
النظرية اإلسالمية 
في الحكم 

دراسة في عهد اإلمام علي ×  
لمالك األشتر

السّيد عّمار الحكيم



ال�سّيد عّمار احلكيم

النظرية اإلسالمية 
في الحكم 

دراسة في عهد اإلمام علي ×  
لمالك األشتر

اجلزء االول

الطبعة االوىل 2014



لبنان- بريوت- حارة حريك- �سارع دّكا�ش- بناية احل�سنني

هاتف: ٢٧١٩٠٧ - ٢٧١٩٠٨ ١ ٠٠٩٦١ 

 فاك�ش: ٢٧١٩٠٨ ١ ٠٠٩٦١

موبايل: ٨٢٣٦٢٠ ٣ ٠٠٩٦١

دار التعارف للمطبوعات



٣

املقدمة

احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني اأبي القا�سم 
امل�سطفى حممد، وعلى اآله الطيبني الطاهرين، و�سحبه املنتجبني امليامني .

 اإّن اأهم وثيقة اإ�سالمية ركزت على مو�سوع النظرية الإ�سالمية يف القيادة والإدارة، 
واأوجزت الفهم الإ�سالمي لها، هو عهد اأمري املوؤمنني �سلوات الله و�سالمه عليه 
ملالك الأ�سرت، وهو وثيقة تاأريخية مهمة �سلطت الأ�سواء على العديد من املالمح 
الأ�سا�سية ملو�سوع القيادة والإدارة، يف اُل�سول واملباين وال�سيا�سات والو�سائل، 
وكذلك ال�سلوك والأخالق املطلوبة يف عملية القيادة والإدارة، فنجدها جمتمعة 

يف هذا العهد ويف هذه الوثيقة التاأريخية املهمة.

الوثيقة  هذه  املوؤمنني× يف  اأمري  قدمها  التي  الكبرية  الدرو�ش  هذه  زالت  وما 
املهمة، مثار الهتمام والدرا�سة واملراجعة لدى اأهم مراكز البحوث والدرا�سات 
واجلامعات العاملية يف القيادة والإدارة. وقد اأّكدنا مرارًا يف لقاءاتنا املتكررة اأّن 
اأن  ميكن  ول  واحد،  �سخ�ش  على  حكرًا  لي�ست  الإ�سالمي  املنظور  يف  القيادة 
تختزل يف موقع واحد، واإمنا هي منظومة من الأدوار واملمار�سات التي تبداأ من 
املواطن الب�سيط يف اأدواره ومواقعه و�سوًل اإىل الأدوار املتقدمة واخلطرية التي 

ميار�سها القادة يف �سل�سلة املراتب القيادية. 

 واإّن عهد اأمري املوؤمنني× ملالك الأ�سرت يختزل هذه النظرية يف اأبعادها املختلفة، 
ولذلك �سعى اىل اأن يقف عند هذا العهد ودرو�سه املعطاءة، والتاأثري الكبري الذي 
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تركه اأمري املوؤمنني× كرجل مار�ش هذه التجربة يف الوقت نف�سه، ومتّيز وتاأّلق 
يف الوعي وم�ستوى العلم والع�سمة التي جتعل الإن�سان بعيدًا عن النحرافات 

والنزلقات، ويقدم الروؤية ال�سحيحة يف القيادة والإدارة.

الروؤية  م�سادر  من  مهمًا  وم�سدرًا  مرجعًا  بات  والتاأريخي  املهم  العهد  هذا  اإّن 
الإ�سالمية يف القيادة والإدارة، وتعّداها لي�سمل الروؤية الإن�سانية اأي�سًا، بعد اأن 
�سّق طريقه اليوم اىل املعاهد العاملية ووقفت على كل مفردة من مفرداته، وبعد 

اأن اأ�سبح وثيقة معتمدة لدى اُلمم املتحدة. 

وقد بداأنا �سل�سلة من اللقاءات لال�ستفادة وال�ستزادة من هذا العهد ال�رشيف، 
اليوم  اأننا  الروؤية الإ�سالمية يف الإدارة والقيادة واحلكم، ل�سيما  والتعرف على 
يف  الوليدة  ال�سيا�سية  جتربتنا  نبني  اإذ  الروؤية،  هذه  ل�ستح�سار  احلاجة  باأم�ّش 
البلد  هذا  املتوافرة يف  الهائلة  واليجابيات  الكبري  الزخم  م�ستثمرين  العراق، 
الكرمي، ويف مقدمتها الإرادة العراقية ال�سلبة، لبناء م�رشوع تعددي يحرتم فيـه 

الإن�سان وحترتم فيه احلريات، وينطلق العراقيون لبناء جتربتهم الفريدة .

وقد حتّدثنا على مدار ثالث �سنوات، من 4/٢١/ ٢٠١٠ اإىل ٢٠١٣/٦/١٣، 
يف امللتقى الثقايف ببغداد عن اثني ع�رش مقطعًا من مقاطع هذا العهد ال�رشيف، 
وهي ت�سمل اجلانب ال�سيا�سي يف الإدارة والقيادة، من اأجل اأن يتعرف املواطن 
اأن ت�سود  التي يجب  على روؤية الإ�سالم اىل طبيعة املهام والواجبات والعالقة 
من  م�ستوى  اأي  ويف  عمل جماعي  اأي  والإدارية يف  القيادية  املنظومة  وحتكم 
بني  العالقة  حتكم  التي  واملعايري  ال�سوابط  وما  ويقاد،  يدار  وكيف  امل�ستويات، 
اأع�ساء الفريق الواحد، و�سوًل اإىل قيادة الدولة، حيث الوزراء واُلمراء وامللوك 
والروؤ�ساء، فهذه املنظومة القيادية قد تزيد اأو تنق�ش، فهناك م�سوؤول عن �سعب 
ن�سّميه زعيمًا اأو رئي�سًا، واآخر م�سوؤول عن حمافظة ن�سّميه حمافظًا، وثالث م�سوؤول 
عن ق�ساء ن�سّميه قائممقامًا اأو مدير ناحية..وهكذا نزوًل اإىل رب اُل�رشة، ففي 

كل هذه امل�ستويات القيادية تاأتي هذه ال�سوابط وهذه املعايري.

 ورمبا يعرت�ش �سخ�ش ويقول: ملاذا ي�رشف كل هذا الوقت الطويل يف احلديث 
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القادة  اأبحاث تخ�ش  اأّنها  الإدارة والقيادة يف حني  النظرية الإ�سالمية يف  عن 
وكبار امل�سوؤولني ولي�ش عموم املواطنني؟. 

اإّن هذه الأبحاث ترتبط بنا جميعًا، واإن كانت مرتبطة ب�سكل مبا�رش  واجلواب: 
بقادة البلد والوزراء، فحينما تكون الثقافة العامة هي ثقافة املعرفة التف�سيلية 
لطبيعة هذه العالقة، فكل مواطن �سيتعرف على حقوقه وواجباته والتزاماته جتاه 
امل�سوؤول وجتاه قيادة البلد، فهذه املعطيات واملعلومات مفيدة لنا جميعًا، يف اي 
م�ستوى من امل�ستويات ويف اأي عمل من الأعمال، واآخر دعوانا اأن احلمد لله رب 

العاملني.

ال�سيد عمار احلكيم





النظام ال�سيا�سي
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متهيد
والإدارة  القيادة  م�ساألة  اليوم، هي  املواطنني  باهتمام  التي حتظى  املهمة  امل�ساألة  اإن 
لتكون  احلكومة،  اإدارة  يف  املطلوبة  والثوابت  وال�سوابط  وال�سياقات  واحلكومة، 
مب�ستوى الطموح، وتكون �سمن املعايري واملقايي�ش التي نظر اإليها الإ�سالم وحتدث 

عنها القراآن الكرمي. 

والو�سائل  والأ�سول  واملباين  وال�سوابط  املعايري  والقيادة  الإدارة  م�سائل  وت�سمل 
الناجحة التي يجب اأن ت�ستخدم لتكون احلكومة حكومة قوية ومن�سجمة ورا�سدة 
وخدومة لعموم املواطنني، وت�سمل اأي�سًا الأخالقيات وال�سلوك املطلوب للم�سوؤولني 
والقادة، الذين ي�ستطيعون حتقيق النموذج الراقي الذي ين�سده الإ�سالم يف احلكم. 

وهذه هي امل�سائل التي حتظى باهتمام اجلميع.

عهد الأ�سرت جت�سيد للنظرية الإ�سالمية يف القيادة

اأمري  عهد  هو  والإدارة،  للقيادة  الإ�سالمية  النظرية  هذه  ج�سد  ما  اأروع  اأن  وجند   
املوؤمنني الإمام علي بن اأبي طالب× ملالك الأ�سرت النخعي، هذا العهد الذي جاء 
ي�ستعر�ش باإيجاز هذه النظرية والروؤية الإ�سالمية الأ�سيلة. وهي اأهم وثيقة اإ�سالمية 
و�سلطت  والإدارة،  للقيادة  الإ�سالمي  الفهم  واأوجزت  املو�سوع  هذا  على  ركزت 
الأ�سواء على العديد من املالمح الأ�سا�سية ملو�سوع القيادة والإدارة؛ يف اُل�سول، 
عملية  يف  املطلوبة  والأخالق  ال�سلوك  وكذلك  والو�سائل،  وال�سيا�سات،  واملباين، 

القيادة والإدارة، اإذ جندها جميعًا جمتمعة يف هذا العهد املبارك .

اأوفده  حينما  الأ�سرت،  مالك  ت�رشف  حتت  وو�سعها  قدمها×،  وثيقة  اأطول  وهي 
مل  واإن  لحقًا،  عنه  �سنتحدث  الذي  الأ�سرت  ومالك  احلني.  ذلك  يف  م�رش  لولية 
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يوفق يف الو�سول اإىل م�رش لتطبيق هذا العهد؛ اإذ اعرت�سه الظاملون و�ُسقي ال�سم 
اإن�سانية وا�سحة املعامل،  وا�ست�سهد قبل و�سوله، ولكن بقيت هذه الوثيقة وثيقة 

ت�سع الإطار العام لالإدارة والقيادة يف الفهم الإ�سالمي.
الوثيقة منطلقًا وركيزة مهمة، ملا كتب بعدها من وثائق على مر  وقد مثلت هذه 
التاأريخ من كبار العلماء والفال�سفة والقادة وال�سا�سة، و�سوًل اإىل الوثائق املهمة 
التي اأ�سدرتها الأمم املتحدة، التي جاءت لت�ستقي من املفاهيم واملبادئ املهمة يف 

هذه الوثيقة، وتاأخذ منها الكثري من املعامل واُل�سول. 
وبقيت هذه الوثيقة التاأريخية الأ�سا�ش الذي ُي�ستند عليه يف فهم النظرية الإ�سالمية 
لالإدارة والقيادة، ولكن املنطلقات التي انطلق منها اأمري املوؤمنني × والدرو�ش 
التي قدمها، هي درو�ش اإن�سانية تغور عميقا يف واقع احلياة ومتطلباتها، لت�سل اإىل 
اأي�سًا  ذلك الإطار الإن�ساين الذي يحدد العالقات واللتزامات املطلوبة، ويحدد 
التعامالت وال�سلوكيات املرجوة من القيادات التي تت�سدى ملواقع اخلدمة العامة.

الأ�سواء على هذه  ت�سليط  اإىل  ن�سعى  اللقاءات،  �سل�سلة من  ونحن، ومن خالل 
الوثيقة التاأريخية الفريدة، ونتلم�ش ونوؤ�رش على مواطن اخللل والق�سور وال�سعف 
والثغرات املوجودة، التي اأدت اإىل مثل هذه امل�ساعفات يف اأداء حكوماتنا، ويف 

بناء الدولة يف بالدنا. وهذه امل�ساألة لبد من اأن تتحول اإىل روؤية �سعبية.
ورمبا يعرت�ش البع�ش، باأن هذا علم يخ�ش القادة، فليذهب املت�سدون والروؤ�ساء 
واُلمراء ويقروؤوا هذا العهد وي�ستفيدوا منه. واجلواب: لعل الكثري ممن يرتبع على 
الكر�سي الدوار ل يروق له اأن يقف عند هذه املفاهيم ويلتزم بها، وحينما تتحول 
هذه الق�سية اإىل ثقافة �سعبية وا�سعة، وتعرف النا�ش ما هي واجبات امل�سوؤول جتاه 
التعبئة  ن�سهم يف  قراراته،  يتخذ  اأن  وكيف يجب  يتعامل،  اأن  عليه  وكيف  اُلمة، 
العامة التي تدفع باجتاه اللتزام بهذه املعايري الإن�سانية، التي ت�سمن النجاح يف 

جممل الأداء القيادي والإداري.
ويف بالدنا، ويف كل جتربة ت�سعى اإىل اأن حتظى بالنجاح والتوفيق، عليها  اأن تلتزم 
بتطبيق هذه الدرو�ش وهذه الإ�ساءات، وهذا الإطار الذي يحدده اأمري املوؤمنني× 
والإدارة،  القيادة  ي�سعها يف  التي  وال�سوابط  والقواعد  الأ�سرت،  ملالك  عهده  يف 
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لت�سمن لنا جتربة �سيا�سية ناجحة، تنه�ش بالبالد وحتقق الطموحات والتطلعات.

م�سكلة التخلف يف احلكم
الو�سائل  يف  لي�ست  وهي  املواطنني،  يف  لي�ست  بالدنا  يف  التي  امل�سكلة  اإن  
امل�ستخدمة اأي�سًا، واإمنا هي يف ال�سوابط واملعايري و�سياقات العمل املطلوبة لكي 
نح�سل على اأف�سل النتائج. ولي�ش قدرنا اأن نكون من دول العامل الثالث نتيجة 
الرتاجع يف الأداء، وقدر البع�ش من الدول ال�سناعية اأن تكون يف العامل الأول، 
ولكن هذه الدول اأخذت هذه القواعد وعملت بها و�سارت قانونًا ومعيارًا يف  اإدارة 
البالد، وهذا ما حذر منه اأمري املوؤمنني× حينما قدم و�ساياه اإىل ولديه احل�سن 
واحل�سني×، ثم قال لهما مقولته ال�سهرية:»الله الله يف القراآن ل ي�سبقنكم اإىل 
اإياكم  اأي  واملعايري،  القواعد  ت�سمن  قد  الكرمي  القراآن  به غريكم«)١)، لأن  العمل 
اأن  ياأخذ الآخرون هذه الو�سايا والإر�سادات ويعملوا بها، فحينئذ يتقدمون فيما 

تتاأخرون اأنتم لأنكم ل تعملون بها.
 نحن يف واقعنا ل توجد عندنا اأزمة نظرية، ول اأزمة فكرية، بل لدينا الفكر العميق 
والروؤية الوا�سحة والنظرية املتكاملة يف القيادة والإدارة، ولكن ينق�سنا التطبيق، 
انطالقة  بداية  اليوم يف  دمنا  وما  بها.  والعمل  النظرية  هذه  ا�ستح�سار  وينق�سنا 
جدية، وت�سكيل حكومة جديدة، وحمطة ُاخرى من حمطات بناء العراق، فعلينا 
واجتاهاتها،  درو�سها  ون�ستوعب  والإدارة،  القيادة  يف  النظرية  هذه  عند  نقف  اأن 
وبذلك نكون قد و�سعنا اُل�س�ش ال�سحيحة للمرحلة املقبلة. اإذن نحن نتحدث عن 
اخللفية الفكرية واجلذور املتوفرة يف ن�سو�سنا لفهم القيادة والإدارة، وامل�سارات 

املطلوبة لتحقيق النجاحات يف هذا املجال.

ال�سيا�سة واملمار�سات القيادية

اإن من الأخطاء الكبرية هو اعتبار املمار�سة القيادية بكل اأمناطها واأ�سكالها ممار�سة 
�سيا�سية، ناجتة من املكر واخلداع والتزوير والنتهازية، حتى اأ�سبح ا�سم ال�سيا�سة 
ا�سما غري حمبب لدى الكثريين، فما اأن ي�سمع الإن�سان كلمة �سيا�سة، حتى يتبادر 

١ . الكايف ٧: 5١.  
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بالعهود  التزام  ول  كلمة  لهم  لي�ش  الذين  املخادعني  النا�ش  من  عدد  ذهنه  اإىل 
واملواثيق، بل املكر والتحايل بكل الو�سائل املتاحة. 

ولتحقيق طموحات النظرية الإ�سالمية يف القيادة والإدارة نقدم منوذجًا خمتلفًا متامًا 
اأن هناك م�سارين خمتلفني؛ فهناك مواقف �سيا�سية ناجتة  عن هذه الروؤية، ونربهن 
ول  واحلزبية،  الفئوية  اخلا�سة  امل�سالح  اإل  ترى  ل  وم�سلحية،  انتهازية  روؤية  من 
يهمها م�سالح النا�ش. وهناك روؤية ُاخرى ناجتة من فهم عميق وروؤية متوازنة واإطار 
ينظم العالقة واملطالب والتطلعات بال�سكل الذي يحقق جتربة ناجحة، يتج�سد فيها 
قيادية  ممار�سة  ولكنها  �سيا�سية  ممار�سة  وهذه  للمظلوم.  والنت�سار  احلقوق  اإحقاق 
يقوم بها قادة، ولي�ش ُانا�سا لي�ش لهم هّم اإل الو�سول اإىل ماآربهم اخلا�سة احلزبية 

ال�سيقة.

 ولعل اأمري املوؤمنني× ي�سري اإىل هذا الدور القيادي بكلمته ال�سهرية؛ حينما قال: 
اأن  الله على العلماء  اأخذ  »لول ح�سور احلا�رش، وقيام احلجة بوجود النا�رش، وما 
ل يقاروا على كظة ظامل ول �سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ول�سقيت 
ماذا  عنز«)٢).  عفطة  من  عندي  اأزهد  هذه  دنياكم  ولألفيتم  اأولها،  بكاأ�ش  اآخرها 
لهذا  ينزل  باأن  يقبل  وحينما  اُلمة،  هذه  لقيادة  يت�سدى  حينما  عليًا×  تت�سور 
ول  دنيا،  ول  �سلطة،  اأجل  من  ذلك  يفعل  مل  اأنه  اُلمة؟.  لنداء  وي�ستجيب  املوقع 
امتيازات ورواتب، كتلك التي يتقا�ساها ذوو الدرجات اخلا�سة، ول اإيفادات، ول 

خدم وح�سم، فلي�ست هذه هي معايري الت�سدي للم�سوؤولية عند اأمري املوؤمنني×. 
وهو× اإمنا ت�سدى ملا اأخذه الله تعاىل على العلماء اأّل يقاّروا على كظة ظامل و�سغب 
مظلوم، فالدفاع عن املظلوم، واملطالبة بق�سايا اُلمة، ودفع النا�ش اإىل المام، ودفع 
عجلة املجتمع اإىل التقدم والزدهار، وحتقيق احلياة الكرمية للمواطنني، هي الأهداف 
التي دفعت الإمام علي× اإىل مواقع احلكم وال�سلطة والإدارة والقيادة، ولول هذه 
الدوافع لكانت هذه الدنيا اأزهد عنده من عفطة عنز، فما هي قيمة العط�سة والعفطة 
التي ت�سدر من عنز؟. اإنها ل قيمة لها مطلقًا، فالدنيا اأزهد واأقل قيمة من عفطة عنز 
عند الإمام علي×، ولكنه يقف ويدخل يف حروب ويواجه التحديات ومي�سك زمام 

٢ .نهج البالغة: اخلطبة ٣.
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املبادرة ملا اأخذ الله على العلماء األ يقاروا على كظة ظامل ول �سغب مظلوم. وهذه 
روؤية تعطي للموقع القيادي دورا مميزا  يبتعد عن النتهازية واملطالب ال�سخ�سية 
واملطامع احلزبية والفئوية، وينفتح على اُلمة بهمومها وحقوقها ومطالبها وق�ساياها.

ال�سبيل لبناء نظام حكم ناجح
مثل  تنطلق من  التي  والإدارة  القيادة  النظرية يف  ن�ستح�رش هذه  اأن  اليوم  وعلينا 
ناجح،  حكم  نظام  لبناء  الأ�سا�سية  والركائز  الرئي�سة  املعامل  وت�سع  الآفاق،  هذه 
الراأي  املعنى هي عملية توجيه  بهذا  فالقيادة  املواطنني،  اأن يحقق طموحات  ميكن 
العام، وتوجيه النا�ش واإدارة �سوؤونهم، مبا يحقق لهم احلياة الأف�سل، ومبا يحقق لهم 
الطموحات. وبعبارة ُاخرى النتقال بالنا�ش من الواقع الذي يعي�سونه اإىل امل�ستقبل 
اإليه، وفرق كبري بني ما هو عليه الإن�سان  به ويتطلعون  الذي يحلمون  اأو الطموح 
واُلمة، وبني ما يجب اأن يكونا عليه، فعملية القيادة هي عملية اأخذ زمام املبادرة، 
ودفع النا�ش  لالنتقال مما هم عليه اإىل ما يجب اأن يكونوا عليه، وحتقيق اأحالمهم 
وطموحاتهم وتطلعاتهم، وكيف ي�ستطيعون حتقيقها، وما اخلطوات املطلوبة لنكون 

على ما ينبغي اأن نكون عليه وما يجب اأن نكون عليه؟.
وبلد  احل�سارة،  بلد  العراق  اأن  باعتبار  مثاًل،  ك�ساهد  العراق  نذكر  عندما  واليوم،   
وبلد  الفذة،  العراقية  ال�سخ�سية  وبلد  التاأريخ،  وبلد  الهائلة،  والإمكانات  الرثوة 
املوقع اجلغرايف املميز، وحمطة الأنبياء والأولياء وال�ساحلني، من اآدم اإىل النبي اخلامت 
من  اليوم،  نعي�سها  التي  ال�سمات  بهذه  يكون  اأن  العراق  �ساأن  هل  نت�ساءل   ،|
الدول  مع  قيا�سًا  وتخلف  وتراجع  الأداء  وق�سور يف  اخلدمات  و�سعف يف  حرمان 
اأن هذا لي�ش �ساأننا. نعم، هذا هو واقعنا، ولكن هل نحن  املوؤكد  بنا؟. من  املحيطة 
را�سون بهذا الواقع؟ وهل طموحنا اأن نكون بهذا ال�سكل؟ اجلواب كال، فهذا واقع 
يجب اأن يتغري، ويجب اأن ن�سري نحو امل�ستقبل، ونحو الطموحات التي تن�سجم مع 

اأحالمنا و تطلعاتنا.    
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دور القيادة يف بناء احلكم

اإن عملية توجيه اُلمة، وتوجيه الإمكانات وا�ستثمارها، لالنتقال من الواقع الذي 
نعي�سه اإىل الواقع الذي نتطلع اإليه ون�سبو له ونحلم به، هي العملية القيادية. واإذا 
كانت القيادة متثل مفتاح احلياة والنمو والنطالق والبناء،  ت�سبح هذه القيادة، وهذا 
املوقع، موقعًا مقد�سًا و�رشيفًا، وت�سبح هذه املهمة مهمة الأنبياء؛ فقد جاء الأنبياء 

لياأخذوا باأيدي النا�ش لتحقيق الأف�سل.

وهكذا يت�سح بح�سب النظرية الإ�سالمية، الفرق الكبري بني ممار�سة �سيا�سية تعتمد 
على اأ�سا�ش امل�سالح ال�سيقة، وتنتهج و�سائل اخلداع والتزوير والنتهازية بكل 
لي�ستفرد وي�ستحوذ  القرار  ال�سلطة ومواقع  اإىل  اأو�سافها، لكي ت�سل ب�ساحبها 
ويتمكن من ا�ستغالل هذا املوقع مل�ساحله ال�سخ�سية واحلزبية والعياذ بالله، وبني 
واقع  من  بالإن�سان  تاأخذ  اأن  تريد  التي  القيادية  واملمار�سة  ال�سيا�سية  املمار�سة 
يعي�سه اإىل م�ستقبل يحلم به ويتطلع اإليه. فالنظرية الإ�سالمية  لالإدارة والقيادة  
تركز على هذا اجلانب، وجتعل من القيادة اأمرًا ل يزهد به النا�ش ول يبتعدون عنه 
وي�سعون األ يتلوثوا به، بل جتعل منه موقعًا يحظى بالقد�سية والحرتام والهتمام. 
اإىل  ي�سل  قد  الإ�سالمية  الروؤية  بح�سب  القيادي  للموقع  الت�سدي  فاإن  وعليه 
اأن  على  قادرًا  ويكون  ال�سفات  بهذه  يت�سف  ملن  وال�رشورة  الوجوب  م�ستوى 

ينه�ش باُلمة.

اإن هدف القيادة هو حتقيق احلياة الكرمية للمواطنني، وحتديد امل�سارات التي تنه�ش 
بال�سعوب واُلمم اإىل ما تطمح اإليه وتتطلع له؛ فالقيادة هي املحطة، وهي اللولب، 
ليتوحدوا حولها  اجلميع  عليه  يجتمع  الذي  املغناطي�ش  الثقل، وهي  مركز  وهي 
لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم وغاياتهم النبيلة وامل�رشوعة. والفراغ القيادي هو 
الذي يوجد ال�سلل والتعطيل يف البالد، وهو الذي يخل بالنظام وي�سيع م�سالح 
الكبرية وغريها.  الأمنية  اإزهاق الأرواح والإ�سكاليات  اإىل  يوؤدي  النا�ش، ولعله 

فاإذن القيادة لها دور احلياة، وغيابها ميكن اأن يع�سف باملجتمع اإىل اأبعد احلدود.

القراآن  من  باآيات  للقيادة  الت�سدي  وجوب  على  الفقهاء  بع�ش  ا�ستدل  ولهذا   
ُه َمْن َقَتَل َنْف�سًا  اِئيَل اأَنَّ الكرمي؛ منها قوله تعاىل: }ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�رْشَ
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َا اأَْحَيا  ا�َش َجِميعًا َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَمنَّ َا َقَتَل النَّ ِبَغرْيِ َنْف�ٍش اأَْو َف�َساٍد يِف الأَْر�ِش َفَكاأَمنَّ
َناِت ُثمَّ اإِنَّ َكِثريًا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك يِف الأَْر�ِش  ا�َش َجِميعًا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُر�ُسُلَنا ِباْلَبيِّ النَّ
ُفوَن{)٣)، اأي من يقتل نف�سًا فكاأمنا قتل الأنف�ش كلها، ومن اأحيا نف�سًا فكاأمنا  مَلُ�رْشِ

اأحيا الأنف�ش كلها.

واإذا  كان للقيادة كل هذا الدور الكبري يف اإحياء النا�ش ويف تنظيم �سوؤونهم ويف 
الأخذ باأيديهم يف حتقيق تطلعاتهم فهو اإحياء لاُلمم. وكذلك فاإن الفراغ القيادي 
يوؤدي اإىل اختالل التوازنات واإرباك احلياة وتعطيل امل�سالح واإزهاق الأرواح. فاإذا 
كان هنالك �سخ�ش تتوافر فيه املوا�سفات القيادية وهو قادر على اأن ميار�ش الدور 
اإزهاق  يف  �سببًا  يكون  الدور،  لهذا  يت�سدى  ول  امل�ستويات  كل  على  القيادي 

الأرواح، واإذا ت�سدى يكون �سببًا يف اإحيائها. 

لذلك يجب على من تتوافر فيه هذه ال�سفات وهذه ال�رشوط اأن يت�سدى ملواقع 
الإدارة والقيادة، ومن هنا ت�سبح عملية الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية بح�سب هذه 
ال�سعب، فيجب  اأبناء  ال�رشعية والوطنية على كل  الواجبات  النظرية واجبا من 
اأداء  على  والقدرة  الكفاءة  نف�سه  يجد يف  من  على  امل�سوؤولية  وحتمل  الت�سدي 
هذه امل�سوؤولية؛ اإذ على الإن�سان اأن يقف يف خدمة وطنه ويف خدمة مواطنيه، واأن 

ينا�رش �سعبه وُامته.

�سعة مفهوم القيادة

ول نعني باملوقع القيادي والدور القيادي، اأن يكون ال�سخ�ش رئي�سًا للجمهورية 
اأو رئي�سًا للوزراء، بل لهذه الأدوار القيادية مراتب وم�ستويات، فمثاًل على ال�سعيد 
الفردي، هناك �سخ�ش ناجح يف م�رشوع جتاري �سغري ويقود هذا امل�رشوع ويحقق 
اأرباحًا جمزية، فهذا موقع قيادي، وعلى �سعيد اُل�رشة، هناك �سخ�ش قادر على 
اإدارة ُا�رشته والأخذ باأيديها ملا فيه تطلعاتهم امل�رشوعة، فهذا دور قيادي اأي�سًا، 
وعلى �سعيد املجتمع، هناك �سيخ ع�سرية قادر على توحيد النا�ش وحل م�ساكلهم 
ومعاجلة اختالفاتهم والأخذ باأيدي ع�سريته اإىل ما فيه ال�سالح والر�ساد، فهذا 

٣ . املائدة: ٣٢.
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والأجهزة  وامل�ست�سفى  والدائرة  اجلامعة  الأمر يف  هو  اأي�سًا، وهكذا  قيادي  دور 
الأمنية ويف كل مكان ميكن اأن يكون لالإن�سان فيه دور قيادي.

 فال نق�سد بالدور القيادي موقعًا واحدًا، وهو من يقود ُامة من النا�ش فقط،  واإمنا 
ميكن اأن يكون لهذا الدور �سل�سلة من املراتب؛ فيبداأ من الدوائر ال�سيقة ويت�سع 

لي�سمل من يقود ُامة من النا�ش.

اأ�سباب تخلف احلكم

من  الكثري  وتاأخر  تلكوؤ  اإىل  اأدت  اإ�سكالية  اأهم  نوؤ�رش على  اأن  اأردنا  اإذا  واليوم، 
امل�سالح ـ واعتقد باأننا لن نختلف يف هذه الإ�سكالية ـ فاإمنا هي عدم و�سع الرجل 
املنا�سب يف املوقع املنا�سب، حتى قيل اإن هناك �سخ�سية �سيا�سية كبرية يف اإحدى 
الدول العظمى، كان نائبًا للرئي�ش، وبعد ثالثني �سنة تبني اأنه عميل لدولة ُاخرى، 
�سلوك  اأو  م�سبوهة  ارتباطات  اأي  يجدوا  واأداءه، مل  �سلوكه  راجعوا  كلما  ولكن 
م�سبوه، اأو مواقف م�سبوهة، وبعد القب�ش عليه اعرتف باأن مهمته خالل الثالثني 
�سنة املا�سية كانت تنفيذ كل ما طلب منه، وهو اأن ي�سع ال�سخ�ش غري املنا�سب 
يف املكان الذي ل ينا�سبه، واإذا كان هناك �سخ�ش منا�سب يف مكانه املنا�سب، 

ي�سعى لتبديله ب�سخ�ش غري منا�سب.وهذه املهمة وحدها كافية لتعطل البلد!.

اإن على الأمة اأن تعطي الراية لأهلها، وت�سلم املهمة ملن هو اأهل لتحمل اأعبائها، 
ثم انظروا كيف �سينطلق البلد وبنف�ش امليزانية والإمكانيات، وبنف�ش الأخطار.
وكل ذلك ل يحتاج اإّل اإىل اأن ن�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب، بعيدًا 
عن املح�سوبيات واملن�سوبيات، اأي ل يكون املعيار اأن هذا ال�سخ�ش من حزبي اأو 
من جماعتي اأو من طائفتي اأو من قوميتي اأو ديانتي، بل ينبغي مالحظة ما يحتاج 
اإليه هذا املوقع من املوا�سفات واملقا�سات واملعايري، ل اأن نحدد الأ�سخا�ش اأوًل 
اأن ن�سع  ثم نقول بعدها كيف �سنكيف املوقع معهم!، بل يجب علينا يف البداية 
املعايري التي يحتاج اإليها هذا املوقع، ثم نبحث عن الأ�سخا�ش الذين ينا�سبونه.

ولكن اُلمور على عك�ش ذلك يف الواقع، فرنى اأن ال�سخ�ش الفالين مثاًل يو�سع 
اأن  على  ين�ش  القانون  اأن  مع  �سنة،  وع�رشون  ت�سع  وعمره  الفالنية  الوزارة  يف 
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لي�سمل  القانون،  بتغيري  فيقومون  �سنة،  ثالثني  عن  عمره  يقل  األ  يجب  الوزير 
وال�رشوط  املوا�سفات  بتكييف  نبداأ  �سنة. وهكذا  ت�سعًا وع�رشين  من كان عمره 
على قيا�ش هذا ال�سخ�ش، فال يكون املوقع هو الأ�سا�ش ثم نبحث عن ال�سخ�ش 

املالئم له.
وهكذا يجب اأن يكون الوزير يف وزارة خدمية من اأهل الخت�سا�ش يف تلك اخلدمة 
التي يقدمها، ل اأن ياأتي وزير لي�ش له اأي عالقة بتلك الوزارة، فمثاًل يعني طبيب 
يف وزارة لي�ش لها عالقة باخت�سا�سه ومعلوماته، وهكذا يف امل�سائل اُلخرى، 
نحتاج اإىل اأن يت�سدى من يجد يف نف�سه الكفاءة وتتوافر فيه املوا�سفات، ويجب 
اأن تعطى هذه الق�سية الأولوية والأهمية الكبرية جدًا. وهذا در�ش عظيم ناأخذه 

من النظرية الإ�سالمية يف القيادة و الإدارة.

تاأكيد الروايات على �سرورة الت�سدي للقيادة
جند اأن العديد من الروايات جاءت لتوؤكد �رشورة الت�سدي لالأدوار القيادية ملن 
هو اأهل لها، كقول ر�سول الله|: » من اأ�سبح ل يهتم بُامور امل�سلمني فلي�ش 
مب�سلم«)4). فمن يقول اأنا عراقي، وعنده القدرة على اأن يقدم �سيئًا ول يقدمه لهذا 
ال�سعب وهذا  اأن يدعي النتماء لهذا  له احلق يف  الوطن فهو لي�ش منه، ولي�ش 

الوطن وهذه اُلمة.
 وورد عن ر�سول الله | اأي�سًا قوله: »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«)5)، 
فكل فرد يتحمل امل�سوؤولية، ول يحق ل�سخ�ش يف النظرية الإ�سالمية اأن يقول ل 
يهمني الأمر،اأو يقول هذا لي�ش عملي ومل يكلفوين به، كال، فمادام يجد يف نف�سه 

القدرة، يجب عليه اأن يت�سدى ويتحرك ويعرب عن طاقاته.
ي�ستثمرها   من  وجود  لعدم  �ساعت  التي  اُلمه  يف  الهائلة  الطاقات  هي  وكم 
ويعطيها الفر�سة، فنحن ل توجد لدينا اأزمة عقول، ول اأزمة طاقات، ول اأزمة يف 
الكوادر الب�رشية النوعية، بل لدينا اأزمة يف و�سع ال�سخ�ش املنا�سب يف املكان 

املنا�سب. 

4 . الكايف ٢: ١٦٣ح١.
5 . بحار الأنوار ٧٢: ٣٨ ح٣٦.
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عقول  ي�سم  العراقية  التخطيط  وزارة  يف  خا�سا  ق�سما  هناك  اأن  اأخربوين  لقد 
العراق، وظيفتهم و�سع نظم و�سياقات لالإدارة والقيادة  ملوؤ�س�سات الدولة، وقد 
ال�سهادات  واأخذوا  وتخرجوا  تعلموا  حتى  والوقت  اجلهد  من  الكثري  �رشفوا 
العالية، وجاوؤوا فرحني يريدون اأن يبنوا دولة موؤ�س�سات.  فقلت: عجبا، هذه من 
اُلمور النادرة، ولبد من اأن هوؤلء لي�ش لديهم وقت لأي اأمر اآخر. فقالوا: كال، اإن 

هوؤلء عاطلون ولي�ش لديهم اأي عمل. 
وعندما �ساألوين: ملاذا ل ُت�ستثمر طاقات هوؤلء الأ�سخا�ش؟، قلت: اإن هوؤلء لديهم 
اُلمور  ترتيب  يطلبون  وزارة  اأي  اأو  دائرة  اأي  يدخلون  وعندما  علمية،  معايري 
من�سب  هو يف  الذي  الفالين  فالنا  اإن  تقول  املعايري  وهذه  املعايري،  تلك  �سمن 
مدير عام يجب اأن ينقل، ولكن هذا املدير هو ابن عم الوزير، وكذلك مدير الق�سم 
غري منا�سب اأي�سًا ويجب اأن يغري، ولكن هذا الآخر هو من حزب الوزير، وهكذا 
اأن  ي�ستطيعون  ل  كونكريتية  بجدران  يرتطمون  دخلوا  اأينما  اأنف�سهم  �سيجدون 
وهذه  تنا�سبوننا،  ل  البدء:اأنتم  منذ  لهم  يقال  منهم  ي�سرتاح  ولكي  يتجاوزوها، 
املنا�سب قد وزعت بيننا، والعراق كعكة ق�سمت وانتهى الأمر، ولن ن�سمح لأحد 
وفقًا  يعملون  هم  وهكذا  عليه.  هي  ما  غري  على  الأمور  ترتيب  ويعيد  ياأتي  اأن 

لأهوائهم؛ هذا ياأتي وذاك يخرج والعراق له الله، الذي هو لهم باملر�ساد .
 اليوم يجب علينا اأن ناأخذ فر�ستنا، فعقول العراق جال�سون اليوم يف هذا الق�سم 
الدولة  لي�ش لديهم عمل، ويقدمون دورات جمانية ملنظمات جمتمع مدين؛ لأن 
العراقية ل تريدهم، فذهبوا لإقامة دورات لهذه املنظمة وتلك املوؤ�س�سة لت�ستطيع 

اأن تبني نف�سها بال�سكل اجليد وال�سحيح.
اإن و�سعنا كارثي يف هذه اُلمور، ول اأحد ي�سارح النا�ش، ول اأحد يتحدث يف 
هذه احلقائق، ثم نقول ملاذا كل هذه امل�ساكل، وملاذا البلد معطل، وملاذا البريوقراطية 
الإدارية، وملاذا هذا الدور الكبري للمح�سوبيات واملن�سوبيات، وملاذا املواطن الذي 
ل يرتبط  بكيان �سيا�سي اأو جهة معينة، يكون ظهره مك�سوفا وقلبه يرجتف حينما 
يدخل اإىل اأي دائرة؟. اإن الأ�سباب والعلل وا�سحة ويجب اأن نعاجلها، ول نلوم 
اأنف�سنا، ول نقول اإن قدرنا اأن نبقى يف حالة من الرتاجع والتخلف.اإن باإمكاننا اأن 

نكون على اأف�سل حال اإذا ما اأخذنا باملعايري ال�سحيحة.
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اأهمية الدور القيادي يف حتقيق العدالة

اإن الرتكيز الكبري على العدل والق�سط يف القراآن الكرمي ـ فقد وردت خم�ش ع�رشة 
اآية تدل على وجوب العدل، وثماين ع�رشة اآية توؤكد على وجوب الق�سط ـ ي�سري 
اإىل اأهمية العدالة الجتماعية وتكافوؤ الفر�ش بني النا�ش.والدور القيادي هو ال�سبيل 
الذي يحقق هذه العدالة ويكر�سها يف املجتمع، لذلك فاإن الدور القيادي لي�ش دورًا 
مغ�سوبًا عليه لكي ي�سعى البع�ش لالبتعاد عنه، فيقول لي�ش لنا عالقة بال�سيا�سة، 
نريدها، وهو كالم �سحيح،  ال�سيا�سة ل  بطريقنا، وهذه  ونعد  بطريقنا  نذهب  دعنا 
اإنها بالتاأكيد لي�ست ال�سيا�سة التي نتحدث عنها، ولي�ست هي  اأي �سيا�سة؟  ولكن 
الأدوار القيادية التي تنه�ش باُلمم وال�سعوب، بل يق�سدون �سيا�سة املكر واخلداع 
والت�سليل والفرتاء وامل�سلحية والروؤية ال�سيقة، ونحن جميعًا ل نريدها ويجب 
اإليه جميعًا هو الأدوار القيادية التي يتحمل فيها  اأن نبتعد عنها، ولكن ما نطمح 

الإن�سان امل�سوؤولية، ويجب اأن نتحمل امل�سوؤولية جتاهها.

مبعنى  النتهازي..  مبعناها  ال�سيا�سة  بني  الإ�سالمي  الفهم  بح�سب  كبري  فرق  فهناك 
امل�رشوعة  الو�سائل  ا�ستخدام كل  ومبعنى  احلقائق،  على  واللتفاف  واخلداع،  املكر 
وغري امل�رشوعة للو�سول اإىل ال�سلطة.. للو�سول اإىل النفوذ، وبني ال�سيا�سة باملعنى 
القيادي، التي تعني توجيه النا�ش واإدارة املجتمع بالنحو الذي يحقق الطموحات 
امل�رشوعة للمواطنني، ونقل النا�ش مما هم عليه اإىل ما يجب اأن يكونوا عليه، ودفع 
القيم  اأ�سا�ش  وعلى  والعدل،  احلق  اأ�سا�ش  على  الجتماعية  احلياة  وبناء  املجتمع 
يختلف  ل  التي  وال�سياقات  والقوانني  واملعايري  ال�سوابط  اأ�سا�ش  وعلى  واملبادئ، 
الجتماعية  العدالة  تكر�ش  واإمنا  مواطن،  عن  مواطن  مييز  ول  ذاك،  عن  هذا  فيها 
واحلقوق املتكافئة بني النا�ش.وال�سيا�سة بهذا املعنى ـ اأي ممار�سة الأدوار القيادية ـ 

هي التي يتحدث عنها الإ�سالم وتتحدث عنها النظرية الإ�سالمية.

واحد،  �سخ�ش  ولي�ست خمتزلة يف  اأحد،  لي�ست حكرًا على  املعنى  بهذا  والقيادة 
لي�ش لنا قائد �رشورة يف الإ�سالم، حتى لو كان القائد ر�سول الله|. القيادة بهذا 
املعنى ت�سمل كل اأبناء املجتمع، وكل من يت�سدى، وكل من يتحمل امل�سوؤولية، وكل 
من يرعى هذا امل�رشوع وي�سهم وي�سع لبنة يف بناء املجتمع، فهو �سخ�سية قيادية، 
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وطموحاتهم  النا�ش  اأحالم  يحقق  كبري  م�رشوع  بناء  يف  كبرية  م�سوؤولية  يتحمل 
امل�رشوعة يف احلياة الكرمية.

وكل اإن�سان هو قائد يف دائرة م�سوؤوليته؛ فهناك من يقود ُا�رشة اأو ع�سرية اأو قبيلة 
اأو قبائل، وهناك من يقود م�رشوعًا جتاريًا ب�سيطًا اأو م�سنعًا اأو مزرعة، وهناك من 

يقود ُامة من النا�ش.

اإذن، املفهوم القيادي يف الفهم الإ�سالمي ل ينح�رش برجل واحد، ول ينح�رش مبوقع 
واحد، واإمنا هو موقع ميتد لي�سمل كل امل�ساحات، فكل اإن�سان يف موقعه ويف ظرفه 
ميكن اأن يكون قياديًا، فاملوظف الب�سيط وعن�رش اخلدمة يف مكان ما ميكن اأن يكون 
عن�رشًا قياديًا حينما يوظف طاقاته واإمكاناته يف اإجناح املهمة املناطة به، ولو كانت 
مهمة متوا�سعة على م�ستوى تقدمي خدمة اأو تنظيف مكان، و�سوًل اإىل اأخطر املواقع 

واأخطر الأدوار.

فاملفهوم القيادي بح�سب الفهم الإ�سالمي ل ينح�رش يف دوائر �سيقة، ول يف غرف 
مظلمة، ول يحتكر على رجاٍل اأو ُا�رش اأو عناوين اأو مواقع حمددة، واإمنا ي�سمل اُلمة 
والحرتام،  القد�سية  تكت�سب  املعنى  بهذا  والقيادة  م�ساحاتها.  وكل  مواقعها  بكل 

ومتثل �رشورة من �رشورات احلياة.

�سرورة توفري القيادات 

 كيف لنا اأن نبني جمتمعًا، ونحدد م�سارات تطور ال�سعوب واُلمم، ونحقق الزدهار 
والإعمار والبناء والتنمية يف كل مفا�سلها وجمالتها يف جمتمع طامح اإىل حتقيق 
املزيد من دون اأن تتوافر الأعداد الكافية من ال�سخ�سيات القيادية يف اأبناء املجتمع؟ 

واأين نحن من هذه النظرية وهذه الروؤية؟. 

ال�سخ�سية  لتاألق  الفر�سة  اإعطاء  على  ت�ساعد  ل  نظم  على  جمتمعاتنا  بنيت  لقد 
القيادية يف اأبناء املجتمع، فنحن يف �سياقات وظروف ل نبحث فيها عن قادة، بل 
نبحث عن مقادين، نحن نريد من يقول نفذ ثم ناق�ش، وهذا بعيد عن الروح القيادية. 
ملاذا ُانفذ قبل اأن ُاناق�ش؟ دعني ُاناق�ش.. دعني اأطرح روؤية.. دعني ُابني وجهة نظري، 
فاأنا املواطن الب�سيط اأقرب اإىل احلقيقة من القائد الأعلى يف بلد ما اأو وزارة ما اأو 
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دائرة ما.. من قال اإن هذا الآخر يفهم اأكرث مني، ومن قال اإنه اأ�ساب احلقيقة؟. اإن 
هذا املجتمع حافل باخلرباء والكفاءات والقدرات وال�سخ�سيات الفذة التي ت�ستطيع 

اأن تقدم الكثري يف بناء املجتمع. 

اإن جمتمعاتنا تقتل الروح القيادية، وا�سمحوا يل اأن اأكون قا�سيا يف هذه التعابري، 
تقتل الروح القيادية على كل امل�ستويات؛ فنحن ل نريد اأن جند من يفكر اأح�سن 
منا، ول نريد اأن يقدم اأطروحة اأف�سل من اأطاريحنا.. ل نريد اأن نحرتم اإرادة النا�ش 
وخربات النا�ش.. ل نريد اأن نقف عند جتارب النا�ش. فالأنانية هي التي تكر�ست يف 

خ�سالنا وطباعنا، ويف مواقع امل�سوؤولية.

 قطعًا ل ُاعمم، ولي�ش من ال�سحيح التعميم، ولكن نتحدث عن ظواهر اجتماعية، 
املواقع  خمتلف  يف  امل�سوؤولون  فال�سادة  اليوم،  البالد  يف  الكبري  ال�سلل  �سببت 
فلماذا  الب�رش،  والأنزه من كل  والأحر�ش  والأقدر  والأكفاأ  الأعلم  باأنهم  يعتقدون 
ي�سمح لالآخر وهو اأفهم من الآخر، وملاذا ي�سغي لالآخر اإذا وجد اأن راأيه وقناعاته 

هي املطابقة للحقيقة؟.

 فم�سوؤولنا اليوم يقول بالع�سمة لنف�سه من حيث ل ي�سعر، ويت�رشف كاأنه مع�سوم، 
ل يقول اإل احلق، فيربر كل موقف وكلمة و�سلوك، حتى اأن املواطن الب�سيط اأ�سبح 
يجل�ش على �سا�سات التلفاز وي�ستمع اإىل كبار امل�سوؤولني وهم ُي�ساألون يف و�سائل 
الإعالم؛ كيف تقيمون التجربة املا�سية وقد انتهت اأربع �سنوات، وهل جتدون اأنكم  
وقعتم يف خطاأ ما؟، فتجد اأن هناك عددًا مهمًا من امل�سوؤولني يقولون اإننا مل نقع يف 
اأي خطاأ، وكل مواقفنا كانت يف الجتاه ال�سحيح، وكل ت�رشيحاتنا كانت �سحيحة، 

وكل قراراتنا كانت �سحيحة، وكل اإجراءاتنا كانت �سحيحة. 

اإذا كان الأمر كذلك، فلماذا، اإذن، جند البلد معطال؟! وملاذا ي�سكو املواطن من اآلم 
�سحيحة،  اجتاهات  كال�ساعة يف  ت�سري  كلها  اُلمور  كانت  واإذا  وم�ساكل؟!  وحمن 
فيجب األ يكون يف البلد هذا امل�ستوى من اخللل والأخطاء وامل�ساكل التي نواجهها 
اأزمة  اأن هناك  امل�ساكل والأزمات تك�سف عن  ب�سكل م�ستمر.اإن هذه  ونعاين منها 
قيادية، واأن هناك فراغًا قياديًا حقيقيًا، واأننا مل ن�ستنفر الطاقات والإمكانات الكامنة 

لأبناء �سعبنا.
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دعوة املخل�سني الأكفاء اإىل الت�سدي

اإن النظرية الإ�سالمية تتحدث عن منط اآخر من القيادة، وتنظر اإىل القيادة من زاوية 
ُاخرى بهذه ال�سعة وبهذا ال�سمول. لذلك جند اخللط الكبري بني النتهازية ال�سيا�سية 
وبني الأدوار القيادية عند عدد كبري بني النا�ش، فما اأكرث النا�ش الذين يرتاجعون 
وينكفئون ويبعدون اأنف�سهم عن �ساحة الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية، وحينما ت�ساألهم؛ 
ملاذا ترتكون �ساحة العمل واأنتم متلكون الطاقة والقدرة على الت�سدي؟.. ملاذا ل تقول 
كلمتك، وملاذا ل تخطو خطوة بالجتاه ال�سحيح؟، ياأتي اجلواب اجلاهز الناجز: ما لنا 
وهذه ال�سيا�سة التي كلها لعب، وكلها تطاول وجتاوز على النا�ش، وكلها التفاف على 

احلقيقة، وكلها مكر وخداع، ل نريد اأن نتلوث. 

وهكذا ينزوي الطيبون وال�سلحاء وال�رشفاء والوطنيون واملخل�سون بالتدريج، ول 
يبقى �سوى النتهازيني وال�سيئني وذوي امل�سالح اخلا�سة وذوي النظرات ال�سيقة، 
امل�ستعدين لتقدمي كل �سيء من اأجل الو�سول اإىل املواقع القيادية وال�سلطة. وبهذا 
الدوائر، ويت�سدى الآخرون.  الوزارات ويف  النحو ترون املخل�سني يتهم�سون يف 
فلماذا يا خمل�ش تتهم�ش؟ وملاذا تنزوي؟ ورمبا يجيب اأن الق�سية مل يعد لها لون ول 
طعم، ُاريد اأن اأحافظ على �سمعتي، وُاريد اأن اأحافظ على تاأريخي، ُاريد اأن اأحافظ 
ال�سيا�سي  والعمل  فيها،  وما  بالدنيا  اأبيعها  ل  الطيبة  ال�سمعة  فهذه  �سلوكي،  على 

اأ�سبح يلوث �سمعة الإن�سان. 

فاأي منط من اأمناط ال�سيا�سة هذا الذي يلوث ال�سمعة! واأي منط من اأمناط الت�سدي 
�سار يوقع الإن�سان يف هذه املطبات؟. اإن النتهازية تلوث، اأما الأدوار القيادية التي 
يقف فيها ال�سلحاء وال�رشفاء ويتحملون امل�سوؤولية اجل�سيمة والعظيمة من اأجل هذا 
الوطن، فهي عزة وكرامة و�رشف. األ ي�ستحق هذا ال�سعب اأن نقف اليوم معه، حينما 
نرى كيف ي�سحي العن�رش الأمني الذي يقف يف ال�سارع اأو عن�رش اجلي�ش بحياته 

من اأجل هذا الوطن ويقدم حياته وهو فرح؟!. 

راأيناها  قد  مناذج  بعدد حمدود من  اإل  ذاكرته  الإن�ساين ل يحتفظ يف  التاأريخ  اإن 
يف هذا ال�سعب بُام اأعيننا، فما اأكرث العنا�رش الأمنية التي عرفت انتحاريًا يريد اأن 
يفجر نف�سه و�سط جمع من الأبرياء، فاندفعت ت�سحي باأنف�سها من اأجل اإنقاذ حياة 
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وقدموا  الطوعية،  الت�سحية  من  الطريقة  بهذه  الكثريون  ا�ست�سهد  وقد  الآخرين، 
اأنف�سهم واأرواحهم رخي�سة من اأجل الوطن، ومن اأجل القيم، ومن اأجل املواطن. 

اأفال ي�ستحق اأن ن�سحي ب�سمعتنا من اأجل هذا الوطن، ومن اأجل هذا املواطن؟!.

 وحينما ن�سيع هذه الثقافة، ي�سعر كل اإن�سان له قدرة على ممار�سة دور قيادي، يف 
اأي م�ستوى من هذه امل�ستويات، مب�سوؤوليته يف اأن يقف ويدافع وي�سلح يف م�ساحته، 
وكلما كان الإن�سان يف موقع اأكرب، كانت م�سوؤوليته اأعظم، ولكن امل�سوؤولية ل ت�سقط 
حياته،  على  يخ�سى  مما  اأكرث  �سمعته  على  يخ�سى  البع�ش  اإن  الأحوال.  من  بحال 
فيقبل اأن ت�ستهدف حياته من اأجل هذا الوطن ومن اأجل هذه القيم، ولكنه يخ�سى 
على �سمعته اأن مي�سها ما ي�سينها حينما يدخل معرتك ال�رشاع ال�سيا�سي. فلت�سقط 
التي نخطوها ملجتمع  اإذا كان الطريق �سحيحًا، واإذا كانت اخلطوات  ال�سمعة  هذه 
�سالح وطامح للحق واحلقيقة والبناء والتطور والزدهار، ولنقدم هذه ال�سمعة قربانًا 
لل�سعب الذي يقدم يف كل يوم ع�رشات القرابني على اأيدي احلاقدين واملاكرين من 

اأجل النعتاق من الظلم والتحرر من اجلهل والتخلف واملر�ش. 

وليعلم كل من يريد اأن يت�سدى اأنه �سيتعر�ش ل�سيل من الإ�ساعات والفرتاءات 
منذ اليوم الأول. افتحوا النرتنت وانظروا ماذا يتكلمون؟! فما اأكرث ال�سبهات، وما 
اأكرث التهامات، وما اأكرث املعلومات اخلاطئة التي تذكر جتاه الأ�سخا�ش. يف يوم من 
الأيام بحثت يف النرتنت عن ا�سم عمار احلكيم، فخرج  ١٩٨ األف مكان فيه عمار 
احلكيم، فقلت: يا �ساتر يا الله، هل اأنا مهم اإىل هذه الدرجة ول اأدري، وهذه فقط 
باللغة العربية، وفتحت بع�سا منها فراأيت العجائب والغرائب، راأيتهم يتحدثون عن 
ُامور ل علم يل بها؛ فبع�سهم يقول ا�سرتى ن�سف العراق، واآخر يقول اأخذ كذا وكذا 
من الأموال، وثالث يقول ا�سرتى اأ�ساطيل..وهكذا. فقلت اأين هوؤلء الذين يعطوننا 

اأخبارًا عن ممتلكاتنا ل خرب عندنا بها. كلها اإ�ساعات واتهامات وافرتاءات.

 بل اإين اأ�سمع اأكرث من ذلك؛ فقد ت�سل احلالة اإىل اأن البع�ش يذهب لي�ستغل هذا 
ال�سم يف هذه الدائرة اأو تلك، ويدعي اأنه اأتى من قبل فالن، وهو يريد اأن ي�سرتي اأو 
يبيع، اأو يريد �سفقة كذا. واأنا ل اأعرف مدى �سدقية هذا الأمر، ولكنني قلتها ملرات، 
مواطن  ولكل  العراقية،  الدولة  موؤ�س�سات  لكل  ندائي  واأوجه  جديد،  من  واأقولها 
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�رشيف يطلع على مثل هوؤلء النا�ش، اأن يخرب اجلهات وال�سلطات الق�سائية اأوًل، 
واإذا تكرم واأخربين لأكون �سوتًا اآخر ملالحقة مثل هوؤلء النا�ش. 

اأي �سيء، ول  اأو  اأو عقود  اقت�سادية  اأي م�سالح  له  لي�ست  خادمكم عمار احلكيم 
انتحال  فهو  اخل�سو�ش،  هذا  يف  �سيء  اأي  قيل  واإذا  الق�سايا،  هذه  يف  يتدخل 

ل�سخ�سية، ويجب اأن يعاقب من ميار�ش هذا النتحال.

اإن من الق�سايا الأ�سا�سية واملهمة، اأننا يجب اأن منيز بني النتهازية ال�سيا�سية وبني 
الأدوار القيادية، ولذا يجب األ يزهد اأي مواطن يف اأي موقع ويف اأي دور ميار�سه، 
واأل يفرط بفر�سته للت�سدي وحتمل امل�سوؤولية وخدمة هذا ال�سعب، فنحن باأم�ش 
احلاجة جلميع الطاقات والقدرات وال�سخ�سيات الكرمية، ونحن باأم�ش احلاجة اإىل 
اأن هذه الق�سية من  اأي مواطن �رشيف خلدمة هذا الوطن. ومبا  كل جهد يبذل من 
الق�سايا ال�سائعة، فما اأكرث الطاقات التي جندها تبتعد عن مواقع اخلدمة والت�سدي؛ 
يتهم  ال�رشيف  الت�سدي  يت�سدى  من  ولأن  �سعبة،  والظروف  غائمة،  الأجواء  لأن 
ويطارد ويحا�رش. وهذا يجده الكثريون مربرًا لالبتعاد عن حتمل امل�سوؤولية. ولهذا 
هذا  اأن  يرى  الإ�سالمي  الفهم  اأن  واأوؤكد  النقطة  هذه  على  لأركز  وقفت  العتبار 
الت�سدي �رشورة من ال�رشورات لبناء املجتمع واحلياة الإن�سانية، وعلى الغيور اأن 

يت�سدى ويتحدى ويتحمل الأعباء، فهذه م�سوؤولية ل يجوز التن�سل عنها.

الن�سو�ص الدالة على حتمل امل�سوؤولية 
الكرمية  الآيات  ال�رشعية من  الن�سو�ش  ن�ستعر�ش بع�ش  وعلى �سوء هذه اخللفية 
حتظى  الق�سية  هذه  اأن  كم  لرنى  املو�سوع،  هذا  يف  الواردة  ال�رشيفة  والروايات 
لئال  ثقافة  ن�سيعها  اأن  ويجب  الإ�سالمي،  والفهم  القراآين  الفهم  يف  بالغة  باأهمية 
ياأتي �سخ�ش ويربر لنف�سه النكفاء والنعزال بدعوى اأن هناك اأخطاء، فمن ي�سلح 
هناك  اأن  وبدعوى  الف�ساد؟!  هذا  يقاوم  فمن  ف�سادا،  هناك  اأن  وبدعوى  الأخطاء؟! 
ظلما، فمن يغري الظلم ويحقق العدالة الجتماعية؟! ومن �سيتحمل هذه امل�سوؤوليات 

اجل�سام غري املوؤمنني املخل�سني من اأبناء هذا الوطن؟!.

 وبح�سب هذه الن�سو�ش التي �سنتعرف عليها ون�ستذكرها معًا، يتبني حل�رشاتكم اأنه 
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ل يحق لأحد اأن يرى نف�سه بعيدًا عن دائرة امل�سوؤولية، فكلنا م�سوؤولون اأمام الله 
�سبحانه وتعاىل يف اأن نوظف كل الإمكانات وكل الطاقات يف خدمة واإ�سالح هذا 

البلد الكرمي.

اأوًل: الن�سو�ص القراآنية

هناك اآيات كثرية بهذا ال�ساأن ل ن�ستطيع اأن ن�ستوعبها باأجمعها، ولكن ن�سري اإىل 
منوذج منها يدل على اأهمية الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية.

الآية اُلوىل: اآية احلياة الطيبة

َبًة  َطيِّ َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُموؤِْمٌن  َوُهَو  اأُنَثى  اأَْو  َذَكٍر  ن  مِّ احِلًا  �سَ َعِمَل  }َمْن  تعاىل:  قوله 
ُهْم اأَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن {)٦). َوَلَنْجِزَينَّ

احِلًا َوُهَو ُموؤِْمٌن{ اإىل اأن العمل   ي�سري املقطع الأول من الآية ال�رشيفة: }َمْن َعِمَل �سَ
ال�سالح والإميان خ�سو�سيتان اإذا اجتمعتا معًا حتققت احلياة الطيبة، فكما اأن العمل 

ال�سالح وحده ل يجدي فكذلك الإميان وحده ل ينفع من غري عمل �سالح. 

اأن امل�سوؤولية تقع  اأُنَثى{ اإىل  اأَْو  َذَكٍر  ن  }مِّ وي�سري املقطع الثاين من الآية الكرمية: 
على عاتق اجلميع، ل فرق يف ذلك بني الرجل واملراأة، وال�سخ�سية القيادية والدور 
القيادي ل ينح�رش بالرجال دون الن�ساء، واإمنا ي�سمل اجلميع، فكما ل يحق للرجل 
اأن يتخلى عن امل�سوؤولية بدعوى اأن هناك خلال واأخطاء وحتديات، فكذلك ل يحق 

للمراأة اأن تتخلى عن م�سوؤولياتها هذه اأي�سًا مبثل هذه الدعاوى.

اإىل م�ساألة مهمة  َبًة{  َطيِّ َحَياًة  ُه  }َفَلُنْحِيَينَّ الكرمية:  الآية  الثالث من  املقطع  وي�سري 
وهي م�ساألة احلياة الطيبة. وال�سوؤال الكبري؛ كيف تتحقق احلياة الطيبة، وماذا يق�سد 
الفو�سى والالنظام، ويف  اأنه ل حياة طيبة يف ظل  الطيبة؟. مما ل �سك فيه  باحلياة 
ظل الالموؤ�س�سات، ويف ظل الالقانون، ويف ظل املزاجيات والأنانيات والفئويات 
ظل  ويف  املوؤ�س�سات،  دولة  ببناء  الطيبة  احلياة  تتحقق  واإمنا  ال�سخ�سية.  وامل�سالح 

٦ . النحل : ٩٧ .
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اللتزام بالد�ستور والقانون، واللتزام باملعايري ال�سحيحة يف و�سع الرجل املنا�سب 
والبناء  التطور  اإىل  تو�سلنا  التي  الوا�سحة  اخلطط  وبوجود  املنا�سب،  املوقع  يف 

والإعمار والزدهار، فال حياة طيبة بال هذه اُلمور على امل�ستوى املادي. 

كما اأن احلياة الطيبة على امل�ستوى املعنوي ودار الآخرة ل يح�سل عليها الإن�سان 
اإل من خالل خدمة خلق الله، واإل من خالل اللتزام بالقيم والثوابت، وبالتايل ل 

ميكن اأن نح�سل على احلياة الطيبة بدون الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية.

بالقيم، والعمل  الإميان يعني اللتزام  ُموؤِْمٌن{،  َوُهَو  احِلًا  َعِمَل �سَ فقوله تعاىل:}َمْن 
ال�سالح هو الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية. فال تقل: اإن الأمر ل يهمني، ول يخ�سني، 
ول �ساأن يل به. واإذا كان منطق كل واحد منا ذلك، اإذن من الذي عليه اأن يتحمل 
ونقف  امل�سوؤولية  نتحمل  اأن  ال�رشيفة  الآية  هذه  مبنطق  علينا جميعًا  امل�سوؤولية؟!اإن 
الت�سدي اعتربت عماًل �ساحلًا يف هذه  اأن عملية  لن�سلح الأخطاء، ولذلك جتدون 
الآية، وعربت عن الت�سدي بالعمل ال�سالح، فالله تعاىل ي�سهد بال�سالح لأي ت�سّد 
نافع ميكن اأن ي�ساعد يف ت�سحيح امل�سارات، على اأي م�ستوى، ويف اأي دائرة، ويف 

اأي حلقة من احللقات.

الآية الثانية: اآية امل�ست�سعفني الظاملني لأنف�سهم

ا  ُكنَّ َقاُلوْا  ُكنُتْم  ِفيَم  َقاُلوْا  اأَْنُف�ِسِهْم  َظامِلِي  امْلاَلآِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ الَِّذيَن  }اإِنَّ  تعاىل:  قوله   
َفاأُْوَلـِئَك  ِفيَها  َفُتَهاِجُروْا  َوا�ِسَعًة  الّلِه  اأَْر�ُش  َتُكْن  اأَمَلْ  َقاْلَوْا  الأَْر�ِش  يِف  َعِفنَي  ُم�ْسَت�سْ

ريًا{)٧). ُم َو�َساءْت َم�سِ َماأَْواُهْم َجَهنَّ

َظامِلِي  امْلاَلآِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ الَِّذيَن  }اإِنَّ  ال�رشيفة:  الآية  من  اُلوىل  الفقرة  ت�سمنت   
اأَْنُف�ِسِهْم{، احلديث عن حوار بني فئة من النا�ش وبني املالئكة، عندما تقب�ش اأرواحهم 
وتتوفاهم وهم ظاملون لأنف�سهم، ل اأن اأحدًا من النا�ش قد ظلمهم. وعجيب معنى هذه 
الآية؛ فالإن�سان قد يظلم نف�سه اأحيانًا، حينما ل ي�ستثمر طاقاته واإمكاناته، وحينما 
تن�سجم  التي ل  وبالطريقة  النف�ش،  بهذه  تليق  التي  بالطريقة  نف�سه  مع  يتعامل  ل 

٧ . الن�ساء :  ٩٧ .
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اأراده الله �سبحانه وتعاىل لهذا الإن�سان، فحينما يرتكب الإن�سان املع�سية،  مع ما 
والعياذ بالله، يظلم نف�سه قبل اأن يظلم الآخرين.

 اأيها الإن�سان اإن الله �سبحانه وتعاىل اأراد لك اأن تكون عزيزًا كرميًا مرفوع الراأ�ش، 
فلماذا تذل نف�سك باملع�سية؟ وملاذا ت�سغر نف�سك والله تبارك وتعاىل يريدك اأن تكون 
الكمال؟  لك  يريد  والله جل جالله  الطريقة  بهذه  الهاوية  اإىل  تنزل  وملاذا  كبريًا؟ 
وملاذا تقنع باملواقع الدنيا واأنت كبري؟ وملاذا تتعامل تعامل ال�سغار؟ بالله عليكم هل 
راأيتم رجاًل كبريًا ي�سع يف فمه ما ي�سعه الطفل )م�سا�سة) وي�سبح ُا�سحوكة يف 
املجتمع؟! ونف�ش هذه )امل�سا�سة) ل يقبلها من كان عمره اأربع �سنوات، وقد كانت 
له  ُاريدها؛ لأنه �سار  لها: ل  �سنتني، ويقول  ُامه ت�سعها يف فمه عندما كان عمره 
و�سع خا�ش. واأنت الآن كبري فلماذا تتعامل تعامل ال�سغار؟، ل يليق بالإن�سان اأن 

يكون هكذا.

معنى ال�ست�سعاف

لقد اعتذر الظاملون لأنف�سهم عن �سوؤال املالئكة: )فيم كنتم؟)، ملاذا ظلمتم اأنف�سكم؟: 
َعِفنَي يِف الأَْر�ِش{)٨). فما معنى  ال�ست�سعاف؟. ذهب البع�ش اإىل  ا ُم�ْسَت�سْ }َقاُلوا ُكنَّ
اأن ال�ست�سعاف ذو بعد اقت�سادي، فمن ل ميلك ماًل يعترب م�ست�سعفًا. وذهب اآخرون 
اإىل اأن ال�ست�سعاف ذو بعد فكري، فحينما تعي�ش اأو�ساط من املجتمع حالة اجلهل 
وعدم الوعي الكايف وعدم التعرف على احلقائق تكون م�ست�سعفة. وال�سوؤال: ملاذا 

نعي�ش اجلهل واأمامنا الفر�سة باأن نكون من اأهل العلم واملعرفة؟. 

ومن م�ساديق ال�ست�سعاف هو ال�ست�سعاف الديني، ويوجد حينما يكون الإن�سان 
الدينية.  اأعماله  وب�سحة  ال�رشعية  بالأحكام  عارف  وغري  الدينية  بالتزاماته  خماًل 
فرتى اأحدهم وقد بلغ من العمر خم�سني اأو �ستني عامًا وهو ل يعرف كيف يتو�ساأ اأو 
ل يعرف كيف ي�سلي!، ويعتذر باأنه هكذا قيل له.  اأمل يكن الأجدر به اأن يفتح كتابًا 
ليقراأ فيه اأو يذهب لي�ساأل ويتعلم؟! واأمثال هوؤلء ُي�ساألون يوم القيامة فيقولون: كنا 

ل نعلم، فيقال لهم: اأفال تعلمتم)٩).
٨ . الن�ساء: ٩٧.
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ال�سيا�سي، وهو  اآخر من م�ساديق ال�ست�سعاف وهو ال�ست�سعاف  وهناك م�سداق 
من اأهم م�ساديق ال�ست�سعاف. فمن يتخلى عن م�سوؤولياته وواجباته جتاه املجتمع 
وجتاه الو�سع ال�سيا�سي القائم من غري علة، هو من اأفراد هذا النوع من ال�ست�سعاف. 
وتراهم يرددون اأن هذه اُلمور ل تخ�سنا ول عالقة لنا بها، ويت�ساءلون ملاذا نخرج 
ياأتي  من  وكل  ن�سارك؟،  مل  لو  يحدث  �سوف  وماذا  لنا،  فائدتها  وما  لالنتخابات، 
لل�سلطة ن�سميه عمي. وهذا ا�ست�سعاف �سيا�سي، ويتحقق حينما ل يبذل الإن�سان 
اجلهد الكايف يف البحث واإعطاء الثقة للموؤمنني املخل�سني من الوطنيني، الذين ميكن 
الثقة لأ�سخا�ش غري كفوئني ب�سبب  بالبالد. فاأحيانًا قد مينح الإن�سان  اأن ينه�سوا 
ندمًا،  اأ�سابعه  الإن�سان على  اأن يع�ش  ينفع  البحث عنهم، وحينئذ ل  تق�سريه يف 

حيث ل تنفع الندامة.
ال�سيا�سي  العمل  كلهم  املوؤمنون  يرتك  اأن  ال�سيا�سي  ال�ست�سعاف  م�ساديق  ومن 
والت�سدي وينزووا بعيدًا، بذريعة اخلوف من التلوث يف م�ستنقع ال�سيا�سة الآ�سن، 
النزيهني،  وغري  الطيبني،  غري  بيد  البلد  ي�سبح  وحينئذ  طيبة.  �سمعتهم  ولتبقى 
في�سيع  عقباه،  حتمد  ل  ما  اإىل  البلد  �سياأخذون  اأنهم  يعني  وهذا  الوطنيني،  وغري 
يعني  فانه  ال�سيا�سي خطري جدًا،  ال�ست�سعاف  وهذا  منا.  الظاملون  ويتمكن  الظلم 
ال�ستخفاف باملجتمع العادل، وال�ستخفاف بالقيم الجتماعية، وال�ستهانة بالدور 
املطلوب من ال�سلحاء يف تقومي امل�سارات وت�سحيحها. وهو يرتك اآثارًا عظيمة يف 

م�ستقبل البلد اأي�سًا.

احل�ساب الع�سري
�سيكون  الإلهي،  العدل  حمكمة  اأمام  غدًا  للح�ساب  امل�ست�سعفون  يقف  وعندما 
جوابهم باأنهم كانوا م�ست�سعفني:)قالوا كنا م�ست�سعفني يف الأر�ش)، وهم يعتقدون 
ياأتي رد املالئكة كال�ساعقة  الأليم، ولكن  العذاب  باأن هذا اجلواب �سينجيهم من 
ملاذا مل  فيها)،  الله وا�سعة فتهاجروا  اأر�ش  يتوقعوه:)اأمل تكن  مبا مل  على روؤو�سهم 
باأن  ر�سيتم  وملاذا  اخلاطئة،  امل�سارات  هذه  ت�سححوا  مل  وملاذا  الواقع،  هذا  تغريوا 
تكونوا عر�سة للظلم والعدوان؟. وينتظر املالئكة اجلواب ولكن من غري جدوى، اإذ 

ي�سود �سمت مطبق من هول املفاجاأة. 
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َو�َساَءْت  ُم  َجَهنَّ َماأَْواُهْم  َفاأُْوَلِئَك  املعرب:}  الن�ش  وبهذا  املفردة  بهذه  الآية  تنتهي  ثم 
ريًا{)١٠). ل تعتذروا وتقولوا: كنا م�ست�سعفني، فال تكفي هذه احلجة، وهذا العذر  َم�سِ
غري مقبول يف منطق ال�سماء، وحينها �سي�ساقون اإىل جهنم �سوقًا، و�ستكون جهنم 
هذه  مثل  القيامة  يوم  يف  الإن�سان  من  يقبل  ل  م�سريًا.  و�ساءت  الأبدي،  ماأواهم 
الأعذار الواهية: والله ل نق�سد، والله ل يخ�سنا هذا الأمر، والله نبقى يف بيوتنا 
القانون  اأح�سن. ملاذا ل تت�سدى عندما ترى اخلطاأ؟، وملاذا ل ترفع �سوتك �سمن 

و�سمن ال�سياقات املتاحة؟.
 يجب اأن نعمل لإ�سالح املجتمع، واإل فهذه هي النتيجة، واأنتم جتدون كيف اأن هذه 
الآية ال�رشيفة وا�سحة يف بيان اأهمية الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية وتغيري هذا الواقع.

معنى الهجرة
ي�ساأل املالئكة هوؤلء امل�ست�سعفني:)اأمل تكن اأر�ش الله وا�سعة فتهاجروا فيها)، فما 
النتقال  هذا  كان  �سواء  حال،  اإىل  حاٍل  من  النتقال  هي  الهجرة  الهجرة؟،  معنى 
مكانيا اأو ظرفيا يغري الواقع، فيهاجر امل�ست�سعف من حالة الظلم اإىل حالة العدل، 
وال�سدق  النزاهة  حالة  اإىل  ال�سائبة  غري  واملواقف  والرت�ساء  الف�ساد  حالة  ومن 

واملواقف النزيهة وال�سحيحة. فهذا اأي�سًا منط من اأمناط الهجرة. 
وهذه الآية �رشيحة يف امل�سوؤولية العظيمة امللقاة على عواتقنا، وهي حتملنا م�سوؤولية 
الت�سدي يف كل املواقع لإ�سالح واقعنا الجتماعي. ل تت�سوروا اأن الواقع يتغري 
اأوًل لكي يغري  باأنف�سنا  اأن نغري ما  اأراد لنا  باملعاجز الإلهية، فالله تعاىل هو الذي 
وا َما ِباأَنُف�ِسِهْم{)١١). فالتغيري  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َه ل ُيَغريِّ واقعنا، قال عز وجل:}اإِنَّ اللَّ
يبداأ منا، ول ميكن تغيري هذا الواقع باأن يتكل كل واحد منا على الآخر، اأو يلقي 
امل�سوؤولية على كاهل احلكومة فقط. فما هذه احلكومة؟ هل هي جمموعة اأنبياء، اأو 
وال�سالحيات  الكبرية  امل�سوؤولية  ومواقع  احلكومة  نعم،  بيننا؟.  ومن  مثلنا  ب�رش  هم 
والمكانات حتملهم م�سوؤوليات اأعظم من عموم املواطنني، لكن التكليف ل ي�سقط 

عن اأحد، وكل واحد منا يتحمل امل�سوؤولية بح�سب قدراته وبح�سب ظروفه.
١٠ . الن�ساء: ٩٧.
١١ . الرعد: ١١.
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الآية الثالثة: اآية ظاملي اأنف�سهم من غري امل�ست�سعفني 

ا َنْعَمُل ِمن  َلَم َما ُكنَّ اُهُم امْلاَلِئَكُة َظامِلِي اأَنُف�ِسِهْم َفاأَْلَقُوْا ال�سَّ قوله تعاىل:}الَِّذيَن َتَتَوفَّ
َم َخاِلِديَن ِفيَها َفَلِبْئ�َش  �ُسوٍء َبَلى اإِنَّ الّلَه َعِليٌم مِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن * َفاْدُخُلوْا اأَْبَواَب َجَهنَّ

ين{)١٢). ِ َمْثَوى امْلَُتَكربِّ

يوم  املالئكة  تتوفاهم  النا�ش  من  فئة  اإىل  الكرمية  الآية  من  الأول  املقطع  ي�سري 
مغادرتهم احلياة الدنيا اإىل الن�ساأة اُلخرى، حيث يبداأ احل�ساب ويبداأ الكتاب وتبداأ 
امل�ساءلة، وقد و�سفهم الله �سبحانه وتعاىل باأنهم ظاملو اأنف�سهم، ومل يظلموا اأحدًا، 
واأ�سد الظلم اأن يظلم الإن�سان نف�سه، فهذا الذي ل تنجو منه نف�سه، فالآخرون من 

باب اأوىل ل ي�سلمون منه. وال�سوؤال؛ كيف ظلم هوؤلء اأنف�سهم؟.

ا َنْعَمُل ِمن �ُسوٍء{ اإىل  َلَم َما ُكنَّ وت�سري الفقرة الثانية من الآية الكرمية: }َفاأَْلَقُوْا ال�سَّ
اإذ  قالوا: ما عملنا �سوءًا، وما  اأعذار هذه الفئة من النا�ش للمالئكة حني امل�ساءلة، 
ونن�رشهم  ونعينهم  لن�ساعدهم  الظاملني  مع  وقفنا  وما  ظلمهم،  الظاملني يف  �ساركنا 
على ظلمهم. اإذن ما العمل الذي عملوه لكي ي�ستحقوا و�سف الظاملني لأنف�سهم؟، 
بوجه  يقفوا  ومل  لأنف�سهم،  والنت�سار  الت�سدي  وتركوا  الظلم  عن  �سكتوا  اإنهم 

العتداءات، ومل  يقفوا بوجه الظاملني. 

وفرٌق كبري بني من ي�سرتك يف الظلم ويكون من ع�سابة الظلمة، وبني من ل ي�سرتك 
ولكن ل يت�سدى ملواجهة الظلم وتقومي النحراف وت�سحيح امل�سار وبناء املجتمع 
العادل واملجتمع ال�سالح، وقد و�سفهم الله عز وجل يف قراآنه الكرمي باأنهم ظاملو 
اأنف�سهم، فهوؤلء ظلمة اأي�سًا مع اأنهم مل ي�سرتكوا مع الظاملني ومل ينا�رشوهم، وقد 
نقم  �سوء)، نحن مل  نعمل من  كنا  ل�سانهم من ل يخطئ ول يكذب:)ما  نقل على 
بعمل �سيئ، ولكننا مل نقف بوجه العمل ال�سيئ، وكان موقفنا هو عدم املبالة، وعدم 
الت�سدي للعمل ال�سيا�سي والجتماعي، وعدم امل�ساركة يف تقومي النحراف. وكان 

تقييم الله �سبحانه وتعاىل لهم باأنهم ظاملو اأنف�سهم.

اإذن، ل يقبل الله تبارك وتعاىل العذر من الإن�سان باأنه مل ي�سارك يف ظلم اأو اإ�ساءة، 
١٢ . النحل :  ٢٨ ـ  ٢٩ .
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ول ينجيه يف يوم احل�ساب الع�سري قوله: اأذهب بطريقي واأرجع بطريقي. فاإنه حتى 
لو مل يظلم اأحدًا، وحتى لو مل يعن على الظلم، فاإنه يكفي يف الإدانة اأنه مل يقف 
بوجه الظاملني، ول ينفعه قوله: لي�ش لنا عالقة، وما لنا والدخول بني ال�سالطني، وهذا 
امل�سوؤولية.  من  ليتن�سل  م�سالح،  اأ�سحاب  وُانا�ش  اأحزاب  و�سغل  ال�سيا�سة  �سغل 

فمن قال اإن ال�سيا�سة كلها م�سالح �سخ�سية وفئوية وحزبية؟!.

يت�سّد  مل  واإذا  الطيبون،  يت�سّد  مل  واإذا  ال�رشيف،  املواطن  اأيها  تت�سّد  مل  اأنت  اإذا 
عن  يبحثون  الذين  النتهازيني  لأولئك  �ستخلو  ال�ساحة  اأن  املوؤكد  فمن  ال�رشفاء، 
والن�سان  يت�سدى،  حينما  املوؤمن  ولكن  وال�سخ�سية.  والفئوية  احلزبية  م�ساحلهم 
على  اُلمور  لبقاء  جمال  ل  فحينئذ  امل�سوؤولية،  ويتحمل  ينربي  حينما  ال�سالح 

�سياقاتها ال�سلبية. 

وت�سري الفقرة الثالثة من الآية الكرمية:) فادخلوا اأبواب جهنم خالدين فيها فلبئ�ش 
لتغيري  الت�سدي  عن  القاعدين  هوؤلء  ينتظر  الذي  امل�سري  اإىل  املتكربين)،  مثوى 
القراآن  يعرب  كيف  ولحظوا  �سوءا.  يعملوا  مل  اأنهم  �سوى  عذر،  بال  ال�سيئ  الواقع 
تتحمل  ول  تت�سدى  ل  حينما  الإن�سان  اأيها  فيقول:  النا�ش  هوؤلء  عن  الكرمي 
فيقول:)  باملتكربين  اجلبار  العزيز  الله  ي�سفهم  الله.  على  متكرب  فاأنت  امل�سوؤولية، 
ويتحمل  ويت�سدى  يقف  اأن  منا  واحد  فيجب على كل  املتكربين).  مثوى  فلبئ�ش 
م�سوؤوليته الجتماعية، بحجمه وظروفه وقابلياته وقدراته. ف�سنف قادر على الكتابة، 
و�سنف قادر على اخلطابة، و�سنف قادر على التعبئة، و�سنف قادر على تنظيم �سيء 

يف م�ساحته..وهكذا.

نعلم  ول  م�ساكل،  وكلها  خطاأ،  يف  خطاأ  كلها  اُلمور  باأن  البع�ش  يعرت�ش  ورمبا 
ال�رشفاء والوطنيني  اأن كل واحد من  ابداأ من نف�سك، ولو  نبداأ. واجلواب:  اأين  من 
العراقيني يقول اأبداأ من نف�سي، ومن العمل الذي مي�سكه، واملهمة التي بيده، والزقاق 
الذين يتعامل معهم، فيبداأ  التي يتواجد فيها، والنا�ش  الذي يعي�ش فيه، والدائرة 
الكثري  واأ�سلحنا  الف�ساد،  من  وا�سعة  م�ساحات  لق�سينا على  اأوًل،  نف�سه  با�سالح 
الكثري من اُلمور. وقد ورد عن اأمري املوؤمنني× قوله:»طوبى ملن �سغله عيبه عن 
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عيوب النا�ش«)١٣). فليبداأ كل منا من نف�سه، ليبداأ من حميطه، من النا�ش القريبني 
منه. ولو كان كٌل منا يت�سدى ويتحرك بهذا الجتاه، ف�سوف نرى اأن اخلري يعم وي�سيع، 

وال�سالح ينت�رش ويت�سع.

فحينما يقعد الإن�سان عن اأداء م�سوؤوليته ول يكرتث ول يبايل، ويقول ل �ساأن يل 
بالنا�ش، دعني من امل�ساكل ومن وجع الراأ�ش، اأذهب بطريقي واأرجع بطريقي، يكون 
قد تعاىل عن الإرادة الإلهية، وتطاول عليها، في�سدق عليه اأنه متكرب، وينتظره ماأواه 

الأبدي البائ�ش: )فلبئ�ش مثوى املتكربين).

الآية الرابعة: اآية القتال من اأجل امل�ست�سعفني

�َساء  َجاِل َوالنِّ َعِفنَي ِمَن الرِّ قوله تعاىل :} َوَما َلُكْم َل ُتَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل الّلِه َوامْلُ�ْسَت�سْ
َنا ِمن  لَّ اأَْهُلَها َواْجَعل  امِلِ  اْلَقْرَيِة الظَّ َهـِذِه  اأَْخِرْجَنا ِمْن  َربََّنا  َيُقوُلوَن  الَِّذيَن  َواْلِوْلَداِن 

ريًا{)١4). َنا ِمن لَُّدنَك َن�سِ لَُّدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لَّ

ملاذا  ل تت�سدون، وملاذا  ل تواجهون، وملاذا  ل تقفون بوجه الظلم، وملاذا ل تهبون 
للدفاع عن احلق، وملاذا ل تنت�رشون للم�ست�سعفني من الرجال والن�ساء والولدان 
الذين يدعون الله للخروج من البلد الذي يظلم اأهله، وملاذا ل تقاتلون من اأجل من 

ل ي�ستطيع النت�سار لنف�سه؟. 

وهنا �سوؤال يطرح نف�سه على ب�ساط البحث، ملاذا مل يدُع القراآن الكرمي للقتال من 
اأجل جميع النا�ش،  واقت�رش على الدعوة للقتال من اأجل امل�ست�سعفني من الرجال 

والن�ساء والولدان الذين ي�ساألون الله تعاىل اأن يخرجهم من القرية الظامل اأهلها؟.

 اإن هوؤلء امل�ست�سعفني مل يق�رشوا يف اأداء واجبهم يف الهجرة واخلروج من القرية 
الظاملة، ولكنهم ل ي�ستطيعون اخلروج. اإذن تكليف امل�ست�سعفني وا�سح وهو الهجرة، 
ول يجوز لالإن�سان اأن يعر�ش نف�سه لال�ست�سعاف. والهجرة هي النتقال من مكان 
الدينية ول  اإقامة �سعائره  للظلم وال�ست�سعاف ول ي�ستطيع  الإن�سان  فيه  يتعر�ش 

١٣ . نهج البالغة: اخلطبة ١٧٦.
١4 . الن�ساء : ٧5 .
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ي�ستطيع تغيري الواقع الذي يعي�ش فيه، اإىل مكان اآخر ل يتعر�ش فيه لذلك، كهجرة 
امل�سلمني يف �سدر الإ�سالم اإىل احلب�سة والهجرة اإىل يرثب. 

فالبلد الذي فيه ظلم وفيه فو�سى وفيه ف�ساد مايل واإداري وفيه اعتداء وفيه عدم 
احرتام للمعايري وفيه خرق للقوانني وال�سوابط وال�سياقات، ويتعر�ش فيه الإن�سان 
اإىل ال�سطهاد ب�سبب معتقداته، يحق ملن تعر�ش لذلك اأو يخاف اأن يتعر�ش لذلك 
وانتهاك  احلريات  وم�سادرة  الظلم  من  ماأمن  فيه يف  يكون  اآخر،  بلد  اإىل  الهجرة 

الكرامات. 

وهوؤلء امل�ست�سعفون الذين تتحدث عنهم الآية ل يقبلون اأن يعي�سوا يف ظل حكومة 
فو�سى، ول يقبلون بالظلم. والظلم هو و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه، وعك�سه العدل، 
ينظر  وحينما  �سالح،  ماهو  ترى  اأن  يجب  فالعني  مو�سعه.  يف  ال�سيء  و�سع  وهو 
الإن�سان اإىل ماهو �سالح فهذا عدل بحق العني، ولكن اإذا نظر اإىل ما هو غري �سالح 
فهو ظلم بحق العني. وكذلك الل�سان يجب اأن ينطق باحلق وال�سواب، فاإذا نطق بذلك 
اإىل  والنميمة  والنفاق  الكذب  ا�ستعمله يف  اإذا  ولكن  عادًل،  ا�ستخدامًا  ا�ستخدمه 
غري ذلك اأجارنا الله واإياكم من اأمرا�ش الل�سان، فهو ظلم بحق الل�سان. فا�ستعمال 

ال�سيء يف ما و�سع له عدٌل، وا�ستعماله يف غري ما و�سع له ظلٌم.

وهذه الآية ال�رشيفة تتحدث عن رجال ون�ساء وولدان ليقبلون بو�سع ال�سيء يف 
غري مو�سعه،  فيعرت�سون ويتحركون وي�ساألون الله تعاىل اخلروج من هذه القرية 
الظامل اأهلها، ويطلبون من الله تعاىل اأن يجعل لهم وليًا ون�سريًا لكي ينت�رشوا على 

اأعدائهم: )واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك ن�سريًا). 

وي�سري القراآن الكرمي يف هذه الآية ال�رشيفة اإىل �رشورة الت�سدي لرفع ال�ست�سعاف 
عن النا�ش، وكما قلنا �سابقا، فاإن هذا ال�ست�سعاف مل يكن ا�ست�سعافا ماليا فقط، 
فنحن نطلق على الفقري اأنه م�ست�سعف، يف حني اأن هناك مراتب من ال�ست�سعاف 
اأ�سد من ال�ست�سعاف املادي، وهو ال�ست�سعاف الفكري وال�ست�سعاف ال�سيا�سي، 

حينما ت�سادر اإرادة ال�سعوب واُلمم. 

وهذه الآية ال�رشيفة ت�سري اإىل �رشورة الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية لرفع ال�ست�سعاف، 
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و�رشورة الن�رشة لإخراج النا�ش من الواقع ال�سيئ، ولكن لي�ش املراد بالنا�ش هنا 
النا�ش الرا�سني بالظلم واملتعاطفني معه وامل�ستفيدين منه، بل املراد من النا�ش هم 
الناقمون على الظلم الذين يقولون ربنا اأخرجنا من هذه القرية الظامل اأهلها، فهوؤلء 
النا�ش يريدون النتقال اإىل واقع اآخر، فهم غري را�سني بهذا الظلم، ول يريدون 
ف�سادًا، بل يريدون نزاهة، ويريدون ا�ستقامة، ويريدون دولة موؤ�س�سات، ويريدون 
احرتامًا للقانون، ويريدون تكافوؤا للفر�ش، ول يريدون اأن مييز اأحد على الآخر. 
اإن هوؤلء الذين ي�ساألون الله اخلروج من القرية الظامل اأهلها يريدون واقعًا اآخر 
فيه عدالة واإن�ساف. وعلى �سوء هذه الآية ال�رشيفة يجب الت�سدي لتحقيق هذا 

الواقع.

اخلام�سة: اآيات هالك اُلمم
وهناك اآيات كثرية يف القراآن الكرمي ت�سري اإىل اأن الظلم هو �سبب حقيقي ل�سياع 
 ٢5 من  اأكرث  وردت  فقد  واُلمم.  ال�سعوب  وهالك  ل�سقوط  و�سبب  احل�سارات 
الآيات  وهذه  والرتاجع،  والتدين  وال�سقوط  الهالك  يف  �سبب  الظلم  اأن  يف  اآية 
جتعلنا اأمام م�سوؤولية كبرية للت�سدي واإزالة الظلم وتقومي النحراف، ولبناء احلياة 
الجتماعية على ُا�س�ش �سحيحة. وهذه الآيات حتملنا امل�سوؤولية الكبرية يف اإدارة 

احلياة الجتماعية ب�سكل �سحيح.

منها: قوله تعاىل:} َوِتْلَك اْلُقَرى اأَْهَلْكَناُهْم مَلَّا َظَلُموا{، فالظلم كان �سببا يف هالك 
تلك ال�سعوب واُلمم. ومنها: قوله تعاىل:}َوَجَعْلَنا مِلَْهِلِكِهْم َمْوِعدًا {)١5)، ففي اأي 
�سعب ويف اأي اأمة ي�سيع الظلم، اعلموا باأن الهالك قادم ل حمالة واإن تاأجل، واأن 

للظلم وللظامل نهاية حمتومة يف انتظاره.

وميكن اأن حتافظ ال�سعوب واُلمم على نف�سها وت�سون ح�ساراتها بتنظيم حياتها 
الجتماعية، لت�سري اُلمور ب�سياقاتها ال�سحيحة. اإن اآهات املظلومني التي تنطلق 
من قلب مت�سدع لظالمة تلحق به اأقوى عند الله من �سولت الظامل، مهما كانت 
اإمكاناته وفر�سه ومواقعه. فال�سعب الذي يرزح حتت الظلم لبد من اأن يتخل�ش 
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يومًا من الظلم، والظامل ل ميكن اأن يبقى وي�ستمر، و�سياقات الظلم هي �سياقات 
بعيدة عن الفطرة الإن�سانية، قد تطول �سنة اأو �سنتني، اأو ع�رشا اأوع�رشين، ولكنها 
�ستنهار، وكم راأينا من امرباطوريات عظمى ُبنيت على اأ�سا�ش الظلم و�رشعان ما 

انهارت وتفككت.
َها َر�ُسوًل َيْتُلوا  ومنها: قوله تعاىل: }َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث يِف اأُمِّ
ا ُمْهِلِكي اْلُقَرى اإِلَّ َواأَْهُلَها َظامِلُوَن{)١٦). اأي حينما يظلمون  َعَلْيِهْم اآَياِتَنا َوَما ُكنَّ
الت�سدي  �رشورة  اإىل  بو�سوح  ت�سري  الآيات  وهذه  بالظلم.  فالهالك  نهلكهم، 

وحتمل امل�سوؤولية يف اإدارة احلياة الجتماعية.

 ال�ساد�سة: الآيات الآمرة باجلهاد والت�سدي 
باجلهاد  لتاأمر  جاءت  التي  ال�رشيفة  القراآنية  الآيات  من  العديد  اأي�سًا  وهناك 
اأهمية  اإىل  بو�سوح  ت�سري  وهي  الظلم،  بوجه  والوقوف  الظلم  لدفع  والت�سدي 
وت�سحيح  امل�سارات  وتقومي  الجتماعية  احلياة  لتنظيم  الت�سدي  و�رشورة 

النحرافات. 
ِهْم َلَقِديٌر  ِ َه َعَلى َن�رشْ ُهْم ُظِلُموا َواإِنَّ اللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ منها: قوله تعاىل:} اأُِذَن ِللَّ
ا�َش  ِه النَّ ُه َوَلْوَل َدْفُع اللَّ الَِّذيَن اأُْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ اإِلَّ اأَن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَّ
ِه َكِثريًا  َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اللَّ َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ ُهم ِبَبْع�ٍش لَُّهدِّ َبْع�سَ
اُهْم يِف اْلأَْر�ِش اأََقاُموا  نَّ كَّ َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز الَِّذيَن اإِن مَّ ُه اإِنَّ اللَّ ُه َمن َين�رُشُ نَّ اللَّ َوَلَين�رُشَ

ِه َعاِقَبُة اْلأُُموِر {)١٧). َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُنَكِر َوِللَّ اَلَة َواآَتُوا الزَّ ال�سَّ
ُهْم ُظِلُموا  ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ فقد ت�سمنت الفقرة اُلوىل من الآية الكرمية: }اأُِذَن ِللَّ
امل�سوؤولية  وحتمل  والت�سدي  بالقتال  لهم  ُاذن  للظلم  تعر�سهم  ب�سبب  اأي   ،}
ويركع،  يخ�سع  اأن  ينبغي  ل  الظلم  اإىل  الإن�سان  يتعر�ش  فحينما  واملواجهة، 
مثل  واهية؛  باأعذار  يعتذر  واأل  بالظلم،  يقبل  ول  للمواجهة،  يندفع  اأن  وينبغي 
اأتكلم بق�سية  اأن  اأخاف  اأو  اأتكلم ويكتب عني املخرب ال�رشي تقريرًا،  اأن  اأخاف 
فاأجد اأمامي مائة قنبلة موقوتة يف داخل الدائرة اأو الوزارة اأو املكان الذي اأعمل 
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بق�سايا  نفرط  ب�سيطة  ق�سايا  احلفاظ على  اأجل  من  ن�ست�سلم  فحينما  فيه. كال، 
نقف  اأن  علينا  فيجب  معًا،  والكبرية  ال�سغرية  الق�سايا  �ست�سيع  وحينئذ  كبرية، 

وندافع ونح�سن اأنف�سنا بالقانون. 

ودافعوا  بلدكم،  عن  ودافعوا  روؤو�سكم،  وارفعوا  العراقيون،  اأيها  ترتاجعوا  ل 
الكثري  و�ستجدون  حقوقكم،  عن  ودافعوا  الد�ستور،  عن  ودافعوا  القانون،  عن 
ممن ين�رشكم يف هذا احلق ويدافع عنكم، فال ميكن اأن نخ�سع اأو نركع اأو نقبل 
باأي تهديدات واأي �سغوط من �ساأنها اأن حتول هذه التجربة الفتية اإىل جتربة ظاملة 

لنف�سها. 

واأ�سارت الفقرة اُلوىل من الآية الثانية من املقطع القراآين ال�سابق: }الَِّذيَن اأُْخِرُجوا 
{، اإىل اأن احلق هو الأ�سا�ش يف حتديد املوقف، فاأي موقف يبنى  ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ
على اأ�سا�ش احلق ندافع عنه، ونتمحور حوله، ونقف معه. واأي خطوة لي�ست بحق 

وعلى خالف احلق ف�سنقف بوجهها ول نرت�سيها.

َه َلَقِويٌّ  ُه اإِنَّ اللَّ ُه َمْن َين�رُشُ نَّ اللَّ واأ�سارت الفقرة الأخرية من الآية الثانية:{ َوَلَين�رُشَ
َعِزيٌز } اإىل اأن الله عز وجل ين�رش من يقف معه وين�رشه ويدافع عن احلق. فال 

تخ�سوا اأحدًا ول تقلقوا فاإن الله معكم مادمتم مع احلق.

اُهْم يِف الأَْر�ِش اأََقاُموا  نَّ واأ�سارت الآية الثالثة من املقطع القراآين اأعاله: {الَِّذيَن اإِْن َمكَّ
ِه َعاِقَبُة الأُُموِر } اإىل الفئة  َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعْن امْلُْنَكِر َوِللَّ الَة َواآَتْوا الزَّ ال�سَّ
التي ُاتيحت لها فر�سة ت�سلم الدور القيادي يف املجتمع، وحتمل م�سوؤوليتها يف كل 
اُلمور  وتقومي  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  اإىل  الت�سدي  ومنها  امل�ستويات، 

وو�سعها يف ال�سياق ال�سحيح، ما ي�سعها اأمام م�سوؤولية كبرية وخطرية.

ْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم  َناِت َواأَ ومنها: قوله تعاىل:}َلَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسَلَنا ِباْلَبيِّ
الكتاب  واإنزال  الأنبياء  وبعثة  الر�سل  اإر�سال  من  فالهدف  ِباْلِق�ْسِط{)١٨).  ا�ُش  النَّ
ا�ُش ِباْلِق�ْسِط{  وامليزان معهم هو اإقامة العدل والق�سط. ويف قوله تعاىل: }ِلَيُقوَم النَّ
ينطلق  لكي  وامليزان  الكتاب  معهم  واأنزل  الأنبياء  بعث  تعاىل  الله  اأن  اإىل  اإ�سارة 
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وحتقيق  النحراف  تقومي  يف  الواعية  امل�ساركة  يف  م�سوؤولياتهم  ويتحملوا  النا�ش 
ال�سيا�سية.  امل�ساركة  ن�سميها  وهذه  الأنبياء،  انطالقًا من هدي  الجتماعية  العدالة 

وهي تعني امل�ساركة الوا�سعة للنا�ش وحتمل اأعبائهم على �سوء هدي الأنبياء×.

 وهكذا جند عددًا من الآيات ال�رشيفة التي جعلت التزكية هدفًا لالأنبياء×، كما 
يِهْم  نَي َر�ُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزكِّ يِّ يف قوله تعاىل: }ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف الأُمِّ
الٍل ُمِبنٍي {)١٩). فالتزكية هدف  ْكَمَة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ ُمُهْم اْلِكَتاَب َواحْلِ َوُيَعلِّ
البع�ش  مع  بع�سهم  يتعاونوا  اأن  النا�ش  الأنبياء×. ويجب على  بعثة  اأهداف  من 
الآخر حتى يحققوا املجتمع القيمي الذي يعتمد على القيم واملثل واملبادئ، الذي 
تتحمل فيه النا�ش امل�سوؤولية؛ اإذ ل ميكن اأن يكون املجتمع قيميا ول ت�سيع فيه القيم 
النبيلة، اإل حينما تر�ش ال�سفوف ويتحملون م�سوؤولياتهم يف بناء احلياة الجتماعية 

على ُا�س�ش �سحيحة وقوية.

الت�سدي  اأهمية  يف  البيان  وا�سحة  ال�رشعية  والن�سو�ش  الآيات  هذه  جميع  اإن 
اأداء  عن  يتخلف  واأن  العذر  يلتم�ش  اأن  لأحد  ول جمال  امل�سوؤولية،  واأهمية حتمل 

واجباته ومهامه يف اأي موقع من مواقع امل�سوؤولية.

كيفية حتقيق اأهداف اُلمة

اإن مفهوم القيادة يف الإ�سالم هي نقل النا�ش مما هم عليه اإىل ما يجب اأن يكونوا 
عليه، اأي توجيه النا�ش اإىل ما فيه م�ساحلهم واإر�ساء طموحاتهم واأحالمهم. 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: كيف نحقق للنا�ش ولاُلمة ما يطمحون اإليه؟ ولالإجابة 
على هذا ال�سوؤال ينبغي اأن نعرف اأن عملية القيادة هي اإدارة املجتمع باجتاه حتقيق 
واحد،  وموقع  واحد  برجل  القيادي  الدور  ح�رش  ميكن  ل  ولهذا  النا�ش،  م�سالح 
واإمنا هي �سل�سلة من احللقات واملفا�سل واملواقع التي يكمل بع�سها بع�سًا، لت�سكل 
ووظيفته  مهمته  كانت  مهما  اإن�سان  كل  فاإن  وعليه  املجتمع.  القيادية يف  املنظومة 
الجتماعية متوا�سعة ميكن اأن ميار�ش دورًا قياديًا يف اإدارة عمله حينما ينجزه على 
اأف�سل وجه، وحينما يحقق اأق�سى حالت الطموح يف ذلك العمل اخلا�ش للموقع 
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الذي هو فيه. وهكذا فاإن العمل مهما كان متوا�سعًا فاإن �ساحبه ميار�ش دورًا قياديًا. 

التعريف ب�سخ�سية مالك الأ�سرت وخ�سائ�ص القيادة

لبد لنا قبل اخلو�ش يف تفا�سيل هذا العهد، من اأن نقف عند مالك الأ�سرت، الذي 
خ�سه اأمري املوؤمنني× بهذا العهد، الذي اختزل فيه النظرية الإ�سالمية يف مهمة 
اأمري  مالك؟ وكيف ج�سد  مالك؟ وما خ�سو�سيات  بها حلكم م�رش. فمن هو  اأوفده 
املوؤمنني �سلوات الله و�سالمه عليه هذه النظرية يف تطبيقاتها العملية حينما اأوفده 

يف هذه املهمة؟. 
اإن الوقوف عند �سخ�سية مالك �سي�سري اإىل طبيعة العالقة يف املنظومة القيادية بني 
القائد الأعلى والقيادات الو�سطية. كما اأن الوقوف عند خ�سو�سيات مالك وروؤيته 
جتاه علي× وروؤية علي× جتاهه، ي�سري اإىل اخل�سائ�ش واملميزات واملوا�سفات 

الذاتية واملو�سوعية التي يجب اأن تتوافر يف من يت�سدى للمواقع القيادية.
 ولد مالك يف اليمن قبل البعثة النبوية ال�رشيفة بفرتة وجيزة، من قبيلة نخع، وهي 
قبيلة عربية اأ�سيلة، ثم انتقل اإىل العراق واأقام يف الكوفة. وقد عا�رش ر�سول الله| 
ولكنه مل يلتق به ومل ي�سمع حديثه، وبالتايل مل ي�سنف من ال�سحابة، واعترب من 
التابعني؛ لأنه مل يت�رشف بلقاء ر�سول الله| مبا�رشًة، ولكن الن�سو�ش التاأريخية 
ت�سري اإىل اأنه ذكر عند ر�سول الله|  فقال يف حقه:»اإنه ملوؤمن حقًا«)٢٠). وهذه 
�سهادة كبرية من ر�سول الله|  بحق مالك الأ�سرت. وو�سفه باملوؤمن حقًا يعني 
اأنه يتميز باملرتبة احلقيقية لالإميان، وفرق كبري بني من يدعي الإميان وبني من يكون 
موؤمنًا حقيقيًا، وحينما ي�سهد ر�سول الله| ملالك الأ�سرت بالإميان احلقيقي فهذا 
يعني اأن هذا الرجل كان يت�سف باملراتب العالية من التقوى والورع التي ينبغي اأن 

تتوافر يف املوؤمن. 
وهذا يك�سف اأي�سًا عن اأن مالك الأ�سرت مل يكن رجاًل نكرًة اأو جمهوًل حتى على 
ر�سول  بلغ  قد  كان  خربه  واأن  و�سبابه،  فتوته  من  بالرغم  الله|   ر�سول  عهد 
به  �سارك  عنه يف جمل�ش  احلديث  ا�سمه وجرى  وامل�سلمني حتى طرح  الله|  

امل�سلمون وح�رشه ر�سول الله|.  

٢٠ . اأعيان ال�سيعة ٩: 4١.
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وقد ورد يف خ�ساله يف الوثائق التاأريخية ويف كتب التاأريخ اأنه:
»الكرمي املغدق«، اأي اأنه ذو كرم و�سخاء، وكان يعطي بكرثة مما كان ميتلكه لالآخرين، 

وهذه من ال�سفات املهمة التي ينبغي اأن تتوافر يف القيادة.
»وال�سجاع الفتاك«، اأي اأنه مل يكن �سجاعًا فح�سب، بل كان فائق ال�سجاعة، وكان 

حينما يربز يف احلروب ي�سول ويجول فيها ويوقع بالعدو اأفدح اخل�سائر. 
»واخلطيب القدير«، اأي كان خطيبًا مفوهًا، يهيمن على �سامعيه ويبعث فيهم روح 

احلما�سة. 
»وال�ساعر ال�سوال«، اأي كان �ساعرًا بليغًا، ينظم ال�سعر متى اأراد، ويف �ستى اأبواب 

ال�سعر. 
وهذا التعريف يك�سف عن تنوع يف �سخ�سية مالك، اإذ من املمكن اأن يكون �سخ�ش 
ثالث  ويكون  �ساعرًا،  اأديبًا  اآخر  ويكون  حمرتفًا،  ع�سكريًا  وقائدًا  حرب  رجل 
اجتماعيًا كرمي النف�ش يح�سن التوا�سل مع النا�ش، ولكن من خالل هذه الأو�ساف 
يتبني اأن �سخ�سية مالك الأ�سرت كانت جامعة مانعة، اأي يتوافر فيه هذا التنوع يف 
اخل�سال احلميدة، �سواء يف املجال القيادي اأو الع�سكري اأو الجتماعي اأو اخل�سال 

الذاتية، اإذ كان يف كل هذه اُلمور رجاًل مميزًا ومتاألقًا.

يح�سل  الذي  الختالل  هو  وال�سرت  ال�سرت،  من  لغة  والأ�سرت  ـ  بالأ�سرت  ُلقب  وقد 
يف العني ل�سبب ما ـ لأنه كان من املقاتلني الأ�سداء الذين وقفوا وذبوا عن الإ�سالم 
فُا�سيب بعينه يف اإحدى املعارك. وقد اختلف املوؤرخون يف املعركة التي ُا�سيب فيها، 
ورجح بع�سهم اأن ذلك كان يف معركة الريموك التي وقعت بني امل�سلمني والروم يف 
واأ�ساب  راأ�سه  ف�سج  �سيف  اأ�سابته �رشبة  الهجرة، حيث  من  الثالثة ع�رشة  ال�سنة 
ال�سيف عينه اأي�سًا، فح�سل فيها نوع من الختالل فُاطلق عليه الأ�سرت. وهو و�سام 
�رشٍف للت�سدي ولتحمل امل�سوؤولية وللقتال بب�سالة دفاعًا عن الإ�سالم وعن الر�سالة 

الإ�سالمية.

النا�ش  من  كبرية  جماميع  دخلت  فقد  الردة،  حروب  يف  مهمة  اأدوار  له  وكانت 
املهاجرين  وتخلف   | الله  ر�سول  وفاة  بعد  ولكن  مكة،  فتح  بعد  الإ�سالم  يف 
اإىل ملك ع�سو�ش، ن�سطت حركات  النبوية  والأن�سار عن الإمامة وحتول اخلالفة 
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اأدعياء النبوات الكاذبة التي كانت موجودة منذ حياة ر�سول الله| وا�ستقطبت 
جمموعة من القبائل طمعًا يف ال�سلطة وال�سيطرة، وبدوؤوا ي�سكلون خطرًا على نفوذ 
معها  حروب  خو�ش  اإىل  امل�سلمني  ا�سطر  مما  العربية  اجلزيرة  اأرجاء  يف  الإ�سالم 
مهم  اأي�سًا ح�سور  ملالك  وكان  الردة.  بحروب  احلروب  هذه  و�ُسميت  لإخ�ساعها، 
ولفت يف معركة الريموك، وكان له دور مميز يف القاد�سية ويف غريها من احلروب 

التي �سهدها امل�سلمون يف �سدر الإ�سالم. 
ولكننا حينما نقف لنقيم موقف مالك الأ�سرت جتاه اأمري املوؤمنني �سلوات الله و�سالمه 
الأئمة  لزيارة  نذهب  فحينما  الن�سو�ش،  من خالل  ذلك  ن�ست�سف  اأن  ينبغي  عليه 
الن�سو�ش، مثل: »من زاره عارفًا بحقه دخل اجلنة«)٢١)،  ^ جند بع�ش  الأطهار 
املوقف  يف  فكيف  الزيارة  يف  هذا  الإمام،  مبنزلة  العارف  هو  الإمام  بحق  والعارف 
والن�رشة! ولقد كان مالك الأ�سرت عارفًا مبنزلة علي×، وكان متفهمًا لدور علي×، 

ومل يكتف بهذه املعرفة واإمنا كان يبينها لالآخرين. 
وهذه خ�سو�سية مهمة للمنظومة القيادية، وهي ربط النا�ش بالقائد، فقد عمل مالك 
الأ�سرت جاهدًا لتثقيف امل�سلمني على حقانية علي× وعلى منزلة علي× وعلى 
�سفات علي×؛ لأن النا�ش غري مت�ساوين يف اإدراك هذه احلقائق. وقد ل يكون 
يتحملها  امل�سوؤولية  فهذه  مبا�رش،  ب�سكل  بالقيادة  احتكاك  على  النا�ش  من  الكثري 
القادة يف املنظومة القيادية وعلى كل امل�ستويات، بدءا من الإن�سان العادي الذي 
منزلة  بع�سًا  بع�سهم  يعرف  فاجلميع  امل�ستويات.  اأعلى  اإىل  الت�سدي  دور  ميار�ش 

القيادة ويوؤازر بع�سهم بع�سًا.
وملا بويع علي× خلالفة امل�سلمني قال مالك الأ�سرت وهو يرى اأن م�سوؤوليته هي ربط 
العظيم  الأنبياء،  الأو�سياء، ووارث علم  النا�ش هذا و�سي  »اأيها  بعلي×:  النا�ش 
بجنة  ور�سوله  بالإميان،  الله  كتاب  له  �سهد  ال�سدة،  اأيام  يف  العناء  احل�سن  البالء، 
الر�سوان، من كملت فيه الف�سائل، ومل ي�سك يف �سابقته وعلمه وف�سله الأواخر 
ول الأوائل«)٢٢)، هكذا عرف مالك عليًا× للنا�ش، فلم يكن علي× و�سيًا فقط، 

٢١ . انظر بحار الأنوار 4٩:٢٨٦ح١٠، 5٦:١٧٦ح٩، ٩٧: ٢٢٧ح١.
٢٢ . تاريخ اليعقوبي ٢: ١٧٩.
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بل هو و�سي الأو�سياء ووارث علم الأنبياء، وهو العظيم البالء، ف�سخ�سية علي× 
تختزل هموم املجتمع وهموم اُلمة، وهو احل�سن العناء حينما ت�ستد ال�سغوط وتتبني 
واملحن  وال�سعوبات  امل�ساكل  مع  تعامله  وح�سن  و�سربه  القائد  قدرات  هنالك 
  | الله  له ر�سول  بالإميان، و�سهد  الكرمي  القراآن  له  الذي �سهد  والأزمات. وهو 
بجنة الر�سوان. وهو من جت�سدت فيه الف�سائل باأمتها على اأكمل وجه. وهو الذي مل 
ي�سك يف �سابقته اإىل الإ�سالم ول يف علمه وف�سله اأحد من ال�سحابة والتابعني. فيا 
اأيها النا�ش اعرفوا من علي×، وقفوا اإىل جانبه، والتفوا حوله، فهو الوحيد الذي 

ميتلك هذا التاأريخ وهذه ال�سفات. هكذا كان مالك يربط النا�ش بقيادة علي×.

 ويف خطبٌة ُاخرى له كان ي�ستعد فيها للقتال وي�سحذ همم املقاتلني الذين يقفون 
ويدافعون عن امل�رشوع الإلهي، يقول فيها: » معنا ابن عم نبينا، و�سيف من �سيوف 
ذكٌر  ال�سالة  اإىل  ي�سبقه  |، مل  الله  ر�سول  مع  �سلى  طالب،  اأبي  بن  علي  الله 
حتى كان �سيخًا، مل يكن له �سبوٌة، ول نبوٌة، ول هفوٌة، ول �سقطٌة، فقيه يف دين 
الله، عامٌل بحدود الله، وعليكم باحلزم واجلد، واعلموا اأنكم على حق واأن القوم على 
باطل«)٢٣). اأي اإذا كان النبي | غائب عنا فابن عمه حا�رش بيننا، فاليوم واأنتم 
تقاتلون حتت راية علي× فكاأمنا تقاتلون حتت راية ر�سول الله|. وعلي× 
كان دائمًا �سباقًا لل�سالة خلف ر�سول الله| ، وكان يواظب على اأداء ال�سالة يف 
اأول وقتها،  واملبادرة اإىل ال�سالة والهتمام بها من �سمات القيادة الإ�سالمية. وهو 
عامل باحلالل واحلرام والواجب وامل�ستحب واحلدود الإلهية، ويعلم اأين يقدم واأين 

يرتاجع ويتوقف. 

املوقف  باتخاذ  عاملًا  يكون  اأن  يجب  فالقائد  القيادة،  مهمة يف  �سمات  كلها  وهذه 
اأن  دون  التهلكة  اإىل  بهم  ويلقي  اإىل حروب  �سعبه  ياأخذ  اأن  له  ولي�ش  ال�سحيح، 
يكون  واأين  الإقدام  يكون  اأين  اأي�سًا  يعرف  وهو  الكافية.  املربرات  هناك  تكون 
الإحجام، واأين يرفع �سوته واأين يخف�سه، واأين يخف�ش جناحه لالآخرين ويتعامل 
معهم برفق. ومادام عندكم قيادة بهذه املوا�سفات حا�رشة معكم يف هذه احلرب، فال 
الطاقات  وا�ستنفار  القيادة  مع  والوقوف  واجلد  فاحلزم  لومة لئم،  الله  تاأخذكم يف 

٢٣ . بحار الأنوار ٣٨: ٣٧١.
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و�سحذ الهمم هي من ال�سمات واملوا�سفات التي يجب اأن تكون يف اُلمة التي ت�سري 
خلف قائٍد تتوافر فيه املوا�سفات القيادية املطلوبة.

 ثم يخاطب مالك النا�ش يخربهم باأنهم على احلق واأن القوم على الباطل. ويبدو 
اأن هذه اخلطبة كانت يف �سفني؛ لأن مالك الأ�سرت كان القيادي الأ�سا�سي الذي قاد 
من  رف�سه  ولكن  للتحكيم،  علي×  الإمام  ر�سحه  الذي  وهو  �سفني،  احلرب يف 

رف�سه ور�سحوا بدل منه اأبا مو�سى الأ�سعري.

ويف �سفني يلقي مالك خطبته مو�سحًا احلقائق الدامغة التي ل تقبل التزييف قائاًل: 
حولكم  ما  �سوى  بدري،  مئة  من  قريٌب  البدريني،  مع  واأنتم  معاوية  تقاتلون  »اإمنا 
من اأ�سحاب حممد| ، اأكرث ما كان معكم راياٌت قد كانت مع ر�سول الله هذه 
الرايات، وعدونا مع راياٍت قد كانت مع امل�رشكني على ر�سول الله، فمن ي�سك بقتال 
هوؤلء اإل ميت القلب، اأنتم على اإحدى احل�سنيني اإما الفتح اأو ال�سهادة. ع�سمنا الله 
واإياكم مبا ع�سم به من اأطاعه واتقاه، واألهمنا واإياكم طاعته وتقواه وا�ستغفر الله يل 

ولكم«)٢4).
علي×  الإمام  اأن  لبيان  احلقائق  من  جمموعة  اإىل  مالك  ي�سري  اخلطبة  هذه  ويف 
وجي�سه على احلق واأن معاوية وجي�سه على الباطل، فيقول هل هناك اإ�سارة اأو�سح 
على حقانيتكم من اأن هناك مئة �سخ�ش قاتلوا يف بدر حتت راية ر�سول الله| 
يقاتلون اليوم حتت راية علي×، فاأنتم مع احلق، ول تاأخذكم يف الله لومة لئم، 

ول تلتب�ش عليكم اُلمور.
و�سفني  اجلمل  يف  علي×  الإمام  خا�سها  التي  احلروب  هذه  اأن  املعروف  ومن 
والنهروان كلها كانت حروب داخل املجتمع الإ�سالمي بني امل�سلمني. فكان ال�سوؤال 
الذي تتداوله الأل�سن: كنا نحارب مع ر�سول الله | الكفار وامل�رشكني، وكانت 
احلدود وا�سحة؛ هذا م�سلم وذاك م�رشك، واأما اليوم فنحن نحارب م�سلمني ي�سلون 
كما ن�سلي، وي�سومون كما ن�سوم! ومن املعلوم اأي�سًا اأن جي�ش معاوية يف �سفني 
مالك يف خطبته  فذكرهم  املقاتلني.  من  معه  ومن   × علي  بوجه  امل�ساحف  رفع 

٢4 . �رشح نهج البالغة لبن اأبي احلديد  5: ١٩١.
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اإن الرايات  هذه باأن عليًا× مع احلق، وذكر لهم ال�سواهد على حقانيتهم، قائاًل: 
التي معكم اليوم هي نف�ش الرايات التي كانت مع ر�سول الله| يف غزواته، فال 
ترتددوا ول ت�سكوا وقفوا ودافعوا عن الإ�سالم مع علي×، ونا�رشوا القيادة يف 

حتدياتها ويف ما تواجهه من اأجل اإنقاذ هذه اُلمة.
ثم يذكر �سواهد ُاخرى على حقانية علي× قائاًل: اإن عدوكم مع راياٍت قد كانت 
بالأم�ش مع امل�رشكني تقاتل ر�سول الله |، فهذه الرايات التي ترونها اليوم يف 
اجلانب الآخر، هي نف�سها التي رفعت من قبل امل�رشكني يف الغزوات التي حاربوا 
فيها ر�سول الله|. ومن ي�سك بقتال جي�ش معاوية اإل اإن�سان ميت القلب. فمن 
ل يرى هذه احلقائق ول ي�ستطيع متييز احلق من الباطل ل تكون له القدرة على اأن 
يعرف القائد الذي ياأخذ بيد هذه اُلمة اإىل بر الأمان، ويخلط بينه وبني من يدعو 

النا�ش اإىل الهالك ويفرقهم وي�سلهم ويحرفهم.
مع  املقاتلني  لهوؤلء  الأ�سرت  مالك  يقدمها  كان  التي  والب�سرية  الوعي  لحظوا   
علي× عندما يقول لهم: »اأنتم على اإحدى احل�سنيني اإما الفتح اأو ال�سهادة«. ففي 
القامو�ش الإ�سالمي ل يوجد �سيء ا�سمه ف�سل، بل كله ظفر وفتح، اإما فتح مادي باأن 
يتغلب الإن�سان على الأعداء اأو ي�ست�سهد وهي اإحدى احل�سنيني اأن يوفق الإن�سان 

لل�سهادة يف �سبيل الله تبارك وتعاىل. 
علي×  جي�ش  �سفوف  يف  وللمقاتلني  لنف�سه  بالدعاء  خطابه  مالك  ويختم 
بقوله:»ع�سمنا الله واإياكم مبا ع�سم به من اأطاعه واتقاه«، وبالفعل فاإن اُلمة بحاجة 
اإىل ع�سمة واإىل ح�سانة واإىل مناعة لت�سخ�ش احلق وتقف معه. والإن�سان بحاجة 
اإىل الدعاء دائمًا، وخا�سة يف الأزمات:» اللهم اأرين احلق حقًا فاتبعه والباطل باطاًل 
فاجتنبه«؛ لأن الإن�سان بحاجة اإىل التمييز بني احلق والباطل، والتمييز بني من يدعو 
اإىل احلق وبني من يدعو اإىل الباطل، والتمييز بني القيادة التي تاأخذ املجتمع اإىل ما 
فيه �سالحهم وطموحاتهم وبني القيادة التي تاأخذ املجتمع اإىل ما يتقاطع ويتعار�ش 

مع �سالحهم. وهذه م�ساألة يف غاية الأهمية. 
دعوة  نحوه، ويف  النا�ش  لعلي×، ويف حث  تقييمه  الأ�سرت يف  مالك  كان  هكذا 

النا�ش اإليه، ويف ربط النا�ش به. 
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كان علي× يعرف معادن الرجال، ويعرف من هو مالك، ولذلك كان مالك رجل 
نظريها.  قل  و�سجاعة  بب�سالة  يقاتل  مالكًا  اجلمل جند  معركة  ففي  ال�سعبة.  املهام 
عليها،  واليًا  ليكون  اجلزيرة  منطقة  اإىل   × علي  اأوفده  القتال  انتهى  وعندما 
واجلزيرة يف ذلك احلني كانت ت�سمل ولية املو�سل بكل توابعها؛ املو�سل و�سنجار 
وغريها من هذه املناطق، اأي ما نطلق عليه �سمال العراق اليوم، وكان علي× ي�ستعد 
حلرب �سفني، اإذ اأر�سل طالئع جي�سه اإىل �سفني وجعل على مقدمتها زياد بن نظري 
و�رشيح بن هاين، ويف الطريق اختلفا يف ما بينهما، فكان اأحدهما ياأمر ب�سيء وياأمر 

الآخر بنقي�سه، وبقي اجلي�ش متحريًا. 

داخل  والختالف  والرتدد  الت�سكيك  عملية  ح�سول  هو  الأ�سياء  اأخطر  من  واإن 
املنظومة القيادية، فحينما يختلف القادة يف ما بينهم ُترى ماذا �سيكون حال اجلنود؟ 
اأن تدار املعركة؟ ولذلك ح�سل �سعف كبري وتخلخل يف املوقف. وهنا  وكيف ميكن 
اأر�سل اأمري املوؤمنني× اإىل مالك رجل املهام ال�سعبة لياأتي ويتحمل هذه امل�سوؤولية.

وحينما كلفه بهذه املهمة، اأر�سل معه كتابا اإىل زياد بن ن�سري و�رشيح بن هاين يقول 
له  فا�سمعا  الأ�سرت  اأمرت عليكما وعلى من يف حيزكما مالك بن احلارث  فيه:»وقد 
بطوؤه عما  فاإنه ممن ل يخاف وهنه، ول �سقطته، ول  واطيعاه، واجعاله درعًا وجمنًا، 
الإ�رشاع اإليه اأحزم، ول اإ�رشاعه اإىل ما البطء عنه اأمثل«)٢5). انظروا ماذا يقول اأمري 
املوؤمنني× بحق مالك: ل ي�ساب بال�سعف، فهو �سلب قوي �سديد، وا�سح الروؤية. 
ام�سوا وراء القوي، فالقيادة يجب اأن تكون وا�سحة، ويجب اأن تكون حازمة، ويجب 

األ يظهر عليها اآثار ال�سعف والوهن يف ال�سدائد ويف املحن. 

وهو اأي�سًا ممن ل ُتخاف �سقطته، اأي لي�ش لديه اأخطاء قاتلة، ول اجتهادات يف غري 
حملها، فالقيادة يجب اأن تكون واعية، �سحيح اأن مالكًا غري مع�سوم، ولكننا نتحدث 
اليوم عن قيادة غري مع�سومة، وحينما نقول اإن مالكًا لي�ش عنده �سقطات، ول قرارات 
انفعالية وم�ستعجلة و�رشيعة، فهذا ل ينايف اأن تكون ال�رشعة مطلوبة عندما يتطلب 

٢5. نهج البالغة: الر�سالة١٣.
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املوقف الإ�رشاع، �رشط اأن يحزم الإن�سان اأمره. فمالك مل يكن متباطئًا ول مت�رشعًا، 
واإن  اأ�رشع،  ال�رشعة  تطلب  فاإن  املوقف،  ينا�سب  مبا  يت�رشف  اأن  قادرًا على  كان  بل 

تطلب البطء اأبطاأ وتريث.

الأ�سرت  مبالك  املتمثل  القائد  �سمات  وهي  املع�سومة،  غري  القيادة  �سمات  هي  وهذه 
بتقييم الإمام علي×، وهو تقييم مهم وعظيم بحق مالك الأ�سرت، فهنيئًا له على ذلك.

ميمنة  على  قائدًا  وكان  املوؤمنني×،  اأمري  جانب  اإىل  �سفني  مالك حرب  وخا�ش 
اإىل  والدعوه  امل�ساحف  رفع  خدعة  لول  بالن�رش  تنتهي  احلرب  وكادت  اجلي�ش، 
التحكيم التي رف�سها اأمري املوؤمنني× وجمموعة من املخل�سني معه، وا�ستجاب لها 
الكم الأكرب من جي�سه، وطلب منهم علي× اأن يعريوه جماجمهم �ساعة واحدة 
مالكا  ي�سحب  اأن  منه  وطلبوا  ذلك،  رف�سوا  ولكنهم  كله،  الدهر  يع�سوه  ثم  فقط 
والكتيبة التي تقاتل من �ساحة املعركة واأحاطوا به وهددوه بالقتل اإن مل يفعل. ثم 
ر�سحه الإمام علي× للتحكيم، ورف�سوا ذلك اأي�سًا واأ�رشوا على تعيني اأبي مو�سى 

الأ�سعري يف الق�سة املعروفة.

بتكليف  اجلزيرة  منطقة  يف  اُلوىل  مهمته  اإىل  مالك  ورجع  �سفني  حرب  وانتهت 
من اأمري املوؤمنني×. وبعد �سفني لحظ معاوية قوة علي×، وعلم اأنه لو اأمهله 
بع�ش الوقت ف�سوف ي�ستثمر هذه املدة ليجي�ش اجليو�ش ويعد العدة حلرب ُاخرى 
لحقة ينهي بها هذه امل�ساألة والإ�سكاليات التي وجدت بفعل امل�ساغبات. وهنا قام 
معاوية باإيجاد العديد من اأعمال ال�سغب، وجهز جماميع ت�سول وتغري على البالد 
الإ�سالمية، وكان الهدف من هذه الغارات هو اإرباك وم�ساغلة الإمام علي× عن 

حت�سري اجلي�ش وال�ستعداد ملواجهته من جديد.

وكان من �سمن هذه اخلطة اإر�سال عمرو بن العا�ش اإىل م�رش، وكان حممد بن اأبي 
بكر واليًا على م�رش من قبل اأمري املوؤمنني×، وكان �سابًا يافعًا، وقد اختاره اأمري 
املوؤمنني× باعتبار اأن م�رش مل تكن بوؤرة لل�سدام وال�رشاع يف تلك املرحلة، ولكن 
ال�سام، لحظ  من  اإليها  تتوجه  الغارات  وبداأت  للمواجهة  �ساحة  اأ�سبحت  حينما 
اأمري املوؤمنني× اأن قيادة ال�رشاع يف م�رش حتتاج اإىل كفاءة، فجاء دور رجل املهام 



4٦

ال�سعبة من جديد، وكان لبد من اإر�سال مالك الأ�سرت وتكليفه بهذه املهمة، ليذهب 
فيها  ذكر  ر�سالة  املوؤمنني×  اأمري  له  فاأر�سل  ال�رشو�ش.  املعركة  تلك  ويقاتل يف 

اأي�سًا تقييمًا ملالك، يقول له فيها:

الذي  الإن�سان  اأنت  يامالك  الدين..«،  اإقامة  على  به  ا�ستظهر  ممن  فاإنك  بعد،  »اأما 
ن�ستقوي به يف اليوم الذي نحتاج فيه اإىل خطوة �سجاعة يف تثبيت دعائم الدين 

والدفاع  عن امل�رشوع الإلهي، فاأنت رجل املهام ال�سعبة. 

اأبي  بن  حممد  وليت  وكنت  املخوف،  الثغرة  به  واأ�سد  الأثيم،  نخوة  به  »واقمع 
بكر م�رش، فخرجت عليه بها خوارج، وهو غالٌم حدث ال�سن، لي�ش بذي جتربة 

للحروب، ول مبجرب لالأ�سياء، فاأقدم علّي لننظر يف ذلك يف ما ينبغي..«)٢٦).

املنظومة القيادية

اإنه لدر�ش كبري الذي قدمه الإمام علي× يف القيادة والإدارة، وهو من هو يف 
علمه وخربته وع�سمته، فهو مل يقل ملالك: تعال حتى اأبعثك، بل قال له: اأقدم علّي 
لننظر ونتدار�ش اُلمور. وهنا يكمن منهج يف �سناعة الأدوار القيادية، فمهما كان 
القائد يف اأعلى مراتب القيادة، ومهما كان ملمًا وكفوءًا وقادرًا على اتخاذ القرار 
ال�سحيح، ولكن اإ�رشاك القيادات اُلخرى يف هذه العملية هو جزء من عملية بناء 

ال�سخ�سية القيادية يف املنظومة القيادية العامة.

 وهذا در�ش عظيم يقدمه الإمام علي× يف منظومة القيادة، وهو ال�رشاكة يف 
القرار،  وامل�سورة بال�ستفادة من اآراء الآخرين، حتى  لو كان الإن�سان ملمًا بق�سية 

ما من كافة جوانبها.

 و�سايا قيادية

م�رش  ولية  اإىل  اجلزيرة  ولية  يغادر  اأن  قبل  مالكًا  املوؤمنني×  اأمري  ويو�سي 
بالو�سايا التالية:

٢٦ . نهج البالغة: الر�سالة 4٦.
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1. ا�ستخالف اأهل الثقة

اأنت  اجعل  اأي  اأ�سحابك«،  من  والن�سيحة  الثقة  اأهل  عملك  على  »..وا�ستخلف 
على ولية اجلزيرة رجاًل من اأ�سحابك،  ب�رشط اأن يكون من اأهل الثقة ومن اأهل 
الن�سيحة، ول ترتك عملك ال�سابق بال خليفة لك، فن�سلح �سيئًا ونف�سد �سيئًا اآخر. 

2.اال�ستعانة بالله وخلط ال�سدة باللني

اللني وحده  باللني«. فال ي�سح  ال�سدة  اأهمك، واخلط  ما  بالله على  ».. وا�ستعن 
ول ال�سدة واحلزم وحدهما، بل يجب املزج بني  اللني واحلزم. وهذا منهج الفهم 

الإ�سالمي يف القيادة والإدارة.

3.ا�ستعمال الرفق

حتقيق  الطيبة يف  والكلمة  الرفق  وا�ستعمل   ، اأبلغ..«  الرفق  كان  ما  »وارفق 
ماآربك واأهدافك امل�رشوعة وغاياتك النبيلة، ول ت�ستخدم القوة اإل عند احلاجة 
اإليها. وهذا املنطق الإ�سالمي ال�سحيح هو عك�ش املنطق ال�سائد الذي يقول 
اإن املنظومة القيادية ل تكون لها هيبة اإل ب�سولت وجولت و�سدة ورهبة؛ 

لأن النا�ش يجب اأن ترجتف خوفًا من امل�سوؤول حتى يكون م�سوؤوًل.

4.ا�ستعمال ال�سدة

» واعتزم بال�سدة حني ل يغني عنك اإل ال�سدة«)٢٧)، فهناك �سنف من النا�ش 
يحملونك على ال�سعف عندما ترفق بهم، وقد متر ظروف قاهرة على البلد ل 
ل  حينما  والقوة  ال�سدة  ا�ستعمال  من  وحينئذ ل حمي�ش  الرفق،  فيها  ينفع 
اأن يجد  يوجد �سبيل �سواها، فهذا ال�سنف الذي ل يفيده اإل ال�سيف يجب 
القوة واحلزم وال�سوابط احلازمة والوا�سحة ليقف عند حده، واإل افلت زمام 
اُلمور وتعر�ست م�سالح النا�ش اإىل اخلطر. ولكن عموم النا�ش ل يحتاجون 
اىل اأن ت�ستخدم معهم ال�سدة، ول اأن توظف �سيف القانون �سدهم، بل ت�ساهل 
بع�ش  هناك  كانت  واإذا  بالت�ساهل،  اُلمور  تعالج  اأن  ميكن  حينما  النا�ش  مع 

٢٧ . بحار الأنوار ٣٣: 55٣ ح ٧٢١.
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يحفظ  املنهج  وهذا  اأ�سداء.  نكون  اأن  يجب  �سدة،  اإىل  حتتاج  التي  احلالت 
التوازن.

ا�ست�سهاد مالك

 وعندما تناهى اإىل م�سامع معاوية اإيفاد اأمري املوؤمنني× مالكا الأ�سرت اإىل 
م�رش قلق كثريًا؛ لأنه كان يعرف من هو مالك، فدبر له مكيدة ـ وهذه �سمة 
اجلبناءـ  ود�ش له ال�سم يف الطعام وهو يف طريقه اإىل م�رش، فا�ست�سهد م�سمومًا 
الله تعاىل، ومل تتحقق  اإىل رحمة  اأبي �سفيان وانتقل  مبكيدة من معاوية بن 
العهد  وهذا  املهمة  الر�سالة  هذه  بقيت  ولكن  الأ�سرت،  مالك  يد  على  املهمة 

التاأريخي ليعرب عن الفهم الإ�سالمي والنظرية الإ�سالمية للقيادة والإدارة.

 ولكن ا�سمعوا اإىل ما قاله علي× بحقه بعد وفاة مالك خماطبًا حممد بن 
اأبي بكر:» اإل اأن الرجل الذي كنت وليته م�رش كان رجاًل لنا منا�سحًا، وعلى 
عدونا �سديدًا، فرحمة الله عليه، وقد ا�ستكمل اأيامه، ولقي حمامه، ونحن عنه 
را�سون، فر�سي الله عنه، و�ساعف له الثواب، واأح�سن له املاآب«)٢٨). وهذه 

�سهادة من الإمام علي× بحق مالك الأ�سرت.

يتلهف  كان  الأ�سرت  مالك  ب�سهادة  علي×  ُاخرب  حينما  اأنه  اأي�سًا  وُنقل   
ويتاأ�سف عليه ويقول:» مالك! وما مالك! لو كان جباًل لكان فندًا«، اأي لو كان 
�سلدًا، ليرتقيه  لكان  كان حجرًا  ولو   « اجلبال،  �سائر  مميزًا عن  لكان  جباًل 
احلافر، ول يويف عليه الطائر«)٢٩). وقال× اأي�سًا:» رحم الله مالكًا فلقد كان 

يل كما كنت لر�سول الله|«)٣٠).

وما ع�ساين اأن اأقول يف رجل هزمت حياته اأهل ال�سام، وهزم موته اأهل العراق؛ 
علي×  مع  وقف  الذي  املخل�ش  ذلك  فكان  اإياه،  ولفقدهم  عليه  لأ�سفهم 

وجاهد معه يف �سبيل الله.

٢٨ . نهج البالغة: الكتاب ٣4.
٢٩ . بحار الأنوار ٣٣: 5٩٢ ح ٧٣٧.

٣٠ . �رشح نهج البالغة لبن اأبي احلديد ١5: ٩٨.
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درو�س من عهد اأمري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب× 

ملالك الأ�سرت
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املقطع الأول

دور امل�س�ؤول يف م�قع القيادة

يبداأ اأمري املوؤمنني× ر�سالته التي وجهها اإىل مالك الأ�سرت بقوله:” هذا ما اأمر به 
عبد الله علي اأمري املوؤمنني مالك بن احلارث الأ�سرت يف عهده اإليه حني وله م�رش”.

تت�سمن هذه العبارة الق�سرية مداليل عميقة جدًا، وفيها درو�ش كبرية يف املنهج 
القيادي الإ�سالمي، وت�سري اإىل العديد من املوا�سيع الأ�سا�سية يف النظرة اإىل القيادة 

والإدارة.
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الدر�ص الأول

الإدارة من م�قع العب�دية هلل �سبحانه وتعاىل
وت�سري اإىل هذا املعنى عبارة:” هذا ما اأمر به عبد الله علي اأمري املوؤمنني مالك بن 
يتحدث عن  وهو  املفردة  هذه  بذكره  الإمام علي×  يعني  ماذا  الأ�سرت”.  احلارث 
نظرية يف الإدارة والقيادة؟ وماذا تعني العبودية لله �سبحانه وتعاىل؟ وماهي مدخلية 

العبودية لله يف مو�سوع كهذا املو�سوع؟.
لبد لنا من اأن ن�سري اإىل اأن اخللفية التي يت�سدى فيها املت�سدون مل�سوؤولية القيادة 
والإدارة يف كل املواقع ويف كل الأدوار، والدوافع التي  تدفع الإن�سان ليكون يف 
القائد  �سيتخذها  التي  تاأثريات كبرية يف جممل اخلطوات  لها  ذاك،  اأو  املوقع  هذا 
وال�سيا�سات  والقرارات  الجراءات  فاإن  املوقع؛  اإىل هذا  امل�سوؤول حينما ي�سل  اأو 
امل�سوؤولية،  م�سوؤوًل يف موقع  امل�سوؤول  التعامل حينما يكون  وال�سلوكيات وطبيعة 

تختلف متامًا باختالف الدوافع واخللفيات التي اأو�سلته اإىل هذا املوقع.
 فمثاًل، هل كان هذا الوزير بالأم�ش ُا�ستاذًا يف اجلامعة، اأو كان اإن�سانًا ب�سيطًا اأو مواطنًا 
يف موقع من املواقع الإدارية، وكيف يرى نف�سه بينه وبني ربه، وكيف يرى نف�سه بينه 
وبني نف�سه، وكيف يقيم دوره، وكيف يرى املوقع الذي هو فيه، وما النطباعات عن 
تعامل النا�ش معه يف هذا املوقع، وعن تعامله مع النا�ش وهو يف هذا املوقع، �سواء 
كان هوؤلء النا�ش عاملني معه يف وزارة اأو اإدارة اأو اأي مكان اآخر، وكيف ينظر اإىل 

النا�ش وهو جال�ش على كر�سي الوزارة اأو الإدارة؟.
اأو رئي�سًا،  اأو وزيرًا  اأو وكياًل  اأو مديرًا عامًا  اأو مالحظًا  اأ�سبح مديرًا    فهذا الذي 
النا�ش  وعن  املوقع،  وعن  نف�سه،  عن  انطباعاته  ما  املوقع،  هذا  يف  يجل�ش  حينما 
الذين يعمل معهم، وعن املواطنني الذين يراجعونه؟ وما توقعاته منهم؟ وما توقعاته 
تدفع  التي  الدوافع واخللفيات  باختالف  متامًا  النطباعات تختلف  نف�سه؟ فهذه  من 

الإن�سان ليكون يف هذا املوقع.
 فهناك من يبحث عن املوقع ليحقق حالة الت�سلط على الآخرين ليحقق الأنا لنف�سه، 
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ويبحث عن دنيا، ويبحث عن وجاهة، ويبحث عن فر�ش للتاثري، ويبحث ليقول 
كذا وكذا، ويبحث عن اإ�سدار الأوامر اإىل الآخرين، فيلتذ وهو يجد نف�سه جال�سًا 
على مقعد الرئا�سة لياأمر هذا وذاك واجلميع ياأخذون له حتية ويقولون له نعم �سيدي. 

وهذه قد تكون دوافع لإن�سان يجل�ش يف موقع قيادي، وهذه اخللفية ل ترتبط مبن 
يكون رئي�سًا للجمهورية اأو رئي�سًا للوزراء اأو وزيرًا، فاإن اأي م�سوؤول يف اأي موقع 

ويف اأي مهمة مهما كانت ب�سيطة، من املمكن اأن ي�ساب بهذا املر�ش.

 فال يت�سور الإن�سان حينما نتحدث عن خلفيات من هذا النوع اأننا نخ�ش مرحلة 
من مراحل الإدارة وامل�سوؤولية، بل هذه حالة طبيعية ميكن اأن ت�سمل اجلميع، فعلى 
اأن  ومبجرد  والبنات،  والأبناء  للزوجة  تعليمات  ي�سدر  الأب  جند  اُل�رشة  م�ستوى 
اإىل جحيم ومع�سكر ملجموعة من الأوامر  اإىل البيت حتى يتحول  يدخل بع�سهم 
التي ي�سدرها بحق هذا اأو ذاك. وهكذا ميكن اأن توجد هذه احلالة عند فرد مقاول اأو 

خلفة معني اإىل غري ذلك من مهام، و�سوًل اإىل املواقع املتقدمة.

اإذن، فخلفية النطباعات والت�سورات عن امل�سوؤولية، والدوافع التي تدفع الإن�سان 
دنيا  وحب  وهوى  واأنا  وحتكم  ت�سلط  من  ذاك  اأو  املوقع  هذا  يف  معني  �سلوك  اإىل 
ووجاهات، قد تكون خلفية معينة ملن يت�سدى. وماذا نتوقع ممن يت�سدى للخدمة 
الإجراءات  من  جمموعة  �سيتخذ  ي�سل  حينما  اأنه  �سك  ل  اخللفيات؟  بهذه  وهو 
القا�سية والتع�سفية والقرارات الظاملة وال�سلوكيات العنجهية التي ل حترتم الآخر، 
ويعتقد باأن من يعمل حتت ُامرته هو عبد ويتعامل معه تعامل املوىل مع العبد ولي�ش 

تعامل م�سوؤول مع مروؤو�سني ي�ستحقون الهتمام والرعاية كما هو يف الإ�سالم.

وخدمتهم،  النا�ش  لهداية  حمطة  اأنه  على  امل�سوؤولية  موقع  اإىل  ينظر  من  وهناك 
وحمطة يوؤمتن فيها على م�سالح النا�ش، وحمطة ي�سمن من خاللها حقوق النا�ش، 
موؤمتنًا من  نف�سه  اأو كبريًا، ويرى  قلياًل  النا�ش، ومهما كان عددهم،  اأيا كان هوؤلء 
قبل النا�ش حلفظ م�ساحلهم وحتقيق طموحاتهم و�سمان حقوقهم. ومن ياأتي بهذه 
اخللفية �ستكون له اإجراءات خمتلفة عن تلك الإجراءات التي يعتمدها ذلك الآخر.

اإذن، فالدوافع واخللفيات لها تاأثري كبري يف م�سار الأداء القيادي على كافة الأ�سعدة، 
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اأمري  جعل  الذي  ال�رش  على  نتعرف  اخللفية  هذه  �سوء  وعلى  املجالت.  جميع  ويف 
وهي  والتفوق،  النجاح  مفاتيح  من  الأ�سرت  ملالك  �سحريًا  مفتاحًا  يقدم  املوؤمنني× 
العبودية لله تعاىل. وهي لي�ست ق�سية ثانوية اأو ق�سية ل �سلة لها مبو�سوع القيادة 

والإدارة.
جممل  يف  العميق  الأثر  لها  وربه  الإن�سان  بني  العالقة  وا�ستح�سار  لله  والعبودية 
ال�سلوك القيادي يف كافة املراتب، وعلى جميع الأ�سعدة. العالقة بالله �سبحانه وتعاىل 
اإن�سانية،  ميار�ش عالقة  امل�سوؤول  الإن�سان  وعال جتعل  لله جل  العبودية  وا�ستح�سار 
ولي�ست عالقة �سلطوية مع غريه من العاملني حتت ُامرته اأو مع املواطنني ممن يراجعونه 

يف ق�ساياهم وهمومهم. 
اأمر مطلوب،  فالدور القيادي يجب اأن تتوافر فيه حالة القوة واحلزم القيادي، وهذا 
ولكن هذا احلزم ل يتقاطع ول يتعار�ش مع العالقة الإن�سانية التي يبنيها امل�سوؤول 
الق�سايا.  من  ق�سية  يراجعه يف  ومن  ُامرته  يعمل حتت  من  مع  املراتب  �سل�سلة  يف 
والقوة واحلزم ل يعنيان اإطالقًا التجاوز على الآخرين وظلمهم وال�ستهانة بحقوقهم 
والإ�ساءة لهم وحتقريهم وجعلهم ينتظرون خلف الأبواب ل�ساعات طويلة، ويت�سور 
يدخلون  للمواطنني  مفتوح  بابه  الذي  املدير  واأن  املوقع،  لوازم  من  هذا  اأن  البع�ش 
مبا�رشة، ل يحرتمه اأحد. بل ينبغي اأن تكون العالقة عالقة اإن�سانية، وعالقة الرحمة 
على  وتطاول  وجتاوز  واعتداء  وظلم  ت�سلط  فيها  ولي�ش  واملحبة،  واملودة  وال�سفقة 

الآخرين.
ولكن امل�سكلة اأننا حينما نتحدث عن عبودية الإن�سان لله �سبحانه وتعاىل، ن�ستح�رش 
لله  الإن�سان  عبودية  على  ونعممها  الرق  وحالة  لالإن�سان  الإن�سان  عبودية  مبا�رشة 
�سبحانه وتعاىل، مع اأن هناك فرقا كبريا بني هاتني العبوديتني، فعبودية الإن�سان لالإن�سان 
جتعل العبد ملكا ملالكه يف كل طاقاته وقدراته وجناحاته واإمكاناته، ويكون يف خدمة 
مالكه، واملالك ي�سعر نف�سه اأنه مالك لهذا ال�سخ�ش وهو اأ�سري لديه، فرتاه ي�سيح به: 
ملاذا جتل�ش، ملاذا تنام، ملاذا ت�سرتيح، ملاذا ل تتابع هذه الق�سية اأو تلك؟، ويت�سور اأنه 
جمرد عبد ويجب عليه اأن يوقف نف�سه خلدمته، واأن يتوقف عن كل ما يرتبط بكمالته 

اخلا�سة وي�سخر وجوده خلدمة املالك، حتى يكون عبدًا يح�سن العبودية. 
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ولكن عالقة الإن�سان بربه والعبودية لله �سبحانه وتعاىل خمتلفة متامًا، فهي لي�ست 
عالقة جتميد، واإمنا هي عالقة انطالق وتكامل، فاإن ا�ستعمال كلمة “عبد الله” تعني 
اأن هذا الإن�سان بقدراته املحدودة يت�سل بالقدرة املطلقة، ويتزود من القدرة املطلقة، 
وينطلق ويتحرك ويندفع بزخم كبري، ثم يبقى هو وظرفه الوجودي و�سعته الذاتية 
وقدراته ال�سخ�سية، كم ي�ستطيع اأن ينهل وي�ستفيد من هذا الوجود املطلق ليتكامل.
زخم حقيقي  وعالقة  انطالق  وعالقة  تكامل،  هي عالقة  تعاىل  بالله  العالقة  اإذن، 
وكبري، وعالقة الإن�سان بالإن�سان هي عالقة توقف واحتكار وانح�سار واأ�رش لكل 
الفارق كبري جدًا  اأن  لنجد  نلحظها  اأن  امل�ساألة يجب  والمكانات. وهذه  الطاقات 
بينهما، فعالقة الإن�سان بربه ـ والأمثال ت�رشب ول تقا�ش ـ كعالقة املتعلم باملعلم، 
املربي واملربى،  اأكرث، وهي عالقة  العلم واملعرفة  الإن�سان من  ازدادت ك�سب  كلما 

كلما ات�سل اأكرث باملربي اأخذ درو�سًا اأكرث يف احلياة، وا�ستفاد اأكرث. 
فعالقة الإن�سان بربه هي عالقة انطالق، وعالقة الإن�سان بالإن�سان هي عالقة جمود، 
وفرق كبري بني اجلمود والنطالق.والإن�سان الذي يح�سل على هذا ال�سعور وي�سل 
يفقد  ول  نف�سه  ي�سيع  ل  وتعاىل  �سبحانه  لله  للعبودية  العميق  الدراك  هذا  اإىل 
توازنه واإن �سار زعيمًا على الدنيا وما فيها، فاإنه يقف ليقول: ل حول ول قوة اإل 
بالله العلي العظيم، ما قيمتي، وبقدرة قادر وبكلمة كن فيكون ميكن اأن يزول كل 

�سيء! وما قيمة هذا امللك وهذا ال�سلطان وهذه املاليني من النا�ش!.
وقد ت�سمن هذا الدر�س جمموعة من االإ�ساءات، هي:

الإ�ساءة اُلوىل
اآداب القيادة

من الإ�ساءات التي ميكن ا�ستفادتها من هذه العبارة ال�رشيفة اأي�سًاـ  على اخت�سارها 
ـ هي اأدب القيادة. فالقيادة لها اآداب كما لأي دور من الأدوار واأي مهمة من املهمات 
اآدابها اخلا�سة، فالتعامل مع الآخرين يف املواقع املختلفة يتطلب  اآدابا معينة، والقيادة 

اأي�سًا لها اآدابها اخلا�سة بها.

 وحينما يقال قيادة، فاإن هذا يعني اأن هناك قائدًا ومنقادًا، مهما كان دور وم�ساحة 
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يطاع  قائد  هناك  يكن  مل  فاإن  يحفظ.  اأن  يجب  الدور  هذا  اأن  �سك  ول  القائد. 
اأن نتحدث حينئذ عن منظومة قيادية، ولكن بالرغم  ومنقادون يطيعون، فال ميكن 
من وجود طابع الأوامر واملاأمورين من ناحية، والطاعة للماأمورين من ناحية ُاخرى، 
اإل اأن هناك اأدبا لهذه القيادة. وما مييز قائد عن قائد هو هذه الآداب التي يالحظها 

وميار�سها.

 ولو دققنا النظر يف ما يقوله اأمري املوؤمنني× يف عبارة:” هذا ما اأمر به عبدالله علي 
اأمري املوؤمنني”، نالحظ اأنه مل يقل: هذا ما اأمرت به، اأو هذا ما اأمرنا به، بينما نرى اأن 
الروؤ�ساء واملدراء حينما ي�سدرون تعليماتهم يقولون: ن�سبنا، اأمرنا، وجهنا، واأمثال 

هذه العبارات وين�سبون ذلك لأنف�سهم. 

ولكن عليًا× يعطي هنا در�سًا كبريًا، فال يقول هذا ما اأمرت به مالك بن احلارث 
الأ�سرت، بل قال:” ما اأمر به عبدالله علي اأمري املوؤمنني”، فالأمر من�سوب اإىل املوقع 
ولي�ش اإىل ال�سخ�ش، وهذه الأوامر لي�ست اأوامر �سخ�سية، ولي�ست نزعات �سهوانية، 
ولي�ست دوافع �سلطوية، اإنها اأوامر تنطلق من منطلقات امل�سلحة احلقيقية، ولذلك 
اأن  اأمر  اأمري املوؤمنني  ت�سدر هذه الأوامر من املوقع ولي�ش من ال�سخ�ش، فبو�سفه 
يح�سل كذا وكذا، ولي�ش بو�سفي اأنا فالن بن فالن اآمرك، فلي�ش من دوافع �سخ�سية. 

وهذه درو�ش تربوية كبرية نتلم�سها يف نهج علي×.

 اإذن، يف هذه الطريقة من اإي�سال التعليمات والأوامر هناك اأمر، وهناك دور قيادي، 
اآداب لهذه القيادة، وعلي×  وهناك حزم يف ممار�سة الدور القيادي، ولكن هناك 
اأن كل ما �سياأتي يف هذا  توؤكد  القيادة. وهي  الآداب يف  يربينا ويعلمنا على هذه 
العهد من تو�سيات وتعليمات يف القيادة والإدارة هي تعليمات يراد منها امل�سالح 
العامة، ولي�ش امل�سلحة ال�سخ�سية للقائد، ويراد منها حتقيق النظام الذي به تتحقق 
لعلي×  �سلطوية  دوافع  منها  يراد  ول  القيادية،  املنظومة  والغايات يف  الأهداف 

كقائد ويف موقع قيادي. 

اأو  �سخ�سية  طموحات  عن  تعبريًا  ولي�ست  حق،  تو�سيات  اأنها  اأي�سًا  توؤكد  وهي 
هي  ما  بقدر  الآخرين،  على  ت�سلطا  لي�ست  وهي  القائد،  ل�سخ�ش  خا�سة  نزوات 
مداخل ومفاتيح لتحقيق النجاح يف املنظومة القيادية، ويف الو�سول اإىل الغايات 
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للت�سلط  مداخل  ولي�ست  القيادية،  املهمة  لنجاح  مهمة  مداخل  فهي  امل�رشوعة، 
والهيمنة والتحكم مبقدرات النا�ش.

الإ�ساءة الثانية
مالحظة �سل�سلة املراتب يف املنظومة القيادية

�سل�سلة  مالحظة  هي  اأي�سا،  ال�رشيفة  العبارة  هذه  يف  اُلخرى  الإ�ساءات  ومن   
العقائدية  املنظومة  العالقة يف  اأن  فيه  القيادية، فمما ل �سك  املنظومة  املراتب يف 
هي عالقة اإن�سانية؛ لأنها تن�ساأ من خلفية العبودية لله �سبحانه وتعاىل. ومما ل �سك 
فيه اأي�سًا اأنها عالقة تت�سم بالآداب العالية، وت�ستح�رش الدور الذي يناط باملوقع، 
ولي�ش دور الأ�سخا�ش و�سخ�سنة العملية. ولكن يف الوقت نف�سه هناك �سل�سلة من 
املراتب يف املنظومة القيادية ينبغي مالحظتها، واإل لن يبقى حجر على حجر؛ اإذ ل 
ميكن لأي م�سوؤول اأن يقدم اأوامر لأي �سخ�ش كان، اأو األ يعرف ممن يتلقى الأوامر.

اأوامر  تاأتيه  الب�سيط  املوظف  هذا  اأن  ما،  دائرة  يف  اليوم  بالدنا  يف  يح�سل  وقد   
وتعليمات من جهات خمتلفة؛ هذا يقول له افعل وذاك يقول له ل تفعل، ول يعرف 
هل ي�سمع اأوامر الأمانة العامة لرئا�سة الوزراء اأو الوزير اأو الوكيل اأو يلتزم بتو�سيات 
املدير العام، فيبقى تائهًا وحائراأ، ب�سبب عدم مراعاة �سل�سلة املراتب يف املنظومة 
املرجوة.  املهام  العملية ويف حتقيق  اإدارة  القيادية، ووجود ثغرة وخلل حقيقي يف 

ولذلك ورد يف هذه العبارة :”هذا ما اأمر به”.

�سحيح اأن الأمر كان من املوقع ولي�ش من ال�سخ�ش، ولكن هناك اأمر ول تتحمل 
عبارة  ت�سمنت  وقد  وماأمورا.  واآمرا  مراتب  �سل�سلة  هناك  لأن  الق�سية جمامالت؛ 
املوؤمنني مالكا الأ�سرت يف عهده  اأمري  اأبي طالب  الله علي بن  به عبد  اأمر  ما  “هذا 
اإذن من يويل، وهناك من يتوىل ويتقبل  اإليه حني وله م�رش”كلمة”وله”، فهناك 
هذه الولية. وقد ت�سمنت هذه العبارة الق�سرية ثالث مفردات ا�ستخدمت لتاأكيد 

�سل�سلة املراتب يف املنظومة القيادية:

واأن  تطيع  اأن  الأدنى  املراتب  �سل�سلة  وعلى  املنقاد،  اإىل  القائد  من  اأمر  اُلوىل: 
ت�ستجيب لهذا الأمر. 
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الثانية: اإن هذا الأمر �سادر من اأمري املوؤمنني، وهو هنا علي× املعروف بتوا�سعه 
وزهده، وهو ي�سف نف�سه باأنه اأمري املوؤمنني، اأي اأنا اأمري املوؤمنني ولبد من اأن ُاطاع، 

فهذا املوقع يحكم الرتباط بعلي× بو�سفه اأمري املوؤمنني.

الثالثة: اأ�سارت فقرة “حني وله م�رش” اإىل م�ساألة التولية ومراعاة املراتب، اإذ تاأتي 
ك�ساهد مهم على �رشورة احلفاظ على �سل�سلة املراتب لتحقيق النتائج يف املنظومة 
القيادية. وهذه يف احلقيقة اإ�ساءات ميكن اأن ن�ستلهمها من الدر�ش الأول من درو�ش 

علي×. 

الدر�ص الثاين
الأهداف العامة للمنظ�مة القيادية

الأ�سرت  ملالك  املوؤمنني×  اأمري  من عهد  الأول  املقطع  من  الثانية  الفقرة  ت�سمنت 
در�سًا جديدًا يف فن القيادة والإدارة، وهو حتديد الأهداف العامة لقيادة الوليات اأو 
الأقاليم، عليهم اللتزام بها جتاه القيادة املركزية للدولة، وقد حدد اأمري املوؤمنني× 

اأربعة اأهداف ملالك حني وله م�رش، وهي:

الهدف االأول: توفري االإيرادات املالية

يقول×: “جباية خراجها” اأي جباية �رشائبها، وهذه مهمة اأ�سا�سية على القيادة 
ي�ستطيع  مالية ل  اإيرادات  لديه  تتوافر  قيادي ل  اأي م�رشوع  فاإن  اإليها،  اللتفات 
اإليها. ولعل هذه املهمة قد و�سعت اُلوىل من بني  اأن يحقق الأهداف التي يطمح 
الأهداف اُلخرى؛ لأنها ت�ساعد على حتقيق تلك الأهداف، فاملال هو ع�سب احلياة 

الذي يقوم عليه عمل احلكومات.

الهدف الثاين: توفري االأمن والدفاع

بوجه  البلد  للمواطنني والدفاع عن  الأمن  اأي توفري  “وجهاد عدوها”،  يقول×: 
العتداءات اخلارجية. وهذا ميثل هدفًا اأ�سا�سيًا من الأهداف العامة لقيادة الوليات.
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الهدف الثالث: االإ�سالح االجتماعي

 يقول×: “وا�ست�سالح اأهلها”، اأي العمل على حتقيق الإ�سالح الجتماعي والبناء 
القيمي يف املجتمع واإ�ساعة الثقافة ال�سحيحة وتعميق الهوية الإ�سالمية.

 الهدف الرابع: التنمية االقت�سادية

ي�سمل  وهو  اقت�ساديًا،  البلد  تنمية  على  العمل  اأي  بالدها”،  “وعمارة  يقول×: 
وال�سحية  ال�سكنية  اخلدمات  وتوفري  والتجارية  وال�سناعية  الزراعية  التنمية 

والتعليمية و�سائر اخلدمات اُلخرى. 

املنطق  بح�سب  واحلكم  الإدارة  اأهداف  من  الأ�سا�سية  الأربعة  الأهداف  هي  وهذه 
الإ�سالمي ومن منظور الإمام علي×. 

�سالحية الأهداف الأربعة لقيادة اأي جمموعة

ولكن علينا اأن نوؤكد على اأن هذه الأهداف الأربعة، واإن و�سعت هدفًا للحكم واإدارة 
البالد، ولكنها ت�سلح كاأهداف ا�سرتاتيجية واأ�سا�سية لإدارة وقيادة اأي جمموعة واأي 
منظومة قيادية، بدءًا من اأ�سغر اخلاليا القيادية وهي اُل�رشة، فاإن اإدارتها حتتاج اإىل 
اإيرادات مالية لتمرير احتياجاتها، ولبد  هذه اُلمور الأربعة؛ فاُل�رشة بحاجة اإىل 
اأن  اإىل  من عمل ولبد من مداخيل حتى ميكن توفري الأمن لها. واُل�رشة بحاجة 
اإىل غري ذلك،  الأع�ساء يف حركتهم وعالقاتهم وارتباطاتهم  البيت وتوؤمن  توؤمن 
واأن ت�سع الحرتازات الكافية لكي ل ي�رشق البيت، ول يعتدى عليه، ول يعتدى 
على اُل�رشة من خالل الجراءات التي توؤخذ يف اأ�سغر اخلاليا القيادية يف املجتمع.

اأ�سا�سية واطار عام  اأي م�رشوع �سنحتاج اإىل هذه الأهداف الأربعة، كاأهداف  ويف 
يتحكم باملنظومة القيادية يف هذه امل�ستويات املختلفة.

ولنقف قلياًل عند هذه الأهداف ب�سيء من البيان والتف�سيل.

الهدف الأول: توفري الإيرادات املالية
اأن  يجب  اأ�سا�سيًا  هدفًا  علي×  الإمام  يعتربها  للدولة  وال�رشائب  فالإيرادات 
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ميار�سه القائد واحلاكم يف اأي دولة، بل وتتنزل اإىل كل امل�ساريع القيادية اُلخرى يف 
املنظومة القيادية، فالبد من  متويل لهذه امل�ساريع. و متثل هذه امل�ساألة مدخاًل مهمًا 
البالد،  العامة يف  املوازنة  اأن تنظيم  اإذ  الفكر الإ�سالمي،  لنظام احلكم والإدارة يف 
التي هي �رشورة ملحة، يحتاج اإىل جباية ال�رشائب وو�سع النظم العادلة لتوفري 

الإيرادات املالية للدولة، وهو حق مهم من حقوق الدولة. 
ولكن احلديث عن الإيرادات وعن ال�رشائب ي�ستبطن احلديث عن املهمة الأ�سا�سية 
للحكومة، وهي تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني، فهي تاأخذ هذه ال�رشائب لإ�سالح 
حال النا�ش، ولإحداث عملية التنمية القت�سادية التي �سياأتي احلديث عنها لحقًا، 
ولتوفري اخلدمات العامة للنا�ش، وحتقيق الرفاه الجتماعي، والهتمام بامل�سالح العامة، 
وفتح الطرقات، وتنظيم ال�سوؤون العامة، وتوفري الأمن، فكل ذلك من م�سوؤوليات الدولة 

بح�سب روؤية الإمام علي×. 
اإذن، توؤخذ ال�رشائب من قبل الدولة لتاأمني اخلدمات العامة للمواطنني، وهي موؤ�رش 
من  ال�رشائب  تاأخذ  اأن  ل  الدولة،  عاتق  على  امللقاة  اخلطرية  امل�سوؤوليات  على  مهم 
النا�ش من دون اأن تقدم لهم �سيئًا، اأو تقدم خدمات قليلة وناق�سة وت�ستحوذ على هذه 
و�سد  لهم  اخلدمات  وتوفري  م�ساحلهم  وتاأمني  احلكومة  اأع�ساء  على  لتنفقها  الأموال 

احتياجاتهم اليومية. 

الهدف الثاين: توفري الأمن والدفاع
واملهمة الثانية من املهام التي يذكرها الإمام علي× للحكم واحلكومة وقيادة البالد 
واإدارتها هي مهمة توفري الأمن للمواطنني والدفاع عن البلد �سد العتداءات اخلارجية. 
بق�سية  يتعلق  ما  يف  ل�سيما  كبري،  لغط  والأمن  الدفاع  مو�سوع  يف  اليوم  ويوجد 
ا�ستعماله ب�سكل  ُا�سيء  اأ�سبح اجلهاد مفهومًا  اإذ  اجلهاد، ول �سيما يف هذه الظروف، 
كبري، فاأ�ساوؤوا اإىل �سمعة الإ�سالم وامل�سلمني يف العامل واأ�سبح ُينظر اإىل اجلهاد على 
اأنه ميثل �سلوكية معينة لالنتقام والت�سفي من الآخرين وقتل النا�ش، ولحظنا البع�ش 
ممن ي�سمي نف�سه جماهدًا كيف اأ�سبح يقطع اأ�سالء النا�ش على قارعة الطريق!. وحينما 
اأو الع�ساء مع  باأنهم يريدون تناول الغداء  اأجابوا  �ُسئل بع�سهم ملاذا تقتلون الأبرياء، 
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ر�سول الله|، وكاأنه �ساحب مطعم يف اجلنة، ي�ستقبل يف كل �ساعة هوؤلء ويقدم 
لهم وجبات الطعام!، وهذه اإ�ساءة عظمى لهذا املفهوم.

الإ�سالم دين ال�سالم
اأن الإمام علي× يف كالمه الآنف الذكر، يعترب مو�سوع الأمن والدفاع  نالحظ 
ومو�سوع اجلهاد من الركائز الأ�سا�سية يف القيادة والإدارة، ومن مهام احلاكم؛ لكي 
تبقى الدولة م�سانة وحمرتمة. ولذا نود الإ�سارة اإىل اأن الإ�سالم دين ال�سالم، واإمنا 
�ُسمي اإ�سالمًا لأنه م�ستق من ال�سالم. وهو دين الت�سامح، ودين املحبة، ودين احلوار، 
ودين املعاجلات ال�سلمية لالإ�سكاليات والتحديات. ول يجوز ا�ستخدام ال�سالح ما 
دامت هناك فر�سة ملعاجلة التحديات والأخطار والإ�سكاليات بالطرق ال�سلمية. واأين 
هو الإ�سالم اليوم من هذه ال�سلوكيات اخلاطئة التي يعتمدها البع�ش يف ا�ستغالل 

املفاهيم الإ�سالمية ملطامع �سخ�سية ولأجندة م�سبوهة.
الو�سائل  تنفد وتنقطع كل  اإل حينما  ال�سالح،  ا�ستخدام  يتما�سى مع  فالإ�سالم ل 
ال�سلمية للدفاع عن املواطنني، ولذلك جند الت�سديد من الله �سبحانه وتعاىل على 
�سيانة الدماء وحرمة اإزهاق الأرواح، حتى جند اأن الله تبارك وتعاىل قد �ساوى بني 
قتل اإن�سان واحد وبني قتل النا�ش جميعًا، كما يف قوله تعاىل:}َمْن َقَتَل َنْف�سًا ِبَغرْيِ 
ا�َش  َا اأَْحَيا النَّ منَّ ْحَياَها َفَكاأَ ا�َش َجِميعًا َوَمْن اأَ َا َقَتَل النَّ منَّ َنْف�ٍش اأَْو َف�َساٍد يِف الأَْر�ِش َفَكاأَ
القراآن  الروح الإن�سانية الربيئة يف  َجِميعًا{)٣١). وهذه هي حرمة الإن�سان وحرمة 

الكرمي، حيث ُينظر لها بهذا الت�سدد الكبري. 
التعدي  على  جمبوًل  لي�ش  وذاته  بطبعه  الإن�سان  اأن  عن  يك�سف  ذاته  بحد  وهذا 
لأن  م�سامل؛  بطبعه  الإن�سان  بل  الربيئة،  الأرواح  وقتل  الآخرين  على  والتطاول 
الت�رشيعات تاأتي دائمُا من�سجمة مع الفطرة الإن�سانية ومواكبة ملتطلبات الإن�سان، 
وحينما ت�ساوي بني قتل النف�ش الواحدة وقتل الب�رشية جمعاء، فهذا يعني اأن قتل 

الإن�سان هو خالف الفطرة وخالف الطبع ال�سليم.

وكذلك فاإن ال�سعور بال�ستعالء والتطاول على الآخرين، هو مر�ش اأخالقي  يحتاج 
اإىل عالج، ولكن كم نحن بعيدون عن هذا الواقع، فرنى الهتمام الكبري باحلالت 

٣١ . املائدة : ٣٢.
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املر�سية العامة كالأوبئة التي يكون فيها ال�سامل من املر�ش هو ال�ستثناء، فنحن نقف 
دائمًا عند الأمرا�ش اجل�سدية والوباء اجل�سدي وفايرو�ش اإنفلونزا الطيور وفايرو�ش 
الإنفلونزا الوبائية وما اإىل ذلك، ويقلق العامل من الأمر�ش اجل�سدية، ولكنه يتغافل 
ال�سعوب  التي تنخر يف عمق وجود  الروحية والنف�سية والأخالقية  عن الأمرا�ش 

واُلمم، ول اأحد ينظر ويفكر يف معاجلتها. 

الوبائية فاأنفق العامل مليارات الدولرات على خمتربات علمية  ظهرت الإنفلونزا 
وعلى بحوث علمية للو�سول اإىل م�سادات قادرة على اأن توقف هذا املر�ش وحتد من 
انت�ساره، ولكن الأوبئة الأخالقية كاأمرا�ش الهوى والأنانية والعدوان، كم ن�رشف لها 
من اجلهد والوقت واملال لإ�سالحها ؟!. حتى اأن الله �سبحانه وتعاىل حينما يتحدث 
 * ِ عن هذه الأمرا�ش الجتماعية يتحدث عنها وكاأنها حالة عامة، فيقول:}َواْلَع�رشْ
ْوا  ْوا ِباحْلَقِّ َوَتَوا�سَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ اإِنَّ الإِن�َساَن َلِفي ُخ�رْشٍ * اإِلَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
اإل من  اإن�سان، واخل�رشان يعم اجلميع  {)٣٢)، فالكالم مطلق هنا وي�سمل كل  رْبِ ِبال�سَّ

اآمن وعمل �ساحلًا وتوا�سى وتربى وبنى.
حتديد وقت اجلهاد

 هناك اإ�سكالية كبرية جندها يف واقعنا املعا�رش، األ وهي حتديد الوقت حللول دور 
والتثقيف  والتوعية  الإر�ساد  و�سائل  ت�ستنفد  حينما  ياأتي  اجلهاد  دور  اإن  اجلهاد. 
والن�سيحة واملوعظة والتوا�سي باحلق وال�سرب والعمل ال�سالح واإ�ساعته يف املجتمع 
اأدوارها، وينعدم تاأثري كل هذه امل�سادات، فحينئذ ي�سل الدور اإىل ا�ستخدام ال�سالح 
والقوة لإيقاف املعتدي عن عدوانه، وي�سبح اجلهاد حياة لاُلمم؛ لأنه �سيكون املدخل 
الوحيد للوقوف اأمام من يعتدي على النا�ش ويقتلهم، اإذ لي�ش اجلهاد و�سيلة للقتل، 

بل هو و�سيلة للحد من القتل.
 فاجلهاد هو و�سيلة للحياة، وهو مدخل لتحقيق احلرية، وهو مدخل لتحقيق الكرامة 
الإن�سانية. وهذه ثالثة واجبات ومهمات اأ�سا�سية للجهاد، وبه تتحقق هذه ال�سمات 
الثالث الأ�سا�سية. يقول اأمري املوؤمنني×:” اإن اجلهاد باب من اأبواب اجلنة”)٣٣)، فهو 

٣٢ . الع�رش: ١ ـ ٣.
٣٣ . نهج البالغة: اخلطبة ٢٧.
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باب من اأبواب اجلنة لأنه مدخل للحياة ومدخل للحرية ومدخل للكرامة الإن�سانية، 
اأن يعي�ش الآخرون، ور�سالة املجاهد  اأجل  بنف�سه من  الذي ي�سحي  واملجاهد هو 
اأن �سيد املجاهدين الإمام  هي ر�سالة احلياة ولي�ست ر�سالة املوت. ويزعم البع�ش 
نعي�ش  كيف  علمنا  فاإنه  كذلك،  لي�ش  الواقع  ولكن  منوت،  كيف  علمنا  احل�سني× 
ولي�ست  احلياة  ر�سالة  هي  احل�سني×  ور�سالة  الآخرون،  ليعي�ش  ن�سحي  وكيف 
ر�سالة املوت، ور�سالة البناء ولي�ست ر�سالة الهدم، ور�سالة اإحياء النفو�ش ولي�ست 

ر�سالة اإزهاق الأرواح. 
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املقطع الثاين
املعايري اخللقية لل�سخ�سية القيادية

قال اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت:” امره بتقوى الله، واإيثار طاعته، واتباع 
ما اأمر به يف كتابه الكرمي من فرائ�سه و�سننه، التي ل ي�سعد اأحد اإل باتباعها، ول 

ي�سقى اإل مع جحودها واإ�ساعتها، واأن ين�رش الله �سبحانه بقلبه ويده ول�سانه”.

اإىل   القيادية  للمنظومة  الكلية  الأهداف  عن  احلديث  بعد  املوؤمنني×  اأمري  ينتقل 
احلديث عن مو�سوع اأ�سا�سي اآخر يعترب املدخل لنجاح اأي عمل قيادي.

يف هذا املقطع من هذا العهد املبارك ياأمر الإمام علي× مالك الأ�سرت بتقوى الله 
عز وجل، وقد مر �رشح كلمة “اأمره “ يف الدر�ش الأول، واأنه مل يقل له اأمرتك، واأن 
ذلك من اأدب القيادة، اإذ مل ين�سب الأمر اإىل  نف�سه، بل ن�سبه اإىل املوقع باعتباره 

اأمريًا  للموؤمنني، لكي ل ت�سخ�سن الق�سايا.

واأول ما ياأمر به اأمري املوؤمنني× ولته، هو تقوى الله تبارك وتعاىل، اأي اأن يجعل 
اأن يوؤثر طاعة الله  الله تعاىل ن�سب عينيه يف كل �سغرية وكبرية، وذلك ي�ستلزم 
تعاىل على طاعة غريه، ولذا قال له بعدها مبا�رشة “واإيثار طاعته”. واإيثار طاعة الله 

تعاىل يعني تقدمي طاعته �سبحانه على طاعة هواه وعلى اأي طاعة ُاخرى. 

ثم ياأمره باتباع ما اأمر به الله تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي. والتباع هو  اللتزام 
بالواجبات وامل�ستحبات،  الله �سبحانه وتعاىل يف الفرائ�ش وال�سنن، فياأتي  باأوامر 
الدنيوية  ال�سعادة  م�سدر  هو  اللتزام  وهذا  واملكروهات،  املحرمات  عن  وينتهي 
واُلخروية، كما اأن اإنكارها واإ�ساعتها وعدم اللتزام بها م�سدر ال�سقاء يف الدنيا 

والآخرة. 

ويف الفقرة الأخرية من هذا املقطع، يطلب اأمري املوؤمنني× من مالك الوايل اجلديد 
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على م�رش اأن ين�رش الله �سبحانه، لأن ذلك مقدمة لن�رش الله �سبحانه له، فاإن من 
ُكْم  َه َين�رُشْ وا اللَّ يريد الن�رش من الله، عليه اأوًل اأن ين�رش الله، قال تعاىل:}اإِْن َتن�رُشُ

ْت اأَْقَداَمُكْم{)٣4).  َوُيَثبِّ

وطلب منه اأن ين�رش الله بجميع جوارحه، بقلبه ويده ول�سانه؛ لأنه حاكم مب�سوط اليد 
وخمول با�ستعمال الو�سائل الإعالمية والقوة الع�سكرية لن�رشة دين الله �سبحانه. 

يذكر الإمام علي× ثالث و�سائل لتوثيق العالقة بني الإن�سان وخالقه، وهي:

 اأوًل: تقوى الله. 

ثانيًا: اإيثار طاعته �سبحانه، اأي اأن يقدم طاعة الله �سبحانه وتعاىل على كل طاعة. 

ثالثًا: اتباع ما اأمر به الله تعاىل يف كتابه  الكرمي من فرائ�سه و�سننه. 

ولو طبقت هذه الو�سائل الثالث ل�ستطاع الإن�سان من خاللها اأن ي�سلح عالقته 
ال�سخ�سية  بناء  الثالث الأ�سا�سية يف  الركائز  الله �سبحانه وتعاىل.  وهذه هي  مع 

القيادية يف املنظور الإ�سالمي.

٣4 . حممد : ٧.



٦٦

الدر�ص الثالث
التق�ى

هذا  وقوع  من  ومينع  يحجب  �سورًا  و�سع  ال�سيء:  واتقى  التقاء،  لغة:  التقوى 
ال�سيء، واتقاها: منعها ودفعها. 

احلرام  يف  الوقوع  من  الإن�سان  ي�سور  الذي  ال�سور  هو  ا�سطالحًا:  والتقوى 
والرذيلة واملع�سية، اأجارنا الله واإياكم. 

وتنعم  �سيء  كل  ومنحنا  خلقنا  الذي  فهو  العباد،  على  الله  حق  هي  والتقوى 
علينا بنعم كبرية، ويف مقابل ذلك اأراد منا اأن نلتزم ونتقي ونحافظ على اُلطر 

واملوازين ال�رشعية التي اأرادها وقدرها. 

عالقة  وتر�سيخ  وتعميم  تطوير  الأ�سا�ش يف  والعن�رش  املدخل  ميثل  احلق  وهذا 
الإن�سان مع ربه. فُاوىل اخلطوات واأهمها هي التقوى، ومن يريد اأن ينفتح على 

الله تبارك وتعاىل لبد له من اأن يكون من اأهل التقوى.

اإذن، املدخل هو التقوى، وهي الركيزة الأ�سا�سية لبناء عالقة الإن�سان مع ربه، 
واإذا ح�سلت التقوى حت�سل حالة ال�ستقرار والطماأنينة والثبات والإ�رشار على 
املوقف وال�سعور بالقوة والعزة واملنعة؛ لأن الإن�سان حينما يت�سل بالله �سبحانه 
اخلطاأ،  الوقوع يف  من   الإن�سان  التي حتفظ  املقومات  هذه  لديه  تتوافر  وتعاىل 
فالنظر اإىل  احلرام مثاًل قد يكون �سيئًا ممتعًا، ولكن ما الذي يدفع الإن�سان لرتك 
النظر اإىل احلرام؟، حينما يكون الإن�سان قويًا وعزيزًا وكبريًا ل يكون م�ستعدًا اأن 
ي�سغر ويذل نف�سه اأمام املع�سية، و�سريى نف�سه اأكرب من اأن يقع فري�سة لنظرة 

حمرمة اأو �سماع كلمة حمرمة. 

كيف  نت�ساءل  املناعة،  وهي  ال�سيانة،  وهي  ال�سور،  هي  التقوى  نقول  وعندما 
حت�سل املناعة؟، اإنها حت�سل حينما ي�سعر الإن�سان نف�سه اأنه اأكرب من اأن يقع يف 
الرذيلة، فينزه نف�سه عن اأن ينظر اإىل حرام اأو ي�سمع اإىل حرام اأو ينطق بكلمة 

حرام اأو يخطو خطوة اإىل  حرام، فالتقوى تبعد الإن�سان عن الهوى.
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الأمر  فكيف  التحديات،  هذه  مثل  اأمام  يقع  الب�سيط  الإن�سان  هذا  كان  واإذا 
باألفاظ  ويخاطبونه  واحرتامًا،  اإجالًل  النا�ش  له  يقف  الذي  القيادي  بالإن�سان 

التبجيل والحرتام؟!. 

اأتدرون ما تفعل هذه الكلمات يف اأع�ساب الإن�سان غري املح�سن بالتقوى حينما 
يجل�ش على هذا الكر�سي الدوار، واملكتب الطويل، والنا�ش تقف خائفة خلف 
الباب ل تعرف ماذا تتكلم، اأتدرون ما ال�سعور الذي ي�سعر به مثل هذا الإن�سان؟.. 
اإنه ي�سيع  نف�سه، وتتعزز فيه الأنا والهوى وحب الذات، فال يرى اإل نف�سه ول 

يرى الآخرين، ول يفكر اإل بنف�سه، ويريد من اجلميع اأن يكونوا يف خدمته. 

ولو قيل له: اإن هذا املوظف اأو العامل اأو اجلندي الذي يعمل حتت امرتك لي�ش 
عبدًا لك، بل هو اأخوك وظفته الدولة لكي تتعاونوا يف اإجناز التكاليف امللقاة على 
عواتقكم جتاه الوطن؛ ل ياأبه لذلك وكاأنه غري معني بهذا الكالم، ول يود �سماع اأي 

كلمة ميكن اأن حتول بينه وبني حب الأنا وتركيز الذات. 

ل تن�ش نف�سك اأيها امل�سوؤول والقيادي، مهما كانت مواقعك القيادية، واعلم باأنك 
ل ميكن اأن تكون يف موقع ت�سيء فيه اإىل الآخرين وتتجاوز على حقوقهم، واعلم 
تاأتي وتذهب، واأن ما يبقى هو عالقة الإن�سان مع الآخرين ونظرة  اأن هذه املواقع 

الإن�سان لنف�سه. 

فاإنها حق  الله  بتقوى  الله  عباد  املوؤمنني×:”ُاو�سيكم  اأمري  يقول  ما  اإىل  انظروا 
ونواهيه.  باأوامره  ويلتزموا  يتقوه  اأن  هو  عباده  على  الله  اأن حق  اأي  عليكم”،  الله 
الله حقكم”، اأي عندما ت�سبحون ملتزمني �سيكون لكم حق على  “واملوجبة على 
يثيبه ويعطيه ويعالج  اأن  الله يف  له حق على  امللتزم  املطيع  فالإن�سان  تعاىل،  الله 
اأمام النا�ش وجميع الآثار الدنيوية  اأمر دنياه ويح�سن �سورته  م�ساكله وي�سلح له 
واُلخروية. “واأن ت�ستعينوا عليها بالله”، اأي ل تت�سوروا اأن التقوى حت�سل باملجان، 
اأي  الله”،  على  بها  “وت�ستعني  �سبحانه.  الله  من  العون  ا�ستمداد  اإىل   حتتاج  بل 
ت�ستعينون بالتقوى على اأداء فرائ�ش الله، ول تت�سوروا اأنكم ت�ستطيعون من غري 

تقوى اأن توؤدوا هذه الفرائ�ش. 
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اإذن كلما كان عندك ملكة يف اأن تطيعه اأكرث، اأ�سبح حقك اأكرب على الله �سبحانه، 
فالق�سية متبادلة بني الطرفني، مزيد من التقوى يوؤدي اإىل  مزيد من النجاح، والأ�سد 

التزامًا يعني قربًا متزايدًا من الله �سبحانه وتعاىل.
التقوى  فاإن  الله،  على  بها  وت�ستعينوا  بالله،  التقوى)  )على  عليها  ت�ستعينوا  “واأن 
اإىل   الطريق  القيامة)  )يوم  غد  ويف  )الوقاية)،  واجُلنة  احلرز  الدنيا)  يف   ( اليوم  يف 
اجلنة، م�سلكها)طريق التقوى) وا�سح، و�سالكها رابح، وم�ستودعها حافظ” فالتقوى 

خمزن حتفظ ما ي�ستودع فيها. 
الإمام  يقول  املطلق،  بالعزيز  يت�سل  لأنه  الإن�سان؛  عزة  اإىل  توؤدي  والتقوى 

علي×:”التقوى جتل والفجور يذل”)٣5)، فالذلة يف الفجور والعزة يف التقوى.
وقال اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: “ل عزة اأعز من التقوى”)٣٦)، فهي عز لي�ش فوقه عز. 

اأ�سناف التقوى

ينبغي التمييز بني �سنفني من التقوى: 

اُلوىل: التقوى ال�سخ�سية، ويراد منها التحكم مب�سارات الإن�سان وخطواته يف ما 
يرتبط بحياته ال�سخ�سية. وت�سمل الأحكام الإلهية من الواجبات واملحرمات التي 
يجب على الإن�سان اإطاعتها، كاأحكام: ل تنظر اإىل احلرام، ل ت�سمع احلرام، ل تنطق 
باحلرام، هذا واجب يجب عليك اأن تفعله، ذاك حرام عليك ان تتجنبه وتبتعد عنه. 
اإن عملية التحكم ب�سلوك الإن�سان يف حياته ال�سخ�سية ت�سمى بالتقوى ال�سخ�سية. 

اإىل  يت�سدى  ملن  القيادي  بالدور  تتحكم  التي  وهي  ال�سيا�سية،  التقوى  الثانية: 
فتتحكم  الت�سدي.  م�ستويات  من  م�ستوى  اأي  يف  امل�سوؤولية،  ويتحمل  امل�سوؤولية 
ب�سلوك الدور القيادي والأداء القيادي بال�سكل الذي ين�سجم مع احلياة الجتماعية 

لالإن�سان وت�سدياته العامة. 

اإذن، التقوى ال�سخ�سية ناظرة اإىل احلياة اخلا�سة لالإن�سان، وكيف يتعامل يف حياته 
اخلا�سة، باأن يكون عادًل ومن�سفًا ومت�ساحمًا ول يعتدي ول يتطاول على الآخرين 

٣5 . عيون احلكم واملواعظ: ٣4.
٣٦ . نهج البالغة : احلكمة ٣٧١.
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يف حياته ال�سخ�سية. واأما التقوى ال�سيا�سية فهي ناظرة اإىل ال�سلوك املطلوب من 
الإن�سان يف احلياة الجتماعية. 

التقوى  من  واأخطر  واأ�سعب  اأهم  فهي  عام،  تاأثري  ال�سيا�سية  التقوى  تاأثري  اأن  ومبا 
ال�سخ�سية. اإن م�ساألة اأن يكون الإن�سان يف حركته اخلا�سة من�سجمًا مع ما يريد الله 
�سبحانه هي م�ساألة �سعبة، ولكن ميكن اأن تتحقق، فاإن اأخطاأ الإن�سان كان �رشر ذلك 

عليه، واإن اأح�سن كان خريه له. 

ولكن التقوى ال�سيا�سية �رشرها على املجتمع باأ�رشه اإذا مل يتق الله �سبحانه بهذه 
التقوى، ونفعها على املجتمع على م�ساحة معينة ح�سب م�ستويات الت�سدي للقيادة، 
العاملني  الإيجابي يف كل  تاأثريه  يكون  ال�سيا�سية  بالتقوى  متقيا  كان  اإذا  فالوزير 
يف وزارته ب�سكل خا�ش ويف الدولة ب�سكل عام، واملدير العام تكون دائرة تاأثريه 
اأ�سيق، ورّب اُل�رشة تكون م�ساحة تاأثريه يف القرارات التي يتخذها لهذه اُل�رشة. 
وهكذا يت�سع تاأثري التقوى ال�سيا�سية اأو ي�سيق بح�سب م�ستويات الت�سدي، ومهما 
تو�سعت اأو ت�سيقت تبقى هذه التقوى ال�سيا�سية مرتبطة باحلياة الجتماعية ولي�ش 

احلياة ال�سخ�سية لالإن�سان.

 ولذلك جند اأن اأمري املوؤمنني× حينما يتحدث عن املنظومة القيادية وعن النجاح 
يف الدور القيادي، يقف عند خ�سي�سة التقوى؛ لأن الإن�سان يف مواقع امل�سوؤولية 
ويف موقع اخلدمة العامة، اإذا مل يراع التقوى ال�سيا�سية فاإنه �سي�ساب بهو�ش ال�سلطة 
و�سهوة القدرة والنفوذ والتاأثري والفتك بالآخرين، حتى يقول: اأنا موجود والقرار 
بيدي، واأنا من اأقول، واأنا من اأفعل، وتتجلى الأنا باأو�سح �سورها وتتج�سد يف ذلك 

القيادي الذي يبتعد عن التقوى ال�سيا�سية. 

ولذلك جند اأن القراآن الكرمي تطرق اإىل التقوى ال�سيا�سية، كما تطرق اإىل التقوى 
ال�سخ�سية، فهناك ثالث وخم�سون اآية يف القراآن جاءت لت�ستنكر حالة ال�ستكبار 
جمالتها  يف  والقيادة  الإدارة  ميار�ش  وهو  الإن�سان  عند  حت�سل  حينما  والطغيان 
حينما  ا�ْسَتْغَنى{)٣٧)  َراآُه  اأَْن   * َلَيْطَغى  الإِن�َساَن  اإِنَّ  تعاىل:}َكالَّ  كقوله  املختلفة، 

٣٧ . العلق: ٦-٧.
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وجتاوز  وال�ستكبار  بالطغيان  يبتلى  بالقدرة  وال�سعور  ال�ستغناء  بحالة  ي�ساب 
احلدود وي�ساب بهو�ش ال�سلطة، وحينئذ يتحول اإىل وح�ش يهلك العباد ويدمر البالد 

من حيث ل ي�سعر، ول يكرتث لأي �سيء، ول يهمه اإل نف�سه. 

وحينما يتحدث القراآن الكرمي عن فرعون ي�ستعر�ش احلالة الفرعونية، ففرعون اإن�سان 
مثل باقي الب�رش، ولكن حينما ثنيت له الو�سادة وبداأت اُلمور تاأخذ مدياتها �سيئًا 
ال�سلطة ويفر�ش روؤيته  الأَْعَلى{)٣٨)، وبداأ يتعامل من موقع  َربُُّكْم  }اأََنا  ف�سيئًا قال: 

وقناعته ويعترب اأن حياة النا�ش بيده. 

وهكذا كان يتعامل فرعوننا املعا�رش �سدام مع ال�سعب العراقي، فهو رجل ولد يف 
منطقة قروية، حاله كحال اأي اإن�سان غريه من اأبناء القرى، وكانت لديه ملكة معينة 
ودوافع �رشيرة، وميكن اأن توجد هذه الدوافع عند كثري من النا�ش. قال اأحدهم مرة: 
الفر�سة  له  وتتاح  القمقم  من  الب�رش عندهم �سدام �سغري، وحينما يخرج  من  كثري 

يتحول اإىل �سدام ثان.

 فال تت�سوروا اأن �سدام نادرة من نوادر التاأريخ، بل هو حالة اإن�سانية ميكن اأن تتكرر 
عند غريه، حينما تنثني له الو�سادة ويلتزمه الآخرون وي�سفقون له �سيتحول بالتدريج 
الآخرون،  به  يتمتع  ما  تفوق  قدرات  وله  اجلميع،  من  اأكرب  باأنه  يعتقد  �سخ�ش  اإىل 

واحلقيقة لي�ست كذلك. 
وهذه م�ساألة جند اآثارها العميقة يف احلياة الجتماعية حينما يبتعد الإن�سان عن التقوى 
ال�سيا�سية، في�ساب بكل هذه الآفات والأمرا�ش والأخطار والإ�سكاليات. وكلما التزم 
بالتقوى ال�سيا�سية كان قادرًا على اأن مي�سك جلاج نف�سه، ويتغلب على هواه وي�سيطر 
معه يف  اختلفوا  لو  الآخرين حتى  ويتحمل  ال�سحيح،  القرار  ويتخذ  م�ساعره  على 

الراأي.
الدينية،  ثقافتنا  ال�سيا�سية يف  التقوى  على  الكبري  التاأكيد  جند  العتبارات  ولهذه   
ِذيَن ل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا يِف الأَْر�ِش َول  َعُلَها ِللَّ اُر الآِخَرُة جَنْ كما يف قوله تعاىل:}ِتْلَك الدَّ
ِقنَي {)٣٩)، فمن ل يريد العلو، ومن ل يريد الف�ساد والإف�ساد، ومن  َف�َسادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ

٣٨ . النازعات: ٢4.

٣٩ . الق�س�ش: ٨٣.
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بال�سعادة  الدار الآخرة، يحظى فيها  له  الله تعاىل  ال�سيا�سية، يجعل  التقوى  يراعي 
الأبدية.

 وقال ر�سول الله|:”من اأّم القوم اإمامة عمياء ويف اُلمة من هو اأعلم منه فقد 
اإىل نف�سه ويف امل�سلمني  النا�ش ب�سيفه ودعاهم  كفر”)4٠)، وقال|: »من �رشب 
من هو اأعلم منه فهو �سال متكلف«)4١)، فمن الكفر وال�سالل اأن يتقدم اجلاهل على 

العامل.
اإن م�سكلتنا اليوم يف العراق هي وجود الرجل غري املنا�سب يف املكان غري املنا�سب، 
وهي تطبيق دقيق للحديث ال�رشيف املتقدم، وهي من اأجلى م�ساديق اخليانة بحق 

اُلمة. 
ومن اأجل الق�ساء على هذه امل�سكلة يجب املبادرة اإىل ت�سكيل جلنة من اأهل الأمانة 
وعلى  امل�ستويات  خمتلف  يف  الدولة  م�سوؤويل  تقييم  اإعادة  تتوىل  والخت�سا�ش، 
هذه  تنتهي  واأن  والقت�سادية،  والع�سكرية  وال�سيا�سية  الإدارية  الأ�سعدة  خمتلف 
املحا�س�سة احلزبية املقيتة والأثرة العائلية والع�سائرية واملناطقية التي جّرت على 

البلد الويالت.

 ويكون ابن الرئي�ش وابن املواطن الب�سيط على حد �سواء، وننظر اإىل النا�ش على 
ح�سب قدراتهم وكفاءتهم، بغ�ش النظر عن اأن يكون من احلزب الفالين اأو املنطقة 
الفالنية، ولن�سع الرجل املنا�سب يف املوقع املنا�سب، وحينئذ �ستنقلب حالة البلد 
راأ�سًا على عقب، بنف�ش الإمكانات ونف�ش الرجال ونف�ش ال�سوابط، ت�سع الرجل 

املنا�سب يف املكان املنا�سب فقط.  

اإن امل�سكلة فينا ولي�ست يف اإ�سالمنا، فلماذا ل نلتزم بهذه الروؤية القيادية الوا�سحة 
التي يقدمها الإ�سالم عرب القراآن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة املروية عن ر�سول الله| 
واأهل بيته الأطهار×، التي تعترب من يت�سدى ملن�سب قيادي وهناك من هو اأكفاأ 

منه خائنًا. 

4٠ .  بحار الأنوار٢٢: 4٨٧ح٣١.
4١ . الكايف 5: ٣٧ح١.



٧٢

ومع اأن اأحدًا ل يتوقع اأن ياأتي من هو يف موقع مدير عام مثاًل اإىل الوزير، ويطلب 
منه تعيني موظف عنده يف الدائرة مديرًا عامًا بدًل منه لأنه اأكفاأ منه، ولكن لو فعل 
ذلك، فاإنه �سيكرب يف عني الله �سبحانه وتعاىل ويف عني الوزير ويف عني املوظفني. 
ولكن على الوزير لو علم بذلك اأن ي�سحح الختيار ويعني ذلك املوظف مديرًا عامًا. 
اإنها ثقافة اختيار الأ�سلح والأكفاأ لإدارة ُامور النا�ش. ويجب اأن نق�سي على الثقافة 
اخلاطئة التي ي�سعى اجلميع يف ظاللها اىل اأن يكونوا يف ال�سدارة، لأنه جتاوز للثقافة 

الإ�سالمية والفهم الإ�سالمي يف اإدارة املنظومة القيادية.
باأ�رش يف  رعاتها  تفرق  قد  غنم  �ساريان يف  ذئبان  ما  الكاظم×:»  الإمام  يقول 
دين امل�سلم من طلب الرئا�سة«)4٢)، اأي اأن ال�رشر الذي يدخل على دين من يطلب 
الرئا�سة ولي�ش موؤهاًل لها، اأ�سد من �رشر الذئب ال�ساري على قطيع من الغنم لي�ش 

له راع. 
فيا اأيها املتدافعون على ال�سلطة، واأيها الطاحمون اإىل املواقع القيادية، انظروا يف 
اآخرتكم، وانظروا  الثقافة، وحافظوا على دينكم وعلى  اإىل هذه  اأنف�سكم، وانظروا 
هل اأنتم موؤهلون لأن تكونوا يف هذه املواقع؟، واإذا مل تكونوا كذلك فاعطوا الفر�سة 

لغريكم. 
وعن الإمام ال�سادق×:»ملعون من تراأ�ش، ملعون من هم بها، ملعون من حدث 
بها نف�سه«)4٣)، وهنا يلعن الإمام ال�سادق× من يت�سدى للرئا�سة وهو لي�ش اأهاًل 
لها. ثم يتنزل ويلعن اأي�سًا من يخطط لها ويكيد ويتاآمر ويلتف على هذا وذاك حتى 

ي�سل اإليها وهو لي�ش اأهاًل لها. ثم يتنزل اأكرث ويلعن اأي�سًا من يفكر بالرئا�سة.
 ومعنى ذلك األ ي�سع املوؤمن اأفكاره بهذه الق�سية، لكي ل يختزل البلد وامل�رشوع 
كله يف حالة معينة وت�سور معني وموقع معني، فاإن اُلمور ل تكون بهذه الطريقة، 
وعليه اأن ينظر اإىل امل�سائل يف اطارها الأو�سع بنظرة مو�سوعية. وهذه باحلقيقة هي 
اخلطوة اُلوىل يف اإ�سالح العالقة بني الإن�سان وربه، والتقوى يف بعدها ال�سخ�سي 

والتقوى يف بعدها ال�سيا�سي هي اخلطوة الثانية.

4٢ . الكايف ٢: ٢٩٧ح١.
4٣ . الكايف٢: ٢٩٨ح4.
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املوؤمنني× يف  اأمري  يقدمه  الذي  الدر�ش  هذا  ا�ستفادتها من  ميكن  اإ�ساءة  وهناك 
الإدارة والقيادة.

اأهمية اإ�سالح عالقة العبد مع ربه
ما اأهمية العالقة بني العبد وخالقه، وكيف ي�ستطيع الإن�سان اإ�سالح عالقته مع الله 

تعاىل، وكيف ي�ستطيع تطوير هذه العالقة؟.

يكون  اأن  يريد  ومن  للنجاح،  واملدخل  املفتاح  هي  وخالقه  العبد  بني  العالقة  اإن   
ناجحًا يف اأي عمل ويف اأي مهمة ويف اأي موقع، عليه اأوًل اأن يبداأ باإ�سالح عالقته 
مع الله �سبحانه وتعاىل، فاإنها �رش النجاح وركيزة التوفيق وبداية النطالق ومفتاح 

التقدم وبلوغ الغايات والأهداف. 

وكلما زادت عالقة الإن�سان مع ربه، ارتبط بالقوي املطلق، فيزيده ذلك قوة ومتا�سكًا 
وتالحمًا وثباتًا واإ�رشارًا وقدرة على مواجهة الأخطار والتحديات.

 يقول اأمري املوؤمنني×: »من اأ�سلح ما بينه وبني الله اأ�سلح الله ما بينه وبني النا�ش، 
ومن اأ�سلح اأمر اآخرته اأ�سلح الله اأمر دنياه«)44)، فمن ُيرد اأن يحبه النا�ش وتتح�سن 
العمل ويكون حمبوبًا يف املجتمع، فليكن  ُا�رشته وجريانه وزمالئه يف  عالقته مع 

اأداوؤه مميزًا ولي�سلح �رشيرته مع الله �سبحانه وتعاىل. 

ولإ�سالح النية مع الله تبارك وتعاىل اآثار غريبة يف املجتمع، فن�ساهد مثاًل مطعمًا 
اأن  مع  اأكرث،  زبائنه  نرى  ولكن  اُلخرى،  املطاعم  املوجودة يف  املوا�سفات  بنف�ش 
لي�ش على �سارع تق�سده  اأقل ومكانه  اأن تكون خدماته  اأ�سعارهما واحدة، وميكن 
النا�ش، وكذا نرى ق�سابًا يبيع اللحم تزدحم عليه النا�ش مع وجود اآخرين يف املنطقة 

ينتظرون من ي�سرتي منهم،  مع اأن جودة اللحم واحدة واأ�سعاره مت�ساوية. 

ونرى خطيبًا تهوى اإليه القلوب وتق�سده النا�ش ل�سماع خطبه، مع اأن هناك خطباء 
واأ�سواتهم  اأف�سل  معلوماتهم  كانت  ورمبا  قليل،  بح�سور  اإل  يحظون  ل  اآخرين 

44 . نهج البالغة: احلكمة ٨٩.
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اأجمل. وهكذا لو راجع كل واحد منا نف�سه، ف�سريى كثريًا من النا�ش حمطًا لأنظار 
الآخرين مع اأن جهدهم ل يتميز عن الآخرين.

 وال�رش يف ذلك اأن هناك �سيئًا ا�سمه الربكة والتوفيق. وهذه ق�سايا معنوية وغيبية 
ولكننا جندها يف كل مكان، ويريد الله �سبحانه وتعاىل اأن يتم حجته على عباده من 
خالل هذه املظاهر والنماذج الظاهرة للعيان، ويريد اأن يعرف النا�ش اأن له �سبحانه 

وحده القول الف�سل يف هذه اُلمور.

 ومن الأمثلة التي ت�رشب لبيان معنى الربكة، هي املقارنة بني عدد الكالب وعدد 
الأغنام، فالكالب مع اأن مدة حملها اأق�رش، واإجنابها يف كل حمل يتجاوز اخلم�سة 
اأو ال�ستة، ولكن اأعدادها اأقل من الأغنام التي تكون مدة احلمل فيها ت�سعة اأ�سهر، 
م�ستمر،  فيها  الذبح  اأن  كما  تواأمًا،  تنجب  واأحيانًا  واحدا  حمل  كل  يف  واإجنابها 
نرى  اأن  اكرث  ما  ولكن  اأقل،  عددها  يكون  اأن  املادية  املقايي�ش  بح�سب  ويفرت�ش 
الغنم ول نرى قطيعًا من الكالب، وعندما �سئل الإمام× عن تف�سري  قطيعًا من 
ذلك خل�سها بكلمة واحدة، وهي اأن الله تعاىل جعل الربكة يف الغنم ومل يجعلها 

يف الكالب.

اأمر اآخرته  اأ�سلح  اأمري املوؤمنني× املتقدم »ومن  وتناولت اجلملة الثانية من كالم 
اأ�سلح الله اأمر دنياه« م�ساألة تاأثري العمل لالآخرة يف اإ�سالح اأمر الدنيا، فمن ُيرد اأن 

ت�سري دنياه �سريًا جيدًا، فعليه باإ�سالح �ساأن اآخرته. 

وقد ي�سكو البع�ش قائاًل اإن الدنيا ت�سري على عك�ش ما ي�ستهي، فيخرج مثاًل لإجناز 
عمل ما فيتعرقل ذلك العمل وتتعقد عليه اُلمور، ورمبا مر كل واحد منا بهذه احلالة 
يف حياته، فريى كل �سيء يف يوم ما، من ال�سباح اإىل الليل، ي�سري بالعك�ش، ويف 
�سارت  وملاذا  اليوم،  ذلك  تعقدت يف  فلماذا  يريد.  ملا  وفقًا  اُلمور  ت�سري  اآخر  يوم 

ب�سهولة يف اليوم الآخر؟. 

اإن لله �سبحانه وتعاىل تقديرات خللقه ل نعرفها، اأخربنا عن بع�سها اأهل البيت^، 
منها اأن من ي�سلح اأمر اآخرته ي�سلح الله �سبحانه له اأمر دنياه. وهذا وعد اإلهي جرى 



٧5

على ل�سان وليه الإمام علي×. وهنالك الكثري من  الآيات والروايات التي دلت 
على هذا املعنى.

اإن على الإن�سان القائد ويف كل امل�ستويات القيادية اأن ي�سلح �رشيرته وعالقته مع 
الله �سبحانه وتعاىل، لأن الإن�سان الذي عالقته مع الله تعاىل عالقة مربكة م�سطرب 
فال�ستقرار  اْلُقُلوُب{)45).  َتْطَمِئنُّ  ِه  اللَّ ِبِذْكِر  تعاىل:}اأَل  قال  داخله،  من  ومهزوم 
الله  عن  الإن�سان  يبتعد  وحينما  وجل،  عز  الله  بذكر  تاأتي  والطمئنان  وال�سكينة 
تعاىل، يعي�ش حالة ال�سطراب وال�سياع، ولذلك ن�سمع يف و�سائل الإعالم بني فرتة 

وُاخرى اأن امللياردير الفالين انتحر.

اأربعون عامًا رمت  العمر  ُا�ستاذة جامعية لها من  اأن   ال�سحف  خربًا   وقد ذكرت 
بنف�سها من الطابق الثالث، فلماذا تنتحر ا�ستاذة جامعية وهي لي�ست يف �سن متقدمة 
وعندها وجاهة ومن�سب؟ واأين تكمن امل�سكلة؟ اإن الإن�سان اإذا كان خائفًا ومهزومًا 
و�سعيفًا من الداخل كيف له اأن يحقق ال�ستقرار واأن يعطي القوة لالآخرين؟!، يف 
اأن ال�سخ�سية القيادية هي ال�سخ�سية التي متنح القوة لالآخرين يف امل�ساحة  حني 
التي تتحرك فيها، ومن هو فارغ ومهزوم من الداخل كيف ي�ستطيع اأن يعطي القوة 

لالآخرين »وفاقد ال�سيء ل يعطيه«؟.

اإذن، العالقة مع الله �سبحانه جتعل الإن�سان م�ستقرًا ومطمئنًا وثابتًا وقويًا و�سلبًا، 
اأدائه اخلارجي وعلى �سلوكه. فالعبودية لله  و�ستنعك�ش هذه ال�سالبة والقوة على 
�سبحانه وتعاىل جتعل الإن�سان قادرًا على اأن يتجاوز كل املحن وال�سعاب التي تقف 
بوجهه يف حتديات احلياة الكبرية، والعبودية لله �سبحانه جتعل الإن�سان قادرًا على 
اأمام الهوى والنحراف وال�سهوات وامليول  اأع�سابه ومي�سك زمام نف�سه  اأن ي�سبط 
اإىل طريق ال�سالل وال�سياع، وتبعده عن الطريق ال�سحيح.  التي تاأخذ بالإن�سان 
فتارة ميثل الإن�سان نف�سه، فاإذا �سل انحرف وحده، ولكن ال�سخ�ش القيادي ـ يف اأي 

م�ستوى قيادي كان ـ اإذا انحرف �سلت ُامة من النا�ش معه. 

45 . الرعد: ٢٨.
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يقول الإمام علي×:»من اأ�سلح �رشيرته اأ�سلح الله عالنيته، ومن عمل لدينه كفاه 
اأح�سن الله ما بينه وبني النا�ش«)4٦)،  اأح�سن ما بينه وبني الله  الله امر دنياه، ومن 
اأي بادر اإىل اإ�سالح �رشيرتك وانظر كيف ي�سيع الله تعاىل ذكرك الطيب بني النا�ش، 
وا�سبط التزاماتك الدينية وانظر كيف يرتب الله تعاىل لك الدنيا. واأح�سن نيتك يف 

ما بينك وبني الله تعاىل واأنظر كيف يح�سن الله تعاىل ما بينك وبني النا�ش. 

لأي  النجاح  ومفتاح  الأ�سا�سي  ال�رش  هي  وربه  الإن�سان  بني  العالقة  اإ�سالح  اإذن 
�سخ�سية قيادية تت�سدى لأي مهمة من املهام.

الدر�ص الرابع

اإيثار الطاعة
اأمره بالتقوى اإىل بيان اخل�سي�سة اُلخرى  اأن  اأمري املوؤمنني× بعد   ثم ينتقل 
التي ينبغي اأن تتوافر يف من يت�سدى للقيادة بقوله:»واإيثار طاعته«، اأي اأن يقدم 
بل يف كل حركة  وتعاىل على كل طاعة، ويف كل خطوة،  �سبحانه  الله  طاعة 
و�سكنة وقول وفكرة، فيطبق هذه اخلطوة واحلركة على م�سطرة، ثم يعر�سها على 

هذه امل�سطرة لريى هل تن�سجم مع طاعة الله �سبحانه.

 اإذن ق�سية تقدمي طاعة الله �سبحانه، على ما �سواه يحتاج اإليها املت�سدون ملواقع 
اخلدمة العامة، فمن يت�سدى للخدمة عليه اأن ي�ستذكر هذه احلالة وتكون لديه 

قناعة يف نف�سه بها.

لقد حكم �سدام ثالثة وثالثني عامًا، واأقحم العراق يف اأزمات كبرية، ومر العراق 
يف ظل حكمه ب�سل�سلة من الهزائم، ولكن مل ن�سمعه يعتذر اإىل ال�سعب العراقي 
هزمية.  بعد كل  بالن�رش  يطبل  نراه  ذلك،  من  العك�ش  على  بل  واحدة،  ملرة  ولو 

4٦ . نهج البالغة :  احلكمة  4٢٣.
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وهذا هو ديدن الأنظمة ال�سمولية، فلم ن�سمع يومًا ديكتاتورًا يعتذر اىل �سعبه عن 
خطاأ ارتكبه، مهما كان ذلك اخلطاأ فادحًا. اإنها حالة العتداد بالذات والعتداد 

بالنف�ش.

اليوم يف العراق اجلديد، وبعد �سبع �سنوات من التجربة الدميقراطية، مل  ونحن 
عن  تتحدث  املوؤمترات  كل  بل  ال�سعب،  اىل  ويعتذر  يقف  م�سوؤوًل  يومًا  ن�سمع 
النت�سارات والجنازات. فاإذا كان الأمر كذلك فلماذا نحن ل�سنا بخري ونعي�ش 
الأمرين؟ وملاذا ل حت�سون مبا يف قلب املواطن من حمنة واأمل نتيجة هذا الف�ساد 

الذي زكمت رائحته اُلنوف؟.

 اإنها حالة العتداد بالذات التي تدعو الإن�سان اىل اأن يبتعد عن جادة ال�سواب. 
ولذلك فاإن اإيثار طاعة الله عز وجل وتقدميها يف كل خطوة م�ساألة يحتاج اإليها 

الإن�سان حينما يت�سدى اإىل مواقع القيادة والإدارة. 

يقول الإمام علي×:»ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق«)4٧) ، اأي حترم طاعة اأي 
اأو عمل فيه مع�سية لله عز وجل.  اأي قول  اإن�سان ـ مهما كان ذلك الإن�سان ـ يف 
ول ينفع ما يتذرع به البع�ش حينما يرتكب ما يع�سي به الله عز وجل باأن املاأمور 
معذور!، فاجلندي اأو املوظف اأو اأي مروؤو�ش اآخر لي�ش مبعذور حينما يطيع ما ياأمره به 

م�سوؤوله ورئي�سه بفعل يخالف ما اأمر به الله عز وجل.  
وقتل  ال�سعب  اأبناء  على  الكيمياوية  القنابل  �رشب  الذي  ال�سابط  ي�ساأل  وعندما 
�ستة اآلف اإن�سان يف ثوان معدودات، يقول: املُامور معذور!، من قال لك يجب عليك 
اأن متتثل الأوامرحينما تكون هناك اإبادة جماعية للمواطنني؟!، ل جتب طاعة اأي اأمر 

ع�سكري فيه مع�سية لله عز وجل، اإذ ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق. 
ويف املحاكم التي ُاقيمت يقف اأعتى املجرمني ليقول بكل ب�ساطة: اأنا غري نادم لأين 
نفذت اأمرًا ع�سكريًا. ولكن من قال لك ان الأمر الع�سكري يجب اأن ينفذ حتى لو 
كان فيه فتك بالنا�ش وبط�ش واإبادة جماعية واإزهاق لالأرواح، ملاذا مل تقدم ا�ستقالتك 

وترف�ش حتمل هذه امل�سوؤولية ؟. 

4٧ . نهج البالغة: احلكمة ١٦5.
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وهناك رواية لطيفة عن علي× اأنه قال:» بعث ر�سول الله | �رشية وا�ستعمل 
عليها رجاًل من الأن�سار، واأمرهم اأن يطيعوه، وملا كان ذات يوم غ�سب عليهم، فقال 
لهم: األي�ش قد اأمركم ر�سول الله| اأن تطيعوين؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبًا. 
فجمعوه، فقال لهم: اأ�رشموا نارًا. ففعلوا، فقال لهم: ادخلوها. فهموا بذلك، ثم جعل 
النار! فما زالوا  الله| من  اإىل ر�سول  اإمنا فررنا  بع�سهم مي�سك بع�سًا ويقولون، 
كذلك حتى خمدت النار و�سكن غ�سب الرجل. فبلغ ذلك ر�سول الله| فقال: لو 

دخلوها ملا خرجوا منها اإىل يوم القيامة، اإمنا الطاعة يف املعروف«)4٨).

اإن اأمر اأي م�سوؤول هو يف دائرة �سالحياته مبا يحقق م�سالح العباد والبالد، ولي�ش 
اإن  اأو يف مع�سية الله �سبحانه، فال طاعة يف مع�سية الله.  يف الجتاهات اُلخرى 
الطاعة يف املعروف، فتطاع القرارات ال�سليمة ومتتثل ويلتزم بها، واأما القرارات 

التي فيها مع�سية لله فال يجوز اطاعتها، وهذه ثقافة مهمة. 
وله  بكر حينما  اأبي  بن  ملحمد  اأعطاها  التي  الر�سالة  الإمام علي× يف  يقول 
م�رش:» اعلم يا حممد بن اأبي بكر اين قد وليتك اأعظم اأجنادي يف نف�سي اأهل 
على  تخالف  اأن  حمقوق  »فاأنت  امل�رشيني.  بحق  منه×  �سهادة  وهذه  م�رش«، 
نف�سك«، هذا حقك عليك اأن تخالف هواك واأن تخالف نف�سك ول تطيع �سهواتك. 
»واأن تنافح عن دينك«، اأي اأن حتر�ش وحتمي دينك. »ولو مل يكن لك اإل �ساعة من 
الدهر«، اأي لو بقيت لك �ساعة من الدهر ل يحق لك اأن تقع يف املع�سية، ويجب 

عليك اأن حتمي نف�سك. 
ولكن ترون بع�ش عوام النا�ش لو قيل له: ملاذا فعلت هذه املع�سية؟ يقول: �ساعة 
لنف�سك و�ساعة لربك. فهو يف�رش ال�ساعة التي لنف�سه بجواز ارتكاب املحرمات 
ال�ساعة التي لله:  ال�ساعة له يفعل فيها ما يفعل، ثم يقول يف  واملعا�سي، فهذه 

ا�ستغفر الله ربي واأتوب اإليه!.
 ل يوجد لدينا ثقافة كهذه يف الإ�سالم، بل كل �ساعاتنا لربنا، وعلينا اأن نكون يف 
طاعة ربنا حتى لو بقي من الدهر �ساعة. »ول ت�سخط الله بر�سا اأحد من خلقه«، 

4٨ . م�ستدرك الو�سائل ١٣: ١4٢ح١.
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الله  يف  »فاإن  النا�ش.  من  فالن  عنك  ير�سى  لكي  العاملني  رب  تغ�سب  ول  اأي 
خلفًا من غريه«، اأي اإذا اأر�سيت الله تعاىل فهو يهون غ�سب الآخرين و�سخطهم 
عليك. »ولي�ش من الله خلف يف غريه«)4٩)، اأي، اإن الله اإذا غ�سب عليك مل يكن 
هناك �سيء يعو�ش غ�سبه، فغ�سب النا�ش يعو�ش بر�سا الله، ولكن غ�سب الله 
غا�سب  �سبحانه  والله  عنك  النا�ش  بر�سا  فائدة  ل  اإذ  النا�ش؛  بر�سا  يعو�ش  ل 

عليك. 
اإن  اإيثار الطاعة ـ اأي تقدمي طاعة الله على طاعة الآخرين ـ  ل يق�سد منه تقدمي 
فال  ال�سالة  وقت  دخل  اإذا  اأي،  عليها،  املن�سو�ش  الوجوب  موارد  يف  الطاعة 
ينبغي لالإن�سان اأن ي�سغل نف�سه ب�سيء اآخر، بل يجب عليه اأن يوؤدي ال�سالة، واإذا 
بق�سية ُاخرى، ويقدم  األ ين�سغل  لله  املطيع  الإن�سان  دخل �سهر رم�سان فعلى 
ال�سيام على اأي �سيء اآخر..وهكذا. فامل�ساألة لي�ست حم�سورة بهذه الدائرة وهذا 

الطار، واإمنا هي يف اطار اأو�سع. 

ولقد كان اأمري املوؤمنني× يقول: اإن كل حركة و�سكنة وقول وفعل واأداء وموقف 
و�سلوك يريد اأن ياأتي به الإن�سان يجب اأن يخ�سع للموازين واُلطر ال�رشعية، فمثاًل 
اإذا اأراد النظر اإىل �سيء يجب عليه اأن يفكر اأوًل، هل النظر اإىل هذا ال�سيء جائز 
اأو ل �سمح الله �سيجلب غ�سبه �سبحانه؟،  اأو ل؟، مبعنى هل ير�سى به الله تعاىل 
وهكذا يف كل قول ويف كل خطوة يجب اأن ي�ستح�رش ر�سا الله �سبحانه وتعاىل اأو 
عدم ر�ساه، وحينها ي�سعر الإن�سان اأنه يعي�ش يف حم�رش الربوبية يف كل حلظة ويف 
كل حركة ويف كل �سكنة. وهذه احلالة جتعل الإن�سان اإن�سانًا اإلهيًا، واإن�سانًا ر�ساليًا 

يعي�ش الأمل ويعي�ش الثقة وي�ست�سعر القوة لرتباطه بالقوي املطلق.

الِتي  اإِنَّ �سَ }ُقْل  وقد جاءت الن�سو�ش لتوؤكد هذا املو�سوع، كما يف قوله تعاىل: 
ُل  اأَوَّ َواأََنا  اأُِمْرُت  َوِبَذِلَك  َلُه  يَك  �رَشِ ل   * اْلَعامَلِنَي  َربِّ  ِه  ِللَّ َومَمَاِتي  َياي  َوحَمْ َوُن�ُسِكي 
ن�سكه فقط، بل حمياه ومماته وكل  لي�ش �سالته فقط، ولي�ش  اأي   ،(5٠(} امْلُ�ْسِلِمنَي 
�سبحانه  الله  يرى  وتعاىل. ففي كل خطوة وكلمة وموقف  �سبحانه  لله  وجوده هو 

4٩ . نهج البالغة: الر�سالة ٢١.
5٠ .الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.
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الله م�سى فيه، واإن مل يكن  اإرادة  وتعاىل قبله وفيه وبعده، فاإذا كان من�سجمًا مع 
من�سجمًا توقف.

ال�سرك اجللي وال�سرك اخلفي 

ال�رشك اجللي: هو اتخاذ اآلهة غري الله �سبحانه وتعاىل، وهو اأو�سح م�ساديق ال�رشك 
الذي يعرب عنه يف علم الكالم بال�رشك اجللي، فمن يعبد اآلهة غري الله اأو اآلهة مع 

الله يكون م�رشكًا بالله �سبحانه وتعاىل. 

وال�رشك اخلفي: وهو اأخطر واأعظم من ال�رشك اجللي، وميثل ر�سول الله| ال�رشك 
كيف  ظلماء،  ليلة  يف  �سماء  �سخرة  على  مت�سي  التي  ال�سوداء  كالنملة  باأنه  اخلفي 
هو  النملة، وهكذا  هذه  ُترى  اأن  ال�سعوبة جدًا  من  اإذ  الإن�سان،  اأمرها على  يخفى 

ال�رشك اخلفي. 

مثاًل يقال ل�سخ�ش: ملاذا تذهب اإىل املكان الفالين، فيجيب ُاريد اأن اأ�ستفيد، وهذا 
املدير  اأن يراك  تريد  اآخر؛ رمبا  قلبه �سيء  اأن يوجد يف  امل�ساألة، ولكن ميكن  ظاهر 
الفالين اأو تريد اأن تراه، اأو غري ذلك من الق�سايا التي ميكن اأن تدخل على اخلط 
فتف�سد الأجر والثواب. وهذا حال الإن�سان وهو ذاهب اإىل امل�سجد لأداء ال�سالة، 

ويف اأو�سح �سورة من �سور العبادة، فما بالك يف اُلمور اُلخرى؟!.  

اإن ثقافتنا يف احلقيقة ثقافة ملوثة يف الكثري مما ميكن اأن يقرتب من ال�رشك اخلفي، 
اأ�سبحت ماألوفة جدًا هي من هذا  اأن بع�ش املفردات وبع�ش العبارات التي  حتى 
القبيل، مثل العبارة التي نقولها ل�سخ�ش حينما نراه: م�ستاقون، فهل نحن م�ستاقون 
فعاًل ونحن مل نذكره ومل ن�ساأل عنه عندما كان مري�سًا  يف الفرا�ش ملدة �سهرين؟!. 

واأمثال ذلك كثري.

دخل  اإذا  املتدين  الوجيه  لل�سخ�ش  احرتامًا  نقوم  اأننا  اخلفي  ال�رشك  اأمثلة  ومن   
جمل�سًا عامًا ونعطيه مكاننا، بينما ل نفعل مثل ذلك مع املتدين الذي ل وجاهة له يف 
املجتمع، ويتبني من ذلك اأننا مل نفعل ذلك لتدينه بل لوجاهته، واأننا مل نحرتمه لأنه 
موؤمن، بل احرتمنا ذاتنا وم�سلحتنا، ووجدنا يف الحرتام والهتمام بذلك ال�سخ�ش 

اأنه ميكن اأن يحقق لنا م�سلحة معينة. 
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وهكذا لو بداأنا من هذه الق�سايا الب�سيطة و�سوًل اإىل الق�سايا الكبرية جدًا يف حياتنا 
ال�سخ�سية والجتماعية جند الكثري من ذلك يف عالقاتنا، مما نتداوله  ونتحدث به. 

اإنها ثقافة قد تطبعنا بها و�سارت فينا م�رشى الدم يف العروق.

اإىل  القربة  منها  يراد  ل  ق�سايا  واإدخال  اخلفي  ال�رشك  عملية  اأن  نالحظ  وهكذا   
وعالقاتنا  واأدائنا  و�سلوكنا  مواقفنا  من  كثريا  ت�سوب  اإليه،  والو�سول  تعاىل  الله 
واأو�ساعنا. وهذا يتقاطع مع املراتب العالية لإيثار الطاعة، وتقدمي طاعة الله تبارك 

وتعاىل على طاعة الآخرين. 

�سفاتك  واأعظم  وقد�سك  بحقك  اأ�ساألك  الفقرة:»يارب  هذه  كميل  دعاء  يف  ونقراأ 
واأ�سمائك اأن جتعل اأوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك مو�سولة«، 
يا  باجتاه واحد وهو ذكرك  ونهارًا، �سباحًا  وم�ساًء،  لياًل  اأعمايل  اللهم اجعل  اأي، 
الله، فهو الذي يعمر النفو�ش والقلوب والأوقات، ويجب اأن يكون ذكر الله تعاىل 

حا�رشًا يف كل اآن. وال�سوؤال كيف ميكن لالإن�سان اأن يوجد هذه احلالة يف نف�سه؟. 

ثم يوا�سل الدعاء: »واأعمايل عندك مقبولة«، اأي واجعل كل اأعمايل عندك مقبولة 
يا رب العاملني ، ولكن كيف يت�سنى لالإن�سان اأن يجعل كل اأعماله مطابقة لإرادة الله 
تعاىل وم�سيئته، بحيث تكون كلها مقبولة، حتى حينما يذهب ويتنزه، ينوي بهذه 
النزهة الرتويح عن نف�سه لكي يقوى على طاعة الله تعاىل وخدمة عباده، وحينما 
فيكون  عباده،  وخدمة  تعاىل  الله  طاعة  على  يتقوى  اأن  الطعام  بهذا  ينوي  ياأكل 
تناول ذلك الطعام عبادة، والنزهة عبادة،  واملزحة عبادة،  واجللو�ش مع الأهل عبادة، 

ومداعبة اأطفاله عبادة. لحظوا هذه الثقافة التي يقدمها الإ�سالم اإىل الإن�سان.

وي�ستمر اأمري املوؤمنني× يف دعائه قائاًل:»حتى تكون اأعمايل واأورادي كلها وردًا 
واحدًا«،  وكم هي عجيبة هذه الفقرة من دعاء كميل، اإذ كيف ميكن اأن تكون اأعماله 
الطعام  ال�سالة مع  اأن تكون  واأوراده كلها عماًل واحدًا ووردًا واحدًا، وكيف ميكن 
يف اجتاه واحد، وكيف ميكن اأن يكون النوم والراحة وال�سرتاحة والعبادة والطاعة 

وتالوة القراآن وذكر الله كلها يف اجتاه واحد؟.

 والإجابة:  ميكن كل ذلك حينما تكون اخللفية خلفية واحدة، وحينما يكون ذكر الله 



٨٢

ومر�ساته هما الأ�سا�ش الذي يتحكم بكل اأعمالنا واأفعالنا، فطعامنا عبادة و�رشابنا 
عبادة وراحتنا عبادة وعبادتنا عبادة، وهذه هي اأعلى مراتب العبادة.

 ثم يقول ×:»وحايل يف خدمتك �رشمدًا«، اإن الهدف من خلقة الإن�سان بح�سب 
الآيات والروايات هو الكمال والو�سول اإىل القرب من الله �سبحانه وتعاىل. فاإذا 
بدوافع  مندفعًا  مواقفه  يف  يكون  واأن  واأداءه،  �سلوكه  يكيف  اأن  الإن�سان  ا�ستطاع 
من  الأ�سا�ش  والهدف  الغر�ش  لنف�سه وحقق  الكمال  قد حقق  بذلك  يكون  اإلهية، 
خلقته يف كل خطوة، ويف كل كلمة، ويف كل فكرة تدور يف نف�سه، قال تعاىل:}َوَما 

نَّ َوالإِن�َش اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن {)5١). َخَلْقُت اجْلِ

فكيف  الهدف،  وتعاىل هي  �سبحانه  الله  نحو  والتوجه  واملعرفة  والعبادة  فالطاعة   
يجعل الإن�سان كل اأعماله واأوراده وردًا واحدًا؟، وهذا هو ال�سوؤال الكبري، وهذا هو 

التحدي اخلطري الذي يواجه الإن�سان.

الله  يقول  الإن�سان،  اإليه  ي�سعى  اأن  يجب  الذي  الهدف  هو  �سبحانه  الله  لقاء  اإن 
ِبِعَباَدِة  ْك  ُي�رْشِ َول  احِلًا  َعَماًل �سَ َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ ِلَقاَء  َيْرُجوا  َكاَن  }َفَمْن  تبارك وتعاىل: 
ِه اأََحدًا{)5٢)، فلقاء الله تبارك وتعاىل هو املغنم وهو الهدف يف كل قول ويف كل  َربِّ
َواٌن  حركة، لكي ي�ستطيع الفوز بر�سوان الله تبارك وتعاىل، يقول عز من قائل:}َوِر�سْ
ِه اأَْكرَبُ {)5٣)، كيف جنعل ر�سا الله �سبحانه وتعاىل هو الهدف والغاية يف كل  ِمْن اللَّ
�سلوكنا وحتركنا ومواقفنا؟ وهذا يف احلقيقة  هو جوهر ما ي�سري اإليه اأمري املوؤمنني× 

يف هذا املوجب وال�سبب الأ�سا�سي من اأ�سباب اإ�سالح عالقة الإن�سان مع خالقه. 

5١ . الذاريات: 5٦. 
5٢ . الكهف: ١١٠.

5٣ . التوبة: ٧٣.
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الدر�ص اخلام�ص
اتباع الأوامر الإلهية

والركيزة الثالثة من م�ستلزمات اإ�سالح العالقة بني الإن�سان وربه، هي ما اأ�سار اإليه 
اأمري املوؤمنني× بقوله:»واتباع ما اأمر به يف كتابه من فرائ�سه و�سننه«،  اأي الرجوع 
اإىل القراآن الكرمي، فهو املرجعية التي حتدد الطار ال�سحيح يف العالقات الإن�سانية، 

وهو الذي يحدد طبيعة العالقة وينظم هذه العالقة يف املنظومة القيادية. 

عن  وتغافلنا  وت�ساهلنا  الكرمي  القراآن  اإليها  ي�سري  التي  اُلطر  جتاوزنا  ما  واإذا 
ال�سياقات التي يحددها، فحينئذ �سنبتعد ون�سذ عن الطريق. فالقراآن هو الذي يحدد 
الواجبات يف هذه العالقة، ويحدد الآداب واأخالقية العالقة يف املنظومة القيادية، 
وعلينا اأن نتم�سك بهذه الواجبات والآداب والأخالق. يقول الله تبارك وتعاىل: }اإِنَّ 
ِتي ِهَي اأَْقَوُم{)54)، فمن يريد �سلوك الطريق  الأقوم والأ�سح  َهَذا اْلُقْراآَن َيْهِدي ِللَّ

عليه التم�سك بالقراآن الكرمي وباُلطر وال�سياقات القراآنية. 

وعن علي× قال: »ل ي�سعد اأحد اإل باإقامة حدود الله«)55)،  فال يت�سور اأحد اأنه 
اإذا جتاوز حدود الله �سبحانه اأنه �سيكون �سعيدًا.  اإن من املمكن اأن يح�سل الإن�سان 
اإليها،  يطمح  التي  والإمكانات  املال  ينال  وقد  يريده،  الذي  واجلاه  املن�سب  على 
الله  بذكر  اإل  لأنها ل حت�سل   القلبية؛  ال�سعادة  على  احل�سول  ي�ستطيع  ل  ولكنه 

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{)5٦) . تعاىل، يقول عز من قائل:}اأَل ِبِذْكِر اللَّ
وت�سري  تطيعه  كلها  النا�ش  كانت  اإذا  بال�سعادة حتى  الإن�سان  ي�سعر  اأن   فال ميكن 
وراءه؛ لأن عالقته بالله لي�ست �سمن اطارها ال�سحيح. اإذن، فاللتزام بحدود الله 

تعاىل التي ي�سري اإليها القراآن الكرمي، هو املدخل ال�سحيح لتحقيق ال�سعادة.
ويف رواية ُاخرى عن اأمري املوؤمنني× يقول: »ل ي�سعد اأحد اإل باقامة حدود الله، 
ول ي�سقى اأحد اإل با�ساعتها«)5٧)، وهذا هو الفي�سل بني ال�سعادة وال�سقاء. ن�سمع 

54 . الإ�رشاء: ٩.
55 . غرر احلكم ٢: ٣٦4.

5٦ . الرعد: ٢٨.
5٧ . غرر احلكم ٢: ٨5٢.
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اليوم اأن اأولد اأ�سحاب املليارات ينتحرون، مع اأن لديهم اإمكانات هائلة من الق�سور 
وال�سيارات احلديثة، ولديهم كل �سيء يريدونه. فلماذا يفعلون ذلك؟، اإن من اخلطاأ 
مبكان، اأن نت�سور اأن ال�سعادة والراحة حت�سالن باملال، فاملال ميكن اأن يوفر الراحة، 

لكن لي�ش مبفرده حينما ينفق يف اجتاهه ال�سحيح. 
النف�سي  الو�سع  وترديا يف  كاآبة  املجتمعات  اأ�سد  اأن  الإن�سانية  احلالة  ونالحظ يف 
اأف�سل املجتمعات من الناحية القت�سادية  اأنها  اليوم هي املجتمعات الغربية،  مع 
والإمكانات ومن ناحية الرفاهية، فهي تتمتع بدخل قومي مرتفع جدًا، ولكن احل�سيلة 
هي الكاآبة والأمرا�ش النف�سية وامل�ساكل الجتماعية ون�سبة الطالق املرتفعة جدًا 
والأزمة اخلانقة يف العالقات مع الآخرين واخليانة يف كل �سيء والتجاوز والتطاول 

يف كل �سيء. 
لقد ح�سلوا على املال ولكنهم مل يح�سلوا على الراحة وال�سعادة والنوم يف راحة 
واجللو�ش مع ُانا�ش يحبونهم ويدافعون عنهم ويتح�س�سون معاناتهم. هذه هي احلياة 
اأي�سًا  فالبهيمة  و�رشابا،  طعاما  احلياة  فلي�ست  طعم،  لها  لي�ش  الغربية؛  املدنية  يف 
تاأكل وت�رشب. اإذن ما فرقنا عنها، اإذا اأردنا اأن نختزل وجودنا يف الطعام وال�رشاب 
والق�سايا املادية، فهذه ميار�سها غرينا من الكائنات احلية اأي�سًا، فاحليوانات والنباتات 

جميعًا تاأكل وت�رشب وتنمو،  فما هو فرقنا عنها؟.

وروحية  نف�سية  وتاأثرات  معنوية  اأبعادًا  ميتلك  الإن�سان  اأن  يف  يكمن  الفرق  اإن   
وم�ساعرية، فالإن�سان لي�ش حلما ودما فقط،  ومن ل يالحظ اجلوانب اُلخرى وي�سع 
ال�سياقات ال�سحيحة للتعامل معها، �سوف لن ي�سعر بال�سعادة مهما كانت اإمكاناته 

املادية كبرية. وهذا در�ش عظيم ناأخذه من علي×. 
اإذن، فاإ�سالح العالقة بني الإن�سان وربه ت�ستوجب هذه امل�سائل الثالث : تقوى الله، 
وتقدمي طاعته على اأي طاعة، والرجوع اإىل كتابه القراآن الكرمي واتباع ما ورد فيه 

من  تعليمات تنظم العالقة بني النا�ش .
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الدر�ص ال�ساد�ص

طرق ت�ثيق العالقة مع اهلل
�سياقات  بيان  هو يف  املوؤمنني×  لأمري  الق�سرية  العبارة  هذه  الآخر يف  واجلانب 
واأوجه حتقيق هذا ال�سالح وتوثيق العالقة بني الإن�سان وربه، وبيان مداخل تعزيز 
اأن  ومعنى  ول�سانه«،  ويده  بقلبه  �سبحانه   الله  ين�رش  »اأن  يقول×:  العالقة.  هذه 
ين�رش الله تعاىل بقلبه اأي ين�رشه بالعقيدة ال�سليمة والروؤية ال�سحيحة واللتزامات 
الوثيقة بينه وبني الله �سبحانه وتعاىل. ومعنى اأن ين�رش الله تعاىل بيده اأي ب�سلوكه، 
الله  اإرادة  مع  من�سجمة  مواقفه  تكون  اأن  اأي  واملواقف،  ال�سلوك  اإىل  اإ�سارة  فاليد 
�سبحانه وتعاىل. ومعنى اأن ين�رش الله تعاىل بل�سانه، اأي يكون ل�سانه ناطقًا باحلق، 
فال يرتدد ول يجامل ول يخاف؛ لأن من كان مع الله �سبحانه وتعاىل كان الله معه.
فهذه هي الأوجه الثالثة التي يذكرها علي× لتعزيز ال�سالح بني الإن�سان وربه، 

وهي اأن يقول احلق ويدافع عن احلق و ينطق باحلق. 

معنى ن�سرة اهلل
ماذا تعني ن�رشة الله؟ هل اأن الله تعاىل حمتاج اىل اأن نن�رشه ونقف اإىل جانبه وهو 
اأن نعني الله، وهل هو حمتاج اإىل معونتنا؟  الغني املطلق؟ وهل تعني هذه الن�رشة 
بكل تاأكيد لي�ش هذا هو معنى الن�رشة،  فالله تبارك وتعاىل لي�ش فيه نق�ش لكي 
يكمل هذا النق�ش من خالل ن�رشة عباده له، حا�سا لوجهه الكرمي اأن يكون فيه اأي 
نق�ش، فهو الكمال املطلق وهو ذو القوة املطلقة، اإذن، ماذا تعني ن�رشة الله، وكيف 

ميكن اأن نن�رشه؟. 
وامل�سيئة  والل�سان  اليد  القلب و�سلوك  املطابقة والن�سجام بني حركة  الن�رشة هي 
الإلهية. والله تعاىل يريد لالإن�سان ال�سري على ال�رشاط امل�ستقيم، وامل�سيئة الإلهية 
هي الأ�سا�ش وهي الطريق الذي يجب على الإن�سان اقتفاء اأثره. وم�سيئة الله هي اأن 
نطابق اأفكارنا وعقيدتنا و�سلوكنا واأداءنا واأقوالنا مع امل�سيئة الإلهية. فن�رشة الله 
اإذن هي حالة تكييف الإرادة الإن�سانية مع اإرادة الله، فما يريده الله تعاىل، فنحن 

اأي�سًا نريده.
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 وبهذا حينما نقف وننت�رش للمظلوم ونعني ال�سعيف ونقف مع النا�ش ون�سيع اخلري 
ت�سري  اأن  هي  الله  م�سيئة  لأن  تعاىل؛  الله  ن�رشنا  قد  نكون  فاإننا  الف�ساد،  ون�سلح 
اُلمور بهذا الجتاه. وكذلك حينما ن�سلح اأنف�سنا ونزكي اأعمالنا ونطهر قلوبنا فهذه 
هي اإرادة الله تعاىل اأي�سًا. فاإذا خطونا نحوها نكون قد ن�رشنا الله بذلك، قال عز 

ْت اأَْقَداَمُكْم{)5٨). ُكْم َوُيَثبِّ َه َين�رُشْ وا اللَّ من قائل:}اإِْن َتن�رُشُ

 تكييف الإرادة الإن�سانية مع الإرادة الإلهية

اإمكان  كيفية  اإىل  البحث  ينتقل  وتعاىل،   تبارك  لله  الن�رشة  معنى  تبني  اأن  وبعد 
تكييف الإرادة الإن�سانية مع الإرادة الإلهية،  اأي كيف نكيف اليد والقلب والل�سان 

مع م�سيئة الله �سبحانه وتعاىل؟.

التي حتقق  الله هي  اأمره«)5٩)، فطاعة  الله عال  اأطاع  املوؤمنني×: »من  اأمري  يقول 
الُعلى والرفعة وال�سمو. والإن�سان ين�رش الله �سبحانه حينما يطيعه، وبذلك يكون 
قد كيف اإرادته مع اإرادة الله تعاىل. ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »من اأراد عزًا بال 
ع�سرية، وهيبة بال �سلطان، وغنى بال مال، وطاعة بال ذل، فليتحول من ذل مع�سية 
الله اإىل عز طاعته«)٦٠)، يف الظروف العتيادية يكت�سب الإن�سان عزته من ع�سريته؛ 
كلما كانت الع�سرية اأكرب كرث عدد الأ�سخا�ش الذين يقفون مع ابن ع�سريتهم يف 

�ساعة املحنة،  وي�سري الإن�سان وهو يحمل هذا العنوان معه. 

ولكن من اأراد عزًا بال ع�سرية، فاإن الله تعاىل يعطيه ذلك ب�رشط اأن يخرج من ذل 
املعا�سي اإىل عز الطاعة.  ومن اأراد اأن يكون مهابًا عند النا�ش من غري اأن يكون له 
�سلطان، فاإن النا�ش تهاب �ساحب ال�سلطة عادة وحت�سب له ح�ساب، فاإن الله تعاىل 
مينحه هذه الهيبة ب�رشط اأن يخرج من ذل املع�سية اإىل عز الطاعة. ومن اأراد اأن يكون 
غنيًا من غري اأن ميلك ماًل؛ لأن املال عادة  هو الذي يورث الغنى، فاإن الله تعاىل يهبه 

ذلك ب�رشط اأن يخرج من ذل مع�سية الله اإىل عز طاعته. 

5٨ . حممد: ٧.
5٩ .غرر احلكم ٢: ١٨٧.

٦٠ . اأن�ساب الأ�رشاف ٢: ٣5٨.
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الدر�ص ال�سابع

ال�سنن الإلهية
اأمري املوؤمنني �سلوات الله و �سالمه عليه يف عهده ملالك الأ�سرت:» فاإنه جل  يقول 

ا�سمه قد تكفل بن�رش من ن�رشه، واإعزاز من اأعزه«.

اإىل بع�ش  املوجزة  العبارة  الله و�سالمه عليه يف هذه  املوؤمنني �سلوات  اأمري  ي�سري 
ال�سنن الإلهية، وهي اأن من يقف وين�رش الله �سبحانه وتعاىل �سيحظى بن�رش الله 
وتعاىل  �سبحانه  الله  فاإن  اإعزاز  نظرة  وتعاىل  �سبحانه  الله  اإىل  ينظر  ودعمه، ومن 
�سبحانه  الله  فاإن  العزيز،  باعتباره  وتعاىل  �سبحانه  الله  مع  يتعامل  ومن  �سيعزه، 

وتعاىل يتكرم عليه بالعزة يف الدنيا. 

هذه �سنن اإلهية مهمة ي�سري اإليها اأمري املوؤمنني×، ونحن باأم�ش احلاجة ل�ستح�سارها 
يف املنظومة القيادية  لكل املت�سدين وهم يت�سدون ملهامهم القيادية،  اأيا كانت هذه 
الدوائر واملنظومات القيادية. وكما قلنا باأن املنظومة القيادية ل تنح�رش بالرئي�ش 
والزعيم والأمري، فاملنظومة القيادية تبداأ من دوائر �سيقة و�سغرية، فاُل�رشة هناك 
الأو�سع والأكرث  الدوائر  اإىل  ال�رشكة وامل�سنع  واملتجر و�سوًل  من يقودها، وكذا 
�سغرية  القيادية،  املنظومات  هذه  كل  ت�سرتك يف  ال�سمات  فهذه  واأهمية،   خطورة 

كانت اأو كبرية.

ويف هذا الدر�ش العظيم، هناك العديد من الإ�ساءات التي يبينها اأمري املوؤمنني×، 
وهو يتحدث عن املنظومة القيادية وعن كيفية احلكم والإدارة.

الإ�ساءة اُلوىل

نظام الأ�سباب وامل�سببات

ال�سنن  اإىل  املت�سدين  كل  ويرجع  الأ�سرت  مالك  املوؤمنني×  اأمري  يرجع  عندما   
الإلهية، واإىل القواعد التي تتحكم مبجرى التاأريخ وجمرى العامل، فاإنه يذكر النا�ش 
باأن هذا العامل ي�سري على اأ�سا�ش النظام العلي )نظام الأ�سباب وامل�سببات)، فال توجد 
مواقف انفعالية اأو ع�سوائية من الله �سبحانه وتعاىل، فالعامل حمكوم ب�سكل دقيق 
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ومده�ش بنظام الأ�سباب وامل�سببات. ومن يريد اأن ي�سل اإىل �سيء ما، فالبد له من 
اأن يتحمل  له من  بفعل ما، لبد  الطبيعية، ومن يقوم  اأ�سبابه  اأن يدخله من خالل 

م�سبباته الطبيعية والآثار املرتتبة عليه. 

 فال نخطو خطوة ثم نقول بعدها: ملاذا حدث هذا؟، لأننا بفعلنا دفعنا اُلمور اإىل اأن 
ت�سري بهذا الجتاه وبهذه الطريقة؛ لأن هذا الفعل كان �سببًا مل�ساعفات وا�ستحقاقات 
وتاأثريات معينة، فال يجوز اأن نعرت�ش على  النتائج ونحن قد وجلنا اأ�سبابها املوؤدية 
اإليها. ول نقول: ملاذا مل يح�سل ال�سيء الفالين؟، وملاذا مل ننب بلدنا؟، وملاذا مل تكن 
الظروف مالئمة؟، وملاذا ل نرى الظروف تتحرك كما نتمنى؟. لأن هذه اُلمور حتتاج 
اإىل اأ�سباب طبيعية، ونحن مل ندخل اإليها من خالل اأ�سبابها الطبيعية حتى حت�سل 

امل�سببات املطلوبة.

الإ�ساءة الثانية

ثبات ال�سنن الإلهية

 هناك قواعد و�سنن اإلهية تتحكم وتنظم جمرى احلياة. وهذه ال�سنن ثابتة ل تتغري، 
فقد تتغري الأ�سماء بتغري ال�سخو�ش، وتتغري املواقع بتغري الأزمنة، ولكن هذه ال�سنن 
َد  جَتِ َوَلْن  َتْبِدياًل  ِه  اللَّ ِة  ِل�ُسنَّ َد  جَتِ وتعاىل:}َفَلْن  تبارك  الله  قال  ثابتة،  القواعد  وهذه 
ِوياًل {)٦١)، و»لن« تفيد التاأبيد، اأي ل تتغري هذه ال�سنن، فاثنان زائدا  ِه حَتْ ِة اللَّ ِل�ُسنَّ
اثنني ت�ساوي اأربعة، �سواء ح�سبتها بالتفاح فهي اأربع تفاحات، اأو ح�سبتها بالربتقال 
فالقالب  فالنتيجة هي هي.  �سيء  اأي  لو ح�سبتها يف  برتقالت، وهكذا  اأربع  فهي 

واحد ولكن ميكن اأن تتغري الأ�سماء وامل�سميات.

الإ�ساءة الثالثة

النجاح مرهون باتباع ال�سنن والقوانني

اإىل ما تتمناه من  اأن ت�سل  اأردت  القيادية، واإذا  اأن تنجح يف منظومتك  اإردت  اإذا 
بالقواعد  تلتزم  اأن  وعليك  الطبيعية،  الأ�سباب  من خالل  تدخل  اأن  فعليك  الفوز، 

٦١ . فاطر: 4٣.
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وال�سنن التي تتحكم مبجرى التاأريخ وجمرى احلياة وجمرى العامل. هذه هي ر�سالة 
علي× يف  هذا الدر�ش الكبري.  واإذا مل تلتزم بها فذلك هو الف�سل. 

العمل  هو  املوفق  فالعمل  بالتوفيق،  والن�سو�ش  الروايات  يف  النجاح  عن  ويعرب 
فعليه  والف�سل  اخلذلن  اأراد  فمن  باخلذلن.  تراثنا  الف�سل يف  عن  ويعرب  الناجح. 
بعدم الكرتاث بهذه القواعد واُل�س�ش،  ومن اأراد النجاح والتوفيق فعليه اأن ي�سلك 

ال�سنن الإلهية ويعتمد عليها، لأنها هي التي تنظم احلياة. 

وهذا لي�ش يف منطق ال�سماء فقط، بل حتى نحن عندما نريد اأن ننظم ُامورنا، علينا 
حركة  لتنظيم  املرور  قوانني  ن�سع  فمثاًل  تطبيقها،  على  ونحر�ش  قوانني  ن�سع  اأن 
ال�سري، فال�سخ�ش الذي يتجاوز اخلط  ميكن اأن يكتب عليه �رشطي املرور غرامة 
هذه  يقول  اأن  لأحد  ميكن  ول  بها،  امل�سموح  ال�رشعة  جتاوز  اإذا  وكذا  معينة،  مالية 
اأ�سري ب�رشعة  اأن  اأرغب يف  فاأنا  باملو�سوع،  ال�سيارة ملك يل ولي�ست لأحد عالقة 
كبرية، اأو اأنا اأرغب بالدخول ب�سيارتي اإىل املكان الفالين ولي�ش لأحد اأن مينعني، 
اأو اأنا اأرغب يف اأن اأجتاوز ال�سيطرة الفالنية ول اأقف للتفتي�ش، فهذه �سيارتي واأنا 

حر بها. 

تعي�ش وحدك  ل  ولكنك  �سيارتك  ال�سيارة  اأن  �سحيح  ال�سخ�ش:  هذا  ملثل  ويقال 
يف هذا لبلد، بل يوجد اآخرون يعي�سون معك يف هذا الوطن، وتوجد قوانني لتنظيم 
العالقات واحلياة يجب اأن حُترتم، وهناك �سياقات و�سوابط يجب اأن تراعى. وكل 
يخ�سع  اأن  يجب  والنجاح  بالتوفيق  يحظى  اأن  له  ُاريد  اإذا  احلياة  هذه  يف  �سيء 

ل�سوابط وُا�س�ش تتحكم فيه، حتى يكون ناجحًا وموفقًا.
امْلَْكُر  َيِحيُق  َول  ِئ  يِّ ال�سَّ َوَمْكَر  الأَْر�ِش  يِف  }ا�ْسِتْكَبارًا  وتعاىل:  تبارك  الله  يقول    
ُئ اإِلَّ ِباأَْهِلِه{)٦٢)، ت�سري هذه الآية ال�رشيفة اإىل اأخطر الأمرا�ش التي يبتلى بها  يِّ ال�سَّ
الإن�سان املت�سدي يف مواقع الإدارة واحلكم والقيادة، األ وهو ال�ستكبار والتعايل 
على الآخرين والعتداد بالنف�ش، بنحو ل يرى اإل نف�سه ول يرى لالآخرين �سيئا. 
املظامل  كل  يف  ال�سبب  يكون  الذي  الكبري  اخلطر  هو  الأر�ش  يف  وال�ستكبار 

٦٢ . فاطر: 4٣.
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وي�سيء  ميكر  يبداأ  م�ستكربًا  ي�سبح  وعندما  الإن�سان.  من  ت�سدر  التي  وال�سيئات 
ويتجاوز ويتطاول ويعتدي، وهذه هي �سمات امل�ستكربين بح�سب الفهم القراآين.

اإل  ال�سيئ  اإلهية وهي: )ول يحيق املكر  اإىل �سنة  اأي�سًا  ولكن الآية الكرمية ت�سري 
الإ�ساءة   اأن هذه  واأ�ساأت،  اإذا اعتديت وجتاوزت  امل�ستكرب  اأيها  اأي ل تظن  باأهله)، 
و�ستزيد  وانكما�سًا،  عزلة  �ستزيدك  القز  كدودة  اإنها  بل  نتيجة،  اإىل  �ستو�سلك 
مواجهاتك مع الآخرين. هذه هي �سنة الله �سبحانه وتعاىل يف خلقه: من حفر  بئرًا 

ِلنَي{)٦٣). َة الأَوَّ لأخيه وقع فيها. قال تعاىل: }َفَهْل َيْنُظُروَن اإِلَّ �ُسنَّ

اأيها احلكام، يا من تت�سدون اإىل الإدارة والقيادة، انظروا اإىل �سنة الأولني. اإن هذه 
القواعد التي عا�سها ال�سابقون �ستعي�سونها انتم اأي�سًا، و�سيعي�سها من ياأتي بعدكم، 
فهي ل تتغري بتغري الأزمان. ومن يريد اأن يكون ناجحًا يف الإدارة والقيادة واحلكم 
عليه اأن يقراأ التاأريخ؛ لأن التاأريخ يجدد نف�سه، والتاأريخ يو�سح ويك�سف عن هذه 
ِة  َد ِل�ُسنَّ ال�سنن، ويعرب عن هذه القواعد وال�سوابط  يف اإدارة املجتمعات، }فَفَلْن جَتِ

ِوياًل{)٦4). ِه حَتْ ِة اللَّ َد ِل�ُسنَّ ِه َتْبِدياًل َوَلْن جَتِ اللَّ

وَنَك ِمْن الأَْر�ِش ِلُيْخِرُجوَك  ْن َكاُدوا َلَي�ْسَتِفزُّ ويقول الله تبارك وتعاىل اأي�سًا: }َواإِ
َة َمْن َقْد اأَْر�َسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُر�ُسِلَنا َول  ِمْنَها َواإِذًا ل َيْلَبُثوَن ِخالَفَك اإِلَّ َقِلياًل * �ُسنَّ
ِوياًل{)٦5)، يار�سول الله، اإن هوؤلء امل�رشكني �سغطوا عليك يف مكة  ِتَنا حَتْ ُد ِل�ُسنَّ جَتِ
واأ�ساوؤوا اإليك وا�ستهدفوك واأرادوا اأن يخرجوك منها، ولكن كان الوقت مبكرًا 
ال�سغوط   لتلك  ا�ستجبت  ولو  للخروج،  منا�سبة  ال�سغوط  كانت  وما  للخروج، 
وتاأثرت بعدوانهم وخرجت من مكة قبل اأن يحني الوقت املنا�سب، فاإن البالء 
�سينزل بهم، ولكن حينما وقفت يف وجوههم حفظتهم من نزول العذاب الإلهي 

ب�ساحتهم. هكذا يتحدث القراآن الكرمي عن ال�سنن الإلهية. 

اأر�سلنا قبلك من  )�سنة من قد  تليها:  التي  الآية  تبارك وتعاىل يف  الله  ويقول 
ر�سلنا ول جتد ل�سنتنا  حتويال) ،  فهنا �سنن اإلهية وقواعد تتحكم مبجرى التاأريخ. 

٦٣ .  فاطر: 4٣.
٦4 . فاطر: 4٣.

٦5 . الإ�رشاء : ٧٦ـ ٧٧.
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واأنت يا ر�سول الله  ل�ست بدعًا من الر�سل ، بل يجري عليك ما جرى عليهم 
من ال�سنن الإلهية، فهذه ال�سنن غري قابلة للتغري ول للتبدل. وهذه الروؤية القراآنية 

لل�سنن الإلهية. 

فهذه  النف�ش«)٦٦)،  يتجاذبان  واخلذلن  »التوفيق  املوؤمنني×:  اأمري  ويقول 
النجاح والتوفيق من جهة، واخلذلن والف�سل من  النف�ش الإن�سانية يتجاذبها 
بال�سوابط، واخلروج عن هذه  النف�ش يتجاذبها اللتزام  ُاخرى؛ لأن هذه  جهة 
التوفيق  اإىل  ومنحازة  ميالة  كانت  بال�سوابط  النف�ش  التزمت  فاإذا  ال�سوابط، 
والنجاح، واإذا جتاوزت ال�سوابط كانت ميالة ومنحازة للف�سل واخلذلن، فهما 
النجاح  غلب  فاإذا  حيزه،  يف  النف�ش  كانت  غلب  فاأيهما  النف�ش،  يتجاذبان 
فيكون  التوفيق  اإىل  النف�ش  انحازت  واُل�س�ش  واملعايري  بال�سوابط  واللتزام 

الإن�سان موفقًا، واإل انحازت اإىل اخلذلن.

الإ�ساءة الرابعة

ال�ستفادة من التجارب

باأهمية  الآخرين  من جتارب  اأو  جتاربه  من  الإن�سان  ا�ستفادة  مو�سوع  يحظى   
بالغة، فمن ل يح�سن قراءة التاأريخ ول يح�سن فهم التاأريخ  �سيكون هو در�سًا 
جتاربه  اإىل  وينظر  التاأريخ  يراجع  اأن  الن�سان  فعلى  التاأريخ.  هذا  درو�ش  من 
ال�سابقة وينظر اإىل جتارب الآخرين، ليعرف طريق التوفيق والنجاح، ويتعرف 

على الو�سائل التي تبعده عن التوفيق و توقعه يف الف�سل واخلذلن.

 يقول اأمري املوؤمنني×: »ومن التوفيق حفظ  التجربة«)٦٧)،  اأي اأن الإن�سان الذي 
يحفظ التجارب ويعيها  وي�ستوعب املا�سي والتاأريخ، يكون قادرًا على حتقيق 
ا�ستذكار  اإىل  يحتاج  فالتوفيق  وجماعته.  القيادية  ومنظومته  لنف�سه  التوفيق 
التجارب، بل اإن اخلروج عن هذه القواعد يعترب خيانة ح�سب الفهم الإ�سالمي.

٦٦ . غرر احلكم ١: ٢٦.
٦٧ . نهج البالغة: احلكمة ٢١١.
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الإ�ساءة اخلام�سة
الإمارة اأمانة

يقول اأمري املوؤمنني× لرفاعة واليه يف الأهواز: »واعلم يا رفاعة اأن هذه الإمارة 
اأمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله اإىل يوم القيامة، ومن ا�ستعمل خائنا فاإن 
اإذا  اأنك  الإن�سان  اأيها  تت�سور  »)٦٨). ل  والآخرة  الدنيا  منه يف  بريء  حممدا| 
اأ�سبحت مديرًا اأو رئي�سًا اأو وزيرًا فاإن امللك لك والإمارة اإمارتك!، كال، فامل�سوؤولية 
اإمنا هي اأمانة توؤمتن عليها.  فاإن مل يوؤد الأمانة ومل يلتزم با�ستحقاقات هذا املوقع الذي 
هو فيه يكون خائنًا. ومن جعل الأمانة خيانة فعليه لعنة الله اإىل يوم القيامة، ومن 

لعنه الله �سبحانه كان من الأخ�رشين يف الدنيا والآخرة.
يلتزم  ل  من  بحق  �سديدًا  املوؤمنني×  اأمري  كان  مدى  اأي  اإىل  تبني  الفقرة  وهذه 
بال�سوابط، ومن ا�ستعمل خائنًا. فهو يقول اإذا مل يو�سع الرجل الكفوء يف املكان 
املنا�سب، فهي خيانة بحق اُلمة، فامل�سوؤول يخون حينما ُيحمل امل�سوؤولية ل�سخ�ش 
غري كفوء. ولي�ش معيار الت�سدي للم�سوؤولية اأن يكون قائمًا يف الليل �سائمًا يف 
النهار، بل املعيار هو من ي�ستطيع اأن يفي بواجباته ب�سكل �سحيح.  فاإن مل يفعل كان 
خائنًا يف منهج علي×. ومن ا�ستعمل خائنًا على ُامور امل�سلمني فاإن  حممدًا| 
بريء منه يف الدنيا والآخرة، ومن ترباأ منه ر�سول الله| ترباأ منه الله عز وجل.

الإ�ساءة ال�ساد�سة
بع�ص موا�سفات القيادة

ويقول اأمري املوؤمنني× يف املوا�سفات املطلوبة لو�سع الرجل املنا�سب يف املوقع 
املنا�سب، وفقًا للنظرية الإ�سالمية يف القيادة والإدارة: »اأيها النا�ش من ا�ستن�سح 
الله وفق، ومن اتخذ قوله دلياًل ُهدي للتي هي اأقوم«)٦٩)، من اأراد التوفيق والنجاح 
التي  واملعايري  بال�سوابط  وليعمل  وتعاىل،  �سبحانه  الله  من  الن�سيحة  فليطلب 

٦٨ . م�ستدرك الو�سائل ١٧:  ٣55.
٦٩ . نهج البالغة :  اخلطبة ١٢٧.
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و�سعها. ومن اتخذ قول الله �سبحانه وتعاىل دلياًل هداه اإىل اأقوم الطرق والأ�ساليب، 
فاإن من ا�ستن�سح الله تعاىل ن�سحه، ومن ا�ستهداه هداه اإىل �رشاطه امل�ستقيم. 

ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا:  »من ا�ستن�سح الله حاز التوفيق، وقد تكفل بن�رش 
من ن�رشه »)٧٠)، اأي من طلب الن�سح من الله تعاىل والتزم مبا اأمره به فاإنه �سبحانه 
وتعاىل مينحه التوفيق. وهذا در�ش عظيم ناأخذه من علي× يف املنظومة القيادية، 

وهو اللتزام بال�سنن والقواعد وال�سوابط  يف معاجلة اُلمور.

الإ�ساءة ال�سابعة
�سنة اهلل يف الن�سر

ثم ي�سري اأمري املوؤمنني× اإىل بع�ش هذه ال�سنن، وهي اأن الله تعاىل يتكفل بن�رش 
من ين�رشه، ومن تكفل الله تعاىل بن�رشه فهو ل حمالة من املنت�رشين. وهذه واحدة 
ِذيَن  من ال�سنن الإلهية التي اأ�سار اإليها القراآن الكرمي اأي�سًا يف قوله تعاىل: }اأُِذَن ِللَّ
ِهْم َلَقِديٌر الَِّذيَن اأُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغرْيِ  ِ َه َعَلى َن�رشْ ُهْم ُظِلُموا َواإِنَّ اللَّ ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَّ
َواِمُع  َمْت �سَ َلُهدِّ ِبَبْع�ٍش  ُهْم  َبْع�سَ ا�َش  ِه النَّ اللَّ َدْفُع  َوَلْول  ُه  اللَّ َربَُّنا  َيُقوُلوا  اأَْن  اإِلَّ  َحقٍّ 
َه  ُه اإِنَّ اللَّ ُه َمْن َين�رُشُ نَّ اللَّ ِه َكِثريًا َوَلَين�رُشَ َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اللَّ َوِبَيٌع َو�سَ

َلَقِويٌّ َعِزيٌز {)٧١). 
اإيذاء  بعد  م�سطرين  مكة  من  خرجوا  الذين  امل�سلمني  الكرميتان  الآيتان  تخاطب 
امل�رشكني لهم، وهاجروا اإىل املدينة املنورة، وكان امل�سلمون ي�رشبون وياأتي بع�سهم 
م�سجوج الراأ�ش اإىل ر�سول الله| وي�سكون اإليه ذلك، فكان| يقول:» ا�سربوا 
فاإين مل ُاوؤمر بالقتال، حتى هاجر فاأنزل الله عليه هذه الآية يف املدينة. وهي اأول اآية 
نزلت يف القتال«)٧٢) ، كما روي ذلك عن الإمام الباقر×. ثم بينت الآية الكرمية 
وجه املظلومية، وهو اأنهم ُاخرجوا من ديارهم بغري حق �سوى اأنهم كانوا يقولون ربنا 
الله، فعوقبوا على قولهم هذا وخلروجهم عن عبادة الأوثان اإىل عبادة الله الواحد 

الأحد، فاأذن الله تعاىل لهم باجلهاد. 

٧٠ . غرر احلكم 5 : ٣٠٢.
٧١ . احلج:  ٣٩ـ 4٠.

٧٢ . جممع البيان : ذيل تف�سري الآية 4٠من �سورة احلج.
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وهذه الآية هي اإحدى الآيات التي تدلل على جواز اجلهاد والدفاع عن النف�ش ملن 
يعتدى عليه وُيقاتل وي�سطر للخروج من دياره لأنه يقول ربنا الله، بكل ما ت�ستلزمه 

كلمة ربنا من مداليل، ومنها اللتزم بال�سوابط والقوانني الإلهية. 

ال�سنن  التدافع، وهي من  �سنة  الإلهية وهي  ال�سنن  �سنة من  اإىل  �سبحانه  ي�سري  ثم 
الفطرية التي اأودعها الله تعاىل يف الإن�سان، لكي يدافع عن نف�سه وما يتعلق بها 
من �سوؤونه، ومنها احلفاظ عن اأماكن العبادة التي ي�سعى اأعداء الدين لهدمها، لول 
الدفع والقتال من اأجل بقاء اأ�سل الدين واآثاره املتعلقة به كدور العبادة. اإذن لول 
�سنة التدافع ولول هذه ال�سنن والقواعد وال�سوابط التي و�سعها الله �سبحانه وتعاىل 
ل�ساعت كل هذه املحطات املهمة  يف بناء الإن�سان، اأيا كان توجهه واأيا كان التزامه.

 ثم تطرق القراآن الكرمي ل�سنة الن�رش يف قوله تعاىل:)ولين�رشّن الله من ين�رشه اإن 
املوؤمنني وتدعوهم  وتثبت  الردع  متثل حالة  الإلهية  ال�سنة  لقوي عزيز). وهذه  الله 
لأن  ال�ستهداف؛  كان  ومهما  ال�سغوط  كانت  مهما  وثوابتهم  بقيمهم  للتزام  اإىل 
الله تعاىل ين�رش من ين�رشه ومن يلتزم ويتم�سك ويدافع عن احلق والقيم والثوابت 
واملبادئ واُل�س�ش ال�سحيحة، وكل من يحكم بالعدل، وكل من يلتزم بهذه ال�سوابط 
يف املنظومة القيادية والإدارية، يكون قد ن�رش الله �سبحانه وتعاىل، فاإن الله ين�رشه 
ويلقي حبه يف  والنتائج  الغايات  لتحقيق  موؤثرًا  عمله  ويجعل  والنجاح  بالتوفيق 

قلوب النا�ش. 

القلوب  اإمام  »اأنا  له:  وقال  العبا�سي  هارون  اأمام  مرة  الكاظم×  الإمام  وقف  لقد 
باجليو�ش  تاأتي  ول  ال�سلطان  بيد  لي�ست  القلوب  فاإمامة  اجل�سوم«)٧٣)،  اإمام  واأنت 
والإمكانات، والله �سبحانه وتعاىل هو الذي يتكفل بها، فالإمام الكاظم× املقيد 
بال�سال�سل يف غياهب ال�سجون املظلمة هو اإمام القلوب، ومل ي�ستطع هارون العبا�سي 
بكل جيو�سه اأن يكون اإمامًا للقلوب، واإن  كان اإمامًا على الأج�سام، فهو يحكم بقوة 

ال�سيف. 

اإليه يف  النا�ش، كما وردت الإ�سارة  اأن يلقي حبه يف قلوب  الله  اآثار ن�رش  واأحد 

٧٣ .الحتاف بحب الأ�رشاف: 55. ال�سواعق املحرقة: ١٢٢.
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ُوّدًا {)٧4).  ْحَمُن  َلُهْم الرَّ اِت �َسَيْجَعُل  احِلَ اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ قوله تعاىل: }اإِنَّ الَِّذيَن 
واملعايري  اُل�س�ش  �سمن  �سحيح  وموقف  والتزام  اإميان  هناك  يكون  اأن  يجب  اإذن 
ال�سحيحة حتى يجعل الله الرحمن لهم ودًا وحبًا يف قلوب النا�ش. فمثاًل هل ميلك 
الإمام ال�سيد ال�سي�ستاين اجليو�ش اأو املليارات اأو الإمكانات حتى ميلك كل هذا الود 

يف القلوب؟، اإنه ل ميلك دارًا ويجل�ش يف بيت اإيجار م�ساحته ثمانون مرتًا.

مع  يت�سابق  اأو  املتدافعني  مع  يتدافع  الأر�ش  بقاع  بقعة من  يومًا يف  ن�ساهده   ومل 
يوم  كل  يف  لهم  يظهر  الآخرون  بينما  الإعالم،  و�سائل  على  ليظهر  املت�سابقني، 
ت�رشيح، ومع ذلك اإذا قال كلمته فاإن �سدى تاأثريها لي�ش يف العراق فح�سب، بل 
نرى م�ساحات مهمة من الب�رش يتحركون طبقًا لها، ولي�ش من اأتباع مدر�سة اأهل 

البيت^، ول من امل�سلمني وحدهم. 

وقد طرحت اقرتاحات عديدة من اآخرين، باأن متنح جائزة ال�سالم لالإمام ال�سي�ستاين. 
فما هذه املحبة؟ وما هذا التاأثري يف قلوب النا�ش؟ واأنا ُامثل ب�سواهد حية، ول اأذكر 
�ساهدنا يف  واإمنا   مع�سومون!،   هوؤلء  فيقال  الأطهار  والأئمة  والأو�سياء  الأنبياء 
اإن�سان ي�سل اإىل هذا امل�ستوى والتاأثري يف قلوب النا�ش، يقول الله تبارك وتعاىل: 

)�سيجعل الرحمن لهم ودا). 

وورد عن اأمري املوؤمنني× قوله: »من عمل باحلق مال اإليه اخللق«)٧5)، فاإذا ما التزم 
الإن�سان باحلق وعمل بواجباته ب�سكل �سحيح، فاإن الله تعاىل ير�سل النا�ش ويهديهم 
اإليه، فيميلون اإليه ويندفعون نحوه. وقد ورد: »من كان لله كان الله له«)٧٦)، اأي اأعط 
اأيها الإن�سان، واجعل عملك لله، والله �سبحانه وتعاىل �سيلقي رحمته  نف�سك لله 

ولطفه عليك. وهذه �سنة اإلهية مهمة.

اإذن يف هذا الدر�ش العظيم ن�ستفيد من عطاء علي× يف التاأكيد على واحد من 
اُل�س�ش املهمة يف جناح املنظومة القيادية، وهو اللتزام بال�سنن والقواعد وال�سوابط.

 
٧4 . مرمي: ٩٦.

٧5 . غرر احلكم ٢: ٢٠4.
٧٦ .بحار الأنوار ٧٩: ١٩٧.
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الدر�ص الثامن
امل�س�ؤول وتزكية النف�س

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت:» واأمره اأن يك�رش نف�سه من ال�سهوات، 
ويزعها عند اجلمحات«. 

ياأمر اأمري املوؤمنني× مالك الأ�سرت يف هذا العهد باعتباره حاكمًا اأن يك�رش نف�سه 
من ال�سهوات، اأي يجب على مالك املت�سدي ملوقع اخلدمة العامة واحلاكم وامل�سوؤول 
اأمام ال�سهوات، واأمام الطموحات، واأمام  اأن يك�رش نف�سه  والوزير بتعابرينا اليوم،  

الرغبات، واأمام امليول ال�سخ�سية.. 

ويطلب× منه اأي�سًا اأن مي�سكها عند اجلموح والتمرد، فالنف�ش جتمح اأي�سًا وتتمرد 
وتنزع للو�سول اإىل ماآربها و�سهواتها وطموحاتها ال�سخ�سية.. فاإن النف�ش بطبعها 
اإل ما رحم الله.. هذه العبارة  اأمارة بال�سوء.. وتبعث نحو ال�سوء.. وتغرى بال�سوء.. 

العميقة واملوؤثرة در�ش من درو�ش علي× يف القيادة والإدارة،. 

ولنقف قلياًل عند هذه العبارة ونتعرف على بع�ش الإ�ساءات التي ميكن اأن ن�ستلهمها 
من هذا الدر�ش العظيم.. 

الإ�ساءة اُلوىل
خطر الت�سدي

اإن الأدوار القيادية ومواقع الإدارة يف احلكم تعني مزيدًا من ال�سلطة والنفوذ،. وكما 
ذكرنا �سابقًا فاإن املنظومة القيادية ميكن اأن تكون لها م�ستويات خمتلفة، تبداأ من 
اأب�سط امل�ستويات وهي اُل�رشة، فرب اُل�رشة له نوع من الإدارة ل�سوؤون تلك اُل�رشة، 

و�سوًل اإىل امل�ساريع الكبرية واإدارة البلد وقيادته وحكومته اإىل غري ذلك.

 ميكن اأن يكون ال�سخ�ش م�سوؤوًل عن عدد من النا�ش، كاأن يكون مقاوًل يعمل حتت 
يده عدد من العمال، اأو يكون مدير �رشكة اأو مدير م�سنع اأو مديرًا يف دائرة اأو اأي 
موقع من مواقع الإدارة واخلدمة والقيادة، وهذه ال�سوابط ل تختلف يف اأي منظومة 
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امل�سوؤولية؛ فهناك  اختلف حجم  واإن  نف�سها  وتبقى هي  اأم كربت،  قيادية، �سغرت 
م�سوؤول عن زوجة، واآخر م�سوؤول عن زوجة واأولد، وهناك م�سوؤول عن ع�رشة اأو 
ع�رشين اأو مائة اأو مائتني، وهناك م�سوؤول عن ماليني من الب�رش، ومع ذلك ل تختلف 

اُلطر وال�سوابط، واإمنا يختلف حجم امل�سوؤولية واملهمة التي تناط بهذا الإن�سان.

 واملوقع القيادي هو موقع التاأثري والإدارة، ويعني مزيدًا من النفوذ وال�سلطة لهذا 
تعطيه  الإدارة  اأن هذه  اإذ  اُل�رشة،   قيادية وهي  منظومة  اأب�سط  من  بدءا  الإن�سان.. 
�سلطة ونفوذًا لكي ياأمر وينهى، واإن كانت ال�رشيعة قننت واأطرت هذه الإدارة، فهي 
لي�ست عملية و�ساية واإمنا هي اإدارة، ولكن البع�ش ي�سيء ا�ستخدام هذا املوقع، فيبداأ 
يف تفكيك هذه اُل�رشة. وهذه احلالة ميكن اأن تتكرر كلما تو�سعت املنظومة القيادية.

الإدارة  يف  موقع  له  ملن  حت�سل  التي  الطبيعية  اُلمور  من  والنفوذ  ال�سلطة  اإذن، 
احلدود، وميكن  يتعدى  اأن  الإن�سان يف  يغريان  والنفوذ  وال�سلطة  والقيادة،  واحلكم 
هواه و�سهواته وميوله، في�سعى لتحقيق طموحاته ال�سخ�سية من خالل هذا النفوذ 
يتبواأ  توازنه و�سيطرته على م�ساعره حينما  البع�ش يفقد  اأن  والتاأثري. ولذلك جند 
�سلوكه  يف  بالتاأثري  تبداأ  اإذ  والأهم؟!،   الأخطر  باملواقع  بالك  فما  ب�سيطا،  موقعًا 
لتحقيق  والنفوذ  ال�سلطة  توظيف  درجة  اإىل  ذلك  ويتعدى  الآخرين،  مع  وعالقاته 

ماآربه ال�سخ�سية وق�ساياه اخلا�سة.

 بل ويتجاوز ذلك، حني ي�ستغل �سلطته لي�سفي غليله من الآخرين، كاأن يقال له 
فالن على الباب، فيقول: فليجل�ش وينتظر.. فهو ي�ستعظم، وهو مدير عام، اأن ياأتي 
�سخ�ش بال موعد ويدخل مبا�رشة، فليجل�ش وينتظر لن�سف �ساعة اأو �ساعة حتى 
اإىل نظر، اذهب  اإن هذه الق�سية حتتاج  له:  اأن املدير �سخ�ش مهم.. ثم يقول  يبدو 
وارجع بعد �سهر، مع اأنه توقيع ب�سيط ل يحتاج ل�سيء،  فلماذا تعطل م�سالح النا�ش 
لالأنانية  انت�سار  باأنها   اإل  املواقف  هذه  تف�سري  ميكن  ول  اأقل؟،  اأو  اأكرث  اأو  ل�سهر 

وانت�سار للهوى. 

وهذه ق�سية خطرية ن�ستلهمها من هذا الدر�ش العظيم، فال�سلطة والنفوذ هما املحطة 
الأ�سا�سية لنطالق ال�سهوات، ومواقع الإدارة واحلكم هي التي تعطي هذه ال�سلطة 

والنفوذ، فيقع الإن�سان فري�سة هذه املغريات الكبرية.. 
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ويقول علي× يف اإحدى حكمه يف تاأييد هذا املعنى: »َمن ملك ا�ستاأثر«)٧٧)، اأي 
من ي�سل اإىل موقع امل�سوؤولية، ومل يكن مربيًا لنف�سه ومهذبًا مل�ساعره وغري ملتزم 
بهذه ال�سوابط فاإنه ي�ساب بحالة ال�ستئثار.. ا�ستاأثر لغة يعني ا�ستبد.. فيقال: هذا 
فمثاًل يدخل رب  م�ستبد.  ُا�رشة  م�ستبد.. رب  م�ستبد.. رئي�ش  م�ستبد.. وزير  مدير 
ُا�رشة البيت فيدخل معه اخلوف اإىل جميع اأفراد اُل�رشة،  والكل يتمنى ال�ساعة التي 
يخرج فيها من الدار لكي يتخل�سوا منه!، يف حني اأن هذا البيت �سكن.. وي�سمى 
�سكنا من ال�سكنى وال�ستقرار والطماأنينة؛ لأنه م�سدر راحة لأفراد هذه اُل�رشة، 

ولي�ش م�سدر قلق وازعاج.

اإن ا�ستغالل املوقع وبالتايل ال�ستئثار ملكة يف الإن�سان لي�ش لها عالقة بامل�سوؤولية، 
فمن املمكن اأن يكون ال�سخ�ش يف مواقع متقدمة جدًا، ويكون م�سيطرًا على نف�سه، 
ومتوا�سعًا وب�سيطًا وخدومًا،  بينما ترى �سخ�سًا م�سوؤوليته حمدودة جدًا ولكنه على 
عك�ش ذلك.. وهذا ما يراه الإن�سان يف بع�ش الوزارات، فهناك م�سوؤولون يف مواقع 
متقدمة يت�سمون بالتوا�سع واملحبة واملودة وحب خدمة النا�ش.. ويف املقابل هناك 
م�سوؤولون �سغار يعطلون م�سالح العباد والبالد حتى ي�سفوا غليلهم واأنانيتهم من 

خالل هذا املوقع.

ويقول علي× اأي�سًا م�سريًا اإىل خماطر ال�ستبداد: »من ا�ستبد براأيه هلك، ومن 
�ساور الرجال �ساركها يف عقولها »)٧٨)، يا م�ستبد اعلم اأن هالكك يف هذا ال�ستبداد، 
ول تظن اأن تغليب راأيك على راأي الآخرين، هو انت�سار كبري حتققه لنف�سك.. كال، 

بل �ستهلك به وت�سيع.

عقولهم،  يف  ي�ساركهم  ذلك  يف  لأنه  الرجال؛  فلي�ساور  اأكرب  عقاًل  اأراد  ومن   
فينبغي لالإن�سان اأن ي�ست�سري الآخرين؛ اإذ »احلكمة �سالة املوؤمن«)٧٩) كما قال اأمري 
ولذا  كربى،  م�سكلة  لنا  يحل  بكالم  يتكلم  اأن  ميكن  ب�سيط  فاإن�سان  املوؤمنني×. 
يجب علينا اأن ن�سمع الآخرين ون�سغي اإليهم، ول نعتد باآرائنا مهما كنا نرى احلق 
يف �سيء ما،  فمن املمكن اأن نكون متوهمني، ورمبا يكون احلق يف �سيء اآخر. ومن 

٧٧ . نهج البالغة: احلكمة ١٦٠.
٧٨ . نهج البالغة:  احلكمة ١٦١.

٧٩ .نهج البالغة: احلكمة ٨٠.



٩٩

ل ي�سمح لالآخرين اأن يقولوا كلمتهم ول يريد اأن ي�سمع راأيًا اآخر، �سيقع يف املهالك 
ل حمالة، كما اأ�سار اإىل ذلك اأمري املوؤمنني×.

 وي�سري× اإىل هذا املعنى اأي�سًا يف قوله: »من نال ا�ستطال«)٨٠)، اأي من بلغ وو�سل 
اإىل طموحه و�سار م�سوؤوًل  ا�ستعلى على الآخرين، وتن�ساأ عنده حالة ال�ستعالء.. 
حالة التكرب.. حالة العتداد بالذات.. حالة اأن يرى نف�سه متميزًا عن الآخرين. َمن 
قال لك اأنك تفهم اأكرث من غريك؟!، وقد جاء بك القدر لأنك من احلزب الفالين اأو 

اجلماعة الفالنية اأو ابن خالة امل�سوؤول الفالين ف�رشت م�سوؤوًل. 
اإنك نف�ش �ساحبنا ال�سابق الذي مل يكن يعرف اأن يحل رجل دجاجة كما يقولون، 
وعندك  حولك،  يقفون  اأ�سخا�ش  خم�سة  اأو  اأربعة  لأن  هل  فيك؟،  تغري  الذي  فما 
هذا  ملاذا  �سيدي؟،  نعم  لك  وتقول  وحتييك  تدخل  ُانا�ش  وهناك  وموكب،  �سيارات 
ال�ستعالء؟ وملاذا ترفع نف�سك على الآخرين؟!، وهذه من زلت من يت�سدى ملواقع 

الإدارة والقيادة واحلكم.
وهذه التعابري تك�سف عن حجم اخلطر الذي يداهم الإن�سان حينما يت�سدى لهذه 
املواقع، كخطر النزلق، وخطر اأن يتحول الإن�سان اإىل وح�ش كا�رش ب�سورة اإن�سان. 
اإل  تفكر  ل  لأنها  املفرت�سة؛  احليوانات  من  ويخاف  الأ�سد  من  يخاف  الإن�سان  اإن 
بنف�سها، واإذا جاعت تفتك وتقتل وتفعل كل �سيء من اأجل اأن ت�سبع، وهكذا احلاكم 
وامل�سوؤول اإذا حتول اإىل وح�ش كا�رش، يفعل كل ما يحلو له من اأجل اأن ي�سبع اأنانيته، 

ومن اأجل اأن يح�سل على احتياجاته.
 احليوان ياأكل على قدر حاجته، وحني ي�سبع يرتك فري�سته، واأخطر احليوانات اإذا 
�سبع ل يعتدي على اأحد، واأما هذا الإن�سان فهو نهم ل يقف عند حد، ول يقنع مبا 

يح�سل عليه وي�سعى دائمًا وراء الأكرث، ومهما بلغ يف اإمكاناته فهو يريد املزيد. 
فاحليوان املفرت�ش ق�سيته اأ�سهل بكثري من هذا الإن�سان الذي لي�ش له حدود حتده 
وتوؤطر عمله؛ ولذلك ي�سري اأمري املوؤمنني× اإىل هذا اخلطر العظيم، حينما يت�سدى 
الإن�سان وياأخذه وهج ال�سلطة، ليعتدي على كل احلرمات، ويتجاوز كل احلدود، ول 

٨٠ . نهج البالغة: احلكمة  ٢١٦.
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يرى اإل نف�سه، وي�ستاأثر بكل �سيء، وهذه  م�سكلة كبرية يقع فيها الإن�سان. 
ولهذا ي�سري الإمام ال�سجاد �سلوات الله و�سالمه عليه يف دعاء مكارم الأخالق اإىل 
هذه احلقيقة: » اللهم ل ترفعني يف النا�ش درجة اإل حططتني عند نف�سي بقدرها..«، 
اأي يا اإلهي كلما كان موقعي اأمام النا�ش اأكرب وم�سوؤوليتي اأعظم، فاجعل �سعوري 
بالتوا�سع والذل اأمامك اأكرب. وهذه هي الرتبية الأخالقية التي ب�رش بها الإ�سالم يف 

الروؤية الإ�سالمية يف القيادة والإدارة.

الإ�ساءة الثانية

و�سع الكوابح الداخلية
لبد من و�سع امل�سدات الداخلية لكبح جماح العتداء والتطاول والتجاوز لدى 
و�سيطرة،  وموانع  وحواجز  م�سدات  اإىل  حتتاج  فهي  اأنانيتها،  حتقق  ملنع  النف�ش 
فال�سيارة اإذا مل يكن بها كوابح فهي خطرة جدًا وميكن اأن ترتطم باأي �سيء. وكذلك 

اأي ق�سية يف هذه احلياة، اإذا مل يكن فيها كوابح ميكن اأن تتحول اإىل خطر كبري.
ومو�سوع القيادة والإدارة واحلكم اأي�سًا من امل�سائل التي حتتاج اإىل هذه امل�سدات 
القيادية، ولذلك جند يف هذه  املواقع  اإىل هذه  الإن�سان وهو يت�سدى  التي ي�سعها 
العبارة اأن اأمري املوؤمنني× يحدد هذه امل�سدات، وي�ستعمل عبارات قا�سية جدًا يف 

حتديدها. ويحدد×  يف هذه الفقرة من عهده ملالك الأ�سرت اأمرين: 
الأمر الأول: قوله: »واأمره اأن يك�رش نف�سه من ال�سهوات«، فلم يقل: يحد، اأو ي�سيق، 
فالعالج  اإذا كان اخلطر عظيمًا  اأق�سى احلالت، لأنه  )يك�رش)، والك�رش هو  قال  بل 
يجب اأن يكون قا�سيًا،  واآخر الدواء الكي، فاملر�ش الع�سال ل ُيعالج بحبة اأو ُابرة 
الإن�سان، فهي  اأنها خطر كبري على  مبا  الق�سية  بعملية جراحية كربى. وهذه  واإمنا 
اأن  اأي�سًا،  ولهذا جاء الأمر بك�رش النف�ش حتى ت�ستطيع  حتتاج اإىل معاجلة قا�سية 
حدود  جتاوز  ويف  الآخرين،  على  العتداء  يف  التداعي  توقف  واأن  اخلطر،  تواجه 

الآخرين، ويف ا�ستغالل ال�سلطة واجلاه والنفوذ للماآرب ال�سخ�سية.
الأمر الثاين: قوله:»ويزعها عند اجلمحات«، اأي كف النف�ش عن التمرد. وي�ستعمل 
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اأمري املوؤمنني× هنا لفظ اجلموح، وهي �سفة اخليل الوح�سية املتمردة التي ت�سهل 
�سهياًل �سديدًا، والتي ل ي�ستطيع كبار املدربني ال�سيطرة عليها. وحالة اجلموح هذه 

ميكن اأن تقتل ُانا�سًا. 
وي�سبه اأمري املوؤمنني× النف�ش بهذه احلالة للخيل.. جموح، مترد، ع�سيان.. ويقول 
اكبحها، وقف بوجه هذا التمرد للنف�ش الإن�سانية.. ترون كم هي العبارات قا�سية. 
ونالحظ يف القوات الأمنية اأن هناك �رشطيا يقف يف ال�سيطرة، وهناك �رشطي مرور 
وقوات  الإرهاب،  ملكافحة  قوات  هناك  ولكن  ال�سري،  ينظم  واإمنا  �سالحًا  ل يحمل 
ملكافحة ال�سغب، وهي تختلف يف مالب�سها و�سالحها وتدريباتها، بل تختلف حتى 
ق�سوة تعاملها عن الآخرين؛ لأنها مهياأة للمهام ال�سعبة. ي�ستخدم اأمري املوؤمنني× 
مثل هذه العبارات ال�سديدة احلازمة لي�سري اإىل اخلطر الكبري واملحدق، جراء التعامل 

مع النف�ش الإن�سانية حينما يكون الإن�سان يف مواقع احلكم والإدارة. 
اأمري املوؤمنني× حينما بويع باملدينة يف نف�ش هذا املعنى: »األ واإن اخلطايا  وقال 
واإن  األ  النار،  بهم يف  فتقحمت  جُلمها،  اأهُلها، وخلعت  �ُسم�ش، حمل عليها  خيل 

التقوى مطايا ُذلل، ُحمل عليها اأهلها وُاعطوا اأزمتها فاأوردتهم اجلنة »)٨١).
و�ُسم�ش جمع �سمو�ش، وهي اخليل التي متنع اأن يركبها اأحد. ي�سبه× هذه اخلطايا 
باأن يركبها.. فاخلطايا هي خيل �سمو�ش  التي ل ت�سمح لأحد  الأليفة  باخليل غري 
جاحمة، ركب عليها اأهُلها اخلطاوؤون، فخلعت جُلمها. والُلجم جمع جلام، وهو الذي 
اأي�سًا غري مطيعة ومتمردة،  مت�سك به اخليل. واإذا خلعت اخليل عنانها، وكانت هي 
فكاأنهم  اخلطاوؤون،  وكذلك  لثوان..  على ظهرها  يبقى  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ل  فحينئذ 
راكبون على خيل من هذا النوع ومن دون جلام، فتقحمت بهم يف النار..وهكذا ميثل 
اأمري املوؤمنني× الإن�سان اخلطاء الذي ل يجد �سوابط وُاطرا حتكم حركته و�سلوكه.
ثم ي�سبه× التقوى باملطايا الُذلل، وهي الدواب املرو�سة الطائعة الهادئة الأليفة 
التي ت�سري على مهل، وقد ُحمل عليها اأهلها املتقون، وُاعطوا اأزمتها وجُلمها باأيديهم، 

فاأدخلتهم اجلنة.

٨١ . نهج البالغة: اخلطبة ١٦.
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اإن ال�سوابط والقيم والثوابت واُلطر، هي الق�سية الأ�سا�سية التي يجب اأن تتحكم 
ب�سلوكيات من يت�سدى لالإدارة والقيادة.

الإ�ساءة الثالثة

و�سع الكوابح اخلارجية

نف�سه  مبراجعة  واملدير  والوزير  والرئي�ش  والقائد  امل�سوؤول  يهتم  اأن  يكفي  ل 
وحما�سبتها، فهذه الق�سية ل ميكن اأن تن�سبط؛ لأن هناك من يراعيها وهناك من 
يغفل عنها، كما تختلف ن�سبة املراعاة عند من يراعيها من �سخ�ش اإىل اآخر، فال 
اأدوارهم بن�سب متفاوتة  اأن ميار�سوا  اأ�سخا�ش ميكن  اأن يرهن م�سري ُامة بيد  ميكن 
يف ال�سيطرة على ميولهم ونزواتهم ورغباتهم اجلانحة للتمدد وال�ستئثار ومزاولة 

النفوذ وال�سلطة. 

اإذ يبني  اأن  الإ�سالم  من ناحية يعطي اأهمية كبرية للعن�رش الداخلي؛  لذلك جند 
الإن�سان نف�سه وي�سيطر على اأع�سابه، ويكبح جماح �سهواته ونزواته وميوله نحو 
مزيد من ال�سلطة والنفوذ، ولو كان على ح�ساب الآخرين وحرياتهم وحقوقهم، 
ولكن من ناحية ُاخرى يركز الإ�سالم على امل�سدات  اخلارجية، اأي و�سع ال�سوابط  
التي هي جوهر  اإىل  حالة ال�ستئثار،  الو�سول  التي ت�سمن عدم  واُلطر والنظم 
به،  متلب�ش  هو  من  حتى  منه  يتن�سل  الذي  البغي�ش  ال�سيء   هذا  الديكتاتورية، 

وي�سمئز منه كل النا�ش.

لالإن�سان  حت�سل  التي  ال�ستئثار  حالة  هي  وجوهرها،  الديكتاتورية  حقيقة  اإن   
واعتداده  براأيه وحتكيم  اإرادته على كل اإرادة وتغليب راأيه على كل راأي، وال�سعي 
مل�سادرة اآراء الآخرين وحرياتهم وحقوقهم ل�ساحله ول�سالح اآرائه وت�سوراته. هكذا 
ع�سنا يف اأنظمة بائدة يف هذا البلد الكرمي، ونعرف ماذا يعني النظام الديكتاتوري، 
ذلك النظام الذي ل يدع جماًل لأحد اأن يتنف�ش، ول ي�سمح لأحد اأن يتحرك اإل 

باإرادة  القائد  ال�رشورة. 

الو�سول  الإن�سان من  متنع  ونظم،  و�سياقات  وُاطر  اإىل �سوابط  احلالة حتتاج  وهذه 
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اإىل اأن يكون ديكتاتوريًا، حتى اإن كان هذا الإن�سان يوقع نف�سه يف هذه املخاطر 
واملطبات من اأجل املجتمع. 

فاإذن، العملية لي�ست عملية متنيات اأو ق�سية خا�سه تربط الإن�سان يف مواقع الإدارة 
امل�سدات  جانب  فهذا  م�ساعره،  على  ي�سيطر  اأن  من  له  ولبد  ربه،  مع  والقيادة 

الداخلية، واأما اجلانب الآخر فهو امل�سدات اخلارجية.

 واليوم يعي�ش العراق جتربة تتحدث عن ال�رشاكة احلقيقية، التي ينبغي اأن تتمثل يف 
اللتزام بالد�ستور وبناء دولة املوؤ�س�سات وتوزيع الأدوار وال�سالحيات الكاملة لكل 
املواقع، وهي تعترب ال�سمانات التي ت�سمن لهذا البلد التوازنات ال�سحيحة التي 
متنعه من الوقوع يف حالة املركزية ال�سديدة  اأو النفراط الذي يخاطر بامل�رشوع 
التعددي والدميقراطي. وهذه املطالب لها خلفيات يف الروؤية الإ�سالمية يف الإدارة 

والقيادة، كما نرى يف هذا الدر�ش العظيم والكبري من درو�ش الإمام علي×.

الإ�ساءة الرابعة
خطر الديكتاتورية

والقيادة  الإدارة  مواقع  يف  الإن�سان  فيها  يقع  التي  وال�سلبيات  الأخطار  هذه  اإن 
اأحد  يت�سور  ول  اأحد،  منها  ي�ستثنى  ول  اجلميع،  على  عامة  اأخطار  هي  واحلكم، 
اأنه مباأمن من الوقوع يف مثل هذا اخلطر، ومن التمدد اإذا ما ح�سل على ال�سلطة  

والنفوذ. 

وهذا الكالم ل ي�سمل موقعًا خا�سًا، بل يعم املنظومة القيادية التي تبداأ من دائرة 
اأن تقاد وتدار �سمن ُاطر ونظم حمددة بني زوجني  �سيقة هي اُل�رشة، التي ميكن 
تقاد  وال�رشكة وامل�سنع وكل منظومة  الع�سرية  اإىل   الدائرة  واأولد، وتتو�سع هذه 
النا�ش، واأي جمع يزيد على واحد فهو منظومة، ولذلك  وتدار من قبل عدد من 
كان ر�سول الله| يقول: »اإذا كنتم ثالثة فاأمروا اأحدكم«)٨٢)، اأي اإذا كنتم ثالثة 

فهناك اآراء خمتلفة، فالبد  من اإيجاد منظومة قيادية.

يراعى هذا  اأن  ت�سيقت، لبد من  اأو  ات�سعت  القيادية، مهما  املنظومات  ويف هذه 

٨٢ . ك�سف اخلفاء للعجلوين ١: ٩٧.
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اجلانب، ول ينبغي لأحد اأن يرى نف�سه مبعزل عن هذه الأخطار. فمن املمكن لرب 
اأن يتطاول مدير �رشكة  اأفراد ُا�رشته، ومن املمكن  اأن يتمدد ويتطاول على  ُا�رشة 
على موظفيه، ومن املمكن اأن يتجاوز مدير م�سنع على العاملني، وهكذا و�سوًل اإىل  

مواقع الإدارة والقيادة لبلد ول�سعب وُلمة من النا�ش. 

اأمارة بال�سوء«، فالألف والالم يف  ولهذا جند تعبري اأمري املوؤمنني× »فاإن النف�ش 
كلمة النف�ش للجن�ش، وهي تفيد العموم ول تخت�ش ب�سخ�ش دون اآخر، ولذا ل 
ينبغي لأحد اأن يت�سور اأنه مبعزل عن الوقوع يف خطر التمدد وال�ستئثار اإذا ح�سل 

على النفوذ وال�سلطة، يف اأي م�ساحة ويف اأي دائرة من الدوائر.

وِء اإِلَّ َما َرِحَم  اَرٌة ِبال�سُّ ْف�َش لأَمَّ ُئ َنْف�ِسي اإِنَّ النَّ ويقول الله �سبحانه وتعاىل: }َوَما اأَُبرِّ
َربِّي اإِنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحيٌم{)٨٣)، النف�ش الإمارة بال�سوء ميالة اإىل  الهوى وال�سلطة 
واملواقع واجلاه واحل�سول على املزيد من المتيازات واملكا�سب، حتى لو كان على 
اأكرب، كانت قدرته  اأكرب ونفوذه  ح�ساب الآخرين، فكلما كانت �سلطة الإن�سان   
على حتقيق هذه النزوة والرغبة اأكرب، فالبد من اأن تو�سع امل�سدات، ول ا�ستثناء 

يف هذه العملية.

الإ�ساءة اخلام�سة
نفي القدا�سة عن املنظومة القيادية

 لي�ش لدينا حكومة مقد�سة ول اإدارة مقد�سة. ومعنى القدا�سة هو  اعتبار كل القرارات 
وكل ال�سلوكيات مطابقة مل�سالح النا�ش ولي�ش فيها تعد. وهذا �سعور خاطئ بح�سب 
النظرية الإ�سالمية؛ اإذ املنظومة القيادية تعني جمع من النا�ش، وهوؤلء اجلمع منهم 
له طموحات غري �رشيفة،  من  ومنهم  نبيلة،  دوافع غري  له  من  ومنهم  من يخطئ، 
ومنهم من يبحث عن م�سالح خا�سة، فال ميكن لأي منظومة فيها جمع من النا�ش 
اأن تدعي القدا�سة والحرتام والع�سمة والن�سجام مع امل�سالح ب�سكل عام، اإذ ميكن 

اأن يقع الإن�سان يف اخلطاأ يف كثري من احلالت.
 اإن حماولة تكري�ش انطباع القدا�سة و�سحة املواقف حتد من فر�ش الرقابة ال�سعبية، 

٨٣ . يو�سف: 5٣.
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وحتد من اإمكانية التعبري عن املواقف املخالفة لراأي احلاكم اأو امل�سوؤول يف اأي موقع 
من مواقعه، فالبد من اأن تعطى الفر�سة لالعرتا�ش، ولبد  من اأن ي�سكر من له راأي 
اآخر يذكره ويبينه؛ لأن هذا هو اإحدى ال�سمانات احلقيقية التي توجد حالة التوازن 

املطلوب يف عملية الإدارة والقيادة. 
الراأي  واإبداء  العرتا�ش  من  النا�ش  مينع  وحينما  الأنفا�ش،  وتكتم  حتب�ش  وحينما 
اإىل  يوؤول  ذلك  فاإن  ذلك،  اإىل  وما  واملدير  وامل�سوؤول  احلاكم  لتوجهات  املخالف 

الديكتاتورية ل حمالة.

 وترفع الديكتاتورية �سعار: نفذ ثم ناق�ش، وقد ت�سل احلال يف بع�ش الديكتاتوريات 
فاإن حق  نقا�ش. وهو �سعار مرفو�ش،  نفذ ثم نفذ من غري  اأن يكون �سعارهم:  اىل 
النقا�ش من احلقوق الأولية التي ينبغي اأن يتمتع بها الإن�سان.  ولكن يالحظ �سيوع 
هذه الروح الت�سلطية يف جمتمعاتنا، فال اأحد له حق النقا�ش، �سواء يف اُل�رشة اأو 
يف امل�ساحات الأو�سع، حيث يكون راأي امل�سوؤول هو الراأي النافذ ول ي�سمح لأحد 
باأن يناق�ش. وهذا هو اخلطاأ الكبري الذي يوقع املنظومة القيادية، تو�سعت اأو ت�سيقت 

يف اأخطار عظيمة.

 ولكن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب× ل يربئ نف�سه ول يربئ حتى حكمه، 
وهو الإن�سان املع�سوم، والإن�سان العامل، والإن�سان اخلبري، والإن�سان الذي عجنته 

ظروف احلياة. 

ويقول اأمري املوؤمنني× يف خطبة طويلة له يف �سفني، منها: »فال تكفوا عن مقالة 
بحق، اأو م�سورة بعدل، فاإين ل�ست يف نف�سي بفوق اأن ُاخطئ، ول اآمن ذلك من فعلي، 
اإل اأن يكفي الله من نف�سي ما هو اأملك به مني، فاإمنا اأنا واأنتم عبيد مملوكون لرب ل 

رب غريه، ميلك منا ما ل منلك من اأنف�سنا »)٨4). 

يطلب الإمام علي× من امل�سلمني اأن يبينوا ويتحدثوا معه عن ق�سية يعلمون اأنها 
حق، ل اأن يتحدثوا معه يف ق�سية يعلمون بطالنها. وهو× يقول ذلك مع اأنه اإمام 
مع�سوم مفرت�ش الطاعة، وقد قال فيه ر�سول الله| قولته امل�سهورة: »علي مع 

٨4 . نهج البالغة: اخلطبة ٢١٦.
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احلق، واحلق مع علي، يدور معه حيثما دار«)٨5)، ولكنه ي�سع منهجًا ويعلم النا�ش 
ويربيهم على طريقة احلكم ال�سحيحة.

 ويطلب منهم اأي�سًا اأن يقدموا له امل�سورة بعدل، ل لأنه بحاجة اإىل راأي النا�ش، فهو 
النا�ش  الله| الذي كان ي�ست�سري  اأثر ر�سول  املع�سوم عن اخلطاأ، ولكنه اقتفى 
ويجمعهم وي�ساألهم ويتعرف على اآرائهم، مع اأنه املع�سوم امل�سدد بالوحي، فهو منهج 
الإ�سالم الذي اأراده الله تبارك وتعاىل للب�رش، قال تعاىل : }َو�َساِوْرُهْم يِف الأَْمِر َفاإَِذا 
فلي�ش  بامل�سورة،  يعمل  الله|  ر�سول  كان  واإذا  ِه{)٨٦).  اللَّ َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت 

هناك من هو م�ستغن عن م�سورة النا�ش وم�سورة من يعمل معهم. 

يقول اأمري املوؤمنني×: »فاإين ل�ست يف نف�سي بفوق اأن ُاخطئ، ول اآمن ذلك من 
فعلي«، فهو× كاأي ب�رش معر�ش للخطاأ لول اأن يع�سمه الله تبارك وتعاىل، ولذلك 
الكالم  وهذا  مني«،  به  اأملك  هو  ما  نف�سي  من  الله  يكفي  اأن  اإل  قائاًل:»  ي�ستدرك 
اأمام امل�سلمني ويتطاول  منه× دليل على �سدة توا�سعه، فهو ل يتبجح بع�سمته 

عليهم مبا منحه الله الكرمي من هذه الف�سيلة اجلليلة.

 ثم يبني اأمري املوؤمنني× اأن ال�ستماع اإىل مقولة احلق وقبول امل�سورة بعدل هي من 
مقت�سيات العبودية لله عز وجل، فيقول:» فاإمنا اأنا واأنتم عبيد مملوكون لرب ل رب 
غريه، ميلك منا ما ل منلك من اأنف�سنا«. والله تبارك وتعاىل هو وحده امل�ستغني عن 

امل�سورة مبقت�سى الوهيته. وهذا هو منهج علي× يف القيادة والإدارة.

الإ�ساءة ال�ساد�سة
احلاجة امل�ستمرة للرحمة الإلهية

املنزلقات اخلطرية يف  الإلهية، لكرثة  الرحمة  اإىل  النا�ش  اأحوج  املت�سدي هو  اإن   
اأن  الإدارة والقيادة. يف يوم كان يتحدث �سهيد املحراب قد�ش �رشه عن  مواقع 
العمل ال�سيا�سي هو من اأ�رشف الأعمال، وقد ا�ستغربت �سخ�سيًا من هذا احلديث، 
ودار يف خلدي كيف ميكن اأن يكون العمل ال�سيا�سي اأ�رشف الأعمال، مع اأن هناك 

٨5 . بحار الأنوار ٣٣: ٣٦٧ح٦٠٦.
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اأعماًل وا�سحة ال�رشف، فيها جوانب دينية وروحية وعبادية، كما اأن  نظرتنا اىل 
ال�سيا�سة باأنها و�سخ دنيا، واأن اأ�سحابها يبحثون عن م�سالح.

 قطعًا، هو ل يق�سد هذه ال�سيا�سة املتعارفة يف عاملنا اليوم، واإمنا يق�سد ال�سيا�سة 
التي كان ينتهجها ر�سول الله| واأمري املوؤمنني×، وما اأخذ الله على العلماء 
من وجوب الت�سدي لرفع املظلومية مع وجود النا�رش. وبعد انتهاء اخلطاب واحلديث 
�ساألته عما دار يف خلدي، فقال قد�ش �رشه: يكون العمل ال�سيا�سي اأ�رشف الأعمال 
فهي  ولذا  وخطرية،  كثرية  ال�سيا�سي  العمل  يف  واملنزلقات  الأخطار  اأن  باعتبار 
اأخطر الأعمال، فمن يلج يف هذا امل�سلك ويح�سن الأداء ويعمل على اإحقاق احلق 
واأخطر  واأ�رشف  اأف�سل  ميار�ش  فهو  الظامل،  بوجه  والوقوف  للمظلوم  والنت�سار 

مهنة. 

وهو من نوع الخت�سا�سات النادرة، فهناك اخت�سا�ش معني ي�ستطيع كل طالب 
اأربع �سنوات، ومثل هذا الخت�سا�ش  اإنهاء الدرا�سة اجلامعية  احل�سول عليه بعد 
لي�ش له تلك القيمة املميزة لتوفره بكرثة، ولكن هناك اخت�سا�ش نادر ل يوجد 
مثيل له يف البلد، اأو يوجد مثيله ولكن باأعداد قليلة جدًا مع م�سي�ش احلاجة اإليه، 
فندرة املو�سوع و�سعوبة الو�سول اإليه وحجم الأخطار التي تعرتيه وتقف بوجهه 

جتعله اأهم الخت�سا�سات.

اأخطار ومنزلقات كثرية ل ينجو  اإىل  القيادي  للعمل  املت�سدون  يتعر�ش  وهكذا 
منها اإل من رحم ربي. 

وهذا در�ش من درو�ش الإمام علي×، وهي م�ساألة مهمة ملن يت�سدى ويتحمل 
امل�سوؤولية، وهي لي�ست م�ساألة وجاهات وامتيازات ورواتب عالية، بل امل�سوؤولية 

هي الوقوف على ال�رشاط يوم القيامة. 

وينبغي على ال�سادة وال�سيدات النواب، اأن ي�سفقوا على اأنف�سهم؛ فهم �سيوقفون 
غدًا على ال�رشاط، وُي�ساأل كل واحد منهم اإذا ق�رش يف الدفاع عن اأحد، فماذا 

�سيكون حاله اإذا كان من ي�ساأله مائة األف مواطن عراقي؟!.

 وهو فرح يف الدنيا بالراتب والمتيازات والإيفادات واجلواز الدبلوما�سي وقطعة 
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ال�رشاط،  له على  تعادل م�ساءلة طفل �سغري  الأر�ش على �ساطئ دجلة، وهي ل 
املنطقة  من  األف  املائة  من  واحد  اأنا  له:  ويقول  النواب  هوؤلء  اأحد  يوقف  عندما 
ّوت على امل�رشوع  الفالنية التي متثلها، ملاذا مل ت�سوت يف اليوم الفالين عندما �سُ
الفالين، وملاذا مل حت�رش يف اليوم الفالين، وملاذا مل تدافع عن حقوقنا يف اجلل�سة 

الفالنية، وملاذا جاملت على ح�ساب الق�سية الفالنية ..؟.

 وهكذا تتواىل عليه مئات الأ�سئلة، حتى يتهاوى اجلميع اأمام ميزان العدالة الإلهي، 
اإل من رحم ربي، فاأح�سن اأداء مهمته وكان م�ستعدًا لهذا اليوم الع�سيب. فالرحمة 
مواقع  اإىل   يت�سدى  حينما  الإن�سان  من  يتطلب  ما  وهذا  جدًا،  مطلوبة  الإلهية 

امل�سوؤولية، اأن ي�سلح عالقته بالله �سبحانه وتعاىل. 

وقد اهتم الإمام علي× باإثارة هذه الق�سية اأمام اأنظار الولة الذين كان يكلفهم 
باملهمات ال�سعبة، ففي و�سية له× ل�رشيح بن هاين، حينما ن�سبه قائدًا يف جي�ش 
امل�سلمني املتوجه اإىل  ال�سام، يقول له فيها: »اتق الله يف كل �سباح وم�ساء، وخف 
على نف�سك الدنيا الغرور، ول تاأمنها على حال، واعلم اأنك اإن مل تردع نف�سك عن 
كثري مما حتب خمافة مكروه، �سمت بك الأهواء اإىل  كثري من ال�رشر، فكن لنف�سك 

مانعًا رادعًا، ولنزوتك عند احلفيظه واقمًا قامعًا«)٨٧). 

يخاطب اأمري املوؤمنني× يف الو�سية اأحد ولته، يطلب منه اأن يتقي الله �سبحانه 
يف كل �سباح ويف كل م�ساء، ويف كل خطوة ويف كل حركة ويف كل �سكنة. ثم 
يطلب منه اأن يخاف على نف�سه من الدنيا الغرور، واأحق ما و�سفت به هذه الدنيا 
ومن  بزخرفها،  غرتهم  اأن  بعد  الكثريون  �سباكها  وقع يف  فقد  الغرور،  و�سف  هو 
يت�سدى لأمر القيادة اأحرى باخلوف من الدنيا لكرثة ما يتعر�ش له من اإغراءات، 
ولذا يتوجب عليه احلذر والنتباه منها، لعله ي�ستطيع اخلال�ش من اإغراءاتها مبالزمة 

التقوى �سباحًا وم�ساًء واخلوف على نف�سه منها. 

ثم يحذره اأمري املوؤمنني× من اأن ياأمن الدنيا على حال من الأحوال، فاإنها كاحلية 
املنظر  تراها لطيفة  الدنيا  اأي حلظة، وهكذا  اأن تلدغك  يف  اإذا اقرتبت منها ميكن 

٨٧ . نهج البالغة: الر�سالة 5٦.
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وناعمة امللم�ش ولكنها تقتل بلدغتها. ثم يلفت اأمري املوؤمنني× انتباه املت�سدين 
اإىل اأنف�سهم الأمارة بال�سوء ويحثهم على كبح جماحها ومنعها من كثري مما ترغب 
ياأتي من ال�ستجابة جلميع  اأن  الذي ميكن  وحتب خ�سية املكروب وال�رشر واخلطر 
متطلباتها، فاإن كثريًا من الأ�سياء التي يحبها الإن�سان رمبا كانت �سارة له، فرب اأكلة 

منعت اأكالت، ورب خطوة اأوقعت الإن�سان يف مطبات.  

فاإن مل متنع نف�سك مما حتب �سمت بك الأهواء اإىل  كثري من ال�رشر وفادح من البالء، 
األقت بك يف  اأن تكون لنف�سك مانعًا ورادعًا عن كثري مما ت�ستهي واإل  ولذا يجب 
اأن يكون م�سيطرًا على نف�سه عند  اأمري املوؤمنني× من القائد  املهالك. ثم يطلب 
الدواء  اآخر  فاإن  اأول خطاأ،  العقوبات عند  اأق�سى  ا�ستعمال  اإىل  يبادر  الغ�سب، فال 

الكي، ولي�ش اأول الدواء. 

اأنا  بقوله:  امل�ساكل  معاجلة  يف  العنف  با�ستعمال  ت�رشفه  لنف�سه  القائد  يربر  ورمبا 
م�سوؤول عن تطبيق القانون، ومعاقبة من خرج عنه باأ�سد العقوبات، لكي يخ�ساين 
اجلميع فال يفكر اأحد بعدها باملخالفة. وقد يظن بع�ش امل�سوؤولني اأن خوف مروؤو�سيه 
امل�سوؤول  على  ينبغي  هذا  وعلى  والحرتام.  املهابة  من خاللها  يك�سب  منقبة  منه 
يزول  اأن  اإىل  ي�سرب  اأن  وعليه  الغ�سب،  حالة  عمل يف  اأو  ت�رشيح  اأي  من  احلذر 

غ�سبه ثم يفكر يف عالج املوقف. 
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املقطع الثالث
الراأي  العام

الدر�ص التا�سع

رقابة الراأي العام
يقول اأمري املوؤمنني×: » ثم اعلم يا مالك اأين قد وجهتك اإىل بالد قد جرت عليها 
دول قبلك من عدل وجور، واأن النا�ش ينظرون من ُامورك يف مثل ما كنت تنظر فيه 

من ُامور الولة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم«.

هذه العبارة على اإيجازها حتمل الكثري من املعاين املهمة والأ�رشار  يف جناح العملية 
القيادية والإدارية. اإن على امل�سوؤول اأن يقف ويتعرف على هذه الأ�رشار حتى ينجح 

يف م�سوؤولياته، اأيا كانت هذه امل�سوؤولية يف م�ستوياتها ومدياتها.

قد جرت  بالد  اإىل  قد وجهتك  الفقرة:»اإين  هذه  املوؤمنني× يف �سدر  اأمري  يقول 
عليها دول قبلك من عدل وجور«، يا مالك اإنك تذهب اإىل م�رش، وهي كغريها من 
البلدان، حكمتها الكثري من احلكومات العادلة والظاملة، وفيها �سالح وفيها ف�ساد، 
التي  الجتماعية  القواعد  احلياة، وهذه هي  �سنن  وفيها �رش، وهذه هي  وفيها خري 
تتحكم مبجرى التاأريخ. ففي كل ُامة ويف كل �سعب هناك اخلري وهناك ال�رش، وهناك 
اإين  مالك  يا  واُلمم.  ال�سعوب  تعي�سها  املتناق�سات  وهذه  الف�ساد،  وهناك  ال�سالح 

اأر�سلك اإىل بلد وقعت فيه كل هذه الأحداث الطيبة وغري الطيبة.

ما  مثل  يف  ُامورك  من  ينظرون  النا�ش  »واأن  بعدها:  املوؤمنني×  اأمري  يقول  ثم 
كنت تنظر فيه من ُامور الولة قبلك«. واعلم يامالك اأن النا�ش اليوم ينظرون اإىل 
الجراءات التي تتخذها، بنف�ش العني التي كنت تنظر بها اإىل تلك الجراءات ملن 
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توىل امل�سوؤولية قبلك، عندما كنت مواطنًا عاديًا، حني كنت توجه املالمة والعتاب 
واأنت  واليوم  بها.  ياأتون  التي  الأقوال والأعمال  اأو ذاك على  امل�سوؤول  وتنتقد هذا 
يف موقع امل�سوؤولية ل تن�ش حق النا�ش يف اأن ينتقدوك ويتحدثوا مبا يعتقدونه جتاه 

اأدائك وم�سوؤوليتك ومواقفك و�سلوكك وت�رشفاتك.

 اليوم تنظر النا�ش يف ُامورك كما كنت تنظر يف ُامور الولة الذين �سبقوك، فتقيم 
وتنتقد وتعرب عن مواقفك جتاههم، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. اليوم واأنت 
ذاهب اإىل م�رش لتكون حاكمًا وم�سوؤوًل يف هذه املنطقة عليك اأن تعي هذه احلقيقة، 
وان تتهياأ لت�سمع من النا�ش ما كان ي�سمعه ال�سابقون منك، حينما مل تكن يف مواقع 

القرار وامل�سوؤولية. 

ويف هذا الدر�ش العظيم العديد من الإ�ساءات اإذا اردنا اأن نقف ونتعمق فيه.

الإ�ساءة اُلوىل
ذاكرة التاأريخ

 ي�سري اأمري املوؤمنني× يف هذا الدر�ش اإىل اأن ذاكرة التاأريخ ذاكرة قوية، فالنا�ش 
ل تن�سى ما جرى عليها وعلى اُلمم اُلخرى يف �سل�سلة تاأريخية طويلة. والنا�ش 
تعاي�ش احلكومات وتعاي�ش امل�سوؤولني وتعاي�ش التجارب وت�سمع عن جتارب وتقراأ 
عن جتارب، فال ي�سيع منها �سيء، وكل �سيء حمفوظ ومدون يف ذاكرة ال�سعوب 

واُلمم. 

اإن الذاكرة التاأريخية قوية اأيها الطغاة والظاملون، يا من تت�سدون اإىل م�سوؤوليات 
باإمكانكم تزييف احلقيقة، ول  اأن  اأهل، ل تظنوا  اأي م�ستوى واأنتم ل�ستم لها  على 
تظنوا اأن باإمكانكم ت�سوي�ش الواقع، ول تظنوا اأن باإمكانكم التغطية على الأخطاء، 

فاإن التاأريخ يعري ويك�سف هذه اُلمور، وهذه �سنة احلياة. 

كل  قبلك«  دول  عليها  »قد جرت  الدر�ش  هذا  من  ن�ستلهمها  مهمة  ال�ساءة  هذه 
تواجه  التي  واملخاطر  التحديات  وكل  واُلمم،  ال�سعوب  على  متر  التي  الأحداث 
النا�ش يف املنظومات القيادية، من اُل�رشة، وهي املنظومة ال�سغرية، اإىل الدولة، وهي 
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تدار �سمن  بينهما منظومات كثرية، وكل جمموعة  الأكرب، وما  القيادية  املنظومة 
اطار ونظام وقواعد، هي منظومة قيادية فيها م�سوؤول ياأمر وفيها ُانا�ش تاأمتر باأوامره. 
ول تختلف ال�سوابط والقواعد يف اأي منظومة قيادية، �سواء يف اُل�رشة اأو ال�رشكة 
اأو امل�سنع اأو الوزارة اأو ال�سعب اأو اُلمة اإىل غري ذلك، مهما تو�سعت اأو ت�سيقت. 

التفا�سيل  هذه  كل  ذاكرته  يف  جيدًا  يحفظ  والتاأريخ  ذاكرة،  له  التاأريخ  اإذن، 
واملواقف. ونقراأ اليوم حتى عن اجلهود التي بذلت لت�سييع احلقيقة والت�سوي�ش على 
الواقع، يقال فالن من احلكام كان يعطي كذا من املال ُلنا�ش حتى ي�سعوا احلديث 

وحتى ي�سوروا اُلمور على خالف ما كانت. 
لقد بذلت اإمكانات مادية ومعنوية هائلة على طول التاأريخ لتغييب احلقيقة. وكان 

املت�سدون يوظفون اإمكاناتهم دائمًا لعر�ش اُلمور على الطريقة التي تروق لهم. 
فتختلف  بحديث  يتحدث  اإن�سانا  فاإن  ب�سيطة جدًا؛  اليوم يف حياتنا ق�سية  ونرى 
النقولت والروايات، مع اأن الف�سائيات وكل واحد يف بيته مطلع على املوقف، ومع 
لهذه  والتحليالت  والتكهنات  والت�سورات  والنطباعات  الروايات  تختلف  ذلك 

الق�سية اأو تلك. 
باأربع  الواحد، ولكن يتحدث فالن  املوقف  املواقف، بل  ول نتحدث عن تعدد يف 
الآخرين،  عن  يختلف  بنحو  عنه  واحد  كل  وينقل  يقفون  ع�رشة  فرتى  كلمات، 
مع اأن اجلميع حا�رشون يف احلدث، فما بالكم اإذا طوع التاأريخ وطوعت احلقائق 
الطغاة؟.   يريدها  التي  بالطريقة  ليكتب  الب�رشية  والإمكانات  املالية  بالإغراءات 

ويفرت�ش اأن ت�سيع احلقيقة، ولكن بقيت احلقيقة نا�سعة وبينة.
م�سيئة  احلقائق  اأن  يجد  اليوم  الإن�ساين  للتاأريخ  العام  اخلط  اإىل  ينظر  فمن   
النا�ش،  ويعرفها  اأي�سًا  وا�سحة  املظامل  كل  يجد  كما  كالنجوم،  وتزهر  ووا�سحة 
حتى قال البع�ش ان التاأريخ ل يرحم، ومعنى ذلك اأن احلقائق تبقى وا�سحة ول 
ميكن طم�سها مهما حاولوا الت�سوي�ش، واأن ذاكرة ال�سعوب واُلمم هي اأكرب من اأن 

تخ�سع ملثل هذه املحاولت البائ�سة. 
البع�ش  كان  واإن  ت�سيع،  ل  والقرارات  والأداء  وال�سلوك  املواقف  اأن  يعني  وهذا 
ي�ستطيع اأن يغطي عليها لفرتة ق�سرية ويف مرحلة ما، ولكن �رشعان ما تتك�سف 
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ا�َش َفَيْمُكُث يِف الأَْر�ِش{)٨٨).  ا َما َينَفُع النَّ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َواأَمَّ ا الزَّ احلقائق }َفاأَمَّ
وهذا در�ش عظيم ناأخذه من الإمام علي×. 

كل  يف  املجهر،  حتت  باأنك  اعلم  امل�سوؤولية  ملواقع  تت�سدى  من  يا  امل�سوؤول  اأيها 
حركة و�سكنة وموقف، والأنظار متوجهة اإليك، ومواقفك يح�سب لها األف ح�ساب، 
�ستعرف  فاإذا كنت خدومًا  احلقيقة.  تغري  اأن  مهما حاولت  التاأريخ  و�ست�سجل يف 
اإن  النا�ش يومًا هذه احلقيقة، و�سيتذكرون �سخ�سيات من املا�سي كانوا خدومني. 
اأب�سط الق�سايا تتذكرها النا�ش اليوم وتتناقلها وتتحدث بها مع اأنه قد م�سى عليها 

عقود من الزمن وبع�سها قرون. 
اإن منهج علي× هو تن�سيط هذه الذاكرة، فيذكر النا�ش دائمًا مبا م�سى، وهو منهج 
قراآين، فالقراآن مليء باحلكم والعرب والإ�ساءات عن تاأريخ الأنبياء وُاممهم ال�سابقة، 
ويقتب�ش  الق�س�ش  ويق�ش  املواقف  في�رشد  والطاحلة،  ال�ساحلة  اُلمم  تاأريخ  وعن 

العربة؛ لأننا بحاجة دائمًا اإىل هذا التاأريخ لكي ل نقع مبا وقع فيه ال�سابقون. 
وعلينا دائمًا اأن نتمتع بزخم تاأريخي وح�ساري، واأن ننطلق ونبداأ من حيث انتهى 
الآخرون، فالب�رشية تتكامل، ويف املجموع م�سرية الب�رشية م�سرية تكاملية، وهذا 
اأي�سًا  ما نذكره يف تف�سري تعدد الديانات، فالله تبارك وتعاىل واحد، والب�رش هم 
حقيقة واحدة، وهذه الر�سالت متعددة، والكتب ال�سماوية متعددة، ورمبا يقال اإن 

كتابا واحدا منها يكفي، وياأتي اأنبياء ويب�رشون بنف�ش الر�سالة، فلماذا التعدد؟.
هذه  تطور  ولكن  واحدة،  واحلقيقة  واحد  فاجلوهر  تتكامل،  الب�رشية  اإن  نقول:   
معجزة  وت�سبح  الإن�سان،  واحتياجات  الب�رشي  التطور  طبيعة  بح�سب  الر�سالة 
الواقع،  مع  تتكيف  اأن  على  قادرة  و�سوابط  بُاُطر  انها جاءت  الإ�سالمية،  الر�سالة 
ومع الزمان واملكان وتطورات احلدث. لذا يرى النا�ش القراآن والر�سالة الإ�سالمية 
واملنهج الذي حملته، يرون كل ذلك حا�رشًا وطريًا يف كل زمان ومكان، ومن�سجمًا 
من  ن�ستفيد  اأن  من  ولبد  تتطور،  والب�رشية  يتطور  الإن�سان  اإذن،  حتدياتهم.  مع 

املا�سي.
  يقول اأمري املوؤمنني× يف خطبة له ــ اخلطبة ٨٢ من نهج البالغة ــ يف الكوفة، 

٨٨ . الرعد: ١٧.
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ال�سالفة لعربة«  ناأخذ مقطعا منها:» واإن لكم يف القرون  وهي خطبة طويلة ولكن 
اأيها النا�ش اعتربوا من القرون ال�سالفة، ومن اُلمم التي جاءت بكل ما حملته من 
املهمة  املراحل  بع�ش  با�ستعرا�ش  يبداأ  العمالقة«  واأبناء  العمالقة  »اأين  و�رش.  خري 
يف تاأريخ الإن�سانية؛ اإمرباطوريات كما ن�سميها يف م�سطلحاتنا املعا�رشة، واأنظمة 
جاءت وذهبت. »اأين الفراعنة واأبناء الفراعنة« اأين ذهبوا؟ كل واحد كان له تاأثري 
كبري يف زمانه، وكانت اإرادته تتحكم باإرادة املاليني من الب�رش، اأين ا�سبحوا؟، جاوؤوا 

وذهبوا وبقيت اأخبارهم ومواقفهم. 
»اأين ا�سحاب مدائن الر�ش الذين قتلوا النبيني«، اأ�سحاب الر�ش هم الذين حكموا 
الدنيا بعد اأ�سحاب ثمود، ويتحدث عنهم القراآن الكرمي باأنه كان لهم تاأثري وا�سع 
وكبري، وقد اأر�سل الله تعاىل العديد من الأنبياء لهم، ولكنهم كذبوا بهم واأ�ساوؤوا 
َوَثُموَد  }َوَعادًا  الله �سبحانه وتعاىل، يقول جل من قائل:  فاأهلكهم  لهم وقتلوهم، 
َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح  �شِّ َوُقُرونًا َبنْيَ َذِلَك َكِثريا{)٨٩) . ويقول اأي�سًا: }َكذَّ َحاَب الرَّ َواأَ�سْ
�شِّ َوَثُموُد{)٩٠) ، وقد ذكرهم الله تعاىل مرتني، مما يبني كم كان لهم من  َحاُب الرَّ َواأَ�سْ

تاأثري. وقد وقف علي× عندهم وذكرهم اأي�سًا. 
وخلدوا  واحلقيقة،  احلق  بوجه  ووقفوا  معاندين  كانوا  املر�سلني«  �سنن  »واأطفوؤوا 
ليكونوا ملعنة للتاأريخ، كما اأن الأنبياء وال�سلحاء الذين اتخذوا املواقف ال�سائبة 
وال�سحيحة، بقوا يرتحم عليهم جميع النا�ش ويتذكرون اأحوالهم و�سوؤونهم يف كل 

زمان ومكان. 
وع�سكروا  اُللوف  وهزموا  باجليو�ش،  �ساروا  الذين  اأين  اجلبارين«  �سنن  »واحيوا 
الع�ساكر، ومدنوا املدائن. ي�ساأل× اأين هوؤلء الذين كان لهم �سولت وجولت، 
النا�ش، ولكنهم  يوؤثر يف  فيها، وكان قرارهم  الدنيا وما  ما ميلكون  يوم  وكانوا يف 
رحلوا ومل يبق لهم من الآثار اإل بع�ش الأحجار ومواقف و�سلوكيات وطريقة يف 
التعامل مع ال�سعوب واُلمم ومع النا�ش الذين كانوا حتت ُامرتهم، واأ�سبحوا مناذج 

تدر�ش يف تقييم املنظومات القيادية.
واطلعوا على طاق  املدائن  عند  اإىل �سفني  ذاهب  وهو  مع جي�سه  وقف علي×   

٨٩ . الفرقان: ٣٨.
٩٠ . ق: ١٢.



١١5

ك�رشى، وهو من الآثار التاأريخية املتبقية من العهد ال�سا�ساين، وهنا ا�ست�سهد احلر 
بن �سهم بن الطريف اأحد اأ�سحاب علي× ب�سعر معروف لالأ�سود بن يعفر: 

جرت الرياح على مكان ديارهم           فكاأمنا كانوا على ميعاد 
بع�ش  اإل  تبقي  ول  �سيء  كل  وتاأخذ  تاأتي  باأن  الرياح،  هذه  مع  ميعادهم  كاأن  اأي 
الآثار الب�سيطة عنهم. فقال علي×: »�سنة �سحيحة«، ولكن ملاذا ال�ست�سهاد بهذا 
البيت من �سعراء اجلاهلية، واأ�سار اىل اأن الأوىل اأن ي�ست�سهد بالآية ال�رشيفة: }َكْم 
اٍت َوُعُيوٍن * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرمٍي * َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهنَي * َكَذِلَك  َتَرُكوا ِمْن َجنَّ
َماُء َوالأَْر�ُش َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَن{)٩١). َواأَْوَرْثَناَها َقْومًا اآَخِريَن * َفَما َبَكْت َعَلْيِهْم ال�سَّ
زراعية  جارية وحما�سيل  مياه  وعيون  وق�سورًا  ب�ساتني  وتركوا  هوؤلء  ذهب  لقد   
بنعم كبرية  متمتعني  اأنيقة وزاهية، وكانوا  م�ساكن فخمة  متنوعة، وكانوا ي�سنعون 
وكثرية نتيجة موقعهم وا�ستغاللهم للرثوات واملوارد العامة، ثم زالت هذه النعم منهم 
وُاعطيت اإىل قوم اآخرين، فما بكت عليهم املالئكة الذين هم �سكان اأهل ال�سماء، 
ومل يبك عليهم اأهل الأر�ش، لقد رحلوا وهم غري ماأ�سوف عليهم، فال اأحد يذكرهم 
بخري ول اأحد يتفقدهم. وحتى اأنهم مل يعطوا فر�سة الدفاع عن اأنف�سهم، ومل يعطوا 
فر�سة اإي�ساح ما حل بهم، ويف ما بعد اأ�سبحوا �سيئًا ل  يذكر، ول ي�ستحق الوقوف 

عنده.
بينما ينبغي اأن يعي�ش الإن�سان حياته بطريقة اإذا مات بكى عليه النا�ش، ول تبكيه 
الطيبة  اآثاره  ب�سبب  فقده  على  ويتاأ�سفون  فيتذكرونه  يفتقدونه  حينما  اإل  النا�ش 
معهم، واإذا عا�ش حنوا اإليه حل�سن ُخلقه معهم. ول يكون الإن�سان كذلك اإل حينما 
يرتك ب�سمات اإيجابية يف احلياة، كما قال علي×:« عا�رشوا النا�ش باملعروف اإن 

ع�ستم حنوا اإليكم، واإن متم بكوا عليكم«)٩٢).
ثم قال×:» اإن هوؤلء كانوا وارثني فاأ�سبحوا موروثني، مل ي�سكروا النعمة ف�سلبوا 
ممن  موروثني  واأ�سبحوا  فُاهلكوا  �سبقهم  من  هوؤلء  ورث  لقد   ،« باملع�سية  دنياهم 

٩١ . الدخان: ٢5ـ ٢٩.
٩٢ . بحار الأنوار ٧5: ٧٧ح4٧.
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جاء بعدهم، وكان �سبب هالكهم اأنهم مل ي�سكروا النعم التي وهبها الله تعاىل لهم، 
ف�ُسلبوا دنياهم ب�سبب مع�سيتهم برتك �سكرها وعدم  التعامل معها ب�سكل �سحيح، 

فاأخذتهم الدنيا نحو املع�سية والرذيلة.

اأ�سحابه  يخاطب علي×  وهنا  النعم«.  وكفر  املوؤمنني×:»فاإياكم  اأمري  يقول  ثم 
وامل�سلمني والب�رشية جميعًا، باأل يكفروا بالنعم واأل يقللوا من قيمة الفر�ش الهائلة 
التي يتيحها الله �سبحانه وتعاىل لهم، لكي ل حتل بهم النقم، فاإنهم اإذا كفروا بالنعم 
َن َربُُّكْم َلِئن �َسَكْرمُتْ لأَِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرمُتْ اإِنَّ  ذَّ �ستحل بهم النقم؛ قال تعاىل:} َواإِْذ َتاأَ

َعَذاِبي َل�َسِديٌد{)٩٣). فعلينا اأن نكون حمتاطني حذرين.

الإ�ساءة الثانية

اإح�سا�ص النا�ص بالعدل اأو الظلم يف املنظومات القيادية

ل  النا�ش  اأن  يظنون  واحلكم  لالإدارة  يت�سدون  كثريًا ممن  اإن  تقول:  احلياة  �سنن  اإن 
يفهمون ول يعون وينخدعون ب�رشعة، وي�سدقون كل ما يقال لهم. نعم، قد يكونون 
اأنف�سهم �سيجدون اليوم اأن النا�ش  م�سطرين لأن يتجاوبوا، لكن حينما يراجعون 
تتندر بال�سابقني، حتى اإذا كانوا اأمواتًا، فتبني اأن اأحدًا مل ي�سدق كل هذه املقولت.

 اإذن، فالنا�ش ت�سّخ�ش وتقدر اأي موقف هو املوقف العادل، واأي موقف هو املوقف 
اأنه  القيادية  املنظومة  يف  هو  ممن  اأحد  يظن  ول  اخلطاأ.  وما  ال�سحيح  وما  الظامل، 
وتقدر  ت�سخ�ش  فالنا�ش  كال،  النا�ش،  على  احلقائق  ت�سيع  اُلمور  تلتب�ش  حينما 
اُلمور ب�سكل �سحيح، وهي ت�ستخدم العقل والفطرة والتجربة لتميز اُلمور بع�سها 
عن بع�ش وتتو�سل اإىل احلقائق كما هي وحتفظها يف ذاكرتها لتتحول اإىل ذاكرة 

التاأريخ وت�سبح حقائق تاأريخية من خالل هذه القنوات الثالث. 

ومكان.  زمان  كل  يف  تتجدد  التي  ال�سنن  هي  وهكذا  احلياة،  دواليب  هي  هكذا 
وا�ستح�سار هذه احلقيقة ملن يت�سدى للحكم واإدارة امل�سوؤولية يف اأي موقع يجعله 
اأن  متوهمًا  يندفع  فال  و�سكناته،  وحركاته  ومواقفه  ل�سلوكه  ح�ساب  مئة  يح�سب 

٩٣ . اإبراهيم: ٧.
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النا�ش ل تفهم ول تعي، و�سيعمل امل�سوؤول على اأن يج�سد العدالة يف �سلوكه حتى 
يكون �سيئًا يذكر بخري، واإل اأ�سبح لعنة للتاأريخ. 

الإ�ساءة الثالثة

الواقعية
يجب على امل�سوؤول واملت�سدى اإىل مهمة اأن يكون واقعيًا. والواقعية تعني اأن تتوقع 
للنا�ش ماكنت تتوقع لنف�سك، واأن تقبل من النا�ش ما كنت تقبله من نف�سك حينما 

مل تكن يف موقع امل�سوؤولية. 
نتذكر عندما كنا معار�سني لنظام �سدام، كنا ن�رشخ وننتقد ونتحدث ونعري الأخطاء 
وندافع عن احلقوق ون�رشح ظالمتنا يف كل الأروقة القليمية والدولية، وكنا ن�سدر 
نحن يف  اأ�سبحنا  واليوم  النا�ش.  اإىل  �سعبنا  ظالمة  نو�سل  اأن  ونحاول  اإ�سدارات 
مواقع الإدارة واخلدمة العامة، واأخذ الآخرون مواقعنا واأ�سبحوا معار�سة، فاإذا كانت 

�سدورنا تت�سع ل�سماع انتقاداتهم ومالحظاتهم و�رشاخهم فهذه هي الواقعية. 
يتغري، وكل  والواقع مل  تتغري،  احلياة ل  فاإن  الأ�سا�سية،  الق�سايا  من  واحدة  وهذه 
ما ح�سل هو تبادل يف الأدوار، بالأم�ش كان فالن وزيرًا وفالن مديرًا عامًا، وكان 
ينتقد الوزير، فدارت دواليب احلياة واأ�سبح املدير العام وزيرًا وغدا اليوم ل يتحمل 
النقد!، بالأم�ش عندما كان مديرًا عامًا كان النتقاد حالل له، واليوم عندما �سار 

وزيرًا اأ�سبح النتقاد على غريه حرامًا.
 وقد قراأت يف ال�سحف اأن اأحدهم كان نائبًا يف الربملان اأو نائبًا يف جمل�ش املحافظة، 
وكان لديه �سائق، ويف النتخابات دخل كل واحد منهما يف قائمة، ف�سعد ال�سائق 
ومل تتوفر للنائب ال�سابق فر�سة ال�سعود. ومن املمكن اأن تكون كلمة قد خرجت 
نائبًا،  ال�سائق  اأ�سبح  وقد  واليوم  خلفه،  اأو  بوجهه  ال�سائق،  هذا  �سد  النائب  من 

فكيف �سيتعامل مع �سائقه اجلديد. 
اإن املواقع تتبدل وتتغري ولكن الطار حمفوظ والقواعد واُل�س�ش التي حتدد احلياة 
ثابتة ل تتغري. وا�ستح�سار هذه احلقيقة وال�سعي لتكييف من هو يف مواقع الإدارة 
والقيادة معها، اأي تكييف نف�سه بهذه الواقعية، �سيعطي فر�سة لل�سيطرة على املواقف 
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ملراجعة ما يقوله وما يفعله كل منا قبل اأن يفعل وقبل اأن يقول، كما تدين تدان، 
ل  ما  نقول  األ  فعلينا  بحقهم،  تقوله  كنت  ما  ليقولوا  الآخرين  يوم  ياأتي  و�سوف 

نتحمله من الآخرين. 

الإ�ساءة الرابعة

�سرورة اإ�سالح النطباعات والتوقعات

 كيف ينبغي اأن ينظر امل�سوؤول اإىل نف�سه؟ وما انطباعاته عن نف�سه؟ وما انطباعاته 
وما  املواطنني،  عموم  وعن  امل�سوؤولية،  دائرة  يف  معه  يعمل  وعمن  الآخرين،  عن 
انطباعاته عن املوقع الذي هو فيه؟. وهذه النطباعات وهذه التوقعات من امل�سائل 
املهمة التي ينبغي التعرف عليها، فاإن البع�ش ما ان ي�سل وي�سبح م�سوؤوًل حتى 
تتغري انطباعاته وتوقعاته، فيعذر نف�سه يف كل �سيء ول يعذر النا�ش يف اأي �سيء، 
الرب  اأنه  نف�سه  ويرى  �سيئا،  نف�سه  يتوقع من  �سيء ول  الآخرين كل  ويتوقع من 

الأعلى كما يذكر القراآن الكرمي.

 فمثاًل، ي�سري يف موكب من ال�سيارات فال يحرتم نظام املرور، وعندما ُي�ساأل ملاذا 
تفعل ذلك؟، يقول: اأنا مدير عام!، �سحيح اأنك مدير ن�سبوك لتنظم اُلمور يف الدائرة 
اأو الوزارة الفالنية، ولكن ما عالقة ذلك باحلياة اليومية؟، وملاذا ا�ستخدام  الفالنية 
هذا ال�سم يف هذه املجالت وا�ستغالله للتاأثري ولل�سلطة وللنفوذ وللواجهات يف 
الأهمية،  غاية  الق�سية يف  وهذه  بك؟،  املناطة  باملهمة  لها  كثرية ل عالقة  م�سائل 
فالإن�سان اإذا اأراد اأن يكون عادًل عليه اأن يكيف �سلوكه وتوقعاته وانطباعاته جتاه 
نف�سه واجتاه الآخرين وجتاه العاملني، ويكيفها مع املنهج العادي، واإذا اأراد اأن ي�سذ 

ويظلم فعليه اأن يكيف كل هذه اُلمور �سمن �سياقات الظلم.

 واليوم هناك ُانا�ش يطردون با�سم القانون واللتزام باملادة رقم كذا من مناطق بائ�سة 
اأو مع�سكرات خارج املدن وي�سكنون يف بيوت من طني، فلماذا يفعل بهذا املواطن 
باأن  تدافع عنه وحتميه وتلزم احلكومة  القانون  امل�سكني هكذا، وهناك مئة مادة يف 
توفر له اأب�سط مقومات حياته؟، وملاذا ل ي�ستح�رش اأحد هذه املواد ول ي�ستذكرها؟، 
املع�سكر  يف  ي�سكن  ملاذا  وت�ساألونه  ال�سعيف،  املواطن  هذا  على  فقط  وقدرتكم 
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اأرا�سي العراق ال�سحراوية، اذهبوا واأقيموا  الفالين، بينما توجد هناك الكثري من 
ع�رشين مع�سكرا اآخر. 

ثم  للنا�ش  �سكن  وفر�ش  معي�سة  فر�ش  فوفروا  بالذات  املع�سكر  هذا  اأردمت  واإذا 
لها  يدمى  الإن�سان  يجدها  حالت  وهنالك  الأماكن.  هذه  يغادروا  باأن  طالبوهم 
القلب، فقد �ساهدت يف اإحدى القنوات الف�سائية تقريرًا عن عائلة هدم م�سكنها 
يف انفجار اإرهابي، وطبعًا وكما هو املاألوف، ل اأحد يرى نف�سه معنيا باأن يوفر لها 
امل�سكن البديل اأو ي�ساعدها وهي يف حالة مزرية، فقد كان الرجل مري�سًا والزوجة 
مري�سة ولي�ش له �سوى بنات يعملن معه  ويديرون معي�ستهم، فبكيت وقلت هذا هو 

و�سع الإن�سان يف العراق؟.

 وقبل يومني �سمعت تقريرًا، عن اأن العراق اأ�سبح البلد الثالث يف العامل يف املخزون 
النفطي بح�سب امل�ستك�سف حتى الآن، وميكن اأن يكون اأكرث من ذلك بكثري.

اإذن هذه ق�سية اأ�سا�سية يف نهج علي×، وهي كيف ننظم ونكيف القانون ليدفعنا 
نحو ال�سلوك العادل اأو ال�سلوك الظامل؟، وكيف ن�سحح هذه النطباعات والتقديرات 

والتوقعات لتكون املوؤ�س�سة احلكومية موؤ�س�سة عادلة وتدفع للمزيد من العدل؟. 

الإ�ساءة اخلام�سة
جعل النف�ص ميزانًا يف ما بينه وبني الآخرين

اأن ي�سع الإن�سان نف�سه يف مو�سع الآخرين ويقبل  والإ�ساءة املهمة اُلخرى هي 
لهم ما يقبله لنف�سه، ويعذرهم مبا يعذر به نف�سه، ويعاتبهم مبا يعاتب به نف�سه. فعلى 
القراآن  اأكد  وقد  ب�رشًا،  الله|  ر�سول  كان  ولقد  ب�رش،  اأنه  يتذكر  اأن  امل�سوؤول 
َا  اإِمنَّ {)٩4)، وقوله:}  الأَ�ْسَواِق  يِف  َومَيْ�ِسي  َعاَم  الطَّ بقوله:}َياأُْكُل  ب�رشيته  الكرمي على 
اأََنا َب�رَشٌ ِمْثُلُكْم{)٩5). فاإذا كان ر�سول الله| وهو اأف�سل اخللق ب�رشًا، فاأعلم اأيها 
املدير والرئي�ش والوزير باأنكم اأي�سًا من الب�رش، فال تنظر لنف�سك باأنك تختلف عن 

الآخرين ول متيز نف�سك عن الآخرين.

٩4 . الفرقان: ٧.
٩5 . الكهف: ١١٠.
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يقول اأمري املوؤمنني× لبنه احل�سن× يف و�سية طويلة اأو�ساه بها وهو يف �سفني: 
“ يا بني اجعل نف�سك ميزانًا يف ما بينك وبني غريك، فاحبب لغريك ما حتب لنف�سك، 
واكره له ما تكره لها، ول تظلم كما ل حتب اأن ُتظلم، واأح�سن كما حتب اأن ُيح�سن 
اإليك، وا�ستقبح من نف�سك ما ت�ستقبحه من غريك، واأر�ش من النا�ش مبا تر�ساه لهم  
من نف�سك، ول تقل ما ل تعلم واإن قل ما تعلم، ول تقل ما ل حتب اأن يقال لك”)٩٦).

وجت�سد هذه الكلمات لأمري املوؤمنني× هذه الإ�ساءة ب�سكل وا�سح وجلي، اإذ ي�سع 
وامل�سوؤولية  اخلالفة  �سوؤون  �سيتوىل  باعتباره  احل�سن×  لالإمام  الأ�سا�سية  القاعدة 
من بعده، فيو�سيه باأن يجعل نف�سه ميزانًا بينه وبني النا�ش، من حيث احلب والكره، 
والظلم والإح�سان، وال�ستقباح والر�سا. ثم يو�سيه باأن يقول ما يعلم وي�سكت عما 

ل يعلم، واأل يقول لأحد ما ل يحب اأن يقال له.

جميعًا  وتعد  النا�ش،  مع  امل�سوؤول  عالقات  جميع  الت�سعة  اُلمور  هذه  وت�ستوعب   
ما  تفوق جميع  التي ذكرها× يف �سدر كالمه. وهي �سوابط  للقاعدة  تطبيقات 
طرحته القوانني الدولية يف حتديد العالقة القائمة بني امل�سوؤول والنا�ش، لأن غاية 
ما تطمح اإليه هو حتقيق العدالة والإن�ساف، بينما تهدف كلمات الإمام علي× اإىل 

حتقيق الإح�سان القائم على اأ�سا�ش احلب، وهو درجة اأعلى من العدالة.

الطيب  واملوقف  الرقيقة  والكلمة  واملحبة  واملودة  ال�سفقة  يت�سمن  فالإح�سان   
وال�سيمة والنخوة والعون والن�رشة. واأين الآن هذه املفاهيم؟ وكم نحن بحاجة لها؟ 
وما اأكرث من يدعي التم�سك بهذه املفاهيم يف جمتمعنا يف دائرة امل�سوؤولني واأ�سحاب 
بحاجة  ونحن  والواقع.  الدعاء  بني  �سا�سع  بون  احلقيقة  هناك يف  ولكن  املنا�سب، 
الجتماعي  البناء  ليكون  اأكرب  ب�سكل  وتر�سيخها  املفاهيم  هذه  تعزيز  اإىل  ما�سة 

�سليمًا، ون�ستطيع بناء الدولة على ُا�س�ش �سحيحة. 

٩٦ . نهج البالغة: الر�سالة ٣١.
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الدر�ص العا�سر

معيار الراأي العام
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: “واإمنا ي�ستدل على ال�ساحلني مبا يجري 

الله لهم على األ�سن عباده، فليكن اأحب الذخائر اإليك ذخرية العمل ال�سالح”.

احلقائق  من  ُاخرى  حقيقة  اإىل  الق�سرية  العبارة  هذه  يف  املوؤمنني×  اأمري  ي�سري 
املهمة يف جناح املنظومة القيادية ويف حتقيق الأهداف ملن يت�سدى لإدارة اُلمور، اأيا 
كان م�ستوى هذا الت�سدي، واأيا كانت م�ساحة هذا الت�سدي. وقد ذكرنا اأن املنظومة 
القيادية ل ترتبط فقط بالزعماء الذين يقودون �سعوبًا وُاممًا، واإمنا ميكن اأن تنزل اإىل 
اأ�سيق الدوائر القيادية حينما يدير الإن�سان عددًا حمدودًا من النا�ش كما يف اُل�رشة 
القيادية التي يجتمع فيها عدد من  اأي مهمة من املهام   اأو   اأو  املتجر  اأو امل�سنع 
النا�ش وهناك من يقودهم، فهذه ال�سوابط وال�سياقات �سارية املفعول على كل هذه 

احللقات القيادية.

وهنا يذكر اأمري املوؤمنني× واحدا من املعايري التي ي�ستدل بها على �سالح امل�سوؤول 
واملت�سدي، وهي اأن الإن�سان ال�سالح وامل�سوؤول ال�سالح والقيادي ال�سالح، هو ذلك 
الذي يلهج النا�ش بذكره ويتحدثون باأعماله ال�ساحلة. فانطباعات وت�سورات الراأي 
العام وتقييمها لأداء امل�سوؤول متثل واحدا من املداخل التي ي�ستدل من خاللها على 
اأن  اأدائه. ولهذا يحث علي× احلاكم وامل�سوؤول  �سالح امل�سوؤول ور�سده وح�سن 

يكون اأحب الذخائر اإليه ذخرية العمل ال�سالح.

ويحتوي هذا الدر�ش على جمموعة من الإ�ساءات الكبرية ، وهي:

الإ�ساءة اُلوىل
موقع ال�ساحلني يف قلوب النا�ص

باجتاه  وي�ستميلها  النا�ش  وقلوب  املوؤمنني  قلوب  وتعاىل  �سبحانه  الله  ي�ستهوي   
النا�ش  تقييم  بح�سن  يحظى  الذي  وهو  ال�سالح،  وامل�سوؤول  ال�سالح  املت�سدي 
وبح�سن ظنهم، فيتحدثون عنه بخري. وهذه خ�سو�سية غاية يف الأهمية. وقد �سمن 
وعلى  والعدل،  احلق  اأ�سا�ش  على  اُلمور  ويدير  يحكم  ملن  وتعاىل  �سبحانه  الله 
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املرموقة  املكانة  ال�سحيحة،  املعايري  اأ�سا�ش  وعلى  العامة،  اخلدمة  تقدمي  اأ�سا�ش  
واملحبة يف قلوب النا�ش يف الدنيا قبل اأن ي�سمنها له يف الآخرة. وهذه عطية اإلهية 

وهبة اإلهية.

 اإن الإن�سان ال�سالح حينما يت�سدى يحظى باملحبة والتقدير من النا�ش، فهو قادر 
على اأن يدخل اإىل قلوب النا�ش وي�سيطر على قلوبهم وعواطفهم من دون حاجة 
لهذا  يقدمها  اغراءات  اإىل  احلاجة  دون  ومن  معينة،  بُامور  والتظاهر  الت�سنع  اإىل 
وذاك، ومن دون احلاجة اإىل املكر واخلداع، ومن دون احلاجة اإىل ترهيبهم واخافتهم 
وفر�ش راأيه عليهم، لأن الله �سبحانه وتعاىل تكفل لهذا امل�سوؤول باأن ي�سمن له 

ح�سن ال�سمعة واملحبة يف قلوب النا�ش حينما ي�سري بالجتاه ال�سحيح.

 لي�ش الطريق جلعل النا�ش يطيعون ويلتزمون بكالم امل�سوؤول، هو الإرهاب والتخويف 
القيم  ومراعاة  ال�سحيحة  باملعايري  اللتزام  اإن  بل  والغراءات،  والوعيد  والوعد 
والثوابت وال�سدق مع النا�ش كافية لأن جتعل النا�ش يحرتمون ويقدرون ويتعاطفون 
ويتفاعلون مع هذا امل�سوؤول لي�سبح ذا �سمعة طيبة، وهذا ما نراه بالوجدان، ففي دائرة 
ما ويف مكان ما ن�سمع الكل يتحدث بخري عن امل�سوؤول الفالين. وهذه عطية اإلهية، 
اأن يكون له موقع يف قلوب النا�ش ل يحتاج اإىل اأن يذهب وي�ستخدم  فمن يريد 
الو�سائل امللتوية، بل يكفي اأن يكون وا�سحًا وبينًا وي�سري يف الطار ال�سحيح حتى 

يحظى بثقة النا�ش واحرتامهم. 

باأنها عالقة  وقد حتدث القراآن الكرمي عن العالقة بني املوؤمنني وامل�سوؤول وو�سفها 
الأَْر�ِش  يِف  َما  اأَنَفْقَت  َلْو  ُقُلوِبِهْم  َبنْيَ  تعاىل:}َواأَلََّف  الله  يقول  وحمبة،  ومودة  األفة 
َه اأَلََّف َبْيَنُهْم{)٩٧). اإذن فهذه ق�سية اإلهية، ول  ْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللَّ َجِميعًا َما اأَلَّ
ميكن اأن تاأتي بالإرعاب والتخويف، فاحلاكم ولو كان مب�ستوى ر�سول الله| غري 
قادر على التاأليف بني القلوب والتقريب بني النفو�ش، ولكن هذه ق�سية تكفلها الله 

�سبحانه وتعاىل.

 وي�سري القراآن الكرمي يف اآية ُاخرى اإىل ال�رش يف حتقيق هذه الألفة، كما ورد ذلك 

٩٧ . الأنفال: ٦٣.
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ْحَمُن ُوّدًا{)٩٨)،  اِت �َسَيْجَعُل َلُهْم الرَّ احِلَ يف  قوله تعاىل:}اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ
اأي اأن العقيدة ال�ساحلة والعمل ال�سالح اإذا اجتمعا ي�سمنان لالإن�سان املودة واملحبة 

يف قلوب الآخرين. 

فمن يطمح اىل اأن يحبب نف�سه اإىل قلوب النا�ش من دون اعتماد املعايري ال�سحيحة 
ي�سيع وقته مهما اأنفق من مال اإذا كان الأداء والنية غري �سحيحني، فاإن الله ل يلقي 

حبه يف قلوب النا�ش، ول يح�سل على هذه الهبة. 

وهذا ما نالحظه اليوم يف زماننا، فهناك قادة وحكام ت�سل ميزانيات بلدانهم اإىل 
من  حمبوبية  باأي  يحظون  ول  الواحدة  ال�سنة  يف  الدولرات  من  املليارات  مئات 
�سعوبهم، وهناك قادة وزعماء ل ميتلكون ماًل ول ميتلكون و�سائل اإعالم ومع ذلك 

ترى حبهم يف قلوب النا�ش. 

ولو جرى اليوم ا�ستطالع راأي يف العراق، فاأنا اأعتقد باأن الإمام ال�سيد ال�سي�ستاين 
واملراجع العظام �سيكون لهم احلظ الأوفر من حمبة النا�ش واحرتامهم، مع اأن  هوؤلء 
ل ميلكون ف�سائيات، ومل ينفقوا اأمواًل حتى يحبهم النا�ش، فلي�ش لديهم مثل هذه 

الغراءات، ول يتعاملون باملجامالت مع الآخرين.

اإذن ق�سية املحبة وق�سية التاأثري يف النفو�ش هي ق�سية معنوية اإلهية، والله �سبحانه 
تعاىل قد تكفلها. وما على احلاكم وامل�سوؤول واملت�سدي اإل العمل �سمن ال�سياقات، 
القاعدة  هي  وهذه  النا�ش،  قلوب  يف  والحرتام  املحبة  له  ي�سمن  �سبحانه  والله 

والإ�ساءة التي ميكن اأن ن�ستفيدها من هذا الدر�ش العظيم لعلي×. 

الإ�ساءة الثانية
الراأي العام هو املالك يف �سالح امل�سوؤول

اإن راأي النا�ش وانطباعاتهم وتقييمهم للحاكم وامل�سوؤول واملدير معيار ومالك يف 
اأن  �سالحهم. وهذه ق�سية مهمة جدًا، فامل�ساألة لي�ست اعتباطية. ولي�ش للم�سوؤول 
يقول اأنا اأعمل وفقًا لل�سوابط وال�سياقات التي اأراها �سحيحة ولي�ش للنا�ش عالقة 

٩٨ . مرمي:  ٩٦.
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باملو�سوع. فاملعيار هو ما يقوله النا�ش، وكيف يقيمون امل�سوؤول، لأن الله تعاىل قد 
اأجرى على األ�سنتهم احلق. 

به  يقوم  الذي  والعمل  املوقف  يف  الو�سوح  يحرزوا  اأن  يجب  العباد  هوؤلء  اإذن، 
امل�سوؤول، وهذه اأي�سًا م�ساألة مهمة جدًا، مع قطع النظر عن مدى التزام هوؤلء النا�ش 
بكالم الزعيم والقائد وامل�سوؤول، فقد يكون القائد قائدًا روحيًا، واليوم يذكر التاأريخ 
ال�سلحاء يذكرونهم بخري، مع  اوؤلئك  مع  ُانا�ش عا�سوا  الأنبياء بخري كبري، وهناك 

اأنهم كانوا يتمردون على تعاليمهم.
التاأريخ ت�سكيكا ب�سدقية الأنبياء وال�ساحلني والأولياء واملت�سدين  لنا   فلم يذكر 
الذين التزموا بال�سوابط والقيم واملبادئ، مع اأنه حدثنا عن عدم طاعتهم،  والقلب 
دائمًا مع احلق، حتى اأن من قاتل �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني× كانت م�ساعرهم 
وقلوبهم وعواطفهم معه، كما و�سفهم الفرزدق. فالقلوب مع الإن�سان ال�سالح، وهذا 

�رش من الأ�رشار الإلهية.
اإذن راأي النا�ش هو املالك واملعيار واملقيا�ش احلقيقي ملدى �سالح املت�سدي واحلاكم. 
وعندما نرى النا�ش جميعًا تتحدث عن �سخ�ش ب�سوء، فال ميكن اأن يكون �ساحلًا يف 
اأدائه. نعم قد ت�سو�ش ال�سورة ويرتبك امل�سهد عندما ينق�سم النا�ش؛ فيذكره البع�ش 
بخري ويذكره البع�ش الآخر ب�سوء، ويف هذه احلالة ـ كما ت�سري جممل الن�سو�ش ـ  
يذهب الإن�سان اإىل ال�ساحلني واإىل النخب من اأ�سحاب الفكر واإىل  النا�ش الذين 
امل�سوؤول  �سالح  على  واحلجة  املعيار  هو  كالمهم  فيكون  بالت�سوي�ش،  يتاأثرون  ل 

واملت�سدي. 
الإ�ساءة الثالثة

احرتام اآراء النا�ص يف اخلطاأ وال�سواب
كل  على  ومقدر  حمرتم  فهو  النا�ش،  براأي  الهتمام  مدى  عن  الدر�ش  هذا  يعرب   
وهو  ي�سيبون،  النا�ش حمرتم حينما  راأي  اأن  الن�سو�ش  هذه  من  نفهمه  وما  حال. 
حمرتم اأي�سًا حينما يخطئون. وهذه الكلمة لعلي × فيها در�ش عظيم، فهي تريد 
من احلاكم وامل�سوؤول اأن يقف عند كالم النا�ش وتقييمهم له حتى لو كان البع�ش 
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منهم مغر�سًا ويتعمد الإ�ساءة، وعليه اأن ي�سمع من اجلميع، فاإن كان بع�سهم م�سيبًا 
و�سجل مالحظات منهجية حول الأداء فعليه اأن ي�ستفيد من اأخطائه ويتعرف عليها 
ويعاجلها حتى ل ت�سذ عن الطريق وتنحرف عن ال�سوابط واملقايي�ش، وينبغي األ 
عليه  وتلتب�ش  �سيء  عليه كل  في�سيع  والنفوذ   للمن�سب  الرنج�سية  احلالة  تاأخذه 

اُلمور.
بهم  ومغررا  ومغر�سني  واآرائهم  تقييمهم  يف  �سائبني  غري  النا�ش  كان  اإذا  واأما   
ومتاأثرين باأحاديث غري �سحيحة، ففي هذه احلالة اأي�سًا على امل�سوؤول اأن ي�ستمع 
اإليهم حتى يعرف اأين هو �سوء الفهم ومنا�سئ اللتبا�ش، لكي يت�سنى له معرفة مزاج 
ال�سارع، فامل�سوؤول الذي ل يعرف مزاج ال�سارع ول يعرف كيف ينظر النا�ش اإىل 
ت�رشيحاته ومواقفه يبتعد عن النا�ش، يف حني اأنه م�سوؤول عنهم ويتحمل امل�سوؤولية 

يف خدمتهم، واإن كانوا غري عارفني ب�رش موقفه و�سلوكياته وخطواته وم�ساريعه.
اأن ي�سغي ويتفهم ويتفاعل حتى مع حديث املغر�سني،  ولذا ينبغي على امل�سوؤول 
وي�سعه يف خانة معينة، ويتخذ الجراءات املنا�سبة ملعاجلة هذا اللتبا�ش الذي دعا 
الروؤية  اأن ياأخذوا انطباعات خاطئة عنه. ومن هنا يت�سح عمق  النا�ش اىل  بع�ش 
براأي  العتناء  وعدم  الكرتاث  عدم  باأن  تقول  التي  املو�سوع  هذا  يف  الإ�سالمية 
الفرقة  و�ستزداد  �سوتهم،  لإي�سال  خاطئة  خطوات  اتخاذ  اإىل  �سيدفعهم  النا�ش 

والتفكك يف املجتمع الذي يتعر�ش اإىل حالة من هذا القبيل.
بع�سهم  واإن كان  النا�ش مهم  راأي  اأن  لنا علي× وهو  يقدمه  وهذا در�ش عظيم 
مغر�سًا، ومعطاًل، ويبحث عن زلت، ولي�ش مو�سوعيًا، ول ينظر اإىل اُلمور بتجرد، 
اأو هو منحاز. وعلى امل�سوؤول اأن ي�سمع لهم ويتعرف على خلفية مواقفهم ويعالج هذا 
املو�سوع، ول ميكن مل�سوؤول اأن ينجح وهو يقول اإن اجلميع خمطئون واأنا م�سيب، 
فمن اأعطاه هذه الع�سمة؟ وعلي× مل يحكم اُلمة بهذا املنهج، وقد كان ر�سول 
الله| يجل�ش مع النا�ش ويت�ساور معهم ويو�سح لهم مواقفه، فكيف الأمر بغري 

املع�سوم؟!.
اإن الفجوة بني امل�سوؤول وعموم النا�ش هي اأخطر ظاهرة ميكن اأن جته�ش املنظومة 
اأن يكون  املهمة  اُلمور  اأهدافها وغاياتها. ومن  اإىل  الو�سول  القيادية وحتول دون 
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امل�سوؤول قريبًا من املجموعة التي يقودها، ويتفهم معاناتها، وي�رشح لها خلفيات 
القرارات التي يتخذها ويعتمدها.

الإ�ساءة الرابعة
اأهمية العمل ال�سالح للم�سوؤول

عن  ي�ستغني  اأحد  فال  ذخرية،  اإىل  حمتاج  امل�سوؤولية  ويتحمل  يت�سدى  من  اإن   
اُلمة، ولكن ما هذه الذخرية؟ يعتقد  الذخائر حتى لو كان حاكمًا وبيده مقدرات 
واجليو�ش  وال�سالح  القوة  باأنها  البع�ش  ويعتقد  والإمكانات،  الرثوة  باأنها  البع�ش 
التي  يتكئ عليها ويحقق اأهدافه من خاللها، ويعتقد اآخرون  باأنها  �سيء اآخر..
وهكذا.  ولكن علي× ي�سري اإىل اأن العمل ال�سالح هو اأحب الذخائر واأهمها، وهو 

الذي يجلب املال والقوة ويعبئ املجتمع ويوظف كل الإمكانات ل�سالح امل�رشوع. 

ومما يوؤيد قول اأمري املوؤمنني× يف اأن العمل ال�سالح هو خري ذخرية قوله تعاىل: 
ُهْم اأَْجَرُهْم  َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ احِلًا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينَّ }َمْن َعِمَل �سَ
ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{)٩٩) ، وللعمل ال�سالح يف الروؤية الإ�سالمية مفهوم وا�سع 
جدًا، فكل خطوة مفيدة موؤثرة واإيجابية هي عمل �سالح، ول يتقيد العمل ال�سالح 
كل خري،  لي�سمل  مفتوح  الباب  بل  معينة،  وعبادات  وعناوين حمددة  مبو�سوعات 
وكل ما يحقق منفعة للنا�ش فهو عمل �سالح، وملثل ذلك فليتناف�ش املتناف�سون على 

فعل اخلري. 

القائد  عنها  ي�ستغني  ل  التي  الذخرية  هو  الوا�سع  املفهوم  بهذا  ال�سالح  والعمل 
واحلاكم ومن يكون يف موقع امل�سوؤولية.  وقد اقرتن العمل ال�سالح بالإميان يف كثري 
اآمنوا وعملوا ال�ساحلات)، فالقرتان  اآيات القراآن الكرمي كقوله تعاىل: )الذين  من 
ال�سحيح هو ما كان بني العقيدة ال�سليمة وفعل اخلري، فالعمل ال�سالح بدون عقيدة 
�سليمة كمن ي�سري ول يعرف اجلهة التي توؤ�رش اإليها البو�سلة، فالعقيدة ال�سحيحة 
جتعل الإن�سان متوجهًا نحو الله عز وجل يف م�سريته التكاملية، وكل عمل �سالح 

يقربه اإىل الله تبارك وتعاىل يدفعه بالجتاه ال�سحيح. 

٩٩ . النحل: ٩٧.
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الدر�ص احلادي ع�سر
التعامل مع الراأي العام

هواك،  فاملك  م�رش:”  وله  عندما  الأ�سرت  ملالك  عهده  املوؤمنني× يف  اأمري  يقول 
و�سح بنف�سك عما ل يحل لك، فاإن ال�سح بالنف�ش الإن�ساف منها يف ما اأحبت اأو 

كرهت”.
تت�سمن هذه العبارة املوجزة معاين عظيمة وكبرية يف املنظومة القيادية ويف الأدب 
القيادي للم�سوؤول حينما يت�سدى. فهي تخاطب امل�سوؤول الذي يتحمل امل�سوؤولية 
جتاه الآخرين باأن ي�سيطر على هواه ويكبح جماح نزواته ورغباته وم�ساعره واأنانيته، 
فهو لي�ش يف موقع يتعامل مع من يريد كيف ي�ساء، فهو م�سوؤول عن جمموعة من 
اأن يلحظ هذه امل�سوؤولية يف جممل  ـ عليه  اأيا كان حجمها وعددها  ـ  النا�ش 

حركاته و�سكناته ومواقفه و�سلوكياته.
 ويطلب اأمري املوؤمنني× من امل�سوؤول اأن ي�سح بنف�سه، وال�سح  هو البخل، اأي 
يريد منه اأن يكون بخياًل مع نف�سه، واأن يكون �سديدًا عليها يف ما ل يحل له 
يف الق�سايا التي ل ي�سمح له كم�سوؤول اأن ميار�سها اأو يقوم بها، فيتعامل ب�سح 
وبخل واقت�ساد �سديد وحزم كبري مع نف�سه حينما يكون يف مواقع امل�سوؤولية، 
فاإن ال�سح بالنف�ش يتحقق عندما يراقب امل�سوؤول  نف�سه ومييل عليها، وحينما 

يتعامل بحزم معها.
هذا  اأن  اأي  كره،  اأو  اأحب  ما  يف  منها  الإن�ساف  امل�سوؤول  من  يطلب×  ثم 
ذلك  ويتحقق  لها،  اإن�ساف  هو  النف�ش  مع  التعامل  وال�سدة يف  واحلزم  البخل 
بعدم ال�سماح لها باأن تنطلق لتحب كما تريد وتكره كما تريد؛ اإذ لعلها حتب 
اأ�سياء ت�رش بها وهي ل تعلم، ولعلها تكره اأ�سياء تنفعها وهي ل تعلم، كما بني 
ُه ِفيِه َخرْيًا  الله تبارك وتعاىل ذلك بقوله:}َفَع�َسى اأَْن َتْكَرُهوا �َسْيئًا َوَيْجَعَل اللَّ

َكِثريًا{)١٠٠). 

١٠٠ . الن�ساء: ١٩.
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اإذن هذه النف�ش متيل نحو ُامور وحتجم عن ُامور، وهي من املمكن اأن حتجم عن 
احلق ومتيل اإىل الباطل. فمن حق النف�ش على �ساحبها اإن�سافها.

 والإن�ساف من الن�سف، اأي م�سك الع�سا من الو�سط. فعلى امل�سوؤول األ ين�ساق  
وراء نف�سه ووراء هواه، فما يدريه لعله يحب فيندفع  ويكون يف هذا الندفاع 

�رشر، ولعله يكره فيحجم فيكون يف هذا الإحجام �رشر. 

يحكم  واأل  اُلمور،  تقييم  والدقة يف  واملو�سوعية  الو�سطية  يعني  والإن�ساف 
والطاعة  اخل�سوع  يظهر  من  فيكرم  والأنانيات،  وامل�ساعر  العواطف  امل�سوؤول 

وينتقم ممن مل يظهر الولء واخل�سوع.

 ول ينبغي اأن ت�سري اُلمور بهذه الطريقة، فقد يكون خريك يف �سخ�ش ل يظهر 
التملق لك، وقد يكون بع�ش املتملقني واملتزلفني مبثابة غدة �رشطانية تقرتب من 
الإن�سان وتفتك به وتوقعه يف كثري من الزلت. فلي�ش املدح والإطراء  املعيار 
التعامل بحزم وو�سوح والنتقاد ورفع ال�سوت  الوحيد للدعم والإ�سناد، ول 

وقول احلق املعيار الكايف لالإ�ساءة. 

والأمر اللطيف يف هذا الدر�ش اأن عليًا× يطلب من الإن�سان اأن ين�سف نف�سه 
لالآخرين،  نف�سه  اإ�ساءة  مع  ويتفاعل  يندفع  الآخرين، فحينما  ين�سف  اأن  قبل 
يكيف  وحينما   ، الآخرين  اإىل  ي�سيء  اأن  قبل  نف�سه  اإىل  ي�سيء  اأنه  يكت�سف 
ويوؤطر مواقفه بالطار ال�سحيح فهو ينت�رش لنف�سه قبل اأن ينت�رش لالآخرين. 

و�سلوكه،  الإن�سان  الإ�سالمي حلركة  القيمي  الفهم  مهمة جدًا يف  نقطة  وهذه 
فالإن�سان ل ميكن اأن يجد نف�سه مبعزل عن الآخرين، وبالتايل فاإن الإح�سان اإىل 
الآخرين هو اإح�سان لنف�سه والإ�ساءة اإىل الآخرين هي اإ�ساءة اإىل نف�سه قبل اأن 

تكون اإ�ساءة اإىل الآخرين. 

واخلال�سة اأن اأمري املوؤمنني× يطلب ال�سح بالنف�ش والبخل معها وتقوميها من 
خالل عدم التعاطي املطلق مع رغباتها يف ما حتب اأو تكره.

ويف هذا الدر�ش العظيم هناك جمموعة من الإ�ساءات:
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الإ�ساءة اُلوىل
�سرورة ال�سيطرة على النف�ص

ت�سخر  التي  والمتيازات  والإمكانات  والتاأثري  والوجاهة  والنفوذ  ال�سلطة  اإن 
للم�سوؤول، اأيا كان م�ستواه واأيا كان حجمه، ميكن اأن توقع الإن�سان يف فخ عظيم 
وتنمي يف وجوده حالة امليل اإىل الـ )اأنا)، اأي الذي يريده يجب اأن يكون، والذي 

يقوله يجب اأن يحدث، ولي�ش لأحد احلق يف اأن يناق�ش ويتكلم  ويعرت�ش.

اليوم و�سلت  ناق�ش”، ولكن  ثم  “نفذ  �سعار  ال�سالفة كان يطرح  الأيام   ويف 
اُلمور اىل اأن يكون ال�سعار الواقعي” نفذ ثم نفذ  ثم نفذ”، واإذا قيل لهم متى 
�سيكون النقا�ش، يقولون بعد عبور الأزمة، ولكن ما ان تنتهي الأزمة اُلوىل 
حتى ندخل يف اأزمة ثانية وثالثة.. ، اأو يقولون يوجد الآن و�سع خا�ش وو�سع 
ا�ستثنائي، وهكذا على هذا ال�سياق ي�ستمر احلال �سبع �سنوات حتت �سعار: نفذ 

ثم نفذ ثم نفذ، وي�ستمر الو�سع من اأزمة اإىل اأزمة، ومن ق�سية اإىل ق�سية. 
األي�ش من حق املواطن اأن ي�ساأل واأن يعرت�ش؟ األي�ش له احلق باأن ي�ستو�سح؟ اإن 
حال البلد ل يخلو من اأزمة، فلماذا يجب علينا ال�سكوت والطاعة العمياء؟ وملاذا 
كل من يرفع �سوته يعترب خارجًا عن ال�سياق ومتمردًا على الدميقراطية وخمال 
لنا  و�سع  الذي  علي×  منهج  هو  لي�ش  هذا  اإن  الجتماعي؟،  وال�سلم  بالأمن 
املعايري ال�سحيحة، بل هذه يف جوهرها رغباتنا ال�سخ�سية التي ن�سفي عليها 
ثوب الإ�سالم، فنحن يف موقع امل�سوؤولية ل نريد اأن ن�ساأل عن �سيء، ول نريد 
اأن ندخل يف مماحكات ويف احتجاجات ويف  اأن نعاتب على ق�سية، ول نريد 

ا�ستدللت عن هذا املو�سوع اأو ذاك.   وهذا اأمر غري �سحيح.
فيجب على  امل�سوؤولية،  ال�سحيح يف حتمل  املدخل  النف�ش هي  ال�سيطرة على  اإن 
من يتحمل امل�سوؤولية اأن يكون م�سيطرًا على نف�سه يف اي دائرة و يف اأي م�ساحة 
كان، وعليه األ ميرر قناعاته ويفر�سها على الآخرين حتت يافطة النت�سار للقانون 
عناوين  من  ذلك  اإىل  وما  العام   النظام  وتطبيق  الجتماعي  لل�سلم  والنت�سار 
و�سعارات، وهو يف احلقيقة ينت�رش لأنانيته ولذاته من خالل تكميم الأفواه وعدم 
وهذه  مطلوبة،  الكوابح  فهذه  يريدون،  مبا  وينطقوا  يتحدثوا  اأن  للنا�ش  ال�سماح 
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م�ساألة يف  امل�سوؤولية  موقع  الإن�سان يف  يكون  حينما  الإن�سانية  للنف�ش  امل�سدات 
غاية الأهمية.

 وي�سري اأمري املوؤمنني× اإىل ذلك بقوله:”فاملك هواك”، اأي اأن الإن�سان م�سلط متامًا 
على ما ميلك، ولي�ش لأحد اأن ينازعه على ملكه، فمثاًل هذا البيت ملكه ي�ستطيع اأن 
يفعل به ما ي�ساء من الهدم اأو البناء، نعم، هناك �سوابط للبلدية يجب اأن تراعى، ول 
ينبغي لأحد اأن يتجاوزها. وهنا يحث اأمري املوؤمنني× الإن�سان على اأن ميلك هواه، 

اأي يريد منه اأن يكون هواه يف قب�سة يده ويتحكم به، ل اأن يتحكم به هواه .
تعزز  وهي  فيها،  خري  ل  الدنيئة  والنزوات  والرغبات  والهوى  النف�سية  امليول  اإن 
ف�ساًل  الذات  م�سلحة  ح�ساب  على  كان  اإن  حتى  لذاته،  وتنت�رش  الإن�سان  اأنانية 
عن م�سالح الآخرين. فعلى الإن�سان وخا�سة امل�سوؤول واملت�سدي األ ي�سمح لهذه 

النزوات اأن تعبث به وتاأخذه ميينًا وي�سارًا. 
الذي كان  بن قطبة  ال�سود  اإىل  ر�سالة  املفهوم يف  املوؤمنني× هذا  اأمري  وي�رشح 
قائدًا للجي�ش يف منطقة حلوان الواقعة غرب ايران يف منطقة �رشبل زهاب على ما 
يذكره املوؤرخون. يقول×:” اأما بعد، فاإن الوايل اإذا اختلف هواه منعه ذلك كثريا 
من العدل، فليكن اأمر النا�ش عندك يف احلق �سواء، فانه لي�ش يف اجلور عو�سًا من 
العدل، فاجتنب ما تنكر اأمثاله، وابتذل نف�سك يف ما افرت�ش الله عليك،راجيًا ثوابه 

ومتخوفًا عقابه”)١٠١).  
 اأي اأن امل�سوؤول اإذا ان�ساق وجرى وراء رغباته وماآربه وميوله، واأ�سبح يحكم هواه 
يف �سلوكه، فهذه ال�سلوكية وهذه الأخالقية �سوف متنع هذا القائد من تطبيق العدل 
يف مواطن كثرية، فالعدل قد يتطلب انت�سارًا لق�سية، لكنها ل تنا�سبه ول تنا�سب 
م�ساحله ال�سخ�سية، كما لو ترك عقاب من هو حم�سوب عليه، ويرتك مكافاأة  من 

ل يتملق له.
 اإن حتكيم الـ )اأنا ) �سيدفع الإن�سان اىل اأن يبتعد ويجايف العدل واحلق يف ق�سايا 
مييز  فال  �سواء،  احلق  يف  عنده  النا�ش  يكون  اأن  امل�سوؤول  على  يجب  ولذا  كثرية. 

١٠١ . نهج البالغة: الر�سالة 5٩.
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بني املواطنني مراعاة حلق املواطنة وتر�سيخًا ملفهوم املواطنة ال�ساحلة، ويكون عادًل 
ومن�سفًا وي�ساوي بني العباد يف التعامل. ولكن نرى مع الأ�سف اأن هناك ا�ستغالًل 
لبع�ش العتبارات للتمييز بني النا�ش، كالعتبارات الأمنية مثاًل، فيتعر�ش البع�ش 
للتفتي�ش ويعفى اآخرون منها، ويبالغ يف ا�ستغاللها والتاأ�سي�ش للتمييز بني النا�ش. 

وليعلم امل�سوؤول باأن اأمر النا�ش ينبغي اأن يكون عنده يف احلق على حد �سواء؛ لأن 
اجلور والظلم ل ميكن اأن يكونا بدياًل من العدل، فال يت�سور امل�سوؤول اأن نتيجة الظلم 
واجلور �ستكون واحدة، وقد يت�سور امل�سوؤول الذي ي�سري ُاموره على اأ�سا�ش الظلم 
اأنه منت�رش واأن اُلمور ل ت�ستقيم له اإل بهذا اُل�سلوب، ولكن لو مد نظره اإىل ُافق 
اأو�سع لعلم اأنه اخلا�رش الأكرب؛ لأن نتائج اأعمال الإن�سان مردودة عليه يف دار الدنيا 

ودار الآخرة، اإن كانت خريًا فخري واإن كانت �رشا ف�رش.
 فحينما يوؤ�س�ش امل�سوؤول �سياقات عمله على ُا�س�ش غري �سحيحة، وحينما يتجاوز 
اأ�سا�ش  على  عمله  نتيجة  �سيتلقى  فاإنه  النا�ش،  بني  مييز  وحينما  ال�سحيحة،  اُلطر 
العمل  ذلك  عني  الأيام  من  يوم  يف  اإليه  ي�سل  و�سوف  تدان”،  تدين  “كما  قاعدة 
اأي�سًا، وبنف�ش املنطق �سوف ي�سيئون له ويعتدون عليه، ومن يرى اأن حلية جاره حتلق 
ول يتحدث فلي�سكب املاء على حليته ويرتقب دوره، ومن يقبل اأن يطول العتداء 
والظلم الآخرين فلينتظر دوره، فهذه هي �سنن التاأريخ التي يتحدث عنها علي×. 
ومن هنا يجب على امل�سوؤول اأن يجتنب ما ينكر اأمثاله على نف�سه من الظلم وكل ما 
ل يقبله لنف�سه، ول يجعل من نف�سه ا�ستثناء، ويربر لنف�سه باأن ال�سيء الذي يعمله 

ل يوجد مانع منه، ولكن اإذا عمله الغري معه فهو ممنوع.
ثم يطلب اأمري املوؤمنني× من امل�سوؤول اأن  ي�رشف وقته ويبذل جهده يف ما فر�سه 
الله تعاىل منه، راجيًا  الذي يريده  ال�سحيح  ال�سياق  الله تعاىل عليه، وال�سري يف 

بذلك ثوابه تعاىل، ومتخوفًا من عقابه �سبحانه.
هكذا يربي علي× �سباطه وجنوده وقياداته الع�سكرية وولته على هذه الأخالق، 
فلذلك اأ�سبحت خالفة علي× التي مل ت�ستغرق �سوى اأربع �سنوات منهجًا للدرا�سة 
يف املحافل العلمية بعد األف واأربعمائة �سنة، وما زلنا نذكر هذا الإجناز العظيم بفخر 

كبري. 
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اإذن، فالنحرافات تبداأ من ظلم الآخرين، ثم ي�ست�سلم الإن�سان اإىل رغباته ال�سخ�سية 
ويبتعد عن ال�سياقات واُلطر املطلوبة يف جناح مهامه.

 ويف مقطع اآخر من خطبة طويلة لأمري املوؤمنني× يقول فيها:” اإمنا بدء وقوع الفنت 
اأهواء تتبع، واأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتوىل عليها رجال رجاًل على 

غري دين الله”)١٠٢).

الفتنة،  بداية �رشارة  اأن  املباركة  املقطع من خطبته  املوؤمنني× يف هذا  اأمري  يبني 
النف�ش ورغباتها  اتباع هوى  وانطالق فتيل الأزمة، ونقطة �رشوع النحراف، هي 
واخلروج عن ال�سياقات والعمل وفقًا لالأمزجة ال�سخ�سية. ثم يتلوها ابتداع اأحكام 
يف �ستى املجالت، فرمبا تكون هذه الأحكام املبتدعة �سيا�سية اأو اجتماعية اأو اأمنية 

اأو اقت�سادية. 
احلزبية،  امل�سلحة  مع  اأو  ال�سخ�سية  امل�سلحة  مع  القرارات  تكييف  هي  والبدعة 
وعندما تكيف ب�سكل قانون تظهر وكاأن �ساحبها ملتزم بالقانون. وهنا يكمن اخلطر، 
م�سطرة  فهناك  نخالفه،  ولكن نحن  ت�رشيعًا �سحيحًا  القانون م�رشعًا  يكون  فتارة 
يرجع اإليها فيعرف احلق من الباطل وال�سحيح من اخلطاأ، وتارة يكيف القانون على 
باطاًل،  واحلق  الباطل حقًا  ويكون  بالباطل،  احلق  فيختلط  والفئوية،  الأنانية  �سوء 
وعندما يكيف القانون على �سوء الإرادات والأهواء ال�سخ�سية تكون بداية الفتنة.

 ومن م�ساديق الأحكام املبتدعة يف املجال ال�سيا�سي، هو اجلل�سة املفتوحة ملجل�ش 
النواب، يف بلد يعي�ش يف عناء طويل وهناك ق�سية لبد من اإمتامها، وندع اُلمور 
وامل�سالح  للرغبات  وفقًا  الإجراءات  وتكيف  ال�سحيحة،  ال�سياقات  عن  تخرج 

اخلا�سة تكييفات قانونية ب�سياقات قانونية. 
وهذه هي بداية الفتنة كما يقول علي×، فيخالف فيها كتاب الله عز وجل، حيث 
لنعمل خالفها. وهذا �سيء ملحوظ  ُامور، ونحن نذهب  القراآن عن  اآيات  تتحدث 
يف جمتمعاتنا ويف التزاماتنا اليومية، فالد�ستور يتحدث باأمر ونحن نخالفه وجتتهد 
يف مقابل ن�سو�سه القطعية، ون�سع لها تكييفات قانونية ل ت�سح. ثم يتوىل عليها 
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الرجال ويت�سامنون مع بع�سهم على هذه الأحكام املبتدعة خالفًا لدين الله تعاىل. 

املوقع  اإىل  الكفوء  يت�سدى  اأن  نتوقع  اأن  ميكن  فال  الطريق  هذا  يف  م�سينا  واإذا 
وكل  الأكفاء،  من  بدًل  املواقع  املوؤهلني  وغري  الأكفاء  غري  �سيتوىل  بل  ال�سحيح، 
من كان اأكرث تزلفًا واأكرث انتهازية �ستكون له فر�سة تويل الوظائف العليا للدولة، 
واإن كان ل يعرف غري م�سك القلم والتوقيع، وُيهمل الآخرون من اأهل الخت�سا�ش 
العلم والدر�ش واخلربة من جراء اخلدمة  اأعمارهم يف طلب  اأفنوا  والكفاءة، الذين 
الطويلة، فالكفوء امل�سهود له يف الوزارة الفالنية بالنزاهة، يبقى يف ال�سلم الوظيفي 

العادي اإىل اأن يتقاعد؛ لأنه ل يجد من يدعمه. 
فكيف ميكن القبول مبثل هذه الأ�سياء؟!، ويت�ساءل البع�ش ملاذا نحن هكذا؟. واجلواب 
ب�سيط، لأننا ل نلتزم بال�سياقات وال�سوابط والقيم واملثل التي و�سعت يف القيادة 

والدارة.
و�سيته  يف  الدنيا  هذه  يغادر  وهو  اأ�سماعنا  تقرع  علي×  كلمات  وتبقى   
العمل  اإىل  ي�سبقكم  القراآن ل  الله يف  “الله  ال�سالم:  للح�سن واحل�سني عليهما 
اأخذ الآخرون بكلمات علي×  اليوم، حينما  به غريكم”)١٠٣)، وهذا ما حدث 
ببناء  تدار  اليوم  بلدانهم  ونرى  علينا،  فتقدموا  حياتهم  واقع  يف  وطبقوها 
موؤ�س�ساتي، يت�ساوى فيها اجلميع اأمام القانون، حتى اأن املواطن الب�سيط يدخل 
املحكمة اأو الدائرة التي ل يعرفه اأحد فيها وياأخذ حقه كاماًل؛ لأن ظهره م�سنود 

بالقانون، واأمامنا وقت طويل وجهد ج�سيم حتى ن�سل اإىل هذه املرحلة. 
ملاذا نحن متخلفون وهذه نظرياتنا وقيمنا؟، واجلواب: اإننا مل نلتزم بهذه النظريات 
اللتزام  اأنه يف حالة عدم  من  بيته  واأهل  الله|  ر�سول  وقد حذرنا  والقيم، 
واأربعمائة  األف  قبل  ُاخرى. وهكذا �سخ�ش علي×  باجتاهات  اُلمور  �ست�سري 
�سنة الداء والدواء، ولكن نحن مل نلتزم، وقد اأ�رشتنا امليول، فهي تاأ�رش الإن�سان 

وتاأ�رش عقله وفكره، في�سبح عقل الإن�سان اأ�سريا للهوى والنزوات والرغبات. 
اأ�سري حتت  بقوله:” وكم من عقل  املوؤمنني×  اأمري  اإىل هذه احلقيقة  اأ�سار  وقد 
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ول  التفكري،  ي�ستطيع  ل  مكبل  اأ�سري  والعقل  الأمري  هو  فالهوى  هوى”)١٠4)، 
ي�ستطيع اأن يرى، واأ�سبح منقادًا للرغبات  والنزوات. 

الإن�سان يف  تواجه  التي  امل�سكلة  اإىل هذه  ُاخرى  مرة  املوؤمنني×  اأمري  واأ�سار 
لهواه  انخدع  من  وال�سقي  بغريه،  وعظ  من  “وال�سعيد  فيها:  يقول  له  خطبة 
وغروره”)١٠5)، فال�سعيد هو الذي يرى ما يجري على غريه فيتعظ ويتعلم، فحني 
راأى الآخرين ميوتون قال: عجبا، هذه نهايتنا لأُ�سحح م�سريتي، وراأى عاقبة ما 
وما هي  للمح�سنني  يجري  ما  اإىل  ونظر  الآخرين،  ظلم  فتجنب  بالظاملني  يحل 
الآخرين  من  يرى  ما  �سائر  منهم، وهكذا يف  يكون  اأن  فقرر  اإح�سانهم  تبعات 

فيتعظ به.

 وال�سقي هو من انخدع لهواه وغروره وانقاد لهما، ومن مواطن الغرور مواقع 
اأنها ق�سية ب�سيطة، ففي موقع اخلدمة العامة، بقدر ما  امل�سوؤولية، فال تت�سوروا 
يراه الآخرون موقعا جيدا، فهو �سيف ذو حدين، اإما يتاألق فيه الإن�سان اإذا اأح�سن 

اخلدمة وتوا�سع لالآخرين، واإما اأن يكون منزلقًا لالنحدار وال�سياع. 

واجلاه  والأموال  والتقدير  الحرتام  من  عليه  ح�سل  ما  باأن  امل�سوؤول  وليفكر 
له نهاية، و�ستكون لنا جميعًا نهاية نحن حمكومون بها، فلكل واحد منا عمر 
حمدود مبدة زمنية معينة،  ثم ينتهي كل �سيء وتكون عاقبة اأمرنا اإىل املوت الذي 
لبد منه، فيجب اأن نكون حذرين ون�ستعد ملا بعد املوت حني نقف للح�ساب عن 

كل �سغرية وكبرية. 

الإ�ساءة الثانية

اُلمور املمنوعة على امل�سوؤول

على  ممنوعة  ُامورًا  هناك  اأن  علي×  درو�ش  من  الكبري  الدر�ش  هذا  من  ن�ستفيد 
ما  النا�ش. فهناك  العامة، وقد ل تكون ممنوعة على عموم  املت�سدي ملواقع اخلدمة 
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على  ممنوعة  ُامور  وهناك  يكن،  مل  اأو  م�سوؤوًل  كان  �سواء  اجلميع،  على  حمرم  هو 
من يت�سدى ملوقع امل�سوؤولية، فامل�سوؤولية لي�ست ت�رشيفًا، ولي�ست �رشف امتيازات 
ووجاهات واحرتام من الآخرين وتاأثري ونفوذ و�سلطة، بل امل�سوؤولية التزام و�سوابط 

ومعايري يف التعامل مع اُلمور.

 ويت�سح ذلك من هذه العبارة من كالم اأمري املوؤمنني× يف هذا الدر�ش الكبري:” 
اأن  اأيها امل�سوؤول عما ل يحل  اأم�سك نف�سك  اأي  و�سح بنف�سك عما ل يحل لك”، 
اأن  يجب  م�سوؤول  فكونك  منه،  وجائزًا  غريك  على  حالًل  كان  واإن  منك،  ي�سدر 

يحملك املزيد من اللتزام. 

ونالحظ كم اأن الفرق كبري بني ثقافة الإ�سالم وبع�ش الثقافات ال�سائعة يف زماننا، 
ل  ما  املواطن  من  فيطلب  لل�سوابط،  وان�سياعًا  التزامًا  الأقل  هو  اليوم  فامل�سوؤول 
اأن كل اللتزامات التي يلتزم بها الإن�سان الب�سيط،  يطلب من امل�سوؤول، يف حني 
اليوم  امل�سوؤولون  ويتمتع  الإ�سالمية.  الثقافة  يف  وزيادة  اأي�سًا  امل�سوؤول  بها  يلتزم 
اأكرث بكثري من  واإمكانيات وخم�س�سات مادية ومعنوية  برواتب وامتيازات  عندنا 
املواطن الب�سيط، ويتجاوزون الكثري من القوانني وال�سوابط وال�سياقات، ويعتذر له 
اإذا ما ُطلب من اللتزام ثم عّرف نف�سه باأنه م�سوؤول. واأما يف الإ�سالم فعلى امل�سوؤول 

اأن يلتزم اأكرث.

وقد وردت يف هذا املو�سوع العديد من الن�سو�ش، التي متثل نهجًا قوميًا لعلي× يف 
التعامل مع رجل اخلدمة العامة، اأي امل�سوؤول يف م�سطلحاتنا، ويقال له رجل خدمة 
اأنه لي�ش ملكًا لنف�سه، بل هو ملك اجلميع، فيجب اأن ياأخذ بنظر العتبار  عامة اأي 
امل�سائل الكثرية واللتزامات املختلفة، وحينما يقول كلمة ويخطو خطوة، عليه األ 
ينظر لنف�سه وما يقوم به لأنه قادر عليه، بل ينظر هل يقبل املجتمع منه ذلك؟، وهل 
حتّمله امل�سوؤولية يف ما هو فيه، ي�سمح له اأن يقول هذه الكلمة اأو يخطو هذه اخلطوة؟.

ويف ر�سالة لأمري املوؤمنني× اإىل عثمان بن حنيف واليه على الب�رشة، يوبخه فيها 
ل�ستجابته لدعوة اأحد الأعيان والأثرياء يف الب�رشة ملاأدبة طعام، ومن الطبيعي اأن 
دعوة الوزير اأو املحافظ اإىل وجبة طعام من قبل رجل اأعمال تثري ال�سكوك باأنه رمبا 
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دفع  التن�سل من  يريد  اأو  ميررها،  اأن  املائدة  يريد من خالل هذه  لديه عقود  كانت 
فلم  بالأمر  املوؤمنني×  اأمري  اإىل ذلك من غايات. وعلم  تقليلها، وما  اأو  ال�رشائب 
يكتف بالإ�سارة اإليها، ومل يكتف بتمريرها باعتبارها املرة اُلوىل، بل كتب له ر�سالة 

ودونت كوثيقة للتاأريخ يف هذا املو�سوع. 

فتية  اأن رجاًل من  بلغني  فقد  يابن حنيف،  بعد  “اأما  منها:  املقتطفات  بع�ش  ونذكر 
اإليك  وتنقل  الألوان،  لك  ت�ستطاب  اإليها،  فاأ�رشعت  ماأدبة  اإىل  دعاك  الب�رشة  اأهل 
جمفو  )فقريهم)  عائلهم  قوم  طعام  اإىل  جتيب  اأنك  ظننت  وما  )الأواين)،  اجلفان 
ا�ستبه  )املاأكل) فما  الق�سم  اإىل ما تق�سمه من هذا  )مطرود)، وغنيهم مدعو، فانظر 
اإماما  اأيقنت بطيب وجوهه فنل منه، األ وان لكل ماأموم  عليك علمه فارف�سه، وما 
يقتدي به، وي�ست�سيء بنور علمه، األ وان اإمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن 
طعامه بقر�سيه، األ وانكم ل تقدرون على ذلك، ولكن اأعينوين بورع واجتهاد، وعفة 
و�سداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تربًا، ول اأعددت لبايل ثوبي طمرًا، ول ادخرت 
من غنائمها وفرًا، ول حزت من اأر�سها �سربًا، ول اأخذت منه اإل كقوت اتان دبرة، 

ولهي يف عيني اأوهى واأهون من عف�سة مقرة”)١٠٦).
يخاطب اأمري املوؤمنني× يف كلماته هذه امل�سوؤولني ويحذرهم من اأن يعر�سوا اأنف�سهم 
لل�سبهة اأو ي�سعوا اأنف�سهم يف مو�سع مع الأثرياء فيتح�س�ش فيه الفقراء من فقرهم، ولو 
على م�ستوى تلبية لدعوة تناول طعام على مائدة ل ي�سرتك فيها الفقراء، ف�ساًل عن اأن 

تكون وراء تلك الدعوة اأهداف واأغرا�ش ُاخرى.
اأن ي�سهل  اأو يريد  اأ�سا�ش طبقي،  اأن يفرق بني النا�ش على  اإذا كان الطعام يريد   كما 
مهمة العقود وامللفات التي �ستعر�ش على امل�سوؤول بعد املائدة، اأو يعرب عن ر�سوة، فهناك 
نيات معينة وخروقات قانونية وخروج عن ال�سياقات، فاإن طعاما كهذا يوقع امل�سوؤول مبا 
يتقاطع مع النزاهة، وما يتعار�ش مع اللتزام املطلوب يف التعامل مب�ساواة مع املواطنني .

 ويجب على امل�سوؤول اأن يرف�ش مثل هذا الطعام ول ياأكل منه فهو طعام حرام. ولكن اإذا 
اأيقنت اأيها امل�سوؤول بطيب وجوه هذا الطعام، وخلوه من العتبارات ال�سابقة فُكل منه، 

١٠٦ . نهج البالغة: الر�سالة 45.
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فالرثاء لي�ش مثلبة اإذا كان من الطريق امل�رشوع واحلالل، والغنى لطف من الله �سبحانه 
وتعاىل لالإن�سان.

 والإ�سالم لي�ش لديه م�سكلة مع الغني ول مع من ميتلك املال، ولكن لديه م�سكلة مع 
يكون  حينما  توازنه  يختل  من  مع  م�سكلة  ولديه  الأغنياء،  ويقرب  الفقراء  يطرد  من 
غنيًا، ولي�ش لديه م�سكلة مع الغني الذي ل �سبهة يف اأمواله ومائدته مفتوحة للجميع، 
وم�سيفه مفتوح ي�ستقبل النا�ش لي�ش على اأ�سا�ش التمييز بني الأغنياء والفقراء، ولي�ش 

لتمرير ال�سفقات والعقود. 
فال مانع من اأن ي�ستجيب امل�سوؤول ملائدة طعام يجل�ش عليها الغني والفقري، ول �سبهة 
فيها من مال حرام، اأو طلب لتمرير �سفقة �ستعر�ش على مكتبه، بل هي جمرد عالقات 

اجتماعية يراد بها وجه الله تعاىل. 
القدوة  م�ساألة  وهي  مهمة،  م�ساألة  بيان  اإىل  اخلطاب  يف  املوؤمنني×  اأمري  ينتقل  ثم 
بقوله:”األ وان لكل ماأموم اإماما يقتدي به وي�ست�سيء بنور علمه”، اأي اأن لكل م�سوؤول 
م�سوؤوًل يقتدي به وي�سري على خطاه، فاإذا كان اإمامه من اأهل ال�سالح فينبغي اأن يكون 
اأي�سًا، واأل يخطو خطوة حتى يعلم كيف كان  اأهل ال�سالح  من يعمل حتت ُامرته من 

موقف اإمامه يف اأمثالها. 
وي�سري اأمري املوؤمنني× هنا اإىل اأن هناك تعددا يف القيم القيادية يف النظم القيادية، 
�سلوكًا  يكون  فقد  ذاك،  اأو  القائد  بهذا  تتمثل  القيادية،  املنظومة  يف  تعدد  وهناك 
من�سبطًا اأو ل يكون، وقد يقدم �سورة نا�سعة اأو قد ل يقدم، ولكنه اإمام يلتقى معه 

بكل تفا�سيله.
ثم يبني علي× هذه النظم، فيبداأ بتعريف نف�سه والقيم التي يعتمدها والنظام الذي 
يعتمده. فيقول×:”األ وان اإمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه”، والطمر هو ن�سف 
اإمامكم  ان  يقول  اأي  قطعتني،  من  تتاألف  املالب�ش  كانت  الوقت  ذلك  ويف  الثوب، 
اليوم.  “ومن طعامه بقر�سيه” برغيفني من اخلبز يف  اكتفى من دنياه بثوب واحد، 
ثم يبني عدم قدرة من يقتدي به على ذلك، ولذا فهو يعفيهم من اتباعه يف ملب�سه 
عن  بالورع  ُامورها  وت�سيري  الدولة  اإدارة  على  اإعانته  منهم  يطلب  ولكن  وماأكله، 

ارتكاب املحارم والبتعاد عن ال�سبهات والجتهاد يف الطاعة.
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 فيا اأتباع علي× عليكم باجلد والجتهاد، واأن تنف�سوا عن اأنف�سكم حالة الك�سل 
واخلمول، فاإمامكم علي× يريد منكم الجتهاد واجلد واحلركة، وخا�سة يف طلب 

العلم، والخت�سا�ش يف العمل واملهام اخلدمية العامة يف املجتمع.
ولكن واقعنا على عك�ش ما يريده لنا علي×، فمثاًل هنالك ُامور موؤملة يف التقارير 
التي نقراأها عن معدل �ساعات عمل الإن�سان يف العامل الثالث، ويف ال�رشق الأو�سط، 
فحينما يجمعون �ساعات العمل املفيد ويق�سمونها على عدد ال�سكان تظهر الأرقام 
مذهلة، فالعمل املفيد ب�سع دقائق يف اليوم فقط، بينما يف الدول ال�سناعية كاليابان 

واأمثالها، فاإن معدل العمل املفيد �ساعات طويلة يف اليوم. 
وما يريده علي× اأي�سًا من العاملني معه يف دولته ومن هو حتت ُامرته هو اإعانته 
املال،  مع  التعامل  ويف  والل�سان،  وال�سمع  الب�رش  مطلوبة يف  والعفة  و�سداد.  بعفة 
احلديث  يف  جاء  وكما  ال�سحيح،  العمل  هو  وال�سداد  الآخرين.  مع  التعامل  ويف 

ال�رشيف:”رحم الله امراأ عمل عماًل فاأتقنه”)١٠٧).
ثم يبني اأمري املوؤمنني× خ�سال من يجب القتداء به، حكاية عن نف�سه، فيق�سم 
بالله �سبحانه باأنه ما كنز من الدنيا تربًا، والترب هو تراب الذهب والف�سة، فعلي× 
وهو خليفة امل�سلمني مل يدخر �سيئًا لنف�سه وعياله مما يحر�ش النا�ش على ادخاره 

لنوائب حياتهم.
 ومل يدخر من غنائم الدنيا ماًل وفريًا، ول اأعد لعتيق ثوبه ثوبًا ي�ستبدله به، ومل 
ي�ستحوذ على �سرب من هذه الأر�ش لنف�سه، فقد عا�ش علي× وم�سى وهو ل ميلك 
دارًا، ومل ميلك �سربًا، ومل ياأخذ من الدنيا اإل كقوت اتان دبرة، وهي الناقة التي يعقر 
ظهرها فال تاأكل اإل القليل من الطعام، فقد اأخذ اأمري املوؤمنني× من الدنيا بقدر 

القوت، وهو عي�سة الكفاف. 
اإل  اإل واأنت جائع، ول تقم  اأ�سحابه:”ل جتل�ش على الطعام  وقد كان× يو�سي 
معه  ي�سعر  ل  بقدر  الطعام  من  يتناول  اأن  الإن�سان  على  اأي  ت�ستهيه”)١٠٨)،  واأنت 
بال�سبع. وهذا هو منهج علي× يف تعامله مع الدنيا. ثم يتطرق اإىل بيان قيمة الدنيا 

١٠٧ . تف�سري القرطبي ١٣: ٢44.
١٠٨ . بحار الأنوار 5٩: ٢٦٧ح4٢.
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يف نظره× فيقول:”ولهي يف عيني اأوهى واأهون من عف�سة مقرة”، اأي هي اأهون 
من حبة �سجرة البلوط يف عيني. 

فعلي× ل يرى يف هذه الدنيا �سيئا اإل اأداء الواجب وخدمة العباد. فهذا هو اإمامكم 
خذوا منه هذا املنهج بهذه الأو�ساف الأربعة: الجتهاد والورع والعفة وال�سداد.  

الإ�ساءة الثالثة
م�ستلزمات كبح النف�ص

اإن ال�سح بالنف�ش و�سبط النف�ش واإم�ساك النف�ش عن الجنرار وراء النحرافات، لها 
م�ستلزمات وطرق وو�سائل.

الآلية اُلوىل: التقوى

 اإن من اأهم و�سائل كبح النف�ش كما ي�سري اإىل ذلك اأمري املوؤمنني×، هي التقوى؛ 
نف�سه من  فيه  الإن�سان  الذي يحفظ  الغطاء  اأي احلفظ، وهي  الوقاية  فالتقوى من 
ويحفظه  الرذيلة،  نحو  الإن�سان  ويدفع  الهوى  ينطلق  حينما  الداخلية  الأخطار 
مواقع  يف  ول�سيما  اأمامه،  كبرية  الإغراءات  تكون  عندما  اخلارجية  الأخطار  من 
الكوابح  عنا�رش  اأهم  التقوى  ت�سكل  ولذلك  امل�سوؤوليات.  وحتمل  والنفوذ  ال�سلطة 
التي ميكن اأن متنع الإن�سان من النزلق. اإذن، فالتقوى تعني اأن يوجد الإن�سان يف 
نف�سه ح�سانة ومناعة من الوقوع يف املعا�سي. وهو كالتلقيح الذي نلقح به اأطفالنا 

لتح�سل عندهم املناعة من الفايرو�سات. 
وقد اأوىل اأمري املوؤمنني اهتمامًا كبريًا مل�ساألة التقوى، يقول× يف اإحدى خطبه:”فاإن 
تقوى الله مفتاح �سداد، وذخرية معاد، وعتق من كل ملكة، وجناة من كل هلكة، بها 

ينجح الطالب، وينجو الهارب، وتنال الرغائب”)١٠٩).
الت�سديد  مفتاح  هي  التقوى  اأن  املباركة  اخلطبة  هذه  يف  املوؤمنني×  اأمري  يبني   
والنجاح، وهي ذخرية لليوم الآخر الذي ل ينفع فيه مال ول بنون، وهي عتق من كل 
عبودية، وهي جناة من كل هلكة ومع�سية، التي جتعل الإن�سان اأ�سريًا بيد ال�سيطان 

١٠٩ . نهج البالغة: اخلطبة ٢٣٠.
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في�سيطر عليه ويوجهه كيفما �ساء. وبالتقوى يتحقق النجاح لطالب كل حاجة. وبها 
ينجو الهارب من كل مكيدة ود�سي�سة تعمل �سده. وبها تنال الرغائب واحلاجات. 

اإذن، فدفع ال�رشر وجلب املنفعة ل يتمان اإل من خالل التقوى.
وي�سري اأمري املوؤمنني× يف خطبة ُاخرى اإىل اأهمية التقوى اأي�سًا فيقول:”اعلموا 
عباد الله اأن التقوى دار ح�سن عزيز، والفجور دار ح�سن ذليل، ل مينع اأهله ول يحرز 
من جلاأ اإليه، األ وبالتقوى تقطع ُحمة اخلطايا، وباليقني تدرك الغاية الق�سوى”)١١٠).
الفجور  وي�سبه  ومنيع،  حمكم  �سورها  بدار  هنا  التقوى  املوؤمنني×  اأمري  ي�سبه   
الذي هو �سد التقوى بدار �سورها واه و�سعيف، فيدخلها ال�رشاق ويقتحمها العدو 

ب�سهولة، ومثل هذا ال�سور ال�سعيف ل يحمي اأهله ول يحفظ من جلاأ اإليه. 
ُابرة العقرب التي تلدغ بها، فمن خالل  وبالتقوى تقطع ُحمة اخلطايا، واحلمة هي 
التقوى ميكن قطع �سطوة الذنوب واملعا�سي، ومن خالل اليقني الذي هو الو�سوح يف 
الروؤية تدرك الأهداف البعيدة والكبرية التي ي�سعها الإن�سان. فالب�سرية والو�سوح 
التحديات  كانت  مهما  ثابتًا،  الإن�سان  جتعل  التي  هي  واليقني  والعلم  واملعرفة 

والأخطار.
 ويف خطبة ُاخرى لأمري املوؤمنني× ي�رشح فيها اأهمية التقوى وفوائدها وبع�ش 
املعاذ،  وبها  الزاد،  التي هي  الله  بتقوى  الله  عباد  يقول:”ُاو�سيكم  املتقني،  �سفات 
زاد مبلغ، ومعاذ منجح، دعا اإليها اأ�سمع داع، ووعاها خري واع، فاأ�سمع داعيها وفاز 
واعيها، عباد الله اإن تقوى الله حمت اأولياء الله حمارمه، واألزمت قلوبهم خمافته، 
حتى اأ�سهرت لياليهم، واأظماأت هواجرهم، فاأخذوا الراحة بالن�سب، والري بالظماأ، 

وا�ستقربوا الأجل فبادروا بالعمل، وكذبوا الأمل فالحظوا الأجل”)١١١).

 وهنا ي�سبه اأمري املوؤمنني× التقوى بالزاد والوقود الذي مينح الإن�سان القدرة على 
اأراد الو�سول  اأراد ان  يلوذ بها. فهي زاد مبلغ ملن  احلركة، وهي املعاذ واملالذ ملن 
اإىل الهدف، ل ترتك �ساحبها يف منت�سف الطريق، وهي اأي�سًا معاذ منجح ملن اأراد 

النجاح واحل�سول على الغايات.

١١٠ . نهج البالغة: ١5٧.

١١١ . نهج البالغة: ١١4.
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 وقد دعا اإىل التقوى اأ�سمع داع، وهو الله �سبحانه وتعاىل. ووعاها وفهمها واأدركها 
اأف�سل  اإىل التقوى ـ وهو  خري واع وفاهم ومدرك من بني الب�رش. فاأ�سمع الداعي 

خلق الله النبي الأكرم| ـ كل ُاذن، وفاز من وعى التقوى واأدرك اأهميتها.
 ثم يخاطب علي× النا�ش ب�سفة العبودية لله قائاًل: يا عباد الله اإن تقوى الله 
منعت اأولياء الله من ارتكاب احلرام، واألزمت قلوبهم خمافة الله، وحينما تالزم القلب 
هذه املخافة ترى الإن�سان دائمًا يخاف الله جل جالله، ويقيه خوفه من الوقوع يف 
الكثري من الزلت، حتى ق�سوا لياليهم بال�سهر، بينما يغط الآخرون يف نوم عميق، 
اأو متابعة الأفالم وامل�سل�سالت، يف  بال�سهر مب�سامرة الأ�سدقاء  اأو يق�سون لياليهم 

حني يق�سي املتقون لياليهم مبناجاة الله �سبحانه وتعاىل والت�رشع اإليه. 
ثم يذكر اأمري املوؤمنني× �سفة ُاخرى للمتقني، وهي مداومتهم على ال�سيام لله عز 
الطعام وال�رشاب،  باأنواع  بينما يتلذذ الآخرون  وجل، ويتحملون اجلوع والعط�ش، 
بالظماأ؛  والري  باجلوع  ال�سبع  وا�ستبدلوا  والتعب،  بالن�سب  اأبدانهم  راحة  فاأخذوا 
اأعمارهم وكاأنهم  اآجالهم ونهاية  لأن لديهم هدفا يف طاعة الله تعاىل. وا�ستقربوا 
ربهم  بالنهار يف عبادة  الليل  واأو�سلوا  اجلد،  �سواعد  ف�سمروا عن  �سيموتون غدًا، 

ونيل ر�سوانه.
وا�ستئناف  للتوبة  فر�سة  هناك  واأن  بعيدًا،  زال  ما  الأجل  باأن  الأمل  وكذبوا طول   
العمل. وتعترب هذه من اأهم الكوابح التي ت�ساعد الإن�سان يف ال�سيطرة على نف�سه، 

واأل يوؤثر وجوده مبوقع امل�سوؤولية يف دينه واآخرته. 

الآلية الثانية: التعقل 
اإن التعقل والتدبر والنظرة املعمقة لاُلمور، ميكن اأن ت�ساعد امل�سوؤول ومن يت�سدى 
لقيادة اأي حلقة من حلقات امل�سوؤولية على اتخاذ القرار ال�سحيح وعدم الجنرار 
موقع  يف  يكون  حينما  الإن�سان  لها  يتعر�ش  التي  والهوى،  وامليول  الرغبات  اإىل 

ال�سلطة والنفوذ. 
اإن العقل اأ�سا�سًا هو املدخل املهم لتخاذ املواقف ال�سائبة لأي اإن�سان يف اأي موقع 
كان، ولكن حينما يكون يف موقع امل�سوؤولية، تتجاوز القرارات والتاأثريات م�ساحاته 
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ال�سخ�سية، فمن املمكن اأحيانًا اأن يكون هناك قرار معني له تداعيات على اآلف اأو 
ماليني من الب�رش، ومن اأجل اأن تكون هذه القرارات ر�سينة وقوية، يجب اأن يتدخل 
العقل والتدبر يف اإجناح هذه املهمة ويف البتعاد عن النحرافات التي ميكن اأن تاأخذ 

امل�سوؤول بعيدًا عن ال�سياقات ال�سحيحة واللتزامات القيمية املطلوبة واملرجوة.
ونحاول  ال�رشعية،  الن�سو�ش  يف  العقل  مو�سوع  على  الكبري  التاأكيد  ورد  وقد   
التي  والفوائد  العقل،  دور  اإىل  ت�سري  التي  الروايات  بع�ش هذه  ن�ستعر�ش  اأن  هنا 
ميكن اأن يح�سل عليها الإن�سان حينما يعر�ش موقفه على عقله، ليتدبره ويفكر فيه 
ويتاأمله ويقلب اُلمور ثم يتخذ القرار الذي يو�سف بالعقالنية، ويتحدث بالكلمة 
التي تت�سف بالعقالنية، وحينئذ من ال�سعب اأن يندم عليها الإن�سان؛ لأنها تكون يف 

الجتاه ال�سحيح.
اأخبث  العقل عقال من اجلهل، والنف�ش مثل  الله| قوله:” اإن  ورد عن ر�سول 
الذي  التاج  هذا  ي�سمى  الت�سمية  وبهذه  ال�سور،  حالة  هو  فالعقال   ،(١١٢(“ الدواب 
ي�سعه لب�سو العقال على روؤو�سهم لأنه ي�سور الراأ�ش. اإذن فالعقال هو ال�سور واملانع 
واحل�سن، والعقل من العقال، ولهذا فاإن العقل عقال من اجلهل حينما ي�ستخدمه 
الإن�سان ويفكر ويتدبر به يف اُلمور، وحينئذ ي�سور مواقفه واأقواله واأفعاله و�سلوكه 

من الوقوع يف اجلهل.
 واأما النف�ش وهي الهوى وامليول والرغبات، فقد �سبهها ر�سول الله| باأخبث 
الدواب، اإذ الدواب على نوعني، فهناك دابة اأهلية �سل�سة القياد، وهناك دابة وح�سية 
اأي�سًا؛  النف�ش  وتتيه. وكذلك  تعقل تهرب  واإن مل  ال�سيطرة عليها،  خبيثة ل ميكن 
العقل  فائدة  هي  وهذه  اجلهل،  من  عقال  فالعقل  تعقل،  مل  اإذا  وتتيه  ت�سيع  فاإنها 
لالإن�سان العاقل، فالإن�سان الذي ي�ستعمل العقل يف اتخاذ قراراته �سوف لن تكون 
قراراته جاهلة، و�سوف ل يتكلم بكلمات تنم عن جهل وتوقعه يف مطبات وحترجه 

يف ما بعد، في�سطر اإىل التربير واإ�سدار التنويهات وغري ذلك. 

وكم هناك من مواقف انفعالية �رشعان ما يرتاجع عنها الإن�سان وي�سطر اإىل تربيرها. 
ويف زماننا واحلمد لله التربير جاهز، وهو اأن يقول: هناك حتريف يف الت�رشيحات!، 

١١٢ . بحار الأنوار ١: ١١٧ ح١١.
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اأيها امل�سوؤول ل  يا  اإىل غري ذلك.  اأقول كذا،  اأن  اأق�سد كذا واأنوي  اأو يقول: كنت 
تتكلم وتطلق الت�رشيحات وتعد النا�ش بق�سية، ثم بعد يومني يتبني اأنك غري قادر 

على اأدائها، اأو اأنك غري �سادق. 
حينما  فالإن�سان  احلذر”)١١٣)،  يوجب  قوله:”العقل  املوؤمنني×  اأمري  عن  وورد 
ي�ستخدم عقله يتعامل بحذر وحيطة، ويكون حذرًا يف اأقواله واأفعاله، لذلك تت�سف 

مواقفه بال�سواب يف كثري من احلالت.
اأ�سا�ش”)١١4)، فيقال مثاًل: هذا البناء  اأقوى  اأي�سًا قوله:”العقل  وورد عن علي× 
اأ�سا�سه “كونكريت م�سلح” ل يوؤثر فيه تفجري ول زلزال، وكذلك العقل هو خري 
اأ�سا�ش واأقوى اأ�سا�ش ميكن اأن يعتمده الإن�سان فيم�سي على بينة من اأمره دون اأن 

يرتدد، ويكون موقفه عقالنيًا ومنطقيًا.
 ويف رواية ُاخرى عن علي× اأنه قال:” للحازم من عقله عن كل دنيئة زاجر”)١١5)، 
فاحلازم هو املحتاط يف عقله، الذي يحتاط يف اتخاذ القرارات، ويرجع اإىل عقله 
ويتدبر ويتب�رش يف اُلمور، فيح�سن نف�سه ويجد يف نف�سه مناعة من الوقوع يف 
اأو خ�سة بعقله  اأينما كان، فينزجر عن كل دنية  اخلطاأ وعدم ال�سواب والنحراف 

واحتياطه، حينما يتخذ املواقف العقالنية.
 وورد عن الإمام املجتبى× قوله:”اعلموا اأن العقل حرز”)١١٦)، واحلرز هو احلفظ، 
اأي اأن العقل يحفظ الإن�سان، واملوقف العقالين يحافظ على كرامة الإن�سان وعلى 

�سحة مواقفه، وعلينا اأن نت�سبث بالعقل والعقالنية يف مواقفنا.
الل�سان  العفة يف  وتكون  العفاف”)١١٧)،  العقل  اأ�سل  قوله:”اإن  وورد عن علي× 
والعني واُلذن ويف جميع اجلوارح. فاأ�سل العقل هو العفة، ومن يت�رشف على اأ�سا�ش 
العقل ل ميكن اأن يقع يف احلرام واملع�سية والرذيلة، و�سيجد نف�سه اأكرب من اأن ين�ساق 

وراء املواقف امل�سبوهة والدنيئة التي ل حتفظ كرامة الإن�سان و�سموه ورفعته. 

١١٣ . عيون احلكم واملواعظ: ٢٩.

١١4 . عيون احلكم واملواعظ: ٣5.
١١5 . عيون احلكم واملواعظ: 4٠٣.

١١٦ .ار�ساد القلوب: ١٩٩.
١١٧ . بحار الأنوار ٧5: ٧ح5٩.
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الإثم، والنظر  التجنب من  العقل  اأي�سًا قوله:” اإمنا  ويف رواية ُاخرى عن علي× 
رف�ش  من  والعاقل  التدبري،  التبذير وح�سن  باحلزم، وجمانبة  والأخذ  العواقب،  يف 

الباطل، والعاقل من قمع هواه بعقله “)١١٨). 
فالعقل اأوًل، هو التجنب عن الإثم واملع�سية، فالرذيلة �سيء م�رش، ول ميكن اأن يتخذ 
الإن�سان موقفًا عقالنيًا ي�سوقه اإىل الإ�رشار بنف�سه، فمن يعتمد العقل ل ي�سدر منه 
اخلطاأ ول املع�سية؛ لأنه يحرتم نف�سه و�سلوكه و�سخ�سيته ويعتز بكرامته الإن�سانية. 
والعقل ثانيًا، هو النظر يف العواقب، فالإن�سان حينما ل ي�ستخدم عقله تكون نظرته 
ح�سابها،  لاُلمور  يح�سب  عقله  ي�ستعمل  عندما  ولكن  التالية،  اخلطوة  اإىل  ب�سيطة 
فمثاًل يقدر اأن هذه الكلمة ميكن اأن تكون اليوم لي�ست م�رشة، ولكنها قد تكون يف 
الغد م�رشة، ويقدر اأن هذه اخلطوة ميكن األ ت�سو�ش على الآخرين الآن، ولكن ميكن 

اأن ت�رش مب�سداقيته على الأمد الطويل.
ب�سكل  التزاماتي  ُاغري  اأو  باجتاه معاك�ش  اأ�سري  اأو  بكلمة  اليوم  اأحتدث  فقد   وهكذا 
م�ستمر لأح�سل على م�سلحة اآنية هنا اأو هناك، ولكن على الأمد الطويل �ستنتهي 
القيم  اأهم  اأن من  اإن هذا لي�ش عند كلمته والتزاماته، يف حني  امل�سداقية، و�سيقال 
الإ�سالمية هو اللتزام بالعهود واملواثيق، فالدين املعاملة كما ورد يف الرواية ال�رشيفة.
 وهو لي�ش جمرد طقو�ش والتزامات فقهية من ال�سالة وال�سيام فقط، بل ان املعاملة 
هي جوهر الدين وحقيقته، اأي كيف نتعامل مع الآخر، وكيف ميكن لالآخر اأن يفتح 
األف ح�ساب على كلمة تطلقها اأو وعد تعد به.. وما اإىل ذلك. اإذن، العقل هو النظر 
يف العواقب، والإن�سان العاقل هو الذي ينظر اإىل امل�ساعفات والتداعيات والنتائج 

املرتتبة على كلمة يقولها اأو فعل ياأتي به اأو موقف يتخذه.
والعقل ثالثًا ، هو الأخذ باحلزم، واحلزم هو الحتياط. فالعاقل هو الذي يحتاط يف 

مواقفه ويف �سلوكه، اأينما كان وحيثما كان.
اأن يح�سن الإن�سان  العقل  التدبري، فمن  التبذير وح�سن  والعقل رابعًا، هو جمانبة 
وكيف  ينفق،  كيف  حلياته  فيخطط  ب�سيطة،  اإمكانياته  كانت  اإذا  حتى  ُاموره  تدبري 

١١٨ . غرر احلكم ٣: ٨4.
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هذه  تتحول  اأن  اإىل  ال�رشوري،  غري  عن  ال�رشوري  ومييز  يعي�ش،  وكيف  يتعامل، 
احلالة اإىل تربية يف وجوده، فيعي�ش حياته يف وقار وعزة وكرامة، وميكن اأن يكون له 

فائ�ش فيدخره، وكل هذا من العقل وح�سن التدبري. 

كل  يف  اآثاره  يرتك  العقالنية  واملواقف  والأداء  ال�سلوك  يف  العقل  ا�ستح�سار  اإن 
هذه  بع�ش  انتقينا  وقد  الروايات،  هذه  يف  جليًا  ذلك  جند  كما  احلياة،  م�ساحات 
الن�سو�ش التي ت�سري اإىل م�ساحات متعددة يف كل هذه املجالت الأخالقية والعلمية 
والعملية والقت�سادية والأمنية وال�سيا�سية، ففي كل هذه املجالت ميكن اأن يرتك 
املوقف العقالين اآثاره يف حياة الإن�سان ويحفزه على اتخاذ القرارات ال�سائبة التي 

حتقق له النجاح ول ت�سبب املزيد من الإحراجات.

والعاقل هو من رف�ش الباطل؛ لأن العاقل ل ي�ستطيع اأن ين�سجم مع الباطل؛ لأنه 
خالف احلق، وما هو خالف احلق ل ين�سجم مع ال�سوابط واُل�س�ش، فالإن�سان 
حينما يعتمد على عقله ي�سري على الطريق ال�سحيح؛ لأن العقل ير�سده اإىل هذا 
الطريق واإىل ال�رشاط امل�ستقيم، لذلك فاإن العاقل ل يقبل اخلطاأ، فهو يظهر مهما 
اأحيانًا،  مت تدلي�سه، فاملاء الآ�سن املتعفن تظهر على �سطحه طبقة من اخل�رشة 
ومهما كانت �سورة هذه اخل�رشة جميلة، ولكنها غري قادرة على اأن تغطي على 

رائحة املاء الننت و�سماته، فالعاقل يكره الباطل والتعامل غري ال�سائب.

 والعاقل هو من قمع هواه بعقله، فمن خالل الرجوع اإىل العقل ي�سيطر الإن�سان 
اأن تنزلق وراء ال�سبهات واملواقف التي ت�سيء  على الهوى، ومتتنع النف�ش من 
من  اآخر  مدخل  هذا  ولكن  املجال،  هذا  يف  كثرية  ن�سو�ش  وردت  وقد  اإليه. 

مداخل �سح النف�ش. 

 الآلية الثالثة: عدم مداهنة النف�ص

الآخرين،  ا�ستثناء عن  نف�سه  يعترب  امل�سوؤول، هو حينما  اأخطر �سيء على  اإن   
يتجاوز  باأن  لنف�سه  ي�سمح  فهو  للم�سوؤول،  جائز  املواطن  على  ممنوع  هو  فما 
املحظور ويعتدي على القانون وي�سع �سياقات لنف�سه، ويرت�سي لها جتاوز ُامور 
امل�ساومة  وعملية  للنف�ش  املداهنة  عملية  يبداأ  وحينئذ  لالآخرين،  يرت�سيها  ل 
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مع النف�ش، ومن هنا يبداأ النحراف ويبداأ اخلطر العظيم والفادح الذي ميكن اأن 
ي�سيب الإن�سان، فمن ل يكون عادًل مع نف�سه، كيف يكون عادًل مع الآخرين؟!، 
اأن  ومن ل يلتزم بال�سوابط واُلطر والقواعد وال�سياقات ال�سحيحة، كيف له 

يقنن هذه ال�سوابط للمجتمع؟!.

 ويتحدث اجلميع اليوم عن ثقافات اأو ظواهر اجتماعية ل تلتزم بالقانون، وغالبًا 
ما يت�ساءلون ملاذا ل منلك ثقافة اللتزام بالقانون املروري وحركة ال�سري؟، وملاذا 
هناك ظاهرة عدم اجناز مهام املواطنني من قبل املوظفني واملت�سدين؟، وملاذا كذا 
وكذا... وقد يقول البع�ش: اإن املوظفني هم امل�سوؤولون عن هذه امل�سكلة واملواطن 
هو امل�سوؤول عن زحام ال�سري. ولكن هل �سمعتم من يقول اإن من يت�سدى لإدارة 
هذه ال�سوؤون هو امل�سوؤول الأول؛ لأنه مل يطبق ذلك يف �سلوكه اليومي، ويف اليوم 
الذي حترتم فيه مواكب امل�سوؤولني قوانني املرور ول تقطع ال�سوارع ومت�سي يف 

الجتاه املعاك�ش، فحينئذ نتوقع من املواطن اأن يلتزم بهذه ال�سوابط.

 ولكن املواطن حينما يرى امل�سوؤولني ي�رشبون هذه ال�سوابط عر�ش احلائط، ل 
يجد نف�سه ملزما باللتزام بها، فامل�سكلة تبداأ من هنا، وهذه من اأولويات الثقافة 
اأول من  اأن يكون  الإ�سالمية يف الدور القيادي، ومن له موقع امل�سوؤولية عليه 

يلتزم ويطبق ثم يتوقع من الآخرين اللتزام بهذه ال�سوابط والقوانني.

يقول اأمري املوؤمنني× يف كالم له من خطبة طويلة: “ول ترخ�سوا لأنف�سكم 
على  الإدهان  بكم  فيهجم  تداهنوا  ول  الظلمة،  مذاهب  الرخ�ش  بكم  فتذهب 

املع�سية”)١١٩).

يطلب علي× من النا�ش األ يت�ساهلوا مع اأنف�سهم ول يرتكوا النف�ش تفعل ما 
تريد،  فاإنهم اإن  فعلوا ذلك ذهبت بهم الرخ�ش مذاهب الظلمة، حتى يظلموا 
فهو  عادًل  يكون  ل  فمن  ي�سعرون،  ل  من حيث  الظاملني  من  ويكونوا  النا�ش 
ظامل، ولي�ش هناك حد و�سط، فاأما اأن ت�سري �سمن ال�سوابط فتكون عادًل، اأو 
تخرق ال�سوابط فتكون ظاملًا لنف�سك وظاملًا لالآخرين. اإذن يف منهج علي× 

١١٩ . نهج البالغة: اخلطبة ٨٦.
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من يرخ�ش لنف�سه ويعتربها ا�ستثناء يدخلها يف قائمة الظاملني و�سيعني على 
نف�سه.

ما  الواقع وخالف  واإظهار خالف  املداهنة  النا�ش عدم  ثم يطلب علي× من 
ي�ستعمله  الذي  الدهن  يف  كما  احلقيقة  على  التغطية  هي  واملداهنة  يعتقدون. 
اأنها تفتح  الإن�سان في�سرت به الب�رشة ويغطيها. وعلة التحذير من املداهنة هي 
حتى  باملداهنة  يبداأ  اأن  فبمجرد  املع�سية،  على  للهجوم  الإن�سان   اأمام  الباب 

ينزلق يف طريق املعا�سي.

 وت�سمى املداهنة يف م�سطلحاتنا اليوم التربير، كما نالحظ ذلك عندما يرتكب 
اأحدهم خمالفة قانونية ف�رشعان ما تاأتي التربيرات من هذا وذاك ليغطي على 
اأكرب  ب�سكل  املع�سية  باجتاه  الدفع  اإل يف  تزيد  التغطية ل  احلقيقة، ولكن هذه 
املع�سية  نحو  الإن�سان  تدفع  والتربير  التدلي�ش  فعملية  اإذن  هجومية.  بحالة 

والبتعاد عن ال�سياقات ال�سحيحة. 
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املقطع الرابع
العالقة بني امل�س�ؤول وامل�س�ؤول عنهم

نبداأ مف�سال جديدا من مفا�سل هذا العهد، والوثيقة التاأريخية املهمة التي ي�ستعر�ش 
بني  العالقة  بخ�سو�ش  توجيهاته  عليه  و�سالمه  الله  �سلوات  املوؤمنني  اأمري  فيها 
احلاكم واملحكوم، بني امل�سوؤول والرعية، بني امل�سوؤول وامل�سوؤول عنهم، يف امل�ستويات 

املختلفة يف هذه املنظومات القيادية.
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الدر�ص الثاين ع�سر

الأ�سل العام يف العالقة بني امل�س�ؤول وامل�س�ؤول عنهم
اأمري املوؤمنني×:» واأ�سعر قلبك الرحمة للرعية، واملحبة لهم، واللطف بهم،  يقول 

ول تكونن عليهم �سبعًا �ساريًا تغتنم اأكلهم«.

ي�سري اأمري املوؤمنني �سلوات الله و�سالمه عليه يف هذه العبارة الق�سرية اإىل الأ�سا�ش  
القيادية يف الفهم الإ�سالمي يف الإدارة والقيادة، وهو  الذي تعتمد عليه املنظومة 
الرحمة وال�سفقة واللني وزرع الثقة بني امل�سوؤول املت�سدي والنا�ش الذين يكونون 

حتت هذه امل�سوؤولية. 

ول ينبغي اأن تكون هذه العالقة عالقة ت�سّف وانتقام واعتداء و�سلطة ونفوذ وقمع 
اأن تكون عالقة مودة وحمبة وثقة وفهم متبادل بني  واإمنا يجب  وفر�ش لالإرادات، 

امل�سوؤول ومن يقع حتت دائرة م�سوؤوليته، وهذا هو الأ�سل العام. 

اإذن، الأ�سا�ش يف املنظومة القيادية من وجهة نظر الإ�سالم هي حالة املودة واملحبة 
وال�سفقة والرعاية واللطف يف هذه العالقة، وهنا لبد من الرتكيز على جمموعة من 

الإ�ساءات يف فهم هذا املبداأ املهم من مبادئ النظرية الإ�سالمية:

الإ�ساءة اُلوىل
موقع الرحمة يف املنظومة القيادية لالإدارة واحلكم

 اإذا اأردنا اأن نتحدث عن اإدارة �ساحلة، واإذا اأردنا اأن نتحدث عن حكم عادل، فالبد 
لنا من اأن نقف عند طبيعة التعامل الذي ينبغي اأن يتعامل به امل�سوؤول مع الآخرين 
حينما يت�سدى للم�سوؤولية. اإن الأ�سا�ش  يف تنظيم هذه العالقة هو الرحمة وال�سفقة. 

وعندما يتحدث القراآن الكرمي عن املنظومة القيادية لر�سول الله |، يوؤكد على 
ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب  هذه احلقيقة، قال تعاىل: }َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَّ
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وا ِمْن َحْوِلَك{)١٢٠)، اأي يار�سول الله هذه رحمة من الله اأن جعلك لينًا يف  لْنَف�سُّ
التعامل مع النا�ش، فاأنت النبي واأنت امل�سوؤول واأنت القائد، كنت لني العريكة وكنت 
النا�ش  النجاح، وجعل  هذا  الذي حقق  هو  اللني  وهذا  النا�ش،  مع  التعامل  ح�سن 
يلتفون من حولك، وجعل اجلمهور يوؤمن بك ويقاتل حتت رايتك، ويدافع ويذب عن 

الإ�سالم الذي رفعت �سعاره. 

ولو كنت فظًا غليظ القلب تتعامل ب�سدة وق�سوة لنف�ش النا�ش من حولك،  فاإن 
حقانية امل�رشوع ل تكفي يف ا�ستجابة النا�ش لك، وحتى لو كنت اأنت ر�سول الله 
اجتماع  يف  يكفي  ل  اأي�سًا  هذا  لكن  م�رشوعك،  وحقانية  وحقانيتك  ب�سدقيتك 

النا�ش حولك.

حقًا،  يكون  اأن  يجب  فامل�رشوع  والقيادة،  الإدارة  عملية  يف  مهم  اأ�سل  هذا  اإذن، 
واحلاكم واملت�سدي وامل�سوؤول والقائد يجب اأن يكون عادًل، ولكن العدالة وامل�ساواة 
واملنهج ال�سحيح ل تكفي يف الإدارة، بل نحتاج بال�سافة اإىل ذلك كله اإىل اللني 
والرحمة وال�سفقة، كما اأ�سارت اإىل ذلك الآية ال�رشيفة: }َوا�ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم 

ِه{)١٢١). ْل َعَلى اللَّ يِف الأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 فقد حث الله تبارك وتعاىل ر�سوله الكرمي| على اأن ي�رشك امل�سلمني ويحملهم 
امل�سوؤولية يف اتخاذ القرار، واأل ينفرد يف اتخاذ القرار مبفرده واإن كان هو ر�سول 
الله والعامل بكل اُلمور بف�سل من الله �سبحانه وتعاىل، ثم اأمره بالتوكل على الله 

والإقدام بعد ا�ستقرار عزمه لي�سعر اجلميع اأنه يتحمل امل�سوؤولية يف اأداء الواجب.

اإن املهم يف هذا الأ�سا�ش وهذا املبداأ يف القيادة والإدارة هو الرحمة وال�سفقة واملحبة 
األ تكون هذه املحبة ظاهرية و�سكلية وَت�سنعية ونظرية، بل يجب  واللني، ويجب 
اأن تكون حقيقية وعملية، وعلى الزعيم اأو القائد اأو امل�سوؤول اأن ي�ست�سعر يف قلبه 
املحبة ملواطنيه، واأل تكون جمرد كلمات و�سعارات ولي�ش يف قلبه �سيء من احلب، 

ول يف �سلوكه اأثر للتمظهر بهذه املودة.

١٢٠ . اآل عمران: ١5٩.

١٢١ . اآل عمران: ١5٩.
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احلب احلقيقي واحلب ال�سكلي

وحينما نقول اإن املودة واملحبة اأ�سا�ش النجاح، و�رش النجاح يف املنظومة القيادية، 
فال نق�سد الت�سنع اأو التظاهر بهذه املحبة، واإمنا نق�سد اأن يعي�ش الإن�سان هذه املحبة 

يف وجوده، واأن يعرب عنها يف �سلوكه ويف مواقفه جتاه الآخرين.

وهذه لي�ست ق�سية فل�سفية اأو قاعدة عقلية نريد اأن نناق�سها يف دهاليز اجلامعات 
لدى  الت�رشيح  طاولة  على  ن�سعها  معقدة  ق�سية  لي�ست  وهي  العلمية،  والأروقة 
النخب واملفكرين والعلماء، بل هي ق�سية وجدانية يجب اأن ي�ست�سعرها امل�سوؤول 
يف نف�سه، ل اأن ياأتي ويقول اأنا ُاحبكم كثريًا، ولكن النا�ش ل ترى يف �سلوكه ويف 
اأدائه ويف مواقفه ويف قراراته ما ُينبئ عن هذا احلب، فهذه املحبة اأو املودة لي�ست 

ادعاء ولي�ست تعابري وكلمات، بل هي �سعور ووجدان واإح�سا�ش. 

ولبد للمت�سدي من اأن يعي�ش هذه احلالة، واأن يكون قادرًا على التعبري ال�سادق عن 
هذه الأحا�سي�ش ال�سادقة، ففي بع�ش احلالت يظهر املت�سدي املودة واملحبة ولكن 
لي�ش على خلفيات واقعية، واإمنا تندرج هذه الق�سية �سمن النتهازية ال�سيا�سية كما 
اأمام الكامريا من  يعرب عنها، فيت�رشف بع�ش الت�رشفات وينطق ببع�ش الكلمات 

اأجل اأغرا�ش دعائية، وقد تتحول اأحيانًا اإىل م�رشحية.

 واأذكر اأيام املهجر، اأن منظمة عاملية دولية غربية جاءت لزيارة اإحدى خميمات الالجئني 
العراقيني، وبعد ذلك اأخربين اأحد احلا�رشين اأن هوؤلء ـ وكان بع�سهم نوابًا يف برملانات 
دول غربية ـ جاوؤوا مب�ساعدات ومعهم كامريات وم�سورون، اإذ يدخلون على بيت فقري، 
ويعطونه هدية، ثم ي�رشخ اأحدهم اقطع الت�سوير فالإنارة غري جيدة، واأخذوا الهدية من 

هذا امل�سكني وخرجوا ليعيدوا ت�سوير اللقطة من جديد. 
فهذه لي�ست حمبة، ولذلك جتدون اأن مثل هذه املواقف املت�سنعة ل ترتك اأثرًا يف النفو�ش. 
وما اأكرث من يتظاهر ويت�سنع التودد اإىل النا�ش، ولكن مبا اأن جوهره وحقيقته خاليان 
من هذه املودة واملحبة ول يحمل يف �سمريه ويف وجدانه وم�ساعره احلب للنا�ش، لذلك 

ت�سبح كل هذه املواقف عبثية ل اأثر لها كما يتمناها ُاولئك.
وجند يف بع�ش البلدان، عندما حتدث اأزمة اأو م�سكلة، ينزل ُانا�ش اإىل ال�سارع يحيون 
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اإىل املطعم لتناول �سيء من  النا�ش وي�ساألونهم عن م�سكلتهم ويطلبون منهم الدخول 
الطعام وال�رشاب، ويطلبون من فالن الذهاب اإىل فالن لبحث امل�سكلة، خوفًا من خروج 

م�سرية وتطور امل�سكلة وحدوث احتقان.
 وهذا كله تطييب للخواطر واإظهار للمحبة من اأجل التنفي�ش والنتهازية ولي�ش فيه 
امل�سوؤولني  اأن  الدول،  بع�ش  يف  التلفزيون  �سا�سات  على  اليوم  ونرى  حقيقية.  حمبة 
يختلطون مع النا�ش يف ال�سوارع ويتحدثون معهم. فاأين كانوا طيلة ال�سنوات املا�سية؟! 

وماذا حدث حتى تذكرمت النا�ش الآن؟!.
اإذن، يف النظرية الإ�سالمية ل تق�سد احلالة ال�سكلية اأو النتهازية يف املحبة، واإمنا تطلب 
النية ال�سادقة التي ت�سعى لإيجاد عالقة متجذرة وعالقة ثقة حقيقية بني امل�سوؤول ومن 

هو م�سوؤول عنهم. 

حب النف�ص وحب الآخرين
فالذي  نف�سه؟،  اأوًل؛ هل يحب  نف�سه  ي�ساأل  اأن  الآخرين، لبد من  اأن يحب  يريد  من 
ل يحب نف�سه، كيف ميكنه اأن يحب الآخرين؟!. قد يقال اإن م�سكلتنا اأن هوؤلء يحبون 
اأنف�سهم كثريًا، ومن يحب نف�سه نرى فيه الأنانية والن�سغال بالذات اإىل اأعلى م�ستوى، 

ونقول هذا هو اخلطاأ؛ فهناك فرق كبري بني حب الذات وحماية الذات واحلفاظ عليها.
 فالأناين يخاف على كر�سيه وعلى �سمعته ووجاهته وامتيازاته، فيتعامل باأنانية من اأجل 
الو�سول اإىل هذه المتيازات واحلفاظ عليها، واحلفاظ على حياته خوفًا من الغتيال، 
واحلفاظ على �سمعته من اأجل اأن يبقى ويوا�سل عملية ال�ستثمار وال�ستغالل لالإمكانات 
املتاحة. وحب الذات هذا ينجم من معرفة الإن�سان لذاته ونف�سه حتى يحبها، فمن يريد 
لنف�سه الكمال ويريد اأن يتطور وي�سل اإىل الله �سبحانه وتعاىل، فعليه اأن يعرف قيمة 

نف�سه اأوًل، وحينئذ �ستتولد لديه الإرادة يف الرتقي وال�سعود والتكامل. 
املواقع والمتيازات والفر�ش  لها اخللود والرفعة، ل يف  فاإنه �سرييد  نف�سه  ومن عرف 
ل  الكمال  اأن  منطلق  من  معهم  ويتعامل  الآخرين  يحب  �سوف  بل  الزائلة،  الدنيوية 

يح�سل اإل من خالل هذا التوا�سل مع الآخرين.  
ي�سع  الذي  فهذا  للكمال،  الإرادة  لديه  تنبثق  حتى  نف�سه،  يعرف  اأن  الإن�سان  فعلى 



١5٣

الإن�سان يف طريق �ساعد نحو الله �سبحانه وتعاىل ويف عالقات متزايدة مع الآخرين. 
ولذلك على الإن�سان اأن يعرف نف�سه حتى يحبها، فاإذا اأحبها اأحب الغري اي�سًا. وهذه 

هي القاعدة. 
فاإذا اأحب الإن�سان نف�سه ل يقبل لها اأن تكون اأنانية، ول يقبل لها اأن تكون فئوية، ول 
الذات  بني �سيانة  فرق كبري  هناك  اإذن  الآخرين.  تغيب عن  بامتيازات  اأن حتظى  ميكن 
وحمايتها، وحب الذات الذي قد يكون ناجتا عن الأنانيات، وحب الذات احلقيقي هو 
حب اإلهي، وحب الذات ل يكون اإل بحب الآخرين، وهذه هي خريطة الطريق. على 
الإن�سان اأن يعرف نف�سه لكي يعرف قيمته ويحبها، ولكي يحب الآخرين حينما يتعرف 

على منزلته.
اأهمية تودد امل�سوؤول للنا�ص

يقول اأمري املوؤمنني×:» قلوب الرجال وح�سية، فمن تاألفها اأقبلت عليه »)١٢٢)، اأي اأن 
قلوب الرجال تنفر من الآخرين، فمن اأوجد الألفة معها وحتبب اإليها وتقرب لها واهتم 
بهذه القلوب ورعايتها اأقبلت عليه. فهذه القلوب التي كانت نافرة ومتوج�سة وخائفة 
ت�سبح مقبلة ومندفعة وقريبة بالتودد والتحبب. لذلك ينبغي على املت�سدي اأن يبالغ يف 

الألفة مع النا�ش لتتقرب القلوب نحوه.
وحينما حت�سل عالقة املودة واملحبة ي�سبح اللتزام بالقانون اأمرا �سهال،  وتتدافع النا�ش 
املوظفني مواظبني ومثابرين، وعندما يقال لهم  . ونحن نرى بع�ش  بال�سوابط  لاللتزام 
انتهى الدوام يقولون هذا وطننا وهذا عملنا، وقد يكون هوؤلء يف دائرة حكومية، اأو يف 

دائرة اأهلية. 
ب�سكل �سحيح؛ لأن  ت�سري  املنظومة ل  فنقول: لأن  قليل،  اإن هوؤلء عددهم  يقال  ورمبا 
والت�ساور معهم، كل  بامل�سوؤولية  واإ�سعارهم  امل�سوؤولية  الآخرين  واملحبة وحتميل  املودة 
ذلك غري موجود، ونحن نعلم اأن هناك بع�ش الوزراء مير ال�سهر وال�سهران ول يجتمع 
مع وكيله ومع املدير العام يف وزارته، بذريعة اأنه م�سغول ووظيفته التوقيع على الربيد 

ثم يذهب. 

١٢٢ . نهج البالغة: احلكمة 5٠.
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وقد �سمعت �سخ�سيًا من وكالء بع�ش الوزراء، باأنه مير ال�سهر اأو ال�سهران وهو ل ي�ستطيع 
اأن يرى الوزير، وكلما طلب موعدًا للقائه يقول اإنه م�سغول. واإذا كان مثل هذا الوزير ل 
يرى وكالءه  ومدراءه فمتى �ستحل م�ساكل الوزارة؟! وباأي �سيء هو م�سغول؟، األ يجب 

اأن يكون م�سغوًل بهموم النا�ش؟.
 فاإذن، عندنا م�سكلة يف هذا املجال، فاإذا وجدت هذه القناعة و�سعر العاملون يف منظومة 
فاإنهم  اجلماعي،  العمل  وبهذا  القيادية،  املنظومة  بهذه  وموؤمنون  مندفعون  اأنهم  معينة 
من  ونهارًا  لياًل  و�سيعملون  العمل،  هذا  اإجناح  اأجل  من  وجودهم  ما يف  كل  �سيعطون 
غري اأن تكون اأعينهم على الراتب اأو على ال�ساعة، و�سوف ل يهتمون اإل بالعمل الذي 

يريدون اإجنازه وحتقيقه، وهم ي�سعرون بال�رشور عندما ينجزون هذا العمل.

اأهمية التودد يف جناح العمل

اإذن، املحبة واملودة توجدان اأجواء ومناخات و�سياقات خمتلفة يف العمل، وحينئذ ل 
يحتاج اىل اأن ت�سع له كامريا للمراقبة، ول يحتاج اىل اأن ت�سع له جهازا لت�سجيل 
لإجناز  واحلقوق  والرواتب  واملكان  الزمان  ويتجاوز  يعمل  فهو  وخروجه،  دخوله 

املهمة املناطة به.
امل�سوؤول  تودد  كان  اإذا  العقل«)١٢٣)،  ن�سف  املوؤمنني×:»التودد  اأمري  يقول  لذلك   
اإىل مروؤو�سيه ن�سف العقل، فهذا يعني اأنه حقق ن�سبة جناح مقدارها 5٠% ، ويبقى 
عليه اأن يخطط وي�سع برامج لإجناز الأعمال لتحقيق ن�سبة جناح 5٠%. فاإذن ن�سف 
النجاح م�ساعر وعواطف وحمبة واألفة واندفاع وقناعة واإميان بذلك العمل، والن�سف 

الآخر خطط وبرامج لكي حتقق ن�سبة ١٠٠% من النجاح.
اإن الكثري من الإمكانات هي �رشيبة كبرية ندفعها لكي ي�سري القانون، ولكي يلتزم 
النا�ش به، لأننا ننظر اإىل هذه العملية نظرة جوفاء بعيدة عن الأحا�سي�ش وامل�ساعر 

والقناعة ورغبة النا�ش. 
بالقرارات  ينطق  احلكومة،  با�سم  ر�سميا  ناطقا  هناك  اأن  بلد،  كل  يف  نرى  نحن 
تقوم  العراقية،  الوقائع  جريدة  هناك  وكذلك  احلكومة،  تتخذها  التي  والجراءات 

١٢٣ . نهج البالغة: احلكمة ١4٢.
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بالإعالن عن القوانني ال�سادرة عن جمل�ش الربملان وامل�سادق عليها من قبل رئا�سة 
اجلمهورية. ولكن مل نر �سخ�سًا يخرج وي�رشح للنا�ش هذه القرارات والجراءات 
بها  الأخذ  عدم  عن  الناجمة  والأخطار  لت�رشيعها  املوجبة  والأ�سباب  وخلفيتها 

وامل�سالح املرتقبة منها للمواطنني. 
وازدهاره  وا�ستقراره  اأمنه  القوانني  بهذه  اللتزام  يف  اأن  املواطن  يفهم  اأن  فيجب 
ولكننا  قناعة.  تطبيقه عن  ومي�سي يف  به  يوؤمن  لكي  م�ساكله،  بلده وحل  وعمران 
تركنا هذا ال�سيء، لذلك ندفع �رشيبة كبرية لوجود م�ساحة كبرية من خرق القانون، 
اأكرب، وجدنا  النا�ش وقناعتهم  واأحا�سي�ش  مب�ساعر  اهتمامنا  اأنه كلما كان  يف حني 

اُلمور ت�سري بكلفة اأقل ونتائج اأف�سل.
ونرى اليوم يف الو�سائل احلديثة لالإدارة والقيادة يف الغرب، اأنهم ي�سعون ت�سورات 
الفالنية،  بالطريقة  مثاًل  الرواتب  فريفعون  مادية،  نظرة  ق�سية  كل  اإىل  وينظرون 
بهذا  �سارمة  قوانني  وتو�سع  النحو،  بهذا  ال�رشكات  بني  التناف�ش  من  وي�سعدون 

ال�سكل لتحقيق نتائج اأف�سل.
 ولكنهم اليوم رجعوا وقالوا يوجد �سيء ناق�ش مل ن�سعه يف احل�ساب، وهو العالقات 
الإن�سانية بني العاملني، فال�رشكة التي تريد النجاح تعقد اجتماعات ي�سمونها ك�رش 
اجلمود، حيث يجمعون م�سوؤويل الأق�سام ويتباحثون معهم عن كيفية تطوير العمل، 
عملية  تعيق  التي  وامل�ساكل  الأخطاء  على  والتعرف  لذلك،  املنا�سبة  والجراءات 

التطوير. 
العاملني،  بني  الإن�سانية  العالقة  تقوي  الجتماعات  هذا  مثل  باأن  التجارب  وتفيد 
ولها تاأثري كبري يف اإحداث طفرة يف العمل وانطالقه. اإذن، حتى يف النظرة الغربية، 
التي هي يف العادة نظرة م�سلحية لاُلمور، اأ�سبحوا يدركون اأي�سًا اأن امل�سلحة يف 

الهتمام بامل�ساعر والأحا�سي�ش.
وقد ورد التاأكيد على هذه الفكرة يف كالم اأمري املوؤمنني×، قال:» من تاألف النا�ش 
اأحبوه«)١٢4)، اأي كلما تودد الإن�سان اإىل النا�ش، كان قريبًا منهم واأحبوه، واأن اأكرث 

١٢4 . غرر احلكم ٢: ١٦١.
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النا�ش ل يحبون اأن يتعاملوا مع �سخ�ش عرب و�سائل الإعالم، فالنا�ش تريد اأن ترى 
امل�سوؤول مبا�رشة اأمامها. 

العباد  بهموم  م�سغول  اأنه  اأو  اأمنية،  م�ساكل  بوجود  ذلك  عن  امل�سوؤول  يعتذر  وقد 
النا�ش  للقاء  الآمنة  الأجواء  بتوفري  ال�سعوبات  هذه  جتاوز  ميكن  ولكن  والبالد. 
معهم  والتعامل  النا�ش  مع  للجلو�ش  وتخ�سي�سها  الجتماعات  �ساعات  وتقلي�ش 
اأكرب  ب�رشعة  م�ساكله  �ستحل  كيف  امل�سوؤول  �سريى  وحينئذ  م�ساكلهم،  وحل 

وباإمكاناٍت اأقل.
الإ�ساءة الثانية

عنا�سر البعد الإن�ساين بني احلاكم واملحكوم
اإن هناك عنا�رش ثالثة لبد من اللتفات اإليها عندما نتحدث عن عالقة على اأ�سا�ش 
البعد الإن�ساين بني اجلانبني، ومادامت العالقة اإن�سانية فالبد من مراعاة ثالث ق�سايا 
ورد ذكرها يف هذه العبارة الق�سرية، وهي: املحبة والرحمة واللطف. فماذا تعني كل 

من هذه املفردات؟ وما الرتابط بني هذه املفردات بع�سها مع البع�ش الآخر؟. 

الأ�سا�ص الأول: الرحمة
الرحمة يف اللغة هي حالة الرقة التي تدفع الإن�سان اإىل الإح�سان لالآخر. والرحمة 
الرحمة  ولكن  الرقة،  عن  املجرد  الإح�سان  هي  لالإن�سان  وتعاىل  تبارك  الله  من 
لذلك  الإن�سان لكي يكون حم�سنًا  تدفع  القلب  لالإن�سان هي رقة يف  الإن�سان  من 

ال�سخ�ش الآخر.

الأ�سا�ص الثاين: املحبة
املحبة هي رغبة �سديدة نحو �سيء نراه خريا لنا، فالإن�سان ل يحب �سيئًا ل يرى فيه 
خريًا له. وليعلم امل�سوؤول اأن هوؤلء النا�ش فيهم خري يف موقع امل�سوؤولية، ويجب اأن 
توجد لديه رغبة �سديدة يف التوا�سل مع هوؤلء النا�ش، وهذه الرغبة ل حت�سل اإل 

اإذا اأيقنت اأن خريك يف التوا�سل معهم والرغبة اإليهم.
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الأ�سا�ص الثالث: اللطف
اللطف هو الرفق، اأي اأن هناك حالة تراتبية، اإذ لبد من وجود رحمة حتى حت�سل 

املحبة، ولبد من وجود حمبة حتى يح�سل اللطف. 
ويجب على امل�سوؤول اأن يتحلى بهذه املراتب الثالث )الرحمة واملحبة واللطف) يف 
اأن ي�سري على هذا النهج. وهذه هي املدر�سة الإ�سالمية  اأراد  اإذا  النا�ش  تعامله مع 
يف القيادة والإدارة التي توجب اأن تكون العالقة بني امل�سوؤول وامل�سوؤول عنهم على 
ُا�س�ش اإن�سانية، ولي�ست جمرد واجبات والتزامات و�سوابط  وقوانني كما  هي عالقة 

الع�سكر.
لها حقوق،  له حقوق، والرعية   وهذا ل مينع من وجود �سوابط وحقوق، فاحلاكم 
البعد  هو  الأ�سا�ش  يبقى  ولكن  �سحيح،  اأمر  هذا  وكل  متبادلة.  التزامات  وهناك 

الإن�ساين يف هذه العالقة. 

الإ�ساءة الثالثة 

معيار تطبيق امل�سوؤول للنظرية الإ�سالمية
ما املعيار واملقيا�ش لأن يكون هذا احلاكم واملت�سدي وامل�سوؤول مطبقا لهذه النظرية 
الإ�سالمية اأو غري مطبق لها ؟، وهل اأن عالقته مع امل�سوؤول عنهم قائمة على اأ�سا�ش 

البعد الإن�ساين اأو ل؟  وما الذي  ي�سري اإىل وجود هذا املعيار واملقيا�ش؟.
حالة  وهو  باطني،  اإح�سا�ش  وال�سعور  للرعية«،  الرحمة  قلبك  يقول×:»اأ�سعر   
متقدمة على ما يظهره الإن�سان. اأيها امل�سوؤول، اأيها املت�سدي، حينما تكون خلف 
الأبواب املغلقة لي�سمعك ول يراك اأحد، هل يوجد لديك �سعور واإح�سا�ش باملحبة 

ُلنا�سك و�سعبك اأو ل؟، وهل توجد يف قلبك رقة ولطف جتاههم؟. 
الثالثة  واخلطوة  ال�سعور،   هذا  اإبراز  الثانية  واخلطوة  باطني،  �سعور  اُلوىل  اخلطوة 
الثبات والإ�رشار عليه. فاإذا مل يكن هناك ثبات فاإن الظهور كان جمرد رياء، وكان 
اأنه ل  يعني  فهذا  التعبري غري �سحيح،  كان  واإذا  املحبة غري �سحيح،  التعبري عن 

يوجد  �سعور اأ�ساًل. 
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اإذن، املعيار واملقيا�س هو ثالث خطوات: 

وهو  طبيعي،  ب�سكل  والثالثة  الثانية  عليه  وترتتب  الأ�سا�ش،  وهي  اُلوىل:  اخلطوة 
ال�سعور الباطني، وقد عرب عنه اأمري املوؤمنني× بقوله:»اأ�سعر قلبك.. ». 

�سهيد  كان  عندما  تتذكرون  رقيقة.  بكلمات  ال�سعور  هذا  اإبراز  الثانية:  واخلطوة 
املحراب يقول: اأمتنى اأن اأنزل وُاقبل اأيادي هوؤلء النا�ش ـ املاليني التي ا�ستقبلته ـ 
واحدًا واحدًا، كبارًا و�سغارًا حتى الأطفال. لقد كان هذا �سعورًا حقيقيًا، وكان هناك 
اإبراز لهذا ال�سعور، وكان يبكي، ومل يكن يف هذا ال�سعور ت�سنع، وكان �سعورًا ل 

ي�ستطيع ال�سيطرة عليه. 

الثبات والإ�رشار على هذا ال�سعور، وهو ل يتغري بتغري امل�سالح  الثالثة:  واخلطوة 
والظروف. 

الإ�ساءة الرابعة
الت�سديد على املنهج املخالف واملعاك�ص

 اإن الت�سديد على الرحمة وال�سفقة واللطف، يقابله بنف�ش املقدار التحذير من ال�سدة 
والق�سوة والغلظة والعتداء على النا�ش، وقد جت�سد ذلك بقول اأمري املوؤمنني×:»ول 
تكونن عليهم �سبعًا �ساريًا«.  وهنا ي�سبه اأمري املوؤمنني× امل�سوؤول، حينما ل يكون 
تعامله على اأ�سا�ش الرفق والرحمة، باحليوان املفرت�ش الذي يبط�ش ويفتك بفري�سته. 

يا اأيها احلاكم وامل�سوؤول ل تعتد على ُانا�سك؛ لأن هذا العتداء يجعلك مبثابة ذلك 
احليوان املفرت�ش الذي ياأكل فري�سته ويرى اأن ذلك غنيمة. وهذا هو املنهج الإ�سالمي 

يف هذه امل�ساألة.

اأمري املوؤمنني× يف مقطع من اإحدى خطبه وا�سفًا املجتمع حينما يقع يف  يقول 
والأفكار  الباطلة  العقائد  تاأخذكم  اأين  )اأي  بكم  املذاهب  تذهب  النحراف:»اأين 
ال�سالة)، وتتيه بكم الغياهب )يعني الظلمات؛ لأن الإن�سان عندما ي�سذ عن الطريق 
الفارغـة  الإدعاءات  )اأي  الكواذب  وتخدعكم  الظلمات)،  اإىل  يذهب  احلق  وعن 
والكـاذبة )، ومن اأين توؤَتون )اأي من اأين ترون ال�سالل)، واأنى توؤفكون )اأي ومتى 
ترجعون اإىل احلق الذي فارقتموه)، فلكل اأجل كتاب، ولكل غيبة اإياب )اأي لكل 
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اأجل نهاية ونتيجة، ولكل غيبة رجعة وعودة، فهذه ال�سنن تعود، ولن جتد ل�سنة الله 
تبدياًل ولن جتد ل�سنة الله حتوياًل، فال�سنن الإلهية تتحكم يف جمرى التاريخ).

 فا�ستمعوا من ربانيكم )اأي عرفاءكم، يقول اأنا اأمري املوؤمنني بني اأيديكم فا�ستمعوا 
اإىل كالمي، اأنا العارف بالله، اأنا الذي ل اأبحث عن موقع اأو عن م�سلحة �سخ�سية 
ول اأغ�سب اإل للحق)، واأح�رشوه قلوبكم وا�ستيقظوا اإن هتف بكم ) انتبهوا يانا�ش 
يتقدم  الذي  )الرائد  اأهله  اإليكم علي)، ولي�سدق رائد  من غفلتكم حينما يتحدث 
واحلق)،  ال�سدق  اإل  اأقول  فال  الراية  حامل  طالب  اأبي  بن  علي  اأنا  ومادام  القوم، 
وليجمع �سمله )ل تذهبوا لل�رشاب)، وليح�رش ذهنه )ركز بالك معي اأريد اأن اأحتدث 
بكالم مهم)،  فلقد فلق لكم الأمر فلق اخلرزة )اأنا علي اأو�سح واأ�رشح لكم اُلمور 
وحقائقها كما تنفلق اجلوزة فيتبني ما بداخلها)، وقرفه قرف ال�سمغة )ال�سجرة عندما 

تق�رش ويخرج ال�سمغ من جوانبها وحتتها، اأي ل تاأخذكم املظاهر).

 فعند ذلك )عندما ل ت�سمعون، ول تاأخذون الن�سح والكالم، ومت�سون يف الظالم، 
وتاأخذون العقائد ال�سالة، وعندما تغلبون م�ساحلكم اخلا�سة على امل�سالح العامة)، 
اأخذ الباطل ماأخذه ) عند ذلك ياأخذ الباطل ماأخذه فيكم ويتغلب عليكم ) وركب 
اجلهل مراكبه )�سوف ي�سيع اجلهل، ول ي�ستمع اأحد للمعلومة ال�سحيحة، ول اأحد 
ي�ساأل عن الإعالم العلمي، و�سُيغلب هذا املنطق)، وعظمت الطاغية، وقلت الداعية ) 

يكرث الطغيان، وتقل الدعوة اإىل احلق وت�سعف يف تلك املجتمعات).

 و�سال الدهر �سيال ال�سبع العقور )العقور: املفرت�ش)، وهدر فنيق الباطل بعد كظوم 
وغياب)  �سكوت  بعد  ويكرث  الظلمة  فحول  �سوت  يعلو  اأي  الإبل،  فحل  )الفنيق 
املنكر  على  يتقاربون  اأي  التقارب،  هو  )التواخي  الفجور  على  النا�ش  وتواخى 
والباطل)، وتهاجروا على الدين )ي�سبح الدين مفرقًا والف�سوق مقربًا)، وحتابوا على 
تاأخذه  ل  الذي  وال�رشيح  والوا�سح  ال�سادق   ( ال�سدق  على  وتباغ�سوا  الكذب، 
)ي�سبح  غيظًا  الولد  كان  ال�سورة)،  بهذه  املجتمع  اأ�سبح  فاإذا  لئم،  لومة  الله  يف 
الولد عاقًا لوالديه)، واملطر قيظًا )ويجلب املطر احلر بعد اأن كان يق�سي على احلر)،  
وتفي�ش اللئام في�سًا، وتغي�ش الكرام غي�سًا ) الكرام يغي�سون ويجفون مثلما جتف 

العيون).
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اأمواتًا،  وفقراوؤه  ُاكاًل،  واأو�ساطه  �سباعا،  و�سالطينه  ذئابًا،  الزمان  ذلك  اأهل  »وكان 
وغار ال�سدق، وفا�ش الكذب، وا�ستعملت املودة بالل�سان، وت�ساجر النا�ش بالقلوب، 
و�سار الف�سوق ن�سبًا، والعفاف عجبًا، وُلب�ش الإ�سالم لب�ش الفرو مقلوبًا«)١٢5). هذه 
هي ال�سورة التي يقدمها اأمري املوؤمنني× للمجتمع عندما ينحرف، وهذه هي الآثار 

الو�سعية التي ترتتب على هذا النحراف . 

وقول× يف خطبة ُاخرى: » اإن البهائم همها بطونها، واإن ال�سباع همها العدوان 
على غريها «)١٢٦) .

الدر�ص الثالث ع�سر
اأثر اخللفية الفكرية يف تقييم الآخرين

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت:»فاإنهم �سنفان: اإما اأخ لك يف الدين 
اأو نظري لك يف اخللق«.

الرعية  واللني جتاه  وال�سفقة  الرحمة  املوؤمنني× عن مو�سوع  اأمري  اأن حتدث  بعد 
وجتاه من يتحمل م�سوؤوليتهم، وذكر اأن العالقة الإن�سانية هي الأ�سا�ش يف العالقة 
الذين  هوؤلء  اأن  اإىل  هنا   × املوؤمنني  اأمري  يتطرق  وامل�سوؤول عنهم،  امل�سوؤول  بني 

يتحمل امل�سوؤولية جتاههم �سنفان: اإما اأخ له يف الدين اأو نظري له يف اخللق.

 ماذا يق�سد اأمري املوؤمنني× من هذه املقولة؟، كاأنه× يريد اأن يقول اأيها الإن�سان 
الذي  والتقييم  الروؤية  خللفية  تخ�سع  الآخرين  جتاه  واملوقف  والأداء  ال�سلوك  ان 

يحمله الإن�سان جتاه الآخر. 

فلو ا�ستذكر كل منا الآن �سلوكه ومواقفه داخل البيت واُل�رشة، �سواء مع الطفل 
ال�سغري اأو مع الأولد الكبار اأو مع الزوجة، فاإن له �سلوكا خا�سا مع كل واحد منهم، 
وله �سلوك اآخر خارج البيت مع ال�سديق والزميل يف العمل وامل�سوؤول يف العمل 
ومن هو دونه يف امل�سوؤولية ومع النا�ش املجاورين ومع �سيخ الع�سرية اإىل غري ذلك 

١٢5 . نهج البالغة: اخلطبة ١٠٩.
١٢٦ . نهج البالغة: ١5٣.
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من العناوين التي ميكن اأن نطرحها، اإذا �ساأل كل منا نف�سه؛ هل يتعامل مع كل هذه 
العناوين تعامال واحدا؟، بالتاأكيد �سيكون اجلواب كال، فالتعامل خمتلف.

ملاذا يختلف التعامل بني �سخ�ش واآخر؟، اجلواب: انه يرتبط بطريقة وطبيعة روؤيتنا 
الأب  موقع  من  معه  يتعامل  ابنًا  ال�سخ�ش  هذا  كان  فاإذا  ال�سخ�ش،  لهذا  ونظرتنا 
والبن، وهناك ا�ستحقاقات معينة والتزامات خا�سة يف التعامل مع ال�سديق، واإذا 
اأو وجيها فتوجد  اأو م�سوؤول كبريا يف مكان ما  اأو �سيخ ع�سرية  كان �سيخا كبريا 

ا�ستحقاقات ُاخرى..وهكذا.

 وهذه الروؤية، هل هذا �سديق اأو عدو؟ هل هذا قريب اأو بعيد؟ ما طبيعة هذا ال�سخ�ش 
الذي نحن  نتعامل معه؟، هذه الروؤية تنعك�ش متامًا على �سلوكنا يف التعامل مع هذا 
يكون  اأن  ولدًا كبريًا، ميكن  اأو  اأو طفاًل �سغريًا  �سيخًا كبريًا  كان  �سواء  ال�سخ�ش، 

التعامل خمتلفا.

 وهكذا، فاخللفية التي ينظر بها امل�سوؤول اإىل النا�ش تدفعه ليتعامل مع هوؤلء النا�ش 
اأن هوؤلء النا�ش  ب�سلوك ين�سجم مع هذه الروؤية وهذه اخللفية، فاإن كانت  خلفيته 
لي�ش لهم قيمة، واأنا ملك عليهم، وهم عبيد يل، واأنا مت�سلط عليهم، واأنا اأعلى �سلطة 
يف البلد، فهذا املنطق �سيدفع هذا امل�سوؤول اأو الرئي�ش اأو امللك اأو القائد اأو الوزير 
اأو الزعيم اأو ال�سلطان اأو اأيا كان عنوانه يف اأي مكان، يدفعه بكل تاأكيد اإىل �سلوك 
خمتلف متامًا مع من ينظر اإليهم على اأ�سا�ش اأن هوؤلء هم ُانا�ش مثله، وهم اإما اأخ له 

يف الدين اأو نظري له يف اخللق.

 فهو لي�ش اأف�سل منهم، والقدر هو الذي جعله م�سوؤوًل، وهم ي�سرتكون معه اإما يف 
َا اأََنا  العقيدة اأو يف الإن�سانية، فهم مثله، كما �رشح بذلك القراآن الكرمي بقوله:}ُقْل اإِمنَّ

َب�رَشٌ ِمْثُلُكْم {)١٢٧).

الله  ر�سول  يا  قل  اأي  الكرمي|،  لر�سوله  وتعاىل  �سبحانه  الله  من  اأمر  فهو   
هذه  ت�سيع  اأن  عليك  بل  لنف�سك،  املعلومة  بهذه  حتتفظ  ول  مثلهم،  باأنك  واأخربهم 
الثقافة بني النا�ش، فمع اأن ر�سول الله| هو اأعلى اإن�سان يف كمالته ولكنه ب�رش 

١٢٧ .  الكهف: ١١٠.
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الكمال فهو حمل  واأما  »مثلكم«،  الإن�ساين جت�سد يف كلمة  فالبعد  الآخرين،  مثل 
َفْلَيَتَناَف�ْش  َذِلَك  }َويِف  قوله:  الكرمي يف  القراآن  به  كما �رشح  الب�رش،  بني  التناف�ش 
امْلَُتَناِف�ُسوَن{)١٢٨)، فهي دعوة مفتوحة اإىل كل من ي�ستطيع اأن يتكامل اأكرث واأكرث. 

م�سوؤوليتك،  كانت  اأيا  واملت�سدي  امل�سوؤول  اأيها  واعلم  وفريد،  مهم  منهج  وهذا 
�سواء كنت رئي�ش دولة اأو وزيرًا اأو مديرًا، اأن هوؤلء الذين هم حتت ُامرتك واأنت 
م�سوؤول عنهم لي�سوا اأقل منك �ساأنًا، بل هوؤلء مثلك، وهم اإما �رشكاوؤك يف العقيدة 

اأو �رشكاوؤك يف الإن�سانية.

 وهذه الروؤية �ستنعك�ش متامًا على �سلوك امل�سوؤول، حينما ينظر اإىل الآخرين على 
منه. وحينئذ  اأح�سن  منهم  البع�ش  اأن يكون  بل ميكن  منه،  اأقل  ولي�سوا  مثله  اأنهم 
�سيكون التعامل معهم تعاماًل خمتلفًا، ول توجد فيه اإ�ساءة اأو تعّد اأو جتاوز اأو تطاول 
اأو �سحق اأو مقابر جماعية اأو اإبادة جماعية، اأو ا�ستعمال للدبابات والطائرات واملدافع.

والقائد  الأوحد  بالزعيم  القائلة  الروؤية  عن  روؤية خمتلفة  من  تنطلق  كلها  فهذه   
اإىل  روؤيته  تكون  وحينما  النوع،  هذا  من  بفكر  ي�سبع  حينما  وامل�سوؤول  ال�رشورة. 
ال�سلوك  �سيكون  فحينئذ  عبيد،  وهم  قيمه  لهم  ولي�ش  يفهمون  ل  باأنهم  الآخرين 

عدوانيًا، وفيه اإ�ساءة وتطاول وجتاوز على الآخرين. 

ولكن حينما  ي�سعر اأن هوؤلء اأهله و�سعبه، فاإنه �سيح�سن اإليهم ويحرتمهم وي�سفق 
عليهم، ويطلب لهم ما يطلب لنف�سه، ويتمنى لهم ما يتمنى لنف�سه، اإىل غري ذلك 

من العتبارات. 

اإذن، هذه ق�سية مف�سلية يف الفهم الإ�سالمي لطبيعة العالقة بني من يت�سدى ملواقع 
امل�سوؤولية، ومن هم خا�سعون لتلك امل�سوؤولية.

ويحتوي هذا الدر�س على جمموعة من االإ�ساءات، هي:

١٢٨ . املطففني: ٢٦.
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الإ�ساءة اُلوىل

دولة الإ�سالم هي دولة املواطن
نتداول اليوم يف اأدبياتنا ال�سيا�سية م�سطلح دولة املواطن اأو دولة امل�سوؤول، فما هذه 
الدولة؟، ويطرح هذا ال�سوؤال: هل العراق دولة املواطن اأو دولة امل�سوؤول؟،  كما يطرح 

هذا ال�سوؤال يف بلدان ُاخرى: هل افغان�ستان مثاًل  دولة املواطن اأو دولة امل�سوؤول؟.

من  التايل:  ال�سوؤال  على  باجلواب  جوهره  يف  يرتبط  ال�سوؤال  هذا  على  واجلواب   
�ساحب القيمة وال�ساأن يف هذا البلد؟، فاإذا كان النا�ش هم اأ�سحاب ال�ساأن والقيمة، 
وهم اأ�سحاب امل�رشوع والدار، وهم من يختارون موظفًا بدرجة متقدمة ليخدمهم 
ويرعاهم، ليح�سن اإليهم وينظم �سوؤونهم، فهذه الدولة هي دولة املواطن، وهي تتطلب 
�سل�سلة من القوانني وال�سوابط والجراءات وال�سلوكيات  والأدوات واملواقف على 

خمتلف امل�ستويات الإدارية. 

واإذا كان �ساحب القيمة وال�ساأن هو امل�سوؤول، فاإن الدولة هي دولة امل�سوؤول. ويت�سح 
ذلك من خالل تعريفنا ملوقع امل�سوؤول، هل هو خادم وراع، اأو هو حاكم ومت�سلط، 

�سواء كان ا�سمه �سلطانا اأو ملكا اأو رئي�ش جمهورية اأو رئي�ش وزراء؟.

 انظروا اإىل املفردات التي ت�ستخدم، مع قطع النظر عن مداليلها ال�سيا�سية املعا�رشة، 
فعندما يكون ال�سخ�ش هو الرجل الأول يف نظام ملكي يقال له ملك، ولنتوقف قلياًل 
عند املدلول اللغوي لكلمة ملك، فامللك هو من ميلك  �سعبًا، فهذا ال�سعب هو �سعب 
مملوك، اإذن هنا عالقة مالك ومملوك، مالك وعبيد. وهذه �ستكون عالقة خمتلفة. وكذا 
كلمة �سلطان، فهناك مت�سلط ومت�سلط عليه. فاإذا كانت العالقة بهذا املعنى فاإن لها 

ا�ستحقاقات كبرية وخطرية جدًا.

 واإذا كانت املفردة التي ت�ستعمل هي الراعي والرعية كما ورد ا�ستعمالها كثريًا يف 
تراثنا الفكري، فالراعي  هو الذي يرعى ويهتم ب�سوؤون من يتوىل اأمرهم، والرعية 
الرعاية  والرعية هي عالقة  الراعي  بني  فالعالقة  ب�سوؤونها،  وُيهتم  ُترعى  التي  هي 
والهتمام مب�سالح الآخرين. وهذه كلها ترتبط بطبيعة النظرة والروؤية التي يعتقد 

بها امل�سوؤول واملت�سدي لإدارة �سوؤون النا�ش.  
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وبهذا يتبني اأن الفاء يف قوله×:»فاإنهما �سنفان« هي فاء التفريع. وهي اإ�سارة اإىل 
اأن هذا احلديث والكلمة تعليل ملا مر من قوله× يف الدر�ش ال�سابق:»واأ�سعر قلبك 
تغتنم  �سبعًا �ساريًا  تكونن عليهم  بهم، ول  واللطف  لهم،  واملحبة  للرعية،  الرحمة 
اأكلهم«؛ لأنهم مثلك ـ يا حاكم ويا م�سوؤول ـ يف العقيدة اأو يف الإن�سانية، فعليك اأن 

تلطف بهم وتكون لينًا معهم. 
فاأمري املوؤمنني× يف هذه العبارة يعلل ويذكر �سبب ما قاله يف العبارة ال�سابقة، من 

اأن هذه العالقة هي عالقة الرحمة وعالقة ال�سفقة وعالقة املودة وعالقة املحبة.
 ملاذا يجب على امل�سوؤول اأن ي�ست�سعر الرحمة واملودة واملحبة واللطف جتاه من هم 
دونه يف امل�سوؤولية؟، اجلواب: لأنهم مثله يف العقيدة اأو يف الإن�سانية، ولي�سوا اأقل 
منه �ساأنًا، فيجب اأن يراأف بهم. وبهذا يتبني، وبح�سب الروؤية الإ�سالمية، اأن �سلوك 
رجال الدولة ل يتحدد مبجرد لوائح ان�سباطية؛ فيقال مثاًل: قررنا اأيها ال�سباط 
مثل  فاإن  النا�ش،  مع  برفق وحمبة  تتعاملوا  اأن  واملوظفون،  وامل�سوؤولون  واملدراء 
هذا القرار ل ُينفذ؛ لأن امل�ساألة لي�ست قرارات اأو �رشف تعليمات، بل هي ترتبط 

بالروؤية والنظرة اإىل النا�ش. 
ونحن نرى اليوم عندما يدخل املواطن ـ الذي هو الأهم ـ اإىل دائرة، فبالإ�سافة 
واإذا  الأحيان،  املدير يف كثري من  اأو  امل�سوؤول  اإىل  الو�سول  ي�ستطيع  اأنه ل  اإىل 
�سلم على املوظف فاإنه ل يرد عليه ال�سالم، لأنه يعي�ش يف عامل اآخر، فال ي�ستحق 
املواطن حتى اأن يرد عليه، ولكن اأحيانًا اإذا كان املوظف خلوقًا فاإنه يرد التحية 

ويقول تف�سل باجللو�ش.
 فلماذا هذا التعامل املهني مع املواطن، مع اأنه مثله يف العقيدة، ومثله يف الوطنية 
املواطن  هذا  يكون  قد  بل  عليه؟،  ف�سله  وما  والإن�سانية،  الوطن  لهذا  والنتماء 

اأف�سل منه األف مرة، وكل ما يف الأمر اأن  الفر�سة مل تتح له لي�سبح م�سوؤوًل. 
اإذن، فهذا امل�سوؤول مل يفهم اأن هذا املوقع يجعله خادمًا لهذا املواطن الذي يراجعه، 
ول توجد لديه هذه الروؤية. ونحن نحتاج اليوم اإىل اإ�ساعة ثقافة دولة املواطن، 

وثقافة املواطنة ال�ساحلة بني اجلميع.
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وهنا اأود الإ�سارة اإىل ظاهرة ملفتة للنظر، وهي اإر�سال اآلف املوظفني يف الثمان 
العراقي  ال�سعب  اأموال  من  عليهم  والإنفاق  العراق  اإىل خارج  املا�سية  �سنوات 
مئات املاليني من الدولرات لدخول دورات تاأهيلية،  فري�سلون اإىل لبنان وغريها 

وينزلون الفنادق الراقية.

الكومبيوتر،  لتعليم  اأيام، وهي دورات  تزيد على ثالثة  الدورة ل  اأن مدة   علمًا 
كومبيوتر، وجتعل  األف  بها  ي�سرتى  اأن  ميكن  واحدة  دورة  م�ساريف  اأن  يف حني 
الدورات يف الدوائر جمانية، ونعمل على تعليمهم القيم الإ�سالمية والقيم الوطنية 
التي نوؤمن بها نحن كعراقيني، ملا متتاز به ثقافتنا وح�سارتنا عن الآخرين، وينبغي 
اأن نعلمهم الثقافة الوطنية، فاإن املالحظ اأنهم يتعلمون �سياقات العمل الإداري 

ول يتعلمون كيف يتعاملون مع املواطن، فهذا الأمر مغفول عنه متامًا.

وكيفية  ال�سالح  اإم�ساك  كيفية  كثرية يف  درو�ش  تعطى  وال�رشطة  اجلي�ش  ففي   
العزيز كيف  التي تو�سح لهذا اجلندي  التوجيهية  ما املحا�رشات  القتال، ولكن 
املواطنني  هوؤلء  بني  يكون  فقد  ال�سيطرة،  يف  يقف  عندما  املواطنني  مع  يتعامل 
متهم ويخفي نف�سه بينهم، لكن هوؤلء املواطنني هم الأ�سا�ش وهم الأ�سل، ووقفة 
اجلندي معهم وابت�سامته لهم وتعامله معهم، يجب اأن يكون فيها التوقري والحرتام 

والتكرمي.

 فمثل هذا الدر�ش ل ياأخذه اجلندي ول املوظف، فلذلك يوجد علم وخربة يف 
�سوؤون مهنية �رشفة، ولكن ل توجد عندهم روح التعامل، فتكون الآثار اأحيانًا 

اآثارًا عك�سية.

اإن�سانية وعالقة حمبة و�سفقة،   اأكد الإ�سالم على جعل هذه العالقة عالقة  ولقد 
وهي التي حتل امل�ساكل، وياأتي الحرتاف واملهنية كعن�رش مهم يف تنظيم العمل 

وم�ساراته، وهذا الأمر ـ مع الأ�سف ـ غري ملتفت اإليه. 

الزكوات وجباية  ير�سلهم جلباية  له كتبه ملن  املوؤمنني× يف كتاب  اأمري  يقول 
مع  تعامله  كيفية  يف  امل�سوؤول  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  ُامنوذج  وهو  ال�رشائب، 
ول  م�سلمًا،  تروعن  ول  له،  �رشيك  ل  وحده  الله  تقوى  على  املواطنني:»انطلق 



١٦٦

جتتازن عليه كارهًا، ول تاأخذن منه اأكرث من حق الله يف ماله، فاإذا قدمت على 
احلي فانزل مبائهم من غري اأن تخالط اأبياتهم، ثم اأم�ش اإليهم بال�سكينة والوقار، 
الله،  تقول: عباد  ثم  بالتحية عليهم  فت�سلم عليهم، ول تخدج  بينهم  تقوم  حتى 
اأر�سلني اإليكم ويل الله وخليفته، لآخذ منكم حق الله يف اأموالكم، فهل لله يف 
اأموالكم حق فتوؤدوه اإىل وليه. فاإن قال قائل: ل، فال تراجعه، واإن اأنعم لك منعم 
فانطلق معه من غري اأن تخيفه اأو توعده اأو تع�سفه اأو ترهقه، فخذ ما اأعطاك من 
ذهب اأو ف�سة، فاإن كان له ما�سية اأو اإبل فال تدخلها اإل باإذنه، فاإن اأكرثها له، فاإذا 
اأتيتها فال تدخل عليها دخول مت�سلط عليه ول عنيف به، ول تنفرن بهيمة ول 
تفزعنها، ول ت�سوءن �ساحبها فيها، وا�سدع املال �سدعني ثم خريه، فاإذا اختار 
فال تعر�سن ملا اختاره، ثم ا�سدع الباقي �سدعني ثم خريه، فاإذا اختار فال تعر�سن 
ملا اختاره، فال تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء حلق الله يف ماله، فاقب�ش حق 
الله منه، فاإن ا�ستقالك فاأقله، ثم اخلطهما ثم ا�سنع مثل الذي �سنعت اأوًل حتى 
تاأخذ حق الله من ماله. ول تاأخذن عودا ول هرمة ول مك�سورة ول مهلو�سة ول 
ذات عوار، ول تاأمنن عليها اإل من تثق بدينه، رافقًا مبال امل�سلمني حتى يو�سله 

اإىل وليهم فيق�سمه بينهم«)١٢٩).

اإىل املت�سدين للتعامل  يحتوي هذا الن�ش ال�رشيف على جمموعة من الو�سايا 
املبا�رش مع النا�ش.

الو�سية ااُلوىل: ت�سفية النية
اإن اأول عمل ينبغي اأن يقوم به امل�سوؤول هو ت�سفية النية، باأل يكون ما ياأتي به من 
اأجل الراتب، حتى اإن كان عمال و�سيفيا معينا، لكن النية مهمة والإخال�ش مهم. 
والإخال�ش لله هو الذي يدفع الإن�سان اإىل الإخال�ش يف العمل. وتتجلى هذه 

الو�سية من قوله × :»انطلق على تقوى الله وحده ل �رشيك له«.

الو�سية الثانية: عدم تخويف النا�س
اإن على امل�سوؤول األ يروع النا�ش ول يخيفهم، ويت�سح ذلك من قوله×: »ول 

١٢٩ . نهج البالغة: الر�سالة ٢٦.
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و�سعنا  فلو  ذلك،  خالف  على  الواقع  اأن  اليوم  نالحظ  م�سلمًا«.ولكننا  تروعن 
�سماعة القلب على قلب املواطن عندما يدخل اإىل الدائرة، ل�سمعنا   دقات  قلبه، 
وكاأنه يريد اأن يخرج من مكانه، فلماذا هذا اخلوف والقلق، وهو يف مراجعة عادية 

لإجناز عمل ر�سمي غري خمالف للقانون؟!.

 وكذلك نالحظ كيف اأنه خائف ومرعوب اإذا دخل املحكمة، مع اأنه �ساحب احلق، 
ولو �سئل ملاذا هذا اخلوف واأنت  �ساحب احلق، لقال اإمنا اأخ�سى األ ُان�سف ويدفع 

الطرف الآخر ر�سوة وتتحول الق�سية ل�ساحله!.

الإ�ساءة الثانية
املالك يف تق�سيم النا�ص

لك يف  اأخ  اإما  قوله×:»:  من  ال�رشيف  العهد  هذا  من  املوؤثرة  العبارة  هذه  ت�سري 
الدين اأو نظري لك يف اخللق«، اإىل املالك يف تق�سيم النا�ش يف نظر الإ�سالم ويف نظر 

علي×. 
لالأنظمة  ولئهم  بح�سب  تق�سيمهم  هو  الأيام  هذه  للنا�ش يف  ال�سائد  التق�سيم  اإن 
اإىل موالة ومعار�سة، فاملعيار يف تق�سيم النا�ش هو املوقف ال�سيا�سي  من احلكم، 

فاملعار�سة يف خندق واملوالة يف خندق اآخر. 
وهناك تق�سيم اآخر للنا�ش على اأ�سا�ش الولء ال�سخ�سي، فلو �ساألنا بع�ش املت�سدين: 
كيف تق�سمون النا�ش حقيقة وبغ�ش النظر عن ال�سعارات؟، ف�سيقول: نق�سم النا�ش 
اإىل �سنفني: من يحبني ومن ل يحبني، ومن يطيعني ومن ل يطيعني. وكل من كان 
اأكرث الت�ساقًا بي والتزامًا بكالمي وطاعة يل فاإين ُاقربه وُاعطيه املهام وامل�سوؤوليات، 
ومن كان �ساحب راأي ونقا�ش ووجهة نظر، فاإين ُابعده �سيئًا ف�سيئًا. فاملعيار اإذن يف 

تق�سيم النا�ش اإمنا هو على اأ�سا�ش القرب والبعد من امل�سوؤول واملت�سدي.
ويق�سم البع�ش النا�ش على اأ�سا�ش طبقي.. على اأ�سا�ش الفقر والغنى، فهذه طبقة 
اأ�سحاب الأموال والإمكانات، وتلك طبقة الفقراء تتاألف من  برجوازية تتاألف من 

امل�ساكني واملعدمني والكادحني، فيكون التق�سيم على اأ�سا�ش القدرات املالية.
ويق�سم النا�ش اأي�سًا يف م�ساحات معينة على اأ�سا�ش العمق الثقايف، اإىل طبقة مثقفة 

وطبقة قليلة املعرفة.. اإىل غري ذلك من ال�سطالحات التي يتداولها البع�ش.
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الفالنية فهو حمرتم،  القومية  اأ�سا�ش قومي، هذا من  اأحيانًا على  النا�ش   وي�سنف 
وذاك من قومية اأخرى فال يحرتم. وي�سنف النا�ش اأحيانا على اأ�سا�ش ديني، فهذا 
من دين معني فيقدر، وذاك من دين اآخر فال يكرتث به. وي�سنفون اأحيانًا على اأ�سا�ش 
طائفي، فهذا من املذهب الفالين فيحرتم، وذاك من املذهب الآخر فال يكرتث به.. 

اإىل غري ذلك من الت�سقيقات والت�سنيفات.
وكل هذه الت�سنيفات قد تاأخذ مدياتها يف جمالتها اخلا�سة بها، ففي دور العبادة 
اعتبارات  توجد  القت�سادية  ال�ساحة  ويف  مذهبية،  اأو  دينية  اعتبارات  توجد 
الفكرية والثقافية هناك اعتبارات فكرية، فل�سنا ب�سدد  اقت�سادية، ويف املنظومة 
تقييم هذه الت�سنيفات والتق�سيمات؛ هل هي يف جمالتها املعينة، ميكن اأن تكون 

مقبولة اأو ل  تكون؟، فهذا بحث اآخر.

 معيار املواطنة 
ولكن اأمري املوؤمنني× قد طرح فهمًا اآخر لتق�سيم النا�ش من موقع القيادة، ففي 
املنظومة القيادية يكون املعيار الذي يق�سم النا�ش على اأ�سا�سه ملن يريد اأن يتحمل 
امل�سوؤولية عن عدد من النا�ش، هو اأن النا�ش اإما اأخ للم�سوؤول يف الدين اأو نظري له 

يف اخللق.
 فاملعيار هو املواطنة، فال ُيف�سل اأحد على اأحد يف املنظومة القيادية، لأن القائد 
م�سوؤول عن ُامة وم�سوؤول عن عدد من النا�ش، ل اأن هذا قريب منه اأو من حزبه 
اأو حزبه، فهذا مما ل  اأقاربه  لي�ش من  الآخر لأنه  الفر�ش، ويبعد  فيقدمه ويعطيه 
يكون يف الروؤية الإ�سالمية بح�سب ما ي�سري اإليه علي×، لأنه يوجد معيار القيم 
الدينية ومعيار القيم الإن�سانية، ويجمعهما يف م�سطلحاتنا املعا�رشة ا�سطالح حق 
الإمكانيات  اختلفت  مهما  الآخرين،  مع  متكافئة  مواطن حقوق  فلكل  املواطنة.  
املادية اأو وجهات النظر ال�سيا�سية اأو تبني ق�سية معينة اأو عدم تبنيها..  اإىل غري 

ذلك.
ويف هذه العبارة در�ش كبري يقدمه علي× لفهم النظرية الإ�سالمية يف القيادة و 
اأ�سا�ش  الإدارة، فهناك تكافوؤ فر�ش بني املواطنني، ول متيز ملواطن على اآخر على 



١٦٩

اأو قومية  اأو دين  اأو اختالفه مع القيادي املت�سدي يف مذهب  اختالفه مع احلاكم 
اأو توجه �سيا�سي اأو قدرات معينة اأو اإمكانات، اإىل غري ذلك، بل اجلميع �سوا�سيه. 

وهذا ما نالحظ تطبيقه يف فرتة خالفة علي×، فاخلوارج الذين خرجوا وحملوا 
ال�سالح بوجه علي×، وقف ليقول بحقهم :»ل تقاتلوا اخلوارج من بعدي، فلي�ش 

من طلب احلق فاأخطاأه كمن  طلب  الباطل فاأ�سابه«)١٣٠). 
فهوؤلء ظنوا اأن ما هم عليه هو احلق، واأن علي بن اأبي طالب× كان خمطئًا، فنهى 
عن قتالهم واإن كانوا خمطئني ولكنهم كانوا طالب حقيقة، فهناك فرق بني من يريد 
الإف�ساد وال�سالل والنحراف والتاآمر، ومن يريد اأن ي�سل اإىل احلق ويرى احلق يف 
موقف معني، فهو قد يكون خمطئًا يف  نظرته وروؤيته، ولكنه حتى لو اأخطاأ و�سهر 
ال�سالح باعتقاد دفاعه عن حق يعتقده،  فيجب اأن نو�سح له اأنه خمطىء، ول يوجد 
القيادة  الله|، وهذه درو�ش يف  بعد ر�سول  اأبي طالب×  بن  اأعدل من علي 

والإدارة جندها يف منطق علي×. 
اأنه ل �رشوط ول قيود ل�ستيفاء احلقوق  وتكافوؤ  يقول اأمري املوؤمنني× يف بيان 
قام  فمن  حلقوقه،  مقدمة  عباده  حقوق  �سبحانه  الله  املواطنني:»جعل  بني  الفر�ش 

بحقوق عباد الله كان ذلك موؤديًا اإىل القيام بحقوق الله«)١٣١).
واجباته جتاه خالقه،  وتاأدية  بحقوقه  والوفاء  تعاىل  الله  اإىل  الو�سول  يريد  اإن من 
الله  مراعاة خلق  من  ياأتي  الله  عبادة  فطريق  اأوًل،  الله  باأداء حقوق خلق  فليبداأ 

والهتمام بهم والوفاء بحقوقهم. 
واأما الكتفاء ببع�ش العبادات ال�سخ�سية بني الإن�سان وربه وجتاهل حقوق النا�ش، 
فهذا لي�ش هو طريق التكامل. ومن قام بحقوق النا�ش واأعطى املواطن حقه فاإن ذلك 
التوفيق وينور  الله تبارك وتعاىل له  الله، و�سيكتب  القيام بحقوق  اإىل  به  �سيوؤدي 

قلبه وي�سهل له مهمة الوفاء بحقوق خالقه وعبادته. 
هذه هي النظرية القيادية يف الإ�سالم، فالإن�سان املواطن هو املعني بالهتمام والرتكيز 

١٣٠ .نهج البالغة: اخلطبة ٦١.
١٣١ . غرر احلكم ٣: ١٠٧.
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بالدرجة الأ�سا�ش. ومن مل ي�ستطع حتمل امل�سوؤولية بهذا ال�رشط، فليقدم ا�ستقالته، 
وليخرج ويعِط فر�سة لغريه ممن ي�ستطيع اأن يفي بهذا الواجب وبهذه امل�سوؤولية.

يقول اأمري املوؤمنني× يف ر�سالة لأ�سود بن قطبة قائد اجلي�ش يف منطقة حلوان، 
اإذا اختلف هواه، منعه ذلك كثريًا من  اإحدى وليات فار�ش: »اأما بعد، فاإن الوايل 
من  عو�سًا  اجلور  يف  لي�ش  فانه  �سواء،  احلق  يف  عندك  النا�ش  امر  فليكن  العدل، 
العدل، فاجتنب ما تنكر اأمثاله، وابتذل نف�سك يف ما افرت�ش الله عليك، راجيًا ثوابه 

ومتخوفًا عقابه«)١٣٢).

وامل�سوؤول  احلاكم  ان�سغل  اإذا  اأنه  من  ع�سكره  وقادة  ولته  املوؤمنني×  اأمري  يحذر 
بني  الفر�ش  تكافوؤ  من حتقيق  كثريًا  ذلك  منعه  ال�سخ�سية  وماآربه  اخلا�سة  مب�ساحله 
اإذا كانت امل�سالح ال�سخ�سية هي املعيار، فال  النا�ش واإيجاد العدل بينهم، وحينئذ 
ميكن اأن ت�سري اُلمور كما ينبغي، ول ميكن اأن يتحقق العدل. ولهذا يو�سي× اأن 

يكون اأمر النا�ش عند امل�سوؤول يف احلق على حد �سواء. 

ال�سوابط  �سمن  جاءت  التي  املعاملة  مت�سية  الكرمية:  الو�سية  هذه  م�ساديق  ومن 
املقررة على اأ�سا�ش �سحيح، واإن مل اأعرف، اأنا امل�سوؤول، �ساحبها، وعم مت�سية املعاملة 
واأر�سل  بالت�سال  وقام  هدية،  يل  اأر�سل  وقد  �ساحبها،  اأعرف  كنت  واإن  اُلخرى 

وفودا، لأنها كانت فاقدة لل�سوابط املطلوبة. 

ومن امل�ساديق اُلخرى قبول ابن الوزير الفالين يف اجلامعة، مع اأنه مل  ينجح، وعدم 
قبول ذلك امل�سكني رغم جناحه يف الختبار. فينبغي اأن يكون احلق هو املعيار، فاإدارة 
املوقع الفالين مثاًل، تتطلب اإن�سانا بخ�سو�سيات معينة، وهذا املر�سح من حزبي لي�ش 
فيه هذه املوا�سفات، وذلك الآخر لديه هذه املوا�سفات، فاأيهما ينبغي اأن يقدم وفقًا 

ملنهج علي× الذي اأمر اأن يجعل النا�ش يف احلق على حد �سواء؟. 

ثم يبني× اأن اجلور ل ميكن اأن يكون بدياًل من العدل، فانهما طريقان متعاك�سان 
يظن  ول  الآخر.  من  عو�سًا  اأحدهما  يكون  ل  ولذا  خمتلفة،  نتائج  اإىل  ينتهيان 

١٣٢ .  نهج البالغة: الر�سالة 5٩.
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املت�سلطون اأنهم ي�ستطيعون باجلور والغلبة وتف�سري القوانني بالطريقة التي تالئمهم 
اإنقاذ  والدبابات،  واملدافع  بالطائرات  ال�سعب  �رشب  من  التع�سفية،  والإجراءات 

اأنف�سهم من م�سريهم املحتوم على يد �سعوبهم.

اأن  النا�ش، واعلموا  بالهراوات ول ت�سيقوا على  اأيها احلكام ل ت�رشبوا �سعوبكم   
الآلة الع�سكرية عاجزة عن الوقوف اأمام اإرادة ال�سعوب، فاإن كل ر�سا�سة هي حاجز 

اآخر وجدار اآخر بني امل�سوؤول  والنا�ش.

 وانظروا ماذا يح�سل يف ليبيا واليمن والبحرين، اإن احلكام كلما خطوا خطوة لقمع 
ال�سعب، ازدادوا عزلة وازداد ال�سعب جراأة وتقدم خطوة اإىل المام لتحقيق حريته 
وكرامته وعزته. اإذن يجب اأن يكون احلق هو املعيار، والعدل هو الأ�سا�ش، ول ميكن 

اأن يكون اجلور عو�سًا من العدل.

ثم يتطرق اأمري املومنني× يف اجلملة التالية من هذه الفقرة اإىل �رشورة اجتناب 
األ يدع  اأمثاله فيما لو وقع من غريه، فحري بامل�سوؤول  امل�سوؤول ارتكاب ما ينكر 
تذهب  باأن  ي�سمح  واأل  النتظار،  خانة  يف  يو�سع  اأن  يقبل  ل  كما  تنتظر،  النا�ش 
حقوق النا�ش، كما ل يحب اأن يوؤخذ حقه..وهكذا يف كل ق�سية تعر�ش له، فيجب 
على امل�سوؤول دائمًا اأن ي�سع نف�سه يف مكان الآخرين وينظر هل يقبل لنف�سه ما 

يقبله لهم؟، فاإن مل يكن يقبله لنف�سه فحري به األ يقبله لهم اأي�سًا.  

القادة وامل�سوؤولني، فياأمرهم  اإىل  اإىل و�سية ُاخرى من و�ساياه  ثم ينتقل علي× 
باأن يبذلوا اأنف�سهم يف ما افرت�ش الله عليهم من الفرائ�ش فيقيموها، واأن يفرغوا 

اأنف�سهم لهذا الأمر، رجاء ثواب الله عز وجل وخوفًا من عقابه. 

 لقد �ساهدمت  القذايف، ففي حني كان ال�سعب يرزح حتت خط الفقر، كانت ع�رشات 
املليارات يف ح�ساباته ال�سخ�سية يف امل�سارف الأجنبية جمعها خالل اأربعني �سنة، 
وانتهت، وكذا  الأر�سدة  الأمن وجمدت جميع  بقرار واحد من جمل�ش  ثم ذهبت 
�سدام، ذهبت املليارات التي اأودعها يف م�سارفهم بجرة قلم، ولو كان قد �رشفها 

على ال�سعب لأ�سبح العراق اليوم ب�سكل اآخر.

 فاتعظوا اأيها امل�سوؤولون، ول تظنوا اأنكم عندما جتمعون الأموال ميكن اأن تنفعكم، 
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والتزموا مبا اأمركم الله تبارك وتعاىل به، وتعاملوا بالإن�ساف واتركوا لكم ولذويكم 
ال�سمعة الطيبة.

 واليوم مازال �سعبنا يتذكر حكامًا حكموه، بالرغم من مالحظاتنا عليهم، ويرتحم 
عليهم؛ اإذ يقولون عن اأحدهم اأنه اإذا كان يف اجتماع ملجل�ش الوزراء، وحان وقت 
الغداء يدعوهم على ح�سابه اخلا�ش، ويخرج النقود من جيبه ويطلب لهم الطعام 
من اأقرب مطعم، ثم يوا�سلون الجتماع، واأنه كان ينزل من �سيارته وحده وي�سري 

ويوزع الأرا�سي بني املواطنني. 

فهذه الأ�سياء تبقى يف ذاكرة ال�سعب يتناقلها عرب الأجيال، فكيف اإذا كان احلاكم 
مع  عادًل  وكان  �سحيحة،  وجذور  وا�سحة  روؤية  ولديه  �سحيح،  منهج  �ساحب 
النا�ش، فال �سك يف اأنه �سيبقي الذكر احل�سن ذخرًا له يف الدنيا، وجزاء الله له 

يف الآخرة . وهذا اأهم �سيء ميكن اأن يهتم به الإن�سان.             

اإن النظرية التي يتحدث عنها علي× هي نظرية اإن�سانية، ول ن�ستطيع اأن نقول 
لواقع  ومن�سفة  واقعية  قراءة  له  الإ�سالم  لأن  فقط؛  اإ�سالمية  نظرية  اإنها  عنها 
احلياة، ولو طبقنا هذه املعايري لوجدنا الواقع اليوم يختلف عما  نعي�سه بكثري، 
ولكن علينا اأن نذكر اأنف�سنا بهذه املعايري، واأن يخطو كل منا خطوة ويبذل جهدًا 

ويقول كلمة ويدفع وي�سجع وي�سغط، لإعادة اُلمور اإىل ن�سابها ال�سحيح . 

الدر�ص الرابع ع�سر
مبداأ العف� وال�سفح يف التعامل مع اُلمة

يقول اأمري املوؤمنني× يف تتمة الفقرة ال�سابقة من عهده ملالك الأ�سرت:»يفرط 
منهم الزلل، وتعر�ش لهم العلل، ويوؤتى على اأيديهم يف العمد واخلطاأ ، فاأعطهم 
من عفوك و�سفحك مثل الذي حتب وتر�سى اأن يعطيك الله من عفوه و�سفحه«.

م�سلم،  ورائه كل حاكم  ومن  الفقرة  هذه  مالكًا يف  املوؤمنني×  اأمري  يخاطب 
ويطلب منه اأن يتعامل مع ال�سعب على اأ�سا�ش مبداأ العفو وال�سفح، فاإن هوؤلء 
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النا�ش قد ت�سدر منهم الزلت ويخطئون يف مواقفهم، كما هو املالحظ يف اأي 
�سعب، وقد تعر�ش لهم اأ�سباب فينحرفون عن الطريق ال�سوي وتدعوهم لتخاذ 
ل  وت�رشيحات  ومواقف  �سلوكيات  منهم  وت�سدر  معينة،  و�سلوكيات  مواقف 
تن�سجم مع تقديراتك للم�سلحة، ويكونون خمطئني يف نظرك، وقد يقومون بهذه 
ال�سلوكيات عمدًا وهم عارفون اأنها تغيظك، وقد ت�سدر منهم هذه ال�سلوكيات 

خطاأ ومن غري عمد، وهذا اأمر خالف القانون واللتزامات.

 واملوقف ال�سحيح الذي ينبغي اتخاذه يف مثل هذه الظروف، هو اأن تتعامل معهم 
مبنطق العفو وال�سفح، فتعطيهم من عفوك و�سفحك مثل الذي حتب وتر�سى اأن 
يعطيه الله تبارك وتعاىل لك من عفوه و�سفحه، فينبغي اأن يكون تعامل احلاكم 
اأن  احلاكم  وال�سفح، كما يحب هذا  العفو  مبداأ  اأ�سا�ش  ال�سعب على  اأفراد  مع 

يعامله الله �سبحانه على اأ�سا�ش العفو وال�سفح.

اأن ت�سدر منهم الأخطاء، فهم يخطئون يف �سلوكهم  النا�ش ميكن  فاإن هوؤلء   
عن  واخلروج  اخُللقية  والأمرا�ش  العلل  لهم  وتعر�ش  ومواقفهم،  و�سعاراتهم 
اُلمور،  بع�ش  يف  والجراءات  وال�سوابط  القانون  يخرقون  وقد  ال�ستقامة، 
فيطلقون  وامل�سوؤول،  احلاكم  تعجب  ول  تنا�سب  ل  �سلوكيات  منهم  وت�سدر 
ت�رشيحات ويتجمهرون يف م�سريات، وقد تكون لهم �سلوكيات ُاخرى ل يرتاح 

لها احلاكم ول يرت�سيها. 

 وهم ياأتون بهذه املواقف عن عمد اأحيانًا، وعن خطاأ اأحيانًا ُاخرى. فما املوقف 
من هوؤلء النا�ش الذين يخطئون ويخرجون عن القانون اأحيانًا، وميار�سون بع�ش 
املواقف والأعمال والأقوال، عن عمد اأو عن خطاأ، ل يرت�سيها امل�سوؤول واحلاكم 

؟.

يبني اأمري املوؤمنني× املوقف ال�سحيح الذي ينبغي للحاكم اتخاذه يف مثل هذه 
احلالة؛ وهو اأن يعطيهم من عفوه و�سفحه مثل الذي يحب وير�سى اأن يعطيه 
الله تبارك وتعاىل من عفوه و�سفحه اإذا اأخطاأ، وليكن �سعاره معهم هو العطف 

والعفو وال�سفح، واأل يكون قا�سيًا معهم، ويتحمل بع�ش خمالفاتهم.
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اأن يعتقد باأن ال�سعب يجب اأن يكون ن�سخة طبق الأ�سل   ول ينبغي للحاكم 
عنه، واأن عليهم اأن يفكروا كما يفكر، ويقولوا ما يريد له اأن يقال، وي�سمعوا ما 
يريد له اأن ُي�سمع. كال، فلي�ش هكذا ُت�سا�ش ال�سعوب، فاإن هوؤلء املعرت�سني قد 
يختلفون مع احلاكم يف ا�سياء وقد يخطئون، ولكن حقهم عليه العفو وال�سفح.

ونتعر�ش يف ما يلي اإىل الإ�ساءات التي ميكن ا�ستفادتها من هذه العبارة، القليلة 
يف كلماتها، لكن الكبرية يف مداليلها وم�سامينها.

 الإ�ساءة اُلوىل

 �سرورة �سعة ال�سدر يف احلكم والإدارة

اإذا اأراد احلاكم اإدارة ناجحة وقيادة موفقة فعليه ب�سعة ال�سدر، وذلك با�ستعمال احللم 
وال�سفح وغ�ش الطرف عن بع�ش الأخطاء. وعليه اأن يتظاهر باأنه مل يَر ومل ي�سمع، 

وعليه اأن ي�ستوعب، واأن يتحمل.

اإن �سعة ال�سدر هي املفتاح ال�سحري للنجاح الإداري والقيادي.. ومن اأراد اأن يعطي 
احلقوق لأهلها فعليه ب�سعة ال�سدر. ومن مل يكن عنده �سعة �سدر، و�ساق �سدره مبا 
يرى من اأفعال ل تروقه، اأو مبا ي�سمع من اأقوال ل تعجبه، ف�سوف لن يبقى معه اأحد.  
واإذا بقي يف دوامة اأن هذا �رشح �سدي وهذا حتالف مع جهة ما على ح�سابي، ويبداأ 
بالهجوم على هذا وذاك ويت�سايق من هذا وذاك وي�ستد مع هذا وذاك.. فمن �سيبقى 

معه يف املجتمع؟!.

اإن احلاكم اأو امل�سوؤول ل ي�ستطيع اأن يعطي ال�سعب حقه وهو ناقم عليه، بل �سوف 
ولكن  احلاكم حمقًا،  يكون  وقد  ي�سعر..  ل  حيث  من  الظلم  ويقع يف  حقه  ي�سلبه 
حقانية روؤية احلاكم، وبطالن موقف املواطن يف راأي احلاكم، ل ي�سلبان حق املواطنة، 
بل يبقى مواطنًا وله كامل حقوق املواطنة حتى ولو اختلف معه، فهو معار�ش يحمل 
راأيًا خمالفا لراأي امل�سوؤول، ويعار�سه بالكالم ولي�ش بال�سالح، فهو ل يهدد النظام، 
ومعار�سته �سلمية، وله حق اخلروج مب�سرية �سلمية، وتبقى له كامل حقوق املواطنة.

 فاإذا هاجمه احلاكم ومل يكن لديه �سعة �سدر، فكيف �سيعطيه حقه؟. من املوؤكد اأنه 
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�سوف لن يعطيه حقه، لأن اإحقاق احلقوق ب�سعة ال�سدر، والعدالة الجتماعية ب�سعة 
ال�سدر، واإن�ساف النا�ش ب�سعة ال�سدر. وهذا هو مفتاح الرئا�سة.

وعلى احلاكم اأو امل�سوؤول اإذا مل يكن عنده �سعة �سدر، اأن يكتب ا�ستقالته ويخرج 
من احلكومة. ول يقل امل�سوؤول: اإن هذا ابتالء يل اأن �رشت مديرًا اأو وزيرًا اأو رئي�سًا، 
فكثري من النا�ش ينتقد اأو ي�سكو اأو يعاتب. اإن هذا املوقع يتطلب �سعة ال�سدر، ومن 

مل يكن م�ستطيعًا فليقدم ا�ستقالته، لياأتي بدل منه من ميتلك �سعة ال�سدر.

اأن يكون حقانيًا، واأراد  اأراد امل�سوؤول النجاح، واأراد العدل والإن�ساف، واأراد  فاإذا 
خدمة املواطنني فعليه ب�سعة ال�سدر، واإل فكيف ي�ستطيع امل�سوؤول اأن يخدم اإن�سانًا 

قد �ساق �سدره منه اأو كان متحاماًل عليه؟!.

ومن عالمات �سعة ال�سدر البت�سامة العفوية ولي�ست الت�سنعية، واملحبة ال�سادقة ل 
الكاذبة. وبع�ش امل�سوؤولني يت�سنع باظهار املحبة للنا�ش، ولكن قلبه مليء بالبغ�ش 
والكراهية واحلقد والعياذ بالله، وهذه لالأ�سف قد نقع فيها كثريًا. ومن عالمات �سعة 
ال�سدر الل�سان ال�سادق، ل جمرد جمامالت وكلمات يلوكها الل�سان، ثم �رشعان ما 

يلفظها بعد حلظات لكي تتحول اإىل �سباب و�ستم، بعد اأن يخرج اأو يغلق الهاتف.

ونذكر مبا قلناه يف الدرو�ش ال�سابقة من قول اأمري املوؤمنني× ملالك الأ�سرت: »وا�سعر 
قلبك الرحمة للرعية«، فامل�سوؤول يجب اأن ي�ست�سعر الرحمة يف قلبه قبل اأن ي�سعر 
بها املواطن، فحينما تكون الق�سية يف ال�سعور والإح�سا�ش القلبي فال جمال ول 

فر�سة للت�سنع، ويجب اأن تكون احلالة واقعية.

ويف مقابل ذلك �سيق ال�سدر، فاإذا فقد الإن�سان مكرمة �سعة ال�سدر و�ساق �سدره 
ماذا �سيحدث؟. اإن ذلك �سيوؤدي اإىل حرية كبرية يف اتخاذ القرار؛ اإذ كيف ميكن اأن 
يتخذ قرارًا وهو م�سدود ومتاأزم وم�ستفز؟!. اإنه �سيتخد قرارًا ويرجع عنه.. وي�سدر 

قرارًا وزاريًا ثم ياأتي القرار الثاين ليبطل ال�سابق.

 ويجد الإن�سان يف موؤ�س�سات الدولة تعميمات وقرارات ت�سدر و�رشعان ما تنق�ش 
وياأتي نقي�سها، ثم ينق�ش هذا النقي�ش بنق�ش جديد،  ويبقى املوظف امل�سكني ل 
يعرف باأيها يعمل، بالقرار الأول اأم الثاين اأم الثالث، وقد جاء اأحدها بكتاب ر�سمي، 
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والآخر يف ق�سا�سة بخط اليد، والثالث بهاتف، وكل واحدة ل ت�سبه اُلخرى.

 ملاذا هذا التخبط؟!، اإن �سيق ال�سدر يوؤدي اإىل ال�سجر، واإىل مواقف خاطئة، واإىل 
حرية يف اتخاذ القرار، واإىل �سوء يف التعامل مع الآخرين. فامل�سوؤول حينما يكون 
م�ستفزًا ل ميكنه اأن يتعامل مع الآخرين بطريقة هادئة، و�رشعان ما يغ�سب فت�سدر 

منه عبارات غري لئقة ويورط نف�سه اأكرث واأكرث، فتكرث امل�سكالت.

 ويقع الإن�سان يف �سوء التعامل و�سوء ال�سلوك حينما ي�سيق �سدره، ويوؤدي اإىل 
ا�ستخدام القوة املفرطة، وكل اإن�سان ي�ستعمل هذه القوة على قدره، ف�سائق ال�سيارة 
اإذا غ�سب وا�ستفز حتدث م�سكلة، فيحمل ما حتت يده من �سالح اأو ع�سا وينزل 
ما�سابه!،  اأو  بالع�سي  �رشب  اإىل  الق�سية  تتحول  ما  و�رشعان  اأغ�سبه،  من  اإىل 
ويحدث ذلك لأنه م�ستفز ل�سيق �سدره، فتتولد ردود اأفعال وانفعالت �رشيعة ل 

ميكن ال�سيطرة عليها. 
اأما احلاكم اأو امل�سوؤول اإذا ما ا�ستفز، فاإن حتت يده جي�سا و�رشطة و�ستكون الق�سية 
فاإن  وتفتك،  وتبط�ش  لت�رشب  وال�رشطة  اجلي�ش  اأفواجًا من  ف�سينزل  بكثري،  اأكرب 
مل يجِد ذلك ا�ستخدم الطائرات والدبابات واملدافع. وهذا ما نراه اليوم يف عاملنا 

العربي..
اإن �سيق ال�سدر يوؤدي اإىل ا�ستخدام العنف والقوة املفرطة جتاه الآخرين، فيدفع 
ملزيد من الظلم، وكلما زاد الظلم ازدادت ردود الأفعال في�سطر اإىل ا�ستعمال جرعة 
النا�ش، فيزيد يف قمعهم.. وهكذا  الظلم لكي ي�سيطر، فيزداد �سخط  اإ�سافية من 
ت�ستمر العملية ت�ساعدية. فمن مل يكن عنده �سعة �سدر فال يت�سّد للم�سوؤولية؛ لأن 

الت�سدي يتطلب �سعة ال�سدر واإل وقع امل�سوؤول يف ظلم النا�ش ل حمالة.
يقول اأمري املوؤمنني× يف تاأييد هذا املعنى: »من �ساق �سدره مل ي�سرب على اأداء 
احلق«)١٣٣)، فمن اأجل اأن يكون الإن�سان حقانيًا، ومتم�سكًا باحلق، وملتزمًا باحلق، 
ومدافعًا عن احلق، يحتاج اإىل �سرب على اأداء احلق. ويتحقق ال�سرب على اأداء احلق 

من �سعة ال�سدر.

١٣٣ . كنز الفوائد ١: ٢٧٨.
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وقال علي× اأي�سًا: »اآلة الرئا�سة �سعة ال�سدر«)١٣4)، اأي اأن الو�سيلة التي ينجح 
بها امل�سوؤول يف رئا�سته هي �سعة ال�سدر، �سواء كان رئي�سًا لعائلة اأو م�سنع اأو بلد 

اأو اأي موقع اآخر من مواقع امل�سوؤولية.
ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب  ويقول الله تبارك وتعاىل: }َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اللَّ
َعَزْمَت  َفاإَِذا  الأَْمِر  يِف  َو�َساِوْرُهْم  َلُهْم  َوا�ْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  لْنَف�سُّ
ِلنَي{)١٣5)، يا ر�سول الله، اإنك برحمة من الله  َه ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ِه اإِنَّ اللَّ ْل َعَلى اللَّ َفَتَوكَّ
�رشت لني العريكة مع النا�ش، فحالة اللني ل تاأتي اإل بف�سل من الله تعاىل. ولو 
ولو كنت  وان�رشفوا،  املوؤمنني لرتكوك  بوجه  انفعاليًا ت�رشخ  ال�سدر؛  كنت �سيق 

ر�سوًل لله.
فعليك بالعفو؛ فهو الطريق حتى ملن ي�سيء ويخطئ معك يا ر�سول الله، واطلب لهم 
املغفرة، وعليك مب�ساورتهم يف اُلمور، فاإذا �سممت فتوكل على الله �سبحانه وتعاىل. 
وطبقًا لهذه الآية الكرمية على احلاكم وامل�سوؤول اأن يتعامل مع املواطنني على اأ�سا�ش 

العفو عنهم، وطلب املغفرة لهم، وامل�سورة، واإعطائهم الكرامة، واإعطائهم القيمة.
 ماذا يحدث اأيها الوزير لو بعثت على املدراء العامني الذين حتت اإدارتك وجمعتهم 
اأن  ينبغي  الذي  القرار  الفالنية، وما  الق�سية  اآرائهم يف  يف اجتماع و�ساألتهم عن 
ا�سمع  وهكذا..  نعاجلها؟،  وكيف  الفالنية،  امل�سكلة  يف  راأيهم  وما  حولها،  يتخذوه 
لأفكارهم  وت�سمع  براأيهم  وتاأخذ  حترتمهم  اأنك  لريوا  واأ�رشكهم،  و�ساورهم  منهم 

ومقرتحاتهم، فتبعث فيهم احلما�سة حينما يرون اأن كالمهم م�سموع بالفعل. 
ويا �سيخ الع�سرية، اإذا اأردت اأن تاأخذ قرارًا فابعث اىل وجهاء الع�سرية واأجل�سهم يف 
م�سيفك وا�ساألهم عن اآرائهم يف امل�سكلة الفالنية، وكيف نتعامل معها؟. ويا رئي�ش 
ال�رشكة  تواجه  التي  امل�سكلة  عليهم   واطرح  املخت�سني  العاملني  اجمع  ال�رشكة 
ي�رشك  اأن  عليه  م�سوؤوليته  حدود  �سمن  م�سوؤول  كل  وهكذا  احلل.  منهم  واطلب 
الآخرين وي�ساورهم يف اُلمور التي تتعلق بعملهم واأن يعفو عنهم ويت�سامح معهم. 

وهذه هي امل�سالك لنجاح الإدارة والقيادة، التي تعترب �سعة ال�سدر املدخل لها.

١٣4 . نهج البالغة: احلكمة ١٧٦.
١٣5 .اآل عمران: ١5٩.
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قال ر�سول الله|: »اأمرين ربي مبداراة النا�ش كما اأمرين باأداء الفرائ�ش«)١٣٦)، 
اأي كما اأن الله تبارك وتعاىل اأمر ر�سوله الكرمي| بال�سالة وال�سيام اأمره مبداراة 
مع  التعامل  يف  املداراة  وموقع  املداراة  قيمة  اأو�سح  املقارنة  وبهذه  اأي�سًا،  النا�ش 

النا�ش يف الفهم الإ�سالمي.
»اإذا  والقيادي:  الإداري  العمل  يف  الرفق  اأهمية  بيان  يف  املوؤمنني×  اأمري  وقال 
ملكت فارفق«)١٣٧)، واملق�سود من امللك هنا هو الت�سدي للم�سوؤولية، اأي اإذا �رشت 

م�سوؤوًل يف مكان ما، فالرفق هو الأ�سا�ش لنجاحك يف الإدارة والقيادة .
اأي�سًا عن نف�ش املو�سوع: »عليك بالرفق فاإنه مفتاح ال�سواب، و�سجية  وقال× 
واإن  وال�سحيح،  ال�سائب  املوقف  لتخاذ  املفتاح  هو  الرفق   ،(١٣٨(« اللباب  اأويل 
طبيعة اأ�سحاب العقول ا�ستعمال الرفق.  وهكذا يتفق العقل وال�رشع يف احلث على 
القيادة  اأي عمل يف خمتلف جمالت احلياة، وخا�سة يف جمال  الرفق للنجاح يف 

والإدارة. فالرفق هو طريق النجاح والتوفيق والفالح.
وعنه× اأي�سًا: »ِنعم ال�سيا�سة الرفق«)١٣٩)، اأي اأن اأف�سل ال�سيا�سة الرفق بالنا�ش.
ا�ستعمال  ال�سيا�سة  »راأ�ش  ال�سيا�سي:  العمل  يف  الرفق  لدور  تاأكيدًا  وقال× 

الرفق«)١4٠).
ويف رواية ُاخرى عنه× قال: »الرفق يي�رش ال�سعاب وي�سهل ال�سديد من الأ�سباب 
باملحبة والخوانيات والنخوة، وكل  تتي�رش  ال�سعبة وال�ساقة  املهام  اأن  اأي   ،(١4١(«
م�سكلة عوي�سة ميكن اأن تعالج بالرفق. واأما ال�سدة والغلظة والأوامر والنواهي فهي 

ت�سعب اُلمور اأكرث وتعرقلها.

فاأ�سعب اُلمور واأ�سدها تتي�رش من خالل ا�ستعمال الرفق واللني. والرفق يفل حد 
املخالفة، ويقلل من �سدتها، فحينما نتعامل باإح�سان ولطف مع �سخ�ش ما، فاإنه متى 

١٣٦ . الكايف ٢: ١١٧.
١٣٧ . غرر احلكم ١: ٢٧5.
١٣٨ . غرر احلكم 4: ٢٩١.
١٣٩ . غرر احلكم ٦: ١٦٧.

١4٠ . عيون احلكم واملواعظ: ٢٦٣.
١4١ . غرر احلكم ٢: 45.
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نختلف معه يتذكر طيب تعاملنا معه، فيقلل ذلك من حدة املخالفة، ويدخل بع�ش 
احلياء يف �سلوكه. فالرفق يخفف ويفكك املعار�سة واملخالفة. 

وقال× اأي�سًا: »من كان رفيقًا يف اأمره نال ما يريد من النا�ش«)١4٢).. اأيها امل�سوؤول، 
بلني  معهم  فتعامل  النا�ش  من  تريد  ما  اأن حت�سل على  تريد  اإذا كنت  احلاكم  اأيها 

ورفق، فهذا هو الطريق للو�سول اإىل ما تريد وما تتمنى.
الله|  ر�سول  بها  ُيتهم  كان  التي  التهم  من  واحدة  اإىل  الكرمي   القراآن  وي�سري 
املنافقون جال�سني يف  كان  اأُُذٌن{)١4٣).  ُهَو  َوَيُقوُلوَن  ِبيَّ  النَّ ُيوؤُْذوَن  الَِّذيَن  :}َوِمْنُهْم 
جمل�ش النبي| وي�سيئون اإليه بكالمهم، فقال اأحدهم: اخف�سوا اأ�سواتكم، فقد 
فاأجابه  بها.   فيخربه  النا�ش  اأحد  ي�سمعها  اأو  الله|  ر�سول  اإىل  الكلمة  ت�سل 
اأحدهم: اإذا و�سلت اإىل ر�سول الله| وجاء لي�ساألنا عن قولنا ننكر ذلك، وهو ُاذن 

و�سي�سدق ما نقوله. 
النا�ش  من  يقبل  كان  لأنه  به؛  وا�ستهزوؤوا  هذا  بقولهم  النبي|  فا�ست�سغروا   
اأعذارهم، ول ي�رش على اأنهم قالوا وياأتي بال�سهود ليثبت لهم ذلك. وهو ُاذن، اأي 

ي�سمع كل ما يقال له وي�سدق به، ول ي�ستطيع اأن ي�سيطر على �سمعه. 
)قل  فقال:  التهمة،  هذه  من  الكرمي|  ر�سوله  عن  يدافع  اأن  تعاىل  الله  ويريد 
ُاذن خري لكم)، اأي من م�سلحتكم اأن يكون عندكم نبي حينما تعتذرون اإليه يقبل 
عذركم، وحينما تقولون انكم مل تفعلوا يقبل منكم ول ي�رش عليكم ول يثبت اأنكم 
فعلتم؛ )يوؤمن بالله ويوؤمن للموؤمنني ورحمة للذين اآمنوا منكم والذين يوؤذون ر�سول 

الله لهم عذاب األيم).
 اإن الله تعاىل يلعن هوؤلء املنافقني ويعذبهم، فر�سول الله| مظهر الراأفة ومظهر 
اللني ومظهر املحبة.. واملداراة واملرونة دليل على �سالبة النظام ولي�ش على تفكك 

النظام.
اإل بالع�سي ومظاهر القوة  اأن تهاب احلكومة، ول تهاب  رمبا يقول البع�ش: يجب 

١4٢ . الكايف ٢: ١٢٠ح١٦.
١4٣ . التوبة: ٦١.
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وال�ستعرا�ش الع�سكري، فتن�رش الدبابات يف ال�سوارع لكي تخاف النا�ش وت�سعر 
اأن  اأردت  اإن الهيبة بالقوة وبالغلظة!، واإذا  بهيبة احلكومة.. انظروا اإىل التربيرات!، 
تتعامل بتوا�سع وحمبة فال اأحد ي�سمع منك، ول اأحد يقبل منك و�ست�سيع، فيجب 

اأن تكون قويًا حتى تهاب.. هكذا يقولون.
 واحلال اأن النظرية الإ�سالمية تقول �سيئا اآخر، تقول اإن الذي يتخذ مواقف �سديدة 
هو يف قرارة نف�سه خائف مهزوز. واإذا مل يكن للم�سوؤول القدرة على القناع فهو 
لي�ش مديرًا ناجحًا . فهل يجب اأن ي�رشخ يف ال�رشكة اأو امل�سنع اأو اأي مكان اآخر 
لكي ي�ستمع اإليه النا�ش. اإنه ل يحتاج اإىل ال�سياح، بل يحتاج اإىل حمبة ويحتاج 
اإىل منطق، ويحتاج اإىل قدرة على الإقناع.. وقد قيل: اأقرع الطبل اأجوفه، اأي كلما 
كان جوف الطبل اأكرب، كان �سوته اأعلى، ولكن اإذا ُملئ ف�سوف ل يخرج منه �سوت.
وكذلك امل�سوؤول اإذا كانت رجله على اأر�ش �سلبة، كان م�سيطرًا على املوقف اأكرث.. 
واإذا ما اقتحم قلوب النا�ش الذين هو م�سوؤول عنهم كان م�سيطرًا على قلوبهم قبل 
اأن يكون م�سيطرًا على اأج�سادهم، كما قال الإمام الكاظم× لهارون العبا�سي: » 
اأنا اإمام القلوب واأنت اإمام اجل�سوم، »)١44)، اأي اإذا كانت قدرة هارون وهيبته على 
هوؤلء النا�ش بال�رشطة واجلي�ش والزنازين والعدامات، فاإن مكانتي وتاأثريي هما 
يف قلوب النا�ش، فال اأحتاج اإىل كل هذه الأ�سياء، اأنك ياهارون ترك�ش وراء النا�ش، 

بينما النا�ش ترك�ش ورائي، فالق�سية عك�سية.
كان  ومتى  القيادية.  املنظومة  يف  وال�ستقرار  ال�سالبة  على  دليل  فاملرونة  ولذلك 
احلاكم م�سيطرًا فال يحتاج اىل اأن ي�رشخ، ول يحتاج اىل اأن يفتك، ول يحتاج اىل 

اأن ي�سيء، فكالمه م�سموع من اجلميع من دون حاجة اإىل مثل هذه اُلمور.
 ولكن هذه املرونة وهذه ال�سعة يف ال�سدر ل تعني غياب احلزم، فاحلزم مطلوب. 
والإ�سالم ل يتما�سى مع فكرة الرتهل، ول مع  فكرة الت�سظي، فيعمل كل �سخ�ش ما 
يحلو له، بل  احلزم والو�سوح والأهداف امل�سخ�سة والعزمية لتحقيق الأهداف كلها 
مطلوبة،  ولكن طريق الو�سول اإىل احلزم لي�ش هو ال�سدة والغلظة، واإمنا هو املرونة 

وحمبة النا�ش.
١44 . حتف الأ�رشاف: 55. ال�سواعق املحرقة: ١٢٢.
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الإ�ساءة الثانية
كيفية نظر امل�سوؤول اإىل الأخطاء

كيف ينظر امل�سوؤول اإىل اأخطاء النا�ش؟ وكيف يقيمها؟ وكيف يتعامل معها؟ ورد يف 
العمد واخلطاأ،  اأيديهم يف  العلل، ويوؤتى على  العبارة قوله×:»وتعر�ش لهم  هذه 

فاأعطهم من عفوك و�سفحك مثل الذي حتب اأن يعطيك الله من عفوه و�سفحه«. 
قد   ومواقف  �سلوكيات  منهم  ت�سدر  الذين  اأن  اإىل  ي�سري  املوؤمنني×  اأمري  وكاأن 
ين�سجم بع�سها مع القانون وقد ل ين�سجم، وقد ين�سجم بع�سها مع رغبات امل�سوؤول 
وفهمه وتقديراته للم�سالح، وقد ل ين�سجم، وقد يقومون بهذه الأعمال عمدًا وهم 
عارفون باأنها تغيظه، وقد ت�سدر منهم خطاأ، فيجب اأن يتعامل معهم على اأ�سا�ش 

مبداأ العفو وال�سفح.
 وهذا العفو اأو ال�سفح ل يعني جتاهل احلق العام، فاإن من يتجاوز احلدود وال�سلم 
تفقد  اأن  اإىل  يوؤدي  فاإنه  حما�سبة  بال  ويرتك  البلد  يف  العام  والنظام  الجتماعي 
وال�سفح  العفو  هذا  يكون  األ  وينبغي  هيبتها،  املوؤ�س�سات  وتفقد  هيبتها،  احلكومة 
من  بل لبد  ال�سحيحة،  �سياقاتها  وتخرج عن  اُلمور  تنفرط  لكي  وو�سيلة  مربرًا 
احلزم والو�سوح يف تطبيق الإجراءات، ولكن املق�سود من هذا املبداأ هو زرع الثقة 
اأجواء  الأجواء  تكون  اأن  اأجل  من  امل�ستويات،  على خمتلف  والنا�ش  امل�سوؤول  بني 
املزيد  باجتاه  النا�ش  يدفع  اأن  امل�سوؤول  ي�ستطيع  لكي  وتفهم،  واحرتام  وحمبة  ثقة 
من اللتزام بال�سوابط والتعليمات التي يفرت�ش اأنها و�سعت خلدمتهم. يقول اأمري 

املوؤمنني× يف الديوان املن�سوب اإليه: 

وذي �سفه يواجهني بجهل   واأكره اأن اأكون له جميبا

يزيد �سفاهة واأزيد حلما     كعود زاد بالإحراق طيبا

اأي قد يكون الفعل ال�سادر من اإن�سان هو خطاأ واقعًا، وقد �سدر منه ب�سفه، وهذا 
ال�سفيه ب�سبب جهله يواجهني ب�سلوك غري منا�سب ولئق، واأكره اأن ُاجيبه مبوقف 
هذه  تتفاقم  ثم  اأزمة كبرية،  اإىل  اأزمة �سغرية  من  وُاحولها  معني  فعل  ورد  انفعايل 

الأزمات، فيزيد �سفاهة واأزيد حلمًا، كالعود كلما احرتق اأكرث انت�رش طيبه. 
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فهذا ال�سفيه يريد اأن ي�ستفزين بجهله واإ�ساءته و�سعار يرفعه وموقف يتخذه، ولكني 
من  التي  الذرائع  كل  و�سحب  والحت�سان  وال�ستيعاب  احللم  من  مبزيد  اأواجهه 
�ساأنها اأن توؤجج املوقف وتخلق اأزمة، ولكن ب�رشط األ يتعار�ش هذا العفو مع ال�سلم 

العام والنظام العام ومع طبيعة الظروف املطلوبة لال�ستقرار يف بلد ما.
الإ�ساءة الثالثة

الواقعية يف نظرة امل�سوؤول اإىل نف�سه
ل ينبغي اأن يظن امل�سوؤول اأنه اإذا كان وزيرًا اأو اأمريًا اأو رئي�سًا اأو زعيمًا، فاإنه �سار 
خارج دائرة اخلطاأ واأ�سبح مع�سومًا، واأن الوزارة اأو الرئا�سة عا�سمة ملن يتولها عن 
اخلطاأ!، ولذا عليه األ يعتقد باأن كل ما يفكر به ويتخذه من خطوات هو �سحيح، 
وقدراته، ويحتمل  لنف�سه  نظرته  واقعيًا يف  اأن يكون  الأمر كذلك، وعليه  فلي�ش 
اأي�سًا يذنب ويع�سي  فاإنه  اخلطاأ يف كل كلمة واإجراء و�سلوك وخطوة يخطوها، 
ويخالف رب العاملني، ويتخذ مواقف خالفًا لل�سياقات، ثم ميد يده اإىل رب العاملني 

يطلب منه ال�سفح. 
واإذا ما ادعى امل�سوؤول اأنه ل يخطئ، فمعنى ذلك اأنه ممن تاأخذه العزة بالإثم، فهو 
ل ميلك خ�سو�سية متيزه عن غريه، وكل ميزته اأنه جاءته فر�سة فاأ�سبح م�سوؤوًل!، 
ومع غ�ش النظر، هل هذه الفر�سة قد اأخذها بجدارة وكفاءة وعلم وت�سّد وح�سن 
اأداء، اأو اأخذها عن غري وجه حق من احلزب الفالين اأو اجلماعة الفالنية، و�سفع 
له حظه اجليد فر�سحه احلزب الفالين واأ�سبح وزيرًا، يف حني كان يحلم اأن يكون 

مالحظًا يف دائرة.
 ولكن �سواء كان هذا اأو ذاك، فالوزارة والإدارة وامل�سوؤولية لق�سية ما وملوقع ما، 
�سيء، و�سدور اخلطاأ من قبل امل�سوؤول اأو عدم �سدوره �سيء اآخر، فهو ميكن اأن 

ي�سدر منه اخلطاأ، وهو بحاجة اإىل رحمة الله تعاىل واإىل �سفحه وعفوه.
 واإذا كان يتوقع اأنه ل يحتاج، فهذه م�سكلة كبرية، واإذا كان يحتاج ويعرف من 
نف�سه الوقوع يف اخلطاأ فلماذا ل يقدم ال�سفح لغريه؟!، واإذا كان يعرف اأنه ميكن 
اأن يكون اخلطاأ  اأي�سًا، ل  اأن يقع يف اخلطاأ  اأنه ميكن  اأن يخطئ فليقبل من غريه 
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مقبول منه، ولكن يجب على الآخرين األ يخطئوا!، فهذه ازدواجية، وهذا كالم 
غري مقبول.

 فثقافة علي× هي ثقافة بناء الروؤية املو�سوعية يف نظره لنف�سه، وعدم املكابرة 
الله  من  وال�سفح  العفو  اإىل  بحاجة  وامل�سوؤول  اخلطاأ،  بالوقوع يف  العرتاف  يف 
تبارك وتعاىل، فاإذا كان كذلك فلماذا ل ي�سمح ول يعرتف باإمكانية اأن يقع النا�ش 
يف اخلطاأ، وهم بحاجة اإىل العفو وال�سفح اأي�سًا؟! وهذه روؤية مو�سوعية يطرحها 

علي× يف طيات هذه العبارة.

الإ�ساءة الرابعة
العالقة بني �سفح اهلل و�سفح الإن�سان

الله �سبحانه وتعاىل عن عبيده، و�سفح  اإن هناك عالقة طردية مبا�رشة بني �سفح 
الإن�سان عن الإن�سان. اإن من يريد اأن ُيرحم فعليه اأوًل يرحم الآخرين، ومن يريد 

ال�سفح من الله فلي�سفح اأوًل عن النا�ش.

 اإذن، فهناك عالقة بني فعل الإن�سان وفعل الله؛ كيف تتعامل مع النا�ش، فتوقع  اأن 
ياأتي التعامل من الله على اأ�سا�ش هذه اخللفية. وهذه قاعدة مهمة من قواعد تنظيم 
ال�سلوك الإن�ساين بح�سب الروؤية الإ�سالمية، اإذ ي�سبح الإن�سان دائمًا مراآة ملا يتوقع 

ويتطلع اإليه يف عالقته مع ربه.

 فعليه اأوًل اأن يج�سد هذه التوقعات يف تعامله مع النا�ش، وحينما ت�سنح له الفر�سة 
خلدمة اأحد عباد الله، فليبادر اإىل خدمته، فالذي يريد من الله اأن يعطيه ويرحمه، 
فلريحم عباده اأوًل، واأما من كانت لديه القدرة على الرحمة ومل يرحم، فكيف يطلب 

الرحمة من الله؟!.

اإن هذه العالقة جتعل الإن�سان دائمًا اأمام كوابح تكبح جماحه ومتنعه من اأن يتطاول 
على النا�ش؛ لأنه �سعيف اأمام الله �سبحانه وتعاىل، وله توقعات كبرية جدًا، ومن منا 
لي�ش له قائمة طويلة من التوقعات واحلوائج من الله �سبحانه وتعاىل، ويريد حتققها. 

وقد تطرق القراآن الكرمي اإىل العالقة بني فعل الله وفعل الإن�سان، يقول الله تبارك 
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ُه َغُفوٌر َرِحيٌم{)١45)،  ُه َلُكْم َواللَّ وَن اأَْن َيْغِفَر اللَّ بُّ َفُحوا اأَل حُتِ وتعاىل: }َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ
اإذ ربطت الآية الكرمية بني العفو عن العباد ومغفرة الله تبارك وتعاىل.

 وجند هذا الربط اأي�سًا بني ال�سفح عن النا�ش، ومغفرة الله تعاىل على ل�سان ر�سول 
الله|؛ اإذ يقول:»الراحمون يرحمهم الرحمن«)١4٦)، فالذي يريد اأن يرحمه الله 
عليه اأن يرحم النا�ش، ارحموا من يف الأر�ش يرحمكم من يف ال�سماء. فمن يريد 
الرحمة من ال�سماء عليه اأن يبداأها يف الأر�ش ويف تعامله مع عباد الله. وهذه اأي�سًا 
قاعدة مهمة، وقد ورد عن ر�سول الله| قوله:« من ل يرحم النا�ش ل يرحمه 
اأي�سًا در�ش كبري  الرحمة الإلهية. ويف هذا  النا�ش حتى تتوقع  الله«)١4٧)، فارحم 

وعظيم.

الدر�ص اخلام�ص ع�سر

�سل�سلة املراتب
وتناولت العبارة اُلخرى يف هذا املقطع ال�رشيف من عهد اأمري املوؤمنني× ملالك 
مو�سوع  ولك«،  من  فوق  والله  فوقك،  عليك  الأمر  ووايل  فوقهم،  الأ�سرت:»فانك 
�سل�سلة املراتب يف العمل الإداري والقيادي. فالوايل فوق هوؤلء النا�ش يف الهرم 

الإداري، ثم احلاكم م�سوؤول عن هذا الوايل، ثم الله �سبحانه فوق هذا احلاكم. 

ت�سل�سل  اأ�سا�ش  على  املختلفة  جوانبها  يف  حياته  ينظم  اأن  الب�رش  ا�ستطاع  وقد 
املراتب، فمثاًل تبداأ �سل�سلة املراتب املدنية من مالحظ، ثم م�سوؤول ق�سم، ثم مدير، 
ثم مدير عام، ثم وزير، ثم رئي�ش وزراء. واأما �سل�سلة املراتب الع�سكرية فتبداأ من 
�سابط بدرجة ب�سيطة حتى ي�سل اإىل رتبة فريق. و�سل�سلة املراتب عند علي× 

تبداأ من امل�سوؤول وتنتهي عند الإمام، ثم الله تعاىل فوق الإمام. 

١45 . النور: ٢٢.
١4٦ . م�ستدرك الو�سائل ٩: 55. كنز العمال ٣: ١٦٣..

١4٧ . �سحيح م�سلم ١5: ٧٧.
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ماذا تعني �سل�سلة املراتب يف عملية الإدارة والقيادة؟، وما الروؤية الإ�سالمية للعالقة 
الإن�سانية يف اإدارة اُلمور وال�سوؤون؟.. هذا ما �سنتطرق اإليه يف الإ�ساءات التالية.

الإ�ساءة اُلوىل
الروؤية ال�سحيحة يف �سل�سلة املراتب

�سل�سلة املراتب هي نوع من ب�سط النفوذ والروؤية ال�سلطوية؛ فامل�سوؤول عن �سيطرة 
وياأتي  امل�سوؤولية،  من  غليله  ي�سفي  حتى  ويوؤخرهم  بالنا�ش  يفتك  مثاًل  تفتي�ش 
اأي�سًا من امل�سوؤولية، ثم  اإليه حتى ي�سفي غليله  ال�سابط الأعلى منه رتبة في�سيء 

ياأتي الأعلى منه ليمار�ش نف�ش الدور.

 وهكذا املوظف مع املواطن ومدير الق�سم مع املوظف واملدير العام مع مدير الق�سم 
والوكيل مع املدير العام. فهل �سل�سلة املراتب هي حالة ت�سّف وحالة اإ�سباع للروح 
ال�سلطوية عند النا�ش؟، وهل هي اعرتاف بهذا النف�ش ال�سلطوي الذي يتحول اإىل 

ثقافة و�سلوكيات يف الإدارة؟. 

ونحن جميعًا ن�ساهد هذه الظواهر يف حياتنا اليومية، فحينما  ياأتي م�سوؤول اأدنى 
اإىل م�سوؤول اأعلى نراه يقف �ساعة اأو �ساعتني ول يقول له تف�سل باجللو�ش، وكاأمنا 
العملية قائمة على اأ�سا�ش اأن كل واحد من موقعه ميار�ش هذه احلالة ال�سلطوية على 
من هو دونه. واأما املوظف الب�سيط فهو يظهر حقد كل امل�سوؤولني مع املواطن، الذي 
يقف بالنتظار �ساعات على ال�سباك اخلارجي للدائرة وعندما ياأتي دوره يوؤجل اإجناز 
عمله اإىل اُل�سبوع القادم، وعندما يقول املواطن: اإن معاملتي حتتاج اإىل توقيع فقط 
فاملعاملة  ال�سهولة،  بهذه  الأمر  لي�ش  املوظف:  يرد  ُاخرى،  كثرية  التزامات  وعندي 
املواطن يحمل  لو كان هذا  اإىل وقت، ولكن  روتينية وحتتاج  اإجراءات  اإىل  حتتاج 

ق�سا�سة ورق من م�سوؤول اأعلى، ملا احتاج اإىل ذلك الوقت.

يريد  املراتب  �سل�سلة  يف  واحد  وكل  ثقافة،  اإىل  ال�سلوكيات  هذه  تتحول  وهكذا 
اأن ي�سبع غليله ال�سلطوي وميار�ش حالة الت�سلط على من هو دونه، فهل هذه هي 
ال�سلوكيات؟،  بهذه  ويعرتف  الإ�سالم  يقبل  وهل  الإدارة،  يف  الإ�سالمية  النظرية 
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اإىل تكرمي  اأن يقبل الإ�سالم مبثل هذا وهو الذي دعا  اإذ كيف ميكن  واجلواب: كال، 
ْمَنا َبِني اآَدَم {)١4٨).  الإن�سان، كما جاء ذلك �رشيحًا يف قوله تعاىل:}َوَلَقْد َكرَّ

اإذن، ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو ملاذا �سل�سلة املراتب هذه؟، األي�ست نوعا من الطبقية 
والتمييز بني الأفراد؟. اإن �سل�سلة املراتب يف نظر الإ�سالم هي جمرد حالة تنظيمية 
للعمل واإدارة �سوؤون النا�ش، فم�سالح النا�ش تتطلب نوعا من التنظيم لتوجيه كل 
الطاقات باجتاه الهدف املن�سود، فال�رشكة التي يعمل فيها األف �سخ�ش حتتاج اإىل 
مدير، والوزارة التي لديها مهام وم�سوؤوليات بلد حتتاج اإىل وزير لإدارتها، ول ميكن 
اإدارة هذه الآلف من العاملني والتوا�سل معهم اإل من خالل عملية ت�سل�سل املراتب 

من اأجل تنظيم العمل وتفعيل كل الطاقات لتحقيق الهدف املن�سود. 

يقول اأمري املوؤمنني × يف ر�سالته اإىل الأ�سعث بن قي�ش عامله على اآذربيجان:» 
ملن  م�سرتعى  واأنت  اأمانة،  عنقك  يف  ولكنه  بطعمة،  لك  لي�ش  عملك  واإن 

فوقك«)١4٩).

باأن الوظيفة التي انيطت بهم، كمدير ناحية  اأمري املوؤمنني× امل�سوؤولني   ينبه 
الأموال،  جلمع  مركزهم  في�ستغلون  ومغنمًا،  طعمة  لي�ست  وزارة،  اأو  �رشكة  اأو 
ويحاولون ال�ستفادة ال�سخ�سية من هذه الوظيفة اإىل اأق�سى احلدود، فهذا املوقع 
اأح�سن  اأداء هذه الأمانة على  اأعناقهم، وعليهم  اأمانة  يف  لي�ش غنيمة، بل هو 

وجه. 

اأو ذاك.  اأمانة يوؤمتن عليها امل�سوؤول يف هذا املوقع  فاملن�سب عند علي× هو 
ثم يقول اأمري املوؤمنني× يف تعبري عجيب:»واأنت م�سرتعى ملن فوقك«، اأي اأن 
امل�سوؤول معني بحفظ الأمانة ملن هو فوقه، ومن فوقه يحفظ الأمانة ملن فوقه، 
حتى يتحقق الهدف خلدمة النا�ش من خالل كل هذه املنظومة، وهذا لي�ش مغنمًا، 

بل هي اأمانة يف اأيدينا، وعلينا اأن نحافظ عليها. 

اإذن، �سل�سلة املراتب هي عملية تنظيمية لإدارة �سوؤون اأي منظومة قيادية لتحقيق 

١4٨ . الإ�رشاء: ٧٠.
١4٩ . نهج البالغة: الر�سالة 5.
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اأي مرتبة من  اأهدافها املن�سودة، وعلى جميع من يت�سدى لهذه امل�سوؤولية يف 
م�سالح  تنجز  كاملة، حتى  وي�سلمها  ويرعاها  الأمانة  هذه  يحفظ  اأن  املراتب، 

النا�ش ويتحقق الهدف الأ�سا�سي وهو خدمة النا�ش. 

وهذا يعني اأنه ل توجد �سالحيات مطلقة لأحد، ول يوجد م�سوؤول فوق القانون 
وفوق العدالة وفوق الجراءات، فامل�سوؤول مهما كانت درجته الوظيفية �ستبقى 

هذه امل�سوؤولية اأمانة يف عنقه، والله تعاىل فوقه يراقبه يف حفظ هذه الأمانة. 

لقد اأعطى الإمام علي× ملالك الأ�سرت ر�سالة ينقلها اإىل اأهل م�رش، بال�سافة 
واجباته.   له  وحدد  م�رش  ولية  اإدارة  فيه  وحمله  اإياه  اأعطاه  الذي  العهد  اإىل 
وقد بني اأمري املوؤمنني× يف هذه الر�سالة لأهل م�رش الطريقة التي ينبغي اأن 

يتعاملوا فيها مع الوايل اجلديد.

 يقول ×:» اأما بعد، فقد بعثت اإليكم عبدًا من عباد الله، ل ينام اأيام اخلوف، ول 
ينكل عن الأعداء �ساعات الروع، اأ�سد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن 

احلارث اأخو مذحج، فا�سمعوا له واطيعوا اأمره يف ما طابق احلق..«)١5٠).

لله، فهو مل يبعث  اأنه عبد  اأهل م�رش مبالك  اأول �سيء يذكره علي× يف تعريف 
طاغية و�سلطانا يتاأمر عليهم، بل هو عبد من عباد الله عز وجل، بكل ما تت�سع له 

العبودية من معنى. 

ثم ي�سفه× باأنه ل ينام اأيام اخلوف، فهو ل يتن�سل من حتمل امل�سوؤولية يف اأيام 
وامل�ساكل،  الأزمات  اأيام  الآخرين  كاهل  على  امل�سوؤولية  باأعباء  يلقي  ول  ال�سدة، 
ليحملهم الف�سل يف حلها بعد حني، اأو اأنه يخفي راأ�سه حتت الرمال كالنعامة عند 
�سيء  كل  واأن  الو�سع،  �سفو  يعكر  �سيء  ول  م�ساكل  ل  وكاأنه  الأزمات،  حدوث 
على اأح�سن ما يرام، اأو يخرج يف اأح�سن الأحوال ليخرب النا�ش عن وجود م�سكلة 
من  يعرفون  ل  هوؤلء  فمثل  حللها.  الت�سدي  املعنية  اجلهات  من  اأو  منهم  ويطلب 

امل�سوؤولية �سوى اإيفادات وامتيازات وخدمات ومكاتب فارهة. 

١5٠ . نهج البالغة: الر�سالة ٣٨.
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عن  ينكل  ل  اأنه  هي  مالكًا  املوؤمنني×  اأمري  بها  ي�سف  التي  اُلخرى  وال�سفة 
الأعداء �ساعات الروع، ول يجنب اأيام املعارك واحلروب، بل يتقدم اأمام اجلميع ول 
يفر من املواجهة. وهو اأ�سد على الفجار من حريق النار ل�سدة باأ�سه وقوة �سكيمته، 
فال يت�ساهل مع العوجاج والنحراف الذي يخاطر ب�سالمة املجتمع. ثم يذكر لهم 

ا�سمه ون�سبه، وياأمرهم بال�سمع له والطاعة يف ما ياأمرهم به ما كان مطابقًا للحق. 

ياأمرهم  مل  عليًا×  فاإن  مالك  بها  يتمتع  التي  واخل�سال  ال�سفات  هذه  كل  ومع 
باإطاعة اأمره وي�سكت، بل اأمرهم بالطاعة يف ما وافق احلق، فلي�ش هناك اأمر مطلق 
يف الطاعة، بل يجب التاأكد هل ما ياأمر به امل�سوؤول مطابق للحق فيوؤخذ به، اأو غري 
منهج  هو  وهذا  املعيار.  هو  والعدل  املعيار،  هو  فاحلق  به.  يوؤخذ  فال  للحق  مطابق 
علي× الذي ي�سعه د�ستورًا للم�سلمني، فمنهج علي× هو منهج الإ�سالم، فال 

طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق، واملاأمور لي�ش معذورًا.

 وينبغي اأن ي�ساأل الإن�سان نف�سه: هل هذا الأمر الذي ياأمر به امل�سوؤول ين�سجم مع 
احلق وطاعة الله اأو ل ين�سجم؟، فاإذا كان من�سجمًا فليعمل به واإل فال.  ولحظوا 
باأنها  اإليها  ينظر  ال�سدر  ال�سهيد  الإمام  كان  الإ�سالمية  الثورة  انت�رشت  يوم  مثاًل 
ثورة يقودها مرجع من مراجع امل�سلمني وعامل من علماء الدين، ولكن مع ذلك قال: 
ذوبوا يف الإمام اخلميني كما ذاب هو يف الإ�سالم. فاأنا اليوم اأرى الرجل ذائبا يف 
الإ�سالم، ولكنه لي�ش مع�سومًا حتى لو كان عاملًا كبريًا ومرجعًا من مراجع امل�سلمني. 

الإ�ساءة الثانية

�سل�سلة املراتب وتوزيع ال�سالحيات
ت�سري هذه العبارة ال�رشيفة من العهد املبارك لأمري املوؤمنني× اإىل مالك الأ�سرت 
ال�سالحيات والعمل اجلماعي،  املراتب تعرب عن عملية توزيع  اأن �سل�سلة  اإىل 
فكاأن الإ�سالم يف منظومته القيادية يعتقد ب�رشورة العمل اجلماعي، ول يقبل 
عن  بعيد  اأمر  فهو  واحد،  ل�سخ�ش  املتقدم  واملوقع  وال�سلطة  القرار  باحتكار 

النظرية الإ�سالمية يف القيادة والإدارة. 
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و�سل�سلة املراتب تعني توزيع ال�سالحيات بني جمموعة من النا�ش، فاإن العمل 
امل�سرتك، والعمل اجلماعي هو الطريقة املثلى لالإدارة ال�سحيحة من وجهة نظر 
اإ�سالمية، واإن الرجل الواحد مهما كان كفوؤًا ومقتدرًا وميتلك قدرات ذهنية عالية، 
اأن يلبي كل الحتياجات ويغطي كل امل�ساحات يف الدائرة  لكنه ل ي�ستطيع 
النجاح،  ل�سمان  بالآخرين  ال�ستعانة  من  له  ولبد  م�سوؤوليتها،  يتحمل  التي 
فالراأي الواحد مهما كان ح�سيفًا ينزلق يف اخلطاأ اأحيانًا، واجلهد الواحد مهما 
كان كبريًا، لكنه قد ل يغطي كل امل�ساحات، واليد الواحدة مهما كانت قوية 
فهي ل ت�سفق، والإن�سان يحتاج اإىل اأكرث من يد حتى يتمكن من الت�سفيق، 

فالإن�سان لوحده ل ي�ستطيع حتقيق النتائج الكاملة للعمل الذي ي�سطلع به. 

من  م�ساحة  اأي  يف  وال�سلطة  القرار  ُيحتكر  حينما  فاإنه  ُاخرى  ناحية  ومن 
امل�ساحات بيد رجل واحد، فهذا ل يبعث احلما�سة ول ي�سجع الآخرين لكي 
يبذلوا جهدهم لهذا العمل، ويزعم اأنه اإذا اأ�رشك الآخرين فاإن جهوده �ست�سادر 
ويكون الت�سفيق لفالن من النا�ش ويغيب هو عن الإطار، ويتوهم اأن النتائج اإذا 

كانت خريًا ف�ستن�سحب لالآخرين، واإذا كانت �سوءًا فهو الذي �سيتحملها.

 فال ميكن اأن حت�سل حالة احلما�سة وحالة الندفاع وال�ستعداد للت�سحية من 
اأجل جناح م�رشوع ما، اإل من خالل العمل اجلماعي و�سل�سلة املراتب ووجود 
�سالحيات متنح لعدد من النا�ش يف املنظومة الإدارية والقيادية، وحينئذ �ستنبعث 
احلما�سة والندفاع يف اطار العمل اجلماعي، ما يوؤدي اىل ا�ستنفار كل الطاقات 
يف العمل الواحد، وهذا يوؤثر يف م�ستوى العالقة الإن�سانية بني امل�سوؤول ومن 

هو م�سوؤول عنهم. 

يقول اأمري املوؤمنني× من خطبة له يف �سفني يف اأثناء املعركة: »ولي�ش امروؤ 
واإن عظمت يف احلق منزلته، وتقدمت يف الدين ف�سيلته، بفوق اأن يعان على ما 
حمله الله من حقه، ول امروؤ واإن �سغرته النفو�ش، واقتحمته العيون، بدون اأن 

يعني على ذلك اأو يعان عليه«)١5١).

١5١ . نهج البالغة:  اخلطبة ٢١٦.
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اأي مهما كان الإن�سان عظيم املنزلة، ل يف القدرة على القتال، ول يف ال�سجاعة، 
ول يف اللياقات البدنية، بل كان عظيم املنزلة يف احلق، اأي يف حقانية امل�رشوع 
وال�سعار وامل�سار والو�سائل والأهداف واخللفيات والدوافع واملربرات، فهو لي�ش 

فوق اأن ُيعان على اأداء م�سوؤوليته. 

ومن الأمثلة البارزة على عظمة املنزلة يف احلق، هو علي الأكرب× حينما جت�سد 
ذلك يف قوله لأبيه الإمام احل�سني× : »اأول�سنا على احلق؟ اإذن ل نبايل اأوقعنا 
على املوت اأم وقع املوت علينا«. فالعظمة يف احلق هي اأعلى رتبة من العظمة 
يف ال�سجاعة ويف املوؤهالت ال�سخ�سية ويف الوجاهات ويف التاأثري يف النا�ش. 

ومهما تقدمت ف�سيلة هذا الإن�سان يف الدين اأي�سًا، فهو غري م�ستغن عن امل�ساعدة 
يف اأداء م�سوؤوليته. والتقدم بالف�سل يف الدين اإمنا يتحقق يف العتماد على املعايري 
بالأطر وال�سياقات واملبادئ والقيم، فهو رجل  الدينية، واللتزام  والقيم والثوابت 
مثايل ي�سري يف الجتاه ال�سحيح، ف�سعاراته حقة وو�سائله حقة. فمثل هذا الإن�سان 
يعينه  اأن  مب�ستغن عن  لي�ش  الدين،  واملتقدمة ف�سيلته يف  املنزلة يف احلق،  العظيم 
الآخرون. ولقد كانت هذه ال�سفات تنطبق على علي× يف �ساحة املعركة، فهو 

يريد اأن يعطي الدر�ش يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب.

وقت طرح املعلومة

الوقت  هذا  يف  املعلومة  هذه  علي×  يطرح  ملاذا  البع�ش،  خلد  يف  يدور  رمبا   
احل�سا�ش، وهو يف خ�سم املعركة، والقائد يف حاجة ما�سة اإىل طاعة جي�سه وعدم 
اإ�رشاك الآخرين يف قراره، اأمل يكن من الأجدر اأن يوؤخر احلديث عن هذا املو�سوع 

اإىل حني ح�سم نتيجة املعركة والرجوع اإىل الكوفة؟.

 واجلواب، ان هنا در�ش اآخر يريد اأن يعلمنا اإياه اأمري املوؤمنني×، وهو متى ينبغي 
اأن تعطى املعلومة حتى لو كانت ت�رش بالإن�سان نف�سه وب�سالحياته وقدراته. وعلى 
امل�سوؤول اأن يعلم اأن هناك �سوابط معينة وثغرات ومداخل اإذا اطلع عليها املواطن 
ميكن اأن ي�ستند اإليها ويقف بوجهه ويعطل قراره ويدعوه اإىل اأن ي�سمع منه ويلزمه 
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باأن ياأخذ منه، ففي حالت كهذه، هل يخرب املواطن باأن لديه هذه احلقوق، اأو ينبغي 
اأن يخفيها عنه خوفًا من اأن ي�ستفيد منها �سده؟.

اأن يكون هو   ويف الوقت الذي كان فيه علي× يف �ساحة املعركة ويحتاج اإىل 
الآمر والناهي، يختار هذه اللحظة ليقول للنا�ش: »ولي�ش امروؤ واإن عظمت يف احلق 
منزلته وتقدمت يف الدين ف�سيلته، بفوق اأن يعان على ما حمله الله من حقه«. وهنا 
املال  الله �سبحانه، فهذا  الإدارة واحلكم هي حق  اأن م�ساألة  اإىل  اإ�سارة مهمة جدًا 
وهذه امل�سوؤولية لي�سا ملك امل�سوؤول، بل هما حق الله وهو موؤمتن عليهما، وعليه تاأدية 

الأمانة كما ينبغي وفقًا ملا حمله الله تعاىل. 
فالله هو من حمله هذه الأمانة، فاأ�سبح م�سوؤوًل يف م�ساحة ودائرة تلك امل�سوؤولية، 
فالزوج م�سوؤول عن زوجته، وهي اأمانة عنده، فال يجوز له اأن يظلمها، وهو م�سوؤول 
عن اأولده وهم اأمانة يف رقبته، فال يجوز اأن ي�رشبهم ويحاول اأن يهديهم ويربيهم 

من خالل الرفق واللني.
 وكذلك امل�سوؤول يف امل�سنع والدائرة واملع�سكر والع�سرية واملدر�سة ويف اأي م�ساحة 
من م�ساحات امل�سوؤولية، فال ينبغي اأن ي�سيء اإىل من هم حتت م�سوؤوليته، ولي�ستعن 

بهم وي�ستخدمهم يف العمل اجلماعي. 
ومن جانب اآخر تتجلى عظمة علي× يف فهمه الدقيق لالإ�سالم وروؤيته العميقة 
للعمل الجتماعي يف قوله:» ول امروؤ واإن �سغرته النفو�ش واقتحمته العيون بدون 
عما  ويت�ساءلون  النا�ش،  به  تزهد  رجل  فهناك  عليه«.  يعان  اأو  ذلك  على  يعني  اأن 
ميلك هذا حتى ميكن اأن يقدم ويعطي �سيئًا، وما هي خربته؟، ونحن ُانا�ش اأ�سحاب 

�سهادات وجتارب، فمن يكون حتى ن�ست�سريه وناأخذ كالمه؟.
فهو  احتقرته،  اأي  العيون  اقتحمته  ومعنى  قيمته،  تقليل  النفو�ش  �سغرته  ومعنى   
براأيهم ل ي�ساوي �سيئًا، ولي�ش عنده فكر ول روؤية ولن يفيدهم ب�سيء. ومثل هذا 
ال�سخ�ش لبد من اأن تطلب م�ساعدته، ول يجوز ال�ستهانة بقدراته، فهناك، اأحيانًا، 
منها  الفكرة  ناأخذ  اأن  ن�ستطيع  مبعان عميقة،  يتكلم  ولكنه  ب�سيطة،  ثقافة  ذو  رجل 

ون�سيغها.
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وا�ستغرب  العجائز«)١5٢)،  بدين  الله|:»عليكم  ر�سول  يقوله  ما  اإىل  انظروا   
الله؟،  الدليل على وجود  العجائز؟ �ُسئلت عجوز: ما  ال�سامعون وت�ساءلوا: ما دين 
فقالت  وهي تغزل مبغزلها: اإين اإذا اأوقفت يدي وقف هذا املغزل واإذا حركته حترك، 
فكذلك هذا الكون ل ميكن اأن يتحرك من غري حمرك، واإذا رفع يده عنه  توقف، فهذا 
�ساهد ب�سيط ومثال ب�سيط، ولكن يعرب عن دليل عقلي وفل�سفي عميق للتوحيد، 
العبارات وال�سكليات، بل املهم هو  ولدور واجب الوجود يف الكون. فلي�ش املهم 

املغزى وامل�سمون.
ويقال ملن ي�سرت�سل يف الكالم باأنه رجل متكلم، ولكن نحن نبحث عن امل�سمون، 
نوعية  نقلة  متثل  روؤية  باله  تاأتي يف  اأن  ميكن  ولكن  ب�سيط،  �ساب  هناك  كان  فرمبا 

وتوؤدي اإىل انت�سارات كربى.
 واليوم بداأ العامل يتكلم بالفي�ش بوك، وبداأت ال�سعوب ت�ستخدم الفي�ش بوك وتقوم 
بثورات، فما ق�سة الفي�ش بوك؟، ق�سته اأن �سابًا ب�سيطًا عمره �سبع ع�رشة �سنة غ�سبت 
منه �سديقته، فجل�ش يف البيت مغموما، و�ساأل نف�سه كيف اأتوا�سل مع النا�ش؟. ففكر 
اأن يفتح موقعًا يف الأنرتنت ويبحث عن اأ�سدقاء، وهكذا بداأ من فكرة ب�سيطة من 
�ساب ب�سيط، حتى اأنه مل يكن عبقريًا يف نظام احلا�سبات، فبداأ وانت�رش كالنار يف 

اله�سيم، وحتول اليوم اإىل اأكرب موقع للتوا�سل الجتماعي.
 وخالل اأربع اأو خم�ش �سنوات، بعد اأن بداأت الفكرة من �ساب فقري، يقال اإن هذا 
املو�سوع ي�ساوي اليوم �ستني مليار دولر. فهذه فكرة جاءت يف ذهن �ساب ب�سيط 
وحتولت اإىل ثورات غريت حكومات، ولو جل�ش كبار اخلرباء واملخت�سني لتجميع 

ال�سعوب  وحتريكها مل يتو�سلوا اإىل هذه الفكرة.
والإ�سالم يقول يف املنظومة الناجحة، ل تزهدوا باأي فكرة اأو راأي، فرمبا اأنتج م�ساريع 
اإليه العيون باحتقار،  كبرية، فمهما كان امروؤ ب�سيطًا يف نظر النا�ش، وكانت تنظر 
لي�ش باأقل من اأن ت�سدر منه الإعانة وامل�ساعدة ملن يت�سدى لتحمل امل�سوؤولية، اأو 

تعينوه اإذا حتمل امل�سوؤولية. 

١5٢ . بحار الأنوار ٦٦: ١٣5.
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اإذن فمادام هذا الإن�سان لي�ش كفوؤا واأ�سبح م�سوؤوًل، فيجب م�ساعدته وعدم اإظهار 
ال�سماتة به لعدم كفاءته، واحلذر من تعريته والإ�ساءة اإليه، فاإن ذلك �سيعطل م�سالح 
�سعب كامل، فاإذا كان �سعيفًا فيجب الوقوف اإىل جانبه حتى ينجح، واإذا كان قويًا 
فال ينبغي له اأن يزهد باأب�سط النا�ش لعله يقدم له روؤية وفكرة ي�ستطع من خاللها 
ويرى  ي�سمع  �ساغية  ُاذن  له  تكون  اأن  امل�سوؤول  على   فيجب  كبري.  بعمل  القيام 
وي�ستفيد، ول ي�ساب بالغرور، وهذه �سفة مهمة جدًا يف جناح املنظومة القيادية من 

وجهة نظر علي×.

الطاقات  ا�ستنفار  وتعني  اجلماعي،  العمل  تعني  الناجحة  الدارية  املنظومة  اإذن، 
والإمكانات الب�رشية واملادية يف خدمة هدف املنظومة الإدارية ال�ساحلة والناجحة، 

وتعني توزيع وتخويل ال�سالحيات من امل�سوؤول الأعلى ملن هو دونه يف املراتب. 
واأما نظامنا فيقول ان الوزير هو الأول والآخر والظاهر والباطن يف �سوؤون وزارته، 
وهو اأمر غري �سحيح، وعلى الوزير تخويل وكالئه بع�ش �سالحياته، ل اأن يجل�ش 
الوكالء يف غرفهم بال عمل والوزير ل ي�ستطيع حتى اأن يتوا�سل مع الربيد، وي�رش 
بع�ش  الوكالء  تخويل  عليه  بيده، يف حني يجب  ال�سالحيات  تكون كل  اأن  على 
ال�سالحيات، فاإن جناحهم جناح له اأي�سًا، وعلى الوكيل اأي�سًا تخويل املدراء العامني 
ال�سالحيات، وهكذا �سل�سلة املراتب. فاملدير الناجح لي�ش هو من يعمل ليل نهار، 

بل هو الذي يعرف كيف يجعل الآخرين يعملون ليل نهار.

اأي�سًا تو�سيع لل�رشاكة يف القرار  اإن تخويل ال�سالحيات يف الفهم الإ�سالمي هو 
يف  الأ�سا�سية  الو�سائل  من  القيادية  املنظومة  يف  ال�رشاكة  وتو�سيع  الإدارة،  ويف 
الفهم الإ�سالمي لنجاح العمل، فحينما تخول ال�سالحيات ي�سبح للم�سوؤول الأدنى 
م�ساحات اأو�سع يتحرك فيها، ولكن هذا التخويل ل ي�سلب منه امل�سوؤولية، فيكون 
امل�سوؤول الأدنى م�سوؤول يف املبا�رشة، وامل�سوؤول الأعلى م�سوؤول يف الإ�رشاف، وهو 

�رشيك مع الآخرين الذين يعملون معه يف دائرة امل�سوؤولية.

 هكذا ينظر الإ�سالم اإىل هذه اُلمور، حينما اأعطى علي× و�ساياه اخلالدة قال:» 
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الله الله يف القراآن ل ي�سبقكم اإىل العمل به غريكم«)١5٣)، اإياكم اأن ت�سبقكم اُلمم 
اُلخرى للعمل بهذه التو�سيات فتتقدم، بينما تبقون متاأخرين ب�سبب ترككم لهذه 

الو�سايا. 

قراأت قبل فرتة يف �سحيفة اأن قطارًا يف اأحد البلدان ارتطم مبا�رشة مع قطار اآخر، 
فقدم وزير النقل ا�ستقالته؛ لأنه يعتقد باأنه مل ي�ستطع اأن يبني منظومة �سحيحة، فهو 

امل�سوؤول الأول عما حدث من اأخطاء، واإن خول الآخرين �سالحياته.

وهذه هي النظرية الإ�سالمية يف تخويل ال�سالحيات، ولكن يبقى الوزيرهو ال�رشيك 
يف امل�سوؤولية، ول يتحمل  امل�سوؤولية فقط امل�سوؤول الأدنى. ولكن يف بلدنا، تعلق 
اأكرب امل�ساكل التي حت�سل يف اأعناق املراتب الدنيا، وُيرباأ اأ�سحاب املراتب العليا 

من امل�سوؤولني.

ال�سيطرة  على  امل�سوؤولية  ُتلقى  �سهيدًا،  �ستون  �سحيته  يذهب  تفجري  يف  فمثاًل،   
ووزير  الأعلى  وامل�سوؤول  الأعلى  ال�سابط  وُيرباأ  ال�سجن،  يف  ويرمون  الفالنية 
الداخلية، ول يتكلمون عنهم، ويقولون اإن امل�سكلة حدثت من خرق ت�سبب به هذا 
اجلندي، يف حني يذهب الإ�سالم اإىل اإ�رشاك امل�سوؤول الأعلى يف امل�سوؤولية واإن منح 

�سالحياته اإىل من هو دونه؛ لأن مهمة الإ�رشاف تبقى من مهامه يف هذه العملية.

 ول يحق للم�سوؤول الأدنى اأن يتن�سل من امل�سوؤولية اأي�سًا وميتنع عن توقيع بع�ش 
لو  فاإنه  العام،  املدير  اأو  الوزير  ليوقع  ويقول  نزاهة،  وراءها  اأن  بذريعة  القرارات 
حدثت م�سكلة فاإن وراءهما حزبًا يحميهما، ولو ح�سلت نتيجة اإيجابية ف�ستذهب 
اإىل غريي. وهكذا ل يريد امل�سوؤول الأدنى اأن يتحمل امل�سوؤولية، وامل�سوؤول الأعلى 
يريد اأن يحتكر امل�سوؤولية، اأو يعطيها حينما يكون وراءها م�ساكل ليتن�سل من تلك 
امل�سوؤولية. وهذا كله خالف الفهم الإ�سالمي والروؤية الإ�سالمية للمنظومة القيادية 

والإدارية.

يقول اأمري املوؤمنني× يف ر�سالة كتبها اإىل ابن عمه عبد الله بن عبا�ش وكان قد 
الثاين،  املقطع  يف  و�ساهدنا  مقطعني،  من  تتاألف  وهي  الب�رشة،  على  حمافظًا  وله 

١5٣ .  الكايف ٧: 5٧.  
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ولكن نذكر املقطع الأول هدية لأهل الب�رشة وهدية لبني متيم الذين ميدحهم كثريًا:» 
فحادث اأهلها بالإح�سان اإليهم، واحلل عقدة اخلوف عن قلوبهم، وقد بلغني تنمرك 
لبني متيم، وغلظتك عليهم، واإن بني متيم مل يغب لهم جنم اإل طلع لهم اآخر، واإنهم مل 
ي�سبقوا بوغم يف جاهلية ول اإ�سالم، واإن لهم بنا رحمًا ما�سة، وقرابة خا�سة، نحن 
ماأجورون على �سلتها، وماأزورون على قطيعتها. فاربع اأبا العبا�ش رحمك الله يف ما 
جرى على ل�سانك ويدك من خري و�رش، فاإنا �رشيكان يف ذلك، وكن عند �سالح ظني 

بك، ول يفيلن راأيي فيك«)١54)

يو�سي اأمري املوؤمنني× حمافظ الب�رشة اأن يكون حديثه وحواره مع اهل الب�رشة 
ي�ستحقون  الب�رشة  اأهل  فاإن  الطيب،  الكالم  وي�سمعهم  اإليهم  يح�سن  واأن  هادئًا، 
يجعلهم  ول  قلوبهم،  عن  اخلوف  عقدة  يحلل  اأن  اأي�سًا  منه  ويطلب  الإح�سان. 

ي�سعرون باخلوف والقلق، واأن يفتح لهم الأبواب والقلوب. 

قبائل  اأكرب  من  وهي  متيم،  بني  قبيلة  مع  ت�رشفه  �سوء  على  توبيخه  اإىل  ينتقل  ثم 
الب�رشة، ويقول له اإنه قد تناهى اإىل �سمعه ت�سدده على بني متيم، واإ�سماعهم كالما 

�سديدا، وغلظته يف تعامله معهم. 

ثم يحذره× باإن بني متيم مل تغب لهم �سخ�سية قيادية اإل طلع لهم قيادي اآخر، 
فهوؤلء قبيلة معروفة بالأ�سالة وال�سجاعة، ول اأحد يجروؤ على حربهم، ل يف زمن 

الإ�سالم ول يف اجلاهلية؛ لأنهم اأبطال اأ�ساو�ش فال اأحد ي�سبقهم ويتقدمهم بقتال.

اأن لهم ببني ها�سم رحمًا ما�سة وقرابة حقيقة تعود اإىل  اإليهم؟، مع   فلماذا ت�سيء 
اإليا�ش بن م�رش وهو اجلد ال�ساد�ش ع�رش لر�سول الله|، فن�سب بني متيم وبني 
ها�سم يلتقي عند اإليا�ش بن م�رش، ونحن ماأجورون على �سلتها والتوا�سل معها، 
على  متيم  لبني  علي×  من  �سهادة  وهذه  وهجرانها.  قطيعتها  على  وماأثومون 

خ�سالهم احلميدة وقرابتهم احلميمة.

ثم يحذر اأمري املوؤمنني×  ابن عبا�ش يف ما يجرى على ل�سانه ويده من خري اأو 
�رش، ويبني له العلة يف ذلك باأنه �رشيك له يف كل ما ي�سدر منه من خري اأو �رش. ول 

١54 . نهج البالغة: الر�سالة ١٨.
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تظن اأنك تتحمل امل�سوؤولية مبفردك، فاأنا علي بن اأبي طالب الذي و�سعتك يف هذا 
املن�سب اأحتمل امل�سوؤولية معك.

على  املحلية  احلكومات  ف�سل  نرمي  ل  فاإنا  فيه،  نحن  ما  لرتى  ياعلي  اأنت  واأين 
اأي�سًا على  نرمي م�ساكل احلكومة الحتادية  بل  املحافظة فقط،  املحافظ وجمل�ش 
احلكومات املحلية؛ فعندما ُي�ساألون عن عدم توفر اخلدمات، يقولون اإن ال�سبب هو 
اأن جمال�ش املحافظات ل تعمل ب�سكل جيد. واإذا �سئلوا عن الف�ساد املايل والإداري 

يحملون جمال�ش املحافظات ذلك..وهكذا. 

فهل هذه مهام جمال�ش املحافظات؟، ولو كانت مهامها، فكذلك يجب على احلكومة 
الحتادية األ تتن�سل من املهام التي هي �رشيكة فيها مع احلكومة املحلية، فما بالك 

اإذا كانت هي من �سالحياتها؟!. 

يقوله  ما  �رشيك يف  فهو  علي×،  يقدمه  الذي  املنهج  هو  فهذا  حال  كل  وعلى 
ويعمله امل�سوؤولون الذين ن�سبهم. ولذلك يجب علينا جميعًا اأن نتحمل امل�سوؤولية.

واأخرياأ يو�سي اأمري املوؤمنني× واليه على الب�رشة اأن يكون عند ح�سن ظنه به، فاإنه  
يح�سن الظن به، ول يجعل قناعته ت�سعف وتنتهي به، ب�سبب ت�رشفاته هذه. ويف 

هذا الكالم حتذير مبطن وتهديد بالعزل اإن تكرر منه ذلك. 

واأين نحن من نهج علي بن اأبي طالب× الذي يتكلم مع ابن عمه بهذا ال�سلوب، 
على  نت�سرت  بينما  امل�سوؤولية،  يتوىل  عندما  واحلزبية  القرابة  اعتبارات  فت�سقط 
الفا�سدين واملق�رشين اإذا كانوا من اأقربائنا اأو من حزبنا. ول حول ول قوة اإل بالله 

العلي العظيم. 
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الدر�ص ال�ساد�ص ع�سر

ح�سن الأداء والكفاءة
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت حينما وله م�رش: »وقد ا�ستكفاك 

اأمرهم، وابتالك بهم«.

يخاطب اأمري املوؤمنني مالكًا ب�سفته م�سوؤوًل: لقد ا�ستكفاك الله �سبحانه وتعاىل 
بني  الله  اأمانة  فاإنها  امل�سوؤولية،  اأداء  الكفاية وح�سن  منك  اأي طلب  النا�ش،  اأمر 
اأمام  م�سوؤوًل  تكون  اأن  قبل  الله  اأمام  م�سوؤول  فاأنت  تخونها،  األ  يديك، وعليك 

النا�ش الذين تتحمل امل�سوؤولية جتاههم. 

وهذه يف جانب منها ترتبط بالثقافة التي جتعل امل�سوؤول ناظرًا اإىل الله �سبحانه، 
فهو الذي يراقب ويتابع، وحينذاك ير�سد كل كبرية و�سغرية وكل �ساردة وواردة، 
ومن كان قادرًا على اإخفاء معلومة عن الآخرين فهو غري قادر على اإخفائها عن 
اأن يقع يف اخلطاأ حتى  للم�سوؤول ومتنعه من  الله �سبحانه. وهذه تعطي احل�سانة 
اإذا ا�ستطاع ذلك من دون اأن يرتك ب�سمات معينة، ولكنها من جانب اآخر ت�سري 

وتوؤكد اأي�سًا على اأهمية ح�سن الأداء والكفاءة.

ثم يقول له اإن هذه امل�سوؤولية لي�ست ت�رشيفًا اأو امتيازات اأو فر�سة لتطوير وتو�سيع 
النفوذ والمكانيات، واإمنا هي ابتالء واختبار من الله �سبحانه وتعاىل، لريى كيف 
املطلوبة  باملعايري  التزامك  �سيكون  وكيف  املواطنني،  طموحات  وتلبي  �ستتعامل 

لإجناح هذه املهمة القيادية. 
وهنا ميكن الإ�سارة اإىل جمموعة من الإ�ساءات يف فهم هذه العبارة الق�سرية. 

الإ�ساءة اُلوىل
الت�سدي م�سوؤولية والتزام

اإن الت�سدي ملواقع اخلدمة العامة اإمنا هو م�سوؤولية والتزام، ول جمال فيه للت�ساهل 
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ومواقع  العامة  اخلدمة  موقع  يف  الإن�سان  يكون  فحينما  واملزاجية،  والرجتال 
الت�سدي يكون م�سوؤوًل اأمام الله �سبحانه واأمام املواطنني. 

يقول اأمري املوؤمنني× تاأكيدًا لهذا املعنى يف عهده ملحمد بن اأبي بكر حني وله 
م�رش:» فاخف�ش لهم جناحك، واألن لهم جانبك، واب�سط لهم وجهك، واآ�ش بينهم 
يف اللحظة والنظرة، حتى ل يطمع العظماء يف حيفك لهم، ول يياأ�ش ال�سعفاء 
من عدلك عليهم، فاإن الله تعاىل ي�سائلكم مع�رش عباده عن ال�سغرية من اأعمالكم 

والكبرية، والظاهرة وامل�ستورة«)١55).
 عندما ُين�سب الإن�سان م�سوؤوًل فعليه اأن ينظر اأوًل اإىل �سلوكه وتعامله مع النا�ش، 
فيخف�ش جناحه ويتوا�سع لهم، واأن يكون �سهاًل يف التعامل معهم، واأن يب�سط 
لهم وجهه، وب�ساطة الوجه هي  البت�سامة، اأي حينما يتعامل مع امل�سوؤول عنهم 
يبت�سم لهم، ل اأن ينب�ش قلب املواطن قلقًا اإذا اأراد اأن يدخل غرفة امل�سوؤول واإن 
كان موظفًا ب�سيطًا لأنه ل يدري ماذا يجاب، وكيف �سيتعامل معه. فعلى امل�سوؤول 

اأن يلقى النا�ش بطالقة الوجه ويتعامل معهم ب�سهولة وي�رش. 
ثم يطلب منه امل�ساواة بني املراجعني يف نظراته الفاح�سة ونظراته اخلاطفة، فال 
معه  يجل�ش  الفالين  احلزب  ميثل  الأول  لأن  الآخر؛  ويرتك  �سخ�ش  مع  ين�سغل 
ن�سف �ساعة ، والآخر مواطن عادي ل يجيبه ول يرد عليه ال�سالم، فينهار وي�سعر 
ال�سخ�ش الذي يوىل له  اأف�سل منه وهو  بالتمييز والتفا�سل، لأن هناك من هو 

الهتمام.  
فال ميكن لإن�سان اأن يكون م�سوؤوًل عن جمموعة وهو ل يعدل بينهم، ول يوا�سي 
بينهم حتى يف النظرة، يف حني ينبغي على امل�سوؤول اأن ينظر للجميع على حد 
�سواء؛ لكي ي�سعر اجلميع بالطمئنان، �سواء كان فقريًا اأو غنيًا، ووجيهًا اأو مواطنا 
ب�سيطًا. فال يجوز للم�سوؤول اأن يفرق بني النا�ش على اأ�سا�ش خلفياتهم املذهبية 
اأو القومية اأو ال�سيا�سية اأو امل�ستوى الجتماعي اأو الطبقة الجتماعية اأو ما اإىل 
ذلك، لأنه م�سوؤول عن اجلميع ويجب اأن يكون تعامله عادًل مع اجلميع ويتعامل 

معهم على حد �سواء.
١55 . نهج البالغة: الر�سالة ٢٧. 
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يطمع  ل  حتى  باأنه  املواطنني  بني  امل�ساواة  وجوب  املوؤمنني×  اأمري  يعلل  ثم 
اأ�سحاب الوجاهات والنفوذ واأ�سحاب الأموال يف اإمكانية ظلم امل�سوؤول للنا�ش 
من اأجلهم، ول يياأ�ش ال�سعيف من عدل امل�سوؤول، فياأتي ولديه اأمل باأنه ي�ستطيع 

اأن ياأخذ حقه ممن ظلمه. 

ثم يبني اأمري املوؤمنني× حقيقة غائبة عن اأنظار امل�سوؤولني، وهي اأن الله تعاىل 
ي�سائلهم عن عباده يوم القيامة. وهذه روؤية لها خلفيات عميقة جدًا جتعل الإن�سان 
�سلوكه، ويدقق يف كل خطوة من خطواته ويف كل كلمة من  اإيقاعات  يراقب 
كلماته ويف كل اإ�سارة من اإ�ساراته، لأنها ميكن اأن تكون مثار امل�ساءلة من الله 
تعاىل، فاإن الله تعاىل ي�ساأل امل�سوؤولني عن كل اأقوالهم واأعمالهم، ال�سغرية منها 
ج�سيمًا  اخلطاأ  كان  �سواء  امل�ساءلة،  طبيعة  من  يغري  ل  العمل  فحجم  والكبرية، 

وعظيمًا اأو كان ب�سيطًا وتافهًا. 

وقد يقول البع�ش اإن الأخطاء ال�سغرية لي�ست م�سكلة، كال، بل كلها م�ساكل، 
فاملر�ش مر�ش �سواء كان زكامًا اأو ورمًا خبيثًا، وهو يحتاج اإىل العالج ومراجعة 
الطبيب. وكذلك يحا�سبهم الله تعاىل على اأعمالهم الظاهرة للعيان اأو امل�ستورة 
واخلفية على النا�ش، فهي ل تختلف عند الله تعاىل، فال�رشقة �رشقة، علم النا�ش 

بها اأو مل يعلموا، واخلطاأ خطاأ عرفه النا�ش اأو مل يعرفوه. 

غري  اأعماله  ويخفي  يت�سرت  فامل�سوؤول  دنيويًا  احل�ساب  يكون  عندما  ولذلك 
القانونية، ولكن حينما  املالحقة  ماأمن من  ليكون يف  الآخرين،  ال�سحيحة عن 
تعاىل ل  فالله  �سيء.  عليها  اأن يخفى  العملية فال ميكن  ال�سماء يف هذه  تدخل 

يخفى عليه �سيء، وحينذاك يراقب الإن�سان نف�سه اأينما كان وحيثما كان. 

الإ�ساءة الثانية
العالقة بني الت�سدي وح�سن الأداء

 هذه العبارة تربط بني الت�سدي وح�سن الأداء. يجب على الإن�سان اإذا اأراد اأن يكون 
م�سوؤوًل اأن يتاأكد من قدرته على اأداء الواجب يف هذه املهمة املناطة به. انظروا اإىل 
العبارة ماذا يقول اأمري املوؤمنني×:»وقد ا�ستكفاك اأمرهم«، اأي اأن الله تبارك وتعاىل 
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طلب من امل�سوؤول ح�سن الأداء واأل يتحمل امل�سوؤولية بدون قدرة على تقدمي الأداء 
اجليد.

كان  فمن  فيها،  اخت�سا�ش  لديه  لي�ش  التي  املهمة  اإىل  الت�سدي  له  ينبغي  فال   
اأن  اأن يت�سلم م�سوؤولية ال�سحة، ومن كان طبيبًا ل ينبغي له  مهند�سًا ل ينبغي له 
يت�سلم م�سوؤولية التجارة..وهكذا. فال ينبغي اأن يت�سدى الإن�سان اإىل مهمة بعيدة عن 
اخت�سا�سه، وعليه اأن يت�سدى اإىل مهمة باإمكانه اأن  يحقق النجاح فيها وي�سلح 

اأمر النا�ش من خاللها. 
اإذن، يقول الإ�سالم اإن من ل يجد يف نف�سه الكفاءة يف مهمة معينة، ل يحق له اأن 
يت�سدى لها، ومن ل يجد يف نف�سه الخت�سا�ش يف مهمة معينة حتى لو عر�ست 
اأن  اأو  عليه  اجلماعة  باإحلاح  قبوله  يربر  اأن  له  يجوز  ول  قبولها.  له  يحق  عليه، ل 
الواجب ال�رشعي اأو الواجب الوطني يحتم علي القبول، وما اإىل ذلك من تربيرات 

واهية.
 فمن قال اإن هذا واجب �رشعي؟. لقد اأ�سبح امل�سوؤولون اليوم كلهم فقهاء يفتون 
واجبا  الخت�سا�ش  عن  خارج  هو  ملا  الت�سدي  اأ�سبح  كيف  واإل  ي�ساوؤون!  كما 
يقدم  اأن  ي�ستطيع  ل  ملن  وطنيًا  واجبًا  الت�سدي  هذا  مثل  ي�سبح  وكيف  �رشعيًا؟! 
يف هذا الخت�سا�ش �سيئًا؟!. واإنه ملن املخجل حقًا اأن نلوذ ونت�سرت خلف �سعارات 

الواجبات ال�رشعية والوطنية يف خطوات تتقاطع مع هذه الواجبات.
 فمن كان وطنيًا وهو غري كفوء ي�سيء لنف�سه وللموقع وللنا�ش، ومن كان مت�رشعًا 
اأن يت�سدى ملهمة لي�ش خمت�سا فيها، فقد روي عن ر�سول  له  فالإ�سالم ل يجيز 
الله|:»اإن الرئا�سة ل ت�سلح اإل لأهلها«)١5٦)، فمن كانت لديه الأهلية والكفاءة 
اأن  للرئا�سة وامل�سوؤولية. ول يجوز  الت�سدى  له  الأداء، يجوز  والقدرة على ح�سن 
يت�سدى ملن لي�ست له القابلية على حتمل امل�سوؤولية اأن يت�سدى، واإن اقرتح عليه 
الله  اأن له الأجر العظيم عند  النا�ش، كما  البع�ش ذلك، و�سيكرب حينئذ يف عيون 
تبارك وتعاىل؛ لأنه غري قادر على حتقيق النتائج املطلوبة. وت�سدي غري الكفوء عبث 

وت�سييع للجهود، وابتعاد عن الأهداف املرجوة يف اأي م�ساحة من امل�ساحات.
١5٦ .  الكايف ١: 4٧ح٦.
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اأنه ل ينبغي  اإحدى خطبه:» وقد علمتم  املوؤمنني× يف  اأمري   وي�سهد لذلك قول 
البخيل،  الفروج والدماء واملغامن والأحكام واإمامة امل�سلمني  الوايل على  اأن يكون 
فتكون من اأموالهم نهمته، ول اجلاهل في�سلهم بجهله، ول اجلايف فيقطعهم بجفائه، 
ول احلائف للدول فيتخذ قومًا دون قوم، ول املرت�سي يف احلكم فيذهب باحلقوق، 

ويقف بها دون املقاطع، ول املعطل لل�سنة فيهلك اُلمة«)١5٧).

 يذكر اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع ال�رشيف جمموعة من ال�سفات التي ل ي�سلح 
من كانت فيه اأن يت�سدى للحكم وامل�سوؤولية، وهي �سفات البخل واجلهل واجلفاء 

واحليف والر�سوة وتعطيل ال�سنة. 

على  العامة  واحلاكمية  والأموال  والدماء  والأعرا�ش  الفروج  على  للحاكم  فينبغي 
امل�سلمني األ يكون بخياًل؛ لأن نهمته �ستكون يف اأموالهم، ومن كان كذلك فال ميكن 
القابلية  له  اأي�سًا ودمائهم وحاكميتهم، فمن كانت  النا�ش  اأعرا�ش  يوؤمتن على  اأن 
على اخليانة يف الأموال فهو خائن اأي�سًا يف الأعرا�ش والدماء واحلكم، و�سي�سهل 
عليه بيعها باأتفه الأثمان. فال يجوز ت�سليم امل�سوؤولية للبخيل اإذ �ستتحول بيده اإىل 

معول يهدم فيه كيان امل�سلمني الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي.

كما ينبغي للحاكم وامل�سوؤول األ يكون جاهاًل، في�سلك بهم طريق ال�سالل بجهله. 
فهذا اجلاهل حتى لو كان اإن�سانًا طيبًا ولكنه غري خمت�ش وغري خبري في�سيء اإىل 

املهمة املناطة به، وحينئذ �سي�سل النا�ش يف ما هو مكلف به.

وينبغي للحاكم وامل�سوؤول األ يكون جافيًا فيقطع النا�ش بجفائه ومينعهم من الو�سول 
اإليه، واجلايف من اجلفاء وهو الظلم، والظامل ل ي�ستطيع اأن ميد ج�سور التوا�سل مع 

النا�ش، بل هو خبري بقطع هذه اجل�سور بعدوانه وجتاوزه وظلمه لالآخرين. 
ولهذا ل ي�ستطيع الظامل اأن يكون م�سوؤوًل وحاكمًا، لأن العدل اأ�سا�ش مهم للحكم. 
وحينئذ �سيدبر النا�ش عنه، واإذا اأدبرت النا�ش عن احلاكم حتول احلكم بيد من هم 

دونه من املتملقني و�سعاف النفو�ش وغري الكفوئني و�ساعت م�سالح النا�ش. 

١5٧ . نهج البالغة: اخلطبة ١٣١.
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هو  والدول  اجلور،  هو  واحليف  للدول،  يكون حائفًا  األ  وامل�سوؤول  للحاكم  وينبغي 
املال الذي يتداوله النا�ش، فاجلائر على اأموال امل�سلمني ل ميكن اأن يكون اأمينًا على 
اُلمة؛ لأنه �سيتخذ قومًا دون قوم، فيقدم جماعة ويوؤخر اآخرين، فتكون التعيينات 
مثاًل حلزبه، والأموال وامل�ساريع لأقربائه، والإمكانيات وتخ�سي�سات قطع الأرا�سي 

لأ�سدقائه واملقربني منه.
جمتمعنا  يف  نراها  التي  املكرمات  ثقافة  مع  يتقاطع  نبحثه  الذي  املنهج  هذا  اإن   
ال�سيد  مكرمة  وهذه  الوزراء،  رئي�ش  ال�سيد  مكرمة  هذه  اأن  كثريًا  ن�سمع  اإذ  اليوم، 
الوزير!، فهل هذه الأموال التي تتكرمون بها  قد ورثتموها  من اآبائكم، اأو هي اأموال 
�رشكاتكم اخلا�سة، اأو هي اأموال هذا ال�سعب؟. فاإذا كانت اأموال ال�سعب فهل يحتاج 

�رشفها على ال�سعب اإىل مكرمة منك؟! اأي كالم هذا؟!.
ثم  اخلزنة،  على  موظف  يو�سع  فحينما  غريب!،  ل�سيء  املكرمات  عن  احلديث  اإن   
يقوم باإرجاع الأموال اإىل اأ�سحابها، فهل ي�ستطيع اأن يقول تف�سلت عليكم بها؟، 
اأي تف�سل هذا وال�سعب هو من ن�سبك موظفًا يف هذا املكان؟!. وهل للمحا�سب يف 
امل�رشف اأن يتعامل بهذه الطريقة مع اأ�سحاب الأموال املودعة يف امل�رشف ويعتربها 

مكرمة؟!.
تنم عن عقدة  املكرمات، وهي  والقبيح احلديث عن مثل هذه  امل�ستهجن  اإنه من   

حقارة، يحاول امل�سوؤول التنفي�ش عنها بهذا ال�سلوب. 
ول ينبغي للحاكم وامل�سوؤول اأن يكون مرت�سيًا يف احلكم فيذهب باحلقوق. فاملرت�سي 
واملوازين  وال�سوابط  احلدود  عن  ويبتعد  �سياقاتها،  غري  على  اُلمور  ي�سري 
والإجراءات ال�سحيحة، ولو �سئل كيف �رشفت هذا املال مثاًل جلاء مبائة دليل عن 

�سحة ت�رشفه، واإن كان ل ينطبق مع �سياقات العمل.
 وهو يحاول اأن يكيف كل الإجراءات مع م�ساحله ال�سخ�سية، ول يعر�ش م�ساحله 
على ال�سوابط. وهذه هي م�سكلة املرت�سي، وهو يبحث دائمًا عن الثغرات ليتاح له 
من خاللها اأن ياأخذ ما لي�ش له. واإذا تف�ست الر�سوة �ساعت احلقوق، اإذ مينعها عمن 

ميتنع من دفع الر�سوة اإليه. ولهذا ل ي�سلح املرت�سي للت�سدي للم�سوؤولية.
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كما ينبغي للحاكم وامل�سوؤول األ يكون معطاًل لل�سنة، في�سبب هالك اُلمة. فامل�سوؤول 
حينما ل تكون عنده منظومة اأخالقية ومنظومة دينية وقيم وطنية �سي�سيع وي�سيع 
النا�ش معه. اإن وجود قيم اأخالقية وقيم وطنية وقيم دينية يجعل الإن�سان اأمينا على 
الأمانة التي يوؤمتن عليها يف امل�سوؤولية التي هو فيها، فاملوظف الب�سيط يوؤمتن على 
م�ساحات من ال�سالحيات حمدودة، واملوظف الأكرب منه يوؤمتن على م�ساحة اأكرب، 

ورب اُل�رشة موؤمتن على عائلته..وهكذا. 
فال يجوز لهم خيانة هذه الأمانة والتفريط بها، وعليهم اتباع ال�سنة يف تعاملهم مع 
من هم حتت م�سوؤوليتهم، فال يجوز لرب اُل�رشة مثاًل اأن يتعامل بعنف مع زوجته 
الإن�سان  واللني والإح�سان. ولكن  بالرفق  التعامل  فيها �رشورة  واأولده، وقد ورد 

الذي ل ميلك القيم �سي�سيع وي�سيع الآخرين معه.
من امل�ساهد التي يجب الرتكيز عليها يف احلديث عن م�سائل الدميقراطية واحلرية 
اختالف  على  العراقيني  بني  القيمية  املنظومة  عن  احلديث  فاأين  القيم،  هذه  هي 
توجهاتهم؟، واإذا مل نتعرف على املجموعة القيمية �ستبقى الكثري من امل�ساكل من 

غري حل. 
للرت�سح  اختياره  يجب  ملن  املوؤمنني×  اأمري  ي�سعها  التي  املعايري  هي  هذه  اإذن، 
ال�ست،  ال�سفات  باحدى  يت�سفون  ممن  ل�سخ�ش  ت�سليمها  ميكن  فال  للم�سوؤولية، 
وهم: البخيل واجلاهل واجلايف واحلائف واملرت�سي واملعطل لل�سنة. فاإمامة امل�سلمني 
واحلاكمية عليهم ل يجوز اأن ينالها �سخ�ش تكون �سمته البخل اأو اجلهل اأو اجلفاء 
واأعرا�سهم  واأموالهم  النا�ش  اأرواح  لأن  لل�سنة؛  التعطيل  اأو  الر�سوة  اأو  احليف  اأو 

�ستكون يف خطر حمدق، و�سيوؤول اأمر اُلمة اإىل الهالك. 
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الدر�ص ال�سابع ع�سر

ال�سمات القيادية
ت�سري جممل الن�سو�ش الواردة يف هذا املو�سوع اإىل �رشورة توفر خم�ش �سفات 
والعدالة  واملعرفة  الدراية  وهي:  امل�سوؤولية،  مواقع  من  موقع  لأي  يت�سدى  من  يف 

والقدرة على الأداء والنزاهة.

 وكما ذكرنا اأكرث من مرة، فاإن نظرية القيادة والدارة يف الإ�سالم ل حتدد مالمح 
ال�سخ�سية القيادية يف املواقع املتقدمة فح�سب، ول تتحدث عن الرئي�ش والزعيم 
والوزير وما �سابه ذلك من كبار امل�سوؤولني فقط، واإمنا متتد من اإدارة اُل�رشة واإدارة 
ال�رشكة اأو امل�سنع اأو اأي م�رشوع  من امل�ساريع اُلخرى و�سوًل اإىل اإدارة الدولة، 
اأهميتها وحجمها بحجم  وبالتايل فهذه ال�سفات اخلم�ش �ستكون مطلوبة وتتعمق 

املهمة املناطة بال�سخ�ش امل�سوؤول.

تختلف  ُا�رشة �سغرية  اأو  امل�سوؤول عن م�رشوع �سغري  املوا�سفات يف  فدرجة هذه 
عما اإذا كان م�سوؤوًل عن ماليني من الب�رش يف دولة معينة، ولكن تبقى هذه ال�سمات 
هذه  الآن  ونتناول  القيادية.  املواقع  من  موقع  يت�سدى لأي  ملن  مطلوبة  وال�سفات 

ال�سمات ب�سيء من التف�سيل.

ال�سمة اُلوىل: الدراية 

وهي الروؤية التي يجب اأن تتوافر يف امل�سوؤول جتاه املهمة املناطة به، و�سعة اُلفق التي 
ي�ست�رشف بها امل�ستقبل، ويكون طموحًا يف حتقيق م�ستويات عالية من النجاح يف 
ما ُانيط به من مهمة، وهو ما ن�سميه يف م�سطلحاتنا اليوم التخطيط ال�سرتاتيجي.

 فعندما يكلف �سخ�ش مبهمة معينة، يجب اأن تكون له قدرة على اإيجاد ت�سورات 
وو�سع خطط مالئمة ومنا�سبة لنجاح هذه املهمة باأعلى امل�ستويات واأف�سلها حينما 
اإذن احلديث عن الروؤية الثاقبة و�سعة اُلفق هو حديث عن  يت�سدى لهذه املهمة. 
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اإ�رشاك العقل واإدخاله يف حتديد مالمح املهمة والطار الذي يتحرك به الإن�سان، 
وهو حديث عن ال�سمولية وال�سعة يف النظرة اإىل هذا الواجب واإىل هذه امل�سوؤولية 

حتى يحقق اأف�سل حالت الإجناز يف ما يناط به من مهام.

عقول”)١5٨)،  قلب  اإىل  الإمام  يحتاج  املوؤمنني×:”  اأمري  قول  املعنى  هذا  ويوؤيد   
ويق�سد من الإمام هنا هو من يت�سدر املهمة وامل�سوؤولية، والقلب على نوعني، فهناك 
قلب عاطفي، وهو القلب الذي تاأخذه م�ساعر احلب والبغ�ش والنطباعات ال�رشيعة 
يتاأثر  ل  الذي  القلب  وهو  املتدبر،  والقلب  العقول  القلب  وهناك  القرار،  لتخاذ 

بالعواطف وي�سع الروؤية ال�سحيحة وي�رش عليها لتحقيق الإجنازات الكبرية. 

العقل والتخطيط تكون  الدراية ويغيب عنها  اأي مهمة وم�سوؤولية تغيب عنها  اإن 
حمفوفة بالف�سل والتلكوؤ يف حتقيق الأهداف املرجوة من تلك املهمة. 

ولذلك جند يف كالم اأمري املوؤمنني× ما ي�سهد لهذا املعنى، يقول: “نعوذ بالله من 
ينام  كما  ويرقد  ينام  العقل  فكاأن  ن�ستعني”)١5٩)،  وبه  الزلل،  وقبح  العقل  �سبات 
البدن. فالبع�ش منا يبطل عقله ول يحرك قدراته العقلية يف املهام التي تناط به، 
فيكون كثري العمل واحلراك وقليل التدبر والتفكري، فيكرث خطوؤه. ولكن هناك من 
النجاح  اإىل  اأقرب  امل�ستقبل ثم يخطو فتكون خطواته  يتدبر ويخطط وي�ست�رشف 

والتوفيق. 

ويعرب اأمري املوؤمنني× عن هذه احلالة ب�سبات العقل وقبح الزلل ويتعوذ بالله منها، 
فحينما يرقد العقل وينام، وحينما يعطل التفكري �سياأتي الزلل واخلطاأ والنحراف 

وال�سالل وعدم اإمكانية حتقيق النتائج ال�سحيحة. 

وما اأقبح اأن يقع الن�سان يف اخلطاأ، ولكن قد يغتفر اخلطاأ اأحيانًا لالإن�سان اإذا كان 
مواطنًا ب�سيطًا ممن ل يتحمل م�سوؤولية، واإن كانت القاعدة التي حتكم الب�رشية اأن 
القانون ل يحمي املغفلني، كما اأن القانون ل يالحظ علم الإن�سان وعدمه بالقوانني 
النافذة،  اإذ كان عليه اأن يتعلم ذلك، فمن ي�سوق �سيارة يجب عليه اأن يكون عاملًا 

١5٨ . غرر احلكم ٦: 4٧٢.
١5٩ .نهج البالغة : اخلطبة ٢٢4.
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بقوانني املرور، ومن يقع يف اخلطاأ �ستكتب عليه غرامة واإن كان جاهاًل بها، ولي�ش 
له حق العرتا�ش. واإذا كان ل ُيغفر للمواطن الب�سيط عند خمالفة القانون، فكيف 

ميكن اأن ُيغفر للمت�سدي؟!. 
ويف اجلملة الأخرية ي�ستعني اأمري املوؤمنني× بالله عز وجل حينما ياأتي احلديث عن 
التخطيط وعن ا�ستخدام العقل وعن الأ�رشار املرتتبة على جتميد التفكري والعقل 

والدراية، مما ي�سري اإىل حجم اخلطورة يف مثل هذا املنحى. 

ال�سمة الثانية: املعرفة 
ال�سفة الثانية املطلوب توافرها يف املت�سدي للم�سوؤولية هي املعرفة واخلربة اأو ما 
باملهمة  وعاملًا  وخبريًا  كفوءا  امل�سوؤول  يكون  اأن  فيجب  بالكفاءة.  اليوم  عنها  نعرب 
املناطة به. والدراية غري املعرفة، فالدراية هي التخطيط والروؤية، بينما الكفاءة هي 

القدرة على تنفيذ اخلطة وحتقيق الروؤية على الأر�ش. 
فاإن كان جاهاًل  امل�سوؤول عارفًا مبهمته،  اإل حينما يكون  النجاح   ول ميكن حتقيق 
وقع يف اأحد حمذورين: اإما الإفراط يف الأداء، وبالتايل يحمل املهمة املناطة به ما 
ل حتتمل، واإما التفريط يف الأداء فيق�رش يف اأداء الواجب. ومن ال�سعب ت�سخي�ش 

احلدود ال�سحيحة بني الإفراط والتفريط فيبقى دائمًا بينهما.
اأحق  اإن  النا�ش  اإحدى خطبه:”اأيها  املوؤمنني× يف  اأمري  قول  املعنى  هذا  ويوؤيد   
النا�ش بهذا الأمر اأقواهم عليه، واأعلمهم باأمر الله فيه”)١٦٠)، اأي اأن الأقدر على هذه 
املهمة هو الأعلم مبا اأمر الله يف ال�سوابط وال�سياقات والقوانني وال�سنن، �سواء كانت 
هذه ال�سوابط  يف الطار ال�رشعي اأو الطار الو�سعي، ح�سب القوانني التي حتيط 

مبهمة من مهام بالدنا. اإذن فالأعلم هو الأوىل اأن يت�سدى لهذه املهام. 
اإما  فاجلاهل  مفّرطًا”)١٦١)،  اأو  مْفِرطًا  اإل  اجلاهل  ترى  قوله×:”ل  اأي�سًا  ويوؤيده 
واملهمة  الواجب  من  جزءا  وي�سيع  يفرط  اأو   املطلوب،  احلد  على  فيزيد  متطرف 

املناطة به.

١٦٠ . نهج البالغة: احلكمة  ١٧٣.
١٦١ . نهج البالغة: احلكمة  ٧٠.
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ال�سمة الثالثة: العدل 

العدل اأ�سا�ش احلكم، واأ�سا�ش امللك، واأ�سا�ش الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية. والعدل هو 
و�سع ال�سيء يف مو�سعه، اأي هو اتخاذ الإجراء ال�سحيح يف الوقت املنا�سب ويف 
الظرف ال�سحيح، وو�سع الرجل املنا�سب يف املوقع املنا�سب، وتوزيع الأدوار بطريقة 

�سحيحة، وقول الكلمة يف وقتها ال�سحيح. ولبد للم�سوؤول من اأن يكون عادًل. 
والعدل هو اإي�سال احلق اإىل اأهله، �سواء كان فيه م�رشة او منفعة للم�سوؤول، فاملواطن 
يجب اأن يعطى حقه، �سواء كان متفقًا اأو كان خمتلفًا مع امل�سوؤول يف ق�سية اأو توجه 
�سيا�سي اأو حزبي اأو ع�سائري اأو ديني اأو قومي، وحقوق املواطنة يجب اأن توؤدى 

كاملة. 
والعدل هو عدم التمييز بني النا�ش، فال ي�سعر مواطن حينما يدخل اإىل دائرة ما باأنه 
�ساحب حظوة اأكرب، بينما ي�سعر مواطن اآخر بعدم الرعاية والهتمام. ويتحقق عدم 

التمييز بني النا�ش بالبتعاد عن الهوى، وعن امل�سالح اخلا�سة، وعن املزاجيات. 
ويجب اأن يكون القانون هو املعيار، �سواء اأعجب هذا القانون امل�سوؤول اأو مل يعجبه، 
لأنه موظف بدرجة رفيعة معني بتطبيق القانون ل غري، ويجب األ يكون لإعجابه 
ورغباته اأثر يف تعطيل م�سالح النا�ش ومترير ق�سايا البع�ش على خالف القانون. 

فهذا هو العدل كما يفهم من روايات اأهل البيت^. 
فقد روي عن اأمري املوؤمنني× هذه الكلمات التي قالها وهو يف طريقه اإىل �سفني 
حلرب القا�سطني:”فاإن الرعية ال�ساحلة تنجو بالإمام العادل، األ وان الرعية الفاجرة 
وامل�سوؤول  باحلاكم  ال�ساحلني  املواطنني  جناة  اأن  اأي   ،(١٦٢(“ الفاجر  بالإمام  تهلك 

العادل، فهو �سبب يف حتقيق النجاة للرعية ال�ساحلة.
اأما الرعية غري ال�ساحلة فال يحقق لها احلاكم العادل النجاح؛ لأن غري ال�سالح ل 
اأدى  قد  امل�سوؤول  اإذ  ال�سالح؛  املواطن غري  �سببها  م�ساكل  فتحدث  ال�سالح،  يتبع 
واجباته، فهذه لي�ست م�سكلة امل�سوؤول الذي اأعطاه الطريق ال�سحيح. فالإمام العادل 

وامل�سوؤول العادل هو ال�سمان لنجاح املواطنني ال�ساحلني. 

١٦٢ . الر�ساد: ١٢4.
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اأن احلاكم وامل�سوؤول حينما يكون فاجرًا  ويف الجتاه الخر يبني اأمري املوؤمنني× 
ويتن�سل من اإقامة العدل �سيهلك  املواطن الفاجر؛ لأن الفاجر يتبع الفاجر، بينما 
فالإن�سان  امل�سوؤول  انحرف  لو  فاإنه حتى  الفاجر،  احلاكم  يتبع  ل  ال�سالح  املواطن 
واأعطاه  العادل  غري  امل�سوؤول  مع  متا�سى  لو  ولكن  معه،  ينحرف  ل  بالقانون  امللتزم 

الر�سوة مثاًل، فاإنه �سي�سيع اأي�سًا. 

األزم  قد  العادل:”  احلاكم  فيها  ي�سف  له  اأي�سًا يف خطبة  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
نف�سه العدل، فكان اأول عدله نفي الهوى عن نف�سه، ي�سف احلق ويعمل به، ل يدع 
للخري غاية اإل اأمها، ول مظنة اإل ق�سدها، قد اأمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده 

واإمامه، يحل حيث حل ثقله، وينزل حيث كان منزله. 

واآخر قد ت�سمى عاملًا ولي�ش به، فاقتب�ش جهائل من جهال، واأ�ساليل من �سالل، 
ون�سب للنا�ش اأ�رشاكا من حبائل غرور، وقول زور، قد حمل الكتاب على اآرائه، 
وعطف احلق على اأهوائه، يوؤمن النا�ش من العظائم، ويهون كبري اجلرائم، يقول اأقف 
عند ال�سبهات، وفيها وقع، ويقول اعتزل البدع، وبينها ا�سطجع، فال�سورة �سورة 
اإن�سان، والقلب قلب حيوان، ل يعرف باب الهدى فيتبعه، ول باب العمى في�سد عنه، 

وذلك ميت الأحياء “)١٦٣).

 يجب على املت�سدي اأن يلزم نف�سه العدل، والعدل مر كما احلق مر، ومن اأراد اأن 
يكون عادًل قد يت�سدد على جماعته، ولكن من املمكن اأن يت�ساهل مع الآخرين. 

واإلزام امل�سوؤول نف�سه العدل حينما يت�سدى، يف اأن يكون اأول عدله نفي الهوى عن 
نف�سه، فمن يريد اأن يكون عادًل مع الآخرين، فليبداأ بنف�سه اأوًل ويحاول اأن ي�سلح 
نف�سه، حتى يكون قادرًا على اإ�سالح الآخرين، وعليه اأن ي�سحق املزاجية والهوى 

والرغبات اخلا�سة لكي ي�ستطيع اأن يفي بواجباته كما ينبغي. 

به. فيجب  اأن ي�سف احلق ويعمل  العادل  العادل وامل�سوؤول  الثانية للحاكم  واملهمة 
للنا�ش،  احلق  ويبني  والباطل،  احلق  بني  للتمييز  ال�سحيحة  املعايري  ي�سع  اأن  عليه 

١٦٣ . نهج البالغة: اخلطبة ٨٧.
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ويكون هو اأول من يعمل به. فامل�سوؤول الذي ي�سع قانون املرور يجب عليه اأن يكون 
�سينتظر من  اأول من يخالفه فكيف  اإذا كان هو  واأما  القانون،  بهذا  يلتزم  اأول من 

املواطن تطبيق هذا القانون.

 وكذا الأمر يف اللتزام باأوقات الدوام، فاملوظف ياأتي ال�ساعة الثامنة اإىل الدائرة، 
واإذا تاأخر �سجلوه غائبًا، بينما امل�سوؤول ل يلتزم باأوقات الدوام الر�سمي غالبًا. ولكن 
حينما تو�سع ال�سوابط وموازين احلق، يجب اأن  يكون امل�سوؤول هو اأول من يلتزم 

بها. 

اإليها، ولي�ش هناك  اإل توجه  اأنه ل يدع للخري غاية  العادل  ومن �سمات امل�سوؤول 
فعل خري اإل ورك�ش وراءه، فهو دائمًا يريد اخلري والتقدم والإبداع وي�سجع على 

البتكار لكي يقدم �سيئًا جديدًا لإجناح املنظومة القيادية واإجناح الآخرين.

ومن �سماته اأي�سًا اأنه ل يوجد �سيء فيه مظنة اخلري اإل وق�سده وحترك نحوه؛ لأنه 
عن�رش خري ويريد اخلري. فمثاًل، هناك م�سوؤول ي�سعى مل�ساعدة املواطن، وعندما يرى 
اأن يف ق�سيته ما يخالف القانون، يقول له اإن هناك فر�سة وا�ستثناء ميكن اأن ُا�ساعدك 
املنا�سب مع احلفاظ  بال�سكل  القانون  املواطن وتكييف  بوا�سطتها، فهدفه م�ساعدة 
على القانون، ويحل م�سكلته، ول يدخر تلك ال�ستثناءات والثغرات اإىل جماعته 

ومعارفه فقط.

ويحاول  املواطنني  معامالت  اإجناز  يف  فيت�سدد  بالعك�ش،  يتعامل  م�سوؤول  وهناك   
تاأخريها.

يطلبه  ملا  وفقًا  فيعمل  وقيادته،  زمامه  من  القراآن  اأمكن  قد  اأنه  اأي�سًا  �سماته  ومن 
القراآن منه، فيتخذ الجراءات املالئمة لل�سياق العام للعمل ال�رشعي. ونف�ش الكالم 
وو�سعية،  ت�رشيعية  ملزمة  وقوانني  معينة  ب�سوابط  املحكومة  احلالة  على  ينطبق 
فيكون مطية للحق ويعطي زمامه لل�سوابط واللتزامات ال�رشعية والقوانني، فهي 
الأ�سا�ش. ومي�سي مع  يتعامل مع اجلميع على هذا  اأن  فيها، ويحاول  قائده ومي�سي 

القراآن ومع القانون والطار ال�سحيح، فيحل حيثما حل يف اأدائه واإجراءاته. 
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وي�سف  العدل،  عن  امل�سوؤول  يخرج  حينما  املعاك�سة  احلالة  نرى  ذلك  مقابل  ويف 
نف�سه بالعلم، وهو لي�ش كذلك، ويدعي الكفاءة والقدرة، ويدعي العدل يف التعامل، 

ولكنه لي�ش من ذلك يف �سيء. 

جاهاًل  كان  فمن  به،  يحيطون  ممن  و�سالل  جهال  من  واأ�ساليل  جهائل  فاقتب�ش 
و�ساًل يكون م�ست�ساروه واملحيطون به من اجلهال واأهل ال�سالل؛ لأن الطيور على 
اأ�سكالها تقع، فاخلبري يكت�سف اخلرباء ويقربهم اإليه وياأخذ م�سورتهم، ولكن اجلاهل 
ابتعادًا عن احلق، ويزداد  باأ�ساليلهم، فيزداد  باجلهال في�سعهم حوله، وياأخذ  ياأتي 

انحرافًا عن اجلادة ال�سحيحة.

 ولذلك ترى منظومة امل�سوؤول واخلرباء، اإما اأن تتحول اإىل حالة مثالية حتقق اجنازات 
كبرية جدًا، واإما اأن تتحول اإىل ع�سابة ي�سعب على اأحد من النا�ش اأن يخرتقها 

ويتجاوزها، وتتحول اإىل عبء كبري على املجتمع. 

يف حني كان يجب على امل�سوؤول اأن يحفظ النظام وي�سهل م�سالح النا�ش ويخطو 
ُانا�ش جهلة  به  واملحيطون  ينحرف،  امل�سوؤول حينما  اإن هذا  ثم  ال�سحيح.  بالجتاه 
عنهم،  م�سوؤول  هو  ملن  وال�سباك  الفخاخ  ين�سب  يبداأ  الآخرين،  على  يحر�سونه 

وي�ستعمل اأنواع املكر واخلداع. 

وهذه كلها عوار�ش تطراأ على املجتمع حينما يت�سدى غري الكفوء ملوقع امل�سوؤولية، 
فيقتب�ش اجلهائل والأ�ساليل وين�سب للنا�ش اأ�رشاكًا من حبائل الغرور وقول الزور 

من الكالم الباطل والوعود الزائفة. 

يقوم  القانون  مع  هو  يتكيف  اأن  من  فبدًل  لآرائه،  وفقًا  القانون  بتكييف  يبداأ  ثم 
بتكييف القانون مع اآرائه واأفكاره، ولقد �سمعنا من الطغاة قولهم: اإن القانون �سخطة 
قلم، اأي اأن القانون هو ما اأقوله، ومعنى ذلك اأنه يرى نف�سه اأنه احلق املطلق، فيعطف 
بالنا�ش وفتك  فاإن بط�ش  اأفعاله،  اأهوائه ورغباته وم�ساحله، ويكيفه مع  احلق على 
بهم وقتلهم اأظهر اأن ذلك هو احلق، واإن قام بفعل اآخر يحاول اأن يربر اأنه هو احلق.

 وهذا ما جنده اليوم يف الأنظمة الديكتاتورية التي متار�ش قتل النا�ش على قارعة 
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الطريق، ثم يخرج القائد ويتحدث عن احلق، وما �سواه ل ي�ساوي �سيئًا، كما نرى 
ذلك يف جتارب نعي�سها اليوم.

ومن �سمات احلاكم وامل�سوؤول الظامل اأنه يوؤّمن النا�ش من اُلمور العظيمة والأخطار 
الذين  حوله  من  اجلهلة  ويكرث  وال�سياقات  القانون  يخالف  فحينما  اجل�سيمة. 
يحر�سونه على النا�ش، تزداد امل�ساكل الأمنية والقت�سادية، وتن�ساأ اأخطار عظيمة، 
تهويالت  ي�سمعونه جمرد  ما  واأن  اأي خطر،  وجود  بعدم  النا�ش  تطمني  اىل  فيلجاأ 

اإعالمية، وتقارير كاذبة بعيدة عن الواقع. 

وهكذا ت�سري اُلمور، وُيغرر امل�سوؤول بالتقارير التي يقدمها املتزلفون والنتهازيون 
وي�سخ�ش  هي،  كما  احلقيقة  اإىل  ينظر  اأن  امل�سوؤول  على  اإن  امل�سالح.  واأ�سحاب 
امل�سكلة ويعاجلها عالجًا �سحيحًا، فالتقارير التي تقلل من قيمة الأخطار وامل�ساكل 
ل ميكن اأن تكون حاًل لها، ففي بع�ش الأحيان عندما يهمل الإن�سان مر�سًا ب�سيطًا 
ل  فكذلك  عالجه،  ي�سعب  مزمن  ومر�ش  كبرية  مع�سلة  اإىل  يتحول  يعاجله  ول 
حتل امل�ساكل باإنكارها اأو التهوين منها، وينبغي الت�سدي لها مبجرد حدوثها، فاإن 

عالجها �سيكون ي�سريًا.

 كما ل ينبغي ال�سكوت عن  الذنوب الكبرية وجتاوز القانون وانتهاك حرمة املجتمع، 
فاإن من يريد اأن يرتكب املوبقة واحلرام وي�رشب اخلمر فعليه على الأقل اأن  يفعل 
ذلك يف بيته، ل اأن يخرج يف ال�سارع والأماكن العامة وي�سيء اإىل املجتمع بذريعة 

احلرية ال�سخ�سية، فهل اأنت وحدك من ميتلك هذه احلرية؟.

 فعلينا اأن ن�سع ال�سوابط ملثل هذه ال�سلوكيات التي ل تن�سجم مع قيمنا الإ�سالمية 
حريات  مع  ال�سخ�ش  ميار�سها  التي  احلرية  تتعار�ش  األ  ويجب  الوطنية.  وقيمنا 
الآخرين، فحينما ل حتفظ هذه احلرية حرمة املواطن وحينما ل ت�ستطيع العوائل 
اخلروج اإىل ال�سارع يف اأماكن معينة ب�سبب هذه املظاهر، فيجب اأن تو�سع احلدود 

لهذه احلرية، ويجب األ تتعار�ش مع حريات الآخرين. 

اإن هذه اُلمور منظمة يف الغرب اليوم، ولكن يراد فر�سها يف جمتمعنا الإ�سالمي 
والعربي بهذه الطريقة. فال�سائق هناك اإذا كان قد تناول م�سكرًا وقب�ش عليه يغرم 
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باأق�سى الغرامات، واإن كان وزيرًا اأو م�سوؤوًل،  ول ي�سفع له هذا املن�سب الكبري؛ لأن 
من يجل�ش خلف املقود لي�ش له احلق يف تناول امل�سكر. 

ونحن الآن يف جمتمعنا العراقي الذي تغلب عليه الثوابت والقيم واملبادئ، يراد له 
اأن تدا�ش كل هذه اُلمور حتت يافطة احلرية، ومتنح جمموعة قليلة من النا�ش احلرية 
يف اأن تفعل ما ت�ساء من املنكرات وتتجاهر بها، وتتجاهل م�ساعر املاليني من اأبناء 

ال�سعب العراقي. 

يف  ولكنه  بالقانون،  ملتزم  وهو  ال�سبهات  عند  يقف  اأنه  امل�سوؤول  هذا  يزعم  ثم 
البدع، ويدعي  يعتزل  اأنه  اأي�سًا  القانون. ويزعم  ال�سبهات وقع،  وارتكب خمالفة 
اأدوارهم وعدم خمالفة  الآخرين وعدم العتداء على  التجاوز على �سالحية  عدم 

ال�سوابط والجراءات، بينما هو غارق يف التجاوز على �سالحيات الآخرين. 

فهذا التداخل الكبري بني دوائر الدولة اأو بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش اأو بني 
ال�سالحيات، ولبد من  املحلية واحلكومة الحتادية، هذا كله جتاوز على  احلكومة 

اللتزام بهذه ال�سالحيات.

واأخريًا يلخ�ش اأمري املوؤمنني× هذا امل�سهد باأن هذا امل�سوؤول هو يف الظاهر ب�سورة 
اإن�سان ولكن قلبه قلب حيوان، ل يعرف باب الهدى فيتبعه، ول باب العمى فيبتعد 
عنه، وتلتب�ش عليه اُلمور فال يعرف الهدى من ال�سالل، واأين ال�سحيح من اخلطاأ، 
فتكون القرارات تخبطية، وذلك ميت الأحياء، فهو حي ولكن جوهر احلياة وفل�سفة 

احلياة غائبة عنه، فهو ميت يتحرك على الأر�ش. 

ال�سمة الرابعة: القدرة على الأداء

ول يق�سد بالقدرة هنا ال�سطوة، ول اجليو�ش، ول ا�ستخدام القوة مع النا�ش، فالقوة 
والقدرة يف املنظومة القيادية والإدارية لها معنى اأو�سع، وهي تعني جممل ال�سمات 
وال�سفات التي جتعل امل�سوؤول قادرًا على اإجناح املهمة من خالل الو�سائل ال�سحيحة 

والطبيعية واملاألوفة، ولي�ش من خالل ال�سغط على النا�ش واإرهابهم. 

وحينما نتحدث عن القدرة والقوة فاإمنا نتحدث عن �سعة ال�سدر وحتمل املناف�سني 
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وحتمل املخالفني؛ اإذ كل من يت�سدى لعمل ما فهناك من يخالفه؛ لأن النا�ش على 
اأطوار خمتلفة، وعلى اجلميع اأن يتفقوا على روؤية واحدة. وعلى امل�سوؤول اأن يعرف 
له منطق قوي و�سجاعة  اأن يكون  له، ولذا يجب عليه  كيف يتعاطى مع املخالفني 
كافية يف اتخاذ القرار. ومقدار ال�سجاعة املطلوبة اأن يعرف اأن الواقع يتطلب اإجراء 
ما وقرارا ما، ولكن هذا القرار يعر�سه اإىل بع�ش امل�سايقات التي تتطلب اأن يخاطر 

مب�ساحله وتوقعه يف اإ�سكاليات. 

فال�سجاعة هي يف اتخاذ القرار ال�سحيح وحتمل التبعات. وامل�سوؤول يجب عليه اأن 
يتخذ القرار، وحينما ي�سل اإىل القرار ينبغي األ يدع الآخرين  يتخذون القرار نيابة 
عنه، لأن م�سالح النا�ش يجب اأن ت�سمن من خالل هذا املوقف. فالقوة يف اُلمور 
تعني ا�ستقامة امل�سوؤول وثباته وعدم تزلزله ب�سبب ال�سغوط التي يتعر�ش لها من 

هنا اأو هناك. 

يخ�سى  ورمبا  ال�سحيح.  املوقف  واتخاذ  ال�ستقامة  مراعاة  يف  مطلوبة  واحلكمة 
امل�سوؤول من اتخاذ القرار ال�سحيح على م�ساحله، اأو يخ�سى امل�سوؤول الأعلى منه 
اأن ينقله اأو يقيله من من�سبه، فهنا يجب عليه اتخاذ املوقف ال�سحيح املن�سجم مع 
م�سالح النا�ش مع مراعاة احلكمة، فاإن ُاخرج ف�سمريه مرتاح. ول يجوز له التنازل 

عن م�سالح النا�ش لكي يبقى يف من�سبه، بل العك�ش هو املطلوب. 

الهدف،  هي  العامة  فامل�سلحة  والأهداف،  الغايات  جممل  يف  كبري  حتول  وهذا 
ولي�ش  املن�سب،  العامة من خالل  امل�سالح  لتحقيق  الإن�سان   ي�سعى  اأن  وينبغى 

العك�ش.

وينبغي اأن تكون للم�سوؤول القدرة يف مواجهة التحديات، فيواجه التحدي وهو 
يف موقع امل�سوؤولية. ويجب عليه اأي�سًا احلفاظ على حقوق من هو م�سوؤول عنهم 
ما دام م�سوؤوًل، فرب اُل�رشة يجب عليه اأن يحافظ على ُا�رشته، فال يرتكهم جياعًا 
وهو  عليه،  النفقة  واجبو  وهم  باملعروف،  اأوىل  فالأقربون  الآخرين،  بطون  لي�سبع 

امل�سوؤول عنهم، ثم ينطلق بعدها اإىل الآخرين الأقرب فالأقرب.

املوظفني  مع  يتعامل  كيف  يعرف  اأن  عليه  يجب  دائرة،  م�سوؤول عن  وهكذا كل   
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الذين حتت م�سوؤوليته ومع املراجعني يف هذه امل�سوؤولية، يف حفظ امل�سائل العامة 
للم�ساحات التي يتحمل امل�سوؤولية فيها. وهذه ق�سية ا�سا�سية مهمة.

 كما يجب على من يت�سدى للم�سوؤولية اأن يكون اللتزام بالقانون حمط نظره، 
وعليه مراعاة املعايري ال�سحيحة يف القيم واملبادئ، مع اإمكانية تربير مواقفه فال 
يخ�سى ال�ستجواب، لأن لديه  امل�ستندات واملنطق واحلجة الكافية التي يدافع من 

خاللها عن كل موقف يقوم به.

الدول  ففي  والأعمال.  القرارات  �سحة  على  املوؤ�رشات  اأحد  وال�ستجوابات   
الدميقراطية هناك ا�ست�سافات دورية م�سجلة ب�سكل طبيعي، فكل وزير يح�رش يف 
ال�سهر مرة ملدة ن�سف �ساعة يف جمل�ش النواب ويعطي تقريرًا خالل �سهر على 
ما قام به، والنواب من اللجنة املخت�سة ي�ساألونه اأربع اأو خم�ش اأ�سئلة، والأ�سئلة 

ال�سافية يقوم بالإجابة عليها خطيًا.

 ق�سية ال�ست�سافات وال�ستجوابات م�ساألة طبيعية جدًا، وهذا ما جنده يف الدول 
هناك  لي�ش  بل  ال�سيادية،  املنا�سب  واأ�سحاب  الروؤ�ساء  ي�ستجوب  كيف  الكبرية؛ 

ق�سية اإل ويكون فيها ح�سور وا�ستجواب يف الربملان.

 ويجب اأن يتحلى امل�سوؤول بالهمة العالية، باأن يحاول حتقيق اأق�سى ما ميكن من 
املهام والواجبات يف الفرتة املعطاة له. واإذا كانت الهمم متوا�سعة، فال ي�ستطيع 
اأن ينجز ما ُانيط به من املهام، اأو اأن يقدم اأكرث ويدفع البلد اإىل الأمام يف الظروف 

ال�سعبة.

 �ساأل العالمة احللي، وهو من كبار علماء الإ�سالم، ابنه وكان من العلماء والفقهاء 
اأي�سًا: ماذا تريد اأن تكون؟، فقال: اريد اأن اأكون مثلك. فقال العالمة احللي: اأنا كنت 
ُاريد اأن اأ�سري مثل جعفر ال�سادق×، ف�رشت العالمة احللي. يجب اأن يتحلى 
امل�سوؤول بالهمم الكبرية والطموحات العالية واملعقولة ثم يعمل جاهدًا لتحقيقها، 

فاإذا مل تتحقق جميعها فال اأقل من اأن يتحقق �سبعون باملئة منها مثاًل. 

ال�سنوات  يف  الوزير  يعمل  اأن  يريد  فماذا  متوا�سعة،  الهمم  تكون  حينما  ولكن 
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اإن هذا  اأن يوقع الربيد ويزور الدوائر فقط؟.  الأربع من عمر وزارته؟. هل يريد 
�سوف لن يدفع البلد اإىل الأمام، فيجب اأن يكون الطموح عاليًا، ويجب اأن تكون 

هذه اأي�سًا �سمن مقايي�ش القوة املطلوبة يف امل�سوؤول.

ويجب على امل�سوؤول اأي�سًا اأن يبث الأمل يف نفو�ش الآخرين، ل اأن ي�سكو وي�رشح 
املحافظة  وجمل�ش  تخ�سي�سات،  توجد  ول  الكافية،  امليزانية  منلك  ل  با�ستمرار: 
واحلكومة ل يتعاونون معنا، وناأتي اإىل بغداد فال تتعاون الوزارة املخت�سة معنا ول 

املالية تعطي ول التخطيط تخطط. 

ي�سكو،  وامل�سوؤول  اأ�سكو  اأنا  يقول:  وي�سكو،  ي�سكو  امل�سوؤول  ي�سمع  فاملواطن حني 
اأن  امل�سوؤول  اإن على  بها؟.  التي منر  ال�سعبة  الظروف  الواقع ويغري  فمن يعالج هذا 
اأ�سواأ  يف  الكربى  الإجنازات  حتقيق  ثقافة  وي�سيع  الأمل  ويبث  م�سوؤوليته  يتحمل 
الظروف، ول يكون مثل ذاك القائد الع�سكري الذي يقول: اأر�سلتموين اإىل الأعداء!، 
فهل يبعث القائد الع�سكري اإىل الأ�سدقاء؟!. اأو يقول: اإنهم يطلقون النريان، فماذا 

تريد يف املعركة، هل يوزعون احللوى؟!.

 اإن القائد الع�سكري يتاألق حينما يحقق ن�رشا يف �ساحة املعركة يف اأ�سواأ الظروف، 
ل  وعندما  الظروف.  اأحلك  يف  الإجناز  يحقق  اأن  يجب  ال�سيا�سي  امل�سوؤول  وكذا 
نحتاج اإىل حالت ا�ستثنائية، وكل واحد منا ي�ستطيع اأن ينجز ما ُانيط به، فهو من 

موؤ�رشات القوة اأي�سًا.

النا�ش بهذا الأمر  اأحق  اأن  النا�ش  اإحدى خطبه:«اأيها  اأمري املوؤمنني× يف   يقول 
اأقواهم عليه«)١٦4)

اأي اأن الأقوى على اأداء امل�سوؤولية هو الأحق بها، ولي�ش الأقوى هو من ا�ستقوى 
ومن  عاتقه.  على  امللقاة  الأمانة  اأداء  ي�ستطيع  حتى  �سعيف  فاإنه  ال�سعفاء،  على 
الذي  للقوي  اأن يت�سدى، وليرتكها  له  اأن يتكلم عنه الآخرون فال ينبغي  يخ�سى 
يتحمل ويقف ويعالج ويخدم النا�ش ويدفع ال�رشيبة يف �سبيل الله. هكذا يجب اأن 

تكون امل�سارات واُلمور. 

١٦4 . نهج البالغة: اخلطبة ١٧٣.
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واإذا كان امل�سوؤول قويًا فاإنه ل يقع حتت تاثري ال�سلطة واإغراءاتها، فال�سلطة مغرية. 
اأفراد  يف  ومنح�رشة  حمدودة  م�سوؤوليته  تكون  ُا�رشة،  رب  الإن�سان  يكون  فعندما 

ُا�رشته، ول تبعث فيه الغرور لأنها م�ساألة عادية ميار�سها املاليني مثله. 

ولكن اإذا تو�سعت دائرة م�سوؤوليته واأ�سبح م�سوؤوًل عن خم�سة اآلف �سخ�ش اأو عن 
خم�سني األفا اأو اأكرث فاإنه قد ي�ساب بالغرور. وكلما ازدادت م�ساحة التاأثري ازدادت 
اأع�سابه،  القوة احلقيقية للم�سوؤول يف درجة �سيطرته على  درجة الإغراء. وتكمن 
اأو  العامة  امل�سالح  املن�سب يف غري  لي�ستغل  يندفع  فال  هواه،  نف�سه، وعلى  وعلى 

املهام املناطة به لي�سبع غليله و�سطوته من خالل هذه ال�سلطة. 

وال�سوؤال والتحدي الكبري، هو كيف ي�ستطيع امل�سوؤول اأن يحيد احلا�سية التي حتيط 
به، فال يقع حتت تاأثريهم؟، فهناك دائمًا من يحيط بامل�سوؤول، وهوؤلء لهم م�سالح، 
فعلى   النا�ش.  م�سالح  ل  م�ساحلهم،  تخدم  التي  بالطريقة  له  اُلمور  وي�سورون 
التي  بالطريقة  اُلمور   له  التي ت�سور  باحلا�سية  يتاأثر  قويًا ول  اأن يكون  امل�سوؤول 
ل ت�سمن م�سالح النا�ش، فرت�سي اأقلية منهم  وتغ�سب املاليني من اأفراد ال�سعب. 

وتخبط  املواقف  يف  بت�ستت  ف�سي�ساب  احلا�سية  تاأثري  حتت  امل�سوؤول  وقع  واإذا 
ومزاجية، وت�ستت يف القرارات فينق�ش الواحد تلو الخر. ولهذا ال�سبب ل نرى 
اأي تاأثري وهيبة للقرار، �سواء كان �سادرًا من م�سوؤول اأو مدير اأو وزير،  لأنه ي�سدر 
اليوم وينق�ش غدًا، وهو يعرب عن حالة التخبط والإرباك، ويك�سف عن ت�ستت يف 
تاأثريات خارجية  اأي�سًا عن وجود  املطلوبة، ويك�سف  والقرار والإجراءات  الروؤية 

على امل�سوؤول متنعه من اتخاذ املوقف ال�سحيح والقرار ال�سحيح. 

غ�سبه  على  قوي  من  النا�ش  اأقوى  املوؤمنني×:«  اأمري  قول  لذلك  وي�سهد 
بحلمه«)١٦5). فمن يريد اأن يكون قويًا عليه اأن مي�سك م�ساعره وغ�سبه واأحا�سي�سه 
ورغباته وم�ساحله وم�سالح اأقاربه وحزبه وحا�سيته ويغلب عليها امل�سلحة العامة، 

باحللم والعلم واحلكمة.

 وهنا تكمن القوة احلقيقية، ل يف امتالك اجليو�ش ليهاجم بها يف كل يوم �سعبه اأو 

١٦5 . غرر احلكم ١: ١٩٨.
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الآخرين. ف�سطوة القوة احلقيقية هي اأن يكون امل�سوؤول ما�سكًا لنف�سه وملمًا مبهمته 
وقادرًا على اتخاذ املوقف ال�سحيح، ومي�سي قدمًا يف حتقيق م�سالح النا�ش، ويحيد 

املوؤثرات والأ�رشار والعوار�ش اُلخرى التي قد يتعر�ش لها. 

ال�سمة اخلام�سة: النزاهة 

يجب على امل�سوؤول اأن يكون نزيهًا، ولكن النزاهة يف الروؤية الإ�سالمية لها معنى 
يف  تعني  فالنزاهة  الذهن.  اإىل  تتبادر  التي  املالية  النزاهة  معنى  من  بكثري  اأو�سع 
اأو�سع  الفهم الإ�سالمي لها معنى  النزاهة يف  اليوم عدم ال�رشقة، ولكن  جمتمعاتنا 
من ق�سية املال، فهي تعني الطهارة، اأي اأن يكون الإن�سان طاهرًا نقيًا، وهذا النقاء 
املعنوي له اآثاره يف م�ساحات خمتلفة، ويوجد تغريات وحتولت كربى يف �سلوك 
اأن  اإىل  اإىل مواقع  امل�سوؤولية، فامل�سوؤول يحتاج  الإن�سان امل�سوؤول حينما يت�سدى 

يكون طاهرًا ونقيًا من الدنيا وحب الدنيا. 

فاإذا كان يحب الدنيا فاإنها �ستوقعه يف �سل�سلة طويلة من الإجراءات وال�سياقات 
وال�سياقات  القانون  �سكل  الظاهر  يف  تتخذ  وكلها  اآخره،  والربوتوكولت..اإىل 
واللتزامات، وهي يف امل�سمون حب الدنيا، يريد اأن ي�سفي غليله وي�ستفيد ويتنعم 
من  الكثري  يف  امل�سوؤول  توقع  التي  البداية  هي  وهذه  الأنا،  حب  اإنه  الدنيا،  بهذه 
ماذا  ثم  اأرى،  اأنا  قلت..  اأنا  يكرر يف كالمه:  ول  الأنا،  والنزيه ل يحب  امل�ساكل، 
�ستكون النتيجة اإن انفرد بالقرار، األ توجد جلنة ا�ست�سارية، األي�ش هناك م�سوؤولون 
وخرباء، األ توجد �سياقات عمل يجب اأن حترتم؟!. اإن هذه الأنا التي تريد اأن تقدمها 

على كل �سيء ل حتقق جناحًا. 

اإن اإحدى اإ�سكالياتنا اليوم التي تدعو اإىل التلكوؤ يف الأداء، لي�ست يف غياب العقول 
واخلرباء يف دوائر القرار ويف الوزارات، بل هي خ�سية العقل واخلبري اأن يقول كلمته 
خالفًا ملا يقوله امل�سوؤول اأو  الوزير، فهو ل يريد اأن ي�سمع �سوى كلمات الإطراء 

واملديح، واأن تكون كلمته هي النافذة.

  فالأنا تتقاطع مع النزاهة، وحالة الحتكار وال�ستحواذ هذه تتقاطع مع النزاهة، 
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بيده  املهام  قرار كل  اأن يكون  ويريد  �سيء،  اليد على كل  ي�سع  فامل�سوؤول حينما 
ولي�ش بيد الآخرين، ل يعطي فر�سة ملن يعمل معه. 

اإن امل�سوؤول الناجح لي�ش هو من يتخذ القرار مبفرده، واإمنا هو الذي يبعث احلما�سة 
وال�سجاعة يف عدد كبري من امل�سوؤولني ليتخذوا القرار يف م�ساحاتهم. 

اإن حالة ال�ستحواذ وحالة الحتكار وحالة العتداد بالراأي التي يقع فيها امل�سوؤول 
هي من حالت الأنانية، حيث يعتقد باأن راأيه هو ال�سائب، ويرف�ش ال�ستماع اإىل 
اآراء امل�ست�سارين واخلرباء الذين معه، فم�سوؤولنا يريد اأن يتكلم ول يريد اأن ي�سمع، 
ولي�ش لديه الوقت لكي ي�سمع، ويرى وظيفته هي اأن يجل�ش ويدير الجتماع فقط، 

بل يف بع�ش اجتماعات املفا�سل الإدارية يف الدولة ل جمال للم�سوؤول اأن ُي�ساأل.
 وقد اأخربين اأحد امل�سوؤولني الكبار يف وزارة �سيادية، قال اإنهم برغم املوقع املتقدم 
جدًا يف هذه الوزارة، ل يرون الوزير اإل مرة يف كل ثالثة اأ�سهر واأحيانًا يف كل �ستة 

اأ�سهر. وهذا هو الواقع الذي كنا نعي�سه يف ظروف �سابقة.
اإن حب الرئا�سة وال�سلطة يدعو امل�سوؤول اإىل الت�سبث باملن�سب، ويكون همه الأول 
كيف يحافظ على موقعه، فلي�ش هناك نزاهة، و�سيكيف كل القرارات والجراءات 
واخلطوات وفقًا للقاعدة التالية: هل هذا القرار يخدمني اأكرث يف البقاء يف املن�سب 
اأو �سيوؤثر يف اإخراجي؟، فاإذا كان الثاين اأتركه واأرفع اليد عنه. ومتر ال�سنة وال�سنتان 
وم�سالح النا�ش معطلة، واملهم لديه هو جلو�سه على الكر�سي. وهذه من امل�ساكل 

الكبرية.
ومن م�ساكل النزاهة الرغبة يف ال�سهرة واملديح والإطراء، فهو يريد عندما يدخل 
الدائرة اأو يخرج اأن ي�سطف له املوظفون �سماطني وياأخذوا له التحية، وي�ستقبلوه 
ويودعوه بعبارات التفخيم والإطراء، فهو حائر بنف�سه، ل باملهمة املناطة به، ويعي�ش 
حياته اخلا�سة ويعي�ش التفكري يف كيفية ا�ستثمار هذه الفر�سة وا�ستغاللها ملزيد من 

النفوذ والتاأثري. 
ومما يتقاطع مع النزاهة اأي�سًا الرغبة يف ال�سهرة، عندما تكون هي الهاج�ش الوحيد 
للم�سوؤول؛ كيف ي�سفق له الآخرون، وتكون م�ساألة ظهوره كا�سم لمع يف ال�ساحة 
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هي الق�سية الوحيدة التي يقف عندها ويهتم بها، ويعي�ش الأماين والآمال العري�سة 
ل�سخ�سه وجناحاته.

لاُلمور،  مبو�سوعية  ينظر  اأن  على  قادر  غري  امل�سوؤول  ال�سخ�ش  يجعل  كله  وهذا   
فيغ�ش  واملقاولني  العقود  اأ�سحاب  من  املالية  واملحفزات  املغريات  اأمام  و�سعيفًا 
مليون  مئتي  ربح  وقد  املقاول  هذا  يخرج  فعندما  العام.  باملال  تالعبهم  عن  النظر 
دولر، يقدم مليونني اأو ثالثة ماليني اأو ع�رشين مليون دولر لهذا امل�سوؤول اأو ذاك 

بطريقة ما.
تلوح  ال�سيا�سية  القوى  بع�ش  هناك  فمثاًل  ال�سغوط،  اأمام  �سعيفًا  يجعله  كما 

بالن�سحاب، فت�سعر جهات معينة باخلوف من ال�سغوط. 
ومما يتقاطع مع النزاهة اأي�سًا خوف امل�سوؤول على �سمعته وم�ساحله. ومن كان كذلك 
ينبغي له األ يت�سدى، فمن يت�سدى يجب اأن يكون حري�سًا على م�سالح النا�ش 
اأنه حينما يت�سدى م�سوؤول  املوؤكد  اأن يت�سدى فيها. ومن  التي يريد  يف املنظومة 
ما فهناك من يعار�ش خوفًا على م�ساحله، وهناك من ميدح وهناك من يقدح، ولذا 
ينبغي على من يتحمل امل�سوؤولية اأن يتقبل مالحظات الآخرين ول ي�سيق �سدره 

بها. فيجب اأن يكون قويًا اأمام هذه ال�سغوط.
 ويجب اأن يكون امل�سوؤول عفيفًا يف نظرته ويف تعامله مع امل�سائل املختلفة، ويتجنب 
هتك احلرمات ون�رش الغ�سيل وك�سف امل�ستور من اأعرا�ش النا�ش، واأل يكون منطلقه 
اأن فالنًا من حزب اآخر فيحاول اأن يوؤذيه، وبحكم موقعه كم�سوؤول ميكنه اأن يطلع 
على وثائق ومعلومات وتقارير قد يكون بع�سها كيديًا ويظهرها عالنية، وهذا اأمر 

�سيئ جدًا. 
واليوم حينما جند كل هذا الت�سوي�ش يف �ساحتنا ونرى �سائل الإعالم تتحدث عما 
يليق وما ل يليق، ومبا هو �سحيح وما هو غري �سحيح، فاإن مثل هذه اُلمور تك�سف 
عن حالة من ال�سعف يف نزاهة امل�سوؤول الذي تتوافر لديه هذه املعلومات وي�سهر 
بها قبل التدقيق ب�سدقيتها ويف �سحتها، بناء على قاعدة اأن كل �سحيح يجب اأن 

ي�ساع وين�رش حتى اإذا كان رذيلة، واإن كانت هذه القاعدة ل وجود مثل لها .
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 فمن يكون يف موقع امل�سوؤولية يجب اأن يكون �سبورًا وكتومًا واأل يعمل قناعاته 
اخلا�سة لت�سقيط الآخرين، والعفة لي�ست يف ال�سلوك ال�سخ�سي والأخالقي فقط، 
بل هناك العفة الجتماعية اأي�سًا، وهي اإ�ساعة الهدى واملنع من انت�سار الف�سيحة 
واملحافظة على اأ�رشار النا�ش واأعرا�سهم. وحينما تن�رش معلومات وهي غري ممح�سة 
عن هذا امل�سوؤول اأو ذاك فاإن املواطن �ستتولد لديه قناعة باأن �سا�سة القوم جمموعة 
من ال�رشاق واخلونة ويت�سجع حينئذ لرتكاب احلرام والوقوع يف اخلطاأ. وهذا اأي�سًا 

من الق�سايا التي حتتاج اإىل معاجلة.
اأن  امل�سوؤول  على  فيجب  والتحجر،  اُلفق  �سيق  النزاهة  مفهوم  مع  يتقاطع  ومما   
ي�ستوعب الآخرين، واأن يكون عنده بعد نظر. فاإن �سيق اُلفق وعدم حتمل الآخر 
املو�سوعية  القرارات  اتخاذ  على  قادر  غري  امل�سوؤول  يجعل  الآخر،  قبول  وعدم 

ومراعاة التوازنات املطلوبة لتحقيق النجاح. 
ومما يتقاطع مع مفهوم النزاهة اأي�سًا حالة الغدر وعدم الوفاء، وعندما يقال للم�سوؤول 
األي�ش املوؤمنون  الوفاء بها؟  التزامات �سيا�سية يجب  األي�ش هناك  اأمل نتفق؟  الغادر: 
عند �رشوطهم؟ يقول: هذه �سيا�سة. والتاجر يقول: هذا اقت�ساد. فاإذا كانت ال�سيا�سة 
اأعلى  وحتقيق  التالعب  يعني  القت�ساد  كان  واإذا  وثيقة،  باأي  اللتزام  عدم  تعني 

الأرباح على ح�ساب م�سالح النا�ش.
 فاأي �سدقية تبقى يف املجتمع؟!، واأين هي اُلطر واملبادئ التي يجب اأن تراعى حينما 
يربر لالأخطاء والغدر وعدم الوفاء باللتزامات بتربيرات م�سلحية اأو با�سطالحات 
مثل مناورات �سيا�سية اأو تكتيكات �سيا�سية، وما اأكرث ال�سطالحات التي ت�ستخدم 

اليوم يف تربير هذه اُلمور. 
وعندما ينق�ش امل�سوؤول عهوده ومواثيقه والتزاماته، ف�ست�سيع حالة من ال�سك بني 
الأطراف ال�سيا�سية املختلفة، وي�سبح من ال�سعب العتماد على كالم ووعد يف ما 
امل�سوؤول �سدقيته،  يفقد  واملواطن. وحينئذ  امل�سوؤول  بني  اأو  اأنف�سهم  امل�سوؤولني  بني 
يعترب  واملواثيق  بالعهود  اللتزام  فاإن  امل�سوؤول، ولذلك  ثقتهم بكالم  النا�ش  ويفقد 

جزءا اأ�سا�سيًا يف عملية النزاهة. 
ومما يتقاطع مع مفهوم النزاهة اأي�سًا الطمع، فامل�سوؤول حينما يكون عنده طمع يف 
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املال ويف الو�سول والت�سلق اإىل املنا�سب يفقده ذلك التوازن، ويفقده القدرة على 
اتخاذ القرار ال�سحيح، وي�سبح �سعبا عليه جدا اأن يفكر بامل�سلحة العامة، بل يرى 
يح�سل  اأن  يريد  اللذين  واملال  والفر�سة  يريده،  الذي  املوقع  يف  م�سلحته  دائمًا 
عليهما، ويفكر اأن اخلطوة الفالنية رمبا تغ�سب امل�سوؤول الأعلى اأو التاجر الفالين 
الذي يريد اأن يعطيني ال�سيء الفالين، فيبقى يعي�ش هواج�سه اخلا�سة، وبالتايل ل 

يتقدم خطوة بالجتاه ال�سحيح.

املواطنني،  مع  ال�سيئ  والتعامل  اخللق  �سوء  اأي�سًا  النزاهة  مفهوم  مع  يتقاطع  ومما   
فينظر اإليهم �زشرًا، ويتعامل معهم بطريقة جافة، ويجل�ش متغطر�سًا على الكر�سي 
لريهب من يدخل عليه، متنا�سيًا اأنه يف موقع اخلدمة لهوؤلء النا�ش ولي�ش يف غرفة 

حتقيق.

 كما نالحظ حالة ا�ستخدام العبارات البذيئة، اإذ يظن اأن اأحدًا ل يطيعه اإذا مل يفعل 
ذلك، في�سيح وي�ستم من هو دونه يف امل�سوؤولية، ظانًا اأن ل جمال لل�سبط الإداري 
اأخالقياتنا  مع  تتقاطع  الغريبة  ال�سوابط  اإن هذه  لالآخرين!.  الإ�ساءة  اإل من خالل 
العربية والإ�سالمية. واإنه �سيء موؤ�سف اأن تتحول هذه اُلمور اإىل ثقافة، ثم ينظر لها 

على اأن حتقيق النجاح يتطلب مثل هذه الإ�ساءات. 

ومما يتقاطع مع مفهوم النزاهة اأي�سًا احلقد، فامل�سوؤول احلقود ل ي�ستطيع اأن يكون 
نزيهًا، ول ي�ستطيع اأن يكون متوازنًا دائمًا، فنار احلقد ت�ستعل يف �سدره ويبحث 
عن النتقام من هذا وذاك، ويريد اأن يوظف املوقع املعنوي والإمكانات املادية التي 
الآخرين  اإىل  والإ�ساءة  املناف�سني  و�رشب  اخل�سوم  لت�سفية  له  ال�سلطة  تتيحها 

وال�سغط عليهم. 

املكر  ب�سفات  يت�سف  وهو  نزيهًا  م�سوؤوًل  يكون  اأن  ال�سخ�ش ل ميكن  هذا  ومثل 
اأن احلرب كر وفر، فيقول يف حلظة واحدة لهذا  واخلديعة واللف والدوران بذريعة 
�سيئا ولالآخر �سيئا اآخر، ويطمع اجلميع يف نف�سه، ويوؤمل اجلميع يف �سيء ما، ويجعل 
من  ي�ستفيد  عنوانا  هو  ويبقى  وتت�سارع،  وتت�سادم  تتناف�ش  ال�سيا�سية  الأطراف 
النزاهة  مفهوم  مع  ين�سجم  ل  اخُللق  وهذا  ببع�ش،  بع�سها  الأطراف  خالل �رشب 

للم�سوؤول كما يراها الإ�سالم.
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القوة  وا�ستخدام  التعامل  وال�سدة يف  الغلظة  اأي�سًا  النزاهة  يتقاطع مع مفهوم  ومما 
اأو  الراأ�ش  بحلق  الأ�سباب  اأتفه  على  اجلندي  يعاقب  مثاًل  ال�سابط  فرتى  املفرطة. 
العقوبة  هذه  مثل  ي�ستحق  ل  وهو  عائلة،  عنده  الإن�سان  هذا  اأن  متنا�سيًا  ال�سجن، 

ال�سارمة.

 اإن امل�سوؤول عندما ميلك م�ستوى من ال�سالحيات، فذلك ل يعني اأن ي�ستخدم اأعلى 
ال�سقوف املمنوحة له يف العقوبة. فهل ياأتي امل�سوؤول ليوؤذي النا�ش اأو ليجعلهم يف 

منظومته القيادية حمبني وخمل�سني؟.

الدوائر  به  ويرتب�سون  امل�سوؤول  عن  يبتعدون  الآخرين  جتعل  الغلظة  �سيا�سة  اإن   
للنيل منه، ولذلك نراهم، عندما يخرج م�سوؤول وياأتي اآخر بدل منه،  يرتاك�سون 
اإىل امل�سوؤول اجلديد، وكل واحد يخفي عددًا كبريًا من امللفات، ويرتاك�سون اإىل 
اخل�سوم  كل  وي�ساعدون  الأول،  امل�سوؤول  �سد  ق�سائية  دعاوى  ويرفعون  املحاكم 
�سد  و�سغينة  حقدًا  هناك  اأن  احلالة  هذه  من  ونفهم  امل�سوؤول.  هذا  من  وميكنونهم 

امل�سوؤول ب�سبب �سيا�سة ال�سدة التي ا�ستعملها بدل عالقة املودة واملحبة. 

امل�سوؤول  فرتى  املوؤامرة.  ومنطق  وال�سك  الثقة  اأزمة  اأي�سًا  النزاهة  مع  يتقاطع  ومما 
يت�ساءل دائمًا عن �سحة كل ما ي�سمعه، وي�سع كل �سيء يف دائرة ال�سك، وحينئذ 
ي�سبح �سغل النا�ش يف مثل هذه املنظومة القيادية تربير مواقفهم مقابل حالة ال�سك 
التي يعي�سها امل�سوؤول، ويفقدون الثقة بكل منظومته القيادية. وهذا اأمر فيه اتهام 

للنا�ش بتهم خطرية.

ومما يتقاطع مع النزاهة اأي�سًا اللجاج يف الراأي، وكاأن امل�سوؤول هو الذي يعرف كل 
�سيء، بينما ل يعرف الآخرون �سيئًا، ول ينفع معه ن�سح النا�سحني وامل�ست�سارين 
واخلرباء وذوي الخت�سا�ش، ويبقى معاندًا وم�رشًا على راأيه ويتنا�سى اأن املن�سب 
الدائرة  اأو  الوزارة  على  بعد  يتعرف  مل  واأنه  �سيا�سي،  من�سب  هو  فيه  هو  الذي 

وتفا�سيلها، وينبغي له اأن ي�سغي اإىل الآخرين ويرتك العناد  وال�رشار جانبًا. 

ومن املوؤ�سف اأن تكون هذه الآراء التي ي�رش عليها امل�سوؤول هي اآراء خاطئة يف كثري 
من احلالت، والبلد هو الذي يدفع �رشيبة هذه الآراء.  
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الدر�ص الثامن ع�سر

امل�س�ؤولية ابتالء
بهم«  قوله:»وابتالك  املقطع يف  هذا  من  الثانية  اجلملة  املوؤمنني× يف  اأمري  اأ�سار   
اأن الت�سدي ملواقع امل�سوؤولية هو حمطة مهمة وع�سيبة من حمطات الختبار  اإىل 
الإلهي. فامل�سوؤولية لي�ست مغنمًا، ولي�ست امتيازات، واإمنا هي ابتالء من الله �سبحانه 
وتعاىل وامتحان ع�سري ملن يت�سدى لهذا املوقع، وذلك من خالل كيفية تعامل هذا 
امل�سوؤول ومتكنه من حتقيق  الأهداف املرجوة والو�سائل التي يعتمد عليها يف اإجناح 

املهمة وانطباعات النا�ش عنه يف مهمته اخلا�سة من خالل املوؤ�رشات.

فالإن�سان املت�سدي يخترب وميتحن لهذا املوقع اأو ذاك، معتربًا الت�سدى للم�سوؤولية 
خطوة  كل  الإلهي يف  املجهر  يكون حتت  وعندها  المتحان،  قاعة  اإىل  كالدخول 
وكلمة وحركة و�سكنة؛ كيف �سيتعامل، وهل ما يفكر ويتكلم به، وما يخطوه، كلها 
لتحقيق الهدف املطلوب، اأو اأن ذلك كان لأجل اأغرا�ش �سخ�سية ومطامع خا�سة 

وم�سالح فئوية، اإىل غري ذلك؟.

 لقد �سدد اأمري املوؤمنني× على اأن امل�سوؤولية اختبار ع�سري، وفيه درو�ش عظيمة، 
وعلى الإن�سان  اأن يعرف حينما يت�سدى للم�سوؤولية باأنه قد عر�ش نف�سه لالختبار 

الإلهي والو�سائل الإلهية وهو يف موقع امل�سوؤولية.

يقول اأمري املوؤمنني× يف كتاب اأر�سله اإىل معاوية بن اأبي �سفيان موؤيدًا لهذا املعنى: 
اأهلها، فاأبناوؤها  الله �سبحانه قد جعل الدنيا  ملا بعدها، وابتلى فيها  »اأما بعد، فاإن 
ول  خلقنا،  للدنيا  ول�سنا  عماًل،  اأح�سن  ليعلم اأيهم  والختبار  لالبتالء  معر�سون 
بال�سعي فيها ُامرنا، واإمنا و�سعنا فيها لنبتلى بها. وقد ابتالين الله بك وابتالك بي، 

فجعل اأحدنا حجة على الآخر«)١٦٦).

١٦٦ . نهج البالغة: الر�سالة 55.
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 يبداأ اأمري املوؤمنني× يف هذه املقولة ال�رشيفة ببيان حقيقة مهمة، وهي اأن الله جل 
جالله قد خلق الدنيا لغريها، وقد اأ�سار× اإىل هذا املعنى يف قول اآخر له، يقول:»اإمنا 
الدنيا دار جماز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم ملقركم«)١٦٧)، فهي  مبثابة املمر 

اإىل غريها. 

ثم يبني اأننا مل نوؤمر بالعمل للدنيا، واإمنا ُامرنا اأن نعمل يف هذه الدنيا لالآخرة، وهذا 
اأمر ل يتعار�ش مع قول الإمام احل�سن املجتبى×:» اعمل لدنياك كاأنك تعي�ش اأبدًا، 
واعمل لآخرتك كاأنك متوت غدًا«)١٦٨)، اأي ينبغي اأن نعمل للدنيا كاأننا نعي�ش فيها 
ال�سحيحة،  واخلطوات  ال�سحيح  والعمل  الإتقان  على  عملنا  فيتوفر  كله،   الدهر 

ولكن الغاية والهدف واخللفية والنية يف هذا العمل يجب اأن تكون لالآخرة.

اإمنا  وتعاىل  تبارك  الله  اأن  وهو  اآخر  مفهوم  بيان  اإىل  املوؤمنني×  اأمري  يتطرق  ثم 
و�سعنا يف هذه الدنيا ليختربنا فيها، وينظر كيف نتعامل، ومن هو املح�سن منا ومن 
قائل:}َخَلَق  من  عز  بقوله  احلقيقة  هذه  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�سار  وقد  امل�سيء.  هو 

ُكْم اأَْح�َسُن َعَماًل{)١٦٩). َياَة ِلَيْبُلَوُكْم اأَيُّ امْلَْوَت َواحْلَ

علي  فجعل  بالآخر،  اأحدهما  ابتلى  قد  وتعاىل  تبارك  الله  اأن  ملعاوية  يبني×  ثم 
عظيما  بالء  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  وجعل  ملعاوية،  عظيما  بالء  طالب×  اأبي  بن 
وتعاىل  �سبحانه  جعل  ثم  بينهما.  خمتلفة  والأدوار  ال�ستحقاقات  لأن  لعلي×؛ 
اأحدهما حجة على الآخر. وهذا من اأدب احلوار مع اخل�سم، فاإن الله تعاىل قد جعل 
اأمري املوؤمنني× حجة على معاوية ومل يجعل معاوية حجة على علي×، ولكن 
اأمري املوؤمنني× لو كان قد قال ملعاوية قد جعلني الله تعاىل حجة عليك مل يكن 

ليقبل معاوية بذلك.

اُكْم َلَعَلى ُهًدى اأَْو  ا اأَْو اإِيَّ  وقد ورد نظري ذلك يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل:}َواإِنَّ
الٍل ُمِبنٍي{)١٧٠)، فهنا ياأمر الله تبارك وتعاىل نبيه الكرمي اأن يخاطب الكفار  يِف �سَ

بهذا الأ�سلوب، مع اأنه قطعًا على الهدى والكفار على �سالل.

١٦٧ .نهج البالغة: اخلطبة: ٢٠٣.
١٦٨ . بحار الأنوار44: ١٣٩ح5.

١٦٩ . امللك: ٢.
١٧٠ . �سباأ: ٢4.
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لالختبار  ي�ستعد  اأن  عليه  للم�سوؤولية  يت�سدى  ومن  واختبار،  ابتالء  دار  الدنيا  اإن 
والبتالء الإلهي؛ لأن امل�سوؤولية حمطة البتالء والختبار. 

والدر�ش الذي ن�ستفيده من هذه العبارة الكرمية، هو اأن على امل�سوؤول حينما يت�سلم 
اأن يكون مهياأ نف�سيًا وواقعيًا لهذا البتالء. وكاأن المام علي×  م�سوؤولية معينة 
يريد اأن يقول: يا من تت�سدى للم�سوؤولية، هل اأنت قادر على حتمل اأعبائها؟، وهل 
هياأت نف�سك ل�ستحقاقات هذه امل�سوؤولية؟، وهل اأنت م�سلح ب�سالح العلم واملعرفة 

لتحقيق النجاح يف هذه املهمة؟.

الله،  بركة  على  فادخل  النجاح  على  وقادرًا  امل�سوؤولية  لتحمل  متهيئا  كنت  فاإذا   
واأما اإذا كنت غري مهياأ وت�سلمت امل�سوؤولية فان ذلك يوؤثر �سلبًا يف اأدائك، وبالتايل 
�سيكون الف�سل حليفك يف تقدمي اخلدمة، ويبقى النا�ش يعانون، فامل�سوؤولية ومواقع 
اأن يتعلم، فهي لي�ست حمطة من حمطات  اخلدمة مكان من تعلم ولي�ش من يريد 

التعلم، واإمنا هي حمطة العطاء واخلدمة ملن هو قادر على العمل.

وي�سهد لذلك قول اأمري املوؤمنني×:»من عمل على غري علم كان ما يف�سد اأكرث مما 
ي�سلح«)١٧١). فقد يكون املتقدم  للم�سوؤولية خمل�سًا ويريد اخلدمة ولكنه ل يعرف 
من  التي  املنافع  من  اأكرث  م�سوؤوليته  على  املرتتبة  الأ�رشار  فتكون  ي�ستطيع،  ول 

املمكن اأن تتحقق على يده.

١٧١ . حتف العقول: ٣٣.
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املقطع اخلام�س
الأخالق القيادية

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت:))ول تن�سنب نف�سك حلرب الله، فاإنه 
ل يد لك بنقمته، ول غنى بك عن عفوه ورحمته. ول تندمن على عفو، ول تبجحن 

بعقوبة، ول ت�رشعن اإىل بادرة وجدت منها مندوحة)). 



٢٢٧

الدر�ص التا�سع ع�سر

حماربة اهلل
وامل�سوؤول  احلاكم  الفقرة  هذه  من  الأول  املقطع  يف  املوؤمنني×  اأمري  يخاطب 
ل ميتلك  عندما  ذلك  ويكون  �سبحانه.  الله  ملحاربة  نف�سه  ين�سب  األ  منه  ويطلب 
اأن  النقمة الإلهية والغ�سب الإلهي، وعندما ل ي�ستطيع  امل�سوؤول  القدرة على رد 

ي�ستغني عن عفو الله ورحمته ولطفه.

ويق�سد اأمري املوؤمنني× مبحاربة الله، اأنه يجب على امل�سوؤول اأن يكون كفوءًا، فاإن 
مل يكن كفوءًا وت�سدى للم�سوؤولية فقد ن�سب احلرب لله �سبحانه وتعاىل.  وين�سب 
غري الكفوء احلرب لله �سبحانه وتعاىل لأنه ل ي�ستطيع اأن يح�سن الت�رشف فيهدر 
عليهم.  ويعتدي  النا�ش  حقوق  على  ويتجاوز  العامة  بامل�سلحة  وي�رش  العام  املال 
وكل من يت�سدى مل�سوؤولية وهو ل يح�سنها يكون قد حارب الله �سبحانه وتعاىل، 

�سواء كان اإ�سالميًا اأو علمانيا.

ون�ستفيد من هذه العبارة اأهمية الإن�سان وحق املواطن يف نظر الإ�سالم، فالإ�ساءة 
للمواطن حرب على الله، والعتداء عليه حرب على الله، واأن امل�سوؤول اإن اأح�سن 
اإليه فقد ع�سى الله. وهذا هو منطق المام  اإىل املواطن فقد اأطاع الله، واإن اأ�ساء 

علي×.

اإن الت�ساهل يف تلبية احتياجات املواطن وعدم العرتاف بحقوقه وهمومه وحمنته 
ومطالبه يعترب يف منطق الإمام علي× حربا على الله �سبحانه وتعاىل. وهذه هي 

قيمة املواطن واأهمية الإن�سان  يف روؤية الإ�سالم.

هلك«)١٧٢)،   للحق  �سفحته  اأبدى  املوؤمنني×:»من  اأمري  قول  املعنى  لهذا  وي�سهد 
فحينما  احلق.  بوجه  الوقوف  ي�ستطيع  اأحد  ل  اإذ  هلك؛  وقاومه  احلق  واجه  من  اأي 
يعتز امل�سوؤول مبنطق خاطئ وهو يعلم اأنه خطاأ وي�رش عليه، ويربر ذلك باأن تراجعه 

١٧٢ . نهج البالغة: احلكمة ١٣٨.
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�سيك�سف عن خطئه اأمام الآخرين!، فوفقًا لهذا املنطق تبقى النا�ش يف عناء ب�سبب 
خوف امل�سوؤول على �سمعته. 

وي�سهد له اأي�سًا قوله× يف رواية ُاخرى: »من �سارع احلق �رُشع«)١٧٣). وقوله×: 
اأي حتى لو ح�سل على  بال�رش مغلوب، واملحارب للحق حمروب«)١٧4).  »الغالب 
مكا�سب معينة فاإنها �سوف ترتد عليه و�سوف ُيف�سح على روؤو�ش الأ�سهاد يف الدنيا 

قبل الآخرة.

اإن من يعتقد باأنه من خالل ال�رش وظلم النا�ش ي�ستطيع اأن يح�سل على �سيء وت�سري 
اُلمور كما ينبغي فهو خمطئ، لأنه ما ان تتغري اُلمور وتتحول الأو�ساع �سيتعرى 
اأمام النا�ش وتظهر حقيقته جلية للعيان، وهذا متامًا ما نراه اليوم يف حميطنا العربي 
من التحولت التي حت�سل، فبع�ش هوؤلء احلكام كانوا يتحدثون ويتعاملون بعنجهية 
مع �سعوبهم، ولكنهم اليوم اأ�سبحوا يف خرب كان وبع�سهم بال�سجون والبع�ش الآخر 
تقدم  لو  بال�رش مغلوب حتى  فالغالب  تعلمون.  يف ظروف ل يح�سدون عليها كما 

خطوة، فال يظن اأنه هو الغالب اأو انه حقق �سيئا لنف�سه. 

كما اأن من حارب احلق �سوف يرتد كيده اإىل نحره ويكون هو املحروب، ول ميكن اأن 
ينت�رش و�سوف يخ�رش املعركة على الأمد الطويل.

الله عز وجل بقوله:  اأمري املوؤمنني× نهيه ملن يريد ن�سب احلرب على  ثم يعلل 
الله �سبحانه  اأحد ميتلك القدرة للوقوف بوجه نقمة  اأي ل  »فاإنه ليد لك بنقمته«، 
بعمله هذا  ُعر�ست عليه، وهو  ولو  امل�سوؤولية  يتقلد  األ  الكفوء  فعلى غري  وتعاىل. 

�ستزداد منزلته عند النا�ش وعند الله تبارك وتعاىل.

ويوؤيد هذا املعنى قول اأمري املوؤمنني×: »ل تغالب من ي�ستظهر باحلق، فاإن مغالب 
املوقف  اأ�سحاب  احلق   لأهل  واحلرب  العداء  تن�سب  ل  اأي  مغلوب«)١٧5)،  احلق 

الر�سني؛ لأن من يحارب احلق مغلوب ل حمالة، فاحلق يعلو ول يعلى عليه.

١٧٣ .نهج البالغة: احلكمة 4٠٨.
١٧4 . غرر احلكم ١: ٢٧٢.

١٧5 .  غرر احلكم ٦: ٣٢.
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ول يجوز الوقوف �سد �سخ�ش هو يف خانة احلق، ويجب البتعاد عن حماربته؛ لأن 
من حارب احلق خا�رش، وهذه �سنة الله، حتى على الأمد الق�سري، فانها �سوف ترتد 
عليه. ويجب على غري الكفوء األ يتورط بالت�سدي للم�سوؤولية. واإذا كان كل اإن�سان 
يحتاج اإىل رحمة الله و�سفحه، فاإن حاجة امل�سوؤول لرحمة الله اأعظم؛ لأن التعامل 
فعلى  كبرية،  تداعيات  وفيها  خطرية،  منزلقات  وفيها  ح�سا�سة،  ق�سية  النا�ش  مع 

الإن�سان اأن يدرك هذه اُلمور وي�ستعني بالله �سبحانه وتعاىل. 

بك  غنى  »ول  الفقرة:  هذه  من  الأخرية  اجلملة  املوؤمنني× يف  اأمري  يقول  ولذلك 
عن عفوه ورحمته«، م�سريًا اإىل اأن الإن�سان  ل ي�ستطيع ـ مهما كانت قدرته ـ على 
ال�ستغناء عن رحمة الله وعفوه، فال ينبغي لالإن�سان اأن ياأخذه الغرور بامل�سوؤولية؛ 

لأن اُلمور تتغري بني ع�سية و�سحاها.

�سيطغى،  لأنه حينئذ  الله وعفوه؛  بال�ستغناء عن رحمة  ي�سعر  األ  له  ينبغي  ولذا   
َراآُه  اأَْن   * َلَيْطَغى  الإِن�َساَن  اإِنَّ  }َكالَّ  الكرمي يف قوله تعاىل:  القراآن  بذلك  اأخرب  كما 
بداية  وال�ستغناء  والأنانية  والأنفة  والتمرد  بالطغيان  فال�سعور  ا�ْسَتْغَنى{)١٧٦)، 

النحراف وظلم الآخرين. 

بينما   . اليه  اإىل ما ت�سل  الديكتاتوريات تبداأ من زاوية ثم تتعمق وت�سل  وهكذا 
ُه  ِه َواللَّ ا�ُش اأَْنُتْم اْلُفَقَراُء اإِىَل اللَّ َها النَّ الغنى احلقيقي لله وحده، قال الله تعاىل: }َيا اأَيُّ
وقت  يف  جتتمعان  ل  متقابلتان  �سفتان  والغنى  فالفقر   ،  (١٧٧(} ِميُد  احْلَ اْلَغِنيُّ  ُهَو 
واحد، وهذا التقابل بينهما فقدان ووجدان، والله تعاىل يقول: اأنا الغني، ويح�رش 
الغنى يف ذاته ال�رشيفة واملقد�سة، ويقول: واأنتم الفقراء، فالإن�سان �سفته ووجوده 
الفقر، وهو بحاجة اإىل الغني. فعلى الإن�سان األ ي�سعر بال�ستغناء فيكون ذلك بداية 

النحراف، ن�ساأل الله اأن يجرينا من ذلك.

١٧٦ . العلق: ٦-٧.
١٧٧ . فاطر: ١5.
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الدر�ص الع�سرون

التنزه عن ال�سفات ال�سلبية
يقول اأمري املوؤمنني× يف املقطع الثاين من الفقرة ال�سابقة من عهده ملالك الأ�سرت:» 
منها  وجدت  بادرة  اإىل  ت�رشعن  ول  بعقوبة،  تبجحن  ول  عفو،  على  تندمن  ول 

مندوحة«.

   يخاطب اأمري املوؤمنني× مالكا الأ�سرت ومن ورائه كل حاكم وم�سوؤول اأن يتنزه 
عن جمموعة من ال�سفات ال�سلبية:

اُلوىل:  الندم على العفو

يندم؛ لأن  من كان يف موقع  األ  اإذا عفى عن �سخ�ش  للحاكم وامل�سوؤول  ينبغي   
وي�ستوعب  ينفتح  اأن   اأي�سًا  وعليه  ويت�ساهل،  ويعفو  ي�سفح  اأن   عليه  امل�سوؤولية 

الآخرين.

الثانية: عدم التبجح بالعقوبة

 وينبغي للحاكم وامل�سوؤول اأي�سًا األ ي�سعر بالفرح وال�سعادة والت�سفي حينما يعاقب 
قد  لو كان جمرمًا  العقوبة، وحتى  ي�ستحق هذه  الإن�سان  لو كان هذا  اإن�سانا حتى 
ويراد  ومنا�سئ،  اأ�سبابا  العقوبة  لهذه  فاإن  الآخرين.  على  واعتدى  خطيئة  ارتكب 
لها اأن تعالج اإ�سكاليات معينة يف الواقع الجتماعي، ولي�ست حمطة لل�سماتة حتى 

يفرح امل�سوؤول وي�سعد بها. 

الثالثة: عدم الت�رشع يف ردود الأفعال

منها  يجد  بادرة  اإىل  الإ�رشاع  بعدم  وامل�سوؤول  احلاكم  املوؤمنني×  اأمري  ويو�سي 
فال  واحلدة،  ال�سدة  من  الغ�سب  عند  الإن�سان  من  يبدر  ما  هو  والبادرة  مندوحة. 
ينبغي الإ�رشاع يف ردود الفعل ول يتخذ قرارًا وهو غا�سب؛ لأن حالة الغ�سب ميكن 

اأن  تدفعه اإىل اتخاذ قرارات يندم عليها لحقًا.
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  واملندوحة هي الفر�سة للتخل�ش من ردة الفعل، فقد يكون الغ�سب غ�سبا م�ستقرا؛ 
لأن املفرو�ش اأن الإن�سان يغ�سب لله تعاىل، ويغ�سب لوجود خلل ما، ورمبا يكون 
مالك  يا  املوؤمنني×:  اأمري  يقول  فحينذاك  م�ساعرية،  ناجتا من حالة  الغ�سب  هذا 
اإذا واجهتك حالة من الغ�سب وال�سد والتوتر فال تتخذ قرارًا؛ لأن قرارك يف حالة 
التوتر لن يراعي كل اجلهات واخل�سو�سيات واحليثيات املطلوبة يف اتخاذ القرار 

ال�سائب والناجح.

يام�سوؤول وكنت غا�سبًا فال تكتب ول  بني يديك  الإدارية  الأوامر  تو�سع   حينما 
توقع؛ لأن هذا التوقيع قد ل يكون فيه كل معايري امل�سلحة التي قد تتو�سل اإليها 

واأنت يف ظرف اآخر.

وحتتوي هذه الفقرة الكرمية من العهد املبارك على جمموعة من الإ�ساءات.

الإ�ساءة اُلوىل

العفو اأ�سا�ص العمل

اإن  الأ�سا�ش يف الإدارة والتعامل مع الآخرين هو ال�سفح والعفو والت�ساهل، ول 
�سيما حينما يكون الإن�سان يف موقع القوة، وهو قادر على اأن يتخذ موقفًا ما بحق 
الآخر، ولكنه ي�سفح ويت�سامح ويحكم فر�ش الت�سامح مع املواطنني ولي�ش الت�سدد 

عليهم.

الإ�ساءة الثانية
 املرونة والت�ساهل مع املواطنني

اأن   الت�سدد ليت�سفى من املواطن، بل املفرو�ش  يجب على امل�سوؤول عدم ا�ستعمال 
يبحث للمواطن عن الثغرات وال�ستثناءات وال�سالحيات التي متنحه الفر�سة لكي  
يت�ساهل مع املواطنني، ومع من هو م�سوؤول عنهم، فاإن الأ�سا�ش ح�سب القاعدة التي 
يذكرها اأمري املوؤمنني× هي العفو والت�ساهل ما مل يوؤد ذلك اإىل حالة التجروؤ على 
القانون وك�رش �سوكة الدولة وهيبتها، ففي ذلك احلني لبد من ال�سدة ، لكي ن�سمن 

اأن  تكون العالقة عالقة �سفقة ومودة كما مر �رشح ذلك بالتف�سيل. 
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ويوؤيد ذلك قول الله �سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: }اإِن ُتْبُدوْا َخرْيًا اأَْو ُتْخُفوُه اأَْو 
نَّ الّلَه َكاَن َعُفّوًا َقِديرًا{)١٧٨)، فحينما ي�سدر ال�سوء من �سخ�ش  َتْعُفوْا َعن �ُسَوٍء َفاإِ
ما ينبغي اأن يكون املوقف هو العفو وال�سفح عن تلك ال�سيئة واخلطيئة، فاإن الله هو 
العفو والقدير. فالعفو قد يجتمع مع القدرة،  اإذ حينما يكون امل�سوؤول قادرًا يعفو  

وي�سفح، فاإن مل تكن لديه القدرة على اإنزال العقوبة فاإن العفو لي�ش له معنى. 

وتتجلى اأهمية العفو حينما يكون امل�سوؤول يف موقع امل�سوؤولية ويعفو عن امل�سيء؛ 
ال�سوء هو  والعفو عن   « ال�رشيفة:  الآية  تف�سري هذه  الطباطبائي يف  العالمة  يقول 
ال�سرت عليه قوًل وفعاًل «)١٧٩)، ومعنى ال�سرت بالقول هو األ يذكر ظامله بظلمه، فقد 
يكون الإن�سان يف موقع امل�سوؤولية ويتخذ اإجراء عنيفًا بحق �سخ�ش ما، وقد تنقلب 
اُلمور وي�سبح ذلك ال�سخ�ش هو امل�سوؤول، فاإن الت�سرت هو األ يذكر الظامل بظلمه، 

فهي �سفحة قد انطوت فلماذا التذكري باأخطاء الآخرين!.

 واإذا كان هناك �سخ�ش ما قد اأخطاأ فنحن اأي�سًا قد نخطئ، فما فرقنا عن الآخرين؟، 
واإذا اأردنا اأن نتعامل مع الآخرين بنف�ش تعاملهم معنا يف �سنوات خلت ويف ظروف 
الدميقراطية  فيه  جديد  عراق  يف  اإننا  نقول  اأننا  حني  يف  عنهم،  فرقنا  فما  �سابقة، 

والت�سامح والتعددية؟.

 اإذن، فالق�سية املهمة هي اأن يتجاوز الإن�سان ويطوي �سفحة معينة متمثلة بحالة 
ِغالًّ  ُقُلوِبَنا  يِف  َعْل  جَتْ }َول  الكرمي:  القراآن  ال�رشيف يف  الدعاء  ورد يف  كما  الغل، 
ِذيَن اآَمُنوا{)١٨٠). وهذه الأمور يجب التخل�ش منها، فال يجوز الت�سهري بال�ساءة.  ِللَّ
وي�سهد لهذا املفهوم قول العالمة الطباطبائي:» ول يذهب مباء وجهه عند النا�ش ول 
يجهر عليه بال�سوء من القول«)١٨١)، اأي ل يتحدث عنه اأمام النا�ش وي�سهر به، بل 

املفرو�ش األ يقف عند هذه امل�سائل ويتخطاها، ول يجهر عليه بال�سوء من القول.

وف�رش العالمة الطباطبائي الت�سرت بالفعل، باأل يواجهه مبا يقابل ما اأ�ساء به ول ينتقم 
منه يف ما يجوز له ذلك. اأي األ يتعامل معه مبا يتنا�سب واإ�ساءته، فامل�سوؤول يف موقع 

١٧٨ . الن�ساء: ١4٩.
١٧٩ . امليزان 5: ١٢4.

١٨٠ . احل�رش: ١٠.
١٨١  امليزان يف تف�سري القراآن 5: ١4.
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القدرة وامل�سوؤولية حينما يريد الت�سرت على هذا الإن�سان، ينبغي األ يتعامل معه مبا 
ين�سجم واإ�ساءته اإليه؛ لأنه �سوف يتعامل بنف�ش الطريقة اأي�سا .

 واأما قوله تعاىل: } َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه مِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم {)١٨٢) 
، اأي يجوز العتداء عليه يف حينه، ولكن يقول املت�سدي اأنا من موقع امل�سوؤولية ل 

اريد ا�ستخدام �سالحياتي، ول اريد العتداء عليه.

�سفات  من  �سفة  العفو  اأن  قديرا{اإىل  عفوًا  كان  الله  اإن   { تعاىل:  قوله  وي�سري   
الله جل جالله الكمالية. ورمبا يخطر ت�ساوؤل اأن الآية الكرمية تتحدث عن م�سوؤول 
مت�سّد يعفو وي�سفح، فلماذا انتقلت للحديث عن ال�سفح الإلهي؟. اإن هذا يعني اأن 
العفو عن ال�سوء هو ات�ساف ب�سفة من �سفات الله تعاىل الكمالية، فامل�سوؤول عندما 

ي�سفح فهو يج�سد �سفة من ال�سفات الكمالية لله تعاىل.

ْجُرُه َعَلى  َلَح َفاأَ َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َواأَ�سْ َئٍة �َسيِّ  ويقول الله تبارك وتعاىل: }َوَجَزاُء �َسيِّ
ت�ستخدم يف عدم وجود   ( ِه  اللَّ َعَلى  اأَْجُرُه   ( الإلهية  ال�سياغة  فاإن هذه  ِه{)١٨٣)  اللَّ
فر�سة لتحديد حجم الأجر والثواب، فالأجر حينما يكون عظيمًا ول ميكن ح�رشه 
ِه ). اإذن حالة ال�سفح عن امل�سيء واملخطئ من  برقم معني يقال قراآنيًا ) اأَْجُرُه َعَلى اللَّ

املوارد التي وقع اأجرها على الله. 

اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ  َّ اء َوال�رشَّ َّ ويقول اأي�سًا يف اآية ُاخرى: }الَِّذيَن ُينِفُقوَن يِف ال�رشَّ
ا�ِش َوالّلُه ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي{)١٨4) ، اأي اأن  النفاق يف ال�رشاء فيه  َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ
فوائد، وحينما تكون النا�ش يف �سدة تكون الفوائد اأعظم. كما اأن كظم الغيظ والعفو 

عن امل�سيء من م�ساديق الإح�سان وفيهما الأجر العظيم. 

يقدمه  رائع  ت�سبيه  هو  وكم  املكارم«)١٨5)،  تاج  »العفو  املوؤمنني×:  اأمري  ويقول 
املكارم  مملكة  تاج  هو  امل�سيء  عن  فالعفو  الأخالق،  بني  العفو  ملكانة  علي× 

الأخالقية وال�سفات احلميدة، وهو اأرفعها �ساأنًا، واأعالها منزلة.

١٨٢ .  البقرة: ١٩4.
١٨٣ . ال�سورى: 4٠.

١٨4 . اآل عمران: ١٣4
١٨5 . غرر احلكم: ١4٠.
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ويقول× اأي�سًا:»العفو زكاة القدرة«)١٨٦)،  فكل �سيء له زكاة، وزكاة القدرة هي 
العفو. وكما اأن الزكاة حق الفقراء يف املال فكذلك هي حق امل�سيئني واملق�رشين. 
وكما اأن الزكاة تعني النمو والزيادة ولذا تزداد اأموال من يخرج الزكاة، فكذلك هي 

تنمي وتزيد اأخالق من يعفو وي�سفح عن الآخرين. 

 وفل�سفة العفو على ال�سعيد الفردي، اأنها حتول دون اأن يتحول الإن�سان اإىل وح�ش 
والإمكانات  والفر�ش  وال�سالحيات  القدرة  هذه  وي�ستغل  بالنا�ش  يبط�ش  كا�رش 

لإ�سباع �سهوة النتقام من الآخرين والإ�ساءة اليهم.

ويف رواية ُاخرى عن اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »اأح�سن اأفعال املقتدر العفو »)١٨٧)، 
النفتاح  اأ�سا�ش  تكون على  اأن  لها  يراد  التي  والإدارة  الإ�سالم  ثقافة  اإىل  انظروا 
وهذا  تاأريخهم،  ولي�ش يف  النا�ش  والنظر حلا�رش  املا�سي  والت�سامح وطي �سفحة 
هو املنهج الإ�سالمي يف الإدارة والقيادة، الذي من لوازمه عدم  ال�سعور بالندم بعد 

العفو وال�سفح عن الآخرين.

الإ�ساءة الثالثة
عدم الت�سفي عند تطبيق العقوبة

على اأنه  كما  م�ستحقها،  على  العقوبة  تطبيق  عند  �سعداء  نكون  األ   علينا 
امل�سوؤول البتعاد عن حالة الت�سفي عند تطبيق العقوبة،  فقد يكون العقاب حدًا من 
حدود الله، اأو قد يكون تطبيقًا لقانون هذه العقوبة، ولذا يجب األ يكون بها حالة 
الت�سفي، ويجب األ يد�ش فيها حالة النتقام، ويجب األ نكون �سعداء حينما نعاقب 

الآخرين، واأن ننظر اإىل العقوبة على اأنها عالج ودواء. 

�سدام  ابني  وق�سي  عدي  مقتل  عن  ُاعلن   عندما  املحراب  ل�سهيد  موقفًا  واأتذكر 
ح�سني، فقد كنت حينها يف النجف الأ�رشف، وبداأت الأفراح والطالقات النارية، 
فدخلت على �سهيد املحراب وراأيته متاأماًل ولي�ش هناك من اآثار فرح على وجهه، 
عدي  قتل  وقد  ال�سهداء  لدماء  انتقم  قد  تعاىل  الله  اأن   واأخربته  عنده  فجل�ست 

١٨٦ . عيون احلكم واملواعظ: ٣١. 
١٨٧ . غرر احلكم ٢: ٣٩٩.
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وق�سي، فلماذا ل اأجد عالمات الفرح على وجهك؟ فقال: اإننا ل�سنا اأهل �سماتة، بل 
نحن اأهل اعتبار، واإن الظامل له نهاية. 

ودولة املواطن  هي الدولة التي يحرتم فيها الإن�سان، لأن الأ�سا�ش فيها هو الإن�سان، 
وكل اإن�سان له كرامة حتى لو كان جمرمًا وقاتاًل وخمطئًا، فاإن�سانية الإن�سان ل ت�سمح 
باأن نفرح بعقوبته؛ لأن العقوبة يراد منها تطهري املجتمع حينما تنت�رش فيه فريو�سات 
اجلرمية، فاإن املجرمني والذباحني الذين يقطعون اأ�سالء النا�ش هم فريو�سات تتحرك 

يف املجتمع يلوثون البيئة الجتماعية، وعقابهم تطهري للمجتمع. 

اأمن  اأن من  اأي�سًا، هي  والتعزيرات  لتطبيق عقوبات احلدود  الآثار اليجابية  ومن 
النا�ش لبد من  اأ�ساء الأدب، فمن اجل و�سع حد لالإ�ساءة والتعدي على  العقوبة 
العقوبة، فنعاقب لن�سع حدًا لتف�سي اجلرمية يف املجتمع، ولكننا ل�سنا �سعداء لهذه 

العقوبة.

الإ�ساءة الرابعة
اجلرمية مر�ص بحاجة اإىل عالج

اإننا ل نفرح بالعقوبة لأنها تك�سف عن وجود جرمية، واجلرمية مر�ش من الأمرا�ش 
الجتماعية، وكلما ازدادت العقوبات عرب ذلك عن ازدياد املر�ش وتف�سيه. كما اأن 
الفرح بعقوبة هذا اأو ذاك يوؤدي اإىل الن�سغال بالت�سفي بهوؤلء النا�ش، ونرتك البحث 

يف اأ�سباب ومنا�سئ مثل هذه العوار�ش.

  فمهما بررنا ووجهنا العقوبة، فالبد من البحث عن اأ�سباب امل�سكلة، ويف واقعنا 
اليوم مهما عاقبنا من جمرمني وذباحني فال ميكن حل امل�سكلة اإل اإذا عاجلنا الفكر 
الذي يربي الذباحني واأمثالهم، فعندما ُقتل ابن لدن، هناك من قال اإنه مت الق�ساء 
هدام،  فكر  القاعدة  ولكن  فقط،  اأفرادا  لي�ست  القاعدة  اأن  والواقع  القاعدة،  على 
والقاعدة روؤية ظالمية ل تريد احلياة للنا�ش، والقاعدة تعني عدم القبول بالآخر لأنه 
يختلف بالفكر. فالفرح بعقوبة النا�ش ي�سغلنا عن النظر يف الأ�سباب واملنا�سئ التي 

دعت اإىل �سدور هذه العتداءات.

ر�سول  عن  ذلك  ينقل  كما  الأمل،  ي�ست�سعر  اأن   يجب  يعاقب  حينما  وامل�سوؤول    
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تعاىل  والله  واملذنبني،  والع�ساة  والكفار  امل�رشكني  عن  باأمل  يتحدث  اأنه  الله| 
يتاأمل ويتقطع حرقة على  الله|  بينما ر�سول  النار فيها،  اأهل   اأدخل  بعدله قد 

هوؤلء.

َك َباِخٌع َنْف�َسَك َعَلى   وقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل هذه احلالة يف قوله تعاىل: }َفَلَعلَّ
ِديِث اأَ�َسفًا{)١٨٨)، والبخع هو حالة الهالك، وهي اأعلى  ِمُنوا ِبَهَذا احْلَ اآَثاِرِهْم اإِْن مَلْ ُيوؤْ
مراتب الأمل، وهنا تتدخل الرحمة الإلهية لتطييب خاطر ر�سول الله| جلرحه 
العميق واأ�سفه ال�سديد الذي ي�سل اإىل حد البخع ) الهالك ) على  حال املجرمني 

والظلمة والع�ساة يف النار.

البيت^.  واأهل  الله|  بر�سول  املتمثل  الكامل  الإن�سان  اأخالق  هي  وهذه   
وهكذا كان علي × يف تعامله مع الناكثني يف اجلمل، فقد اأ�سارت الن�سو�ش اإىل 
الن�رش، ومل  املعركة وانت�رش علي× مل تقرع طبول  انتهت  اأن  املعنى، فبعد  هذا 
يعرب عن �سعادة وفرح بهذا النت�سار، بل ملا مر بطلحة بن عبد الله وهو مقتول وقف 
على جثته وقال: » لقد اأ�سبح اأبو حممد بهذا املكان غريبًا، اأما والله كنت اأكره اأن  

تكون قري�ش قتلى حتت بطون الكواكب))١٨٩).

اأ�سواء  اأن  تكون جثامني قري�ش حتت  اأ�سفه يف  املوؤمنني× عن  اأمري   وهنا يعرب 
باإنزال  املر�ش  مبعاجلة  اإل  خيار  وجود  لعدم  حيلة  اليد  يف  لي�ش  ولكن  الكواكب، 
الطربي  وينقل   . عليه خماطرة  ال�سكوت  واأ�سبح  وتعدى  جتاوز  من  بحق  العقوبة 
كلمة عن اأمري املوؤمنني× يف نف�ش امل�سهد يقول: »والله لوددت اأين مت من قبل 
الناكثون  هم  علي×  عنهم  يتحدث  الذين  وهوؤلء  �سنة«)١٩٠).    بع�رشين  اليوم 

الذين نكثوا بيعته، فهذه ثقافة الإ�سالم، وعلينا اأن  نعتمد هذه الثقافة.

١٨٨ . الكهف: ٦.
١٨٩ . نهج البالغة:  اخلطبة ٢١٩.

١٩٠ . تاريخ الطربي 4: 5٣٧.
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الدر�ص احلادي والع�سرون

نبذ �سيا�سة ردود الأفعال
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »ول ت�رشعن اإىل بادرة وجدت 
املبادرة  اإىل  األ ي�رشع  امل�سوؤول  اأن على  العبارة،  اإن معنى هذه  منها مندوحة«، 
الغ�سب.  حال  يف  القرارات  اتخاذ  عن  البتعاد  وعليه  والقرار،  املوقف  باتخاذ 
اأن يبدر اإىل احلاكم وامل�سوؤول الغ�سب وياأخذه النفعال  اإذ لي�ش من ال�سحيح 
حينما ي�سمع كلمة اأو ي�سله تقرير اأو ي�ساهد خربًا يف و�سيلة اإعالمية اأو ينقل 
القرار  اتخاذ  قادر على  الغ�سب غري  معينًا وهو يف حالة  اأمرًا  فيدون  �سيء  له 

ال�سحيح.
 وما دام هناك فر�سة حلمل اخلرب على حممل ح�سن، فال ينبغي التفريط فيها، 
فقد يكون التقرير خاطئًا  اأو كيديًا اأو املعلومة غري دقيقة اأو مل تعك�ش ال�سورة 
دون  املوقف  ذلك  من  يجد مربرًا حتى يخرج  اأن  للم�سوؤول  ينبغي  ولذا  كاملة. 
يعيد  لن  الذي  القرار  يتخذ  ثم  باملو�سوع  ويحقق  يهداأ  اأن  فعليه  قرار..  اتخاذ 

النظر فيه ول يرتاجع عنه، حتى ل يك�رش قراره يف وقت لحق.
فم�ساألة الغ�سب والنفعال يف البعد الإداري والقيادي هي من اأخطر اُلمور التي 
اإىل ت�سييع احلقوق، وجتعل امل�سوؤول يف موقف حمرج، فاإن تراجع ك�رش  توؤدي 
قراره و�ساعت هيبته، واإن اأ�رش يكون قد اأ�رش على اخلطاأ يف ق�سية ل ت�ستحق 
مثل هذه القرارات املجحفة يف مو�سع ما، التي قد تكون قد جاءت على خلفية 

النفعال.اإن الرتيث وال�سرب واحلكمة والهدوء يف هذه امل�ساألة مطلوبة جدًا.

التو�سيات التي  يجب على احلاكم مراعاتها 
وقد ورد يف كلمات اأمري املوؤمنني× اإىل بع�ش عماله يف و�سيته له، قال:»فا�ستعن 
بالله على ما اأهمك، واخلط ال�سدة ب�سغث من اللني، وارفق مادام الرفق اأرفق، 
واعتزم بال�سدة حني ل تغني عنك اإل ال�سدة، واخف�ش للرعية جناحك واب�سط 
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لهم وجهك، واألن لهم جانبك و�ساِو بينهم يف اللحظة والنظرة والإ�سارة والتحية، 
حتى ل يطمع العظماء يف حيفك، ول يياأ�ش ال�سعفاء من عدلك »)١٩١).

احلاكم  على  يجب  التي  التو�سيات  من  جمموعة  املباركة  الفقرة  هذه  ت�سمنت 
وامل�سوؤول مراعاتها، وهي:

اأواًل: ا�ستح�سار الله يف ااُلمور املهمة

اأن ي�ستح�رش الله عز وجل يف اُلمور املهمة ليعطيه القوة   فيجب على امل�سوؤول 
معه  العالقة  وا�ستح�سار  �سبحانه  بالله  والرتباط  اللت�ساق  اإن  والإرادة.  والعزمية 
الله  ي�سع  اأن  عليه  يجب  ولذا  واملهمات،  ال�سدائد  كبرية يف  قوة  امل�سوؤول  تعطي 

�سبحانه وتعاىل بني عينيه.

 ثانيًا: مزج ال�سدة باللني

ينبغي للم�سوؤول اأن ميزج ال�سدة باللني دائمًا، واأل يتعامل بق�سوة وغلظة، فاإن لكل 
فعل ردة فعل، فلعل موقفًا �سديدًا �سوف يرتد عليه يف ما بعد، ولذا عليه دائمًا اأن 
ميزج ال�سدة باللني حتى تتحقق حالة احلزم، ولكن يجب عليه اأي�سًا األ يك�رش من 

هو م�سوؤول عنهم.

  ثالثًا: ا�ستعمال الرفق ما كان اأرفق بهم

ويجب على امل�سوؤول ا�ستعمال الرفق مبن هو م�سوؤول عنهم ما كان الرفق اأرفق بهم، 
ففي كل مو�سع فيه جمال للتعامل بالرفق والليونة واملرونة يجب التعامل بها؛ لكي 
اأنظار املواطنني �ساخ�سة دائمًا اإىل حلظة تنفيذ العقوبة ويبقوا مرتقبني لها؛   تبقى 

لأن العقوبة اإذا كرثت �سهلت وجتراأ النا�ش على خمالفة القانون.

 ول يجوز اإ�سدار الأوامر بالعتقال ب�سهولة وي�رش، وكذلك الإيداع يف ال�سجن؛ 
لأنه حينذاك �سيفقد ال�سجن قيمته املعنوية يف اإ�سالح النا�ش. اإذن مادام الرفق ممكنًا 

فيجب التعامل به.

١٩١ . نهج البالغة:  الر�سالة 4٦.
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رابعًا: ا�ستعمال ال�سدة حني ال ينفع الرفق

يجب على امل�سوؤول ا�ستعمال ال�سدة  حني ل ينفع الرفق ول تغني اإل ال�سدة. اأي ل 
ُيلجاأ اإىل القوة اإل حينما ل يكون هناك طريق �سوى موقف احلزم وال�سدة. ولكنها 
يجب اأن تبقى م�رشبًا للمثل ول تتكرر كثريًا، لكي ت�ساعد يف خلق حالة �سحية 

بني النا�ش. 

خام�سًا: خف�س اجلناح وب�سط الوجه 

لهم  ويب�سط  لهم  ويتوا�سع  جناحه،  للمواطنني  يخف�ش  اأن  امل�سوؤول  على  ويجب 
وجهه، فالبت�سامة والب�سا�سة تريح املقابل، فقد يدخل مواطن على م�سوؤول ويراه 
املواطن  �سعور  اإىل  فيوؤدي  خماطبته،  يف  واملحبة  املودة  عبارات  وينتقي  مبت�سمًا 
بالطماأنينة وي�ستطيع اأن يعرب عما يف داخله وي�رشح ق�سيته من غري خ�سية وقلق. 

�ساد�سًا: مبداأ امل�ساواة يف املعاملة

ويجب على امل�سوؤول اأن يكون لينًا مع املواطنني وي�ساوي بينهم يف اللحظة والنظرة 
والإ�سارة والتحية، اإذ ل ميكن ترقب العدالة من م�سوؤول منحاز اإىل طرف دون طرف، 
بل يجب امل�ساواة بني النا�ش حتى يف التحية وتقا�سيم الوجه، واأما ال�سداقة والقرابة 
فمكانها البيت والعالقات اخلا�سة، ل حمل العمل واللقاءات العامة. فعلى امل�سوؤول 
اأنه على م�سافة واحدة منهم حتى  اأن ي�سعر اجلميع  مادام هو يف موقع امل�سوؤولية، 

يكون قادرًا على اإدارتهم. 

والعلة التي من اأجلها تراعى امل�ساواة اأمران:

الأول: لكي ل يطمع العظماء يف حيف امل�سوؤول. اأي حتى ل يطمع اأ�سحاب الأموال 
ال�سعفاء  على  مييل  �سوف  واأنه  حكمه،  يف  بالأمل  وي�سعروا  والتاأثري  والوجاهات 

والفقراء بغري وجه حق ل�سالح هوؤلء العظماء. 

والثاين: ول يياأ�ش ال�سعفاء من عدل امل�سوؤول، اأي يجب األ ي�سعر ال�سعيف بالياأ�ش 
من اإمكانية ا�ستعادة حقه من خالل امل�سوؤول. 
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اتخاذ  اأن  على  لت�سدد  جاءت  التي  والروايات  الن�سو�ش  من  الكثري  وردت  ولقد 
ي�سطر  اإذ  الأحيان،  اأغلب  يف  خاطئ  قرار  والنزعاج  الغ�سب  ظرف  يف  القرار 
امل�سوؤول لك�رشها لحقًا والرجوع عنها، وهذا ما يك�رش هيبة امل�سوؤول حينما تتعدد 

قراراته يف الق�سية الواحدة.

الغ�سب يف�سد الألباب
يقول اأمري املوؤمنني×:»الغ�سب يف�سد الألباب، ويبعد من ال�سواب«)١٩٢)، اأي اأن 
العقل يتعطل حينما يكون الإن�سان غا�سبًا، ول ي�ستطيع التفكري ب�سكل �سليم، ول 

يقدر على اتخاذ القرار ال�سحيح. وحينئذ �سيقع يف اإ�سكاليات كثرية وكبرية.
احلجة،  مادة  وتقطع  املنطق،  تغري  الغ�سب  »�سدة  اأي�سًا:  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
وتفرق الفهم«)١٩٣)، اإذ كلما ا�ستد الغ�سب اأ�سبح املنطق الذي يفكر فيه الإن�سان 
ويتعامل به مغايرا ل�سجيته وطبعه ال�سحيح، وحينما يتخذ موقفًا غري �سحيح ب�سبب 
الغ�سب �سيكون غري قادر على البحث عن �سياقات احلجة والربهان، بل �ستكون 

النفعالت وامل�ساعر اجليا�سة هي ال�سائدة. 
ول�سيما اأن املتملقني حول امل�سوؤولني ـ وهم كرث يف كل ع�رش ـ يعملون على الإبقاء 
على حالة الغ�سب عند امل�سوؤول م�ستمرة جتاه الآخرين، بل ويجعلونه يف اأجواء عزلة 
عن الواقع اخلارجي، لكي يتخذ اأق�سى العقوبات والقرارات بحق الآخرين. ولكن 
اأول من يكتوي بنار هذه القرارات هو امل�سوؤول نف�سه حينما ترتد عليه وت�سطره اىل 

اأن يك�رش هذه القرارات ويرتاجع عنها.
 كما اأن حالة الغ�سب تفرق الفهم وت�ستته، ويح�سل ذلك عندما ي�سدر امل�سوؤول 
تعليمات وقرارات وهو يف ثورة الغ�سب ويف حالة من عدم التزان وعدم ال�ستقرار 

النف�سي. 
اإذن حري بنا الرتيث والهدوء وال�ستقرار لننظر ما هو حجم امل�سكلة، ثم ننظر يف 

احللول واملعاجلات املطلوبة حللها .

١٩٢ . غرر احلكم ١: ٣5٧.
١٩٣ . كنز الفوائد: ٣١٩.
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املقطع ال�ساد�س
حتديات م�قع الت�سدي

واخل�سائ�ش  املوا�سفات  من  اإىل جمموعة  املقطع  هذا  املوؤمنني× يف  اأمري  ي�سري 
ذات ال�سلة بتحديات موقع الت�سدي، فحينما يكون الإن�سان م�سوؤوًل عن جمع من 
النا�ش فاإن هذا املوقع يعر�سه اإىل جمموعة من املخاطر والأعرا�ش، وهنا يحدد اأمري 

املوؤمنني× املوقف املطلوب جتاه هذه الأعرا�ش .
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الدر�ص الثاين والع�سرون

امل�س�ؤولية وال�ستبداد
 يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت:»ول تقولن اإين ُموؤمر، اآُمُر فُاطاع، 

فاإن ذلك اإدغال يف القلب، ومنهكة للدين، وتقرب من الغري«.

ينبغي للم�سوؤول األ يقول اأنا ُموؤمر وقد ُن�سبت يف مو�سع امل�سوؤولية ويجب اأن يطاع 
هذه  فمثل  والرنج�سية،  وال�ستبداد،  والتكرب  التجرب،  حالة  تاأخذه  ل  لكي  اأمري، 
الظواهر توقع الإن�سان يف فخ عظيم. ومثل هذه ال�سلوكية وهذه الرنج�سية حينما 
ي�ساب بها امل�سوؤول،فاإن فيها اإف�سادا للقلب، وتعر�ش الإن�سان اإىل م�ساكل ومطبات 

اأخالقية كثرية. وهذه احلالة منهكة للدين وم�سيعة له.

اإذن هناك م�سكلة دينية وعقيدية حينما ي�ساب الإن�سان بحالة ال�ستبداد والرنج�سية. 
واقع  اأمام  ويكون  والتحول،  التغيري  عملية  من  الإن�سان  تقرب  احلالة  هذه  اأن  كما 
فحينما  النظام«.  ا�سقاط  يريد  »ال�سعب  ويهتفون:  اأمامه  ي�سطفون  النا�ش  يجعل 
والتجرب،  ال�سلطة  واحتكار  وال�ستبداد،  بالرنج�سية  امل�سوؤول  اأو  احلاكم  ي�ساب 
والتكرب على النا�ش والهيمنة عليهم، فاإن النا�ش ل ترت�سي ذلك، وتفقد فر�ستها 

يف الإدارة والقيادة.

ولذلك فاإن هذا الكالم هو حتذير من هذه الأخالقية التي قد ي�ساب بها امل�سوؤول، 
وهي تختلف بني م�سوؤول واآخر، ولعله ب�سبب اختالف موقع امل�سوؤولية من �سخ�ش 
الحرتازات  يتخذ  مل  م�سوؤول  اأي  يف  جندها  قد  الأخالقيات  هذه  ولكن  لآخر، 

والجراءات الكافية واملنا�سبة لل�سيطرة على نف�سه.

وهذه الق�سية لعالقة لها بحجم امل�سوؤولية، اإذ ميكن اأن يكون م�سوؤول ق�سم مل يهذب 
نف�سه يقع يف هذه امل�سكلة الأخالقية الكبرية، وقد يكون م�سوؤول كبري م�سيطرًا على 
اإ�سكاليات يتعر�ش لها الإن�سان حينما  . وهذه  اأع�سابه فال يقع فيها  نف�سه وعلى 

يت�سدى ملواقع امل�سوؤولية.
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وهناك جمموعة من الإ�ساءات التي ميكن ا�ستفادتها من هذه الكلمة الق�سرية ومن 
هذا الدر�ش البليغ من درو�ش اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك ال�سرت،. 

الإ�ساءة اُلوىل
ظاهرة ال�ستبداد والرنج�سية

ل  عندما  تتجلى  امل�سوؤول،  بها  ي�ساب  التي  والرنج�سية  ال�ستبداد  اإن خطورة حالة 
يرى فيها اإل نف�سه، ول ي�ست�سعر اإل م�ساعره اخلا�سة، وحينئذ، يفقد القدرة على اأن 
يتما�سى مع النا�ش ويتفهم معاناتهم ويحمل همومهم، وي�سبح لديه عجز عن ذلك، 
ول ي�ستطيع اأن يفهم كيف يفكر النا�ش، وماذا يريدون؛ لأنه يعي�ش يف هالة خا�سة 
من الفردية، وحماط بفريق وجماعة يطبلون له وميدحونه على الدوام، ويكربون من 
�ساأنه ومن قيمة اأقواله واأفعاله، ويقللون كل راأي وكل موقف يختلف مع راأيه وموقفه، 

في�سبح يف حالة يعجز فيها عن التوا�سل مع الآخرين وفهم معاناتهم.

 وتتعزز هذه احلالة �سيئًا ف�سيئًا في�سبح ل يرى اإل نف�سه، ول يرى الأفكار احل�سنة، ول 
يرى يف ما �سواه اأي ح�سن اأو اأي موقف �سحيح اأو خطوة �سحيحة، فيخطئ الآخرين، 

وي�سحح مواقفه، ويقلل من قيمة الآخرين، ويبالغ يف اإطراء نف�سه واإىل غري ذلك.

 وهو مر�ش ع�سال من الأمرا�ش النف�سية املزمنة التي يقع فيها امل�سوؤول حينما يكون 
يف موقع امل�سوؤولية.

ويوؤيد هذا املعنى قول اأمري املوؤمنني×:»بئ�ش ال�ستعداد ال�ستبداد«)١٩4). فهل يعتقد 
امل�سوؤول باأنه حني ي�سدد القب�سة ي�ستعد لدوام احلكم ودوام امل�سوؤولية؟، وهل يعتقد 
باأنه كلما اأحتكر ال�سلطة وو�سع يده على م�ساحات اأو�سع وغيب الآخر و�سيق عليه، 
ويجذر  يعمق  فاإنه  الآخرين،  جماح  كبح  وكلما  ورغباته،  لإرادته  انت�رش  كلما  واأنه 

اإدارته وحكمه؟.

اأ�سواأ طريق  اإذا كان اعتقاده ذلك فهو خمطئ، يف كل خطوة يخطوها، بل هو يتبع   
وميهد لنف�سه اأ�سواأ م�سري، فاحلفاظ على امل�سوؤولية ل يكون من خالل احتكار ال�سلطة 

. غرر احلكم ٣: ٢5٦.  ١٩4
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وعدم اإعطاء دور لالآخرين يف امل�ساركة، بل �سيوؤدي بهم اإىل النتفا�ش عليه واإ�سقاط 
مرحلة ل  اإىل  الو�سول  هو  اُلمور  اأ�سعب  من  فاإن  امل�سوؤولية.   من  واإخراجه  حكمه 

ير�سى ال�سعب فيها باأقل من هالك امل�سوؤول اأو  الطاغية .

اإن املداخل التي ت�سمن للم�سوؤول دوام امل�سوؤولية وا�ستمرار ثقة ال�سعب هي: توزيع 
ال�سالحيات، واحرتام الراأي الآخر، وتفهم معاناة الآخرين، والتح�س�ش بهمومهم 

وهواج�سهم، واأن ي�سع نف�سه يف مو�سعهم، ويكون من�سفًا معهم.

 اإن اأ�سواأ حالت ال�ستبداد التي ي�ساب امل�سوؤول بها هي عندما تهتز ثقة ال�سعب 
به، وهذه �سنة اإلهية ل تخت�ش بزمان ومكان معينني، فاأي �سعب من ال�سعوب واأي 
ُامة من اُلمم ويف اأي زمان من الأزمنة، حينما تبتلى بحاكم م�ستبد اأو م�سوؤول ل 
مزيد  اإىل  وتوؤدي  ف�سيئًا،  �سيئًا  �سعبه  وبني  بينه  تزداد  الفجوة  تبداأ  نف�سه،  اإل  يرى 
اإىل  امل�سوؤول  ا�سطر  الفجوة  هذه  ازدادت  وكلما  الظلم،  من  ومزيد  ال�ستبداد  من 
ممار�سات اأكرب من ال�ستبداد والقهر والتخويف والرتويع لالآخرين؛ حتى ي�ستطيع 

اأن ي�سدد قب�سته، وهكذا جند اأن العالقة تتخذ منحى عك�سيًا. 

زل«)١٩5).  براأيه  ا�ستبد  اأي�سًا:»من  املعنى  هذا  تاأييد  يف  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
والنحراف  الزلة  حت�سل  امل�سوؤول  قبل  من  بالراأي  ا�ستبداد  هناك  يكون  فحينما 

وال�سياع والبتعاد عن جادة ال�سواب.

براأيه خاطر وغرر«)١٩٦)، فحينما ي�ستبد  ا�ستبد   ويقول× يف رواية ُاخرى:»من 
ويغرر  وم�سوؤوليته  مبوقعه  فيخاطر  املخاطرة،  مو�سع  نف�سه يف  ي�سع  فاإنه  امل�سوؤول 

بنف�سه اأمام الآخرين وياأخذ بنف�سه اإىل الهاوية. 

اأي�سًا:»ال�ستبداد براأيك يزلك، ويهورك اإىل املهاوي«)١٩٧)،  وا�ستبداد  ويقول× 
امل�سوؤول براأيه بداية الزلل والنحراف، وبداية الوقوع يف الهاوية والرتاجع وفقد 

ال�سعبية واأزمة الثقة بينه وبني الآخرين.

١٩5 .غرر احلكم 5:  ١٧٠.

١٩٦ . غرر احلكم 5: 4٦٠.

١٩٧ . غرر احلكم ١: ٣٩٠.



٢45

الهالك  اإىل  يوؤدي  فال�ستبداد  هلك«)١٩٨)،  براأيه  ا�ستبد  اأي�سًا:»من  ويقول× 
وال�سياع. ون�ساهد اليوم يف منطقتنا العربية، اأن احلاكم اأ�سبح هو الذي يدعو اإىل 
النتخابات بعد ثالثني �سنة اأو اأكرث من احلكم، ولكن حلم النا�ش بهذه النتخابات ل 
ي�سري واقعًا، ورغم ا�رشار الزعيم يف الدعوة اإىل انتخابات حرة واإ�رشاف دويل واأل 
يكون هناك تزوير اأبدًا،، ولكن النا�ش تخرج وتهتف»ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام«، 
عدم  و�سمان  وعائلته  اأمواله  مقابل  احلكم،  بت�سليم  ويقبل  اأكرث  الزعيم  فيرتاجع 

املالحقة فقط، ولكن النا�ش تخرج وتهتف»ال�سعب يريد ا�سقاط النظام«.
امل�سوؤول  باأقل من هالك  ال�سعب فيها  اإىل مرحلة ل ير�سى  الو�سول   وهذا معناه 
اأو الطاغية، وت�سري اُلمور هكذا عندما ي�سل ال�ستبداد اإىل ذروته، فتح�سل اأزمة 
اأمري املوؤمنني× بتجنب  اإىل م�ستوى الالرجعة. ولذا يو�سي  الثقة وت�سل اُلمور 

هذه احلالة. والنظرية الإ�سالمية تعتمد على مثل هذا الأ�سا�ش .

الإ�ساءة الثانية
املنطلقات القيادية يف الروؤية الإ�سالمية

 ما منطلقات القيادة والطاعة والعالقة بني امل�سوؤول اأو احلاكم ومن هو م�سوؤول عنهم 
اأو الرعية؟ وما طبيعة هذه العالقة؟ وكيف ت�سان اإ�سالميًا؟ وهل هذه املنطلقات هي 
والتحقري  والإذلل  الآخرين  على  ال�سلطة  وفر�ش  والهيمنة  ال�ستعالء  منطلقات 
التطميع  منطلقات  هي  اأو  ين�ساعوا،  حتى  النا�ش  واإخافة  والرتويع  والتهديد 

والغراء؟ وكيف تبنى هذه العالقة يف الروؤية الإ�سالمية؟.
اأن حتقق  ميكن  منطلقات خاطئة، ول  املنطلقات  هذه  الإمام علي× جميع  يعترب 
اآثارها العك�سية. ويكمن احلل يف نظر  النتيجة املطلوبة والغر�ش املن�سود، بل لها 

اأمري املوؤمنني× ويف الروؤية الإ�سالمية باأمرين:
الأول : العالقة القلبية بني امل�سوؤول وبني النا�ش؛ فيجب اأن ي�ست�سعر امل�سوؤول الرحمة 
وهذه  به،  وتثق  به  الظن  وحت�سن  امل�سوؤول  النا�ش  اأن حتب  يجب  كما  الرعية،  جتاه 

العالقة الإن�سانية هي عالقة قلبية.

١٩٨ . نهج البالغة:  احلكمة ١٦١.
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الثاين: احلقوق املتبادلة وال�سوابط والقوانني التي تنظم العالقة، فال يوجد �سيء فوق 
القانون، ول يوجد �سخ�ش مبعزل عن الطار وال�سوابط. فعلى امل�سوؤول كما ي�سع 
اأن ي�سع ال�سوابط لنف�سه، واأن يقبل بال�سوابط  ال�سوابط والجراءات لالآخرين، 

التي ت�سعها النا�ش له.

 وكما يريد من الآخرين اأن يتقيدوا بال�سوابط، يجب عليه اأن يتقيد هو بال�سوابط 
طرفني،  بني  هي عالقة  بل  واحد،  من طرف  لي�ست عالقة  العالقة  هذه  فاإن  اأي�سًا، 
الوقت، هناك  نف�ش  اأن يطاع، ولكن يف  فامل�سوؤول يجب  بينهما،  متبادلة  واحلقوق 

التزامات جتاه النا�ش عليه اأن يلتزم بها.

فاإذا �سلحت العالقة القلبية الإن�سانية بني امل�سوؤول وبني من هو م�سوؤول عنهم، واإذا 
نظمت احلقوق املتبادلة بينهما، واإذا و�سعت اُلطر وال�سياقات التي ت�سمن م�سلحة 
الن�سجام  على  وقدرتهم  النا�ش  وم�سلحة  الواجب  اأداء  على  وقدرته  امل�سوؤول 
هو  امل�سوؤول ومن  بني  هناك عالقة ر�سينة  باأن  نعتقد  اأن  واللتزام، فحينذاك ميكن 

م�سوؤول عنهم.

يقول اأمري املوؤمنني×: »اأما بعد، فقد جعل الله يل عليكم حقًا بولية اأمركم، ولكم 
علي من احلق مثل الذي يل عليكم، فاحلق اأو�سع ال�سياء يف التوا�سف واأ�سيقها يف 
اإل جرى له، ولو كان  التنا�سف، ل يجري لأحد األ جرى عليه، ول يجري عليه 
لأحد اأن يجري له ول يجري عليه لكان ذلك خال�سًا لله �سبحانه دون غريه، لقدرته 
على عباده، ولعدله يف كل ما جرت عليه �رشوف ق�سائه، ولكنه �سبحانه جعل حقه 
على العباد اأن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه م�ساعفة الثواب، تف�ساًل منه، وتو�سعًا 

ملا هو من املزيد اأهله«)١٩٩).

يبني اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع ال�رشيف من خطبته القاعدة التي ي�ستند اإليها 
للحاكم يتفرع منها  الولية  بعد ثبوت  اأنه  حق احلاكم يف طاعة املحكومني، وهي 
ثبوت حق الطاعة له. اأي اأنه بعد اأن اأ�سبح وليًا وم�سوؤوًل وخليفة، فبمقت�سى هذه 

الولية يثبت له  حق على النا�ش.

١٩٩ . نهج البالغة: اخلطبة ٢١٦.
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ولكن هذه الولية يف الوقت الذي تثبت فيه حق احلاكم على املحكوم، تثبت اأي�سًا 
حقًا للمحكوم على احلاكم، ومل يتغافل اأو ين�سى علي× ذكر حقوق النا�ش جتاهه 

كحاكم.
 فاحلق اأو�سع الأ�سياء بالتوا�سف، اأي عندما ناأتي اإىل الو�سف وال�سعارات والأقوال 
من  وامل�سوؤولني  واحلكام  القيادات  من  ن�سمعه  ما  اأكرث  وما  وا�سعة،  امل�ساحة  نرى 
وعن  املواطنة  حقوق  وعن  الإن�سان  حقوق  عن  جميل  وحديث  لطيفة  �سعارات 
خلطاب  يومًا  اأ�سغيتم  ولو  ت�سمعون،  مما  ذلك  غري  اإىل  بالقانون  واللتزام  احلريات 
دميقراطية  اخلطابات  اأكرث  لوجدمتوها  العامل،  يف  ديكتاتورية  الأنظمة  اأ�سد  زعماء 

وانفتاحًا وتفهمًا حلقوق الآخرين. 
ولكن يف الوقت الذي يكون فيه احلق اأو�سع الأ�سياء يف التوا�سف، جنده اأ�سيقها يف 
التنا�سف. اأي عندما ناأتي اإىل الإن�ساف والكالم احلقيقي والتطبيقات والأمر الواقع، 
�سنجد عند ذاك اأن احلق �سيق، وم�ساحة النا�ش امللتزمة باحلق م�ساحة �سيقة، وهم 
قلة، واحلق مّر يف اأنظار الكثريين؛ لأن اللتزام باحلق يعني التخلي عن الكثري من 

المتيازات وال�ستحقاقات واُلمور اُلخرى. 
اأن احلق يجري لك ول�ساحلك  اأن احلق هو الأ�سيق يف التنا�سف. فكما  لذلك جند 
يجري عليك اأي�سًا، فال ميكن اأن يكون احلق لطرف ول يكون يف مقابله حقًا عليه، 
واحلق الذي يقف اإىل جانب الإن�سان يف ق�سية �سيقف �سده يف ق�سية ُاخرى. ولذا 

يجب القبول باحلق �سواء كان لنا اأو علينا.
 واإذا وقف احلق بال�سد منك يومًا، فاإنه �سيكون معك يف يوم اآخر، وهذه هي القاعدة 
له احلق ول  اأن يجري  احلياة، ولو كان لأحد  احلياة ويف �سنن  �سوؤون  املتوازنة يف 

يجري عليه لكان ذلك خال�سًا لله �سبحانه دون غريه.
 ول ن�ستطيع اأن نتخيل خملوقًا من املخلوقات يكون احلق له ول يكون عليه، فهذه 
ال�سفة ل تنطبق اإل على الله �سبحانه وتعاىل، اإذ هو املالك واخلالق ومن بيده كل 
�سيء. واأما نحن فلي�ش باأيدينا �سيء، فنحن يف الواقع ل  منلك �سيئًا، حتى الكلمة 
التي نطلقها والفعل الذي ن�سنعه حمتاج اإىل جهد وقدرة منحها لنا الله �سبحانه 

وتعاىل. 
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وعلة انح�سار احلق لله تعاىل من غري اأن يكون عليه حق، هي لقدرته على عباده، 
ولعدله يف كل ما جرت عليه �رشوف ق�سائه. فالله �سبحانه وتعاىل عادل يف تعامله 
مع النا�ش، وهو القادر، وهو العادل، وبالرغم من اأنه قادر وميلك كل �سيء، ولكن ل 
ير�سى لنف�سه اإل العدل، فيتعامل بالعدل مع النا�ش، فجعل لهم حقوقًا عليه بالرغم 

من اأنه الوجود الوحيد الذي ميكن اأن يكون احلق له ول ميكن اأن يكون عليه.
ول  �سبحانه،  لله  كله  واحلق  تعاىل،  الله  مع  حقيقة  متبادلة  حقوق  هناك  ولي�ش   
منة على الله مهما فعلنا؛ فجعل حقه على العباد اأن يطيعوه، ولكن الله تعاىل مع 
عباده، وجعل حقهم  وبني  بينه  متبادلة  واإح�سانه، حقوقًا  وكرمه  بلطفه  ذلك جعل 
عليه جزاءهم على هذه الطاعة والعبادة مب�ساعفة الثواب، وهذا لطف من الله تبارك 

وتعاىل، وف�سل منه �سبحانه.

حقوق احلاكم واملواطن
يقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا يف تاأييد هذا املعنى من خطبة له:» اأيها النا�ش اإن يل 
عليكم حقًا، ولكم علي حق. فاأما حقكم علي فالن�سيحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم، 
بالبيعة،  فالوفاء  عليكم  واأما حقي  تعلموا.  كيما  وتاأديبكم  جتهلوا،  كيال  وتعليمكم 

والن�سيحة يف امل�سهد واملغيب، والإجابة حني اأدعوكم، والطاعة حني اآمركم«)٢٠٠).
ويت�سح من هذا الن�ش ال�رشيف اأن هناك حقوقًا متبادلة بني احلاكم واملواطن، يجب 

على كل طرف مراعاتها.

حقوق املواطن
 ،فاأما حقوق املواطن التي تناولتها هذه الفقرة الكرمية من كالم اأمري املوؤمنني× 

فهي:
االأول: حق الن�سيحة 

اأن ي�ستفرغ و�سعه يف ن�سيحتها، ويبني لها مواطن  اإن من حق اُلمة على احلاكم 
اخلطاأ وال�سواب وموا�سع احلق والباطل بكل �سدق واإخال�ش؛ لأن من دواعي قبول 

٢٠٠ . نهج البالغة: اخلطبة ٣4.
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الن�سيحة هي اأن يكون النا�سح �سادقًا وخمل�سًا. وعلى اُلمة اإذا علمت من حاكمها 
هذه اخل�سال اأن تقبل ن�سيحته يف ُامورها ول تع�سيه، واإل اأورثها احل�رشة والندامة، 
النا�سح  مع�سية  قال:»اإن  حني  خطبه  اإحدى  يف  املوؤمنني×  اأمري  ذلك  بني  كما 

ال�سفيق العامل املجرب تورث احل�رشة وتعقب الندامة«)٢٠١).
الثاين: حق املعي�سة

 ومن حقوق اُلمة على احلاكم وامل�سوؤول، توفري فيئها عليها،  والفيء هو الأموال 
وهو  لها.  العادل  التوزيع  خالل  من  وذلك  العامة،  والرثوة  ال�رشائب  من  العامة 
ال�سعب  فاأموال  العام،  باملال  واملتالعبني  ال�رشاق  من  الأموال  هذه  حماية  ي�ستلزم 
لل�سعب ولي�ست )للحرامية)، وهذا الكالم الذي يقال يف ال�سارع لي�ش كالما طارئا 
اأو انفعاليا، بل هو كالم ينطبق مع حقوق املواطنة يف النظرية الإ�سالمية كما بينها 

علي بن اأبي طالب×. 

وي�ستنتج من هذا الن�ش ال�رشيف، اأنه يجب اأن يكون احلاكم وامل�سوؤول الذي يتوىل 
واأنه متى  اُلمة،  واأنه لي�ش للخائن ولية على  اُلمة،  اأموال  اأمينًا على  هذه املهمة 
تلقائيًا  ينعزل  بل  له،  اختارته  الذي  من�سبه  من  عزله  فلاُلمة  اخليانة  عليه  طراأت 

وت�سقط كل ما له من حقوق يف ذمة اُلمة.

الثالث: حق التعليم

وهو من احلقوق املهمة التي يجب على احلاكم وامل�سوؤول توفريها لاُلمة، بل ينبغي اأن 
ي�سل هذا التعليم يف م�ستواه العام اإىل التخل�ش من اجلهل يف كافة جمالته العلمية 
والعملية املتنوعة. وهذا واجب احلكومة وواجب الدولة وامل�سوؤولني اأن يوفروا فر�ش 
التعليم جلميع اأبناء اُلمة من غري ا�ستثناء اأو ا�ستئثار، وخا�سة فر�ش التعليم العايل.

 ويدخل يف هذا احلق اأي�سًا تعليم النا�ش جميع حقوقهم القانونية، واإخراجهم من 
دائرة اجلهل حتى ل يقعوا يف اخلطاأ؛ لأن القانون ل يحمي املغفلني كما يقال. وهذه 
املقولة لها ُا�سول وجذور �سحيحة، فيجب اأن ُيعلم املواطن حتى يكون قادرًا على 

معرفة التزاماته ليفي بها. 

٢٠١ . نهج البالغة: اخلطبة ٣5.
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الرابع:  حق التاأديب

ومن حق اُلمة على الإمام اأن يح�سن تاأديبها وتربيتها، لكي تتعلم ح�سن ال�سرية 
اتباعها،  ببيان الأخالق احل�سنة، وحثها على  باإر�سادها وتهذيبها  وال�سلوك، وذلك 

وبيان الأخالق ال�سيئة واأمرها باجتنابها.

حقوق احلاكم

كما تناولت هذه الفقرة من كالم اأمري املوؤمنني× بيان حقوق احلاكم وامل�سوؤول، وقد 
ذكر منها اأربعة حقوق هي:

االأول: حق الوفاء بالبيعة

 اإن ُاوىل حقوق احلاكم ال�رشعي على اُلمة هو حق الوفاء بالبيعة، اأي حق الطاعة، اإذ 
البيعة عقد بني احلاكم واُلمة يجب اللتزام به من الطرفني، ويعد الخالل به من اأي 
طرف نق�سا له.  ويجب على اُلمة طاعة اإمامها يف ما ياأمرها به من جهاد عدوها اأو 
كف اأيديها عن القتال مثاًل، فاإن مل تفعل فقد خانت البيعة التي األزمت بها نف�سها. 

اإن الوفاء بالبيعة ،هو الوفاء للنظام ال�سيا�سي الذي يختاره النا�ش واللتزام بالطار 
العام للعملية ال�سيا�سية كما نعرب عنه اليوم، ولذا ينبغي الوقوف اإىل جانب احلاكم 

ال�رشعي وم�ساندته ودعمه. 

الثاين: حق الن�سيحة يف امل�سهد واملغيب

وهو من احلقوق امل�سرتكة واملتبادلة بني اُلمة والإمام، وبني امل�سوؤول والنا�ش، فكما 
يجب على احلاكم اأن ميح�ش الن�سيحة لاُلمة، فكذلك على اُلمة اأن متح�ش الن�سيحة 
للحاكم وامل�سوؤول يف ح�سوره وغيابه. وعلى امل�سوؤول األ ينزعج اأو يغ�سب اإذا وقف 
اأحد املواطنني وقدم له الن�سح، وو�سع اليد على الأخطاء، واأ�سار اإىل مكامن القوة 

وال�سعف، فهذا هو حقه على النا�ش. 

وينبغي األ يتعاىل امل�سوؤول عن ال�ستماع اإىل الن�سيحة وقبولها في�ساب بالرنج�سية، 
ويرى اأنه عبقري قد جادت به ال�سماء على النا�ش، وليعلم اأنه كاأحدهم ل يختلف 
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عنهم، وقد جاء به القدر وو�سعه يف هذه الدائرة اأو الوزارة واأ�سبح نائبًا اأو وزيرًا 
اأو رئي�سًا. 

وهكذا ينبغي املحافظة على �سالمة امل�سرية من خالل تبادل الن�سيحة بني احلاكم 
واملحكوم، ويتم ذلك بتاأ�سي�ش جمال�ش الن�سح لعقالء اُلمة مع امل�سوؤولني لتدار�ش 
الأو�ساع وامل�سائل املختلفة. وبهذا يتم اخلروج من حالة الالمبالة وعدم الهتمام، 
وتربية النا�ش على ال�سعور بامل�سوؤولية وحتملها لئال ي�سيع البلد جراء ال�سيا�سات 

ال�ستبدادية اخلاطئة للحكام.

وامل�سوؤولني  م�ساحلنا،  وم�ساحله  وطننا،  والوطن  بلدنا،  والبلد  �سعبنا،  ال�سعب  اإن   
اخواننا واأولدنا، فيجب اأن نكون يف موقع الن�سيحة لهم يف ح�سورهم وغيابهم. 

 الثالث: حق االإجابة 

اُلمور،  من  لأمر  يدعوها  حني  اإجابته  اُلمة  على  وامل�سوؤول  احلاكم  حق  ومن 
املدافع عن  لأنه  اإليه؛  يدعوها  عما  التخلف  لها  يجوز  ول  التفرق،  اأو  كالجتماع 
م�ساحلها واحلامي لرثواتها واأموالها واحلري�ش على م�ستقبلها. فاإن مل تفعل ت�ستت 
�سائغة  اأكلة  و�سارت  عدوها  فيها  وطمع  هيبتها  و�سعفت  عقدها  وانفرط   اأمرها 

لغريها من اُلمم.

الرابع: حق الطاعة

ومن حق احلاكم وامل�سوؤول على اُلمة اأي�سًا طاعته يف ما ياأمر وينهى، وعدم ع�سيانه 
والتمرد عليه.  

وقد جعل الإ�سالم لطاعة احلاكم وامل�سوؤول حدودًا، ول يجوز اطاعته يف كل ما ياأمر 
وينهى، قال اأمري املوؤمنني× يف ر�سالته لأهل م�رش عندما عقد الولية فيها ملالك 
الأ�سرت:»فا�سمعوا له واأطيعوا اأمره يف ما طابق احلق«)٢٠٢)، فاإن كان اأمره ل يطابق 

احلق فال طاعة له.  

٢٠٢ . نهج البالغة: الر�سالة ٣٨.
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فيجب على اُلمة اأن تقف اإىل جانب امل�سوؤول الذي يفي بواجباته لها وتطيعه؛ لأن 
هذا امل�سوؤول ل ياأمر بخالف ما اأنزل الله تعاىل، ول بخالف امل�سلحة العامة لل�سعب، 
ول ياأمر بتبديد المكانات والرثوات وامليزانيات يف غري حملها. فهذه هي احلقوق 

املتبادلة بني امل�سوؤول ومن هو م�سوؤول عنهم يف الروؤية الإ�سالمية. 

الإ�ساءة الثالثة

عوار�ص ال�ستبداد والرنج�سية

الإن�سان  �سلوك  يف  تبعات  وتخلف  اآثارًا  ترتك  والرنج�سية  ال�ستبداد  حالة  اإن 
ووجوده. وقد ا�ستعر�ش اأمري املوؤمنني ثالثا من هذه التبعات والعوار�ش الأ�سا�سية 
بها  ي�ساب  التي  والرنج�سية  والهيمنة  وال�ستكبار  وال�ستعالء  ال�ستبداد  لظاهرة 

امل�سوؤول:

العار�ش الأول: عار�ش ذاتي فردي، وهو ما جاء يف قوله×: »اإدغال للقلب«، اأي 
اإف�ساد للقلب. وهذه ق�سية �سخ�سية ي�ساب بها امل�سوؤول ويفقد الفر�سة يف احلفاظ 

على اإن�سانيته .

اأي  للدين«  قوله×:»ومنهكة  ما جاء يف  الثاين: عار�ش عقائدي، وهو  العار�ش 
م�سيعة للدين. فعلى امل�سوؤول اأن يحذر من ت�سلل ال�ستبداد اإىل نف�سه، حذرًا على 
دينه من ال�سياع، وعلى دين النا�ش من ال�سياع اأي�سًا تبعًا له، لأن النا�ش على دين 
امل�سوؤول يف �رشاك حالة  للمخاطرة حينما يقع  النا�ش يتعر�ش  فاإن دين  ملوكهم، 

العتداد بالذات اإىل حد كبري .

العار�ش الثالث: العار�ش الجتماعي وال�سيا�سي، فاإن ال�ستعالء وال�ستبداد يوؤديان 
اإىل مزيد من ال�سخط ال�سعبي الذي يدفع باجتاه التغيري ويهز عر�ش امل�سوؤول حينما 

ميار�ش مثل هذه املنهجية.

العار�س االأول: العار�س الفردي

الإن�سان  قلب  قلنا جتعل  كما  الفردي  امل�ستوى  على  وال�ستعالء  الهيمنة  حالة  اإن 
قلبًا مظلمًا، تغيب عنه امل�ساعر والأحا�سي�ش، وتغيب عنه الفر�سة يف حت�س�ش اآلم 
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النا�ش، ويعي�ش الإن�سان يف عامله اخلا�ش وينقطع عن اآلم وهموم املجتمع، ول يفكر 
انك�رشت  واإذا  واملعنوية،  النف�سية  احلواجز  وتنك�رش  وق�ساياه،  وهمومه  بنف�سه  اإل 
�سيء،  بكل  للقيام  وال�ستعداد  وال�سالل  لالنحراف  بوؤرة  نف�سه  الإن�سان  ف�سيجد 
كل  ويهتك  �سيء  بكل  وي�سحي  وموقعه،  وكر�سيه  عر�سه  على  احلفاظ  اأجل  من 
حرمة من اأجل احلفاظ على موقعه. فت�سيع القيم الإن�سانية وتغيب احلالة املبدئية، 
وهذه م�سكلة ومع�سلة كربى ي�ساب بها الفرد امل�سوؤول حينما يكون يف مثل اأجواء 

الرنج�سية العالية وال�ستبداد.
يقول اأمري املوؤمنني× يف خطبته املعروفة بالقا�سعة، اأي املحقرة التي حتقر اجلبابرة، 
ملا ورد فيها من الرتكيز على هذا اجلانب:» فاحذروا عباد الله عدو الله اأن يعديكم 
بدائه، واأن ي�ستفزكم بندائه، واأن يجلب عليكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم 
�سهم الوعيد، واأغرق اإليكم بالنزع ال�سديد، ورماكم من مكان قريب، فقال: )رب مبا 

اأغويتني لأُزينن لهم يف الأر�ش ولأغوينهم اأجمعني)«)٢٠٣).
يحذر اأمري املوؤمنني× يف خطبته املباركة هذه النا�ش من ال�سيطان الرجيم واإغوائه 
ومن اأن يعديهم بدائه، وداء ال�سيطان هو ال�ستكبار، كما اأ�سار اإىل ذلك القراآن الكرمي 
اإِْبِلي�َش اأََبى{)٢٠4)،  يف قوله تعاىل: }َواإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة ا�ْسُجُدوا لآَدَم َف�َسَجُدوا اإِلَّ 

وهذه م�سكلة ال�سيطان يف اجلوهر. 
األ  اأي  ورجله،  بخيله  عليهم  يجلب  واأن  بندائه،  ي�ستفزهم  اأن  من  يحذرهم  ثم 
يخيفهم  واأل  ميتلكها،  التي  الأخالق  باجتاه  ال�سيئة  ب�سريته  اإبلي�ش  ي�ستنه�سهم 
بجيو�سه، يف اإ�سارة اإىل اأعوان ال�سوء. وليحذر امل�سوؤول من اأن حتيط به بطانة ال�سوء 
من  ال�ستفادة  يف  وتبالغ  تنتفخ  كيف  يهمها  ما  وكل  م�ساحلها،  اإل  ترى  ل  التي 
ول  به  حبًا  لي�ش  املودة،  له  ويظهرون  للم�سوؤول  فيتزلفون  والمكانات،  الفر�ش 

خ�سية من مكروهه، بل هم يبحثون عن فر�ش ومواقع واأدوار وامتيازات.
ثم يبني اأمري املوؤمنني× اإر�ساد اإبلي�ش لبني اآدم ووقوفه على ُاهبة ال�ستعداد لالإيقاع 
بهم وحرفهم عن طريق الهدى اإىل طريق ال�سالل والردى. وقد �سبه ا�ستعداده  مبن 

٢٠٣ . نهج البالغة: اخلطبة ١٩٢.
٢٠4 . طه: ١١٦.
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و�سع ال�سهم يف كبد القو�ش و�سحبه ب�سدة ثم رمى هدفه من مكان قريب، ويف مثل 
هذه احلالة لبد من اأن ي�سيب ال�سهم هدفه.

 وكذلك ال�سيطان الرجيم هو قريب منا ، ويرانا من حيث ل نراه، وهو لنا باملر�ساد 
من  ال�سيطان  حال  هو  وهذا  امل�سمومة.  ب�سهامه  لرمينا  املنا�سبة  الفر�سة  يتحني 
امل�سوؤول حينما يكون يف موقع امل�سوؤولية، فاإنه يكون اأكرث عر�سة لإغوائه، لكرثة 

املغريات التي يتعر�ش لها امل�سوؤول.

 ويحكي القراآن الكرمي كالم ال�سيطان الرجيم مع رب العاملني يف هدفه على الأر�ش 
ُهْم  َولأْغِوَينَّ الأَْر�ِش  يِف  َلُهْم  نَنَّ  لأَزيِّ اأَْغَوْيَتِني  مِبَا  َربِّ  }َقاَل  قال:  اآدم،  بني  باغواء 
اأَْجَمِعنَي{)٢٠5)، وهذا ق�سم لل�سيطان اأق�سم به اأمام الله �سبحانه وتعاىل حينما عرف 
ال�سجود  عن  وامتناعه  واجلاللة  العزة  رب  ع�سيانه  بعد  اجلنة  يف  له  مكان  ل  اأن 
لآدم×. وملا كان الإن�سان يف موقع امل�سوؤولية اأكرث عر�سة لالغراءات، كان تركيز 

ال�سيطان عليه اأكرث واأكرب.
وهذا هو الأثر الفردي والنف�سي الذي ي�ساب به امل�سوؤول. فعلى امل�سوؤول األ يفرح 
بالمتيازات التي يح�سل عليها، بل عليه وهو يف موقع امل�سوؤولية التفكري يف مثل 
هذه الأخطار التي ترتب�ش به من عدو لدود، موقعه قريب منه، وقد �سوب  �سهامه 

نحوه، وهو على ُاهبة ال�ستعداد لي�ستهدف �سدره وقلبه.
العار�س الثاين: العار�س العقائدي 

ل ميكن اأن يجتمع اخل�سوع واخل�سوع لله، مع حالة ال�ستعالء والتجرب، ومن كان 
خا�سعًا لله فيجب اأن ي�ست�سعر حالة اخل�سوع يف وجوده ويف نف�سه، وهذه احلالة 

حت�سنه من الوقوع يف حالة ال�ستبداد والرنج�سية وال�ستعالء.
 يقول اأمري املوؤمنني× يف خطبة له يذكر فيها اأ�سباب هالك النا�ش ويتحدث عن 
اجلبابرة و�سلوكهم:»فيا عجبًا! وما يل ل اأعجب من خطاأ هذه الفرق على اختالف 
حججها يف دينها! ل يقت�سون اأثر نبي، ول يقتدون بعمل و�سي، ول يوؤمنون بغيب، 
ول يعفون عن عيب، يعملون يف ال�سبهات، وي�سريون يف ال�سهوات، املعروف فيهم 

٢٠5 . احلجر: ٣٩.
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ماعرفوا، واملنكر عندهم ما اأنكروا، مفزعهم يف املع�سالت اإىل اأنف�سهم، وتعويلهم 
يف املهمات على اآرائهم، كاأن كل امرىء منهم اإمام نف�سه«)٢٠٦).

اأ�سحاب  من  املختلفة  الفرق  هذه  خطاأ  من  خطبته  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتعجب 
الأديان واملذاهب على اختالف حججها واأدلتها على اأفكارها، كيف ل يبحثون عن 
احلق، وكل منهم يريد اأن يربر لنف�سه ولالآخرين اأن املوقف الذي اتخذه هو اأف�سل 
املواقف، واأنه اأح�سن النا�ش، واأنه يفكر اأف�سل من غريه، واأن احلزب اأو  اجلماعة التي 

ينتمي اإليها والتوجه الذي يوؤمن به هو اأف�سل الأحزاب والتوجهات.
 ويتعجب منهم كيف اأنهم ل يقت�سون اأثر نبي ول يقتدون بعمل و�سي من اأجل 
معرفة احلقيقة والو�سول اإىل احلق. وكيف اأنهم ل يوؤمنون بغيب، فاإن الإن�سان اإذا مل 

يوؤمن بالغيب ل يبقى حجر على حجر.
 فاإننا نوؤمن بالله واجلنة والنار والدار الآخرة اإميانا غيبيا، وهوؤلء ل يوؤمنون بالغيب 
وكل �سيء يرونه باملنظور املادي، مع اأننا نرى يف الواقع اأن ن�سف اأثرى اأثرياء العامل 
ُاميون، بينما جند بروفي�سورًا يف القت�ساد ل ميلك لقمة عي�سه، فهناك اإذن اأ�سباب 
علينا  تلقي  ال�ستثناءات  هذه  ولكن  الطبيعية،  باأ�سبابها  ت�سري  واُلمور  وم�سببات، 
احلجة البالغة على وجود اأمر غيبي ي�رشف اُلمور كيفما �ساء، واأن لله تعاىل كلمة 
يقولها تاأتي من�سجمة مع اأغلب ال�سياقات يف اأغلب الأحيان، ول تاأتي يف بع�ش 
الحيان، حتى تقول اإن الأمر لي�ش ماديًا �رشفًا، وبذلك ي�سع اأكرث النا�ش اإحلادًا بالله 
عز وجل اأمام مواقف حمرجة حني يرون اأن جميع قواعدهم التي بنوا عليها قناعاتهم 

قد �رشبت.
 ففي الطب هناك معاجز ل اأحد يعرف اأ�سبابها، وجاءت نتيجة ال�ستغاثة بالله تعاىل 
اإىل  ر�سالة  تعطي  لكي  جاءت  كلها  اُلمور  وهذه  الأطهار^،  بالأئمة  والتو�سل 
هوؤلء امللحدين واملنكرين لوجود عامل الغيب. ونرى اأي�سًا اأن القلوب متيل اإىل حب 
من ل ميلك �سيئًا، بينما نراها ل متيل اإىل من ميتلك اجليو�ش واملليارات، لأن قلوب 
النا�ش ل ت�سرتى باملال، بل الله �سبحانه وتعاىل يهدي الأنف�ش والقلوب لتهوى هذا 

ال�سخ�ش اأو  ذاك. 
٢٠٦ . نهج البالغة : اخلطبة ٨٨.
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وما اأكرث من ينفق، ولديه و�سائل اإعالم، ولكن النا�ش ل حتبه، وهناك من ل ميلك 
اأكرث  اأن  اليوم  ن�ساهد  كما  تهواه؛  النا�ش  قلوب  ولكن جتد  الإعالم  ميلك  ول  �سيئًا 
النا�ش حمبوبية يف هذا البلد الكرمي هو الإمام ال�سيد ال�سي�ستاين، مع اأنه مل ي�رشف 
دينارًا واحدًا على الإعالم، ومل يظهر يف و�سيلة اإعالمية وقد األقى الله حمبته يف 

قلوب النا�ش.
فيجب على امل�سوؤول اأن يكون لديه الإميان بالغيب، ول ياأخذه الغرور باملوقع.

ثم يتحدث اأمري املوؤمنني× عن هذه الفرق والأحزاب املختلفة باأنهم ل يعفون عن 
عيب، فهناك من امل�سوؤولني من ينظر ويتحدث يف موؤمترات �سحفية، ثم يظهر بعد 

يومني ويتحدث بخالف ما قال!.

 ثم يذكر× �سفة ُاخرى لهم، وهي اأنهم يعملون يف ال�سبهات، فنجد امل�سوؤولني 
يبحثون عن ال�سبهة وخرق القانون وحقوق الإن�سان. ولكن هذا الأمر ل ينطبق على 
كل امل�سوؤولني، بل فيهم املخل�سون وال�رشفاء ومن يت�سم بالنزاهة، وغالبًا ُيحارب 

هوؤلء ويطاردون ويهم�سون.

 ونرى اأن اأخطر �سيء يرجف قلوب امل�سوؤولني هو ال�ست�سافة يف الربملان، ف�ساًل 
عن ال�ستجواب، فلماذا هذا اخلوف؟،  يف حني اأنه يجب اأن ميتلك امل�سوؤول التربير 

الوا�سح ملواقفه. 

ثم ي�سري× اإىل �سفة ثالثة وهي اأنهم يتبعون ال�سهوات، وقد تركوا العقل جانبًا، 
اإًل  وكل همهم بطونهم وفروجهم، قد هجموا على الدنيا هجوم مفرت�ش ل يرعي 

ول ذمة. 

واأما ال�سفة الرابعة التي ات�سف بها هوؤلء فهي اأن املعروف فيهم ماعرفوا، واملنكر 
عندهم ما اأنكروا. اأي اأن ال�سيء احل�سن هو ما يرونه ح�سنًا، وال�سيء املنكر هو ما 
يرونه منكرًا، ول وجود مليزان تعر�ش عليه املواقف، بل هناك مواقف تكيف القوانني 

والد�ساتري واملبادئ والقيم معها.

 واإن من اأخطر اُلمور اأن يكون امل�سوؤول مب�ستوى يلب�ش احلالة املبدئية ثوبه و�سلوكه 
واأداءه، ل اأن يعر�ش اأداءه على الثوابت واملبادئ. 
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اإىل  وامل�سكالت  املع�سالت  مفزعهم يف  اأن  وهي  لهم  �سفة خام�سة  يذكر×  ثم 
م�سكلة  لهم  عندما حت�سل  فتجدهم  اآرائهم.  على  املهمات  وتعويلهم يف  اأنف�سهم، 

يلجوؤون اإىل اأنف�سهم، ول يرون اإل راأيهم، ويتجاهلون اخلرباء وامل�ست�سارين. 

وعندما حتدث اأزمة �سيا�سية كبرية مع دولة جارة اأو ق�سية اأمنية خطرية اأو ق�سية 
ي�سلح  والعباد، ل  البالد  عليها م�سري  يتوقف  التي  اُلمور  من  اقت�سادية وغريها 
اأن يرجع فيها امل�سوؤول اإىل راأيه ال�سخ�سي، وكاأن كل امرئ منهم اإمام نف�سه، اأي 
يقتدي بقناعاته وميوله ورغباته، وهذه من �سمات امل�سوؤول حينما ينحرف ويتجرب 

ويتكرب. 

اأكرب الأخطاء التي يقع فيها امل�سوؤول لي�ش يف خطئه فح�سب، بل يف تقم�ش  اإن 
الثوب الديني واملوقف ال�رشعي والقانوين ملواقفه. واأكرب خطر هم ُاولئك امل�ست�سارون 
القانونية  واملخارج  الثغرات  يبحثون عن  الذين  ال�سوء  م�ست�ساري  من  القانونيون 
لت�رشفات وقرارات امل�سوؤولني. وتكمن خطورة ا�ستبداد امل�سوؤول يف تكييف القانون 

والثوابت والقيم والد�ستور مع موقفه ال�سخ�سي وقناعاته ال�سخ�سية.

اإىل  اجلميع  فيه  ي�ستند  بلدنا،  يف  القائم  ال�سيا�سي  اجلدل  من  الكثري  اليوم  ونرى 
منهم حكما خمتلفًا؟!، وهذا  ي�ستنبط كل  الد�ستور واحد، فكيف  اأن  مع  الد�ستور، 

يربهن على اأن هناك روؤية خاطئة .

علماء الزور

به،  ولي�ش  عاملًا  ت�سمى  قد  »واآخر  ال�سدد:  اأي�سًا يف هذا  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
فاقتب�ش جهائل من جهال، واأ�ساليل من �سالل، ون�سب للنا�ش اأ�رشاكًا من حبائل 
يوؤمن  اأهوائه،  على  احلق  وعطف  اآرائه،  على  الكتاب  قد حمل  زور،  وقول  غرور، 
وقع،  وفيها  ال�سبهات  عند  اأقف  يقول  اجلرائم.  كبري  ويهون  العظائم،  من  النا�ش 
ويقول اأعتزل البدع وبينها ا�سطجع، فال�سورة �سورة اإن�سان والقلب قلب حيوان، 
ل يعرف باب الهدى فيتبعه، ول باب العمى في�سد عنه، وذلك ميت الأحياء«)٢٠٧).

٢٠٧ . نهج البالغة: اخلطبة ٨٧.
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راأيه  واأنه يفهم كل �سيء، ويعرف كل �سيء، ويعطي  نف�سه عاملًا،   هناك من يرى 
يف كل �سيء، ولكن لو �ُسئل من قال اإنك عامل؟، هل عندك �سهادة اخت�سا�ش يف 
هذا املجال؟، هل عندك خربة طويلة يف هذا املجال؟، لأجاب: اإن من حويل يقولون 
ذلك. ما �ساء الله ما هذا الفكر النري!، ومن قال لك اإن هوؤلء املحيطني بك لي�سوا 
املهمة؟،  عليك  وي�سعبون  الفخ  يوقعونك يف  ل  وانهم  انتهازيني،  ولي�سوا  متزلفني 
وملاذا ت�سدق بهم واأنت تعرف اأنك ل متلك الخت�سا�ش؟، واأنت تدري اأن غريك يعلم 
اأكرث منك وهو خبري يف هذا املجال، فلماذا ل تذهب وت�ستعني به؟، ول تظن نف�سك 

عالمة يف امل�سوؤولية، واأن الآخرين ل يفهمون �سيئًا. 

لكل  وي�سفق  خا�سة،  م�سالح  عن  املجتمع  يبحث  فعندما  امل�سكلة،  تكمن  وهنا 
م�سوؤول، فهذه ظاهرة توقع امل�سوؤول يف وهم اأنه يفهم جدًا وحمبوب جدًا. ويجب 
على جمتمعنا األ يقدم امل�ساعر والعواطف ملن هب ودب وبدون اعتبار، بل عليه اأن 
يحرتم النا�ش على قدر عطائهم، في�سفق للم�سوؤول الذي يقدم اخلدمة ول ي�سفق 

للم�سوؤول الفا�سل، لكي ي�سعر بف�سله ويعلم اأن النا�ش ل تر�سى عن اأدائه. 

فهذه ق�سية مهمة، وهي اأن ي�سمى �سخ�ش نف�سه عاملًا وهو لي�ش كذلك، بل يدعي 
�سيئًا لي�ش فيه، ويدعي علمًا ل ميلكه. وكل ما لديه جهل اأخذه من جهال و�سالل، 
ويتحقق ذلك عندما يكون من حوله وحا�سيته من اأهل اجلهل وال�سالل، وبدًل من 
اأن ياأخذ علمه من العلماء وذوي الخت�سا�ش و�سع حوله جهلة و�سالًل من بطانة 
�ساللته،  اإىل  و�سالًل  اإىل جهله،  تزيده جهاًل  التي  الن�سائح  له  فيقدمون  ال�سوء، 
ازدادت  اأكرث  اإليهم  ا�ستمع  وكلما  ال�سحيحة،  القرارات  اتخاذ  عن  ُبعدًا  فيزداد 

امل�ساكل والعقد اأكرث.

 فحينما يكون الإن�سان غري �سوي وانتهازيا ويبحث عن م�سالح خا�سة، وحينما 
امل�سوؤول، لأنه يعلم  فاإنه �سيقدم ن�سيحة غري �سادقة تعجب  امل�سوؤول،  اإىل  يتزلف 
اأنها تتالءم مع ذوقه وهواه، فتكون �سالًل. وحينما ياأخذ بها امل�سوؤول يزداد �سالًل.
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اأفعال اأدعياء العلم 

 ثم انتقل اأمري املوؤمنني× اإىل بيان بع�ش اأفعال من يدعي علمًا وهو لي�ش كذلك.

ااُلول: ن�سب ال�رشاك للنا�س

ي�سع  اأي  للنا�ش،  غروره  حبائل  من  اأ�رشاك  بن�سب  يقوم  انه  الأفعال  هذه  واول   
والو�سوح  ال�سفافية  عن  تخرجه  خطرية  مطبات  يف  يقع  عندما  واحليل  املكائد 
واحلر�ش على م�سالح النا�ش، فيكون همه كيف ي�ستخدم التكتيكات لكي يبقى يف 
املن�سب، وكيف ين�سب الفخ للنا�ش، ويوظف الإمكانات والمتيازات التي تعطيها 
له ال�سلطة، وي�رشب هذا بذاك، ويخلق الفنت بني النا�ش، كل ذلك من اأجل البقاء 

يف ال�سلطة.

 فعلى امل�سوؤول مهما كانت م�سوؤوليته يف ال�سلطة األ ي�رشب موظفا باآخر، فيقول 
لهذا �سيئًا ويقول لالآخر �سيئًا اآخر ليوقع الفتنة بينهما، واأل ميار�ش �سيا�سة فرق ت�سد 

ال�ستعمارية، لكي ي�سور نف�سه باأنه هو املنقذ. 

الثاين: قول الزور

الزور،  التي يفعلها من يدعي علمًا وهو لي�ش كذلك، هو قول  وثاين هذه الأفعال 
فيخدر النا�ش بالوعود الكاذبة، وحتتل ال�سني و�سوف م�ساحات وا�سعة من حديثه، 
ومت�سي مدة الوعود التي يقطعها امل�سوؤول على نف�سه ول �سيء على اأر�ش الواقع 
التهم  من  كيل  �سيء غري  ول  وال�سنني  ال�سهور  مت�سي  وهكذا  وعود جديدة،  غري 
املتبادلة بني امل�سوؤولني، وكل يحمل الآخر تبعات الف�سل. والنتيجة اأن اُلمة �ستفقد 
لتحطم  ال�سارع  اإىل  وتندفع  تاأييدهم  عن  اأيديها  وترفع  امل�سوؤولني  بهوؤلء  ثقتها 

عرو�سهم الكارتونية املهزوزة. 

الثالث: تف�سري القراآن براأيه

وثالث هذه الأفعال التي يقوم بها هذا املدعي هي حمل الكتاب على اآرائه، فيقوم 
بتوجيه القيم واملثل وال�سوابط والقوانني على مزاجه ووفقًا مل�سلحته ال�سخ�سية، 

فيعطي لأعماله واأقواله �سمة القدا�سة و�سمة ال�رشعية، وهنا يكمن اخلطر العظيم. 
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الرابع: اإمالة احلق على هواه

ورابع هذه الأفعال اأنه يعطف احلق على اأهوائه، اأي يحمل احلق على رغباته ونوازعه 
املوقف  هو  وموقفه  الكربى،  احلجة  هو  نف�سه  يرى  حينما  فامل�سوؤول  ال�سخ�سية، 
ال�سحيح دائمًا، ولو قيل له ان املادة الفالنية يف الد�ستور اأو القانون تقول هكذا، 
يقول نطلب لها تف�سريا، فهذه وظيفة خرباء القانون، هذا امل�سوؤول يعمل مبا ي�ستهي 

ويرغب، ثم يطالب امل�ست�سار القانوين اأن يجد خمرجًا قانونيًا.

اخلام�س: ت�سغري االأخطار العظيمة

وخام�ش هذه الأفعال اأنه يوؤمن النا�ش من امل�ساكل العظيمة والأخطار الداهمة، اأي 
يهونها وي�سغرها، ويطلب من الآخرين عدم املبالغة يف عر�ش امل�ساكل والأخطار 

وعدم ت�سيي�سها.

اإنها  اأو  واأزمات،  م�ساكل  هناك  لي�ست  اإنه  بقوله  ويخدرهم  النا�ش  يهدئ  اإنه   
ب�سيطة وهينة ولي�ست ذات اأهمية. ولو قيل له اإن جرمية عر�ش الدجيل من اجلرائم 
الكربى، حيث ذبح الأطفال والن�ساء والرجال كما يذبح الكب�ش ومثلوا بالعرو�ش 
بعد اغت�سابها، وال�سحايا ُانا�ش اأبرياء م�ساملون فرحون بعر�سهم، لهونها وقلل من 

قيمتها يف اأنظار النا�ش، وقال اإنها ب�سيطة.

ان  له  قيل  ولو  الإن�سانية؟!،  بحق  ترتكب  كربى  جرائم  وهي  ب�سيطة  تكون  كيف 
اأكرب جمزرة  وهي  ُا�سبوعني،  النتفا�سة يف غ�سون  قتلوا يف  اإن�سان  مليون  ن�سف 
يف تاأريخنا املعا�رش، لقال: ل تبالغوا، فالقتلى لي�سوا بهذا العدد!. اإنه يقلل من قيمة 

اجلرائم، وهذه م�سكلة يقع فيها امل�سوؤول.

ال�ساد�س: ادعاء الوقوف عند ال�سبهات

و�ساد�ش هذه الأفعال اأنه يدعي الوقوف عند ال�سبهات، ويقول اأنا التزم بالد�ستور، 
واأنا اأحتكم اإىل القانون، واإن اأعمايل كلها قانونية، واأنا ل اتخطى احلواجز، واأنا اأهتم 

باحلريات، واأنا اأمت�سك بحقوق الإن�سان.

 اأنه يزعم اأنه يقف عند ال�سبهات ولكنه فيها وقع، فهو اأول من يخرق القانون، واأول 
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من يتجاوز على املال العام، واأول من ي�سادر احلريات وي�سيء اإىل كرامة املواطنني.

ويريد  ال�سحيح،  الطريق  على  ال�سري  يريد  واأنه  البدعة،  يعتزل  اأنه  اأي�سًا  ويزعم 
اأن يعمل �سمن ال�سياقات ال�سحيحة. ولكن  اأن ير�سي ال�سفافية يف البلد، ويريد 
املاألوف، وكله جتاوز  ، وكله خروج عن  اأنه كله بدع  لراأيت  اإىل �سلوكه  لو نظرت 

لل�سياقات ال�سحيحة. 

ومثل هذا امل�سوؤول الذي يبتلى بهذه ال�سلوكيات �سيئ كله، ويحاول اأن يغطي على 
الرائحة النتنة للهوى وال�سهوات وال�ستبداد والتكرب على النا�ش، يغطيها برائحة 
قال  كما  ـ  تكون  حاله  فاإن  النوع  هذا  من  امل�سوؤول  يكون  وعندما  الطيبة.  الدين 
اأمري املوؤمنني× ـ ال�سورة �سورة اإن�سان والقلب قلب حيوان، اأي تراه مي�سي على 

الأر�ش مثل بقية الب�رش ولكن لي�ش لديه �سيء من الإن�سانية. 

ال�سابع: اجلهل بالهدى وال�سالل 

و�سابع هذه الأفعال اأنه ل يعرف باب الهدى فيتبعه، فال يدري اأين املوقف ال�سحيح، 
قد ا�ستبكت عليه اُلمور، وكرث عليه امل�سريون، كل يعطيه راأيا مبا يتالءم مع م�سلحته. 

ول يعرف اأي�سًا باب العمى في�سد عنه، فال يعرف اأين هي امل�سكلة واحلفرة حتى ل 
يقع فيها، وتلتب�ش عليه اُلمور. 

ومثل هذا امل�سوؤول هو ميت الأحياء، ترونه حيا ياأكل وي�رشب وينام ويتحرك، ولكن 
لي�ش لديه �سمة من �سمات احلياة؛ اإذ احلياة لي�ست اأكال و�رشبا، واإن�سانيتنا لي�ست 
يف الأكل وال�رشب، فالنبات اأي�سًا ياأكل، وكل الكائنات احلية تاأكل وت�رشب اأي�سًا. 
اأن يخطو يف الجتاه ال�سحيح، واأن   اإن�سانيته تتجلى عندما يكون قادرًا على  واإمنا 
يحقق خدمة للنا�ش، واأن يزيل مظلمة من مظاملهم، واأن يقرب النا�ش اإىل ما فيه 
�سالحهم. فهذه هي احلياة، والذي ل ميلك هذه احلالة فهو ميت الأحياء كما يعرب 

اأمري املوؤمنني×.

 العار�س الثالث: العار�س االجتماعي

عندما ي�ستبد امل�سوؤول براأيه، ول يعرتف باأحد غريه، ول يقبل بالراأي الآخر؛ ويرى 
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ال�سعبية  الحتجاجات  وتزداد  الآخرين  مع  �سيتقاطع  من غريه؛  اأكرث  يفهم  نف�سه 
وتت�سع املعار�سة ال�سيا�سية وتتكتل القوى ال�سعبية اُلخرى �سده، و�سريى نف�سه 

معزوًل، فهو يف واد وال�سعب كله يف واد اآخر. 

وهذه جتربة الربيع العربي كما ي�سمونها ماثلة اأمامنا، فقد كانت مقدرات ال�سعوب 
اأن ي�سحك،  اإذا �سحك الزعيم فعلى ال�سعب  اأو اأكرث،  باأيدي حكامها ثالثني �سنة 
واإذا غ�سب الزعيم فعلى ال�سعب اأن يغ�سب، وتتزايد هذه ال�سغوط حتى و�سلت 
اإىل م�ستوى انفجر فيه النا�ش ونزلوا اإىل ال�سارع، ومل تنفع مع موجة الغ�سب العارم 

كل دباباتهم واأ�سلحتهم الثقيلة وجيو�سهم ومنظوماتهم ال�ستخبارية. 

ويظن امل�سوؤول اأنه ي�ستطيع اأن مي�سك الوزارة بحزبه وجماعته، وهو ل يعلم اأنه كلما 
من  اأكرب  عددًا  قد حر�ش  يكون  من جماعته،  منه  بدل  باآخر  وجاء  �سخ�سًا  اأزاح 
النا�ش �سده، وكلما ازدادت املعار�سة فاإنها �ست�سل اإىل حالة الذروة وحالة التغيري، 

هذه �سنة اإلهية حتدث عنها اأمري املوؤمنني× واأ�سارت اإليها الآيات القراآنية.

يقول اأمري املوؤمنني×: »احذر احليف واجلور، فاإن احليف يدعو اإىل ال�سيف، واجلور 
يعود باجلالء، ويعجل العقوبة والنتقام«)٢٠٨).

فاإن  واجلور،  احليف  من  وامل�سوؤول  احلاكم  احلكمة  هذه  املوؤمنني×يف  اأمري  يحذر 
الظلم والق�سوة والعتداء على النا�ش تلجئهم اإىل العنف، ويدعوهم اإىل ال�سطفاف 
والتمحور �سد احلاكم. كما اأن جور احلاكم على اُلمة يعود باجلالء، وي�سطرهم اإىل 
طاقاتهم  كل  و�سي�سخرون  مي�سكهم،  اأن  ي�ستطيع  ل  وحينئذ  البالد،  وترك  الهجرة 

لل�سغط عليه. كما اأن احليف واجلور �سيوؤديان اإىل تعجيل العقوبة الإلهية.

اأي من كان  اأي�سًا:»من جارت وليته زالت دولته«)٢٠٩)،  اأمري املوؤمنني×  ويقول 
حكمه قائمًا على اأ�سا�ش اجلور فاإن حكومته �ست�سقط وتنهار.

فالظلم  جوره«)٢١٠)،  اأهلكه  جار  يقول:»من  املوؤمنني×  لأمري  ُاخرى  ويف حكمة 

٢٠٨ . غرر احلكم ١:  ١4٠.
٢٠٩ . غرر احلكم ٢: ١٨٧.
٢١٠ . غرر احلكم ٢: ١5٨.
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الظاملة،  اُلمة  اإىل هالك  اأي�سًا  ويوؤدي  الظامل.  اإىل هالك  ويوؤدي  بامل�سوؤول،  يطيح 
ا ُمْهِلِكي اْلُقَرى اإِلَّ َواأَْهُلَها  كما �رشح بذلك القراآن الكرمي يف قوله تعاىل:}َوَما ُكنَّ
َظامِلُوَن{)٢١١)، فحينما ي�سيع الظلم ينهار احلكم وياأتي الهالك، وعلى العك�ش من 
َربَُّك  ذلك اُلمة امل�سلحة، كما نطق بذلك القران الكرمي يف قوله تعاىل:}َوَما َكاَن 

ِلُحوَن{)٢١٢).  ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأَْهُلَها ُم�سْ

الله  اإذن، ال�سالح والعدالة يدفعان عن اُلمم الهالك، واإذا كان هناك ظلم يتدخل 
�سبحانه ليطيح بهذا الظلم. فعلى امل�سوؤولني جتنب ال�ستبداد والعمل بدماثة اخللق 
والرتابية والإ�سغاء اإىل الراأي الآخر، فاإنه املدخل لر�سا النا�ش ور�سا الله تعاىل 
ودوام احلكم. وهذا هو طريق الدنيا وطريق الآخرة، ول منا�ش من الدخول والولوج 

من هذا املدخل ال�سحيح، والتوا�سع للنا�ش، وال�ستماع للخبري والأخذ بكالمه. 

الدر�ص الثالث والع�سرون

اأمرا�س ال�سلطة وعالجها
من  فيه  اأنت  ما  لك  اأحدث  واإذا  الأ�سرت:»  ملالك  عهده  املوؤمنني× يف  اأمري  يقول 
اأو خميلة، فانظر اإىل عظم ملك الله فوقك، وقدرته منك على ما ل  ُابهة  �سلطانك 
تقدر عليه من نف�سك، فاإن ذلك ُيطامن اإليك من طماحك، ويكف عنك من غربك، 

ويفيء اإليك ما عزب عنك من عقلك«.

اإن موقع ال�سلطة، �سواء كان �سلطة بلد اأو �سلطة نائب يف برملان اأو وزير اأو مدير عام 
اأو مدير يف �رشكة اأو اأي �سلطة كانت، يعطي الإن�سان الفر�سة يف اأن ياأمر ويعطي 
التوجيهات لالآخرين، فهذا املوقع اإذا اأوجد عنده �سعورا باُلبهة والعظمة والكربياء، 

اأو اأوجد عنده حالة من اخليالء والعجب؛  فعليه اأن يتبع اخلطوات التالية:

اأوًل: اأن ينظر اإىل عظم ملك الله فوقه، لكي ي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه ول ي�ساب 

٢١١ . الق�س�ش: 5٩.
٢١٢ . هود: ١١٦.
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بالعجب وبحالة ال�ستعالء؛ فاإنه ل قيمة مللك احلاكم وامل�سوؤول اأمام ملك الله �سبحانه 
وتعاىل غري املتناهي، وقدرته منك على ما ل تقدر عليه من نف�سك.

عليه  يقدر  ل  ما  على  الإن�سان  من  وتعاىل  �سبحانه  الله  قدرة  اإىل  ينظر  اأن  ثانيًا: 
هو من نف�سه، فعملية التنف�ش واله�سم والتفكري وغريها من العمليات التي يقوم 
بها الإن�سان ب�سكل تلقائي ول ي�ستطيع اأن يتحكم بها، وهو �سبحانه وتعاىل قادر 
عليها، فما قيمة قدرة الإن�سان يف حم�رش قدرة الله تبارك وتعاىل، وما هو اإل عبد 
من عبيده! وهذا يوؤدي اإىل اأن ي�ست�سغر املوقع الذي هو فيه مهما كان كبريًا وموؤثرًا. 

اإن النظر يف هذين الأمرين يخف�ش ويقلل ويهدئ من حالة الطغيان والتمرد التي 
بحالة  يكون  معينة  م�سوؤولية  ت�سلم  اإذا  الإن�سان  لأن  وامل�سوؤول،  احلاكم  بها  ي�سعر 
ُاخرى غري التي عهدناه عليها، وهكذا ميكن له ال�سيطرة على حالة الطغيان التي 
تربز لديه، وذلك با�ستح�سار اأن الله فوقه وهو القادر على كل �سيء، واأنه ل قيمة 

لهذا املوقع مهما عظم وكرب بالن�سبة اإىل موقع الله �سبحانه وتعاىل ومكانته.

 وحينئذ ي�ستطيع اأن يكف عن نف�سه حالة الغ�سب وحالة احلدة. وهذا ال�ستح�سار 
ملكانة الله �سبحانه وتعاىل يجعله مي�سك نف�سه عن حالة الغ�سب والندفاع الالمربر 

والنفعالت غري املن�سبطة. وحينئذ يرجع اإليه ما غاب عنه من عقله.

واأخذت  م�سوؤوًل،  اأ�سبحت  اأن  مبجرد  عقلك  عن  تخليت  بك  ما  امل�سوؤول،  فاأيها   
تتعامل بدون عقل ومنطق، ومواقفك غري مربرة عقليًا، وفقدت توازنك ومل ت�ستطع 
الله �سبحانه وتعاىل  اأنه حينما ت�ستح�رش  القرار ال�سحيح؟، ولكن اعلم  اأن تتخذ 
فوق راأ�سك، وتعرف اأنه القادر والعليم بكل �سيء وبيده اُلمور كلها، واأنه يرفع من 
ي�ساء وي�سع من ي�ساء ويعز من ي�ساء ويذل من ي�ساء، فاإنه  �سوف يعود اإليك عقلك 

وتبداأ بالتفكري وت�سيطر على نف�سك.

اإن هذه العبارة على ق�رشها حتمل م�سمونًا كبريًا ودر�سًا مهمًا يف احلياة لكل من 
يت�سدى ويتحمل امل�سوؤولية. وهناك عدة اإ�ساءات ميكن ا�ستفادتها من كلمات اأمري 

املوؤمنني× هذه، وهي كالتايل:



٢٦5

الإ�ساءة اُلوىل

اللتفات اإىل العوار�ص الناجتة من ال�سلطة

والنفوذ،  ال�سلطة  من  الناجتة  العوار�ش  اإىل  اللتفات  اأهمية  الإ�ساءة  هذه  تتناول 
فكما اأن على الإن�سان حينما يذهب اإىل بيئة معينة اأن يعرف ما  العوار�ش املرتتبة 
على التواجد يف تلك البيئة، وكما على من يريد الدخول يف م�سابقة اأن يعرف من 
اخل�سم وما  طبيعته ونقاط قوته و�سعفه، وما  العوار�ش والأخطار التي يتعر�ش لها 
الإن�سان يف كل ق�سية، فكذلك على من يريد الت�سدي وحتمل امل�سوؤولية اأن يعرف 

العوار�ش الناجتة من ال�سلطة والنفوذ ومواقع اخلدمة العامة.

عوار�ش  اأمام  باأنه  امل�سوؤولية  ملوقع  يت�سدى  من  املوؤمنني×  اأمري  يحذر  فهنا   
واأخطار عليه اأن يتنبه لها. يقول× يف هذه العبارة:» واإذا اأحدث لك ما اأنت فيه 
من �سلطانك«، معنى اأحدث اأنه كان مفقودًا ووجد، فحالة احلدوث هي الوجود بعد 
العدم. اإذن هي عوار�ش مل تكن موجودة عند من هو مت�سد للم�سوؤولية ثم وجدت 
وعوار�ش  ال�سلطة،  عوار�ش  هي  العوار�ش  فهذه  فيه،  ت�سدى  الذي  الوقت  يف 

الوجاهات واملواقع، وعلى امل�سوؤول اأن يتنبه لها. 

بالذات.  والعتداد  العجب،  العظمة،  الكربياء،  ال�ستئثار،  هي:  العوار�ش  وهذه 
فليحذر امل�سوؤول اأن يقع يف هذه الأمرا�ش ويفقد ال�سيطرة على نف�سه. و�سنذكر يف 

ما يلي جمموعة من هذه العوار�ش:

االأول: اال�ستئثار

القدرة  موقع  اإىل  وو�سل  ملك  من  اأي  ا�ستاأثر«)٢١٣)،  ملك  »من  علي×:  يقول 
وكل  والقرار  واملال  ال�سلطة  فيحتكر  بالقدرة،  ال�ستئثار  بحالة  ُا�سيب  والت�سدي 
�سيء، ول يرتك لالآخرين جماًل للم�ساركة. وهذه من طبائع الإن�سان لو ُخلي وطبعه. 

وهي من العوار�ش اخلطرية ملن يت�سدى للم�سوؤولية.

٢١٣ . نهج البالغة: احلكمة ١٦٠.



٢٦٦

الثاين: اال�ستعالء
يقول اأمري املوؤمنني×: »من نال ا�ستطال«)٢١4)، اأي اأن الذي ي�سل اإىل م�سوؤولية 

معينة ي�سعر خده للنا�ش وي�ستعلي ويتكرب على الآخرين. 

اآثار التكرب
وللتكرب اآثار وخيمة يف الإن�سان، نذكر بع�سها:

منها: ال�رشف عن اآيات الله
وَن يِف الأَْر�ِش ِبَغرْيِ  ُ ُف َعْن اآَياِتي الَِّذيَن َيَتَكربَّ �رْشِ يقول الله �سبحانه وتعاىل: } �َساأَ
{)٢١5)، فمن يتكرب وي�ستعلي بغري وجه حق �سينال عقوبة ال�رشف عن التوجه  قِّ احْلَ
اإىل اآيات الله تبارك وتعاىل. ففي ق�سية ب�سيطة يرى املواطن احلل ولكن امل�سوؤول ل 
ي�ستطيع اأن يهتدي اإىل هذا احلل بالرغم من ب�ساطته؛ لأنه تكرب فحجبه الله �سبحانه 
وال�سخط  �سيف�سل ويتوقف وتزداد اخل�سومات  وبالتايل  الطريق واحلل،  روؤية  عن 
ال�سعبي عليه؛ لأنه ل يرى بعني الله، فال يرى احلق؛ لأنه متكرب ومل يتجنب الوقوع 

يف عوار�ش واأمرا�ش املوقع.
ومنها : التبخرت يف امل�سي

َوَلْن  َتْخِرَق الأَْر�َش  َلْن  اإِنََّك  َمَرحًا  مَتْ�ِش يِف الأَْر�ِش  الله تبارك وتعاىل:}َول  يقول 
ُئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا{)٢١٦). على امل�سوؤول األ  َباَل ُطوًل * ُكلُّ َذِلَك َكاَن �َسيِّ َتْبُلَغ اجْلِ
ي�سعر بالبهجة وال�رشور والتبخرت حينما ي�سري، فاإنه ل ي�ستطيع اأن ي�سق الأر�ش 
عندما مي�سي، ول ي�ستطيع اأن ي�سل اإىل اجلبال يف طولها مهما رفع راأ�سه اإىل اأعلى. 
وامل�سي بتبخرت كناية واإ�سارة حلالة التكرب التي ي�ساب بها الإن�سان حينما ي�سل 

اإىل م�سوؤولية معينة. 
ومنها: اإنكار املعاد يف يوم القيامة

َل  اإَِلْيَنا  ُهْم  اأَنَّ وا  َوَظنُّ احْلَقِّ  ِبَغرْيِ  اْلأَْر�ِش  يِف  َوُجُنوُدُه  ُهَو  تعاىل:َ}ا�ْسَتْكرَبَ  الله  يقول 

٢١4 . نهج البالغة: احلكمة ٢١٦.
٢١5 . الأعراف: ١4٦.

٢١٦ . الإ�رشاء: ٣٧ ـ ٣٨. 



٢٦٧

امِلِنَي{)٢١٧)،  ُيْرَجُعوَن * َفاأََخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم يِف اْلَيمِّ َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ
ل  اأنهم  وظنهم  بالباطل،  وجيو�سه  فرعون  ا�ستكبار  عن  املباركة  الآية  تتحدث 
وجتربهم يف  طغيانهم  على  فيحا�سبهم  القيامة  يوم  �سبحانه يف  الله  اإىل  يرجعون 

الأر�ش بغري احلق. 

 فيتعامل امل�سوؤول بطريقة جتربية ظنا منه اأنه �سوف يبقى يف هذه امل�سوؤولية اإىل الأبد. 
فعلى امل�سوؤول األ يعتدي على النا�ش فيعتدى عليه يف ما بعد، وهناك من امل�سوؤولني 
ما ان يخرج من امل�سوؤولية، حتى يفاجاأ بقائمة طويلة من ال�سكاوى وفتح امللفات، 

وكان با�ستطاعته اأن يفكر بهذا اليوم ويتعامل مع النا�ش بالطريقة ال�سحيحة. 

ومنها: منازعة الله

ينازع  واملتكرب  الله،  رداء  »الكرب  قال:  اأنه  الباقر×  جعفر  اأبي  الإمام  عن  ورد 
الله رداءه«)٢١٨)، فمن يتكرب ينازع الله يف كربيائه وعظمته، وله اخلزي يف الدنيا 

والآخرة؛ لأن التكرب ل يليق اإل بالله عز وجل. 
ومنها: حلول اللعنة

النا�ش وجهل  امللعون من غم�ش  اجلبار  »اإمنا  قوله:  ال�سادق×  الإمام  وورد عن 
احلق«. فقال له الراوي: وما الغم�ش؟ فقال×:» من حقر النا�ش وجترب عليهم«)٢١٩)، 
فالذي يحقر النا�ش ول يرى قيمة لهم، وي�ستخف بعقولهم، ويظن اأنهم ين�سون ما 
يقول، فاليوم يتحدث ب�سيء وغدًا يتحدث ب�سيء اآخر، بل هم يتذكرون جيدًا الوعود 

الكاذبة؛ هذا ال�سخ�ش يكون جبارًا يف الأر�ش وحتل به اللعنة الإلهية.  
الثالث ومن عوار�ش الت�سدي للم�سوؤولية العجب، فقد ورد عن الإمام اأبي عبد الله 
ال�سادق× قال: »اإن يو�سف ملا قدم عليه ال�سيخ يعقوب دخله عز امللك فلم ينزل 
اإليه. فهبط جربئيل فقال: يا يو�سف اب�سط راحتك. فخرج منها نور �ساطع ف�سار 
يف جو ال�سماء ، فقال يو�سف: يا جربئيل ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال: 

٢١٧ .  الق�س�ش: ٣٩ ـ 4٠.
٢١٨ . الكايف ٢:  ٣٠٩.

٢١٩ . الكايف٢: ٣١١ ح١٣.



٢٦٨

نزعت النبوة من عقبك عقوبة ملا مل تنزل اإىل ال�سيخ يعقوب فال يكون من عقبك 
نبي«)٢٢٠). 

وقد اختلفت الروايات يف اأنه كان على كر�سي احلكم، ويف رواية ُاخرى تقول اإنه 
كان �ساعدًا على ظهر الفر�ش. ولكن النتيجة واحدة وهي اأنه مل يقم من مكانه لأبيه.

 اإن يو�سف نبي من الأنبياء وهو مع�سوم، ولأنه مع�سوم ل ميكن اأن يكون قد تكرب، 
ول ميكن اأن يكون ق�سد الإهانة لأبيه يف هذا املوقف، ولعل يو�سف كان اأمام النا�ش 
و�سمن الربوتوكولت �سعر النا�ش اأن قيامه ل�سخ�ش اآخر غري م�سوؤول فيه انتقا�ش 
من هذا املوقع، وكان يجب عليه اأن يحافظ على هذا الربوتوكول ويحافظ على هذا 
املوقع لكي يخدم من خالله عباد الله، فهو مل يق�سد اأن يتكرب، ومل يق�سد اأن يقلل 

من قيمة اأبيه.

اأن يقدم احرتام الأب على م�سلحة احلكم، فرتك   ولكن كان الأوىل ليو�سف× 
الأوىل ومل يقع يف مع�سية. فهبط جربئيل واأخرج نور النبوة من عقبه، عقوبة له 
اإرادة الله يف نزع النبوة من  اإىل والده ال�سيخ يعقوب. وهكذا تعلقت  لعدم نزوله 

ذريته لأنه ترك الأوىل يف هذا املوقف.

وورد عن الإمام ال�سادق× قوله: »من دخله العجب هلك«)٢٢١)، فهالك الإن�سان 
يتحقق حينما ي�ساب بالعجب، ن�ستجري بالله من ذلك، ون�ساأل الله لكل من يت�سدى 
مل�سوؤولية اأن مين عليه بخف�ش اجلناح والرتابية والتوا�سع؛ لأنه لبد من اأن يعرف اأن 
هذا املن�سب مهما كرب ومهما التفت النا�ش حوله فله نهاية، وهذه هي �سنة احلياة، 
فقد يكون يف هذا اليوم بطال قوميا واُلمة العربية كلها ت�سفق له، ويف اليوم الثاين 

ترميه باحلجارة.

 و مل ي�ستثن الأنبياء من هذه ال�سنة، فهناك حروب ا�سرتكوا فيها ومل يكتب لهم 
النت�سار، فما بالك بغريهم. لذلك علينا ونحن يف مواقع امل�سوؤولية اأن نتذكر اأن هذه 
امل�سوؤولية ل تدوم اإىل الأبد، ويجب على الإن�سان اأن يكون خاف�ش اجلناح للنا�ش.

٢٢٠ . الكايف ٢: ٣١١ ح١5.
٢٢١ . الكايف ٢: ٣١٣ ح٢.



٢٦٩

ال�ساءة الثانية 

عوار�ص ال�سلطة

وموقع  ال�سلطة  عوار�ش  من  ثالثة  اإىل  العبارة  هذه  يف  املوؤمنني×  اأمري  ي�سري 
امل�سوؤولية:

الأول: الطماح 

اإن من اأهم عوار�ش ال�سلطة، هي حالة الطغيان والتمرد والغدر واملكيدة  ونق�ش 
العهود واملواثيق، حتى ذهب البع�ش اإىل اأن ال�سيا�سة يف معناها ل ت�سدق اإل على 
املكر واخلديعة، ول توجد �سيا�سة �رشيفة ونبيلة، بل ال�سيا�سة تعني الغدر ونق�ش 

العهود واملواثيق.

من  فالكثري  الأر�ش،  على  ي�سري  الذي  الواقع  مالحظة  من  ناجت  التف�سري  وهذا   
ويكيدون  ينق�سون  واملواقع،  والأماكن  والدهور  الع�سور  مر  على  ال�سيا�سيني 
ترادف  ال�سيا�سة  باأن  يعتقد  البع�ش  اأ�سبح  حتى  امل�سارات،  ويغريون  ويتاآمرون 
املكر واخلديعة، فاإذا وجدوا متدينًا ميار�ش ال�سيا�سة ينكرون عليه ذلك، متنا�سني اأن 
ال�سيا�سة يف واقعها على منطني؛ فهناك �سيا�سة مكر وخديعة ولعب، وهي من يقع يف 

هذا العار�ش من اأعرا�ش الت�سدي، ولذلك اعترب عار�سا ومر�سا. 

فتكون  العار�ش،  بهذا  ي�ساب  فال  نف�سه،  ح�سن  ملن  ُاخرى  �سيا�سة  هناك  ولكن 
باحلقوق  واملطالبة  الإن�سان  عن  والدفاع  واملبادئ  والقيم  والنبل  ال�رشف  �سيا�سة 
هذه  عن  املوؤمنني×  اأمري  عرب  وقد  ذلك.  غري  اإىل  العامة  امل�سالح  وا�ستح�سار 
ال�سيا�سة يف اإحدى خطبه، فقال: »وما اأخذ الله على العلماء األ يقاروا على كظة 
ظامل ول �سغب مظلوم«)٢٢٢)، اأي اأن الله قد اأخذ على العلماء اأن يت�سدوا لتحمل 

امل�سوؤولية واإدارة �سوؤون النا�ش.

اآخرهم  وكان  النا�ش،  �سوؤون  ورعية  الدولة  لإدارة  قبل  من  الأنبياء  ت�سدى  وقد   
الر�سول الأعظم| الذي اأ�س�ش الدولة الإ�سالمية يف يرثب.

٢٢٢ . نهج البالغة: اخلطبة ٣.



٢٧٠

�سمات احلكومة الظاملة

يقول اأمري املوؤمنني× يف خطبة له يف بيان حتديات الت�سدي للم�سوؤولية واحلكم، 
رمًا اإِل ِا�ْسَتَحلوُه، َوَل  يف بني ُامية كاأمنوذج: »َوَاللِه َل َيَزاُلوَن َحتى َل َيَدُعوا ِللِه حُمَ
�ُسوُء  ِبِه  َوَنَبا  ُظْلُمُهْم،  َدَخَلُه  اإِل  َوَبٍر  َل  َو  َمَدٍر  َبْيُت  َيْبَقى  َل  َوَحتى  َحلوُه،  اإِل  َعْقدًا 
َوَحتى  ِلُدْنَياُه،  َيْبِكي  وَباٍك  ِلِديِنِه  َيْبِكي  َباٍك  َيْبِكَياِن  َاْلَباِكَياِن  َيُقوَم  َوَحتى  َرْعِيِهْم، 
َذا َغاَب  ِة َاْلَعْبِد ِمْن �َسيِدِه اإَِذا �َسِهَد اأََطاَعُه َواإِ َ ُة اأََحِدُكْم ِمْن اأََحِدِهْم َكُن�رشْ َ َتُكوَن ُن�رشْ
ِاْغَتاَبُه ، َوَحتى َيُكوَن اأَْعَظَمُكْم ِفيَها َعَناًء اأَْح�َسُنُكْم ِباللِه َظنًا، َفاإِْن اأََتاُكُم َاللُه ِبَعاِفَيٍة 

ن َاْلَعاِقَبَة ِلْلُمتِقنَي «)٢٢٣) .  وا َفاإِ رِبُ َفاْقَبُلوا َواإن ُاْبُتِليُتْم َفا�سْ

ي�سري اأمري املوؤمنني× يف هذه اخلطبة اإىل جمموعة من �سمات ومالمح حكومة بني 
ُامية، وهي كالتايل:

اأواًل: ا�ستحالل املحارم

اإنهم ل يرتكون لله حرمة اإل انتهكوها، يفعلون ما ي�ستهون وهم يتجلببون بجلباب 
الدين ويحكمون با�سم الدين. 

ثانيًا: خيانة العهود

واإنهم ل يدعون عهدًا اإل نق�سوه، ول عقدًا اإل حلوه، اإذ ل يوجد يف قامو�سهم �سيء 
ا�سمه الوفاء، فهم ل يعرفون غري اخليانة والغدر.

ثالثًا: اإ�ساعة الظلم

 واإنهم �سيتوغلون يف الظلم حتى يدخل ظلمهم بيوت الأغنياء والفقراء، وقد وقعت 
الإ�سارة اإىل بيوت الأغنياء يف قوله× »َوَحتى َل َيْبَقى َبْيُت َمَدٍر«  وبيت املدر هو 
البيت املبني من احلجر ، ووقعت الإ�سارة اإىل بيوت الفقراء يف قوله× » َو َل َوَبٍر« 
وبيت الوبر يعني اخليمة. فظلم بني ُامية لي�ش له حدود يقف عندها، واإن �سدة ظلمهم 

�ستمالأ الآفاق.

٢٢٣ . نهج البالغة: اخلطبة  ٩٨.
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رابعًا: ت�رشيد النا�س

ومن مالمح حكمهم اأن �سيا�ستهم الظاملة �ستوؤدي اإىل ت�رشيد النا�ش،  فعندما ل يجد 
الإن�سان ملجاأ للخال�ش من الظلم يفكر بالفرار والعي�ش يف بلد اآخر، واإن كان ترك 
الديار وهجران الوطن والأحباب اأمرا يف غاية ال�سعوبة، حتى اأن القراآن الكرمي قد 
ْو  اأَ اأَنُف�َسُكْم  اأَْن اْقُتُلوا  ا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم  اأَنَّ جعله م�ساويًا لقتل النف�ش، قال تعاىل:}َوَلْو 

اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه اإِلَّ َقِليٌل ِمْنُهْم{)٢٢4). 

خام�سًا: حتطيم دين النا�س ودنياهم

ونتيجة ل�سدة ظلم احلكم اُلموي الذي ي�سمل دين النا�ش ودنياهم،  فال ي�سلم من 
ظلمهم اأحد، حتى يقوم الباكيان، باك يبكي ل�سياع دينه، وباك يبكي ل�سياع دنياه، 

فالفتنة عامة ل ي�سلم منها �ساحب دين ول �ساحب دنيا.  

�ساد�سًا: ا�ستعباد النا�س. 

عبيد  اإىل  النا�ش  �سيحولون  اأنهم  الغا�سمة  و�سيا�ستهم  اُلموي  احلكم  �سمات  ومن 
فاإنه  الظاملة،  والتخل�ش من حكومتهم  لأنف�سهم  النت�سار  لو حاولوا  بحيث  لهم، 
�سيكون كانت�سار العبد من �سيده، فالعبد حمكوم ومملوك لي�ش له اإل اأن يعرب عن 

اآيات الطاعة واخل�سوع ل�سيده. 

�سابعًا: �سيوع ظاهرة النفاق

اإن �سيا�سة الإرهاب والتخويف ال�سديد توؤدي اإىل �سيوع ظاهرة النفاق يف املجتمع. 
فيتظاهر النا�ش بالطاعة يف ح�سور احلاكم الظامل، ويغتابونه اإذا غاب عنهم. وعندما 
�سخ�سيته  مت�سخ  اخلوف،  ب�سبب  قناعاته  خالف  على  العمل  اإىل  الإن�سان  ي�سطر 

ويتحول اإىل مواطن �سلبي يف املجتمع. 

ثامنًا: ا�ستهداف املتدينني

وعندما ت�ستحكم �سلطة النظام الغا�سم، تقوم با�ستهداف اأهل ال�سالح والدين يف 

٢٢4 . الن�ساء: ٦٦.
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املجتمع حتى يكونوا اأعظم النا�ش عناء فيه. وهكذا �سيكون حال املوؤمنني يف ظل 
حكومة بني ُامية كما ي�ستقرئها اأمري املوؤمنني×. 

ل  التي  الظاملة  احلكومة  هذه  مثل  مواجهة  يف  املنهج  علي×  يقدم  واأخريًا 
ي�ستطيع النا�ش مواجهتها والثورة عليها، وهو القبول بالعافية اإن اأتاهم الله تعاىل 
�سيعلم  وحينئذ  حمالة،  ل  للمتقني  العاقبة  فاإن  البتالء،  حال  يف  وبال�سرب  بها، 

الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون

الغدر  »لول كراهية  احلقيقة:  اإىل هذه  اإ�سارة  اأي�سًا يف  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
لكنت من اأدهى النا�ش، ولكن لكل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر 
لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما ا�ستغفل باملكيدة، ول ا�ستغمز بال�سديدة«)٢٢5).

اأن ميار�ش الغدر والدهاء، لأن  اإن املنظومة القيمية هي التي ل ت�سمح لعلي× 
فاإن  الكفر.  اإىل  يوؤدي  والفجور  ال�سواب،  جادة  عن  وخروج  فجور  فيه  الغدر 
لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، وهم م�سنفون ح�سب اأمناطهم، ومن اأ�سد ما 
يواجهه الإن�سان يوم القيامة هو الف�سيحة، والف�سيحة يف الدنيا ل تكون اإل يف 
م�ساحات حمدودة، ومع ذلك فهي حمرجة ومريرة، فكيف بالإن�سان حينما يف�سح 

اأمام اخلالئق جميعًا، وهي تتفرج على ما ي�سدر منه؟!.

اأنه ل ميكن اأن ي�ستغفل مبكيدة، لأن القيم واملبادئ   ثم يق�سم اأمري املوؤمنني× 
الآخرين  عند  املوجودة  غري  واملحددات  والقيود  علي×  الإمام  يحملها  التي 
الذين يبط�سون ويعتدون، ل ت�سمح له اأن ميار�ش الغدر. كما اأنه× ل ي�ستغمز 
ولكن  الأمنية،  والأجهزة  والقوة  اجليو�ش  من  يخاف  اأن  ميكن  ل  اأي  بال�سديدة، 
املنظومة القيمية هي التي جتعل الإمام علي× يتعامل بهذه الطريقة ولي�ش تلك .

العار�ش الثاين : حالة الغرب 

وهي حالة احلدة والغ�سب والنفعال والأنانيات، مبا تت�سمنه من التع�سف وال�سدة 
ي�ساء،  من  ويهني  وي�سب  ي�ستم  اأن  احلق يف  له  امل�سوؤول  وكاأن  واحلدة،  والغلظة 

٢٢5 . نهج البالغة: اخلطبة ٢٠٠.
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ويطلق على هذه احلالة يف اللغة: الغرب. ونالحظ مثاًل اأن اأبًا قد يوؤذي ويعذب 
هناك  يكون  فقد  امل�سوؤولية،  بحجم  عالقة  المر  لهذا  فلي�ش  البيت،  يف  اأبناءه 

�سخ�ش م�سوؤول عن الآلف من النا�ش ول يبتلى بهذا العار�ش .

ونالحظ هنا اأهمية و�رشورة اأن يتحلى امل�سوؤول ب�سمات �سبط النف�ش، والتعامل 
بهدوء وحكمة، واخللق احل�سن يف التعامل مع من هو م�سوؤول عنهم. 

َغِليَظ  َفظا  ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت  اللِه  ِمَن  َرْحَمٍة  :}َفِبَما  وتعاىل  تبارك  الله  يقول 
َذا  َفاإِ الأَْمر  يِف  َو�َساِوْرُهْم  َلُهْم  َوا�ْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  لْنَف�سوا  اْلَقْلِب 

َعَزْمَت َفَتَوكْل َعَلى اللِه اإن اللَه ُيِحب امْلَُتَوكِلنَيِ {)٢٢٦).

الآية الكرمية خطاب لر�سول الله|، وقد اأ�سارت يف فقرتها اُلوىل اإىل اأهمية 
النا�ش  الله| قا�سيًا مع  اأي لو كنت يا ر�سول  اللني،  امل�سوؤول بحالة  ات�ساف 
الطيب مع هوؤلء  التعامل  اللني وهذا  فاإن هذا  ولذلك  النا�ش من حولك.  لتفرق 
التزامهم  ويف  منك،  قريبني  وبقائهم  حولك،  التفافهم  يف  ال�سبب  هو  النا�ش 

بتوجيهاتك. 

باللني مطلوب ولو كان امل�سوؤول مع�سومًا ونبيًا مر�ساًل، بل حتى لو  التعامل  اإن 
واإل  اللني،  التعامل  اإىل هذا  املر�سلني| فهو حمتاج  و�سيد  النبيني  كان خامت 

لنف�ست النا�ش من حوله، فما بالك مبن هو دونه يف املوا�سفات؟!.

 واأ�سارت الآية يف فقرتها الثانية اإىل اأهمية امل�سورة وتعليمهم امل�ساركة يف الراأي 
والقرار. فال�رشاكة يف القرار مبداأ قراآين حتى لو كان امل�سوؤول والقائد نبيًا مر�ساًل 

كر�سول الله|، فعليه اأن ي�رشك الآخرين ويت�ساور معهم.

 واأ�سارت الآية يف فقرتها الثالثة اإىل اأهمية العزم والتوكل الذي ينبغي اأن يت�سف 
امل�ساورة  بعد  عليه  واأن  يرتدد،  األ  الله|  ر�سول  تخاطب  فهي  امل�سوؤول،  به 
ثم العزم، التوكل وامل�سي يف اتخاذ القرار؛ لأن القرار القيادي هناك دائمًا من 
اتخاذ  ي�ستطيع  ل  فاإنه  وعند كل حديث  معار�سة  كل  عند  وقف  فاإن  يعار�سه، 

٢٢٦ .. اآل عمران: ١5٩.
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القرار، ول ي�ستطيع اأن يخطو خطوة. فيا ر�سول الله بعد اأن اأخذت هذه الإجراءات 
فام�ش على بركة الله، واعلم اأن الله يحب املتوكلني.

 ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا يف تاأييد هذا املعنى:»اخلرق �رش ُخلق«)٢٢٧)، اأي اأن 
اخلرق وحالة احلدة وال�سدة �رش ُخلق؛ اإذ من اأ�سواأ الأخالق اأن يكون الإن�سان �سديدًا 

واأن يكون عنيفًا وغليظًا يف التعامل مع الآخرين.

 ويقول× اأي�سًا: »من خ�سنت عريكته افقرت حا�سيته«)٢٢٨)،  اأي قلت جماعته، 
وقل اأن�ساره يومًا بعد اآخر وذهبوا اإىل غريه ول يبقى معه اأحد. فال ت�ستطيع النا�ش 

حتمل ال�سدة والغلظة. بل تريد حمبة ولطفا ورعاية.

ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا يف حكمة له: »ا�ستعمل العدل واحذر الع�سف واحليف، 
فاإن الع�سف يعود باجلالء، واحليف يدعو اإىل ال�سيف«)٢٢٩). يدعو اأمري املوؤمنني× 
التعامل  وهو  التع�سف،  ا�ستعمال  من  ويحذر  العدل،  اتباع  اإىل  وامل�سوؤول  احلاكم 
بال�سدة والغلظة بغري وجه حق، ومن ا�ستخدام احليف وهو اخلروج من العدل، فاإن 
الع�سف يعود باجلالء، اأي اأن ال�سغط امل�ستمر على النا�ش ي�سبب هجرة النا�ش؛ لأن 
اجلالء يعني الهجرة. واحليف يدعو اإىل ال�سيف،  فاإذا جتاوز احلاكم وامل�سوؤول العدل 
وظلم النا�ش فاإن املظلوم �سيقف بوجهه؛ لأن ال�سغط امل�ستمر �سوف يو�سل النا�ش 

اإىل م�ستوى من الحتقان يجعلها تثور. 

وقد لحظنا ما ح�سل مع اأبناء �سعبنا وكيف نه�سوا بوجه الطاغية �سدام، ونالحظ 
اليوم التحولت الكربى يف بع�ش بالدنا العربية وكيف وقفت �سعوبها �سد حكام 
ظلموها وابتزوا حقوقها واعتدوا عليها. ومهما كان الزعيم وامل�سوؤول قويًا ومتفرعنًا، 
فاإن ال�سعب حينما تكون عنده الإرادة اجلماعية، ل تقف بوجهه الدبابات ول اجليو�ش 

والأجهزة ال�ستخبارية ول املنظومات احلديدية.

وورد عن الإمام اأبي عبد الله ال�سادق× اأنه قال: »قال ر�سول الله|: الغ�سب 

٢٢٧ . غرر احلكم ١: ٢٠٠.
٢٢٨ . غرر احلكم 5:  ٣٢5.
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والنفعالت  الغ�سب  الرواية  ت�سبه  الع�سل«)٢٣٠).  اخلل  يف�سد  كما  الإميان  يف�سد 
وال�سدة والق�سوة باخلل وكيف اأنه يف�سد الإميان الذي هو كالع�سل، وتخرج الإن�سان 

عن جادة ال�سواب مهما كانت الأعمال التي يقوم بها اأعمال �ساحلة.

ويف رواية ُاخرى عن الإمام اأبي جعفر الباقر× قال:»مكتوب يف التوراة: يف ما 
اأكف  اأم�سك غ�سبك عمن ملكتك عليه،  يا مو�سى  به مو�سى:  الله عز وجل  ناجى 
عنك غ�سبي«)٢٣١).  فمن ُيرد اأن يتخل�ش من غ�سب الله عز وجل، فليكظم غيظه 
ومي�سك اأع�سابه حينما يتعامل مع من هو م�سوؤول عنهم. وكذا ينبغي على امل�سوؤول 

اأن يتعامل مع من هم حتت م�سوؤوليته.

كف  من  الله|:  ر�سول  قال:»قال  اأي�سًا  الباقر×  الإمام  عن  ُاخرى  رواية  يف 
نف�سه عن اأعرا�ش النا�ش اأقاله الله نف�سه يوم القيامة، ومن كف غ�سبه عن النا�ش 

كف الله تبارك وتعاىل عنه عذاب يوم القيامة «)٢٣٢). 

الغيبة  ظاهرة  هي  اُلوىل  املجتمع،  يف  خطريتني  ظاهرتني  عن  الرواية  تتحدث 
والبهتان، وتقول اإذا كف الإن�سان ل�سانه عن هتك اأعرا�ش النا�ش وك�سف ما اأخفوه 
و�سرته الله تعاىل عليهم من العيوب؛ كان الله تبارك وتعاىل بنف�سه هو من يقيله من 
اأخطائه يوم القيامة ويعفو عنه. وهذه ظاهرة �سيئة، فحينما يطلع �سخ�ش على خطاأ 
اأو ذنب ل�سخ�ش اآخر، فاملفرو�ش منه ال�سرت واحلفاظ على حرمة النا�ش ول يجوز 

له اإ�ساعتها. 

والظاهرة الثانية التي تتحدث عنها الرواية هي ظاهرة الغ�سب، وتقول ان من كف 
غ�سبه عن النا�ش كف الله تبارك وتعاىل عنه عذاب يوم القيامة، ومن كف الله تعاىل 
عنه غ�سبه دخل اجلنة وكان من الفائزين. وهكذا يكون الطريق اإىل الله من خالل 

خدمة العباد والتوا�سع للنا�ش والعمل ال�سالح لهم والتعامل الرقيق معهم. 

العار�ش الثالث :عزوب العقل

٢٣٠ . الكايف ٢: ٣٠٢.
٢٣١ . الكايف ٢: ٣٠٣ ح٧.
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وهو �سياع العقل، في�سبح امل�سوؤول يف حركته غري خا�سع ملعايري العقل واملنطق، 
اأو منطق ب�سبب ما يدخله من  اأو دراية  وتكون قراراته ارجتالية ولي�ش فيها عقل 

العجب.

اإذا كان يف موقع م�سوؤولية معينة يكون قراره �سائبًا، وهنا  اأنه  فقد يظن الإن�سان 
اأحيانًا يف  الإن�سان  ما يالحظه  العقل، وهذا  ال�سلطة غياب  اأن من عوار�ش  يتبني 
قرارات م�سريية حلكام وامرباطوريات نقراأها يف التاريخ، كاأن تكون قرارات لدول 
عظمى اأو  قرارات ملجل�ش الأمن، ومع ذلك نراها غري خا�سعة للمنطق ولي�ش فيها 

حكمة.

ح�ساد  اأحد  بنف�سه  املرء  »عجب  الظاهرة:  هذه  ر�سد  يف  املوؤمنني×  اأمري  يقول 
عقله«)٢٣٣)، فاإذا كان احل�سد هو متني زوال نعمة الغري، فاإن العجب هنا مينع الإن�سان 
عن ا�ستعمال عقله، وحينئذ ت�سبح قراراته ارجتالية ويبادر اإىل اتخاذ مواقفه مبعزل 

عن العقل والتدبر.

ويقول× اأي�سًا: »كم من عقل اأ�سري حتت هوى اأمري«)٢٣4)، اأي اأن الهوى وال�سهوات 
وحب الذات ت�سبح هي الأمري، وي�سبح العقل اأ�سريا لها، فتكون قراراته ومواقفه 

يف حدود ما تاأمره وتنهاه، ول ي�ستطيع اخلروج عن اإرادتها.

عالج اأمرا�ص ال�سلطة
اأيها النا�ش من نظر  اأمري املوؤمنني× يف خطبته املعروفة بخطبة الو�سيلة:»  يقول 
يف عيب نف�سه ا�ستغل عن عيب غريه، ومن ر�سي برزق الله مل ياأ�سف على ما يف 
يد غريه ، ومن �سل �سيف البغي ُقتل به، ومن حفر لأخيه بئرًا وقع فيها، ومن هتك 
حجاب غريه انك�سفت عورات بيته، ومن ن�سي زلته ا�ستعظم زلل غريه، ومن اأعجب 

براأيه �سل، ومن ا�ستغنى بعقله زل، ومن تكرب على النا�ش ذل«)٢٣5).
تناول اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع من خطبته جمموعة من الن�سائح الأخالقية 

٢٣٣ . نهج البالغة: احلكمة ٢١٢.
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التي ينبغي على الإن�سان اللتزام بها، لئال يقع يف تبعات خمالفتها  واآثارها، اإىل اأن 
ي�سل يف ُاخراها اإىل مو�سع ال�ساهد، وهو خطر العجب. 

وُاوىل هذه الو�سايا هي اأن ين�سغل الإن�سان بالنظر يف عيوب نف�سه، فاإن فعل ذلك 
ان�سغل عن عيوب النا�ش؛ لأن ما هو فيه من العيوب يكفيه عن ذكر عيوب الآخرين. 
ويف رواية عن ر�سول الله| يقول: »طوبى ملن �سغله عيبه عن عيوب النا�ش«)٢٣٦). 
ويهتم  اأخطاوؤه  وما هي  ما هي عيوبه  لينظر  بنف�سه  الإن�سان  ي�ستغل  اأن  فالأف�سل 

بت�سحيحها واإ�سالحها، فهو اأف�سل من تر�سد عيوب الآخرين.
وثانيتها هي اأن الإن�سان اإذا قنع برزقه مل ينظر اأ�سفًا اىل ما يف اأيدي النا�ش من النعم 

التي يفتقدها، وعا�ش �سعيدًا يف دنياه. 
وثالثتها هي اأن ال�سخ�ش اإذا �سهر �سيفه بالعتداء على الآخرين والإ�ساءة اإليهم 
فقد ي�ستطيع اإيذاءهم، وقد ي�ستطيع اأن يربك ال�سورة وي�سو�ش على احلقيقة، ولكن 
واتهم  اأطلقها  التي  الإ�ساعة  واأن  �سيذبحه،  الذي  نف�سه  هو  ال�سيف  هذا  اأن  ليعلم 
الآخرين بها يف اأعرا�سهم واأموالهم واأخالقهم و�سلوكهم هي نف�سها التي �سرتجع 

اإليه لت�سمله وت�ستهدفه ب�سهمها. 
فلنحذر من اأن نبداأ بالعتداء على الآخرين؛ لأن »البادئ اأظلم«)٢٣٧) كما ورد ذلك 

عن الإمام ال�سادق×.

 ورابعتها اأن من حفر بئرًا لأخيه وقع فيها، ومن ن�سب ال�رشاك لي�سطاد بها اأخاه، 
فهو الذي �سيقع فيها. وهذه �سنة اإلهية. ول يتظن اأحد اأنه ي�ستطيع اخلروج عن هذه 

ال�سنة؛ لأنه ل تبديل وتغيري يف ال�سنن الإلهية.

امل�سوؤول  �سرت  ولو  بيته.  عورات  انك�سفت  غريه  حجاب  هتك  من  اأن  وخام�ستها 
اأعرا�ش الآخرين ل�سرت الله عورته بحكم م�سوؤوليته، فقد ت�سل اإليك تقارير اأمنية 
عن تفا�سيل داخلية، فلماذا يذهب بها اإىل و�سائل العالم ويهتك اأعرا�ش النا�ش 

مبعلومة قد تكون غري �سحيحة، ولكن ليعلم اأن هذا الأمر �سريتد عليه. 

٢٣٦ . بحار الأنوار ١: ٢٠5 ح٣١.
٢٣٧ . بحار الأنوار ٧5: ٣٢4 ح٢5.



٢٧٨

يرى  ل  فالذي  واأخطاء غريه،  زلل  ا�ستعظم  وخطاأه  زلته  ن�سي  من  اأن  و�ساد�ستها 
عينه  اأخطاءه هانت يف  تذكر  الآخرين. ومن  اأخطاء  عينه  �سوف تكرب يف  اأخطاءه 

اأخطاء الآخرين. 

فالإعجاب  ال�ساهد،  وهنا  الهدى،  �سبيل  عن  �سل  براأيه  يعجب  من  اأن  و�سابعتها 
بالراأي يوؤدي اإىل ال�سالل والنحراف و�سياع العقل.

وثامنتها اأن من ا�ستغنى بعقله زل، اأي من �سعر بال�ستغناء عن الرجوع اإىل عقول 
الآخرين وم�ساورتهم ابتعد عن طريق ال�سواب.

تبقى  اأن  الله  اإرادة  لأن  �سبحانه؛  الله  اأذله  النا�ش  على  تكرب  من  اأن  وتا�سعتها 
اأن يتكرب على  يريد  والعايل، فمن  العزيز  املجتمع هو  يبقى  واأن  ال�سعوب عزيزة، 

النا�ش فليرتقب الذل والهوان.

الإ�ساءة الثالثة

طرق ال�سيطرة على عوار�ص ال�سلطة

على  ال�سيطرة  طرق  فيها  ونتناول  ال�سابقة،  ال�ساءات  طي  يف  ا�ستعر�سناها  وقد 
عوار�ش ال�سلطة والنفوذ، وذلك من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية: كيف ميكن 

احلد منها؟ وكيف ميكن عالجها؟ وكيف مننع من تاأثرياتها؟.

 وقد جاءت الإ�سارة اإىل العالج يف كلمة اأمري املوؤمنني×: »فانظر اإىل عظم ملك 
الله فوقك وقدرته منك على ما ل تقدر عليه من نف�سك«. فالنظر والتدبر والتفكري 
م�ساعرنا  على  ن�سيطر  جتعلنا  التي  هي  فوقنا،  وتعاىل  تبارك  الله  خلق  عظمة  يف 
ونتجاوز العقبات والتحديات التي تقف يف  وجوهنا، فاإن من ل ي�ستطيع اأن ي�سلح 

نف�سه، ل ي�ستطيع اأن ي�سلح �سخ�سا اآخر، ف�ساًل عن اأن ي�سلح جمتمعا باأكمله.

واإذا اأراد امل�سوؤول اأن يلتزم النا�ش بالقانون، فالبد من اأن يبداأ من نف�سه. وكذا اإذا 
نف�سه  يبداأ من  نف�سه، وحينما  يبداأ من  اأن  بالقيم، فالبد من  النا�ش  يلتزم  اأن  اأراد 

وي�سلح �رشيرته، فحينذاك باإمكانه اأن يتوقع اإ�سالح �رشيرة الآخرين. 



٢٧٩

ومن ل يدرك جالل الله وجربوته، ومن ل ي�ستح�رش عظمة الله �سبحانه وتعاىل، ل 
ي�ستطيع اأن يكت�سف نف�سه وحقيقة وجوده؛ اإذ ل ميكن الف�سل بني املخلوق وخالقه، 

لأنهما متالزمان ل ينفك اأحدهما عن الآخر. 

وكلما تعرف الإن�سان  اأكرث على عظمة الله جل جالله، تعرف على نف�سه وجوهره 
ووجوده وحقيقته اأكرث، ومن ل يدرك حقيقته ل يعرف قيمتها، ومن ل يعرف دوره 
اأن ي�سيطر على نف�سه،  يف هذه احلياة ومنزلته ومكانته يف هذا الكون ل ي�ستطيع 
و�سوف يقع يف الزلل والنحراف و�سيوؤذي الآخرين ويعتدي عليهم، و�سوف ي�ساب 
بالغرور ول يرى الدنيا اإل من خالل هذه اللقطة الق�سرية التي يراها لنف�سه وهو 

وزير اأو م�سوؤول اأو ما اإىل ذلك.

 فمن ل يعرف نف�سه �سوف يقع يف الغرور وينحرف، ومن ينحرف �سوف يهزم من 
الهوى ومن احلالت النف�سية والرنج�سيات التي ي�ساب بها. وامل�سوؤول حينما يكون 
مهزومًا داخليًا ل ي�ستطيع اأن يبعث الأمل واحلما�سة واحلياة يف املجتمع ويف من هو 

م�سوؤول عنهم، ولذا نرى هذه احللقات مرتابطة. 

فامل�سوؤول اإذا اأراد النجاح فعليه اأن يبداأ من نف�سه ويعرف قيمتها ومنزلتها كاإن�سان 
قويًا  يكون  وحتى  العوار�ش،  اأمام  ويقف  الهوى  يتال�سى  حتى  كم�سوؤول،  ولي�ش 
ومينح القوة لالآخرين، ويحقق النجاح يف منظومته القيادية، وبدون ذلك ل ميكن اأن 

يتحقق النجاح . 



٢٨٠

الدر�ص الرابع والع�سرون

ت�سبه احلاكم باهلل يف جربوته

عظمته،  الله يف  وم�ساماة  »اإياك  الأ�سرت:  ملالك  عهده  املوؤمنني× يف  اأمري  يقول   
والت�سبه به يف جربوته، فاإن الله يذل كل جبار، ويهني كل خمتال«.

يت�سدى  خالله،  من  م�سوؤول  كل  ويحذر  الأ�سرت  مالكا  املوؤمنني×  اأمري  يحذر 
�سبحانه  بالله  يت�سبه  اأو  العظمة  �سبحانه يف  الله  ويجاري  ي�سامي  اأن  للم�سوؤولية، 
وتعاىل يف اجلربوت؛ لأن اجلربوت والعظمة والفخر لله وحده، فال يجوز له الت�سبه 
ب�سمات الله �سبحانه، وعليه اأن يحافظ على توا�سعه ويخف�ش اجلناح للنا�ش الذين 

هو م�سوؤول عنهم، وهو ال�رشط ال�ساد�ش من �رشوط جناحه يف هذه املهمة.

تتناول هذه الفقرة ال�رشيفة من كالم اأمري املوؤمنني× حمذورين مهمني، على احلاكم 
وامل�سوؤول جتنبهما ب�سدة؛ ملا فيهما من منازعة الله �سبحانه وتعاىل يف �سلطانه.

املحذورالأول: م�ساماة اهلل 

يحذر اأمري املوؤمنني× مالكًا ومن ورائه كل حاكم وم�سوؤول اأن يناف�ش الله �سبحانه 
يف عظمته. وامل�ساماة هي املباراة يف ال�سمو والعلو، وهي مناف�سة الله �سبحانه يف 
هو  من  ومع  الآخرين  مع  التعامل  يف  وال�سياقات  الأدوات  من  فيختار  العظمة، 
م�سوؤول عنهم بطريقة فيها العلو وال�سمو والرفعة والعظمة، وهي ل تليق اإل بالله 

�سبحانه وتعاىل وحده. 

وعلى امل�سوؤول �سواء كان مديرًا اأو وزيرًا اأو اأمريًا اأو رئي�سًا اأو ملكًا، اأن ي�سع ن�سب 
عينيه اأنه جمرد اإن�سان خملوق اأمام خالقه العظيم، فيجب األ ي�سدر منه ما يعترب 

مناف�سة له عز وجل.



٢٨١

املحذور الثاين: الت�سبه باهلل يف جربوته 

بالله  الت�سبه  من  وم�سوؤول  حاكم  كل  ورائه  ومن  مالكًا  املوؤمنني×  اأمري  يحذر   
�سبحانه وتعاىل يف جربوته؛ لأن اجلربوت ل تنبغي اإل لله وحده. اإن هناك بع�ش 
امل�سوؤولني ما اإن يت�سلموا منا�سبهم حتى يعمدوا اإىل تبديل كل الأثاث باأثاث مذهب 
اأن هذه الأموال هي  اأو  مئات املاليني، يف حني  اإىل ع�رشات املاليني  ي�سل �سعره 
اأموال ال�سعب وثروته واإمكانياته. لذا يجب على امل�سوؤول األ ي�سيع نف�سه ويت�سبه 

بالعظمة واجلربوت، فهذا �ساأن الله �سبحانه وحده، ولي�ش �ساأن عباده.

ثم ينتقل اأمري املوؤمنني× اإىل بيان م�سري اجلبارين واملتكربين يف الدنيا والآخرة، 
�سبحانه  الله  اأخذ  فقد  خمتال«.   كل  ويهني  جبار،  كل  يذل  الله  فيقول×:»فاإن 

وتعاىل على نف�سه اأن تكون نهاية كل من يتظاهر باجلربوت الذل والهوان. 

به يجل�ش يف  واإذا  بثمن،  يقدر  ما ل  الق�سور  لهم من  روؤ�ساء كان  راأينا من  وكم 
القاعات  تلك  واأين  والق�سور!  املليارات  فاأين  املحكمة!  يف  قف�ش  ويف  زنزانة 
الفارهة والأثاث اجلميل؟!. وبع�ش الروؤ�ساء خمتف ل يعرف مكانه اليوم، بينما كان 
النا�ش بالأم�ش القريب يتدافعون لروؤيته، واإذا هم اليوم يهربون منه لئال يح�سبون 

عليه!. وهكذا يذل الله عز وجل كل جبار ويهني كل خمتال. 

العجب  بحالة  وي�ساب  بنف�سه  يعجب  اإن�سان  فكل  بنف�سه،  املعجب  هو  واملختال 
والرنج�سية فاإن الله �سبحانه وتعاىل اأخذ على نف�سه اأن يهينة ويحط من قيمته؛ لكي 
تبقى هذه احلقيقة نا�سعة اأمام النا�ش جميعًا، وهي اأن العزة لله ولر�سوله وللموؤمنني، 

واأن اجلربوت والعظمة لله وحده. وهذه هي �سنة الله �سبحانه وتعاىل يف احلياة.

ونفهم من هذه العبارة الق�سرية عدة ُامور:

املن�سب  التي ترتتب على  والأمرا�ش  ال�سلبية  العوار�ش  ت�سخي�ش  اأولها: يجب   
وحتمل امل�سوؤولية. فينبغي للم�سوؤول قبل اجللو�ش على الكر�سي اأن يعرف الأمرا�ش 
الأخالقية التي من املحتمل اأن ي�ساب بها ليح�سن نف�سه منها، لأن عدم ا�ستح�سار 

هذه العوار�ش والأمرا�ش �سيوقعه يف ما ل حتمد عقباه.



٢٨٢

اإىل  اأحيانًا  هذه  ت�سل  بالذات حتى  والعتداد  بالرنج�سية  امل�سوؤول  ي�ساب  فرمبا   
حالة ادعاء الربوبية كما ح�سل لفرعون، وقد حدثنا القراآن الكرمي عن هذه الظاهرة: 

}َفَقاَل اأََنا َربُُّكْم الأَْعَلى{)٢٣٨) . 

والطواغيت من ل  الكفر. وهناك من احلكام  اإىل  بالنف�ش  الإعجاب  يوؤدي  وهكذا 
يقول مثل هذا الكالم ول يدعي مثل هذا الدعاء؛ لأنهم يعرفون اأن ل اأحد يقبل 
منهم ذلك، ولكن �سلوكهم وعملهم ومنطقهم وتعاملهم، كلها توؤكد على اأنهم يرون 
ويعتقدون بذلك، ف�سلوكهم �سلوك موىل مع عبده، و�سلوك مالك مع مملوكه، و�سلوك 

حاكم مت�سلط مع حمكوم اأ�سري بيده. 

امل�سوؤول  ـ لكي ي�سوقه  ـ كما ي�سري علي×  ال�سلوك يف كثري من الأحيان  وهذا 
ويقنع به الآخرين يعطيه �سيئًا من القدا�سة ويربطه بالدين والقيم وال�سماء، ولإ�سباع 
اأنانيته يحاول اأن يكيف ويطوع املوقف ال�رشعي مع رغباته ونزواته، ل اأن يعر�ش 

موقفه على املوقف ال�رشعي واحلكم ال�رشعي.

 كما اأن الدين وا�سع يف مفاهيمه، والقراآن الكرمي حتدث عن كل �سيء، فحينما يريد 
امل�رشكني ويطبقها على من  وقتل  اجلهاد  اآيات  ي�ستح�رش كل  يقتل،  اأن  امل�سوؤول 

ي�ستهدف. واإذا اأراد اأن ي�سالح ياأتي باآيات ال�سلح والت�سامح لتربير موقفه.

 والواقع اأن ر�سول الله| قاتل ب�رشوط و�سوابط معينة، و�سالح ب�رشوط و�سوابط 
معينة اأي�سًا، ومل يقاتل وي�سالح كيفما اتفق. ثم ياأتي احلاكم الظامل وي�سقط هذه 
الآيات على مواقفه من غري حمددات و�سوابط. ولذلك نراه حينما ي�سغط وي�سعد 
املوقف �سد الآخرين ويزج بهم يف ال�سجون، ياأتي باآيات من القراآن الكرمي تتحدث 
امل�ساحلة والتحالف،  امل�سلحة  اقت�ست  اإذا   الآخر  اليوم  ال�سدة والغلظة، ويف  عن 
يذهب اإىل اآيات الت�سامح وال�سالم واملحبة ليربر موقفه. اذن هو ينتقي من الآيات 
والن�سو�ش ما يحلو له وما ي�ستهي ويطبقها على مواقفه دون الرجوع اإىل �سوابطها 

و�رشوطها وحمدداتها.

ويحدثنا علي× عن هذا الأمر اأي�سًا يف ن�ش اآخر رواه ال�سيخ ال�سدوق عن �سليم 

٢٣٨. النازعات: ٢4. 
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بن قي�ش الهاليل، قال: �سمعت اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب× يقول: »احذروا 
على دينكم ثالثة )نرتك احلديث عن الأول والثاين لأنهما خارج مو�سوعنا )، ورجاًل 
اآتاه الله عز وجل �سلطانًا فزعم اأن طاعته طاعة الله ومع�سيته مع�سية الله، كذب؛ 

لأنه ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق«.

 فكيف تكون طاعة من هو غارق يف اأنانيته وم�ساحله هي طاعة لله عز وجل؟ واأين 
يكون قربه من الله تعاىل لتكون طاعته من طاعة الله؟ »ل ينبغي للمخلوق اأن يكون 
حبه ملع�سية الله، فال طاعة يف مع�سية، ول طاعة ملن ع�سى الله«، اأي اأن الله تعاىل 
ولر�سوله  لله  الطاعة  »اإمنا  عز وجل.  يع�سيه  من  ولي�ش  يطاع  اأن  ينبغي  الذي  هو 
اأن  اأي  مع�سوم مطهر«،  لأنه  الر�سول  بطاعة  الله عز وجل  اأمر  واإمنا  الأمر،  ولولة 
الله  يريده  ما  الر�سول هو  ينطقه  ما  التي جتعل  الر�سول| هي  ع�سمة وطهارة 
عز وجل، }َوَما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى * اإِْن ُهَو اإِلَّ َوْحٌي ُيوَحى{)٢٣٩). »واإمنا اأمر بطاعة 
ُاويل الأمر لأنهم مع�سومون مطهرون ل ياأمرون مبع�سيته«)٢4٠)، فالطاعة لله وحده، 
والطاعة لر�سول الله| والأئمة الأطهار^ لأنهم مع�سومون، فالطاعة لهم هي 

طاعة لله؛ لأنهم ل ياأمرون مبا فيه مع�سية لله �سبحانه وتعاىل .

ثانيها: على امل�سوؤول بحكم م�سوؤوليته اأن يهتم بتدبري اُلمور وتدبري م�سارات العمل 
يف م�ساحة م�سوؤوليته، فاإن من واجب امل�سوؤول اأن ي�سع اخلطط والربامج لإجناح ما 
هو م�سوؤول عنه، فمن واجبه اأن يح�سد الإمكانات ويعبئ الطاقات لتحقيق الهدف 

املن�سود.

كل  ي�سخر  اأن  وعليه  والثوابت،  اخلطط  ي�سع  اأن  مثاًل  الكهرباء  وزير  على  اإن 
الإمكانات املتاحة يف هذه الوزارة لتوفري الكهرباء للنا�ش، وعلى وزير التجارة اأن 
مل�ست�سفيات  اأن ي�سع اخلطط  ال�سحة  للنا�ش، وعلى وزير  التموينية  البطاقة  يوفر 

تعمل ب�سكل �سحيح لتوفري الرعاية ال�سحية للنا�ش..وهكذا جميع الوزارات. 

اإن من واجب امل�سوؤول اأن ميار�ش الإ�رشاف والرقابة على �سري العمل، ومن واجبه 

٢٣٩ . النجم: ٣-4.
٢4٠ . اخل�سال ١: ١٣٩. بحار الأنوار ٧٢: ٣٣٧ح٨.
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اأن يوجه العاملني ليعرفوا واجباتهم ومهامهم حتى يعبئ الطاقات لتحقيق الهدف 
التي  الذاتية  املحفزات  ويوجد  الدوافع  يخلق  اأن  اأي�سًا  م�سوؤوليته  ومن  املرجو، 
يوجد  اأن  واجبه  من  وكذلك  الهدف،  هذا  حتقيق  اأجل  من  ي�سعون  اجلميع  جتعل 
وينظم عالقات وثيقة مع فريق العمل، فالعالقة مع فريقه ينبغي األ تكون عالقة 
حاكم وحمكوم، ول عالقة مت�سلط ومت�سلط عليه، بل عالقة راع ورعية، فامل�سوؤول 
خادم يخدم والنا�ش هم الرعية، وهم من ي�ستحق هذه اخلدمة التي يقدمها امل�سوؤول 

لهم. 

العالقة ال�سليمة بني القائد واُلمة 

يقول اأمري املوؤمنني× يف خطبة خطبها يف �سفني يف بيان ما ينبغي اأن تكون عليه 
العالقة بني احلاكم واملحكوم: »اإِن ِمْن َحق َمْن َعُظَم َجاَلُل َاللِه �ُسْبَحاَنُه يِف َنْف�ِسِهَ، 
َحق َمْن َكاَن َكَذِلَك مَلَْن  ُغَر ِعْنَدُه ُكل َما �ِسَواُه، َواأن اأَ ُعُه ِمْن َقْلِبِه، اأن َي�سْ وَجل َمْو�سِ
ل  َلْيِه، َفاإِنُه مَلْ َتْعُظْم ِنْعَمُة َاللِه َعَلى اأََحٍد اإِ َعُظَمْت ِنْعَمُة َاللِه َعَلْيِه َوَلُطَف اإِْح�َساُنُه اإِ

ِاْزَداَد َحق َاللِه َعَلْيِه ِعَظمًا. 

َع  اِلِح َالنا�ِش اأن ُيَظن ِبِهْم ُحب َاْلَفْخِر  وُيو�سَ َواإن ِمْن اأَ�ْسَخِف َحاَلِت َاْلُوَلِة ِعْنَد �سَ
ْطَراَء، َوِا�ْسِتَماَع  ، َوَقْد َكِرْهُت اأن َيُكوَن َجاَل يِف َظنُكْم اأَين اأُِحب َاْلإِ اأَْمُرُهْم َعَلى َاْلِكرْبِ
ْكُتُه ِاْنِحَطاطًا ِللِه  َالثَناِء ، َوَل�ْسُت ِبَحْمِد َاللِه َكَذِلَك، َوَلْو ُكْنُت اأُِحب اأن ُيَقاَل َذِلَك َلرَتَ
َالنا�ُش  ِا�ْسَتْحَلى  َوُرمبَا  َياِء،  وَاْلِكرْبِ َاْلَعَظَمِة  ِمَن  ِبِه  اأََحق  ُهَو  َما  َتَناُوِل  َعْن  �ُسْبَحاَنُه، 
�ُسْبَحاَنُه  َاللِه  اإىل  َنْف�ِسي  ِلإِْخَراِجي  َثَناٍء  ِبَجِميِل  َعَلي  ُتْثُنوا  َفاَل  َاْلَباَلِء،  َبْعَد  َالثَناَء 
اِئَها، َفاَل  َواإَِلْيُكْم ِمَن َالتِقيِة يِف ُحُقوٍق مَلْ اأَْفُرْغ ِمْن اأََداِئَها، َوَفَراِئ�َش َلُبد ِمْن اإِْم�سَ
َباِبَرُة، َوَل َتَتَحفُظوا مني مِبَا ُيَتَحفُظ ِبِه ِعْنَد اأَْهِل َامْلَباِدَرِة، َوَل  ُتَكلُمويِن مِبَا ُتَكلُم ِبِه َاجْلَ
اَنَعِة، َوَل َتُظنوا ِبي ِا�ْسِتْثَقاًل يِف َحق ِقيَل يِل، َوَل ِاْلِتَما�َش اإِْعَظاٍم  ُتَخاِلُطويِن ِبامْلُ�سَ
َاْلَعَمُل  َعَلْيِه َكاَن  ُيْعَر�َش  اأن  َاْلَعْدَل  اأو  َلُه  ُيَقاَل  اأن  َاحْلَق  ِا�ْسَتْثَقَل  نُه َمِن  َفاإِ ِلَنْف�ِسي، 
ِبِهَما اأَْثَقَل َعَلْيِه، َفاَل َتُكفوا َعْن َمَقاَلٍة ِبَحق اأَْو َم�ُسوَرٍة ِبَعْدٍل، َفاإِين َل�ْسُت يِف َنْف�ِسي 
ْمَلُك ِبِه  ِبَفْوِق اأن اأُْخِطَئ، َوَل اآَمُن َذِلَك ِمْن ِفْعِلي، اإِل اأن َيْكِفَي َاللُه ِمْن َنْف�ِسي َما ُهَو اأَ
ُه، مَيِْلُك ِمنا َما َل مَنِْلُك ِمْن اأَْنُف�ِسَنا،  ْنُتْم َعِبيٌد مَمُْلوُكوَن ِلَرب َل َرب َغرْيُ ِمني، َفاإِمنَا اأََنا َواأَ
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َواأَْعَطاَنا  ِباْلُهَدى،  َبْعَد َال�ساَلَلِة  ْبَدَلَنا  َفاأَ َعَلْيهِ،  َلْحَنا  َواأَْخَرَجَنا مِما ُكنا ِفيِه اإىل َما �سَ
رَيَة َبْعَد َاْلَعَمى«)٢4١). َاْلَب�سِ

القائد  بني  ال�سليمة  العالقة  املبارك �سكل  املقطع  املوؤمنني× يف هذا  اأمري  يتناول 
واُلمة، ويبداأ مبقدمة ميهد فيها بيان هذا املو�سوع. 

يتعر�ش× يف املقدمة اإىل اإي�ساح حقيقة مهمة وهي اأن من عظم اخلالق يف نظره 
�سغر يف عينه كل ما �سواه، واأن اأحق من يعظم اخلالق يف نظره هو من عظمت نعمة 
الله تعاىل عليه. وعلى هذا الأ�سا�ش فاإن من يعظم �سيئًا اآخر، �سواء كان م�سوؤوًل اأو 

غريه، فهو دليل على �سغر اخلالق �سبحانه يف نظره. 

واُلمة التي تنظر بتعظيم حلكامها وم�سوؤوليها قد اأخطاأت يف م�سارها، اإذ كان ينبغي 
لها اأن تعظم خالقها عز وجل، وحينئذ �سي�سغر هوؤلء احلكام يف نظرها. ومن النتائج 
املرتتبة على تعظيم احلاكم هو ا�ستخفافه بالنا�ش وا�ست�سغارهم، ما يوؤدي اإىل عدم 

رعاية �سوؤونهم وعدم الهتمام بخدمتهم، بل حتويلهم اإىل خدم له.

كما اأنه كلما كربت نعمة الله على الإن�سان، ينبغي له اأن ي�سعر بالت�ساغر اأكرث اأمام 
الله عز وجل وي�ست�سعر عظمته �سبحانه اأكرث. ولذا فاحلاكم وامل�سوؤول الذي و�سل 
اإىل هذا املن�سب بتوفيق الله تعاىل، عليه اأن ي�ست�سعر عظمة الله �سبحانه اأكرث من 

الآخرين. 

ثم يتناول اأمري املوؤمنني× بيان ما ينبغي اأن تكون عليه العالقة بني احلاكم واملحكوم، 
وقد اأو�سحها مبجموعة من اُلمور كالتايل:

االأول: حب املديح

اأنهم يحبون  اإن من اأ�سخف حالت احلكام وامل�سوؤولني اأن يظن بهم �سلحاء اُلمة 
الفخر واملديح والإطراء، واأنهم من اأهل التكرب.  ولذا ل ينبغي اأن ُي�سعر النا�ش باأنه 
يحب هذه اُلمور، فاإن ظن اأنهم يظنون ذلك فعليه اأن يبني لهم حقيقة �سعوره من 

٢4١ . نهج البالغة:  اخلطبة ٢١٦.
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اأنهم يظنون ذلك فيه،  حب الثناء، كما فعل علي× ذلك حينما �سعر من النا�ش 
فاأنكر اأن يوجد فيه وحمد الله تعاىل على ذلك. 

ثم اأو�سح اأنه حتى لو كان يحب املديح لرتكه توا�سعًا لله عز وجل الذي هو اأحق 
بالعظمة والكربياء، واإن النا�ش بطبيعتهم يحبون اأن ُيحمدوا على ما يقومون به من 
اأبي طالب وهو يف موقع اخلالفة وامل�سوؤولية ل يريد منكم  اأعمال، ولكن علي بن 
هذا الثناء، وانه ليعاقب نف�سه على حقوق ي�سعر اأنه مهما قدم فهو مق�رش يف اأدائها، 

وي�سعر اأن هناك واجبات كثرية مل يوؤدها حتى الآن. 

وهذا علي بن اأبي طالب× الذي قدم الغايل والنفي�ش وبذل كل ما يف و�سعه من 
اأجل الله ومن اجل النا�ش، يقول اإين اأرى نف�سي مق�رشًا يف اأداء كل احلقوق.

الثاين: عبارات التفخيم
جرت العادة اأن يخاطب اجلبابرة والفراعنة بُا�سلوب خا�ش وعبارات خا�سة متيزهم 
عن غريهم، تت�سمن الكثري من كلمات التمجيد والتعظيم والتفخيم. وهنا يطلب اأمري 
املوؤمنني× األ يخاطب مبا تخاطب به اجلبابرة. ولذا ينبغي على احلاكم وامل�سوؤول اأن 

ينبه من ي�ستعمل هذا ال�سلوب معه على تركه.
 الثالث: التحفظ من الكالم

يحذر النا�ش من احلديث مع اأ�سحاب املبادرة، وهم اأهل الغ�سب، كما يتحدثون مع 
بع�سهم. وهنا يطلب علي× األ يتحفظوا من الكالم كما يتحفظ من اأهل الغ�سب، 

واأن ي�سرت�سلوا باحلديث بح�رشتهم وتبيان اآرائهم وم�ساكلهم.
الرابع: خمالطة امل�سانعة

يت�سنع النا�ش عادة عند خمالطتهم احلكام اجلبابرة وي�ستعملون معهم حركات معينة 
تدلل على اخل�سوع والتملق.  ويطلب علي× من اُلمة األ تتكلف معه يف حديثها 

و�سلوكها. وهكذا ينبغي اأن يكون �ساأن من هو يف مواقع امل�سوؤولية.
اخلام�س: ا�ستثقال احلق

ويجب األ تظن اُلمة باحلاكم اأنه ي�ستثقل �سماع احلق واإن كان مرًا، ويجب اأي�سًا 
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احلاكم  لأن  قوله؛  يريدون  ما  يف  فيتوقفون  لنف�سه،  العظمة  يطلب  باأنه  ت�سعر  األ 
اإذا ا�ستثقل من احلق اأن يقال له، اأو العدل اأن يعر�ش عليه، فاإن العمل  وامل�سوؤول 
بهما يكون عليه اأثقل. فمن ل ي�ستطيع اأن ي�سغي اإىل احلق كيف ي�ستطيع العمل 
به؟!. واإذا كان غري م�ستعد اأن ي�سمع النتقاد من معار�سيه، فكيف ميكن له اأن ياأخذ 
بالن�سيحة ويعمل على ت�سحيح امل�سار؟!. ومن ل يقدر على حتمل اأن يعر�ش عليه 

العدل والإن�ساف، فكيف يتوقع منه اأن يعمل بهما؟!.
ال�ساد�س: قول احلق وامل�سورة بالعدل

 يطلب اأمري املوؤمنني× باعتباره حاكمًا من اُلمة األ تكف عن قول احلق وامل�سورة 
بالعدل له، اأي تقدم له ال�ست�سارة، ولكن بنحو لي�ش فيه ظلم واإجحاف. ويعلل ذلك 
للم�سليمن،  خليفة  كان  واإن  ك�سخ�ش   فهو  يخطئ،  اأن  فوق  لي�ش  نف�سه  باأنه يف 
الت�سدي ل  القانون، وامل�سوؤولية ل تعطيه ح�سانة من اخلطاأ، فمواقع  فلي�ش فوق 
متنع الإن�سان من اأن يقع يف اخلطاأ، وحينما يخطئ امل�سوؤول فاإن نتائج خطئه تكون 

كارثية ما مل يبادر اإىل ت�سحيحها  من خالل تنبيه اُلمة له.

 ثم يبني باأنه واإن كان حاكمًا فلي�ش لديه ح�سانة عن �سدور اخلطاأ. وقد بني اأمري 
املوؤمنني× هذا املطلب لئال يت�سور النا�ش باأن احلاكم واخلليفة فوق اأن يخطئ كما 
كان مت�سورًا اآنذاك. ثم ي�ستدرك باأنه مع�سوم يف فعله وقوله عن اخلطاأ، وذلك بكفاية 
من الله تعاىل له باعتباره مالكًا له، بل الله تعاىل اأكرث مالكية لأنف�سنا من اأنف�سنا، 
يت�رشف بها كيف ي�ساء، والله تعاىل اأقرب اإىل الإن�سان من حبل الوريد، واإمنا النا�ش 
جميعًا عبيد مملوكون لرب الأرباب الذي ل رب �سواه، وهو الذي يخرجنا مما كنا فيه 

اإىل ما فيه �سالحنا، وهو الذي اأبدلنا بالهدى بعد ال�ساللة وبالب�سرية بعد العمى. 

جريئة  خطوات  ويخطو  موؤثر  ب�سكل  ويتحدث  �سحيح  ب�سكل  يفكر  من  فكل 
�سحيحة، فاإن كل ذلك اإمنا هو بتوفيق من الله تبارك وتعاىل، وهو الذي جعل يف 
ذلك الربكة والتوفيق، فكل خري من الله، وكل �رش مردود علينا وعلى اأنف�سنا نتيجة 

تق�سرينا. 

ولو �ساعت هذه الثقافة بني امل�سوؤولني فاإن البلد ي�سبح يف خري وازدهار، فامل�سوؤول 
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خدمة  يف  ويكون  مواقفه  وي�سحح  الآخرين  من  الكالم  وياأخذ  وي�سمع  يتوا�سع 
النا�ش، وهذا هو الإ�سالم، وهذه هي النظرية الإ�سالمية يف اإدارة الدولة وحتمل اأي 
ديننا  من  ولي�ش  منا،  فهي  م�سكلة  اإذا ح�سلت  ولذلك  امل�سوؤوليات.  من  م�سوؤولية 
واإ�سالمنا، ويجب اأّل نحمل تبعات اأخطائنا على الدين، بل اخلطاأ نتحمله نحن؛ لأن 
اخلطاأ حينما يح�سل فهو يعني اأننا ابتعدنا عن الإ�سالم وتعاليمه، ولو اأخذنا بهذه 

التعاليم لكانت اُلمور خمتلفة.

والت�سبه  الرنج�سية  حالة  على  املرتتبة  العوار�ش  اإىل  املوؤمنني×  اأمري  وي�سري 
بجربوت الله �سبحانه يف هذه العبارة: »فاإن الله يذل كل جبار، ويهني كل خمتال«. 
احلاكم  يذل  بل  فيها،  ميهل  الق�سية ل  ولكنه يف هذه  ميهل،  وتعاىل  �سبحانه  والله 
وامل�سوؤول اجلائر يف الدنيا قبل الآخرة، ويريه نتائج الكربياء اأو التكرب الذي تلب�ش 

به. 

َياَء،  ْمُد لله الِذي َلِب�َش اْلِعز َواْلِكرْبِ يقول اأمري املوؤمنني× يف اخلطبة القا�سعة:»احْلَ
بل  لغريه،  �سبحانه  الله  يعطيها  ل  الأ�سياء  فهذه  َخْلِقِه«،  ُدوَن  لَنْف�ِسِه  َواْخَتاَرُهَما 
الآخرين  و�سول  من  احلماية  هو  واحلمى  ِحمًى«،  وحده.»َوَجَعَلُهَما  �ساأنه  من  هي 
اإليهما.  الو�سول  من  ومنع  الآخرين  على  حرمهما  اأي  ِه«،  َغرْيِ َعَلى  »َوَحَرمًا  اإليه، 
اَلِلِه َوَجَعَل اللْعَنَة َعَلى َمْن َناَزَعُه ِفيِهَما ِمْن ِعَباِدِه«)٢4٢)، فكل من  َطَفاُهَما جِلَ »َوا�سْ
ينازع الله �سبحانه وتعاىل يف الكربياء والعز فاإن  الله �سبحانه وتعاىل ينتقم منه 

ويعاقبه، ن�ستجري بالله من ذلك ون�ساأل الله اأن يهدينا اإىل �سبيل الر�ساد .

٢4٢-. نهج البالغة : اخلطبة ١٩٢.
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املقطع ال�سابع
اإن�ساف احلاكم وظلمه

الدر�ص اخلام�ص والع�سرون
اإن�ساف اهلل واإن�ساف النا�س

من  النا�ش  واأن�سف  الله  »اأن�سف  الأ�سرت:  ملالك  عهده  املوؤمنني× يف  اأمري  يقول 
نف�سك، ومن خا�سة اأهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فاإنك اإن ل تفعل تظلم«.

تبارك  الله  باإن�ساف  الإن�ساف  عن  حديثه  يف  الفقرة  هذه  املوؤمنني×  اأمري  يبداأ 
وتعاىل، فهو الأوىل بالإن�ساف قبل غريه؛ لأنه اخلالق واملنعم والذي بيده كل �سيء. 
ويتحقق اإن�ساف الله تعاىل باأداء حقوقه، واأهمها حق العبودية له �سبحانه وتعاىل، 
يتحدث يف  ثم  بالئه.  على  ال�سرب  وحق  ل حت�سى،  التي  نعمه  على  �سكره  وحق 
الظلم  وعن  واملن�سوبيات،  املح�سوبيات  وعن  النا�ش،  اإن�ساف  عن  الثانية  الفقرة 
الذي  الإن�ساف  اأهمية  امل�سوؤول، وعن  املواطنون من  له  يتعر�ش  الذي  والإجحاف 

ينبغي اأن يت�سف به احلاكم وامل�سوؤول.

املالزمة بني اإن�ساف اهلل واإن�ساف النا�ص
النا�ش«، وكاأن  واأن�سف  الله  اأن�سف  ا�ست�سفاف هذه املالزمة من قوله×:»  وميكن 
هناك مالزمة بني الأمرين؛ اإذ كيف ميكن اإن�ساف النا�ش دون اأن يكون هناك اإن�ساف 
وحل  للنا�ش  مراعاة  دون  من  لله  الإن�ساف  يتحقق  وكيف  وتعاىل؟،  �سبحانه  لله 
الله  بينهما، فمن يريد ر�سا  م�ساكلهم ومعاجلة همومهم؟، فهناك نوع من الرتابط 

�سبحانه يجب عليه مراعاة النا�ش.
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اإن�ساف النا�ص من النف�ص
 ويبداأ امل�سوؤول باإن�ساف النا�ش من نف�سه اأوًل، فيجب اأن تكون امتيازاته وخم�س�ساته 
وحياته اخلا�سة وطريقة تعامله يف ُاموره و�سوؤونه قريبة من حالة النا�ش. اأن يكون 
الإن�سان م�سوؤوًل ل يعني جتاوز القانون يف ما يلزم الآخرين بتطبيقه، فالأوىل اأن 
يلتزم هو بالقانون. ويف ما يريده ويتوقعه من املواطنني، يجب اأن يرى نف�سه اأوًل؛ 

هل يطبق هذا الأمر لكي يتوقع من الآخرين العمل به؟.

اإن�ساف النا�ص من الأهل
اأن يكون من�سفًا  نف�سه، بل يجب  للنا�ش من  امل�سوؤول من�سفًا  اأن يكون  ل يكفي 
اإىل  والع�سرية  الأهل  يدعوه حب  فال  واأرحامه،  واأقربائه  اأولده  من  اأي�سًا  للنا�ش 

الوقوف اإىل جانبهم �سد الآخرين. 

اإن�ساف النا�ص من الأ�سدقاء
قد يكون للم�سوؤول بع�ش النا�ش الذين له فيهم هوى، وهم من جماعته اأو حزبه اأو 
طائفته اأو قوميته، فهوؤلء اأي�سًا يجب اأن يكون من�سفًا للنا�ش منهم، فال مييزهم يف 

التعامل عن الآخرين.

فاإن مل ين�سف النا�ش من نف�سه واأهله ومن له فيه هوى يكون قد وقع يف الظلم، 
تنطبق  اأن  ومعايري يجب  �سوابط  هناك  بل  ومن�سوبيات،  هناك حم�سوبيات  فلي�ش 

على اجلميع من امل�سوؤول وذويه وجماعته اإىل  عموم النا�ش.

وهذه هي روؤية الإ�سالم يف الإدارة والقيادة، التي من اأهم ميزاتها عدم التمييز بني 
امل�سوؤول و�سائر النا�ش. 

الإ�ساءات:  من  جمموعة  املوؤمنني×  لأمري  املعربة  الكلمات  هذه  من   ون�ستفيد 
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الإ�ساءة اُلوىل

اأهمية الإن�ساف يف العالقة بني امل�سوؤول والنا�ص

و�سخ�سية،  خا�سة  ماآرب  اإىل  للو�سول  املوقع  ا�ستغالل  عدم  امل�سوؤول  على  يجب 
وعدم التعدي على الآخرين؛ لأن امل�سوؤول لديه وجاهة وتاأثري وي�ستطيع متييز نف�سه 
عن الآخرين. وهذا هو منهج علي×، وهذه هي اأهمية الإن�ساف يف جناح العملية 

القيادية والإدارية.

الإن�ساف زينة احلكم
يقول علي× يف اإحدى حكمه يف تاأييد هذا املعنى:» الإن�ساف زين اُلمره«)٢4٣)، 
الإن�ساف  وهذا  الآخرين،  مع  التعامل  يف  الإن�ساف  هو  واُلمره  امل�سوؤولية  فزينة 
يخلق حالة من املحبة واملودة والتقارب بني امل�سوؤول والنا�ش. فالنا�ش حينما ترى 
م�سوؤول يخدم اجلميع، وين�سف النا�ش من نف�سه ول يفرق بينهم، فاإنهم �سيحرتمونه 

ويحبونه ويتقربون منه، ول تبقى فجوة بينه وبني عموم النا�ش.

الإن�ساف يوجب املحبة والإلفة 

»الإن�ساف  اأي�سًا:  ويقول×  القلوب«)٢44).  يوؤلف  »الإن�ساف  علي×:  يقول 
ويقول×  الإن�ساف.  خالل  من  وتتقارب  تتاآلف  فالقلوب  املحبة«)٢45)،  ي�ستدمي 
اأي�سًا: »الإن�ساف يرفع اخلالف ويوجب الئتالف«)٢4٦)، وهذه هي فائدة الإن�ساف 
وقومياتها  اآرائها   اختالف  رغم  ويوحدها  اُلمة  اأبناء  يجمع  الذي  فهو  العظيمة، 

ومذاهبها.

الإن�ساف يوجب الثقة 

الإن�ساف يوجد اأي�سًا حالة من الثقة بني امل�سوؤول وبني النا�ش، وكلما كان امل�سوؤول 
النا�ش  »اأن�سفوا   :× واأ�سد. يقول علي  اأعظم  به  النا�ش  ثقة  اإن�سافًا، كانت  اأكرث 

٢4٣ . غرر احلكم ١: ٢٣٠.
٢44  غرر احلكم ١: ٢٩4.
٢45 . غرر احلكم ١: ٢٦٩.

٢4٦ . غرر احلكم ٣:  ٣٠.
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فعليه  النا�ش  ثقة  يك�سب  اأن  امل�سوؤول  اأراد  اإذا  بكم«)٢4٧)،  يوثق  اأنف�سكم  من 
بان�سافهم؛ فالإن�ساف هو طريق الثقة، واإن فقدت فهذا يعني اأن الإن�ساف غري 

موجود؛ لأن الإن�ساف اأينما حل حتل الثقة معه.

الإن�ساف حق امل�سوؤولية

منها:  طويلة،  ر�سالة  يف  اخلراج  على  عماله  خماطبًا  املوؤمنني×  اأمري  يقول 
الرعية،  خزان  فاإنكم  حلوائجهم؛  وا�سربوا  اأنف�سكم،  من  النا�ش  »فاأن�سفوا 
ووكالء اُلمة، و�سفراء الأئمة،  ول حت�سموا اأحدًا عن حاجته، ول حتب�سوه عن 

طلبته«)٢4٨). 

امل�سوؤولني  اأن  اإىل  الفقرة  هذه  من  اُلوىل  اجلملة  املوؤمنني× يف  اأمري  يتطرق 
هم خزان الرعية، اأي اأن هذه الأموال التي يف اأيدي الدولة هي اأموال ال�سعب، 
واحلاكم وامل�سوؤول موؤمتن عليها من ال�سعب، وقد اأعطاه مفاتيح اخلزينة بعد اأن 
وثق به، فال يعني وجود املفتاح بيده اأن ميد يده وياأخذ منها ما �ساء، فهذه اأموال 
ال�سعب، وما هو اإل موؤمتن عليها،  ول يعني اأي�سًا اأن ينفق هذه الأموال مبزاجه؛ 
يعطي من ي�ساء ومينع من ي�ساء، بل هذه الأموال هي اأموال ال�سعب ويجب اأن 

ت�رشف بعدل واإن�ساف على ال�سعب نف�سه. 

ثم ي�سف× امل�سوؤولني يف اجلملة الثانية باأنهم وكالء اُلمة، اأي  اأنهم ممثلون 
اإمنا  عن النا�ش. يا ع�سو جمل�ش النواب ويا وزير ويا ع�سو جمل�ش املحافظة 
اأنتم وكالء عن النا�ش متثلونهم، فكل ع�سو يف الربملان هناك مائة األف انتخبوه، 

وهم من يقف له على ال�رشاط يوم القيامة يطالبونه بحقوقهم.

ثم ي�سف امل�سوؤولني يف اجلملة الثالثة باأنهم �سفراء الأئمة، اأي اأنهم ميثلون احلاكم 
اأي ت�رشف منهم �سينعك�ش على هذا احلاكم  الدولة، واأن  وامل�سوؤول الأول يف 
�سواء كان ح�سنًا اأو �سيئًا، ولذا ينبغي عليهم انطالقًا من هذه ال�سفارة اأن يكونوا 

حري�سني على حتقيق الإن�ساف يف تعاملهم مع النا�ش.

٢4٧ . حتف العقول: ١4٩.
٢4٨ .نهج البالغة: الر�سالة 5١.
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ثم يطلب× من موظفيه اأّل يح�سموا اأحدًا عن حاجته، اأي ل يغ�سبوا اأحدًا، 
فهناك من املوظفني من يتفنن يف كيفية اإيجاد م�سكلة ب�سيطة لعرقلة اأمر النا�ش، 
ثغرات  عن  والبحث  م�ساكلهم  وحل  النا�ش  ُامور  مت�سية  يف  يتفنن  من  وهناك 
وفيه  وا�سع  فالقانون  القانون،  وفق  ق�ساياهم  ومعاجلة  م�ساكلهم  حلل  قانونية 

الكثريمن الفر�ش.

مطلب  لديه  كان  اإذا  اأي  طلبته،  عن  اأحدًا  يحب�سوا  اأّل  منهم  يطلب×  ثم   
فال ت�سيقوا عليه، فاأي مطلب م�رشوع للمواطنني يجب اأن يق�سى، واأي حاجة 
�سحيحة للمواطنني يجب اأن تلبى، فقوة امل�سوؤول لي�ست بتعطيل ُامور النا�ش، 
بل قوته يف كيفية مت�سية ُامور النا�ش وت�سهيلها لهم وتخفيفها عليهم، وخا�سة 
اإىل   الإدارية  البريوقراطية  تتحول  اأّل  ويجب  ال�سعبة،  الظروف  هذه  مثل  يف 

مع�سلة جتعل املواطن ي�سعر بالعجز عن حل م�سكلته.

الإ�ساءة الثانية

م�ساحة الإن�ساف

ل تنح�رش م�ساحة الإن�ساف بامل�سوؤول نف�سه، واإمنا متتد لذويه وجلماعته، فحينما 
تزر  اأنه ل  بذريعة  نزاهته  تكفي  بجماعته، ل  معني  نف�سه غري  امل�سوؤول  يعترب 
وازرة وزر ُاخرى. كال، بل هذا وزرك اأي�سًا، لأن هذا من جماعتك. فاإن كان ل 
يدري فيجب عليه اأن يدري، واإذا عرف امل�سكلة يف جماعته فيجب عليه حلها، 
اليوم  بحاجة  فنحن  الآخرين،  من  منه  القريبني  على  اأق�سى  يكون  اأن  وينبغي 
اإىل حزم و�سدة من امل�سوؤول جتاه جماعته خا�سة قبل الآخرين، وحينما يرى 
الآخرون اأن امل�سوؤول قام بتوبيخ وعقوبة املقربني منه حينما اأ�ساوؤوا واأخطوؤوا، 

فاإن اُلمور ت�سري وتتعالج لوحدها.

يقول اأمري املوؤمنني× يف ر�سالة له لواليه على الب�رشة عثمان بن حنيف: »ولو 
�سئت لهتديت الطريق اإىل م�سفى هذا الع�سل وُلباب هذا القمح ون�سائج هذا 
القز، ولكن هيهات اأن يغلبني هواي ويقودين ج�سعي اإىل  تخري الأطعمة، ولعل 
باحلجاز اأو اليمن من ل طمع له يف القر�ش ول عهد له بال�سبع، اأو اأبيت مبطانًا 
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وحويل بطون غرثى واأكباد حرى، اأو اأكون كما قال القائل:

وح�سبك داء اأن تبيت ببطنة... وحولك اأكباد حتن اإىل  القد

 اأاأقنع من نف�سي اأن يقال هذا اأمري املوؤمنني»، فهل يقتنع احلاكم من نف�سه باأن 
»ول  الوزير،  ومعايل  الرئي�ش  ودولة  الرئي�ش  كفخامة  الألقاب  عليه  ت�سفى 
العي�ش؟!«)٢4٩).  ج�سوبة  يف  لهم  ُا�سوة  اأكون  اأو  الدهر  مكاره  يف  اأ�ساركهم 
فامل�سوؤول ل يكون م�سوؤوًل اإل اإذا اهتم بالنا�ش وعا�ش ظروفهم وحينها ي�سعر 

النا�ش بالثقة. 

اأموال طائلة  ال�رشعية، وهي  العظام جتبى لهم احلقوق  اليوم مراجعنا  ونالحظ 
ينفقونها على امل�سالح العامة، ول ياأخذون منها األ القليل ملعي�ستهم، واأغلب 
مراجعنا يعي�سون يف بيوت م�ستاأجرة اأو �سغرية وقدمية واأثاثها ب�سيط، هكذا هم 

يعي�سون ويتعاملون، وحري بنا اأن نطبق هذا املنهج العلوي يف حياتنا.

وروى بكر بن عي�سى قال: كان علي×يقول: »يا اأهل الكوفة اإذا اأنا خرجت 
اأول  هو  علي×  اإذن  خائن«.  فاأنا  وغالمي  ورحلي  راحلتي  بغري  عندكم  من 
تاأتيه  م�سوؤول قدم لئحة مبمتلكاته، وهي راحلة ورحل وغالم. »وكانت نفقته 
من غلته يف املدينة بينبع«، اأي اأن نفقاته ال�سخ�سية والبيتية ل ياأخذها من بيت 
املال، بل كانت تاأتيه من مزرعته بينبع. »وكان يطعم النا�ش اخلبز واللحم، وياأكل 
هو الرثيد بالزيت«)٢5٠)، والرثيد هو اخلبز الياب�ش املبلل بالزيت. لقد كان اخلبز 

الياب�ش قوت علي بن اأبي طالب×، واخلبز اجليد واللحم للمواطنني. 

ولذلك  من�سفًا  كان  فلقد  وعدالته،  منهجة  هو  وهذا  علي×،  منطق  هو  هذا 
اأ�سبح ا�سطورة، ن�ساأل الله اأن يجعلنا من ال�سائرين على نهجه ومنواله. 

٢4٩ . نهج البالغة:  الر�سالة 45.
٢5٠ . بحار الأنوار 4١: ١٣٧.
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الدر�ص ال�ساد�ص والع�سرون

ظلم النا�س
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »ومن ظلم عباد الله كان الله خ�سمه 
دون عباده، ومن كان خ�سمه الله دح�ش حجته وكان لله حربًا حتى ينزع اأو  يتوب«.

طبيعة  عن  الأ�سرت  ملالك  عهده  من  الفقرة  هذه  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتحدث 
املح�سوبيات والظلم الذي قد ميار�ش من امل�سوؤول جتاه من هو م�سوؤول عنهم. وهنا 
بعدم  الإن�ساف  النا�ش، ويتمثل هذا  بالإن�ساف مع  مالكا  املوؤمنني×  اأمري  يو�سي 

توظيف املوقع الذي هو فيه مل�سلحته اخلا�سة. 

وقد يكون امل�سوؤول نف�سه نزيهًا، ولكن اأولده اأو اأقرباءه غري جيدين وغري نزيهني، 
فال يكفي اأن يكون الإن�سان نزيهًا؛ لأنه م�سوؤول عن خا�سة اأهله، وممن له فيه هوى 
من رعيته. وقد ل تكون لأولده واأقربائه م�سكلة يف هذا الطار، ولكن امل�سكلة يف 
حزبه وع�سريته والنا�ش املح�سوبني عليه، وهوؤلء قد ي�سيئون وقد يظلمون، وحينها 
نف�سه  عن  م�سوؤوًل  لي�ش  م�سوؤوليته  بحكم  فامل�سوؤول  اأي�سًا.  ظاملًا  امل�سوؤول  يكون 
وحدها، بل هو م�سوؤول عن نف�سه وعن النا�ش الذين اأتى بهم وجعلهم معه يف املكان 

الذي ي�سغله . واإذا مل ين�سف النا�ش فهذا هو الظلم بعينه.

ويتحدث اأمري املوؤمنني× يف اجلملة اُلوىل من هذه الفقرة عن اأن الله تعاىل ل 
يرتك املظلوم حتى ياأخذ له بحقه، واأنه تعاىل �ساأنه ينت�رش للمظلوم فيكون خ�سمًا 

لظامله وينتقم منه.

واأبطلها  الله حجته  دح�ش  الله  كان خ�سمه  من  اأن  الثانية  اجلملة  ويبني× يف 
وات�سح زيف ما يحتج به لظلمه. ثم يكون هذا الظامل لله حربًا حتى يدركه املوت 

اأو  يتوب من ظلمه.

وهناك جمموعة من الإ�ساءات ميكن ا�ستفادتها من هذا الكالم املبارك.
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الإ�ساءة اُلوىل

مكانة امل�سوؤول الظامل وموقعه عند اهلل
واإن من اأ�سعب اُلمور اأن يكون الإن�سان يف موقع الظلم لعباد الله، وموقع اخل�سومة 
اأ�سد  األيم، ولذلك فاإن  الله تعاىل؛ لأنه عامل بكل �سيء وح�سابه ع�سري وعذابه  مع 
اخل�سومات هي اخل�سومة مع الله تعاىل، حتى اأن ُا�رشة الإن�سان اأو جماعته اأو حزبه 

حينما ميار�سون الظلم فاإنه يكون ظاملًا اأي�سًا.
 يقول ر�سول الله|: »يقول الله عز وجل: وعزتي وجاليل لأنتقمن من الظامل يف 
عاجله واآجله، ولأنتقمن ممن راأى مظلومًا فقدر اأن ين�رشه فلم ين�رشه »)٢5١).  اأي 
اأن للظامل عذابني: عذابا يف الدنيا وعذابا يف الآخرة، فالله تعاىل ينتقم من الظامل 

يف الدنيا والآخرة. 
وكم راأينا من الطغاة وكثري من النا�ش ممن لهم مظامل مب�ستويات اأقل، قد اأذاقهم الله 

�سبحانه األوان العذاب وامل�سائب يف الدنيا. 
روى ال�سيخ الكليني قال: �سعد اأمري املوؤمنني× املنرب يف الكوفة فحمد الله واأثنى 
اجلال�سني:  اأحد  له  فقال  اأم�سك.  ثم  ثالثة،  الذنوب  اإن  النا�ش  »اأيها  قال:  ثم  عليه، 
اأريد اأن  اأم�سكت. فقال: ما ذكرتها اإل واأنا  اأمري املوؤمنني قلت الذنوب ثالثة ثم  يا 
فذنب  ثالثة:  الذنوب  نعم،  الكالم.  وبني  بيني  حال  بغر  عر�ش يل  ولكن  اأف�رشها، 
مغفور، وذنب غري مغفور، وذنب نرجو ل�ساحبه ونخاف عليه. قال: يا اأمري املوؤمنني 
بينها لنا. قال ×: نعم، اأما الذنب املغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه يف الدنيا، فالله 

اأحلم واأكرم من اأن يعاقب عبده مرتني.
واأما الذنب الذي ل يغفره فمظامل العباد بع�سهم لبع�ش،اإن الله تبارك وتعاىل اإذا برز 
خللقه اأق�سم ق�سمًا على نف�سه فقال: وعزتي وجاليل ل يجوزين ظلم ظامل، ولو كف 
بكف، ولو م�سحة بكف، ولو نطحة ما بني القرن اإىل اجلماء حتى ل تبقى لأحد على 

اأحد مظلمة، ثم يبعثهم للح�ساب.

٢5١ . كنز العمال ٣: 5٠٦ ح ٧٦4١.
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ذنبه  من  منه خائفًا  التوبة  ورزقه  الله على خلقه  �سرته  فذنب  الثالث  الذنب  واأما 
راجيًا لربه، نحن )اأهل البيت) له كما هو لنف�سه نرجو له الرحمة ونخاف عليه من 
العذاب«)٢5٢). والبغر: حالة انقطاع النف�ش من الإعياء والتعب، فحينما ي�ستذكر 
اأمري املوؤمنني× هذه الأق�سام الثالثة من الذنوب حت�سل عنده حالة من الرعب 

واخلوف من الله �سبحانه وتعاىل.

اأما الذنب الأول فهو الذنب املغفور، وهو الذنب   ثم ذكر× الأق�سام الثالثة، 
الذي ينال الإن�سان عقوبته يف دار الدنيا، واإذا اأراد الله تعاىل اأن يتف�سل على 
عبد عاقبه يف الدنيا على ذنوبه، فمثاًل ي�ساب الإن�سان اأحيانًا باملر�ش لتخفيف 
والهم  واحلزن  فالبالء  الدرجات.  لرفع  اأحيانًا  باملر�ش  ي�ساب  وقد  الذنوب، 
وامل�سيبة والعناء كلها و�سائل لله تعاىل يخفف بها عن عباده، فيعاقبهم بها يف 

الدنيا.

العباد  مظامل  �سبحانه، وهي  الله  يغفره  الذي ل  الذنب  فهو  الثاين  الذنب  واأما 
بع�سهم لبع�ش، ويقت�ش الله تعاىل من اأ�سحابها يف الدار الآخرة. ثم يحكي× 
م�سهدًا من م�ساهد يوم القيامة، وهي اأن الله تعاىل اإذا برز النا�ش للح�ساب يق�سم 
باأن يقت�ش لكل مظلمة واإن كانت �سغرية، ولو كانت نطحة  ق�سمًا على نف�سه 
ما بني القرن اإىل اجلماء، واجلماء: هي ال�ساة التي لي�ش لها قرن، يف اإ�سارة اإىل 

العتداء على الإن�سان الربيء الذي ل يحمل ال�سالح.

واأما الذنب الثالث فهو الذنب الذي يرجى ل�ساحبه الرحمة، اإن �سرت الله تعاىل 
الذي مل يرزق  الذنب  منه وهو  اأو يخاف على �ساحبه  منه،  التوبة  عليه ورزقه 
التوبة منه. فقد يذنب الإن�سان ثم يتكرم الله تعاىل عليه، ويلتفت ذلك الإن�سان 
ويظهر الندم على ما اأذنب ، وتدمع عينه وينك�رش قلبه ويتوب اإىل الله، ويكون 
عنده رجاء اأن ي�سفح الله تعاىل عن خطيئته، ولكنه يف نف�ش الوقت يبقى خائفًا 
مع  ومنهجهم  هذه طريقتهم  البيت^  واأهل  ذنبه.  تعاىل  الله  له  يغفر  اأّل  من 

اأوليائهم ومع النا�ش ، وهكذا يتعاملون .

٢5٢ . الكايف ٢: 44٣.
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اأبيت على ح�سك ال�سعدان م�سهدًا،  ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »والله لأن 
اأو ُاجر يف الأغالل م�سفدًا، اأحب اإيل من اأن األقى الله ور�سوله يوم القيامة ظاملًا 
اإىل  اأحدًا لنف�ش ي�رشع  اأظلم  العباد، وغا�سبًا ل�سيء من احلطام، وكيف  لبع�ش 

البلى اأفولها، ويطول يف الرثى حلولها«.

»..والله لو ُاعطيت الأقاليم مبا حتت اأفالكها ، على اأن اأع�سي الله يف منلة اأ�سلبها 
جلب �سعرية  ما فعلته، واإن دنياكم عندي لأهون من ورقة يف فم جرادة تق�سمها 
، ما لعلي ولنعيم يفنى، ولذة ل تبقى! نعوذ بالله من �سبات العقل، وقبح الزلل 

. (٢5٣(«

لقد قال اأمري املوؤمنني× هذه الكلمات يف خطبة له وتعر�ش فيها ملا جرى له مع 
اأخيه عقيل عندما جاءه ملتم�سًا بع�ش املال لكرثة عياله، وقد اعتذر له × باأنه 
ل ميلك مال ليعطيه ولكن لينتظر اإىل حني حلول العطاء من بيت املال فيعطيه 
ح�سته اأي�سًا، ولكن عقياًل اأراد �سيئًا من بيت املال، فاأحمى له علي× حديدة 

وقربها من يده فاأم�سكها عقيل ـ وكان ب�سريًا ـ ظنًا منه اأنه مال، فاأّن من اأملها.

وم�سهدًا  اأ�سواك.  ذات  الزهور  من  نوع  وال�سعدان  ال�سوك،  اأي  احل�سك  ومعنى 
القيود،  والأغالل:  النوم.  من  املمنوع  هو  وامل�سهد  النوم،  وهو عدم  ال�سهاد  من 
وم�سفدًا اأي مقيدًا. واملعنى: لو اأين منت على ال�سوك و�ُسلبت الراحة مني، لهو 
اأحب اإيل من اأن اأقع يف ظلم اأحد من عباد الله، اأو اأغ�سب �سيئًا من احلطام، فاأمد 

يدي اإىل اأموال النا�ش واملال احلرام.

 وكيف ميكن اأن اأظلم اأحدًا من اأجل نف�سي التي ت�رشع اإىل الهرم وال�سيخوخة، 
واملوت،  والوهن  ال�سعف  اإىل  ت�رشع  نف�ش  اأجل  من  وباآخرتي  بربي  واأ�سحي 
ويطول يف الرتاب بقاوؤها؟! اإذ يعمر الإن�سان يف الدنيا خم�سني اأو مئة عام، ولكن 

تبقى النف�ش يف الرتاب اآلف ال�سنني. 

ثم يق�سم× بلفظ اجلاللة باأنه لو اأعطي ملك الأقاليم ال�سبعة مبا حتت اأفالكها، 
على اأن يع�سي الله يف منلة ي�سلبها حبة �سعري ملا فعل. ثم يبني× قيمة الدنيا 

٢5٣ . نهج البالغة: اخلطبة  ٢٢4،
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عنده باأنها ل ت�ساوي �سيئًا اأبدًا. ثم يقول ما له ولنعيم فان ولذة زائلة. ثم يتعوذ 
بالله من نوم العقل وقبح اخلطاأ. 

الإ�ساءة الثانية

�سقوط الذرائع من يد امل�سوؤول

اإن امل�سوؤول حينما يظلم لن يكون له اأي تربير اأو حجة اأو دليل، وال�سبب يف ذلك اأن 
امل�سوؤول بحكم موقعه وهو ميلك ال�سلطة والنفوذ ي�ستطيع اأن ي�سغط على من هو دونه 
يف م�ساحة م�سوؤوليته وي�سيء اإليه، كما اأنه اأقدر على الظلم من الإن�سان  العادي، 
بال�سافة اإىل اأن اإمكان ا�ستغالله ملوقعه وتاأثريه القيادي لل�سغط على النا�ش يكون 
على  ويت�سلط  يهيمن  اأن  يف  دائمًا  راغبًا  الإن�سان  يجعل  الب�رشي  والطبع  اأعظم، 

الآخرين، ويريد اأن ت�سري النا�ش وفقًا ملا يفكر فيه وتقتدي ب�سلوكه. 

وهذا الطبع الإن�ساين حينما يكون له �سلطة ونفوذ وم�سوؤولية يف اأي م�ستوى قيادي 
معني، من املمكن اأن ي�ستغل هذا النفوذ وهذه ال�سلطة لإرغام النا�ش على اأن يتعاملوا 
بالطريقة التي يريدها هو، في�سلبهم حرياتهم، وهو يعتقد باأن ما يقوم به ويفكر به 
وما يقوله هو امل�سلحة لهوؤلء النا�ش دائمًا، وهو الأن�سب والأنفع لهم، ويحاول اأن 

يحول النا�ش كلهم اإىل لون واحد واإىل طريقة واحدة يف التفكري. 

فلذلك ي�سبح الظلم من امل�سوؤول اأخطر واأكرث اأملًا وتاأثريًا من الظلم الذي قد ي�سدر 
من غريه. وهذا ما يجعل التربيرات واحلجج والأدلة التي يقدمها امل�سوؤول لتربير 
�سلوكيات معينة تربيرات غري مقنعة يف املنهج الإ�سالمي، وهذا ما يالحظه الإن�سان  
اآلف  وقتلوا  اجلماعية  املقابر  �سنعوا  الذين  والظاملني  الطغاة  اأن  حتى  حياته،  يف 

النا�ش تراهم يربرون اأعمالهم. 

اإن امل�سوؤول يف موقع امل�سوؤولية ي�سعى دائمًا اىل اأن يكيف �سلوكه ومواقفه تكييفات 
قانونية، فاملظلوم يكون هو الظامل وهوخارج عن القانون واللتزامات وال�سياقات 
فاإنه  امل�سوؤول،  الظلمة، وهنا يكمن اخلطر من  اإىل ذلك يف حكم وراأي هوؤلء  وما 
الكبري  الت�سدد  جند  ولذلك  الظامل،  ولي�ش  مدانا  ي�سبح  املظلوم  فاإن  يظلم  حينما 
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والتحذير من قبل الله تعاىل من ممار�سة الظلم من قبل امل�سوؤول، اأيًا كان يف مواقع 
القيادة.

يقول اأمري املوؤمنني×: »ظامل النا�ش يوم القيامة منكوب يف ظلمه، معذب حمروم 
النا�ش، ففي يوم  اأمام  براأ�سه«)٢54)، وذلك حينما تنك�سف حقيقته  منك�رش يطاأطئ 
القيامة تظهر اُلمور على واقعها، فالظامل ي�سبح مدانا ومك�سورا وحمروما كما تعرب 

الرواية . 

فقال:  اأعجل عقوبة ل�ساحبه؟  اأي ذنب  املوؤمنني×:  اأمري  �سئل  الرواية:  وجاء يف 
»من ظلم من ل نا�رش له اإل الله، وجاور النعمة بالتق�سري، وا�ستطال بالبغي على 
الفقري، »)٢55). يبني اأمري املوؤمنني× يف هذه الرواية ال�رشيفة ثالثة ذنوب تعجل 

عليها العقوبة، وهي:

الأول: ظلم من ل نا�رش له اإل الله، فالإن�سان  الذي لي�ش له حزب يدافع عنه ول 
ظهر يحميه حينما ُيظلم يتوجه مبا�رشة اإىل الله تعاىل بقلب منك�رش، فينتقم الله له 
ممن ظلمه، وهذه معادلة ال�سماء العجيبة، التي هي على عك�ش معادلة الأر�ش،  ففيها 
له  فاإن  له مكانة اجتماعية مرموقة،  له مال ووجاهات وعالقات، ومن  اأن كل من 
ح�سانات اأكرث، ولكن يف منطق ال�سماء كلما كان الإن�سان  ل ميتلك هذه الوجاهات 

واملواقع التي حتميه، كان له حظوة اأكرب يف ال�سماء ومكانة اأعظم. 

وهذه م�ساألة مرتبطة بالإن�سان حينما يكون لدى الإن�سان و�سائل �سغط معينة نفكر 
بها اأوًل، مثاًل حينما يريد الإن�سان اأن ي�ستلف مبلغا من املال، فهو يتوجه اإىل معارفه 
الأغنياء واملي�سورين، فلذلك اأقلنا وجاهة اأكرثنا منزلة عند الله تبارك وتعاىل؛ لأنه 

اأكرثنا انقطاعًا اإىل الله تعاىل، واأكرثنا اإحلاحًا للطلب من الله تعاىل. 

الثاين: جماورة النعمة بالتق�سري، فيجب الإيفاء بواجبات النعمة وم�سوؤولياتها، اأي 
�سكر  ويتحقق  م�ساكلهم.  وحل  النا�ش  وخدمة  املن�سب  نعمة  ومنها  كانت،  نعمة 
النعمة بالوفاء بالتزاماتها، واأما الذي يح�سل على النعمة ول ي�سكر الله تعاىل عليها، 

٢54 . غرر احلكم 4: ٢٨٠.
٢55 . بحار الأنوار ٧5: ٣٢٠.
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ول يوظفها التوظيف ال�سحيح، كاأْن يعطى املال واجلمال مثاًل ولكنه ي�ستخدمهما 
ويوظفهما يف مع�سية الله، فاإن الله �سبحانه وتعاىل يعجل له العقوبة.

الثالث: ال�ستطالة على الفقري بالبغي، فعلى امل�سوؤول اأّل يربز قوته وع�سالته على 
الفقري وامل�سكني، كمن يريد تطبيق القانون على املتجاوزين مثاًل، وكاأنه لي�ش هناك 
م�سكلة ُاخرى يف العراق!، مع اأنه بنى على اأر�ش موات، وهو اأحق بها �رشعًا؛ لأنه 

ملكها بالإحياء. 

اجلور على  يوم  من  اأ�سد  الظامل  العدل على  »يوم  قال:  اأنه  املوؤمنني×  اأمري  وعن 
له  وتدعو  معه  تتعاطف  النا�ش  من  فئة  تظهر  ُيظلم  حينما  فاملظلوم  املظلوم«)٢5٦)، 
وتن�رشه يف ال�رش اأو العلن، كما اأنه يدعو بقلب مك�سور وهو متوجه اإىل الله تعاىل 
وهو يف  فرتاه  وقوة،  وكماًل  �سربًا  تعاىل  الله  فيمنحه  عليه،  م�سغوط  اأنه  وي�سعر 

الزنازين ولكنه ي�سعر بالقوة ب�سبب اإخال�سه ومظلوميته وتعاطف النا�ش معه. 

اأوراقه، جتد النا�ش تت�سفى به وتفرح بعد  لكن الظامل يوم يلقى ح�سابه وتنك�سف 
اأن عرفت اأن لهذا الظامل نهاية، كما راأينا يف الأ�سهر الأخرية الطغاة الذين نالوا 
جزاءهم يف بلدان عربية عديدة، كيف اأنه ل اأحد يتعاطف معهم، واإمنا العك�ش هو 
ال�سحيح، فالنا�ش تتذكر اعتداءاتهم وظالماتهم لهم، لذلك فاإن يوم الظامل اأ�سد من 

يوم املظلوم.

الإ�ساءة الثالثة

حقيقة الظلم من امل�سوؤول
ظلم احلاكم وامل�سوؤول هو يف حقيقته حرب مع الله �سبحانه وتعاىل، كما بني ذلك 
اأمري املوؤمنني× بقوله يف اجلملة الأخرية من الفقرة اأعاله: »وكان لله حربًا«، ومل 
فقال حربًا،  امل�سدر  ا�ستعمل  بل  الظامل حمارب،  امل�سوؤول  املوؤمنني×:  اأمري  يقل 
ل�سدة التنكيل، فحينما ي�ستعمل امل�سدر يعني اأن هذه ال�سفة حقيقة ثابتة ودائمة 
عند هذا الإن�سان، فامل�سوؤول الظامل لي�ش حماربًا لله عز وجل فقط، بل هو حرب 

٢5٦ . نهج البالغة: اخلطبة ٣4١.
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وجمدد للعداء مع الله �سبحانه ومع القيم واملبادئ حينما ي�سيء لعباد الله وي�ستغل 
موقعه لظلم النا�ش .

الإ�ساءة الرابعة
خال�ص الظامل

ل خال�ش للظامل اإل باأن يرعوي ويعود اإىل ر�سده، ول يكون ذلك اإل باأن ين�سجم 
مع القيم والثوابت ويعيد للمظلوم حقه، ولي�ش هناك حل اآخر، كما بني ذلك علي× 
بقوله: »وكان لله حربًا حتى ينزع اأو يتوب«، فما مل ينزع عن الظلم ويُتب اإىل الله 

تعاىل، فحرب هذا امل�سوؤول الظامل مع الله �سبحانه م�ستمرة.
يقول علي× من خطبة له: » األ واأن الظلم ثالثة، فظلم ل يغفر، وظلم ل يرتك، 
وظلم مغفور ل يطلب. فاأما الظلم الذي ل يغفر فال�رشك بالله«، كما ذكر الله تعاىل 
بقوله: )اإن الله ل يغفر اأن ي�رشك به)، »واأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد لنف�سه عند 
بع�ش الهنات«، فقد يرتكب الإن�سان  بع�ش الهنات، كما لو فكر يف �سيء، اأو نظر 

اإىل �سيء، اأو قرر �سيئًا ثم تراجع عنه، لأنه حرام. 
وهناك ذنوب �سغرية قد يرتكبها الإن�سان، وكان ينبغي اأن يتجنبها جهد الإمكان، 
ولكن الإن�سان غري مع�سوم وت�سدر منه اأخطاء معينة، وهذه الأخطاء ال�سغرية اإذا 

تاب الإن�سان منها، فالله تعاىل ي�سفح عنها ويغفرها له.
»واأما الظلم الذي ل يرتك فظلم العباد بع�سهم بع�سًا«. وهذا الظلم ل يغفر حتى 
اإذا تاب الإن�سان منه، ما مل يعُف �ساحب املظلمة اأو يقت�ش منه. »والق�سا�ش هناك 
�سديد، لي�ش هو جرحًا باملدى«، اأي لي�ش طعنا ب�سكني، »ول �رشبًا بال�سياط، ولكنه 

ما ي�ست�سغر ذلك معه«)٢5٧). 
الق�سا�ش يوم القيامة ملن يظلم اإن�سانًا اأعظم بكثري من الطعن ب�سكني اأو ال�رشب 
ب�سوط، فق�سا�ش الظامل اأ�سد ، والظامل يتمنى اأن يطعن ب�سكني اأو ي�رشب ب�سوط 
حينما يرى العقوبة الإلهية على ظلمه. ومن هنا جند تاأكيد الإ�سالم على هذه الق�سية، 
واأن عدم العتداء والتجاوز على الآخر ميثل واحدة من ال�سمات الأ�سا�سية واملهمة 

٢5٧ . نهج البالغة: اخلطبة ١٧٦.
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التي تنظم العالقة الجتماعية. فعلى امل�سوؤول اأّل ميتد ب�سلطته ونفوذه لي�سيء اإىل 
بيننا  وي�سيع  الظلم،  عن  يبعدنا  اأن  تعاىل  الله  ن�ساأل   . وي�سلب حقوقهم  الآخرين 

الت�سامح والعدالة والإن�ساف .

الدر�ص ال�سابع والع�سرون

الظلم وحل�ل العق�بة الإلهية
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »ولي�ش �سيء اأدعى اإىل تغيري نعمة 
وهو  امل�سطهدين،  دعوة  �سميع  الله  فاإن  ظلم،  على  اإقامة  من  نقمته  وتعجيل  الله 

للظاملني باملر�ساد«.

ل يوجد �سيء يبعد الإن�سان عن النعمة ويقربه من النقمة بقدر الظلم، فهو اأق�رش 
الطرق اإىل نقمة الله وعذابه، واأبعد الطرق اإىل نعمة الله ولطفه، لأن الله �سبحانه 
وتعاىل ي�سمع دعوة املظلومني امل�سطهدين، وهو للظاملني باملر�ساد، فهناك تاأثريات 
تكفي  فال  النا�ش  حق  من  ولأنها  اُلخرية.  العقوبة  قبل  للظلم  دنيوية  وعوار�ش 

التوبة وحدها.

ينزع  فاإنه  امل�سوؤول  يظلم  حينما  الإ�سالم،  منطق  هو  الذي  علي×  منطق  يف    
اإن�سانيته ويتحول اإىل وح�ش كا�رش، يعتدي على الآخرين وي�سيء اإليهم ويتجاوز 
عليهم، ولذلك يتخلى عن اإن�سانيته. ويف اللحظة التي يظلم فيها امل�سوؤول �سيكون 

على �سكة اُلفول والزوال وال�سقوط، وامل�ساألة م�ساألة وقت. 

وهذه �سنة الله تعاىل، وهو منطق الإ�سالم، فما دمت تظلم وت�رش على الظلم فهذا 
فاإن  الكرمي،  القراآن  روؤية  ويف  قريبًا،  ي�سبح  البالء  ونزول  النقمة،  لتعجيل  مدعاة 
الظلم يوؤدي اإىل ال�سقوط، ويوؤدي اإىل انهيار الأنظمة، والظامل �سيتعر�ش للعقوبة 

الإلهية يف الدنيا قبل الآخرة.

وبعد حتولت  اليوم  ولكن  املو�سوع،  لهذا  �رشح  اإىل  اأ�سهر  قبل  نحتاج  كنا  ولقد 
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الربيع العربي كما ي�سمونه اأ�سبح الأمر وا�سحًا جدًا، فقد حتول احلاكم ـ الذي كان 
يتحكم وي�سعى اجلميع لتحقيق وتنفيذ اأوامره وميتلك اجليو�ش والهيبة والأدوات ـ 
خالل اأ�سابيع يف خرب كان بعد اأن اأ�سبح ال�سعب يريد اإ�سقاط النظام بدون حترك 
اجليو�ش، فقد تهاوت كل القوى التي كان يعتقد باأنها اأذرع للدفاع عن هذا احلاكم. 
اإذن، فالظلم له نهاية بالفعل ، وان الله عز وجل ميهل ول يهمل، وان النتيجة حتمية .
ويف منطق علي× كل �سيء يف غري مو�سعه ظلم، ويقع يف �سمن العوار�ش التي 

حتدثنا عنها . 
فاملوقف غري ال�سديد، اأو الذي ل حكمة فيه، اأو املت�رشع، اأو النفعايل، اأو الذي يف 
غري مو�سعه، فكل هذه من م�ساديق الظلم. وعلى امل�سوؤول اأن يكون م�ستقرًا وهادئًا 

ويدر�ش اُلمور برتو وت�ساور ثم يتخذ القرار ال�سحيح .
اأّل  ويجب   ، الظلم  م�ساديق  من  الأمور  اإدارة  يف  واملزاجيات  الرنج�سيات  وكذا 

يفر�ش امل�سوؤول موقفه وراأيه ومزاجه على الآخرين .
والوعود  باللتزامات  الإيفاء  عن  والتخلف  احلقوق  اأداء  عن  التن�سل  فاإن  وكذلك 

والعهود يعر�ش الإن�سان اإىل هذه العوار�ش والتبعات .
كما اأن و�سع غري الكفوء يف موا�سع امل�سوؤولية فيه ظلم للنا�ش وظلم للموقع، ويوؤدي 

اإىل تراجع البلد وتبدد الرثوات والإمكانات، وهذا ظلم خطري. 
ومن م�ساديق الظلم اأي�سًا النحراف عن املعايري والقوانني واللتزامات التي يجب 
اأن تتحكم يف قرارات امل�سوؤول، فكثريًا ما نرى يف نف�ش الق�سية موقفا مت�سددا مع 

فالن وت�ساهال مع اآخر، وهذا ظلم �سارخ وابتعاد عن م�سارات الدين والعقل. 
اأي �سيء يف غري مو�سعه ظلم، ويتعر�ش �ساحبه اإىل التبعات التي  اأن  واخلال�سة 

حتدثنا عنها .
اجلور وزوال الدولة متالزمان

يدمر  “الظلم  اُلمم:  وهالك  الدول  زوال  اأ�سباب  بيان  يف  املوؤمنني×  اأمري  يقول 
الديار”)٢5٨)، فلدينا العقول والإمكانات، ول يوجد ح�سار، ولكن لي�ش هناك تقدم، 

٢5٨ . غرر احلكم ١: ٢٦٧.
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ال�سكة  على  اُلمور  تكون  �سوف  الظلم  نرفع  وحينما  ظلما،  هناك  اأن  معناه  وهذا 
ال�سحيحة . 

احلكمة،  وعدم  التدبري،  ف�سوء  التدبري”)٢5٩)،  �سوء  التدمري  “�سبب  اأي�سًا:  ويقول× 
اإىل  وعدم مراعاة ال�سوابط، والنفعالت واملواقف الرجتالية واملت�رشعة، توؤدي كلها 

مثل هذه امل�ساعفات اخلطرية . 

ويقول× اأي�سًا: “من جارت وليته زالت دولته”)٢٦٠)، اأي اإذا كان هناك جور، فاإنه 
يوؤدي اإىل زوال الدولة، فاجلور وزوال الدولة متالزمان. 

ويقول× اأي�سًا: “تويل الأراذل والأحداث الدول دليل انحاللها واإدبارها”)٢٦١)، ومن 
علل زوال الدول واحلكومات، تويل من ل ذمة له ول �سمري ول تاأريخ ومن ل يعرف 
�سوى م�سلحته واحل�سول عليها ب�ستى الطرق غري الالئقة وغري الأخالقية، وهوؤلء هم 

الأراذل. 

وكذلك من علل زوال الدول واحلكومات، تويل الأحداث ُلمور البالد، وهم من جاءت 
بهم ال�سدفة وجعلتهم يف املقدمة. ونقراأ يف تاأريخ الطغاة والظاملني ال�سابقني، اأن فر�سة 
معينة تاأتي لأحدهم، ليكون الزعيم الأوحد والمرباطور، ولكنه ل ي�ستطيع اإدارة اُلمور 
بال�سكل ال�سحيح؛ لأنه ل ميلك احل�سانة واحل�سافة الكاملة، ورمبا يفقد توازنه، وتكون 

مواقفه غري مدرو�سة وغري نا�سجة.

الدولة  الأراذل والأحداث م�سوؤولية  اأن تويل   وهنا يبني علي× حقيقة مهمة وهي 
قادر على حتقيق  امل�سوؤول غري  مثل هذا  واإدبارها، و�سوف يكون  انحاللها  دليل على 

النتائج، وتكون النتيجة تراجع وانهيار احلكم وانحالله.

ويف رواية ُاخرى لأمري املوؤمنني× يذكر فيها اأربعة اأ�سباب لزوال احلكومات والدول، 
وتقدمي  بالفروع،  والتم�سك  اُل�سول،  ت�سييع  باأربع:  الدول  اإدبار  على  “ي�ستدل  يقول: 

الأراذل، وتاأخري الأفا�سل”)٢٦٢) .

٢5٩ . عيون املواعظ واحلكم: ٢٨١.
٢٦٠ . غرر احلكم 5: ٢٨٠.
٢٦١ . غرر احلكم ٣: ٢٩5.
٢٦٢ . غرر احلكم ٦: 45٠.
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اإذا كانت هذه الدول ل توجد فيها ا�سرتاتيجيات، ول �سوابط ومعايري وُا�سول يلتزم 
بها، ول توجد روؤية وا�سحة، وقراراتها �رشيعة، وُا�سولها �سائعة؛ فهذه اأول �سمة 

لزوال الدولة .

كما اأن مت�سك امل�سوؤولني بالفروع، وان�سغالهم باُلمور ال�سغرية والتافهة، وترك كبائر 
اُلمور وعظائمها، تعترب ال�سمة الثانية لزوال الدولة. 

كما اأن تقدمي الأراذل وت�سليمهم ال�سلطة، والأراذل هم اأ�سحاب الرذائل الأخالقية، 
يعد ال�سمة الثالثة ل�سقوط الدولة.  

واأما ال�سمة الرابعة لزوال الدول فهي تاأخري الأفا�سل من الكفوئني والنزيهني عن 
م�سوؤوليات الدولة واإبعادهم عن ت�سلم امل�سوؤولية ب�ستى الأ�ساليب واأخبثها.

ويقول×: “من جار ملكه متنى النا�ش هالكه”)٢٦٣)، فاإذا متنى النا�ش هالك احلاكم 
وامل�سوؤول فهي البداية لالنهيارات، لأن النا�ش اأ�سبحوا ي�سكون من الظامل، وهذا 

الدعاء وهذه ال�سكوى ت�سمع من الله تعاىل فيكون فيها هالك الظامل .
وهلكه”)٢٦4)،  بواره  وعجل  ملكه  الله  اأزال  بالظلم  رعيته  عامل  “من  ويقول×: 

فاجلور يوؤدي اإىل زوال امللك والهالك .
 ويقول×: “ما من �سلطان اآتاه الله قوة ونعمة فا�ستعان بها على ظلم عباده ، اإل 
اأمل تر اإىل قول الله تعاىل: )اإن الله ل يغري ما  اأن ينزعها منه.  كان حقًا على الله 
بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم)”)٢٦5)، فامل�سوؤولية اأمانة، فاإذا مل توؤد الأمانة بال�سكل 

ال�سحيح �سوف ي�سرتجعها الله تعاىل. 
الأدوار  و�سيتوىل  بل  املوقع،  لنف�سه  �سمن  فقد  الأداء  امل�سوؤول  اأح�سن  اإذا  واأما 
املتزايدة، ولكن اإذا ق�رش امل�سوؤول فاإن امل�سكلة به ول بد من اأن يرتقب زوال هذه 

امل�سوؤولية .
له  وهو  اأخذه،  يفوته  لن  فاإنه  الظامل  تعاىل  الله  اأمهل  “ولئن  اأي�سًا:  ويقول× 
الوقت  ففي  ريقه”)٢٦٦)،  جماز  من  ال�سجى  ومو�سع  طريقه،  جماز  على  باملر�ساد 

٢٦٣ . غرر احلكم 5: ٣5٩.

٢٦4 . غرر احلكم 5: ٣5٨.
٢٦5 . اإر�ساد القلوب: ٦٨.

٢٦٦ . نهج البالغة: اخلطبة ٩٧.
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املنا�سب ينق�ش الله تعاىل على الظامل، فهو تعاىل اأقرب اإلينا من حبل الوريد، فال 
ميكن اإخفاء الوثائق واحلقائق اإىل ما ل نهاية، بل �ستنك�سف بالتاأكيد يف يوم من 
الأيام، وهنا يو�سح اأمري املوؤمنني× كيف اأن الله تعاىل يقف باملر�ساد للم�سوؤولني 

الظاملني، واأنهم �سينالون جزاءهم العادل ولو بعد حني. 
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املقطع الثامن
حم�رية اُلمة يف القيادة والإدارة

الدر�ص الثامن والع�سرون

تغليب م�سالح اُلمة على م�سالح الطبقة الأر�ستقراطية
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »وليكن اأحب اُلمور اإليك اأو�سطها 

يف احلق، واأعمها يف العدل، واأجمعها لر�سا الرعية«.

ال�سعب  حمورية  اأهمية  عن  ال�رشيف  املقطع  هذا  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتحدث 
وحمورية اُلمة يف القيادة والإدارة.

الأر�ستقراطية  واحلالة  احلاكمة  ال�سيا�سية  النخبة  �سخط  اأو  ر�سا  يكون  اأّل  يجب 
لأ�سحاب امل�سالح اخلا�سة، هو حمور اأداء امل�سوؤول، واإمنا ينبغي اأن يكون املحور هو 

ما يريده ال�سعب وما تريده اُلمة. 

مبادئ النجاح يف احلكم

يبداأ اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع بو�سع املعايري الأ�سا�سية واملبادئ التي حتقق 
النجاح يف احلكم، اإذ يذكر ثالثة مبادئ، وهي: 

اإليك  اُلمور  اأحب  »وليكن  قوله×:  يف  ويتج�سد  العتدال،  حالة  الأول:  املبداأ 
اأو�سطها يف احلق«، اأي الركون اإىل احلق واملوقف احلق.

 املبداأ الثاين: العدالة، ويتجلى يف قوله×: »واأعمها يف العدل«، وتعميمها يف كل 
ال�سلوكيات واملواقف التي يحتاج اإليها يف موقع امل�سوؤولية.
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اأي  الرعية«،  لر�سا  »واأجمعها  قوله×:  ويت�سح يف  النا�ش،  ر�سا  الثالث:  املبداأ   
يجب اأن  يكون هذا املوقف اأقرب اإىل ر�سا املجموع، وقطعًا، ر�سا النا�ش غاية ل 
تدرك، ولكن يتم ذلك من خالل مراعاة ظروف النا�ش ومن هو م�سوؤول عنهم حينما 

ي�سدر التعليمات.

ولبد من اأن  نقف عند هذه املبادئ الثالثة ب�سيء من التف�سيل.

 املبداأ الأول: الو�سطية يف احلق
القيادة احلكيمة والقيادة الواعية والقيادة الر�سيدة هي القيادة التي تاأخذ الو�سطية يف 
جممل اأدائها، وتقدر ظروف وقدرات النا�ش امل�سوؤولة عنهم، ثم ت�سدر التوجيهات 
والتعليمات والقرارات وال�سوابط بال�سكل الذي يتما�سى مع احلالة الو�سطية لهم.

 فاإن الإفراط واملبالغة يف ال�سغط قد يوؤديان اإىل �سعورهم بحالة من الياأ�ش، كما 
اأن التفريط والت�سييع وال�سياقات واُلطر والقواعد �ستوؤدي اإىل حالة من الرتهل 
واإىل ال�سعور بالر�سا املبالغ به وغري الواقعي، حتى ي�سل اإىل حلظة ال�سدمة، فيجد 
الظروف  اأحلك  الطغاة يف  يفعله  ما  وهذا  له،  ارت�سمت  �سورة  نف�سه يف  الإن�سان 
حلت  هكذا  جنة؛  عن  يتحدث  وكاأمنا  يتحدث  حينما  فت�سمعه  اُلمور،  واأ�سعب 
امل�ساكل، وهكذا الإجنازات وامل�ساريع، وكاأنه يتحدث عن غائب اأو عن اأمر جمهول. 
فحالة الرتهل وحالة التفريط وحالة اخلروج عن الو�سطية اإفراطًا وتفريطًا �ستوؤدي 
ويف  ال�سيا�سات  ويف  اخلطط  ويف  والإدارية  القيادية  املنظومة  يف  م�سيعة  اإىل 
اأن   يجب  امل�ساحات  هذه  كل  ففي  الإجراءات.  ويف  الت�رشيحات  ويف  امل�ساريع 
يعتمد احلق، واأن يوؤخذ طريق العتدال والو�سطية، حتى تتحقق حالت املنظومة 

القيادية. هذه روؤية الإ�سالم كما يذكرها علي×.
اإن م�ستوى ومعيار النجاح لأي قيادي واأي م�سوؤول، بقدر التزامه بالو�سطية واحلق 

يف جممل �سلوكه واأدائه واملواقف التي يتخذها. 
يقول علي× يف اإحدى حكمه يف بيان هذا املعنى:» الفقيه كل الفقيه من مل يقنط 
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النا�ش من رحمة الله، ومل يوؤي�سهم من روح الله، ومل يوؤمنهم من مكر الله »)٢٦٧). 
وتقول: هذا حرام وهذا ل يجوز وهذا  النا�ش  اإىل  تذهب  اأن   لي�ش  الفقه  فجوهر 
مكروه وهذا ينبغي اأّل يكون، وجتلب كل هذه املحددات وت�سعها اأمامهم، وتقت�رش 

على ذكر هذا اجلانب فقط. 
والنقمة  والعذاب  النار  اآيات  ذكر  على  تقت�رش  اأن  القراآن  تف�سري  جوهر  ولي�ش 
النا�ش  في�سعر  اجلانب،  هذا  اإل  لي�ست  احلياة  وكاأن  وت�رشحها،  بها  تاأتي  والبالء؛ 
بالإحباط والياأ�ش، والنا�ش بطبيعتهم خطاوؤون، بل حتى من ل يرتكب خطاأ حينما 
التوازن  عنده  يختل  فقط،  احلقيقة  من  اجلانب  وهذا  اأمامه  الروؤية  هذه  ت�ستح�رش 

وي�سعر بالإحباط الكبري. 
كما اإن الفقيه احلقيقي هو الذي ل يلقي الياأ�ش من رحمة الله يف قلوب النا�ش، ول 
ي�سع اأمامهم �سورة ي�ستنتجون من خاللها اأنهم من اأهل  النار قطعًا، فاإذا �سعروا 

بذلك فقدوا كل حالة للعبادة واحلركة والإقدام.
 ومن جانب اآخر مل يوؤمنهم من مكر الله، اأي اأّل ياأتي فقط بكل ما هو اإيجابي من 
رحمة وجنة، وت�ساهل و�رشيعة �سمحة، والله غفور رحيم، وي�سعها اأمامهم، فيظنون 

اأنف�سهم من اأهل اجلنة قطعًا. 
فالإفراط والتفريط كالهما ميثل جزءا من احلقيقة املتكاملة، وهي احلقيقة التي فيها 
اأي�سًا.  والفر�ش  والآمال  الآفاق  هذه  وفيها  واملحددات،  واملخاوف  العقوبات  تلك 

ولذلك ينبغي اأن يكون الطرح ب�سكل متوازن، هذا يف اجلانب الفقهي ال�رشعي.
حالة  على  تعتمد  التي  احلياة  هذه  اإدارة  مناذج  من  ُامنوذجًا  متثل  القيادية  واملنظومة 
اإليه  اأخذ الق�سد حمدوا  اإحدى خطبه: »من  اأمري املوؤمنني× يف  الو�سطية. يقول 
طريقه«)٢٦٨)، فالذي ياأخذ العتدال ومي�سك الع�سا من الو�سط ويعمل باحلق بو�سطية 
منهجه،  ويقبلون  النا�ش،  قبل  من  وال�سكر  باحلمد  يحظى  وواقعية  ومو�سوعية 
املنظومة  وتنجح  بالنجاة،  ويب�رشونه  فيه،  معه  وي�سريون  املنهج،  هذا  ويعتمدون 

٢٦٧ . نهج البالغة: احلكمة ٩٠.
٢٦٨ . نهج البالغة: اخلطبة ٢٢٢.
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القيادية حينما تعتمد الو�سطية، وحينما تاأخذ احلق ولكن بو�سطية ومراعاة الظروف. 
واأما من اأخذ ميينًا و�سماًل وذهب خارج الطريق، فهنا �سياأتيه التحذير من النا�ش، 
ال�سيارة  �سائق  مثل  الهلكة،  من  ويحذرونه  فيه،  �سائر  هو  الذي  الطريق  ويذمون 
يف  �سخ�ش  هناك  كان  فاإذا  الطريق،  خارج  اإىل  ال�سارع  من  وينزل  يغفل  حينما 
ال�سيارة �سي�سيح به: هل �ستاأخذنا اإىل املهالك؟ فاخلروج عن العتدال هو ذهاب اإىل 
الهلكة، وهو تعري�ش املنظومة القيادية والنا�ش امل�سوؤول عنهم اإىل مطبات كبرية، 
ول اأحد ي�سلم اإل بالعتدال والذهاب اإىل احلق الذي يراعي الظروف املو�سوعية 

للنا�ش الذين نتحمل امل�سوؤولية جتاههم. 

املبداأ الثاين: عمومية العدل 
ل يكفي اأن  يكون امل�سوؤول عادًل مع البع�ش، بل لبد من اأن يكون عادًل مع اجلميع، 
ول يجوز اأن ي�ستثني اأهله وحزبه وجماعته، فهذا خمل بعمومية العدل، كما يقول 
اأمري املوؤمنني×: »واأعمها يف العدل«، فيجب اأن  تكون يف العدل عمومية، ويجب 
اأن تكون مواقف امل�سوؤول وم�ساريعه وخطواته عادلة، ويجب اأن يكون العدل يف كل 

�سيء. 
البع�ش وف�سحة للبع�ش الآخر، فهذا  العادلة ل يكون فيها �سيق على  فاحلريات 
يكون  اأن   بل يجب  القيادية،  املنظومة  اأن يحقق جناحًا يف  لي�ش عدًل، ول ميكن 
النا�ش من  العدل حا�رشًا يف فهم احلريات، ويف تعريف هذه احلريات، ويف متكني 

حقهم يف احلرية، ولكن بعدالة و�سوابط ت�رشي على اجلميع دون ا�ستثناء.
ويجب اأن تكون يف اللتزام بالقانون عمومية العدل اأي�سًا، فيكون لعموم املواطنني 
وعدم  و�ساطة،  لديه  ومن  النا�ش  من  واخلوا�ش  امل�سوؤولني  اأكابر  منه  ي�ستثنى  ول 

العمومية يف العدل ل يحقق جناح املنظومة القيادية. 
ويجب اأن تكون احلقوق عادلة للجميع، ل اأن ناأخذ كل احلقوق ونعطيها لل�سديق، 
ون�سلب من البعيد حقوقه بقدر ما ن�ستطيع. وكل منظومة قيادية متار�ش عملها بهذه 
الطريقة ماآلها اإىل ال�سقوط. فالأب مثاًل حينما ل يوزع ماله بني اأبنائه ب�سكل عادل 

ت�سقط هيبته اأمام عائلته، وهكذا يف كل منظومة قيادية.
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وكذا اأن تكون العدالة يف المتيازات، فال ت�ستاأثر بها طبقة دون ُاخرى، ويجب اأن 
تردم الفجوة بني النا�ش، ويجب اأن  يحظى اجلميع �سمن قدراتهم ومواقعهم بفر�ش 
واملهام  به،  يقوم  الذي  الدور  اإن�سان بح�سب قدرته وكفاءته  فيعطى كل  مت�ساوية، 

املناطة به. 
ويجب اأن تكون هناك عدالة يف املمتلكات، فال يعطى الوزير �ستمائة مرت على نهر 
دجلة، بينما ل ميلك املواطن العادي قطعة اأر�ش �سغرية ميكن اأن ي�سيد عليها دارًا، 
اأو مينح املوظف قطعة اأر�ش يف ال�سحراء، بينما يعطى املدير قطعة اأر�ش يف مكان 
جتاري!، وهذا لي�ش عدًل يف توزيع الفر�ش. والعدل يف المتيازات ويف املمتلكات 

هو املدخل ال�سحيح لإجناح املنظومة القيادية.
وقد يت�ساءل البع�ش: ملاذا واقعنا بهذه ال�سورة؟، ملاذا ل ترتب ُامورنا؟. واجلواب هو 
لأننا ل ن�سلك الطريق ال�سحيح، ول ناأخذ النتائج ال�سحيحة، فاملقدمات اخلاطئة 
ل تو�سل اإىل نتائج �سحيحة؛ لذلك اإذا اأردنا اإ�سالح ُامورنا يجب اأن  نعود اإىل هذه 

الروؤية الإ�سالمية يف القيادة كما يذكرها علي×.
واخلبري  والقدير  الكفوء  فيعني  وامل�سوؤوليات،  املهام  العدالة يف  تتحقق  اأن  وينبغي 
يتمتع   اأن   يجب  الذي  هو  واأقدر  اأكفاأ  كان  ومن  به،  الالئقة  وامل�سوؤولية  باملهمة 

بالفر�سة الأكرب. 
اجلود؟  اأو  العدل  اأف�سل،  اأيهما  »�سئل×:  له:  املوؤمنني× يف حكمة  اأمري  يقول 
فقال×: العدل ي�سع اُلمور يف موا�سعها« اأي كل واحد تعطيه ما ينا�سبه، »واجلود 
يخرجها من جهتها« اأي ت�سيف عليه اأكرث من حقه واأكرث مما ي�ستحق ل�سبب من 
ال�سباب، »والعدل �سائ�ش عام«  اأي يجب اأن ي�سمل العدل اجلميع، فعندما يحدث 
واأما  خا�ش«  عار�ش  »واجلود  وفر�سة.  ح�سة  على  اجلميع  يح�سل  عادل  توزيع 
اجلود فال ي�سمل اجلميع، بل يخت�ش بال�سخ�ش الذي جتود عليه، »فالعدل اأ�رشفهما 

واأف�سلهما«)٢٦٩).
 اأي اإذا ق�سنا العدل باجلود يكون اجلود خا�سًا ببع�ش النا�ش؛ فيعي�ش البع�ش تخمة 

٢٦٩ . نهج البالغة: احلكمة 4٣٠.
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بينما يبقى البع�ش الآخر حمرومًا، فالعدل اأوىل لأنه يعم اجلميع. وحمل اجلود بعد 
العدل، فعندما يطبق العدل، ويبقى واحد كان قد عمل اأكرث وقدم اأكرث، فهنا ياأتي 
اجلود ليكافئه، ولكن ل على ح�ساب الآخرين، اأي ل اأن  تقطع من اأحد وتعطيه اإىل 

اآخر. 

�سالح  يف  ال�سعي  ال�سعادة  كمال  من  له:»  حكمة  يف  املوؤمنني×   اأمري  يقول 
اجلمهور«)٢٧٠). كيف ن�ستطيع اأن  نبني ُامة �ساحلة؟ وكيف ن�ستطيع اأن نوجد حقوق 
املواطنة ال�ساحلة؟. اإن ال�سعادة هي جناح املنظومة القيادية، اأي حينما ي�سعر اجلميع 
اأنه مظلوم، فاإن ال�سعور باملظلومية يوؤدي اإىل  بالراحة والطمئنان، ول ي�سعر اأحد 
الذي يحقق ال�ستقرار هو �سعور  اإن  بفعل معاك�ش.  الفعل تواجه  ردة فعل، وردة 

اجلميع باحل�سول على فر�سته واطمئنانه، وبالتايل النجاح يف املنظومة القيادية.

اإن العدالة يف روؤية الإ�سالم هي حقيقة واحدة ل تقبل التجزئة، فال ميكن حتقيق 
العدالة الجتماعية من غري حتقيق العدالة القت�سادية؛ اإذ كيف ميكن حتقيق عدالة 

اجتماعية من دون اأن توزع الرثوة ب�سكل عادل على ال�سعب. 

وكذا ل ميكن حتقيق العدالة الجتماعية والعدالة القت�سادية من غري حتقيق العدالة 
ب�سكل  الأدوار  وتوزيع  ال�سيا�سي  اجلانب  يف  عدالة  وجود  ميكن  ل  اإذ  ال�سيا�سية؛ 
حتقيق  ميكن  ل  وكذلك  والقت�سادية.  الجتماعية  العدالة  تتحقق  مل  ما  �سحيح 
العدالة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية ما مل تتحقق العدالة الق�سائية، فهذه 
جميعًا حقيقة واحدة متكاملة، واأما اإذا انخرم اأحد هذه اجلوانب ف�ستنخرم العدالة 

برمتها؛ لأن العدالة هي و�سع ال�سيء يف مو�سعه. 

املبداأ الثالث: ر�سا النا�ص

يجب اأن ي�ستطيع املوقف والقرار وال�سيا�سات واخلطط وامل�ساريع ا�ستيعاب امل�ساحة 
الأو�سع من ر�سا النا�ش. ول يتحدث علي× عن ر�سا اجلميع؛ لأن ر�سا النا�ش 
الفر�ش  لهم  توفرت  حينما  وامل�سلحون  والأو�سياء  الأنبياء  حتى  تدرك،  ل  غاية 
هناك  فكان  الطالق،  على  النا�ش  عامة  ر�سا  يحققوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  لالإ�سالح 

٢٧٠ . غرر احلكم ٦: ٣٠.
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دائمًا من يعرت�ش، وهذه حالة طبيعية؛ لأن النا�ش على اأ�سناف، فبع�سهم انتهازيون، 
اإذا ح�سل  اإل  اأحادية لاُلمور ول يقتنع  وبع�سهم لهم مطامع، وبع�سهم لهم نظرة 
من  الأو�سع  امل�ساحة  ر�سا  حتقيق  اإىل  الإ�سالمي  املبداأ  يهدف  ولذلك  �سيء.  على 
النا�ش، ولي�ش من ال�رشورة حتقيق الإجماع الكامل على موقف القيادة وامل�سوؤول.

مالك  ال�سعب هو  الأ�سيل، يكون  الإ�سالم  الذي ميثل فكر  اإذن، يف نهج علي× 
الدولة، والدولة يجب اأن تكون يف خدمة ال�سعب، وملبية ملطاليبه، ومعاجلة مل�ساكله 
واأزماته، وواقفة عند همومه. والدولة التي تخدم �سعبها وحتقق الر�سا لعموم مواطنيها 
هي الدولة التي ميكن اأن حتظى بالنجاح، ولكن الدولة التي مل ير�ش النا�ش عنها 
ل ميكنها حتقيق النجاح، وهي تتلكاأ وتقع يف الظلم، كما اأ�رشنا يف مقاطع �سابقة يف 

هذا العهد ال�رشيف. 

ال�سعب هو احلاكم واملالك ومن بيده القرار، وهذا هو منهج علي× يف الت�سدي 
وامل�سوؤولية. 

وقد روى ال�سيخ املجل�سي يف بحار الأنوار)٢٧١) اأنه ملا ُقتل عثمان اأقبل النا�ش على 
»دعوين  ويقول:  ذلك  ياأبى  وهو  مبايعته،  يطلبون  عليه  وتكاثروا  علي×  الإمام 
والتم�سوا غريي«، فهل كان رف�سه هذا  لزهد يف خدمة النا�ش، اأو لزهد يف الت�سدي 
ملواقع امل�سوؤولية، اأو فرارا من الزحف، اأو تلكوؤا يف الأداء؟، حا�سا اأمري املوؤمنني× 

اأن تنطبق عليه هذه ال�سفات.

 فهوؤلء اأكابر ال�سحابة اليوم يقولون يا علي اأنت لها، وعلي× ياأبى ذلك؛ لأنه ل 
يجد �رشوط النجاح متوفرة، فاُلمة تتقا�سمها تيارات لها م�سالح وماآرب خا�سة، 

وكل منها يريد خالفة علي× مل�سلحة ومطمع يف نف�سها.

 وهنا ل نتحدث عن اجلميع، واإمنا عن الذين كانوا يريدون توليه اخلالفة بعد عثمان، 
واأمري املوؤمنني× كان يعرف اأن هوؤلء النتهازيني ل يدعونه يعمل بجد وب�سكل 
القرارات  ويتخذ  اجلد  يجد  وكان حينما  ينجح،  لئال  تعاىل،  الله  يرت�سيه  �سحيح 
مغنمًا  لي�ش  فاحلكم  هوؤلء.  قبل  من  والت�سوي�سات  الإ�سكالت  تبداأ  ال�سحيحة 

٢٧١ . بحار الأنوار ٣٢: ٧.
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مقاطع  ذكرها علي× يف  كما  واأمانة  م�سوؤولية  احلكم  بل  وامتيازات،  ووجاهات 
�سابقة.

وهو× عندما يقول »دعوين والتم�سوا غريي« يعني اأنه ل يريد هذه اخلالفة بهذه 
ال�رشوط التي ل توؤدي اإىل النجاح يف املهمة املقد�سة.

ثم يبني× ال�سبب الذي دعاه اإىل رف�ش تويل امل�سوؤولية، يقول×: »فاإنا م�ستقبلون 
اأمرًا له وجوه«، اأي نحن داخلون يف معرتك والتبا�سات، و�سوف تختلف اجتهاداتكم، 
الذي  ال�سخ�ش  للم�رشوع، فابحثوا عن  الروؤية احلقة  التما�سي مع  ول ت�ستطيعون 

ت�سريونه كما تريدون.

ثم يو�سح× ال�سفة اُلوىل لهذا الأمر باأنه: »ل تثبت عليه العقول«. فعلي × 
ترتبط  ملبادئ  وفقًا  يتحركون  فاإنهم  الآخرون  واأما  ومبادئ،  ثوابت  وفق  يتحرك 

مب�ساحلهم، ولذلك �سوف تختلف تقديراتهم لهذه امل�سالح من حالة اإىل ُاخرى.

اأن  اأي  القلوب«،  له  تكن  »ول  فيقول:  الأمر  لهذا  الثانية  ال�سفة  يو�سح×  ثم 
امل�ساعر والعواطف ل تن�سجم متامًا مع النهج الذي يقدمه علي× وهو منهج احلق، 
فاحلق ين�سف املظلوم من الظامل، واحلق يعطي الفر�سة لهذا مرة ولذاك مرة ُاخرى. 

فالقلوب تختلف حينما تكون املعايري معايري حقة.

يف  حدث  ما  ترى  األ  الله  »نن�سدك  وقالوا:  علي×،  يقوله  ما  النا�ش  فرف�ش 
والقانون  احلق  يعرفون  ل  والنا�ش  الإ�سالم،  �سورة  ت�سوهت  لقد  اأي  الإ�سالم!«، 

وال�سحيح واخلطاأ، وكل يطلب احلق لنف�سه. 

ثم قالوا: »األ تخاف الله!«. يا علي اأنت اأمري املوؤمنني األ تخاف الله حني ترتكنا يف 
هذه الظروف ال�سعبة؟!، فهوؤلء يظنون اأن عليًا× يتحجج وي�ستغل املوقف وغياب 

البديل حتى يرفع من �سقف �رشوطه ويح�سل على املزيد من المتيازات!.

فيكم  اأراه  ما  واإمنا  الديني،  الواجب  متن�ساًل عن  اأكن  اأي مل  اأجبتكم«،  قد  »فقال: 
يجعلني اأعتقد باأن طريقي يف الإدارة لن يكون جمديًا معكم، واعلم اأنكم لن تلتزموا 

به ورمبا نختلف.
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ثم يوا�سل× كالمه معهم فيقول: »واعلموا اأين اإن اأجبتكم ركبت بكم ما اأعلم«، فلن 
ا�ستطيع اأن اأ�سري بكم وفقًا ل�سهواتكم ورغباتكم، وحينما اأ�سبح خليفة للم�سلمني 
�سوف ُاطبق املعايري وال�سوابط وال�رشوط الإ�سالمية فيكم، فدعوين جال�سا يف بيتي 
و�سوف ُاعطي الن�سائح للخليفة اجلديد كما اأعطيت الن�سائح والإر�سادات للخلفاء 
مع  تن�سجم  ل  وقد  ال�سحيحة،  الإ�سالمية  باملبادئ  اإل  اأعمل  ل  لأين  ال�سابقني؛ 
طموحاتكم ورغباتكم، فاأنا علي اأعمل باحلق والعدل، ول اأخاف يف الله لومة لئم.

اأتاآمر عليكم، واأترك  اأنا كاأحدكم«، و�سوف لن  فاإمنا  ثم يقول لهم: »واإن تركتموين 
املجال لكم، ل اأريد اأن ا�سعفكم اأو اأكون حجر عرثة، فال حتملوين امل�سوؤولية، فاأنا 

كواحد منكم ل اأكرث.

بقدر  لعلي×  بالن�سبة  امل�سلمني  اأو جماملة، حكم  م�ساومة  عنده  لي�ش  فعلي× 
ما ي�ستطيع اأن يحل م�سكلة ويعيد اُلمور اإىل ن�سابها، فهو كمنهج ومبداأ وعقيدة 
واإطار، يبحث عن دوره يف خدمة النا�ش �رشيطة اللتزام باملعايري الإ�سالمية احلقة، 
فلي�ش عند علي× خ�سو�سية لأحد اإل باحلق، واإذا �سلمتم الراية له فلديه ثوابت 

ل يتخطاها، فالتكليف واملواقف ال�رشعية هي التي حترك علي×. 

ثم يبني موقفه يف ظل احلكم اجلديد: »بل اأنا اأ�سمعكم واأطوعكم ملن وليتموه اأمركم ». 
فرف�سوا ذلك واأ�رشوا على مبايعته خليفة للم�سلمني. »فقالوا: ما نحن مبفارقيك حتى 
نبايعك«، بعد اأن قال لهم كل هذه ال�رشوط وو�سعهم حتت الأمر الواقع وتفح�ش 
اأمرهم، قالوا له اإننا نقبل بكل ما تقوله ونبايعك يا علي. وهنا اكتملت احلجة بعد اأن 

�سارحهم مبنهجه وطريقته يف الإدارة والقيادة.

فقال×: »اإن كان لبد من ذلك ففي امل�سجد«. اأي اأنتم ايها النخب واملفاو�سون 
والكتل ال�سيا�سية قبلتم، ولكن املهم كلمة ال�سعب يف امل�سجد، ولي�ش خلف الأبواب 

املغلقة، لرنى النا�ش ماذا تقول يف امل�سجد، وما راأي اجلمهور وال�سعب واملواطن. 

معلاًل ذلك بقوله: »فاإن بيعتي ل تكون خفية، ول تكون اإل عن ر�سا امل�سلمني ويف 
مراأى ويف جماعة«. وقبل بتويل اخلالفة ب�رشط وجود راأي عام م�ساند، لأنه اإذا مل 

يكن هناك راأي جامع ل يكون هناك جناح.
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هو  وهذا   .« فبايعوه  امل�سلمون  عليه  وانهال  امل�سجد،  فدخل  حوله  والنا�ش  »فقام 
املنظومة  لإجناح  ي�سعها  التي  وال�سوابط  ال�سياقات  هي  وهذه  علي×،  منهج 
ال�سعب  واأن  الأ�سا�ش والقاعدة،  اأنهم هم  النا�ش  اأ�سعر  اليوم الأول  القيادية. فمنذ 
هو احلاكم وهو املالك وهو من بيده القرار. هذا هو املنهج الذي و�سعه علي× يف 

الت�سدي للعمل ال�سيا�سي .

ويقول× يف مو�سع اآخر: »اإن هذا اأمركم ـ اأي احلكم، لأن حكم ال�سعب لل�سعب 
وهو املالك وهو احلاكم ـ لي�ش لأحد فيه حق اإل ما اأمرمت«. ويف منهج املرجعية التي 
دعمت النتخابات، ثم بعد انتظام اُلمور، كانت اأول من نادى بالقائمة املفتوحة؛ لأن 
القائمة املغلقة جتعل كل حزب ياأتي بجماعته بغ�ش النظر عن راأي النا�ش، في�سوت 
النا�ش ول يدرون ملن تذهب اأ�سواتهم، اأما القائمة املفتوحة فيكون الت�سويت ملن 

يريدهم النا�ش، وهم يتحملون امل�سوؤولية يف خيارهم. 

بال�سافة اإىل اأن القائمة اإذا كانت مفتوحة ل ي�ستطيع اأحد من املن�سفني اأن يلوم 
اإذ  لالنتخابات.  اإل  توجه  مل  املرجعية  ولأن  للنا�ش  كان  الختيار  لأن  املرجعية 
يعطي  ملن  واأما  املواطن حقه،  ياأخذ  اأن  وتعني  امل�سوؤولية،  تعني حتمل  النتخابات 
البع�ش  لعل  بل  اختياره،  اإىل  الأمر  ويعود  بذلك،  توجه  ل  املرجعية  فاإن  �سوته، 
ا�ستغرب وقوف املرجعية على م�سافة واحدة من اجلميع حتى تربئ ذمتها اأمام الله 

تعاىل واأمام التاريخ واأمام ال�سعب.

لديه  اإن�سان  اأبعد، فهذا ممكن، وكل  اأقرب ومن هو  نظرها من هو   وقد يكون يف 
وقيم  مبادئ  عنده  الذي  واملرجع  املبداأ،  هذا  عن  ا�ستثناء  لي�ش  واملرجع  تقييمات، 
تكون تقييماته مبدئية على �سوء القيم واملبادئ والثوابت، ولكنها كانت على م�سافة 

واحدة، حتى يتحمل اجلميع م�سوؤولياتهم.

واليوم ل ي�ستطيع احد اأن يعتب على املرجعية يف اأي �سيء، فاإن حتقق اإجناز فهو 
لنا وللمرجعية؛ لأنها نادت بالنتخابات و�سجعتنا عليها، وهي م�سكورة على كل 
الختيار  و�سوء  للمرجعية  امل�ساركة  ح�سن  فاإن  الختيار،  اأخطاأنا  اإذا  واأما  اإجناز، 
مردود علينا، ول تتحمل املرجعية ذلك. وعلى كل حال، فهذا هو املبداأ الذي ي�سعه 

علي× يف التعامل ويف الت�سدي ملوقع امل�سوؤولية. 
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ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا حول هذا املو�سوع: “فما راعني اإل والنا�ش كعرف 
ال�سبع اإيل، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطىء احل�سنان، و�سق عطفاي، 
ُاخرى  بالأمر نكثت طائفة  ومرقت  فلما نه�ست  الغنم،  جمتمعني حويل كربي�سة 
الآخرة  الدار  )تلك  يقول:  وتعاىل  �سبحانه  الله  ي�سمعوا  كاأنهم مل  اآخرون،  وق�سط 
جنعلها للذين ل يريدون علوًا يف الأر�ش ول ف�سادًا والعاقبة للمتقني)، بلى والله 
لقد �سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا يف اأعينهم وراقهم زبرجها. اأما والذي 
فلق احلبة وبراأ الن�سمة لول ح�سور احلا�رش، وقيام احلجة بوجود النا�رش، وما اأخذ 
الله على العلماء اأّل يقروا على كظة ظامل، ول �سغب مظلوم، لألقيت حبلها على 
غاربها، ول�سقيت اآخرها بكاأ�ش اأولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة 

عنز”)٢٧٢).

له  امل�سلمني  بيعة  مو�سوع  عن  املبارك  الن�ش  هذا  يف  املوؤمنني×  امري  يتحدث 
خليفة، وي�ستعمل× هنا مفردة الروع يف قوله “وما راعني”، وهو الرهبة واخلوف. 
و”عرف ال�سبع” العرف هو ال�سعر الكثيف يف رقبة ال�سبع، كناية عن �سدة الزحام. 

اأي ح�سلت له حالة من الرهبة من كرثة التدافع عليه يف يوم البيعة. 

و”ينثالون علي” اأي يتقاطرون علي من كل جانب، فالنا�ش كلها ملتفة حول علي× 
وجاءت تريد مبايعته خليفة عليها. “حتى لقد وطىء احل�سنان” اأي �سحق احل�سن 
واحل�سني× باأقدام النا�ش، اإذ كانا اآنذاك �سغريين يف ال�سن. “و�سق عطفاي” اأي 
مزق ثوبه من جانبيه نتيجة الزحام. “جمتمعني حويل كربي�سة الغنم”، اأي اجتمعوا 

حوله كما جتتمع الغنم على املاء، اإ�سارة اإىل  ا�ستفتاء �سعبي كا�سح.

اإمتام البيعة والنهو�ش بالأمر: “فلما  ثم يتحدث× عن اخليانة التي ح�سلت بعد 
نه�ست بالأمر” اأي عندما اأ�سبح الكالم حقيقة وبداأ تطبيق منهج الإ�سالم الأ�سيل 
والناكثون  طائفة”  “نكثت  التمييز،  وعدم  والن�ساف  العدالة  قواعد  اإر�ساء  يف 
والزبري.   طلحة  اجلمل  اأ�سحاب  اإىل  اإ�سارة  البيعة، يف  ونق�سوا  الذين خرجوا  هم 
“وق�سط  النهروان.  اإىل حرب  اإ�سارة  واملارقون هم اخلوارج، يف  ُاخرى”  “ومرقت 

ُاخرون” اأي جاروا، يف اإ�سارة اإىل  معاوية وحرب �سفني.

٢٧٢ . نهج البالغة: اخلطبة ٣.
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اُر   وكاأن الناكثني والقا�سطني واملارقني مل ي�سمعوا قول الله �سبحانه وتعاىل: }ِتْلَك الدَّ
ِقنَي{)٢٧٣)،  ِذيَن ل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا يِف الأَْر�ِش َول َف�َسادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ َعُلَها ِللَّ الآِخَرُة جَنْ
ب�سبب  فحرموا  الأر�ش،  يف  والف�ساد  ال�ستكبار  يريدون  خرجوا  كلهم  فهوؤلء 
ذلك من نعيم الآخرة التي جعلها الله تبارك وتعاىل للذين ي�سريون على الطريق 

ال�سحيح ويقبلون بالعدل والن�ساف، وكاأنهم مل يقروؤوا هذه الآية ال�رشيفة. 

ثم ي�ستدرك علي× ويقول: “بلى والله لقد �سمعوها ووعوها” اأي عرفوها، وعندما 
يريدون �رشحها ي�رشحونها اأف�سل من الآخرين، ولديهم قدرة عالية على الإقناع 
واإي�ساح هذه املبادئ، ولي�ش لديهم م�سكلة نظرية، فالروؤية وا�سحة جدًا. واإذا كان 

الأمر كذلك، فلماذا مل ي�سريوا مع علي×؟.

 وهنا يبني× ال�سبب فيقول: “ولكنهم حليت الدنيا يف اأعينهم”، اأي راأوا الدنيا 
اأعجبتهم زينة الدنيا، التي  “وراق لهم زبرجها” اأي  جميلة فاآثروها على الآخرة. 
واملكاتب  والمكانات  واحل�سم  واخلدم  احلديثة  بال�سيارات  هذه  اأيامنا  يف  تتمثل 
بها  فا�ستاأن�سوا  واليفادات،  والمتيازات  واخلدمات  والق�سور  واملرفهة  اللطيفة 
وارتاحوا لها. فلي�ست امل�سكلة اأنهم ل يعرفون، بل هم يعرفون جيدًا، ولكن الدنيا 

ل تدعهم ي�سريون على طريق ال�سواب وال�سالح.

فلق  والذي  “اأما  فيقول:  امل�سوؤولية،  حتمل  اإىل  دعته  التي  الأ�سباب  يبني×  ثم   
احلبة” ُيق�سم× بالله الذي فلق احلبة فاأخرج منها الزروع والثمار. “وبراأ الن�سمة” 
اأي خلق الب�رش. “لول ح�سور احلا�رش” اأي لول هذه البيعة ال�سعبية، ولول النا�ش 
امل�ساكني، ولول املواطنون الذين جعلوا اأملهم يف علي بن اأبي طالب يف اأن يعمل 

لهم �سيئًا. 

م�ستعدين  طيبني  خمل�سني  ُانا�ش  وجود  لول  اأي،  النا�رش”  بوجود  احلجة  “وقيام 
الآخرة،  يريدون  بل  الدنيا،  عن  يبحثون  ول  م�سلحة  يريدون  ول  للت�سحية، 
ويريدون احلق والعدل، ول يطلبون من علي �سيئًا، وهم م�ستعدون لن�رشة امل�رشوع، 
ولي�ش لديهم ح�سابات �سيقة ول ح�سابات مادية، لول وجود هوؤلء. “وما اأخذ الله 

٢٧٣ . الق�س�ش: ٨٣.
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على العلماء اأّل يقاروا على كظة ظامل”، اأي، لول العهد الذي قطعه الله �سبحانه 
مع العلماء اأّل يقبلوا على تخمة ظامل، والتخمة اإ�سارة اإىل  البطر وال�ستئثار. “ول 
�سغب مظلوم” ال�سغب: �سدة اجلوع، وجوع املظلوم يعني هدر احلقوق، اأي اأن حقوقه 
مهدورة، فقد اأخذ الله تعاىل على العلماء اأن يقفوا مع املظلوم ل�سرتجاع حقه من 

الظامل. 

اأمري املوؤمنني× للت�سدي وحتمل امل�سوؤولية هي: قيام  اإذن، فالأ�سباب التي دعت 
وال�ستفتاء  ال�سعب  واإرادة  واملخل�سني،  ال�سجعان  النا�ش  ال�رشعية، ووجود  احلجة 
العارم للنا�ش، وما اأخذه الله على العلماء اأن يقفوا لن�رشة املظلوم. “لألقيت حبلها 
على غاربها”، ا�ستعار اأمري املوؤمنني× هنا �سورة  نزول الفار�ش من �سهوة جواده 
واإلقائه احلبل على الفر�ش، لرتكه اُلمة و�ساأنها، اأي، اأن يرتك الق�سية كلها، فهو 
لي�ش طالب دنيا ول �ساعيا وراء �سيء من حطامها، واإمنا التكليف ال�رشعي هو الذي 

جاء به ليكون يف موقع الت�سدي وامل�سوؤولية .

“ول�سقيت اآخرها بكاأ�ش اأولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة عنز”،  
العدل  وحتقيق  النا�ش  ر�سا  الأ�سا�ش  واإن  قيمة،  لها  لي�ش  علي×  عند  فالدنيا 

والن�ساف. وهذه هي النظرية التي طرحها الإمام علي× يف احلكم و الإدارة. 

ويقول عبد الله بن عبا�ش ر�سي الله عنه: “دخلت على اأمري املوؤمنني × بذي قار 
وهو يخ�سف نعله ـ اأي ي�سلحها ـ فقال يل: ما قيمة هذه النعل يا ابن عبا�ش؟ فقلت: 
ل قيمة لها. فقال×: والله لهي اأحب اإيل من  ُامرتكم، اإل  اأن ُاقيم حقًا اأو اأدفع 

باطاًل”. 

وهذا ما جعل الإمام علي× ا�سطورة، لقد قالها وكان يوؤمن بها، ولي�ش هذا كالم 
�سيا�سي يقول بل�سانه خالف ما ي�سمر يف قلبه،  فعلي بن اأبي طالب × �رشيح 
ووا�سح، وهذه الدنيا يف منطق علي× وهذا احلكم والكر�سي لي�ش لها قيمة نعل 

بالية، اإل اأن يقيم عدًل ويدافع عن حق اأو يوقف ظاملا عند حده ويدفع باطاًل.

“ثم خرج وخطب النا�ش، فقال: ما يل ولقري�ش!” فاأنا من قري�ش، واأنا ابن قري�ش، 
ولي�ش لدي م�سكلة مع قري�ش، ول�ست حا�سدا لقري�ش، فانا لي�ش لدي عقدة حقارة 
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“والله لقد قاتلتهم  اأحقد على قري�ش وتاأريخها واأ�سالتها، فمايل ولقري�ش.  لكي 
كافرين” حينما حملت ال�سيف بوجه قري�ش؛ لأين اأردت اأن اأ�سلح النحراف، لقد 
كانوا كفارًا ل يوؤمنون باحلق والعدل. “ولأقاتلنهم مفتونني”  واليوم اإذ اأقف بوجوههم 

فالأن لديهم تطلعات ومطامع ورغبات ما اأنزل الله بها من �سلطان.

 لقد اأ�سبح لديهم طموحات يف اأخذ احلكم، فاإن الق�سية مبدئية، ويف اليوم الذي 
يقف فيه علي بن اأبي طالب ويعرت�ش، فهذا العرتا�ش مل يكن لأحقاد اأو لق�سايا 
�سخ�سية، بل هذه ق�سية مبدئية. “واإين ل�ساحبهم بالأم�ش” فاأنا ابن قري�ش بالأم�ش. 
“كما اأنا �ساحبهم اليوم” واأنا اليوم لي�ش لدي م�سكلة �سخ�سية معهم، فهم اإخوتي 
واأجل�ش واأحتدث معهم، واإذا اعرت�ست عليهم فالعرتا�ش لي�ش لق�سية �سخ�سية، 
بل على خلفية ابتعادهم عن املنهج القومي وعن العدالة والإن�ساف الذي طلبه الله 

�سبحانه وتعاىل من امل�سوؤول واملت�سدي، وهذه م�سكلتي معهم. 

“والله ما تنقم منا قري�ش اإل اأن الله اختارنا عليهم” فم�سكلة قري�ش معنا ح�سدهم 
لعلي بن اأبي طالب× واأهل البيت^؛ لأن الله اختارهم وجعل فيهم الوجاهة 
علينا.  يحقدون  هم  ولذلك  النا�ش،  فيهم حمبة  وجعل  والن�ساف  والعلم  واملنطق 
“فاأدخلناهم يف حيزنا”)٢٧4) يوم جاءنا النا�ش فتحنا اأبوابنا، وقلنا يا قري�ش تف�سلوا، 

ل نريدها لنا وحدنا، فحقدوا علينا. 

٢٧4 . نهج البالغة: اخلطبة ٣٣.
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املقطع التا�سع
املبعدون

و�سفات  �سمات  عن  اأي�سًا  الأ�سرت  ملالك  عهده  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتحدث 
قرار  ما يف  تاأثري  لهم  �سيكون  هوؤلء  لأن  اإبعادهم،  عليه  يجب  الذين  الأ�سخا�ش 
ل  ممن  �سنفني  هنا  املوؤمنني×  اأمري  ويذكر  اأي�سًا،  �سمعته  ويف  وامل�سوؤول  احلاكم 
يف  وال�سعاة  النا�ش،  لعيوب  املتتبعون  وهما  احلاكم،  من  قريبني  يكونوا  اأن  ينبغي 

النا�ش عند ال�سالطني.
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الدر�ص التا�سع والع�سرون

�سفات و�سمات املبعدين
)طالب العيوب(

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: “وليكن اأبعد رعيتك منك، واأ�ساأنهم 
فال  �سرتها،  من  اأحق  الوايل  عيوبًا  النا�ش  فاإن يف  النا�ش،  لعيوب  اأطلبهم  عندك، 
تك�سفن عما غاب عنك منها، فاإمنا عليك تطهري ما ظهر لك، والله يحكم على ما 

غاب عنك، فا�سرت العورة ما ا�ستطعت ي�سرت الله منك ما حتب �سرته من رعيتك”.

يتحدث اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع ال�رشيف من عهده ملالك الأ�سرت عن ُاوىل 
تتبع عيوب الآخرين.  امل�ست�سار، وهي  اأّل توجد يف  التي يجب  ال�سلبية  ال�سفات 
يتتبع  ممن  البع�ش  ينقله  ما  اإىل  الإ�سغاء  يرتك  اأن  وامل�سوؤول  احلاكم  على  ويجب 
عرثات النا�ش، ويحذره من تقريب مثل هوؤلء، بل يقول له ليكن هوؤلء اأبعد النا�ش 
اإليك، وهم جمموعة من مر�سى النفو�ش التي ت�سخر طاقتها لتتبع  منك واأبغ�سهم 
اإىل  ويرفعونها  التقارير  بها  ويكتبون  عيوبهم،  عن  والتفتي�ش  الآخرين  عرثات 

ال�سلطات للو�ساية بهم وليقطعوا بها الرقاب والأرزاق.

 ومثل هذه الفئة مقربة عند حكام اجلور، بل هم عماد �سلطانهم. ولكن يف مدر�سة 
اأبعد  يكونوا  اأن  يو�سي×  بل  دولته،  لهوؤلء مكان يف  يوجد  الإمام علي× ل 

النا�ش واأبغ�سهم عند ولة العدل، وكلما ُابعدوا �سلمت اإدارة الدولة وقيادتها.

اإن اأ�سحاب التقارير الكيدية ونقلة اأخبار ال�سوء اإىل احلكام وامل�سوؤولني، ليحر�سوهم 
امل�سوؤولني عن  اإليهم، هم يف احلقيقة يعزلون  النا�ش، ويك�سفوا عن عرثاتهم  على 
النا�ش، ويبنون بينهما جدارًا من ال�سكوك وال�سبهات و�سوء الظن، و�سي�سعر امل�سوؤول 
يف حلظة اأنه معزول عن ال�سعب، كدودة القز التي تلف نف�سها يف �رشنقة من عملها 
فتعزل نف�سها عن حميطها الذي تعي�ش فيه. ولهذا يجب اإبعاد هذه ال�رشذمة وطردها 

لأنها اخلطر احلقيقي.
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 اأولوية امل�سوؤول يف �سرت العيوب

ثم يبني اأمري املوؤمنني× اأولوية احلاكم وامل�سوؤول يف �سرت عيوب  النا�ش: “فاإن يف 
اأحق من �سرتها”، فالنا�ش خطاوؤون ولي�سوا مبع�سومني، وكل  الوايل  النا�ش عيوبًا 
واحد منا لديه عرثة وعيب وكبوة، ول يخلو منها ب�رش اإل من ع�سم الله، فاإن الله 
�سبحانه يبتلي عباده ب�ستى اأنواع البالء، وما هذه الدنيا اإل دار بالء وامتحان، فالله 

جل جالله يبتلي الإن�سان بنف�سه واأولده و�سوؤونه اخلا�سة، وهذه �سنة احلياة. 

واحلاكم وامل�سوؤول واملت�سدي اوىل ب�سرت هذه العيوب، حتى ل تخرج هذه الرائحة 
اأن  ل  املجتمع.  يف  �ساحبها  ينك�رش  ل  وحتى  النا�ش،  اإىل  تبني  ل  وحتى  النتنة، 
تنك�سف يف الأخبار العاجلة وعرب الف�سائيات والوثائق التي ل نعرف احلقيقية فيها 

من الكاذبة، والتي تطول النا�ش واأعرا�سهم.

 والوايل وامل�سوؤول  هو اأحق النا�ش واأولهم ب�سرت هذه الأخطاء والعرثات. والكالم 
يغطيها  وكيف  وم�سكلة،  حقيقي  حدث  عن  بل  والتلفيق،  الكيدية  عن  لي�ش  هنا 

امل�سوؤول.

نهي امل�سوؤول عن تتبع العيوب

ثم ينهى اأمري املوؤمنني× احلاكم وامل�سوؤول من تتبع عرثات النا�ش وعيوبهم، فيقول: 
“، اأي ل ينبغي للم�سوؤول البحث عن العيوب  “فال تك�سفن عما غاب عنك منها 
اخلفية للنا�ش، وعدم ك�سف ما هو مغطى وم�ستور منها،  فلي�ش من حق امل�سوؤول اأن 
ي�سع جهاز ان�سات لرياقب الت�سالت الهاتفية للنا�ش، اأو ين�سب كامريات خفية 
اأ�رشار  عن  البحث  يجوز  فال  ال�سخ�سية.  حياتهم  خفايا  على  ليطلع  منازلهم  يف 

النا�ش وك�سف حياتهم اخلا�سة. 

وظيفة احلاكم تطهري العيوب الظاهرة

اإن وظيفة احلاكم  العيوب، ويقول  ازاء  للحاكم  ال�سحيح  املوقف  ثم يبني علي× 
امل�ستورة واخلفية عن  العيوب  واأما  الظاهرة فقط،  العيوب  املجتمع من  هي تطهري 
اأنظار املجتمع فيرتك اأمرها اإىل الله �سبحانه. يقول×: “فاإمنا عليك تطهري ما ظهر 



٣٢5

لك، والله يحكم على ما غاب عنك”. اإذن، هناك �سيئة وموبقة والعياذ بالله تظهر 
بنف�سها، ويجاهر �ساحبها بها اأمام اأعني النا�ش بال خجل وحياء، وانك�سفت للنا�ش 
وعرفوا بها وتداولتها األ�سنهم، فهنا يجب على احلاكم اأن يتخذ موقفًا �سارمًا للحد 

منها وتطهري املجتمع من اآثامها. 

القاعدة العامة يف تعامل احلاكم مع العيوب

العامة يف  القاعدة  ا�ستطعت”  ما  العورة  “فا�سرت  قوله:  املوؤمنني× يف  اأمري  يقرر 
التعامل مع العيوب، فالأ�سا�ش هو ال�سرت ولي�ش الك�سف. ويجب على امل�سوؤول لو 
اطلع على عيب �سخ�سي بحكم م�سوؤوليته اأن ي�سرته ول يتعرف عليه النا�ش، واأما 
اإذا انك�سفت العيوب من نف�سها وُعرفت يف املجتمع اأو كان �ساحبها من املتجاهرين 
اأ�رشارها الجتماعية.  والتقليل من  امل�سوؤول  حما�سبة مرتكبها  بها، فحينئذ على 

وهذا هو الأ�سا�ش يف التعاطي مع العيوب والذنوب يف املجتمع. 

من  �سرته  ما حتب  منك  الله  “ي�سرت  فيقول:  لل�سرت  اجلميلة  العاقبة  يو�سح×  ثم 
رعيتك”، فيجب على امل�سوؤول حينما يرى ان�سانا حتت م�سوؤوليته يف وزارة اأو يف 
اأن  موقعه،  بحكم  عليه  وتعرف  م�ستورًا  وكان  ارتكب خطاأ،  قد  �سابه  ما  اأو  �رشكة 
يتعامل مع �ساحبه كما يحب اأن يتعامل الله تعاىل مع ذنوبه التي عملها خفية، فال 
�سك يف اأنه يحب اأن ي�سرت عليه، و�سيجازيه الله تعاىل بال�سرت على ذنوبه بالفعل لو 

�سرت هو على ذنوب الآخرين التي ارتكبوها يف ال�رش. 

وليعلم امل�سوؤول اأن الله عز وجل ميهل ول يهمل، وليتق الله �سبحانه يف خلقه، فاإنه 
له باملر�ساد، ولو ك�سف اليوم ذنبًا ل�سخ�ش وهو يف موقع القدرة وامل�سوؤولية فاإن الله 
تبارك وتعاىل ي�سلط عليه من يك�سف عيوبه وذنوبه، اإذ هو لي�ش اأقل خطاأ وخطيئة 
اأن موقع امل�سوؤولية الذي هو حافظه اليوم ل يبقى له لالأبد،  من الآخرين، وليعلم 
فلو دامت لغريه ما و�سلت اإليه، وحتى لو بقيت فاإن الله عز وجل يقي�ش لك ُانا�سًا 

ي�سيعون وي�سهرون باأخطائك يف الأم�سار وعلى روؤو�ش ال�سهاد. 

اإذن، فكيفما تريد اأن يتعامل معك الله تعاىل تعامل اأنت بنف�ش الطريقة مع من هو 
دونك يف م�ساحة م�سوؤوليتك، ارحم ُترحم، واأ�سرت ُت�سرت، واهتك  �سرت غريك ُيهتك 
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عن  يبحث  اأّل  امل�سوؤول  فعلى  ُتدان.  تدين  كما  الإلهية،  ال�سنة  هي  وهذه  �سرتك. 
اإليه ويحر�سونه على الآخرين.  النا�ش وينقلونها  اأ�رشار  م�ست�سارين يبحثون عن 
وهذا در�ش بليغ يف �سفة مهمة من �سفات امل�ست�سار الذي يحتاج اإليه امل�سوؤول اإىل 

جانبه.

لأمري  القيمة  الكلمات  هذه  من  ا�ستفادتها  ميكن  التي  الإ�ساءات  جمموعة  وهنا 
املوؤمنني×. 

الإ�ساءة اُلوىل
رف�ص مبداأ تتبع الأخطاء

 ل يحق للم�سوؤول اأن يبحث عن امل�ستور من حياة النا�ش اأو يتج�س�ش ويتن�ست 
ويتل�س�ش ليكت�سف اأ�رشارهم، فاإن لكل �سخ�ش اأ�رشاره واأخطاءه وم�ساكله، ولي�ش 
من حق اأحد اأن يبحث عنها. ومعيار املنظومة القيادية املبنية على اأ�سا�ش ال�ستقامة 
الأخطاء  واإبراز  الف�سائح  الأ�رشار وفتح ملف  واملحبة، وك�سف  املودة  والثبات هو 
تتقاطع مع هذا املبداأ، و�سوف لن يقفوا �سامتني ومكتويف الأيدي، بل �سيدافعون عن 

اأنف�سهم؛ اإذ ل يقبل اأحد باأن تنك�رش �سخ�سيته وت�سوه �سمعته.

 وهذا �سريبك �سفو العالقة يف املجتمع، وهو يعني املزيد من الرتا�سقات والأزمات، 
وهكذا ت�ستمر وتت�سع م�ساحتها يومًا بعد يوم حتى تو�سل املجتمع اإىل الهاوية.

ويخطئ من يظن اأنه يقوى بف�سح اأ�رشار النا�ش، بل ُي�سعف نف�سه ويعزلها، فحينما 
يخرج ملفًا عن هذا اأو ذاك ويك�سف عن اأ�رشار النا�ش فاإن الروابط القلبية والعالقة 

الإن�سانية تت�سدع وترتبك.

عن  ويك�سف  املحظور  عامل  اإىل  والدخول  احلواجز  بك�رش  امل�سوؤول  يبداأ  وعندما   
نقاط �سعف الآخرين، يت�سجع من حوله بالبحث عن اأخطاء النا�ش، ويتحول همهم 

اإىل احل�سول على معلومة اأو خطيئة اأو خمالفة عن النا�ش.

 والذي ل ميلك معلومة يوظف ُانا�سا حتى ياأتوا مبعلومة، فت�سيع ثقافة ك�سف الأ�رشار 
والف�سائح، وهذه ق�سية توؤدي اإىل عزل امل�سوؤول عمن �سواه واإ�ساعة حالة من �سوء 
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فيعي�ش  اإليه،  النا�ش  اأقرب  من  باأحد، ويخاف حتى  يثق  امل�سوؤول  يعود  فال  الظن، 
نظرية املوؤامرة؛ يلتفت ميينًا في�سعر باخلطر، ويلتفت �سماًل في�سعر باخلطر، فتوؤدي هذه 
اإىل اإ�سكالية كبرية وخوف ورعب من حيث ل يعرف؛ لأنه قطع اجل�سور وال�سالت 

التي تبنى ب�سكل طبيعي بينه وبني النا�ش.

 ويف تاأييد هذا املعنى يقول اأمري املوؤمنني×: “من تتبع خفيات العيوب حرمه الله 
�سبحانه مودات القلوب”)٢٧5)، فمن يبحث عن عيوب النا�ش يحرمه الله �سبحانه 
يف املقابل من مودتهم،  وعندما يفقد الإن�سان العواطف وامل�ساعر واملودة يتحول 
الله تعاىل من الأحا�سي�ش الإن�سانية.  قلبه اإىل حجر، ويكون قلبه قا�سيًا ويحرمه 

وهذا اأثر و�سعي من اآثار تتبع عيوب النا�ش وهفواتهم.

ولذا على امل�سوؤول اإذا اأراد النجاح يف مهمته اأن ُيبعد عنه الوا�سني والنمامني، واأّل 
ي�سمح لأحد اأن ينقل له ف�سائح النا�ش واأ�رشارهم. ولو حا�سب امل�سوؤول واحدًا من 
الكالم، و�سيق�سى على هذه  اأن يتكلم مبثل هذا  اأحد على  هوؤلء ف�سوف ل يجروؤ 
احلالة املر�سية اخلطرية. والأخطر منها  اإذا  حتولت اإىل ثقافة يف املجتمع، فيتكلم 

كل �سخ�ش عن �سيئات الآخر.

التف�سيل،  اأفعل  الكرمية  العبارات  ي�ستعمل يف هذه  املوؤمنني×  اأمري  اأن  ونالحظ 
البغي�ش  لي�ش  اأي  “واأ�سناأهم”  الأبعد،  بل  البعيد  لي�ش  اأي  “اأبعد رعيتك”  فيقول: 
بل الأبغ�ش. وما نفهم من اأفعل التف�سيل هذه اأن اأبغ�ش امل�ست�سارين واأ�سواأهم هو 

الذي ينقل اأ�رشار النا�ش اإىل احلكام وامل�سوؤولني.

 وفيها اإ�سارة اإىل خطورة هذه الثقافة وتاأثرياتها املدمرة يف املجتمع، واأنها اإذا منت يف 
داخل املنظومة القيادية ف�ستكون مبثابة الغدة ال�رشطانية التي تنت�رش ب�رشعة، وملوؤها 
و�سي�سعر  الأجواء،  و�ستمالأ  مكان  كل  �ست�سمل  الكريهة  ورائحتها  والننت،  القيح 

الإن�سان بعجزه عن معاجلة هذه الظاهرة.

 واإذا اأمكن اكت�ساف هذه الغدد منذ البدء، ن�ستطيع ال�سيطرة عليها، واإذا تاأخر انتهت 
اإ�ساعة عرثات  ال�رشطانية من  الغدد  القيادية، حني زرعت فيها مثل هذه  املنظومة 

٢٧5 . غرر احلكم 5: ٣٧١. 
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النا�ش واأخطائهم، و�ستكون �سببًا يف الق�ساء على هذه املنظومة من حيث ل ي�سعر 
امل�سوؤول.

 وهنا ل يقول اأمري املوؤمنني× للم�سوؤول: اأبعد من ينتقدك من النا�ش اأو يعرت�ش 
اإذن  النا�ش.  م�ساوئ  لك  بك ممن يظهر  امللت�سقني  هوؤلء  اأبعد  له:  يقول  بل  عليك، 
العرتا�ش ميكن اأن يقبل، والنقد ميكن اأن ي�سمع، ومن يعرت�ش ُيح�سن الظن به، وقد 
يكون هذا العرتا�ش نا�سئًا من احلر�ش على امل�ساحة التي يت�سدى امل�سوؤول لها، 

وقد تكون هناك اأ�سباب ُاخرى تدعو الإن�سان لالعرتا�ش والنتقاد. 

اأن يكون املعرت�سون واملنتقدون من الأ�سدقاء والأحباء، ولي�ش كل من  وما اكرث 
ينتقد خ�سما ومناف�سا، واأحيانًا هناك من ينتقد وهو يريد اخلري ملن ينتقده والنجاح 
اإ�ساعة الأخطاء هي دليل الُبعد،  للمنظومة القيادية. فالنقد لي�ش دليل الُبعد، واإمنا 

كما ورد يف كالم اأمري املوؤمنني×. 

الذي  هوؤلء  من  القرتاب  من  التحذير  وهي  ُاخرى  اإىل حقيقة  اأي�سًا  فيه  وي�سري 
النتقاد،  ترك  ي�ستطيعون  فهوؤلء ل  النا�ش،  ذكر عرثات  ويتعودون على  يتعلمون 
ولبد من اأن ت�سمل نارهم من يقرتب منهم. فاإذا كان اليوم بقرب امل�سوؤول الفالين 
عرثاته  ويظهر  امل�سوؤول  ذلك  ينتقد  اإليهم  يذهب  وحينما  الآخرين،  ينتقد  تراه 

ويك�سف عن اأخطائه. 

والإن�سان يف مواقع امل�سوؤولية قد تكون اأخطاوؤه اأكرب من اأخطاء املواطن الب�سيط؛ 
لأن امل�ساحة التي يتحرك فيها اأكرب من امل�ساحة التي يتحرك فيها املواطن الب�سيط، 
كما اأن قدرته اأقل فتكون اأخطاوؤه اأقل، ومن تكون قدراته اأكرب تكون اأخطاوؤه اأكرب. 

اإذن، فهوؤلء النا�ش ميكن اأن يروا يف اأي حلظة يف اخلندق الآخر،  حيث يك�سفون كل 
اأخطاء من كانوا معه. وحينما قراأت الرواية التالية، ومن خالل مراجعة الكثري من 
التقارير الإعالمية والتقارير التي نطلع عليها، راأيت اأن الكثري من ثغرات امل�سوؤولني 
ُك�سفت من خالل اأقرب النا�ش اإليهم، ولعل هوؤلء يف الأم�ش القريب هم من كانوا 
يك�سفون عن عرثات النا�ش لهوؤلء امل�سوؤولني، فانقلبوا عليهم وتقاطعوا معهم يف 

ق�سية معينة فارتدوا ليك�سفوا عن كل اأ�رشارهم وعرثاتهم. 
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يقول اأمري املوؤمنني× يف التحذير من م�ساحبة هوؤلء: “اإياك ومعا�رشة متتبع عيوب 
النا�ش، فانه ل ي�سلم م�ساحبهم منهم”)٢٧٦)، فال تقرب ول تتعاي�ش مع من عملهم 
تتبع عيوب النا�ش؛ فانه ل ي�سلم  من �ساحبهم منهم، فهو �سديقك اليوم وعدوك 
غدًا، واليوم ينقل لك اأخطاء الآخرين وغدًا ينقل اأخطاءك اإىل الآخرين، وهذه من 

الإ�سكاليات الكبرية التي يقع بها الإن�سان. 

الإ�ساءة الثانية
�سرورة �سرت العيوب من احلاكم واملت�سدي

اإن احلاكم وامل�سوؤول بح�سب موقعه ي�ستطيع الطالع على الكثري من خفايا الآخرين 
واأ�رشارهم، ولكن موقف الإ�سالم من هذا العمل ميكن اإجماله مبا يلي:

 اأوًل: لي�ش للم�سوؤول احلق يف الطالع على عيوب الآخرين. ومن ياأتيه بالعيوب 
ينبغي اأّل ي�سمح له بنقل مثل ذلك له مرة ُاخرى.

ثانيًا: عندما ت�سل العيوب اإىل امل�سوؤول ويطلع عليها يجب عليه �سرتها واأل يلوح 
امل�سوؤول  يفعل  فاإن مل  منا�سبة.  بغري  اأو  مبنا�سبة  التلويح  هذا  اإىل  ي�سري  ويبقى  بها 
ذلك فاإنه �سيفقد كل عالقاته مع النا�ش، وحينئذ ل ي�ستطيع اأن يبني حكمه يف اأي 

م�ساحة ُاخرى للم�سوؤولية والت�سدي. 
اأ�سبحت يف متناول  الدقيقة وال�سغرية  الت�سوير  اآلت  اأن  التقارير  لقد قراأت يف 
اأيدي النا�ش جميعًا لتوفرها يف الأ�سواق، واأن الزوجة لكي تنظر اإىل زوجها اأين 
يذهب ت�سع له واحدة منها، والزوج حتى يتاأكد من زوجته ي�سع لها واحدة اأي�سًا، 
وهكذا يفعل ال�سديق مع اأ�سدقائه. وتبداأ امل�ساكل والعورات والف�سائح، وهذا كله 
من املحرمات، ومما يوؤدي اإىل انهيارات كبرية يف املجتمع، وهو خالف ما اأراده الله 

�سبحانه وتعاىل.
اإننا نرى التقنيات يف هذه الأيام ت�ستخدم ب�سكل خاطئ يف تهديد النا�ش، وف�سح 
اأحدهم الآخر، ويف قطع هذه العالقة التي يجب اأن ت�ستمر بالرغم من وجود بع�ش 

الأخطاء واخلروقات هنا اأو هناك.

٢٧٦ . غرر احلكم ٢: ٢٩١.
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يقول اأمري املوؤمنني× مهما كانت هذه ال�سيئة التي تاأتي بها اإىل  امل�سوؤول كبرية، 
لكن �سيئة ال�ستماع لها اأعظم، فال ينبغي له اأن يتفاعل مع نقل مثل هذا اخلرب؛ لأن 
تتبع العرثات هو من اأقبح العيوب كما عرب اأمري املوؤمنني×. وامل�سوؤول اأوىل باأن 
يلتزم بهذا املو�سوع؛ لأن امل�سوؤول لديه فر�ش اأكرب لالطالع على عورات النا�ش. 
اأن يفتح هذا الباب على نف�سه واأن يك�سف عن هذه العورات، ف�سيكون  اأراد  فاإذا 

معزوًل ول ي�ستطيع اأن يت�سدى لأي م�سوؤولية بعدها. 

الإ�ساءة الثالثة
�سرورة اإ�سالح ما ظهر من الأخطاء والعيوب

  اإذا انك�سفت العيوب والرذائل للحاكم وامل�سوؤول من غري تتبع منه، اأو ان �ساحبها 
من  يتح�س�ش  املجتمع   يبقى  لكي  منها  يطهره  اأن  عليه  فيجب  الذي ك�سفها،  هو 

اخلطاأ والرذيلة وال�سلوك اخلاطئ. 

الجتماعية  الأمرا�ش  �سد  مناعته  يفقد  عندما  هو  املجتمع  على  �سيء  اأخطر  اإن 
اأمر  يهمهم  فال  به،  تتح�س�ش  ل  والنا�ش  ماأخذه  وياأخذ  ياأتي  فالفايرو�ش  الفتاكة، 
احلالل واحلرام والقيم والعيب، وي�سعونها حتت ت�سميات مثل احلرية، وحتت لفتة 
ك�سيارة  فيكون  وكوابحه،  حمدداته  املجتمع  يفقد  وحينئذ  لها،  يتنكرون  احلرية 
ي�سادفها منعطف خطري وهي يف حال النزول، ولي�ش فيها مكابح، فتوؤدي ب�ساحبها 

اإىل الهالك. 

وكذا املجتمع الذي لي�ش له كوابح وم�سدات وح�سانات، هو جمتمع خطري ي�سري 
نحو الهاوية. ونالحظ اليوم يف جمتمعات �سناعية يف دول كربى تعترب اُلوىل يف 
العامل اقت�ساديًا، التفكك اُل�رشي وارتفاع ن�سب الطالق واجلرمية والرذيلة وتعاطي 
اأي�سًا انخفا�ش موؤ�رشات الرحمة وال�سفقة  الكحول واملواد املخدرة و...، ونالحظ 
املجتمعات  هذه  مثل  الزواج يف  واأ�سبح  ال�سلبية،  املوؤ�رشات  وارتفاع  والإن�سانية، 
بعنوان �سديقته والأولد من رجال  امراأة ع�رشين �سنة  اإ�سافية، فيعي�ش مع  حالة 

�ستى!.

 ورمبا ي�ساهد البع�ش مثل هذه احلالت يف امل�سل�سالت الأجنبية وت�سبح لديه احلالة 
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طبيعية. فال ت�ستبعدوا اأن يذهب املجتمع الذي لي�ش له ح�سانات اإىل الهاوية. ولذلك 
اإذا ظهر اخلطاأ فعلى امل�سوؤول اأن يعاجله ويتخذ موقفًا جتاهه لتبقى حرمة للمع�سية.

 ومن املمكن اأن يخطئ البع�ش يف اخلفاء، ولكن تبقى حرمة للمجتمع. ولي�ش من 
مهام امل�سوؤول اأن يتج�س�ش على النا�ش، بل ل يجوز له ذلك. اإن م�سكلة امل�سوؤول 
اأحيانًا اأنه يتقم�ش ثوب اُللوهية والعياذ بالله، ويريد اأن يعرف كل �سيء مثل الله 

�سبحانه وتعاىل العامل بالنوايا واخلبايا والأ�رشار!. 

يقول اأمري املوؤمنني×  يف خطبة له يف بيان  �سفات الله �سبحانه وتعاىل: “قد علم 
ال�رشائر، وخرب ال�سمائر”)٢٧٧)، اأي اأن الله يعلم ما يخفى، ويعلم مباذا يفكر �سمري 
النا�ش، وملاذا تكلم هكذا، وملاذا فعل احلركة الفالنية..وهكذا. والذي يربر علم الله 
�سبحانه بال�سمائر اأن له الإحاطة بكل �سيء، فهو العامل بكل �سيء، والغالب على 
كل �سيء، وله القدرة على كل �سيء، ولكن هل �ساأل امل�سوؤول الذي يتقم�ش ثوب 
رب العاملني، عن جواز ذلك له؟، ومن اأعطاه هذا التخويل، وهو جمرد مدير ق�سم اأو 
مدير دائرة اأو وزير، لي�ش اأكرث من هذا؟. فال يجوز له اأن يبحث عن عرثات النا�ش 

وعيوبهم .

الإ�ساءة الرابعة
الآثار الو�سعية للك�سف عن اأخطاء النا�ص

الله  اأن  منها  وعرثاتهم.  وعيوبهم  النا�ش  اأخطاء  عن  للك�سف  و�سعية  اآثار  هناك 
كانت  باإمكاناته  اأقدر  الإن�سان  كان  وكلما  البتالء.  بنف�ش  يبتليه  وتعاىل  �سبحانه 
قدرته على املع�سية والعياذ بالله اأكرب، فالإن�سان الب�سيط يخاف من العقوبة املرتتبة 
على ارتكاب اخلطاأ، ولكن احلاكم وامل�سوؤول اآمن من العقوبة اإذا ارتكب خطاأ، بل 
ت�سفق له النا�ش، واإن اأمكن اأن يتهام�سوا بينهم ولكن ل يجروؤون على اأن يقولوا 

هذا يف وجهه، اأي تكون جراءة امل�سوؤول على املع�سية اأكرب.

امل�سوؤول  فعلى  املع�سية.  مقدرته على  زادت  نفوذه،  ازداد  اأو  اأمواله   وكلما كرثت 
اأن يحذر لأن احتمال وقوعه يف اخلطاأ واملع�سية والف�سيحة اأكرب، فهو ي�ستطيع اأن 

٢٧٧ . نهج البالغة: اخلطبة ٨٦.
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ملفاته  يبحثوا عن  اأن  النا�ش  ي�ستطيع  بينما ل  امللفات،  ويفتح  ويف�سح  يك�سف 
ويف�سحوا اأ�رشاره. 

اأ�رشارهم  وتف�سح  تفتح،  ملفاتهم  كانت  اإذا  العاديني،  النا�ش  اأن  ليعلم  ولكن 
وي�سجنون، اأو يظهر خرب يف موقع الكرتوين اأو يف ف�سائية معينة، فاإن ف�سائح 
احلاكم وامل�سوؤول ت�سجل يف التاأريخ، وتدخل يف وثائق ويكليك�ش، حتى لو بعد 
مائة �سنة تذكر وتعاد، وادخلوا الآن على كثري من املواقع، مثل اليوتيوب واكتبوا 

ا�سم اأي قيادي اأو زعيم ف�سيظهر لكم كل تاأريخه.
 فعلى امل�سوؤول اإذا اأراد اأن يحافظ على اأ�رشاره، اأن يحافظ اأوًل على اأ�رشار النا�ش، 
واإذا اأراد اأّل تظهر ف�سائحه فعليه اأّل يظهر ف�سائح الآخرين، فكما تدين ُتدان، 
البليغ  الدر�ش  هو  وهذا  احلياة.  �سنة  هي  وهذه  فيها،  وقع  لأخيه  بئرًا  حفر  ومن 
لالإمام علي× يف قوله: “فا�سرت العورة ما ا�ستطعت ي�سرت الله ما حتب �سرته من 

رعيتك”.
 اإذا رغب امل�سوؤول يف اإخفاء �سيء عن النا�ش، عليه اأن يبادر اأوًل اإىل �سرت عيوب 
النا�ش لكي ي�سرت الله �سبحانه وتعاىل عيوبه. ولذلك يجب على امل�سوؤول مالحظة 
هذه الآثار الو�سعية للمع�سية وك�سف اأ�رشار وعيوب الآخرين، فالإن�سن ل يخلو 
من الأخطاء، وكل بني اآدم خطاوؤون اإل من ع�سم الله �سبحانه وتعاىل، وتبداأ هذه 
وتعاىل هو  �سبحانه  الله  ال�سديد؛ لأن  الكتمان  الرغم من  بالظهور على  العيوب 

الذي يريد ظهورها.
يقول اأمري املوؤمنني× يف تاأييد هذا املعنى: “ل تتبعن عيوب النا�ش فاإن لك من 
عيوبك اإن عقلت ما ي�سغلك”)٢٧٨)، اأي لن تعيب اأحدًا اإذا كانت لديك القدرة على 
التفكري وتوظيف عقلك؛ لأنك �سوف تعرف اأن الن�سغال بعيبك اأوىل من ال�ستغال 
بعيوب النا�ش. وعلى امل�سوؤول اأن يهتم بنف�سه واأخطائه ويراجع ح�ساباته وينظر 
كيف عمله وماذا قال، ويبادر اإىل معاجلة هذه الأخطاء، فهو اأف�سل من البحث عن 

زلت واأخطاء الآخرين .

٢٧٨ . غرر احلكم ٦: ٢٩٢.
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ويف رواية ُاخرى عن علي× يقول: “من اأب�رش عيب نف�سه مل يعب اأحدًا”)٢٧٩)، 
اأي من يرى عيوب نف�سه ل يعيب الآخرين.

وورد عن ر�سول الله|: “طوبى ملن �سغله عيبه عن عيوب النا�ش”)٢٨٠)، اأي 
هنيئًا ملن ين�سغل بعيوبه ونواق�سه ول ين�سغل يف البحث عن عيوب النا�ش. هذا 

اأي�سًا در�ش كبري من درو�ش اأمري املوؤمنني×.

الإ�ساءة اخلام�سة

�سرورة ات�ساف امل�سوؤول ب�سعة ال�سدر
    اإن اأهم ما ينبغي توفره يف احلاكم وامل�سوؤول هو �سعة ال�سدر، اأي يجب اأن يكون 
اأن يكون حليمًا، فاإن احللم م�ساألة  الت�سامح  وال�سفح عن الآخرين، ويجب  لديه 
�رشورية ومهمة للم�سوؤول الذي يريد النجاح، فال ميكن اأن يكون حقودًا اأو �سامتًا، 
فعندما ي�سبح الإن�سان م�سوؤوًل ويتحمل هذه الأمانة يجب اأن يفتح �سفحة جديدة 
النا�ش، والذي ينقل له اخلرب يوقفه عند حده ويوبخه على فعله، ويحذره من  مع 

العودة اإىل هذا العمل ثانيًا. 

   فاإن فعل ذلك مرة اأو مرتني، فال يجروؤ اأحد بعدها على نقل عيوب النا�ش، ويق�سي 
على هذه الظاهرة، وت�سيع روح املحبة  يف املحيط الذي هو م�سوؤول عنه، وتتعزز 
الثقة وتطيب اخلواطر وتهداأ النفو�ش. و�سيتخل�ش امل�سوؤول من كثري من امل�ساكل 

والزعاجات التي ت�سببها هذه الأخبار واملعلومات. 

اإن النظرة ال�سيقة عند امل�سوؤول ل ت�ساعده على جناح مهمته القيادية، فاإن من يكون 
يف مواقع الت�سدي يجب اأن تكون نظرته وا�سعة، وقلبه كبريا، و�سدره رحبا؛ لكي 

ي�ستطيع اأن يتحمل كل هذه اُلمور ول يعي�ش احلقد والكراهية.

   وقد مدح الله �سبحانه وتعاىل ر�سوله الكرمي| ب�سعة ال�سدر وعدها من النعم 
ْدَرَك {)٢٨١)، فال�سدر الرحب مكرمة  ْح َلَك �سَ التي تف�سل بها عليه، فقال: }اأَمَلْ َن�رْشَ

٢٧٩ . بحار الأنوار ٧١: 4٧ح٣.
٢٨٠ . بحار الأنوار١: ٢٠5ح٣١.

٢٨١ . ال�رشح: ١.
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من الله �سبحانه وتعاىل لأعظم اإن�سان يف عامل الوجود، منذ اأن خلق اخللق اإىل اأن 
يرث الأر�ش ومن عليها. 

 وقد حتمل ر�سول الله| من قومه اأ�سناف العذاب حتى قال: “ما ُاوذي نبي مثل 
ما ُاوذيت”)٢٨٢)، وكان يكفي اأن يرفع يديه بالدعاء عليهم حتى ينزل العذاب، ولكنه 
يعلمون”)٢٨٣).  فاإنهم ل  لقومي  اغفر  “اللهم  ويقول:  لهم  يدعو  بل كان  يفعل،  مل 

وهذه هي �سمات القيادة الناجحة؛ اأن يكون الإن�سان كبريًا.

النا�ش  اأو�سع  »كان  فقال:  الله|  ر�سول  و�سف  عن  املوؤمنني×  اأمري  �ُسئل 
�سدرًا«)٢٨4)، اأي كلما كان الإن�سان اأكرب م�سوؤولية يجب اأن يكون اأو�سع �سدرًا. 

ويروي الإمام احل�سني× عن اأمري املوؤمنني× يف و�سف ر�سول الله|: »ترك 
النا�ش من ثالث: كان ل يذم اأحدًا، ول يذكره يف �سيء م�سى يكرهه، ول يطلب 

عرثته«)٢٨5)، فر�سول الله| كان ل يعمل ثالثا:

اُلوىل:  كان ل يذم اأحدًا، فاإذا اأراد اأن ين�سح اأحدًا كلمه من غري اأن يجرح م�ساعره، 
اإما بالإ�سارة اأو الكناية اأو عن طريق �سخ�ش اآخر وبُا�سلوب اإياك اأعني وا�سمعي 

ياجارة؛ لأن النا�ش تكره الن�سح املبا�رش. 

   الثانية: كان ل يذكر اأحدًا يف �سيء م�سى يكرهه، فلم يكن ر�سول الله| يعري 
اأحدًا ب�سيء قد اأرتكبه �سابقًا، اأو اأن يذكره به، اأو يذكره اأمامه. 

    الثالثة: كان ل يطلب عرثة اأحد اأو عورته، فلم يكن من اأخالق  ر�سول الله| تتبع 
عرثات النا�ش وعيوبهم، وكان ينهى عن ذلك ويقول: »ا�سرتوا على اخوانكم«)٢٨٦). 
وقال|  اأي�سًا: »ا�سكتوا عما �سكت الله عنه«)٢٨٧)، ومل يكن ي�سمح بذلك لكي 

تبقى اُلخوة والت�سامح واملودة �ساملة بني النا�ش.

٢٨٢ . بحار الأنوار ٣٩: 5٦.
٢٨٣ . بحار الأنوار ٩5: ١٦٧.

٢٨4 . بحار الأنوار ٦4: ٣١٠ح 45.
٢٨5 . بحار الأنوار ١٦: ١5٣ح4.

٢٨٦ . م�ستدرك الو�سائل ١٢: 4٢٦ح ٧.
٢٨٧ . ال�رشائر ١: ١٢٦، املهذب البارع ٢: ٢١٠.
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   وهذه حقيقة ودر�ش بليغ يف احلياة اأن نرى الن�سف املمتلئ من الكاأ�ش ل الن�سف 
اخلايل. فاحلقيقة واحدة ويجب اأن نكون اإيجابيني يف احلياة، وننظر اإىل الإيجابيات 
ونبني عليها، ونغ�ش النظر عن ال�سلبيات، فهذه اُلمور تعطي حلمة للمجتمع وجتعلنا 
اأكرث متا�سكًا. وهذه درو�ش احلياة  ودرو�ش الت�سدي يعلمنا اإياها الإمام اأمري املوؤمنني 

علي بن اأبي طالب×، وهو ينقل القراءة ال�سحيحة لر�سالة الإ�سالم.  

الدر�ص الثالثون

�سمات مهمة للم�س�ؤول

)ال�سعاة بالنا�ص عند ال�سالطني(

لأمري  ال�رشيف  العهد  يف  وردت  امل�ست�سارين  �سمات  من  ُاخرى  �سمة  وهناك 
لت�سديق  تعجلن  ول  لك،  ي�سح  ل  ما  »وتغاب عن كل  يقول:  املوؤمنني× حيث 

�ساع، فاإن ال�ساعي غا�ش واإن ت�سبه بالنا�سحني«.

التي  ال�سمات  من  مهمتني  �سمتني  املباركة  الفقرة  هذه  املوؤمنني× يف  اأمري  يذكر 
ينبغي اأن تتوافر يف امل�سوؤول، هما: 

اُلوىل: تغافل امل�سوؤول عن ال�سغائر والتفا�سيل اجلزئية.

 »وتغاب عن كل ما ل ي�سح لك«، اأي عن كل ما ل يظهر لك. يو�سي اأمري املوؤمنني× 
مالكا الأ�سرت ومن ورائه كل م�سوؤول بالتغافل عن الأمر الذي ل يظهر اأمامه ول 
يراه بنف�سه من اأخطاء جزئية اأو  ق�سايا هام�سية، وما ي�سدر من البع�ش من اإ�ساءات 
ب�سيطة بحق الدولة اأو بحق امل�سوؤول نف�سه، وهذه الأخطاء يف التفا�سيل واجلزئيات 
اأو  تتبني قد يقع فيها كثري من النا�ش، ولذا يجب التغا�سي عنها  التي ل تت�سح 

وترك املحا�سبة عليها. 

ولكن لو حدثت خمالفة قانونية اأو  جرم م�سهود من اأحدهم اأمام امل�سوؤول، اأو حتدث 
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علنًا وعلى روؤو�ش الأ�سهاد واأمام النا�ش فهذا بحث اآخر، فاحلديث عن اُلمور غري 
الوا�سحة التي يجب على امل�سوؤول اأن يتغافل عنها .

الثانية: الت�سديق بالنمامني يوؤدي اإىل �سياع امل�سوؤولية. 

يف  املوؤمنني×  اأمري  يو�سي  النمام.  هو  وال�ساعي  �ساع«،  لت�سديق  تعجلن  »ول 
هذه الكلمة احلاكم وامل�سوؤول بعدم ال�ستعجال بت�سديق ما ينقله النمامون والو�ساة 
وحملة التقارير، فرمبا كان ما ينقلونه كذبًا وتقارير كيدية قد يثبت بعد ذلك باأنها 

غري �سحيحة، وحينئذ يتوجب عليه العتذار. 

ثم يبني× العلة التي من اأجلها ترك ت�سديق النمامني، يقول: »فاإن ال�ساعي غا�ش 
واإن ت�سبه بالنا�سحني«، فالنمام من طبيعته الغ�ش، واأ�سحاب التقارير ديدنهم الغ�ش 
على  الأثر  يرتب  اأّل  عليه  ولذا  واحلري�ش.  النا�سح  مبظهر  للم�سوؤول  ظهروا  واإن 
تقارير هوؤلء؛ لأن ذلك �سوف يوؤدي اإىل �سياع امل�سوؤولية والفر�سة يف قيادة املهمة 
للحياة.  مهمة  درو�سا  تعطي  ق�رشها  على  العبارات  وهذه  عنها.  م�سوؤول  هو  التي 

ون�ستعر�ش هاتني اخل�سلتني ب�سيء من التف�سيل فنقول:

اُلوىل: الهتمام باُلمور الأ�سا�سية والتغافل عن التفا�سيل.

واأن  اُلمور،  ال�سدر، فال يقف عند �سغائر  ب�سعة  يتحلى  اأن  امل�سوؤول   يجب على 
يكون ذا ُافق وا�سع، واأن يكون كبريًا، ينظر لاُلمور بعني ثاقبة ويتجاوز التفا�سيل 

ال�سغرية واجلزئيات. 

وعلى امل�سوؤول اأن ينظر لالجتاهات والبو�سلة بالجتاه ال�سحيح، واأما باقي التفا�سيل 
القيادية  املهمة  تنجح  حتى  عندها  الوقوف  عدم  فيجب  والقال،  والقيل  اجلزئية 

ويح�سل التطور والتقدم يف الواجبات القيادية. 

اإن اإحدى اخل�سال املهمة التي ينبغي توافرها يف امل�سوؤول هي �سعة ال�سدر والتعامل 
بعقالنية وحلم و�سبط النف�ش وعدم الذهاب وراء النفعالت ال�سخ�سية وتغليب 

امل�سلحة العامة يف املهمة القيادية ...وهذا در�ش كبري من درو�ش علي×.

واأما النغما�ش يف التفا�سيل، ف�سوف يرتك اأثرًا �سلبيًا يف نف�ش امل�سوؤول، وبالتايل 
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�سريى نف�سه معزوًل عن جمتمعه. فاإن الهتمام بال�سغائر ـ وهي ت�سدر من اجلميع 
ـ يو�سل امل�سوؤول اىل اأن يكون معزوًل حتى عن اأقرب النا�ش اإليه، كما اأن متابعة 
يهتم  عادي  اإن�سان  اإىل  وحتوله  للم�سوؤول  القيادية  املهمة  تف�سل  �سوف  التفا�سيل 

ب�سغائر اُلمور. 

اجلزئيات  عن  الطرف  ويغ�ش  الكربى  الأهداف  ي�ستح�رش  اأن  امل�سوؤول  فعلى 
وال�سغائر.. 

يقول علي×: »ل تداقوا النا�ش وزنا بوزن، وعظموا اأقداركم بالتغافل عن الدين 
من الأمور«)٢٨٨)، اأي ل تتعاملوا مع النا�ش باملثاقيل ، ول تقفوا عند اللقطات العابرة. 
وارفعوا من �ساأنكم وقيمتكم، واتركوا اُلمور الدنيئة والب�سيطة واجلزئية وتغافلوا 

عنها .  

وقال× اأي�سًا: » اأن العاقل ن�سفه احتمال ون�سفه تغافل«)٢٨٩)، اأي اأن العاقل ل 
اإل باأمرين، الأول: التحمل و�سعة ال�سدر، والثاين: غ�ش الطرف عن  يكون عاقاًل 
اجلزئيات وال�سغائر. ومن هنا ينبغي على امل�سوؤول اأن ي�ستح�رش الأهداف الكربى 

وامل�سائل امل�سريية يف مهمته القيادية من اأجل حتقيقها. 

يف  احلليم  فحلم  كالتجاهل«)٢٩٠)،  عقل  ول  كالتغافل،  حلم  »ل  اأي�سًا:  وقال× 
تغافله عن اجلزئيات، وعقل العاقل يف جتاهل اجلزئيات والأخطاء التف�سيلية .

وقال× اأي�سًا: »من مل يتغافل ول يغ�ش عن كثري من اُلمور تنغ�ست عي�سته«)٢٩١). 
يجب على امل�سوؤول عدم الهتمام بالقيل والقال ومتابعة التفا�سيل، فاإن ذلك يوؤرقه 
املهمة  عن  وين�سغل  والطماأنينة،  ال�ستقرار  معها  ويفقد  نكد،  اإىل  حياته  ويحول 

الأ�سا�سية له يف خدمة من هو م�سوؤول عنهم.

اإذن، فالتغافل والتجاهل عن ال�سغائر دليل ال�ستقامة يف ال�سلوك، ودليل القوة يف 
املهمة القيادية، ودليل الت�سخي�ش الدقيق لفقه الأولويات  يف امل�سارات ..

٢٨٨ . بحار لأنوار ٧5: ٦4 ح ١5٧. 
٢٨٩ . عيون احلكم واملواعظ: ٩4.

٢٩٠ . غرر احلكم ٦: ٣5٦.

٢٩١ . غرر احلكم 5: 455.
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ومما ورد يف تاأييد ذلك قول اأمري املوؤمنني×: »من اأ�رشف اأعمال الكرمي غفلته عما 
يعلم«)٢٩٢). يجب على امل�سوؤول التغافل عن الأخطاء وال�سلبيات ال�سغرية، وهذا هو 

املنهج والطريق ال�سحيح يف الإدارة والقيادة. 

وهنا اأوجه ندائي لالأب والأم وهما امل�سوؤولن عن الأ�رشة: ل حتا�سبوا اأبناءكم على 
�سغائر اُلمور ما داموا �سائرين يف الطريق ال�سحيح. 

و�سغائر اُلمور لها عدة معان ومفاهيم؛ فهي يف الأ�رشة لي�ست كما يف موؤ�س�سات 
اأن  يرى  فالبع�ش  ماهيتها.  بح�سب  لاُلمور  ننظر  اأن  يجب  ولذا  الكبرية،  الدولة 
اأكون  كيف  امل�سوؤول:  يقول  وقد  �سعف،  دليل  اجلزئيات  عن  والتغافل  التجاهل 
ملراقبة  العيون  اأن�رش  مل  واذا  دائرتي،  يح�سل يف  ما  واأدرك  اأعرف  مل  اإذا  م�سوؤوًل 
النا�ش يف كل مكان، وما الدليل على اأن التغافل دليل قوة؟، وما الدليل على اأنه 

موؤ�رش على ال�سعف؟. 

اإن التغافل والتجاهل عن ال�سغائر دليل ا�ستقامة يف ال�سلوك، ودليل قوة يف املهمة 
امل�سارات  يف  والأ�سبقيات  الأولويات  لفقه  الدقيق  الت�سخي�ش  ودليل  القيادية، 
يدع  ل  وحينئذ  البو�سلة،  اجتاه  هو  اأين  عارف  امل�سوؤول  اأن  على  ودليل  القيادية، 
الجتاه  يف  بها  ال�سري  عليه  كبرية  مهمة  لديه  اأن  ويدرك  به،  يتحكمون  الآخرين 

ال�سحيح. اإذن، فالتغافل والتجاهل دليل قوة ولي�سا دليل �سعف.

اأي  تعلم«)٢٩٣)،  الكرم غفلتك عما  اأي�سًا:»اأ�رشف خ�سال  املوؤمنني×  اأمري  ويقول 
اأن اأ�رشف خ�سال الكرمي هي التغافل عما يعلم، وهو دليل قوة؛ لأنه ل يبذل جهده 

حينئذ يف ما ل ي�ستحق، ول يهتم بالرتهات والتفا�سيل اجلزئية. 

اأّل ُيفهم اأن التجاهل والتغافل عن ال�سغائر وعن التفا�سيل اجلزئية  ولكن يجب 
وانتهاك  املواطنني  حقوق  على  والعتداء  القانون  وخرق  الأخطاء  عن  جتاهل  هو 
احلرمات، فالظلم الذي يقع على املواطنني، والتعامل ال�سيئ معهم يجب اأّل يتهاون 

٢٩٢ .نهج البالغة:  احلكمة٢٢٢.
٢٩٣ . جامع اأحاديث ال�سيعة ١5: 5٦4.
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بهما ول ي�سكت عنهما. ويجب الوقوف عند الأخطاء واملخالفات القانونية والتجاوز 
على احلقوق، ويجب معاجلتها وعدم ال�سماح باأن تاأخذ م�سارات ومديات بال�سكل 
املفتوح، وي�سبح املواطن خائفًا على نف�سه وعلى اأمنه وعلى حقوقه، فهذه اُلمور 
لي�ست جزئية يتغافل عنها، بل هي م�سائل يجب الوقوف عندها لأنها ترتبط ب�سميم 

املهمة القيادية. 

وكذلك يجب الوقوف يف موارد ال�سبهة وعدم الندفاع معها وحما�سبة املق�رشين، 
النا�ش،  الذي ل ي�ساوم، ويدافع عن حقوق  النزيه وال�رشيف  الإن�سان  ل حما�سبة 
فهناك ُانا�ش انتهازيون ل يعجبهم العمل ال�سحيح، ولذلك يتاآمرون على ال�ساحلني 

والنزيهني ب�ستى ال�سبل.  

اإن العتداء على القانون وخمالفته وك�رش هيبة الدولة تتطلب موقفًا حازمًا، يف حني 
تتطلب التفا�سيل واجلزئيات والتقارير الكيدية وامل�ساغبات تريثًا وحكمة ..

فقد ورد عن ر�سول الله|: »اأدروؤوا احلدود بال�سبهات«)٢٩4) حتى ل تقعوا يف 
ظلم النا�ش، فاإنه ل ميكن اتخاذ الإجراءات وفقًا لالتهامات والظنون والأقاويل، فقد 
ي�سجن اإن�سان مظلوم ويفقد عمله ثم يطلق �رشاحه بعد عدة اأ�سهر، وهذا عمل غري 

�سحيح، فمن يتحمل املعاناة املادية واملعنوية لهذا الإن�سان؟.

 اإن الأخذ بالظنون والتهامات والت�ساهل يف اتهام النا�ش ق�سية خطرية جدًا، وتعد 
اعتداء وخمالفة للقانون وك�رشًا لهيبة الدولة، وحتتاج اإىل موقف حازم. فالتفا�سيل 
يف  وحكمة  وتوقف  تريث  اإىل  حتتاج  وامل�ساغبات  الكيدية  والتقارير  واجلزئيات 

التعاطي مع هذا املو�سوع .

 الثانية: الت�سديق بالنمامني يوؤدي اإىل �سياع امل�سوؤولية .

يجب اإبعاد النمامني والوا�سني واأ�سحاب التقارير الكيدية؛ لأنهم ي�سيئون للم�سوؤول، 
ويحرجونه يف مواقفه، ويجعلونه غا�سبًا دائمًا على الآخرين، ويعي�ش اأزمة الثقة مع 

٢٩4 . و�سائل ال�سيعة ٢٨: 4٧، باب ٢4من كتاب احلدود،ح4.
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اٍء ِبَنِميٍم{)٢٩5)  اٍز َم�سَّ ٍف َمِهنٍي * َهمَّ الآخرين، يقول الله تعاىل: } َول ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ
رغم اأنه يحلف باأغلظ الأميان فال تطعه ول ت�سمعه؛ لأنه يحاول اإبعادك عن املجتمع 

الذي اأنت فيه، فال تقربه لكي تنجح . 

وورد عن ر�سول الله|: »اإياكم والنميمة«)٢٩٦)، فاإن من ينّم لك �سوف ينّم عليك 
يف يوم اآخر، والنمام فايرو�ش خطري،  ولذا »ل يدخل اجلنة منام »)٢٩٧) .  فال تتبعوا 
عرثات النا�ش ول توقعوا النا�ش بع�سهم ببع�ش، فاجلنة حترم على النمام، هذا ما 

يقوله ر�سول الله|. 

وذكر ال�سيخ املفيد يف كتابه الخت�سار اأنه جاء رجل اإىل اأمري املوؤمنني× يخربه 
اأن هناك من يتكلم ويتهجم عليه فاأجابه علي×: »يا هذا اإن كنت �سادقا مقتناك«، 
اأي اإذا كان كالمك �سحيحا فاإنني اأمقتك، لأن عليًا× ل ي�سمح لأحد باأن ينقل 
كالم الآخرين واأخطاءهم ال�سخ�سية اإليه واإن كانت �سحيحة، فاإنه مدعاة لل�سغينة 

والأحقاد، » واإن كنت كاذبًا عاقبناك، واإن اأحببت اأن نقيلك اأقلناك«.

العفو  فاإن  تقريره  �سحب  اأراد  فاإن  الرجل،  اأمام  اخليارات  ي�سع علي×  وهكذا   
النا�ش  نقله لأخطاء  اأن يكافئه علي× على  ياأمل يف  الرجل كان  ينتظره، فهذا 
بحقه ال�سخ�سي ويح�سل على امتيازات، اإل اأنه راأى عك�ش ما اأراد. »فقال: اأقلني 

يا اأمري املوؤمنني«)٢٩٨) ، فطلب العفو وال�سفح و�سحب تقريره وو�سايته.

اإن النميمة ل توؤدي اإل اإىل الكراهية والعداء والأحقاد، وعلى امل�سوؤول اأّل يقف عند 
للنميمة،  قبوله  عدم  علي× يف  تربية  وهذه  للرعية،  اجلزئية  والأخطاء  ال�سغائر 

فيجب الرتيث وعدم الإ�رشاع بقبول النميمة وترتيب الأثر عليها .

يقول اأمري املوؤمنني×: »اإياك والنميمة فاإنها تزرع ال�سغينة وتبعد عن الله وعن 
النا�ش«)٢٩٩)، اأي اأن البغ�ساء وال�سحناء واخل�سومة هي من اآثار النميمة، وهي تبعد 

٢٩5 . القلم : ١٠-١١.
٢٩٦ . كنز العمال ٣: ٦55 ح٨٢54.

٢٩٧ . بحار الأنوار ٧٢: ٢٦٨.
٢٩٨ . بحار الأنوار ٧٢: ٢٦٦ح١٣.

٢٩٩ . عيون احلكم واملواعظ: ٩٦.



٣4١

الإن�سان عن الله �سبحانه؛ لأنه يتخذ مواقف ل ير�سى بها الله تعاىل، كما تبعد عن 
النا�ش؛ لأنها حتدث النزاعات بني النا�ش. 

وعن علي× قوله اأي�سًا: »اإياكم والنمائم فاإنها تورث ال�سغائن«)٣٠٠) ..ن�ساأل الله 
تعاىل اأن نتجنب ذلك، واأن يجعلنا ممن يقرب النا�ش ويت�ساور معهم، واأن يقدموا لنا 

الن�سح يف ما هو خري، ويقربونا من الآخرين ول يبعدونا عنهم . 

٣٠٠ . بحار الأنوار  ٦٨: ٢٩٣ح ٦٣.،
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املقطع العا�سر
امل�ست�سارون وال�زراء

يتحدث اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت اأي�سًا عن امل�ست�سارين والوزراء 
و�سماتهم ، واأنه يجب على امل�سوؤول حينما يختار م�ست�ساريه اأن يالحظ جمموعة 
ينجح،  اأن  للم�رشوع  ميكن  حتى  امل�ست�سارين،  هوؤلء  يف  وال�سمات  ال�سفات  من 
ويحر�ش على اأّل يكون بني هوؤلء امل�ست�سارين من يحمل �سفات و�سمات �سلبية، 
القيادية، ويف  املهمة  اإحباط  �سبب يف  اإىل  للم�سوؤول  اأداة و�سند وقوة  حتولهم من 

اإف�سال جهود امل�سوؤول يف الو�سول اإىل النتيجة املرجوة . 
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الدر�ص احلادي والثالثون
�سمات و�سفات امل�ست�سارين

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت يف ذكر باقي ال�سفات ال�سلبية التي 
يجب اأّل توجد يف امل�ست�سار: »ول تدخلن يف م�سورتك بخياًل يعدل بك عن الف�سل، 
ويعدك الفقر، ول جبانًا ي�سعفك عن اُلمور، ول حري�سًا يزين ال�رشه باجلور، فاإن 

البخل واجلنب واحلر�ش غرائز �ستى، يجمعها �سوء الظن بالله«.  

يو�سي اأمري املوؤمنني× كل من يت�سدى للحكم وامل�سوؤولية اأن يختار م�ست�ساريه 
ب�سكل دقيق، وقد حذر× يف هذه الفقرة من اختيار ثالثة اأ�سناف من النا�ش ممن 

توجد فيهم اإحدى اخل�سال املذمومة: البخل واجلنب واحلر�ش.

 ال�سنف الأول: البخيل

ينبغي للحاكم وامل�سوؤول اأّل ي�سع يف طاقم م�ست�ساريه بخياًل، لأنه يف موقع قيادي 
وا�ستحقاقات  مطالب  النا�ش  ولدى  باأكمله؛  �سعبًا  يقود  اأن  ويريد  مهم  واإداري 
وتوقعات يجب تلبيتها. وامل�ست�سار اإذا كان �سخ�سًا بخياًل �سوف لن يدع امل�سوؤول 

يقدم �سيئًا للنا�ش، ومينعه من كل اإح�سان.

 وكلما حاول اأن يعمل �سيئًا، منعه امل�ست�سار ب�سبب بخله، من تقدمي اأي اإح�سان اإىل 
النا�ش، ويفتعل لذلك املربرات؛ فيقول اإن املادة الفالنية من القانون متنع ذلك مثاًل،، 
النا�ش،  اإىل  امل�سوؤول ومنعه من تقدمي الإح�سان  لتثبيط  ويبقى يبحث عن ثغرات 
ولهذا ل ينبغي للم�سوؤول اأن ي�سع بخياًل �سمن م�ست�ساريه؛ لأنه ل يعطيه املجال 
للخدمة، ويخلق له الأجواء املكفهرة والآثار الوخيمة لكل عمل اإيجابي. يف حني 
اأن جمال امل�سوؤولية يعني اخلدمة والعطاء وتقدمي الإح�سان لالآخرين، وبدون العطاء 

ل ي�ستطيع اأن يح�سن اإدارة العملية القيادية .

كما اأنه �سيعده الفقر لو اأنفق �سيئًا على النا�ش، بذريعة اأن امليزانية �ستفرغ مثاًل، ول 
يعطيه جمال للخدمة وتقدمي �سيء للنا�ش. 
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ال�سنف الثاين: اجلبان 

ويحذر اأمري املوؤمنني× اأي�سًا من و�سع اجلبان يف طاقم امل�ست�سارين، لأنه يلقي 
الرعب يف روع امل�سوؤول ومينعه من الإقدام على ممار�سة اأي عمل مل�سلحة النا�ش، 
بينما حتتاج الإدارة اإىل قرارات حا�سمة وجراأة واإقدام مع حكمة، وحتتاج اإىل �سجاعة 

بال تهور. 

فاإنه قد ير�سي الكثريين، ولكنه يف  اأن يتخذ قرارًا جريئًا  وعندما يريد امل�سوؤول 
نف�ش الوقت قد ل ير�سي البع�ش. فمثاًل اإذا اأراد امل�سوؤول اتخاذ قرار جريء يقلل 
للفقراء  الدرجات اخلا�سة ويعطي  املرفهة وامل�سوؤولني وذوي  الطبقة  امتيازات  من 
�سدنا،  الآراء  �سنهيج  اإننا  و�سيقول  امل�ست�سار،  ير�سي  لن  ذلك  فاإن  وامل�ساكني، 
ال�سيا�سي،  ُامور ُاخرى تربك الو�سع  و�سيظهرون على الف�سائيات ويتكلمون عن 
اأو  امل�رشوع،  طرح  عن  يثنيه  حتى  عزميته،  من  يثبط  اأن  اإىل  الكالم،  هذا  واأمثال 

الرتاجع عنه.

ال�سنف الثالث: احلري�ص 

ويحذر اأمري املوؤمنني× اأي�سًا من و�سع احلري�ش يف طاقم امل�ست�سارين؛ لأنه يبحث 
عن مداخل يف كيفية ال�ستحواذ على اأي �سيء بدون حق، فيقرتح على امل�سوؤول اأن 
ي�سع يده على حق وي�سرتجعه ولكن باجلور، اأو ياأتي له مبائة �سياغة قانونية تربر له 
وجود مائة امتياز يخ�سه وميتاز به عن الآخرين، اأو يوجد له مائة ثغرة قانونية لكي 

يتمدد وي�سع يده على كل �سيء على ح�ساب الآخرين. 

وقطعًا، فاإن حر�ش هذا امل�ست�سار لي�ش حر�سًا اإيجابيًا، لأن احلر�ش الإيجابي على 
ولكنه  ح�سن،  �سيء  القانون  ورعاية  واللتزام  والبالد  العباد  وم�سالح  العام  املال 
ياأمره باحلر�ش ال�سلبي ويفتح �سهيته على الظلم والتعدي والتمدد وب�سط اليد على 

حقوق الآخرين، واإن�سان كهذا ل ينفع يف �سيء. 

اخل�سال الثالث و�سوء الظن باهلل 

وهذه اخل�سال الثالث ـ البخل واجلنب واحلر�ش ـ يجمعها �سوء الظن بالله �سبحانه 
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فالبخيل  واحد،  ومن�سوؤها  م�سدرها  خمتلفة  وطبائع  �ستى  غرائز  لأنها  وتعاىل، 
�سيئًا  يعطي  ول  وياأخذه  �سيء  كل  على  ي�ستحوذ  اأن  يريد  احلري�ش  اأو  اجلبان  اأو 

لالآخرين، وكلها ناجتة من �سوء الظن بالله �سبحانه وتعاىل. 

اأر�سلها  الذي  وتعاىل  تبارك  الله  اأن  ويتجاهل  الأموال،  نفاد  من  يخاف  فالبخيل 
حياته  باأن  يعتقد  كان  اإذا  ولكن  جيد،  اأمر  الإنفاق  يف  واحلكمة  غريها.  �سري�سل 
�ست�سري بالأرقام فهو متوهم؛ لأن الله تعاىل هو من رتبها وقدرها، فعلى الإن�سان اأن 

ي�ستعمل احلكمة ويتوكل على رب العاملني.

 واأما اجلبان فهو يخاف من ثورة النا�ش عليه، واملوقف ال�سحيح اأن يوا�سل امل�سوؤول 
م�سريته اإذا كانت حقًا، ومي�سي على بركة الله، وي�رشح ويو�سح ويدافع عن موقفه 
وم�رشوعه، واأهل اخلري كثريون، ودعاة احلق كثريون، واحلق يخدم امل�ساحة الأو�سع 
من اُلمة، و�سريحب به من كانت امل�سلحة له وهم الأكرثية، ول يبايل باعرتا�ش 
من ل م�سلحة له فيه، اأو من �رشبت م�سلحته لأنهم الأقلية. فاجلنب �سوء ظن بالله 

تعاىل.

وكذلك ال�رشه واحلري�ش؛ فهو يحر�ش امل�سوؤول على اأن ياأخذ باجلور كل �سيء، ول 
يعطي دورًا لأحد، ول ي�سمح لأحد بالتنف�ش. واإذا كان م�سوؤوًل عن ُا�رشة ل يعطي 
�سطوته،  يخ�سون  اجلميع  يجعل  ل�رشكة  رئي�سًا  كان  واإذا  والأطفال،  للمراأة  املجال 

وهكذا مدير الدائرة. 

وهذا ال�رشه وو�سع اليد على كل �سيء واأخذ كل �سيء دليل وا�سح على �سوء الظن 
بالله تعاىل، وهو ل ميلك ثقة بنف�سه ول بربه الذي مينحه الفر�ش بدون العتداء على 

الآخرين.

لأمري  الوجيزة  العبارة  هذه  من  ا�ستفادتها  ميكن  الإ�ساءات  من  جمموعة  وهناك 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب×. 
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الإ�ساءة اُلوىل
اأهمية امل�سورة 

قادر على ال�ستغناء عن م�سورة  اأنه  اأحد  اأن يظن  ينبغي  امل�سورة مهمة جدًا، ول 
الآخرين، اأو يعتقد باأنه يفهم كل �سيء. فالإن�سان مهما كان عاملًا وخبريًا يف جمال 
ا�ست�سارة  عليه  يجب  ولذا  ُاخرى،  جهات  عنه  وتغيب  جهات  اإىل  يلتفت  قد  ما، 
وروؤى  وجتارب  فعقول  وروؤاهم،  واأفكارهم  وجتاربهم  عقولهم  لي�ساركهم  الآخرين 
واأفكار الآخرين ت�سبح يف خدمته وتقلب له اُلمور وامل�سائل من زوايا خمتلفة، 
وت�سبح لديه ثقة باملوقف ال�سحيح. واخلطوة التي لي�ش فيها م�سورة لي�ش فيها بركة، 
والربكة تاأتي عند الت�ساور مع الآخرين، وم�ساركتهم عقولهم وطاقاتهم وقدراتهم.

القرار  وي�سبح  قراراته  �ستمح�ش  بل  امل�ساورة،  من  �سيئًا  يخ�رش  ل  امل�سوؤول  اإن 
مطبوخًا ونا�سجًا وحكيمًا وفيه مراعاة لكل اجلوانب، ولي�ش من ال�سحيح اأن ي�سدر 
امل�سوؤول قرارًا م�ستعجاًل ثم ياأتي �سخ�ش بعد �ساعتني ليقول له ان هذا القرار يخالف 
املادة الفالنية من القانون، في�سطر اإىل نق�ش القرار، ثم ياأتي �سخ�ش اآخر ليبني له 

العواقب املرتتبة على نق�ش القرار.. وهكذا.

 و�سيعي�ش يف حالة فو�سى من ت�سارب القرارات مع بع�سها، ولن تبقى هيبة للدولة 
بعدها. ولهذا يجب على امل�سوؤول اأن يعتمد امل�سورة ب�سكل اأ�سا�سي يف جميع قراراته 
ومواقفه لكي ي�ستطيع اتخاذ القرار ال�سحيح، وكلما ظهرت ثغرة يف القرار يرى اأنه 
قد التفت اإليها وو�سع لها العالج املنا�سب. وحينئذ �سوف لن يندم ولن يرتاجع عن 
قراراته، لي�ش من باب العزة بالإثم، ولكن لأن القرار اأخذ بنظر العتبار كل اُلمور 

التي تطرح كعوائق وم�سدات اأمام هذا املوقف والقرار.

ولذلك جند التاأكيد الكبري على مبداأ امل�سورة يف الروؤية ال�سالمية، والآية ال�رشيفة 
الفرائ�ش  اأهم  من  واحدة  امل�سورة  جتعل  وامل�سورة  ال�سورى  عن  تتحدث  التي 
ا�ْسَتَجاُبوا  }َوالَِّذيَن  ال�سورى:  �سورة  يف  تعاىل  الله  يقول  الإ�سالمية؛  والواجبات 
الَة َواأَْمُرُهْم �ُسوَرى َبْيَنُهْم َومِمَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{)٣٠١)، فقد جاءت  ِهْم َواأََقاُموا ال�سَّ ِلَربِّ

٣٠١ . ال�سورى:  ٣٨.
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ال�ستجابة لله وال�سالة والإنفاق وال�سورى يف �سياق واحد، وهذا يعني، مبقت�سى 
ال�سياق، اأن هناك تقاربا بينها. 

واإذا كان هذا هو موقع ال�سورى يف الروؤية الإ�سالمية فيجب اأن تتحول اإىل �سلوك عملي. 
والآية ل تقول وبع�ش اأمرهم �سورى، واإمنا قالت اأمرهم �سورى يف كل �سيء. ولذا يجب 
اأن نت�ساور يف جميع امورنا، ل اأن تكون يف بع�ش الأوقات، كما لو مر الإن�سان باأزمة، 
امل�سورة يف كل حني، �سواء كانت  اأن تكون  ينبغي  اأ�سحابه ي�ست�سريهم، بل  اإىل  فياأتي 
من �سحة  ليتاأكد  اجلميع  مع  امل�سوؤول  يت�ساور  اأن  املف�سل  ومن  تكن.  اأو مل  اأزمة  هناك 

املوقف والقرار الذي يريد اتخاذه. 

يف  الواقعي  راأيه  امل�ست�سار  يعطي  باأن  �سكلية،  ل  حقيقية  امل�سورة  تكون  اأن  وينبغي 
املو�سوع، ل اأن يف�سل امل�سورة وفقًا ملا يرغب به امل�ست�سري. وينبغي اأن يكون امل�ست�سري 

�سادقًا اأي�سًا يف طلب امل�سورة، لكي يقال اإنه  ا�ست�سار. 

ويوؤ�سفني اأن اأقول اإنه يف بع�ش موؤ�س�سات الدولة العراقية ل تكون مهمة امل�ست�سار تقدمي 
امل�سورة، بل لتكييف القانون مع قناعات امل�سوؤول، ل اأن يقول له اإن هذا �سحيح اأو خاطئ. 
ويتم ذلك بعد اأن يتخذ امل�سوؤول قراره مبفرده ثم ياأتي اإىل م�ست�ساره القانوين ويطلب منه 
الآخر  اليوم  معاك�ش يف  اأمر  ثم يحدث  القرار،  لهذا  قانونية  يبحث عن تخريجات  اأن 

ويبحث عن مادة قانونية ُاخرى لتربير قرار اآخر..وهكذا.

اأمزجة  �سوء  على  الواقع  تكييف  يف  خلرباء  ا�ستخدام  هي  بل  ا�ست�سارة،  لي�ست  وهذه   
امل�سوؤول. فعلى امل�سوؤول اإذا اأراد اأن ي�ست�سري اأّل يتكلم براأيه، بل يطلب من امل�ست�سارين 
�سحيح  هو  هل  راأيه  اإىل  ينظر  ثم  بحرية،  ال�سحيحة  امل�سورة  لياأخذ  راأيهم  يعطوه  اأن 

وين�سجم مع هذه الروؤية ويخرج بنتيجة اأو ل.

ومما يوؤيد اأهمية امل�سورة اأن الر�سول الأكرم|بالرغم من ع�سمته وعلمه الغزير وخربته 
الوا�سعة والعالية بني من عا�ش معهم، كان يت�ساور مع اأ�سحابه، مع اأنهم ُانا�ش ب�سطاء، ل 
ميلكون �سيئًا من علم ر�سول الله| ول من خربته وجتربته يف احلياة وحنكته وحكمته 
وعمقه، بالإ�سافة اإىل ع�سمته، وماذا ميكن اأن ي�ستفيد من مثل هوؤلء حني ي�ست�سريهم؟!. 

ولكن، كانت �سريته | اأن يت�ساور مع اأ�سحابه قبل اأن يتخذ القرار. 
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لحظوا هذه الرواية عن الإمام الر�سا× يقول: »اإن ر�سول الله | كان ي�ست�سري 
اأ�سحابه ثم يعزم على ما يريد«)٣٠٢). فكان ي�ست�سريهم دائمًا قبل اأن يتخذ القرار 

وي�سمع منهم جميعًا ثم يتخذ القرار املنا�سب.
 فاإذا مل يكن القرار من�سجمًا مع قناعاتهم كان يو�سح لهم ويناق�سهم، بالرغم من 
الله|  ر�سول  عن  روايات  من  لدينا  وكم  اأعلم.  ور�سوله  الله  اأن  يعلمون  اأنهم 
ي�ساأل اأ�سحابه، فاإن كان لديهم جواب اأخذ به اإن كان �سحيحًا، واإل ناق�سهم فيه. 

واإن قالوا: الله ور�سوله اأعلم، اأعطاهم املوقف. 
اأبي  بن  علي  اأو�سى  فقد  اأي�سًا،  امل�سورة  با�ستعمال  اأ�سحابه  يو�سي  وكان| 
اليمن قائاًل: »ياعلي ول  اإىل  اأر�سله  العامل العمالق حينما  طالب× وهو الرجل 

ندم من ا�ست�سار«)٣٠٣).
واأما اإذا كان راأي امل�ست�سار خاطئًا فيجب على امل�سوؤول اأن يبني له وجه اخلطاأ فيه، 
نف�ش  ويف  عنه،  غائبًا  كان  اأمر  اإىل  نبهه  قد  فيكون  ال�سحيح،  الراأي  له  ويو�سح 
الوقت اأ�رشك الآخرين معه يف القرار، وحينئذ �سيقفون معه ويدعمونه، ول�سيما اإذا 

كان يف القرارات م�سدات وم�ساكل. 
وعن علي×: »ل ي�ستغني العاقل عن امل�ساورة«)٣٠4)، وهذه رواية يف املو�سوع، 
عقله،  يف  �سكا  هناك  اأن  فمعناه  امل�سورة  اإىل  حمتاج  غري  نف�سه  راأى  اإذا  فالعاقل 
من  حال  اأي  يف  عنها  ي�ستغني  اأن  ميكن  ول  ال�ست�سارة،  من  له  بد  ل  فالن�سان 

الأحوال.
وعن ر�سول الله|: »ما ت�ساور قوم اإل هدوا لأر�سد اأمرهم«)٣٠5)، اأي اإذا اعتمد اأي 
قوم امل�سورة فاإنهم ي�سلكون اأق�رش الطرق اإىل حتقيق غاياتهم ومبتغاهم واأهدافهم، 
و�ستتحقق لهم اأف�سل النتائج من خالل امل�سورة، فمن ي�ست�سري ي�سل اإىل اأف�سل 

الطرق يف حل امل�ساكل والتعقيدات املحيطة به. 

٣٠٢ . بحار الأنوار ٧٢: ١٠١ح ٢٣.

٣٠٣ . بحار الأنوار ٧٢: ١٠٠ح ١٣.
٣٠4 . غرر احلكم ٦: ٣٨٩.

٣٠5 . بحار الأنوار ٧5: ١٠5ح ١.
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الإ�ساءة الثانية
تاأثري املوا�سفات الذاتية للم�ست�سار

يف  تتوافر  اأن  يجب  التي  واملعايري  الذاتية  املوا�سفات  طبيعة  بامل�سورة  تتحكم 
امل�ست�سار، فكلما كان امل�ست�سار �سادقًا وخمل�سًا و�سجاعًا وكرميًا ومن اأهل العقل 

والدراية والتجربة والخت�سا�ش، كانت م�سورته اأنفع.

ول تعني الطبقة الجتماعية �سيئًا يف امل�سورة، كال�سن والغنى والفقر واجلاه، فامل�سورة 
تتحكم بها طبيعة املوا�سفات الذاتية واملعايري التي يجب اأن تتوافر يف امل�ست�سار، 
كالعلم واحلكمة واخلربة والروؤية وال�سجاعة والن�ساف واملو�سوعية وال�سدقية وبعد 
النظر وتغليب امل�سالح العامة والبعد عن العواطف وامل�ساعر والأمزجة والنفعالت.

 ول فرق يف امل�ست�سار، بني اأن يكون كبريًا يف ال�سن اأو �سغريًا، اأو يكون من طبقة 
لي�ست  الإن�سان  قيمة  اإذ  امل�ست�سار؛  باو�ساف  ترتبط  فامل�سورة  الأغنياء،  اأو  الفقراء 
مبا ميلك من الأموال، واإمنا قيمته بُامور ذاتية يف �سخ�سيته ول ميكن اأن ت�سلب منه، 

كالعلم واملعرفة واخلربة وال�سدقية. 

الإ�ساءة الثالثة
املوا�سفات ال�سلبية للم�ست�سار

تقدمي  من  متنعه  التي  للم�ست�سار  ال�سلبية  الأو�ساف  املوؤمنني×  اأمري  ي�ستعر�ش 
احل�رش،  �سبيل  العهد، ل على  هذا  منها يف  ثالثة  ذكر  وقد  ال�سحيحة،  امل�سورة 
وهي البخل واجلنب واحلر�ش، ولكن هناك اأو�ساف �سلبية ُاخرى ميكن تلم�سها من 
اُلفق  والتهور و�سيق  وقلة اخلربة  كالكذب  املوؤمنني×،  ُاخرى لأمري  ن�سو�ش 

وغريها من اأو�ساف امل�ست�سار الفا�سل.
فامل�ست�سار الكاذب يقلب اُلمور، ويبعد القريب، ويقرب البعيد. وتعد    م�ساورته 

والأخذ بها هالكًا لاُلمة. 
واأما امل�ست�سار املتهور فاإنه يدخل امل�سوؤول يف ُامور هو يف غنى عنها، ويخلق له 
اأجواء مت�سنجة مع الآخرين. وهناك فرق بني ال�سجاعة والتهور، فال�سجاعة هي 

احلد الو�سط بني اجلنب والتهور.
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اأن  هي  اليوم  الأكرب  وامل�سكلة  نطقه.  من  خري  ف�سكوته  اجلاهل  امل�ست�سار  واأما   
يتخذ امل�سوؤول م�ست�سارًا جاهاًل من اأقاربه اأو حزبه، وياأخذ مب�سورته وي�سدق اأنه 

م�ست�سار، وحينئذ �ستدفع اُلمة �رشيبة باهظة ويقع ال�سعب يف مهالك عظيمة .
وقلة اخلربة و�سيق اُلفق وتغليب العواطف وامل�ساعر على ح�ساب العقل واملنطق، 
كلها �سمات و�سفات �سلبية متنع من تقدمي امل�سورة ال�سحيحة. وجند كل هذه يف 

روايات واردة عن علي×.
اإليك البعيد، ويبعد عليك  يقول×: »ل ت�ست�رش الكذاب فاإنه كال�رشاب، يقرب 

القريب«)٣٠٦) .
ويقول×:»ل ت�ساور الأحمق يجهد لك نف�سه ول يبلغ ما يريد«)٣٠٧).  فاجلاهل 
حتى لو كان خمل�سًا ل ميكن اأن ياأتي بامل�سورة ال�سحيحة، وامل�سوؤول يحتاج اإىل 

ُانا�ش من ذوي العقل واحلكمة ليعطوه الراأي ال�سديد.
وقال× اأي�سًا: » ل ت�ساورن يف اأمرك من يجهل«)٣٠٨) .

الإ�ساءة الرابعة
املوا�سفات الإيجابية للم�ست�سار

واأما ال�سمات التي ت�ساعد امل�ست�سار على امل�سورة، فمنها خ�سية الله. فعلى امل�سوؤول 
واملت�سدي اأن يبحث عن م�ست�سارين يخافون الله تعاىل، من اأهل التقوى والتدين 

واحلكمة، ليعطوه الراأي ال�سديد. 

وقد ورد عن علي× قوله: »�ساور يف اأمورك الذين يخ�سون الله«)٣٠٩).

ولذا ينبغي م�ساورة املتقني الذين يوؤثرون الآخرة على الدنيا، ويوؤثرون على اأنف�سهم 
يف اأمور اُلمة، فهم يقدمون امل�سورة ال�سحيحة واإن خ�رشوا وظيفتهم كم�ست�سارين، 

ولكنهم يربحون الآخرة، ويقدمون م�سالح الآخرين على م�سلحتهم.

٣٠٦ . غرر احلكم ٦: ٣١٠.
٣٠٧ . بحار الأنوار ٧5: ٢٣٠ح ١٣.

٣٠٨ . غرر احلكم٦: ٢٧٠.
٣٠٩ . غرر احلكم 4: ١٧٩.
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ومير بلدنا اليوم يف ظروف لي�ست �سهلة، فالوزير الذي بني يديه املليارات كم يراعي 
م�سالح البلد ويغلب امل�سلحة العامة على م�سلحته اخلا�سة؟. فمثاًل، اإذا كان لديه 
تعطي  ل  ال�رشكات  هذه  مثل  ولكن  وكبرية،  مهمة  عاملية  �رشكة  وهناك  م�رشوع، 
الأموال حتت الطاولة ول تعطي عمولت لأنها تخ�سى على �سمعتها، وهناك �رشكة 
العقد، لتلك ال�رشكة اجليدة  بائ�سة ولكنها تعطي عمولة جيدة، فلمن يوقع  ُاخرى 
التي يك�سب منها عمولة جيدة،  البائ�سة  اأم يوقع لل�رشكة  العمولة،  التي ل تعطي 
واإن كان النا�ش �سيعانون من �سوء اخلدمات املقدمة ومن املن�ساآت التي تنفذها هذه 

ال�رشكة؟.

فقال يل  الأملانية،  التجارة  غرفة  وزرت  لأملانيا،  ر�سمية  زيارة  مرة يف  كنت  لقد   
التجار: اإن النا�ش ت�سرتي الب�ساعة الأملانية جلودتها، وحينما ن�سع ت�سعرية فلكي 
ننجز لكم م�رشوعا حقيقيا. لقد اأجنزنا لكم �سكك حديد يف املا�سي ما زالت حتى 

الآن موجودة بالرغم من احلروب وامل�ساكل التي مررمت بها. 

واليوم هناك �رشكات بائ�سة ل متتلك حتى موقع انرتنيت، وتربح يف املناق�سة وتاأخذ 
امل�رشوع مببلغ اأقل، بالرغم من اخلدمات الرديئة التي تقدمها هذه ال�رشكة.

لحظوا كم ابتعدنا عن قيم الإ�سالم ومفاهيمه ال�سحيحة، يقول ر�سول الله|: 
»ا�سرت�سدوا العاقل ول تع�سوه فتندموا«)٣١٠)، ورمبا يكون الندم بعد فرتة من الزمن 

ولي�ش �رشيعًا .

٣١٠ . بحار الأنوار ٧٢: ١٠٠ح ١4.



٣5٢

الدر�ص الثاين والثالثون

ال�ستعانة بال�زراء ال�سابقني
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: » اإن �رش وزرائك من كان لالأ�رشار 
الأثمة،  اأعوان  فاإنهم  بطانة،  لك  يكونن  فال  الآثام،  ومن �رشكهم يف  وزيرًا،  قبلك 
واإخوان الظلمة، واأنت واجد منهم خري اخللف، ممن له مثل اآرائهم ونفاذهم، ولي�ش 
عليهم مثل اآ�سارهم، ممن مل يعاون ظاملًا على ظلمه، ول اآثما على اإثمه، ُاولئك اأخف 
فانتخب  اإلفًا،  لغريك  واأقل  واأحنى عليك عطفًا،  معونة،  لك  واأح�سن  موؤونة،  عليك 

اأولئك خا�سة خللواتك وحفالتك«.

الوزراء،  عن  احلديث  الأ�سرت  ملالك  املبارك  عهده  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتناول 
واخل�سال التي ينبغي اأن تتوافر فيهم.

لإدارة  احلاكم  يختاره  الذي  العمل  فريق  �سمن  يكون  ومن  امل�ساعد،  هو  والوزير 
البالد ويعتمد عليه. وقد تطرق اأمري املوؤمنني× اإىل من يجب اأن ي�ستوزر وي�ستعان 
به، ومن ل يكون كذلك، واإىل بيان ال�رشوط واملوا�سفات وال�سمات املطلوبة يف من 

ي�ستعان بهم ملواقع اخلدمة ..

ويحذر اأمري املوؤمنني× يف هذه الفقرة الكرمية احلاكم وامل�سوؤول اجلديد من اختيار 
وزراء له ممن كانوا وزراء ملن �سبقه من احلكام الأ�رشار، يقول×: » اإن �رش وزرائك 
املهمة  اإدارة  عليهم يف  تعتمد  ُانا�ش  اأ�سواأ  اأن  اأي  وزيرًا«،  قبلك  لالأ�رشار  كان  من 
الديكتاتور،  وجهاز  البالط  �سمن  وكانوا  للظامل،  عونًا  قبلك  كان  من  بك  املناطة 
فهوؤلء يجب اأّل يكونوا �سمن فريق عمل احلاكم وامل�سوؤول اجلديد، فاإن هذا اأ�سواأ 
�سيء له ولنجاح مهمته، واإذا كان يريد النجاح فعليه اأن يبعد من كان ي�سع يده بيد 

الأ�رشار من قبله.

فهوؤلء ممن ا�سرتك مع احلكام الظلمة ال�سابقني يف الآثام، وكان هوؤلء الأ�رشار ل 
ويورطوه  و�سلوكهم،  مواقعهم  و�سوء  �سمعتهم  ب�سوء  يلطخوه  مل  اإذا  اأحدًا  يقربون 
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بالآثام واملعا�سي واجلرائم؛ لأنهم ل ي�سمنون ولءهم اإذا مل يكونوا متلطخني بالآثام 
معهم، لي�سبح �رشيكا لهم يف الإثم واجلرمية، فال ينبغي اأن يكون اأمثال هوؤلء بطانة 

للحاكم وامل�سوؤول اجلديد.

والبطانة هي الق�سم امل�ستور من الثوب، وامل�سوؤول اأي�سًا عنده بطانة ل يظهرون على 
ال�سا�سات، ولكنهم م�سنع القرار، وهم اأذرعه يف حتقيق م�رشوعه واأهدافه. 

فال جتعل بطانتك ممن كانوا لالأ�رشار قبلك عونًا؛ لأنهم اأعوان احلكام الظاملني الآثمني 
املجرمني امل�سيئني املذنبني، وهم اخوان الظلمة؛ لأن الطيور على اأ�سكالها تقع، فمن 

ي�سع يده بيد الظامل ويتعامل مع الأ�رشار، ي�سبح من اخوان الظلمة.

ل  و�سوف  النا�ش،  يظلمون  لأنهم  معك؛  هوؤلء  جتعل  ل  مالك  يا  علي×:  يقول 
تفرق النا�ش بينك وبني من كان قبلك من الظلمة حينما يكون هوؤلء معك، اإذ لي�ش 
يحتك  من  هم  وم�ساعدوك  فريقك  واإمنا  دائما،  بالنا�ش  اأنت  تلتقي  اأن  بال�رشورة 
بالنا�ش اأي�سًا، و�سوف ترى اأخالقهم و�سلوكهم. وعليك اأن تختار النا�ش ال�ساحلني 

بطانة لك ووزراء واأعوانا.

ولكن هناك اإ�سكال كبري، ل اأعرف هل اأن مالكا الأ�سرت طرحه على اأمري املوؤمنني× 
النا�ش  اأن  هو  والإ�سكال  �سوؤال.  بدون  اجلواب  اأعطى  عليًا×  اأن  اأو  يجيبه،  وهو 
تقول: اإن اأعوان النظام ال�سابق هم من اأ�سحاب الكفاءة واأهل خربة باحلكم، واإن من 

كان يف �سفوف املعار�سة ل يعرف اإدارة البالد ول ي�ستطيع ذلك. 

ولكن علي× يجيب على هذه الإ�سكالية قائاًل: »واأنت واجد منهم خري اخللف«، 
اأكرث  فما  ومعرفة،  وقدرة وفهمًا  واأكرث كفاءة  منهم  اأن جتد خريًا  ت�ستطيع  اأنك  اأي 
املخل�سني والوطنيني وال�رشفاء والذين لديهم كفاءة وفهم �سحيح، بل هوؤلء اأكرث 
كفاءة من اأعوان الظلمة، ولكن يجب اأن جتدهم، »ممن له مثل اآرائهم ونفاذهم« اأي 
جتد من املخل�سني والوطنيني من ميتلك نف�ش الروؤية والقدرة والفهم  والنفاذ بالراأي 
وامل�سورة، فهوؤلء املخل�سون والوطنيون �سوف جتد بينهم من ميلك نف�ش الروؤية، بل 

اأف�سل مما ميلكه اأعوان الظلمة. 

اأنا�سا ميدانيني  فاإن كنت تريد مواقف وم�ساريع وحركة على الأر�ش، ف�سوف جتد 
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اللوبي،  ا�سم  هوؤلء  على  زماننا  يف  ويطلق  الظلمة.   اأعوان  من  اأف�سل  ويعملون 
واأعوان الظلمة م�ستولون على مفاتيح امل�ساريع واملوؤ�س�سات يف الدولة، فاإذا كان من 
جماعتهم ي�سهلون له الطريق ويقفون معه وي�سدون ثغراته ويدعمونه ويظهرون هذا 
الرجل وكاأنه يعرف الكثري، واأما اإذا مل يكن من جماعتهم في�سيقون عليه ويوؤذونه 

وي�سورون للنا�ش اأنه ل يعرف ول يفقه �سيئًا من عمله، ويبحثون عن زلته.
اأن ي�ستغني  اأنه ل ميكن   فلذلك هم يعملون بهذه الطريقة، حتى يوحوا للم�سوؤول 
فن  يعرفون  الذين  وهم  منهم،  اأف�سل  واحد  على  يح�سل  اأن  ي�ستطيع  ول  عنهم، 
احلكم واإدارة البالد فقط، وي�ستطيعون ت�سيري الأمور بال�سكل ال�سحيح، وهم على 
ف�سوف  بيد غريهم  يده  و�سع  اإذا  اأنه  ويحذرونه  النجاح،  على  مل�ساعدته  ا�ستعداد 
ينك�رش!. واإنه ملن العجيب حقًا اأن يتطرق اأمري املوؤمنني× اإىل هذه احلقائق قبل 

األف واأربعمائة �سنة، وهي تتجدد يف كل زمان ومكان.
اأو اأي بلد  واليوم عندما نقراأ هذا العهد كاأننا نحاكي املنظومة الإدارية يف بالدنا 
اآخر، وعندما نقول هذه قواعد ووثيقة تاأريخية، فالأّن اأمري املوؤمنني× و�سع اليد 

على اجلرح.
ثم يبني اأمري املوؤمنني× ميزة الوزراء واخلرباء اجلدد على الوزراء واخلرباء القدماء 
فيقول: »ولي�ش عليهم مثل اآ�سارهم«، واآ�سار جمع اإ�رش، ومعناها زلتهم وذنوبهم، 
وهذا يعرف مثلهم واأح�سن منهم، ويعمل مثلهم واأح�سن منهم، مع فارق جوهري؛ 
اأوزار ال�سابقني، بينما  اأنه ح�سن ال�سيت وال�سمعة، وتاأريخه نظيف، ولي�ش له  هو 
ذاك يجب اأن ي�سمله ا�ستثناء ويخفي اأمره، ثم تعج الرائحة عندما تنك�سف اأوراقه 
وياأتي من يخرب عنه اأنه عمل كذا وكذا، وي�سطر احلاكم اجلديد اإىل جتاوزها، فيوؤثر 
ذلك فيه �سلبًا، وت�سعف ثقة اُلمة به. وكل ذلك ل ُيحتاج اإليه مع الكادر اجلديد؛ 
لأنه نظيف الأ�سل وذو �سمعة طيبة، ول يحتاج اىل هذه الكلف املعنوية اأن تدفع 

عنه. 
ال�سمات املطلوبة ملن ي�ستعان به يف مواقع اخلدمة 

الوزراء  يف  توافرهما  ينبغي  املوؤمنني×  اأمري  يذكرهما  مهمتني  �سمتني  هناك  اإن 
واخلرباء ممن يراد ال�ستعانة بهم يف مواقع اخلدمة، وهما: 
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اُلوىل: اأ�سحاب املا�سي ال�سيا�سي النظيف

وتتجلى هذه ال�سمة من قول اأمري املوؤمنني×:»ممن مل يعاون ظاملًا على ظلمه«. فاأول 
�سيء يجب اأن يبحث عنه احلاكم وامل�سوؤول لختيار من يت�سدى ملواقع امل�سوؤولية، 
هو ال�سخ�ش الذي مل ي�سع يده بيد الظامل ومل يعاون الظامل؛ لأن هناك اأثرًا و�سعيًا 
اإىل  اأذهب  اأن  اأنوي  ل  اأنا  فمثاًل،  ال�سابق،  النظام  باأعوان  ال�ستعانة  على  يرتتب 
مكان موبوء، لأين مهتم ب�سحتي، ولكني مل اأكن اأعرف اأن من �سلمت عليه م�ساب 
بالنفلونزا، وعندما عط�ش دخل الفايرو�ش يف بدين، ثم اأت�ساءل عن علة املر�ش، 
و�سواء علمُت اأو مل اأعلم، فاإن الفايرو�ش له م�ساعفات، ولكن الإن�سان تارة مير�ش 

نف�سه، وتارة ُاخرى ياأتيه املر�ش، وبكل الأحوال هو مير�ش. 

وتارة يرمي الإن�سان ال�سيارة بالوادي في�سمونه انتحارا، وتارة تاأخذه غفوة في�سقط 
وميوت، ولكن ل يدخل النار لأنه لي�ش انتحارًا؛ اإذ النتحار باإرادة الإن�سان حرام، 
واأما اإذا كان ال�سبب غلطة ف�سيموت اأي�سًا، ولكنه لي�ش مذنبًا. فكذلك الذي ي�سري 

مع الظامل، يرتتب عليه اأثر و�سعي يوؤثر يف �سمعته، �سواء كان م�سطرًا اأو  ل.

 ولكن ل ُيحا�سب اجلميع على حد �سواء، ومن ا�سطر اأن يتما�سى مع الظامل وقلبه 
لي�ش معه، ومل ي�ساعده ومل ي�سهل ُاموره، وانت�رش للمظلوم، فهذا مكانه حمفوظ، 
فقد كان علي بن يقطني رئي�سًا للوزراء مع احلاكم الظامل، لكن الإمام الكاظم× 

طلب منه اأن يبقى يف املن�سب لي�ساعد النا�ش املظلومني .

الثانية: اأ�سحاب املا�سي الأخالقي النظيف

اإثمه«، اأي مل يعن  اآثما على  اأمري املوؤمنني×: »ول  وتت�سح هذه ال�سمة من قول 
اآخر  �سخ�ش  هناك  ولكن  الذنب،  يرتكب  اإن�سان  فهناك  مع�سيته.  على  عا�سيًا 
ي�ساعد الآخرين على ارتكاب الذنوب بال�سافة اإىل ارتكابه الذنوب بنف�سه. ومثل 
هذا ل ت�سلح ال�ستعانة به على اإدارة ُامور الدولة وتر�سيحه للت�سدي للم�سوؤولية. 

 اإيجابيات الوزراء اجلدد

اإيجابيات هذا ال�سنف من النا�ش، من الذين مل تتلطخ  ثم يبني اأمري املوؤمنني× 
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ال�سابقني، ويذكر ذلك يف  �سمعتهم �سيا�سيًا واأخالقيًا، وما ميتازون به عن الوزراء 
�سمن اأربع اإيجابيات: 
ااُلوىل: اأخف موؤونة

يريدون  ول  كثرية،  توقعات  لديهم  لي�ش  موؤونة«،  عليك  اأخف  »اأولئك  فيقول:   
امتيازات كثرية، وعيونهم على اخلدمة والعمل، فهم كما قال ر�سول الله| يف 
ي�ساعد  ولكن  الكثري  يريد  ل  املعونة«)٣١١)،   كثري  املوؤونة،  »قليل  املوؤمن:  و�سف 
ويريد  عليها،  توقع  اأن  يجب  طويلة  قائمة  البداية  منذ  يعطيك  ذاك  بينما  كثريًا، 

حمايات وامتيازات ليعمل معك. 
الثانية: اأح�سن معونة

ال�سخ�ش  هذا  اأن  اأي  معونة«،  لك  فيقول:»واأح�سن  اآخر  بو�سف   × ي�سفهم  ثم 
و�ساحب  خمل�ش  فهو  بالنهار،  الليل  ويو�سل  فيه  يتوانى  ول  بالعمل  ي�ساعدك 
اأن  ق�سية، ولي�ست عينه على الراتب، ول �ساعة الدوام، ول المتيازات، بل يريد 
يخدم، فهو �ساحب ق�سية وم�رشوع، فهوؤلء عندما ياأتي بهم امل�سوؤول �سوف ي�ستفيد 

منهم ، وي�سري عمله ب�سورة �سحيحة.
الثالثة: اأف�سل والًء

ثم ي�سفهم× بو�سف ثالث فيقول:»واأحنى عليك عطفًا«، فهذا ال�سخ�ش اجلديد 
الذي جئت به ون�سبته مديرًا عامًا اأو م�سوؤوًل، �سيقول اإن هذا ذكرين وعرفني ووقف 
معي واأراد اأن ي�ستفيد من طاقتي، ومل يغّره وهج الآخرين واأعطاين فر�سة وعطف 

علي، فريتبط بك ويقف معك. 
 واليوم نحن بحاجة اإىل الوفاء واللتحام واحل�ش الوطني، ونريد ُانا�سًا قلبهم يحرتق 
على الوطن واملواطن، ونريد حرقة قلب ووفاء بحق اإن�سانية الإن�سان، واملبادرة اإىل 
حل م�سكلته؛ فال تتعبه اأيها امل�سوؤول و�سهل اأمره و�ساعده واأو�ش زمالءك بت�سهيل 
اأمره، واعلم اأن الله تبارك وتعاىل �سيدفع عنك األوان البالء، وحا�سى لله اأن ي�سيع 

اإن�سانية اأحد ومواقفه النبيلة وال�رشيفة.

٣١١ . م�ستدرك الو�سائل ١١: ١٨٠ح٢٢.
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الرابعة: قلة والئهم للغري

ال�سابقني  الوزراء  فاإن  الفًا«،  لغريك  فيقول:»واأقل  رابع  بو�سف  ي�سفهم×  ثم 
من  و�سبكة  اأ�سدقاء  منظومة  لديهم  املا�سني،  الظلمة  اأعوان  من  كانوا  باعتبارهم 
عالقات واأنا�ش يعملون لهم كخط مائل، وبذلك ي�سكلون خطرًا م�ستمرًا على النظام 
اجلديد، وم�سدر قلق دائم ميتلك النفوذ وال�سالحيات والعالقات الوا�سعة واخلربة 

والتجربة. 

وهوؤلء، مادام احلاكم وامل�سوؤول اجلديد  بخري وعافية واأموال واإمكانات وامتيازات 
اأو  بال�سف الأخري  اإذا انفجرت الأو�ساع جتدهم باجلهة اُلخرى  فهم معه، ولكن 
يغطون  جتدهم  بوجهه،  م�سكلة  تقف  وعندما  العافية،  يطلبون  تقدير  اأح�سن  على 
روؤو�سهم ويخفونها حتت الرمال، لكي ل ي�سيبهم مكروه، وهم غري م�ستعدين لأن 
يدافعوا عن النظام اجلديد، واإمنا جاوؤوا لكي يحلبوه وياأخذوا منه، وقلوبهم يف مكان 
اآخر. ولكن هذه اُلمور ل جتدها عند الإن�سان النظيف الذي ل ميلك عالقات �سابقة 

مع الظلمة، ويبقى وفيا للنظام اجلديد. 

وطنهم  ويحبون  الأعداء،  يوالون  الذين ل  من  هوؤلء،  مثل  اإىل  بحاجة  نحن  وكم 
هم  وهوؤلء  لالأجنبي.  والعمالة  النخا�سة  �سوق  وُيباعون يف  ُي�سرتون  ول  واأهلهم، 

الوطنيون ال�رشفاء النبالء.

ثم يو�سي اأمري املوؤمنني× احلاكم اجلديد باأن ينتخب هوؤلء خا�سة خللواته وحفالته. 
وخلواته تعني اأوقات امل�سورة خلف الأبواب املغلقة، وحفالته تعني اأوقات ح�سوره 
وال�سيا�سي  اجلهادي  بتاأريخهم  اإليهم  ينظرون  عندما  النا�ش  فيعرفهم  النا�ش،  بني 
احلمد  حينئذ:  و�سيقولون  النزيهة،  الوطنية  ومبواقفهم  الفا�سلة  وباأخالقهم  العريق 
لله، اإن ُامورنا بخري اإن �ساء الله تعاىل، واأما اإذا راأوا غريهم ف�سيقولون: عجبا، ما 

اخلرب؟!، فهذه نف�ش الوجوه القدمية. 
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الدر�ص الثالث والثالثون
�سمات ال�زير الناجح

يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت يف بيان �سمات الوزراء الناجحني: »ثم 
ليكن اآثرهم عندك اأقولهم مبر احلق لك، واأقلهم م�ساعدة يف ما يكون منك مما كره الله 

لأوليائه، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع«.

يذكر× يف هذا املقطع خ�سلتني مهمتني ينبغي اأن تتوافرا بالوزير، وهما: الن�سيحة، 
وعدم الإعانة على الإثم.

اخل�سلة اُلوىل: الن�سيحة 

يو�سي اأمري املوؤمنني× احلاكم وامل�سوؤول اأن يكون اأقرب النا�ش اإليه واأكرثهم منزلة 
هو الأكرث ن�سحًا. ويت�سح ذلك من قوله×:»ثم ليكن اآثرهم عندك اأقولهم مبر احلق 
لك«، فكالم احلق مر، والن�سيحة ال�سحيحة مزعجة، فمن ال�سعب اأن يقف �سخ�ش 
يف وجه م�سوؤوله وي�سارحه باأخطائه، ويقول له: اأنت خمطئ واإجراوؤك هذا خالف 

القانون؛ فامل�سوؤول عندما يعرت�ش عليه اأحد املوظفني يقوم باإبعاده.

حتى  والثناء،  املديح  به  املحيطني  من  ي�سمع  اأن  يحب  امل�سوؤولني  من  البع�ش  اإن   
يتحول ذلك اىل ثقافة لدى هذا الفريق؛ من اأجل اأن يحافظ على امتيازاته، فيتعرف 
على ميول امل�سوؤول ويعمل على اإر�سائها، وعندما ت�ساأله عن هذا املوقف اأو القرار، 
يجيبك باأنه غري �سحيح ولكن امل�سوؤول يرغب فيه ويحبه، واإن كان يوؤدي اإىل ف�سل 

هذه املوؤ�س�سة، فاملهم اإر�ساء امل�سوؤول. 

ويف منظومة حتا�سب من يقول احلق، يبتعد اأهل احلق ويتقرب النا�ش الذين يعملون 
نف�سه،  امل�سوؤول  يبداأ من  اإنه  يبداأ احلل؟.  اأين  وال�سوؤال: من  امل�سوؤول.  اإر�ساء  على 
وهنا علي× ل يخاطب اأهل م�رش، بل يخاطب مالكا ويقول له: »ثم ليكن اآثرهم 
عندك اأقولهم مبر احلق لك«. فالوزير مثل الطبيب احلاذق، عندما يكت�سف مر�سا يف 
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املري�ش ي�سارحه باحلقيقة، واإن كان املر�ش خطرًا ي�سارح ذويه ويخربهم احلقيقة، 
واملري�ش ي�سكر الطبيب على اإعطاء املعلومة احلقيقية من اأجل الإ�رشاع يف معاجلة 

اخلطر.

هذا  يرتك  اأن  اإما  فهنا  ويهددونه،  الطبيب  كالم  يرف�سون  املر�سى  كان  اإذا  واأما   
وال�سيا�سي،  الجتماعي  الواقع  ويف  احلقيقة.  على  يت�سرت  اأن  واإما  املهنة،  الطبيب 

يقال الكالم نف�سه.

فعلى القائد وامل�سوؤول اأن يقرب من هو اأكرث النا�ش �رشاحة و�سدقًا معه يف قول 
احلقيقة ويف بيان اأخطائه، لأن ال�رشاحة هي املدخل لنجاح فريق العمل، ول ميكن 
ال�رشاحة، ويتقبل  ي�سجعهم على  امل�سوؤول  اإذا كان  اإل  اأن يكون �رشيحًا  للفريق 
باأنه  الن�سح، ويفتح لهم الأبواب، حتى يقولوا ما يف نفو�سهم وما يعتقدون  منهم 
احلق، فاإن  كان �سحيحًا اأخذ به، واإن مل يكن �سحيحًا اأقنعهم بوجهة نظره يف هذه 

امل�ساألة.  

اخل�سلة الثانية: عدم الإعانة على الإثم

اإعانة له  اأقل النا�ش  اأن يقرب منه  اأمري املوؤمنني× احلاكم وامل�سوؤول  كما يو�سي 
على الإثم، ويتجلى ذلك من قوله×: »واأقلهم م�ساعدة يف ما يكون منك مما كره 
غري  طريق  يف  ي�سري  عندما  اأو  اخلطاأ  امل�سوؤول  يرتكب  عندما  اأي  لأوليائه«،  الله 
�سحيح، ينظر اإىل من ل ي�سري معه من فريقه، ومن يتثاقل ومن ميتنع عن ال�ستجابة 
لطلباته اخلاطئة ومواقفه غري ال�سحيحة، فيقربه اإليه ويكون اآثر عنده من غريه، لأنه 

مل يجامله على الباطل. 

فعلى امل�سوؤول اأّل يقدم على الأعمال اخلاطئة، لأن امل�سوؤولية مغرية، وعندما يجل�ش 
الهاوية  يقع يف  قد  والإمكانات  القرارات  امل�سوؤولية وميتلك  امل�سوؤول على كر�سي 
والزلت، وقد ت�سيبه حالة من الرنج�سية، وقد تعلو يف داخله حالة من الكربياء 

والعتداد اخلاطئ بالذات. 

وهذه امل�سائل حتتاج اإىل معاجلة، ويجب عليه اأن ي�سع يف منظومته الكوابح التي 
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توقفه عن الذهاب والندفاع يف الجتاه اخلطاأ، ويجب اأن  يختار لنف�سه منظومة ل 
ت�سايره على امل�سي يف امل�سار اخلاطئ. 

ويف  الوزير  يف  تلحظا  اأن   يجب  اأ�سا�سيتان  خ�سو�سيتان  فهناك  اإذن، 
اخلاطئ. املوقف  يف  التما�سي  وعدم  ال�رشاحة  وهما  له،  امل�ساعد   الفريق 
ومن الن�سو�ش املوؤيدة لهذا املعنى والداعمة لهذه الروؤية ما ورد عن اأمري املوؤمنني× 
بقوله: »اإمنا يحبك من ل يتملقك، ويثني عليك من ل ي�سمعك »)٣١٢)، فاملحبة ال�سادقة 

لي�ست بالتملق، واإمنا هي بقول احلقائق للم�سوؤول.

وا�سمحوا يل اأن  اأقول اإن �سعوبنا هي التي ت�ساعد على �سناعة الديكتاتور، فالإن�سان 
ل يولد ديكتاتورًا، بل ي�سبح كذلك ب�سبب �سماع املديح والكالم املع�سول والثناء 
اأنف�سهم الذين ميدحون امل�سوؤول يف جمل�سه،  حتى ي�سدق ذلك يف نف�سه، وهوؤلء 

رمبا يذمونه من خلفه. 

فعلى امل�سوؤول اأن يحذر ممن يكرث التملق له، اإذ لي�ش من املعلوم اأنه يحبه بالفعل، 
فالتملق لي�ش دليل املحبة، بل هو دليل النتهازية، كما يقول علي×، ومن املمكن 
اأن  يعرب املحب عن حمبته، من غري اأن  ي�سل اإىل حد التملق، فهذا لي�ش الجتاه 

ال�سحيح، واإمنا هو من يخربك باحلقيقة واخلطاأ وال�سحيح.
اإذا كنت تريد من ميدحك مدحًا  واأما قوله×:»ويثني عليك من ل ي�سمعك«، اأي 
حقيقيًا، فهو من ل ي�سمعك ما تر�ساه، واإمنا ي�سمعك احلقيقة، فاإذا كانت احلقيقة طيبة 
ي�سمعك الكالم الطيب، والعك�ش �سحيح. فعلى امل�سوؤول اأن مينح الفر�سة املنا�سبة 
بيان  تعني  فال�رشاحة  الوقاحة،  غري  وال�رشاحة  معه،  �رشيحًا  فريقه  يكون  لكي 
احلقيقة، ولكن بدون جرح كرامة امل�سوؤول، وبدون ك�رش هيبته، وبدون الت�سهري به، 
فالت�سهري لي�ش �رشاحة بل وقاحة، فينبغي اإخباره اأن هذا املوقف خاطئ بدون احلط  

من �ساأنه اأمام الآخرين .
ولهذا يجب على امل�سوؤول تقريب من يتكلم معه بال�سدق؛ لأنه ال�سديق احلقيقي. 
ففي رواية عن اأمري املوؤمنني× اأنه قال:» اإمنا �سمي العدو عدوًا لأنه يعدو عليك« اأي 

٣١٢. عيون احلكم واملواعظ: ١٧٧.
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يتجاوز عليك، » فمن داهنك يف معايبك« يف حني اأن كل النا�ش تعرف اأنها  عيوب 
واأخطاء وهو يجاملك ويعتربها اأعمال �سحيحة، »فهو العدو العادي عليك«)٣١٣) اأي 
هو العدو الذي يتجاوز عليك حينما ل يخربك باحلقيقة وي�سمعك كالمًا طيبًا فيما 
اأن  املوقف لي�ش موقفًا طيبًا، وهذا معناه اأنه يعتدي عليك من حيث ل يق�سد ول 
الذين ي�سمعونك  املتملقني  العقارب والأعداء  واأنت �سعيد بهذا، فال تقرب  ي�سعر، 

الكالم الطيب، فهوؤلء يرمون بك يف الهاوية .
وعن الإمام اجلواد×قال:» قد عاداك من �سرت عنك الر�سد اتباعًا ملا تهواه«)٣١4)، 
اأي حجب عنك املوقف ال�سديد ال�سحيح ومتا�سى مع هواك ومع رغباتك، وهذا هو 
العدو الذي يجب اأن  تبعده، فهذه طاعة عمياء ل تنفع �سيئًا، واملطلوب هو الطاعة 
اإعانة  ميكن  وهكذا  بالدليل،  �سحته  على  ن�ستدل  موقف  وعن  بينة  عن  ال�سحيحة 

امل�سوؤول والقيادة باملوقف ال�سديد.
وعن الإمام علي×: »ليكن اأوثق النا�ش لديك اأنطقهم بال�سدق«)٣١5)، اأي ينبغي 
اأن يكون اأقرب النا�ش منك واأخ�سهم بك اأ�سدقهم معك، فمن يتكلم معك بال�سدق 
يجب اأن  تقربه، وهو ال�سديق احلقيقي الذي يدافع عنك من خلفك وي�ساورك اأمامك 

ويخربك باحلقيقة ويدلك على اخلطاأ .

وعن الإمام علي× اأي�سًا: »ليكن اأحب النا�ش اإليك امل�سفق النا�سح«)٣١٦)، اأي اأن 
من ين�سحك ويعطيك الكالم ال�سحيح فهو اأقرب النا�ش منك واأحبهم اإليك. 

اإمنا �سمي ال�سديق �سديقًا لأنه ي�سدقك يف نف�سك  اأي�سًا:»  وعن الإمام علي× 
اأن   ال�سدق  فمقت�سى  ال�سديق«)٣١٧)،  فهو  اإليه  فا�ستنم  ذلك  فعل  فمن  ومعايبك، 
يكون �سادقا معك ويقول لك احلقيقة حتى لو مل تر�سها،  ومثل هذا الإن�سان يجب 

اأن تتقرب منه وتعمق �سداقتك معه، فهو ال�سديق ال�سدوق .

فهو  به  اأ�سار  اأو  عليه  دل  اأو  ب�سوء  اأمر  »من  قال:  اأنه   | الله  ر�سول  وورد عن 

٣١٣ . عيون احلكم واملواعظ: ١٧٨.
٣١4 . بحار الأنوار ٧5: ٣٦4، ح5.

٣١5 . عيون احلكم واملواعظ: 4٠4.
٣١٦ . ميزان احلكمة 4: ٣٢٨١. غرر احلكم: ح٢4٩4.

٣١٧ . عيون احلكم واملواعظ: ١٧٨.
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�رشيك«)٣١٨)، اأي يقول ان هناك طريقًا معينًا اأو خمرجًا قانونيًا لهذه الق�سية لينحرف 
بها من احلق اإىل الباطل، اأو يف�رش املادة القانونية تف�سريًا خاطئًا اأو ما �سابه ليربر بها 
الظلم اأو موقفا خاطئا اأنت تريده، فهذه مرحلة اأقل ولكنها اأي�سًا �سيئة.  اأو اأ�سار به، 

اأي يعطي عالمات يكت�سف من خاللها املوقف الذي يخرج به من احلق.

ويف كل هذه املراتب؛ ياأمر اأو يدل اأو حتى ي�سري، يكون �رشيكًا يف اجلرمية و�رشيكًا 
باأي   ، اإليه  اأ�رشت  اأو  دللته  اأو  اأمرته  لأنك  املواطنني؛  حقوق  على  اعتداء  كل  يف 
م�ستوى من امل�ستويات. اإذن من يتما�سى مع الظامل ومع املوقف اخلاطئ، فهو يتحمل 

وزره يوم القيامة.

ويف ثقافتنا الجتماعية يقال كثريًا املاأمور معذور، ول اأدري من اأين جاوؤوا بهذا؟. 
بل املاأمور غري معذور اإذا خالف طاعة الله تعاىل. ويجب على الإن�سان احلفاظ على 
�سمعته وتاأريخه، فاإن املواقع واملنا�سب تاأتي وتذهب، ولكن ال�سمعة حينما تذهب 
فلن تعود. ويف اأي ظاهرة �سلبية ل ن�ستطيع اأن ن�سع كل الالئمة على �سخ�ش واحد، 

فكل من ي�سارك باأي م�ستوى من امل�ستويات هو �رشيك. 

اخلطاأ  معه يف  يتما�سى  ل  ومن  معه  يكون �رشيحًا  من  يختار  اأن   امل�سوؤول  فعلى 
وخمالفة ال�رشع. ويجب على ال�سخ�ش الذي يعمل حتت اإمرة امل�سوؤول اأن  يكون 
بحيث  الوقاحة،  حد  اإىل  ت�سل  األ  يجب  ال�رشاحة  ولكن  م�سوؤوله،  مع  �رشيحًا 
تك�رش هيبة امل�سوؤول. ويجب عليه اأي�سًا اإذا طلب منه اأمرًا خالف القانون، األ يطيعه 
حتى لو بلغ الأمر اىل اأن  يقيله من من�سبه، فاملهم هو البقاء على احلق والدفاع عن 

القانون واللتزام بال�سياقات .

٣١٨ . بحا الأنوار ٢: ٢4، ح٧٦.
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املقطع احلادي ع�سر
 املقرب�ن

الدر�ص الرابع والثالثون

حا�سية املت�سدي وبطانته والفريق الذي يلت�سق به
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »وال�سق باأهل الورع وال�سدق، ثم 
توجب  الإطراء  فاإن كرثة  تفعله،  بباطل مل  يبجحوك  األ يطروك، ول  ُر�سهم على 

الزهو، وتدين من العزة ».

 يو�سي اأمري املوؤمنني× احلاكم وامل�سوؤول عند اختيار من يجعل نف�سه ل�سيقًا بهم، 
اأ�سا�سيتان  اأن  تتوفر فيهم �سفتان  اإليه،  من حا�سيته واأخالئه واأ�سدقائه واملقربني 

وهما : الورع وال�سدق. 

ثم يطلب× من احلاكم اأن يعود هذه البطانة ويرو�سهم على األ يطروه وميدحوه 
كثريًا، فحينما تكون البطانة متملقة مادحة، �سي�سفقون له وميدحونه كلما ت�سدى 
ويف  الغرور  يف  يوقعه  وهذا  متميزًا،  اأو  عاديًا  خطاأ،  اأو  كان  �سحيحًا  ما،  لعمل 

اإ�سكاليات كبرية ُاخرى. 

فال ينبغي للم�سوؤول اأن يقبل لنف�سه اأن  يكون يف معر�ش املديح والإطراء امل�ستمر 
لهوؤلء. ول اأن يبجحوه بباطل مل يفعله، فهوؤلء يريدون اأن  يدخلوا ال�رشور عليه 
اأجواء  املادحة �سوف جتعله يعي�ش يف  البطانة  منه، وهذه  باطل مل ي�سدر  بت�سوير 
الوهمي،  العامل  ليعي�ش  اخلارجي،  العامل  عن  مبعزل  وال�رشور  والبهجة  الفرح  من 

وي�سورون له اأ�سياء مل يفكر بها ومل يقلها ومل يفعلها، ويوهمونه حتى ي�سدق .
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 فال ينبغي للم�سوؤول اأن ي�سمح لبطانته باأن يجعلوه يعي�ش يف هذه ال�سورة الوهمية 
الزهو  من  حالة  توجب  والثناء  واملديح  والإعجاب  الإطراء  كرثة  لأن  الباطلة؛ 
العزة  الآخرين، وتقربه من حالة  اأح�سن من  نف�سه  الإن�سان، فريى  والعجب لدى 
اأخطرها!، وما  الكاذبة، وما  الن�سوة  اأكرب من الآخرين، فتاأخذه  اأنه  والكرب، في�سعر 
اأخطر ال�سعور لدى امل�سوؤول اأنه م�سدد وموؤيد، واأن كل ما يقوله ويفعله ويفكر به 

هو عني ال�سواب!، ويتنا�سى اأن الع�سمة لالأنبياء والأو�سياء!.

 فعلى امل�سوؤول اأن يدرك اأنه لي�ش مع�سومًا، واإذا كانت البطانة توحي له بذلك، فعليه 
اأّل ي�سمح لهم باأن  يغروه وياأخذوه اإىل العامل الوهمي، وهذه الن�سيحة مهمة.

وهناك من يقول اإن  ال�سعوب هي من ت�سنع الطواغيت، وثقافتنا هي التي ت�سنع 
الديكتاتور حينما يكرث املديح والإطراء، وحينما تتحول كل كلمة وموقف منه اإىل  
اإن�سانيته  اأنه قد ل يكون كذلك. وحينما ن�سلب من امل�سوؤول  �سيء كبري، يف حني 
وجنعله يف مقام املالئكة والأنبياء والأو�سياء ويف مقامات عالية هو لي�ش منها، نقع 
حينذاك نحن يف الفخ، ونوقع امل�سوؤول يف الفخ عندما ي�سدق مبا نقول، وهذه بداية 

النحراف وبداية اخلروج عن امل�سار ال�سحيح.

منه  ويقرتبون  امل�سوؤول  يقربهم  الذين  والأقرباء  الأ�سدقاء  من  فالبطانة  ولذلك،   
ويلت�سق بهم ل تعترب ق�سية �سخ�سية.

فعلى امل�سوؤول اأن يكون دقيقًا يف اختيار اأ�سدقائه واملحيطني به، فهو لي�ش اإن�سانًا 
عاديًا حتى تكون له عالقات خا�سة،  بل هو رجل خدمة عامة، ويجب اأن  تخ�سع 
عالقاته ملعايري دقيقة تن�سجم مع املوقع الذي هو فيه. فالإن�سان يف موقع امل�سوؤولية 
يجب اأن يكون دقيقًا يف من يختار من الأ�سدقاء، واإذا مل ي�ستطع فليقدم ا�ستقالته 
لي�سبح اإن�سانًا عاديًا، ولكنه مادام يف مواقع الت�سدي وامل�سوؤولية، فكل �سيء يجب 

اأن يخ�سع حل�ساب دقيق ومنها اختيار البطانة واحلا�سية ومن هو ل�سيق به.

ولناأت على بيان اخل�سلتني الأ�سا�سيتني اللتني ينبغي توفرهما يف الأ�سخا�ش املحيطني 
بامل�سوؤول بح�سب املعايري التي و�سعها اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع، وهما الورع 
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وال�سدق، كما ذكرها يف هذا العهد الكرمي: »وال�سق باأهل الورع وال�سدق«.

ال�سفة اُلوىل: الورع 

الورع حالة اأكرث من التقوى، فالتقوى اأّل يرتكب الإن�سان مع�سية، واأما الورع فهو 
اأن  يتجنب ال�سبهات. 

يقول اأمري املوؤمنني×: »اأ�سل الورع جتنب الآثام، والتنزه عن احلرام«)٣١٩). فالورع 
ال�سبهات ومن مظان املعا�سي والآثام واملحرمات.  يعني عدم القرتاب من مظان 
فيجب اأن  يكون عند هوؤلء النا�ش املحيطني باحلاكم وامل�سوؤول طهارة قلب عالية، 
ونظافة العني والل�سان، ونظافة الفكر، ومثل هوؤلء النا�ش النظيفني ينبغي للحاكم 
وامل�سوؤول اأن يقربهم  منه؛ لأن النظيف ل ت�سدر منه قاذورة، وكل مكيدة قاذورة، 
وكل كذب وفكرة م�سمومة قاذورة، وكل �سحناء وبغ�ساء تلقيها يف قلب امل�سوؤول 

جتاه �سعبه ومن هو م�سوؤول عنهم قاذورة. 
والإن�سان الورع، وهو الإن�سان النظيف والطاهر، ل ت�سدر منه هذه القاذورات. فاإذا 
اأراد امل�سوؤول اأن  تكون بيئته النف�سية واملعنوية نظيفة  فعليه اأن  يختار بطانة وجماعة 
قريبة منه ي�سيعون الطمئنان وحب اخلري، وي�سيعون ال�سالم والوئام، وي�سيعون حب 

الآخر يف قلبه. 
نف�سه  الإن�سان   فريى  املعا�سي«)٣٢٠)،  عن  التطهر  الورع  »اإمنا  اأي�سًا:  ويقول× 
غريبًا عن املع�سية والبيئة امللوثة. والكبري كبري بعظم النف�ش و�سعة النف�ش، وعلى 

امل�سوؤول اأن يحاول جعل بطانته واملحيطني به من ذوي النفو�ش الكبرية والطاهرة.
درع  اأف�سل  فالورع  �سيانة«)٣٢١)،  خري  فاإنه  بالورع  »عليك  اأي�سًا:  ويقول× 
واأف�سل �سيانة لالإن�سان، فهو الدرع الواقي الذي يجنب الإن�سان من الوقوع يف 

احلرام واملع�سية .
اأح�سن من الورع«)٣٢٢)، والورع هو امللجاأ ال�سحيح  اأي�سًا: »ل معقل  ويقول× 

٣١٩ . غرر احلكم ٢: 4١٧.
٣٢٠ . عيون احلكم واملواعظ: ١٧٨.

٣٢١ . غرر احلكم 4: ٢٩٠.
٣٢٢ . نهج البالغة: احلكمة  ٣٧١.
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الذي من خالله نحافظ على اأنف�سنا من خماطر الذنوب والآثام واملعا�سي وال�سوء، 
التي قد تطولنا وت�سيبنا.

 ومن هنا يت�سح اأن اأهم ال�سفات وال�سمات التي يجب اأن يت�سف بها من يحيط 
بامل�سوؤول، هو الورع عن حمارم الله �سبحانه وتعاىل . 

ال�سفة الثانية: ال�سدق 

وال�سفة اُلخرى التي ذكرها اأمري املوؤمنني× مما ينبغي اأن يت�سف بها املقربون من 
احلاكم وامل�سوؤول هي �سفة ال�سدق، ولذا عليه اأن يختار اأخالء واأ�سدقاء �سادقني، 
ي�سدقونه القول، ول يقولون له �سيئًا خالف الواقع، ول يف�رشون له اُلمور تف�سريات 

خاطئة، ول يغرونه؛ لأن من �ساأن ذلك فقدان ثقة ال�سعب به. 

اإىل عالقة عدائية،  بينهما  العالقة  وال�سعب حتولت  امل�سوؤول  بني  الثقة  فقدت  واإذا 
لتت�سع الفجوة مع الزمن اإىل احلد الذي ل ميكن تداركه، وحينئذ �ستحل الكارثة به 

ومبن يحيطون به.  

م�سوؤول  هو  اأو عمن  النا�ش،  من  ُامة  اأو  �سعب  امل�سوؤول عن  يحتاجها  الثقة  وهذه 
عنهم يف م�سنع اأو دائرة اأو اأي م�ستوى من م�ستويات الت�سدي؛ لأن منظومة الإدارة 
والقيادة يف الإ�سالم ل تخت�ش بالزعماء واُلمراء والوزراء فقط، بل هي متتد لكل 

من يتحمل  امل�سوؤولية و�سوًل اإىل رب اُل�رشة، حينما يكون م�سوؤوًل عن عائلته. 

فيجب اأن  تتوافر هذه ال�سفات بحجم م�سوؤولية كل اإن�سان، وكلما تو�سعت امل�سوؤولية 
لزم توافر هذه املعايري ب�سكل اأكرب واأو�سح .

اأهمية ال�سدق، واأنه م�ساألة  وقد وردت الن�سو�ش الكثرية عن املع�سومني× يف 
اأ�سا�سية و�رشورية . منها قول اأمري املوؤمنني×: »ال�سدق �سالح كل �سيء، والكذب 
ف�ساد كل �سيء«)٣٢٣)، فمفتاح ال�سالح يف كل اُلمور هو ال�سدق، واإذا بداأ الإن�سان 
امل�ساألة  �سيكون �سادقًا يف  اأنه  معينة، فمن ي�سمن  م�ساألة  الواقع يف  يقول خالف 
الثانية؟، واإذا كذب يف �سيء قد يكذب يف كل �سيء، وتزعزعت الثقة به، واإذا زالت 

٣٢٣ . غرر احلكم ١: ٢٨١.
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الثقة به، فال ميكن العتماد عليه والتفاهم معه، وي�سبح التوا�سل معه عملية معقدة 
جدًا . 

�سفا  على  والكاذب  وكرامة،  منجاة  �سفا  على  »ال�سادق  املوؤمنني×:  اأمري  ويقول 
مهواة ومهانة«)٣٢4)، فال�سادق يف حمطة انطالق نحو النجاة والرفعة والكرامة، واإذا 
تكلم بكالم فالنا�ش تثق به، ول يعطي الكلمة ب�سهولة، ولكن اإذا اأعطاها التزم بها.

 واأما الكاذب فكاأنه يرمي نف�سه اإىل الهاوية ويعر�ش نف�سه للمهانة والإذلل؛ لأن 
حبل الكذب ق�سري، ومن يكذب �سيعتاد الكذب، و�سوف ين�سى ماذا قال قبل قليل، 
واأما ال�سادق فهو ينطلق من احلقيقة، واحلقيقة ل تتغري وجوابه وكالمه اليوم وبعد 
ال�سدق  على  يبني  فمن  احلقيقة.  عن  ويتحدث  �سادق  لأنه  واحد؛  �سنوات  ع�رش 
تعرف  ولن  متناق�ش  بكالم  يتكلم  الكذب  على  يبني  ومن  واحدة،  كلمته  تكون 

ال�سدق منه، ويعر�ش نف�سه اإىل  املهانة والهاوية .
وعن ر�سول الله| اأنه قال: »ل تنظروا اإىل كرثة �سالتهم و�سومهم وكرثة احلج 

واملعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا اإىل  �سدق احلديث واأداء الأمانة«)٣٢5).
يف  القت�سار  فيه  يكفي  ل  النا�ش،  لتقييم  دقيقًا  مقيا�سًا  الله|  ر�سول  يعطي 
العبادية من ال�سالة وال�سيام واحلج والزكاة، ول حتى  الفرائ�ش  اأداء  النظر على 
اإذ رمبا كانت هذه الأعمال ل يق�سد  اأعمال املعروف التي ياأتي بها امل�سلم تطوعًا، 
التي  القراآن،  وتالوة  النوافل  واأداء  الليل  قيام  حتى  ول  بل  تعاىل،  الله  وجه  بها 
تكن  مل  لو  لأنها  ل�سان؛  لقلقة  اأي جمرد  بالطنطنة،  الأكرم|  الر�سول  ي�سميها 
كذلك لرتكت اأثرها يف  ال�سلوك، كما قال الله تبارك وتعاىل: )اإن ال�سالة تنهى عن 

الفح�ساء واملنكر))٣٢٦). 
 ثم يعطي| املقيا�ش ال�سحيح يف تقييم امل�سلم، وهو �سدق احلديث واأداء الأمانة، 
فهما املحك واملعيار، وهنا يكمن الختبار الع�سري، فيقول ال�سدق حتى لو كان على 

خالف م�ساحله، ويوؤدي الأمانة حتى لو مل تكن هناك وثيقة عليه. 

٣٢4 . نهج البالغة:  اخلطبة ٨٦.
٣٢5 . بحار الأنوار ٦٨: ٩ح ١٣.
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ولكن نرى النا�ش حتى وقتنا احلا�رش، ما زالت تعتمد يف تقييم امل�سلمني على ما 
نهى عنه ر�سول الله| ، فتنظر اإىل املظاهر اخلارجية وتتنا�سى املعيار الواقعي، 
وهو �سدق احلديث واأداء الأمانة. ومن هنا ينبغي على احلاكم عند اختيار املقربني 
منه، اأن يتاأكد من وجود هاتني اخل�سلتني فيهم، لكي يتمكن من الثقة بهم والعتماد 

عليهم.

وعن الإمام ال�سادق× اأنه قال تاأكيدًا ملا قاله ر�سول الله|: »ل تغرتوا ب�سالتهم 
ا�ستوح�ش،  تركه  لو  حتى  وال�سوم  بال�سالة  لهج  رمبا  الرجل  فاإن  ب�سيامهم،  ول 
ولكن اختربوهم عند �سدق احلديث واأداء الأمانة«)٣٢٧) ، فاإن الإن�سان يتعود على 
ال�سالة وال�سيام، حتى اأنه اإذا مل ي�سل يوما واحدا اأو ترك �سوم يوم واحد من �سهر 
رم�سان ا�ستوح�ش وكاأنه فقد �سيئًا، ويتحول عنده اأداء ال�سالة وال�سيام اإىل عادة 
م�ستحكمة، فالعادة �سيء، وامللكة الأخالقية التي ترفع من مكان الإن�سان �سيء اآخر.

 ثم يبني× املعيار ال�سحيح يف التقييم، وهو الختبار عند �سدق احلديث واأداء 
رم�سان،  �سهر  وي�سومون  ال�سالة  يوؤدون  ممن  كرثة  يح�سى  ل  ما  فهناك  الأمانة، 
مع  ذلك  تعار�ش  اإذا  ول�سيما  اأهلها،  اإىل  الأمانات  يوؤدون  ول  يكذبون  ولكنهم 
اختياره  يريد  من  على  الختبار  هذا  اإجراء  امل�سوؤول  على  يجب  ولذا  م�ساحلهم. 

ليكون من املقربني اإليه. 

ويقول اأمري املوؤمنني× يف خطبته بعد اأن بايعه النا�ش خليفة للم�سلمني موؤكدًا على 
اأهمية اأن يكون املت�سدي للم�سوؤولية اإن�سانًا �سادقًا: »ذمتي مبا اأقول رهينة، واأنا به 

زعيم«، اأي اأنه م�سوؤول عن كل كلمة �سيقولها، وهو �سامن ملا �سيذكره. 

وذكر اأ�سياء كثرية ثم قال: »والله ما كتمت و�سمة، ول كذبت كذبة »)٣٢٨)، يق�سم× 
ب�ساأن ما يريد اأن يبينه للنا�ش يف اأول خطبة له، وهو ال�سادق امل�سدق،  بيانًا لأهمية 
اأن يقوله لهم. والو�سمة: كلمة احلقيقة، والو�سمة ماأخوذة من الو�سم على  ما يريد 
اجللد، فاُلبرة حينما تغر�ش فهذه و�سمة، وبتعددها ت�سبح و�سما. اأي اأنه× مل يكتم 
عليهم حقيقة بقدر راأ�ش اُلبرة، واأنه علي بن اأبي طالب، لي�ش عنده وجهان، ظاهري 

٣٢٧ . الكايف ٢: ١٠4.
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وباطني، فهو لي�ش من اأهل املكر واخلداع واللتفاف، وانه مل يكذب كذبة واحدة يف 
حياته، ومل يقل �سيئًا خالف احلقيقة.

يكذب  »ل  النف�سي:  ومن�سئها  الكذب  رذيلة  بيان  قوله يف  الله|  ر�سول  وعن 
الكاذب اإل من مهانة نف�سه عليه«)٣٢٩)، اأي اأن الكاذب ل يكذب اإل حينما يكون 
عنده �سعور باملهانة والنحطاط النف�سي الداخلي فلذلك يكذب، وهذا حتليل نف�سي 

عميق  يبينه ر�سول الله| للكذب. 

فعلى الإن�سان اأن يعرتف باخلطاأ، والعرتاف باخلطاأ ف�سيلة، واإذا كان كالمه �سوابًا 
اأن يكون ما قاله يف حمله. فالكذب دليل على انحطاط خلقي  فهو مدعاة للفخر 
ومهانة نف�سية. ولذا ينبغي على الإن�سان ال�رشيف جتنب الكذب واإن مل يكن م�سلمًا.

يف رواية ُاخرى عن ر�سول الله|: » اإن  الكذب يهدي اإىل الفجور، واإن الفجور 
تتحول  اأن  اإىل  وثالثا  مرتني  �سيكررها  مرة  يكذب  فمن  النار«)٣٣٠)،  اإىل   يهدي 
اإىل  �سجية يف حياته، ولذلك يقول الإمام الع�سكري×:»ُجعلت اخلبائث يف بيت 
وُجعل مفتاحه الكذب«)٣٣١)، اأي اأن الكذاب يفتح باب اخلبائث كلها على نف�سه. 
اأن يختاره  اأ�سا�سيتان يجب توافرهما يف من يريد  اإذن، فالورع وال�سدق �سفتان 

امل�سوؤول بطانة له. 

اأخطار مدح احلكام وامل�سوؤولني

اإن كرثة اإطراء احلكام وامل�سوؤولني حتدث الزهو والعجب لديهم، ويف هذا خطر فادح 
عليهم وعلى اُلمة. ولهذا يو�سي اأمري املوؤمنني× امل�سوؤول اأن يحذر املقربني منه 
ُا�سوة  فيكونون  والإطراء،  املدح  اإىل  يبادر  اأول من  لأنهم  عليه ومدحه؛  الثناء  من 

�سيئة لعامة النا�ش ل�سلوك هذا الطريق. 

اإىل  البطانة  حاجة  اإىل  اإ�سارة  هنا  الرتوي�ش  كلمة  املوؤمنني×  اأمري  وي�ستعمل 
التدريب ال�ساق والتذكري امل�ستمر لرتك هذه العادة ال�سيئة. فيطلب× من امل�سوؤول 

٣٢٩ . بحار الأنوار ٦٩: ٢٦٢ح 45.
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هذا  ي�ستحق  كان  واإن  مطلقًا،  عليه  والثناء  مديحه  ترك  على  حا�سيته  يرو�ش  اأن 
الإطراء واقعًا.

ويطلب منه اأي�سًا ترك تبجيحه بباطل مل يفعله، لي�سعدوه بُامور مل حتدث ومل حت�سل 
منه، ويحذرهم حتى ل يقوموا بهذا املديح والإطراء بطريقة توحي له اأنه يفهم كل 
�سيء واأفكاره مهمة جدًا، يف حني اأنه كاأحدهم واإن�سان منهم يعرف اأ�سياء ويجهل 
ُاخرى، ويوفق يف جمالت ويخفق يف جمالت ُاخرى، وهو ب�رش وحينما ي�سبح 
وزيرًا اأو مديرًا اأو رئي�سًا يف اأي موقع من مواقع امل�سوؤولية مل يتغري ومل ينزل الوحي 

عليه. 

ثم يبني× الآثار الوخيمة ملدح احلكام وامل�سوؤولني، وهي:

اإن كرثة الإطراء حتدث الزهو عند امل�سوؤول، وحت�سل لديه حالة من العجب  اأوًل: 
بنف�سه واآرائه ومواقفه.

على  فيتعاىل  التكرب،  من حالة  تقربه  امل�سوؤول  عند  العزة  من  ثانيًا: ح�سول حالة 
الآخرين ول يقبل منهم راأيًا اأو ن�سيحة، فيعترب راأيه هو الراأي ال�سائب فقط، وما 

عداه خطاأ.  

ومن هنا يحذر اأمري املوؤمنني× مالكًا من تقريب مثل هوؤلء الذين ل يجيدون غري 
الت�سفيق والتطبيل للحاكم وامل�سوؤول، ويو�سيه باأنه اإذا اأراد النجاح فعليه اأن يختار 
بطانته من غري هذا النوع، واأن يرو�سهم ويربيهم على اأّل يكرثوا الإطراء واملديح.

يقول ر�سول الله| يف تاأييد هذا املعنى: “اإياك وحب الإطراء واملدح فاإن ذلك 
من اأوثق فر�ش ال�سيطان”)٣٣٢)، حينما ي�سبح امل�سوؤول راغبًا باملديح والإطراء، واإن 
مل يظهر ذلك للنا�ش بل�سانه، لكن �سلوكه يدل على ذلك، فحينما ميدحه �سخ�ش 
يقربه، وحينما ينتقده ُيبعده، وهذا يعطي اإيحاء ملن يريد اأن يح�سل على المتيازات 
حال  على  وي�سفق  ينتقد  من  واأن  والإطراء،  املديح  من  يكرث  اأن  املهام  به  وتناط 

٣٣٢ . نهج البالغة: الر�سالة 5١.
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وي�سيع،  الفخ  يف  يقع  لئال  ال�سحيحة  املعلومة  اإي�سال  على  ويحر�ش  امل�سوؤول 
وي�سيع امل�رشوع معه، فاإنه يبعد. 

الن�سح  واإبداء  ومن هنا يحجم من له حر�ش على امل�رشوع والوطن عن النتقاد 
ومن  امل�سفق  النقد  يبدي  من  بوجه  ال�سدود  ويجد  �ساغية،  اآذانًا  يجد  ل  حينما 
ال�سعف  نقاط  على  اليد   ي�سع  ومن  امل�رشوع،  على  احلري�سة  املالحظات  يذكر 
حتى ت�سحح، وحينما يرى اأن اأمثال هوؤلء النا�ش اإما ُيبعدون اأو مي�سكون عن اإبداء 

الن�سيحة، وي�سبح امل�سوؤول ل ي�سمع غري اأ�سداء �سلوكه واأقواله.

وحينما يقول امل�سوؤول �سيئا، فهناك من ي�سفق وهناك من ي�سكت، ول ي�سمع �سوتًا 
ملعرت�ش �سوى �سوت املديح والإطراء،  في�ساب بحالة العجب اأو الكرب، ويتولد من 

هذا ال�سعور اأن ما يقوم به هو اأف�سل الأفعال.

اأو رمبا  منه  القريبني  الآخرين  ال�سعف عليه وعلى  نقاط  وبالنتيجة �سوف تختفي   
يخفونها عنه، فال ي�سمع اإل املديح والإطراء والثناء على املواقف وال�سلوك والآراء، 
اأن  مر  وقد  كان،  من  كائنًا  امل�سوؤول،  اأداء  يف  والإخفاقات  ال�سعف  نقاط  وتغيب 
امل�سوؤولية ل تنح�رش مب�ستوى واحد، بل هي تبداأ من رب اُل�رشة اإىل مدير ال�رشكة 

اأو امل�سنع اأو كابنت الفريق الريا�سي اأو رئي�ش الع�سرية وغريهم. 

فالبع�ش منا مثاًل يف البيت، ل ي�سمح لأولده اأو لزوجته اأن يوجهوا نقدًا اأو مالحظة 
على �سلوكه اأو اأدائه اأو طريقة تعامله، ويريد فقط اأن ياأمر فيطاع، وهذا اأمر نف�سي، 

وكلما كانت دائرة امل�سوؤولية اأكرب تبينت م�ساعفات هذه احلالة ب�سكل اأكرب. 

اإذن، غياب نقاط ال�سعف عن نظر امل�سوؤول ميثل اإحدى امل�ساكل، فحينما ل يعرت�ش 
اأحد ول ي�سمع امل�سوؤول �سوى اأ�سوات املديح فاإن هذا يدعوه اىل اأن يق�رش باأداء 
الواجبات اأو يغفل عن اأداء جزء منها، وقد يق�رش يف اأداء احلقوق لأ�سحابها من 

دون اأن ينبهه ويلفت نظره اأحد، ومن عنده حاجة يخ�سى اأن يطالبه بها.

وهذا هو �ساأن الطواغيت، اإذ تبداأ عملية جتاهل احلقوق ب�سكل م�سطرد، وتت�سع هذه 
الرقعة يومًا بعد اآخر، وامل�سوؤول يرى اأن كل �سيء جيد وي�سري على ما يرام، ففي 
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ق�رشه كل �سيء متوافر، وما يريده يكون متوافرا يف اأماكن وجوده، فال ي�ستطيع اأن 
يفهم ما يواجهه الآخرون .

وروي اأن ر�سول الله| اأمر اأن يحثى يف وجوه املداحني الرتاب)٣٣٣)، فكان يربي 
اأ�سحابه على مكافحة املديح والنهي عنه، واأنه اإذا وجدمت من يقوم باملدح والإطراء 
فاأرموا الرتاب يف وجهه حتى يكف عن ذلك، لأن هذا املديح ل ي�سلح، بل يف�سد 

ويعقد املهمة.  
الذبح”)٣٣4)،   فاإنه  واملدح  “اإياكم  اأي�سًا:  الله|  ر�سول  عن  ُاخرى  رواية  ويف 
فاملديح يعني ذبح الإبداع، وذبح التاألق، وتغييب كل مكارم الأخالق من التوا�سع 

وال�ستماع اإىل الآخر والعتناء به ورعايته.

التوازن الدقيق بني الواجبات واحلقوق 

ويف خطبة لأمري املوؤمنني× خطبها يف �سفني يتحدث فيها عن العالقة بني امل�سوؤول 
والرعية، يقول يف اأولها: “اأما بعد، فقد جعل الله تعاىل يل عليكم حقًا بولية اأمركم، 
ومنزلتي التي اأنزلني الله عز ذكره بها منكم، ولكم علّي من احلق مثل الذي عليكم، 

واحلق اأجمل الأ�سياء يف التوا�سف واأو�سعها يف التنا�سف”)٣٣5). 

حقوقا  لاُلمة  اأن  كما  وهي  واأ�سا�سية،  مهمة  ق�سية  اإىل  املوؤمنني×  اأمري  ي�سري 
وواجبات جتاه احلاكم وامل�سوؤول، فكذلك للم�سوؤول حق على اُلمة يجب اأن يرعى، 
فاُلمة  الطرفني،  متوازنة  معادلة  فهي  يوؤديها،  اأن  يجب  اُلمة  جتاه  واجبات  وعليه 

عليها واجبات ولها حقوق، واحلاكم وامل�سوؤول له حقوق وعليه واجبات اأي�سًا. 

وهذا التوازن الدقيق بني الواجبات واحلقوق هو الذي ي�سمن �سالمة املجتمع ورقيه 
وتطوره.  وحينما تختل املعادلة فُتطالب اُلمة بواجباتها فقط، وي�ستح�رش احلاكم 
اُلمة  فتطالب  معاك�ش  باجتاه  املعادلة  تختل  ورمبا  امل�سكلة.  حتدث  فقط،  حقوقه 
بحقوقها فقط ول تنظر اإىل واجباتها، ويطالب احلاكم بحقوقه فقط ول ينظر اإىل 

واجباته، فتح�سل م�ساكل كبرية ومعقدة. 
٣٣٣ . بحار الأنوار ٧٠: ٢٩4ح١.

٣٣4 . كنز العمال ٣: ٦5١ح ٨٣٣١.
٣٣5 . الكايف ٨: ٣5٢ح 55٠.
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هي  التي  بواجباتنا  عملنا  هل  اأنف�سنا؛  ن�ساأل  اأن  بحق  نطالب  اأن  اأردنا  اإذا  وعلينا 
حقوق لالآخرين اأو مل نعمل؟، وهذه املعادلة لو اأخذ بها امل�سوؤول واأخذ بها ال�سعب  
فنحن يف نعمة عظيمة. واإن اأف�سل بوابة لالن�ساف هي احلقوق املتبادلة، فحق الطرف 
الآخر هو واجب على هذا الطرف، وحق الطرف الثاين هو واجب على الطرف الأول، 

وهذا هو اأو�سع اأبواب التنا�سف.

وهذا  يريدون حقوقهم،  املواطنون  بها  يقوم  احتجاجات  هناك  اليوم  العراق   ويف 
�سيء جيد، ونقول لهم: اأيها املحتجون لكم حقوق ما دامت �سمن القانون والد�ستور 
فنحن معها، ولكن اعلموا اأن هذا الد�ستور اأعطى حقوقًا  للم�سوؤول اأي�سًا، التي هي 

واجباتكم، فالتزموا بواجباتكم وطالبوا بحقوقكم.

مبا  النا�ش  وتعني حتديد حركة  بالقانون،  النا�ش  بالتزام  تطالب  للم�سوؤول:  ونقول   
هو حق لك، اأي تذكريهم بواجباتهم جتاه الدولة واحلكومة، وهذا �سيء جيد، ولكن 
اأي�سًا عليك واجبات والتزامات جتاه ال�سعب، وهي حقوقهم، وهذا يوجب املعادلة 

ال�سحيحة التي تطمئن اجلميع وحتل م�ساكل اجلميع. 

ول يجوز اأن تطالب بحقك وتن�سى واجباتك، �سواء كنت م�سوؤوًل  اأو كنت مواطنًا، 
فالكل يقع حتت دائرة م�سوؤولية الآخرين، وهذه املعادلة .

العالقة بني نعمة امل�سوؤولية وال�سكر

عندما اأنهى اأمري املوؤمنني× حديثه القيم يف العالقة املتبادلة بني امل�سوؤول والرعية، 
�رشع يف بيان العالقة بني نعمة الت�سدي للم�سوؤولية وال�سكر.

وهنا مالحظة جديرة بالبيان وهي اأن اأمري املوؤمنني× خطب هذه اخلطبة يف �سفني 
وهو يف احلرب، ولكن هذه الظروف ال�ستثنائية والطارئة ل تلغي حقوق اُلمة ول 
امل�سوؤول ول تلغي  التي على  الواجبات  التي عليها، كما ل تلغي  الواجبات  تلغي 

حقوقه. 

“فاأجابه رجل من ع�سكره”، فقام هذا اجلندي، فخطب خطبة بليغة حمد فيها الله 
تعاىل واأثنى عليه مبا اأعطاهم من واجب حقه عليهم والإقرار بكل ما ذكر من ت�رشف 
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احلالت به وبهم، واأيد اأمري املوؤمنني× بكل ما قال، ثم قال )اجلندي): “اأنت اأمرينا 
ونحن رعيتك، بك اأخرجنا الله عز وجل من الذل، وباإعزازك اأطلق عباده من الغل 

لي�سع اإ�رشهم”.
لغرينا.  اأذلء  ول�سنا  اأنف�سنا  على  اأ�سيادًا  وجعلنا  الأغالل  هذه  تعاىل  ك�رشالله  بك 
امل�سدق،  القائل  فاإنك  ائتمارك،  فام�ش  وائتمر   اختيارك،  واأم�ش  علينا  “فاخرت 
علمًا  نقي�ش  ول  مع�سيتك،  �سيء  يف  ن�ستحل  ل  املخول،  وامللك  املوفق،  واحلاكم 
قدم  اأي  ف�سلك”،  اأنف�سنا  يف  عنه  ويجل  خطرك،  ذلك  يف  عندنا  يعظم  بعلمك، 
امل�سورة، وكالمك م�سدق لأنه يطابق الواقع وامل�سالح، والله تعاىل قد خولك فاأنت 
الإمام املع�سوم، ول نخالفك يف �سيء، ول نقي�ش علمًا بعلمك، فاإن منزلتك عظيمة 
وف�سلك وا�سع وعميم. وكالم هذا اجلندي قد اأ�ساب كبد احلقيقة، وو�سف عليًا× 

مبا هو اأهله.
“فقال ـ اأمري املوؤمنني× : اإن من حق من عظم جالل الله يف نف�سه، وجل مو�سعه 
من قلبه، اأن ي�سغر عنده لعظم ذلك كل ما �سواه”، فمن يعرف عظمة رب العاملني 
تبارك وتعاىل ي�سغر يف عينه كل ما �سوى الله، كائنًا من يكون، حتى لو كان علي 
بن اأبي طالب، اأي اأن عليًا× يريد اأن يقول: من اأنا اأمام الله تعاىل؟! ولي�ش هناك 

من له قيمة ووزن بني يدي الله تعاىل. 
ثم يقول×: “واإن اأحق من كان كذلك ملن عظمت نعمة الله عليه، ولطف اإح�سانه 
عليه، فاإنه مل تعظم نعمة الله على اأحد اإل زاد حق الله عليه عظمًا”، فمن اأين لعلي 
التي  ال�سائبة  املواقف  القول والفعل وهذه  العلم والت�سديد يف  اأبي طالب هذا  بن 
الله  من  نعمة  لعلي  ف�سل  كل  األي�ش  تعاىل؟،  الله  من  األي�ش  احلقيقة،  مع  تن�سجم 

اأنعمها عليه؟.
 وكلما زادت النعمة، زادت احلاجة لل�سكر والمتنان على هذه النعمة، وهكذا كلما 
نعمة  هو  لعلي  ف�سل  هو  فكلما  اأعظم،  بالمتنان  ال�سعور  كان  اأكرب  النعمة  كانت 

م�ساعفة حتتاج من علي اأن يكون اأكرث توا�سعًا ل�سكر هذه النعمة.
اُلمور، وكيف يرى احلقيقة، وهذا در�ش عظيم  لحظوا كيف ينظر علي× لهذه 

من علي× .
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اأ�سخف احلكام وامل�سوؤولني

ثم يبني اأمري املوؤمنني× اأتفه احلكام من وجهة نظر اأهل الدين وال�سالح، فيقول: 
“واإن من اأ�سخف حالت الولة عند �سالح النا�ش اأن يظن بهم حب الفخر، ويو�سع 
اأمرهم على الكرب”. اإن اأ�سخف حاكم يف عيون النا�ش ال�سلحاء، هو احلاكم الذي 

يحب املديح والإطراء، ويرونه جمرد �سخ�ش متكرب يحب الكر�سي. 

ن�رشات  اأرى يف  اأنا  فقال:  ال�سي�ستاين،  ال�سيد  جال�سا يف حم�رش  مرة  كنت  لقد   
لهوؤلء!،  فاأعجب  وفخمة،  وعالية  مذهبة  كرا�سي  على  جال�سني  م�سوؤولني  الأخبار 
يف حني يجب عليهم اأن ي�سعوا عيونهم على النا�ش، فماذا �سيكون �سعور املواطن 

الب�سيط جتاه هوؤلء امل�سوؤولني عندما يراهم بهذه الفخفخة؟!. 

ثم يبني× كراهيته للمديح والإطراء فيقول:”وقد كرهت اأن يكون جال يف ظنكم 
اأين ُاحب الإطراء، وا�ستماع الثناء، ول�ست بحمد الله كذلك “، اأي ل يخطر يف بال 
اأحدكم اأن علي بن ابي طالب يحب ا�ستماع الإطراء والثناء، ثم يحمد الله تعاىل 
اأنه لي�ش كذلك؛ لأنه قد رو�ش نف�سه اأّل يحب املديح  والإطراء ول ت�سيبه حالة 

من الن�سوة لذلك. 

ثم يتنزل ويفرت�ش وجود مثل هذه احلالة يف نف�سه، وهو× اإمنا يقول ذلك مداراة 
لرتكته  ذلك  يقال  اأن  اأحب  كنت  ولو   “ ال�سفة،  هذه  من  تخلو  ل  التي  مل�ساعرنا 
انحطاطًا لله تعاىل عن تناول ما هو اأحق به من العظمة والكربياء “، اأي لو كنت 
ُاحب اأن ميدحني اأحد لرتكته توا�سعًا بني يدي الله تعاىل؛ لأنه اأحق به ملا هو فيه من 
التبجيل والتكرمي واملديح  اأحق بعبارات  العظمة والكربياء، فالله �سبحانه وتعاىل 

من عباده. 

ثم يبني× اأن حب النا�ش للثناء واملدح والتكرمي اأمر طبيعي بعد اأن ينجزوا عماًل 
ثناء  بجميل  علّي  تثنوا  فال  البالء  بعد  الثناء  النا�ش  ا�ستحلى  فيقول:”ورمبا  جيدًا، 
لإخراج نف�سي اإىل الله واإليكم من البقية يف حقوق مل اأفرغ من اأدائها”، فالإن�سان 
ي�سعر بحالوة املدح عندما يقوم بعمل جيد، فحب الكمال حالة فطرية عند الإن�سان، 
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وهي لي�ست حالة �سيئة، ولكن ال�سيئ اأن تنفلت وتاأخذ مديات ت�سل بالإن�سان اإىل 
حالة العجب والكرب.

 ثم يطلب×  من النا�ش ترك الثناء اجلميل عليه؛ لأنه قد اأخرج نف�سه اإىل الله تعاىل 
واإىل النا�ش يف باقي حقوق النا�ش التي مل يفرغ من اأدائها بعد. واإذا كان النا�ش 
يرتاحون ملثل هذا املديح اإذا قاموا بعمل جيد، وهو اأمر مقبول، ولكن علي× ل 
يريد هذا املديح؛ لأنه اعترب نف�سه فاتورة احلقوق العظيمة، وهي تثقل كاهله، وعليه 

اأن يوؤدي حقوق الله تعاىل وحقوق النا�ش، فعلي× ذائب يف ذات الله تعاىل.

اأن يتعاملوا معه معاملة عادية، فيقول:  اأمري املوؤمنني× من النا�ش  واأخريًا يطلب 
“فال تكلموين مبا ُتكلم به اجلبابرة، ول تتحفظوا مني مبا يتحفظ عند اأهل البادرة”، 
اأي ل تلقبوين باألقاب اجلبابرة، ول تتعاملوا معي كما تتعاملون معهم. وطلب منهم اأن 
ينب�سطوا معه يف التكلم واملعاملة، واأّل يتحفظوا منه كما يتحفظ عند اأهل البادرة. 

والبادرة هي حالة احلدية، و�ُسمي امللوك بالبادرة لأنهم ينزعجون لأتفه الأ�سباب. 

ثم يقول علي×: “ول تخالطوين بامل�سانعة، ول تظنوا بي ا�ستثقاًل يف حق قيل 
يل، ول التما�ش اإعظام لنف�سي ملا ل ي�سلح يل، فال تكفوا عني مقالة بحق اأو م�سورة 
بعدل، فاإين ل�ست يف نف�سي فوق ما اأخطئ، ول اآمن ذلك من فعلي، اإل اأن يكفي 
الله من نف�سي ما هو اأملك به مني، فاإمنا اأنا واأنتم عبيد مملوكون لرب ل رب غريه، 
ميلك منا ما ل منلك من اأنف�سنا، واأخرجنا مما كنا فيه اإىل ما �سلحنا عليه، فاأبدلنا بعد 

ال�ساللة بالهدى، واأعطانا الب�سرية بعد العمى”)٣٣٦). 

 يطلب اأمري املوؤمنني× يف هذه الفقرة من النا�ش اأّل يت�سنعوا اأمامه يف تعاملهم 
له، ول  له، ول يعظموه تعظيمًا ل ي�سلح  اأنه ي�ستثقل كالمًا يقال  معه، ول يظنوا 
بيانها له، ول مينعوا عنه م�سورة بعدل، فعلى  يخبئوا عنه حقيقة، بل يجب عليهم 
املقربني وامل�ست�سارين اأن ينبهوا امل�سوؤول على الأخطاء وغريها، وعلى امل�سوؤول اأن 

يتقبل هذه املالحظات.

 ثم يبني علي× اأنه يف نف�سه لي�ش فوق اأن يخطئ، ول ينبغي اأن ُيفهم من هذه 

٣٣٦ . الكايف ٨: ٣٦5ح55٠.
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والتعليم لأجيال  الرتبية  مقام  بل هو يف  نف�سه،  الع�سمة عن  ينفي  اأنه×  اجلملة 
احلكام وامل�سوؤولني الذين �سياأتون من بعده.

اخلطاأ،   عن  الع�سمة  من  الله  منحه  ما  ليثبت  التالية  اجلملة  يف  ي�ستدرك  ولذا   
به  اأملك  ما هو  نف�سي  الله من  اأن يكفي  اإل  فعلي  ذلك من  اآمن  “ول  فيقول×: 
مني”، اأي اإل اأن يحفظني الله تعاىل من اخلطاأ، وذلك باإر�ساده اإىل الطريق ال�سحيح. 

فعلى امل�سوؤول اأن يتوكل على الله �سبحانه، ويحر�ش على اأن تكون عالقته بالله 
الطريق  اإىل  وير�سده  وي�ساعده  روعه  يف  �سيلقي  تعاىل  والله  قوية،  عالقة  تعاىل 
ال�سحيح، والرعاية الإلهية ت�سمل امل�سوؤول اأي�سًا؛ لأن م�سوؤوليته اأكرب، فاإذا كان من 

ال�ساحلني  كانت الرعاية الإلهية له اأكرب. 

ثم يو�سح× اأن النا�ش جميعًا عبيد مملوكون لرب العاملني، الذي ل رب �سواه، وهو 
ُامور قد عقدنا العزم على  اأن مينعنا من  اأنف�سنا، في�ستطيع  ميلك منا ما ل منلكه من 
اإتيانها، وهو الذي اأخرجنا من ظلمات العدم اإىل نور الوجود، واأبدلنا بعد ال�ساللة 

بالهدى، واأعطانا الب�سرية بعد العمى.

يقول، وهنا  ما  اأول من طبق  لنا علي×، وكان هو  الذي ر�سمه  املنهج  وهذا هو 
بها  يعمل  ل  ولكنه  لالآخرين  ن�سائح  يقدم  الذي  فامل�سوؤول  علي×،  قوة  تكمن 
�سلوكه  ترى يف  والنا�ش  �سيئًا  يقول  عليًا×  ولكن  النا�ش،  بني  م�سداقيته  يفقد 
وفعله �سدقية هذه الأقوال، لذلك اأ�سبح رمزًا اإن�سانيًا، ولي�ش رمزًا لأتباع اأهل البيت 

^ اأو للم�سلمني وحدهم .
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الدر�ص  اخلام�ص والثالثون

تكرمي املح�سن
يقول اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت: »ول يكونن املح�سن وامل�سيء عندك 
مبنزلة �سواء، فاإن يف ذلك تزهيدًا لأهل الإح�سان يف الإح�سان، وتدريبًا لأهل الإ�ساءة 

على الإ�ساءة، واألزم كاًل منهم ما األزم نف�سه ».

ويفكك  مييز  اأن  النا�ش  وخدمة  للم�سوؤولية  يت�سدى  من  املوؤمنني×  اأمري  يو�سي 
ويقيم اأداء النا�ش، فلي�سوا باأجمعهم �سواء، فمنهم امل�سيء ومنهم املح�سن، ولبد من 
التمييز بينهما، ول ينبغي اأن يكون املح�سن وامل�سيء عنده مبنزلة �سواء، ول ينبغي 
اأي�سًا اأن يتعامل بنف�ش الطريقة معهما، ويجب عليه اأن يكون عادًل يف الت�سدي 
للم�سوؤولية، والعدل هو و�سع ال�سيء يف مو�سعه، فيتعامل مع املح�سن مبا ين�سجم مع 

اإح�سانه، ويتعامل مع امل�سيء مبا ين�سجم مع اإ�ساءته.

 فاإن مل يفعل ذلك وعامل اجلميع على حد �سواء بنف�ش الطريقة، فاإن املح�سن �سوف 
ي�ساأل نف�سه: ملاذا اأعمل الإح�سان وُاتعب نف�سي واأ�رشف كل هذه الطاقة يف مت�سية 
اُلمور، والذي يتغيب ول يخدم النا�ش له نف�ش المتيازات والحرتام والتكرمي؟. 
وحينئذ �سيزهد املح�سن يف قيمة اإح�سانه ويرتك هذا العمل. واأما امل�سيء فيقول: 
مع كل الذي اأفعله، فال اأحد يحا�سبني، ومن اأمن العقوبة اأ�ساء الأدب، وحينئذ 

يتجراأ امل�سيء اأكرث يف اإ�ساءته.

 وامل�سوؤول الناجح هو من مييز يف التعامل بني املح�سن وامل�سيء، مبا ين�سجم مع 
اإح�سانه واإ�ساءته. ومن هنا  تظهر اأهمية العدالة يف  تعامل امل�سوؤول مع من هو 

حتت اإدارته وقيادته. 

وهنا جمموعة من اجلوانب املهمة يف البحث ينبغي الإ�سارة اإليها:  
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اجلانب اُلول: اأهمية ايجاد اأدوات تقييم للعاملني

تقيم  اأدوات  ووجود  والفرز  والتمييز  التقييم  اأهمية  بيان  اجلانب  هذا  ويتناول 
العاملني حتت دائرة امل�سوؤولية.

فهناك اأدوات رقابية متيز لنا العاملني يف �رشكة اأو يف م�سنع اأو يف دائرة اأو يف 
وزارة اأو يف اأي مكان كان، ومما ل �سك فيه اأن هناك تفاوتًا يف اأداء العاملني، ولذا 
يجب اأن تكون لدينا اأدوات تراقب وتقيم، ثم ت�سنف هوؤلء العاملني على اأ�سا�ش 

مدى التزامهم بالقانون وال�سوابط وحتقيق الأهداف اإىل غري ذلك. 

وحينما ننظر اإىل النا�ش، جند فيهم املح�سن وامل�سيء، والعامل واجلاهل،  والكفوء 
وغري الكفوء، ومن يحب اخلري وي�سعى اإليه ومن هو لي�ش كذلك، والعاقل الذي 
ميلك حكمة وعقال يف تعامله، والأحمق الذي يحبك ول ي�ستطيع اأن  يخدمك، 

بل ي�سيء اإليك من حيث ل يق�سد، والن�سيط والك�سول.

 وكل هذا يرتبط مبقدرات النا�ش وقدراتهم، وق�سم منها يرتبط بالثقافة والتنمية 
والتن�سئة والطاقة الذاتية. فرتى من العاملني من هو ن�سيط يرك�ش ول يتعب ول 
اأحد ولي�ش له مطاليب ول ي�ستكي، وترى منهم الك�سول الذي ل  يعتب على 
حتركه العوا�سف، فهذان �سنفان خمتلفان، ولذلك يجب اأن  يو�سع الك�سول يف 
املكان الذي يتنا�سب مع طاقته، ول ُيحمل اأكرث من طاقته لئال ي�سيء امل�سوؤول 

اإىل نف�سه والعمل وامل�رشوع من خالل العتماد على اأمثال هوؤلء.  

وجند يف النا�ش اأي�سًا من هو ذكي ومن هو غبي، وهناك من الأعمال ما يرتبط 
بني  وقراءة  �سحيح  موقف  لتخاذ  ذكاء  اإىل  حتتاج  التي  ال�سخ�سية  بالقدرات 
اإليها  ُيبعث  وا�سحة  الق�سية  تكون  وحينما  الذكي،  اإليها  في�ستنه�ش  ال�سطور 

ال�سخ�ش الأقل ذكاء.

النية، وفيهم من متالأ قلبه  اأي�سًا من هو ح�سن النية ومن هو �سيئ  ويف النا�ش 
ميتلك ح�سن  من  وفيهم  املوؤامرة،  بعني  �سيء  كل  اإىل  وينظر  والظنون  ال�سكوك 
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والقيود  احلدود  من  الكثري  ويتجاوز  ويخرتق  ويتعامل  وي�ستوعب  فينفتح  ظن 
ي�ستطيع  حتى  جميعًا  هوؤلء  بني  مييز  اأن  امل�سوؤول  على  فيجب  والإ�سكاليات. 

تكليف ال�سخ�ش باملهمة التي تن�سجم مع طاقاته وظروفه.

وهناك املتقي الذي يخاف الله �سبحانه وتعاىل ويتقيد بال�سوابط ال�رشعية، وغري 
امللتزم الذي ينظر اإىل العمل على اأنه فر�سة للتالعب وال�ستحواذ على املزيد. 
وهنا يجب على امل�سوؤول اأن  يبقي العمل بيد املتقي وبيد من يخاف الله �سبحانه، 

لأن العمل يحتاج اإىل اأيد اأمينة ل متتد اإىل احلرام.

 وهناك املنظم ومن لي�ش مبنظم، فرتى اأن�سانا �سخ�سيته وحركته وملب�سه وفكره 
وحديثه و�سلوكه وتعامله وكل �سيء فيه خا�سع للنظام، فكل �سيء عنده يجب 
اأن  يكون يف مكانه. وهناك من هو غري منظم، فرتاه م�ستتًا يف فكره وبيانه وعمله، 
وغري منظم يف ملب�سه و�سلوكه وتعامله ومواعيده. وهذا يختلف عن ذاك، ويجب 
على امل�سوؤول التمييز بينهما حتى ي�ستطيع اأن  ي�ستفيد ال�ستفادة ال�سحيحة من 

الطاقات املتاحة. 

وهناك املبدع، والتقليدي الذي ل يعرف اإل اأن يقوم بالعمل الذي تعلمه بنف�ش 
الطريقة، حتى لو بقي ع�رشين �سنة، فهو ل ميلك ال�ستعداد لأن  يفكر ب�سيء 
و�سبغة  جديد  هو  عما  دائمًا  يبحث  اآخر  وهناك  فكره،  ويطور  ويبدع  جديد 

جديدة واأفكار جديدة.

ب�سلوك  ترتبط  ُامور  وهذه  واملت�سدد،  املت�سامح  وهناك  والظامل،  العادل  وهناك 
ل  النا�ش  هوؤلء  بني  امل�سوؤول  مييز  مل  اإذا  ولذلك  �سخ�سيتهم.  وتركيبة  النا�ش 
ويتعطل  فو�سى  اإىل  العمل  يتحول  اأن  املمكن  معهم، ومن  يتعامل  اأن  ي�ستطيع 

امل�رشوع، كما اأن فيه اإ�ساءة للم�سوؤول واملنظومة القيادية التي يقودها. 

اإىل  ننظر  فال  وق�سية،  مهمة  كل  يف  ال�سار  وهناك  النافع  هناك  موجزة،  وبعبارة 
ال�سخ�ش ونبحث له عن دور وموقع، بل ننظر اإىل املوقع وا�ستحقاقه ونبحث عن 

ال�سخ�ش املنا�سب لهذا املوقع، و�ستان بني هذه النظرة وتلك.
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ويعينهم  وع�سريته  وجماعته  وطائفته  وقوميته  حزبه  اأفراد  اإىل  ينظر  من  هناك 
التحدي يف  اإىل طبيعة  يف مواقع معينة، وهناك من ميلك مواقع �ساغرة وينظر 
توؤكد  نظريتان خمتلفتان،  فهنا  املنا�سبني،  ال�سخو�ش  عن  ويبحث  املواقع  هذه 
�سمن  يعملون  الذين  النا�ش  وت�سنيف  والفرز  التقييم  اأهمية  على  اأحداهما 
املنظومة الإدارية والقيادية لل�سخ�ش امل�سوؤول، يف اأي منظومة كانت، دولة اأو 
بفر�ش  تتميز  كانت،  مهما  منظومة،  فاأي  ُا�رشة،  اأو  دائرة  اأو  �رشكة  اأو  م�سنعا 
يف املواد والإمكانيات والقدرات واملوقع ال�سرتاتيجي وحاجة النا�ش اإىل هذا 

املوقع واإىل هذه املنظومة.

 ول ت�ستطيع هذه املنظومة اأن تتحرك مهما كانت الفر�ش كبرية اإذا مل تراِع هذه 
امل�ساألة، كما نرى ذلك يف البلدان ذات امليزانيات ال�سخمة التي ل تتقدم، وهو 
يك�سف عن وجود م�سكلة يف العدالة وتقييم العاملني والأدوات يف هذه املنظومة 

وو�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب.

 حينما ل يو�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب ل تتحقق النتائج املرجوة 
يف املكان املرغوب، مهما كانت النيات طيبة؛ لأن امل�سكلة الأ�سا�سية عدم وجود 
تقييم �سحيح وو�سع ال�سخ�ش املنا�سب يف املكان املنا�سب، وهذه ثغرة كبرية 

كما اأ�سار اإليها اأمري املوؤمنني×.

اجلانب الثاين: تطوير املنظومة القيادية 

يف  احلركة والتطور  لإيجاد  املطلوبة  والقيود  املوا�سفات  اجلانب  هذا  يتناول 
املنظومة القيادية )الدولة مثاًل).

البلد  يتطور  لكي  الدولة  مل�سوؤويل  املطلوبة  واملوا�سفات  املحددات  اأهم  اإن   
فهذه  والن�سجام،  واخلربة  الوطني  واحل�ش  والندفاع  واجلدية  الإخال�ش  هي 
ال�سوابط العامة كفيلة يف حال توافرها بتحويل هوؤلء اإىل فريق واحد، يعملون 

كخلية نحل وكمجموعة من النمل.

 ودائمًا ما تكون املنظومة التي تعمل ب�سكل كثيف ن�سيطة جدًا، ومتثل بالنحل 
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والنمل لأنهما منظومتان فاعلتان جدًا، فخلية النحل عبارة عن خلية من�سجمة، 
تعمل ليل نهار حتى ت�سنع لنا الع�سل، وهي منظومة معقدة ومن�سجمة ومتكاملة 
وكفوءة ودوؤوبة يف العمل لياًل ونهارًا، والنمل يعمل لياًل ونهارًا، حتى يجلب 
اإىل مكان اخلزن. وكذلك املنظومة الب�رشية حينما تكون فاعلة  احلب ويو�سله 

وقديرة وتعمل بجد ومثابرة، فاإنها ت�ستطيع حتقيق اأهدافها املجتمعية. 

وهذا اجلانب يحظى باهتمام كل املنظومات القيادية يف العامل، �سواء كانت دول 
اأو �رشكات عمالقة اأو م�سانع كبرية، فكلها تعمل  لتحقيق هذه احلركة الدوؤوبة 
لأنه  الأرباح،  اأكرب  على  احل�سول  اأجل  من  واملن�سجمة  واملخت�سة  واملحرتفة 

حينما تقل الأرباح يعطل امل�رشوع. وهذه اجلوانب حتظى باأهمية كبرية.

فحينما  وتكامله،  الإن�سان  بتطوير  يرتبط  جدًا  مهم  اآخر  جانب  هناك  ولكن 
الأغالل  الظن وعن ك�رش  النية وعن ح�سن  التقوى وعن ح�سن  نتحدث عن 
والأحقاد والنفتاح على الآخر وعن الأبعاد القيمية يف رقي الإن�سان، فاإن ذلك 
كله ي�سهم يف اإيجاد الإن�سان املتكامل الذي يوؤدي اإىل املجتمع املتكامل ال�سائر 

نحو الله تعاىل. وهذا اجلانب ل يحظى بالأهمية.

اإذن، يف الكثري من الدول املتطورة والبلدان العمالقة والدول ال�سناعية الكبرية  
بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الأخالقي  واللتزام  املعنوية  القيم  اإىل  ينظرون  ل 
املدير وامل�سوؤول، ومل تدخل يف ح�ساباتهم، وما هو مو�سع اهتمامهم هو �سهادته 

وخربته ومقدار ونوعية عمله وحر�سه على العمل.

 ولذلك جند منظومات عملية كبرية حتقق نتائج مادية كبرية، ولكن تعي�ش حالة 
من الفراغ املعنوي والأخالقي، الذي يوؤدي اإىل ياأ�ش وحزن جمتمعات تتقدم 
القومي وكرب ميزانياتها وعلو رواتبها، ولكنها ل  ناجتها  ارتفاع  ب�رشعة، رغم 
متلك روحًا وعالقات وم�ساعر، مع اأن ما يجعل الإن�سان اإن�سانًا هي هذه امل�ساعر 

والعواطف والأحا�سي�ش.

 وهذا هو الهدف الكبري، فاحلياة لي�ست جمرد طعام و�رشاب، فاحليوانات تاأكل 
ونهارًا،  لياًل  كالآلة  الإن�سان  يعمل  اأن  فقط  لي�ست  واحلياة  اأي�سًا،  وت�رشب 
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واإن�سانية الإن�سان لي�ست فقط يف عمل مادي وحركة ميكانيكية، واإمنا هي يف 
غايات م�رشوعة وقيم حقيقية وتوجه نحو الله يف قلب ي�سع بذكر الله �سبحانه: 

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{)٣٣٧).  }اأَل ِبِذْكِر اللَّ

الفظيع، يخلق حالة  التخلف والرتاجع املعنوي  التطور املادي الكبري مع  وهذا 
من عدم التوازن، فيوؤدي اأحيانا اإىل تراجعات خطرية وارتدادات كبرية. فهناك 
منظومة اإن�سانية تتحرك ب�رشعة وتنتج نتاجات مالية، ولكنها جوفاء وفارغة يف 

م�سمونها، وهي ت�سعر بحالة من الإحباط والياأ�ش. 

للحياة  الله تعاىل مفاهيم تعطي  ال�سمري والتوجه نحو  القلب وتاأنيب  اإن رقة 
الإن�سان  يفقد  وحينما  اإن�سانيته.  لالإن�سان  وتعطي  قيمة،  للحياة  وتعطي  طعمًا، 
وهذا  املادية.  باملقا�سات  �سيء  بكل  لو حظي  �سيء، حتى  ي�سيع كل  اإن�سانيته 
جانب مهم يجب اأن  نلتفت اإليه، وقد اأ�سارت اإليه هذه الكلمات الكرمية لأمري 

املوؤمنني×. 

مكافاأة املح�سن وحما�سبة امل�سيء

على امل�سوؤول تكرمي املح�سن و�سكره وتقديره ومكافاأته، وحما�سبة ومعاقبة امل�سيء، 
وذلك اإلزاما مبا األزموا به اأنف�سهم من الإح�سان اأو الإ�ساءة. وهذا الإجراء من �ساأنه 
ت�سجيع املح�سن على اإح�سانه ليزداد منه، وتوبيخ امل�سيء على اإ�ساءته لينتهي عنها. 

وما اأجمل اأن مينحه املدير �سهادة تقدير اأي�سًا ليعلقها يف داره اأو يف غرفة عمله مثاًل، 
وتو�سع ن�سخة منها يف اإ�سبارته الإدارية لي�ستفيد منها يومًا ما، اأو ياأتي امل�سوؤول 
وي�سكره اأمام باقي املوظفني واملراجعني على ح�سن اأدائه، وهذا من �ساأنه اأن يحفز 

املوظفني والعاملني على موا�سلة العمل بعزمية اأقوى.

ومن ال�سواهد املوؤيدة لفكرة ت�سجيع العاملني قول الله تبارك وتعاىل ل�سيخ الأنبياء 
نرى  نحن  نوح  يا   ،(٣٣٨(} ْعُيِنَنا  ِباأَ اْلُفْلَك  َنْع  }َوا�سْ ال�سالم:  وعليه  نبينا  على  نوح 

٣٣٧ . الرعد: ٢٨.
٣٣٨ . املوؤمنون: ٢٧.
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ون�سكر ونقدر جهدك، ويف زماننا عندما يلعب فريق كرة القدم يف �ساحة اخل�سم 
يف  مهم  دور  له  فالت�سجيع  لالآخر،  م�سجعة  البيئة  لأن  هدفني،  الهدف  له  يح�سب 

الو�سول اإىل النتيجة املرجوة. 

وحينما يفقد الإن�سان الت�سجيع يكون �سعيفًا، وحينما يكون يف بيئة ت�سجع الإجناز 
يكون مبدعا. اإذن مكافاأة من يقوم بعمل جيد اأمر مهم، وحما�سبة من ي�سيء اأمر مهم 

اأي�سًا، فالتوازن مطلوب .

لقد كان اأمري املوؤمنني× ل يقول اإل ما يعمل، ففي و�سيته ملالك الأ�سرت كان يف 
دوره وممار�سته ملهامه القيادية يلتزم متامًا بهذا املبداأ.

»اأنتم  لهم:  وت�سجيعًا  ملواقفهم  تثمينًا  اأ�سحابه،  من  ال�ساحلني  خماطبًا  ويقول× 
املدبر،  اأ�رشب  بكم  النا�ش،  دون  والبطانة  الباأ�ش،  يوم  احلق، واجلنن  الأن�سار على 
واأرجو طاعة املقدم، فاأعينوين مبنا�سحة خلية من الغ�ش �سليمة من الريب، فوالله 

اإين اأوىل النا�ش بالنا�ش«)٣٣٩).

اأ�سحابه،  من  املجاهدة  املجموعة  هذه  مدح  يف  مهمة  جمال  الكلمة  هذه  ت�سمنت 
اُلوىل:  ن�رشتهم للحق، والثانية: اأنهم دروع يف اأيام الباأ�ش، والثالثة: اأنهم البطانة. 

ال�ساحلني،  من   الأ�سحاب  هوؤلء  اأن  من  فبالرغم  اُلوىل،  للجملة  بالن�سبة  فاأما 
وبالرغم من اأنه هو علي ×، مع ذلك، لي�ش هناك ن�رشة  عمياء. ورمبا يقول قائل: 

اإن طاعتنا لقيادتنا هي طاعة عمياء! ولكن من قال لكم اأن  تطيعوا طاعة عمياء؟!. 

املوؤمنني×  اأمري  قول  هو  ذلك  على  والدليل  الواعية،  الطاعة  هو  فاملطلوب 
احلق،  اإل  منه  ي�سدر  ل  عليًا×  اأن  بالرغم  احلق«  على  الأن�سار  لأ�سحابه:»اأنتم 
ر�سول  قول  لهم  تقدم  واإن  احلق،  غري  على  ينا�رشوه  اأن  لنف�سه  يقبل  ل  ولكنه 
الله| فيه: »علي مع احلق، واحلق مع علي، يدور معه حيثما دار«)٣4٠)، وكل ما 

يطلب منهم فهو احلق، ولكن هذه ر�سالة لنا جميعًا، وهي اأن نطيع يف ما هو حق. 

بعمل  يعمل  اأن  للموؤمن  ميكن  ول  ومعايري،  ملوازين  خا�سعة  الدين  يف  واُلخوة 

٣٣٩ .نهج البالغة:  اخلطبة ١١٨.
٣4٠ . بحار الأنوار ٣٨ : ٢٨ـ ٢٩.
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اأهل اجلاهلية فيوؤيد اأخاه ظاملًا اأو مظلومًا، واإن كان البع�ش ينطلق من هذا املنطلق 
ظاملًا  يكون  فرمبا  الق�سية،  اإىل  ينظر  اأن  غري  من  ع�سريته  ابن  مع  ليقف  اجلاهلي، 
اإىل  ي�سيء  لكي ل  الآخرين،  قبل  يكون خ�سمه  اأن  عليه  وم�سيئًا، وحينئذ يجب 

�سمعة الع�سرية. 

واُلخوة احلقيقية هي اُلخوة يف الدين، ولي�ست اُلخوة عامة كيفما كان وكيفما 
اتفق، فاإذا كان الظرف �سيئًا يكون حاله كحال م�سلم بن عقيل يتلفت ميينًا و�سماًل 
اأحدا، ويقول: ما لنا وللدخول بني ال�سالطني؟!. ويف حادثة ح�سار ق�رش  فال يجد 
الإمارة، عندما راأى النا�ش اأن الق�سية فيها �سيف وذبح، جاءت كل امراأة واأخذت 

ابنها اأو زوجها وتركوا م�سلم بن عقيل وحيدًا.

 وكذا يف قولهم: مالنا وللدخول بني ال�سالطني، اأ�سبح احل�سني× �سلطانًا يف نظرهم 
كما كان يزيد �سلطانًا، واأ�سبحت معركة الطف معركة بني ال�سالطني على الكرا�سي!. 
وعندما يقال لهم: هذا ابن بنت ر�سول الله| وهو على احلق ويزيد على الباطل، 
�سيا�سية وكل واحد  بها، �رشاعات  لنا عالقة  ولي�ش  بينها  تتقاتل  يقولون: عمائم 
يريد اأن يخطفها لنف�سه! ، فينعزل اجلميع وهم يقولون لي�ش لنا عالقة. اإنه منطق اأبي 

مو�سى الأ�سعري عندما قال: هذه فنت.  

واأما بالن�سبة للجملة الثانية فاإنه× ي�سف اأ�سحابه هوؤلء باأنهم اجلنن يوم الباأ�ش، 
فتنة  انها  القائلني  ولي�سوا من  فيها ول جمل،  لنا  ناقة  القائلني ل  لي�سوا من  فهم 
النا�ش  بني  اأ�ساعوا  الراكب، وهكذا  والقائم خري من  القائم،  فيها خري من  القاعد 
ثقافة التثبيط عن الن�رشة وقعدوا عن ن�رشة علي×، ول من ُاولئك القائلني باأنها 

حرب بني امل�سلمني من اأجل الزعامة والإمارة، ولي�ست حربا بني احلق والباطل.

يقول اأمري املوؤمنني× يف حق هذه املجموعة من اأ�سحابه: هم اجلنن يوم الباأ�ش، اأي 
هم الدروع يف يوم الباأ�ش وال�سدة ل يف يوم الرخاء، فهم واقفون يدافعون ويذبون 

عن احلق الذي يدافع عنه علي×.

واأما يف اجلملة الثالثة، فاإنه يقول فيهم باأنهم البطانة دون النا�ش، اأي اأنهم اخلوا�ش 
دون بقية النا�ش، والذين يعتمد عليهم يف اإدارة ُامور الدولة. 
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هكذا كان علي× يقول بحق اأ�سحابه وميدحهم ويعطيهم العزمية ويبعث فيهم الأمل 
وي�سعرهم بالنتماء وي�سدهم له. وعلى خطى علي× �سار �سهيد املحراب، فكان 
يجل�ش ويخاطب  املخل�سني الذين التحموا معه ويقول لهم: اأنتم اأهلي وع�سريتي، 
اأعماق وجوده هذا  ي�ست�سعر يف  اأهله وع�سريته، وكان  باأنهم  باأعماقه  يعتقد  وكان 
اإ�سالمية »واأنتم البطانة  القرب مع املخل�سني املحيطني به. وهذه احلالة ذات جذور 

دون النا�ش«، فالنا�ش جناملهم ولكن اأنتم اخلوا�ش.
ثم يبني اأمري املوؤمنني× ما يرجوه من اأ�سحابه املقربني هوؤلء، وهما اأمران، الأول: 
اإنهم القوة ال�ساربة التي ينق�ش بها على املدبرين عن طريق احلق، قال×:»بكم 
فاأنتم  الطاعة،  عن  وي�سذ  اللتزام  عن  يدبر  من  بكم  ُاقاتل  اأي  املدبر«،  اأ�رشب 

املدافعون عن احلق وتقومي النحراف.
 والثاين:اإنهم املجموعة التي يرجو بها طاعة املقبلني على احلق، قال×: »واأرجو 
طاعة املقدم«، فهناك عدد من النا�ش يريدون القوي ليلتحقوا به، واأنتم تعطون هذه 
لها.  ينتمون  قوية  جهة  يريدون  ولكنهم  مبدئيون  ُانا�ش  وهوؤلء  للنا�ش،  ال�سورة 
وهذه القوة هي التي جتمع الآخرين وتكون مبثابة املغناطي�ش الذي يجذب الأ�سياء 

اإىل نف�سه.
قال:»  باملنا�سحة،  تعينه  اأن  املجموعة  هذه  من  املوؤمنني×  اأمري  يطلب  واأخريًا 
فاأعينوين مبنا�سحة خلية من الغ�ش«.علي× يريد الن�سح الذي ل غ�ش فيه ول 
مراوغة ول متجيد يف غري حمله، وعلي× يطالب ال�ساحلني من اأ�سحابه اأن  يكونوا 
�سادقني معه ول يغ�سوه . فعلى امل�سوؤول اأن يعتمد على ُانا�ش ي�سارحونه باحلقيقة، 

ول توجد عندهم م�سكلة معه.
ثم يطلب منهم اأن تكون هذه الن�سيحة»�سليمة من الريب«، اأي ن�سيحة لي�ش فيها 

ظنون، بل  ن�سيحة وا�سحة لي�ش فيها تردد، وهذا اأمر مهم.
»فوالله اإين اأوىل النا�ش بالنا�ش«، وهو× ي�ستحق مثل هذه الن�سيحة لأنه اأوىل 
بالنا�ش، اإ�سارة اإىل قول ر�سول الله| يوم غدير خم حينما قال:»األ�ست اأوىل بكم 



٣٨٧

من اأنف�سكم؟ قالوا: بلى يا ر�سول الله. قال: من كنت موله فهذا علي موله«)٣4١)، 
فعلي× اأوىل النا�ش بالنا�ش، اأي اأنه اأوىل بهم من اأنف�سهم، اأي اأنه الإمام باحلق، 
فهو الإمام ويريد منهم ن�سيحة وا�سحة باأن يقولوا له ما احلقيقة، وكيف هي م�سارات 

اُلمور. 
اأمري املوؤمنني× يف ر�سالة وجهها لأ�سحابه حني فتح الب�رشة وبعد حرب  وقال 
اجلمل، جاء فيها: »وجزاكم الله من اأهل م�رش عن اأهل بيت نبيكم اأح�سن ما يجزي 
العاملني بطاعته، فقد �سمعتم واطعتم، ودعيتم اإىل القتال فاأجبتم »)٣4٢)، وهذه ر�سالة 

�سكر وتقدير موجهة اإىل اأ�سحابه الذين اأعانوه يف حرب اجلمل.
 فالإن�سان امل�سوؤول حينما يدخل اإىل منازلة ومير باأزمة ويواجه معرتكا معينا ويقدم 
تو�سيات، ويلتزم الأتباع بهذه التو�سيات، يجب عليه األ يعترب ذلك واجبهم وانتهت 
الق�سية، بل عليه اأن يرجع وي�سكرهم ويقدرهم. وجي�ش علي×حينما وقف وقاتل 
اإىل جانب علي× وحقق فتح الب�رشة يف حرب اجلمل، عاد علي× يف كتابه 

لي�سكرهم ويدعو لهم باأف�سل اجلزاء.
 والله تعاىل يتفنن يف ت�سجيع وحتفيز ومكافاأة العاملني بطاعته، وعلي× ي�ساأل الله 
تعاىل اأن يعطي ُاولئك الأن�سار ما يعطي عباده املخل�سني واملطيعني. وقد ا�ستحقوا 
هذا ال�سكر والدعاء لأنهم �سمعوا واأطاعوا، فحينما اأ�سدر التعليمات يف هذه املعركة 

اأخذوا بها.
 وفرق كبري بني من ي�سمع ول يكرتث، ومن ي�ستمع ويتعرف على طبيعة التوجيه 
القتال  اإىل  دعوا  توجيهات. ولقد  من  �سمعوه  ما  اأطاعوا  لقد  ويطيع،   يلتزم  ثم 
وتقدمي الغايل والنفي�ش وبذل الأنف�ش يف هذه املعركة من اأجل الله ون�رشة احلق 
فاأجابوا، فا�ستحقوا بذلك دعاء علي× لهم باأن ي�سملهم الله تعاىل باأف�سل اجلزاء، 

هذا يف جانب املكافاأة واملجازاة للفعل ال�سالح والطيب.
اأن  وهي  كلها،  اُلمور  تختل  اختلت  اإذا  دقيقة  موازنة  هناك  الآخر،  اجلانب  ويف 

٣4١ . م�سند اأحمد 4: ١١٩، ٣٧٢. �سنن ابن ماجه ١: 4٣.
٣4٢ . نهج البالغة: الر�سالة ٢.
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من ي�سيء ويتعدى احلدود ويتجاوز على النا�ش ف�ستكون العقوبة واملوقف ال�سارم يف 
انتظاره.   

ح�سن  ي�سلحه  املداراة  ح�سن  ي�سلحه  مل  قال: »من  اأي�سًا  علي×  وعن 
اعتماد  من  فالبد  والتوقري  باملحبة  التعامل  ي�سلحه  مل  املكافاة«)٣4٣)، فالذي 
ح�سن املكافاة والتقريع والعقوبة. ونفهم من هذا اأن الأ�سا�ش هو املداراة، ومن 

مل ت�سلحه املداراة ي�سار اإىل املكافاة اأي العقوبة.
اأنا�ش ل حت�سن   فالأ�سا�ش هو املرونة بالكالم احل�سن والت�سجيع، ولكن هناك 
قراءة هذه الر�سائل، وعندما تتعامل معه باملرونة يحملها على ال�سعف، وحينما 

تتحمل منه بع�ش اُلمور يحملها على البالدة.
 وهكذا كانوا يتعاملون مع ر�سول الله×، فكانوا ي�سيئون له ثم ياأتون بعد ذلك 
ويقولون  اإنهم مل يق�سدوا ذلك والر�سول ي�ساحمهم، وهم قا�سدون، وي�ساحمهم 
مرة ثانية وثالثة، وحينما كان الر�سول| يت�سامح معهم يخرجون يف كل مرة 
ويقولون هو ُاذن،  وكل ما نقول له ي�سدقنا، ولي�ش عنده قابلية فرز ومتييز!. هم 
يظنون ذلك ور�سول الله| كان يعرف كل �سيء. فرد عليهم الله تبارك وتعاىل 
َلُكْم{)٣44)، وال�سماء تقرع هوؤلء؛ لأن ر�سول الله|  اأُُذُن َخرْيٍ  }ُقْل  بقوله: 
يريد اأن  يت�سامح معهم ويتعامل تعاماًل مرنًا ل�سالحهم وخريهم، ولكن حينما 
املكافاة،  بح�سن  التعامل  ويكون  واملكافاة،  للعقوبة  الأمر  ي�سل  ذلك  ينفع  ل 

وحتى يف العقوبة توجد مراتب، واآخر الدواء الكي.
الأب  يربي  فاأحيانًا  وهلة،  اأول  من  العالية  مب�ستوياتها  بها  يوؤتى  ل  فالعقوبة   
ابنه امل�سيء بتجاهله فتعترب عقوبة، وكذلك عدم البت�سامة وقلة الهتمام تعترب 

عقوبة اأحيانًا، فح�سن املكافاة در�ش عظيم يجب اأن  نتعلمه.
اأن  العقوبة حتى حينما حت�سل ويتطلب الأمر  اأي�سًا من هذه الرتاتبية  ونفهم 
اتخاذ موقف �سارم فهو لي�ش للت�سفي والنتقام، واإمنا هو خطوة تربوية، ولذلك 
تقدر ال�رشورات بقدرها للرتبية، كالدواء ل ي�ستعمل اإل عند احلاجة. فالأ�سا�ش 

٣4٣ . عيون احلكم واملواعظ: 444.
٣44 . التوبة: ٦١.
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هو املداراة، والعقوبة ا�ستثناء.
 ويف العقوبة الأ�سا�ش ح�سن املكافاة التي هي اأدنى مراتب العقوبة، ثم يت�ساعد 
املوقف. وعموم النا�ش اأحرار يف اأبدانهم ويف عقولهم، والنا�ش م�ساعر وعواطف 
توؤثر فيهم الكلمة والإح�سان. ولو تعاملنا بهذه الطريقة فاإن الكثري من واقعنا 
اأننا ن�ستخدم و�سائل  الرتبوي �سيتغري، لأن جزءا كبريًا من م�ساكلنا ناجتة من 
ال�سعيف  الإن�سان  لدى  فعل  رد  يحدث  بحيث  عالية،  التقريع  مب�ستويات 
والب�سيط وغريهما، فال�سابط واملدير مثاًل، كلما ارتفعت منا�سبهما ومواقعهما 
تعامال ب�سدة وق�سوة واإهانة مع من دونهم من املراتب، لكي يثبت اأنه مدير اأو 

�سابط ناجح. 

وهذا عمل غري �سحيح، ويخطئ من يظن اأن النجاح مقرون بال�ستيمة وال�سباب 
والإ�ساءة اإىل الآخرين، فاُلمور يجب اأن  تقدر بقدرها، وهذا اأ�سا�ش مهم ي�سري 

اإليه علي×.

الكرامة  ت�سلحه  مل  اأي�سًا:«من  املوؤمنني×  اأمري  عن  ورد  ال�سياق  نف�ش  ويف 
واإن  ملكته...  الكرمي  اأكرمت  اأنت  اإذا  ال�ساعر:   ويقول  الإهانة«)٣45).  اأ�سلحته 

اأنت اأكرمت اللئيم متردا 

اأكرث  مترد  اإ�سافية  فر�سة  اأعطيته  فكلما  اللئيم  واأما  بالكرامة،  متلكه  فالكرمي   
مكانها  نافعة يف  التقريع، فالعقوبة  يفيده غري  ول  واجباته،  من  اأكرث  وتن�سل 

ومو�سعها ال�سحيح ولي�ش اأكرث من ذلك.

ل  اأنه  النا�ش  و�سيعلم  للحاكم،  تزكية  اأف�سل  هي  املف�سد  امل�سوؤول  عقوبة  اإن 
يهادن يف ما هو احلق والقانون والنزاهة؛ لأن ف�ساد النا�ش و�سالحهم يرتبطان 
باأخالقهم وتربيتهم، وكم من اإن�سان ظاهره ال�سالح جل�ش على الكر�سي الدوار 
فتغريت اأخالقة بعد اأن كان اإن�سانًا نزيهًا، ول عالقة له ب�سالح احلاكم، واإن كان 

له تاأثري يف �سلوك الآخرين.

٣45 . عيون احلكم واملواعظ: 4٢٦.
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 فاحلاكم حتى لو كان مع�سومًا فهذا ل يعني اأن املوؤ�س�سة كلها ت�سبح موؤ�س�سة 
مع�سومة؛ فقد يكون هناك ف�ساد يف الوزارة رغم نزاهة الوزير، ولكن امل�سكلة 
الفا�سدين يف وزارته،  اإجراء �سد  اأو ل يتخذ  يتابع جماعته  اأنه ل  الوزير  يف 
ويتحمل بذلك امل�سوؤولية، وهناك قاعدة عامة تقول ان  القانون ل يحمي املغفلني. 

فيجب اأن يكون امل�سوؤول متابعًا ومتحريًا عن الأخطاء وعن الفا�سدين من موظفيه 
وعن �سالمة مفا�سل منظومته.

يف  اخلا�سة  الدرجات  ذوي  من  امل�سوؤولني  بع�ش  اأن  املوؤمنني×  اأمري  بلغ  حينما 
قرعهم  احلرام  املال  اإىل  اأيديهم  ومتتد  املايل  الف�ساد  يرتكبون  القيادية  منظومته 

ووبخهم، ومل يقل كيف ا�سجل مالحظة عليه واأنا الذي عينته. 

يقول علي× لهذا الرجل امل�سوؤول:» اأما بعد، فقد بلغني عنك اأمر اإن  كنت فعلته 
اأمانتك. بلغني اأنك جردت الأر�ش  اإمامك، واأخزيت  فقد اأ�سخطت ربك، وع�سيت 
فاأخذت ما حتت قدميك، واأكلت ما حتت يديك، فارفع اإيل ح�سابك، واعلم اأن  ح�ساب 

الله اأعظم من ح�ساب النا�ش«)٣4٦). 

يبداأ اأمري املوؤمنني× كتابه مع هذا امل�سوؤول باأدب رفيع فيقول له:»بلغني عنك اأمر« 
ومل يقل له ف�ساد اأو �رشقة. ثم يجعل له خط رجعة خوفا من اأن  يكون التقرير كيديًا، 
فيقول: »اإن  كنت فعلته«؛ اإذ ل ميكن اإ�سدار الأحكام  قبل التحري والتدقيق.»فقد 
اأ�سخطت ربك«، وهنا يربز اجلانب املعنوي والأخالقي يف التوبيخ والتقريع؛ لأن يف 
ذلك اإذكاء لروح امل�سوؤولية ال�رشعية يف النا�ش،  فيجب اأن يبنى الوازع الديني يف 

العاملني، لأنه القادر على �سمان �سالمة امل�سرية.

 ثم يبني له اأنه جمع بني ع�سيان الله �سبحانه، وع�سيان اإمامه الذي ن�سبه يف هذا 
»وع�سيت  فقال:  امل�سوؤولية،   وهي  اإياها  ا�ستودعه  التي  الأمانة  وخيانة  املن�سب، 
اإمامك، واأخزيت اأمانتك«، ولهذا يجب علينا يف حياتنا اليومية الرتكيز على الوازع 

الديني يف الإدارة.  

٣4٦ . نهج البالغة: 4٠.
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وعلى امل�سوؤول اأن يدرك اأن الكر�سي الذي يجل�ش عليه لي�ش ملكًا لأحد، وكل من 
يجل�ش عليه مي�سي، ول يبقى يف النظام الدميقراطي لأكرث من دورة اأو دورتني. وهذا 
هو املدخل الأخالقي يف �سبط الإيقاعات وت�سحيح امل�سارات وتاأديب النا�ش يف 

العمل الإداري، فهناك ملفات يجب تو�سيحها للنا�ش.

 ثم يخربه× ما بلغه يف التقرير؛ فبعد اأن  يحدد املوقف، يخربه مبا يف هذه امللفات 
وهذا التقرير حتى يعطيه حق الرد والدفاع عن نف�سه، فقد بلغه اأنه جرد الأر�ش 
وعمل امل�سوحات يف الدائرة العقارية واأخذ ما حتت قدميه، اأي اأنه �سادر الأرا�سي 
لنف�سه، وهو ا�ستغالل ملواقع امل�سوؤولية للمنفعة اخلا�سة، وا�ستغالل الوجاهة ملاآرب 

�سخ�سية وم�سالح خا�سة.

 وليعلم امل�سوؤول اأن هذه احلمايات التي و�سعتها الدولة له وتنفق عليها من اأموال 
ال�سعب هي حلمايته ولي�ست لإخراجهم يف عمليات ا�ستعرا�سية يف مكان ما وهم 
يلوحون بال�سالح لرتهيب النا�ش حتى يبيعوا عقاراتهم واأمالكهم وياأخذها بثمن 

بخ�ش لنف�سه. 

ثم يقول له اإنك اأكلت ما حتت يديك من الأرا�سي التي �سادرتها واأموال بيت املال 
التي حتت يدك، ثم يطلب منه اأن يرفع ح�سابه اإليه ويك�سف عن مدخراته وممتلكاته 
ليدقق فيها. ثم يعظه باأن  ح�ساب الله اأعظم من ح�ساب النا�ش، ول يظن اأن الق�سية 
انتهت بالعقوبة الدنيوية من الإعفاء اأو الإقالة، بل ح�ساب الله اأعظم. وهذا منهج 

فريد يف اأثر الوازع الديني يف التقريع  لت�سحيح امل�سارات .

اأمكنتك  عمه: »فلما  ابن  وكان  ولته  لأحد  اأي�سًا  املوؤمنني×  لأمري  كتاب  ومن 
اأموالهم  من  عليه  قدرت  ما  واختطفت  الوثبة،  وعاجلت  الكرة،  اأ�رشعت  ال�سدة، 
امل�سونة لأراملهم واأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل دامية املعزى الك�سرية، فحملته 
اإىل احلجاز رحيب ال�سدر بحمله، غري متاأثم،  كاأنكـ  ل اأبا لغريكـ  حدرت اإىل اأهلك 
اأوما تخاف نقا�ش احل�ساب!  اأما توؤمن باملعاد!  اأبيك وُامك! ف�سبحان الله  تراثك من 
الله منك  اأمكنني  اإن مل تفعل ثم  فاإنك  اأموالهم،  القوم  اإىل هوؤلء  الله واردد  فاتق 
لأعذرن اإىل الله فيك،  ولأ�رشبنك ب�سيفي الذي ما �رشبت به اأحدا اإل ودخل النار. 
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ووالله لو اأن  احل�سن واحل�سني فعال مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة، ول 
ظفرا مني بارادة،  حتى اآخذ احلق منهما، واأزيح الباطل عن مظلمتهما«)٣4٧).

فاغتنمت  اأزمات،  يف  مير  والبلد  باحلروب،  م�سغولني  وامل�سوؤول  الوايل  اأيها  راأيتنا 
الأزمات  على  يعتا�سون  ُانا�ش  هناك  امل�سلمني.  اأموال  على  لالنق�سا�ش  الفر�سة 
خليانتها،  اُلمة  بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف  وي�ستغلون  م�ساحلهم  عن  ويبحثون 

فيمد يده الآثمة اإىل املال احلرام ويتجاوز �سالحياته ويتعدى على اأموال النا�ش. 

راأيتنا م�سغولني فذهبت م�رشعًا وو�سعت يدك على اأموال بيت املال التي نحتفظ بها 
لأراملهم واأيتامهم!.  اإن هذه الأموال يجب اأن تعو�ش بها عوائل �سهداء الإرهاب 
وُا�رش �سجناء و�سهداء و�سحايا النظام البائد الذين يجب اأن  يعي�سوا برغد ونعيم، 

ل اأن يتنعم بها امل�سوؤولون!.

 اإن املواطن امل�سكني ما زال يعاين من �سظف العي�ش واأنت يام�سوؤول تبتزه مع كل 
هذا الراتب الكبري الذي تتقا�ساه من غري حق!. فلم هذا اجل�سع الذي نراه من بع�ش 
امل�سوؤولني؟!.. وقطعًا هناك ُانا�ش �رشفاء يف املنظومة الإدارية، ولكن هناك من ميد يده 

اإىل املال احلرام ويبتز وي�ستغل حاجة النا�ش اليه .

كما  ال�رشقة،  من  اأ�سد  وهو  بالختطاف،  هنا  املال  اأخذ  املوؤمنني×  اأمري  وي�سبه   
يختطف الذئب امل�رشع املعزى الك�سرية  التي ل ت�ستطيع الفرار منه، وهكذا ياأخذ 
يخافونه  وهم  منه،  التخل�ش  على  يقدر  اأحد  ول  م�رشعًا،  الفقراء  اأموال  امل�سوؤول 
على اأنف�سهم، ولكنهم ي�ستكونه عند الله تعاىل، الذي هو له باملر�ساد حيث �ساعة 

النتقام يف الدنيا قبل الآخرة. 

خارج  اإىل  وتهرب  بغداد  من  الأموال  تنقل  اليوم  وكذلك  احلجاز«،  اإىل  »فحملته 
العراق لت�سرتى بها الق�سور والعمارات اأو تودع يف امل�سارف الأجنبية، وبع�سهم 

ي�سرتي بها البيوت الفخمة والأرا�سي الزراعية والعقارات داخل العراق اأي�سًا. 

»رحيب ال�سدر بحمله غري متاأثم«، اأي وهو فرحان ب�رشقة اأموال ال�سعب، ومل تتحرك 

٣4٧ . نهج البالغة: الر�سالة 4١.
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غريته بعدما اأخذ قوت الفقراء وامل�ساكني، ول ي�سعر حتى بالذنب جتاه فعلته ال�سنيعة، 
واملمتلكات، وكاأنه  وامل�ساريع  الأموال  من  عنده  �سار  مبا  يب�رشهم  لأهله  ثم اأ�رشع 

اإرث من ُامه واأبيه، ولي�ش اأموال الفقراء التي اأخذها بهذه الطريقة.

 ف�سبحان الله، تفعل هذا وكاأنك ل توؤمن  باملعاد ول تخاف احل�ساب يف يوم القيامة؟! 
فاتق الله عز وجل واأردد اإىل هوؤلء النا�ش اأموالهم، فاإنك اإن مل تفعل ثم اأمكنني 
الله منك لأعذرن اإىل الله فيك وانتقم منك مبا ير�سي الله تعاىل، ولأ�رشبنك ب�سيفي 
الذي ما �رشبت به اأحدًا اإل ودخل النار؛ لأن عليا مع احلق واحلق مع علي، وعلي ل 

ي�رشب ب�سيفه اإل من هو من اأهل الباطل.

ثم يق�سم اأمري املوؤمنني× بالله تبارك وتعاىل لو اأن احل�سن واحل�سني × فعال مثل 
ما فعل هذا الوايل الذي �رشق مال بيت امل�سلمني، ما كان لهما عنده عذر وتغا�ش، 
ول ظفرا منه برحمة و�سفقة، حتى ياأخذ احلق منهما، ويزيح الباطل عن مظلمتهما، 
فال توجد ا�ستثناءات يف منهج علي×، فهو يتعامل بان�ساف وعدالة مع اجلميع، 

ول تاأخذه يف الله لومة لئم. 
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املقطع الثاين ع�سر
تعامل احلاكم مع اُلمة

الدر�ص ال�ساد�ص والثالثون

ثقة احلاكم باُلمة
اأنه لي�ش  اأمري املوؤمنني× يف عهده ملالك الأ�سرت حني وله م�رش: » واعلم  يقول 
�سيء اأدعى اإىل ح�سن ظن راع برعيته من اإح�سانه اإليهم، وترك ا�ستكراهه اإياهم 
على ما لي�ش له قبلهم، فليكن منك يف ذلك امر يجتمع لك به ح�سن الظن برعيتك، 
فاإن ح�سن الظن يقطع عنك ن�سبًا طوياًل، واإن اأحق من ح�سن ظنك به ملن ح�سن 

بالوؤك عنده، واإن اأحق من �ساء ظنك به ملن �ساء بالوؤك عنده ».

الإ�سالمية  الوثيقة  هذه  من  ال�رشيف  املقطع  هذا  يف  املوؤمنني×  اأمري  يتحدث   
والتاأريخية عن م�ساألة ح�سن ظن احلاكم بال�سعب، والو�سائل التي من خاللها ميكن 
حتقيق هذا الهدف، ويذكر احلاكم وامل�سوؤول باأنه ل توجد م�ساألة يف م�سوؤوليته ويف 
اإدارته اأهم من حتقيق ح�سن الظن باملواطنني ومن هو م�سوؤول عنهم، وذلك من خالل 

بناء عالقة املودة واملحبة والثقة بينه وبني النا�ش امل�سوؤول عنهم .

وهذا يتطلب القيام بالعديد من اخلطوات لكي تتحقق هذه الثقة وح�سن الظن، ولبد 
له من اعتماد �سيا�سات حكيمة ور�سيدة حتى ي�ستطيع اأن  يك�سب ثقة النا�ش. وهذه 
اخلطوات وال�سيا�سات الكفيلة ببناء عالقة ر�سينة ووا�سحة بني احلكومة وال�سعب 
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هي: 

اُلوىل: الإح�سان لل�سعب

 اإن طموح ال�سعوب واُلمم اليوم اإىل العدالة، والإح�سان فوق العدالة واأعلى رتبة 
منها. ول ميكن بناء هذه العالقة بالقهر والقوة وال�سطوة والأوامر والنواهي، وبالتايل 
اإل  النجاح،  ي�ستطيع  القيادية ول  �سوؤونه ومنظومته  يدير  اأن  امل�سوؤول  ي�ستطيع  ل 
بالإح�سان اإىل هوؤلء النا�ش والتقرب من قلوبهم، وهذه هي املداخل ال�سحيحة التي 

ميكن اأن توجد عالقة ثقة حقيقية بينه وبني ُاولئك النا�ش.

اإن على احلاكم وامل�سوؤول ومن يت�سدى لأي موقع من مواقع امل�سوؤولية اأن  يح�سن 
للفريق واملجموعة التي يتحمل امل�سوؤولية جتاهها. 

قد ذكرنا مرارًا اأن نظرية الإدارة والقيادة ل تخت�ش بامللوك والروؤ�ساء والقادة الكبار، 
واإمنا هي نظرية ت�سمل كل املنظومات القيادية، بدءًا من اُل�رشة اأو امل�رشوع ال�سغري 
اأو ال�رشكة اأو امل�سنع، و�سوًل اإىل  امل�ستويات العالية والرفيعة التي تكلف بها اإدارة 
اأن  ينبغي  النظرية  هذه  تذكرها  التي  القيادية  ال�سمات  وهذه  باأ�رشها.  وُامة  �سعب 
تتوافر يف جميع املت�سدين وكل من يتحمل م�سوؤولية باأي م�ستوى من امل�ستويات.

الثانية: تخفيف املوؤونة

بال�سعب  املتبادلة وح�سن الظن  الثقة  كما ي�ستطيع احلاكم وامل�سوؤول حتقيق عالقة 
بتخفي�ش  وذلك  كبرية،  اأعباء  حتميلهم  وعدم  عليهم،  املوؤونات  تخفيفه  خالل  من 
والنقل  وال�سحة  والتعليم  والكهرباء  املاء  يف  العامة  اخلدمات  وُاجور  ال�رشائب 

وغريها، واأ�سعار بع�ش ال�سلع ال�رشورية. 

وحينما ير�سل اأمري املوؤمنني× مالكا الأ�سرت كاأنه ي�ستح�رش تاأريخ م�رش، وطبيعة 
الطغاة  بعدهم من  الفراعنة ومن  الإ�سالم من  احلكام  قبل  به  الذي عمل  التعاطي 
ال�رشائب  عليهم  يفر�سون  وكيف  النا�ش،  هوؤلء  يبتزون  كانوا  وكيف  والظاملني، 
بع�ش  يبيعوا  لأن  في�سطرون  اإيراداتهم  كل  تفوق  اأحيانًا  كانت  التي  الكبرية، 
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ممتلكاتهم لي�سددوها اإىل  ال�سلطان.

ممكن  هو  مبا  يطالب  اأن  الإدارية  منظومته  النجاح يف  يريد  الذي  امل�سوؤول  فعلى   
اإنفاقات  منهم  يطلب  ول  طاقتهم،  من  اأكرث  اأعباء  النا�ش  يحمل  ول  ومنطقي، 

واإمكانات مادية اأكرث مما هو م�ستطاع لهم.

الثالثة: عدم اإكراه النا�ص على اأعمال ال�سخرة

اأمري  قول  من  واُلمة  احلاكم  بني  ر�سينة  عالقة  بناء  يف  اخلطوة  هذه  وتت�سح 
املوؤمنني×:»وترك ا�ستكراهه اإياهم على ما لي�ش له قبلهم«، اأي على امل�سوؤول اأّل 
اأن يقوموا باأعمال ومهام خارج حدود م�سوؤولياتهم وواجباتهم،  يطلب من النا�ش 
ياأخذون  كانوا  حيث  الفراعنة،  حكم  اأيام  امل�رشي  املجتمع  يف  متعارفًا  كان  كما 
النا�ش بالقهر والقوة وي�سطرونهم للعمل يف �ستى املجالت من دون اأن  يعطوهم 
اأجرًا، حتى اأن البع�ش كان يقتل اأو ميوت يف اأثناء العمل ب�سبب امل�سقة الكبرية التي 

يتعر�سون لها يف هذه الأعمال.

 وي�سمى هذا العمل بال�سخرة، وهي ت�سخري النا�ش واإجبارهم على اأعمال �ساقة ل 
طاقة لهم بها، وقد كان هذا اُل�سلوب متبعًا اإىل عهد قريب يف بع�ش الدول؛ مثل 

رو�سيا وال�سني، مبا ي�سمى مبع�سكرات العمل. 

فاحلكومة التي تريد بناء عالقة ر�سينة بينها وبني ال�سعب، عليها اأّل تطلب منهم ما 
هو خارج حدود م�سوؤولياتهم وواجباتهم ول حتملهم اأكرث مما يطيقون.

 ثم يبني اأمري املوؤمنني× نتيجة اتباع هذه اخلطوات يف بناء عالقة الثقة املتبادلة 
بني احلاكم واملواطنني فيقول:»فليكن منك يف ذلك امر يجتمع لك به ح�سن الظن 
الأعباء  الثالث: الإح�سان وتخفيف  فاإذا قامت احلكومة بهذه اخلطوات   ،« برعيتك 
النا�ش، فاإنها  اإناطة املهام والواجبات اخلارجة عن اخت�سا�ش هوؤلء  املالية وعدم 

ت�ستطيع اأن حتقق حالة ح�سن الظن والثقة املتبادلة بينها وبني عموم املواطنني. 

ثمرة ثقة احلاكم باُلمة

يقطع  الظن  قوله×:»فاإن ح�سن  من  باُلمة  وامل�سوؤول  احلاكم  ثقة  ثمرة  تت�سح    
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عنك ن�سبًا طوياًل«، اأي اأن ح�سن الظن وثقة امل�سوؤول ب�سعبه يخففان عنه كثريًا من 
املتاعب والآلم والهواج�ش واملحن. وامل�سوؤول الذي لي�ش لديه ثقة مبن هو م�سوؤول 
عنهم، ورب البيت الذي لي�ش له ثقة بُا�رشته، ورئي�ش ال�رشكة اأو امل�سنع الذي لي�ش 
لديه ثقة بعماله وموظفيه، والوزير الذي لي�ش لديه ثقة بالعاملني معه، والزعيم الذي 
لي�ش لديه ثقة بجمهوره، يعي�ش دائمًا حالة الهواج�ش واملخاوف من هوؤلء النا�ش، 
واملوقع  والوجاهات  المتيازات  �سي�سحبون  ومتى  عليه،  ينقلبون  متى  يعرف  ول 
النف�سي  التعب  فيكون يف حالة من  عليه،  الذي يجل�ش  الكر�سي  اأو  يحتله  الذي 
والروحي. فعلى امل�سوؤول اأن يح�سن الظن مبن هو م�سوؤول عنهم، ويبني ج�سور الثقة 

معهم حتى ي�سعر بالراحة والثقة.

اأوىل النا�ص بثقة احلاكم

من الطبيعي اأّل ينال جميع النا�ش ثقة احلاكم بدرجة واحدة، فقد يحظى بع�سهم 
اأ�سعف.  اإل على درجات  الآخر  البع�ش  بينما ل يح�سل  الثقة،  بدرجة عالية من 
اأمري  يقدم  وهنا  الثقة؟.  هذه  من  العليا  الدرجة  بنيل  الأوىل  هو  من  وال�سوؤال: 
حوله  ملن  الثقة  مينح  اأن  احلاكم  ي�ستطيع  �سوئه  على  الذي  املعيار  املوؤمنني× 
واملقربني منه، يقول×: »واإن اأحق من ح�سن ظنك به ملن ح�سن بالوؤك عنده«، اأي 
اأن اأوىل النا�ش بالثقة هم الذين متت جتربتهم وامتحانهم وعرفت جناحهم، وكلما كان 

اختبارهم اأكرب واأكرث كانت درجة جناحهم اأعلى. 

فاإذا ح�سن بالوؤهم وجنحوا يف الختبار، فال ينبغي للحاكم اأن  يبقى يعي�ش  هواج�ش 
املوؤامرات، ول ميكن اأن  يبقى دائمًا يف عالقته مع هوؤلء النا�ش ينطلق من منطلقات 
اخلوف من الكيد له، لأنه �سيبقى قلقًا با�ستمرار ول يجد من يثق به ويطمئن اإليه. 
وماذا على هوؤلء النا�ش اأن  يقدموا ليثبتوا حبهم لهذا الوطن وليثبتوا وطنيتهم؟، 
واإىل متى يبقى مو�سوع وطنية هوؤلء النا�ش م�سكوكا به؟. ينبغي اأن يختربوا مرة اأو 

مرتني، ولكن يجب اأن يو�سع حد لعدم الثقة. 

اإن على احلاكم وامل�سوؤول اأن يثق ب�سعبه وجمهوره ومن هو م�سوؤول عنهم لكي مت�سي 
اأن   ي�ستطيع  ولكي  والطماأنينة،  بالراحة  اجلميع  وي�سعر  وهناء  ب�سعادة  احلياة  عجلة 
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يبني عالقة �سحيحة مع هوؤلء النا�ش.

واأما ال�سنف الآخر الذي يف�سل يف الختبار فهو جدير باأن ي�سيء احلاكم الظن به، 
يقول×: »واإن اأحق من �ساء ظنك به ملن �ساء بالوؤك عنده«، اأي الذي تختربه ول 
ينجح، والذي حتمله امل�سوؤولية ويف�سل فيها، والذي تاأمنه على �سيء ويخون الأمانة، 

فهذا الإن�سان من حقك اأن ت�سيء الظن به. 

الأ�سل يف النا�ص الثقة
ل نقول اإن اجلميع  �سوا�سية يف الثقة، ولكن العدد الأكرب من النا�ش والأ�سل يف 
اجلمهور اأنه مو�سع ثقة، والأ�سل يف املجموعة التي حتت م�سوؤولية املت�سدي اأنهم 

ُانا�ش طيبون، اإل ما يخرج بالدليل.
 وحينما يخترب امل�سوؤول من هم حتت م�سوؤوليته ويتبني له اأن فالنًا من النا�ش لي�ش 
لأن   مربرًا  يكون  اأن  ينبغي  ل  ا�ستثناءات  ووجود  ال�ستثناء،  هو  فهذا  للثقة،  اأهاًل 
ُينظر اإىل النا�ش كلهم على اأنهم متاآمرون ويكيدون له؛ لأن هذا �سوف يجعله يف 

مناخ ل ي�ساعده على النجاح يف اإدارة منظومته القيادية.

الثقة الواعية والثقة العمياء
عينيه  يفتح  اأن  عليه  بل  العمياء،  الثقة  لي�ش  ولكن  بالنا�ش  يثق  اأن  امل�سوؤول  على 
ويخترب ويعطي الفر�سة للجميع باأن يعربوا عن مكنونهم، لريى اأن  اأغلب النا�ش 
�سينجحون يف الختبار؛ فاإن الأ�سل يف النا�ش اأن يكونوا اأهاًل للثقة، ومن ل ينجح 

ميكن اأن يكون معه موقف اآخر.  
وهذه الروؤية هي روؤية مو�سوعية ومتوازنة وواقعية، فيها ثقة، وفيها ح�سن الظن، 
وال�ستثناءات  النتوءات  من  حذر  اأي�سًا  وفيها  حميمة،  اإن�سانية  عالقات  وفيها 

وال�سواذ الذين ل ي�ستحقون الثقة.

نتائج ح�سن الظن

اأواًل: بناء عالقة �سحيحة بني احلاكم وال�سعب
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والدرو�ش التي ميكن اأن ن�ستفيدها من هذه الكلمات الكرمية، هي موقع ح�سن الظن 
يتحمل  التي  القيادية  واملنظومة  امل�سوؤول  بني  ال�سحيحة  العالقة  بناء  يف  ودوره 

م�سوؤوليتها، �سغرية كانت اأم كبرية . 

  وقد تبني اأن من اأهم اأدوات النجاح يف العمل ويف املنظومة القيادية ويف الأداء 
القيادي هي وجود ج�سور املودة  والثقة بني امل�سوؤول ومن هو م�سوؤول عنهم، التي 

هي من اأهم مفاتيح حتقيق النجاح.

 وهنا تكمن م�سكلتنا، فاإننا نق�سي وقتًا طوياًل يف ت�رشيع ال�سوابط والإجراءات 
اجلميع  جتعل  التي  الحرتازية   والعقوبات  التوبيخ  عن  ت�سور  ولو�سع  الإدارية، 
يخ�سى ويرجتف من امل�سوؤول، ول نعطي القليل من الوقت لبناء العالقات الإن�سانية 
بني امل�سوؤول ومنظومته القيادية، باأن يجل�ش معهم وي�سغي اإليهم ويتحدث معهم؛ 
ليحبهم ويحبوه وليعالج الكثري من اُلمور �سمن هذا الطار، فحب املوظف للم�سوؤول 
واحرتامه له يجعالنه ي�رشع ليكون منذ اأول �ساعات الدوام يف موقعه ويقدم اخلدمة 
الإجراءات  من  اخل�سية  اأو  الراتب  قطع  من  القلق  هو  الدافع  يكون  اأن  ل  للنا�ش، 

والعقوبات الإدارية.

 وهذا هو طريق جناح امل�سوؤول يف حميط م�سوؤوليته؛ لأن العالقة الإن�سانية ال�سحيحة 
هي التي ت�ستطيع اأن  تنجح العمل، يف قبال تلك التجربة اخلاطئة يف الأنظمة الفا�سدة 

والأنظمة التي مل ُتنب على ُا�س�ش �سحيحة. 

ويف مقابل ذلك ل ميكن اأن يكتب النجاح للم�سوؤول الذي يعي�ش حالة �سوء الظن 
واأزمة ثقة بينه وبني العاملني معه، اإذ يرتب�ش كل بالآخر وي�سجل نقاط �سعفه للتنكيل 
به. ويف ظل منظومة كهذه ل اأحد يريد النجاح لالآخر، وكل يريد اأن يفتك بالآخر 
اأهاًل للم�سوؤولية، وتتحول العالقة اإىل عالقة خ�سومة وجدل  اأنه لي�ش  لكي يثبت 
و�رشاع، ومثل هذه العالقة وهذه الأجواء ل ت�ستطيع اأن  ُتنجح اأي منظومة قيادية؛ 
لأن احلاكم يرى النا�ش كلهم يتاآمرون عليه، والنا�ش يرون احلاكم يعي�ش يف عامل 
اآخر بعيد متامًا عن اأجوائهم ومناخاتهم، وت�ستد عزلة احلاكم، وي�ستد ال�سطفاف من 

النا�ش جتاه احلاكم وامل�سوؤول يف اأي م�ستوى من امل�ستويات. 
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م�سرية  خرجوا  معينة  دائرة  من  موظفني  نرى  التلفاز  �سا�سات  نراقب  وحينما 
دائرتهم.  مدير  باقالة  تطالب  ب�سعارات  ويهتفون  لفتات  يرفعون  احتجاجية، 
وبالأم�ش كنت ُاتابع تقريرًا يف اإحدى الف�سائيات حول هذا املو�سوع؛  اإذ يقولون 
جاءنا املدير العام يزور الناحية اأو الق�ساء الفالين، وعندما دخل وراأى املكان قال: 

اأنتم ل�ستم ب�رشًا، ول ت�ستحقون زيارتي لكم، وخرج بعدها.

اأنهم قدموا  النا�ش؟، ولو  اأن يقود هوؤلء  املنطق  اإذن، كيف ي�ستطيع م�سوؤول بهذا   
�سكوى �سد هذا امل�سوؤول اإىل املحكمة وحكمت ل�ساحلهم فهل �ستحل امل�سكلة؟، 
ل اأعتقد بذلك؛ لأنها خلقت اأزمة حقيقية نتيجة كلمة ك�رشت قلوب هوؤلء النا�ش 

ونتيجة �سلوك غري موفق. 

املنظومة  هذه  مثل  يف  عنهم  م�سوؤول  هو  ومن  امل�سوؤول  بني  العالقة  تكون  فلذلك 
القيادية عالقة مرتبكة؛ لأنها ل تعتمد على اُل�س�ش ال�سحيحة، فحينما ل يعتمد 
على مبداأ الثقة، يكون هناك دائمًا �سك بني امل�سوؤول  وهوؤلء العاملني، و�سي�رشف جزء 
كبري من الوقت واجلهد من هذا امل�سوؤول وُاولئك العاملني يف املهاترات وامل�ساكل 

الداخلية، وُيبعد هذه املنظومة عن اأهدافها املتوخاة.

اإن اإخافة النا�ش ور�سد حتركاتهم وال�ستماع ملكاملاتهم ل ميكن اأن يوجد منظومة 
�سحيحة للحكم والإدارة، مهما تطورت هذه املنظومات ال�ستخبارية، وا�ستعملت 
اأ�ساليب التن�ست واملالحقات وزرع العيون وما اإىل ذلك، وقد ع�سنا هذه احلالة يف 
الأنظمة الدكتاتورية قبل ٢٠٠٣، واأ�سبح الإن�سان ل يثق باأقرب النا�ش اإليه، بل 
يخاف اأن يتكلم حتى لو كان وحده؛ لنه ل يعرف اأين مكان العني املزروعة التي 

ميكن اأن تنقل الكالم ويح�سل ما يح�سل.

 اإن هذه اُلمور ميكن اأن  تزيد من عمر املنظومة الإدارية القيادية يوما اأو يومني اأو 
�سهرا اأو �سهرين اأو �سنة اأو �سنتني، ولكنها �ستنهار بالكامل بعد ذلك. وهذا لي�ش هو 

الأ�سا�ش ال�سحيح الذي ميكن اأن يوجد منظومة قيادية ناجحة.

ثانيًا: اكت�ساب املحبة
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وكيف  املحبة«)٣4٨)،  منهم  حاز  بالنا�ش  ظنه  ح�سن  املوؤمنني×:»من  اأمري  يقول 
ميكن اأن يتحقق احلب اإذا انعدمت الثقة؟!. ولكن ميكن ذلك اإذا راأى النا�ش احلاكم 
وامل�سوؤول منفتحًا عليهم، وراأوه واثقًا ومعتمدًا على �سلوكهم واأدائهم، فحينئذ ميكن 
اأن يجد منهم املحبة ويبادلوه بها، فهذه ق�سية فيها طرفان، ول ميكن اأن تكون من 

طرف واحد.

وامل�سوؤول الذي يريد اأن يحبه الفريق الذي هو م�سوؤول عنه، فلرياجع نف�سه وينظر 
اأن  لقلبه  كان يريد  منهم؟.  واإذا  خائف  اأو اأنه  بهم،  ويثق  ويقدرهم  يحرتمهم  هل 
يرتاح ويكون اأمره نافذًا فعليه بغر�ش ح�سن الظن جتاه من هو م�سوؤول عنهم. فاإن 
بناء هذه العالقة ال�سحيحة �سيبعث الرتياح يف النفو�ش، وحالة الثقة وعدم الغدر؛ 
الغالبية منهم  اأن  لأنه وثق بهم وبادلهم املحبة بعد الختبار كما ذكرنا، و�سخ�ش 

ي�ستحقون الثقة فاأعطاهم اإياها، و�ستزول كل املخاوف وتنفذ اأوامره. 

ثالثًا: اكت�ساف الطاقات واملواهب 

اإن ح�سن ظن احلاكم بال�سعب ي�ساعد على اكت�ساف الطاقات واملواهب، واإعطاء كل 
ذي حق حقه، واإعطاء الكفاءات فر�ستها ودورها يف البناء. وعندما يكون امل�سوؤول 
خائفًا من النا�ش فاإنه ل ي�ستعني اإل باملقربني منه. ولكن لي�ش بال�رشورة اأن يكون 
الذي يحمل الولء اخلا�ش للم�سوؤول هو اأكفاأ النا�ش، وحينئذ ي�سبح بني خيارين، 
اإما اأن ي�ستعني بالأكفاأ اأو ي�ستعني بالأقرب، وقطعًا، �سيختار الأقرب اإذا كان خائفًا 

من النا�ش. 

وحينئذ  بالأكفاء،  �سي�ستعني  فاإنه  بالنا�ش،  الظن  ح�سن  امل�سوؤول  كان  اإذا  ولكن 
�ستتوفر فر�ش اأكرب لنجاح العمل، ول�سيما اإذا كان امل�سوؤول خمل�سًا يف عمله ومنح 

الآخرين الثقة، فاإنهم �سريتبطون به ويحرتمون اختياره لهم.

الثقة  فيهم  و�سعتم  الذين  امل�ستقلني  لحظوا  الكرمية،  ال�سيا�سية  للقوى  واأقول 
وجعلتموهم يف جمل�ش النواب اأو يف وزارة اأو يف دائرة اأو... الخ، وراجعوا اأنف�سكم 
فاإنه  كذلك؟،  يكونوا  منهم مل  وكم  بالثقة؟،  كانوا جديرين  هوؤلء  من  كم  وانظروا 

٣4٨ . غرر احلكم 5: ٣٧٩.
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�سيتبني لكم اأن الغالبية العظمى من هوؤلء كانوا جديرين بالثقة، وقد حققوا جناحات 
باهرة وقدموا لكم عماًل واأداء رائعًا وح�سنوا �سورتكم اأمام النا�ش.

 وهذا هو املنهج الإ�سالمي، منهج الثقة، منهج احرتام الآخر، منهج اختبار النا�ش، 
ويحمل  الثقة  يوىل  الأداء،  على  قادر  اأنه  يثبت  ومن  الختبار،  يف  ينجح  ومن 
النا�ش وي�ستثمر ما لديهم من  امل�سوؤول ينفتح على  امل�سوؤولية. وهذا منهج يجعل 

الطاقات والكفاءات الكبرية، ول يبقى منح�رشًا يف دائرة �سيقة.

ال�سوء ل يظن  تاأييد هذا املعنى قوله: »الرجل  اأمري املوؤمنني× يف  وقد ورد عن 
باأحد خريًا«)٣4٩)، اأي حينما يكون الإن�سان �سيئًا فاإنه ي�سيء الظن بالآخرين؛ لأنه 
ل يراهم اإل بو�سف نف�سه، فهو �سيئ ويعرف �رشيرته ويظن اأن كل النا�ش هكذا. 
فمثاًل اإذا جنح �سخ�ش بالختبار عندما كلف بعمل واأداه باأف�سل ما يكون يقول عنه:

يوؤتيك من طرف الل�سان حالوة... ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

يجامل  وتراه  نف�سه،  اإل  يرى  اأن  ي�ستطيع  ل  ولكنه  ال�ساكلة،  بهذه  لي�ش  اأنه  مع 
الآخرين ويبت�سم يف وجوههم ويبادلهم الكلمات اللطيفة، لكنه يف الواقع ي�سمر 
�سيئًا اآخر، فال ي�ستطيع اأن ي�سدق اأن هناك �سخ�سًا يتكلم بهذه الكلمات ويعنيها 
ويق�سدها؛ لأن امل�سكلة فيه، فهو يعي�ش يف وجوده ويف نف�سيته احلالة الظالمية ول 

ي�ستطيع اأن يرى النور يف قلوب الآخرين ونفو�سهم ونواياهم. 

باأحد خريًا؛ لأنه ل  اأمري املوؤمنني× ال�سابق، فال�رشير ل يظن  انظروا اإىل حتليل 
وبالنية  ال�سالح  بنية  لالآخرين  النظر  ي�ستطيع  فهو �رشير ل  نف�سه،  بطبع  اإل  يراه 
ال�سادقة يف العمل. ولذلك يتحمل امل�سوؤول امل�سوؤولية الأكرب يف خلق هذه الأجواء، 
لأن  اأوًل؛  امل�سوؤول  حمل  مرتبكة  املنظومة  وجدت  ما  اأين  الإ�سالمي  املنطق  ففي 
تعاماًل �سحيحًا بحكم م�سوؤوليته ل�ستطاع  تعامل  اأنه  بفعله، ولو  الف�سل كان  هذا 
اأن يوجد ف�ساًء جديدًا ومناخًا جديدًا ت�سود فيه الثقة واملحبة والنخوة والت�سارع 

للخدمة وا�ستثمار الطاقات وتوظيف الكفاءات اإىل  غري ذلك. 

ي�ستطيع  ول  ومرعوب  خائف  لأنه  امل�سوؤول؛  يف  فامل�سكلة  ذلك  يتم  مل  اإذا  ولكن 

٣4٩ . درر احلكم ٢: ١5٠.
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كانت  فمهما  واإذا جرب،  التجربة،  ي�ستطيع  ول  لالآخرين،  الثقة  واإعطاء  النفتاح 
نتائج التجربة اإيجابية، تراه يبحث عن مربرات ُاخرى لعدم منح الثقة، فيبقى دائمًا 

منغلقًا على نف�سه، وحمجما بدائرة �سيقة من النا�ش املحيطني به.  

وهنالك اإ�ساءات عديدة ميكن ا�ستفادتها من هذه الكلمات الكرمية:

الإ�ساءة اُلوىل
كيفية حتقق الثقة املتبادلة بني احلاكم واملواطنني

يذكر اأمري املوؤمنني×ثالث طرق لتعزيز الثقة بني امل�سوؤول وبني من هو م�سوؤول 
عنهم ، وهي:

اأوًل:الإح�سان وال�سفقة واللني، ويت�سح ذلك من قوله×: »واعلم اأّنه لي�ش �سيء 
باأدعى اإىل ح�سن ظن راع برعيته من اإح�سانه اإليهم« .

ذكر البع�ش اأّن اأجهزتنا الأمنية تقوم بعملية �سموها ثاأر ال�سهداء، وهواأمر جيد 
لكان  ذلك  واأمثال  ثاأر  لفظ  فيه  لي�ش  �سيئًا  قلنا  لو  ولكن  ل�سهدائنا،  نثاأر  اأن 
ُن�سعر  اأن  علينا  يجب  الأ�رشار؛اإذ  لغري  اإيجابية  اأكرث  الر�سالة  ولكانت  اأف�سل، 
املواطن اأّننا ل ن�سمت به ول ننتقم منه، بل ننت�رش له حتى لو كانت الإجراءات 
مزعجة،وعلى امل�سوؤول اأن يقنع املواطن اأّن الإجراءات مل�سلحته ولي�ش للتنكيل 

به.وهذا الإح�سان يف العالقة اأمر يف غاية الأهمية .

 ثانيًا:تقليل ال�رشائب، وي�ستفاد ذلك من قوله×:»وتخفيف املوؤونات عليهم«، 
تثقل كاهلهم وت�سغط عليهم  اأموال و�رشائب  النا�ش  توؤخذ من  اأن  ينبغي  فال 
من خاللها بافتعال مربرات واهية،فمثاًل عندما كنت يف �سفر اإىل اإحدى الدول 
العربية جاءين موؤمنون من تلك الدولة طالبني امل�ساعدة يف تقليل �رشيبة احل�سول 
على تاأ�سرية لدفن اأمواتهم يف مقربة وادي ال�سالم اإىل جوار اأمري املوؤمنني× 
يف النجف الأ�رشف،والتي ت�سل اإىل مبلغ ثالثة اآلف دولر،يف حني اأّن احلكومة 
تاأخذ من الإن�سان احلي ٦٠ اأو ٨٠ دولرًا كتاأ�سرية لدخول العراق! ملاذا هذه 
الإجراءات وما هي احلكمة منها يف هذه الق�سية والكثري من الق�سايا اُلخرى 
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�سيا�سات طائفية  ال�سابق  النظام  لها؟لقد كان يف  داعي  التي ل  ال�رشائب  من 
بغي�سة، ولكن اليوم وبعد ع�رش �سنوات يف العراق اجلديد هنالك م�رشوع وطني 
النا�ش من طائفة  يظلم  فلماذا  الطوائف،  من  فيه ظلم لأي  يوجد  اأن ل  ينبغي 
معينة اإذا كانت لديهم رغبة يف اأن يدفنوا موتاهم اإىل جوار اأمري املوؤمنني×.
اأكرث نحو  اأّنه كلما قّلت الأعباء على النا�ش تن�سد النا�ش وتندفع  ومنه يت�سح 

امل�سوؤول.

»وترك  قوله×:  من  ذلك  ويتجلى  يطيقون،  ل  ما  على  النا�ش  اإكراه  ثالثًا:عدم   
ا�ستكراهه اإياهم على ما لي�ش له قبلهم«،باأن ل ي�سغط عليهم ول يطلب منهم اأمورا 
هي لي�ست من واجباتهم،فاإّن امتالك امل�سوؤول لل�سلطة وال�سطوة والقدرة ل يعني اأن 

ميار�ش �سغطًا على النا�ش كما يحلو له.

ونتطرق ب�سيء من التف�سيل اإىل هذه الطرق الثالثة.

الطريق االأول:االإح�سان

هنالك اأنواع كثرية من اإح�سان امل�سوؤول اإىل من هو م�سوؤول عنهم تتمثل يف:

- الإح�سان يف تي�سري اللقاء، فالنا�ش تريد الو�سول اإىل امل�سوؤول اأو من ينوب عنه 
حتى تطمئن اأن هذه ال�سكوى وهذه الكلمة و�سلت اإىل امل�سوؤول .

- الب�سا�سة يف التعاطي والتعامل، فقد يت�سور البع�ش نف�سه اأح�سن من بقية النا�ش، 
فريفع �سوته ويذل النا�ش!

- الإح�سان بتقدمي اخلدمة اإىل النا�ش، فمثاًل كان اأحد اأع�ساء جمل�ش املحافظة من 
كتلة املواطن يتحرك يف منطقته النتخابية ويطرق الأبواب للبحث عن رجل م�سن 
اأو مقعد يحتاج خدمة معينة كاإ�سدار هوية اأو جواز ويقوم باأخذه بنف�سه اأو يكلف 
اآخرين لإجناز عمله.وهكذا ينبغي اأن يكون منهجنا فن�سعر النا�ش اأّنهم خمدومون 

ولي�سوا خادمني.

ال�سخ�ش  ي�سع  حينما  يح�سن  فامل�سوؤول  ال�سحيح،  املهني  بالتعامل  الإح�سان   -
الكفوء يف موقعه ال�سحيح، وحينما ي�سع معايري يتعامل بها مع اجلميع دون متييز،  
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اأي الت�ساوي اأمام القانون .

يقول اأمري املوؤمنني×: »الإح�سان حمبة«)٣5٠)، اأي حينما حت�سن اإىل الآخر بابت�سامة 
اأو بكلمة طيبة اأو بقيام حينما يدخل اإىل املجل�ش فاإّنه تكرمي وتقديريوجب املحبة، 

والنا�ش عبيد الإح�سان،فحينما حت�سن اإىل اإن�سان فاإّنك تدخل حمبتك يف قلبه .

ويقول اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »اأحق النا�ش بالإح�سان من اأح�سن الله اإليه وب�سط 
عليه  الله  من  بف�سل  احلال  مي�سور  الإن�سان  يكون  حينما  يديه«)٣5١)،اأي  بالقدرة 
اأن ُيح�سن اإىل خلق الله كما اأح�سن الله تعاىل اإليه.فاإذا ما ح�سل على م�سوؤولية 
فهي من الله تعاىل، وكذلك املال والوجاهة والتاأثري هي نعم من الله تعاىل،وعليه 
اأن يقابل اإح�سان الله اإليه باإح�سانه اإىل النا�ش، فاإّن النا�ش تق�سده لأّنه م�سوؤول اأو 
يكون  اأن  الأ�سباب،وعليه  لهذه  مكانة خا�سة  عنده  وجيه،فتكون  اأو  احلال  مي�سور 

اأكرث من الآخرين يف تعامله واإح�سانه اإىل النا�ش.

ويف رواية ُاخرى عن اأمري املوؤمنني×: »من كرث اإح�سانه كرث خدمه واأعوانه«)٣5٢)، 
اأي ي�سبح عنده اأ�سحاب كثريون، فهناك بع�ش النا�ش يكون رجل عالقات وحمبوبًا 
يف املنطقة، يتفقد النا�ش وي�ساأل عن اأحوالهم ولكّنه ل ي�ستطيع اأن يدير م�سوؤولية 
ُاخرى، فالإح�سان يكرث من الأعوان الذين يحيطون بالإن�سان حينما يح�سن اإليهم .

وعن اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »الإح�سان ذخر«)٣5٣)، اأي اأّن الإح�سان هو راأ�سمال 
الإن�سان، وبقدر ما يح�سن لالآخرين يكرب راأ�سماله اأو ي�سغر.

اإح�سانك اإىل من كادك من الأ�سداد واحل�ساد لأغيظ عليهم  اأي�سًا: »اإّن  وقال× 
من مواقع اإ�ساءتك منهم، وهو داع ل�سالحهم«)٣54)،اأي اأّن اإح�سانك اإىل من يتهجم 
ينتبه  ف�سوف  غافاًل  خمطئًا  كان  فاإن  اأكرث،  يغيظه  �سوف  وي�ستمك  وي�سّبك  عليك 
نف�سية  ب�سبب عقد  اإليك  ي�سيء  اأن  ويريد  مغر�سًا جاهاًل  كان  واإن  يعتذر،  ويرجع 

٣5٠ . غرر احلكم ١: ٣٨.
٣5١ . عيون احلكم واملواعظ: ١٢٧.
٣5٢ . عيون احلكم واملواعظ: 4٦٠.

٣5٣ .عيون احلكم واملواعظ: 45.
٣54 .عيون احلكم واملواعظ: ١5٦.
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واأمرا�ش اأخالقية فاإّنك حينما حت�سن اإليه �سوف يتاأمل اأكرث، وهذا طريق للتقريع اأ�سد 
مما لو واجهته مبثل ما هو يتعامل معك، وحينما يرى اأن تعاملك معه خمجل له �سوف 
ين�سلح.واأما اإذا كان التعامل عنيفًاو�سديدًا، فاإذا كان خمطئًا واأنت تهينه عن عمد  
يزداد  واإذا كان مغر�سًاف�سوف  بالإثم،  العّزة  وتاأخذه  الرتاجع  ف�سوف ي�سعب عليه 

جلاجًا وخ�سومة وت�سفي غليله بهذه الطريقة .

ويف رواية ُاخرى عن اأمري املوؤمنني×: »اأح�سن اإىل امل�سيء متلكه«)٣55)، اأي اأّنك 
متلك امل�سيء بالإح�سان اإليه وجتعله ينتبه اإىل خطئه، و�سوف يقول:اأنا ُا�سيء اإليه وهو 
يح�سن اإيّل،اأنا ُا�سّبه وهو ي�سرب على اإيذائي!وهذا منهج يف البناء والرتبية والتزكية 

الجتماعية.

الطريق الثاين: تخفيف االأعباء وال�رشائب 

قال ر�سول الله|:»عالمة ر�سا الله تعاىل يف خلقه: عدل �سلطانهم« حاكمهم 
يكون عادًل معهم ،معناه اأن الله را�ش عن هوؤلء النا�ش واذا مل يكن را�سيا عنهم 
ي�سلط عليهم من ل يرحمهم   »ورخ�ش اأ�سعارهم«. وعالمة غ�سب الله تعاىل على 
خلقه: جور �سلطانهم وغالء اأ�سعارهم«. فاإذا كانت الأ�سعار غالية، والنا�ش يف عناء 
اأنف�سنا خوفًا من عدم  ولي�ش مبقدورها �رشاء املواد التي حتتاجها،فيجب اأن نراجع 

ر�سا الله تعاىل علينا حتى نعالج اأخطاءنا.

الطريق الثالث: عدم حتميل النا�س ما ال يطيقون

ل  املهام«،اأي  من  يتحملون  ل  ما  على  اإكراههم  »عدم  املوؤمنني×:  اأمري  قال 
ُي�ستكرهون ويطلب منهم واجبات خارج حدود واجباتهم والتزاماتهم.قال الإمام 
اأحملكم على  اأن  البقاء، ولي�ش يل  اأحببتم  علي× جلنده يف حرب �سفني: »وقد 
ليقاتل  اأخرية  اإىل احلرب يف جولة  للخروج  ما تكرهون«)٣5٦)،فقددعا× جي�سه 
الأعداء، ووعدهم الن�رش،  ولكنهم رف�سوا، واأّكد لهم اأّنها اجلولة الأخرية واأّنه مل يبق 
من احلرب اإل القليل، واأّن العدو قد انهار، ولكنهم رف�سوا بحجة رفع امل�ساحف،وقال 

٣55 .عيون احلكم واملواعظ: ٨٣.
٣5٦ . نهج البالغة: اخلطبة ٢٠٨.
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لهم:اأنا الكتاب الناطق،اأنا علي اأقول لكم هذه د�سي�سة وخديعة ومكر،ول تنخدعوا 
يكن  مل  اأي   ، البقاء«  احببتم  لهم:»وقد  رف�سوا،فقال×  امل�ساحف،ولكنهم  برفع 
بيدي �سوى الن�سح لكم. وكان التحكيم ولب�سوا ثوب الذل والهوان، ورجع اخلوارج 
يقولون: يا علي ملاذا قبلت بهذا التحكيم ومل تكمل املعركة؟فقال× لهم: �سبحان 
الله بعد اأن ن�سحتكم وو�سحت لكم ولكن ل حتبون النا�سحني ومل ت�سمعوا كالمي .

وعن اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: » ولي�ش اأرى اأن اأجرب اأحدًا على عمل يكرهه«)٣5٧)؛ 
يوطد  اأن  امل�سوؤول  خاللها  من  ي�ستطيع  التي  ال�سمات  من  لي�ش  الإكراه  هذا  لأّن 

العالقة مع املواطنني.

الإ�ساءة الثانية

نتائج ومعطيات ح�سن الظن بني امل�سوؤول ومن هو م�سوؤول عنهم 

اأّن ح�سن  اأي  ن�سبًا طوياًل”،  يقطع عنك  الظن  املوؤمنني×:”فاإن ح�سن  اأمري  قال 
املعطى  اأنت يف غنى عنها، وهذا هو  متاعب طويلة وعري�سة  الظن يخل�سك من 

الكبري والنتيجة العظيمة حل�سن الظن .

واأف�سل  ال�سيم  اأح�سن  من  الظن  “ح�سن  قوله:  املوؤمنني×  اأمري  عن  ورد  وقد 
الق�سم”)٣5٨)، اأي اأّن اأف�سل �سيم الإن�سان هي اأن ل يكون رجاًل مرعوبًا من النا�ش، 
بل يح�سن الظن بهم ويتعامل باإيجابية مع الآخرين، فاإّن الأ�سا�ش يف النا�ش اأّنهم 
اأّن  فيتبني  بالدليل،  اإل من يخرج  الثقة،  ي�ستحقون  واأّنهم  طيبون �رشفاء وطنيون، 
الظن مع  التعامل بح�سن  ال�سيم هي  فاأف�سل  بالثقة.  فالنًا غري موؤهل وغري جدير 
تكون طريقته  اأن  لالإن�سان هي  ن�سيب  اأف�سل  اأّن  يعني  الق�سم  واأف�سل  الآخرين. 

ومنهجه ح�سن الظن بالآخرين واحرتامهم. 

اإذن ح�سن الظن يوفر اأر�سية النجاح؛ لأّنه ميثل اأف�سل ال�سيم وامل�سالك، واإذا �سلكت 
هذه امل�سالك �سوف يتحقق على يدك النجاح .

٣5٧ . نهج ال�سعادة 5: ٣5٩.
٣5٨ .عيون احلكم واملواعظ: ٢٢٨.
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و�سالمة  القلب  راحة  الظن  »ح�سن  قال:  املوؤمنني×  اأمري  عن  ُاخرى  رواية  يف 
فليح�سن  م�ستقيمًا  دينه  ويريد  مرتاحًا  قلبه  يكون  اأن  يريد  فمن  الدين«)٣5٩)، 
الظن بالنا�ش ويتعامل معهم على اأ�سا�ش �سحيح، وهذا �سيوفر الراحة والطمئنان 
القلبي، وي�سع الإن�سان يف مو�سع ال�ستقرار النف�سي ويحافظ على دينه؛ لأّن �سوء 
الظن �سوف يدفعه اإىل التج�س�ش والتدخل يف �سوؤون النا�ش وحماولة التعرف على 
اأ�رشارهم، وهو حمرم عليه، فلي�ش له حق اأن يتج�س�ش ويتفح�ش عن النا�ش، ولي�ش 
هذا واجبه ول يجوز له. فمن عنده �سوء ظن يبداأ يتج�س�ش، ولكن من لديه ح�سن 

ظن ل يحتاج اإىل ذلك، فيحافظ على دينه ويقوى دينه .

ويف رواية ُاخرى عن اأمري املوؤمنني× اأي�سًا: »ح�سن الظن يخفف الهم، وينجي من 
تقلد الإثم«)٣٦٠)، اأي يخل�ش الإن�سان من الذنوب ويقلل الهم. وهذه فوائد عظيمة 

حل�سن الظن .

كنت  اإذا  اأي   ،(٣٦١(» املحبة  منهم  حاز  بالنا�ش  ظنه  ح�سن  »من  اأي�سًا:  وعنه× 
تريد من النا�ش اأن يحبوك فيجب عليك اأن حت�سن الظن بهم، انظر اإىل النا�ش نظرة 
�سحيحة فيحبك النا�ش، واإذا وجدت النا�ش ل حتبك فاعرف اأّن عندك م�سكلة مع 
النا�ش، ويجب اأن تعالج امل�سكلة وتتاأكد من حمبتك لهم، وحينئذ يبادلونك املحبة. 

وعن الإمام اأبي جعفر الباقر× قال: »�سئل اأمري املوؤمنني×: كم بني احلق والباطل؟ 
اإذ الفا�سل بني  ُاذنه وعينه«،  اأمري املوؤمنني يده على  اأ�سابع. وو�سع  اأربع  فقال×: 
اأ�سابع. ولالإ�سارة  اأربع  اأ�سابع، فالفا�سل بني ما تراه وما ت�سمعه  اأربع  العني واُلذن 
معروفة،  غري  وم�سادرها  �سحيحة  غري  ن�سمعها  التي  الأخبار  من  كثريًا  اأّن  اإىل 
قال×: »ما راأته عيناك فهو احلق، وما �سمعته اأذناك فاأكرثه باطل«)٣٦٢). وكان اأمري 
املوؤمنني× قد قال منذ البدء اّن اأكرث امل�سموعات باطلة وقليل منها �سحيحة. ولذا 
يجب عدم الت�سهري باإن�سان موؤمن مبجرد خرب ن�سمعه، واأّنه علينا اأن نتاأكد مما ن�سمعه 
لأّن اأكرثه باطل، فاإّن النا�ش بطبيعتها ل تتاأكد مما ت�سمع، والكلمة غري اجليدة تاأخذ 

٣5٩ .عيون احلكم واملواعظ: ٢٩٠. 
٣٦٠ . عيون احلكم واملواعظ: ٢٢٩.
٣٦١ .عيون احلكم واملواعظ: 4٣5.

٣٦٢ . بحار الأنوار ٧٢: ١٩٦ ح ٩.
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م�ساحاتها ال�رشيعة يف الآفاق .

ويف رواية اأخرى عن اأمري املوؤمنني×قال: »من كّذب �سوء الظن باأخيه كان ذا عقل 
�سحيح وقلب م�سرتيح«)٣٦٣)، فمن يريد اأن يكون عقله مرتاحًا وغري م�سو�ش وقلبه 

يف حالة من الراحة فعليه اأن يكّذب �سوء ظّنه بالآخرين. 

ي�ستحق ح�سن  بالذي  الظن  اأ�ساأنا  فاإذا  اللوؤم«)٣٦4)،  من  يخون  ل  مبن  »�سوءالظن 
الظن، ومل نثق مبن ي�ستحق الثقة فاإّن ذلك دليل على لوؤم النف�ش وخباثتها.

ي�ستحق  ب�سكل �سحيح مع من  نتعامل  الظن ومل  اإذا مل نح�سن  اأخطاء  اإذن هناك 
من  الكثري  نتحمل  وحينئذ  الثقة  ي�ستحق  ل  من  مع  فنتعامل  يبتلينا  تعاىل  فالله 

الإ�سكاليات واملتاعب .

وهذا در�ش اآخر من معطيات ح�سن الظن، حيث يخّل�ش الإن�سان نف�سه من كثري 
من العناء، وي�ستقر نف�سيًا ويحقق النجاح يف املهمة املناطة به .

ويف رواية عن الإمام ال�سادق× قال: »خذ من ح�سن الظن بطرف ترّوح به قلبك، 
م�ساعرك  وت�ستقر  قلبك  لريتاح  الظن  ح�سن  اعتمد  اأي   ،(٣٦5(« اأمرك  به  ويروح 
ينجز  وعملك  واأمرك  املهام  توزع  و�سوف  اأمرك،  به  وينجز  نف�سيتك،  وتتح�سن 
اأحدًا  تكلف  اأن  ت�ستطيع  ل  فاإّنك  ظن  �سوء  لديك  كان  اإذا  واأما  تتحقق.  ومهمتك 
الفر�ش.  واإعطاءهم  بالآخرين  الثقة  يعني  الظن  فح�سن  �ساقة،  مهامك  و�ستكون 
والقيادي الناجح لي�ش هو من يرك�ش ليل نهار، بل هو من يرّك�ش الآخرين ليل 
الباهرة. وهذا هو منهج علي×، وهو  النتائج  تتحقق  نهار ويرك�ش معهم حتى 

منهج ر�سول الله‘.

الإ�ساءة الثالثة

املعيار يف ح�سن الظن و�سوء الظن 

٣٦٣ . عيون احلكم واملواعظ: 4٦١.

٣٦4 . عيون احلكم واملواعظ: ٢٨4.
٣٦5 .بحار الأنوار ٧5: ٢٠٩ ح ٨4. 
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 نتحدث يف هذه الإ�ساءة عن ال�سخ�ش الذي يجب اأن نح�سن الظن به وال�سخ�ش 
الذي يجب اأن ن�سيء الظن به.

يقول اأمري املوؤمنني× يف هذا املقطع من عهده ال�رشيف ملالك الأ�سرت: »واإّن اأحق 
من ح�سن ظنك به ملن ح�سن بالوؤك عنده، واإّن اأحق من �ساء ظنك به ملن �ساء بالوؤك 
عنده«، اإّن ح�سن الظن ل يعني اأن يتحول الإن�سان اإىل مغفل، فح�سن الظن ل يعني 
اأن يغم�ش الإن�سان عينيه عن الغادرين واملف�سدين والفا�سلني واملتاآمرين واإن كانوا 
هوؤلء قلة قليلة، فالأ�سا�ش اأّن النا�ش طيبون اإل من تبني اأّنه متاآمر، واأّنه غري من�سجم 
وخائن وما اإىل ذلك. وهذا التوازن عميق جدًا، وقد قال ر�سول الله |‘: »املوؤمن 

كّي�ش«)٣٦٦)، فاملوؤمن ح�سن الظن ولكن دون اأن يتحول اإىل مغفل .

لكل  اعرف  »ثم  يقول:  ومراتب جي�سه،  ل�سباط  املوؤمنني×  اأمري  عن  رواية  ويف 
امرئ منهم ما اأبلى » انت ال�سابط والقيادي الع�سكري افتح عينك وقّيم رجالك، 
واعط كل واحد قيمته، ماذا قّدم، وماذا حّقق من انت�سارات. ويف زماننا يبذل اجلنود 
املجهود ويحققون النت�سار، ولكن الو�سام ياأخذه كبار ال�سباط! ملاذا ل ُتقّدر جهود 
هوؤلء اجلنود واملراتب ! وهكذا ي�سابون بالإحباط، فال�سمة القيادية تتطلب اأن ينظر 
امل�سوؤول اإىل من هو م�سوؤول عنهم، لريى من يعمل اأكرث، ومن هو اأقل كفاءة، ومن 

هو يبذل من وقته وجهده، ومن هو املخل�ش، فيجب عليه اأن ميّيز بني هوؤلء. 

ثم يوا�سل اأمري املوؤمنني× كالمه فيقول: »ول ت�سمّن بالء امرئ اإىل غريه«، اأي 
اأعمال  اإىل الآخر فيغنب حقه، ول ت�سادر  اأي منهم  اإجناز  اأيها امل�سوؤول  ل ت�سجل 
الآخرين، واأعط حق كل واحد له. ولكننا نرى يف واقعنا اأمرًا معاك�سًا حيث ياأخذ 
الذين  الآخرين  حقوق  ويتنا�سى  با�سمه،  وي�سجلها  الجنازات  كل  العام  املدير 
الآخرين!  على  الالئمة  يلقي  الف�سل  حالة  ونراه يف  الجنازات!  وحققوا  �ساعدوه 
هذا ل يجوز، والقاعدة الفقهية تقول: »من له الغنم فعليه الغرم«، اأي من له الفائدة 
فاإّن عليه التبعات، فاأنت م�سوؤول الجناز وم�سوؤول الف�سل اأي�سًا، وكما اأّنهم معنيون 

بالف�سل فاإّنهم معنيون اأي�سًا بالجناز.

٣٦٦ . عيون احلكم واملواعظ: ٣٠.
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اأي ل تق�رّش ول تقلل من قيمة  ثم يقول×: »ول تق�رّشن به دون غاية بالئه«، 
العمل والجناز الذي يقوم به الآخرون، بل قّيم العمل كما هو، فاإّن التقليل من قيمة 
اإىل  فالرجل يدخل  الأ�سف موجود،  مع  ولكنه  واقعنا،  اأ�سا�سًا يف  العمل ل يكون 
البيت ويرى زوجته متعبة فيقوم بالتقليل وال�ستهانة من عملها، ب�سبب اأّنه يخرج 
اإىل ال�سارع ويواجه خماطر الطريق والنفجارات، ولكنه حينما ينظر نظرة واقعية 
اإىل عمل املراأة يف البيت �سيجده �سعبًا جدًا، ولهذا يجب علينا اأن ل نقلل من عمل 

الآخرين.

 ثم يحذر اأمري املوؤمنني× امل�سوؤول من التمييز يف التعامل بني النا�ش، قال: »ول 
يدعونك �رشف امرئ اإىل اأن تعظم من بالئه ما كان �سغريًا«،  فهذا ابن معايل الوزير 
املواطن  بينما  اإجنازًا عظيمًا،  له  تعترب  واأب�سط ق�سية  بالبنان والحرتام،  له  وي�سار 
الب�سيط حتى واإن كان جمتهدًا ومتفوقًا فال ي�سار له بذلك التقدير؛ لأّنه ل ميلك تلك 
الوجاهة التي ميتلكها اأبناء امل�سوؤولني. ولهذا ل ينبغي للم�سوؤول اأن يعظم بالء من له 
جاه ومرتبة اجتماعية، وعليه اأن ل يرى عمله اأكرب من واقعه، وليعطه حقه فقط، فاإن 

كان عمله �سغريًا فال تكرّبه لأّنه من الكتلة الفالنية اأو عنده مال اأو جاه اأو مكانة. 

ويف مقابل ذلك يجب على امل�سوؤول اأن ل يحّجم من عمل اإن�سان من عامة النا�ش، 
يقول×:»ول �سعة امرئ اإىل اأن ت�سغر من بالئه ما كان عظيمًا «، اأي ول تدعونك 
املنزلة الجتماعية املتوا�سعة لإن�سان ب�سيط ولكنه ذو اإجناز كبري اإىل اإهمال اإبداعاته، 
اإبداعات  من  نرى  وكم  النا�ش!  عامة  من  اإن�سانًا  كان  املبتكر  املخرتع  املبدع  لأّن 
وهذه  وجاهة.  ذا  كان  املبدع  لأّن  الإعالم  و�سائل  كبريًا يف  اأخذت �سدى  ب�سيطة 
كلها كوابح تعيق النا�ش عن التقدم والعمل والتطور واأن يقّدموا ملجتمعهم جهودهم 

واجنازاتهم. وهذه النقاط موؤثرة ومهمة يف املنظومة القيادية.

اأمري املوؤمنني× قوله: »اإذا ا�ستوىل ال�سالح على الزمان واأهله، ثم  وقد ورد عن 
اأ�ساء رجل الظن برجل مل تظهر منه حوبة، فقد ظلم«، اأي حينما يكون اجلو العام 
جوًا اإميانيًا ولكن هناك رجل اأ�ساء الظن برجل دون اأن ي�سدر منه ما ي�ستحق �سوء 
الظن، ففي هذه احلالة �سوف تظلم نف�سك وتظلم الآخرين. ويف مقابل ذلك: »واإذا 
ا�ستوىل الف�ساد على الزمان واأهله فاأح�سن رجل الظن برجل« دون ان يجد منه ما 
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ي�ستحق »فقد غرر«)٣٦٧)، اأي غرر بنف�سه، فكما اأّن ح�سن الظن اأ�سا�ش البيئة التي 
ت�ستحق ح�سن الظن، فاإّن البيئة امللوثة يكون احلذر والحتياط مطلوبني فيها لئال 

يقع يف الغرر، وهذا اأي�سًا تاأكيد لهذا املنهج .

يف رواية ُاخرى عنه× قال: »اإذا كان الزمان زمان جور واأهله اأهل غدر فالطماأنينة 
اعتمد  اإذا  اأحدًا،  اأحد  يرحم  ل  حيث  الغدر  زمان  ففي  عجز«)٣٦٨)،  اأحد  كل  اإىل 
الإن�سان على الآخرين ووثق بهم يف مثل هذه الظروف فهذا عجز، بل يجب عليه 

اأن يفتح عينيه لأّن الو�سع ل يتحمل ح�سن الظن .

اأ�ساء الظن  وورد عنه× اأي�سًا قوله: »من عّر�ش نف�سه للتهمة به فال يلومن من 
به«)٣٦٩)، فالإن�سان اإذا عمل عماًل يتهم ب�سببه فال ينبغي له اأن ينزعج اإذا اأ�ساءت 
موؤ�رشات غري  منهم  باأنا�ش ت�سدر  الظن عادة  ت�سيء  النا�ش  لأّن  به؛  الظن  النا�ش 
طيبة وغري �سحيحة، ولذلك قيل: »اتقوا موا�سع التهم«، فمثاًل ل يجوز الدخول اإىل 
اأمكنة ينظر اإليها اأّنها اأمكنة فجور واإن كانت نيته طيبة، ويجب عليه العزوف عن 
مثل هذه الأمكنة، فال�سيء الذي ي�سبب توجه الأنظار اإليه وي�سعب تربيره لالآخرين 
عليه اأن يبتعد عنها؛ لأّنه اإذا �سدر منه ما يثري النا�ش فال ينبغي له اأن ينزعج فاإّنه من 

حق النا�ش اأن ت�سيء الظن مبن ي�سدر منه ما ي�ستحق اأن ي�ساء الظن به.

٣٦٧ . نهج البالغة: احلكمة ١١4.
٣٦٨ . حتف العقول: ٣5٧.

٣٦٩ . عيون احلكم واملواعظ: 45٨.
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