1

نظام الحكم في الاسالم
شرح رسالة الامام علي الى مالك ألاشتر

آية هللا العظمى السيد رضا حسيني نسب
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الدين والدولة
االسالم هو دين جامع لمصالح البشر و من خصائصه الشمولية
واالستجابة لحاجات االنسان في الدنيا واآلخرة.
و من هذا المضمار  ،باإلضافة إلى تقديم برنامج ديني وتربوي
وأخالقي من أجل بناء الذات وضمان سعادة اإلنسان في اآلخرة ،
ضا برامج شاملة إلدارة شؤون المجتمع.
فإن لإلسالم أي ً
لهذا السبب  ،يشير اإلمام الحسن مجتبى (ع) في وصيته األخيرة
إلى هذا البعد من شمولية الشريعة ويقول:
"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا  ،و اعمل آلخرتك كأنك تموت غدا".
ومن برامج اإلسالم هو تقديم الخطة األساسية لتأسيس نظام الحكم
العادل وإدارة المجتمع البشري وتنظيم العالقات السياسية في بالد
اإلسالم.
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لهذا السبب  ،اعتبر أئمة المسلمين السياسة على أنها جزء من
اإلسالم بالمعنى الحقيقي للكلمة.
لشرح هذه القضية  ،أوالً  ،من الضروري توضيح معنى "السياسة"
لكشف العالقة بين الدين والسياسة والرد على بعض الشكوك في
هذا الصدد.

معنى السياسة
هناك نظريتان في خصوص معنى كلمة السياسة كما يلي:
 -1يعتقد بعض الناس أن السياسة هي المكر و الخداع واستخدام كل
الوسائل الممكنة لتحقيق الهدف"( .الغاية تبرر الوسيلة).
من الواضح أن السياسة بهذا المعنى  ،بصرف النظر عن حقيقة
أنها ليست بمعنى الخدعة بالمعنى الحقيقي للكلمة  ،هي أمر باطل و
ال تتوافق مع الدين.
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 -2و لكن قام علماء اللغة العربية بتفسير السياسة على أنها تعني
معالجة االمور و ترتيب الشؤون و علم إدارة المجتمع من خالل
المبادئ الصحيحة في مختلف المجاالت.
فالسياسة االسالمية  ،بمعنى ادارة شؤون المسلمين في ضوء
الكتاب والسنة  ،هي جزء من الدين وليست منفصلة.
نذكر فيما يلي بعض األسباب التي تجعل الدين منسج ًما مع السياسة
و تأسيس نظام الحكم:
وأوضح دليل على هذا القول هو منهج الرسول الكريم أثناء رسالته
المجيدة ، .فإن ال ُمراجع لحياته الميمونة وكلماته الوضّاءة يجد
بوضوح أنّه (صلى هللا عليه وآله) كان ـ منذ أوائل البعثة ـ بصدد
إنشاء وتأسيس حكومة إسالميّة مقتدرة وقويّة تعتمد على أساس
اإليمان باهلل سبحانه وتعالى  ،ولها القدرة على تنفيذ أهداف اإلسالم
العزيز .
ومن المناسب أن نذكر هنا بعض الشواهد التاريخيّة على عزم
ي على ذلك :
النب ّ
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1ـ

عندما جاء األمر اإللهي بإعالن الدعوة لإلسالم حاول

ي(صلى هللا عليه وآله) بشتى الوسائل تأسيس نواة الهداية
النب ّ
ومواجهة الباطل وحاول جمع المسلمين فيها  ،وفي هذا المجال
التقى بالجماعات الوافدة من قريب وبعيد لزيارة وحج بيت هللا
الحرام ودعاهم لإلسالم  ،فكان ممن التقى بهم في خالل ذلك
جماعتين من أهل المدينة التقى بهم في منطقة يقال لها « :العقبة» ،
فاتفقوا وتعاهدوا على ان يدعوه إلى مدينتهم ويدافعوا عنه
ويحموه( . )1وبهذا كانت أول نواة زرعها وأول خطوات خطاها
رسول هللا(صلى هللا عليه وآله)لتأسيس حكومة إسالميّة .
سس رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) بعد هجرته إلى
2ـ أ ّ
المدينة المنورة جيشا ً قويا ً  ،ذلك الجيش الذي شارك أثناء فترة تبليغ
الرسالة في اثنين وثمانين معركة فحاز على النصر في الكثير
منها  ،وبذلك رفع المانع عن تشكيل الحكومة اإلسالميّة .
3ـ

بعد قيام الدولة اإلسالميّة في المدينة وتشييد أركانها

واستقرارها  ،أخذ رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ببعث السفراء
( )1انظر  :السرية النبوية البن هشام  ،ج  ، 1ص ( 131طبعة مصر) .
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والرسائل والكتب إلى ملوك ورؤساء الدول في عصره  ،وعقد مع
كثير من رؤساء القبائل العهود واالتّفاقيّات االقتصاديّة والسياسيّة
والعسكريّة .
ي (صلى هللا عليه
وقد ذكر لنا التاريخ خصوصيات رسائل النب ّ
وآله) إلى بعض االُمراء  ،كرسالته إلى «كسرى» ملك الفرس ،
و«قيصر» ملك الروم  ،و«مقوقس» أمير مصر  ،و «النجاشي»
أمير الحبشة  .وقد جمع بعض المحققين هذه الرسائل في كتاب
مستق ّل .
 4ـ لتقوية أركان الدولة والوصول إلى أهداف االسالم الرفيعة
عيّن رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) ممثّلين له واُمراء لكثير من
القبائل والمدن  ،ونحن ننقل إليك مثاالً من ذلك :
ي (صلى هللا عليه وآله)رفاعة بن قيس سفيرا ً وممثالً
عيّن النب ّ
عنه في قبيلته  ،وكتب إلى قومه كتابا ً فيه :
«بسم

ميحرلا نمحرلا هللا  .هذا كتاب من دمحم رسول هللا لرفاعة بن

زيد  ،إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم  ،يدعوهم إلى هللا
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وإلى رسوله  ،فمن أقبل ففي حزب هللا ورسوله  ،ومن أدبر فله
أمان شهرين»(. )2
فمع أخذ هذه األفعال وأمثالها بنظر االعتبار ال يبقى شك في أ ّن
ي(صلى هللا عليه وآله) منذ أوائل البعثة كان بصدد تشكيل
النب ّ
حكومة قوية كي ينشر تحت ظلّها اإلسالم في أرجاء العالم وليدخل
اإلسالم في المجاالت المختلفة من حياة البشر .
ي (صلى هللا عليه وآله) المذكورة من تعيين االُمراء
فأفعال النب ّ
والسفراء والممثلين  ،وعقد العهود والمواثيق مع القبائل  ،وتأسيس
جيش قوي  ،وتحذير الملوك واالُمراء في الممالك المختلفة
ومكاتبتهم  ،هل هي إالّ السياسة بمعناها الثاني ; أعني تدبير اُمور
المسلمين وإدارة المجتمع اإلسالمي!!
كما ّ
أن سيرة الخلفاء الراشدين وخصوصا ً أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب (عليه السالم) ـ مع المسلمين سنّة وشيعة أيام خالفته ـ
تشهد للتوفيق بين الدين والدولة .

( )2املعجم الكبري للطرباين  ،ج  ، 5ص  . 55مكاتيب الرسول  ،ج  ، 5ص . 164

9

مع ّ
أن علماء المسلمين من كال الفريقين أقاموا األدلّة من الكتاب
والسنّة على لزوم إدارة اُمور المسلمين وحكومتهم  ،ونحن ننقل
إليك بعض األدلّة التي أقاموها على ذلك على سبيل المثال :
قال أبو الحسن الماوردي في كتابه «األحكام السلطانيّة» :
النبوة ،في حراسة الدين ،وسياسة الدنيا،
«اإلمامة موضوعة لخالفة
ّ
وعقدها لمن يقوم بها في االُ ّمة واجب باإلجماع»(. )3
وهذا العالم المسلم ـ الذي هو أحد علماء أهل السنة المشهورين ـ
سك في مقام إثبات هذا المعنى بدليلين هما :
يتم ّ
1ـ الدليل العقلي .
2ـ الدليل النقلي .
ويقول في مقام بيان الدليل العقلي :
«ذهب قوم إلى ّ
أن وجوبها ثابت بالعقل  ،لما في طباع العقالء من
التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم  ،ويفصل بينهم عند التنازع

( )3األحكام السلطانيّة  :الباب األول ص ( ، 5الطبعة االوىل  /مصر) .
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والتخاصم،

ولوال

ذلك

لكانوا

فوضى

مهملين ،

وهمجا ً

مضاعين»(. )4
وذكر في مقام بيان الدليل العقلي :
«ولكن جاء الشارع بتفويض األُمور إلى وليّه في الدين  ،قال هللا
ّ
سو َل َو أُو ِلي
الر ُ
ّللا َو أ َ ِطيعُوا َّ
عزوج ّل) :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا ّ َ
ا ْ
ال ََ ْم ِر ( ففرض علينا طاعة اُولي األمر فينا وهم األئمة المتأمرون
علينا»(. )5
و أما من أكابر علماء الشيعة  ،فقد روى الشيخ الصدوق عن
ي بن
الفضل بن شاذان النيشابوري رواية طويلة منسوبة لإلمام عل ّ
موسى الرضا(عليه السالم) جاء في بعض مقاطعها بيان أه ّميّة
تشكيل الحكومة إلدارة شؤون المسلمين  ،وإليك بعض فقراتها :
«أنّا ال نجد فرقة من الفرق وال ملّة من الملل بقوا وعاشوا إال ّ
بقيّم ورئيس; لما الب ّد لهم من أمر الدين والدنيا  ،فلم يجز في
حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنه البد لهم منه وال قوام
( )4املصدر السابق .
( )5املصدر السابق .
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عدوهم  ،ويقسمون به فيئهم  ،ويقيم لهم
لهم إال ّ به  ،فيقاتلون به
ّ
جمعتهم وجماعتهم  ،ويمنع ظالمهم من مظلومهم»(. )6
وذكر جميع الروايات الدالة على ذلك  ،وأقوال الفقهاء في
المسألة  ،وتحليلها ليس من شأن هذا الكتاب ; فإنّه بحاجة إلى
تفصيل ال يناسب وضع كتابنا هذا  ،بل هو بحاجة إلى كتاب آخر
صل .
مف ّ
كما أنّه يتبين من خالل المراجعة الدقيقة والشاملة ألبواب الفقه
اإلسالمي ّ
أن جملة كثيرة من القوانين واألحكام الشرعيّة ال يمكن
تطبيقها في المجتمع إالّ من خالل إقامة حكومة قويّة ; فاإلسالم
أمرنا بالجهاد  ،والدفاع  ،والوقوف بوجه الظالم  ،والدفاع عن
المظلوم  ،وإقامة الحدود والتعزيرات  ،واألمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ـ ضمن نطاق واسع ـ  ،وإجراء وتطبيق القوانين الماليّة
واالقتصادية  ،واالهتمام بوحدة المجتمع اإلسالمي  ،فهذه
المذكورات ال يمكن تطبيقها والعمل بها من دون وجود حكومة
قوية ; فالدفاع عن اإلسالم والشريعة المقدّسة بحاجة إلى جيش
( )6علل الشرائع  :الباب  ، 145ص . 553
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ّ
منظم  ،وال يمكن تشكيل هكذا جيش إالّ من خالل
مدرب
عسكري ّ
حكومة قوية تعتمد على اُسس اإلسالم ومبانيه الرصينة .
وكذا إقامة الحدود والتعزيرات من أجل الحفاظ على الفرائض
والمحرمات  ،واالنتصار
والواجبات  ،والمنع عن المعاصي
ّ
للمظلوم من الظالم  ،وسائر ما ذكرناه يتوقّف على وجود حكومة
قويّة ونظام منسجم يسود المجتمع  ،وإالّ فإنّه يلزم االختالل والهرج
والمرج في المجتمع .
وعلى الرغم من عدم انحصار أدلّة إقامة الحكومة اإلسالميّة فيما
ذكرناه  ،لكن تبيّن بوضوح من خالل ما ذكرناه من األدلّة  ،عدم
انفصال الدين عن السياسة من جانب ّ ،
وأن إقامة نظام الحكم العادل
مفر منه  ،وواجب شرعي على المسلمين .
أمر ضروري ال ّ

و في هذا المضمار  ،نقوم بشرح رسالة االمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب الى مالك األشترالنخعي  ،لما واله بالد مصر.
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ألننا نعتبر هذا الكتاب  ،كدستور أساس لنظام الحكم من وجهة
نظر االسالم.
و قد اعتبرت منظمة األمم المتحدة هذه الرسالة المجيدة كمصدر من
مصادر التشريع في القانون الدولي بعد دراسة استمرت سنتين في
عام  2002م.
و قال االمين العام للمنظمة االمم المتحدة كوفي عنان :
"ان كالم االمام علي (وأشعر قلبك الرحمة للرعية ،والمحبّة لهم،
َّ
سبُعا ً ضاريا ً تغتنم أكلهم ،فإنّهم
واللطف بهم ،وال
تكونن عليهم َ
صنفان :إ ّما أ ٌخ لك في الدين ،وإ ّما نظير لك في الخلق)  ،يجب ان
تعلق فوق المؤسسات الحقوقية في العالم و يجب ان ينشدها كل
انسان".
و قد تم توزيع هذا التقرير على جميع دول األمم المتحدة ،حيث
ي بن أبي طالب عليه السالم في
اشتمل على نظريات االمام عل ّ
المجاالت التالية:
 -السياسة والحكومة وإدارة البالد،
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-

مراعات حقوق االنسان،

 أهمية و ضرورة المشورة بين الوالي و الرعية، محاربة الفساد في األبعاد المختلفة االدارية و المالية،-

االهتمام بتحقيق مصالح الناس ،و على وجه الخصوص،

الطبقة الفقيرة و ذوي المسكنة،
-

مراعات العدل و االنصاف في التعامل مع الشعب.

******
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الفقرة األولى
إشارة موجزة إلى واجبات الحكام

َ
هذا َما َأ َم َر به َع ْبدُ
هللا َعلي َأميرُ
" بسم ِ َّ
حمن ال َّرحيم
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
هللا الر ِ
ْ
ْاْلُ ْؤمن َين َ ،مال َك ْب َن ْال َ
الا ْش َت َر في َع ْهده إ َل ْيه  ،ح َين َو َّال ُه م ْ
ص َر:
ث
ا
ح
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ
َ
اجها ،و ِجهاد عد ِوها ،واس ِتصالح أه ِلها ،و ِعمارة ِبال ِدها".
ِجبوة خر ِ

توضيح:
ولد مالك بن الحارث األشتر النخي في اليمن .و التحق في
عنفوان شبابه بجيوش المسلمين لمحاربة الجيش الروماني الذي ثار
ضد المسلمين  ،وحارب معهم في إحدى مناطق بالد الشام تسمى
اليرموك .و أظهر كفاءته و شجاعته في ساحة المعركة وأصيبت
إحدى عينيه أثناء الحرب.
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كان مالك من أوائل من بايعوا اإلمام علي (ع) بعد وصوله إلى
الخالفة .و كان من الصحابة المخلصين لالمام (ع) ومن قادة جيشه
الشجعان.
يقول عنه اإلمام علي (ع) ألهل مصر:
"أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا ً من عباد هللا ال ينام أيام الخوف ،وال
ينكل عن األعداء ساعات الروع .أش ّد على الفجار من حريق النار،
وهو مالك بن الحارث أخو مذحج ،فاسمعوا له ،وأطيعوا أمره فيما
طابق الحق فإنه سيف من سيوف هللا ال كليل الظبة ،وال نابي
الضريبة ،فإن أمركم أن تنفروا فانفروا ،وإن أمركم أن تقيموا
فأقيموا ،فإنّه ال يقدم وال يحجم وال يؤخر وال يقدم إال عن أمري،
آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم".
انتخب اإلمام علي (ع) مالك األشتر حاكما ً لمصر وأرسله إلى
تلك البالد  ،لكن قبل وصوله إلى مصر تسمم واستشهد في منتصف
الطريق على يد عمالء معاوية وعمرو بن عاص  ،الذين كانوا
يخشون وصوله إلى مصر.
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ينص اإلمام علي (ع) في بداية مرسومه إلى مالك األشتر ،
والذي يعتبر ميثاقًا للحكومة اإلسالمية  ،بإيجاز على واجبات
الحكومة اإلسالمية على النحو التالي:
 -1تنظيم الشؤون االقتصادية ووضع خطة لإليرادات والنفقات
الحكومية والنظام الضريبي.
 -2تصميم الجهاز الدفاعي للبالد  ،والتأهب و االستعداد للنضال
الشامل ضد األعداء.
 -3رعاية شؤون الشعب ووضع نظام قضائي عادل لخدمة
الناس.
 -4االهتمام بتنمية البالد.

******
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الفقرة الثانية
تزكية النفس قبل كل شيء
ار َ
طا َعتِ ِهَ ،وا ِت ّبَاعِ َما أ َ َم َر بِ ِه فِي ِكتَابِ ِهِ :م ْن
"أ َ َم َرهُ بِت َ ْق َوى هللاَِ ،و ِإيث َ ِ
سنَنِ ِه ،الَّتِي الَ َي ْس َع ُد أ َ َح ٌد إِالَّ ِبا ِت ّ َبا ِع َهاَ ،والَ َي ْش َقى ِإالَّ َم َع
ض ِه َو ُ
فَ َرائِ ِ
سا ِن ِه،
ص َر هللاَ ُ
ضا َع ِت َهاَ ،وأ َ ْن يَ ْن ُ
ُج ُحو ِدهَا َو ِإ َ
س ْب َحانَهُ َب َي ِد ِه َو َق ْل ِب ِه َو ِل َ
ص َرهَُ ،و ِإعْزَ ِاز َم ْن أ َ َع َّزهُ.
فَإِنَّهَُ ،ج َّل ا ْس ُمهُ ،قَ ْد ت َ َكفَّ َل بِنَ ْ
ص ِر َم ْن نَ َ
سهُ ِع ْن َد ال َّ
ت فَإِ َّن
ش َه َواتَِ ،و َيزَ َع َها ِع ْن َد ْال َج َم َحا ِ
َوأ َ َم َرهُ أ َ ْن َي ْك ِس َر نَ ْف َ
وء ،إِالَّ َما َر ِح َم هللاُ".
ارة ٌ بِال ُّ
س ِ
س أ َ َّم َ
النَّ ْف َ

توضيح
هذا هو طريق األنبياء وسيرة القديسين  ،الذين يبدأون حديثهم
دائ ًما  ،حتى في مجال السياسة والدولة  ،بالدعوة إلى التقوى
وتزكية النفس .و هذا هو ألسباب ثالثة:

أ-

السبب األول أن هدف أولياء هللا في التعامل مع السياسة

والحكومة هو خدمة الدين اإللهي ودعم خلق هللا ألداء واجبهم
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الديني وطاعة أمر هللا .لهذا يقول اإلمام علي (ع) عن دوافعه لقبول
الخالفة:
اض ِر َوقِيَا ُم
س َمةَ لَ ْوالَ ُح ُ
ض ُ
ور ْال َح ِ
"أ َ َما َوالَّذِي فَلَقَ ْال َحبَّةََ ،وبَ َرأ َ النَّ َ
اروا َعلَى
اص ِر َو َما أ َ َخ َذ هللاُ َعلَى العُلَ َم ِ
اء أَالَّ يُقَ ُّ
ْال ُح َّج ِة ِب ُو ُجو ِد النَّ ِ
ب َم ْ
ِك َّ
ظ ِة َ
َار ِب َها
ظلُ ٍ
سغَ ِ
ظا ِل ٍمَ ،وال َ
وم ،الَ ََ ََلقَ ْيتُ َح ْبلَ َها َعلَى غ ِ
آخ َرهَا بِ َكأ ْ ِس أ َ َّو ِلها".
سقَ ْيتُ ِ
َولَ َ

ب-

السبب الثاني أن الرئاسة إذا لم تقترن بذكر هللا والتقوى

اإللهية و تزكية النفس في كل األحوال  ،ستؤدي إلى هالك الحكام
وفساد البلدان .لذلك ،أمر اإلمام علي (ع) ليس فقط لمالك األشتر ،
ضا لجميع الحكام.
ولكن أي ً

ج-

السبب الثالث هو أنه لحاكم المجتمع دور قيادة األمة

وتوجيهها .و أن أعلى أنواع الهيمنة على المجتمع و السلطة على
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دورا
الشعوب  ،هو أن يحكم الحاكم على قلوب الناس  ،وأن يلعب ً
تربويًا و روحيا  ،كالوالد الحنون.
من الواضح أن الحاكم  ،لكي ال يحرم من هذا االمتياز العظيم ،
يجب عليه أوالً وقبل كل شيء أن يسعى إلى تدريب نفسه و تحسين
أخالقه.
وعليه قال اإلمام علي (ع) في حديث آخر:
اس ِإ َماما ً فَ َعلَ ْي ِه أ َ ْن يَ ْب َدأ َ بِت َ ْع ِل ِيم نَ ْف ِس ِه قَ ْب َل ت َ ْع ِل ِيم
سهُ ِللنَّ ِ
ص َ
ب نَ ْف َ
" َم ْن نَ َ
سانِ ِهَ ،و ُم َع ِلّ ُم نَ ْف ِس ِه
يرتِ ِه قَ ْب َل تَأْدِي ِب ِه ِب ِل َ
َغي ِْر ِهَ ،و ْل َي ُك ْن تَأْدِيبُهُ ِب ِس َ
َو ُم َؤ ِ ّدبُ َها أ َ َح ُّق بِا ْ
اس َو ُم َؤ ِ ّدبِ ِه ْم".
ال ْجالَ ِل ِم ْن ُمعَ ِلّ ِم النَّ ِ

******
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الفقرة الثالثة
االتّعاظ من السلف
"ث ُ َّم ا ْعلَ ْم يَا َمالكُ  ،أَنِّي ق ْد َو َّج ْهت ُ َك ِإلَى بِالَ ٍد قَ ْد َج َر ْ
ت َعلَ ْي َها د َُو ٌل
اس يَ ْن ُ
ور َك فِى ِمثْ ِل
قَ ْبلَ َكِ ،م ْن َ
ظ ُرونَ ِم ْن أ ُ ُم ِ
ع ْد ٍل َو َج ْو ٍرَ ،وأ َ َّن النَّ َ
ت ت َ ْن ُ
ت
يك َما ُك ْن َ
ور ْال ُوالَ ِة قَ ْبلَ َكَ ،و َيقُولُونَ ِف َ
َما ُك ْن َ
ظ ُر ِفي ِه ِم ْن أ ُ ُم ِ
صا ِل ِحينَ بِ َما يُ ْج ِري هللاُ لَ ُه ْم َعلَى
تَقُو ُل فِي ِه ْم،إِنَّ َما يُ ْست َ َد ُّل َعلَى ال َّ
صا ِلحِ،
يرة ُ ْال َع َم ِل ال َّ
أ َ ْل ُ
س ِن ِعبَا ِد ِه .فَ ْليَ ُك ْن أ َ َحبَّ الذَّخَائِ ِر ِإلَي َْك ذَ ِخ َ
ش َّح بِنَ ْف ِس َك َع َّما الَ َي ِح ُّل لَ َك ،فَإ ِ َّن ال ُّ
اكَ ،و ُ
ش َّح ِبالنَّ ْف ِس
ام ِل ْك ه ََو َ
فَ ْ
ا ْ
ت".
ْت َو َك ِر ْه َ
اف ِم ْن َها فَيَما أ َ ْحبَب َ
ص ُ
ال ْن َ

توضيح
التعلم من الماضي هو أحد أكثر الطرق تعبيرا ً وفعالية لتحسين
الذات و تهذيب النفس .يدعو القرآن الكريم الناس في كثير من
اآليات إلى التعلم من أسالفهم ويقول:
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ض فَيَن ُ
َان عَاقِبَةُ الَّذ َ
ْف ك َ
ِين ِمن
"أَفَلَ ْم يَ ِ
ظ ُرواْ َكي َ
يرواْ فِي األ َ ْر ِ
س ُ
ِين اتَّقَواْ أَفَالَ ت َ ْع ِقلُ َ
اآلخ َر ِة َخي ٌْر ِلّلَّذ َ
ون"( .سورة
َار
ِ
قَ ْب ِل ِه ْم َولَد ُ
يوسف  ،األية .)101
و يقول في آية اخرى:
وب يَ ْع ِقلُ َ
ض فَتَك َ
ون بِ َها أ َ ْو آ َذا ٌن
أَفَلَ ْم يَ ِ
يروا فِي ْاأل َ ْر ِ
ُون لَ ُه ْم قُلُ ٌ
س ُ
س َمعُ َ
ون ِب َها"( .سورة الحج  ،اآلية .)44
يَ ْ
و يقول أيضا:
ج الَّذ َ
ب ِمن ِديَ ِار ِه ْم ِأل َ َّو ِل
" ُه َو الَّذِي أ َ ْخ َر َ
ِين َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
ا ْل َحش ِْر َما َ
صونُ ُهم ِ ّم َن
ظنَنت ُ ْم أَن يَ ْخ ُر ُجوا َو َظنُّوا أَنَّ ُهم َّما ِن َعت ُ ُه ْم ُح ُ
َّللاُ ِم ْن َحي ُ
ْب
َّ ِ
ْث لَ ْم يَحْ ت َ ِ
الرع َ
سبُوا َوقَذَ َ
َّللا فَأَتَا ُه ُم َّ
ف فِي قُلُوبِ ِه ُم ُّ
ِيه ْم َوأ َ ْيدِي ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
يُ ْخ ِربُ َ
ين فَا ْعت َ ِب ُروا يَا أُو ِلي
ون بُيُوت َ ُهم ِبأ َ ْيد ِ
ص ِار"( .سورة الحشر  ،اآلية .)2
ْاأل َ ْب َ
وعلى هذا األساس  ،فإن اإلمام علي (ع)  ،من أجل منع كبرياء
السلطة والرئاسة  ،يدعو مالك األشتر لالتعاذ و تعلم الدروس
التاريخية من السالطين والحكام السابقين مثل الفراعنة الذين حكموا
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مصر ثم غادروا هذا العالم .و ذلك لتحذيره من ويالت الكبر و
العُجب واألنانية والغطرسة في الحياة الدنيا .كما يحثه على أن
يصنع لنفسه سمعة طيبة  ،و احتراما في قلوب الناس.

*****
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الفقرة الرابعة
معرفة الناس  ،محبة الناس  ،و مدارة الناس
لر ِعيَّ ِةَ ،و ْالـ َم َحبَّةَ لَ ُه ْمَ ،واللُّ ْ
ف ِب ِه ْمَ ،والَ
الر ْح َمةَ ِل َّ
" َوأ َ ْش ِع ْر قَ ْلبَ َك َّ
ط َ
انِ :إ َّما أ َ ٌخ َل َك
سبُعا ً َ
اريا ً ت َ ْغت َ ِن ُم أ َ ْكلَ ُه ْم ،فَإِنَّ ُه ْم ِ
ت َ ُكون ََّن َعلَ ْي ِه ْم َ
ض ِ
ص ْنفَ ِ
ق ،يَ ْف ُر ُ
ط ِم ْن ُه ُم َّ
ض
الزلَ ُل َوت َ ْع ِر ُ
ِينَ ،وإ ّما ن َِظ ٌ
ير لَ َك فِي ْالخ َْل ِ
فِي ال ّد ِ
لَ ُه ُم ْال ِعلَلُ،يُؤْ تَى َعلَى أ َ ْيدِي ِه ْم فِي الَ َع ْم ِد َو ْال َخ َ
ْط ِه ْم ِم ْن َع ْف ِو َك
طا َ ،فَأَع ِ
ص ْف ِح ِه ،فَإ ِ َّن َك
ص ْف ِح َك ِمثْ َل الَّذِي ت ُ ِحبُّ أ َ ْن يُ ْع ِط َي َك هللاُ ِم ْن َع ْف ِو ِه َو َ
َو َ
فَ ْوقَ ُه ْمَ ،و َوا ِلي ا ْ
ال ْم ِر َعلَي َْك فَ ْوقَ َكَ ،وهللاُ فَ ْوقَ َم ْن َوالَّ َك! َوقَ ِد
اك أ َ ْم َر ُه ْمَ ،وا ْبتَالَ َك ِب ِه ْم".
ا ْست َ ْكفَ َ

توضيح
من وجهة نظر الدين اإلسالمي المقدس  ،يجب أن تقوم الحكومة
على ثالثة مبادئ أساسية :معرفة الناس  ،محبة الناس  ،و مدارة
الناس.
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و قد اهتم قادتنا األبرياء عن هذه الركائز الثالث الهامة لإلدارة
االجتماعية في كلماتهم الراقية.

معرفة الناس
يقول اإلمام علي (ع) في حديث شريف:
" الناس معادن کمعادن الذهب و الفضّة ".
هناك نقاط مهمة في هذه الرواية كالتالي:
أوالا  ،يتمتع جميع البشر بمواهب وقدرات قيمة تكمن في
وجودهم  ،وإذا تمكن المدير االجتماعي القادر من اكتساب المعرفة
قادرا على وضع الجميع في موقعهم المناسب
الالزمة بها  ،فسيكون ً
و يستفيد من المواهب االيجابية في وجودهم.
ثانيا :أنه مثلما يقع المنجم تحت طبقات األرض ويكون مخفيا
عن أعين الناس واستكشافه يتطلب بحثًا وجهدًا الستخراجه  ،لذا
فإن اكتشاف المواهب البشرية اإليجابية أيضا يتطلب بحثا و جهدًا
بالغا لمعرفتها.
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محبة الناس
من الواضح أنه إذا كان الحاكم ال يحب الناس وال يريد خيرهم ،
فلن يكون له مكان في نفوس الشعب ؛ ومثل هذا الشخص ال
يستطيع أن يحكم قلوب الناس.
لهذا السبب نصح اإلمام علي (ع) في بداية حديثه مالك األشتر
بأن يكون ودودا ً مع الناس ويقول:
لر ِعيَّ ِةَ ،و ْالـ َم َحبَّ َة لَ ُه ْمَ ،واللُّ ْ
ف ِب ِه ْمَ ،والَ
الر ْح َمةَ ِل َّ
" َوأ َ ْش ِع ْر قَ ْل َب َك َّ
ط َ
ان :إِ َّما أ َ ٌخ لَ َك فِي
سبُعا ً َ
اريا ً ت َ ْغتَنِ ُم أ َ ْكلَ ُه ْم ،فَإِنَّ ُه ْم ِ
ت َ ُكون ََّن َعلَ ْي ِه ْم َ
ض ِ
ص ْنفَ ِ
ق"
ِينَ ،وإ ّما ن َِظ ٌ
ير لَ َك فِي ْالخ َْل ِ
ال ّد ِ

مداراة الناس
يشير اإلمام الثامن علي بن موسى الرضا (ع) في رواية جميلة
إلى أهمية المداراة مع الناس من وجهة نظر اإلسالم و يقول:

27

"ال يکون المؤمن مؤمنا حتی يکون فيه ثالث خصال  :سنّة
من ربّه و سنّة من نبيّه و سنّة من وليّه .فأما السنّة من ربّه
سره ،و اما السنّة من نبيّه فمدارة الناس  ،و ا ّما السنّة
فکتمان ّ
الضراء".
من وليه فالصبر في البأساء و
ّ

و يقول النبي األعظم صلى هللا عليه و آله و سلم:
"أمرني ربي بمدارة الناس کما أمرني بأداء الفرائض".

*****
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الفقرة الخامسة
التواضع والتسامح
ي لَ َك ِب ِن ْق َم ِت ِه َوالَ ِغنَى بِ َك
س َك ِل َح ْر ِ
" َوالَ ت َ ْن ِ
ص َب َّن نَ ْف َ
ب هللاِ فَإِنَّ ْه الَيَ َد ْ
َع ْن َع ْف ِو ِه َو َر ْح َمتِ ِهَ .والَ ت َ ْن َد َم َّن َعلَى َع ْف ٍوَ ،والَ ت َ ْب َج َح َّن بِعُقُوبَةٍَ ،والَ
ت ِم ْن َها َم ْندُو َحةً َوالَ تَقُولَ َّنِ :إ ِنّي ُم َؤ َّم ٌرآ ُم ُر
ت ُ ْس ِر َع َّن ِإلَى َباد َِر ٍة َو َج ْد َ
فأطاع ّ ،
ب ِمنَ
ِينَ ،وتَقَ ُّر ٌ
فإن ذلک إدغال في ْالقَ ْل ِ
بَ ،و َم ْن َه َكة ٌ ِلل ّد ِ
طانِ َك أُبَّ َهةً أ َ ْو َم ِخيلَةً
س ْل َ
ْال ِغيَ ِر َو ِإ َذا أ َ ْح َد َ
ث لَ َك َما أ َ ْن َ
ت فِي ِه ِم ْن ُ
فَا ْن ُ
ظ ْر ِإلَى ِع َ
در
ظ ِم ُم ْل ِك هللاِ فَ ْوقَ َك َ ،وقُ ْد َرتِ ِه َم ْن َك َعلَى َما الَ ت َ ْق ِ
َعلَ ْي ِه ِم ْن نَ ْف ِس َك ،فَإ ِ َّن ذ ِل َك يُ َ
ف َع ْن َك
امن ُإِلَي َْك ِم ْن ِط َم ِ
ط ِ
اح َك َويَ ُك ُّ
َّاك
ع ْن َك ِم ْن َع ْق ِل َك! ِإي َ
ِم ْن غ َْربِك و َيَ ِفي ُء ِإلَي َْك بِ َما َعزَ ب َ
سا َماةَهللاِ فِي َع َ
هللا يُ ِذ ُّل ُك َّل
ظ َم ِت ِهَ ،والت َّ َ
َو ُم َ
شبُّهَ ِب ِه فِي َج َب ُروتِ ِه ،فَإ ِ َّن َ
َّارَ ،ويُ ِه ُ
ين ُك َّل ُم ْختَا ٍل".
َجب ٍ
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توضيح
هذه العبارات من كلمات اإلمام علي (ع) تبين األخطار الرهيبة
التي تهدد األقوياء ورؤساء الحكومات .كل إنسان يرتدي عباءة
الرئاسة يتعرض للغرور و التكبر  ،إال إذا كانت روحه دائ ًما تحت
إشراف عقله وإيمانه  ،وةيذكر مصير الحكام الماضين  ،و يتقي هللا
سبحانه و تعالى.

هناك نقطة مهمة أخرى في هذا الخطاب الباهر و هي اإلشارة
إلى مبدأين أساسيين للحكم  ،و هما:

أ.

سياسة "التسامح" أو "السماحة" وتعني :سهولة التعامل مع

الناس وهو ما يسمى ( )Toleranceفي الغرب .هذه السياسة القيمة
تجلب للبالد مواهب كثيرة  ،أهمها :خلق جو من السالم والطمأنينة
بين األمة  ،وكسب ثقة مختلف شرائح الشعب في البالد  ،وزيادة
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االستثمار المادي والروحي  ،و توفير االستقرار واألمن االجتماعي
و االقتصادي في المجتمع.
لهذا السبب يأمر أمير المؤمنين (ع) مالك األشتر باختيار
السماحة  ،بدالً من القسوة و العنف واالنتقام  ،وينصحه بأال يندم
على مسامحة اآلخرين و عفوهم  ،وال يفرح بمعاقبتهم  ،و يقول:
َي لَكَ ِب ِن ْق َم ِت ِه َوالَ ِغنَى ِبكَ
" َوالَ ت َ ْن ِص َب َّن نَ ْف َ
سكَ ِل َح ْر ِ
ب هللاِ فَ ِإنَّ ْه الَ َيد ْ
ع ْف ٍوَ ،والَ ت َ ْب َج َح َّن بِعُقُوبَ ٍة".
علَى َ
ع ْف ِو ِه َو َر ْح َمتِ ِهَ .والَ ت َ ْن َد َم َّن َ
ع َْن َ

ب.

السياسة األخرى التي أوصى بها اإلمام علي (ع)

هي "مبدأ البراءة" .هذه السياسة القيمة أيضا لها مكانة عالية ،
سواء في اإلسالم أو في نظر حكماء العالم .ووفقًا لهذا المبدأ  ،يجب
أن يكون الحكم مبنيا على براءة األفراد في التعامل معهم  ،ما لم
يتثبت خالف ذلك من قبل المحاكم القضائية العادلة بشكل قاطع.
وهذا المبدء يتطلب تجنب تضارب المصالح واالمتناع عن
إصدار أحكام متسرعة بشأن اآلخرين.
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و من أجل هذا  ،يقول اإلمام علي بن أبي طالب (ع) لمالك
األشتر:
س ِرع ََّن ِإلَى َباد َِر ٍة َو َجدْتَ ِم ْن َها َم ْندُو َحة".
" َوالَ ت ُ ْ

*****
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الفقرة السادسة
مراعاة العدل و االنصاف
ص ِة أ َ ْه ِل َكَ ،و َم ْن
ص ِ
ص ِ
اس ِم ْن نَ ْف ِس َكَ ،و ِم ْن خَا َّ
ف هللاَ َوأ َ ْن ِ
"أ َ ْن ِ
ف النَّ َ
ى ِم ْن َر ِعيَّتِ َك ،فَإِنَّ َك ِإالَّ ت َ ْف َع ْل ت َ ْ
ظ ِل ْمَ ،و َم ْن َ
ظلَ َم عباد هللا
لَ َك فِي ِه هَو ً
ض ُح َّجتَهُ،
کان هللا َخ ْ
ص َمهُ هللاُ أ َ ْد َح َ
ص َمهُ دُونَ ِع َبا ِد ِهَ ،و َم ْن خَا َ
ير
َو َكانَ هلل َح ْربا ً َحتَّى يَ ْنز َ
ع َأويَت ُ َ
َي ٌء أ َ ْد َعى ِإلَى ت َ ْغيِ ِ
وبَ .ولَي َ
ْس ش ْ
نِ ْع َم ِة هللاِ َوت َ ْع ِجي ِل نِ ْق َمتِ ِه ِم ْن ِإقَا َم ٍة َعلَى ُ
سم ِي ٌع َدع َْوة َ
ظ ْل ٍم ،فَإ ِ َّن هللاَ َ
ْال َم ْ
ومينَ (ال ُمضط َهدين)َ ،و ُه َو ِل َّ
صا ِد".
ظلُ ِ
لظا ِل ِمينَ بِ ْال ِم ْر َ

توضيح
االنصاف يعني التفاعل العادل مع اآلخرين واالعتدال في السلوك.
لذلك ،فإن اإلنصاف مع هللا يعني بذل قصارى جهدنا لعبادة هللا
وطاعته .واإلنصاف للشعب يعني أننا نحترم حقوقهم وال
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نضطهدهم .أن نكون أهل االنصاف مع األقارب واألحباء يعني
ضا الحفاظ على العالقة العاطفية والمحبّة معهم من جهة  ،ومنعهم
أي ً
من إساءة استغالل قربهم منا من جهة أخرى.
وننقل إليكم هنا الكلمات القيمة التي قالها رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم  ،الذي خاطب أقاربه بعد فتح مكة  ،لشرح رأي
اإلسالم في هذا الصدد.
يقول نبي اإلسالم الكريم بحضور بني هاشم وأوالد عبد المطلب
من أقربائه:
"يا بني هاشم  ،يا بني عبد المطلب  ،إنّی رسول هللا إليکم  ،و
إنّي شفيق عليکم  ،التقولوا ّ :
إن مح ّمدا منّا  ،فوهللا ما أوليائي
منکم و ال من غيرکم إال المتّقون  ،فال أعرفکم تأتوني يوم
القيامة تحملون الدنيا علی رقابکم و يأتي الناس يحملون اآلخرة.
أال و إنّي قد أعذرت فيما بيني و بينکم  ،و فيما بين هللا ّ
عز و
ج ّل و بينکم  ،و ّ
إن لي عملي و لکم عملکم"( .بحار األنوار  ،ج
 ،21ص .)111

34

هذه الكلمات الواضحة تعبر عن معنى كيفية مراعاة العدل و
االنصاف مع األقارب من قبل الحكام.
يجب منع ظاهرة "اللعبة الحزبية" (باستخدام االتصال مع من
هم في السلطة للحصول على الممتلكات).

لذلك  ،يجب منع ظاهرة تسمى "المحسوبية" (بمعنى استخدام
االرتباط و االتصال بالحكام و أصحاب السلطة للحصول على
مقاليد المال و الممتلكات) بشكل صارم  ،ألنها آفة كبيرة للحكومات
و تؤدي الى سقوط كثير من األنظمة السياسية.

ولهذا يحذر اإلمام علي (ع) في نهاية حديثه  ،الحكام و أصحاب
السلطة ويقول:
"فَإِنَّ َك إِالَّ ت َ ْف َع ْل ت َ ْ
ظ ِل ْمَ ،و َم ْن َ
ص َمهُ دُونَ ِعبَا ِد ِه،
ظلَ َم عباد هللا کان هللا َخ ْ
وب.
ض ُح َّجتَهَُ ،و َكانَ هلل َح ْربا ً َحتَّى يَ ْنز َ
ع َأويَت ُ َ
ص َمهُ هللاُ أ َ ْد َح َ
َو َم ْن خَا َ
ير نِ ْع َم ِة هللاِ َوت َ ْع ِجي ِل نِ ْق َمتِ ِه ِم ْن ِإقَا َم ٍة َعلَى
ْس َ
ش ْي ٌء أ َ ْد َعى ِإلَى ت َ ْغ ِي ِ
َولَي َ
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سميِ ٌع َدع َْوة َ ْال َم ْ
ومينَ (ال ُمضط َهدين)َ ،و ُه َو ِل َّ
ُ
لظا ِل ِمينَ
ظلُ ِ
ظ ْل ٍم ،فَإ ِ َّن هللاَ َ
صا ِد".
ِب ْال ِم ْر َ
*****
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الفقرة السابعة
احترام الرأي العام
س ُ
" َو ْل َي ُك ْن أ َ َحبَّ ا ْ
قَ ،وأ َ َع ُّم َها ِفي ْال َع ْد ِل،
ور ِإلَي َْك أ َ ْو َ
ال ُم ِ
ط َها ِفي ْال َح ّ ِ
س ْخ َ
ضى
الر ِعيَّ ِة ،فَإ ِ َّن ُ
ضى َّ
ف ِب ِر َ
ط ْال َعا َّم ِة يُ ْج ِح ُ
َوأ َ ْج َمعُ َها ِل ِر َ
س ْخ َ
ْس أ َ َح ٌد
ط ْالخَا َّ
ص ِة َو ِإ َّن ُ
ْالخَا َّ
ص ِة يُ ْغتَفَ ُر َم َع ِر َ
ضى ْال َعا َّم ِةَ .ولَي َ
َاءَ ،وأَقَ َّل َمعُونَةً لَهُ
الرخ ِ
الر ِعيَّ ِة أَثْقَ َل َعلَى ْال َوا ِلي َمؤُونَةً فِي َّ
ِمنَ َّ
افَ ،وأ َ ْسأ َ َل ِبا ْ
فِي ْالبَالَ ِءَ ،وأ َ ْك َرهَ ِل ْ
اف َوأَقَ َّل ُ
ش ْكرا ً ِع ْن َد
ال ْل َح ِ
ص ِ
ال ْن َ
ا ْ
اءَ ،وأ َ ْب َ
ال ْع َ
ت
ع ْذرا ً ِع ْن َد ْال َم ْنعَِ ،وأ َ ْ
صبْرا ً ِع ْن َد ُم ِل َّما ِ
طأ َ ُ
ط ِ
ف َ
ضعَ َ
ع ْال ُم ْس ِل ِمينَ ،
ِين َ ،و ِج َما ُ
ال َّد ْه ِر ِم ْن أ َ ْه ِل ْالخَا َّ
ص ِة َ ،و ِإنَّ َما َع ُمو ُد ال ّد ِ
اءْ ،ال َعا َّمةُ ِمنَ ا ْ
َو ْالعُ َّدة ُ ِل ْ
ص ْغ ُو َك لَ ُه ْمَ ،و َم ْيلُ َك
ال ْع َد ِ
ال َّم ِة .فَ ْليَ ُك ْن ِ
َمعَ ُه ْم".
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توضيح
يتضح من تصريح اإلمام علي (ع) أن القاعدة األساسية للحكومة
في اإلسالم هي جماهير الشعب  ،وعلى هذا األساس ينبغي
للحكومة أن تبذل أقصى قدر من االهتمام إلرضاء الجمهور من
الناس.
والسبب في ذلك أن األنظمة االستبدادية التي تفتقر إلى الدعم
الشعبي وتفشل في إرضاء الجماهير و تبتعد عن أسس الديمقراطية
وتفقد شرعيتها  ،تسقط عاجالً أم آجالً في هاوية الفناء ، .دون ترك
أية سمعة جميلة.
من أجل مزيد من الشرح  ،ننقل لكم المبادئ األساسية
للديمقراطية التي تؤدي إلى تعزيز أسس الحكومة.
األسس الرئيسية للديمقراطية الدينية هي:
 .1والء الجمهور للقائد بعد استيفاء الشروط الالزمة واستحقاق
مكانة اإلمامة بالشريعة اإلسالمية.
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 .2توفير األرضية لمشاركة الشعب في مختلف المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاعية.
 .3مساءلة المسؤولين في البالد أمام الشعب على جميع مستويات
الحكومة.
 .4تفعيل المنظمات األهلية وغير الحكومية.
 .5حرية األفراد ووسائل اإلعالم في انتقاد الحكومة.
وهكذا يتضح دور الحرية المشروعة في تأمين الرضا العام.

******

39

الفقرة الثامنة
الحفاظ على أسرار اآلخرين و ستر عيوب الناس
" َو ْليَ ُك ْن أ َ ْبعَ َد َر ِعيَّتِ َك ِم ْن َكَ ،وأ ْشنَأ َ ُه ْم ِع ْن َد َك ،أ َ ْ
اس،
ب النَّ ِ
طلَبُ ُه ْم ِل َم َعائِ ِ
َّ
ست َ َرهَا ،فَالَ ت َ ْك ِشفَ َّن َع َّما
اس ُ
فإن في النَّ ِ
عيُوباًْ ،ال َوا ِلي أ َ َح ُّق َم ْن َ
َاب َع ْن َك ِم ْن َها ،فَإنَّ َما َعلَي َْك ت َ ْ
ير َما َ
ظ َه َر لَ َكَ ،وهللاُ َي ْح ُك ُم َعلَى
ط ِه ُ
غ َ
َاب َع ْن َك ،فَا ْست ُ ِر ْال َع ْو َرة َ َما ا ْست َ َ
ت يَ ْست ُ ِر هللاُ ِم ْن َك ما ت ُ ِحبُّ
ط ْع َ
َما غ َ
ستْ َرهُ ِم ْن َر ِعيَّ ِت َك .أ َ ْ
ع ْق َدةَ ُك ِّل ِح ْق ٍد َوا ْق َ
ط ْع َع ْن َك
اس ُ
ط ِل ْق َع ِن النَّ ِ
َ
ض ُح لَ َكَ ،والَ ت َ ْع َجلَ َّن ِإلَى
َاب َع ْن ك ِّل َما الَ يَ ِ
ب ُك ِّل ِوتْ ٍر َوتَغ َ
سبَ َ
َ
اص ِحينَ ".
َاشَ ،و ِإ ْن ت َ َ
ساعٍ ،فَإ ِ َّن ال َّ
تَ ْ
يغ ٌ
شبَّهَ ِبالنَّ ِ
ق َ
صدِي ِ
سا ِع َ

توضيح
لتوضيح هذه العبارات القيمة  ،نذكر النقاط التالية:
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-1

من أبغض الرذائل األخالقية من وجهة النظر اإلسالمية
إلقاء اللوم على اآلخرين دائما والسعي للحصول على
عيوب الناس.
يقول نبي اإلسالم الكريم  ،في بيان شديد اللهجة  ،يدين
أصحا هذه الرذيلة األخالقية ويقول:
«يا معشر من أسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه ،ال تتبعوا
عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع هللا
عثرته و من تتبع هللا عثرته يفضحه»( .اصول الكافى،
ج ،2ص.)355
و من أجل هذا يقول االمام علي (ع) لمالك األشتر:
" َو ْليَ ُك ْن أ َ ْبعَ َد َر ِعيَّتِ َك ِم ْن َكَ ،وأ ْشنَأ َ ُه ْم ِع ْن َد َك ،أ َ ْ
ب
طلَبُ ُه ْم ِل َمعَائِ ِ
ست َ َرهَا ،فَالَ
اسَّ ،
اس ُ
فإن في النَّ ِ
النَّ ِ
عيُوباًْ ،ال َوا ِلي أ َ َح ُّق َم ْن َ
َاب َع ْن َك ِم ْن َها".
ت َ ْك ِشفَ َّن َع َّما غ َ

-2

بما أن الحكومة أكثر وعيًا بأخطاء الناس من غيرها بسبب
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معلوماتها وأجهزة استخباراتها الواسعة  ،فإن اإلمام علي
(ع) يأمر مالك األشتر بأن يستر عيوب الرعية و أن يمتنع
عن كشف األسرار الشخصية للناس  ،و أن يكتفي فقط
بتطهير االمور العلنية والواضحة.
يقول أمير المؤمنين (ع) في حديث آخر و هو يحرضهم
على حفظ أسرارهم وأسرار اآلخرين:
اسيرهُ»( .غرر الحکم،
رت
ص َ
« ِس ّرك اسيرك ،فان افشيته ِ
َ
ج  ، 1ص .)434
 .3النقطة األخرى في العبارة المذكورة هي أنه يجب على
الحكومة قطع جذور األعمال العدائية ضد النخب الفكرية
والمنافسات غير األخالقية بين األفراد والجماعات  ،ألن
ذلك يؤدي الى تهميش المديرين األكفاء في المجتمع.
لذلك أمر اإلمام علي (ع) مالك األشتر بعدم التسرع في
االستماع الى مرتكبي السعاية ضد المسؤولين ذوي الكفاية
و يقول :
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ي َ
اشَ ،وإِ ْن
" َوالَ ت َ ْع َجلَ َّن إِلَى ت َ ْ
ِيق َ
ساع ،فَ ِإ َّن ال َّ
غ ٌ
سا ِع َ
صد ِ
اص ِح َ
ين".
تَ َ
شبَّهَ ِبالنَّ ِ

*****
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الفقرة التاسعة
ميزات المستشارين
" َوالَ ت ُ ْد ِخلَ َّن فِي َم ُ
ض ِل َ ،ويَ ِعد َُك
ورتِ َك بَ ِخيالً يَ ْع ِد ُل بِ َك َع ِن ْالفَ ْ
ش َ
ْالفَ ْق َر َ ،والَ َج َبانا ً يُض ِعّفُ َك َع ِن ا ْ
ور َ ،والَ َح ِريصا ً يُزَ ِيّ ُن َل َك
ال ُم ِ
ال َّ
شتَّى يَ ْج َمعُ َها
ص غ ََرائِ ُز َ
ش َرهَ بِ ْال َج ْو ِر  ،فَإ ِ َّن ْالبُ ْخ َل َو ْال ُجبْنَ َو ْال ِح ْر َ
سو ُء َّ
الظ ِّن بِاهللِ .ش َُّر ُوزَ َرائِ َك َم ْن َكانَ ِل ْ
ال ْش َر ِار قَ ْبلَ َك َو ِزيراًَ ،و َم ْن
ُ
ان ا ْ
ش َِر َك ُه ْم فِي ا ْ
الث َ ِام ،فَالَ َي ُكون ََّن لَ َك ِب َ
طانَةً فَإِنَّ ُه ْم أَع َْو ُ
الث َ َم ِة
ان َّ
َوإِ ْخ َو ُ
آرائِ ِه ْم
الظلَ َم ِةَ .وأ َ ْن َ
اج ٌد ِم ْن ُه ْم َخي َْر ْال َخلَ ِ
ت َو ِ
ف ِم َّم ْن لَهُ ِمثْ ُل َ
ام ِه ْمِ ،م َّم ْن لَ ْم
ار ِه ْم َوأ َ ْوزَ ِار ِه ْم َو آث َ ِ
ْس َعلَ ْي ِه ِمثْ ُل آ َ
ص ِ
َونَفَا ِذ ِه ْمَ ،ولَي َ
يُ َعا ِو ْن َ
َف َعلَي َْك
ظا ِلما ً َعلی ظلمه و آثما َعلَى ِإثْ ِم ِه ،أُول ِئ َك أَخ ُّ
ع ْ
طفاًَ ،وأَقَ ُّل ِلغَي ِْر َك إِ ْلفاً،
س ُن لَ َك َمعُونَةًَ ،وأ َ ْحنَى َعلَي َْك َ
َمؤُونَةًَ ،وأ َ ْح َ
صةً ِل َخلَ َواتِ َك َو َحفَالَتِ َك ،ث ُ َّم ْليَ ُك ْن آث َ ُر ُه ْم ِع ْن َد َك
فَات َّ ِخ ْذ أُولئِ َك خَا َّ
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سا َع َدة ً فِيَما يَ ُك ُ
ق لَ َك ،وأَقَلَّ ُه ْم ُم َ
ون ِم ْن َك ِم َّما َك ِرهَ هللاُ
أ َ ْق َولَ ُه ْم بِ ُم ِ ّر ْال َح ّ ِ
اك َحي ُ
ْث َوقَ َع".
ِال ْو ِليَائِ ِهَ ،واقِعا ً ذ ِل َك ِم ْن ه ََو َ

توضيح
إن مبدأ الشورى في الحكومة االسالمية و تبيين شروط
المستشارين لهما أهمية خاصة من وجهة نظر اإلسالم.
إن القرآن الكريم يأمر نبي اإلسالم (ص)  ،وهو أعقل الناس ،أن
يتشاور مع اآلخرين في األمور المهمة ويقول:
"و شاورهم في األمر"( .سورة آل عمران اآلية .)151
كما ورد في التقاليد اإلسالمية حق كل مستشار واستشارته .يقول
ي (ع):
اإلمام الس ّجاد (ع) في حديث عن اإلمام عل ّ
روى االمام السجاد (ع) عن أمير المؤمنين عليه السالم  ،أنه
قال:
"و أما حق المستشير  ،فإن علمت ّ
أن له رأيا حسنا أشرت عليه ؛
و إن لم تعلم له أرشدته إلی من يعلم  .و ّ
حق المشير عليک أن
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التتهمه فيما اليوافقک من رأيه  ،و إن وافقک حمدت هللا ّ
عز و
ج ّل".
و يقول اإلمام الصادق (ع):
"شاور في امورک ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال  :عقل
و علم و تجربة و نصح و تقوی".
و لذلك  ،أمر أمير المؤمنين (ع) مالك األشتر بعدم استشارة من
له صفات خسيسة مثل البخل والجبن والجشع .كما يأمره باختيار
عمالئه من بين األشخاص المعروفين بالحكمة و سالمة النفس ،
واالمتناع عن تعيين وزراء لهم تاريخ في التعاون مع الحكام
الفاسدين و األمراء المجرمين.

و في نهاية الفقرة المذكورة يشير اإلمام علي (ع) إلى نقطة
مهمة جدًا في موضوع الحكومة وهي :قبول النقد من الناقدين،
فيقول:
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سا َع َدة ً فِيَما
ق لَ َك ،وأَقَلَّ ُه ْم ُم َ
" ث ُ َّم ْليَ ُك ْن آث َ ُر ُه ْم ِع ْن َد َك أ َ ْق َولَ ُه ْم بِ ُم ِ ّر ْال َح ّ ِ
اك َحي ُ
يَ ُك ُ
ْث
ون ِم ْن َك ِم َّما َك ِرهَ هللاُ ِال ْو ِليَائِ ِهَ ،واقِعا ً ذ ِل َك ِم ْن ه ََو َ
َوقَ َع".
*****
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الفقرة العاشرة
قواعد عالقة الحاكم باآلخرين
ض ُه ْم َعلَى أَالَّ يُ ْ
وك َوالَ
ق ،ث ُ َّم ُر ْ
ط ُر َ
ص ْق ِبأ َ ْه ِل ْال َو َرعِ َوال ِ ّ
" َو ْال َ
ص ْد ِ
ال ْ
اط ٍل لَ ْم ت َ ْف َع ْلهُ ،فَإ ِ َّن َكثْ َرة َ ا ْ
اء ت ُ ْحد ُ
ِث َّ
الز ْهو و تدني
يبج ُح َ
ط َر ِ
وك ِب َب ِ
س َواءٍ ،
ِمنَ ْال ِع َّزةَِ .والَ يَ ُكون ََّن ْالـ ُم ْح ِس ُن َو ْال ُم ِسي ُء ِع ْن َد َك بِ َم ْن ِزلَ ٍة َ
ان فِي ا ْ
فَإ ِ َّن فِي ذ ِل َك ت َ ْز ِهيدا ً ِال ْه ِل ا ْ
ان ،و ت َ ْد ِريبا ً ِال ْه ِل
ال ْح َ
ال ْح َ
س ِ
س ِ
سا َء ِة َعلَى ا ْ
ا ْ
سهَُ .وا ْع َل ْم أَنَّهُ
سا َء ِةَ ،وأ َ ْل ِز ْم ُكالًّ ِم ْن ُه ْم َما أ َ ْلزَ َم نَ ْف َ
ال َ
ال َ
ش ْي ٌء بِأ َ ْد َعى ِإلَى ُح ْس ِن َ
سانِ ِه ِإلَ ْي ِه ْم،
ْس َ
ظ ِّن َوا ٍل بِ َر ِعيَّتِ ِه ِم ْن ْ
إح َ
لَي َ
ْس لهُ
َوت َ ْخ ِفي ِف ِه ْال َمؤُونَا ِ
ت َعلَ ْي ِه ْمَ ،وت َ ْر ِك ا ْستِ ْك َرا ِه ِه ِإيَّا ُه ْم َعلَى َما لَي َ
َّ
الظن
قِبَلَ ُه ْم  ،فَ ْليَ ُك ْن ِم ْن َك فِي ذ ِل َك أ َ ْم ٌر يَ َجت َ ِم ُع لَ َك بِ ِه ُح ْس ُن
فإن ُحسْنَ َّ
صبا ً َ
الظ ِّن يَ ْق َ
برعيّتک ّ ،
ط ِويالًَ ،و ِإ َّن أ َ َح َّق َم ْن
ط ُع َع ْن َك نَ َ
سا َء َ
سنَ َ
ظنُّ َك ِب ِه
سنَ َبالَؤ َ
ظنُّ َك ِب ِه لَ َم ْن َح ُ
َح ُ
ُك ِع ْن َدهَُ ،و ِإ َّن أ َ َح َّق َم ْن َ
ُور
سا َء بَالَؤ َ
ُك ِع ْن َدهَُ .والَ ت َ ْنقُ ْ
ض ُ
صا ِل َحةً َع ِم َل بِ َها ُ
صد ُ
لَ َم ْن َ
سنَّةً َ
عت بِ َها ا ْ
ه ِذ ِه ا ْ
صلَ َح ْ
اجت َ َم ْ
الر ِعيَّةُ،الَ ت ُ ْح ِدث َ َّن
ال َّم ِةَ ،و ْ
ت َعلَ ْي َها َّ
ال ْلفَةَُ ،و َ
سن َِن ،فَيَ ُكونَ ا ْ
سنَّ َها،
اضي ِت ْل َك ال ُّ
سنَّةً ت َ ُ
ُ
ض ُّر بِشَيءٍ ِم ْن َم ِ
ال ْج ُر ِب َم ْن َ
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اءَ ،و ُمنَافَثَةَ
َو ْال ِو ْز ُر َعلَي َْك بِ َما نَقَض َ
سةَ الَعُلَ َم ِ
ار َ
ْت ِم ْن َهاَ .وأ َ ْك ِث ْر ُم َد َ
ام
اء ،فِي تَثْ ِبي ِ
صلَ َح َعلَ ْي ِه أ َ ْم ُر ِبالَد َ
ْال ُح َك َم ِ
ت َما َ
ِكَ ،و ِإقَا َم ِة َما ا ْست َ َق َ
اس قَ ْبلَ َك".
ِب ِه النَّ ُ

توضيح
هنا  ،يحدد اإلمام علي (ع) المعايير الالزمة إلقامة عالقة سليمة
مع مجموعتين :األولى هي جماعة الوكالء و مسؤولي
المؤسسات و الدوائر الحكومية في البالد  ،واألخرى هي
الجمهور العام من الشعب .وفي النهاية يأمر ذلك اإلمام (ع)
مالك األشتر بالحفاظ على السنن الكريمة.

عالقة الحاكم بالوكالء و المسؤولين
يشير اإلمام علي (ع) في مجال عالقة الحاكم باألعوان  ،من
الوكالء و المسؤولين  ،إلى النقاط التالية:
أ -أوالً :أن يكون أعوان و أقارب الحاكم اإلسالمي من األتقياء
والصادقين .ألن طهارة من حول الحاكم تحميه من االتهامات
االقتصادية والسياسية واألخالقية واالجتماعية  ،كما أن صدقهم
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يجعله واثقًا من دوافعهم وأفعالهم النافعة .يقول اإلمام الصادق
(ع) عن دور الصدق في السلوك البشري:
"من صدق لسانه زکی عمله".
ب -النقطة الثانية :على الحاكم اإلسالمي أن يقف بجدية في وجه
المتملقين من وزراءه و وكالئه  ،وأال يسمح لهم باإلفراط في
الثناء في غير محله .لهذا يقول اإلمام علي (ع) لمالك األشتر:
ض ُه ْم َعلَى أَالَّ يُ ْ
اط ٍل لَ ْم ت َ ْف َع ْلهُ ،فَإ ِ َّن
" ث ُ َّم ُر ْ
وك َوالَ يبج ُح َ
ط ُر َ
وك ِببَ ِ
ال ْ
َكثْ َرة َ ا ْ
اء ت ُ ْحد ُ
ِث َّ
الز ْهو و تدني ِمنَ ْال ِع َّز ِة.".
ط َر ِ
ج -نقطة أخرى في هذه الكلمات القيمة هي االهتمام بعنصر
تشجيع المحسنين .وهذا يتطلب توفير اآلليات المناسبة في شكل
منظمة لديها القدرة الالزمة لتقييم إدارة المدراء  ،من أجل
تشجيع أولئك الذين عملوا بإخالص وجدية لتحقيق أعلى أهداف
النظام  ،وإدانة العاطلين عن العمل أو المخربين  ،ومعاقبتهم إذا
لزم األمر.
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عالقة الحاكم بالجمهور
بما أن أحد أهم معايير الحكومة الديمقراطية هو الحصول على
شرعية النظام من وجهة نظر الناس  ،يأمر أمير المؤمنين (ع)
مالك األشتر بإعطاء أهمية بالغة للرأي العام.
و يمكن الحفاظ على الرأي العام للناس من وجهة نظر اإلمام
علي (ع) من خالل الطرق التالية:
أ -الطريقة األولى هي اللطف مع الجمهور .ولهذا قال اإلمام في
حديث آخر:
"اعرفوا هللا باهلل  ،و الرسول بالرسالة  ،و اولي األمر باألمر
بالمعروف و العدل و اإلحسان".
و يقول االمام الرضا عليه السالم:
"استعمال العدل و اإلحسان مؤذن بدوام النعمة".
لذلك فإن احسان الحاكم للناس يوجب دوام حكومته و استقرار
دولته.
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ب -العامل الثاني في الحفاظ على الرأي العام هو خفض
التكاليف المفروضة على الشعب .في بعض البلدان المتقدمة ،
حيث ال يزال التمويل الحكومي خاض ًعا للضرائب  ،تُبذل جهود
بالغة إلنشاء نظام ضريبي مناسب من أجل تخفيف الضغط على
الفئات ذات الدخل المنخفض .كما أنهم يحاولون تحصيل بعض
ضرائب الناس بشكل غير مباشر من أجل تقليل التأثير الروحي
السلبي على عامة الناس.
ج -األمر المهم األخر في رسالة اإلمام علي (ع) لمالك األشتر
في العبارات المذكورة هو :عدم الضغط على الناس للقيام بأمور
ال يرضون بها.

الحفاظ على السنن الكريمة

تنقسم السنن التي اعتاد عليها عامة الناس إلى قسمين :السنن
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الحميدة النافعة والمفيدة للمجتمع  ،والسنن السيئة التي تضر
بالوطن واألمة.
من المجدي أن ال تعارض الحكومة اإلسالمية النوع األول من
ضا تقويتها والترويج لها .لكن النوع
السنن الحسنة  ،بل تحاول أي ً
الثاني من السنن (أي السنن السيئة)  ،على الرغم من وجوب
نظرا لتغلغلها في أصناف
إزالتها و إقالعها من المجتمع  ،ولكن ً
من الناس و ارتكازها في كثير من النفوس  ،يجدر االنتباه إلى
نقطتين مهمتين للقضاء عليها:

األولى هي أن السعي إلزالتها ومحاربتها ال ينبغي أن يتم
بسرعة و بدون حساب دقيق  ،بل يجب محاربة هذه الظواهر
السيئة وفقا للمحاسبات االجتماعية و النفسية  ،لتجنب عواقبها
السلبية.
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و الثانية هي أنه إذا أمكن  ،ينبغي النظر في توفير بديل إيجابي
ومناسب لذلك  ،واإلعالن عن ذاك البديل للتعويض عن تلك
السنة السيئة.
لهذا السبب  ،فإن العديد من السنن الماضية اإليجابية والمفيدة
إليران القديمة  ،لم يتم إنكارها واالعتراض عليها من منظور
ضا لون روحي
الدين اإلسالمي المقدس  ،ولكنها أعطي لها أي ً
وديني في بعض األحيان .على سبيل المثال  ،لم يعارض اإلسالم
تقليد احتفال "النيروز" فحسب  ،بل قام بعض أئمتنا الكرام ببيان
دعاء خاص لهذا اليوم على النحو التالي:
محول
"يا مقلّب القلوب و األبصار  ،يا مدبّر الليل و النهار  ،يا
ّ
حول حالنا إلی أحسن الحال".
الحول و األحوال ّ ،

وفي نهاية الفقرة السابقة  ،أمر اإلمام علي (ع) مالك االشتر
بالتشاور مع العلماء والحكماء من أجل تطوير البالد وإصالح
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شؤون المجتمع وتخطيط الحكومة .وهذا يدل على أنه باإلضافة
إلى االلتزام بالتقوى واألمانة  ،يحتاج المسؤولون للبالد الى
مراعاة عوامل أساسية أخرى مثل العلم و التخصص والمعرفة
والخبرة والحكمة عند اختيار وكالء الحكومة ومستشاري الحاكم.
*****
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الفقرة الحادية عشرة
معرفة طبقات الناس
الر ِعيَّةَ َ
ط َبقَ ٌ
ض،
صلُ ُح َب ْع ُ
ات الَ َي ْ
ض َها إالَّ ِب َب ْع ٍ
" َوا ْعلَ ْم أَ َّن َّ
ض  :فَ ِم ْن َها ُجنُو ُد هللاِ ،و ِم ْن َها
ع ْن بَ ْع ٍ
ض َها َ
َوالَ ِغنَى بِبَ ْع ِ
ع َّما ُل
ضاة ُ ْال َع ْد ِلَ ،و ِمن َها ُ
ُكت َّ ُ
اب ْال َعا َّم ِة َو ْالخَا َّ
ص ِةَ ،و ِم ْن َها قُ َ
ا ْ
قَ ،و ِم ْن َها أَ ْه ُل ْال ِج ْزيَ ِة َو ْالخَراجِ ِم ْن أَ ْه ِل
ص ِ
اف َو ِ ّ
ال ْن َ
الر ْف ِ
عاتِ،
ار َوأَ ْه ُل ال ِ ّ
اسَ ،و ِم ْن َها الت ُّ َّج ُ
ال ِذّ َّم ِة َو ُم ْس ِل َم ِة النَّ ِ
صنَا َ
َو ِمن َها َّ
س ْفلَى ِم ْن َذ ِوي ْال َحا َج ِة َو ْال َم ْس َكنَ ِةَ ،و ُك ٌّل قَ ْد
الطبَقَةُ ال ُّ
ضته فِي ِكتَا ِب ِه أَ ْو
علَى َح ِ ّد ِه َفَ ِري َ
س ْه َمهُ َو َو َ
ض َع َ
س َّمى هللاُ له َ
َ
ع ْهدا ً ِم ْنهُ ِع ْن َدنَا َم ْحفُوظا ً".
ُ
سنَّ ِة نَبِ ِيّ ِه صلى هللا عليه وآله َ
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توضيح
من الواضح أن المقصود من طبقات الناس في كالم أمير
المؤمنين عليه السالم هو أجزاء المجتمع في البالد  ،و ليس
المقصود منها التأكيد على النظام الطبقي مع التمييز العرقي أو
العنصري للمجتمع  ،ألنه يتعارض مع روح اإلسالم وعدالة هذا
اإلمام العظيم.
فان كتابنا المقدس  ،يعتبر جميع الناس سواسية من حيث القيم
االنسانية و يقول:
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِ ّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل
"يَا أَيُّ َها النَّ ُ
ير "( .سورة
ّللاِ أَتْقَا ُك ْم ِإ َّن َّ
ارفُوا ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ
ّللاَ َع ِلي ٌم َخبِ ٌ
ِلت َ َع َ
الحجرات ،األية .)13
و يقول الرسول األعظم صلى هللا عليه و آله و سلم:
" ّ
إن الناس من آدم إلی يومنا هذا مثل أسنان المشط  ،ال فضل
للعربي علی العجمي  ،و ال لألحمر علی األسود إال بالتقوی".
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فالمقصود من طبقات الناس في الفقرة المذكورة هو أجزاء
المجتمع في البالد  ،و أصناف الناس.
******
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الفقرة الثانية عشرة
أساس المجتمع والوطن
ص ُ
ِين،
ون َّ
"فَ ْال ُجنُودُ ،بِإ ِ ْذ ِن هللاُِ ،ح ُ
الر ِعيَّ ِةَ ،وزَ ي ُْن ْال ُوالَةِ ،و ِع ُّز ال ّد ِ
سبُ ُل ا ْ
ام ِل ْل ُجنُو ِد ِإالَّ
َو ُ
ْس تَقُو ُم َّ
ال ْم ِنَ ،ولَي َ
الر ِعيَّةُ ِإالَّ ِب ِه ْم .ث ُ َّم الَ ِق َو َ
بِ َما يُ ْخ ِر ُج هللاُ لَ ُه ْم ِمنَ ْالخ ََراجِ الَّذِي يَ ْق َو ْونَ ِب ِه فِي ِج َها ِد َع ُد ِو ِه ْم،
اء َحا َجتِ ِه ْم ث ُ َّم الَ
صلَح ُه ْمَ ،ويَ ُك ُ
ون ِم ْن َو َر ِ
َويَ ْعت َ ِمدُونَ َعلَ ْي ِه فِيَما أ ْ
ال
ف الثَّا ِل ِ
ص ْن ِ
ص ْنفَي ِْن ِإالَّ ِبال ِ ّ
ام ِله َذي ِْن ال ِ ّ
ث ِمنَ ْالقُ َ
ضا ِة َو ْالعُ َّم ِ
ِق َو َ
بِ ،ل َما يُ ْح ِك ُمونَ ِمنَ ْال َمعَاقِ ِد َويَ ْج َمعُونَ ِم ْن ْال َمنَافِعِ،
َو ْال ُكتَّا ِ
اص ا ْ
ام لَ ُه ْم َج ِميعا ً
َويُؤْ ت َ َمنُونَ َعلَ ْي ِه ِم ْن خ ََو ِ ّ
ال ُم ِ
ور َو َع َوا ِ ّم َها َ .والَ قِ َو َ
صنَا َعاتِِ ،ف َيما َي ْجت َ ِمعُونَ َع َل ْي ِه ِم ْن َم َرا ِف ِق ِه ْم
ار َو َذ ِوي ال ِ ّ
ِإالَّ ِبالت ُّ َّج ِ
ق بِأ َ ْيدِي ِه ْم م ّما الَ يَ ْبلُغُهُ
َويُ ِقي ُمونَهُ ِم ْن أ َ ْس َواقِ ِه ْمَ ،ويَ ْكفُونَ ُه ْم ِمنَ الت َّ َرفُّ ِ
ِر ْف ُق َغي ِْر ِه ْم .ث ُ َّم َّ
س ْفلَى ِم ْن أ َ ْه ِل ْال َحا َج ِة َو ْال َم ْس َكنَ ِة الَّذِينَ
الطبَقَةُ ال ُّ
س َعةٌَ ،و ِل ُك ٍّل َعلَى ْال َوا ِلي َح ٌق
َي ِح ُّق ِر ْف ُد ُه ْم َو َمعُونَت ُ ُه ْمَ .و ِفي هللاِ ِل ُك ٍّل َ
ْس يَ ْخ ُر ُج ْال َوا ِلي ِم ْن َح ِقيقَ ِة َما أ َ ْلزَ َمهُ هللاُ ِم ْن
بِقَ ْد ِر َما يُ ْ
ص ِل ُحهَُ [ .ولَي َ
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ذ ِل َك إِالَّ بِا ْ
وم
ين نَ ْف ِس ِه َعلَى لُ ُز ِ
ال ْهتِ ِ
مام َواال ْستِعَانَ ِة بِاهللَِ ،وت َ ْو ِط ِ
َف َعلَ ْي ِه أ َ ْو ثَقُ َل]".
قَ ،وال َّ
صب ِْر َعلَ ْي ِه فِيَما خ َّ
ْال َح ّ ِ

توضيح
يتضمن هذا المقطع من كلمات اإلمام علي (ع) إحدى القضايا
األساسية للحكومة والسياسة  ،التي هي القاعدة الرئيسية لنمو
البالد وتطور الدولة  .أال و هي العدالة االجتماعية.
وقد أعرب بعض فالسفة التاريخ  ،مثل ابن خلدون  ،عن آراء
سياسيين سابقين في هذا الصدد .في كتابه "المقدمة" .و نقل ابن
خلدون عن بهرام وأنوشيروان قولهما إن الجيش القوي يكون
سبب المجد و العظمة للبالد  ،وأن قدرة الجيش تعتمد على
الثروة و أموال الحكومة .والثروة تعتمد على دفع الضرائب
واإلعانات .ويعتمد دفع الضرائب من قبل الشعب على تنمية
البالد  ،و تحسين الوضع االقتصادي للشعب؛ وتقوم تنمية البالد
على أساس العدالة االجتماعية.
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و على هذا األساس  ،فإن العدل هو حجر الزاوية والقاعدة
الرئيسية لمجتمع مزدهر وبلد متقدم.
لذلك  ،فإن اإلمام علي (ع) في تلك الفقرة  ،بعد أن بين أجزاء
المجتمع  ،أشار الى أهمية العدالة االجتماعية واحترام حقوق
جميع الطبقات ومعالجة مشاكل الناس ذوي الحاجة و يأمر مالك
األشتر بتقديم الخدمة الى جميع الناس و دعم الحكومة للفقراء.

*****
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الفقرة الثالثة عشرة
الجيش
مام َك ،و
"فَ َو ِّل ِم ْن ُجنُود َ
سو ِل ِه َو ِال ِ
ص َح ُه ْم فِي نَ ْف ِس َك هلل َو ِل َر ُ
ِك أ َ ْن َ
ب،
ض ِ
ضلَ ُه ْم ِح ْلما ً ِ ،م َّم ْن يُب ِْطى ُء َع ِن ْالغَ َ
أ َ ْنقَا ُه ْم َجيْبا َ ،وأ َ ْف َ
اء َ ،و َي ْنبُو َعلی ا ْ
اء،
ف ِبال ُّ
ال ْق ِو َي ِ
ض َعفَ ِ
َو َيستريح إلی العذر  ،و َي ْرأ َ ُ
ص ْق بَ َذ ِوي
فَ ،والَ يَ ْقعُ ُد بِ ِه ال َّ
َو ِم َّم ْن الَ يُثِ ُ
ض ْع ُ
يرهُ ْالعُ ْن ُ
ف .ث ُ َّم ْال َ
ت َوا ْ
ق
بَ ،وأ َ ْه ِل ْالبُيُوتَا ِ
ْال ُم ُرو َءا ِ
صا ِل َح ِةَ ،وال َّ
ت ال َّ
سا ِ
ال ْح َ
س َوابِ ِ
سنَ ِة ،ث ُ َّم أ َ ْه ِل النَّ ْج َد ِة َوال َّ
سما َح ِة ،فَإِنَّ ُه ْم
َاء َوال َّ
ش َجا َع ِةَ ،وال َّ
سخ ِ
ا ْل َح َ
ع ِمنَ ْال َك َر ِم َو ُ
ِج َما ٌ
شعَ ٌ
ب ِمنَ ْالعُ ْر ِ
ور ِه ْم َما يَتَفَقَّ ُدهُ
ف .ث ُ َّم تَفَقَّ ْد ِم ْن أ ُ ُم ِ
َي ٌء قَ َّو ْيت َ ُه ْم ِب ِهَ ،والَ
ان ِم ْن َولَ ِد ِه َماَ ،والَ َيتَفَاقَ َم َّن فِي نَ ْف ِس َك ش ْ
ْال َوا ِل َد ِ
ت َ ْح ِق َر َّن لُ ْ
طفاًت َ َعا َه ْدت َ ُه ْم ِب ِه َو ِإ ْن قَ َّل ،فَإِنَّهُ َدا ِع َيةٌ لَ ُه ْم ِإلَى َب ْذ ِل
صي َح ِة لَ َكَ ،و ُح ْس ِن َّ
الظ ِّن بِ َكَ .والَ ت َ َد ْ
ور ِه ُم
ع تَفَقُّ َد لَطيِ ِ
النَّ ِ
ف أ ُ ُم ِ
ير ِم ْن لُ ْ
ضعا ً يَ ْنت َ ِفعُونَ ِب ِه،
ا ِت ّ َكاالً َعلَى َج ِس ِ
ط ِف َك َم ْو ِ
يم َها ،فَإ ِ َّن ِل ْل َي ِس ِ
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ِك ِع ْن َد َك
ؤوس ُج ْند َ
َو ِل ْل َج ِس ِيم َم ْوقِعا ً الَ يَ ْست َ ْغنُونَ َع ْنهَُ .و ْليَ ُك ْن آث َ ُر ُر ِ
سعُ ُه ْم و
سا ُه ْم فِي َمعُونَتِ ِهَ ،وأ َ ْف َ
ض َل َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن ِج َدتِ ِه ِب َما يَ َ
َم ْن َوا َ
احدا ً
وف أ َ ْه ِليهم ،حتی يَ ُكونَ َه ُّم ُه ْم َه ّما ً َو ِ
س ُع َم ْن َو َرا َء ُه ْم ِم ْن ُخلُ ِ
َي َ
فِي ِج َها ِد ْالعَد ّ ُِو  ،فَإ ِ َّن َع ْ
ف قُلُوبَ ُه ْم َعلَي َْكَ .و إِ َّن
طفَ َك َعلَ ْي ِه ْم يَ ْع ِط ُ
ض َل قُ َّرةِ َعي ِْن ْال ُوالَ ِة ا ْستِقَا َمةُ ْال َع ْد ِل فِي ْال ِبالَ ِد َ ،و ُ
ور َم َو َّدةِ
ظ ُه ُ
أ َ ْف َ
الر ِعيَّ ِة َ ،و ِإنَّهُ الَ ت َ ْ
ص ُّح
َّ
سالَ َم ِة ُ
ُور ِه ْم َ ،والَ ت َ ِ
ظ َه ُر َم َو َّدت ُ ُه ْم ِإالَّ َب َ
صد ِ
َصي َحت ُ ُه ْم ِإالّ بِ ِحي َ
ور ِه ْم َ ،وقِلَّ ِة ا ْستِثْقَا ِل د َُو ِل ِه ْم ،
ن ِ
طتِ ِه ْم َعلَى ُوالَةِ أ ُ ُم ِ
اء ا ْن ِق َ
َوت َ ْر ِك ا ْستِ ْب َ
اص ْل فِي
ط ِ
س ْح فِي آ َما ِل ِه ْمَ ،و َو ِ
طاعِ ُم َّدتِ ِه ْم .فَا ْف َ
َاء َعلَ ْي ِه ْمَ ،وت َ ْعدِي ِد َما أَبْلى َذ ُوو ْال َبالَ ِء ِم ْن ُه ْم ،فَإ ِ َّن َكثْ َرة َ
ُح ْس ِن الثَّن ِ
ال ِذّ ْك ِر ِل ُح ْس ِن أ َ ْف َعا ِل ِه ْم ت َ ُه ُّز ال ُّ
ض النَّا ِك َل ِ ،إ ْن شَا َء هللاُ.
عَ ،وت ُ َح ِ ّر ُ
ش َجا َ
ض َّم َّن َبالَ َء ْام ِرىءٍ ِإلَى
ف ِل ُك ِّل ْام ِرىءٍ ِم ْن ُه ْم َما أَبْلىَ ،والَ ت َ ُ
ث ُ َّم اع ِْر ْ
ف
ص َر َّن ِب ِه دُونَ غَايَ ِة بَالَئِ ِهَ ،والَ يَ ْد ُ
َغي ِْر ِهَ ،والَ تُقَ ِ ّ
ع َونَّ َك ش ََر ُ
ض َعةُ ْام ِرىءٍ
ص ِغيراًَ ،والَ َ
ْام ِرىءٍ ِإلَى أ َ ْن ت ُ ْع ِظ َم ِم ْن بَالَئِ ِه َما َكانَ َ
سو ِل ِه
ِإلَى أ َ ْن ت َ ْست َ ْ
ار ُد ْد ِإلَى هللا َو َر ُ
ص ِغ َر ِم ْن َيالَئِ ِه َما َكانَ َعظ ِيما ًَ .و ْ
ض ِلعُ َك ِمنَ ْال ُخ ُ
ب َويَ ْشتَبِهُ َعلَي َْك ِمنَ ا ْ
َما يُ ْ
طو ِ
ور ،فَقَ ْد قَا َل هللاُ
ال ُم ِ
سبحانه ِلقَ ْو ٍم أ َ َحبَّ ِإ ْرشَا َد ُه ْم" :يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا هللا و
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أطيعوا الرسول و اولي األمر منکم فإن تنازعتم في شئ فردّوه
الر ُّد ِإلَى هللاِ :ا ْ
لر ُّد ِإلَى
ال ْخذُ بِ ُم ْح َك ِم ِكتَا ِب ِه َوا َّ
إلی هللا و الرسول" .فَ َّ
سو ِل :ا ْ
امع ِة َغي ِْر ْال ُمفَ ِ ّرقَ ِة".
سنَّ ِت ِه ْال َج ِ
ال ْخذُ ِب ُ
الر ُ
َّ

توضيح
يشير اإلمام علي (ع) في رسالته أعاله إلى النقاط التالية:

 .1شروط اختيار القادة العسكريين
الخصائص التي يصرح بها أمير المؤمنين (عليها السالم) لمالك
األشتر باختيار القادة العسكريين هي كما يلي:
 الوالء والطاعة هلل ولرسوله و لزعيم األمة. الصدق والنزاهة. االستقامة والتحمل. الحلم والعفو. الرأفة بالمظلومين واالقتدارتجاه الظالمين. -ضبط النفس والمثابرة.
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ً
ومتأصال.
 أن تكون شه ًما أن يكون المرء معروفا وله سجل جيد. البطولة والشجاعة. -الكرم و علو الهمة.

 .2واجبات القائد العام للجيش
مسؤوليات القائد العام أمام ضباطه وجنوده هي كما يلي:
 اإلشراف الدقيق والمستمر على شؤون الضباط والمقاتلين. تجنب ّالمن عليهم.
 الوفاء بجميع الوعود المعطاة لهم. الدقة و االشراف على كل األمور الصغيرة والكبيرة التيتحدث في الجيش والعناية بها جميعًا.

 .3معايير تقويم عمل القادة العسكريين
المعايير التي يشير إليها اإلمام (ع) هنا هي كما يلي:
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 الدعم المالي والقانوني الذي يقدمه القادة للجنود والمقاتلينالخاضعين إلمرتهم  ،بما يكفيهم و يغنيهم عن اآلخرين.
 االهتمام بالعائالت للضباط و الجنود من خلف جبهات القتالحتى ال يفكر المقاتلون إال بالدفاع عن حدود البالد وكيان األمة.
 كسب قلوب الجنود وجذب حبهم للقيادة. مراعاة العدل واإلنصاف في تفويض الواجبات والمسؤولياتالعسكرية.

 .4مسؤولية الحاكم اإلسالمي تجاه العسكر
واجبات الحكومة تجاه الجيش هي كما يلي:
 تحقيق رغبات القادة والمقاتلين. مدح انتصاراتهم ونجاحاتهم. تشجيع أبناء الحرس الشجعان وتقدير تضحياتهم. تجنب الظلم والتمييز في حصر خدمات المقاتلين و ترفيعالدرجات لبعض القادة فقط  ،دون األخرين الذين يستحقون ذلك.
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 .5ضرورة طاعة الحاكم هلل وللنبي ولإلمام
وفي نهاية هذه الفقرة  ،دعا اإلمام علي (ع) مالك األشتر لطاعة
أمر هللا ورسوله و امام األمة  ،ويحذره من التركيز على الذات
و االستبداد بالرأي في األمور المهمة و الحساسة.

*****
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الفقرة الرابعة عشرة
القوة القضائية
"ث ُ َّم ْ
ض َل َر ِعيَّتِ َك فِي نَ ْف ِس َكِ ،م َّم ْن الَ
اخت َ ْر ِل ْل ُح ْك ِم بَيْنَ النَّ ِ
اس أ َ ْف َ
يق ِب ِه ا ْ
صو ُم َوالَ يَتَما َدى ِفي َّ
الزلَّ ِة َوالَ
ض ُ
ورَ ،والَ ت ُ َم ِ ّح ُكهُ ْال ُخ ُ
ال ُم ُ
تَ ِ
سهُ َعلَى
ف نَ ْف ُ
ق إ َذا َع َرفَهَُ ،والَ ت ُ ْش ِر ُ
يَ ْح َ
ص ُر ِمنَ ْالفَ ْي ِء إِ َلى ْال َح ّ ِ
َ
صاهُ؛ و أ َ ْوقَفَ ُه ْم فِي ال ُّ
شبُ َهاتِ،
ط َمعٍ ،و ال يکتفي بأدنی فَ ْه ٍم دُونَ أَق َ
ص َب َر ُه ْم َعلَى
ص ِمَ ،وأ َ ْ
َوآ َخ َذ ُه ْم ِب ْال ُح َججَِ ،وأَقَلَّ ُه ْم ت َ َب ُّرما ً ِب ُم َرا َج َع ِة ا ْل َخ ْ
ف ا ْ
ت َ َك ُّ
ضاحِ ْال ُح ْك ِمِ ،م َّم ْن الَ يَ ْز َد ِهي ِه
ورَ ،وأ َ ْ
ش ِ
ص َر َم ُه ْم ِع ْن َد ا ِت ّ َ
ال ُم ِ
ْ
إط َرا ٌء َ ،والَ يَ ْست َ ِميلُهُ ِإ ْغ َرا ٌء ،و أُولئِ َك قَ ِلي ٌل .ث ُ َّم أ َ ْكثِ ْر ت َ َعا ُه َد
س ْح لَهُ ِفي ْال َب ْذ ِل َما يُز ِي ُل ِعلَّتَهَُ ،وت َ ِق ُّل َم َعهُ َحا َجتُهُ ِإلَى
قَ َ
ضا ِئ ِه ،وا ْف َ
ْط ِه ِمنَ ْال َم ْن ِزلَ ِة لَ َدي َْك َما الَ يَ ْ
ط َم ُع فِي ِه َغي ُْرهُ ِم ْن
اسَ ،وأَع ِ
النَّ ِ
الر َجا ِل لَهُ ِع ْن َد َك .فَا ْن ُ
ظ ْر فِي ذ ِل َك
خَا َّ
صتِ َكِ ،ل َيأ ْ َمنَ بِذلَ َك ا ْغتِ َيا َل ِ ّ
ظرا ً ِب ِليغاً ،فَإ ِ َّن ه َذا ال ّدِينَ قَ ْد َكانَ أ َ ِسيرا ً فِي أ َ ْيدِي ا ْ
نَ َ
ال ََ ََ ْش َر ِار،
يُ ْع َم ُل فِي ِه بِ ْال َه َوىَ ،وت ُ ْ
ب بِ ِه ال ُّد ْنيَا".
طلَ ُ
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توضيح
في هذا الجزء من كالم االمام علي (عليه السالم)  ،تم ذكر
مسألتين قيمتين تتعلقان بالعدالة والقضاء:
أ -شروط القضاة ومسؤولي جهاز القضاء.
ب) واجبات الحكومة أمام القضاة.
بما أن منصب القضاء من أكثر المناصب حساسية في نظام
الحكم  ،ويتعلق بممتلكات الناس وحياتهم وشرفهم  ،فإن اإلمام
علي (ع) يقدم خصائص وشروط القضاة المتميزين على النحو
التالي:
 أن يكون له الحد األقصى من الجدارة العلمية لمنصبالقاضي ،ليكون أفضل شخص لهذه الوظيفة.
 الصبر في المحاكمات. االمتناع عن الغضب أثناء المحاكمات. -االحتراز من ارتكاب األخطاء في الحكم.

69

 الشجاعة في قبول الحق إذا ثبت ذلك. االمتناع عن الحرص الجشع. إجراء بحث شامل وواف الكتشاف الحقائق. تطبيق أسباب وجيهة وحجج قوية في موضوع المحاكمة. العزم الالزم على تنفيذ األحكام بعد إثباتها القاطع بأدلة مقنعةوحقوقية.
 -أال ينخدع بإطراء اآلخرين وتملقهم  ،أو تحريضهم وإغرائهم.

من الواضح أن القاضي يمكن أن يحكم بشجاعة وبسالة وراحة
البال واالعتماد على األسباب والحجج الصحيحة  ،مع الدعم
الالزم من قبل الحكومة و جهاز القضاء.

لهذا السبب  ،اعتبر أمير المؤمنين (ع) واجبات ومسؤوليات
الحاكم اإلسالمي أمام القضاة العادلين والصالحين على النحو
التالي:
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 اإلشراف على نظام القضاء في البالد ومراجعة األحكامالصادرة.
 تمويل القضاة والمسؤولين القضائيين بحيث ال يحتاجون ألحدفي هذا المجال وال يأخذون رشاوى وال يتأثرون باغراء الغير.
 الدعم المعنوي وحماية موقعهم ومنصبهم  ،لمنع محاوالتاآلخرين لتخويفهم و تهديدهم أو نفوذ األقوياء فيهم.

*****

71

الفقرة الخامسة عشرة
القوة التنفيذية
"ث ُ َّم ا ْن ُ
ع َّما ِل َك ،فَا ْست َ ْع ِم ْل ُه ُم ْ
اختِبَارا ً َوالَ ت ُ َو ِلّ ِه ْم ُم َحابَاة ً
ور ُ
ظ ْر فِي أ ُ ُم ِ
ع ِم ْن ُ
تو َّخا ً ِم ْن ُه ْم أ َ ْه َل
وأَث َ َرةًاً ،فَإِنَّ ُه َما ِج َما ٌ
ش َع ِ
ب ْال َج ْو ِر َو ْال ِخيَانَ ِةَ .و َ
صا ِل َح ِة ،والقدم فِي ا ْ
ال ْسالَ ِم
اءِ ،م ْن أ َ ْه ِل ْالبُيُوتَا ِ
الت َّ ْج ِر َب ِة َو ْال َح َي ِ
ت ال َّ
ص ُّح أَع َْراضاًَ ،وأَقَ ُّل فِي ْال َم َ
ط ِ
ْال ُمتَقَ ِ ّد َم ِة ،فَإِنَّ ُه ْم أ َ ْك َر ُم أ َ ْخالَقاًَ ،وأ َ َ
امعِ
با ْ
ور نَ َ
ظرا ً .ث ُ َّم أ َ ْس ِب ْغ َعلَ ْي ِه ُم
ع َواقِ ِ
ِإ ْش َرافا ً (إسرافا) َ ،وأ َ ْبلَ ُغ فِي َ
ال ُم ِ
ا ْ
نى لَ ُه ْم َع ْن
ال ْرزَ اقَ فَإ ِ َّن ذ ِل َك قُ َّوة ٌ لَ ُه ْم َعلَى ا ْس ِت ْ
صالَحِ أ َ ْنفُ ِس ِه ْمَ ،و ِغ ً
ت أ َ ْيدِي ِه ْمَ ،و ُح َّجةٌ َعلَ ْي ِه ْم ِإ ْن خَالَفُوا أ َ ْم َر َك أ َ ْو ثَلَ ُموا
َاو ِل َما ت َ ْح َ
تَن ُ
اء
أ َ َمانَت َ َك .ث ُ َّم تَفَقَّ ْد أ َ ْع َمالَ ُه ْمَ ،وا ْب َع ِ
الو َف ِ
ث ْالعُيُونَ ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِ ّ
ص ْد ِ
ق َو َ
ور ِه ْم َح ْد َوة ٌ لَ ُه ْم َعلَى ا ْس ِت ْع َما ِل
َعلَ ْي ِه ْم ،فَإ ِ َّن ت َ َعا ُه َد َك فِي ال ِ ّ
س ِ ّر ِال ُم ِ
الر ِعيَّ ِةَ .وت َ َحفَّ ْ
ظ ِمنَ ا ْ
ا ْ
ان ،فَإ ِ ْن أ َ َح ٌد ِم ْن ُه ْم
ق بِ َّ
ال َمانَ ِةَ ،و ِ ّ
الع َْو ِ
الر ْف ِ
س َ
اجت َ َم َع ْ
عيُونِ َك،
ط يَ َدهُ ِإلَى ِخيَانَ ٍة ْ
ار ُ
ت ِب َها َعلَ ْي ِه ِع ْن َد َك أ َ ْخبَ ُ
بَ َ
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س ْ
ت َعلَ ْي ِه ْالعُقُوبَةَ فِي بَ َدنِ ِه (يديه) ،
ط َ
ا ْكتَفَي َ
ْت بِذ ِل َك شَا ِهداً ،فَبَ َ
س ْمتَهُ
ص َ
ص ْبتَهُ بِ َمقَ ِام ْال َم َذلَّ ِةَ ،و َو َ
اب ِم ْن َع َم ِل ِه ،ث ُ َّم نَ َ
َوأ َ َخ ْذتَهُ ِب َما أ َ َ
ار الت ُّ َه َم ِة".
ِب ْال ِخيانَ ِةَ ،وقَلَّ ْدتَهُ َع َ

توضيح
في هذا الصدد  ،يشير اإلمام علي (ع) إلى ثالث قضايا أساسية
في تشكيل مجلس الوزراء وتعيين وكالء الحكومة وإدارة الدولة:
 -1معايير اختيار الوزراء و وكالء الحكومة.
 -2دعم المسؤولين التنفيذيين وتلبية احتياجاتهم المادية.
 -3مراقبة أدائهم لمسؤولياتهم.
أما شروط اختيار الوزراء و مسؤولي الدولة من وجهة نظر
أمير مؤمنان (ع) فهي كالتالي:
 التخصص والجدارة والخبرة في األمور الموكلة إليهم. التجربة الالزمة في مجال العمل المكلف بها. -االلتزام بالتقوى.
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 وجود سجالت واضحة وإيجابية. التخلق باألخالق الفاضلة. سالمة النفس وتجنب الحرص و الجشع. -علو الهمة والبصيرة بالنسبة لألهداف بعيدة المدى.

بعد بيان أحوال الوكالء  ،نصح اإلمام علي (ع) مالك األشتر
بمنعهم من التفكير في إساءة استخدام الخزينة .وسيكون هذا
عمليًا إذا وفرت لهم الحكومة نفقات معيشية كافية.
وفي نهاية هذه الفقرة يذ ّكر أمير المؤمنين (ع) بضرورة مراقبة
مسؤولي السلطة التنفيذية واإلشراف عليهم  ،ويؤكد على معاقبة
المجرمين ومخالفي حقوق الشعب والخزانة.

*****
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الفقرة السادسة عشرة
النظام الضريبي
ص ِل ُح أ َ ْهلَهُ ،فَإ ِ َّن فِي صالَ ِح ِه َوصالَ ِح ِه ْم
" َوتفَقَّ ْد أ َ ْم َر ْالخ ََراجِ بِ َما يُ ْ
اس
صالَحا ً ِل َم ْن ِس َوا ُه ْمَ ،والَ َ
َ
صالَ َح ِل َم ْن ِس َواهُ ْم ِإالَّ بِ ِه ْم ،الَ َّن النَّ َ
ارةِ ا ْ
ُكلَّ ُه ْم ِع َيا ٌل َعلَى ْالخ ََراجِ َوأ َ ْه ِل ِهَ .و ْل َي ُك ْن نَ َ
ض
ال ْر ِ
ظ ُر َك فِي ِع َم َ
ب ْالخ ََراجِِ ،ال َّن ذ ِل َك الَ يُ ْد َركُ إِالَّ
أ َ ْبلَ َغ ِم ْن نَ َ
ظ ِر َك فِي ا ْستِ ْجالَ ِ
ارةَِ ،و َم ْن َ
ب ْالبِالَ َدَ ،وأ َ ْهلَ َك
ار ٍة أ َ ْخ َر َ
طلَ َ
ب ْالخ ََرا َج بِغَي ِْر ِع َم َ
بَ ْال ِع َم َ
ش َك ْوا ِثقَالً أ َ ْو ِعلَّةً أ َ ِو ا ْن ِق َ
ع
ْال ِع َبا َدَ ،ولَ ْم َي ْست َ ِق ْم أ َ ْم ُرهُ ِإالَّ قَ ِليل .فَإ ِ ْن َ
طا َ
ف بِ َها
ب أ َ ْو بَالَّ ٍة أ َ ْو إِ َحالَةَ أ َ ْر ٍ
ِش ْر ٍ
ض ا ْغت َ َم َرهَا غ ََر ٌق أ َ ْو أ َ ْج َح َ
َع َ
ت َع ْن ُه ْم بما ترجو أن يصلح ِب ِه أ َ ْم ُر ُه ْمَ ،والَ يَثْقُلَ َّن
ش َ ،خفَّ ْف َ
ط ٌ
ت ِب ِه ْال َمؤُونَةَ َع ْن ُه ْم ،فَإِنَّهُ ذُ ْخ ٌر َيعُودُونَ ِب ِه َعلَي َْك
َي ٌء َخفَّ ْف َ
َعلَي َْك ش ْ
ين ِوالَيَتِ َكَ ،م َع ا ْستِ ْجالَ ِب َك ُح ْسنَ ثَنَائِ ِه ْم،
ار ِة بِالد َ
فِي ِع َم َ
ِكَ ،وت َ ْزيِ ِ
ت
ض ِة ْال َع ْد ِل فِي ِه ْمُ ،م ْعت َ ِمدا ً فَ ْ
ض َل قُ َّوتِ ِه ْم ِب َما َذخ َْر َ
َوتَبَ ُّج ِح َك ِبا ْستِفَا َ
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الث ّقَةَ ِم ْن ُه ْم بِ َما َع ّودتهم من عدلک
امك لَ ُه ْمَ ،و ِ
ِع ْن َدهُ ْم ِم ْن إِ ْج َم ِ
ث ِمنَ ا ْ
َعلَ ْي ِه ْم و ِر ْف ِق َك ِب ِه ْم ،فَ ُربَّ َما َح َد َ
ت فِي ِه
ور َما ِإ َذا َع َّو ْل َ
ال ُم ِ
احت َ َملُوهُ َ
س ُه ْم ِب ِه ،فَإِ َّن ْالعُ ْم َرانَ ُم ْحت َ ِم ٌل َما
َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن َب ْع ُد ْ
ط ِيّ َبةً أ َ ْنفُ ُ
اب ا ْ
ض ِم ْن إِع َْو ِاز أ َ ْه ِل َها ،و إِنَّ َما يُ ْع ِو ُز
َح َّم ْلتَهَُ ،وإِنَّ َما يُؤْ تَى خ ََر ُ
ال ْر ِ
وء َ
اء،
ظ ِنّ ِه ْم ِب ْالبَقَ ِ
س ِ
أ َ ْهلُ َها ِال ْش َر ِ
اف أ َ ْنفُ ِس ْال ُوالَ ِة َعلَى ْال َج ْمعِ َ ،و ُ
َو ِقلَّ ِة ا ْن ِتفَا ِع ِه ْم ِب ْال ِع َب ِر".

توضيح
هذا المقطع من كالم اإلمام علي (ع) من أجمل األفكار التقدمية
التي أدرك قادة الدول النامية اليوم أهميتها ونفذوا مبادئها في
بالدهم .تظهر هذه العبارات المختصرة اهتمام أمير المؤمنين
(ع) بقضية "التنمية االقتصادية".
هدفنا من التنمية االقتصادية هو:
"عملية النمو االقتصادي واالرتقاء التقني والتنظيمي في مجال
اإلنتاج  ،وتخصيص الموارد المادية والبشرية  ،إلى جانب
العدالة التوزيعية والحد من عدم المساواة".
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وبنا ًء عليه  ،فإن "التنمية االقتصادية" هي مفهوم فوق "النمو
االقتصادي" وباإلضافة إلى التركيز على المؤشرات الكمية مثل
الناتج المحلي اإلجمالي  ،فإنها تدرس التغيرات الهيكلية في جودة
اإلنتاج وتخصيص الموارد  ،وفي نفس الوقت  ،مع االعتماد
على العدالة االجتماعية يضمن استمرار النمو االقتصادي.
يؤكد اإلمام (ع) بكلماته القيمة  ،في اتجاه التنمية االقتصادية ،
على عدة قضايا في وقت واحد:
 .1أهمية النظام الضريبي ودوره األساسي في إدارة المجتمع.
 .2التعبير عن الحقيقة االقتصادية بأن النظام الضريبي ال يمكن
أن يكون له نتيجة إيجابية ومستمرة دون تطوير البالد واالهتمام
بوضع اإلنتاج.
 .3ضرورة تخصيص نصيب عادل من الضرائب للناس
وتخفيض الضرائب على من تضرر نتيجة خسارة تجارية أو
ركود.
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 .4العمل على تحسين مستوى اإلنتاج وزيادة دخل المواطنين
لتعود النفع الحاصل بشكل غير مباشر للحكومة من خالل
الضرائب.
 .5ضرورة مراعاة موافقة الشعب والحفاظ على الرأي العام في
صياغة النظام الضريبي.
 .4التأكيد على دعم الحكومة الجاد للمزارعين لتطوير الزراعة
وزيادة خصوبة األراضي وتحسين مستوى اإلنتاج الغذائي.

أهمية التنمية االقتصادية
بدراسة فلسفة تاريخ الحضارات يتضح أن التنمية االقتصادية
هي أحد المبادئ األساسية لكرامة المجتمع واستقالله
وديناميكيته ،وبدون تحقيق هذه الهبة العظيمة ال يمكن الوصول
إلى موقع التنمية الوطنية والتطور السياسي.
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لذلك فإن السعي لتحقيق التنمية االقتصادية يعد من أهم أولويات
المجتمع ويتطلب زيادة جهود المؤسسات الحكومية واالقتصادية
في هذا المجال.
*****
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الفقرة السابعة عشرة
نظام المعلومات و االرتباطات

ث ُ َّم ا ْن ُ
ور َك َخي َْر ُه ْمَ ،و ْ
ص
ص ْ
اخ ُ
ظ ْر فِي َحا ِل ُكتَّا ِب َك ،فَ َو ِّل َعلَى أ ُ ُم ِ
َر َ
ار َك ِبأ َ ْج َم ِع ِه ْم ِل ُو ُجو ِد َ
سا ِئلَ َك الَّ ِتي ت ُ ْد ِخ ُل ِفي َها َم َكا ِئ َد َك وأ َ ْس َر َ
صا ِلحِ
ا ْ
ق ِم َّم ْن الَ تُب ِْط ُرهُ ْال َك َرا َمةُ ،فَيَ ْجت َ ِرى َء بِ َها َعلَي َْك فِي ِخالَفٍ
ال ْخالَ ِ
ع َّما ِل َك
يرا ِد ُم َكاتَبَا ِ
ت ُ
لَ َك ِب َحض َْر ِة َمالَ َوالَ تُقَ ِ ّ
ص ُر ِب ِه ْالغَ ْفلَةُ َع ْن ِإ َ
ب َع ْن َكَ ،وفِ َيما َيأ ْ ُخذُ لَ َك
َعلَي َْكَ ،و ِإ ْ
ص َد ِار َج َوا َبا ِت َها َعلَى ال َّ
صوا ِ
ف َع ْقدا ً ا ْعتَقَ َدهُ لَ َك َوالَ يَ ْع ِج ُز َع ْن إِ ْ
ق
َويُ ْع ِطي ِم ْن َكَ ،والَ يُض ِع ُ
طالَ ِ
ع ِق َد َعلَي َْك َوالَ يَ ْج َه ُل َم ْبلَ َغ قَ ْد ِر نَف ِس ِه فِي ا ْ
ور ،فَإ ِ َّن ْال َجا ِه َل
َما ُ
ال ُم ِ
ون َبقَ ْد ِر َغي ِْر ِه أ َ ْج َه َل .ث ُ َّم الَ َي ُك ِن ْ
ِبقَ ْد ِر نَ ْف ِس ِه َي ُك ُ
ار َك ِإيَّا ُه ْم َعلَى
اخ ِت َي ُ
ستِ َك َوا ْستِنَا َمتِ َك َو ُح ْس ِن َّ
ال يَتَعَ َّرفُونَ
الر َج َ
الظ ِّن ِم ْن َك ،فَإ ِ َّن ِ ّ
فِ َرا َ
ْس َو َرا َء ذ ِل َك ِمنَ
سا ِ
ِل ِف َرا َ
ت ْال ُوالَ ِة بِت َ َ
صنُّ ِع ِه ْم َو ُح ْس ِن ِخ ْد َمتِ ِه ْم ،لَي َ
صي َح ِة َوا ْ
ش ْي ٌءَ ،ول ِك ِن ْ
صا ِل ِحينَ قَ ْبلَ َك،
ال َمانَ ِة َ
اخت َ ِب ْر ُه ْم ِب َما َولُوا ِلل َّ
النَّ ِ
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سنِ ِه ْم َكانَ فِي ْالعَا َّم ِة أَثَراًَ ،وأَع َْرفِ ِه ْم بِا ْ
ال َمانَ ِة َو ْجهاً ،فَإ ِ َّن
فَاع ِْم ْد ِال ْح َ
اج َع ْل ِل َرأْ ِس ُك ِّل
يت أ َ ْم َرهَُ .و ْ
َصي َحتِ َك هلل َو ِل َم ْن َو ِل َ
ذ ِل َك َد ِلي ٌل َعلَى ن ِ
شتَّتُ َعلَ ْي ِه
يرهَاَ ،والَ يَت َ َ
ور َك َرأْسا ً ِم ْن ُه ْم ،الَ َي ْق َه ُرهُ َك ِب ُ
أ َ ْم ٍر ِم ْن أ ُ ُم ِ
ْت َع ْنه أ ُ ْل ِز ْمتَهُ".
ب فَتَغَابَي َ
يرهَاَ ،و َم ْه َما َكانَ فِي ُكتَّابِ َك ِم ْن َع ْي ٍ
َكثِ ُ

توضيح
يشير هذا الجزء من خطاب اإلمام علي (ع) إلى بعض النقاط
األساسية في الحكم .ومن أهمها مراعاة مبادئ اإلسالم وقواعده
في نظام المعلومات و االرتباطات بين الناس والحكومة  ،ويجب
أن يتم ذلك بأقصى درجات األمانة واحترام الحفاظ على شرف
الناس وكرامتهم.

هذه الكلمات القيمة لإلمام علي (ع) بشأن الحفاظ على شرف
وكرامة مواطني الدولة هي ما يفتخر به أتباع ذلك اإلمام العظيم،
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الذي أشار قبل أكثر من ألف عام الى أمور راقية تتماشى مع
مبادء حرية وحقوق المواطنين في عصرنا الرهن.
*****
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الفقرة الثامنة عشرة

النظام التجاري
ص ِب ِه ْم َخيْرا ًْ :ال ُم ِق ِيم
ار َو َذ ِوي ال ِ ّ
صنَا َعاتَِ ،وأ َ ْو ِ
"ث ُ َّم ا ْست َ ْو ِ
ص ِبالت ُّ َّج ِ
ض َ
ق بِبَ َدنِ ِه ،فَإِنَّ ُه ْم َم َوا ُّد ْال َمنَافِعِ،
ِم ْن ُه ْمَ ،و ْال ُم ْ
ط ِر ِ
ب بِ َما ِل ِه َو ْال ُمت َ َر ِفّ ِ
قَ ،و ُجالَّبُ َها ِمنَ ْال َمبا ِع ِد َو ْال َم َ
ارحِ فِي بَ ِ ّرک و
َوأ َ ْسبَ ُ
ط ِ
اب ْال َم َرافِ ِ
بحرک و سهلک َو َج َب ِل َكَ ،و َحي ُ
اض ِع َها َوالَ
ْث الَ َي ْلت َ ِئ ُم النَّ ُ
اس ِل َم َو ِ
ص ْل ٌح الَ ت ُ ْخشَى
َاف بَائِقَتُهُ َو ُ
يَ ْجت َ ِرئُونَ َعلَ ْي َها ،فَإِنَّ ُه ْم ِس ْل ٌم الَ تُخ ُ
ِكَ .وا ْعلَ ْم ـ
غَائِلَتُهَُ ،وتَفَقَّ ْد امورهم بحضرتک َوفِي َح َوا ِشي ِبالَد َ
اح ِت َكارا ً
احشاًَ ،و ُ
ش ّحا ً قَ ِبيحاًَ ،و ْ
ضيقا ً فَ ِ
ير ِم ْن ُه ْم ِ
َم َع ذ ِل َك ـ أ َ َّن ِفي َك ِث ٍ
ْب
ِل ْل َمنَافِعَِ ،وت َ َح ُّكما ً فِي ْالبِيَا َعاتَِ ،وذ ِل َك بَاب
مضرة للعا ّمة َو َعي ٌ
ّ
امن َْع ِمنَ ا ْ
سو َل هللاِ صلى هللا عليه
ار ،فَإ ِ َّن َر ُ
َعلَى ْال ُوالَةِ ،فَ ْ
ال ْحتِ َك ِ
ار الَ
وآله َمنَ َع ِم ْنهَُ .و ْل َي ُك ِن ْال َب ْي ُع بَيْعا ً َ
ين َع ْد ٍلَ ،وأ َ ْس َع ٍ
س ْمحا ًِ :ب َم َو ِاز ِ
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ف ُح ْك َرة ً بَ ْع َد نَ ْهيِ َك
ت ُ ْج ِح ُ
ف بِ ْالفَ ِريقَي ِْن ِمنَ ْالبَائِعِ َو ْال ُم ْبتَاعِ فَ َم ْن قَ َ
ار َ
ِإيَّاهُ فَنَ ِ ّك ْل َو َعاقِبْ فِي َغي ِْر ِإ ْس َرافٍ ".

توضيح
في هذا المقطع من الرسالة  ،يشرح اإلمام علي (ع) موضوع
التجارة والتفاعل مع التجار في ضوء التنمية االقتصادية.
ولتوضيح هذا البيان نود أن نطلعكم على النظرية المذكورة
أعاله والتي حظيت باهتمام خاص في عالم اليوم والتي ذكرناها
في مقاالت اقتصادية:

"التنمية الاقتصادية هي عملية النمو الاقتصادي والتحسين الفني
والتنظيمي في مجال إلانتاج وتخصيص املوارد املادية والبشرية ،
إلى جانب العدالة التوزيعية والحد من الاختالفات الطبقية
الاقتصادية".
ً
وبناء عليه  ،فإن "التنمية الاقتصادية" هي مفهوم يتجاوز "النمو
الاقتصادي" وباإلضافة إلى التركيز على املؤشرات الكمية مثل
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الناتج إلاجمالي واملحلي  ،فإنها تدرس التغيرات الهيكلية في جودة
إلانتاج وتخصيص املوارد  ،وفي نفس الوقت  ،مع الاعتماد على
العدالة الاجتماعية يضمن استمرار النمو الاقتصادي و دوام
الحياة الاجتماعية العادلة.

أهمية التنمية الاقتصادية
بدراسة "فلسفة تاريخ الحضارات" يتضح أن التنمية الاقتصادية
هي أحد املبادئ ألاساسية لكرامة املجتمع واستقالله وديناميته ،
وبدون تحقيق هذا الانجاز ال يمكن تحقيق التنمية الوطنية
العامة.

رموز التنمية الاقتصادية
في عالم اليوم نرى أن بعض الدول في أوروبا الغربية و أمريكا
الشمالية
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وشرق آسيا ؛ من خالل اختيار السياسات املحسوبة  ،تمكنت من
تطبيق التنمية الاقتصادية الى ّ
حد ما  ،واكتساب خبرة ّ
قيمة في
النمو الاقتصادي.
في تفسير هذا النمو وتحليله  ،أتباع مدارس الاقتصاد
الكالسيكية ،والكالسيكية الجديدة  ،والكينزية  ،وما شابهها ؛ لقد
أعربوا عن وجهات نظرهم املحددة حول تصميم النظام
الاقتصادي.
بالطبع  ،حققت كل مدرسة من هذه املدارس الاقتصادية ً
تقدما
في مجاالت الد اسة و التحليل ً ،
وفقا ملا ذكره لويس (الخبير
ر
الاقتصادي في التنمية).
على سبيل املثال  ،ان أتباع املدرسة الكالسيكية في مجال السوق
الحر  ،و أصحاب املدرسة الكالسيكية الجديدة في مجال خلق
العمل و محاربة البطالة  ،وأتباع مدرسة شيكاغو في مجال
التعليم  ،والفيزيوقراطيون في مجال الزراعة  ،و أصحاب مدرسة
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املركانتليسم في مجال فائض التصدير ؛ لقد قدموا وجهات نظر
قيمة.
و الدين الاسالمي أيضا  ،قد وضع من أجل تنظيم العالقات
الاقتصادية بين ألافراد و الدول قواعد عامة تم تفصيلها في
الفصول الاقتصادية للفقه إلاسالمي.
*****
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الفقرة التاسعة عشرة
دعم الفئات الضعيفة
هللا هللاَ فِي َّ
سا ِكين
الطبَقَ ِة ال ُّ
س ْفلَى ِمنَ الَّذِينَ الَ ِحيلَةَ لَ ُه ْم َو ْال َم َ
"ثم َ
سى َو ال َّز ْمنَى فإ ِ َّن فِي ه ِذ ِه َّ
الط َبقَ ِة قَانِعا ً
َو ْالـ ُم ْحت َ ِ
اجينَ َوأ َ ْه ِل ْالبُؤْ َ
احفَ ْ
ظ هلل َما ا ْست َ ْحفَ َ
ظ َك ِم ْن َح ِقّ ِه ِفي ِه ْمَ ،واجعل لهم قسما
َو ُم ْعت َ ّرا ً َ ،و ْ
ص َوافِي ا ْ
ال َِ َِ ْسالَ ِم فِي ُك ِّل بَلَد،
ت َما ِل َكَ ،وقِسما ً ِم ْن َغالَّ ِ
من بَ ْي ِ
ت َ
صى ِم ْن ُه ْم ِمثْ َل الَّ ِذي ِل ْ
فإ ِ َّن ِل ْ
يت
ال ََ ََ ْدنَىَ ،و ُك ٌّل قَ ِد ا ْست ُ ْر ِع َ
ال ََ ََ ْق َ
َحقَّهُ ،فَالَ يَ ْشغَلنَّ َك َع ْن ُه ْم بَ َ
ض ِييعِ التَّا ِفه
ط ٌر فَإِنَّ َك الَ ت ُ ْع َذ ُر بِت َ ْ
ص ِعّ ْر
ير ْال ُم ِه َّم .فَالَ ت ُ ْش ِخ ْ
ِال ْح َك ِ
ص َه َّم َك َع ْن ُه ْمَ ،و الَ ت ُ َ
ام َك ْال َكثِ َ
ص ُل ِإلَي َْك ِم ْن ُه ْم ِم َّم ْن ت َ ْقت َ ِح ُمهُ
ور َم ْن الَ َي ِ
َخد ََّك لَ ُه ْم َو تَفَقَّ ْد أ ُ ُم َ
ْالعُيُ ُ
الر َجالُ ،فَفَ ِ ّر ْغ ِالولئِ َك ثِقَت َ َك ِم ْن أ َ ْه ِل ْال َخ ْش َي ِة
ون َوت َ ْح ِق ُرهُ ِ ّ
ورهُ بَا ْ
ال ْع َذ ِار ِإلَى هللاِ ت َ َعالَى يَ ْو َم ت َ ْلقَاهُ،
َوالت َّ َوا ُ
ضع ،فَ ْليَ ْرفَ ْع ِإلَي َْك أ ُ ُم َ
الر ِعيَّ ِة أ َ ْح َو ُج ِإلَى ا ْ
اف ِم ْن َغي ِْر ِه ْم،
ص ِ
فَإ ِ َّن ه ُؤالَ ِء ِم ْن َبي ِْن َّ
ال َِ َِن َ
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َو ُك ٌّل فَأ َ ْعذ ِْر ِإلَى هللاِ تَعَالَى فِي تَأ ْ ِديَ ِة َح ِقّ ِه إِلَي ِه َ .وتَعَ َّه ْد أ َ ْه َل ْاليُتْ ِم
سهُ،
الرقَّ ِة فِي ال ِ ّ
ص ُ
َو َذ ِوي ِ ّ
س ِّن ِم َّم ْن الَ ِحيلَةَ لَهَُ ،والَ يَ ْن ِ
ب ِل ْل َم ْسأَلَ ِة نَ ْف َ
َوذ ِل َك َعلَى ْال ُوالَ ِة ث َ ِقي ٌلَ ،و ْال َح ُّق ُكلُّهُ ث َ ِقي ٌلَ ،وقَ ْد يُ َخ ِفّفُهُ هللاُ َعلَى أ َ ْق َو ٍام
َ
عو ِد هللاِ لَ ُه ْم.
ق َم ْو ُ
س ُه ْمَ ،وو َثِقُوا بِ ِ
صبَ ُروا أ َ ْنفُ َ
طلَبُوا ْالعَاقِبَةَ فَ َ
ص ْد ِ
عل ِل َذ ِوي ْال َحا َجاتِم ِ ْن َك قِ ْسما ً تُفَ ِ ّر ُ
اج ْ
س
َو ْ
ص َكَ ،وت َ ْج ِل ُ
غ لَ ُه ْم فِي ِه ش َْخ َ
ض ُع ِفي ِه هلل الَّذِي َخلَقَ َكَ ،وتُق ِع ُد َع ْن ُه ْم ُج ْن َد َك
لَ ُه ْم َم ْج ِلسا ً َعا ّماً ،فَتَتَوا َ
َوأَع َْوان ََك ِم ْن أ َ ْح َرا ِس َك َو ُ
ش َر ِط َك َحتَّى يُ َك ِلّ َم َك ُمت َ َك ِلّ ُم ُه ْم َغي َْر ُمت َ ْعتِعٍ.
سو َل هللاِ عليه السالم َيقُو ُل فِي َغي ِْر َم ْو ِط ٍن « :لَ ْن
س ِم ْعتُ َر ُ
فَإ ِ ِنّي َ
ي ِ َغي َْر ُمت َ ْع ِتعٍ» .ث ُ َّم
َّس أ ُ َّمةٌ الَ يُؤْ َخذُ ِلل َّ
ض ِع ِ
يف ِفي َها َحقُّهُ ِمنَ ْالقَ ِو ّ
تُقَد َ
ضيقَ َو ا ْ
يَ ،و نَ ّحِ َع ْن َك ال ِ ّ
ْ
َف يَ ْب ُ
س ِط هللاُ
الن َ
احت َ ِم ِل ْال ُخ ْرقَ ِم ْن ُه ْم َو ْال ِع َّ
اب َ
ْط َما
وج ُ
طا َعتِ ِهَ ،وأَع ِ
عليک بذلک أکناف رحمتهَ ،ويُ ِ
ب لَ َك ث َ َو َ
أ َ ْع َ
ْت َهنِيئا ً  ،و امنع في إِ ْج َما ٍل َوإِ ْع َذ ٍار".
طي َ

توضيح
يتناول اإلمام علي (ع) في هذا الفصل أهمية رعاية الفئات
المحرومة والضعيفة في المجتمع .لمزيد من التوضيح  ،نقدم لك
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المبادئ األساسية للتنمية االجتماعية التي أخذها المفكرون
والسياسيون المطلعون في االعتبار في عالم اليوم:

التنمية الاجتماعية هي" :عملية نمو املجتمع و تقدمه من أجل
رعاية املحتاجين  ،وزيادة الضمان الاجتماعي  ،والتعويض ،
والوقاية من إلاصابات ،وحماية الناس من الحوادث  ،وضمان
حصول الجميع على مواهب الحياة ألاساسية".
في ظل التنمية الاجتماعية  ،يتم توفير الصحة الجسدية و
الروحية للناس ،وزيادة الاحساس بالفرح و السعادة  ،و ألامل في
الحياة املستقبلية  ،على مستوى املجتمع و الشعب.

مبادئ التنمية الاجتماعية
لتحقيق التنمية الاجتماعية  ،يجب تنفيذ املبادئ التالية:
 .1تعميم املرافق التعليمية والتربوية والصحية والطبية.
 .2التخطيط الازم من أجل تطور الجمهور العام.
 .3الاهتمام بمحو ألامية بشكل شامل.
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 .4زيادة الضمان الاجتماعي بجميع أبعاده.
 .5املحافظة على نضارة وحيوية املجتمع وتقليل القلق والاكتئاب.
 .6تقوية روح ألاخوة واملساواة والتسامح والتعاون والصبر وألامانة
والحرية واحترام حقوق آلاخرين.
 .7تأمين احتياجات الرفاهية ألاساسية للجميع.
 .8التخطيط ملنع ألاضرار الاجتماعية مثل الجرائم وإلادمان
والحوادث والتلوث البيئي والفقر (خاصة أطفال الشوارع)
والانتحار والبغاء وألامراض العقلية والوفاة املبكرة.
 .9ترسيخ مبدأ العمل والجهد في املجتمع.
 -11التوازن بين نسبة نصيب الفرد من الصحة  ،و الاحتياجات
الحقيقية للناس.
 .11تطوير وتنفيذ نظام شامل لضمان الرفاه والتأمين الاجتماعي.
 .12تطوير نظام إلاعانات.
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 .13مطابقة معدل النمو السكاني مع إمكانيات ومرافق الدولة.
 .14إرساء أسس املجتمع على الانتظام والانضباط الاجتماعي.
نظرا ألهمية الضمان الاجتماعي في مجال التنمية الاجتماعية  ،يتم
تقديم املزيد من إلايضاحات في هذا الصدد:

الضمان الاجتماعي
يجب أن يشتمل نظام الضمان الاجتماعي على املبادئ التالية:
 -1التأمينات الاجتماعية مثل:
 تأمين صحي. تأمين ضد الحوادث. التأمين ضد البطالة. تأمين التقاعد. -تأمين رعاية كبار السن و املرض ى في دور املسنين.
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 -2التعويضات عن ألاضرارالاجتماعية مثل:
 دعم ضحايا الحرب وعائالتهم. تعويض ضحايا الجرائم. إعادة كرامة ألاشخاص. -3اْلساعدات الاجتماعية مثل:
 املساعدة التعليمية والتدريبية. املساعدة في تربية ألابناء من خالل والديهم. مساعدة املحتاجين في السكن. مساعدة املعوقين. -4الدعم الاجتماعي مثل:
 -املساعدة املالية لألسر ذات الدخل املحدود أو عديمي الدخل.
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ً
موجزا للخدمات االجتماعية التي يجب على
كان هذا شر ًحا
الحكومة تقديمها للناس  ،وخاصة الضعفاء.
أثبتت التجربة اإلنسانية القيّمة عبر تاريخ الحوكمة أن الدولة
يجب عليها  ،باإلضافة إلى السعي لتحقيق النمو االقتصادي
والتجاري للبلد  ،أن يحقق التنمية الشاملة للشعب  ،وال سيما
التنمية االجتماعية لحماية الفقراء والمحتاجين .وإال فإن الحكومة
ستواجه أعمال شغب واحتجاجات مدنية  ،و تكون عرضة
للسقوط.
*****

