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املحرومين  "و"حماية  في املجتمع  والعدل  القسط  "إقامة  )ع( هي  أهداف األنبياء  أهم  من 

والعدل وقانون هللا في املجتمع   وحكم القانون  النظم واالنضباط  إقامة  والنضال ضد الظاملين"و" 

محاربة عوامل عدم األمن والفتنة والفساد "و" إيجاد املحيط "و" نشر األمن الفردي واالجتماعي "و"  

املادية   بمستوى النظرة  والفضائل "و" االرتقاء  الطاهر واملناسب لنمو االستعدادات  السالم البناء 

اإللهي   والتكامل  اإلنسانية  والكرامة  للعزة  املالئم  الفضاء  إيجاد  "و"  البشري  للمجتمع  واملعنوية 

 للمجتمع".

تحديد فعل األديان اإللهية بالبعد الحكومي وإقامة األهداف السالفة بدون التوجه الى  وواضح إن

والعزلة  والرهبانية  املعنوية  باألهداف  األنبياء  أهداف  لو حددنا  ظلم كما  هو  املعنوية  األهداف 

بياء هي البدنية أو العزلة السياسية. فكال النظرتين منحرفة وغير صحيحة. إن الرؤية الحق ملبدأ األن

وإقامة   بالحكومة  والدين  باآلخرة  الدنيا  األخرى وارتباط  وسعادة  الدنيا  الحياة  بين  الرؤية الجامعة 

 العدالة مع االمتزاج بالتقوى والفضيلة املعنوية.

.
ً
اإلمام علي )ع( في هذه املوارد ايضا  ويجب أن نبحث عن األهداف السامية لحكومة 

الح لقبول  مبرراته  )ع( قد حدد  املظلومين  انه  عن  والدفاع  واألمن  والعدل  القسط  بأقامة  كومة 

وتجدد   لنمو  الالزمة  األرضية  وإيجاد  املسلمين  بين  لبيت املال  العادل  والتقسيم  الظاملين  ومحاربة 

إننا في  املجتمع اإلسالمي... كما كانت شهادته من اجل تحقيق هذه األهداف السامية.  العزة ورفعة 

ا الى  سنسعى  املقال  وظروف  هذا  العلوية  للحكومة  السامية  األهداف  من  جوانب  على  النفتاح 

ونتعرض  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  املفاسد  )ع( ضد  وطرق نضاله  واحتياجات  ووضعية 

واالجتماعية   منها  اإلدارية  املختلفة  الحكومية  املفاسد  مع  التعامل  في  وسياساته  لنشاطاته 

االسالمية.والسياسية وبيان الظروف املطلوبة   للحكومة 

 الهدف من قبول الحكومة:

رحيل  بعد  سنة  والعشرين  الخمس  اإلسالمي خالل  العالم  في  وجدت  الظروف التي  مالحظة  مع 

( عام  منذ  أي  )ص(  محمد  األعظم  السياسية  35ـ11الرسول  األوضاع  مجموعة  ومالحظة  هـ( 

التي وجدت السيما في الثلث األخير من هذه الفترة   واالنحرافات والتحريفات  والثقافية  واالجتماعية 

غير السليمة التي حكمت العالم اإلسالمي. الحكومة التي وقعت بيد أشخاص غير مؤهلين والعناصر 
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 فاصبح بيت املال غنيمة لطبقة خاصة من أصحاب القوة  
ً
للمسؤولية بين الالئقين واملناسبين شعبيا

وحل  املجتمع  من  اإلسالمية  والوحدة  واإلخوة  واملساواة  واملواساة  العدالة  وانحسرت  والقدرة 

العصبيات  الضع إحياء  وكذلك  والرجولة  والفتوة  والشهامة  الشجاعة  بدل  والتواكل  والكسل  ف 

الى رؤيته  كل هذا إضافة  الضوابط. مع مالحظة  بالروابط بدل  واألخذ   
ً
الجاهلية مجددا املغلوطة 

 الثاقبة )ع( للمستقبل أعلن رفضه للحكومة ابتدأ )ع( وقال:

أ  له وجوه وألوان". " دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون 
ً
  (1)مرا

إني أن  "واعلموا  قال:  اإللهية  واألمانة  للتكليف   
ً
طبقا الثقيلة  املسؤولية  هذه  أن تحمل  بعد  لكنه 

 (2)أجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم أصغ الى قول القائل وعتب العاتب".

وب وفلسفة حكومته  أهداف  في مناسبات مختلفة  أعلن  الحكم  تحمل ثقل  رامجه انه عندما قبل 

 وسياسته وأصول عمله والتي منها:

لوال حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر {الجهاد ضد تخمة الظالم وجوع املظلوم : .1

أن ال يقاروا على كظة ظالم وال سغب مظلوم ال لقيت حبلها على غاربها   اخذ هللا على العلماء  وما 

 (3) }ولسقيت آخرها بكـأس أولها

الدين وطلب  .2 في سلطان {الصالح :احياء  اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة 

فيأمن   ونظهر اإلصالح في بالدك  املعالم من دينك  الحطام ولكن لنرد  وال التماس ش يء من فضول 

 (4).}املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من حدودك

لى أمير املؤمنين )ع( بذي قال عبد هللا بن عباس )رض ي( دخلت ع{إقامة الحق وإزالة الباطل : .3

)ع( :"وهللا هي ألحب  لها. فقال  هذا النعل؟ فقلت ال قيمة  قار وهو يخصف نعله. فقال لي: ما قيمة 

 
ً
 أو ادفع باطال

ً
 (5).}إلي من إمرتكم إال أن أقيم حقا

وإن مسيري هذا ملثلها فألنقبن الباطل حتى يخرج الحق {إحياء معالم وقيم العصر النبوي : .4

 (6).}مالي وقريشمن جنبه  

الئقة: .5 وحكومة  الئق  إال  {شعب  الوالة  تصلح  وال  الوالة  إال بصالح  الرعية  تصلح  فليست 

 (7).}باستقامة الرعية

املسلمين  { وإمامة  واألحكام  واملغانم  والدماء  على الفروج  الوالي  يكون  أن  ال ينبغي  انه  قد علمتم 

هله وال الجافي فيقطعهم بجفائه وال الحائف البخيل فتكون في أموالهم نهمته وال الجاهل فيضلهم بج
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وال  املقاطع  دون  بها  ويقف  بالحقوق  الحكم فيذهب  في  املرتش ي  وال  دون قوم   
ً
قوما فيتخذ  للدول 

 (9).}ال يقيم أمر هللا إال من ال يصانع وال يضارع وال يتبع املطامع{(  8).}املعطل للسنة فيهلك األمة

ملشتاق وحسن ثوابه ملنتظر راج ولكني آس أن يلي أمر هذه األمة سفهاؤها فو هللا إني الى لقاء هللا {

 
ً
 والفاسقين حزبا

ً
 والصالحين حربا

ً
 وعباده خوال

ً
 (10).}وفجارها فيتخذوا مال هللا دوال

وهللا لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإلماء لرددته الى بيت  {إحقاق حقوق بيت املال : .6

 (11).}ة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق املال فأن في العدل سع

7. : في تقسيم بيت املال  لو كان املال لي لسويت بينهم فكيف واملال مال هللا. إال وإن  {املساواة 

 (12).}اعطاء املال في غير حقه تبذير وإسراف

تكلموني بما فال  {  ( 13).}استعمل العدل واحذر العسف والحيف{مقاومة العنف واالستبداد : .8

 (14).}تكلم به الجبابرة

 

 ظروف املجتمع اإلسالمي في عهد الخليفة الثالث "عثمان بن عفان":

كان املجتمع اإلسالمي في عهد الخليفة الثالث "عثمان بن عفان" يعاني من مشاكل عديدة سياسية 

الى   أدت  املؤسفة  واألوضاع  إن املعاناة  الى حد  واقتصادية  وثقافية  املصريين  واجتماعية  انتفاضة 

والعراقيين.  والحجازيين 

غير  والتدخالت  والفوض ى  والفساد  العدالة  وعدم  والتمييز  والتبذير  واإلسراف  الضعف  إن 

اإلسالمية الواسعة   الفاسدة في أمور البالد  املروانية واألموية  والعصابة  لجهاز الخليفة  الصحيحة 

مال املسلمين والحيف وامليل الواسع على بيت    ووضع الفاسدين وغير الالئقين واملعتاشين على رأس

قليل  لعدد  الكبيرة  واألنفال والتخمة  العامة  الثروة  لإلمكانات ومصادر  والتقسيم غير العادل  املال 

وعشرات املواضيع   والفجار  املجتمع وتسلط السفهاء  وحرمان أكثرية  بجهاز الخالفة  من املرتبطين 

 من املسائل التي واجهها )ع( في ساعة قبول الخالفة.الصغيرة والكبيرة األخرى كانت كلها 

إن املحيط الذي لف به مروان بن الحكم نفسه وكذلك معاوية بن أبي سفيان وعمالؤهما وحزبهما 

للتسلط  والسعي  والسياسية  االجتماعية  واألوضاع  لألموال  الواسع  واالستغالل  وإتباعه  األموي 

واألمالك العامة من قبل أش املال  ذات األلف القريب وتملك  والعوائل  وحقوقيين  خاص حقيقيين 

والعصابات الهابطة التي تشكلت على أساس العصبيات البغيضة وامليول التي ال مكان لها والضعف 

يمكن  ال  عظيمة  وثقافية  واجتماعية  سياسية  أصبحت معضلة  التي  الحكومة  بجهاز  وااللتصاق 
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الج وواسعة ومتعددة  ثابتة  إال بثورة  الفتنة قد إصالحها  ألن جذور  وتضحية عميقين  وانب وجهاد 

ولكن يمكن  تحويل وإصالح لها بسهولة.  ال يمكن إجراء  بحيث  وخداعة  ومنتشرة  أصبحت عميقة 

هما:  متابعة هذا املوضوع من ناحيتين 

 ـ من ناحية الدراسات التاريخية.

)ع(.  ـ من ناحية أقوال وسيرة اإلمام أمير املؤمنين 

 

التالية:في القسم    األول يمكننا أن نلخص أقوال املؤرخين في املحاور 
 

تمنح على   .1 العطايا ورواتب بيت املال  "عمر بن الخطاب" كان ديوان  الثاني  في عهد الخليفة 

العنصر  على أساس  األمة  وتوزعت  وهجرته.  القبلي  وانتمائه  للشخص  اإلسالمية  أساس السابقة 

باإلسالم وما شابه ذلك. وبالتالي ازدادت االختالفات بين الطبقات االجتماعية  والسابقة في االلتحاق 

واملطالب وانقسم املجتمع الى طبقة خاصة وطبقة عامة. لقد تركت   أو وجدت واشتدت التوقعات 

 
ً
 كبيرة جدا

ً
هذه السنة الخاطئة أثارها السيئة على املجتمع اإلسالمي. وقد بذل اإلمام علي )ع( جهودا

 ق العدالة واملساواة لكنه بالتالي نال الشهادة لعدالته.لتطبي

 امليول العنصرية والقبلية: .2

واألعجمية.  العربية  املختلفة  األصول  بين  اختالط  حصل  اإلسالمية  الفتوحات  اتسعت  أن  بعد 

العربية   وأصبح لدى القبائل  وذهب أشخاص كثيرون بهدف الهجرة أو الحرب الى مناطق عديدة. 

األولى  أسرى حرب وعب الدرجة  واملوالي ومواطنون من  كثر. وطرحت مفاهيم جديدة مثل العرب  يد 

وكان قسم من املجتمع يحصلون على حقوق اقل من غيرهم. إن التمييز وعدم املساواة في  والثانية 

 كثير من األمور سببت قلقا لدى اإلمام علي )ع(.

 البدع والتحريفات: .3

النص والن في قبال  الذات والتفكير املصلحي والعمل لقد راج االجتهاد  واملصلحية ومحورية  رجسية 

فأن {باملزاج الشخص ي واالجتهاد الشخص ي. وكتب اإلمام علي )ع( في رسالة الى مالك االشتر)رض ي(:

 (15).}هذا الدين كان أسيرا في أيدي األشرار يُعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا

اإل { في  إخواننا  نقاتل  أصبحنا  إنما  والشبهة  ولكنا  واالعوجاج  الزيغ  من  فيه  دخل  ما  سالم على 

 (16).}والتأويل
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 الفساد االجتماعي: .4

واستتبع هذا وجود الُشلل وسلطة القبيلة   الفتوحات العديدة  بعد  وغنائم كبيرة  لقد حصل رفاه 

ف ا األموية واملروانية وحاكمية العناصر غير الالئقة وغير الفاعلة واألمية أو القليلة التعلم وتضعي

ملبادئ الدينية اإلسالمية في املجتمع آنذاك. لقد ظهرت ثانية الى السطح الترسبات الجاهلية بفاعلية 

فأخذت الروابط  وقد فشل النظام الحاكم في إيجاد نمو وتعادل أخالقي ونشر للعدالة االجتماعية. 

 ية.مكان الضوابط وتسلط الهابطون املساومون املتحللون على مصير األمة اإلسالم

واعلموا رحمكم هللا انكم في زمان القائل فيه بالحق قليل واللسان عن الصدق كليل والالزم للحق  {

وعاملهم   آثم  وشائبهم  عارم  فتاهم  االدهان  على  مصطلحون  على العصيان  واهله معتكفون  ذليل 

 (17).}منافق وقارئهم مماذق ال يعظم صغيرهم كبيرهم وال يعول غنيهم  فقيرهم

فراد بني امية وضعف جهاز الخالفة املركزي او تناغمه معهم واالنحرافات الكثيرة لهذه  ان تحكم ا

القبيلة وفرضها ملطالبها وميولها السفيهة املزورة على االسالم كانت من اكبر ابتالءات االمة االسالمية 

ر 
ُ
ة تؤثر في روح وذوق آنذاك التي ملستها وجربتها واستمرت عشرات السنين بل الزالت لحد اآلن آثارها امل

ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما  {االمة آنذاك. أولئك الذين قال عنهم االمام علي )ع(: 

 عليه اظهروه
ً
 (18).}وجدوا اعوانا

     (19)نعم هكذا كانت الظروف الحاكمة في ربع قرن بعد وفاة الرسول )ص( في دنيا االسالم.  

ويحكم  ويبنيه  اإلسالم من جديد  تاريخ  يغير مسار  ان  الذي يجب  )ع( هو  هو اإلمام  هذا  واليوم 

واملظاهر  الروابط  بدل  الضوابط  ويحكم  الهابطين  ايدي  ويقطع  االسالمية  واالخالق  االصول 

دعة ويعمق جذور االمامة والوالية والهداية والعدالة ويحيي آداب الشريعة ويميت البدع ويقطع الخا

 ايدي الغرباء عن أهل اإلسالم.

 

 أنواع املفاسد

 يمكننا ان نقسم املفاسد في العصر العلوي وفي كل عصر الى:

 أـ ما يحصل في ساحة الحكومة وموظفيها.

 ع.بـ  ما يحصل في ساحة الناس واملجتم

يجب ان نتناول بالبحث في الساحة األولى محورين: احدهما يتعلق بالقادة والزعماء. وثانيهما يتعلق  

وفساد   الحكومة  بين فساد  ترابط وثيق  الطبيعي هناك  ومن  والصغار.  الوسط  والقادة  باملوظفين 
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دي على  )الناس  لقاعدة  طبقا  الفساد  الى  الشعب  سيجرون  فانهم  الحكام  فسد  فان  ن  الشعب. 

ملوكهم(. وان فسد الشعب فانه سيجر الحكام نحو الفساد ايضا وان حاولوا املقاومة فسيزيلونهم  

بالتمرد عليهم ويضعون محل الصالح منهم فاسدا. ان هذه الحقيقة ال يمكن انكارها وتبدو واضحة 

 باقل تأمل وفي التاريخ شواهد عديدة تؤيدها.

 الفساد املوجود:أساليب األمام علي )ع( في محاربة 

في كال جانبيه وانه لم يهدر  الفساد املوجود  لقد سلك االمام علي )ع( طريقا صعبا من أجل محاربة 

االسالمي الى ما كان عليه " مجتمع عصر الرسول )ص(". ان  لحظة واحدة من اجل اعادة املجتمع 

نظري واآلخر عملي.   احدهما  اشتملت على جانبين  )ع( للفساد قد  ان االمام )ع( سواء في محاربته 

الصحيح  الطريق  وبليغ  محكم  ببيان  اوضح  خالفته  اثناء  او  له  الناس  بيعة  واثناء  حكمه  بداية 

العمل  ويطابقوا  الحق  كي يعرفوا  امام الناس  االسالمية مرات عديدة  لالمة  السليمة  والخصائص 

واآل  العملية.  خطواته  بدا معها  االضاءات  الى هذه  اضافة  )ع(  انه  ساحة معه.  في  الدخول  نريد  ن 

للفساد. )ع( ومحاربة حكومته   البحث في طريق محاربته 

 أ ـ محاربة الفساد اإلداري في البعد النظري:ـ 

والطغيان   والفساد  الظلم  محاربة  هو  للحكومة  )ع(  االمام  قبول  األهداف عند  اعظم  احد  ان 

االسالم    وتحكيم  الناس  احقاق حقوق  وكذلك  العدل  وعدم  اصالحات  والتمييز  وايجاد  االصيل 

في املجتمع االسالمي. كان احد االقسام املهمة لهذه االصالحات هو  شاملة وعميقة وواسعة وفعالة 

مال   ولبيت  العامة  للميزانية  رؤية  نوع  وخلق  وتنفيذية  وقضائية  وادارية  بنيوية  تغييرات  اجراء 

االصالحات في بداية تحمله للمسؤولية  املسلمين ولنوع االستفادة منها. لقد وعد )ع( بهذه التحوالت و 

 (20).}ذمتي بما اقول رهينة وانا به زعيم...{: وقال

كان حديثه )ع( يشير الى ان املجتمع اإلسالمي أصبح على أعتاب تحول جديد وان عطر عصر النبي 

القدر  ولتسلطن سوط  غربلة  ولتغربلن  بلبلة  "لتبلبلن  بقوله  وقد خاطب هذا املجتمع  )ص( قادم 

ى يعود اسفلكم اعالكم واعالكم اسفلكم وليسبق سابقون كانوا قصروا وليقصر سباقون كانوا حت

سبقوا في هذا النظام الجديد وسيكون املوقف حازما وحاسما باتجاه اصل وضع الرجل املناسب في 

م املكان املناسب واصل النزوع الى العدل ومحورية التقوى والربانية وكذلك املوقف من أي خلل وعد

الظلم وسوء االستفادة من القدرة وتضييع حقوق الناس وممتلكات بيت املال واتالف مصادر الثروة  
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لالستغالل   فرصة  اية  تمنح  ولن  شديد  وبشكل  الضوابط  على  الروابط  وتقديم  الشلل  وتكوين 

الي انسان.  واالنتهازية 

ال العام والقدرة وسلطة الحكومة  أن رؤية االمام )ع( الى الحكومة والحكام واملوظفين وبيت املال وامل

بكل  الشعب  ابناء  مع  التعامل  وطريقة  القائد  والى  والرسالة  االسالمية  لالمة  الحاكمة  والقوى 

باملعروف والنهي  الناس والعمل باالمر  االلهي وخدمة  التكليف  ومعرفة  وااللتزام باالمانة  مسؤولية 

الظلم والفساد والفتنة والتآمر  عن املنكر واحقاق حقوق الناس وتطبيق العدل والقسط  ومحاربة 

واملناهج   الفاسدة واصالح البنى  النشاطات  ومحاربة  ومنع انتشاره  الفساد من املجتمع  وقلع جذور 

ومراقبة االمور من كل جوانبها وجمع املعلومات عن عمل رجال الحكومة واالخذ   والقادة واملوظفين 

املتقابلة بين الوالي واملسؤولية  والرعية واصالح بنية القدرة في املجتمع االسالمي واختيار   بالشفافية 

الرجل املناسب للعمل املناسب وايجاد نظام فعال ومؤثر ومفيد قليل املؤونة وكثير الفائدة والخدمة  

عن  بعيدا  بااليمان  والتمسك  الوالية  وقبول  للقانون  طبقا  والعمل  وانضباط  ولياقة  كفاءة  ذي 

وا والتهاون  والجبن  والغليظ  الضعف  واملتفرعن  املتكبر  استخدام  وعدم  النفس  وضعف  لتكاسل 

في  واضحة وعديدة  تجدها  االمور  كل هذه  والسلطة.  باملال  والطامع  واملتملق  الفعال  وغير  الفظ 

 كالمه النوراني.

 وهنا من املناسب أن يبحث من أراد املزيد في سنة وسيرة هذا الرجل العظيم من عدة نواٍح:

 ن.أ ـ نقد املاضي

 بـ  بيان سيرة الرسول االعظم )ص(.

 ج ـ بيان السيرة العملية لهذا الرجل العظيم.

 د ـ الحذر من الصفات التي عانى منها الحكام واألمم املاضية.

 هــ  الحذر من األخالق السيئة وعوامل السقوط واالنحراف واالنحطاط التي تضمنتها.

والنصائح الحكيمة وا ألوامر العقالنية التي تشكل سراجا مضيئا للطريق  وـ عرض املواعظ البليغة 

 وبوصلة لحركة املجتمع .

 ب ـ محاربة الفساد في البعد العملي:ـ  

بـ:  لقد استفاد اإلمام علي )ع( في هذا القسم من نواٍح عديدة يمكننا أن نعنونها 

 ـ املواضيع املتعلقة بالسيطرة على الذات:1
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والتأكيد على اصل االلتزام  من قبيل السيطرة على أصل   الالئقة وأصل التقوى واملعنوية.  القيادة 

وتحمل املسؤولية والربانية واملحورية االلهية في االعمال. وكذلك اصل الرقابة االلهية ورقابة الشعب 

وكرامة االنسان والنزوع الى الروح الجمعية والبناء الثقافي وايجاد الفضاء املناسب والسالم والتأكيد  

وتقوية   االعمال  ونتائج  وآثار  اآلخر  باليوم  وااليمان  االعمال  في  واملحاسبة  املراقبة  اصل  على 

ايضا على التربية الروحية وتجسيد   االخالقي والتأكيد  االعتقادات والدوافع االلهية ومحاربة الفساد 

 املثال الفعال واملؤثر املثمر.

 

 ة على أعمال املوظفين:ـ املواضيع املتعلقة بالرقابة والسيطرة الدقيق2

وذلك من خالل التفتيش والسيطرة بشكل منظم. وبشكل مقطعي ايضا بواسطة مفتشين خاصين  

وقبول   الشعب  قبل  من  والسيطرة  والتفتيش  ابناء  الشعب  وتقارير  ملتزمين  آخرين  اشخاص  او 

الت واصل تحمل الرقابة العامة على ابناء الشعب والتأكيد على اصل الشفافية واالجابة عن التساؤ 

والتعامل   ايضا على اصل الوقاية  والتاكيد  واالقتدار القضائي.  واصل املراقبة  ومعرفتها  املسؤولية 

املجتمع   في  الالئق  القائد  ودور  العمل  في  واالسوة  وآرائه  القدوة  اصل  وكذلك  الفساد  جذور  مع 

 االسالمي.

 

 ـ  اإلجراءات العملية وبرامج اإلصالحات:3

لعهد العثماني والعزم على استرداد االموال املنهوبة من بيت املال والحزم في اجراء مثل عزل موظفي ا

القوانين   وتطبيق  للمساواة  الجدية  والبرامج  العدالة  لتطبيق  الجدية  والبرامج  االلهية  الحدود 

بي )املساواة  بالتساوي  لالستفادة من بيت املال  والبرامج الجدية  امام القانون(  الجميع  ن )ومساواة 

البدع والتحريف   بدون استحقاق ومحاربة  املأخوذة  الجميع في تقسيم بيت املال( والغاء االمتيازات 

الفرص املناسبة بالتساوي امام الجميع والتزكية والتعليم وهداية االستعدادات   واالنحراف وايجاد 

لنمو وتحديث امل املناسبة  جتمع والتدبير  االنسانية الصحيحة نحو الخير والصالح وايجاد االرضية 

النمو والرفعة.  الحكيم ألمر االمة باتجاه 

 عزل موظفي العهد العثماني :  

مما ال شك فيه ان الشرط االساس الي تحول واصالح هو االستفادة من موظفين مناسبين ومدراء  

بقوة وحرص شديدين وتكون قلوبهم متحرقة لخدمة   الئقين وعقالء وكفوئين ويشعرون باملسؤولية 
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وكانت ممن  بالده بالتقوى  وتتمتع  وعارفة  ايضا من قوى متعددة  الصحيح واالستفادة  بالشكل  م 

 يعاني االضطهاد وااللم .

واليجاد تحول في أي مجتمع واي حكومة يجب عزل غير املؤهلين والهابطين واحالل املؤهلين االطهار 

االصل : له على هذا  االمام علي ) ع ( في خطب كثيرة  اكد  . وقد  كان   {  محلهم  ان شر وزرائك من 

يستدل على ادبار الدول باربع : تضييع االصول والتمسك  {وقال ايضا )ع(:(   21).   }لالشرار قبلك وزيرا

وتأخير االفاضل ايضا : (  22).}بالفروع وتقديم االراذل  يوم بعث  {وقال  اال وان بليتكم عادت كهينتها 

وقد علمتم انه الينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء واملغانم    {وقال ايضا :  (  23).  }هللا نبيه ) ص (

. وال الجافي  نهمته وال الجاهل فيضلهم بجهله  في اموالهم  البخيل فتكون  املسلمين  وامامة  باالحكام 

حقوق فيقطعهم بجفائه . وال الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم . وال املرتش ي في الحكم فيذهب بال

 ( 24).  }ويقف بها دون املقاطع وال املعطل للسنة فيهلك االمة  

...   {وقوله ) ع ( :   يستدل على االدبار باربع : سوء {وقوله )ع( :  (  25).}ال يقيم امر هللا اال من اليصانع 

االغترار  (26). }التدبير وقبح التبذير وقلة االعتبار وكثرة 

منه ابقاء رجال الحكم في عهد الخليفة عثمان بن عفان في مكانهم لقد قدم املغيرة الى االمام وطلب  

 باهلل سبحانه انه 
ً
او على االقل ابقاء معاوية بن ابي سفيان في مسؤوليته. فقال له االمام )ع( مقسما

لو بقي من اليوم ساعة واحدة فلن يتوانى في اداء مهمته فال يبقيه في عمله وال ينصب امثاله في مثل 

 (27)ؤولية.  هذه املس

 

 الجهاز القضائي ومحاربة الفساد:

وكما تتمتع   الفساد والتجاوز  الفعال والصالح في محاربة  الجهاز القضائي  ال يخفى على احد مكانة 

 
ً
القوة القضائية باالستقالل واالقتدار واالعتبار واللياقات الالزمة يمكنها بشكل قاطع ان تكون سيفا

االقوي امام  واملحرومين  الشعب  حقوق  عن   
ً
قويا  

ً
ومدافعا الظلم  في قبال   

ً
على بتارا املتجاسرين  اء 

العامة   والعدالة  لالمن والظلم االجتماعي  وان تكون الضامن  ومقاومتهم  والخاصة  الحقوق العامة 

استقالله  وكيفية  علي )ع(  االمام  وميراث  ثقافة  في  القضائي  الجهاز  املحرومين. ان بحث  ولحماية 

واملؤثر  البناءة  الواضحة  االصول  تعتبر من  وكفائته  وهويته  والجنايات  واعتباره  الجرائم  في منع  ة 

الجهاز  هذا  وان  والقانون.  القاض ي  امام  الجميع متساوين  اعتبر  قد  هنا  ومن  املجرمين.  ومعاقبة 

املختلفة. لقد أكد االمام  في اشكاله  الفساد  ومحاربة  العدل واحقاق حقوق العامة  مكلف بتطبيق 
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القضاة   من  االستفادة  على  وواليته  ايام خالفته   
ً
كثيرا اهمية )ع(  الى  وارشد  واملناسبين  الالئقين 

وطرح امثلة عجيبة ومحيرة عن  القضاء وبين الطرق املعقدة للقضاء  القضاء وسعى الى تقوية امور 

ونبههم الى نقاط ضعفهم واشرف على عملهم واعتنى بتأمين   القضاء. كما اشرف على عمل القضاة 

يقة من اجل مصلحته وال يكون فريسة سهلة حياة كريمة ومرفهة لهم كي ال يضحي هذا الجهاز بالحق

انهم قد جلسوا في مقعد  للرشوة والطمع والتهديد وان ال يكون رجاله من اهل املداهنة وان يعلموا 

 جلس عليه رسول هللا )ص( او وصيه )ع( وان منصبهم هذا امانة وليس تجارة.

)رض ي(:   االشتر  ملالك  الحكيمة  وصيته  في  املسائل  هذه  أوضح  الناس {ولقد  للحكم بين  اختر  ثم 

افضل رعيتك في نفسك ممن ال تضيق به االمور وال تمحكه الخصوم وال يتمادى في الزلة وال يحصر 

من الفيء الى الحق اذا عرفه وال تشرف نفسه على طمع وال يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه وأوقفهم 

بمراجعة الخصم واصبر   
ً
واقلهم تبرما هم على كشف االمور واصرمهم في الشبهات وآخذهم بالحجج 

تعاهد قضائه  اكثر  ثم  قليل  اغراء واولئك  وال يستميله  اطراء  ال يزدهيه  الحكم ممن  اتضاح  عند 

ال يطمع  لديك ما  الى الناس واعطه من املنزلة  ما يزيل علته وتقل معه حاجته  في البذل  وافسح له 

في ذلك بليغا فان هذا الدين قد   فيه غيرك من خاصتك ليأمن بذك اغتيال الرجال له عندك فانظر

 في أيدي األشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا
ً
.   إن شروط وخصائص القضاة كما }كان اسيرا

 ُيستفاد من كالمه )ع( هي:

 ان يكونوا من افضل االشخاص. .1

 ان يكونوا ممن ال تضيق بهم االمور ومن الذين صدورهم مشروحة. .2

 شهامة اخالقية فال يتمادى في خطئه بل يصلحه.ان يكون القاض ي ذا   .3

ًً على املعرفة الالزمة للقاض ي العادل في مختلف الجوانب. .4
ً
 ان يكون متوفرا

ان ال يكون سريع الغضب وأن يحفظ السيطرة على نفسه امام ضغوط طرفي الدعوى فال  .5

 يتوانى في احقاق الحق.

6. .
ً
 ان يتوفر على روح مقتدرة فال يخش ى مقتدرا

 ن ذا نفس عزيزة وهمته عالية ال ِيأسره الطمع.ان يكو  .7

 ال يخضع للتهديد والوعيد من االثرياء او االقوياء. .8

دون  .9 القضاء  الى  يبادر  وال  ويسر  بسهولة  املسائل  يمر على  وان ال  املحققين  من  ان يكون 

 معلومات كافية وان ال يتصرف بسطحية ويصدر قراره الول مسموعاته.
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ويحتاط عند مو  .10 طبقا لالدلة  ان يتأمل  وان يصر على كشف الواقع  املعقدة  االمور  اجهته 

 القطعية.

 .  ان اليبرم مع طرفي الدعوى وان يمنحهما فرصة  الكالم دون كلل او ملل منه.11

 .  ال تنطلي عليه الحيل واملكر وال يفقد ارادته امام املتملقين.12

 وعندما يقف على الحقيقة ال يدع شيئ13
ً
 يؤثر عليه فيمنعه من اصدار حكمه . ان يكون حاسما

ً
ا

 العادل.

 

 املحاربة املستمرة لفتنة الفساد:

االمام علي )ع( التي استمرت اربع سنوات وتسعة اشهر من اكثر العهود حساسية في  كانت حكومة 

العدل   )ع( آلقامة  بادر  وظروف وقلق عانى منه )ع(. لقد  من حساسيات  اكتنفها  االسالم ملا  تاريخ 

الظاملين   ومحاربة  املحرومين  حماية  وتحقيق  االسالمي  املجتمع  االسالم واستقالل  وتحكيم  واالمن 

والقاسطين  اصحاب الفتنة واملتآمرين من خالل جهاد عميق ومستمر للناكثين  دون هوادة وكذلك 

والقاسطين  الناكثين  ضد  حكمه  من  سنوات  خمس  يقارب  ما  استمر  )ع(  ان جهاده  واملارقين. 

واالعتقادية  واملا واالخالقية  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  في االبعاد املختلفة العسكرية  رقين 

انها تركت   وسنته رغم  وسيرته  ابعاد حياته  املع وانفع   من 
ً
وشكل هذا جزءا واالقتصادية  والتربوية 

ده وحروبه من اجل عدة تبعات مرة ومؤملة للمجتمع االسالمي. ان بيانه )ع( في نهج البالغة وتاريخ جها

واملفسدين   والقاسطين واملارقين  العلوي ورفض سلطة الطواغيت والبغاة والناكثين  تحقيق العدل 

 وكذلك ابعاد هذه الرسالة العظيمة التي ليست مما يتسع لها صدر هذا البحث.

 محاربة املفاسد االقتصادية:

االموال تحصيل  صالحة  ألية حكومة  املهمة  املسؤوليات  احدى  العامة    ان  وامليزانية  املال  لبيت 

واالستفادة   والصالح  الخير  طريق  في  االمكانات  وهداية  املالية  املصادر  وادارة  توزيعها.  وكيفية 

ومنع االسراف والتبذير واالستغالل والسرقة   املتوفرة والتخطيط الدقيق  الصحيحة من االمكانات 

ورف االجتماعية  والعدالة  العامة  الحاجات  تأمين  املحرومين  وكذلك  حقوق  ودعم  الشعب  اه 

واقتصادها   وميزانيتها  املالية  بسياستها  يرتبط  حكومة  واقتدار  وثبات  بقاء  ان  واملستضعفين. 

وتنظيم  واالمكانات  للمصادر  الحسنة  واالدارة  االقتصادية  االمور  في  الالزمة  والكفاءة  والفعالية 

ل والثقافية   لمجتمع على اساس ذلك.الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
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الحياتية  واملسائل  املال  بيت  هو موضوع  لحكومته  االساسية  االهداف  احد  ان  )ع( يرى   
ً
ان عليا

 ( 28).}الناس كلهم عيال على الخراج واهله{املرتبطة به الى حد انه كتب في رسالته ملالك االشتر )رض ي(:

لحكومته   العامة  االهداف  بين  الرسالة  هذه  نفس  :وفي  بقوله  وجهاد  {االسالمية  خراجها  جباية 

بالدها  (29).}عدوها واستصالح اهلها وعمارة 

ان هذا الترتيب لم يكن بدون دليل فهو تاييد للجملة السابقة )الناس كلهم عيال...( فال يوجد طريق 

املجتمع   امور  واصالح  االعداء  وجهاد  الضرائب  وبقية  الخراج  غير جباية  هذه  االهداف  لتحقيق 

االسراف والتبذير  وا هي محاربة  االساسية  احد اهدافه  اعلن علي )ع( ان  لقد  واملدن  البالد  عمار 

الرسول  )ع( وسيرة  االنبياء  سيرة وسنة  وفي بيان  والغش في امر بيت املال  والترف والبخل  والتكاثر 

 )ص( وفي طرح نموذج الهي وسلوكي كبير وكريم واصر على ذلك.

)ع( وحياة النبي )ص( وحياته اوضح دور ورسالة  "  160انه )ع( في الخطبة " وفي بيانه لحياة االنبياء 

االمام بشكل افضل واوضح. انه )ع( طرح في عدة اماكن من نهج البالغة محاربته للفساد االقتصادي  

 بتوبيخ  
ً
االثرياء لهم الى مائدة الطعام واحيانا بتوبيخ املوظفين الذين يقبلون دعوة   

ً
التي تكون احيانا

اخرى باالعتراض على من طلب اكثر من بيت  ا  
ً
ملوظف الذي اساء االستفادة من بيت املال. واحيانا

هذا  على  املؤامرات  الكثير من  واجه  انه  ورغم  وجوده  بكل  الساحة  هذه  االمام  دخل  لقد  املال.. 

في هللا لومة ال  هذه املؤامرات دون ان تأخذه  ئم الصعيد ولكنه وقف بكل حزم وصراحة امام جميع 

وحقق العدالة. فعلى سبيل املثال انه اعاد ما منحه الخليفة السابق له لغيره من االقطاعيات فألغى 

وفي   في االنظمة االدارية  املفاسد االقتصادية  كان موضوع  الى بيت املال.  واعادها  كل قرارات منحها 

وسبب الكثير ومؤملة  مؤسفة  مسألة  التاريخ  امتداد  على  املختلفة  واآلالم    املجتمعات  الفشل  من 

واالختالف الفاحش بين الطبقات وعدم العدالة والتمييز واالضطرابات وانتشار الفساد واالنحراف 

في املجتمعات. ان تهيئة الظروف الالزمة للنمو واالمن االقتصادي والمن رأس املال واالعتماد املتقابل  

بين العامل ورب ال واالعتماد  والشعب وبالعكس  عمل وكل طبقات املجتمع مع بعضها  بين الحكومة 

والتكاثر   وتمركز الثروة  واالحتكار  االنتهازية  واالقالع عن  للبالد  االقتصادي  املجرى  بسالمة  تكون 

 وعملية االبتزاز والرشوة واالختالس وغصب املال العام والربا والفساد وتخريب املال العام...الخ.

الكام واالشتغال  املال  رأس  وتوفير  النمو  واالمن  ان  االستقرار  الى  يحتاج  واملستمر  والسالم  ل 

التحركات   من اتجاه 
ً
يكون املجتمع مطمئنا واالطمئنان العام. فعندما  والعدالة  والهدوء االجتماعي 
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ًُ فيكون  
ً
تبعث االمل قطعا ومعاناته  سيرى ان نتائج تعبه  بالهدوء  ويشعر  والسياسية  االجتماعية 

 في عمله.
ً
 اكثر فعالية ونشاطا

 

 اربة التمييز وعدم العدالة:مح

أمير املؤمنين )ع( هو إقامة القسط والعدل في املجتمع. كان )ع( يعتبر   كان الهدف السامي لحكومة 

لم يشهد   اجل تحقيقه.  باي جهد من  له. وال يبخل   
ً
وإسالميا وإنسانيا   وإلهيا 

ً
كبيرا  ًُ

ً
هدفا العدالة 

كل ت ذلك  اجل تحقيق   تحمل من 
ً
البشرية قائدا كثيرة  تاريخ   

ً
واملتاعب انه تحمل آالما لك الضغوط 

)ع(  إن حكمه  الطريق.  في هذا  الشهادة  نال  حتى  واألنانيين  بالسلطة  من حروب الطامعين  وعانى 

 لكل طالب العدالة واألحرار في العالم  
ً
 نورانيا

ً
 ومبدءا

ً
 ناطقا

ً
وأحاديثه عن العدل والقسط تشكل كتابا

 الى يوم القيامة. ومنها قوله )ع(:

 (30)العدل أفضل سجية. 

 (31)العدل حياة األحكام.  

 (32)يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على املظلوم.  

 .
ً
 وللمظلوم عونا

ً
 (33)كونا للظالم خصما

العدوان على العباد.    (34)بئس الزاد الى املعاد 

 (35)العدل فضيلة السلطان. 

 (36)العدل فوز وكرامة.  

 (37)العدل قوام الرعية. 

 (38)العدل أقوى أساس.  

 (39)العدل رأس اإليمان وجماع اإلحسان وأعلى مراتب اإليمان.  

أن اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه وهللا ال أطور به ما سمر سمير وما أم نجم في  أتأمرونني 

 لو كان املال لي لسويت بينهم فكيف وإنما املال مال هللا
ً
 أال وإن إعطاء املال في غير تبذير السماء نجما

ويهينه عند هللا ولم يضع  في الناس  ويكرمه  في اآلخرة  ويضعه  في الدنيا  وإسراف وهو يرفع صاحبه 

في غير حقه وال عند غير أهله إال حرمه هللا شكرهم وكان لغيرهم ودهمهم فأن زلت به  امرؤ ماله 

 فاحتاج الى معونتهم فشر خليل واأل 
ً
 (40)م خدين. النعل يوما
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 .
ً
وأيم هللا ألنصفن املظلوم من ظامله وألقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها

(41) 

 (42)وإياك واالستئثار بما الناس فيه أسوة. 

في حيفك لهم وال ييأس الضعفاء من عدلك  واس بينهم في اللحظة والنظرة حتى ال يطمع العظماء 

 (43)عليهم. 

 بحيث أصبح ال يمكن معرفة علي )ع( بدون العدالة 
ً
)ع( على هذا الصعيد كثيرة جدا إن أحاديثه 

وحاجة البشرية الى وال معرفة العدالة بدون علي. انه جامع كل الكماالت ولكن برز العدل في منهجه 

.
ً
في عصره وما تاله أعطت لهذا املوضوع تجليا خاصا  العدالة في مجتمعاتها 

العدالة   لتحقيق  وسياسته  سيرته  سنتابع  املوضوع  هذا  وحساسية  أهمية  على  التأكيد  مع  إننا 

 ذلك. ومتابعة الظلم والعدوان والخيانة والرشوة والقوة السلبية األخرى ونبين طرقه )ع( لتحقيق كل  

. محاربة جنون القدرة:  قال )ع( ملالك االشتر)رض ي(: "فانظر الى عظم ملك هللا وقدرته منك على 1

 (44)ما ال تقدر عليه."  

ولتغربلن  2 بلبلة  لتبلبلن  بالحق  بعثه  والذي  واالنتهازية:"  الفاسدة  العناصر  املجتمع من  . تطهير 

 (46)اللدم." " وهللا ال أكون كالضبع تنام على طول (45)غربلة."  

التكبر والتفرعن:" أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق املنافرة  3 . محارة 

" فال تكلموني كما تكلم به الجبابرة وال تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند  (47)وضعوا تيجان املفاخرة."  

 
ً
استثقاال بي  تظنوا  وال  باملصانعة  تخالطوني  وال  البادرة  إعظام   أهل  التماس  وال  لي  قيل  حق  في 

 (48)لنفس ي."

بأكثر من االستحقاق ملق والتقصير عن االستحقاق عُي أو حسد."  4 "الثناء  التملق:  " ( 49).محاربة 

 (50)تباعد بكبر وعظمة وال دنو بمكر وخديعة."  

املترفين: " وأما األغنياء من تعرفه األمم فتعصبوا آلثار مواقع النعم."   .5  (51)محاربة 

املصانعة:" وال تخالطوني باملصانعة."   .6  (52)محاربة 

فقد  .7 فعلته  إن كنت  أمر  عنك  بلغني  فقد  بعد  أما  املال:"  بيت  حساب  عملية  في  الحزم 

األرض فأخذت ما تحت قدميك   انك جردت  بلغني  وأخزيت أمانتك  أسخطت ربك وعصيت إمامك 

 (53)ظم من حساب الناس." وأكلت ما تحت يديك فارفع الى حسابك واعلم ان حساب هللا أع
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 إلغاء التمييز حتى مع األقرب: .8

عباس.   (54)ـ قصة عقيل وأبنائه.   ابن  رسالة  بن   ،(55)ـ  هللا  عبد  وكيل  أبيه  بن  زياد  الى  رسالة 

 (56)عباس.

" إن عملك ليس لك طعمة..."  9 ومحاربته:  "وإن أعظم الخيانة  (57). التحذير من خيانة بيت املال 

 (58)خيانة األمة وأفظع الغش غش األئمة. " 

 محاربة الفساد األخالقي واالجتماعي:

 إن احد العوامل األساسية واملؤثرة في منع الفساد أو أي نوع من أنواع االنحراف والتلوث هو الرشد

اإلنسانية   القيم  إن  اإلنسان.  على كرامة  والتاكيد  واملعنوية  األخالقية  القناعات  وتقوية  وإحياء 

والفساد   نحراف  اال  دون  والحيلولة  املجتمع  لصيانة  مال  رأس  أعظم  واألخالقية  واالعتقادية 

 والتحريف وأفضل أسلوب ملحاربة جذور الفتنة والفساد.

 
ً
 ومحيطا

ً
 ساملا

ً
 عن التلوث واالنحرافات فأفضل وأغلى عمل هو إن أردنا مجتمعا

ً
 بعيدا

ً
 طاهرا

ً
نظيفا

املجتمع. لذا  وتحمل املسؤولية من قبل كافة أبناء   
ً
الذات وجعل الداخل اإلنساني ساملا بناء  إعادة 

فان أفضل ما تدخره كل حكومة وكل امة هو رأسمالها الثقافي واملعنوي واألخالقي والتربوي والوجدان  

للمواطنين وتقوية ضمير العمل واالنضباط االجتماعي وقبول النظم ومعرفة املسؤولية   اليقظ الحي

الرذائل  ومحاربة  والشرف  والكرامة  واألخالق  واملعنوية  والنقاء  بالتقوى  واالتصاف  وتحملها 

وكنز األموال والغرق بامليول    األخالقية وليس الركض وراء االمتيازات والوساطات واألعمال االنتهازية 

االنتصار على  يمكنهم  واحدا واحدا  العائلة  وأعضاء  األمة  إن أبناء  والجاه  املال  وعبادة  الشهوانية 

فيحققون   والثقافية.  والتربوية  االجتماعية  واالنحرافات  النفسية  واالمراض  األخالقي  الضعف 

ف واملقرارات  القوانين  من  للكثير  داخلية  تنفيذ  ضمانة  على  ويحصلون  أعظم نصر  ال بأنفسهم 

واملراقبة   والقضاء  الحكومة  أجهزة  من  وعريضة  طويلة  وأجهزة  شرطة  إلى  ذلك  بعد  يحتاجون 

وأموال طائلة تخصص للسجون والصحة والعالج وما شابه.  واملتابعة والبيروقراطية اإل دارية 

 وفيه كل هم وغم األ 
ً
 عميق الجذور وأساسيا

ً
نبياء  تعتبر مسالة القيم اإللهية في ثقافة األنبياء أصال

من  البشرية  تخرج  كي  ومعنوي  جديد  فضاء  وإيجاد  األفكار  وهداية  القيم  السالم حراسة  عليهم 

 وإضاءة مصباح  
ً
الظلمات إلى النور وتتخلص من الجهل والخرافة وُيقض ى على الجهل والغرور تماما

يمكننا ان  األمل واألخالق والحكمة وخلق جو إلصالح عميق متجذر وهداية املجتمع إلى نور الهداية
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نرى هذا الدرس في نهج  البالغة بكثرة ونسمعه في عمق بيانات علي )ع( الجذابة كي يتهافت املولعون  

 لهم.   
ً
 بوادي املعرفة إليه فيصنعون من أنوار واليته عليه السالم زادا

 

افات:  محاربة التحريفات واالنحر

. انه سعى  
ً
وشامال  

ً
ومتجذرا  

ُ
 وعميقا جدا

ً
طريفا السالم في هذا القسم من صراعاته  كان علي عليه 

املجتمع نحو أهداف الرسالة وتقوية أسس  من خالل برامجه إلحياء الثقافة وامليراث النبوي وقيادة 

الف األسس  وسدى  لحمة  وبناء  األسالمي  املجتمع  في  )ص(  الرسول  لعصر  الطبيعية  كرية الحياة 

األهداف السامية   بما تحقق  البشرية  ومستقبل  ومستقبلها  لألمة اإلسالمية  والعقائدية  والثقافية 

واملعرفة   والحكومة على أساس ثفافة الوعي والبصيرة  للرسول )ص( وإحكام لحمة وسدى املجتمع 

األ  وإحياء  األصيل.  املحمدي  اإلسالم  به  يقول  بما  القرآنية  الطبيعية  والحياة  هداف  والقيم 

الذي  النوراني  املستقبل  ورسم مالمح  لإلنسان  الديني  أبواب اإلسعاد  وفتح  السياسية  والواجبات 

يخلق العزة والشعور بهواجس األزمات ومنع تعرض األصول اإلسالمية والكيان االجتماعي إلى الضرر 

 والخسارة.

للقا تعتبر  ومقتدر  ثابت  ورسم مستقبل  العظيمة  اإللهية  الرسالة  الكبار من إن هذه  اإللهيين  دة 

اكبر وارقى األهداف التي تتطلع إلى املستقبل وتريد الخير فعلى  الدوام كل أب يفكر بمستقبل واعد 

 ألبنائه في قبال األزمات التي تواجههم.

إن املجتمع والجهاز واملحيط واألرض والفضاء الذي استلمه اإلمام علي )ع( هو فضاء مظلم مليء 

وتوقعات الحصر لها وأمزجة مختلفة فخالل عقدين سابقين فرضت على باألشواك   وتكتنفه امال 

تحملها األحزاب واملجاميع واألقوام والعناصر   ومطالب كثيرة  طبقية وعدم مساواة  األمة اختالفات 

الحاكمة.  والطوائف املختلفة وحل التعصب للرأي والعنف والشلل  بدال من األصول واملعايير 

االمام   لهما إن  وسعيه  وعدالته  إن حقانيته  إذ  وجوده.  عمق  بذلك من  أحس  السالم  عليه   
ً
عليا

بكمال االقتدار وبمعرفة   واتخاذ الباري سبحانه محورا له سبب إن يتحمل )ع( هذه األمانة الثقيلة 

والتفرقة   واالنحرافات  والنواقص  كل االنحرافات  خطوات إلهية إلصالح  فخطا  للمسؤولية.  كاملة 

وختم وأضاء م  لألجيال 
ً
والوالية ورسم طريق الحق واضحا صباح الهداية اإلسالمية والقران والنبوة 

في هذا الطريق.  عمره بالشهادة 
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القران   أساس  وكان  واملعرفة  بالعلم  اإلسالمية  األمة  حياة  والتحريف:بدأت  الخرافات  محاربة 

 على العلم والحكمة والعقل والوحي والتد
ً
بير والتدبر فبدا القران الكريم ب واإلسالم والدين قائما

)باسم هللا( و)اقرأ( و)العلم( و)القلم( و)اإلنسان( و)الكرامة( و)اإلكرام( و)الخلقة( و)ربوبية الباري 

تعالى( و)تعليم اإلنسان ما لم يعلم( و وارتوت حياة البشرية في ظل العلم والحكمة والقران واملعرفة 

الكتاب والحديث والسنة والحياة العلمية واملعرفية مع التزكية    وترافق درس الفقه والهداية وتعليم

اإلنساني.  في األرواح واألفكار والبصائر والرؤى واألخالق والسلوك  والحكمة وتربية الناس والتغيير 

 وهذا ما شكل أساس الدعوة اإلسالمية.

األ  الرسول  رحيل  بعد  الرجل العظيم  هذا  أحاديث  نقل  اصبح  له  يؤسف  )ص(  ولكن مما  عظم 

 ورفع شعار )حسبنا كتاب هللا( وتم التأكيد من خالل األوامر على محدودية وقبول كتاب هللا 
ً
ممنوعا

واملنع سبب تعطيل األحاديث والقصص املوضوعة محل تلك.  وان هذا التحديد 

بكتاب هللا  الساحة أشخاص ليس لهم مطلقا أي وعي ومعرفة  يثير األسف األشد إن امتلك  ومما 

من وسنة   يحققون  كثيرة  واجتماعية  وثقافية  سياسية  مبررات  لهم  تكون  وأحيانا  )ص(  الرسول 

خاللها مطامع ومنافع أخرى. وواضح إن منع كتابة الحديث ونقله بحد ذاته له جذور في حوادث قبل 

)ع( الذي  أمير املؤمنين  بدا عصر والية  اليهود والنصارى. أما عندما  اإلسالم وتحريفات وانحرافات 

واألفكار ك  والبدعة  والخرافة  التحريف  محاربة  بدأت  النبوية  اآلثار  ومحي  العلم  مدينة  باب  ان 

على نقل رواية األحاديث   وتم التأكيد  واملعرفة  العلم  أبواب مدينة  وفتحت  املصطنعة  اإلسرائيلية 

 وكان وسنة الرسول )ص( وكتابة األحاديث وصدر األمر بتدوين األحاديث واآلثار الثمينة لرسول هللا

الخالفات  بكل خير وصحيح ويحذر من  وحكمه البالغة  ورسائله وأوامره  يرغب من خالل خطاباته 

 والقصص املفتعلة والكذب على هللا ورسوله )ص(.

ومتشابها   [ وخاصا ومحكما  وعاما  وناسخا ومنسوخا  أن في أيدي الناس حقا وباطال وصدقا وكذبا 

ولقد كذب على رسول هللا ))من كذب علي   وحفظا ووهما.   فقال 
ً
)ص( على عهده حتى قام خطيبا

 فليتبوأ مقعده من النار((
ً
 .]  متعمدا

أخرى هو منع   انحرافات   إليجاد 
ً
شكلت سببا املهمة التي  أن احد االنحرافات  في تفسير املنار  جاء 

 نقل وكتابة الحديث لقد وجه هذا األمر ضربة كبيرة للثقافة اإلسالمية.

ساسية لعدم قبول القران الذي كان لدى أمير املؤمنين )ع( الذي تضمن تفسير أن احد العوامل األ 

 واسباب النزول طبقا ألحاديث الرسول )ص( هو هذا اإلهمال لسنة الرسول )ص(.
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واالنحراف في  اإلسرائيلي والخرافي والتحريف  هو التيار  الصعيد  املهم جدا على هذا  أن املوضوع 

صناعة الشخصيات واإلعالم الكاذب ووضع األحاديث وخلق القصص الثقافة واملعارف اإلسالمية و 

وأسباب النزول لآليات القرآنية ووضع القصص القرآنية وتفسير القران بالرأي من جهة ومن جهة 

 أخرى اختالف الشخصيات وإعطاء ادوار ألشخاص مشبوهين وخلق جذورهم...

  
ً
اإلسالم مؤسفا كان في القرن األول من تاريخ  اربعة  كل ذلك   جدا واليوم رغم مرور أكثر من 

ً
ومرا

الجوانب وعميقة من  وبذل جهود مضنية متعددة  عشر قرنا على تلك الفترة يجب تحمل آالم مؤملة 

اجل الوصول إلى الحقائق واملعارف اإلسالمية األصلية. ويمكن بالتضحية واألخالق والتوجه إلى هللا 

الحق   وخلط  القصص  وضع  واثآر  الفتنة  الدين  إزالة  تعانق  عن  واالفتراء  التهمة  وتمييز  بالباطل 

وشق  الباطل  وإزاحة  الفتنة  عين  ْقء 
َ
وف الشريفة  والسنة  واإلسالم العزيز  القران الكريم  ومعارف 

 بطنه وإخراج الحق منه.

 

 محاربة البدع:

للبدع الكثيرة التي وجدت في املجتمع اإل  )ع( هو مواجهته  سالمي أن احد ابعاد حروب امير املؤمنين 

بعد رحيل الرسول األكرم محمد )ص( وتشير النصوص الخاصة بإحياء السنة وازالة البدعة و)إمام 

 الهدى( و)أمام الضالل( التي جاءت في نهج البالغة إلى هذا املوضوع.

كثيرة أخرى حصلت في املجتمع اإلسالمي والزالت آثارها   النحرافات 
ً
سببا كان هذا النوع من البدع 

 عاتها السلبية لحد االن.السيئة وتب

أن احدى هذه البدع هي النزوع والتفكير املصلحي في قبال غحكام هللا وأوامر النبي )ص( وكما يقول 

يمكن عرضها  كثيرة  هنالك مصاديق  )النص واالجتهاد(  املرحوم عبد الحسين شرف الدين في كتابه 

م وحسب تشخيصهم وما يرونه هنا. فبعض األصحاب والخلفاء يطرحون احكاما طبقا لوجهة نظره

 من مصلحة رغم وجود القران والسنة.

سهم ذي القربى واملؤلفة قلوبهم وعلى  فعلى سبيل املثال: رغم أن اوامر القران واضحة بخصوص 

فرض حاجتهما إلى التفسير فبمالحظة حديث الثقلين الشريف يكون أل البيت أولى من أي احد ولكن 

وطبقا   بحرية  اإلسالمية انه عليه السالم هؤالء اجتهدوا  في األمة  ذلك منشأ لالختالف  ألرائهم فكان 

الخطبة   في  فجاء  املمارسات  هذه  مثل  انتقد  البالغة  نهج  في  جاء  والرسالة    88و16وكما 
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والضعف 233و  192و  123و54و53و38) للنفاق  منشأ  واعتبره  لذلك   
ً
شديدا نقدا  وغيرها   )

 واالنحطاط.

اقبة:التفتيش   واملر

أن  التفتيش واملراقبة احد الوظائف الحساسة واألساسية لكل منظمة ومؤسسة يمكن من خاللها  

واالنحراف  وفهم نقاط القوة والضعف واالعتدال  مراقبة بنية ومعطيات وبرامج املجموعة املعينة 

 فيها.

ومدى التطابق بعملها مع  وفي ظل املراقبة يتم تقييم الجهاز أو املؤسسة من حيث مستوى نجاحها 

 الخطط والبرامج املوضوعة. واليوم يعتبر جهاز التفتيش في أي مؤسسة عينا لتلك املؤسسة وإدارتها. 

أن التفتيش متالزم مع املراقبة فان أردنا أن نراقب ونبين مستوى النجاح سنحتاج الى التفتيش وان 

صحة   تبين  واملحاسبة  واملراقبة  واإلشراف  والسيطرة  األمور  التفتيش  وتقدم  االعمال  وسالمة 

 ومستوى اإلعمال العامة واألساسية في انجاز الواجب ولياقة املسؤولين ذوي العالقة.

هذه املهمة نحتاج الى تخطيط وتنظيم عمل ومراقبة.  والنجاز 

للنظام الحاكم   
ً
وأمانة ووفاءا فيهم يجب انه يكونوا من أكثر الناس لياقة  واملسئولين  أن املفتشين 

املناسبة  وقي ان يوفروا األرضية  والدقيقة  والسريعة  الصحيحة  التقارير  كي تمكنهم من خالل  ادته 

البعيدة عن الصواب والتأثير   التخاذ  القرار وفي وقته املناسب املفيد ويبتعدوا عن التقارير الكاذبة 

 والكذب والخدع.

األخرى ي أحاديثه  املوضوع ككل  )ع( في هذا  املؤمنين  ويشكل أن كالم أمير  باالتفاق الخاص  تمتع 

تم تفقد إعمالهم وابعث العيون من [افضل الدروس وأكثرها تعليما.  قال )ع( لـ مالك األشتر )رض ي(:  

أهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر ألمورهم َحْدوٌة لهم على استعمال األمانة والرفق 

إل احد منهم بسط يده  األعوان فان  وتحفظ من  اخبار  بالرعية  بها عليه عندك  اجتمعت  ى خيانة 

عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه واخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته 

وقلدته عارالتهمة.  ]بمقام املذلة ووسمته بالخيانة 

عن  االخبار  اإلسالمية وجمع  نقطة في البالد  إلى ابعد  العيون  السالم على إرسال  عليه  ان تأكيده 

سلوك وتصرفات املوظفين ووضع القائد في جريان األمور دروس مثمرة وضرورية وبديعة السيما ان 

 كانت هذه العيون الئقة وامينة فنقلت الصورة كما هي ليكون القرار قاطعا مع الخائنين والفاسدين. 
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(( الالزمة وكذلك عبارة  وشروطهم ومواصفاتهم  والواضحة حول العيون  البليغة  وابعث  أن عبارته 

 العيون(( يوحي بضرورة إرسال هؤالء من املركز أو غيره أن لزم االمر.

واملراقبة السرية ))فان تعاهدك في السر  والذي يلفت النظر أكثر هو رأيه عليه السالم بالتفتيش 

 ألمورهم َحدوة لهم((.

هذا   في  أماكن  في عدة  تكررت  التي  )تفقد(  كلمة  فهي  األخرى  النقطة  إلى أما  تشير  والتي  الكتاب 

وواردات   الضرائب  ومراقبة  التنفيذي  الجهاز  مراقبة  مثل  واملراقبة:  للعمل  املختلفة  املجاالت 

وصادرات البلد وامليزانية العامة وبيت املال والتأكيد على اإلنتاج واالدخار والعمران ومراقبة السوق 

والصناعة. االقتصادي والتجارة   والتبادل 

 قبة والتفقد:ـ نوعان من املرا

)وتفقد  بعد  عن  غيرمباشر  وثانيهما  مباشر  احدهما حضوري  على نوعين  واملراقبة  التفتيش  أن 

 أمورهم بحضرتك وفي حواش ي بالدك(. متابعة تقارير املفتشين واملكلفين الخاصين:  

والخطا واملعاتبات  والتعامالت  املتابعات  من  عديدة  نماذج  البالغة  نهج  في  نشاهد  ما   
ً
بات كثيرا

أو التقارير   وغير الرسمية  الرسمية  والتحذيرات قائمة على اساس التقارير  والتذكرات واإلنذارات 

 الخاصة أو التفتيش الخاص أو الشعبي والعبارات التالية تبين أبعاد هذا املوضوع:

 (.43بلغني عنك )الرسالة   .1

 (.33فان عيني باملغرب كتب لي يعلمني انه وجه إلى املوسم )الرسالة  .2

 (.30بلغني انك ابتعت دارا )الرسالة  .3

 وجفوة )الرسالة  .4
ً
 (.19أما بعد فان دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا

شيئا صغيرا أو كبيرا  .5 انك خنت من فيء املسلمين  لئن بلغني  واني اقسم باهلل قسما صادقا 

 (.20)الرسالة

 (.45أما بعد يا بن حنيف فقد بلغني )الرسالة  .6

 (.44وقد عرفت أن معاوية كتب أليك يستزل لبك )الرسالة  .7

 (.63أما بعد فقد بلغني عنك قول )الرسالة  .8

 (.70فقد بلغني أن رجاال من قبلك )الرسالة  .9

 (.40.قد بلغني عنك أمر )الرسالة 10

 (.43. فقد بلغني موجدتك من تسريح االشتر الى عملك )الرسالة 11
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تشا أخرى  ومفاهيم  و)ابعث العيون(  وهناك عبارات  و تحفظ(  )تفقد(  مثل  الخصوص  بهذا  هد 

 و)تعاهد( و)فان تعاهدك في السر ألمورهم(

 صفات املفتشين:  

ولياقته وكفاءته   أن احد املسائل واملواضيع املهمة في التفتيش هي صفات املفتش ومدى صالحيته 

شك يجب لإلشراف الخطير. فبال  هذا االمر  في  ينبغي  ما  أداء  في  كل املؤسسات   ودرايته  ومراقبة 

والقضاة واملدراء واملوظفين ذوي املستوى املتوسط والدواوين املختلفة واملراكز الحساسة واألمراء  

ودقيقة   ثاقبة  رؤية  وذي  والئقين  صالحين  أشخاص  اختيار  يجب  الحكوميين  املسئولين  وسائر 

 وصدور مشروحة ووعي وان يكونوا من أهل الخبرة.

املف أن هؤالء  أهل  وواضح  ومن  أنفسهم  يراقبون  ممن  ويكونوا  بحصانة  يتمتعوا  ان  يجب  تشين 

 التقوى وبعيدين عن امليول واملطامع وال يخضعون لتأثير التيارات األخرى الخادعة.

 (64) ]اجعلني على خزائن األرض اني حفيظ عليم[إننا نقرأ  في قصة يوسف )ع( انه قال:  

لية االقتصادية واملالية طوال أكثر من خمس عشرة سنة أن علة هذا االقتراح وتقبل تحمل املسؤو 

سنوات  خالل  العمل  أدارة  وحسن  جدا  الصعبة  والظروف  املجدد  والرفاه  والقحط  الوفرة  من 

وحراسة ما  وحفظ  واألمانة  والعملية  العلمية  والكفاءة  اللياقة  هي  انما  والجفاف  السبع  القحط 

وتأمين العدالة والقدرة الالزمة ألداء العمل  ينبغي حفظه وحراسته واملعرفة الالزمة ألداء  املسؤولية 

كما  البالغة  نهج  في  وقد جاء  على عاتقه.  امللقى  الواجب  انجاز  من  والتمكن  واإلدارة  والتخطيط 

 .]وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم[أسلفنا قوله عليه السالم  

وال    
ً
وأثرة.ويقول في نفس الرسالة فاستعملهم أختبارا  تستعملهم محاباة 

هي امن املوظفين   أمن املوظفين واملحافظة عليهم أن احدى املسائل املهمة جدا الحساسة واملؤثرة 

واملدراء ومجموعة القواد والكادر اإلداري والحكومي وموظفي األجهزة املختلفة القضائية والحقوقية  

والتشريعية والعسكرية ورجال األم ن واألشراف واملراقبة والسيطرة على أعمال  واإلدارية والتنفيذية 

هؤالء ملنعهم من االنحراف والسقوط في أودية الفساد والتلوث من خالل التعامل مع املفاسد وإقامة  

أبناء   مع  السليم  واالرتباط  الحكومي  النظام  داخل  سليمة  عالقات  وإقامة  وأداري  عملي  محيط 

 الشعب.

 عن عيني أمير املؤمنين الثاقبة البصر ان هذا املوضوع تربوي وحساس 
ً
ومصيري جدا ولم يكن خفيا

وسوء  واالرتباط  النفوذ  ومراقبة  وحراسة  حفظ  مثل  املختلفة  األبعاد  في  الدقيقة  رؤيته  وعن 
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االستفادة الذي قد يحصل واالختالس والرشوة والفساد وسوء استغالل املال والثروة والسلطة وقد 

.أكد عليه السالم على ذلك 
ً
 كثيرا

كان حصول   أثقل ووصول يد الناس أكثر محدودية  وأوضح كلما كان هرم القدرة اقرب واملسؤولية 

 أكثر خطورة لذا قال )ع(
ً
 الخطر أكثر وإمكانية مواجهته أو فضحه أكثر بساطة وأحيانا

أخبار عيونك  [ اجتمعت بها عليه عندك  إلى خيانة  أحد منهم بسط يده  األعوان فان  وتحفظ من 

فيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام اكت

وقلدته عار التهمة   ](65)املذلة ووسمته بالخيانة 

بالنظر الى موظفيه    
ً
أن يقوم الحاكم دائما وسالمة املجتمع يستوجب  أن سالمة الجهاز الحكومي 

لدقة ويستفيد من املفتشين والعيون النظيفة واألمينة  السيما املدراء والقريبين منه بعين البصر وا

في السيطرة واإلشراف واملراقبة على االعمال كي ال يسمح لذوي األغراض والقدرة القريبين منه من 

 استغالل وضعهم وإحالل الروابط بدل الضوابط فيعم الفساد من األعلى إلى املجتمع.

ال اإلسالمي في  النظام  أن موظفي  في درجات  في الواقع  ترقيتهم  اإلسالمية يجب عليهم عند  ثقافة 

للرقابة واإلشراف. أن ما دعا إلى طرح هذا املوضوع هو الجملة املثيرة   أن يتوفروا على قبول  القدرة 

الثاني هو  ولكن املعنى  وامن الكادر  ـ املعلومات  األمن   ))وتحفظ من األعوان(( التي توحي بمعنى 
ً
جدا

 األرجح.

الذكر واالهتمام.وواضح أن         هناك عناوين أخرى وردت في هذا األمر املبارك العزيز تستحق 

الجيش يرسل معه من  يبعث  كان  هللا عندما  )ع( أن رسول  الرضا  األمام  عن  رواية منقولة  ففي 

الذين يعتمد عليهم بعنوان مفتش خاص وعيونا خفية معه كي يراقب ويرى أعمالهم  كان [املوثوقين 

   ]وجه جيشا بعث معه من ثقاته من يتحسس له خبره رسول هللا أذا

أثناء حكومته   إلى إنه  تشير  واملفيدة جدا  املثيرة  املمارسات  )ع( نماذج من  املؤمنين  وفي سيرة امير 

)ع( كان دقيقا جدا مع موظفيه وأعمالهم ويعمل بكل وعي ويراقب أعمالهم.  وقيادته 

: كتب يوما إلى قائد عين التمر مالك بن كعب قا
ً
أما بعد فاستحلف على عملك وأخرج من طائفة [ئال

   ](66)من أصحابك حتى تمر بأرض كورة السوداء فتسأل عن عمالي وتنظر في سيرتهم.

الحكوميين...   مما ينبغي ذكره أن هذا األمر الوقائي فيما يتعلق بسعي األعداء للنفوذ بين املسؤولين 

املسؤو  والقرب بين  العالقة  الن  أو جواسيسهم تشكل خطرا كبيرا على وهكذا فعلوا  واألعداء  لين 
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النظام اإلسالمي وان امر اإلسالم بضرورة االبتعاد عن أعداء اإلسالم. والذي جاء بصورة مختلفة في 

 القرانـ  أنما يشير إلى أهمية هذا املوضوع.

 اإلشراف العام:

واجبان   عام  بشكل  اإلسالمية  املعارف  وفي  )ع(  علي  سيرة  األمر في  هما  ومهمان  جدا  مقدسان 

.
َ
 باملعروف  والنهي عن املنكر وقد وردا بشكل واضح وواسع وجاء التأكيد على رعايتهما أيضا

في  وان دورهما  جدا  رفيعة  واإلنسانيتين  اإللهيتين  الثقيلتين  املسؤوليتين  هاتين  وأهمية  أن مكانة 

وانسجام وتقوية  األعداء  اإلسالمي ومواجهة  النظام  وإضعاف الخطط   تحكيم  االجتماعي  الجانب 

والتساهل والفرار من  وان التذرع   يتركهما  معذورا من  ال يعتبر  إلى حد  رفيعة  لألعداء  الشيطانية 

املسؤولية أو الضعف والعجز والجهل ال يمكنها أن تمنع انجاز هذ الواجب بل عند اللزوم يجب تهيئة  

 الظروف واملقدمات النجازه.

عروف والنهي عن املنكر الثقيل هو في الحقيقة بحث عن األشراف باملفهوم العام أن واجب األمر بامل

في أطار الحكومة والشعب.  والواسع للكلمة ويمكن متابعته 

أن أداء هذا الواجب املقدس يمكن االهتمام به داخل النظام اإلداري والقضائي الحكومي بصورة  

ال حصر لها تنفيذية وعملية وكذلك في العالقة    أصل شامل له معطيات ومنافع واسعة وأثار وبركات

 املتقابلة بين الحكومة مع الشعب والشعب مع الحكومة باملعنى العام للكلمة.

في زمان الرسول األكرم محمد )ص( وأمير املؤمنين )ع( تم تنصيب أشخاص أمناء ذوي خبرة وبصيرة  

يكونوا   أن  منهم  وطلب  مختلفة  إلعمال  لالعتماد  ومحل  وعيون  وثقاة  وأمناء  وناظرين  حاضرين 

أو الشعب  ونقل املسائل املختلفة إلى الحكومة  الحكومة في األقسام املختلفة للعالقات االجتماعية. 

 فيشكلون جسر ارتباط بين املسؤولين والشعب.

اإلسالم   في صدر  واملحتسب  الحسبة  وموظفي  السوق  وعوامل  والنقيب  والعريف  العين  دور  ان 

جع إلى هذا االساس اإلسالمي العميق واملتجذر أن مؤسسة الحسبة وكذلك بحث وعهد الخلفاء تر 

واألشراف على صحة جريان  األشراف العام  بحث  وكذلك  املنكر  عن  والناهين  باملعروف  األمرين 

وإطار  ألبعاد  أن  السامي  املفهوم  هذا  ينشأ من  الحكومي  والتعزير  والتأديب  وبحث التعزير  األمور 

.هذين الواجبين ا
ً
 لخطرين في ثقافة ونظام وميراث علي )ع( الغالي مكانة سامية جدا
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قائد النظام اإلسالمي  بعنوان  واملربى على العدل  بالعدل  أن الحضور واإلشراف اإلنساني العادل 

مع  اإلسالمي والذي يشكل نقطة عطف باملقارنة  في املجتمع  والعدل  وداعم الحق  العدالة  وحامي 

 األنظمة األخرى.

ا واإلنسان وفي  والعيون  فيه  الفعالة  العناصر  اإلشراف واستخدام  تنظيم  يكون  األخرى  لدرجة 

ورقة   األعمال  ومتابعة  والتفتيش  اإلشراف  في أمور  النظر  والحاد  واألمين  والثقة  والخبير  البصير 

 ذهبية أخرى في أمور اإلشراف واملراقبة والتعامل مع الفساد  في املجتمع اإلسالمي.

و  السيرة  ووضعت في  الالزمة  التدابير  أخذت  العلوية  الثقافة  وفي  اإلسالمية  املحمدية  السنة 

املتعلقة   الواجبات  من  بكثير  يتعلق  ما  حول  الواضحة  األوامر  وصدرت  املطلوبة  السياسات 

الشعب والنظم واالنضباط   وتغذية  الصحية والصحة البيئية  واألمور  واألصناف واملهن  بالبلديات 

وما يتعلق بالقوات املسلحة واملحاكم الخاصة باملهن والتخلفات اإلدارية وما يتعلق  واملرور والسياقة 

والعمال   املوظفين  أمور  على  اإلشراف  معالجة  بمسائل  يتعلق  وما  املختلفة  ووسائله  باإلعالم 

والعشائر   والقرى  املدن  في  والعمران  والطرق  والبناء  والخدمات  الصناعات  وسالمة  الحكوميين 

لى األسعار وكيفية السلع والخدمات وديوان املظالم وديوان العدل وغيرها من املسائل  والسيطرة ع

 من بحوث ونكتفي بذكر بعض هذه املوارد:
ً
 التي كتب فيها العلماء كتبا مستقلة أو فصوال

ذكر املؤرخون أن الرسول )ص( عندما بايعه األنصار قبل الهجرة وفي بيعة العقبة وضع لكل  .1

ألمور  طائفة شخصا   وناظرا ومنسقا  )نقيب( ليكون محورا  بعنوان  نفس الطائفة  أو شخصين من 

 طائفية.

 بعنوان )عريف(   .2
ً
عين في العام السادس الهجري في املدينة املنورة لكل عشرة مقاتلين شخصا

 لتكون أوضاعهم وأحوالهم تحت نظره.

فترة حكمه نص .3 )ص( طوال  )ع( وسيرا منه على نهج الرسول  أن عليا  وقسم كما  ب عرفاء 

تنفذ   الحاجة  وعند  ويوجهها  بمساعدتهم يسيطر على األوضاع  وكان  والعطايا من خاللهم  األموال 

 العقوبات ضد املجرمين بواسطتهم.

 كان علي )ع( يتجول كل يوم في أسواق الكوفة ويأمر باملعروف بنفسه ويعالج األمور بنفسه.  .4

السالم يراقب املوظفين بشدة في املدن .5 بواسطة العيون وعناصر األمن السريين   كان عليه 

 ممن يعتمد عليهم ويأمر املسؤولين باستخدام العيون.



   

25 
 

hewarelfikr@gmail.com 

شاهد جماعة   .6 وعندما  سوق األهواز لخيانته.  )ع( أمرا بسجن مسؤول  اإلمام علي  اصدر 

 تجاوزوا املساحة املحددة لهم أمر بهدم ما بنوه تجاوزا.

من   .7 ينزل  الذي  املاء  بقطع  األمام علي )ع(  املياه  أمر  وكذلك  في األزقة  واألحواض  السطوح 

 الثقيلة والقذرة عن الشوارع واألزقة.

الشباب   .8 فيها  يتجمع  التي  األماكن  وأمر بهدم  العامة  املعابر  في  الجلوس  السالم  عليه  منع 

.  واالشخاص املنحرفون 

 كان يراقب األسعار ويأمر بالسيطرة عليها ومواجهة املحتكرين. .9

السال   10 كان عليه  والزبير .    مثل طلحة  الداخلين  املعارضين  أخطار  كاملة ملنع  بمراقبة  يقوم  م 

الفتنة والتآمر. وقد أمر )ع(   بإشعال   
ً
دائما أمية وجواسيس معاوية املشغولين  والخوارج وإتباع بني 

)في مصر( وغيره من العمال واملوظفين بتشديد املراقبة على املشكوك بهم.  قيس بن سعد بن عبادة 

ومسؤولية  وواجب  الحكومة  لعمل  الشعب  مراقبة  وهو  أخر  إلى موضوع  نتوجه  أن  يجب  واآلن 

واملؤمنات بعضهم أولياء  [الشعب على هذا الصعيد التي يجب أن تؤدى على أساس أصل   واملؤمنون 

 .]كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته[وكذلك أصل   ](67)بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

الشعب هنا حساس وشفاف جدا وقيم أيضا. ففي الثقافة العلوية يعتبر األمر باملعروف ان واجب 

 وتكليفاٍت إلهية تستحق  
ً
والنهي عن املنكر واملراقبة واملتابعة لألمور من قبل الشعب واجباٍت شرعية

بعناية خاصة إ تتمتع  بهذا املوضوع  املتعلقة  إن املباحث  وربما يمكن القول  املستمر  لى حد التأكيد 

النصيحة   أصل  على  والشعب  الحاكم  بين  املتقابلة  الحقوق  بحث  تشمل  الدائمة  العناية  كانت 

 املتقابلة.

ثالث ألغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخالص العمل هلل والنصيحة  [قال الرسول األكرم محمد )ص(:  

  ]الئمة املسلمين واللزوم لجماعتهم

 )ع( في خطبته إل )
ً
( من نهج البالغة اعتبر الشعب صاحب حق وكذلك الحاكم 43كما أن األمام عليا

 ثم عد حقوق كل منهما.

 الحكومة الفعالة:

يعتبر اليوم في العالم احد املواضيع املهمة امللفتة للنظر هي بحث عطاء الحكومات ودورها ورسالتها  

 في تنمية البلد في كافة الجوانب.
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التي ترسم مصير األمم والدول هي ا الفعالة  من املسائل  املؤثرة  املعطاء واملنظمات  إلدارات املؤثرة 

املؤثرة   التحقيقية  واملراكز العلمية  الفعالة  والتشريعية  القضائية  والبنية  الفعالة  اإلدارية  والبنية 

ويجب ان يبحث عن الشاخص األساس لهذا العمل في القوى اإلنسانية والتشكيالت والبني املطلوبة  

 رين.واملدراء الالئقين القاد 

وارتقاء كيفيتها ويجب البحث  هذا األمر يجب التأكيد أكثر على تصغير حجم الحكومات  ولتحقيق 

االقتصادية   األمور  في  الرقابة  باصل  واألخذ  دائما  اإلدارية  البيروقراطية  من  النجاة  طرق  عن 

التصدي بدل  واإلشراف  واإلدارة  والتفتيش  السيادة  أصل  على  الحكومات  تؤكد  وان   والخدمية 

 املباشر وان تمارس الحكومات التنمية ال أن تنمو هي.

منه   والوقاية  للفساد  في محاربتها  أي حكومة  لضعف  األساسية  العوامل  احد  أن  قاطع  وبشكل 

يوجب  والتضخم بدون هدف تشكيالت والذي احيانا  والتوسع  وتحمل املسؤولية  وضعف العطاء 

الح وخسران  وأتالف املنابع  والفساد  التكامل  واضحة عدم  ضوابط  وجود  هو لعدم  واألمة  كومة 

 وقوانين ومقررات فعالة وإشراف دقيق وعدم كفائه ودراية في األعمال.

واإلداري وارتقاء   الحكومي  ثقافة النظام  وطبيعي توجد في هذا املوضوع مسائل كثيرة مثل مسالة 

والش الحكومية  تحمل املسؤولية  اإلداري ونمو  والقانون  القانونية  وتركيب الثقافة  وبالعكس  عبية 

البشرية   القوى  وتوزيع  واملناسبة  الالزمة  واملقررات  والقوانين  اإلنسانية  القوى  والتزام  وتخصص 

واإلدارة الصحيحة والتناسب بين املستويات املختلفة للقوى اإلنسانية والتناسب بين البيئة اإلدارية  

الصحيح املربوطة والدورة  املناطة واالختيارات  واتخاذ  والواجبات  في الجهاز الحكومي  ة للمعلومات 

واإلشراف القوي  الحاجة  مورد  ادوات اإلنتاج  املناسب وتأمين  املناسب وبالشكل  القرار في الوقت 

األخرى التي يجب االهتمام بها.  والسالم البناء وعشرات العناصر البنائية 

 فعالة:ـ  ومن وجهة نظر اإلمام )ع( يجب رعاية األصول التالية المتالك حكومة

 أصل الضابطة بدل الرابطة. .1

 أصل اللياقة. .2

 أصل القانون. .3

 أصل العدالة ورفع التمييز. .4

 أصل االرتقاء األخالقي واملعنوي. .5

 اصل النزعة التجريبية. .6
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بدل التصدي. .7  أصل إعمال السيادة 

 أصل الكفاف والعفاف والقناعة. .8

 أصل النموذج اإلداري والقيادي. .9

 االيجابي.أصل البساطة والزهد  .10

وتقبلها. .11  اصل معرفة املسؤولية 

 التأكيد على أصل اإلشراف وأولويته. .12

 أصل التشكيالت واإلشراف املنظم. .13

 الشفافية .14

 املراقبة الذاتية .15

 محور التقوى واألخالق .16

 األمانة واداء التكليف .17

تلفة وهنا من الضروري ان نؤكد على ان التحوالت التي حصلت في القرنين االخيرين في الدول املخ

مثل اليابان مدينة لفعالية وقدرة ولياقة وكفاءة الحكومات باعتبارها مولد الحركة والتحول وان لم 

واعادة البناء والوحدة.  هذا النمو والتقدم البناء 
ً
 يكن هناك قادة اكفاء لم يحصل ابدا

اخرى ومنسق ومحرك ومثقف وباني الشعب املعين كثيرة  ،  وواضح ان ذلك مدين حاصل لعوامل 

ومولد   رأس مال  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  والنخب  الحكومة  ان  الحقيقة  ففي 

والتقدم والنمو والحداثة.  الحركة والشعب واملجتمع بوتقة التحول 

 وان التساهل به وعدم 
ً
 ومؤثرا

ً
 مهما

ً
الفساد في الحكومات الحديثة يشكل قسما ان موضوع محاربة 

به يوجب الضعف والسقوط واالنحطاط والتمييز وعدم العدالة وعدم الثقة  االهتمام به والتسامح 

والشك والهجرة واالختالف الطبقي الفاحش واتالف املصادر وفرار العقول وفرار رأس املال والتمرد  

 والضغوط الروحية والنفسية والفقر والحرمان.

 

 محاربة الفساد أصل ثابت للحكومات:

فإن   مر  ما  مالحظة  وقد مع  الحكومات  االهتمام  ومورد  واساس ي  جدي  امر  الفساد  محاربة 

والحقوقية   القضائية  الروحية  وممارسة  االداري  والتنظيم  القوانين  وضع  خالل  من  استطاعت 

حسب  الخصوص  بهذا  ايجابية  خطوات  تخطو  أن  واالخالقية  واالجتماعية  والثقافية  واالدارية 
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ملنظورة ويمكن وضع قائمة بهذا النوع من االجراءات وكما  املصالح والسياسات والبرامج واالهداف ا

 يلي:

 ـ اصل الوقاية والتأكيد عليها.1

الفساد.2  ـ التعليم العام من اجل محاربة 

 ـ املحاربة املباشرة وغير املباشرة.3

 ـ التأكيد على حاكمية النظم واالنضباط والقانون.4

املهارة  5 ذات  الفعالة  العناصر  من  االستفادة  النظام ـ  في  الفساد  محاربة  في مجال  والتخصص 

 االداري.

للفساد.6 والقانونية واملقررات املضادة   ـ اصالح االنظمة واملناهج والشفافية 

والعادلين.7  ـ استخدام املدراء الفعالين 

واالصالة العائلية.8  ـ التأكيد على االسس االخالقية والتربوية 

 اء نماذج تحتذى.ـ البساطة وسالمة القادة وكون املدر 9

 ـ العزم واالرادة العامة والجدية ملحاربة الفساد.10

 ـ وضع مقاييس لألعمال واملسؤولين.11

 ـ املحاسبة والتأكيد على اصل املحاسبة واملراقبة.12

وتشكيالتية.13  ـ ضرورة وضع حدود كاملة وواضحة حقوقية وقضائية وادارية 

البيروقراطية  14 الحكومة  ـ محاربة  حجم  وتصغير  والتشكيالتية  االدارية  البنى  واصالح  االدارية 

العطاء بدل النمو الكمي للحكومة واجهزتها.  والتأكيد على النمو الكيفي وزيادة 

موظفي 15 ومستقبل  ورفاه  املعيشة  وتأمين  املوظفين  امن عمل  وتوفير  االدارية  العدالة  ـ توسيع 

 القطاع العام.

واملتخلفين والفساد بشكل شامل دون تمييز باعتبار هذا العمل ظاهرة غير   ـ مواجهة التخلفات16

الوطنية.  امنية تهدد السيادة 

واالجتماعي  17  في مواجهة الفساد يكون االساس هو التقدم الثقافي العام والنمو السياس ي 
ً
ـ واخيرا

والحقوق  الحدود  ووعي  الفساد،  محاربة  وثقافة  روح  وتقوية  للمجتمع  االجتماعية    والثقافي 

في املجتمع والوعي امام  والرقابة السليمة  العامة  والفئات املختلفة واملشاركة  لالشخاص واالجنحة 
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ورجال الحكم واملدراء على كافة املستويات والحضور   التحريف واالنحراف والفساد لدى املسؤولين 

والنصيحة املخلصة من الشعب في مواجهة الفساد   .واالشراف والنقد البناء 
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