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ملّخ�ُص البحِث

الذي  العمل اإلدارّي  النّجاح يف  املراقبة واملتابعة من أساسّيات  ُتعدُّ عملّية 
بموجبِِه تّتضح شخصّيُة الّدولة، وتفرض هيبتها وسلطتها؛ ألهّنا وسيلة لكشف 
ثالث  من  عادًة  واملتابعُة  املراقبُة  وتنشأ  مسريتا،  تعرتض  التي  االنحرافات 

حاالت: 
1- وجود جهاٍز رقايبٍّ فاعٍل ومتطّوٍر.

2- وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية والوطنّية. 
3- ثنائّية اجلهاز الّرقايّب احلكومّي والوعي املجتمعّي. 

ومن أجِل فهم طبيعة وفاعلّية اجلهاز الّرقايّب واسرتاتيجّية املراقبة عند أمري 
املؤمننَي ، التي أظهرها يف التعامل مع حاالت الفساد اإلدارّي، أو َمواطن 
طبيعة  إىل  للوصول  البحث  هذا  جاء  استطالعها،  أجل  ومن  اإلدارّي،  اخللل 

املنهج واألسلوب الذي اعتمده اإلمام يف عملّية املراقبة واملتابعة. 
ويأيت البحث يف جمموعٍة من املحاور: 

1- مصدرّيُة املعلومة االستخبارّية. 
2- دّقُة املعلومة االستخبارّية. 

3- توصيُف حالة التفاعل واالستجابة. 
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4- طبيعُة املجتمع وأثره يف البعد الّرقايّب. 
5- طبيعُة اخلطاب بياٌن لفاعلّية الّرقابة. 
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Abstract

Observation and follow-up are two basic procedures in 

administrative work. Through these two aspects, the state 

can improve its prestige and authority as they can be a tool 

to disclose any deviations. Observation and follow-up can 

be effective through the existence of the following:

1. An effective and developed monitoring system.

2. Societal awareness and feeling of religious and 

national responsibility.

3. Duality of state monitoring system and societal 

awareness.

    This research paper is an attempt to understand the 

nature of efficacy of the monitoring system and observation 

strategy of Imam Ali bin abi Taleb. It highlights those two 

aspects in dealing with cases of administrative corruption 

or defects. The paper has a number of components, namely 
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(1) the origin of intelligence information; (2) accuracy of 

intelligence information; (3) defining both interaction and 

response; (4) nature of society and its effect on monitoring 

dimension; (5) nature of discourse as a manifestation of 

efficient observation. 
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مقّدمة

ُتعدُّ عملّية املراقبة واملتابعة من أساسّيات النّجاح والتقّدم يف العمل اإلدارّي، 
ويرى  وسلطتها،  هيبتها  وفرض  الّدولة  شخصّية  حقيقة  تّتضح  بموجبه  الذي 
االنحرافات...  لكشف  اإلدارة  »وسيلة  تعني:  املراقبة  أّن  الباحثني  بعض 
قبل وقوعها،  املشكلة  لعالج  ُيستخدم  ما  فمنها  األنواع،  وللّرقابة جمموعة من 
ومنها ما ُيستخدم لعالج املشكلة أثناء وقوع املشكلة، ومنها ما ُيستخدم لعالج 
الوضعّية، وهو  اإلدارة  غري موجود يف  آخر  نوع  وهناك  وقوعها،  بعد  املشكلة 

يتمّثل يف الّرقابة الذاتّية، التي متّيز اإلدارة اإلسالمّية عن غريها«)1(.
وتنشأ املراقبة واملتابعة عادة مْن ثالِث حاالٍت:

1- وجود جهاز رقايّب حكومّي فاعل. 
2- وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية والوطنّية. 

3- ثنائّية اجلهاز الّرقايّب احلكومّي والوعي املجتمعّي. 
وُتعدُّ املراقبة عىل نشاطات اجلهاز اإلدارّي وظيفة حيوّية يف الّدول احلديثة، 
ويتلّخص اهلدف األساس من الّرقابة يف التأّكد من أّن األعامل تسري يف االجتاه 
املرسومة هلا، وإّن هذه األهداف تتحّقق عىل مستوى  الّصحيح وفق األهداف 

ليمة)2(.  عاٍل من الفاعلّية والكفاءة والعالقات اإلنسانّية السَّ
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وفقًا  ويتمُّ  تمَّ  يشٍء  كلُّ  كان  إذا  ما  »اكتشاف  عملّية  بأهّنا  الّرقابة  ف  وُتعرَّ
إىل  تدف  وأهّنا  ارية،  السَّ واملبادئ  الّصادرة،  والتعليامت  املوضوعة،  للخطط 
ومنع  عالجها،  عىل  العمل  َثمَّ  وِمن  واألخطاء،  الّضعف  نواحي  عىل  الوقوف 
أو  أشياء،  أو  أعامالً  كانت  سواء  يشٍء،  كلِّ  عىل  تكون  الّرقابة  وإّن  تكرارها، 

أفرادًا، أو مواقف«)3(. 
واحلفاظ  اليشء  »مراقبة  بأهّنا:  لغًة  الّرقابة  ف  فتعرَّ اإلسالمّي،  الفكر  يف  أّما 
ف الّرقابة اإلسالمّية بأهّنا: »متابعة ومالحظة وتقييم الترّصفات  عليه«)4(، وُتعرَّ
ا تتمُّ  واألشياء بواسطة الفرد ذاته، أو بواسطة الغري، وذلك هبدف التأّكد من أهنَّ
حسب قواعد وأحكام الرّشيعة اإلسالمّية، وبيان االنحرافات واألخطاء، متهيدًا 

لعالجها أّوالً بأّوٍل«)5(. 
واالسرتاتيجّية  الّرقايّب  اجلهاز  وفاعلّية  طبيعة  واستطالع  فهم  أجل  ومن 
الرقابّية التي أظهرها أمري املؤمنني يف تعامله مع حاالت الفساد اإلدارّي، أو 
مواطن اخللل اإلدارّي التي يتعّرض هلا هذا اجلهاز، البّد من وقفة عىل كلِّ مظهٍر 
من مظاهر الّرقابة الّثالثة، وِمن َثّم الوصول إىل ماهّية وطبيعة املنهج واألسلوب 

الذي اعتمده أمري املؤمنني يف عملّية املراقبة واملتابعة.

اأّواًل: وجود جهاز رقابّي حكومّي فاعل ومتطّور 
قياس  يف  فارقًة  عالمًة  ومتطّور  فاعل  حكومّي  رقايّب  جهاز  وجود  ُيعّد 
واستشعار قّوة الّدولة من عدمها، فهو يعل للّدولة اليد الطوىل يف إدامة سلطتها 
ساتا اإلدارّية، وُيعطيها القدرة عىل  وسيطرتا عىل كلِّ مفصل من مفاصل مؤسَّ
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التواصل مع مشكالت جمتمعها، ومتابعة مواطن اخللل واخلطر التي تدامهها عىل 
مستويات خمتلفة.

األمور  من  مجلة  ن  يتضمَّ احلاكم  من  املفروضة  الّرقابة  مزاولة  وأسلوب 
واخلطوات، يمكن تلخيصها بام يأيت)6(:

1- حسن اختيار الوالة.
2- مراقبة احلاكم للوالة ومتابعة أعامهلم.

3- تقّبل احلاكم والوالة لنقد الّرعّية ونصيحتهم.

4- دراسة شكاوى الّرعّية يف والتم ورؤسائهم.
لذلك، فإّن املسؤولّية الرشعّية فضاًل عن األخالقّية توجب عىل احلاكم أْن 
ُيبارش أساليب الّرقابة كاّفة بنفسه، ليكون عىل اّطالع عن كثب ملدى قيام العاّمل 
: »كلُّكم  بواجباتم يف إدارة شؤون الّرعّية، ورد يف احلديث املروي عن النّبيِّ
جل راع  راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيَّته، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيَّته، والرَّ
عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  يف  راعية  واملرأة  رعّيته،  عن  ومسؤول  بيته  أهل  يف 
رعيَّتها، واخلادم راٍع يف مال سيِّده ومسؤول عن رعيَّته، وكلُّكم راٍع ومسؤول 

عن رعيَّته«)7(. 
والذي يمكن استنتاجه من قدرة الّدولة عىل إياد اجلهاز الّرقايّب وتفعيله ما 

يأيت:
لها ألْن تكون عىل مستوى الّثقة لدى مواطنيها. 1- إّنه يؤهِّ

العنارص  نفوس  يف  والّرعب  واخلشية  اخلوف  تزرع  أْن  من  تتّمكن  إهّنا   -2
املفسدة، أو أؤلئك الذين يمتهنون العبث بمنعهم من حتقيق أهدافهم. 
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3- إهّنا تتّمكن من زرع الّثقة يف نفوس مواطنيها بوصفها قادرة عىل الوصول 
إىل مواطن الفساد وإصالحها.

من  نها  متكِّ سلطة  بوصفها  وكياهنا  وجودها  عىل  املحافظة  عىل  قدرتا   -4
تنفيذ سياساتا وإجراءاتا إلدارة ُأمور الّرعّية.

ثانياً: وجود ال�صعور والوعي املجتمعّي بامل�صوؤولّية ال�صرعّية واالأخالقّية

ُتعّد حالة وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية واألخالقّية 
يف عملّية املراقبة عنرص مهم من العنارص الّرقابّية التي متنح الّدولة جانب القّوة، 
النّظام، وذلك  ثقافة  نها من إشاعة  الّرقابّية، ويمكِّ نها من حتقيق سياساتا  ومتكِّ
النّظام  حفظ  يف  واألخالقّي  الرشعّي  دوره  من  ن  ومتمكِّ واٍع  جمتمع  بوجود 

وإقامة احلدود والقوانني، بعيدًا عن املصالح الذاتّية والشخصّية.
التفكري، يعني وجود قّوة برشّية  إّن وجود جمتمع كهذا، وهبذا املستوى من 
املعلومة  توفري  مسؤولّية  عاتقها  عىل  تأخذ  متمّيزة  فكرّية  وطاقات  هائلة، 
االستخبارّية للّدولة، وتشخيص حاالت الفساد، األمر الذي يوافر عىل الّدولة 

الوقت واجلهد، وُيعطيها األفضلّية يف رسعة املبادرة يف معاجلة هذه احلاالت. 
الّرقابة الّشعبّية تعني: »متابعة  الّرقابة اإلدارّية أّن  ويرى املختّصون يف شأن 
من  ن  املكوَّ احلكومّي  باجلهاز  املتمثِّلة  التنفيذّية  الّسلطة  لنشاطات  األّمة  أفراد 
احلّكام ووالة األمر وأعامهلم، يف جماالت احلياة كلِّها، ومناصحتهم عن طريق 
منهم  الواقعة  ملعاجلة األخطاء واملخالفات  املنكر،  والنّهي عن  باملعروف  األمر 

والقضاء عليها«)8(.
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قوله  منها  القرآنّية،  اآليات  ببعض  الشعبّية  الّرقابة  مرشوعّية  عىل  وُيستدّل 
تعاىل: َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن 
ُهُم اهللُ  مَحُ َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللَ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسرَيْ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

.)9(إِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن  وقوله تعاىل: ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

 .)10(ِامْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهلل
رْيِ َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن  ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلَ وقوله تعاىل: َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

 .)11(َعِن امْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن
باملعروف  لتأُمُرنَّ  »واهلل،  قال:  أّنه    النّبيِّ عن  الرّشيف  احلديث  يف  وجاء 
ه  نَّ ولتنُهنَّ عن املنكر، ولتأُخُذنَّ عىل يدي الّظامل، ولتأطُِرنَّه عىل احلقِّ أطرًا، ولتقرُصُ

عىل احلقِّ قرصًا«)12(.
وروي عنه أّنه قال: »والذي نفيس بيده، لتأُمُرنَّ باملعروف، ولتنُهون عن 
يستجيُب  فال  تدعونه،  ثمَّ  منه،  عقابًا  عليكم  يبعَث  أْن  اهلل  لُيوشكنَّ  أو  املنكر، 

لكم«)13(. 
، قْد أعطْت املرشوعّية  إذن، فاآليات القرآنّية واألحاديث املروّية عن النّبيِّ
لألّمة، ومنحْتها الّصالحّية يف مراقبة عمل العاّمل من خالل الفريضة الواجبة، 
وهي فريضة األمر باملعروف والنّهي عن املنكر، ولعلَّ اإلشارة القرآنّية يف هذا 
الفريضة  هذه  تطبيق  نحو  اإلسالمّي  املجتمع  توجيه  يف  شديدة  كانْت  اجلانب 
الّظلم واسترشائه  لتسّلط  يمثِّل مدعاة  الّتهاون هبا؛ ألّن ذلك  أو  تركها،  وعدم 

واتِّساعه، وانتشار الفساد يف األرض، وضياع احلقوق.
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يناها )وجود الّشعور والوعي املجتمعّي  إذن، وجود الّرقابة الشعبّية التي سمَّ
باملسؤولّية الرّشعّية واألخالقّية(، يعني عّدة ُأمور نبيِّنها يف النقاط اآلتية:

1- قيام املجتمع بواجباته الّرقابّية يف متابعة العاّمل.

2- انتشار ثقافة األمر باملعروف والنّهي عن املنكر.
3- انتفاع الّدولة من القوى املجتمعّية املختلفة يف بناء كيان إدارّي رصني.

4- رسعة نقل املعلومة االستخبارّية، ما يؤدِّي إىل تقليل األرضار النّاجتة عن 
االنحراف والفساد يف املسارات اإلدارّية.

ثالثاً: ثنائّية اجلهاز الرقابّي احلكومّي والوعي املجتمعّي 
دة جتمع بني تفعيل عمل اجلهاز الّرقايّب  إّن قيام الّدولة باياد آلّية عمل موحَّ
احلكومّي، وتوظيف الوعي املجتمعّي للنهوض بمسؤولّيته األخالقّية والرّشعّية، 
ن الّدولة من تطبيق سياساتا  ُيعدُّ يف حدِّ ذاته تطّورًا يف العمل الّرقايّب؛ ألّنه ُيمكِّ
األمنّية وفرض سلطة النّظام، فاستجابة املجتمع ووقوفه عىل اسرتاتيجّية الّدولة 
اهلادفة ملحاربة الفساد واخللل اإلدارّي، وتفاعله مع هذه االسرتاتيجّية، ُيعطي 
التعاون معها، ليكون املجتمع بذلك جزءًا من هذه  دافعًا قوّيًا ورغبة كبرية يف 
العدالة،  فيه  تتحّقق  متكامل  جمتمع  بناء  عملّية  تكتمل  َثمَّ  ومن  االسرتاتيجّية، 

وُتضمن فيه احلقوق للّراعي والّرعّية. 
الّشكاوى  مع  الّدولة  تفاعل  هو  الثنائّية،  هذه  يف  املميَّزة  املظاهر  من  ولعلَّ 
الواصلة من أبناء املجتمع ضّد العاّمل )املوّظفني( بصورة بالغات، أو تظلُّامت، 
تتعلَّق عادة بمخالفات هؤالء العاّمل لألسس والقواعد التي رسمتها الّدولة هلم 
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يف أداء واجباتم؛ لذلك، فإّن اهتامم الّدولة بتلك الّشكاوى ُيعدُّ من أرقى وسائل 
املتابعة واملراقبة الفّعالة التي جتعل من مجيع األفراد رقباء عىل أعامل اإلدارة)14(. 
مّدة  خالل    علٍّ اإلمام  عند  الّرقابّية  األبعاد  عىل  نتوقَّف  أْن  أردنا  ولو 
حكمه للّدولة اإلسالمّية )من 35 إىل40#(، وباعتامد كتابه إىل عثامن بن حنيف 
األنصارّي واليه عىل البرصة، فإّننا نلحظ هذا اجلانب واضحًا يف الفقرة األوىل 
ا َبْعُد َيا اْبَن ُحنَْيٍف، َفَقْد َبَلَغنِي َأنَّ َرُجاًل ِمْن  من هذا الكتاب، التي تنصُّ عىل: »َأمَّ
ْعَت إَِلْيَها، ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلَواُن، َوُتنَْقُل  ِة َدَعاَك إىَِل َمْأُدَبٍة، َفَأرْسَ فِْتَيِة َأْهِل اْلَبرْصَ
 ، ، َوَغنِيُُّهْم َمْدُعوٌّ َفاُن، َوَما َظنَنُْت َأنََّك جُتِيُب إىَِل َطَعاِم َقْوٍم َعائُِلُهْم جَمُْفوٌّ إَِلْيَك اجْلِ
َفاْنُظْر إىَِل َما َتْقَضُمُه ِمْن َهَذا امْلَْقَضِم، َفَم اْشَتَبَه َعَلْيَك ِعْلُمُه، َفاْلِفْظُه، َوَما َأْيَقنَْت 

بِطِيِب ُوُجوِهِه، َفنَْل ِمنُْه«)15(.
من خالل هذا النصِّ سنحاول أْن نقرأ أهّم معامل اسرتاتيجّية املراقبة واملتابعة 
وفاعلّية النّظام الّرقايّب عند أمري املؤمنني، ونرى أهّنا تتمّثل يف اجلوانب اآلتية: 

اأّواًل: م�صدرّية املعلومة اال�صتخبارّية 

ُنِقلْت إىل  التي  إّننا إذا ما أردنا الوقوف عىل مصدرّية املعلومة االستخبارّية 
من  أكثر  احتامل  من  لنا  البدَّ  »َبَلَغنِي«،  بكلمة  عنها  واملعربَّ   املؤمنني أمري 
مصدر يف أّنه كان سببًا يف وصوهلا إىل اإلمام، مع تأكيد أّن هذه املفردة حتمل 
ّقة، ما ُيشري إىل أّن هناك حكمًة دفعته إىل اختيارها دون غريها  كثريًا من الدِّ

من األلفاظ. 
إْذ مل يتبنيَّ لنا من كالمه اجلهة التي تبنّت عملّية التبليغ، وعدم البيان هذا 
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ُيعدُّ يف حدِّ ذاته أمرًا غاية يف األمّهّية؛ إْذ إّن استحكام فرض سلطة الّدولة وقدرتا 
ة يف  يَّ ِّ ي أعىل درجات الرسِّ عىل وضع اليد عىل مواطن الفساد يتطّلب منها توخِّ
تها، وفيه داللة عىل  ة املعلومة ومصدريَّ يَّ العمل االستخبارايّت، واملحافظة عىل رسِّ

نجاح الّدولة يف اسرتاتيجيَّتها األمنّية. 
:»بلغني«، قائمة  لذلك، فإّن مصدرّية اخلرب املفرتضة من قول اإلمام علٍّ
وقيام  نشوء  أهّنا سبٌب يف  مرَّ ذكرها، يف  التي  الثالث  احلاالت  عىل واحدة من 
وهذا  هلا،  مصدرًا  احلكومّي  الّرقايّب  اجلهاز  يكون  فقْد  الّرقابّية،  االسرتاتيجّية 
رة تعمل عىل   أجهزة حكومّية رقابّية فاعلة ومتطوِّ أّن لإلمام علٍّ يدلُّ عىل 
بنقل  وتقوم  والفساد،  اخللل  مواطن  وتتّبع  االستخبارّية،  املعلومة  استقصاء 
ختدم  مصلحة  ذلك  عىل  ترتتَّب  طاملا  عة،  والرسُّ قَّة  بالدِّ االستخبارّية  املعلومة 
نفسه  الوايل  املعلومة  هذه  يف  املعني  كان  وإْن  مساراتا،  م  وتقوِّ ولة  الدَّ مرشوع 
الذي ُيعدُّ يف قّمة اهلرم احلكومّي، وهو ما يعطي انطباعًا عىل أّن اإلمام قْد 
أوجد سلطة رقابّية تعمل عىل متابعة املسؤول؛ كونه األقرب إىل الفساد، واألكثر 

تأثريًا وإرضارًا باملصالح العاّمة. 
الت التي يشرتطها أمري املؤمنني يف  فات واملؤهِّ إّن الذي يقف عىل الصِّ
بتوافرها يف  يكون احلرص  ما  أشدَّ  أّنه كان شديدًا جّدًا، وحريصًا  العاّمل، يد 
الّشخصّية التي يقع عليها االختيار؛ وذلك خلطورة مركزه والّسلطة التي يتمّتع 

هبا. 
فاإلمام يشرتط يف الوايل أْن يكون من أهل التجربة واخلربة يف اإلدارة، 
وال مكان مَلن ال خربة له يف املناصب اإلدارّية، ويشرتط فيه أْن يكون من أهل 
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احلياء والّسابقة، ومن بيٍت صالٍح)16(.
وملزيد من املعرفة يف الرّشوط الواجب توافرها يف شخصّية العامل )املوّظف(، 
نقرأ مقطعًا من عهده ملالٍك األشرت، قال: »ُثمَّ اْخرَتْ لِْلُحْكِم َبنْيَ النَّاِس َأْفَضَل 
يِف  َيَتَمَدى  واَل  ُصوُم،  اخْلُ ُكه  مُتَحِّ واَل  األُُموُر  بِه  َتِضيُق  اَل  َّْن  مِم َنْفِسَك،  يِف  َرِعيَّتَِك 
ُف َنْفُسه َعىَل َطَمٍع، واَل  قِّ إَِذا َعَرَفه، واَل ُترْشِ لَِّة، واَل َيْرَصُ ِمَن اْلَفْيِء إىَِل احْلَ الزَّ
ُهْم  َجِج، وَأَقلَّ ُبَهاِت، وآَخَذُهْم بِاحْلُ َيْكَتِفي بَِأْدَنى َفْهٍم ُدوَن َأْقَصاه، وَأْوَقَفُهْم يِف الشُّ
اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  ِف األُُموِر، وَأرْصَ َتَكشُّ ُهْم َعىَل  ْصِم، وَأْصرَبَ اخْلَ بُِمَراَجَعِة  مًا  َترَبُّ

َّْن اَل َيْزَدِهيه إِْطَراٌء واَل َيْسَتِميُله إِْغَراٌء، وُأوَلئَِك َقلِيٌل«)17(. ْكِم، مِم احْلُ
يف   املؤمنني ألمري  العميقة  الّرؤية  ُيظهر  الذي  النصِّ  هذا  خالل  ومن 
املعرفة  يف  الطوىل  اليد  له  كانت  قْد   أّنه عىل  نستدلُّ  اإلدارّية،  اسرتاتيجّيته 
واحلّث  النظري-،  منقطعة  وبفاعلّية  ممارستها-فعلّيًا  وأساليب  الّرقابة  بأمّهّية 
ّيتها، وإعطاء أساليب وطرق بعضها من وحي القرآن، وبعضها  عليها، وبيان أمهِّ

ين احلنيف)18(.  مبتكرة، ولكنّها متَّسقة مع تعاليم الدِّ
ال  أّنه  يرى  إّنه  إْذ  ذلك؛  من  أبعد  إىل  اإلدارّية  رؤيته  يف   اإلمام وذهب 
فإّن  انتخاهبم،  يف  قَّة  الدِّ مراعاة  إليهم،  كون  والرُّ بالعاّمل  الّظنِّ  حسن  يف  يكفي 
ة، وحني يري هذا  الوجدان الطبقّي هلؤالء ينزع هبم نحو التسّلط وإظهار القوَّ
الوجدان يف غري مواضعه يكون خطرًا عىل الّرعّية؛ ألّنه يدفع صاحبه حينئٍذ إىل 

االنحراف والّزيغ)19(. 
ويضيف شمس الّدين يف معرض كالمه عن املنهج الرقايّب للحاكم يف منظور 
ر اإلسالم أّن عىل احلاكم أاّل يغفل عن تعّقب  : » ألجل هذا يقرِّ اإلمام علٍّ
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ين واملعرفة واألمانة،  هذه الّطبقة ومراقبتها، فُيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدِّ
أعامهلم،  يف  ُيراقبوهنم  عاّمله،  عىل  له  عيونًا  ويعلهم  البالد،  أطراف  يف  يبثُّهم 
ذلك  يرفعون  ثّم  اإلدارة...،  يف  خربة  من  هؤالء  به  يتمّتع  ما  مبلغ  ويرصدون 
ل باملنحرف الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز من أموال  كلَّه إىل احلاكم، فُينكِّ
عمله،  يف  الّصالح  نفسه،  يف  الّصالح  ع  ويشجِّ لغريه،  عربة  ويعله  املسلمني، 

واب«)20(.  وُيرشد املخطئ إىل وجه الصَّ
غم من أّن اإلمام أمري املؤمنني قْد أعطى لبعض عاّمله صالحّيات  وعىل الرُّ
ه  واسعة يف إدارة شؤون والياتم، إاّل أّنه ارتأى أّن الّضورة تقيض عليه أْن يوجِّ
يت  اه هو الصِّ العامل نحو االبتعاد عن التأّثر باملنصب واملال، وإنَّ أهمَّ ما يتوخَّ
كر احلميد، وِمن احِلكمة أْن يتأثَّر َمن بيده مقاليد األمور باملؤثِّرات  احلسن والذِّ
من  اإلنصاف  هو  العدالة  ومنتهى  اخلصم،  من  أظلم  عندئٍذ  فيكون  النفسّية، 

النفس)21(. 
أّما الفرضّية الثانية للجهة التي تبنّْت عملّية إيصال املعلومة االستخباراتّية، 
فهي املجتمع، فيكون بذلك مصدرًا من مصادر الّرقابة عىل عمل احلكومة وأداء 
ساتا، وذلك انطالقًا -كام اسلفنا- من الوعي والّشعور باملسؤولّية الرّشعّية  مؤسَّ

واألخالقّية.
بل  العدالة،  سياسة  تبنيِّ  إهّنا  إْذ  بمكان؛  األمّهّية  من  املصدرّية  هذه  وُتعّد 
من  انطالقًا  بمسؤولّيته   املؤمنني أمري  هنض  الذي  العادلة  الّدولة  مرشوع 
تكليفه الرّشعّي واألخالقّي جتاه األُّمة يف كونه إمامًا هلا أّوالً، وحاكمها الّسيايّس 
ثانيًا، وهو األوىل بإصالح ما فسد من ُأمورها وأحواهلا، فإّنه قْد أرسى يف نفوس 
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والّساعي  املصلح  بمنظور  إليه  والنّظر  باحلاكم،  الّثقة  ثقافة  املجتمع  هذا  أفراد 
يف شؤوهنا، وليس جمّرد اجللوس عىل عرش الّسلطة، دون النظر وااللتفات إىل 

حقوق الّرعّية ومصاحلها، واستطالع مشكالتا.
قال حمّمد مهدي شمس الّدين يف معرض كالمه عن مبدأ التعاون بني احلاكم 
واملحكومني: »ال يمكن أْن يصلح يشء من ُأمور الّدولة إاّل إذا وجد جّو صالح 
يف  واملحكومني  احلاكم  بني  املشرتكة  الّرغبة  بتحّقق  اجلّو  هذا  ويوجد  للعمل، 
إصالح ما يفتقر إىل اإلصالح، وتقويم ما يتاج إىل التقويم من شؤون البالد، 
القيام  عىل  الّرعّية  مع  الوايل  تعاون  هو  املشرتكة  الرغبة  هذه  عن  يعربِّ  والذي 
بذلك كلِّه...، وعىل الوايل إذا حصل عىل ذلك كلِّه أْن يستغلَّه يف إصالح شؤون 

رعيَّته«)22(.
وعندما نجد أّن املجتمع قْد وصل إىل هذا املستوى من ثقافة سيادة النظام، 
فإّننا نلمس أنَّ هناك قيادة حكيمة واعية، استطاعت بحكمتها ووعيها وحنكتها 
الّسياسّية استجالب أفراد املجتمع إليها، وربطهم هبا، من خالل إياد وترسيخ 

عالقة احلبِّ املتبادل بني احلاكم واملحكوم، وفق وسائل فاعلة ومؤثِّرة. 
التي  باملجتمع،  وعالقته   املؤمنني أمري  سياسة  يف  املنهج  هذا  ونلمس 
ا عالقة حبٍّ وإيامٍن وعمٍل قائٍم من أجل خريها واستقرارها،  يمكن وصفها بأهنَّ
؛ ألّن رؤية احلّق والعمل  وسعيه لعقلنة حضورها يف ميدان اإلصالح وإقامة احلقِّ
احلارض  يف  ومجاعة،  أفرادًا  واملحكومني،  احلاكم  بني  الرابطة  د  توحِّ أجلها  من 
ّية هي التي تعني أمري  واملستقبل، ومع هذا كلِّه، فقْد كانت النّوعّية، وليس الكمِّ
 :ح املعنى املراد، قال املؤمنني)23(. ولعّل ما يؤَثر عنه يف هذا اجلانب يوضِّ
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، واهلل مع  قهم عنِّي وحشة؛ ألينِّ حمقٌّ ة، وال تفرُّ »ال يزيُديِن كثرُة النّاس حويل عزَّ
كان  ملن  إاّل  املوت  بعد  كلُّه  اخلري  وما   ، احلقِّ عىل  املوت  أكرُه  ما  وواهلل،   ، احلقِّ

ًا«)24(. حمقَّ
بناء  عملّية  يف  ودوره   املؤمنني أمري  عند  املجتمع  قيمة  يلحظ  والذي 
املجتمع  يستطيع  مدًى  أيِّ  وإىل  احليثّية،  هذه  ز  يركِّ  اإلمام أّن  يد  الّدولة، 
ذلك  يف  الحظ   ، واحلقِّ العدل  إلقامة  سعيه  يف  للحاكم  وسندًا  عونًا  يكوَن  أْن 
ِعيَِّة  ُقوِق، َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ َض ُسْبَحاَنه ِمْن تِْلَك احْلُ قوله: » وَأْعَظُم َما اْفرَتَ
، َفَجَعَلَها نَِظامًا  ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل، َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللُ ُسْبَحاَنه لُِكلٍّ َعىَل ُكلٍّ وَحقُّ الرَّ
َتْصُلُح  واَل  اْلُواَلِة،  بَِصاَلِح  إاِلَّ  ِعيَُّة  الرَّ َتْصُلُح  َفَلْيَسْت  لِِدينِِهْم،  وِعّزًا  ألُْلَفتِِهْم، 
إَِلْيَها  اْلَوايِل  وَأدَّى  ه،  َحقَّ اْلَوايِل  إىَِل  ِعيَُّة  الرَّ ْت  َأدَّ َفإَِذا  ِعيَِّة،  الرَّ بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُواَلُة 
وَجَرْت  اْلَعْدِل،  َمَعامِلُ  واْعَتَدَلْت  يِن،  الدِّ َمنَاِهُج  وَقاَمْت  َبْينَُهْم،  قُّ  احْلَ َعزَّ  َها،  َحقَّ
ْوَلِة، وَيئَِسْت َمَطاِمُع  َماُن، وُطِمَع يِف َبَقاِء الدَّ نَُن، َفَصَلَح بَِذلَِك الزَّ ا السُّ َعىَل َأْذاَلهِلَ
ُهنَالَِك  اْخَتَلَفْت  بَِرِعيَّتِه،  اْلَوايِل  َأْجَحَف  َأْو  َوالَِيَها،  ِعيَُّة  الرَّ َغَلَبِت  األَْعَداِء،  وإَِذا 
نَِن،  السُّ حَمَاجُّ  وُتِرَكْت  يِن،  الدِّ يِف  اإِلْدَغاُل  وَكُثَر  ْوِر،  اجْلَ َمَعامِلُ  وَظَهَرْت  اْلَكلَِمُة، 
َوى، وُعطَِّلِت األَْحَكاُم، وَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوِس، َفاَل ُيْسَتْوَحُش لَِعظِيِم  َفُعِمَل بِاهْلَ
اُر، وَتْعُظُم  َحقٍّ ُعطَِّل، واَل لَِعظِيِم َباطٍِل ُفِعَل، َفُهنَالَِك َتِذلُّ األَْبَراُر، وَتِعزُّ األرَْشَ
التََّعاُوِن  وُحْسِن  َذلَِك،  يِف  بِالتَّنَاُصِح  َفَعَلْيُكْم  اْلِعَباِد،  ِعنَْد  ُسْبَحاَنه  اهللِ  َتبَِعاُت 

َعَلْيه«)25(.
َعَلى  اللَّه  ُحُقوِق  َواِجِب  ِمْن  الّراعي والّرعّية: »وَلكِْن  التعاون بني  وقال يف 
َبْينَُهْم. وَلْيَس اْمُرٌؤ  ِعَباِدِه، النَِّصيَحُة بَِمْبَلِغ ُجْهِدِهْم، والتََّعاُوُن َعَلى إَِقاَمِة اْلَحقِّ 
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يِن َفِضيَلُته، بَِفْوِق َأْن ُيَعاَن َعَلى  َمْت فِي الدِّ وإِْن َعُظَمْت فِي اْلَحقِّ َمنِْزَلُته، وَتَقدَّ
َرْته النُُّفوُس، واْقَتَحَمْته اْلُعُيوُن، بُِدوِن  ه، واَل اْمُرٌؤ وإِْن َصغَّ ه ِمْن َحقِّ َله اللَّ َما َحمَّ
َأْن ُيِعيَن َعَلى َذلَِك َأْو ُيَعاَن َعَلْيه«)26(. أّما يف خالف ذلك، فإّن اإلمام يّتجه 
نحو نقد اخلمول والنكوص والتثاقل الذي يظهر عليه املجتمع يف فرتات معيَّنة، 
إىل  يسعى  كان  الذي  احلضارّي  املرشوع  عرقلة  يف  الكبري  أثرها  ترتك  وكانت 
َلْياًل  اْلَقْوِم،  َهُؤاَلِء  ِقَتاِل  إىَِل  َدَعْوُتُكْم  َقْد  البالغة: »َأاَل وإيِنِّ  حتقيقه، جاء يف هنج 
ُيِميُت  واهللِ  َعَجبًا  َعَجبًا،  َفَيا   ... اَذْلُتْم،  وَتَ َفَتَواَكْلُتْم  وإِْعاَلنًا...  ًا  ورِسّ وَنَارًا، 
ُكْم،  ِقُكْم َعْن َحقِّ ، ِمَن اْجتَِمِع َهُؤاَلِء اْلَقْوِم َعىَل َباطِلِِهْم، وَتَفرُّ مَّ اْلَقْلَب، وَيْلُِب اهْلَ
ِرَجاَل،  واَل  َجاِل  الرِّ َأْشَباه  َيا  ُيْرَمى،...  َغَرضًا  ُتْم  رِصْ ِحنَي  وَتَرحًا،  َلُكْم  َفُقْبحًا 
وَشَحنُْتْم  َقْيحًا،  َقْلبِي  َمأْلُتْم  َلَقْد  َجاِل،...  احْلِ اِت  َربَّ وُعُقوُل  األَْطَفاِل،  ُحُلوُم 
بِاْلِعْصَياِن  َرْأيِي  َأْنَفاسًا، وَأْفَسْدُتْم َعيَلَّ  التَّْهَمِم  ُنَغَب  ْعُتُمويِن  َصْدِري َغْيظًا، وَجرَّ

ْذاَلِن«)27(. واخْلِ
املجتمع  قيام  رضورة  يف  القائد  إرادة  بني  مقارنة  صورة  النّّص  هذا  ُيعطينا 
بدوره  القيام  عن  وختاَذل  تواَكل  جمتمٍع  وبني  جهة،  من  اإلصالحّي  بدوره 
التغيريّي اإلصالحّي، بل إّنه مل ُيساند املرشوع اإلصالحّي الذي هنض به أمري 
أخَذ  بل  واألزمات،  للمشكالت  ُعرضة  املجتمع  هذا  جعل  ما   ،املؤمنني
ومن  والّطلقاء  الّطغاة  إلرادة  تابعًا  وُيصبح  إرادته،  ويفقد  مواقفه،  يف  يتسافل 
 ،هم اهلل تعاىل بأْن جعلهم أنصارًا ألمري املؤمنني عىل شاكلتهم، بعد أْن أعزَّ

وجعل مرصهم )الكوفة( عاصمة لدولة اإلسالم. 
لقْد كان هذا املوقف -كام يبدو- من أشدِّ املواقف عىل أمري املؤمنني؛ إذ 
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مل نعهده يتكلَّم هبذه اللُّغة التي ملؤها األمل واحلرسة، مع كثرة املواقف املؤملة التي 
مّر هبا ومّرت عليه، وهذا ما ُيشعرنا إىل أيِّ مدًى عرقلْت هذه املواقف مرشوعه 
احلضارّي واألهداف الكبرية التي كان ينتظر حتّققها بعد أْن توىّل حكم الّدولة 
اإلسالمّية، ولكن، وكام يبدو من واقع األحداث، أّن األّمة مل تكن مستعّدة لتقّبل 
ياسات الّسابقة.  مرشوع هبذا املستوى؛ ألهّنا -كام يظهر- قْد تقولبْت يف قالب السِّ
لقد ابتعد موقف املجتمع هذا عن دعوة النّبّي التي نصَّ عليها يف احلديث 
مل  فإْن  فبلسانِِه،  يستطِع  مل  فإْن  بيِدِه،  ه  فْلُيغريِّ منكرًا  رأى  :»َمن  عنه  املرويِّ 

يستطِع فبقلبِِه، وذلك أضعُف اإليمن«)28(.
وبطبيعة احلال، فإنَّ تقييم املجتمع عند أمري املؤمنني يقوم عىل مستويات 
الفاحصة،  العميقة  النّظرة  تلك  نجد  عليها  االطالع  عند  )ستأيت(،  ثالثة 
والتشخيص الّدقيق الجتاهات املجتمع ومستوياته، وهذا يدفعنا إىل االعتقاد ثمَّ 
ن صاحبه ِمن وضع االسرتاتيجّيات الفاعلة  القول بأّن تقيياًم هبذا املستوى ُيمكِّ

التي تتناسب وكلَّ مستوًى من هذه املستويات.
أّما تلك املستويات، فهي كام جاء يف هنج البالغة، قال: » النّاُس ثالثٌة: 
، ومتعلٌِّم عىل سبيِل نجاة، ومهٌج رعاٌع أتباُع كلِّ ناعٍق، يميلوَن مَع كلِّ  فعاملٌ رّباينٌّ

ريٍح، مل يستضيئوا بنور الِعلم، ومل يلجؤوا إىل ركٍن وثيٍق«)29(. 
ز يف بعدين، مها: الِعلم،  والواضح من هذا التقييم والتقسيم أّن التاكيد تركَّ
واجلهل، فجعلهام املعيارين اللَّذيِن ُتقاس عليهام قيمة اإلنسان ومدى فاعليَّته يف 

املجتمع.
كتلة  يكن  مل  املجتمع  أّن  النافذة  بالبصرية  ُيدرك  كان   املؤمنني أمري  إّن 
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واحدة من حيث النوعّية ومن حيث اجلنس، وكان يعلم قيمة العلم وتأثريه 
يف صياغة مواقف األفراد اإليابّية منها والّسلبّية، ولعّله عدَّ تلك اجلامعات غري 
عملّية  وعرقلْت  بوجهه  وقفْت  التي  تلك  أو  التغيريّي،  مرشوعه  مع  املتفاعلة 
اإلرادة،  يملكون  ال  الذين  عاع،  الرُّ اهلمج  مستوى  أو  صنف  من  به،  النّهوض 

ويفتقدون أدوات الّتشخيص والّتمحيص، فأصبحوا ينعقون مع كلِّ ناعٍق.
املجاميع )اهلمج  ، لكون تلك  يعني اإلطالق، بل هو نسبيٌّ القول ال  وهذا 
ل جوهر املجتمع، وليست هي اجلامهري بتاممها، بل هي رشائح  الّرعاع (، ال تشكِّ
اجتامعّية رهينة رشوطها الفكرّية والذاتّية، وُأولئك اهلمج الّرعاع أعداء كّل تقّدم 
وتطّور واستقرار، يعاكسون إرادة احلّق، ومسار العلم، واجتاه العدل، ويكونون 

َخَدمة للظاملني، وأداة لتنفيذ إراداتم)30(. 
إذن، فالنوعّية التي يبحث عنها أمري املؤمنني من بني املجتمع، هي تلك 
النوعّية التي ُتدرك حقيقة دورها يف بناء الّدولة، وُتسهُم إسهامًا فاعاًل يف إقامة 
إّن وجود  املجتمع من مشكالت.  ما يطرأ عىل  الظلم، وكشف  العدل وحماربة 
مثل هكذا نوعّية من أفراد األّمة سيكون عامل قّوة للّدولة، يزيد من فاعلّيتها، 

ويضمن هلا حتّقق اسرتاتيجّياتا املستقبلّية يف خمتلف املستويات.
الرّشعّي  لدورها  املدركة  الواعية  النوعّية  هذه  وجود  ر  نتصوَّ أْن  ولنا 
واألخالقّي، إىل جانب قيادة عمالقة حتمل من الفكر ما يعجز عنه اآلخرون، 
األهداف  مجيع  تتحّقق  سوف  شكٍّ  أدنى  بال  فإّنه   ،املؤمنني أمري  كقيادة 
املرسومة يف بناء الّدولة، ومتتّد سلطتها يف حماربة مواطن اخللل والفساد اإلدارّي، 

وتظهر مالمح الّدولة العادلة بأجىل صورها. 
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ويف ضوء مجيع ما تقّدم، نجُد أّن املجتمَع الواعي بدوره الرّشعّي واألخالقّي 
يكون مصدرًا أساسّيًا من مصادر املعلومة االستخبارّية، بل قْد يكون األقرب 
ومتكني  احلدود  وإقامة  الرّشعّية  األحكام  وتطبيق  العدل  منهج  إّن  إذ  للواقع؛ 
ما  أين  الفساد  حماربة  يف  توانيه  وعدم   املؤمنني أمري  عن  عرف  الذي  احلّق 
األمور  اإلهلّي، هذه  املرشوع  الّدولة واستدامة  قيام  حّل، والبحث عن عوامل 
إىل  املرشوع  هبذا  عميقًا  وإدراكًا  وعيًا  يملكوَن  الذين  األفراد  زْت  حفَّ مجيعها 

إيصال املعلومة االستخبارّية.
ها من هذه  ولعّل من النّقاط املهّمة واإلشارات الّلطيفة التي ُيمكن أْن نستشفَّ
املصدرّية، هو انعدام احلواجز واحلواجب الّسلطوّية التي حتجز وحتجب املجتمع 
الواعي عن قيادته للوصول إىل مركز احلكم، أو إهّنا تقف حائاًل أمامهم إليصال 
من  جاءْت  املعلومة  مصدرّية  بأنَّ  القول  ز  يعزِّ ما  وهذا  االستخبارّية،  املعلومة 

املجتمع الواعي. 

ثانياً: دّقة املعلومة اال�صتخبارتّية 

املعلومة  طبيعة  يف  متناهية  ال  دّقة  هناك  أّن  الكتاب  نصِّ  من  ُيالحظ  الذي 
يمل  خرب  أو  إشارة  د  جمرَّ ال   ،املؤمنني أمري  إىل  وصلت  التي  االستخبارّية 
صفة العموم، ويتمل الّصواب واخلطأ يف الوقت ذاته، أو أّنه حالة طبيعّية اعتاد 
عميقة،  وإشارات  دقيقة،  تفاصيل  هناك  أّن  نجد  بل  مالحظتها،  عىل  املجتمع 
زة ومكثَّفة لكلِّ حركات وترّصفات  توحي بأّن عملّية املراقبة واملتابعة كانْت مركَّ

الوالة والعاّمل.
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إّن مثل هكذا اسرتاتيجّية تفرض علينا القول بأّن العنارص التي أخذْت عىل 
عاتقها هذه املسؤولّية، كانْت عارفة بخطورة هذه املسؤولّية التي يمكن أْن ترتّتب 
عىل اخلوض يف غامرها، ليس فقط من احتاملّية انكشاف أمرها من اجلهات التي 
لها عواقب إيصال املعلومة إىل اجلهاز  خرقت القانون والنِّظام، بل من جهة حتمُّ
قْد  واملصداقّية،  الّدّقة  فيها رشوط  تتوافر  ال  معلومة  أّي  إيصال  إّن  إْذ  احلاكم؛ 
خُيلِّف نتائج غري مرضية، خصوصًا أّنه يتعامل مع جهاز حكوميٍّ فطٍن يّتصف 
باحللم والتأيّن وعدم الترّسع يف اختاذ القرارات إاّل مع اكتامل الّصورة، فضاًل عن 

عة يف الوصول إىل حقيقة األمور. كون هذا اجلهاز له أساليبه اخلاّصة واملتنوِّ
ومن هنا نجد أّن هذه العنارص قْد حرصْت حرصًا شديدًا عىل نقل الّصورة 
بأدقِّ تفاصيلها، وهذا ما ُيمكن فهمه من األلفاظ واملفردات التي وردْت يف نصِّ 

هذا الكتاب. 
ولكي نفهم طبيعة املعلومة االستخبارّية ودّقتها البّد من الوقوف عىل بعض 
املفردات التي وردْت يف هذا النصِّ الداّلة عىل ذلك، وبعدها يتبنيَّ لنا احلكمة 

التي من أجلها استعمل اإلمام هذه املفردات. 

اأ- املعنى الّلغوّي واال�صطالحّي ملفردة )بلغني( 

الّلغوّية  املعاجم  قّدمته  الذي  التفصيّل  العرض  من  مالحظته  يمكن  الذي 
للمعاين والّدالالت التي محلتها وتضّمنتها مفردة )بلغني(، هو أّن اختيار هذه 
املفردة من قبل اإلمام أمري املؤمنني دون غريها من املفردات إّنام يمل فلسفة 
عميقة ودقيقة تتناسب واالسرتاتيجّية الّرقابّية التي انتهجها، وهذا ما يمكن 
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االستدالل عليه وبيانه من عّدة وجوه، نبيِّنها بالّشكل اآليت: 
1- لقْد دلَّْت هذه املفردة بمعناها الّلغوّي واالصطالحّي عىل عّدة دالالت 
املكان،  إىل  الوصول  اجلهد،  قصارى  بذل  اجليِّد،  اليْش  الكفاية،  منها:  نذكر 
الّزيادة،  التبنّي،  الوضوح،  القناعة،  واهلدف،  املراد  بلوغ  الغاية،  إىل  الوصول 
االشتداد، املبالغة يف اليشء، التامم، نفوذ األمر، اإليصال، االجتهاد، االستقصاء، 

الّظهور، النّضج، املنتهى، الّتناهي، التكّلف، حسن البيان، االنتهاء)31(. 
2- إّن مجيع هذه املعاين تدلُّ عىل الكامل يف اليشء ومتامه ووصوله إىل أعىل 
إىل  يدفعنا  ما  وهذا  كالمّيًا،  أو  نفسّيًا  أو  ماّدّيًا  اليشء  هذا  كان  مهام  مراحله، 
االعتقاد بأّن عملّية اختيار هذه املفردة دون غريها إّنام ينطلق من قاعدة رصينة 

س ألهداف هلا قيمتها يف بيان قّوة الّدولة وفاعلّية جهازها الّرقايّب. تكرِّ
3- إّن استعامل هذه املفردة ُيشري إىل أّن عملّية املراقبة وتتّبع احلدث )اخللل، 
أو اخلرق، أو الفساد( اإلدارّي، قْد مرَّ بمراحل عديدة يمكن توصيفها بمرحلة 
التشخيص، ثّم مرحلة الغربلة، ثّم مرحلة التدقيق، ثّم مرحلة التمحيص، حّتى 
نحو  إطارها  بعد ذلك  لتأخذ  والتيّقن،  التكامل واالستواء  إىل مرحلة  وصلت 

طريق اإلجراء اإلدارّي املناسب )العقوبة(.
4- إّن جمموع هذه املعاين يدّل عىل أّن الّدولة )اجلهاز احلاكم( قْد أوجدْت 
هذه  تطبيق  يف  عليه  االعتامد  يمكن  ّقة،  الدِّ منتهى  يف  بل  دقيقًا،  رقابّيًا  جهازًا 

االسرتاتيجّية الّرقابّية.
5- إّن املعاين التي دلَّت عليها هذه املفردة ُتعطينا حقيقة إدارّية مهّمة جّدًا، 
أّن اجلهاز اإلدارّي كان عىل درجة عالية من احلكمة واحللم والّرشد،  مفادها: 
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 وأبعد ما يكون عن الترّسع أو اّتباع األهواء والّرغبات؛ إْذ كان بإمكان اإلمام 
طرق  يل،  قيل  سمعُت،  وصلني،  »أخربين،  مثل:  ُأَخر،  مفردات  يستعمل  أن 
ي، ولكّن  ثني...«، فلها من املعاين ما يوصل املعنى إىل املتلقِّ سمعي، نقل يل، حدَّ
هذه املفردات حتتمل وحتمل وتتحّمل أكثر من معنى وداللة يف وقت واحد، فهي 
دق والكذب، واحلّق والباطل، والّشّك واليقني، وهذا ماال يّتفق  جتمع بني الصِّ
مع جوهر شخصّية أمري املؤمنني، الذي ُعرف عنه الّصرب والتأينِّ والتعّقل 
ياسّية واإلدارّية، ولعّلنا  والقدرة عىل حسم األمور بمستوى عاٍل من احلرفّية السِّ
صورها.  وأجلِّ  معانيها  بأدقِّ  احلرفّية  هذه  نلمس  املفردة  هذه  عن  حديثنا  يف 
أْن  إىل  األخبار  ملعرفة  أولّية  خطوات  هي  إّنام  املعاين  هذه  أّن  ذلك،  إىل  ُيضاف 
تصل إىل مرحلة النُّضج، معنى ذلك: أّن بلوغ األمر إّنام هو املرحلة النّهائّية من 

مراحل انتقال اخلرب.
ولعّل معنى البالغة اصطالحًا ال خيتلف عن هذه التعريفات، ويمل املعاين 
ذاتا، قال الرّشيف اجلرجايّن)32(: »البالغة يف املتكلِّم: مَلَكة ُيقتدر هبا إىل تأليف 
كالم بليغ، فُعِلم أنَّ ُكلَّ بليغ كالمًا كان أو متكلِّاًم فصيح؛ ألّن الفصاحة مأخوذة 

يف تعريف البالغة، وليس ُكلُّ فصيٍح بليغًا«)33(.
- ويف الكالم: مطابقته مُلقتىض احلال، واملراد باحلال: األمر الّداعي إىل التكّلم 

عىل وجٍه خمصوٍص مع فصاحته، أي: فصاحة الكالم)34(.
- وقيل البالغة: ُتنبئ عن الوصول أو االنتهاء، ُيوصف هبا الكالم واملتكلِّم 

فقط، دون املفرد)35(.
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ب - املعنى القراآيّن 

اتا يف  إذا ما رجعنا إىل القرآن الكريم، نجده قد استعمل لفظة )بلغ( ومشتقَّ
القرآنّية، ومحل هذا االستعامل معاين عديدة، وفقًا  دة من اآليات  مواضع متعدِّ

لسياق اآليات القرآنّية.
1- بلوغ املبتغى 

مفردة  فاستعامل   ،)36(َعابِِديَن لَِقْوٍم  َلَباَلًغا  َهَذا  يِف  إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ما  عىل  باحلصول  مبتغاه  يبلغ  العبد  أنَّ  عىل  اللة  للدَّ اآلية  هذه  يف  جاء  )بالغًا( 
ملا  الكريم؛  بالقرآن  تعاىل  اهلل  رضوان  إىل  والوصول  الّثواب)37(،  من  يرجو 
احتواه من ُأمور عبادّية تنتظم بموجبها عالقة اإلنسان بالترشيعات واألحكام 

الرشعّية«)38(.
2- ختام األمر 

ٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة ُقِل اهللُ َشِهيٌد َبْينِي َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي  كام يف قوله تعاىل: ُقْل َأيُّ َشْ
ًة ُأْخَرى ُقْل اَل  إيَِلَّ َهَذا اْلُقْرَآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ َأئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اهللِ َآهِلَ

.)39(ُكوَن َّا ُترْشِ نِي َبِريٌء مِم َم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوإِنَّ َأْشَهُد ُقْل إِنَّ
ه:  ذكر الّشيخ نارص مكارم الشريازّي يف إشارته إىل مفردة )َوَمْن َبَلغ(، ما نصُّ
ح رسالة القرآن ونبيِّ اإلسالم العاملّية  »فإّن سعة مفهوم تعبري )َوَمْن َبَلغ( توضِّ

من جهة، ومسألة اخلامتّية من جهٍة ُأخرى«)40(.
والذي ُيمكن فهمه من هذا التفسري: أّن من املعاين اخلفّية ملفردة )بلغ( الواردة 
يف هذه اآلية أّن رسالة اإلسالم التي محلها رسول اهلل رسالٌة عاملّيٌة، ومل تكن 
خاّصة باملنطقة اجلغرافّية التي ظهرْت هبا، وأّن الّرساالت الساموّية قْد وصلْت 
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ما  تساؤل، هو:  ُيطرح  قْد  برسالة اإلسالم، وهنا  ُختمت  البلوغ عندما  مرحلة 
أهّنا مل تتجاوز حدود شبه اجلزيرة  سالة عاملّية مع  الرِّ أّن هذه  القائم عىل  الّدليل 

العربّية يف زمن النّبّي ؟ 
 مل تتجاوز  يف جواب ذلك، نقول: نعم، إّن رسالة اإلسالم يف زمن النّبيِّ
رحيل  مع  أّنه  يعني  ال  هذا  ولكن  العربّية،  اجلزيرة  لشبه  اجلغرافّية  احلدود 
 قْد فقدْت هذه الّرسالة ُبعدها العاملّي، بل إّنه قْد وضع إكامل املسرية  النبيِّ
سالة بأيدي اخللفاء من بعده، عندما دعا  اإلسالمّية وحتقيق مبدأ العاملّية هلذه الرِّ
األّمة إىل اتِّباعهم، كام ورد يف احلديث املرويِّ عنه : »يكوُن هلذه األّمة اثنا عرش 

خليفة«)41(.
ُز هذا، أّن األئّمة من آل حمّمد قْد ذهبوا يف تفسريهم هلذه اآلية إىل  وما يعزِّ
 تأكيد هذا املعنى، من ذلك ما روي عن اإلمامني حمّمد الباقر وجعفر الّصادق
ُينِذرون  وهم  بعده،  ِمن  األئّمة  »يعني:  قال:   ،َبَلَغ َوَمْن  تعاىل  قوله  معنى  يف 

النّاس«)42(.
اْلُقْرَآُن  َهَذا  إيَِلَّ  »َوُأوِحَي  ُسئل:  أّنه   الباقر جعفر  أيب  اإلمام  وعن 
)الّراوي(:  َبَلَغ؟ قال  َبَلَغ، حقيقة أيِّ يشٍء عنى بقوله وَمْن  َوَمْن  بِِه  أِلُْنِذَرُكْم 
ّية األوصياء، فهو ُينذر بالقرآن كم أنذر به  فقال: َمْن َبَلَغ أْن يكون إمامًا من ذرِّ
رسول اهلل«)43(. وعن أيب جعفر الباقر »يف قول اهلل: أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن 

 ممَّن َبَلغ«)44(.  َبَلَغ، قال: عيلٌّ
أّن   عنهم »وروي  بقوله:  املعنى،  هذا  عىل  يدلُّ  حديثًا  الطربيّس  وذكر 
ٍد، فهو ُينذر -أيضًا- بالقرآن«)45(. املعنى: َوَمْن َبَلَغ أْن يكوَن إمامًا من آل حممَّ
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وخالصة القول يف هذا الّشاهد القرآيّن، أّن احلّجة اإلهلّية عىل البرش يف اإلنذار 
سالة اإلهلّية إّنام تبلغهم عن طريق االئّمة اهلداة من آل حمّمد، وهذه احلّجة  بالرِّ
اإلهلّية تتمّثل بالقرآن الكريم، ومنه يّتضح عموم رسالة النّبيِّ اخلاتم  لكلِّ من 

سمعه منه، أو سمعه ِمن غرِيِه إىل يوم القيامة)46(.
3- كمل اليشء

َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوِعْلًم  ُحْكًم  َآَتْينَاُه  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  َومَلَّا  تعاىل:  قوله  يف  كام 
 .)47(امْلُْحِسننَِي

كامل  وهو  ه،  أشدَّ بلغ  مّلا  يوسف  أنَّ  تعاىل  اهلل  »أخرب  الطويّس:  الّشيخ  قال 
العقيدة والقّوة)48(، فإّن اإلنسان إذا ما ظهرْت عليه عالمات الّشّدة والقّوة سواء 
بلوغًا،  ى  ُيسمَّ ذلك  مجيع  فإّن  اجلسدّية،  أو  العقلّية  القوى  مستوى  عىل  كانت 

ها ونشاطها«)49(. بمعنى أّن البلوغ إّنام هو تكامل تلك القوى يف نموِّ
ولعّل الّسلمّي التفت إىل هذه احليثّية عندما فرسَّ هذه اآلية؛ إْذ قال: »... مّلا 
تكامل عقله، وصحت بصريته، وحصلت نحريته، وآن أوان خطابه، آتيناه حكاًم 

د عنده من موارد الّزوائد عليه من ربِّه«)50(. بيانًا يف نفسه، وعلاًم بام يتجدَّ
أن: »بلوغ  نته اآليات القرآنّية من معاين هبذا الشَّ ويمكن أْن نخرج بأهمِّ ما تضمَّ
ة،  ة والقوَّ دَّ الشِّ املبتغى، الوصول، الكفاية، اخلتام واخلامتّية، متام احلّجة، منتهى 

احلكمة، العلم، التكامل، اإلصابة يف القول، العقل، الفهم، االنتقال،...«. 
وهنا البدَّ من توضيح أمرين فيام يتعلَّق باعتامد النَّصِّ القرآين هبذا التفصيل 

ومها:
األمر األّول: قْد ُيطرح تساؤل: أّنه ملاذا هذا التأكيد عىل اعتامد النّصِّ القرآيّن 
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وتفسرياته يف توضيح معنى هذه املفردة.
القرآنّية، وبني  الثاين: ماهو وجه االرتباط )احليثّيات( بني اإلشارات  األمر 

مفردة )بلغني( التي استعملها أمري املؤمنني؟
وجواب ذلك:

1- ال خيتلف اثنان يف أّن الّدليل القرآيّن ُيعدُّ من أقوى األدّلة إلثبات حقيقة 
معيَّنة أو نفيها، فعدم تدّخل األيدي البرشّية يف صياغة هذه النّصوص قْد أعطاها 

كون إىل ملجأ آمن. العصمة، ما يعل عملّية اعتامدها بمنزلة الرُّ
، ُيعطي مساحة للباحث  ياق الوارد يف النّصِّ ة املعنى بام يناسب السِّ 2- إّن دقَّ
ز األفكار التي يبحث فيها. وإّن التوّسع يف ذكر  يف الوقوف عىل املعنى الذي يعزِّ
تأّمل  عملّية  إىل  يتاج  لالنتباه  ملفت  بشكل  القرآيّن  النّصِّ  يف  املفردات  بعض 
يف الغايات واملقاصد التي ُيراد هلا أْن تقوم، والِعلل التي تنشأ منها، واألهداف 
التي ُيراد هلا أْن تتحّقق، ومثل هكذا أمر ُيمكن وصفه بأّنه كنز من كنوز املعرفة، 
ومنهل من مناهل العلم، فتأيت هذه اخلاّصّية خلدمة األفكار املطروحة، وتفتح هلا 

آفاقًا رحبة، وخُترجها من ضيق اللَّفظ إىل فسحة املعنى. 
3- إّن بيان وجه االرتباط بني النَّصِّ القرآيّن وكالم أمري املؤمنني ال يتاج 
إىل كثري أدّلة، فال خالف يف موضوع التالزم بني كالمهم وفعلهم، والقرآن 
الكريم، واحلديُث مشهوٌر عن النّبّي: »إينِّ تارٌك فيكم الثَّقلني، أحدها أكرب 
بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  مء  السَّ من  ممدود  حبل  اهلل،  كتاب  اآلخر:  من 

م لن َيفرتقا حّتى يردا عيلَّ احلوض«)51(. وإنَّ
ومنها -أيضًا- قول أمري املؤمنني: »َسُلوين قبل أْن تفقدوين، َسُلوين عن 
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كتاِب اهلل، فإنَّه ليس ِمن آيٍة إاّل وقْد عرفُت بليٍل نزلْت أم بنهار، أو يف سهٍل أو 
يف جبل...«)52(.

املرشق  بني  َمن  مات  »لو  قوله:   ،احلسني بن  علِّ  اإلمام  عن  وروي 
واملغرب ملا استوحشُت بعد أْن يكوَن القرآُن معي...«)53(.

 البيت أهل  بني  العالقة  ماهّية  إىل  قطعيٍّ  بشكل  ُتشري  األحاديث  هذه 
والقرآن الكريم؛ لذا ليس من الغريب أْن نجد األثر القرآيّن واضحًا يف كالمهم، 
وعليه، فإّن أّية قراءة أو دراسة لكالمهم عاّمة، وأمري املؤمنني حتديدًا، البدَّ 

من أْن ُتدرس -ابتداًء- وفقًا لآليات القرآنّية. 
وإّن كالَمهم فيه من املعاين واألرسار ما ال ُيدرك كنهها عقُل برٍش، إاّل 
كالمه  ويف  البلغاء«،  وسّيد  الفصحاء،  »إمام   :فيه قيل  ولذا  ذاته؛  املعصوم 

قيل: إّنه فوق كالم املخلوقني، ودون كالم اخلالق«)54(. 
4- إّن املقياس لبيان جودة أيِّ كالم أّنه ُيقاس بَمن هو أعىل منه بالغة، وليس 
ه  بَمن دونه؛ لذلك وجدنا أّننا إذا ما أردنا أْن ُنعطي لكالم أمري املؤمنني حقَّ

من البحث املوضوعّي، البدَّ من اعتامد النّصِّ القرآيّن يف ذلك. 
يف  القرآيّن  النّّص  استدعاء  منهج  نّتبع  أْن  حاولنا  فإّننا  ذلك،  عن  5-فضاًل 

ّقة والّتأصيل.  دراسة النّّص التارخيّي، ابتعادًا عن التقليد، وابتغاًء للدِّ
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اخلامتة

ل جمموعة من النتائج التي أظهرتا: راسة، ُنسجِّ يف هناية هذه الدِّ
َد  رًا ومتعدِّ 1- إّن اإلمام أمري املؤمنني أوجد جهازًا رقابّيًا فاعاًل ومتطوِّ

األطراف؛ بغية استحكام املنظومة الرقابّية.
2- إّن اعتامده عىل العنرص الّشعبّي قْد أوجد حالة من الفاعلّية يف اجلانب 

الّرقايّب، وتنمية الّشعور املجتمعّي باملسؤولّية الرشعّية واألخالقّية.
أّن  يدلُّ عىل  الّدولة  أداء وعمل  تقويم  إىل مستوى  املجتمع  إّن وصول   -3
استجالب  ووعيها  بحكمتها  استطاعْت  واعية  حكيمة  قيادة  تقف  ذلك  وراء 

أفراد املجتمع إليها وربطهم هبا.
النظرة  تلك  خالهلا  من  نجُد  دة  حمدَّ مستويات   املؤمنني أمري  وضع   -4
نه ِمن وضع اسرتاتيجّيات فاعلة تناسب كّل  العميقة والتشخيص الّدقيق، ما مكَّ

مستوى من مستويات التقويم.
5- إّن استعامل أمري املؤمننَي مفردة: )بلغني( يدلُّ عىل أّن عملّية املراقبة 
ْت بعّدة مراحل: غربلة، تدقيق، متحيص، حّتى وصلت إىل مرحلة التكامل  قْد مرَّ

واالستواء.
6-كثرة املعاين التي دلَّْت عليها مفردة )بلغني( الواردة يف النّصوص القرآنّية 
ّقة العالية والال متناهية عند أمري املؤمنني يف اختياره هلذه املفردة  تدلُّ عىل الدِّ

دون غريها. 
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