقم (.340 ،339/ )197
( ) 20هنج البالغة :اخلطبة رقم.45/

( ) 21هنج البالغة :اخلطبة رقم .346/200

( ) 22هنج البالغة :اخلطبة رقم .385-384/237

( ) 23ينظر /هنج البالغة :اخلطبة رقم ( )3املعروفة بالشقشقية/ص ،50وكذلك اخلطبة رقم (.58/)5
( ) 24وقد اشارت سورة النرص اىل ذلك رصاحة.
( ) 25ســـورة احلجــرات14 :

( ) 26ســـورة التوبــة  :من  7اىل 10

( ) 29ســـورة التــــوبة25 ،24 ،23 :

( ) 28ينظر /الطربي :التاريخ.252/2 :

( )29ينظــر يف التوســعة مــن مواقفــه مــع اخللفــاء :الشــيخ املفيــد /االرشــاد /مــع ايب بكــر  101ومــا بعدهــا،
ومــع عمــر بــن اخلطــاب  103ومــا بعدهــا ،املجلــد ( )11مــن مصنفــات الشــيخ املفيــد.
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( )30فضل اهلل(حممد حسني) :عيل ميزان احلق.121 :
( ) 31هنج البالغة :اخلطبة (91 :)33

وانظــر كذلك :ابن ايب احلديد :رشح هنج البالغة135 / 1 :

( ) 32ينظــر :هنج البالغـــة :اخلطبة (66 :)16

( ) 33يبظر :هنج البالغة :اخلطبة رقم ( 65 :) 15

( ) 34يف تفصيــات ذلــك ينظــــر :اخلفاجــي (د .حممــود شــاكر عبــود ) :اإلمــام عــي حياكــم التاريــخ :الكتــاب
الثــاين  58 /ومــا بعدهــا

مــن كتــاب ( بحــوث ودراســات يف الفكــر اإلســامي املعــارص ) ،ط :1 :دار ابــن الســكيت :ديوانيــة -
العــراق2015 ،م

( ) 35ينظــر يف تفصيــات مفاوضاتــه معهــم ورســله اليهــم واحتجاجــه يف حقــه :ابــن ايب احلديــد :رشح هنــج
البالغــة 160 / 1 :ومابعدهــا

وكذلك ينظر :مرتىض امليالين :حمارضات يف املعارف االسالمية291 / 1 :
ط ،1 :النارش دار األسوة ،طهران 1424 ،هـ ق

( ) 36ينظـــر :الشيخ املفيــــد :اإلرشــاد128 :
( ) 37الشيخ املفيـــد :اإلرشـــاد124 :

( ) 38راجــع تفصيــات ذلــك :املســعودي ( ابــو احلســن عــي بــن احلســن بــن عــي ت 346هـــ ) :مــروج
الذهــب ومعــادن اجلواهــر

ط ،2 :دار الكتاب العريب :بريوت  -لبنان1428 ،هـ 2007 -م 394 / 2 ،وما بعــــدهـــا

( ) 39ينظر :املصدر نفســـه

( ) 40ينظر :مرتىض امليالين :حمارضات يف املعارف االسالمية 195 / 1 :ومابعدها
( ) 41ينظــر :املصـــدر نفسه 197 / 1 :ومابعـــدها
( )42الشيخ املفيــــــد :اإلرشـــــاد124 :

( )43ينظـــــر امثلــة كثــرة عــى ذلــك يف :املياحــي ( د .شــكري نــارص ) :اإلمــام عــي ( دراســة يف فكــره
العســكري )  80 :ومـــابعدهـــــا

ط ،1 :مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت1434 ،هـ  2013 -م

( )44ســــورة األنفـــال1 :

( )45ســـورة البقـــــرة208 :

اجلزء الثاني :حمور القضايا املعاصرة
( )46ينظــــر :فاضل عباس املـــال :اإلمام عيل ومنهجه يف القضاء 103 :وما بعدهــــا

ط ،1 :النارش :العتبة العلوية املقدسة ،النجف األرشف  -العراق1432 ،هـ 2010 -م

( )47ابن ابـــي احلديـــد :رشح هنج البالغة85 / 17 :
( )48املصــــــدر نفســــــــه245 / 3 :
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القــــــرآن الكريم

املصادر واملراجع

1 .1االميني (الشيخ عبد احلسني) :الغدير يف الكتاب والسنة
 2 .ط ،1 :دار احياء الرتاث العريب ،بريوت 1976م

3 .3اخلفاجي (د .حممود شاكر عبود ) :اإلمام عيل حياكم التاريخ:
4 .4من كتاب ( بحوث ودراسات يف الفكر اإلسالمي املعارص )
5 .5ط :1 :دار ابن السكيت :ديوانية  -العراق2015 ،م
6 .6الرفاعي(عبد اجلبار) :حترير الدين من الكراهية

7 .7بحث ملجموعة مفكرين يف جمال فلسفة الدين والكالم اجلديد
8 .8منشور يف كتاب (التسامح ليس منة أو هبه)

9 .9ط ،1:دار اهلادي :بريوت 1427 ،ﻫ2006-م.

1010الشريازي(الســيد صــادق احلســيني) :عــي يف القــرآن ط ،7:مطبعــة كوثــر :قــم
ايــران 1423 :ﻫ.

1111الشريازي (الشيخ نارص مكارم) :االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل

1212ط ،1مؤسسة األعلمي للمطبوعات :بريوت -لبنان 1428 ،ﻫ2007 ،م.

1313الطباطبائــي (الســيد حممــد حســن) :امليــزان يف تفســر القــرآن ط :1منشــورات
مؤسســة دار املجتبــى ،قم-ايــران  1430ﻫ 2009 -م

1414الطربي :التاريخ دار احياء الرتاث العريب  -بريوت لبنان

1515فاضــل عبــاس املـــــا :اإلمــام عــي ومنهجــه يف القضــاء :ط ،1 :النــارش :العتبــة
العلويــة املقدســة ،النجــف األرشف 1432،هـــ 2010 -م
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1616الفخــر الــرازي :التفســر الكبــر :ط :1:دار احيــاء الــراث العــريب االســامي:
بــروت -لبنــان.

1717فضــل اهلل (الســيد حممــد حســن) :عــي ميــزان احلــق اعــداد وتنســيق :صــادق
اليعقــويب ط ،1النــارش :دار املــاك ،بــروت2003 ،م 1423 -هـــ.

1818ليكنهــا وزن (حممــد) :االســام والتعدديــة الدينيــة دار الفكــر اجلديــد /النجــف
االرشف -العــراق

1919املدريس(الســيد حممــد تقــي) :مــن هــدى القــرآن ط ،2:دار القــارئ :بــروت
 1429ﻫ2008-م.

2020مرتــى امليــاين :حمــارضات يف املعــارف االســامية :ط ،1 :النــارش دار األســوة،
طهــران 1424 ،هـ ق

2121املســعودي ( ابــو احلســن عــي بــن احلســن بــن عــي ت 346هـــ )مــروج الذهــب
ومعــادن اجلواهــر ط ،2 :دار الكتــاب العــريب :بــروت  -لبنــان1428 ،هـــ -
2007م

2222املياحــي (د .شــكري نــارص ) :اإلمــام عــي (دراســة يف فكــره العســكري) ط،1 :
مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت1434 ،هـــ  2013 -م

2323هنــج البالغــة النــارش :العتبــة العلويــة املقدســة /يف النجــف االرشف 1431
ﻫ2010-م.

اخلطاب الديين

ونفور الشباب منه وآليات بناء الثقة
يف ضوء فكر اإلمام علي عليه السالم

الباحث
حممد قاسم عبد احلميد احلبوبي

املقدمة
بســمه تعــاىل خالــق اخللــق ولــه احلمــد ،وبــه نســتعني مــن دون أحــد ،والصــاة

والســام عــى صفــوة اخللــق حممــد وآلــه ذوي النهــى وخــر ســند ،وبعــد..

يمتــاز اخلطــاب الدينــي مــن بــن أنــواع اخلطــاب بأنه أكثــر شــمولية وأقــرب وجدان ًا

للنــاس ،فأمــا عنــر الشــمولية فالســتيعابه اجلوانــب املختلفــة ،مــن نفســية واجتامعيــة
وأخالقيــة وتربويــة وعلميــة واقتصاديــة وسياســية وغريهــا ..فضــ ً
ا عــن جانــب

التبليــغ الدينــي ،وأمــا العنــر الوجــداين فمــن الواضــح أنــه يمثــل انعكاس ـ ًا للفطــرة
التــي ولــد االنســان عليهــا ،فطــرة التوحيــد واإلخــاص هلل تعــاىل ،تلــك الفطــرة التــي

يعنيهــا احلديــث الرشيــف للنبــي األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) (( كل مولــود يولــد عــى
الفطــرة إال أن يــأيت أبــواه فيهودانــه أو ينرصانــه أو يمجســانه )) ،فطــرة الديــن احلنيــف،
ورشيعتــه الســمحاء ،وا ُملعـ ّـر عنــه يف القــرآن الكريــم بتأكيــد دون ترديــد (( إن الديــن

عنــد اهلل اإلســام )).

فــإذا كان اخلطــاب الدينــي هبــذه الشــمولية والوجدانيــة ،فــا عجــب أن تكــون لــه

مــن اآلثــار الكثــرة واخلطــرة عــى املجتمعــات اإلنســانية عامــة ،واإلســامية خاصــة،
فكيــف لــو كان اخلطــاب الدينــي مثــ ً
ا خطابــ ًا علويــ ًا ،فإنــه حتــ ًا ســيعطي للخطــاب

ألــوان احلريــة والتضحيــة والشــجاعة ،فيصــر بذلــك خطابـ ًا مجاهرييــا يتجــاوز احلــدود

رغـ ًا عــن أنــوف احلكومــات الوضعيــة ،وصفعـ ًة لضوابــط احلــدود واجلنســية ،وحينهــا
مــا خالــف الصــواب مــن قــال (( :إذا أردت مرشوع ـ ًا ًيزيــل القيــود وســجن املعــارص
احلــدود فــدع عنــك مشــاريع الوحدويــة والعوملــة ،وخــذ صادقـ ًا فكــر عــي ،)) ..ونشــد

األزر لــكل مــن يســعى يف هتذيــب اخلطــاب الدينــي تطويــر ًا للخطــاب املعــارص.

ومــن هنــا نــرى أن اخلطــاب الدينــي كــي ُيعطــى ح ُقــه ل ُيجنــى ثمــره ،ال بــد عنــد
355
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البحــث والتحقيــق يف أصولــه وأبعــاده التخــي عــن التســاهل واملجاملــة وعــن تقديــم
األهــداف والغايــات البســيطة عــى االهــداف العليــا والغايــات العظيمــة ،تلــك الغايــات
الرشيفــة التــي ال شــك أهنــا متثــل املبــادئ األســاس لإلســام احلنيــف ،ومــن أرادهــا

واضحــة بــا تكلــف فــا يعــدو ســرة املعصومــن عليهــم الســام ،حممــد وآل حممــد

عليهــم الســام ،ومــن ثــم ســرة مــن اتبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

لقــد آثرنــا احلديــث هنــا عــن اخلطــاب الدينــي مــن جهــة التحديــات املعــارصة،

وأن اخللــل فيــه يلــزم منــه ســلبا النفــور العــام وخاصــة رشحيــة الشــباب ،ممــا يســتدعي
رضورة إعــادة الثقــة أو بناؤهــا مــن خــال الذوبــان يف الــراث العلوي وديمومــة عطائه،

ووجــوب التصــدي املنطقــي واألخالقــي لتلــك العقليات اال عقليــة ،والوثنيــات املتزمتة

التــي ال تــرى غــر أوثاهنــا ،..فعمدنــا إىل بحــث آفــات اخلطــاب وآليــات عالجهــا ،غايتنا
منــه اإلصــاح مــا اســتطعنا ،عليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا.

وقبــل الغــور يف مطالــب البحــث وفروعــه نقــدم جمموعــة مــن األمــور األساســية،

التــي متهــد للمعرفــة اإلمجاليــة لفكــرة البحــث ،وهــذه األمــور عبــارة عــن بيــان ألمهيــة
البحــث وأهدافــه ،ومنهجــه ونطاقــه ،واهليكليــة العامــة للبحــث ،وكــا يــأيت تباع ـ ًا:

أو ًال :أهمية البحث
يمكــن حتســس أمهيــة هــذا البحــث مــن خــال طبيعــة التحديــات التــي تعــرض

اليــوم املنــر الدينــي يف خطابــه ،لــذا يمكــن إمجــال عنــارص األمهيــة بــا يــأيت:
التعرف عىل أسباب هذه التحديات ،بعد تشخيصها بصورة إمجالية.

متييــز التحديــات الداخليــة املتعلقــة بنفــس اخلطــاب عــن التحديــات اخلارجيــة ،ثــم

حــر البحــث يف األوىل ،للرتكيــز عــى أمهيــة حتصــن اخلطــاب يف ذاتــه وحفاظ ـ ًا عــى
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قدســيته ،قبــل االنطــاق بــه إىل العــامل اخلارجــي ،ألن التحديــات الداخليــة ُتثــل بعبــارة
أخــرى ســلبيات اخلطــاب.

مناقشــة التحديــات باختصــار تفرضــه أجــواء البحــث ،ومــن ثــم وصــف بعــض

العالجــات مــن كالم أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي عليــه الســام وتراثــه الفــذ يف تصحيــح

مســار بنــاء الثقــة ،ومنــه تعــاىل العــون والتســديد.

ثانيًا :أهداف البحث
وهــي جمموعــة مــن الــرؤى املســتقبلية التــي يســعى البحــث إىل إبرازهــا والتــي

أمههــا:

الصياغة العلمية لتعريف التحدي املعارص للخطاب الديني.
تشخيص التحديات املعارصة األكرب أثر ًا يف نفور الشباب من اخلطاب الديني.
الســعي لبلــورة فكــرة جلــان التقييــم اخلطــايب التــي تُعــد خطــوة أساســية وجريئــة يف

تفعيــل فكــر اإلمــام عــي عليــه الســام يف هنــج البالغــة أمـ ً
ا يف حتصيــل طفــرة نوعيــة للواقــع
اخلطــايب.

ثالثًا :منهج ونطاق البحث
يلتــزم البحــث يف دراســته هنــا بمنهــج الوصــف والتحليــل ،وإن كان يف بعــض

الفقــرات يأخــذ بمنهــج املقارنــة إال أن ذلــك مل يصــل إىل حــد املنهــج العــام للبحــث.
وأمــا نطــاق البحــث فهــو دراســة خصــوص التحديــات التــي يعيشــها اخلطــاب

الدينــي اليــوم وليــس مطلــق األزمنــة ،كذلــك خيتــص البحــث بدراســة التحديــات

الداخليــة أي التــي تواجــه نفــس اخلطيــب بخصــوص خطابــه شــك ً
ال ومضمون ـ ًا ،فــا
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يشــمل البحــث التحديــات اخلارجيــة ،مــن قبيــل حتديــات العقيــدة ،وحتديــات الثقافــة

الغربيــة والعوملــة املزيفــة أو تلــك التــي تواجــه الســلوكيات االجتامعيــة وغــر ذلــك ممــا

يطــول ذكــره ،فغايــة البحــث التوجــه لتحصــن اخلطيــب يف ذات خطابــه ،ليكــون خطــوة

أســاس ملــن يســعى إىل دراســة التحديــات اخلارجيــة والتخطيــط ملواجهتهــا.

رابعًا :خطة البحث
يتألــف البحــث مــن أربعــة مطالــب وجمموعــة مــن العناويــن الضمنيــة ،فاملطلــب

األول عــام لبيــان مفهــوم حتديــات العــر ،فيشــمل تعريفهــا وأســباهبا وتقســيامهتا
وفق ـ ًا لرؤيــة الباحــث ،وأمــا املطلبــن الثــاين والثالــث فهــي لبيــان التحديــات الشــكلية

واملوضوعيــة املواجهــة للخطــاب الدينــي فقــط ،والتــي متثــل بمجموعهــا علــل اخلطــاب

يف نفــور الشــباب ،وأمــا املطلــب الرابــع فيختــص ببيــان آليــات بنــاء الثقــة املســتوحاة مــن
فكــر اإلمــام عــي عليــه الســام ،وأخــر ًا اخلامتــة التــي نجمــل فيهــا نتائــج البحــث ومقرتحاتــه،
ومنــه تعــاىل نرجــو القبــول والتوفيــق.
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املطلب األول
مفهوم التحديات

يشــمل املفهــوم كل مــا يدخــل يف بيــان معنــى التحديــات ،للوصــول إىل أوضــح

وأدق صــورة ذهنيــة يف نفــس املتلقــي عــن مصطلــح التحديــات املعــارصة للخطــاب
الدينــي ،ولــذا ســيتضمن تعريفهــا وأســباهبا وأقســامها ،مــن خــال ثالثــة فــروع وكــا

يــأيت:

الفرع األول :تعريف التحديات
يمكــن االطــاع عــى املعنــى االصطالحــي لكلمــة التحديــات يف العنــوان مــن

خــال التعــرف أوالً عــى املعنــى اللغــوي للفــظ التحديــات ،وحســب مــا يــأيت:

أو ًال :املعنى اللغوي
إن لفــظ التحديــات هــو مجــع لكلمــة « التحــدي « ،وترجــع كلمــة التحــدي إىل

الفعــل حــدَّ وحــدا ،ولــه عــدة معــاين إال أن أمههــا ومــا يعنينــا هنــا معنيــان ،األول يعنــي
ـف ِ
دون انْتِشـ ِ
ـار الــيء ،والثــاين يعنــي املانــع لـ ّ
ا َ
حائـ ً
ـكل مــا ليــس منــه ،و َحــدَّ ُه
َق َّيــدَ َ ،و َقـ َ

َعـ ِ
ص َفـ ُه َعنْـ ُه و َمنَ َعـ ُه( ،)1ويرجــع أصــل املعنــى يف كليهــا إىل مــا ُذكــر يف لســان
ـن األَ ْمـ ِـرَ َ :
وناز ْع َتــه الغلبــة» ،وهــي احلُدَ َّيــا»(.)2
بار ْي َتــه يف فعــل َ
العــرب « :حتديــت فال ًنــا إذا َ

ثانيًا :املعنى االصطالحي
قبــل بيــان املعنــى االصطالحــي للتحــدي املــراد يف عنــوان البحــث ال بــد أن نميــز

بــن التحــدي الصــادر والــوارد ،فالتحــدي الصــادر هــو طلــب اإلتيــان باملثــل عــن

طريــق املحاججــة والغلبــة ،كــا يف التحــدي الصــادر مــن القــرآن لعتــاة قريــش وغريهــم
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يف طلــب اإلتيــان بمثلــه( :وإن كنتــم يف ريــب ممــا نزلنــا عــى عبدنــا فأتــوا بســورة مــن
مثلــه)( ،)3وليــس هنــا حملــه ،وأمــا حمــل البحــث هنــا فهــو التحــدي الــوارد ،وهــو مــا يــرد

عــى الــيء ويعرتضــه ،فالتحــدي االصطالحــي هــو كل مــا جيابــه شــيئا لنقــده أو إزالتــه.
لــذا فاملعنــى االصطالحــي املــراد هنــا مــن التحدِّ يــات املعــارصة التــي تواجــه

اخلطــاب الدينــي هــي كل مــا يعــرض اليــوم منــر اخلطابــة يف ذاتــه أو خطابــه ،شــك ً
ال
قومــه ،أو َيمنعــه مــن تأديــة دوره الرســايل.
وموضوعــ ًا ،بــا ُيق ِّيــده أو ُي ِّ

الفرع الثاني :أسباب التحديات
تُعــد مســألة البحــث يف أســباب نجــاح أو تعثــر منــر اخلطابــة ،خطــوة أســاس

إلنعاشــه وتطويــره ،لــذا يمكــن إرجــاع عمــوم التحديــات التــي تواجــه املنــر الدينــي
إىل عــدد مــن األســباب الرئيســة التــي يمكــن إمجاهلــا تسلس ـ ً
ا مــن شــخص اخلطيــب
وواقعــه إىل أحــوال املجتمــع وثقافتــه ســعي ًا إلمكانيــة اســترشاف مســتقبله ،وكــا يــأيت:

أو ًال :أسباب ذاتية
ختتــص هــذه األســباب بــذات اخلطيــب يف نفســه وخطابــه ،أي مقوماتــه الشــخصية

ومؤهالتــه اخلطابيــة ،بحيــث يشــكل اخللــل يف بعضهــا أو جمموعهــا غرضـ ًا للغــر ،حتــى

يمتــد األمــر ببعضهــا إىل مناجــزة املنــر يف ذاتــه ،وال بــأس مــن أن يكــون هنــاك أنموذجـ ًا

ُيتــذى أو ُيســتعان بــه ،ثــم إىل خصــوص مــا يتعلــق باخلطــاب مــن هــذه األســباب الذاتية
ســوف يرتكــز البحــث ،ألهنــا تشــكل أدوات خللــق التحديــات املوجهــة للخطــاب
الدينــي ،ســواء يف شــكله أو مضمونــه ،ونُرجــئ بحثهــا تفصيــ ً
ا تبعــ ًا لتحدياهتــا يف
املطلــب الثــاين والثالــث ،وأمــا باقــي األســباب فتبحــث هنــا اســتطراد ًا.

ثانيًا :أسباب اجتماعية
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يمكن إمجاهلا بام يأيت:
تطلعــات املجتمــع يف أن يقــدم املنــر حلــوالً ملجموعــة مــن املشــاكل االجتامعيــة

املتعلقــة برتبيــة األرسة ومشــاكل الــزواج والطــاق ،واملــراث واجلــوار وغريهــا.

معانــاة اخلطيــب مــن آثــار التناســب العكــي بــن نســبة احلضــور والتفاعــل

األخالقــي ،وازدواجيــة احلــق والباطــل عنــد املخاطــب.

نــدرة القــدوة االجتامعيــة يف عــامل اليــوم وضعــف الــدور التوجيهــي ملؤسســات

املجتمــع املــدين واإلخفــاق يف توظيــف الــراث توظيفــ ًا إجيابيــ ًا.

ثالثًا :أسباب اقتصادية
يعــزو البعــض( )4انتشــار املنــر واتســاعه إىل ارتفــاع املســتوى االقتصــادي ملقيمــي

املجلــس وتنافســهم يف بــذل اخلدمــات للجمهــور ويف عطــاء اخلطيــب فيندفــع بذلــك

التحــدي القائــم حيــال اتســاع رقعــة املنــر اجلغرافيــة ،ولكــن الواقــع ُيثبــت أن ارتفــاع
املســتوى االقتصــادي ال يالزمــه دائــ ًا األثــر اإلجيــايب ،بــل كثــر ًا مــا ينعكــس األمــر
ويتضــارب ذلــك مــع رســالة املنــر اإلهليــة ،فيغــدو منــر ًا شــكلي ًا ،لــذا فــإن ارتفــاع

املســتوى االقتصــادي العــام ال ُيشــكل عام ـ ً
ا أساس ـ ًا النتشــار املنــر وفاعليتــه إال بعــد

احلفــاظ عــى مبــادئ منــر اخلطابــة وأهدافــه.

رابعًا :أسباب سياسية
يمكن إمجاهلا بام يأيت:
التضييــق الــذي متارســه الســلطة السياســية ســواء عــى اخلطيــب ،أو عــى مــن يعقــد

املنــر ،أو عــى مرتاديــه ،أو جربهــم عــى تبنــي أفكارهــا.

تسييس اخلطيب ،حتى يغدو صوت ًا إعالمي ًا للكتلة أو احلزب السيايس.
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إقحــام اخلطــاب بالتجاذبــات السياســية حتــى إذا مــا بــان خطــأ أفــكار اخلطيــب

وتقييامتــه انجــرت األلســن إىل ذات املنــر لتجريــده مصداقيتــه.

خامسًا :أسباب علمية
وهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن األســباب التــي ترجــع إىل تــدين احلصيلــة العلميــة

للخطيــب ،أي يف املخــزون العلمــي وليــس يف أصــل خطابــه ،ســواء كان الضعــف يف

اإلعــداد العقــدي ،أدلــة وتبيانــ ًا ،أو يف اإلعــداد الفقهــي إذا مــا أراد التوســع يف بيــان
املســائل الفقهيــة ،خصوص ـ ًا فقــه املســائل اخلالفيــة ،أو ضعــف التفســر العلمــي الــذي

خيالــف مــا عليــه تطــور العلــوم ،طبيــة كانــت أو تطبيقيــة ،بــل حتــى النفســية واإلنســانية،

ممــا يشــكل مــؤرش ًا ســلبي ًا عــى ثقــة املســتمع باملنــر عامــة واخلطيــب خاصــة( ،)5فيتحــول
مــن كونــه حتديـ ًا علميـ ًا جمــرد ًا إىل حتــدي علمــي وأخالقــي خطــر ،يصطــدم بذلــك مــع
مبدئيــة املنــر وهيبتــه.

سادسًا :أسباب عدائية
ختتلــف جــذور العدائيــة للمنــر اخلطــايب باختــاف أرضيــة املعــادي والغــرض

الــذي يرمــي إليــه ،لــذا يمكــن إمجــال هــذه األســباب بــا يــأيت:

اســتمرار النواصــب ألهــل البيــت عليهــم الســام ومــن هــم عــى طريقتهــم ( فعـ ً
ا

أو حكــ ًا ) يف بــث ســمومهم وافرتاءاهتــم ،أو إرهــاب الفكــر والــدم ،كــا يف ســعيهم

لكــف املؤمنــن عــن لســاهنم الصــادح باحلــق «املنــر احلســيني».

الفكــرة اخلاطئــة ملدعــي الثقافــة العرصيــة يف أن املنــر الدينــي ُيش ـكِّل حجــر عثــرة

يف طريــق العرصنــة والعوملــة ،كاحلاصــل يف حماربــة املنــر احلســيني ،إذ تراهــم عــى أهبــة
االســتعداد للتعــاون مــع شــياطني اإلنــس واجلــن إرضــا ًء لــكل عــدو وإعالم ـ ًا لثقافــة

النفــاق التــي حيملــون وزرهــا بجهــل مركــب إىل يــوم القيامــة.
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سابعًا :أسباب افرتاضية
وهــي جمموعــة مــن االحتــاالت التــي تدخــل ضمــن عــامل التوقــع اإلمــكاين النبثاق

حمتمــات مــن التحديــات اجلديــدة ،بنــا ًء عــى الفكــر التطــريف أو اجلاهــي الــذي تســتند

إليــه ،فيلــزم منّــا الكــون املســتمر بوضــع األهبــة واالســتعداد ،حــذر ًا ومحايـ ًة للمنــر مــن
عواقــب الغفلــة والعفويــة ،وهــي كــا يــأيت:

اســتمرار الفكــر التكفــري إلتبــاع مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام ،الــذي دأبــه

املواجهــة وهتميــش الغــر ،فهــو ماكنــة شـ ّغالة لتوليــد التحديــات.

اســتمرار الفكــر اليهــودي وأتباعــه للنيــل مــن اإلســام املحمــدي األصيــل ،فيلــزم

احلــذر منــه أشــد احلــذر تبع ـ ًا إليامننــا بإخبــار القــرآن بذلــك (( :لتجـ َّ
ـدن أشــدَّ النــاس

عــداو ًة للذيــن آمنــوا اليهــود والذيــن أرشكــوا ))(.)6

االســتعداد للشــبهات واإلشــكاالت املختلفــة التــي ُيثريهــا اجلدليــون أو الشــواذ

وهيتــف هبــا جهلــة النــاس ،كشــبهة ألــوان العــزاء املبتدعــة مثــل التطبــر باهلــراوات أو

تطيــن الوجــه ،أو جدليــة التســاؤل عــن نجاســة أو طهــارة دمــع اليهــودي الباكــي عــى
احلســن وكيفيــة اجلــواب املناســب حــذر ًا مــن هيــاج العــوام

(.)7

الفرع الثالث :أقسام التحديات

توجــد للتحديــات تقســيامت عديــدة ،وذلــك تبعــ ًا الختــاف حيثيــة التقســيم،

فالتقســيم قــد يكــون مــن حيــث أســباب هــذه التحديــات ،وقــد يكــون مــن حيــث
االنتــاء العقــدي وعدمــه ،وقــد يكــون مــن حيــث عمــوم أركان املنــر ،أو مــن حيــث

خصــوص أحــد أركان املنــر ،ويمكــن التعــرف عــى تفصيــل التقســيامت املذكــورة مــن

خــال مــا يــأيت:
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أو ًال :التقسيم من حيث السبب
بنــاء ًا عــى أن أســباب التحديــات تكــون خمتلفــة وكثــرة وال يمكــن حرصهــا،

إال أنــه يمكــن تقســيمها وفقــ ًا لألســباب الشــائعة التــي يأخــذ فيهــا التحــدي اســمه
مــن الســبب نفســه ،والتــي ختتلــف فيــا بينهــا تأثــر ًا وتأثــر ًا ،وعليــه تُقســم إىل حتديــات

سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة وعلميــة وعدائيــة ونفســية وذاتيــة وغــر ذلــك ،تبعــ ًا
للســبب الــذي ختتلــف فيــه األنظــار ،يف عمومــه وخصوصــه ،ويف إطالقــه وتقييــده.

ثانيًا :التقسيم من حيث االنتماء العقدي
ُيعــد اجلانــب العقــدي أو العقائــدي عــى درجــة كبــرة مــن األمهيــة ،حتــى أن كثــر

مــن املشــاكل واحلــروب ذات جــذور عقديــة ،ألنــه عــى ضــوء هــذا اجلانــب تتوقــف

عالقــة االنســان بخالقــه ،بــل إن أكثــر ســلوكياته يمكــن توقعهــا تبعـ ًا لألصــل العقــدي،
ومــدى التزامــه احلقيقــي بذلــك األصــل ،ثــم إن كثــر مــن مــوارد اخلــاف بــن األفــراد

واملجتمعــات ،ووســائل النفــور والتقريــب بينهــا ممــا يرتبــط هبــذا اجلانــب ،وعليــه تُقســم
التحديــات تبعـ ُا لالنتــاء العقــدي إىل حتديــات عقديــة أو طائفيــة وأخــرى غــر عقديــة.

ثالثًا :التقسيم من حيث عموم أركان املنرب

يقصــد بــأركان املنــر :اخلطيــب ِ
واخلطــاب وا ُملخاطــب ( اجلمهور ) ،وهــذه األركان
ُ

مهــا كانــت تفصيالهتــا فــا تتوجــه التحديــات إىل خصوصياهتــا ،بــل إىل عمــوم األركان

مــن خــال توجيــه التحــدي إىل أصــل املنــر احلســيني ،للقضــاء عليــه أو احلــدِّ مــن تأثريه،
وعليــه ترجــع هــذه التحديــات يف عمومهــا إىل أســباب عدائيــة ،لــذا فــإن التخفيــف مــن
حدهتــا يكمــن يف االنفتــاح عــى تــراث املذاهــب اإلســامية األخــرى والتفاعــل معهــا(،)8
وبنــا ًء عــى هــذه احليثيــة تُقســم التحديــات إىل حتديــات منربيــة وغــر منربيــة.

اجلزء الثاني :حمور القضايا املعاصرة

365

رابعًا :التقسيم من حيث خصوص أحد أركان املنرب
يســتند هــذا التقســيم إىل أحــد أركان املنــر ،فقــد تتوجــه التحديــات إىل اخلطيــب،

فتُقســم إىل حتديــات شــخصية وغــر شــخصية ،يرتتــب عــى أثرهــا وضــع جمموعــة

مــن الرشائــط الواجــب توفرهــا يف شــخصية اخلطيــب مثــل فصاحتــه وبالغتــه وتأرخيــه
وعلميتــه وغــر ذلــك ممــا لــه دخــل يف احلــد مــن تلــك التحديــات الشــخصية ،واملقارنــة

بينهــا ســلب ًا وإجيابـ ًا ملعرفــة األكثــر تأثــر ًا لالهتــام به ،وتــار ًة أخــرى تتوجــه إىل ا ُملخاطب،
فتُقســم إىل حتديــات اجلمهــور ( املتلقــي ) وغــر اجلمهــور ،يرتتــب عــى أثرهــا رضورة

االهتــام باألبعــاد االجتامعيــة ملجاهبــة تلــك التحديــات ،واملقارنــة بــن أشــدها وقع ـ ُا

وأعظمهــا نفع ـ ًا ،مــن قبيــل التقليــل مــن املجالــس الفرديــة (جمالــس البيــوت) ألجــل

املجالــس العامــة ذات احلضــور الكبــر وملختلــف فئــات املجتمــع رغبــة يف التوعيــة
اهلادفــة واإلرشــاد اجلامعــي مقارنــة عــا عليــه احلــال يف آثــار املجالــس الفرديــة.

وتــار ًة ثالثــة تُقســم التحديــات وفقــ ًا للخطــاب إىل حتديــات داخليــة ترجــع إىل

خصــوص اخلطــاب ،وحتديــات خارجيــة ترجــع إىل كل مــا ُييــط باخلطــاب ســواء مــا

تعلــق بــأركان املنــر األخــرى أو مــا هــو خــارج نطــاق املنــر ،والتحديــات الداخليــة
هــي نطــاق البحــث هنــا إذ ختــص ذات اخلطــاب ،ولــذا تُقســم وفقـ ًا لظاهــر اخلطــاب إىل
حتديــات شــكلية كــا يف املطلــب األول ،ووفقـ ًا جلوهــر اخلطــاب إىل حتديــات موضوعيــة

كــا يف املطلــب الثــاين ،والتــي آثرنــا البحــث عنهــا إليامننــا بأهنــا الــداء العضــال الــذي هــو
وراء نفــور الشــباب وامتعاضهــم مــن مجلــة اخلطــاب الدينــي ،وهــي كــا يــأيت.
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املطلب الثاني
حتديات اخلطاب الشكلية

وتعنــي تلــك التحديــات املتوجهــة نحــو صــورة اخلطــاب الصــادر ،مــن حيــث

أســلوب عرضــه وألفاظــه وأحكامــه ،التــي تكــون ســبب ًا لنقــد اخلطــاب والتعريــض بــه،
ومــن ثــم اتســاع اهلــوة بــن اخلطيــب واملخاطــب ،الســيام الشــباب فينفــروا منــه فــرار
املعــزة مــن ذئــب الفــاة ،وقــد تتداخــل بعــض هــذه الســلبيات مــع مواصفــات اخلطيــب،

وهــو أمــر طبيعــي بنــا ًء عــى العلقــة الشــديدة بــن اخلطــاب وجهــة صــدوره ،إال أن مرادنــا

األســاس يبقــى حــول تقييــم ذات اخلطــاب ،ويمكــن إمجــال التحديــات الشــكلية بــا يــأيت:

الفرع األول :ضعف اللغة
تُعــد اللغــة أســاس اخلطــاب ،ومهــا كانــت درجــة األمهيــة لفكــرة اخلطــاب ،أو

خطــورة الظــرف الــذي ُيتــم قــر النظــر نحــو هــدف اخلطــاب ،فإنــه ال يمكن التســاهل

بأخطــاء اللغــة التــي تســ ُلب اخلطــاب رونقــه ،وحــرارة وقعــه يف قلبــه ا ُملخاطــب(،)9
كأخطــاء التلفــظ للحــروف ،أو أخطــاء قــراءة اآليــات القرآنيــة وأحاديــث املعصومــن

عليهــم الســام التــي شــواهدها مــا ال يســع املحــل لذكرهــا ،وكذلــك األخطــاء النحويــة
التــي أضحــت املعضلــة الشــائعة ،مــن قبيــل االســتعامل الكيفــي لعالمــات اإلعــراب ،بــا

متجهــا األســاع ،ف ُتــيء كثــر ًا إىل ســمعة املنــر وأصالتــه العربيــة بشــكل خمجــل ،،والتــي
ُّ

ســببها األســاس ســوء االســتامع وعبــث االســتعامل ،فــإذا الســليقة الســليمة معدوم ـ ٌة
عنــده (فتســمع بعضهــم قائـ ً
ـي يف تركيــب
ا «يمكــن» بفتــح اليــاء وضــم الــكاف) ،أو يعـ َ

اجلمــل (كمــن يقــول :أســتأذن منــك ،والصحيــح أســتأذنك ،أو :أكّــد عــى كالمــه،
والصحيــح أكّــد كالمــه) ،أو ختمــة اخلطــاب باللهجــة العاميــة فيبــدو شــائع ًا التلكــؤ
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بانتقــاء الكلــات املناســبة ،أو التخبــط يف ضوابــط التقديــم والتأخــر ،وغــر ذلــك
ممــا ينبغــي لعالجــه االســتعانة بأهــل اللغــة وذوي النطــق الســليم والكتــب املختصــة
بأخطــاء املنشــئني ،أو ال أقــل مــن تــايف أخطــاء التعبــر الــذايت باإلكثــار مــن ذكــر كالم

أهــل البيــت عليهــم الســام وتأديتــه بصورتــه الصحيحــة(.)10

الفرع الثاني :تشوش العرض
ليــس املــراد تقييــد اخلطــاب بأســلوب واحــد ،بــل للخطيــب االبتــداء بــا شــاء مــن آية

قرآنيــة أو حديــث رشيــف أو قصــة ،لكــن ينبغــي االلتــزام بــا قــدّ م وال ينتقــل عنــه إال بعــد
متــام الفكــرة املقصــودة ،وإال ضــاع الفكــر والوقــت ،بــل قــد يتذمــر املتلقــي كثــر ًا لســوء

العــرض والــذي أقلــه عــدم التفاعــل مــع اخلطــاب ،حتــى يصبــح الوقــت ثقي ـ ً
ا عليــه،

فمث ـ ً
ا تقديــم ذكــر املصيبــة أمــر جيــد إذا كان اهلــدف جملس ـ ًا بكائي ـ ًا كأيــام العــرة األوىل

مــن املحــرم ،وأمــا يف األيــام االعتياديــة أن نعمــد إىل تقديــم ذكــر املصــاب ثــم ننتقــل إىل

موضــوع اخلطــاب ثــم نختــم بذكــر املصــاب أمــر ال خيلــو مــن اإلربــاك وتشــوش الفكــر.

الفرع الثالث :التكرار
يعنــي التكــرار إعــادة بعــض الكلــات أو الرتاكيــب ،وأصلــه مــن الكــر بمعنــى

الرجــوع ،وهــو أحــد أســاليب التوكيــد يف اللغــة لغــرض بيــان أمهيــة الــيء أو لشــدِّ

الســامع ،بــل هــذا القــرآن الكريــم ممــا يبــدو فيــه التكــرار اللفظي كثــر ًا ملناســبته ألغراض
التنبيــه والتحذيــر والتشــويق والتذكــر وغريهــا ممــا يبدو حســنه واضحـ ًا جليـ ًا ،ولكن يف

املقابــل ال يصــح اإلفــراط فيــه إذا غابــت عنــه الفائــدة وخالــف مقتــى حــال املخاطــب،
حتــى يصبــح يف حــاالت شــائعة عالمــة مميــزة للخطيــب ومدعــاة لتوجيــه التحــدي

للمنــر ،كاالعتيــاد عــى اســلوب عــرض واحــد ممــا يلــزم منــه الرتابــة وامللــل ،أو تكــرار
نفــس الكلمــة أو العبــارة بــا مناســبة ،أو التكــرار بطريقــة اللــف والــدوران حــول قصــة
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بســيطة واضحــة البنــاء واملضمــون ،فــا ُيــدي عندهــا الوعــظ أو النصيحــة حينئــذ.

الفرع الرابع :التعميم
وهــي ظاهــرة إضفــاء الشــمولية للقضايــا املطروحــة بإحــدى صيــغ العمــوم (

كل ،مجيــع ،صيــغ اجلمــع املحــى باأللــف والــام ) وهــي حالــة تعبرييــة ســليمة حينــا

تكــون عقيــدة كــا يف اإليــان بجميــع الرســل واألنبيــاء ،أو حكـ ًا فقهيـ ًا كــا يف احلكــم
بطهــارة كل يشء حتــى نعلــم بنجاســته ،أو أمــر ًا منطقيـ ًا كــا قولنــا :كل إنســان حيــوان
ناطــق ،حيــث ال يتخلــف أي مصــداق مــن مصاديــق تلــك القضايــا وإال مل تكــن
قضايــا كليــة وأصبــح اســتخدام أدوات العمــوم عيبـ ًا كالميـ ًا ،وهــو مــا حيــدث كثــر ًا
يف خطابــات املنــر عنــد احلديــث عــن مفــردة ســلبية مثـ ً
ا فينقلــب احلكــم فيهــا فجــأة

إىل التعميــم ،كــا لــو أســاء البعــض يف تأديــة إحــدى الشــعائر احلســينية فيصــدر احلكــم
اجلــزايف مــن املنــر ببطــان أصــل الشــعرية أو ختطئــة مجيــع املامرســن ،بــل قــد تصــل
اجلــرأة يف احلكــم إىل حــد التبشــر بجهنــم وبئــس املصــر جلميــع النــاس مــن أهــل تلك
ـدى ،فيلــزم مــن ظاهــرة التعميــم اجلــزايف
املنطقــة التــي شــوهد فيــه منظــر ًا عــى غــر هـ ً
حينئــذ ســخرية املتحــدي لعشــوائية األحــكام وظلــم األنــام ،بــل املشــكلة األكــر أن

صاحــب اخلطــاب ُينـ ِّـزه نفســه دائـ ًا مــن عمــوم الســلبية وهــذا مــا ُينــايف شــفافية النقــد
ومصداقيــة املنــر(.)11

الفرع اخلامس :القطع
يقســم علــاء املنطــق العلــم باألشــياء إىل ثــاث مراحــل ،هــي مرحلــة االحتــال (

العلــم الضعيــف ) والظــن ( العلــم الراجــح ) والقطــع ( العلــم اجلــازم ) ،فالقطــع أعــى

مراتــب العلــم بالــيء الــذي ال يقبــل احتــال مــا ُيالفــه ،كــا يف قطــع اإلنســان بأنــه

موجــود ،وبقــدر مــا يســعى اإلنســان إىل زيــادة خزينــة مقطوعاتــه بنــاء ًا عــى أهنــا مــؤرش
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لرســوخ علمــه ،كــا يف ســعي املؤمــن لرتســيخ إيامنــه أحــكام القطــع بقــدرة البــاري عــز
وجــل وحلمــه وحكمتــه وتدبــره ورمحتــه ..إال أن القطــع ال حيســن يف مجيــع األحــوال
بــل إن دائــرة القطــع نســبية ،إذ تزيــد يف حــال الــكالم عــن احلــق املطلــق ،وتنقــص فيــا

ســواه ،بــل إن احلكمــة يف غــره تكــون مــع ســعة االحتــال ،وعندهــا يقبــح الظــن فكيــف

بالقطــع؟ ،لــذا فمــن مســاوئ اخلطــاب حينئــذ هــو رسعــة القطــع أو كثرتــه ممــا يو ِّلــد حتديـ ًا
للمنــر وتزلــزل ثقتــه ،ولــذا ُيقــال لكثــر القطــع( :قطــع القطــاع ال اعتبــار بــه)(.)12

الفرع السادس :املزاجية
املزاجيــة هــي شــعور انفعــايل مؤقــت ومتكــرر مثــل احلــزن أو الفــرح ،وهــي أمــر

طبيعــي ضمــن دائــرة الفــرد ونفســه ،إذ تنعــدم احلواجــز بــن نفســه وجوارحــه ،فقــد
ُيك ِّلــم نفســه أو يؤنبهــا وغــر ذلــك ،ولكــن عندمــا ينطلــق الفــرد بتنقــات رسيعــة يف

استشــعاراته النفســية حــن خطابــه عــى املنــر ،فــإن األمــر يبــدو مســتغرب ًا أو مســتهجن ًا،

إذ ُيفــرض باخلطــاب كونــه رســالة إىل اجلمهــور لنقــل املعلومــة وبســطها وحتليلهــا
وإيقاعهــا يف قلوهبــم بأحســن وجــه وأمجــل صــورة ،وأمــا املشــاعر االنفعاليــة فهــي شــأن

اجلمهــور ،وال بــأس أن ُيشــارك صاحــب اخلطــاب مجهــوره يف االنفعــال ،لكــن مــن

دون أن يطغــى عليهــم ،حتــى يصــل إىل درجــة تكلــف االنفعــال فيمثــل حتدي ـ ًا لنزاهــة
اخلطــاب ،أو يصــل بــه احلــال أن يكــون املنــر مرسحـ ًا لعــرض مــا ُيــب أو ال ُيــب ،أو

تتأثــر نغمــة اخلطــاب برخــاوة األعصــاب أو شــدها تبعـ ًا ألجــواء مــا قبــل صعــود املنــر،
فيصبــغ املنــر ألــوان انفعاالتــه ،بينــا احلــق أن ال صبغــة للمنــر غــر دم احلســن ومبادئــه.
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املطلب الثالث
التحديات املوضوعية

تعنــي هــذه التحديــات كل مــا جيابــه اخلطــاب يف موضوعــه نقــد ًا أو تضعيفـ ًا ،وهــو

مــن األمهيــة بمــكان ألنــه يتعلــق بــادة اخلطــاب التــي يمكــن إرجــاع الكثــر مــن حــاالت

نفــور الشــباب إليهــا ،كــا عليــه مــا تقــدم مــن التحديــات الشــكلية ،ويمكــن التعــرف

عــى التحديــات املوضوعيــة مــن خــال الفــروع اآلتيــة التــي تتــدرج مــن األصــل وهــو
فكــرة املوضــوع وإىل اهلــدف مــن املوضــوع ومنــه إىل اخللــل يف مصــادر املوضــوع ومــن

ثــم اخللــل يف مــادة املوضــوع ســواء يف عــدم مراعــاة املقابــل وعــدم التمييــز بــن الثوابــت
واملتغــرات والضعــف يف ربــط املوضــوع بالواقــع ،وكــا يــأيت:

الفرع األول :فكرة املوضوع
يمكــن تصــور فكــرة موضــوع اخلطــاب مــن خــال عنوانــه ،فــإذا كان عنــوان

اخلطــاب أو موضوعــه هــو آيــة اجلهــاد مثــاً ،فــإن فكــرة املوضــوع هــو بيــان فضــل

حيســن اختيــار املوضــوع بــا ُيناســب
اجلهــاد ومنزلــة املجاهديــن وآثــار اجلهــاد ،ولــذا ُ

ظــرف اخلطــاب ،وأمــا فكــرة موضــوع اخلطــاب فينبغــي فيهــا االلتفــات إىل مــا يــأيت:
ســامة الفكــرة ،كــا يف حــال التفســر الســليم لآليــة مث ـ ً
ا موضــوع اخلطــاب ،أو

التفســر الســطحي الــذي ال يتــاءم وثقافــة املســتمع ونوعيتــه(.)13

املحافظــة عــى الفكــرة ،فــا حيســن تــرك موضــوع اجلهــاد (موضــوع اخلطــاب)

ورصف اخلطــاب نحــو الشــهادة ،ألهنــا وإن كانــت ضمــن موضــوع اجلهــاد إال أهنــا
أثـ ٌـر كباقــي آثــار اجلهــاد كالنــر والصــر والثبــات واإليثــار وغريهــا ،ولــو كانــت غايــة
اخلطــاب هــي الشــهادة للــزم أن يكــون املوضــوع هــو آيــة الشــهادة.
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تطبيقــات الفكــرة ،وهــي األمثلــة التارخييــة أو الواقعيــة التــي تقــرب الفكــرة وتزيــد

تفاعــل اجلمهــور معهــا ،لــذا فــإن اإلتيــان بأمثلــة بعيــدة عــن الفكــرة يمثــل حتديـ ًا للمنــر
يف فكــرة خطابــه ،ووقوعــه أســر الشــتات والبعثــرة.

الفرع الثاني :هدف املوضوع
خطــاب املنــر رســالة إســامية ال وســيلة كســب ،وقــد قــال أمــر املؤمنــن عــي بــن

أيب طالــب (عليــه الســام) ( ( :اتقــوا اهلل يف عبــاده وبــاده ،فإنكــم مســؤولون حتــى عــن
البقــاع والبهائــم) ،لــذا فــإن جوهــر اخلطــاب وأمهيتــه تكمــن يف غايتــه ،وعندئــذ فــإن

حتــدي املنــر يف خطابــه قــد يكــون عــن طريــق اخللــل يف هــدف موضوعــه( )14بــا يــأيت:

خلــو اخلطــاب مــن أي هــدف ،و ُيعــرف هــذا اخللــل مــن خــال تشــتت فكــرة

املوضــوع أو انعدامــه.

عــدم تناســب هــدف اخلطــاب مــع موضوعــه ،كــا لــو كان اهلــدف بعــث اهلمــة يف

اجلهــاد ،بينــا موضــوع اخلطــاب آيــة كونيــة ،وقــد ال يصعــب إجيــاد العلقــة بينهــا إال أن
اخللــل يف التناســب واضــح ،وتكلــف العالقــة بينهــا أوضــح.

سوء اهلدف ،كام لو كان اهلدف إثارة الشبهات يف زمان الفتنة أو احلرب.

الفرع الثالث :اشكالية املصدر
تعتمــد قــوة اخلطــاب وتأثــره إىل مــا يتضمنــه مــن نصــوص أحاديــث املعصومــن

عليهــم الســام وقصــص الســرة واملوعظــة وأقــوال العلــاء واألوليــاء وغــر ذلــك

مــن صــور املنقــول ،إال أن أثــر النقــل وغايتــه ممــا يتوقــف عــى صحــة املنقــول ومــدى

مصداقيــة مصــدره ،وإال أضحــى املنقــول معــوالً هادم ـ ًا وســبب ًا لتحــدي املنــر ،بــل قــد

يــؤدي (والعيــاذ بــاهلل) إىل الســخرية والتهكــم بكونــه بوقـ ًا للفريــة واخلرافــة ،ولعــل هــذا
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مــن الرسطــان الــذي تعايشــنا معــه مضضـ ًا مــن دون عــاج ،وقــد يصعــب عالجــه باملــرة
لعــدم الســيطرة عــى مواضعــه ،ولكــن يمكــن التخفيــف مــن حدتــه بــرورة التمييــز بــن
صــوريت انعــدام املصــدر أساسـ ًا ُفيفــض علنـ ًا بــا جماملــة بدليــل عــدم الدليــل ،وصــورة
ضعــف املصــدر ،فيجــب إنصاف ـ ًا ذكــر املصــدر ملــن يــرى رضورة نقــل اخلــر ،وطوبــى
ألمانتــه لــو ذكــر مبــاين التقويــة أو التضعيــف ،وشــواهد ذلــك كثــر بــا ال يســعه املقــام.

الفرع الرابع :تغييب املخاطب

تُعــد ثقافــة املخاطــب أمــر ًا رضوريــ ًا مكمــ ً
ا للخطــاب الناجــح ،فــإذا كان

املخاطــب مســتمع ًا جيــد ًا كان خــر وســيلة حمفــزة لتطــور اخلطــاب وكفاءتــه العاليــة
ألن يكــون إعالمــ ًا راقيــ ًا ،اقليميــ ًا ودوليــ ًا ،وأمــا لــوكان عكــس ذلــك (أي مجهــور

أحســنت أحســنت كثــر ًا )! ..كان داعيـ ًا الحتضــان مــن ال أهليــة لــه للخطــاب الواعــي
واملســؤول ،فيلــزم منــه الضعــف املوضوعــي للخطــاب الدينــي ورتابتــه ومهــه الدمعــة

املجــردة مــن اهلــدف بســبب عــدم حمفزيــة املقابــل لتــدين ثقافتــه ،فيكــون ســبب ًا يف بــروز
التحديــات نحــو املنــر ،لــذا فــإن اخلطــاب املثقــف واملســؤول مــن ال يتغافــل مثــل هكــذا

مجهــور ،بــل يستشــعر وجودهــم ،فينفعهــم بأســلوب خطابــه مــن دون أن تنعكــس ثقافــة
اجلمهــور عــى خطابــه ،لــذا فــإن الســعي الــدؤوب إلحاطــة اخلطــاب بفلســفة التواصــل

اجلامهــري خــر حافــز للخطيــب يف إعــادة الرتتيــب ألســاليبه اخلطابيــة( ،)15لرفــع األداء

يف جماهبــة التحديــات الثقافيــة التــي جتابــه املنــر خاصــة والعــامل اإلســامي عامــة(.)16

الفرع اخلامس :ضبابية الثابت واملتغري
تدخــل جدليــة الثابــت واملتغــر يف مجيــع جمــاالت احليــاة ،ســواء كانــت يف الكونيــات

كــا يف ثبــات مجلــة مــن الظواهــر كوجــود الشــمس واألرض والقمــر ،وتعاقــب الليــل
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والنهــار ،أو تغــر حــركات األرض ودرجــات احلــرارة وغريهــا ،وكذلــك احلــال فيــا

يتعلــق بالرشيعــة ،فمنهــا مــا هــو ثابــت مــن أصــول الديــن ورضوراتــه كوحدانيــة البــاري
عــز وجــل وعدلــه ،وخامتيــة النبــي املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه وعصمتــه واألئمــة

االثنــي عــر ،أوهلــم عــي بــن أيب طالــب وآخرهــم املهــدي املنتظــر عليهــم الســام
وفريضــة الصــاة اليوميــة والصــوم واحلــج والــزكاة وغــر ذلــك ،ومنهــا مــا هــو متغــر

كاألمــور الفقهيــة التــي هــي حمــل النظــر واالجتهــاد ،كتحديــد املســافات ومواضــع القــر

والتــام للمســافر الرشعــي وتطــور االقتصــاد اإلســامي( ،)17ومــن ثوابــت منهــج أهــل

البيــت عليهــم الســام عــى ســبيل املثــال الــورع عــن املحــارم( ،)18لــذا فــإن فســح املجــال
لالجتهــاد يف مثــل هــذه الثوابــت والرتخيــص بخــاف الــورع ،فتنتهــك حرمــة الطريــق
واألمــوال بحجــة اخلدمــة احلســينية ُيعــد حماربــة علنيــة ألهــل البيــت ومنهجهــم الواضــح،
وكــذا اجلــرأة بإصــدار احلكــم البــات واجلــازم يف املتغــرات ُيعــد مــن التخبــط يف خطــاب

املنــر ،كــا يف ارجتاليــة احلكــم بحليــة ســلب أمــوال الدولــة بذريعــة كونــه جمهــول املالــك
البِـ ِ ِ
ـال اللَِّ ِخ ْض َمـ َة ْ ِ
ـون َمـ َ
ف َي ْخ َض ُمـ َ
الربِيـ ِع( )19فيكــون مثــل هــذا اخلطاب ســبب ًا لتوجه
ـل ن ْب َتـ َة َّ
التحديــات نحــوه ،ســواء كانــت الغايــة مــن التحديــات تنزيــه املنــر مــن هــذه الرتهــات أو

غايتهــا حتطيــم املنــر بذريعــة قطــع الرتهــات ،ففــي كليهــا للمؤمــن الغيــور احلــق يف محايــة
املنــر بإزالــة هــذه الضبابيــة بتمييــز الثوابــت وحفظهــا والتذكــر هبــا ،ألهنــا بــر األمــان عنــد
الغــور يف أي بحــث أو جــدال ،وكــي تبقــى يف اجلهــة املقابلــة ســاحة املتغــرات مفتوحــة
األبــواب للفكــر واجلــدل ،إذ يســتحيل غلقهــا إال بوحــي إهلــي.

الفرع السادس :سذاجة الربط الواقعي
جــرت العــادة عــى ســبيل املثــال للمنــر احلســيني يف خطابــه أن يكــون ختامــه حــول

مصائــب عاشــوراء ومــا جــرى يف كربــاء ،إبقــا ًء جلــذوة املصــاب وحرارتــه يف قلــوب
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املؤمنــن ،لــذا فــإن ُحســن االنتقــال مــن موضــوع اخلطــاب إىل ذكــر املصــاب يكــون

لــه يف نفــس املخاطــب وقع ـ ًا طيب ـ ًا يبقــى أثــره حــارض ًا يف القلــب للعلقــة احلســنة بــن
املوضــوع واملصــاب ،وهكــذا احلــال ملطلــق اخلطــاب الــدين ،لــذا فــإن ســذاجة الربــط

تعنــي البســاطة املبتذلــة يف ربــط موضــوع اخلطــاب بقضيــة واقعيــة والتــي تُثــر النقمــة
وامللــل ،بــل تفتــح التحــدي ضــد املنــر لفشــله يف إحــداث التأثــر القلبــي لــدى املخاطــب

واخليبــة مــن رجــاء نقلــه إىل أجــواء عاشــوراء واستشــعار حــرارة املصــاب

(.)20

ومن هنا يمكن للمتتبع إرجاع بعض سذاجة الربط احلسيني لألسباب اآلتية:

تنافــر األلفــاظ مــا بــن موضــوع اخلطــاب والشــاهد الواقعــي ،كــا إذا كان موضــوع

اخلطــاب بحــث عقائــدي وألفاظــه مصطلحــات فلســفية ،بينــا ينتقــل إىل الشــاهد

الواقعــي وإذا ألفاظــه مــن اللهجــة العاميــة الغــر مالئمــة لســابقاهتا(.)21

تنافر موضوع اخلطاب مع موضوع الشاهد الواقعي ،فيصعب معه االنتقال.
فجائيــة االنتقــال مــن موضــوع اخلطــاب إىل الشــاهد الواقعــي ،فــا ُيــدي معــه

حتقــق التناســق اللفظــي واملوضوعــي بينهــا.

غيــاب فنيــة االنتقــال ،إذ مــع وجــود التمهيــد للربــط بالواقــع وتــايف العيــوب

أعــاه ،فقــد خيفــى معــه هــدف الربــط كــا يف ضيــاع هــدف الربــط احلســيني (حتســس
املصــاب وحرقتــه) لــرودة االنتقــال ،وهكــذا احلــال مــع قصــد اخلطيــب يف التوجيــه

واإلرشــاد فيغيــب عنــه حســن االستشــهاد ملواعــظ عــي (عليــه الســام) يف هنــج البالغــة
بأمــور واقعيــة خاليــة مــن التكلــف.
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املطلب الرابع
آليات بناء الثقة من فكر اإلمام علي عليه السالم

لقــد وضــع املختصــون يف علــم الرتبيــة والنفــس مجلــة مــن الوســائل واآلليــات

لبنــاء أو إعــادة بنــاء الثقــة عنــد النــاس يف خمتلــف فئاهتــم العمريــة ،ولكــن مــا هيمنــا
هــو كالم رائــد الفكــر والرتبيــة اإلمــام عــي الــذي حــر األلبــاب يف ســعة علمــه ودقــة

تشــخيصه ،وتكفينــا وصيتــه إىل ابنــه االمــام احلســن (عليــه الســام) كتبهــا إليــه
بحارضيــن منرصفـ ًا إىل صفــن( )22حيــث يمثــل بخطابــه انموذجــا للخطــاب الراقــي يف

تكريــم الشــباب وبنــاء الثقــة لدهيــم ،والــذي ســوف نســتقرئ منــه مجلــة مــن آليــات بنــاء
الثقــة بعــد االســتعانة بــاهلل تعــاىل-:

الفرع األول :االعتصام باهلل
يــويص اإلمــام عــي (عليــه الســام) ولــده اإلمــام احلســن (عليــه الســام) أن
ال ملجــئ ألحــد ويف مجيــع أمــور النــاس وأحــوال الدنيــا غــر اهلل تعــاىل إذ يقــول(( :
وأجلــئ نفســك يف األمــور ك ّلهــا إىل إهلــك ،فإ ّنــك تُلجئهــا إىل كهـ ٍ
ـف حريــز ،ومانـ ٍع عزيز،

ِ
ـص يف املســألة لر ّبــك ،فـ ّ
ـإن بيــده العطــاء واحلرمــان )) وهــو بذلــك يعطينــا الــدرس
وأخلـ ْ
األول واألســاس الــذي ال يمكــن أن يغيــب عــن كل انســان يدعــي اإليــان ،كيــف ال
يلجــئ إىل اهلل عــز وجــل عنــد كل أمــر تقــل فيــه احليلــة ويضعــف عنــده الفــؤاد؟! وكيــف

نــزرع يف قلوبنــا ونحــن ال ثقــة لنــا يف إيامننــا!! ومــن يتــق اهلل جيعــل لــه خمرجــا ويرزقــه
مــن حيــث ال حيتســب.

الفرع الثاني :إكبار الشأن
حيتــاج الشــباب مــن يرفــع مــن شــأهنم وجيعلــه يف حمــل املســؤولية ،بــل إن أمــر
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املؤمنــن (عليــه الســام) يمــي إىل أكثــر مــن ذلــك حيــث خياطــب ابنــه الشــاب كــا

لــو كان يف عمــره ويعــده إعــداد ًا نفســي ًا كــا لــو كان هــو بنفســه بكلــات بليغــة ال أحــد

ســبقه بتلــك الرقــة والدقــة ســوى القــرآن وحديــث املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه)
حيــث يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) ((مــن الوالــد الفــان ..وجدتــك بعــي بــل
كأن شــيئ ًا لــو أصابــك أصابنــي ،وح ّتــى َّ
كل ،ح ّتــى َّ
وجدتــك ّ
كأن املــوت لــو أتــاك أتــاين،

فعنــاين مــن أمــرك مــا يعنينــي عــن أمــر نفــي )) لتأخــذ هــذه الكلــات أثرهــا يف صقــل

شــخصية الشــاب وثقتــه بنفســه.

الفرع الثالث :االعتزاز بالنفس

وهنــا مــرض اجتامعــي شــائع يشــخصه اإلمــام عــي (عليــه الســام) وكثــر ًا مــا نجده

متأصـ ً
ا عنــد الكثــر مــن النــاس وهــو إزراء اإلنســان نفســه مــن دون موجــب ،وجعلهــا
يف موضــع الضعــف والعبوديــة ،بــل حتــى يف جمــال العمــل وكســب الــرزق فإنــه يزيدنــا

ثقــة بأنفســنا أن ال نكــون أجــراء عنــد غرينــا مــا اســتطعنا ،إذ يقــول (عليــه الســام):

((وال تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك اهلل حـ ّـر ًا ....وإن اســتطعت أن ال يكــون بينــك وبني

اهلل ذو نعمــة فافعــل ،فإ ّنــك مــدرك قســمك وآخــذ ســهمكّ ،
وإن اليســر مــن اهلل أكــرم
ِ
وأعظــم مــن الكثــر مــن خلقــه وإن كان ٌ
ـم َين َفــدُ ،
كل منــه )) وقــد قــال تعــاىل َ مــا عندَ ُكـ ْ
ِ
ِ
ٍ
ـروا َأ ْج َر ُهــم بِ َأ ْح َسـ ِ
ـن َمــا كَا ُنــوا َي ْع َم ُلـ َ
ـون.)23(
َو َمــا عنــدَ اللَِّ َبــاق ۗ َو َلن َْج ِز َيـ َّن ا َّلذيـ َن َصـ َ ُ

الفرع الرابع :تناسي اهلموم
كــم مجيــل هــذا التشــبيه وهــو يصــور قلــب الشــاب أرض خصبــة تســتجيب لــكل ما

يلقــى فيهــا ،لــذا ينبغــي اإلرساع أن يكــون زرعهــا طيبـ ًا وبــإرادة مالكهــا ،ذلــك الشــاب،

وهــذا أبلــغ درس يف بنــاء الــذات الشــبابية ((وإ ّنــا قلــب احلــدث كاألرض اخلالي ـ َة مــا

اجلزء الثاني :حمور القضايا املعاصرة

377

ُألقــي فيهــا مــن يشء إال قبلتــه ،فبــادر بــاألدب قبــل أن يقســو قلبــك ،ويشــتغل ل ّبــك ))
وإال ضاعــت النفــس وأعجــزت و ّعاضهــا.

الفرع اخلامس :أخذ األهبة

يقــول تعــاىل :فاســتبقوا اخلــرات( ،)24ويقــول أيضـ ًا عــز وجــل :وســارعوا إىل مغفرة
مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســموات واألرض ُأعــدت للمتقــن( ،)25وأفضــل الــر صلــة
الرحــم وحســن املعــارشة مــع النــاس إذ يقــول (عليــه الســام) (( :وأكــر ْم عشــرتك
فإهنــم جناحــك الــذي بــه تطــر ،وأصلــك الــذي إليــه تصــر ،وإنــك هبــم تصــول ،وهبــم

تطــول اللـ ّـذة عنــد ّ
الشــدة ،وأكــر ْم كريمهــم ،و ُعــد ســقيمهم ،وأرشكهــم يف أمورهــم،
وتيـ ّـر عنــد معســورهم )) والتــي ال شــك أهنــا ســترتك أثــرا نفســي ًا بالغ ـ ًا يف شــخصية

الشــباب وحســن تعاملهــم مــع اآلخريــن ممــا يزيدهــم ثقــة يف املواقــف الصعبــة وخــرة

يف القــول العمــل وترصيــف األمــور مــن دون خــوف أو تــردد.

الفرع السادس :مبادرة الرب واخلري
يذكــر الدكتــور ابراهيــم الفقي خبــر التنمية البرشيــة يف رضورة التحكم يف الذات وأن

جتــر نفســك عــى الرتكيــز عــى اإلجيابيــات وتعــود البحــث عليهــا وجتنــب األفــكار الســلبية
( إذا نظــرت بعمــق إىل حيــاة الناجحــن ،فســوف تكتشــف أهنــا متتلــئ بتجــارب الفشــل
املثــرة ،ســنجد مثـ ً
ا أن ابراهــام لينكولــن قــد فشــل كأمــن مســتودع وكجنــدي وكمحــام

ومــع ذلــك ســاعدته كل هــذه التجــارب عــى نحــو خــاص يف أن يقــود الواليــات املتحــدة

يف أســوء أزماهتــا يف احلــرب األهليــة )( ،)26وقــد خلــص اإلمــام عــي (عليــه الســام) ذلــك
بقولــه(( :واطــرح عنــك واردات اهلمــوم بعزائــم الصــر وحســن اليقــن)) فإنــه بعبــارة
بليغــة يصــف الســلبيات وآثارهــا بلفــظ ديناميكــي (واردات) يفــر القلــق واالضطــراب

النفــي الــذي يعيشــه االنســان مــن جــراء ســيطرة األفــكار الســلبية عــى نفســه.
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اخلامتة

بعــد تلــك الرحلــة املوجــزة عــن آفــاق املنــر الدينــي ومــا يمكــن أن يتعــرض لــه

خطابــه مــن حتديــات معــارصة ،فإنــه يمكــن تلخيــص نتائــج البحــث ومقرتحاتــه بــا

يــأيت:

أوالً :متثــل التحديــات كل مــا يتعــرض لــه املنــر مــن نقــد أو هــدم أو عــداء ،لــذا

ينبغــي التعامــل معهــا بــكل جديــة وخلقيــة مــن أجــل املحافظــة عليــه وتطويــره هبيبــة
ووقــار.

ثانيــ ًا :املــراد مــن مصطلــح التحدِّ يــات التــي تواجــه املنــر الدينــي هــي كل مــا

يعــرض ذلــك املنــر يف ذاتــه أو خطابــه ،شــك ً
قومــه ،أو
ال وموضوعــ ًا ،بــا ُيق ِّيــده أو ُي ِّ

َيمنعــه مــن تأديــة دوره الرســايل.

ثالثــ ًا :اقتــر موضــوع البحــث عــى خصــوص التحديــات التــي تواجــه املنــر

الدينــي يف خطابــه ،والتــي يــرى الباحــث أهنــا األســاس يف أســباب هبــوط اخلطــاب

الدينــي.

رابعــ ًا :لقــد آثــر البحــث تقســيم التحديــات املوجهــة نحــو املنــر يف خطابــه إىل

حتديــات شــكلية وأخــرى موضوعيــة ،والتــي تشــكل بمجموعهــا حجــر العثــرة وراء
نفــور الشــباب مــن اخلطــاب الدينــي..

خامســ ًا :يقــرح البحــث أمهيــة اعتــاد مــا ذكــره مــن حتديــات موجهــة نحــو

اخلطــاب الدينــي شــك ً
ال وموضوعـ ًا كأســاس للتقييــم واملفاضلــة والتــي يمكــن تعديلهــا

وتفريعهــا.

سادس ـ ًا :يــويص البحــث بــرورة إقامــة جلــان تقييــم وتقويــم اخلطــاب املنــري،
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خدمــة لقضايانــا املصرييــة وبنائنــا احلضــاري ،وأن تتبناهــا جهــات معروفــة بوزهنــا

اخلطــايب والعلمــي يف دراســات هنــج البالغــة إيامنـ ًا بمســؤولية اخلطــاب الدينــي اخلطــرة
وحرص ـ ًا عــى ثقــة النــاس بــه.
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اهلــدى.

 .6سورة املائدة  /آية .82

 .7الشــيخ مهــدي العطــار  -عبــد اجلبــار الرفاعــي ،كتــاب قضايــا إســامية عــدد  5ســنة 1997م ص ،16نقـ ً
ا

عــن الســيد هبــة الديــن الشهرســتاين ،جملة العلــم ،الســنة الثانيــة 1911م ،ص.266

 .8الشيخ أمحد الوائيل ،جتاريب مع املنرب ،دار الزهراء  -بريوت ،بال سنة طبع ،ص.١٥٢

أن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل مل يبعــث ُر ُســله حيـ ُ
 .9عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام أ ّنــه قــال " :اعلــم ّ
ـث (حــن) بعثهــا
فضــة ،ولكــن بعثهــا بالــكالم ،وإ ّنــا عـ َّـرف اهللُ نفســه إىل خلقــه بالــكالم " ..نق ـ ً
ا وســائل
ومعهــا ذهــب وال ّ

الشــيعة ،ج 12يف أحــكام العــرة بــاب 119ح.5

 .10عــن ابــن عبــدوس ،عــن ابــن قتيبــة ،عــن محــدان بــن ســليامن ،عــن أيب الصلــت اهلــروي قــال ( :ســمعت

أبــا احلســن عــي بــن موســى الرضــا عليــه الســام يقــول :رحــم اهلل عبــد أحيــا أمرنــا فقلــت لــه :وكيــف حييــي

أمركــم؟ قــال :يتعلــم علومنــا ويعلمهــا النــاس ،فــإن النــاس لــو علمــوا حماســن كالمنــا التبعونــا ) نق ـ ً
ا عــن
كتــاب عيــون األخبــار للشــيخ الصــدوق ،ج 2ص.275

 .11حممــد احلبــويب ،األبعــاد العقائديــة يف الشــعائر احلســينية ،ط 1مطبعــة الرائــد 1430هـــ ،ص 52ومــا
بعدهــا.

 .12الشيخ مرتىض األنصاري ،فرائد األصول ،شبكة اإلمامني احلسنني ،ج 1ص.25

 .13الشــيخ عبــد احلافــظ البغــدادي اخلزاعــي ،مقالــة بعنــوان أســباب انخفــاض الطــرح الثقــايف يف املنــر
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احلســيني ،موقــع شــبكة أخبــار النارصيــة ،بتاريــخ .2014/8 /27

 .14الشيخ د .حممد باقر املقديس ،فن اخلطابة احلسينية ،دار االعتصام ،ط أوىل 1427هـ ،ص.123

 .15عبداملنعــم عــي احليلمــي  -اإلحســاء ،مالمــح املنــر احلســيني الواعــي يف اإلحســاء بــن الواقــع واملأمــول،

موقــع آفــاق للدراســات والبحوث ،زيــارة بتاريــخ .2017/1/7

 .16الشيخ حممد مهدي اآلصفي ،اخلطاب احلسيني ،ط أوىل 1426هـ ،ص.122

 .17السيد حممد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ط 1974 ،6دار الفكر  -بريوت ص ،65ص 385وما بعدها.

 .18عــن اإلمــام الباقــر :مــن كان ول ّي ـ ًا هلل فهــو لنــا و ّيل ،ومــن كان عــدو ًا هلل فهــو لنــا عــدو ،واهلل مــا تنــال
واليتنــا إال بالــورع.
ِ
ِ
ِ
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا )) األعراف .51 /
 .19فهم مصداق قوله تعاىل (( :ا َّلذي َن َّات َُذوا دين َُه ْم َل ْ ًوا َو َلع ًبا َو َغ َّر ْ ُت ْم ْ َ

ّ .20
إن لقتــل احلســن حــرارة يف قلــوب املؤمنــن لــن تــرد أبــد ًا 1-نق ـ ًا عــن مســتدرك الوســائل ،ج10
ص.319

 .21الشيخ أمحد الوائيل ،مصدر سابق ص.213

 .22كتــاب هنــج البالغــة ،رشح الشــيخ حممــد عبــده ،دار املعرفــة للمطبوعــات ،بــروت  -لبنــان ،بــا ســنة

طبــع ح 3ص.37

 .23سورة النحل.96 /

.24سورة البقرة.148 /

 .25سورة آل عمران.133 /

 .26د .ابراهيم الفقي ،الثقة واالعتزاز بالنفس ،النارش فري ،رقم االيداع  1272لسنة  2007ص.5

اجلزء الثاني :حمور القضايا املعاصرة

القرآن الكريم
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املصدار واملراجع

1 .1ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،دار الكتب العربية بمرص  1329هـ
2 .2د .ابراهيــم الفقــي ،الثقــة واالعتــزاز بالنفــس ،النــارش فــري ،رقــم االيــداع 1272
لســنة .2007

3 .3ابن منظور حممد بن مكرم ( ت  711هـ ) لسان العرب ،مكتبة أهل البيت.
 4 .الشيخ أمحد الوائيل ،جتاريب مع املنرب ،دار الزهراء  -بريوت ،بال سنة طبع
5 .5املريزا حسني النوري ( ت  1320هـ ) مستدرك الوسائل ،ج.10
6 .6الشــيخ عبــد احلافــظ البغــدادي اخلزاعــي ،مقالــة بعنــوان أســباب انخفــاض الطــرح
الثقــايف يف املنــر احلســيني ،موقــع شــبكة أخبــار النارصيــة.

7 .7عبداملنعــم عــي احليلمــي  -اإلحســاء ،مالمــح املنــر احلســيني الواعــي يف اإلحســاء
بــن الواقــع واملأمــول ،موقــع آفــاق للدراســات والبحــوث.

8 .8الشــيخ عــي حســن ســند ،مقالــة بعنــوان :خماطــر التحديــات التــي تواجــه املنــر
احلســيني ،موقــع حــوزة اهلــدى.

9 .9الشــيخ فيصــل اخلالــدي الكاظمــي ،املنــر احلســيني نشــوؤه وحــارضه وآفــاق
املســتقبل ،ط2004 1م.

 1010الشيخ مرتىض األنصاري ،فرائد األصول ،شبكة اإلمامني احلسنني ،ج.1

1111كتــاب هنــج البالغــة ،رشح الشــيخ حممــد عبــده ،دار املعرفــة للمطبوعــات،
بــروت  -لبنــان ،بــا ســنة طبــع.
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 1212موقع املعجم اجلامع للمعاين ،انرتنت.

 1313الشــيخ د .حممــد باقــر املقــديس ،فــن اخلطابــة احلســينية ،دار االعتصــام ،ط أوىل
1427هـ.

القمــي (ت  381هـــ
ـي بــن احلســن بــن بابويــه ّ
 1414الشــيخ الصــدوق ّ
حممــد بــن عـ ّ
ردي ،النــارش :رضــا
احلســيني
) ،.تصحيــح وتذييــل :الســ ّيد مهــدي
ــو ّ
الالج َ
َ
ّ

قــم املقدّ ســة ،الطبعــة :الثانيــة ـ ســنة  1983م ،.ج.2
املشــهدي ،مكتبــة طــوس ـ ّ

1515الشــيخ أبــو جعفــر حممــد بــن الشــيخ احلســن احلــر العامــي /وســائل الشــيعة،
ج.12

 1616حممــد احلبــويب ،األبعــاد العقائديــة يف الشــعائر احلســينية ،ط أوىل ،مطبعــة الرائــد،
النجــف األرشف 1430هـ.

 1717الشيخ حممد مهدي اآلصفي ،اخلطاب احلسيني ،ط أوىل 1426هـ.

 1818السيد حممد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ط 1974 ،6دار الفكر  -بريوت.

1919الشــيخ مهــدي العطــار  -عبــد اجلبــار الرفاعــي ،كتــاب قضايــا إســامية عــدد 5
ســنة 1997م.

بناء اإلنسان وتنمية املوارد البشرية
يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)

األستاذ املساعد الدكتور مخيس غربي حسني
جامعة تكريت/كلية اآلداب

ال خيتلــف اثنــان عــى أمهيــة خطــط التنميــة البرشيــة يف صقــل وبنــاء شــخصية

اإلنســان وتأســيس البنيــة احلضاريــة للمجتمــع ،وصــوالً إىل بنــاء الدولــة عــى أســس من
التنظيــم والتخطيــط التــي تقــود إىل تقــدم حيــاة اإلنســان والرفاهيــة ،التــي هــي نتيجــة

مبــارشة للتنميــة ،والشــواهد املذكــورة يف املتــون التارخييــة تشــر إىل أن التغيــر واالنتقــال

يف أطــوار التاريــخ ،والتقــدم اللذيــن يصيبــان املجتمــع ال يأتيــان مــن فــراغ ،إنــا مهــا
نتيجــة مبــارشة للتخطيــط والتدريــب والدراســة املتأنيــة التــي نطلــق عليهــا يف التعبــر

املعــارص (التنميــة) ،وهــذه التنميــة بطبيعــة احلــال حتتــاج كثــر ًا مــن اجلهــد حتــى يتــم

الوصــول إىل الغايــة املنشــودة.

ومــن هــذا املنطلــق فــإن التنميــة البرشيــة بــدأت منــذ أن بــدأ اإلنســان ينظــم أمــور

حياتــه اليوميــة بمختلــف متطلباهتــا الصحيــة والغذائيــة ،وتوفــر قوتــه أليــام مقبلــة،

وطريقــة تنقلــه مــن مــكان إىل آخــر مــن أجــل تأمــن حاجتــه مــن الغــذاء واملــأوى ،فضـ ً
ا

عــن تنظيــم حياتــه مــع الطبيعــة ،ثــم بنــاء منظومــة عالقــات مــع اآلخــر (اإلنســان) الــذي

يشــاركه احليــاة يف البقعــة التــي يعيــش فيهــا ويف خمتلــف جوانــب احليــاة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والدينيــة هــذه اجلوانــب جمتمعــة متثــل التطــور اإلنســاين حليــاة البرشيــة،
وهــي كذلــك متثــل ،البدايــة املتواضعــة لفكــرة التنميــة عنــد اإلنســان ،وهبــذا التنظيــم

لســلوك األفــراد داخــل املجتمــع ،اســتطاع اإلنســان أن يرســم نمــط حيــايت منظــم ،ويطــور
أســلوب حياتــه تباعـ ًا مــن جيــل إىل آخــر إىل أن تبلــورت حيــاة اإلنســانية عــى مــا أصبحت
عليــه اليــوم ،وهــذه بــا شــك حتمــل املالمــح األوىل لفكــرة التنميــة عنــد اإلنســان.

مــن املعلــوم ،أن اإلســام جــاء مــن أجــل بنــاء اإلنســان وتنظيــم املجتمــع وصــوالً

إىل حتقيــق أهــداف اجتامعيــة ،واحلفــاظ عــى بنيــة األخــاق عــى أســاس مــن التــوازن

بــن مــا هــو روحــي ومــادي ،بغيــة توفــر األمــن مــع التهذيــب االجتامعــي القائــم عــى
االلتــزام بتعاليــم اإلســام وآدابــه وقيمــه ،يف معادلــة متكافئــة بــن احلاجــات الروحيــة
385
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واالجتامعيــة مــن أجــل حتقيــق العدالــة والســعاِدة والرفاهيــة ألبنــاء املجتمــع ،وكل ذلــك

مــن أجــل التعايــش الســلمي.

ينظــر اإلســام إىل قضايــا اإلنســان بوصفهــا شــبكة مرتابطــة ال انفصــام هلــا ،ومــن

ذلــك عالقــة اإلنســان بربــه وعالقتــه بنفســه وعالقتــه بأخيــه اإلنســان ،وبــكل أشــكال
احليــاة األخــرى ،وملــا كان اإلنســان هدف ـ ًا اســمى يف تعاليــم اإلســام نلحــظ أن آيــات

القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) تؤكــد عــى هــذا
املنحنــى ،واإلمــام عــي (عليــه الســام) وراث الدوحــة املحمديــة مــا انفــك يؤكــد هــذا

املنهــج وحيــث عــى تطبيقــه قــوالً وفع ـاً.

والتنميــة البرشيــة يف اإلســام مســألة متــس احليــاة بشــكل مبــارش ،وتؤثــر يف جماالهتــا

وأبعادهــا وتطورهــا ،ألهنــا تعنــي التنظيــم والتخطيــط املربمــج ،لــذا أصبــح االطــاع عىل

رؤيــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هــذا املوضــوع يشــكل أمهيــة بالغــة وملحــة ،ألن
املجتمعــات اإلســامية ال تســتطيع التخطيــط لبنــاء منظومــة فكريــة حــول بنــاء شــخصية
اإلنســان الفعــال املؤثــر ،وتنميــة املجتمــع عــى أســس مــن األخــاق الفاضلــة ،دون

الرجــوع إىل أعــام الفكــر اإلســامي ومنهــم اإلمــام عــي (عليــه الســام).

إن املتتبــع لســرة اإلمــام عــي (عليــه الســام) وأقولــه وأفعالــه ســيدرك بســهولة

أن بنــاء اإلنســان الــذي هــو حجــر األســاس يف تكويــن املجتمــع كان مــن أولويــات

اهتامماتــه ،وكان (عليــه الســام) يبغــي مــن وراء ذلــك تنميــة املــوارد البرشيــة مــن أجــل
بنــاء جمتمــع متكامــل كــي يعــم النفــع واخلــر للنــاس مجيع ـ ًا.

ومــن اســتقراء النصــوص والتوصيــات التــي صــدرت عــن اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ال ســيام يف كتــاب هنــج البالغــة نجــد أن اإلمــام عليــ ًا (عليــه الســام) قــد

تنــاول ويف مناســبات عديــدة ،بصــورة مبــارشة أو مــن خــال التضمــن إىل مســألة بنــاء
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الشــخصية اإلنســانية الصاحلــة الفاعلــة يف املجتمــع ،وهــذا بطبيعــة احلــال يعنــي ،فيــا

يعنــي ،تطــور املجتمــع بــأرسه ،والالفــت للنظــر هــو أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) أراد

مــن مقوالتــه تشــخيص مــرض وحتديــد عالجــه يف الوقــت نفســه.

وممــا ال شــك فيــه أن املؤلفــات والكنــوز العلميــة يف الــراث اإلســامي كثــرة

ومتنوعــة ،فيهــا تعاليــم ودعــوات إىل الكيفيــة الصحيحــة لبنــاء شــخصية اإلنســان
وتنميــة املجتمــع ،وكتــاب هنــج البالغــة لإلمــام عــي (عليــه الســام ) يعــد واحــد مــن

هــذه الكنــوز ،إذا مــا قلنــا أمههــا ،ولكــن مــا يلفــت النظــر أننــا نحــن املســلمون قــد اجتهنــا
بإبصارنــا صــوب التجــارب الغربيــة وتركتنــا هــذه املؤلفــات القيمــة وراء ظهورنــا.

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه هنــا ،أن تنميــة اإلنســان وبنــاء شــخصيته يف املنظــور

اإلســامي ،وهــي مــن مفاهيــم التنميــة الرئيســة مل يتــم تناوهلــا بموضوعيــة ومــا زالــت

بحوثهــا دون املســتوى األكاديمــي ،ذلــك أن الذيــن يكتبــون يف هــذا املوضــوع أغلبهــم

مــن رجــاالت الديــن ،وهــؤالء بطبيعــة احلــال ،دائ ـ ًا مــا ينطلقــون مــن قاعــدة أســاها
العاطفــة الدينيــة ،عــاوة عــى ذلــك فــإن معظــم املعاجلــات والدراســات هلذه اإلشــكالية

متــت يف إطــار الفكــر االقتصــادي ،والتاريــخ االقتصــادي ،كــا أن إطارهــا املفاهيمــي
النظــري بحاجــة إىل التحديــد ،ويــري هــذا األمــر عــى آليــات العمــل التــي مــا زالــت

غــر حمــددة يف كثــر مــن الدراســات التــي تعرضــت ملوضــوع التنميــة يف اإلســام.

ويف بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل مبــارش عــى مــا جــاء يف فكــر اإلمــام عــي

(عليــه الســام) يف الطريقــة واالســلوب الصحيــح لبنــاء اإلنســان وتنميــة املجتمــع،
وســيكون كتــاب هنــج البالغــة الــذي يعــد موســوعة علميــة املصــدر الرئيــي هلــذا

البحــث ،وهــو بطبيعــة احلــال ،كتــاب زاخــر باملعلومــات واألمثلــة التــي تبــن فكــر
اإلمــام عــي (عليــه الســام) والكيفيــة التــي يمكــن مــن خالهلــا صياغــة نظريــة علميــة

متكاملــة لبنــاء شــخصية اإلنســان ،وتنميــة املجتمــع ،وعــى هــذا املنــوال فإننــا ســنتبع
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املنهــج التارخيــي العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصــوص وحتليلهــا ،ومــن ثــم ،وضــع

النتائــج هلــذا االســتقراء بغيــة الوصــول إىل احللــول ،ونحــن هنــا نقتفــي أثــر اجليــل األول
مــن املســلمني الذيــن اســتطاعوا أن يؤسســوا جمتمــع صالــح مبنــي عــى أســس إنســانية،

أخالقيــة ،نحــن بأمــس احلاجــة هلــا يف الوقــت احلــارض.

ومــن نافلــة القــول :إن التطــرق بصــورة تفصيليــة إىل موضــوع تنميــة شــخصية اإلنســان

وبنــاء املجتمــع يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) موضوع واســع جــد ًا حيتــاج اىل جملدات،

لذلــك آثرنــا النمذجــة واالختصــار بغيــة تقديــم صــورة مبســطة هلــذه املوضــوع اهلــام ،ومــن
ثــم ،دعــوة املؤسســات العلميــة يف العــراق إلعــداد دراســة موســعة يمكــن أن تكــون دليــل
لدراســة خطــط التنميــة يف املــدارس واملعاهــد واجلامعــات العراقيــة واإلســامية.

مــن هــذا املنطلــق فــإن بحــث موضــوع التنميــة البرشيــة ضمــن املنظــور اإلســامي،

حيتــاج إىل كتــب وجملــدات لتغطيــة مجيــع فصولــه ،ولكــي يكــون موضــوع بحثنــا هــذا
يتوافــق مــع حمــاور امللتقــى وحتديداتــه يف عــدد الصفحــات لــكل بحــث ،لــذا فقــد آثرنــا

أن تكــون هــذه املداخلــة التعــرض فقــط إىل فكــرة تنميــة اإلنســان وبنــاء شــخصيته ،ومــن
ثــم تنميــة قدراتــه الفكريــة واألخالقيــة واإلنســانية يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام)،
والتــي مــن خالهلــا يتــم تطويــر املجتمع ،ونحــن ال نريــد الغــوص يف التفاصيل السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تدخــل ضمــن مفهــوم التنميــة البرشيــة بشــكل عــام،

بقــدر مــا نريــد صياغــة رؤيــة عامــة عــن مفهــوم التنميــة البرشيــة ومتطلباهتــا وأسســها
وفــق املنظــور اإلســامي ورؤيــة اإلمــام عــي (عليــه الســام).

وعــى الرغــم مــن إدراكنــا أن هــذا البحــث قــد ال خيلــو مــن نواقــص وهنــات ،شــأنه

شــأن أي عمــل أو جهــد فكــري يقــوم بــه اإلنســان ،إال إننــا نأمــل أن يكــون قــد ســاهم
ولــو بجــزء يســر يف الكشــف عــن موضــوع التنميــة البرشيــة وبنــاء املجتمــع يف فكــر
اإلمــام عــي (عليــه الســام).
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لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه عــى ثــاث مباحــث ســبقتها مقدمــة وانتهــى

البحــث بخامتــة ،تضمنــت املقدمــة متهيــد للموضــوع وفيــه إشــارة إىل أمهيــة موضــوع
التنميــة وبنــاء املجتمــع ،وتطرقنــا فيهــا إىل التنميــة يف املنظــور اإلســامي ويف فكــر اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وبينــا أن املنظومــة الفكريــة اإلســامية كان جــل أهدافهــا وغاياهتــا

تنميــة روح اإلنســان وبنــاء شــخصيته وصــوالً إىل بنــاء املجتمــع الصالــح ،والــذي هــو
نتيجــة حتميــة لبنــاء اإلنســان امللتــزم الصــادق الــذي حيــب اخلــر لإلنســانية مجعــاء.

تضمــن املبحــث األول الــذي محــل عنــوان تنميــة شــخصية اإلنســان وبنــاء املجتمــع

يف املنظــور اإلســامي عرجنــا فيــه عــى الدعــوات التــي أطلقهــا اإلســام ممث ـ ً
ا القــرآن

الكريــم وأحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وســلم) وأقــوال اإلمــام عــي (عليــه
الســام) فضــ ً
ا عــن التظــرات التــي وضعهــا الفقهــاء واملجتهــدون والتــي ختــص

موضــوع التنميــة البرشيــة.

واملبحــث الثــاين يســلط الضــوء عــى بنــاء شــخصية اإلنســان يف فكــر اإلمــام عــي (عليه

الســام) هــذا الصحــايب الزاهــد العابــد احلليــم الرحيــم الــذي كانــت أقوالــه وأحاديثــه

تفيــض حمبــة ورمحــة للنــاس مجيع ـ ًا ،وهــي إذ مــا درســت عــى وفــق منهــج النبــوة نراهــا

اســتكامالً وتوكيــد ًا ألقــوال وأحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه).

جــاء املبحــث الثالــث لدراســة موضــوع تطويــر املجتمــع يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه

الســام) وفيــه بيــان ألمهيــة تطويــر املجتمــع اإلســامي ومــن ثــم بنــاءه وفــق املنهــج
الــذي يكفــل اآلمــان والســعادة والرفاهيــة جلميــع أفــراده ،مــن دون النظــر إىل لونــه أو
جنســه أو دينــه ،وهــذه ســجية نــادرة تضــاف إىل فضائــل اإلمــام عــي (عليــه الســام).

أمــا اخلامتــة فقــد تضمنــت أهــم النتائــج واالســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا ،فضـ ً
ا

عــن عــدد مــن التوصيــات التــي أرشنــا إليهــا ضمنيـ ًا يف اخلامتــة.
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املبحث األول
التنمية وبناء اإلنسان يف املنظور اإلسالمي

ممــا يــؤرش أمهيــة التنميــة يف الفكــر اإلســامي ،هــو مــا تعــرض لــه القــرآن الكريــم

والســنة النبويــة واملذاهــب الفقهيــة عــى اختــاف توجهاهتــا ،من دعــوة إىل بناء شــخصية
ـي يف ســبيل اآلخريــن،
اإلنســان املثابــر الصــادق العامــل املخلــص العــادل ،الــذي يضحـ ّ
واحلريــص عــى التــزود بالعلــم واملعرفــة والتخطيــط للمســتقبل وعــدم إغفــال الــدار

اآلخــرة بعــد أن يأخــذ نصيبــه يف الدنيــا إىل آخــر شــر يف احلــال ،فــا رهبانية يف اإلســام

بحجــة الزهــد والــورع ذلــك أن اإلســام يدعــو أتباعــه إىل أن ال يضحــوا بالدنيــا مــن
أجــل اآلخــرة ،ألن اإلســام ديــن الوســطية ،فــا تــرك للدنيــا عــى حســاب اآلخــرة،
وال إيغــال يف املاديــات بحيــث يكــون اإلنســان عبــد ًا للدرهــم والدينــار .كذلــك نفهــم

التنميــة البرشيــة يف اإلســام أهنــا االســتغالل األمثــل للثــروات واالعتــدال يف اســتخدام
املــوارد املتاحــة وعــدم اســتنزافها يف أعــال ال تتفــق وخــر البرشيــة ،قــال تعــاىل(( :وال

جتعــل يــدك مغلولــة إىل عنقــك وال تبســطها كل البســط فتقعــد ملوم ـ ًا حمســورا))(.)1

أمــا أئمــة املســلمني ومفكروهــم فقــد اعتنــوا وعــى مــر العصــور يف إبــراز النواحــي

التنمويــة والتنظيميــة يف اإلســام ،ألن التنظيــم هــو جوهــر التنميــة وحجــر األســاس

يف بنائهــا ،وعــى هــذا فقــد كانــت عنايتهــم هبــا تســر جنبــ ًا إىل جنــب مــع عنايتهــم
بالعبــادات وفقههــا ،يدلنــا عــى ذلــك مــا تركــوا لنــا مــن تــراث ضخــم يف التنظيــات
والترشيعــات تزخــر بالتفــرد واألصالــة والتقــدم احلضــاري والعلمــي .وعــى هــذا

األمــر ،فــإن الدراســة التارخييــة ملوضــوع التنميــة البرشيــة يف املنظــور اإلســامي تؤســس
إطــار ًا مرجعيـ ًا يمكــن مــن خاللــه أن نفهــم عــى نحـ ٍـو أفضــل األصــول الفكريــة للتنمية،
ومــن ثــم تعميمــه عــى الواقــع واالســتفادة منــه يف ســبيل تنميــة وبناء شــخصية اإلنســان،
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والنهــوض باملجتمــع وبنــاءه وفــق املنظــور اإلســامي.
إن التنميــة البرشيــة يف اإلســام ،مســألة متــس احليــاة بشــكل مبــارش وتؤثــر يف

جماالهتــا وأبعادهــا وتطورهــا ،ألهنــا تعنــي التنظيــم والتخطيــط املربمــج للحــارض

واملســتقبل ،لــذا أصبــح االطــاع عــى رؤيــة اإلســام يف هــذا املوضــوع يشــكل أمهيــة

بالغــة ،ألن املجتمعــات اإلســامية ال تســتطيع التخطيــط لبنــاء منظومــة أفكارهــا حــول
التنميــة مــن دون الرجــوع إىل تعاليــم اإلســام ألهنــا تعــد اخللفيــة املرجعيــة الفكريــة

هلــذه املجتمعــات ،وال غــرو يف ذلــك ،إذ إن رشيعــة اإلســام وتعاليمــه ،كــا هــو

معــروف تصلــح لــكل زمــان ومــكان ،ألن القــرآن الكريــم دســتور املســلمني كتــاب
حــي ومتجــدد مــع تطــور احليــاة وأن الفكــر اإلســامي يقــدم احللــول للمشــكالت التــي

تواجــه املجتمــع مــن مجيــع اجلوانــب ،ويقــدم معاجلــات موضوعيــة واقعيــة صادقــة،
تضــع احللــول للمشــكالت التــي تواجــه أفــراد املجتمــع ،والســيام يف موضــع التنميــة
البرشيــة ،وحيــث اهلــدف العــام هلــذه املعاجلــات هــو األخــذ بيــد اإلنســان إىل شــواطئ
األمــان الــذي يتمثــل يف حتقيــق الفــاح يف الدنيــا واآلخــرة.

والتنميــة البرشيــة يف اإلســام هدفهــا بنــاء اإلنســان الســوي ،الناضــج ،املبــدع،

واملنتــج مــن أجــل عــارة األرض كــي حيقــق الغــرض الــذي خلقــه اهلل مــن أجلــه وهــو
ـك لِ ْلم َلئِ َكـ ِـة إِن ج ِ
وإِ ْذ َقـ َ
اعـ ٌـل ِف
ِّ َ
أعــار األرض وخالفتــه عليهــا ،قــال تعــاىلَ :
ـال َر ُّبـ َ َ
ْالَ ْر ِ
ض َخلِي َف ـ ًة ،)2(وعــى هــذا املنــوال فــإن اإلنســان مكلــف تكليف ـ ًا رشعي ـ ًا بعــارة
األرض ،فلــم خيلــق اإلنســان للعبــث أو ملجــرد األكل والــرب كالــدواب األخــرى

عــى ســطح األرض ،بــل خلــق لتنفيــذ واجــب أعــده اهلل مــن أجلــه يتمثــل يف عبــادة اهلل
ِ
ـن
هـ َـو َأن َْشـ َـأك ُْم مـ َ
وتنميــة احليــاة وتطويرهــا بمختلــف جوانبهــا يف األرض ،قــال تعــاىلُ :
ْالَ ْر ِ
ض َو ْاســ َت ْع َم َرك ُْم فِ َيهــا.)3(
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ومــن هــذا املنطلــق ذهــب إبراهيــم العســل إىل تأكيــد القــول(( :إن التنميــة املتكاملــة

والشــاملة ال يمكــن تصورهــا إال يف جمتمــع إســامي ،فأخطــاء احلضــارة الغربيــة،
واملــأزق األخالقــي الــذي تتخبــط فيــه ،والــروح العدوانيــة التــي تســيطر عــى أذهــان
القــادة املخططــن ،ال تعالــج إال بمبــادئ ترســم رصاطــ ًا مســتقي ًام للفــرد واملجتمــع،

يوصلهــا إىل الكــال يف شــتى املياديــن))(.)4

والواجــب عــى املســتخلف أن يعمــر وينمــي مــا أســتخلف عليــه ،لــذا عليــه أن

يســتفيد ممــا ســخره اهلل لــه ،وعندمــا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن تســخري الســموات

واألرض ومــا فيهــا خلدمــة اإلنســان ،فإنــه يســتحثه عــى العمــل والتنميــة والبنــاء مــن
أجــل قطــف ثــار هــذا التســخري( ،)5قــال تعــاىلَ :
ُــم َمــا ِف
َــر ْوا َأ َّن اللََّ َســخَّ َر َلك ْ
أ َل ْ ت َ
ِ
ض و َأســبغَ ع َليك ِ
ِ
ــر ًة َو َباطِنَــ ًة ،)6(أي تعلمــوا يــا
ُــم ن َع َمــ ُه َظاه َ
الس َــا َوات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ َ ْ َ َ ْ ْ
َّ
خماطبــن أن اهلل ســخر لكــم مــا يف الســموات مــن الشــمس والقمــر ومــا يف األرض مــن

اهنــار وكنــوز وثــروات لتنتفعــوا هبــا(.)7

مــن املعلــوم أن التنميــة الشــاملة ،والبرشيــة مــن ضمنهــا ،هتــدف بالدرجــة األوىل إىل
توفــر ســبل العيــش الرغيــد والرفاهيــة بــا حتويــه مــن معـ ٍ
ـان خمتلفــة ألبنــاء املجتمــع ،أي
جمتمــع ،يف احلــارض واملســتقبل ،واحلفــاظ عــى البيئــة وصيانتهــا ،وكذلــك حفــظ نظــام

دعــم احليــاة يف خمتلــف جوانبهــا( ،)8ومــع ذلــك تبقــى تنميــة وبنــاء شــخصية اإلنســان
هــو جوهــر التنميــة وهدفهــا الرئيــس يف الفكــر اإلســامي ،عموم ـ ًا ،ويف فكــر اإلمــام

عــي عــى وجــه اخلصــوص ،هــذا ،ناهيــك انــه مــن املســتحيل إغفــال حقيقــة جوهريــة
ومهمــة ،وهــي إن التنميــة ليســت مشــكلة منفصلــة عــن جذرهــا التارخيــي ،إنــا تكمــن
جذورهــا يف قيــم وأخالقيــات وثقافــة كل مــن الفــرد واملجتمــع املمتــدة عــر التاريــخ،

بــا حيويــه مــن عــادات وتقاليــد هلــا امتــداد زمنــي يشــكل التاريــخ بعــده األســايس.
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والتنميــة البرشيــة يف اإلســام ،تتجســد مــن خــال نظــرة اإلســام إىل احليــاة

اإلنســانية عــى أســاس أن املجتمــع يتكــون مــن أفــراد هلــم صفاهتــم الفرديــة وعالقاهتــم
االجتامعيــة ،لذلــك كانــت عنايــة الفكــر اإلســامي التنمــوي بــكل املصالــح الفرديــة
واجلامعيــة وفــق نســق خــاص جيمــع بينهــا ،وحيــرص عليهــا مــا دام ذلــك ممكنـ ًا ،إال إذا

تعارضتــا ،فتقــدم املصالــح اجلامعيــة أو العامــة ألهنــا أوىل باالهتــام والرعايــة( ،)9وهــذا
يعــد مــن صلــب موضــوع التنميــة البرشيــة.

وإذا كان صحيحـ ًا أن حتليــل املــايض يقــدم لنــا مفاتيــح احلــارض كــا نقــل عــن (كارل

ماركــس )( ،)10فــإن احلــارض العــريب اإلســامي بــا حيويــه مــن رؤى وأفــكار يف التنمية ال
يمكــن فهمــه دون الرجــوع إىل املــايض بتجلياتــه الفكريــة التــي ختــص موضــوع التنميــة
البرشية.

إن املعــاين األنفــة الذكــر ،قــد أنــاره الســبيل للمباحــث التــي تألفــت منهــا هــذه

الدراســة ،فأولــت عنايــة ملفهــوم التنميــة البرشيــة ،ومتطلباهتــا وأسســها يف املنظــور
اإلســامي ،ومــدى ارتبــاط هــذه املعــاين برســالة اإلســام ،ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ

وقيــم ســامية ،وأسســت نظــم اجتامعيــة وسياســية ،كان مــن نتائجهــا التارخييــة الواضحــة

بنــاء اإلنســان يف املجتمــع اإلســامي ،بنــاء ًا نفســي ًا وعاطفيـ ًا حتــى يكــون عنــر ًا فعــاالً

يف تنميــة احليــاة يف خمتلــف جماالهتــا.

واملســلمون اليــوم مطالبــون بإعــادة عزهــم وإحيــاء جمدهــم وبعــث تراثهــم ووصــل

حارضهــم بامضيهــم لكــي يســتمدوا منــه اهلــدى والرشــاد دون التعصــب واالنغــاق،

وصــوالً إىل بنــاء حــارض منفتــح عــى اجلديــد ،وبنــاء شــخصية اإلنســان الــذي يؤمــن
أن احليــاة هــي عمليــة تواصــل بــن القديــم واجلديــد ،وال يمكــن بــأي حــال بنــاء جتربــة

إنســانية ناجحــة دون املزاوجــة بــن املــايض واحلــارض يف اســتنباط الربامــج واألفــكار
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التــي تدفــع بعمليــة التنميــة إىل أمــام.
إن املؤلفــات والكنــوز العلميــة يف الــراث اإلســامي كثــرة ومتنوعــة ،وهــي عــى

كثرهتــا وتنوعهــا فيهــا مالمــح وإشــارات تؤكــد بنــاء شــخصية اإلنســان وتنميتهــا ضمــن

مفهــوم التنميــة البرشيــة ،ولكــن مــا يلفــت النظــر أن تلــك املؤلفــات والكنــوز الزالــت
تنتظــر األيــادي التــي متتــد إليهــا مــن أجــل ســر أغوارهــا ،ألن ثمــرات جهــود أولئــك
العلــاء مبعثــرة يف دور الكتــب ومراكــز حفــظ املخطوطــات ،وال شــك أننــا اليــوم بحاجة

إلعــادة دراســتها واســتخالص مضامينهــا ومــا حتويــه مــن الــرؤى واألفــكار العلميــة
واالجتامعيــة والسياســية ممــا يصــب قس ـ ًا منهــا يف موضــوع التنميــة.

مــن هنــا جــاء هــذا البحــث يف حماولــة لتتبــع املعطيــات التارخييــة ملوضوعــة التنميــة

البرشيــة يف املنظــور اإلســامي عــى وجــه العمــوم ويف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام)

عــى وجــه اخلصــوص مــن أجــل معرفــة وتأصيــل أبعادهــا التارخييــة ،والوقــوف عــى
التجــارب الســابقة يف الفكــر اإلســامي ،وصــوالً إىل االســتفادة مــن هــذه التجــارب يف
بنــاء منظومــة فكريــة للتنميــة البرشيــة يف العــامل العــريب اإلســامي ،تأكيــد ًا للمقولــة التــي

تؤكــد ((أن التاريــخ موضــوع حــي يقــوم بــدور بليــغ يف الثقافــة والتكويــن االجتامعــي
واخللقــي ،ولــه أثــر يف فهــم األوضــاع القائمــة ويف تقديــر االجتاهــات والتطــورات

املقبلــة))(.)11

وهنــا جيــب أن ننــوه إننــا عندمــا نكتــب عــن موضــوع التنميــة البرشيــة يف

اإلســامي ،فــإن هــذا ال يعنــي إننــا نعيــش عقليــة املــايض ،التــي ربــا ال يتوافــق مــع
موضوعــة التنميــة ،التــي تعنــي فيــا تعنــي ،النمــو والتطــور والتقــدم إىل أمــام ،أو يف هــذا

تراجــع إىل الــوراء لعجزنــا عــن مواجهــة احلــارض بــكل مشــاكله وأزماتــه ،هــذا الواقــع
الــذي أثبتــت التجــارب أن اإلنســان دائــا مــا يتــوق إىل التطــور والتقــدم والتغيــر يف
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مســتويات حياتــه املختلفــة.
إن موضــوع التنميــة البرشيــة يف الفكــر اإلســامي ،بصــورة عامــة ،واســع

ومتداخــل وتتفــرع عنــه موضوعــات كثــرة ،بــل أننــا ال نغــايل إذ قلنــا ،إن جــل اهتــام

الفكــر اإلســامي متمث ـ ً
ا باألصــول التــي اشــتقت الترشيعــات منهــا بالقــرآن الكريــم

وأحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وســلم) ،وأقــوال وأفعــال اإلمــام عــي (عليــه

الســام) وأطروحــات فقهــاء املســلمني ومرشعيهــم ،وهــي يف جمملهــا تنصــب بالدرجــة
األوىل نحــو تنميــة اجلوانــب اإلنســانية يف شــخصية اإلنســان ،وبنائهــا بنــا ًء يتجــه صــوب

إعــار األرض وتوفــر احليــاة الرغيــدة للبرشيــة مجعــاء دون النظــر إىل جنســهم أو لوهنــم

أو عرقهــم ،وهــذا يرجــح الــرأي القائــل ،أن اإلســام جــاء مــن أجــل إســعاد البرشيــة،
بــل جعــل ســعادة اإلنســان هــي الغايــة القصــوى لتعاليــم الرشيعــة اإلســامية.
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املبحث الثاني
بناء شخصية اإلنسان يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)

مــن املعلــوم ،أن اإلســام جــاء مــن أجــل بنــاء اإلنســان وتنظيــم املجتمــع وصــوالً

إىل حتقيــق أهــداف اجتامعيــة ،واحلفــاظ عــى بنيــة األخــاق عــى أســاس مــن التــوازن

بــن مــا هــو روحــي ومــادي ،بغيــة توفــر األمــن مــع التهذيــب االجتامعــي القائــم عــى
االلتــزام بتعاليــم اإلســام وآدابــه وقيمــه ،يف معادلــة متكافئــة بــن احلاجــات الروحيــة
واالجتامعيــة مــن أجــل حتقيــق العدالــة والســعاِدة والرفاهيــة ألبنــاء املجتمــع ،وكل ذلــك

مــن أجــل بنــاء شــخصية اإلنســان وتطويــر املجتمــع.

عــن مجيــع القيــم واإلمكانــات الفكريــة التــي اتصــف هبــا اإلمــام عــي (عليــه

الســام) مل تــأيت مــن فــراغ ،فقــد كان (عليــه الســام) وارث الدوحــة املحمديــة ،وأن

عنايــة الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وســلم) لإلمــام عــي (عليــه الســام) يف بواكــر
حياتــه هــو الســبب يف نضــوج الشــخصية العلميــة الفكريــة لإلمــام عــي (عليــه الســام)،
وهكــذا اتســعت علومــه لتصقــل موهبتــه مــع تقــادم الزمــن ،فضـ ً
ا عــن ذلك فــإن تعمقه
يف دراســة القــرآن الكريــم وعلومــه ،كان ســبب ًا آخــر لبنــاء منظومتــه الفكريــة ،وعــى هــذا

فــإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد تتلمــذ عــي يــد الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه
وســلم) وورث أخالقــه وأســلوبه يف النظــر إىل احليــاة ،وجــرى املــراث يف قلبــه وعقلــه

ســواء بســواء ،وعكــف عــى دراســة القــرآن الكريــم دراســة املتبــر احلكيــم(.)12

إن رســوخ مبــادئ اإلســام يف شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل تــأيت مــن

فــراغ وإنــا كان يســتلهمها مــن الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فقــد عاش

يف كنفــه منــذ صبــاه ،وكانــت الــروح اإلنســانية طاغيــة عــى فكــر اإلمــام (عليــه الســام)،
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فــكان متحــرر ًا ومتوســع ًا يف اكتســاب العلــوم (( فــكان يف كل مفهــم مــن مفاهيمــه ،ويف

كل معارفــه وحكمــه ،ويف كل عمــل مــن إعاملــه ،ومنطــق مــن أفــكاره تقدمي ـ ًا واقعي ـ ًا
يؤمــن باإلنســان عــى صعيــد اإلنســانية العــام حيــث ال حــدود جغرافيــة ،وال موانــع

قوميــة ،وال نزعــة ضيقــة عقائديــة فهــو يؤمــن باإلنســان وحييطــه بــكل مــا يســعده ))

(.)13

يركــز اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف بنــاء اإلنســان عــى القيــم الروحيــة والتــي

مبتدأهــا اإليــان بــاهلل (ســبحانه وتعــاىل) ألن هــذا اإليــان يقــود إىل الفضائــل ،فاإلنســان

املؤمــن خيــاف اهلل يف حركاتــه وســكناته ،لذلــك نــرى اإلمــام عــي (عليــه الســام) يركــز

عــى مســألة مهمــة وهــي خلــق العــامل وإنشــاؤه يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):
((أنشــأ اخللــق إنشــا ُء ،وابتــدأه ابتــدا َء ،بــا رويـ ٍـة أجاهلــا وال جتربـ ٍـة اســتفادها ،وال حركـ ٍـة
أحدثهــا ،وال مهامـ ِـة نفـ ٍ
ـس اضطــرب فيهــا .أحــال األشــياء ألوقاهتــا وألم بــن خمتلفاهتــا
وغــرز غرائزهــا ،وألزمهــا أشــباحها عاملــا هبــا قبــل ابتدائهــا حميطهــا بحدودهــا وانتهائهــا،

عارف ـ ًا بقرائنهــا وأحنائهــا))(.)14

وهكــذا نجــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) يركــز يف مقوالتــه عــى هتذيب الشــخصية

اإلنســانية وذلــك بالدعــوة إىل القناعــة واالبتعــاد عــن اجلشــع يف مجــع األمــوال ،ألن
اإلنســان وفــق املنظــور اإلســامي وجــد عــى األرض لعامرهتــا وليــس جلمــع املــال

واكتنــازه ،وأن املــال والبنــن حــرث الدنيــا ،والعمــل الصالــح حــرث اآلخــرة(( ،أمــا
بعــد فــإن األمــر َينْـ ِـز ُل مــن الســاء إىل األرض كقطــرات املطــر ،كل نفــس بــا قســم هلــا من
ـل أو مـ ٍ
ـال أو نفـ ٍ
زيــادة أو نقصــان ،فــإن رأى أحدكــم ألخيــه غفــر ٌة يف أهـ ٍ
ـس ،فــا تكــون

لــه فتنــة ،فــإن املــرء املســلم مــا مل يغشــى دنــاء ًة تظهــر فيخشــع هلــا إذا ذكــرت ،ويغــرى هبــا

لئــام النــاس ...وكذلــك املســلم الــريء مــن اخليانــة ينتظــر مــن اهلل أحــدى احلســنيني:
ـر لــه ،وإمــا رزق اهلل فــإذا هــو ذو أهــل ومــال))(.)15
إمــا داعــي اهلل فــا عنــد اهلل خـ ٌ
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وألن صــاح الرعيــة بصــاح احلاكــم ،بــل أن احلاكــم هــو القــدوة ألبنــاء املجتمــع،

وهلــذا نجــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،حريــص عــى اختيــار املســؤول يف الدولــة

اإلســامية ،ألن يف صالحــه صــاح العامــة ،ومتــى كان احلاكــم ال يتصــف بصفــات

املســلم الصالــح فإنــه يعــد عامـ ً
ا مســاعدا لفســاد رعيتــه ،وعنــد ذلك بــدالً مــن أن يكون

عامــل للبنــاء يصبــح أداة للهــدم ،وهلــذا فــإن بنــاء شــخصية الفــرد املســلم وفــق منظــور
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يتوجــب اختيــار حاكــم تتوافــر بــه عــدد مــن الصفــات،

وعــى هــذا املنــوال ،يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)(( :ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس
أفضــل رعيتــك يف نفســك ممــن ال تضيــق بــه األمــور وال متحكــه اخلصــوم ،وال يتــادى

يف الزلــة ،وال حيــر مــن الفــيء إىل احلــق إذا عرفــه ،وال تــرف نفســه عــى طمــع ،وال
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه ،وأوقفهــم يف الشــبهات ،وآخذهــم باحلجــج ،وأقلهــم

تربم ـ ًا بمراجعــة اخلصــم ،وأصربهــم عــى تكشــف األمــور ،وأرصمهــم عنــد اتضــاح
احلكــم ،ممــن ال يزدهيــه إطــراء ،وال يســتميله إغــراء))(.)16

إن تربيــة الفــرد وبنــاء شــخصيته يف املجتمــع اإلنســاين تتطلــب توجيــه عــى أن يقــدم يف

دنيــاه مــا يــريض اهلل كــي يعمــر األرض ويفــوز بنعيــم اجلنــة ،واإلمــام عــى (عليــه الســام)
حيــذر مــن فتنــة الدنيــا ،ألن ذلــك ســيؤدي باملحصلــة النهائيــة خســارة الدنيــا واآلخــرة،
((إن املــال والبنــن حــرث الدنيــا ،والعمــل الصالــح حــرث اآلخــرة ،وقــد جيمعهــا اهلل

تعــاىل ألقــوام ،فاحــذروا مــن اهلل مــا حذركــم نفســه ،واخشــوه خشــية ليســت بتعذيــر،

وأعملــوا يف غــر ريــاء ،وال ســمعة ،فــإن مــن يعمــل لغــر اهلل يكلــه اهلل ملــن عمــل لــه))(.)17
والدعــوة إىل طاعــة اهلل (ســبحانه وتعــاىل) مقرونــة بالعمــل الصالــح املنتــج وهــذه

الفرضيــة مــن أهــم القضايــا التــي ركــز عليهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وعــى مــا
يبــدو أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد أدرك ذلــك بفطرتــه وســجيته ،لذلــك يوجــه

اجلزء الثاني :حمور القضايا املعاصرة

399

اإلنســان إىل االســتعداد ليــوم احلســاب بالعمــل الصالــح بقولــه(( :أال وإن اليــوم
املضــار ،وغــد ًا الســباق ،والســبقة اجلنــة ،والغايــة النــار ،أفــا تائــب مــن خطيئتــه قبــل

منيتــه ،أال عامــل لنفســه قبــل يــوم بؤســه ،أال وإنكــم يف أيــام أمــل ،ومــن ورائــه أجــل،
فمــن عمــل يف أيــام أملــه قبــل حضــور أجلــه فقــد نفعــه عملــه ،ومل يــره أجلــه ،ومــن

قــر يف أيــام أملــه قبــل حضــور أجلــه ،فقــد خــر عملــه ،ورضه أجلــه ،أال فاعملــوا يف
الرغبــة كــا تعملــون يف الرهبــة))(.)18

ولكــي يعطــي اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملوضــوع تنميــة اإلنســان وبنــاء شــخصيته

بعــدا روحيــ ًا يقــرن ذلــك بخلــق املالئكــة كيــف أن اهلل ســبحانه وتعــاىل بعــد أن خلــق
الســموات واألرض جعــل فيهــا املالئكــة وهــم عــى أربعــة أصنــاف وهــذا التقســيم

يــراد بــه تقريــب الصــورة لإلنســان كــي يــدرك بمشــاعره وأحاسيســه عظمــة هــذا اخللــق،

وضعــف اإلنســان وقلــة حيلتــه أمــام قــدرة اهلل (ســبحانه وتعــاىل) ،وهــي دعــوة لإلنســان

للتواضــع وعــدم الغــرور ،وهــذا يشــكل معنـ ًا مهــم لبنــاء شــخصية اإلنســان وفــق منظــور

اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فاملالئكــة عــى عظمــة خلقهــم ســاجدون هلل عابــدون ال

يعصــون هلل أمــر ًا(( ،فمنهــم ســاجدون ال يركعــون ،وقســم ركــوع ال ينتصبــون ،وصافــون
ال يتزايلــون ،ومســبحون ال يســأمون ،ال يغشــاهم نــوم العــن ،وال ســهو العقــول وال فــرة
األبـ ِ
ـدان ،وال غفلــة النســيان ،ومنهــم أمنــاء عــى وحيـ ِـه ،وألســنة إىل رســله ،وخمتلفــون
بقضائــه وأمــره ،ومنهــم احلفظ ـ ُة لعبـ ِ
ـاده ،والســدنة ألبــواب جنانــه))(.)19

ومــن أجــل بنــاء شــخصية إنســانية تتمتــع بالوســطية يف حياهتــا فــإن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) حيــذر النــاس مــن االقبــال عــى مباهــج الدنيــا ،ونســيان اآلخــرة ألن

يف ذلــك مــا جيعــل اإلنســان اشــبه باآللــة الصــاء غايتــه فقــط احلصــول عــى امللــذات،
ويف ذلــك ســحق إلنســانيته ،يقــول (عليــه الســام)(( :مــا َأ ِصــف مــن ٍ
دار أوهلــا عنــا ٌء،
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وآخرهــا فنــا ٌء ،يف حالهلــا حســاب ويف حرامهــا ِعقــاب ،مــن اســتغنى فيهــا فتــن ،ومــن
افتقــر فيهــا َحـ ِـز َن ،ومــن ســاعاهتا فاتتــه ،ومــن قعــد عنهــا واتتــه ،ومــن أبــر هبــا برصتــه،
ومــن أبــر هبــا برصتــه ،ومــن أبــر إليهــا أعمتــه))(.)20

إن بنــاء شــخصية اإلنســان يف فكــر اإلمــام عــي تتطلــب مــن أفــراد املجتمــع التحــي

باإليــان بــاهلل ،والصــر ،وعــدم الــردد باالعــراف باخلطــأ إن وقــع فيــه أحــد منهــم،
ويفهــم مــن املقولــة اآلتيــة أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) أراء بنــاء جمتمــع الفضيلــة
الــذي تســود فيــه عظمــة النفــس وإباءهــا يقــول عليه الســام يف هــذا الشــأن(( :أوصيكم

بخمــس لــو رضبتــم هبــا آبــاط( )21اإلبــل لكانــت لذلــك أهـ ًـا :ال يرجــون أحدكــم إال
ربــه ،وال خيافــن إال ذنبــه ،وال يســتحني أحدكــم إذا ســئل عــا ال يعلــم أن يقــول ال
أعلــم ،وال يســتحني أحــد منكــم إذا مل يعلــم أن يتعلم ـ ُه ،وعليكــم بالصــر فــإن الصــر

مــن اإليــان كالــرأس مــن اجلســد ،وال خــر يف جســد ال رأس معــه ،وال يف إيــان ال صــر

معــه))(.)22

لقــد أراد اإلمــام عــي (عليــه الســام) بنــاء شــخصية اإلنســان مــن جوانبهــا كافــة،

نجــد ذلــك مــن كالمــه لســائل ((مــن أهــل الشــام ملــا ســأله :أكان مســرنا إىل الشــام
بقضــاء مــن اهلل وقــدره ؟))( ،)23فــكان جــواب اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــو حمصلــة

لشــخصية علميــة فلســفية إنســانية ،قــد متثــل اإلســام فيهــا عــى أحســن صــوره ،يقــول
اإلمــام خماطبـ ًا الســائل (( :وحيــك ! لعلــك ظننــت قضــا ًء الزمـ ًا وقــدر ًا حامتـ ًا ؛ ولــو كان

ذلــك كذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب ،وســقط الوعــد والوعيــد ،إن اهلل ســبحانه وتعــاىل
أمــر عبــاده ختيــر ًا ،وهناهــم حتذيــر ًا ،وكلــف يســر ًا ،ومل يكلــف عســر ًا .وأعطــى عــى
القليــل كثــر ًا ،ومل يعــص مغلوب ـ ًا ،ومل يطــع مكره ـ ًا ،ومل يرســل األنبيــاء لعب ـ ًا ،ومل ينــزل

واألرض ومــا بينهــا باط ـاً))(.)24
الكتــاب للعبــاد عبث ـ ًا ،وال خلــق الســموات
َ
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املبحث الثالث
تطوير اجملتمع يف فكر اإلمام علي (عليه السالم).

مــن البدهيــي أن بنــاء شــخصية اإلنســان تنعكــس بصــورة أو أخــرى عــى تطــور

املجتمــع ،ألن املجتمــع _ أي جمتمــع  -هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن األفــراد بينهــم روابــط
مشــركة ،مــن هنــا فإننــا نــرى إن التنظــر اإلســامي يؤكــد عــى بنــاء اإلنســان روحي ـ ًا
وماديـ ًا ،وهكــذا نجــد أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد تطــرق إىل مواضيــع عــدة هــي

يف جمملهــا تعــد أشــبه باألنظمــة والقوانــن التــي تعمــل عــى تطويــر املجتمــع.

إن مــن أهــم الطــرق الناجعــة التــي تســهم يف تطويــر املجتمــع هــي العدالــة بــن

الرعيــة ومــن هــذا اجلانــب نــرى أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) يؤكــد عــى هــذه املســألة
حتــى مــع أهــل بيتــه يظهــر ذلــك مــن قولــه (عليــه الســام)(( :إن للولـ ِـد عــى الوالـ ِـد
الولــد أن يطيعــه يف كل ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يشء،
الوالــد عــى
الولــد حقــ ًا ،فحــق
للوالــد عــى
حقــ ًا ،وإن
ُ
إال يف معصيــة اهللِ ســبحان ُه ،وحــق الولــد عــى الوالــد أن حيس ـ َن أســم ُه ،وحيســن أدبــه،

ويعلم ـ ُه القــرآن))(.)25

وبنــاء املجتمــع يف فكــر اإلمــام عــي مقــرون باإليــان القاطــع بــاهلل (ســبحانه وتعاىل)

وهــذا اإليــان ال يــأيت مــن فــراغ أو إيــان ســاذج إنــا أصلــه النظــر إىل نعمــه عــى اإلنســان
واخلالئــق األخــرى يقــول عليــه الســام(( :احلمــد هلل الــذي عــا بحولــه ،ودنــا بطولــه،
ٍ
مانــح كل غنيمـ ٍـة وفضـ ٍ
وأزل( ،)26أمحــده عــى عواطــف كرمــه،
ـل ،وكاشــف كل عظيمــة

وســوابغ نعمــه ،وأمــن بــه أوالً بادي ـ ًا ،واســتهديه قريب ـ ًا هادي ـ ًا ،واســتعينه قاهــر ًا قــادر ًا،

وأتــوكل عليــه كافيــا نــارص ًا))( ،)27ممــا الشــك فيــه أن حتليــل النــص الســابق يبــن لنــا
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) يركــز عــى نقطــة جوهريــة أال وهــي معــرف اهلل (جــل
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جاللــه) مــن خــال معرفــة عظمتــه وهــذه بــا شــك ســتقود اإلنســان إىل التواضــع الذي

يقــود املجتمــع إىل التصــايف واملحبــة التــي هــي أســاس بنائــه وتطــوره.

وتقــوى اهلل مــن أهــم األســس التــي يبنــى عليهــا املجتمــع ألن األفــراد الذيــن

يكونــون املجتمــع متــى خافــوا اهلل (ســبحانه وتعــاىل) فإهنــم ســوف يطيعــوه ويلتزمــوا
أوامــره وينتهــوا بنواهيــه ،وهــذا األمــر كان مــن جــل اهتاممــات اإلمــام عــي (عليــه

الســام) يتجســد يف ذلــك مقوالتــه وأفعالــه ،والتــي فيهــا دعــوات ألفــراد املجتمــع
اإلنســاين (( ُأوصيكــم عبــاد اهلل بتقــوى اهللِ الــذي رضب األمثــال ،ووقــت لكــم
اآلجــال وألبســكم الريــاش ،وأرفــغ لكــم املعــاش ،وأحــاط بكــم اإلحصــاء ،وأرصــد

لكــم اجلــزاء ،وآثركــم بالنعــم الســوابغ ،والرفــد الروافــغ ،وأنذركــم باحلجــج البوالــغ،
ـرار ِخـ ٍ
فأحصاكــم عــدد ًا ،ووظــف لكــم مــدد ًا ،يف قـ ِ
ـرة ،ودار عــرةً ،أنتــم خمتــرون فيهــا،
وحماســبون عليهــا))(.)28

وفــق هــذه املســارب الفكريــة يتضــح فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف نظريــة

إســامية إنســانية جمتمعيــة شــاملة غايتهــا أن يبنــى املجتمــع عــى أســس مــن التقــوى،

وعنــد ذلــك فــإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ال يــرك فرصــة إال وحيــذر النــاس مــن
الغــرور بالدنيــا ،يقــول عليــه الســام(( :فــإن الدنيــا رنـ ٌـق مشــارهبا ،ردغ مرشعهــا ،يونــق
ـرور حائـ ٌـل ،وضــو ٌء آفـ ٌـل ،وظــل زائــل ،وســناد مائــل ،حتــى
منظرهــا ،ويوبــق خمربهــا ،غـ ٌ
إذا أنــس نافرهــا ،واطمــأن ناكرهــا ،قمصــت بأرجلهــا ،وقنصــت بأحبلهــا ،وأقصــدت

بأســهمها ،وأعلقــت املــرء أوهــاق املنيــة ،قائــدة لــه إىل ضنك املضجــع ،ووحشــة املرجع،
ومعاينــة املحــل ،وثــواب العمــل ،وكذلــك اخللــف بِ َع ْقـ ِ
ـب الســلف))(.)29
ّــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) النــاس أهــوال يــوم القيامــة ،ونعقــد أن هــذا
ُيذك ْ

التذكــر الغايــة منــه بنــاء اإلنســان الــذي ســتكون النتيجــة احلتميــة لــه بنــاء املجتمــع
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الصالــح وتطــوره ،ألن اإلنســان إذا خــاف مــن عقــاب اهلل جتنــب املعــايص واجتــه بروحــه
وقلبــه نحــو اخلــر والصــاح ،وبذلــك يتجنــب كل مــا يســئ ألخيــه اإلنســان مــن قــول

أو فعــل ،واملعــروف أن اإلنســان إذا أمــن مــن العقــاب مل يتوانــى مــن عمــل املعــايص،

لذلــك نــرى اإلمــام عــي (عليــه الســام) دائــا يذكــر بأهــوال يــوم القيامــة( )30لعلــه
يوقــظ النــاس مــن غفلتهــم(( ،واعلمــوا أن جمازكــم عــى الــراط ومزالقــه دحضــه،...،

فأتقــوا اهلل عبــاد اهلل ،تقيــة ذي لــب َشــ َغ َل التفكــر قلبــه ،وانصــب اخلــوف بدنــه،
واســهر التهجــد غــرار نومــه ،وأظمــأ الرجــاء هواجــر يومــه ،وظلــف الزهــد شــهواته،

واوجــف الذكــر بلســانه ،وقــدم اخلــوف ألمانــه ،وتنكــب املخالــج عــن وضــح الســبيل،

وســلك أقصــد املســالك إىل النهــج املطلــوب ،ومل تفتلــه فاتــات الغــرور ،ومل تعــم عليــه
مشــتبهات األمــور ،ظافــر ًا بفرحــة البــرى ،وراحــة النعمــى))(.)31

وألن بنــاء املجتمــع وتطــوره يتطلــب مــن أبنــاءه التــزام حــدود اهلل وهــذا ال يتحقــق

إال مــن خــال عــدد مــن الصفــات يتوجــب عــى اإلنســان أن يتصــف هبــا ،بــل العمــل

هبــا ،لذلــك نجــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) يبــن صفــات املســلم الــذي يأمتــر بأوامــر
اهلل وينتهــي بنواهيــه ((عبــاد اهلل ،إن مــن أحــب عبــاد اهلل إليــه عبــد ًا أعانــه اهلل عــى نفســه،
فاستشــعر احلــزن ،وجتلبــب اخلــوف ،فزهــر مصبــاح اهلــدى يف قلبــه ،وأعــد ِ
القــرى ليومــه

ـر ،وذكــر فاســتكثر،
النــازل بــه ،فقــرب عــى نفســه البعيــد ،وهــون الشــديد ،نظـ َـر فأبـ َ
وارتــوى مــن عــذب ُفــر ٍ
ت ســهلت لــه مــوارده ،فــرب هن ـاً ،وســلك ســبي ً
ال جــدد ًا،
َ
قــد خلــع رسابيــل الشــهوات ،وختــى مــن اهلمــوم إال مهـ ًا واحــد ًا انفــرد بــه ،فخــرج مــن
صفــة العمــى ،ومشــاركة أهــل اهلــوى ،وصــار مــن مفاتيــح أصحــاب أبــواب اهلــدى،

ومغاليــق أبــواب الــردى ،قــد أبــر طريقــه ،وســلك ســبيله ،وعــرف منــاره ،وقطــع
عــاره ،واستمســك مــن العــروة بأو َث ِقهــا ،ومــن اجلبــال بأمتنهــا))(.)32
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واإلمــام عــي (عليــه الســام) ينبــه أفــراد املجتمــع إىل لــزوم طاعــة اهلل ألهنــا الســبب

املبــارش لبنــاء املجتمــع الصالــح املتكامــل ،وهلــذا فــإن نظــر اإلنســان إىل عيوبــه وحاســبة

نفســه هــي الســبيل لبنــاء شــخصيته ،ومــن ثــم بنــاء املجتمــع الــذي خيلــوا مــن الكراهيــة
واحلقــد ويعيــش أبنــاءه يف وئــام وســام ،ويف هــذا الصــدد يقــول عليــه الســام(( :يــا

أهيــا النــاس طوبــى ملــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس ،وطوبــى مل لــزم بيتــه وأكل
قوتــه ،واشــتغل بطاعــة ربــه ،وبكــى عــى خطيئتــه ،فــكان مــن نفســه يف شــغل ،والنــاس
منــه يف راحــة))(.)33

وبنــاء املجتمــع عــى قواعــد ســليمة يبــدأ مــن رأس اهلــرم (احلاكــم) لــذا نجــد اإلمــام

عــي (عليــه الســام) خياطــب الــوالة وأويل األمــر مــن املســلمني بقولــه(( :واهلل ألن
أبيــت عــى حسـ ِ
ـك الســعدان مســهد ًا ،أو يف األغــال مصفــد ًا ،أحــب إليــه مــن أن ألقــى
اهلل ورســوله يــوم القيامــة ظل ـ ًا لبعــض العبــاد ،وغاصب ـ ًا لــيء مــن احلطــام ،وكيــف

أظلــم أحــد ًا لنفــس يــرع إىل البــى قفوهلــا ،ويطــول يف الثــرى حلوهلــا))

()34

إن الطريقــة املثــى لبنــاء املجتمــع أن يكــون رئيســه أو قائــده قــدوة للرعيــة ،وهــذا

منهــج واضــح بصــورة جليــة يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،كان يطبقــه عــى

نفســه ،ويدعــو والتــه إىل األخــذ بــه بــل أنــه يدعــو إىل االهتــام بالفقــراء ورعايتهــم،

وعــى اخلليفــة أة الــوايل أن يعيــش حياهتــم ويشــاركهم يف مأســاهتم ويســاعدهم عليهــا
ويتضــح ذلــك مــن خــال إنــكاره عــى عثــان بــن حنيــف األنصــاري ،وكان عاملــه عــى

البــرة( ،)35وقــد كتــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل عاملــه يعاتبــه عــدم االهتــام
بالرعيــة ،وختصيــص اجليــد مــن الطعــام والــراب لــه ،منبه ـ ًا أيــاه عــى أن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) يفضــل حيــاة التقشــف ومشــاركة الرعيــة مهومهــم وأن (عليــه الســام)

لــو أي أصنــاف مــن الطعــام واللبــاس حلصــل عليــه ،يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):
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((ولــو شــئت ألهتديــت الطريــق إىل مصفــى هــذا العســل ،ولبــاب هــذا القمح ،ونســائج
هــذا القــز ،ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي ،ويقودين جشــعي إىل ختــر األطعمــة))(.)36
نســتقرئ مــن هــذا النــص دروســ ًا تدعــو إىل إشــاعة روح الفضيلــة واالبتعــاد

الرذيلــة ،وهــو رســالة لــكل احلــكام وامللــوك واألمــراء وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن

تكــون خارطــة طريــق للمســلمني يف الوقــت احلــارض ،ســيام وأن الفســاد اإلداري واهلــدر
املــايل أصبــح صفــة تــازم معظــم احلــكام املســلمني يف الوقــت احلــارض ،وهــو ايضــ ًا

-أي النــص الســابق -درس يف النزاهــة واحلفــاظ عــى حقــوق الرعيــة كــي يضعوهــا يف

مواضعهــا دون تفضيــل ألحــد عــى أحــد.

ومــن نافلــة القــول أن نذكــر ،أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد بــن األســباب

التــي تــؤدي إىل تدهــور املجتمــع وانحاللــه ،وهــو إذ يذكــر بــه األســباب يدعــو افــراد
املجتمــع إىل التمســك باألخــاق الفاضلــة والقيــم النبيلــة ،وحيثهــم عــى احــرام الوعــد
والعهــد وصــدق احلديــث ألهنــا أســباب موجبــة للتقــوى والصــاح عــى مســتوى الفــرد

واجلامعــة ،وبالتــايل بنــاء املجتمــع الصالــح وتطــوره ،وهــذه األســباب هــي بــا شــك مــن
ابــرز مقومــات التنميــة البرشيــة ،وصــوالً إىل تكويــن منظومــة مــن األفــكار الراجحــة

لصــرورة املجتمــع اإلنســاين بأكملــه نحــو الفضيلــة والتعايــش الســلمي القائــم عــى
االحــرام واملحبــة بــن إفــراد املجتمــع اإلنســاين ،يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف

األســباب التــي تــؤدي إىل تدهــور املجتمــع(( :أمــا بعــد فــإن اهلل مل يقصــم ظهــر جبــاري
دهــر قــط إال بعــد متهيــل ورخــاء ،ومل جيــر عظــم أحــد مــن األمــم إال بعــد ٍ
أزل وبــاء:
ـب ومــا اســتدبرتم مــن خطـ ٍ
ويف دون مــا اســتقبلتم مــن عتـ ٍ
ـب معتــر ومــا كل ذي قلــب
بلبيــب ،وال كل ذي ســم ٍع بســميع :وال كل ذي ناظــر ببصــر ،فيــا عجبــ ًا ،ومــايل ال

ـب مــن خطــا هــذه الفــرق عــى اختــاف حججهــا يف دينهــا ،ال يقتصــون اثــر نبــي،
اعجـ ُ
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وال يقتــدون بعمــل ويص ،وال يؤمنــون بغيــب ،وال يعفــون عــن عيــب))(.)37
لقــد امتــزج يف وعــي اإلمــام عــي (عليــه الســام) جتربتــه السياســية يف إدارة شــؤون

الدولــة اإلســامية التــي انتهــت بظهــور الكثــر مــن الفتــن واألصــوات النشــاز التــي

حتــاول تغيــر روح اإلســام مــن ديــن العدالــة واملســاواة بــن النــاس عــى أخــاف

ألواهنــم وأعراقهــم ،إىل التفرقــة عــى أســاس العشــرة أو النســب ،فوقــف بوجــه هــذا
التيــار غــر مبـ ٍ
ـال باملصــر الــذي قــد يواجهــه ،وهكــذا انتهــت حياتــه (عليــه الســام)
شــهيدا للقيــم اإلنســانية العليــا واملبــادئ اإلســامية ،فتحــول الــذايت يف شــخصيته إىل
املوضوعــي ،يقــول (عليــه الســام)(( :اتقــوا اهلل يف عبــاده وبــاده ،فإنكــم مســئولون
حتــى عــن البقــاع والبهائــم ،أطيعــوا اهلل وال تعصــوه ،وإذا رأيتــم اخلــر فخــذوا بــه ،وإذا

رأيتــم الــر فأعرضــوا عنــه))

(.)38

واملجتمــع الصالــح يبنــى عــى أســس مــن املحبــة والتآلــف بــن أفــراد الرعيــة ،ألن

ذلــك ســيقود إىل بنــاء إنســان مثــايل ،والنتيجــة تطويــر املجتمــع مــن جوانبــه كافــة ،يقــول
اإلمــام عــي (عليــه الســام)(( :ليتــأس صغريكــم بكبريكم ،ولــرأف كبريكــم بصغريكم،

وال تكونــوا كجفــاة اجلاهليــة :ال يف الديــن يتفقهــون ،وال عــن اهلل يعقلــون))

(.)39
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اخلامتة

بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث ال بــد أن نضــع خامتــة نلخــص فيهــا أهــم النتائــج

والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا ،وهــي اآليت:

أوالً -:إن رســوخ مبــادئ اإلســام يف شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل

تــأيت مــن فــراغ وإنــا كان يســتلهمها مــن الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وســلم) ،فقــد
عــاش يف كنفــه منــذ صبــاه ،وكانــت الــروح اإلنســانية طاغيــة عــى فكــر اإلمــام (عليــه
الســام) ،فــكان متحــرر ًا ومتوســع ًا يف اكتســاب العلــوم ،والــروح اإلســامية ماثلــة يف

كل مفهــم مــن مفاهيمــه ،ويف كل معارفــه وحكمــه ،ويف كل عمــل مــن أعاملــه ،ومنطــق
مــن أفــكاره ،فــكان تقدميـ ًا واقعيـ ًا يؤمــن باإلنســان عــى صعيــد اإلنســانية العــام حيــث

ال حــدود جغرافيــة ،وال موانــع قوميــة ،وال نزعــة ضيقــة عقائديــة ،فهــو يؤمــن باإلنســان
وحييطــه بــكل مــا يســعده.

ثانيـ ًا -:املســلمون اليــوم مطالبــون بإعــادة عزهــم وإحيــاء جمدهــم وبعــث تراثهــم

ووصــل حارضهــم بامضيهــم لكــي يســتمدوا منــه اهلــدى والرشــاد دون تعصــب أو

انغــاق ،وصــوالً إىل بنــاء حــارض منفتــح عــى اجلديــد ،وبنــاء شــخصية اإلنســان الــذي
يؤمــن أن احليــاة هــي عمليــة تواصــل بــن القديــم واجلديــد ،وال يمكــن بــأي حــال

بنــاء جتربــة إنســانية ناجحــة دون املزاوجــة بــن املــايض واحلــارض يف اســتنباط الربامــج
واألفــكار التــي تدفــع بعمليــة التنميــة إىل أمــام.

ثالث ـ ًا -:يركــز اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف بنــاء اإلنســان عــى القيــم الروحيــة

والتــي مبتدأهــا اإليــان بــاهلل (ســبحانه وتعــاىل) ألن هــذا اإليــان يقــود إىل الفضائــل،

فاإلنســان املؤمــن خيــاف اهلل يف حركاتــه وســكناته ،وكــا هــو معلــوم أن التنميــة البرشيــة
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يف اإلســام هدفهــا بنــاء اإلنســان الســوي ،الناضــج ،املبــدع ،واملنتــج مــن أجــل عــارة
األرض كــي حيقــق الغــرض الــذي خلقــه اهلل مــن أجلــه أال وهــو خالفــة األرض.

رابعــ ًا -:لقــد اتضــح لنــا أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) كان يف أقوالــه وأفعالــه

أنمــوذج حــي للتعاليــم اإلســامية ،حتــى أننــا وجدنــا إنســان متثلــت فيــه الرشيعــة
اإلســامية الســمحاء ،فهــو يقــول الــكالم ويتبعــه بالتطبيــق ،وهــذا ،وفــق املنظــور
الســيايس إلدارة الدولــة وسياســة الرعيــة يعــد مثــال حيتــذى بــه للسياســة واإلدارة

الناجحــة ،مــن هنــا كان فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) فكــر ًا واقعيــ ًا ،وال يدخــل
ضمــن النظريــات الطوباويــة ،بــل أنــه يمكــن تطبيقــه عــى أفــراد املجتمــع بــدون أي
تعقيــدات أو إجــراءات روتينيــة.

خامس ـ ًا -:إقامــة مؤسســة دوليــة ترعاهــا منظمــة املؤمتــر اإلســامي ،أو عــدد مــن

الــدول اإلســامية ،يكــون مركزهــا يف النجــف األرشف ختتــص بدراســة فكــر اإلمــام

عــي (عليــه الســام) ،ومنطلقاتــه اإلنســانية واألخالقيــة ،وكذلــك رؤيتــه يف جمــال
حقــوق اإلنســان ،وهــذا املؤسســة شــاملة جلميــع املذاهــب اإلســامية ،يتفــرع منهــا
عــدد مــن املراكــز البحثيــة ،فضــ ً
ا عــن املعاهــد والكليــات اإلنســانية التــي تــدرس

العلــوم وفــق املنهــج الوســطي لإلســام منهــج اإلمــام عــي (عليــه الســام) لكــي حتقــق

التواصــل والتقــارب بــن أبنــاء املســلمني مجيع ـ ًا.

سادسـ ًا -:نســتقرئ مــن فكــر اإلمــام عــي املبثــوث يف كتــاب هنــج البالغــة ،دروسـ ًا،

وعــر ،تدعــو إىل إشــاعة روح الفضيلــة واالبتعــاد الرذيلــة ،وهــذه الــدروس والعــر تعــد

رســالة لــكل احلــكام وامللــوك واألمــراء وأصحــاب الوظائــف تصلــح أن تكــون خارطــة
طريــق للمســلمني يف الوقــت احلــارض ،ســيام وأن الفســاد اإلداري واهلــدر املــايل أصبحت
صفــة تــازم معظــم احلــكام املســلمني يف الوقــت احلــارض.
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املصادر واملراجع

أوالً :املصادر.
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رشح :األســتاذ حممــد عبــده ،ارشف عــى حتقيقــه وطبعــه :عبــد العزيــز ســيد األهــل،
منشــورات مكتبــة التحريــر( ،د.ب/د.ت).
ثاني ًا :املراجع.
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ط( ،1البحريــن2003/م).

3 .3عبــاس هاشــم عليــوي :معــامل الفكــر التنمــوي اإلســامي ،دار العصمــة ،ط،1
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4 .4عبــد العزيــز الــدوري :مقدمــة يف تاريــخ صــدر اإلســام ،مركــز دراســات الوحــدة
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6 .6حممــد عابــد اجلابــري :العقــل العــريب ،حمدداتــه وجتلياتــه ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ،ط( ،4بــروت2007/م).
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(بغــداد1967 /م).

فكر اإلمام علي (عليه السالم )
يف جتديد اخلطاب الديين

املدرس الدكتور مجعة ثجيل احلمداني
ذي قار/كلية اآلداب

املقدمة

ان مــن متطلبــات وحتديــات الواقــع املعــارص ،ان التكــون ســمته اجلمــود واالنغــاق

واالنعزاليــة والتقليــد ،بــل احلــراك واالنفتــاح واالبــداع ،وحتــى يتمكــن اخلطــاب الدينــي

مــن تلبيــة وحتديــات الواقــع املعــارص ومواجهــة قضايــا ومهــوم االفــراد واملجتمعــات
واالرتقــاء بشــخصية وامكانــات االفــراد ،فالبــد مــن مواكبــة هــذه التحديــات املعــارصة

بــروح علميــة تتالئــم مــع ماحيــدث مــن تغيــرات رسيعة يف الفكــر االنســاين ،وبــا ان القرآن
الكريــم حيــث عــى اعــال العقــل والتفكــر والتدبــر يف ايــات كثــرة يف القــران الكريــم(،)1
فهــذا يعنــي ان ادوات التحررمــن االنغــاق واجلمــود الــذي يشــوب بعــض اخلطابــات

الدينيــة هــي ادوات متوفــرة يف صميــم الديــن االســامي ودســتوره القــرآن الكريــم.

وحتــى يطمئــن بعــض املشــككني يف صــدق الدعــوة اىل جتديــد اخلطــاب الدينــي

نقــول :ان التجديــد يف اخلطــاب الدينــي ،اليكــون يف ثوابــت واصــول الديــن والعقيــدة،
وانــا تطويــر لغتــه ومضمونــه واملطالبــة باخــذ كل ماهــو جديــد ملواكبــة الواقــع املعــارص

والتغــرات احلادثــة واملســتجدات املســتمرة ،ومــا حييــط هبــا مــن حتديــات.

والتجديــد ســنة مــن ســنن الكــون ورضورة مــن رضورات العــر التــي ال غنــى

عنهــا ،ومصداقــا لقولــه صــى اهلل عليــه والــه وســلم ( :ان اهلل يبعــث هلــذه االمــة عــى
رأس كل مائــة ســنة مــن جيــدد هلــا دينهــا ) .والفــرد واملجتمــع معنيــان دائــا بالتجديــد
والتحديــث والتغيــر واالبــداع.

واملقصــود بالتجديــد هــو :جتديــد النظــر يف الديــن او جتديــد الفهــم الدينــي ،ذلــك

الفهــم الــذي انتجــه العقــل االنســاين يف عالقتــه تارخييــا مــع الديــن :فهــا وتاويــا

وتفســرا ،وليــس املقصــود جتديــد الديــن نفســه :حذفــا او اضافــة او مــا شــابه(.)2

امــا مشــكلة الشــباب وكيفيــة تعاطيهــم مــع اخلطــاب الدينــي التقليدي فهــذه بحاجة
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اىل وقفــة مهمــة وجــادة ،فاملالحــظ ان الشــباب يف ضــوء ثــورة االتصــال واملعلوماتيــة،
ومــا افرزتــه احلضــارة املعــارصة مــن تداعيــات ،اصبــح اليــوم اكثــر متــردا وخروجــا عــى

املألــوف لرتاثــي.

وعــى هــذا االســاس ينبغــي ان ال يتــم التعامــل مــع جيــل الشــباب عــى انــه

قطيــع ســاذج ،ويكفــي التعاطــي مــع مــع اشــكاالهتم بالوعــظ املجــرد وحســب ،عــى
امــل حتصينهــم مــن الغوايــة والفســاد ،كــا يطمــح لذلــك الدعــاة واملصلحــون ،ومــن

ثــم نضمــن احليلولــة دون وقوعهــم يف شــطط التمــرد عــى املألــوف مــن االعــراف
واملعتقــدات بمثــل هــذه الســهولة.

كــا انــه البــد مــن االشــارة اىل ان التعويــل عىل اســلوب الــردع بمختلف االســاليب،

واعتــاد العقــاب ،صعــودا اىل التكفــر بعــد املوعظــة ،للحــد مــن هــذه الظاهــرة _ لــن

جيــدي نفعــا عــى قاعــدة ( :افانــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنــن )( )3وخاصــة
عــى املــدى الطويــل.

ويبــدو ان التمســك باالليــات املطروحــة فقــط يف هــذا املجــال غــر جمديــة ،بعــد ان

اخفقــت يف وقــف انتشــار مظاهــر التحلــل والفســاد واالحلــاد ،يف املجتمــع بشــكل عــام،

وبــن رشحيــة الشــباب بشــكل خــاص.

ويالحــظ ان كثــرا مــن الدعــاة بقصــورادوات تناولــه ،يفتقــر اىل التاثــر الفاعــل يف

االوســاط االجتامعيــة للنــاس ،والشــباب بالــذات ،وبالتــايل عجــز عــن تقديــم اجابــات

مقنعــة ،او حلــول موضوعيــة ـ لالســتفهامات املتزايــدة للجيــل اجلديــد مــن الشــباب،
ورد نقدهــم الســاليب الدعــاة يف الوعــظ ،وتفنيــد شــعورهم بتيبــس املــوروث املعــريف

الدينــي الــذي اثبــت يف نظرهــم عجــزه عــن التصــدي للمناهــج الفكريــة املعــارصة.

ان الدعــاة اليــوم ورجــال الديــن مطالبــون بــرورة حــل االشــكاليات املزعومــة
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عــن وجــود تعــارض بــن تفســر النصــوص الدينيــة واالحــكام الفقهيــة ،وعليهــم
االنصــات اىل صــوت الشــباب والــرد عــى تســاؤالهتم واستفســاراهتم ومناقشــتهم

مناقشــة عقليــة رصفــة.

هنــاك ســؤال يؤرقنــا مجيع ـ ًا هــو :مــن ايــن جــاءت النظــرة الســلبية لإلســام؟ هــل

اتــت مــن املجتمعــات االخــرى ؟ ؛ واجلــواب عــى ذلــك نقــول :جــاءت هــذه النظــرة

مــن اخلطــاب الدينــي و مــن روايــات لــدى طوائــف مــن املســلمني ال تليــق باإلســام،
نقلهــا جهلــة او متزلفــون ألعــداء االســام مــن الداخــل مضــادوا يتكلمــون باســم

االســام ،ورغــم ان اخلــط املحمــدي _ خــط اهــل البيــت عليهــم الســام  -اقــام احلجــة

عــى انحــراف هــؤالء اال ان البعــض الزال يتخــذ مــن هــذه املنقــوالت اخلاطئة ،واملســيئة

ذريعــة لالنتقــاص مــن االســام ونســبته اىل املصــادر االســامية.

وال خيفــى عــى احــد يف الوقــت احلــارض كيــف تعمــل وســائل االعــام الكثــرة،

حيــث نراهــا تركــز عــى احلــوادث املثــرة وال تســلط الضــوء عــى االمــور الطبيعيــة وال
االمــور احلســنه ،وكــم مــن الســلوكيات الصاحلــة ال يتــم نقلهــا يف اعــام اليــوم الــذي

ال هيتــم لإلصــاح والتقريــب بــن الثقافــات بــل هيــدف اىل خدمــة املمولــن كــا هــو

معــروف ،وهــذا التضليــل االعالمــي مل يكــن وليــد اليــوم ،وانــا متتــد جــذوره اىل اعــاق

التاريــخ ،وقــد انتبــه االئمــة االطهــار عليهــم الســام اىل هــذا النــوع مــن التضليــل لذلــك
دعــوا يف خطاباهتــم اىل ان تكــون املامرســات الدينيــة والرشعيــة وفــق الفكــر والعلــم

والعمــل الصحيــح ،وهــذا مــا تســتطيع ان تفهمــه مــن النــص االيت الصــادر عــن االمــام
الرضــا عليــه الســام ،والــذي يدعــو فيــه اىل اخلطــاب االعالمــي الــذي يــرز حماســن

العلــوم والســرة لفكــر اهــل البيــت عليهــم الســام .قــال عليــه الســام ( :احيــوا امرنــا،
رحــم اهلل مــن احيــا امرنــا ،قالــوا :وكيــف نحيــي امركــم يــا ابــن رســول اهلل ؟ قــال :بتعلــم

علومنــا وتعليمهــا للنــاس ،الن النــاس لــو علمــوا حماســن كالمنــا التبعونــا ،)4() ..وهــذا
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يعنــي ان النــاس كانــت _ وربــا الزالــت _ تتلقــى الفكــر الدينــي باســلوب خطــايب مضلل.
وملــا كان فكــر اهــل البيــت عليهــم الســام يدعــو اىل دراســة حماســن علومهــم التــي

ورثوهــا عــن املصطفــى صــى عليــه وآلــه وســلم الــذي جــاء رمحــة للعاملــن وجــاء ليتمــم

مــكارم االخــاق وحســب مــا مشــهور ومعــروف يف الكتــاب والســنه فــا الــذي حصــل
حتــى يتغــر هــذا الســلوك نحــو االنحــدار ؟ ومــا الــذي حصــل حتــى ختــرج دعــوات

النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم ) االخالقيــة ودعــوات اهــل بيتــه االطهــار (عليهــم
الســام ) االصالحيــة والعلميــة عــن نقاوهتــا لدرجــه ال نــرى هلــا تطبيقي ـ ًا ؟ اجلــواب:

ان الســبب الســبب ليــس وليــد احلــارض ،وانــا متتــد جــذوره اىل ايامهــم عليهــم الســام

_ كــا ارشنــا _ ،وبســبب اخلطــاب االعالمــي املضلــل الصــادر مــن مناوئيهــم واملنحرفــن

عــن الديــن االســامي الصحيــح ،ومــن ادوات هــذا التضليــل والتحريــف هــو نــر
االخبــار املخالفــة للحقيقــة ،ويف هــذا اخلصــوص قــال االمــام الرضــا (عليــه الســام):

(( ان خمالفينــا وضعــوا يف فضائلنــا ،وجعلوهــا ثالثــة اقســام ،احدهــا الغلــو ،وثانيهــا
التقصــر يف امرنــا ،وثالثهــا الترصيــح بمثالــب اعدائنــا ،فــأدا ســمع النــاس الغلــو فينــا

كفــروا شــيعتنا ونســبوهم اىل القــول بربوبيتنــا ،واذا ســمعوا التقصــر اعتقــدوه فينــا ،واذا

ســمعوا مثالــب اعدائنــا بأســائهم ثلبونــا باســائنا وقــد قــال اهلل عــز وجــل :ال تســبوا
الذيــن يدعــون مــن دون اهلل فيســبوا اهلل عــدوا ً بغــر علــم))(.)5

ويفهــم مــن هــذا النــص الــوارد عــن االمــام الرضــا عليــه الســام :ان االعــام

املعــادي واخلطــاب املنــاوئ ويف كل زمــان ومــكان يعمــل باالجتــاه املضــاد لفكــره
واملحاربــة القويــة ملعارضيــه وخصومــه وبطــرق خمتلفــة ووســائل قويــه قــد تنطــي عــى

الكثــر مــن النــاس ،وبالتــايل يــؤدي الغــرض الــذي يطمــح اليــه هبــذه الوســائل املخادعة،

ويفهــم ايضــ ًا مــن النــص الســابق ان االمــام عليــه الســام اعطانــا ادوات العمــل
واشــاراىل االنــذار النهائــي الــذي ينبغــي ان نكــون فيــه يقظــن ،هــذا يف زمــان ومــكان مل
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تكــن ادوات اخلــداع واالعــام باملســتوى املوجــود االن يف حياتنــا املعــارصة التــي تتعــدد
فيهــا اســاليب اخلــداع والتضليــل فكــم هــي اذن املهمــة صعبــة وثقيلــة ؟

هلــذا نــرى ان التفكــر يف طــرح اخلطــاب الدينــي بطريقــه عقالنيــة بعيــدة عــن

العواطــف واالهــواء هــي االســلوب االمثــل ،واالنجــح للقضــاء عــى االفــكار الباليــة.
ومــن الشــواهد االخــرى الدالــة عــى تزييــف احلقائــق عــر التاريــخ والتــي تؤيــد

مــا ذهــب اليــه اهــل البيــت (عليهــم الســام ) يف طروحاهتــم مــا نقلتــه لنــا املصــادر
االســامية فقــد ذكــر ابــن اجلــوزي عــن محــاد بــن زيــد( ،)6قــال (( :وضعــت الزنادقــة

عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) اربعــة عــر الــف حديــث ))(.)7

وقــال الذهبــي( :)8عنــد ذكــر عبــد الكريــم بــن ايب العوجــاء( )9الــذي قتــل يف زمــن

املهــدي العبــاس ،وبعــد ان أيقــن باملــوت وأخــذ ليــرب عنقــه قــال(( :وضعــت فيكــم
اربعــة االالف حديــث احــرم فيهــا احلــال واحلــل فيهــا احلــرام)) ويف روايــة(( :واهلل

لئــن قتلتمــوين لقــد وضعــت فيكــم اربعــة االف حديــث احــرم فيهــا احلــال واحــل فيهــا
احلــرام ولقــد صومتكــم يــوم فطركــم ،وفطرتكــم يــوم صومكــم))(.)10

اننــا جيــب ان نعمــل مــن أجــل جعــل ائمــة اهــل البيــت عليهــم الســام يتحركــون معنا

يف حياتنــا ومواقعنــا مــن جديــد ليقــودوا حركتنــا مــن موقعهــم الفكــري االســامي ،ومــن

موقعهــم الروحــي االيــاين ،ومــن امامتهــم املتحركــة يف اجتــاه محايــة الديــن مــن االنحــراف
عــن خــط اهلل تعــاىل ورســوله الكريــم (صــى اهلل عليــه والــه) .مــن هــذا املنطلــق ندعــو
االمــة ممثلــة بعلامئهــا ومفكرهيــا ودعاهتــا العاقلــن املنفتحــن الداركــن جلوهــر وحقيقــة

الديــن كرســالة حمبــة وانفتــاح وقيــم انســانية رفيعــة اىل اثــارة كل مفاهيمهــم عليهم الســام
عقيــدة ورشيعــة ،وهبــذا اخلصــوص قــال االمــام الباقــر عليــه الســام( :وهــل الديــن اال

احلــب)( ،)11فــا ابلــغ هــذا الــكالم ومــا امجلــه ومــا اروعــه مــن تصويــر نابــع مــن االعــاق
وغــر مشــوش ،ورغــم كلامتــه القصــار فهــو ذات معنــى كبــر وعميــق.
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املبحث االول
دور القرآن يف اخلطاب الديين
عند االمام علي ( )وجتديده

القــرآن الكريــم الــذي(( :ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن

حكيــم محيــد))( )12يطــرح بوضــوح التميــز الــذي تقــوم بــه حركــة لتاريــخ بمتغرياتــه

وتنــوع وقائعــه واحداثــه .والقــرأن يقــدم منهــج متكامــل يف التعامــل مــع التاريــخ
البــري ،والقــران الكريــم هــو احلــل الوحيــد حلــل والغــاء التناقضــات يف االفــكار
املنحرفــة التــي اصيــب هبــا الكثــر .والقــرأن الكريــم فيــه تبيــان لــكل يشء.

امــا كتــب الــراث االســامي كــا هــو معــروف فيهــا مــن االختــاف والتناقــض

مايفــوق بكثــر مــن املشــركات والتوافقــات.

بينــا يؤكــد لنــا القــرآن وبرصيــح الــكالم (( :افــا يتدبــروا القــرآن ولــو كان مــن

عنــد غــر اهلل لوجــدوا فيــه اختــاف كبــر ًا))( .)13وليــس هنــاك ابلــغ مــن كالم اخلالــق
جــل وعــا الــذي جيــزم بعــدم وجــود االختــاف يف االمــور الدينيــة العقائديــة كوهنــا

تنبــع ن مصــدر واحــد هــو اخلالــق عــز وجــل.

أي ان اخلطــاب الدينــي جيــب ان يعتمــد بالدرجــة االســاس عــى القــرآن الكريــم يف

شــحذ اخلطــاب بنصوصــه الرشيفــة النــه كتــاب اهلل تعــاىل ومرجــع الترشيــع االســامي
فضـ ً
ا عــن حاكميتــه التــي ســتفرض االيــان بــاهلل ورســوله.

والــذي نتمنــاه ان يكــون هكــذا ولكــن هــذا ال يمثــل الواقــع كونــه يصطدم بمشــكله

كبــرة ليســت بغريبــه عــن املتابعــن للخطــاب الدينــي عــى مــر التاريــخ .وهــي ان النــاس
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فهمــت القــرآن وطيلــة القــرون والعقــود املاضيــة بطريقــة كتــب الــراث االســامي.
وعــى مــدى اكثــر مــن الــف ســنه مل تســتطع هــذه الكتــب ان توصــل االســام

احلقيقــي الــذي اراده القــرآن ،والســبب يف ذلــك ان الروايــات التــي مــأت بطــون

هــذه الكتــب كان توظيفهــا سياســي ًا قبــل كل يشء ،فأصبحــت بمــرور الزمــن ونتيجــة
لتكرارهــا وترديدهــا وكأهنــا امــر واقــع مســلم بــه.

ان الــدور العظيــم والواضــح الــذي ســلكه امــر املؤمنــن عليــه الســام يف توجيــه

العامــة مــن النــاس اىل الفكــر االســامي الصحيــح كان مــن خــال خطــاب دينــي يدعــو
اىل اعــال العقــل والفكــر والتدبــر يف كتــاب اهلل العزيــز ،ويف هــذا االطــار قــال (عليــه

الســام ) (( :ســلوين قبــل ان تفقــدوين فــو الــذي خلــق احليــة وبــرء النســمة لو ســألتموين

عــن ايــة نزلــت يف ليل ام يف هنــار ....ناســخها ومنســوخها ،حمكمها ومتشــاهبها وتأويلها
وتنزيلهــا ألخربتكــم.)14())..

وهــذا النــص يؤكــد ان القــرآن وختصصــه املعــريف هــو االوىل واالرجــح يف الــروع

بعمليــة االصــاح املجتمعــي ،ومــن هــذه النقطــة فــأن اخلطــاب الدينــي املعــارص جيــب
ان يكــون متوافق ـ ًا مــع متطلبــات احليــاة املعــارصة .اذ مل يــزل القــرآن هــو املرجــع االول
واملنهــل االســاس يف بنــاء مكونــات اخلطــاب الدينــي ،ويبقــى االصــاح واالفســاد

مرهونـ ًا بتلــك املعرفــة بكتــاب اهلل تعــاىل وهــو ماجعــل هــذا اخلطــاب يتفــاوت يف التأثــر

يف املجتمعــات التــي يلقــى فيهــا فض ـ ً
ا عــن االفــراد.

ان مــن ســلبيات اخلطــاب الدينــي التقليــدي هــو اجلمــود عــى النص واحلكم املســبق

للفكــرة املطروحــة للنقــاش وتعطيــل العقــل وحماربــة مبــدأ االختــاف والتنــوع ،وهبــذا
يكــون العــامل االســامي قــد منــي بحركــة مناقضــة لــكل اصــاح وجتديــد.

امــا رضورة التجديــد يف اخلطــاب الدينــي فتتمثــل يف تفعيــل منهــج احلــوار ،وال
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ضــر يف تضــارب االراء عنــد احلــوار ،طاملــا انــه يتضمــن احلــث عــى تالقــح االفــكار،
ويعمــل عــى ازالــة االختالفــات والوصــول اىل الفكــر الصحيــح ،ويف هــذا املقــام يقــول
امــر املؤمنــن عليــه الســام ( :إرضبــوا بعــض الــرأي ببعــض يتولــد منــه الصــواب)(،)15
وهــذا يعنــي ان امــر املؤمنــن عليــه الســام كان حيمــل فكــرا خطابيــا ثاقبــا منــذ القــرون

االوىل ،وذلــك مــن خــال امتالكــه ادوات التفســر والتحليــل العلمــي.

ولكــي يتســنى للمتحاوريــن الوصــول اىل ارضيــة مشــركة عامدهــا الفكــر

الصائــب ،فانــه جيــب عــى املتحاوريــن _ مــن وجهــة نظــر االســام _ أن ال يبتعــدوا يف

حوارهــم عــن املعايــر العقليــة واملنطقيــة ،ويتحــاوروا باســلوب علمــي ،ويســتندوا اىل

مــا تؤمــن ضامئرهــم بانــه حــق ،والخيرجــوا عــن اطــار الرباهــن العقليــة ،واليظنــوا بــان

جمهوالهتــم العلميــة معلومــة ،واذا روعــي هــذا اجلانــب مــن االدب فهــو كفيــل باهنــاء
مجيــع االختالفــات الناجتــة عــن خطــا الفكــر ،وهــذا املعنــى تشــر اليــه حكمــة االمــام

عــي عليــه الســام( :لــو ســكت اجلاهــل مــا اختلــف النــاس )

()16

امــا الســنة النبويــة التــي تعــد املصــدر الثــاين للترشيــع بعــد كتــاب اهلل عزوجــل،

فهــي مليئــة بالكثــر مــن اخلطابــات العقالنيــة التــي تتوافــق مــع كتــاب اهلل ،ويف الوقــت
نفســه هنــاك الكثــر مــن اخلطابــات واملرويــات التــي اليقبلهــا القــرآن والتقبلهــا الســنة
الصحيحــة ،والســبب يف ذلــك ان هنــاك نســبة كبــرة ممــن نقلــوا لنــا هــذه الرويــات

متأثريــن بثقافــة الســلطة عــى التاريــخ فجــاءت رواياهتــم مشوشــة وتصــب يف مصلــح
احلاكــم ،اضــف اىل ذلــك ان الكثــر ممــا كتــب وســجل ،امــا كتــب بعقليــة غــر ناضجــة

تنطلــق مــن تعصبــات مقيتــة ،او مــن هــوى مذهبــي رخيــص ،اليلتــزم باملنطــق الســليم،
والهيتــدي هبــدي العقــل ،وال يؤمــن باحلــوار والفكــر كاســلوب افضــل للتوضيــح
وللتصحيــح.
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ان كتــب الــراث االســامي _ لالســف الشــديد _ تولــد عنــد قارئهــا شــعورا

بالتناقــض بــن حمتواهــا والنــص القــرآين مــن ناحيــة ،وبينهــا وبــن املنطــق البدهــي مــن
ناحيــة اخــرى ،فالقــرآن اعطــى صــورة نقيــة وواضحــة لرســالة االســام ورفــع مــن

قيمــة الديــن االســامي ،لكــن كتــب الــراث مليئــة بالتناقــض واالختالفــات.

لذلــك بــرز فكــر مدرســة اهــل البيــت عليهــم الســام كمتصــدي حلــل هــذا

االشــكاالت والتناقضــات ،فاالمــام الصــادق عليــه الســام كان اول مــن دعــا اىل
تصحيــح املســار الترشيعــي والتارخيــي بعــرض هــذه الروايــات عــى القــران للتاكــد
مــن صحتهــا ،والــزم تالميــذه ومريديــه قبــل غريهــم بــان يعرضــوا الروايــات املنقولــة

عنــه عــى القــران والســنة الصحيحــة حتــى تكــون مقبولــة واال فــا يعتــد هبــا يف قولــه
عليــه الســام( :اذا جاءكــم احلديــث عنــا فاعرضــوه عــى الكتــاب والســنة فــاذا خالفهــا

فارضبــوه عــرض اجلــدار)(.)17

واســتنادا لــكل ماتقــدم فــان احلاجــة اىل جتديــد اخلطــاب الدينــي بطريقــة معــارصة

بعيــدة عــن االقصــاء ورفــض االخــر ،وبعيــدة عــن لغــة البغــض والكراهيــة ،اصبحــت
حاجــة ملحــة ورضوريــة ،بــل البــد منهــا ،واليتــم ذلــك اال باالعتــاد عــى القــرآن
والصحيــح مــن روايــات اهــل البيــت عليهــم الســام ،والصحيــح مــن الروايــات يف

املؤلفــات االســامية االخــرى.

ان اعتــاد اخلطــاب الدينــي عــى روايــات الكراهيــة والذبــح وقطــع الــرؤوس هــو

الــذي انتــج لنــا الدواعــش وامثاهلــم ،بينــا كتــاب اهلل عزوجــل مــيء بايــات التســامح
واملحبــة واملــودة بــن النــاس ،فلــاذا كل هــذا االبتعــاد عــن طريــق الصــواب ،هــذه هــي

مســؤولية اخلطبــاء والباحثــن فهــل مــن يتصــدى؟

ولنأخــذ امثلــة مــن الروايــات الصحيحــة والتــي حتــث عــى حتريــك العقــل والفكــر،
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ومنهــا قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)( :تفكــر ســاعة خــر مــن قيــام ليــه )

()18

وعــن امــر املؤمنــن عليــه الســام عندمــا ســأله رجــل بعــد انرصافــه مــن الشــام:

هــل ان خروجهــم بقضــاء وقــدر؟ فقــال االمــام عليــه الســام ( :نعــم ياشــيخ مــا علوتــم

تلعــة وال هبطتــم واديــا االبقضــاء مــن اهلل وقــدره ،قــال الرجــل :عنــد اهلل احتســب عنائي
ومــا ارى يل مــن االجــر شــيئا ،عندهــا قــال االمــام عــي عليــه الســام :بــى فقــد عظــم اهلل
االجــر يف مســركم وانتــم ذاهبــون وعــى منرصفكــم وانتــم منقلبــون ومل تكونــوا يف يشء

مــن حاالتكــم مكرهــن ،فقــال الرجــل :وكيــف ال نكــون مضطريــن والقضــاء والقــدر

ســاقانا وعنهــا كان مســرنا ؟ قــال االمــام عليــه الســام :لعلــك اردت قضــاء الزمــا
وقــدرا حتــا ؟ لــو كان ذلــك لبطــل الثــواب والعقــاب وســقط الوعــد والوعيــد واالمــر

مــن اهلل والنهــي ومــا كانــت تــايت مــن اهلل الئمــة ملذنــب وال حممــدة ملحســن ،ثــم قــال :ان
اهلل تعــاىل امــر ختيــرا وهنــى حتذيــرا وكلــف يســرا...ومل يطــع مكرهــا ومل يرســل الرســل

هــزال ومل ينــزل القــرآن عبثــا ومل خيلــق الســاوات واالرض ومــا بينهــا باطــا)(.)19

درس مــا اعظمــه ،وكلــات مــا انورهــا وهــي تفــك قيــد العقل وحتــل اغــال التفكري

مــن رواســب التقليــد االعمــى ،وتطلــق العنــان لعقــل االنســان متامــا ومتدبــرا .وتــايت
متوافقــة ومتطابقــة ملــا يريــده اهلل عزوجــل يف ان تســتخدم نعمــة العقــل والفكــر مــن

خــال وصايــا يف كتابــه العزيــز.

ومل يكــن فكــر االمــام الصــادق عليــه الســام بمعــزل عــن الدعــوة اىل القضــاء

عــى اجلمــود الفكــري واحــداث الثــورة الفكريــة التــي طاملــا تبتنهــا مدرســته العلميــة
الكبــرة ،فقــد ورد عنــه عليــه الســام قولــه( :افضــل العبــادة ادمــان التفكــر يف اهلل ويف

قدرتــه)( .)20ويفهــم مهــذا النــص ان التفكــر واعــال العقــل ورفــض اجلمــود الفكــري
واالنغــاق يقــع يف اولويــات الديــن االســامي اىل درجــة اصبــح فيهــا التفكــر والتعقــل
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افضــل العبــادات.
ان االفــكار املتوارثــة عنــد بعــض املذاهــب االســامي آن االوان الن تصحــح ،لكــي

يغــادر املســلم مــن خانــة االنغــاق الفكــري الــذي اجــر عليــه بفعــل احــكام وفتــاوى
مناقضــة لــكالم اخلالــق جــل وعــا ومناقضــة للواقــع الــذي يعيشــه ،واال مالــذي جيــره

اىل ان ينصــاع لفكــر انــاس ماتــوا منــذ مئــات الســنني وال زالــوا حيكموننــا مــن قبورهــم،
وكشــاهد عــى هــذا التــزام ابنــاء بعــض املذاهــب االســامية بفتــوى االمــام االوزاعــي

عندمــا فــال( :ان الســنة قاضيــة عــى الكتــاب ،ومل جيــيء الكتــاب قاضيــا عــى الســنة)(،)21
كيــف يقــال هــذا لكتــاب اهلل الــذي فيــه تبيــان لــكل يشء ،وكيــف يعمــل املؤمــن هبكــذا
قــول ويوجــه الن يعمــل عــى تــرك كتــاب اهلل ليتجــه اىل اقــوال البــر اخلطائــن ،اهنــا

مفارقــة عجيبــة عملــت مــن جانبهــا عــى صناعــة االرهــاب والتطــرف

عندمــا انطلقــت صناعــة احلديــث كفعــل بــري ،كان رضوريــا وفــق منطــق

االجتــاع االنســاين الــذي يؤسســه مبــدأ التناقــض ان تــايت مرويــات اهــل احلديــث

متناقضــة اىل درجــة يصعــب اجلمــع بــن حديــث وآخــر ،ممــا شــكل حتديــا خطــرا جلامعــة
اهــل احلديــث ،ان هــذا التناقــض الكبــر بــن روايــة واخــرى ينهــض دليــا ضمنيــا عــى

اهنــا مــن صنــع البــر ال مــن عنــد اهلل .الن كالم اهلل ينفــي التناقــض يف االقــوال مجلــة
وتفصيــا لقولــه تعــاىل ( :افــا يتدبــروا القــران ولــو كان مــن عنــد غــر اهلل لوجــدوا فيــه

اختالفــا كثــرا)( )22فــكالم اهلل يرفــض التناقــض برصيــح االيــة ،فاهيــا نصــدق كالم اهلل

أم كالم البــر؟

لقــد انتــج اخلطــاب الدينــي املتشــدد والبعيــد عــن العقــل نصوصــا خمالفــة للحكمــة

االهليــة يف خلــق البــر ،وكمثــال عــى مــا نقــول :فان االنحــراف بموقــع احلوار الــذي كان
الهــل الكتــاب يف االســام القــرآين اىل موقــع العــداء الــذي اسســوا فيــه مــن االحاديــث
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التــي وضعــت عــى لســان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ونموذجهــا االحاديــث

التاليــة( :اليمــوت رجــل مســلم اال ادخــل اهلل مكانــه هيوديــا او نرصان ًيــا)( ،)23او( :قــال

رســول اهلل صــى اهلل عليــه _ والــه _ :اذا كان يــوم القيامــة دفــع اهلل عزوجــل اىل كل مســلم
هيوديــا او نرصانيــا فيقــول هــذا فــكاكك مــن النــار)( ،)24ويف روايــة اخــرى ( :عــن النبــي
صــى اهلل عليــه _ والــه _ قــال :جيــيء يــوم القيامــة نــاس مــن املســلمني بذنــوب امثــال
اجلبــال فيغفرهــا اهلل هلــم ويضعهــا عــى اليهــود والنصــارى)(.)25

والبــد مــن القــول بعــدم صحــة هــذه الروايــات احرتامــا لقولــه تعــاىل ( :وال تــزروا

وازرة وزر اخــرى)( ،)26واذا طلقنــا عقولنــا وقبلنــا هبــا ،فلــاذا اليهــود والنصــارى ،ملــاذا

التــوزع عــى املجــوس والبوذيــن وغريهــم مــن اصحــاب الديانــات الوضعيــة ،فهــل

الحياســب يــوم القيامــة اال نحــن واليهــود والنصــارى ؟ طبعــا املســالة مســالة روايــات ال
اســاس هلــا مــن الصحــة ،ووضعــت هلــدف واحــد هــو االســاءة ملنهــج اهلل تعــاىل.

ونتيجــة هــذه الرغبــة يف الســيطرة واهليمنــة انطلقــت اليــة صناعــة احلديــث بجنــون

ضــد العقــل املنطقــي يف اباحــة للمســلم ان يتفبــل مجيــع التناقضــات بنــوع مــن االنشــطار

يف الشــخصية ،وبخنــوع وخضــوع للمشــيئة البرشيــة.
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املبحث الثاني
اخلطاب الديين بني اجلمود واحلداثة

ثبــت بــا اليقبــل الشــك ان التمســك باالليــات املطروحــة غــر جمديــة يف معظــم

االحيــان ،ولــن جتــد هلــا مــن يتلقاهــا باملقبوليــة والرضــا يف احيــان كثــرة ايضــا .بعــد ان

اخفقــت يف وقــف انتشــار مظاهــر التحلــل والفســاد واالحلــاد يف هــذا املجتمــع بشــكل

عــام ،وبــن رشحيــة الشــباب بشــكل خــاص.

ويالحــظ ان كثــرا مــن اخلطبــاء بقصــور ادوات تناوهلــم ،يفتقــرون اىل التاثــر

الفاعــل يف االوســاط االجتامعيــة للنــاس ،والشــباب بالــذات ،وبالتــايل عجزهــم عــن
تقديــم اجابــات مقنعــة ،او حلــول موضوعيــة لالســتفهامات املتزايــدة للجيــل اجلديــد

مــن الشــباب ،ورد نقدهــم الســاليب احلطيــب وطريقتــه يف الوعــظ واالرشــاد ،وتفنيــد

شــعورهم بتيبــس املــوروث املعــريف الدينــي الــذي اثبــت يف نظرهــم عجــزه عــن التصدي
للمناهــج الفكريــة املعــارصة.

ان الثقافــة االســامية التــي خلفهــا لنــا اخلطــاب الدينــي التقليدي اوصلــت للمتلقي

فكــرة ان احليــاة غــر ذات قيمــة مــن خــال ايــراد الروايــات واالحاديــث التــي تقلــل مــن

قيمــة احليــاة وتعتربالتمســك هبــا نــوع مــن املذمــة ،فركــز اخلطيــب عــى احاديــث املــوت

يف ســبيل اهلل،وتعليــم الشــباب كيــف يموتــوا يف ســبيل اهلل ومل يعلموهــم يف يــوم مــن
االيــام كيــف حييــوا يف ســبيل اهلل.

وكشــاهد عــى مــا نقــول :يبتــدئ اخلطيــب حديثــه بتفســره للحديــث القــديس:

(قــال اهلل عزوجل...يــا مالئكتــي اخرجــوا مــن النــار كل عــن بكــت مــن خشــية
اهلل ،)...ويقــول :مجــود العــن _ اي عــدم بكائهــا _ مــن قســوة القلــب ،وقســوة القلــب
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مــن كثــرة الذنــوب ،وكثــرة الذنــوب مــن نســيان املــوت ،ونســيان املــوت مــن طــول االمــل،
وطــول االمــل مــن شــدة احلــرص ،وشــدة احلــرص مــن حــب الدنيــا ،وحــب الدنيــا رأس

كل خطيئــة ،واالفتتــان هبــا ســبب كل مصيبــة ،وموجــب لالفــاس واخلســارة يف الدنيــا

واالخــرة ،وكــم مــن النــاس مــن جرهــم حــب الدنيــا واالفتتــان هبــا اىل ظلــم النــاس بالشــتم
والقــذف وشــهادة الــزور ،)...ثــم يكمــل روايتــه بحديــث اخــر ويقــول خماطبــا بصــوت

عــال( :اهيــا املســلمون ورد يف االحاديــث ان كل خطيئــة اصلهــا حــب الدنيــا)( ،)27ويف

احلديــث( :مــا مــن عمــل بعــد معرفــة اهلل ورســوله أفضــل مــن بغــض الدنيــا)(.)28

هــذه الكلــات تطالــب وبــا مواربــة وبصــوت يبعــث يف املســتمع احساســا بذنــب

مــا ،باالدبــار عــن الدنيــا والســعي وراء البــكاء ،ثــم خيتــم اخلطيــب توظيفــه للحديــث

بالتاكيــد عــى ان حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة ،وكأن حــب احليــاة يشء مذمــوم،
واحتقــار احليــاة وازدرائهــا يشء محيــد ،وهــذا مــا يولــد شــعورا باالحبــاط وعــدم الثقــة

بالنفــس التــي هــي اشــد االمــراض االجتامعيــة واخبــث االفــات الروحيــة ،وال يتســلط
هــذا الــداء عــى امــة اال وســاقها اىل الفنــاء.

وحــن يقــدم اخلطيــب الدينــي هــذه الثقافــة االهنزاميــة املخيفــة ،فهــل يبقــى جمــال

لالبــداع والعمــل واالنتــاج ،وهــل يســتطع العقــل املحــدود بتفكــره مــن هــذه االجيــال
الشــابة اســتيعاب مايطــرح مــن فكــر تشــاؤمي اىل حــد يصــل بــه املطــاف كراهيــة احليــاة ؟
فتســد بوجهــه ابــواب احليــاة عندمــا حيــرم عليــه ان يفكــر حتــى بطــول االمــل.

وحــن نلجــأ اىل النصــوص القرآنيــة نجــد ان كل هــذه الروايــات خمالفــة وبشــكل

واضــح ال لبــس فيــه اىل النــص القــرآين الــذي يفــرض عــى الفــرد املســلم ان ال ينســى

نصيبــه مــن الدنيــا لقولــه تعــاىل ( :وابتــغ مــا اتــاك اهلل الــدار االخــرة وال تنــس نصيبــك

مــن الدنيــا)

()29
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امــا احاديــث اهــل البيــت عليهــم الســام هبــذا اخلصــوص فهــي موافقــة للقــران

وحتــث عــى حــق الفــرد املســلم يف ان يســتمتع بحياتــه التــي وهبهــا اهلل لــه ،ويقــف يف
مقدمتهــا حديــث امــر املؤمنــن عليــه الســام( :اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش ابــدا،

واعمــل الخرتــك كأنــك متــوت غــدا)( ،)30ومنهــا حديــث االمــام الصــادق عليــه

الســام ( :ان نعــم العــون عــى االخــرة الدنيــا)( ،)31وقــال عليــه الســام( :ال خــر يف
مــن الحيــب املــال مــن حــال ،يكــف بــه وجهــه ،ويقــي بــه دينــه ،ويصــل بــه رمحــه)(،)32
وال شــك ان حــب املــال وحــب احلصــول عليــه نابــع مــن حمبــة االنســان للدنيــا والعيــش

برخــاء ونعيــم ،ويف احلديــث( :ليــس منــا مــن تــرك دنيــاه الخرتــه)(.)33

ان الصــورة الغالبــة للخطــاب الدينــي املعارصحتتــاج اىل النقــد واىل املراجعــة اهلادئــة

يف غــر مبالغــة او هتويــل .وان مــن اخلطــأ التعميــم يف اصــدار االحــكام ،وان مــن اخلطباء
واملفتــن مــن خــال خطاباهتــم مــن ابتعــدوا عــن هــذه املظاهــر ،فقدمــوا بذلــك لالســام

وللتديــن بــه صــورة مرشقــة موصولــة باالصــول مســتجيبة حلاجــات النــاس واعيــة بــا

طــرأ عــى الدنيــا مــن تغيــرات.

وكثــرا مــا توقــف بعــض العلــاء والباحثــن عــن البــوح باحلقيقــة ،اوعــن بعــض

املظاهــر الدينيــة يف الفكــر االســامي ،او يف الشــعائر والطقــوس الدينيــة خشــية تأليــب

مــن ال فهــم هلــم هبــذه القضيــة او تلــك ،او ان مــن ورائهــم ســلطة دينيــة او سياســية
مســتفيدة او منتفعــة مــن الواقــع.

واحيانــا يتهــم الناقــد بميلــه اىل فكــر اخــر وطائفــة اخــرى وتنكــره لعقيدتــه وايامنــه،

او انــه انحــرف عنهــا وتزنــدق وارتــد ،وادل مثــال عــى ذلــك توقــف بعــض العلــاء عــن

النقــد او توجيــه التهمــة باالرهــاب لبعــض القتلــة او املســتخفني باحلرمــات االنســانية،
وايضــا نقــد بعــض املظاهــر العاشــورائية.
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واذا رجعنــا اىل تعاليــم االســام نجــد اهنــا ال تضيــق ذرعــا باالختــاف ،وال تشــمئز

وتقــف بوجــه النقــد ،بــل تكفــل كل احلريــة ،ولكــن ذلــك نــادر يف تاريــخ املســلمني،

فالتاريــخ أثبــت ان معظــم الذيــن باحــوا بــا يف صدورهــم ممــا اعتقــدوه حقيقــة علميــة
او فلســفية او دينيــة نالــوا مــن االضطهــاد بالتعذيــب واحلبــس او القتــل الــيء الكثــر.
وهــذا مــا حــدث للســيد حمســن االمــن العامــي وللســيد ايب احلســن االصفهــاين

والســيد فضــل اهلل ،حيــث اهتمــوا بالزندقــة ،واملــروق مــن الديــن بســبب نقدهــم لبعــض

الســلوكيات الدينيــة ووصفــوا هــم واتباعهــم باالمويــن بينــا املعارضــون هلــم او مــن
ســوقوا هلــم التهــم يصفــون انفســهم بالعلويــن ،اهنــا نكبــة املقاييــس.

املطلــوب يف النصــوص الدينيــة ان تتناســب والتطــورات املعرفيــة يف كل االزمنــة،

بمعنــى اهنــا البــد ان تكــون قــادرة عــى ركــوب االمــواج املعرفيــة فتتناســب او قــل ال

تتناقــض مــع العلــوم واملعــارف البرشيــة يف كل حقبــة مــن احلقــب.
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املبحث الثالث
االسباب واملعاجلات

وتأسيســا ملــا تقــدم يمكننــا ان نشــخص اســباب االنحــراف يف اخلطــاب الدينــي

التقليــدي بعــدة عنــارص:

أوال :يركز اخلطاب التقليدي عىل الرتهيب والتخويف وامهال الرتغيب.
الــذي حيصــل يف اخلطــاب الدينــي هــو طغيــان اســلوب الرتهيــب والتخويــف عــى

اســلوب الرتغيــب ،والرتغيــب هــو ســنة كونيــة تتالئــم مــع الفطــرة االنســانية ،واقــوى
االدلــة عــى ذلــك ان كتــاب اهلل العزيــز يــوازن بــن الرتهيــب والرتغيــب واالعتــدال

بينهــا ،واملتامــل يف ايــات القــرآن جيــد ان اهلل تعــاىل كثــرا مــا يــردد ايــة نعيــم ويردفهــا
بايــة عــذاب ،وكذلــك يــورد ايــة عــذاب ثــم يتلوهــا بايــة نعيــم ،كقولــه تعــاىل ( :فامــا مــن

طغــى وآثــر احليــاة الدنيــا ،فــان اجلحيــم هــي املــأوى ،وامــا مــن خــاف مقــام ربــه وهنــى
النفــس عــن اهلــوى ،فــان اجلنــة هــي املــأوى)(.)34

واســلوب الرتغيــب والرتهيــب واضــح منــذ اوائــل الســور القرانيــة ،فقــد ابتــدأت

ســورة البقــرة حديثهــا عــن الكافريــن واعامهلــم ومصريهــم ،ثــم اتبعــت ذلــك باحلديــث
عــن املنافقــن واعامهلــم ،ثــم تلــت احلديــث عــن املؤمنــن ،وذلــك يف قولــه تعــاىل ( :وبرش

الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ان هلــم جنــات جتــري مــن حتتهــا االهنــار ) ،ومنهــا
ِ
ــرى
اج َتنَ ُبــوا ال َّطا ُغ َ
ــوت َأ ْن َي ْع ُبدُ َ
يــن ْ
وا َّلذ َ
قولــه تعــاىلَ :
وهــا َو َأنَا ُبــوا إِ َل اللَِّ َُل ُ
ــم ا ْل ُب ْ َ
ٍ
ِ
ـاد ،)35(وقولــه عزوجــل :ومـ ِ
َفبـ ِّـر ِعبـ ِ
ِ
ـن
ََ ْ
َ ْ َ
ـن ُيطـ ِع اللََّ َو َر ُســو َل ُه ُيدْ خ ْلـ ُه َجنَّــات َ ْتـ ِـري مـ ْ
ِ
ِِ
ِ
ـن فِ َيهــا َو َذلِـ َ
ـم.)36(
ـار َخالديـ َ
ـك ا ْل َفـ ْـو ُز ا ْل َعظيـ ُ
َ ْتت َهــا ْالَ ْنَـ ُ
ان اســلوب الرتغيــب اســلوب قــرآين بامتيــاز ،امــا اســلوب الرتهيــب فهــو نتــاج
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االزمــات النفســية التــي يعــاين منهــا املجتمــع ،ومنهــا اخلطيــب الــذي نــراه يف معظــم
احلــاالت جيعــل كل حديثــه ترهيبــا او كلــه ترغيبــا _ حســب توظيفــه للفكــرة التــي يريــد

تســويقها للنــاس  -وال يتنــاوب بــن االثنــن حتــى اليطغــى جانــب عــى جانــب ،فيفــرط
يف التمنــي للثــواب دون عمــل ،او يقنــط مــن رمحــة اهلل وعفــوه.

فاخلطــاب الدينــي االســامي غالبــا مــا يعتمــد عــى الفــرد وعــى االرجتاليــة ورسد

القصــص التــي حتــدث مــع اخلطيــب نفســه لدرجــة انــه ىفــي بعــض االحيــان يتحــول

وكأنــه يــرد قصــة حياتــه ومعتقــده وفكــره وثقافتــه ويســقطها عــى االخريــن ليتعضــوا

منهــا ،دون مراعــاة لطبيعــة وتركيبــة املتلقــن اجلالســن ،ومنهــا عــدم معرفته بمســتوياهتم
الثقافيــة والبيئيــة ،وال يعتمــد اخلطيــب ابــدا عــى التخطيــط او عــى االســراتيجيات،

ولذلــك يقــع يف اشــكال كبــر.

واحلــق جيــب ان يقــال :ان مــن املهــم للدعــوة اليــوم وللدعــاة املتخصصــن ان يبينــوا

للمدعويــن ان االســام جــاء للحيــاة ،جــاء لكــي ينعــم النــاس بحيــاة افضــل ،وان
االســام ديــن مل يــأت للعــزاء واملآتــم فقــط ،وانــا جــاء للحيــاة ،وحــث الشــباب املتطلــع

للحيــاة والبقــاء ،وكلنــا يكــره املــوت.

وكمثــال عــى نجــاح جانــب الرتغيــب يف دعــم قــوة االســام واملســلمني منــذ عــر

الرســالة ،فقــد نتــج عــن اســلوب الرتغيــب باملــال الــذي اســتخدمه رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) ،دخــول بعــض املرشكــن يف االســام وتثبيــت قلــوب االخريــن عليــه،
ثــم حتوهلــم مجيعــا جنــودا جماهديــن حتــت رايــة االســام ،ونتــج عــن اســلوب الرتهيــب
ان دخلتــه اعــداد وافــراد حتــت ســلطة اخلــوف فلــم يؤمنــوا بــه رغــم استســامهم واعــان
اســامهم ،فقــد دخلــوه مكرهــن فاصبحــوا منافقــن يكيــدون باالســام واهلــه ،وخــر

مثــال عــى ذلــك استســام ابــو ســفيان حــن قــال لــه العبــاس بــن عبــد املطلــب( :وحيــك
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ابــا ســفيان اســلم واشــهد ان ال الــه اال اهلل وان حممــدا رســول اهلل واال تــرب عنقــك)

()37

فاستســلم ومل يســلم.

وخالصــة القــول :اننــا لــو نظرنــا اىل ايــات الرتغيــب والرتهيــب يف القــران

لوجدناهــا متالزمــات ،واحلكمــة مــن ذلــك ان مــن ال يؤثــر فيــه الرتغيــب وثوابــه يؤثــر
فيــه الرتهيــب وعقابــه ،فالرتغيــب يف الثــواب يشــجع عــى النشــاط والعمــل ،بينــا
الرتهيــب مــن العقــاب يــردع عــن التــادي يف الغــي والضــال ،خاصــة بعــد بيــان ســوء

عاقبــة ذلــك واثــره.

ثانيــا :مــن اســاليب اخلطــاب الدينــي التقليــدي :متجيــد التاريــخ والتغنــي باملــايض

وباالجمــاد.

املعــروف عــن الشــخصية العربيــة اهنــا شــخصية ماضويــة حتــب املــايض وتعشــق

احلنــن اليــه والتغنــي بــه ،ولالســف ســارت هــذه العــادة يف الفكــر الدينــي فاخرتقــت

اخلطــاب الدينــي االســامي .فاصبــح الفكــر االســامي يعــاين مــن مشــكلة النزعــة

املاضويــة التــي تعيــد انتــاج مقــوالت الفقهــاء املوتــى فقهــاء القــرون االوىل .فبــن الفينــة
واالخــرى خيــرج علينــا فقهــاء الديــن بفتــاوى تثــر االســتغراب مثــل رضاعــة الكبــر،
وحتليــل قتــل املرتــد وقتــل تــارك الصــاة ،ومــا اىل ذلــك مــن فتــاوى كل واحــدة منهــا

اغــرب مــن االخــرى ،واالدهــى مــن ذلــك ان هــذه الفتــاوى رغــم غرابتهــا جتــد هلــا
منارصيــن كثــر داخــل جمتمعاتنــا االســامية التــي تعــاين مــن الفصــام الزمنــي.

هــذه الفتــاوى هــي نتــاج ملاضويــة مطلقيهــا الذيــن يعيشــون يف احلــارض بعقليــة

تعــود الزمــان خلــت ،احلــارض ملغــى عندهــم فكــرا وفلســفة ،حداثــة وحضــارة ،فقهــاء
ومتدينــون برجمــت عقوهلــم بربامــج ماضويــة فاصبحــوا يعيشــون حالــة شــيزوفرانيا

زمنيــة حــادة ،وكلــا زاد ارتباطهــم باحلــرف والنــص وبالشــخصيات الرتاثيــة كلــا
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زادت حــدة الفصــام الزمنــي لدهيــم ،اهنــم يعيشــون املــايض ،اهنــم انــاس يعيشــون خارج
التاريــخ ،املســالة االخطــر هــي اهنــم انــاس حيلمــون باســتعادة املــايض عــى حالتــه يف
املســتقبل ،وحركــة داعــش خــر مثــال عــى ذلــك ،حــن يرصحــون باهنــم يريــدون اعــادة
اجمــاد الصحابــة.

ان متجيــد التاريــخ وراءه دوافــع سياســية ،وهــذه الدوافــع السياســية هــي التــي ادت

بفقهــاء الســاطني ان يــزوروا االحاديــث والروايــات ويرشعــوا مــن خالهلــا احكامــا
فقهيــة خلدمــة احلاكــم ،فاسســوا اســاميا سياســيا عــى مقــاس احلاكــم لتربيــر سياســته.

وكمثــال عــى مانقــول نذكــر بعــض االحاديــث التــي تدعــوا لطاعــة احلــكام حتــى ولــو

كان فاســقا .فقــد نقلــوا عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) االحاديــث اآلتيــة:
_ (تسمع وتطيع لالمري ،وان رضب ظهرك ،واخذ مالك ،فاسمع واطع)

()38

_ (مــن رأى مــن امــره شــيئا يكرهــه فليصــر فانــه مــن فــارق اجلامعــة شــرا فــات

مــات ميتــة جاهليــة)

()39

_ (اسمعوا واطيعوا فانام عليهم مامحلوا وعليكم ما محلتم)

()40

وهــذه االحاديــث املوضوعــة واملوظفــة توظيفــا سياســيا ال عالقــة للديــن هبــا ال

مــن قريــب وال مــن بعيــد ،هــذه االحاديــث اتــت ثامرهــا واكلهــا يف القــرون القادمــة
حــن قــال ابــن تيميــة مهامجــا احلســن عليــه الســام خلروجــه عــى يزيــد ( :انــه مل يكــن
يف خروجــه مصلحــة ال يف ديــن وال يف دنيــا ،وكان يف خروجــه وقتلــه مــن الفســاد مــامل

حيصــل لــو قعــد يف بلــده فــان مــا قصــده مــن حتصيــل اخلــر ودفــع الــر مل حيصــل منــه
يشء بــل زاد الــر بخروجــه وقتلــه ،ونقــص اخلــر بذلــك ،وصــار ســببا لــر عظيــم،

وكان قتــل احلســن ممــا اوجــب الفتــن)...

()41
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هــذا مثــال لتمســك البعــض بتمجيــد التاريــخ الــذي ولــد متجيــد وتعظيــم احلاكــم

ومــن ثــم ادى كل ذلــك اىل وضــع وتزويــر االحاديــث التــي حتــرم الوقــوف بوجــه

احلاكــم ،فاصبــح اخلطــاب الدينــي داعيــا -ســواء بقصــد او مــن دون قصــد _ اىل منــارصة
ظلــم احلــكام ،ورضب ثــورة املســلم الــذي يقــف بوجــه هــذا الظلــم حتــى اليتــورع عــى

تكــرار رفــض الظلــم والقبــول بــا يفرضــه احلاكــم ،مــع اننــا لــو فتشــنا كل ايــات القــران
الكريــم مل نجــد ايــة واحــدة تدعــوا اىل ظلــم النــاس ،او تدعــوا النــاس اىل قبــول الظلــم
وعــدم مواجهتــه.

وعندمــا نقــول ان االحاديــث املــارة الذكــر غــر صحيحــة ومــزورة ،فــان ممــا يدعــم

قولنــا هــو وجــود العديــد مــن االحاديــث املناقضــة هلــا ،ومنهــا قــول رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه)( :مــن رأى منكــم ســلطانا جائــرا مســتحال حلــرم اهلل ،ناكثــا لعهــد اهلل،

خمالفــا لســنة رســول اهلل ،يعمــل يف عبــاد اهلل باالثــم والعــدوان ،فلــم يغــر عليــه بفعــل
وال قــول كان حقــا عــى اهلل ان يدخلــه مدخلــه)(.)42

وهــذا احلديــث يتناقــض متامــا مــع مــا ورد يف االحاديــث الســابقة ،كونــه يــويص

وعــى لســان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بالثــورة ضــد احلاكــم الظــامل الفاســق

الــذي تعــدى حــدود اهلل ،وحكــم بغــر مــا انــزل اهلل.
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اخلامتة:

توصــل البحــث بعــد ان اكتملــت صورته األخــرة اىل مجلة مــن النتائــج والتوصيات

يمكــن امجاهلــا بااليت-:

1 .1رضورة جتديــد اخلطــاب الدينــي بطريقــة فكريــة معــارصة تالئــم التطــور احلاصــل
بمختلــف جمــاالت احليــاة ،فالثــورة التكنولوجيــة واالعالميــة القويــة التــي تغــزو

بيوتنــا ،جعلــت منــا ان نكــون مقريــن ومعرتفــن بــا هلــذه الثــورة مــن تأثــر فكــري

قــد يغــزو عقــول خمتلــف الفئــات العمريــة ؛ وهنــا جيــب خماطبــة الشــياب بعقليــة
القــرن احلــايل ال بعقليــة القــرون القديمــة بعــد ان ثبــت عــدم نجــاح االخــر.

2 .2رضورة حتليــل النصــوص الدينيــة عــن طريــق العقــل واملنطــق وازالــة اللبــس
احلاصــل بــن معارضــة النصــوص الدينيــة للواقــع احلــايل ومعارضتهــا كذلــك يف

كتــب الفقــه.

3 .3ان فكــر اهــل البيــت (عليهــم الســام ) نابــع مــن كتــاب اهلل الــذي اليأتيــه الباطــل
مــن بــن يديــه والمــن خلفــه ،وبــا ان االئمــة عليهــم الســام اوصونــا بعــرض
الروايــات عــى القــرآن ،فاالجــدر بنــا ان نعتمــد عــى كتــاب اهلل واالبتعــاد عــا

خلفتــه لنــا كتــب الــراث االســامي التــي متجــد املــايض والتغنــي بــه حتــى لــوكان

عــى حســاب احلقيقــة.

4 .4مــن خــال البحــث هنــاك اشــارات للعلــاء واخلطبــاء والدعــاة بــرورة اخــذ
دورهــم الفكــري يف التفســر واالبتعــاد عــن اجلمــود الــذي ثبــت عــدم جــدواه.

وهــذا الــدور اليــأيت بســهولة اال اذا كان هنــاك ارصار لبــث الفكــر االســامي املتنــور
واملالئــم جلميــع العصــور واالمكنــة.
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5 .5اخلطــاب املعتــدل :رضوري ومهــم جــد ًا النتشــال الواقــع االســامي احلــايل واملرير.
واخلطــاب املعتــدل هــو الطريــق الوحيــد ملحــو النظــرة الســلبية عــن االســام .حيــث

فشــل اخلطــاب التقليــدي يف ايصــال االســام الصحيــح .كــا هــو معــروف.

6 .6نــر العلــم واملعرفــة الرشعيــة قبــل االنفتــاح الثقــايف عــى االمــم لتحقيــق التحصــن
الفكــري ،ومعاجلــة اخلطــاب الدينــي املتطــرف والــرد عليــه بأســاليب فكريــة وليــس

بالعنف.

7 .7ادخال الوسائل احلديثة يف تقديم اخلطاب الديني واصالح مناهج التعليم.
واهلل ويل التوفيق
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
أوالً :املصادر األولية

ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــز الديــن بــن أيب الكــرم بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين
(ت630هـــ1232/م).

1-1الكامــل يف التاريــخ ،حتقيــق :عبــد اهلل القــايض ،ط ( ،3دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
1415هـــ1994/م).
امحد بن حنبل ( ت 241هـ 854 /م ).

2-2مسند امحد ( ،دار صادر ،بريوت ،د .ت ).

االربيل ،ابن ايب الفتح ( ت 693هـ1293 /م ).

3-3كش��ف الغم��ة يف معرفــة احــوال االئمــة ،ط ( ،2دار االضــواء ،بــروت1405 ،هـــ/
1985م ).
الربقي ،امحد بن حممد بن خالد ( ت 274هـ887 /م ).

4-4املحاس��ن ،حتقيق��ق :جـلال الدي��ن احلســيني ( ،دار الكتــب االســامية ،طهــران،
1370هـــ1950 /م ).
ابن اجلوزي ،أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد (ت597هـ1200/م)

5-5املوضوعــات ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،ط ( ،1املكتبــة الســلفية ،املدينــة املنــورة،
1386هـ1966 /م )
احلر العاميل ،حممد بن احلسني بن عيل بن حممد (ت1104هـ1692/م)

6-6تفصيــل وســائل الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ،ط ( ،2مؤسســة آل البيــت (عليــه
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الســام) إلحيــاء الــراث ،مطبعــة مهــر ،قــم1414 ،هـــ1994/م ).

الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (ت748هـ1347/م)

7-7سري أعالم النبالء ،حتقيق :خريي سعيد ( ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،د .ت).

8-8ميــزان االعتــدال ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ( ،1دار املعرفــة للطباعــة والنــر،
بــروت1382 ،هـــ1963 /م ).
عبداللة اجلزائري ( ت  1180هـ 1786 /م ).

9-9التحفــة الســنية (خمطــوط) ،حتقيــق :رشح اجلزائــري ،خمطــوط ( ميكروفيلــم مكتبــة اســتانة
قـ�دس ).
الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد (ت1255هـ1840/م)

1010نيــل االوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار رشح منتقــى األخبــار( ،دار اجليــل ،بــروت،
1393هـ1973/م).
الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت381هـ991/م)

1111عيــون اخبــار الرضــا (عليــه الســام) ،حتقيــق :حســن االعلمــي ،مطابــع مؤسســة
االعلمــي ،بــروت1404 ،هـــ 1984 /م.

1212من ال حيرضه الفقيه ،ط( ،1األمرية للطباعة ،بريوت1429 ،هـ2008/م).
ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري ( ت276هـ889/م)

1313تأويل خمتلف احلديث ( ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د .ت).

الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت329هـ941/م)

1414الــكايف  -األصــول والفــروع والروضــة ،ط( ،1دار املرتــى ،بــروت،
1 4 2 6هـــ 2 0 0 5 /م ) .
الليثي الواسطي ،ابو احلسن عيل بن حممد ( ق  6هـ ).
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1515عيــون احلكــم واملواعــظ ،حتقيــق :حســن احلســيني البريجنــدي ،ط ( ،1دار احلديــث،
قــم ،د .ت ).
املجليس ،حممد باقر (ت1111هـ1700/م)

1616بحــار األنــوار لــدرر األئمــة األطهــار ،ط( ،2مؤسســة الوفــاء ،بــروت،
1 4 0 3هـــ 1 9 8 3 /م ) .
مسلم ،أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت261هـ874/م)

1717صحيح مسلم ،ط( ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1420 ،هـ2000/م).
اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر (ت807هـ1308/م )

1818جممع الزوائد ومنبع الفوائد( ،دار الكتب العلمية ،بريوت1408 ،هـ1988/م).

ثاني ًا املراجع احلديثة
السيد عيل امليالين.

 -19دراســات يف منهــاج الســنة ملعرفــة ابــن تيميــة ،مدخــل رشح منهــاج الكرامــة ،ط،1
(ياــران ،قــم1419 ،هـــ 1999 /م).
صالح اجلابري

 -20مشاريع هنوض أم مشاريع انتكاس ،جملة فضاءات ،العدد  ،2005 ،17ليبيا.
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