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البحث
�ص
ِ
ملخّ ُ
اإلداري الذي
تُعدُّ عمل ّية املراقبة واملتابعة من أساس ّيات النّجاح يف العمل
ّ
ِ
ألنا وسيلة لكشف
بموجبِه تتّضح شخص ّي ُة الدّ ولة ،وتفرض هيبتها وسلطتها؛ ّ

االنحرافات التي تعرتض مسريهتا ،وتنشأ املراقب ُة واملتابع ُة عاد ًة من ثالث
حاالت:

ٍ
ٍ
ومتطو ٍر.
فاعل
يب
 -1وجود
ّ
جهاز رقا ٍّ

 -2وجود ّ
الشع ّية والوطن ّية.
الشعور والوعي
املجتمعي باملسؤول ّية ّ
ّ
املجتمعي.
احلكومي والوعي
يب
الرقا ّ
ّ
ّ
 -3ثنائ ّية اجلهاز ّ

ومن ِ
يب واسرتاتيج ّية املراقبة عند أمري
الرقا ّ
أجل فهم طبيعة وفاعل ّية اجلهاز ّ

اإلداري ،أو َمواطن
املؤمنني  ،التي أظهرها يف التعامل مع حاالت الفساد
َ
ّ
اإلداري ،ومن أجل استطالعها ،جاء هذا البحث للوصول إىل طبيعة
اخللل
ّ
املنهج واألسلوب الذي اعتمده اإلمام يف عمل ّية املراقبة واملتابعة.
ٍ
جمموعة من املحاور:
ويأيت البحث يف
 -1مصدر ّي ُة املعلومة االستخبار ّية.
 -2د ّق ُة املعلومة االستخبار ّية.

توصيف حالة التفاعل واالستجابة.
-3
ُ
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يب.
الرقا ّ
 -4طبيع ُة املجتمع وأثره يف البعد ّ
 -5طبيع ُة اخلطاب ٌ
الرقابة.
بيان لفاعل ّية ّ
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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

م2018 حزيران- ه1439 �ش ّوال
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... َري امل�ؤمنني
ِ قابي يف ِفك ِْر �أم
ّ  وفاعل ّي ُة النِّظا ِم، ِا�سرتاتيج ّي ُة املراقبة
ِّ الر
(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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مقدمة
ّ
اإلداري،
تُعدُّ عمل ّية املراقبة واملتابعة من أساس ّيات النّجاح والتقدّ م يف العمل
ّ

الذي بموجبه تتّضح حقيقة شخص ّية الدّ ولة وفرض هيبتها وسلطتها ،ويرى

بعض الباحثني ّ
أن املراقبة تعني« :وسيلة اإلدارة لكشف االنحرافات...
وللرقابة جمموعة من األنواع ،فمنها ما ُيستخدم لعالج املشكلة قبل وقوعها،
ّ
ومنها ما ُيستخدم لعالج املشكلة أثناء وقوع املشكلة ،ومنها ما ُيستخدم لعالج
املشكلة بعد وقوعها ،وهناك نوع آخر غري موجود يف اإلدارة الوضع ّية ،وهو

الرقابة الذات ّية ،التي مت ّيز اإلدارة اإلسالم ّية عن غريها»(.)1
يتم ّثل يف ّ
ٍ
ِ
حاالت:
ثالث
وتنشأ املراقبة واملتابعة عادة م ْن
حكومي فاعل.
يب
 -1وجود جهاز رقا ّ
ّ

 -2وجود ّ
الشع ّية والوطن ّية.
الشعور والوعي
املجتمعي باملسؤول ّية ّ
ّ
املجتمعي.
احلكومي والوعي
يب
الرقا ّ
ّ
ّ
 -3ثنائ ّية اجلهاز ّ

اإلداري وظيفة حيو ّية يف الدّ ول احلديثة،
وتُعدُّ املراقبة عىل نشاطات اجلهاز
ّ

الرقابة يف التأكّد من ّ
ّ
أن األعامل تسري يف االجتاه
ويتلخص اهلدف األساس من ّ

الصحيح وفق األهداف املرسومة هلاّ ،
وإن هذه األهداف تتح ّقق عىل مستوى
ّ
ٍ
السليمة(.)2
عال من الفاعل ّية والكفاءة والعالقات اإلنسان ّية َّ

ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ٍ
بأنا عمل ّية «اكتشاف ما إذا كان ُّ
ويتم وفق ًا
تم
ُّ
كل يشء َّ
الرقابة ّ
ُعرف ّ
وت َّ

وأنا هتدف إىل
للخطط املوضوعة ،والتعليامت ّ
الساريةّ ،
الصادرة ،واملبادئ َّ
الضعف واألخطاءِ ،
ومن َث َّم العمل عىل عالجها ،ومنع
الوقوف عىل نواحي ّ
ٍ
الرقابة تكون عىل ِّ
تكرارهاّ ،
يشء ،سواء كانت أعامالً أو أشياء ،أو
كل
وإن ّ
أفراد ًا ،أو مواقف»(.)3

بأنا« :مراقبة اليشء واحلفاظ
أ ّما يف الفكر
الرقابة لغ ًة ّ
فتعرف ّ
اإلسالميَّ ،
ّ

()4
الترصفات
بأنا« :متابعة ومالحظة وتقييم
الرقابة اإلسالم ّية ّ
ُعرف ّ
عليه»  ،وت َّ
ّ

تتم
واألشياء بواسطة الفرد ذاته ،أو بواسطة الغري ،وذلك هبدف التأكّد من َّأنا ُّ
الشيعة اإلسالم ّية ،وبيان االنحرافات واألخطاء ،متهيد ًا
حسب قواعد وأحكام ّ
بأو ٍل»(.)5
لعالجها ّأوالً ّ
يب واالسرتاتيج ّية
الرقا ّ
ومن أجل فهم واستطالع طبيعة وفاعل ّية اجلهاز ّ

اإلداري ،أو
الرقاب ّية التي أظهرها أمري املؤمنني يف تعامله مع حاالت الفساد
ّ
ٍ
يتعرض هلا هذا اجلهاز ،البدّ من وقفة عىل ِّ
مظهر
كل
مواطن اخللل
ّ
اإلداري التي ّ
من مظاهر الرقابة ال ّثالثةِ ،
ومن َث ّم الوصول إىل ماه ّية وطبيعة املنهج واألسلوب
ّ
الذي اعتمده أمري املؤمنني يف عمل ّية املراقبة واملتابعة.

حكومي فاعل ومتط ّور
رقابي
ّ
�أ ّو ًال :وجود جهاز ّ

ومتطور عالم ًة فارق ًة يف قياس
حكومي فاعل
يب
ّ
ُيعدّ وجود جهاز رقا ّ
ّ

قوة الدّ ولة من عدمها ،فهو جيعل للدّ ولة اليد الطوىل يف إدامة سلطتها
واستشعار ّ

وسيطرهتا عىل ِّ
مؤسساهتا اإلدار ّية ،و ُيعطيها القدرة عىل
كل مفصل من مفاصل َّ
تراث الب�صرة
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التواصل مع مشكالت جمتمعها ،ومتابعة مواطن اخللل واخلطر التي تدامهها عىل
مستويات خمتلفة.

يتضمن مجلة من األمور
الرقابة املفروضة من احلاكم
َّ
وأسلوب مزاولة ّ

واخلطوات ،يمكن تلخيصها بام يأيت(:)6
 -1حسن اختيار الوالة.

 -2مراقبة احلاكم للوالة ومتابعة أعامهلم.

الرع ّية ونصيحتهم.
 -3تق ّبل احلاكم والوالة لنقد ّ
الرع ّية يف والهتم ورؤسائهم.
 -4دراسة شكاوى ّ

ال عن األخالق ّية توجب عىل احلاكم ْ
لذلكّ ،
فإن املسؤول ّية الرشع ّية فض ً
أن

العمل
الرقابة كا ّفة بنفسه ،ليكون عىل ا ّطالع عن كثب ملدى قيام ّ
ُيبارش أساليب ّ
ّبي« :ك ُّلكم
الرع ّية ،ورد يف احلديث املروي عن الن ِّ
بواجباهتم يف إدارة شؤون ّ
ٌ
والرجل راع
را ٍع وك ُّلكم
مسؤول عن رع َّيته ،اإلمام را ٍع ومسؤول عن رع َّيتهَّ ،

يف أهل بيته ومسؤول عن رع ّيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن
رع َّيتها ،واخلادم را ٍع يف مال س ِّيده ومسؤول عن رع َّيته ،وك ُّلكم را ٍع ومسؤول

عن رع َّيته»(.)7

يب وتفعيله ما
الرقا ّ
والذي يمكن استنتاجه من قدرة الدّ ولة عىل إجياد اجلهاز ّ

يأيت:

يؤهلها ْ
ألن تكون عىل مستوى ال ّثقة لدى مواطنيها.
 -1إنّه ِّ

تتمكن من ْ
والرعب يف نفوس العنارص
أن تزرع اخلوف واخلشية ّ
ّ -2إنا ّ

املفسدة ،أو أؤلئك الذين يمتهنون العبث بمنعهم من حتقيق أهدافهم.
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

119

�ش ّوال 1439ه  -حزيران2018م

ري امل�ؤمننيَ... 
قابي يف ِفك ِْر �أم ِ
ا�سرتاتيج ّي ُة املراقبةِ  ،وفاعل ّي ُة النِّظا ِم ّ
الر ِّ

تتمكن من زرع ال ّثقة يف نفوس مواطنيها بوصفها قادرة عىل الوصول
ّ -3إنا ّ

إىل مواطن الفساد وإصالحها.

 -4قدرهتا عىل املحافظة عىل وجودها وكياهنا بوصفها سلطة متكِّنها من

الرع ّية.
تنفيذ سياساهتا وإجراءاهتا إلدارة ُأمور ّ

املجتمعي بامل�س�ؤول ّية ال�شرع ّية والأخالق ّية
ثانياً :وجود ال�شعور والوعي
ّ
تُعدّ حالة وجود ّ
الشع ّية واألخالق ّية
الشعور والوعي
املجتمعي باملسؤول ّية ّ
ّ

القوة،
الرقاب ّية التي متنح الدّ ولة جانب ّ
يف عمل ّية املراقبة عنرص مهم من العنارص ّ
الرقاب ّية ،ويمكِّنها من إشاعة ثقافة النّظام ،وذلك
ومتكِّنها من حتقيق سياساهتا ّ
واألخالقي يف حفظ النّظام
الرشعي
بوجود جمتمع وا ٍع ومتمكِّن من دوره
ّ
ّ
وإقامة احلدود والقوانني ،بعيد ًا عن املصالح الذات ّية والشخص ّية.
ّ
قوة برش ّية
إن وجود جمتمع كهذا ،وهبذا املستوى من التفكري ،يعني وجود ّ

هائلة ،وطاقات فكر ّية متم ّيزة تأخذ عىل عاتقها مسؤول ّية توفري املعلومة

االستخبار ّية للدّ ولة ،وتشخيص حاالت الفساد ،األمر الذي يوافر عىل الدّ ولة
الوقت واجلهد ،و ُيعطيها األفضل ّية يف رسعة املبادرة يف معاجلة هذه احلاالت.

الرقابة اإلدار ّية ّ
الرقابة ّ
الشعب ّية تعني« :متابعة
ويرى
ّ
أن ّ
املختصون يف شأن ّ

املكون من
احلكومي
السلطة التنفيذ ّية املتم ِّثلة باجلهاز
َّ
ّ
أفراد األ ّمة لنشاطات ّ
احلكّام ووالة األمر وأعامهلم ،يف جماالت احلياة ك ِّلها ،ومناصحتهم عن طريق
األمر باملعروف والنّهي عن املنكر ،ملعاجلة األخطاء واملخالفات الواقعة منهم

والقضاء عليها»(.)8
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و ُي ّ
الرقابة الشعب ّية ببعض اآليات القرآن ّية ،منها قوله
ستدل عىل مرشوع ّية ّ
ون بِا َْلعر ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن
ُون َوا ُْل ْؤ ِمن ُ
وا ُْل ْؤ ِمن َ
تعاىلَ :
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ِ
ون اهللَ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َ
ح ُه ُم اهللُ
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
الص َل َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
ك َس َ ْي َ ُ
ا ُْلنْك َِر َو ُيق ُ
ِ
يم.)9(
إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َحك ٌ
ون بِا َْلعر ِ
ت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن
وقوله تعاىلُ  :كنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
ُون بِاهللِ.)10(
ا ُْلنْك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ون بِا َْلعر ِ
ون إِ َل َْ
وف َو َين َْه ْو َن
و ْل َتك ُْن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
وقوله تعاىلَ :
ال ْ ِي َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
َع ِن ا ُْلنْك َِر َو ُأو َلئِ َ
ون.)11(
ك ُه ُم ا ُْل ْفلِ ُح َ
لتأم ُر َّن باملعروف
وجاء يف احلديث ّ
الشيف عن الن ِّ
ّبي أنّه قال« :واهللُ ،
ولتقصنَّه
احلق أطر ًا،
ولتنه َّن عن املنكر،
ُ
ولتأخ ُذ َّن عىل يدي ال ّظامل ،ولتأطِ ُرنَّه عىل ِّ
ُ
ُ ُ
احلق قرص ًا»(.)12
عىل ِّ

ولتنهون عن
لتأم ُر َّن باملعروف،
ُ
وروي عنه أنّه قال« :والذي نفيس بيدهُ ،

َ
يستجيب
ثم تدعونه ،فال
أن
املنكر ،أو ل ُي
وشكن اهلل ْ
ُ
َّ
يبعث عليكم عقاب ًا منهَّ ،

لكم»(.)13

أعطت املرشوع ّية
ّبي ،قدْ
ْ
إذن ،فاآليات القرآن ّية واألحاديث املرو ّية عن الن ِّ

العمل من خالل الفريضة الواجبة،
لأل ّمة ،ومنحتْها ّ
الصالح ّية يف مراقبة عمل ّ
وهي فريضة األمر باملعروف والنّهي عن املنكرَّ ،
ولعل اإلشارة القرآن ّية يف هذا
اإلسالمي نحو تطبيق هذه الفريضة
كانت شديدة يف توجيه املجتمع
اجلانب
ْ
ّ

وعدم تركها ،أو التّهاون هبا؛ ّ
ألن ذلك يم ِّثل مدعاة لتس ّلط ال ّظلم واسترشائه

واتِّساعه ،وانتشار الفساد يف األرض ،وضياع احلقوق.
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سميناها (وجود ّ
املجتمعي
الشعور والوعي
ّ
الرقابة الشعب ّية التي َّ
إذن ،وجود ّ
الشع ّية واألخالق ّية) ،يعني عدّ ة ُأمور نب ِّينها يف النقاط اآلتية:
باملسؤول ّية ّ
العمل.
الرقاب ّية يف متابعة ّ
 -1قيام املجتمع بواجباته ّ

 -2انتشار ثقافة األمر باملعروف والنّهي عن املنكر.

إداري رصني.
 -3انتفاع الدّ ولة من القوى املجتمع ّية املختلفة يف بناء كيان
ّ

 -4رسعة نقل املعلومة االستخبار ّية ،ما يؤ ِّدي إىل تقليل األرضار النّاجتة عن

االنحراف والفساد يف املسارات اإلدار ّية.

املجتمعي
احلكومي والوعي
الرقابي
ثالثاً :ثنائ ّية اجلهاز
ّ
ّ
ّ

ّ
يب
الرقا ّ
إن قيام الدّ ولة باجياد آل ّية عمل َّ
موحدة جتمع بني تفعيل عمل اجلهاز ّ

والشع ّية،
احلكومي ،وتوظيف الوعي
املجتمعي للنهوض بمسؤول ّيته األخالق ّية ّ
ّ
ّ

يب؛ ألنّه ُيمكِّن الدّ ولة من تطبيق سياساهتا
الرقا ّ
ُيعدُّ يف حدِّ ذاته ّ
تطور ًا يف العمل ّ
األمن ّية وفرض سلطة النّظام ،فاستجابة املجتمع ووقوفه عىل اسرتاتيج ّية الدّ ولة
اإلداري ،وتفاعله مع هذه االسرتاتيج ّيةُ ،يعطي
اهلادفة ملحاربة الفساد واخللل
ّ

دافع ًا قو ّي ًا ورغبة كبرية يف التعاون معها ،ليكون املجتمع بذلك جزء ًا من هذه
االسرتاتيج ّية ،ومن َث َّم تكتمل عمل ّية بناء جمتمع متكامل تتح ّقق فيه العدالة،

والرع ّية.
للراعي ّ
وتُضمن فيه احلقوق ّ

َّ
ولعل من املظاهر املم َّيزة يف هذه الثنائ ّية ،هو تفاعل الدّ ولة مع ّ
الشكاوى

العمل (املو ّظفني) بصورة بالغات ،أو تظ ُّلامت،
الواصلة من أبناء املجتمع ضدّ ّ
العمل لألسس والقواعد التي رسمتها الدّ ولة هلم
تتع َّلق عادة بمخالفات هؤالء ّ
تراث الب�صرة
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يف أداء واجباهتم؛ لذلكّ ،
فإن اهتامم الدّ ولة بتلك ّ
الشكاوى ُيعدُّ من أرقى وسائل
املتابعة واملراقبة الف ّعالة التي جتعل من مجيع األفراد رقباء عىل أعامل اإلدارة(.)14

ولو أردنا ْ
عيل خالل مدّ ة
أن نتو َّقف عىل األبعاد ّ
الرقاب ّية عند اإلمام ٍّ

حكمه للدّ ولة اإلسالم ّية (من  35إىل ،)#40وباعتامد كتابه إىل عثامن بن حنيف

األنصاري واليه عىل البرصة ،فإنّنا نلحظ هذا اجلانب واضح ًا يف الفقرة األوىل
ّ
«أما بعدُ يا ابن حنَي ٍ
فَ ،ف َقدْ َب َلغَنِي َأ َّن َر ُج ً
ال ِم ْن
من هذا الكتاب ،التي ُّ
تنص عىلْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ :
ْ ٍ َ
ِ ِ َ
ص ِة َد َع َ
اب َل َ
انَ ،و ُتنْ َق ُل
س ْع َ
ك ْالَ ْل َو ُ
ت إِ َل ْي َها ،ت ُْس َت َط ُ
اك إِ َل َمأ ُد َبةَ ،فأ ْ َ
ف ْت َية أ ْه ِل ا ْل َب ْ َ
َّك ُ ِ
ك ِْ
ْت َأن َ
إِ َل ْي َ
م ُف ٌّوَ ،وغَن ِ ُّي ُه ْم َمدْ ُع ٌّو،
انَ ،و َما َظنَن ُ
يب إِ َل َط َعا ِم َق ْو ٍم َعائِ ُل ُه ْم َ ْ
ال َف ُ
ت ُ
َفا ْن ُظ ْر إِ َل َما َت ْق َض ُم ُه ِم ْن َه َذا ا َْل ْق َضمَِ ،ف َم ْاش َت َب َه َع َل ْي َ
ْت
ك ِع ْل ُم ُهَ ،فا ْل ِف ْظ ُهَ ،و َما َأ ْي َقن َ
يب وج ِ
ِ
وه ِهَ ،فن َْل ِمنْ ُه»(.)15
بِط ِ ُ ُ

النص سنحاول ْ
أهم معامل اسرتاتيج ّية املراقبة واملتابعة
من خالل هذا ِّ
أن نقرأ ّ

يب عند أمري املؤمنني ،ونرى ّأنا تتم ّثل يف اجلوانب اآلتية:
الرقا ّ
وفاعل ّية النّظام ّ

�أ ّو ًال :م�صدر ّية املعلومة اال�ستخبار ّية

لت إىل
إنّنا إذا ما أردنا الوقوف عىل مصدر ّية املعلومة االستخبار ّية التي ن ُِق ْ
واملعب عنها بكلمة « َب َل َغنِي» ،البدَّ لنا من احتامل أكثر من
أمري املؤمنني
َّ
مصدر يف أنّه كان سبب ًا يف وصوهلا إىل اإلمام ،مع تأكيد ّ
أن هذه املفردة حتمل
كثري ًا من الدِّ ّقة ،ما ُيشري إىل ّ
أن هناك حكم ًة دفعته إىل اختيارها دون غريها

من األلفاظ.

يتبي لنا من كالمه اجلهة التي تبنّت عمل ّية التبليغ ،وعدم البيان هذا
إ ْذ مل َّ
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مه ّية؛ إ ْذ ّ
إن استحكام فرض سلطة الدّ ولة وقدرهتا
ُيعدُّ يف حدِّ ذاته أمر ًا غاية يف األ ّ

عىل وضع اليد عىل مواطن الفساد يتط ّلب منها ِّ
الس َّية يف
توخي أعىل درجات ِّ ِّ

رس َّية املعلومة ومصدر َّيتها ،وفيه داللة عىل
العمل االستخبارا ّ
يت ،واملحافظة عىل ِّ
نجاح الدّ ولة يف اسرتاتيج َّيتها األمن ّية.

لذلكّ ،
عيل«:بلغني» ،قائمة
فإن مصدر ّية اخلرب املفرتضة من قول اإلمام ٍّ

سبب يف نشوء وقيام
مر ذكرها ،يف ّأنا
ٌ
عىل واحدة من احلاالت الثالث التي َّ
احلكومي مصدر ًا هلا ،وهذا
يب
الرقا ّ
ّ
الرقاب ّية ،فقدْ يكون اجلهاز ّ
االسرتاتيج ّية ّ

ُّ
يدل عىل ّ
ومتطورة تعمل عىل
عيل أجهزة حكوم ّية رقاب ّية فاعلة
ِّ
أن لإلمام ٍّ
استقصاء املعلومة االستخبار ّية ،وتت ّبع مواطن اخللل والفساد ،وتقوم بنقل

والسعة ،طاملا ترتتَّب عىل ذلك مصلحة ختدم
املعلومة االستخبار ّية بالدِّ َّقة ُّ
وتقوم مساراهتاْ ،
وإن كان املعني يف هذه املعلومة الوايل نفسه
مرشوع الدَّ ولة
ِّ
احلكومي ،وهو ما يعطي انطباع ًا عىل ّ
قمة اهلرم
أن اإلمام قدْ
ّ
الذي ُيعدُّ يف ّ

أوجد سلطة رقاب ّية تعمل عىل متابعة املسؤول؛ كونه األقرب إىل الفساد ،واألكثر

تأثري ًا وإرضار ًا باملصالح العا ّمة.

ّ
واملؤهالت التي يشرتطها أمري املؤمنني يف
الصفات
ِّ
إن الذي يقف عىل ِّ

العمل ،جيد أنّه كان شديد ًا جدّ ًا ،وحريص ًا أشدَّ ما يكون احلرص بتوافرها يف
ّ
ّ
والسلطة التي يتمتّع
الشخص ّية التي يقع عليها االختيار؛ وذلك خلطورة مركزه ّ

هبا.

فاإلمام يشرتط يف الوايل ْ
أن يكون من أهل التجربة واخلربة يف اإلدارة،

وال مكان َملن ال خربة له يف املناصب اإلدار ّية ،ويشرتط فيه ْ
أن يكون من أهل
تراث الب�صرة
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احلياء والسابقة ،ومن ٍ
ٍ
صالح(.)16
بيت
ّ

الشوط الواجب توافرها يف شخص ّية العامل (املو ّظف)،
وملزيد من املعرفة يف ّ
اخ َ ِ
ٍ
ي الن ِ
َّاس َأ ْف َض َل
ت ل ْل ُح ْك ِم َب ْ َ
نقرأ مقطع ًا من عهده ملالك األشرت ،قالُ « :ث َّم ْ ْ
ِ
ك ِف َن ْف ِس َ ِ
ول ُت َ ِّحكُه ُْ
ال ُصو ُمَ ،
ور َ
َر ِع َّيتِ َ
ول َيت ََم َدى ِف
ك ،م َّ ْن َل تَض ُيق بِه األُ ُم ُ
ول ت ْ ِ
ص ِم َن ا ْل َف ْي ِء إِ َل َْ
ف َن ْف ُسه َع َل َط َمعٍَ ،
ال ِّق إِ َذا َع َر َفهَ ،
ال َّز َّل ِةَ ،
ول
ُش ُ
ول َ ْ
ي َ ُ
الشبه ِ
ال َججِ َ ،
ون َأ ْق َصاهَ ،
وآخ َذ ُه ْم بِ ُْ
وأ َق َّل ُه ْم
اتَ ،
َي ْكت َِفي بِ َأ ْدنَى َف ْه ٍم ُد َ
وأ ْو َق َف ُه ْم ِف ُّ ُ َ
َ
ِ ُ ِ َ
اج َع ِة َْ
ص َم ُه ْم ِعنْدَ ات َِّضاحِ
َبم ًا بِ ُم َر َ
ب ُه ْم َع َل َتك َُّشف األ ُمور ،وأ ْ َ
ت َ ُّ
ال ْصمِ ،وأ ْص َ َ
ول َي ْست َِمي ُله إِغ َْر ٌاءُ ،
ُْ
ال ْكمِِ ،م َّ ْن َل َي ْز َد ِهيه إِ ْط َر ٌاء َ
ك َقلِ ٌ
وأو َلئِ َ
يل»(.)17
الرؤية العميقة ألمري املؤمنني يف
ومن خالل هذا ِّ
النص الذي ُيظهر ّ
ُّ
نستدل عىل أنّه قدْ كانت له اليد الطوىل يف املعرفة
اسرتاتيج ّيته اإلدار ّية،

ّ
واحلث
الرقابة وأساليب ممارستها-فعل ّي ًا وبفاعل ّية منقطعة النظري،-
مه ّية ّ
بأ ّ
مه ّيتها ،وإعطاء أساليب وطرق بعضها من وحي القرآن ،وبعضها
عليها ،وبيان أ ِّ
مبتكرة ،ولكنّها متَّسقة مع تعاليم الدِّ ين احلنيف(.)18

وذهب اإلمام يف رؤيته اإلدار ّية إىل أبعد من ذلك؛ إ ْذ إنّه يرى أنّه ال

والركون إليهم ،مراعاة الدِّ َّقة يف انتخاهبمّ ،
فإن
بالعمل ُّ
يكفي يف حسن ال ّظ ِّن ّ
القوة ،وحني جيري هذا
الوجدان
الطبقي هلؤالء ينزع هبم نحو التس ّلط وإظهار َّ
ّ
ٍ
حينئذ إىل
الرع ّية؛ ألنّه يدفع صاحبه
الوجدان يف غري مواضعه يكون خطر ًا عىل ّ
والزيغ(.)19
االنحراف ّ

يب للحاكم يف منظور
ويضيف شمس الدّ ين يف معرض كالمه عن املنهج الرقا ّ

يقرر اإلسالم ّ
أن عىل احلاكم ّأل يغفل عن تع ّقب
عيل « :ألجل هذا ِّ
اإلمام ٍّ
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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هذه ال ّطبقة ومراقبتها ،ف ُيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدِّ ين واملعرفة واألمانة،
عملهُ ،يراقبوهنم يف أعامهلم،
يب ُّثهم يف أطراف البالد ،وجيعلهم عيون ًا له عىل ّ
ثم يرفعون ذلك
ويرصدون مبلغ ما يتمتّع به هؤالء من خربة يف اإلدارةّ ،...

ك َّله إىل احلاكم ،ف ُينكِّل باملنحرف الذي خان أمانته ،ويستأديه ما حاز من أموال

الصالح يف عمله،
املسلمني ،وجيعله عربة لغريه،
الصالح يف نفسهّ ،
ويشجع ّ
ِّ
الصواب»(.)20
و ُيرشد املخطئ إىل وجه َّ

الرغم من ّ
عمله صالح ّيات
أن اإلمام أمري املؤمنني قدْ أعطى لبعض ّ
وعىل ُّ

الضورة تقيض عليه ْ
واسعة يف إدارة شؤون والياهتمّ ،إل أنّه ارتأى ّ
يوجه
أن ّ
أن ِّ
العامل نحو االبتعاد عن التأ ّثر باملنصب واملالَّ ،
أهم ما َّ
الصيت
يتوخاه هو ِّ
وإن َّ
ومن ِ
والذكر احلميدِ ،
احلكمة ْ
احلسن ِّ
أن يتأ َّثر َمن بيده مقاليد األمور باملؤ ِّثرات
ٍ
عندئذ أظلم من اخلصم ،ومنتهى العدالة هو اإلنصاف من
النفس ّية ،فيكون
النفس(.)21

أ ّما الفرض ّية الثانية للجهة التي تبن ّْت عمل ّية إيصال املعلومة االستخبارات ّية،

الرقابة عىل عمل احلكومة وأداء
فهي املجتمع ،فيكون بذلك مصدر ًا من مصادر ّ
مؤسساهتا ،وذلك انطالق ًا -كام اسلفنا -من الوعي ّ
الشع ّية
والشعور باملسؤول ّية ّ
َّ
واألخالق ّية.

تبي سياسة العدالة ،بل
مه ّية بمكان؛ إ ْذ ّإنا ِّ
وتُعدّ هذه املصدر ّية من األ ّ
مرشوع الدّ ولة العادلة الذي هنض أمري املؤمنني بمسؤول ّيته انطالق ًا من

يايس
عي
تكليفه ّ
واألخالقي جتاه األُ ّمة يف كونه إمام ًا هلا ّأوالً ،وحاكمها ّ
ّ
الش ّ
الس ّ
ثاني ًا ،وهو األوىل بإصالح ما فسد من ُأمورها وأحواهلا ،فإنّه قدْ أرسى يف نفوس
تراث الب�صرة
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والساعي
أفراد هذا املجتمع ثقافة ال ّثقة باحلاكم ،والنّظر إليه بمنظور املصلح ّ

السلطة ،دون النظر وااللتفات إىل
جمرد اجللوس عىل عرش ّ
يف شؤوهنا ،وليس ّ
الرع ّية ومصاحلها ،واستطالع مشكالهتا.
حقوق ّ

حممد مهدي شمس الدّ ين يف معرض كالمه عن مبدأ التعاون بني احلاكم
قال ّ

واملحكومني« :ال يمكن ْ
جو صالح
أن يصلح يشء من ُأمور الدّ ولة ّإل إذا وجد ّ

الرغبة املشرتكة بني احلاكم واملحكومني يف
للعمل ،ويوجد هذا ّ
اجلو بتح ّقق ّ
إصالح ما يفتقر إىل اإلصالح ،وتقويم ما حيتاج إىل التقويم من شؤون البالد،
الرع ّية عىل القيام
يعب عن هذه الرغبة املشرتكة هو تعاون الوايل مع ّ
والذي ِّ

بذلك ك ِّله ،...وعىل الوايل إذا حصل عىل ذلك ك ِّله ْ
أن يستغ َّله يف إصالح شؤون

رع َّيته»(.)22

وعندما نجد ّ
أن املجتمع قدْ وصل إىل هذا املستوى من ثقافة سيادة النظام،

فإنّنا نلمس َّ
أن هناك قيادة حكيمة واعية ،استطاعت بحكمتها ووعيها وحنكتها

السياس ّية استجالب أفراد املجتمع إليها ،وربطهم هبا ،من خالل إجياد وترسيخ
ّ

احلب املتبادل بني احلاكم واملحكوم ،وفق وسائل فاعلة ومؤ ِّثرة.
عالقة ِّ

ونلمس هذا املنهج يف سياسة أمري املؤمنني وعالقته باملجتمع ،التي
ٍ
ٍ
وعمل قائ ٍم من أجل خريها واستقرارها،
وإيامن
حب
بأنا عالقة ٍّ
يمكن وصفها َّ
احلق؛ ّ
احلق والعمل
ألن رؤية ّ
وسعيه لعقلنة حضورها يف ميدان اإلصالح وإقامة ِّ
توحد الرابطة بني احلاكم واملحكومني ،أفراد ًا ومجاعة ،يف احلارض
من أجلها ِّ
الكم ّية هي التي تعني أمري
واملستقبل ،ومع هذا ك ِّله ،فقدْ كانت النّوع ّية ،وليس ِّ

املؤمننيّ .)23(
يوضح املعنى املراد ،قال:
ولعل ما يؤ َثر عنه يف هذا اجلانب ِّ
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ري امل�ؤمننيَ... 
قابي يف ِفك ِْر �أم ِ
ا�سرتاتيج ّي ُة املراقبةِ  ،وفاعل ّي ُة النِّظا ِم ّ
الر ِّ

حمق ،واهلل مع
ألن ٌّ
تفرقهم عنِّي وحشة؛ ِّ
«ال يزيدُ ِن كثر ُة النّاس حويل عزَّة ،وال ُّ
احلق ،وما اخلري ك ُّله بعد املوت ّإل ملن كان
احلق ،وواهلل ،ما أكر ُه املوت عىل ِّ
ِّ

حم َّق ًا»(.)24

والذي يلحظ قيمة املجتمع عند أمري املؤمنني ودوره يف عمل ّية بناء

الدّ ولة ،جيد ّ
مدى يستطيع املجتمع
أي
ً
أن اإلمام يركِّز هذه احليث ّية ،وإىل ِّ

َ
ْ
واحلق ،الحظ يف ذلك
يكون عون ًا وسند ًا للحاكم يف سعيه إلقامة العدل
أن
ِّ
ال ُق ِ
َ
ك ُْ
ت َض ُس ْب َحانَه ِم ْن تِ ْل َ
الر ِع َّي ِة
وقَ ،ح ُّق ا ْل َو ِال َع َل َّ
قوله « :وأ ْع َظ ُم َما ا ْف َ َ
يض ٌة َف َر َض َها اهللُ ُس ْب َحانَه لِك ٍُّل َع َل ك ٍُّلَ ،ف َج َع َل َها نِ َظام ًا
الر ِع َّي ِة َع َل ا ْل َو ِالَ ،ف ِر َ
َ
وح ُّق َّ
ألُ ْل َفتِ ِهمِ ،
الر ِع َّي ُة إِ َّل بِ َص َلحِ ا ْل ُو َل ِةَ ،
ول ت َْص ُل ُح
وع ّز ًا لِ ِدين ِ ِه ْمَ ،ف َل ْي َس ْ
ت ت َْص ُل ُح َّ
ْ
ا ْلو َل ُة إِ َّل بِاستِ َقام ِة ِ ِ
الر ِع َّي ُة إِ َل ا ْل َو ِال َح َّقهَ ،
وأ َّدى ا ْل َو ِال إِ َل ْي َها
ُ
الرع َّيةَ ،فإِ َذا َأ َّد ْت َّ
ْ َ َّ
ت من ِ
َاه ُج الدِّ ِ
َح َّق َهاَ ،ع َّز َْ
وج َر ْت
ين ،وا ْعتَدَ َل ْ
ت َم َع ِال ُ ا ْل َعدْ ِلَ ،
ال ُّق َب ْين َُه ْم ،و َق َام ْ َ
ِ
ان ،و ُط ِمع ِف ب َق ِ
السن َُنَ ،ف َص َل َح بِ َذلِ َ
ت َم َط ِام ُع
اء الدَّ ْو َل ِة ،و َيئِ َس ْ
ك الز ََّم ُ
َ َ
َع َل َأ ْذ َل َلا ُّ
ِ
ِ
ت ُهنَالِ َ
الر ِع َّي ُة َوالِ َي َهاَ ،أ ْو َأ ْج َح َ
ك
اخ َت َل َف ْ
ف ا ْل َو ِال بِ َر ِع َّيتِهْ ،
األَ ْعدَ اء ،وإِ َذا َغ َل َبت َّ
ال ْو ِر ،و َك ُث َر ا ِ
َال ِف الدِّ ِ
ا ْلكَلِ َم ُة ،و َظ َه َر ْت َم َع ِال ُ َْ
إل ْدغ ُ
السن َِن،
ين ،وت ُِرك ْ
َت َ َ
م ُّ
اج ُّ
الوى ،وع ِّط َل ِ
ِ
ت األَ ْحكَا ُم ،و َك ُث َر ْت ِع َل ُل النُّ ُف ِ
وسَ ،ف َل ُي ْست َْو َح ُش لِ َعظِي ِم
ُ
َف ُعم َل بِ َْ َ
ول لِعظِي ِم باطِ ٍل ُف ِع َلَ ،فهنَالِ َ ِ
ِ َ
َ
ش ُار ،و َت ْع ُظ ُم
ُ
َ
َح ٍّق ُع ِّط َلَ َ ،
ك تَذ ُّل األ ْب َر ُار ،وتَع ُّز األ ْ َ
ِ ِ
ِ
َاصحِ ِف َذلِ َ
وح ْس ِن ال َّت َع ُاو ِن
َتبِ َع ُ
كُ ،
ات اهللِ ُس ْب َحانَه عنْدَ ا ْلع َبادَ ،ف َع َل ْيك ُْم بِال َّتن ُ
َع َل ْيه»(.)25

ب ُح ُق ِ
والرع ّية« :و َلكِ ْن ِم ْن َو ِ
اج ِ
وق ال َّله َع َلى
الراعي ّ
وقال يف التعاون بني ّ
ِ
ِ ِِ
يح ُة بِ َم ْب َل ِغ ُج ْه ِد ِه ْم ،وال َّت َع ُاو ُن َع َلى إِ َق َام ِة ا ْل َح ِّق َب ْين َُه ْم .و َل ْي َس ْام ُرؤٌ
ع َباده ،النَّص َ
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ت فِي الدِّ ِ
ان َع َلى
ت فِي ا ْل َح ِّق َمن ِْز َلتُه ،و َت َقدَّ َم ْ
وإِ ْن َع ُظ َم ْ
ين َف ِضي َلتُه ،بِ َف ْو ِق َأ ْن ُي َع َ
ون ،بِدُ ِ
َما َح َّم َله ال َّله ِم ْن َح ِّقهَ ،
ون
وس ،وا ْقت ََح َمتْه ا ْل ُع ُي ُ
ول ْام ُرؤٌ وإِ ْن َصغ ََّرتْه النُّ ُف ُ
ِ
ان َع َل ْيه»( .)26أ ّما يف خالف ذلكّ ،
ين َع َلى َذلِ َ
فإن اإلمام يتّجه
ك َأ ْو ُي َع َ
َأ ْن ُيع َ

نحو نقد اخلمول والنكوص والتثاقل الذي يظهر عليه املجتمع يف فرتات مع َّينة،
احلضاري الذي كان يسعى إىل
وكانت ترتك أثرها الكبري يف عرقلة املرشوع
ّ
«أ َل وإِ ِّن َقدْ َد َع ْو ُتكُم إِ َل ِقت ِ
حتقيقه ،جاء يف هنج البالغةَ :
َال َه ُؤ َل ِء ا ْل َق ْومَِ ،ل ْي ًل
ْ

ِ
وس ًا وإِ ْع َلن ًاَ ...فت ََوا َك ْلت ُْم َ
يت
وتَا َذ ْلت ُْمَ ... ،ف َيا َع َجب ًاَ ،ع َجب ًا واهللِ ُي ِم ُ
َ
ونَار ًاّ ،
ِ
ا ْل َق ْلبِ َ ،
اجتِ َم ِع َه ُؤ َل ِء ا ْل َق ْو ِم َع َل َباطِلِ ِه ْم ،و َت َف ُّر ِقك ُْم َع ْن َح ِّقك ُْم،
ب َْال َّم ،م َن ْ
ويل ُ
َ
ْ
ِ
ني ِصتُم غَرض ًا يرمى ...،يا َأ ْش َباه الر َج ِ
ال َ
ول ِر َج َال،
ِّ
َ
ُْ َ
َف ُق ْبح ًا َلك ُْم وت ََرح ًا ،ح َ ْ ْ َ
ات ِْ
ول رب ِ
ال َج ِ
ُح ُلوم األَ ْط َف ِ
الَ ...،ل َقدْ َم ْ
ألت ُْم َق ْلبِي َق ْيح ًاَ ،
وش َحنْت ُْم
ال ،و ُع ُق ُ َ َّ
ُ
وأ ْف َسدْ ت ُْم َع َل َر ْأيِي بِا ْل ِع ْص َي ِ
وج َّر ْعت ُُم ِ
َب الت َّْهم ِم َأ ْن َفاس ًاَ ،
ان
ون ُنغ َ
َصدْ ِري َغ ْيظ ًاَ ،
َّ
َ
ِْ
وال ْذ َل ِن»(.)27
ّص صورة مقارنة بني إرادة القائد يف رضورة قيام املجتمع
ُيعطينا هذا الن ّ

اإلصالحي من جهة ،وبني جمتم ٍع تواكَل وختا َذل عن القيام بدوره
بدوره
ّ

اإلصالحي الذي هنض به أمري
اإلصالحي ،بل إنّه مل ُيساند املرشوع
التغيريي
ّ
ّ
ّ

املؤمنني ،ما جعل هذا املجتمع ُعرضة للمشكالت واألزمات ،بل َ
أخذ
يتسافل يف مواقفه ،ويفقد إرادته ،و ُيصبح تابع ًا إلرادة ال ّطغاة وال ّطلقاء ومن
أعزهم اهلل تعاىل ْ
عىل شاكلتهم ،بعد ْ
بأن جعلهم أنصار ًا ألمري املؤمنني،
أن َّ

وجعل مرصهم (الكوفة) عاصمة لدولة اإلسالم.

لقدْ كان هذا املوقف -كام يبدو -من أشدِّ املواقف عىل أمري املؤمنني؛ إذ
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ري امل�ؤمننيَ... 
قابي يف ِفك ِْر �أم ِ
ا�سرتاتيج ّي ُة املراقبةِ  ،وفاعل ّي ُة النِّظا ِم ّ
الر ِّ

مل نعهده يتك َّلم هبذه ال ُّلغة التي ملؤها األمل واحلرسة ،مع كثرة املواقف املؤملة التي
عرقلت هذه املواقف مرشوعه
مدى
ْ
أي ً
ومرت عليه ،وهذا ما ُيشعرنا إىل ِّ
مر هبا ّ
ّ

احلضاري واألهداف الكبرية التي كان ينتظر حت ّققها بعد ْ
أن ّ
تول حكم الدّ ولة
ّ
اإلسالم ّية ،ولكن ،وكام يبدو من واقع األحداثّ ،
أن األ ّمة مل تكن مستعدّ ة لتق ّبل

السابقة.
ألنا -كام يظهر -قدْ
ْ
السياسات ّ
تقولبت يف قالب ِّ
مرشوع هبذا املستوى؛ ّ
نص عليها يف احلديث
ّبي التي َّ
لقد ابتعد موقف املجتمع هذا عن دعوة الن ّ
املروي عنه «:من رأى منكر ًا ف ْليغيه ِ
فإن مل
فإن مل يستطِع فبلسانِ ِهْ ،
بيد ِهْ ،
ِّ
ُ ِّ
َ
ُ
أضعف اإليامن»(.)28
يستطِع فبقلبِ ِه ،وذلك
وبطبيعة احلالَّ ،
فإن تقييم املجتمع عند أمري املؤمنني يقوم عىل مستويات

ثالثة (ستأيت) ،عند االطالع عليها نجد تلك النّظرة العميقة الفاحصة،

ثم
والتشخيص الدّ قيق الجتاهات املجتمع ومستوياته ،وهذا يدفعنا إىل االعتقاد َّ
القول ّ
بأن تقيي ًام هبذا املستوى ُيمكِّن صاحبه ِمن وضع االسرتاتيج ّيات الفاعلة

التي تتناسب َّ
مستوى من هذه املستويات.
وكل
ً

ّاس ثالث ٌة:
أ ّما تلك املستويات ،فهي كام جاء يف هنج البالغة ،قال « :الن ُ
كل ٍ
ِ
مع ِّ
أتباع ِّ
َ
كل
ناعق،
ومهج
سبيل نجاة،
اين ،ومتع ِّل ٌم عىل
يميلون َ
رعاع ُ
ٌ
ٌ
فعامل ٌ ر ّب ٌّ
ريح ،مل يستضيئوا بنور ِ
ركن ٍ
العلم ،ومل يلجؤوا إىل ٍ
ٍ
وثيق»(.)29
أن التاكيد تركَّز يف بعدين ،مهاِ :
والواضح من هذا التقييم والتقسيم ّ
العلم،
واجلهل ،فجعلهام املعيارين ال َّل ِ
ذين تُقاس عليهام قيمة اإلنسان ومدى فاعل َّيته يف

املجتمع.

إن أمري املؤمنني كان ُيدرك بالبصرية النافذة ّ
ّ
أن املجتمع مل يكن كتلة
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واحدة من حيث النوع ّية ومن حيث اجلنس ،وكان يعلم قيمة العلم وتأثريه

والسلب ّية ،ولع ّله عدَّ تلك اجلامعات غري
يف صياغة مواقف األفراد اإلجياب ّية منها ّ
وعرقلت عمل ّية
وقفت بوجهه
التغيريي ،أو تلك التي
املتفاعلة مع مرشوعه
ْ
ْ
ّ

الرعاع ،الذين ال يملكون اإلرادة،
النّهوض به ،من صنف أو مستوى اهلمج ُّ
كل ٍ
ويفتقدون أدوات التّشخيص والتّمحيص ،فأصبحوا ينعقون مع ِّ
ناعق.
نسبي ،لكون تلك املجاميع (اهلمج
وهذا القول ال يعني اإلطالق ،بل هو
ٌّ

الرعاع ) ،ال تشكِّل جوهر املجتمع ،وليست هي اجلامهري بتاممها ،بل هي رشائح
ّ
الرعاع أعداء ّ
كل تقدّ م
اجتامع ّية رهينة رشوطها الفكر ّية والذات ّية ،و ُأولئك اهلمج ّ

احلق ،ومسار العلم ،واجتاه العدل ،ويكونون
وتطور واستقرار ،يعاكسون إرادة ّ
ّ
َخدَ مة للظاملني ،وأداة لتنفيذ إراداهتم(.)30

إذن ،فالنوع ّية التي يبحث عنها أمري املؤمنني من بني املجتمع ،هي تلك

ُسهم إسهام ًا فاع ً
ال يف إقامة
النوع ّية التي تُدرك حقيقة دورها يف بناء الدّ ولة ،وت ُ
العدل وحماربة الظلم ،وكشف ما يطرأ عىل املجتمع من مشكالتّ .
إن وجود

قوة للدّ ولة ،يزيد من فاعل ّيتها،
مثل هكذا نوع ّية من أفراد األ ّمة سيكون عامل ّ
ويضمن هلا حت ّقق اسرتاتيج ّياهتا املستقبل ّية يف خمتلف املستويات.

ولنا ْ
عي
أن
نتصور وجود هذه النوع ّية الواعية املدركة لدورها ّ
َّ
الش ّ

واألخالقي ،إىل جانب قيادة عمالقة حتمل من الفكر ما يعجز عنه اآلخرون،
ّ

كقيادة أمري املؤمنني ،فإنّه بال أدنى ٍّ
شك سوف تتح ّقق مجيع األهداف

اإلداري،
املرسومة يف بناء الدّ ولة ،ومتتدّ سلطتها يف حماربة مواطن اخللل والفساد
ّ
وتظهر مالمح الدّ ولة العادلة بأجىل صورها.
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ويف ضوء مجيع ما تقدّ م ،نجدُ ّ
واألخالقي
عي
أن
املجتمع الواعي بدوره ّ
َ
ّ
الش ّ
يكون مصدر ًا أساس ّي ًا من مصادر املعلومة االستخبار ّية ،بل قدْ يكون األقرب

للواقع؛ إذ ّ
الشع ّية وإقامة احلدود ومتكني
إن منهج العدل وتطبيق األحكام ّ
احلق الذي عرف عن أمري املؤمنني وعدم توانيه يف حماربة الفساد أين ما
ّ

ّ
اإلهلي ،هذه األمور
حل ،والبحث عن عوامل قيام الدّ ولة واستدامة املرشوع
ّ

َ
يملكون وعي ًا وإدراك ًا عميق ًا هبذا املرشوع إىل
زت األفراد الذين
مجيعها ح َّف ْ
إيصال املعلومة االستخبار ّية.

ّ
املهمة واإلشارات ال ّلطيفة التي ُيمكن ْ
أن نستش َّفها من هذه
ولعل من النّقاط ّ

السلطو ّية التي حتجز وحتجب املجتمع
املصدر ّية ،هو انعدام احلواجز واحلواجب ّ

الواعي عن قيادته للوصول إىل مركز احلكم ،أو ّإنا تقف حائ ً
ال أمامهم إليصال
يعزز القول َّ
جاءت من
بأن مصدر ّية املعلومة
ْ
املعلومة االستخبار ّية ،وهذا ما ِّ

املجتمع الواعي.

ثانياً :د ّقة املعلومة اال�ستخبارت ّية
نص الكتاب ّ
أن هناك د ّقة ال متناهية يف طبيعة املعلومة
الذي ُيالحظ من ِّ

جمرد إشارة أو خرب حيمل
االستخبار ّية التي وصلت إىل أمري املؤمنني ،ال َّ

الصواب واخلطأ يف الوقت ذاته ،أو أنّه حالة طبيع ّية اعتاد
صفة العموم ،وحيتمل ّ
املجتمع عىل مالحظتها ،بل نجد ّ
أن هناك تفاصيل دقيقة ،وإشارات عميقة،

كانت مركَّزة ومك َّثفة ِّ
توحي ّ
وترصفات
لكل حركات
بأن عمل ّية املراقبة واملتابعة ْ
ّ

والعمل.
الوالة
ّ
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إن مثل هكذا اسرتاتيج ّية تفرض علينا القول ّ
ّ
أخذت عىل
بأن العنارص التي
ْ

كانت عارفة بخطورة هذه املسؤول ّية التي يمكن ْ
أن ترتتّب
عاتقها هذه املسؤول ّيةْ ،

عىل اخلوض يف غامرها ،ليس فقط من احتامل ّية انكشاف أمرها من اجلهات التي
حتملها عواقب إيصال املعلومة إىل اجلهاز
خرقت القانون والنِّظام ،بل من جهة ُّ

احلاكم؛ إ ْذ ّ
أي معلومة ال تتوافر فيها رشوط الدّ ّقة واملصداق ّية ،قدْ
إن إيصال ّ
حكومي ٍ
فطن يتّصف
ُي ِّلف نتائج غري مرضية ،خصوص ًا أنّه يتعامل مع جهاز
ٍّ
الصورة ،فض ً
ال عن
باحللم
ّ
الترسع يف اختاذ القرارات ّإل مع اكتامل ّ
والتأن وعدم ّ

واملتنوعة يف الوصول إىل حقيقة األمور.
اخلاصة
كون هذا اجلهاز له أساليبه
ِّ
ّ

ومن هنا نجد ّ
الصورة
أن هذه العنارص قدْ
ْ
حرصت حرص ًا شديد ًا عىل نقل ّ

ِّ
نص
بأدق تفاصيلها ،وهذا ما ُيمكن فهمه من األلفاظ واملفردات التي
ْ
وردت يف ِّ
هذا الكتاب.

ولكي نفهم طبيعة املعلومة االستخبار ّية ود ّقتها البدّ من الوقوف عىل بعض

يتبي لنا احلكمة
املفردات التي
ْ
وردت يف هذا ِّ
النص الدا ّلة عىل ذلك ،وبعدها َّ

التي من أجلها استعمل اإلمام هذه املفردات.

واال�صطالحي ملفردة (بلغني)
�أ -املعنى ال ّلغويّ
ّ
التفصييل الذي قدّ مته املعاجم ال ّلغو ّية
الذي يمكن مالحظته من العرض
ّ

وتضمنتها مفردة (بلغني) ،هو ّ
أن اختيار هذه
للمعاين والدّ الالت التي محلتها
ّ
املفردة من قبل اإلمام أمري املؤمنني دون غريها من املفردات إنّام حيمل فلسفة

الرقاب ّية التي انتهجها ،وهذا ما يمكن
عميقة ودقيقة تتناسب واالسرتاتيج ّية ّ
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االستدالل عليه وبيانه من عدّ ة وجوه ،نب ِّينها ّ
بالشكل اآليت:

واالصطالحي عىل عدّ ة دالالت
غوي
 -1لقدْ د َّل ْت هذه املفردة بمعناها ال ّل ّ
ّ

اليش اجل ِّيد ،بذل قصارى اجلهد ،الوصول إىل املكان،
نذكر منها :الكفاية،
ْ
الزيادة،
التبيّ ،
الوصول إىل الغاية ،بلوغ املراد واهلدف ،القناعة ،الوضوحّ ،
االشتداد ،املبالغة يف اليشء ،التامم ،نفوذ األمر ،اإليصال ،االجتهاد ،االستقصاء،

ال ّظهور ،النّضج ،املنتهى ،التّناهي ،التك ّلف ،حسن البيان ،االنتهاء(.)31

إن مجيع هذه املعاين ُّ
ّ -2
تدل عىل الكامل يف اليشء ومتامه ووصوله إىل أعىل

مراحله ،مهام كان هذا اليشء ما ّد ّي ًا أو نفس ّي ًا أو كالم ّي ًا ،وهذا ما يدفعنا إىل
االعتقاد ّ
بأن عمل ّية اختيار هذه املفردة دون غريها إنّام ينطلق من قاعدة رصينة

يب.
الرقا ّ
تكرس ألهداف هلا قيمتها يف بيان ّ
قوة الدّ ولة وفاعل ّية جهازها ّ
ِّ

إن استعامل هذه املفردة ُيشري إىل ّ
ّ -3
أن عمل ّية املراقبة وتت ّبع احلدث (اخللل،

مر بمراحل عديدة يمكن توصيفها بمرحلة
أو اخلرق ،أو الفساد)
ّ
اإلداري ،قدْ َّ
ثم مرحلة التمحيص ،حتّى
ثم مرحلة التدقيقّ ،
ثم مرحلة الغربلةّ ،
التشخيصّ ،

وصلت إىل مرحلة التكامل واالستواء والتي ّقن ،لتأخذ بعد ذلك إطارها نحو
اإلداري املناسب (العقوبة).
طريق اإلجراء
ّ

إن جمموع هذه املعاين ّ
يدل عىل ّ
ّ -4
أوجدت
أن الدّ ولة (اجلهاز احلاكم) قدْ
ْ

جهاز ًا رقاب ّي ًا دقيق ًا ،بل يف منتهى الدِّ ّقة ،يمكن االعتامد عليه يف تطبيق هذه
الرقاب ّية.
االسرتاتيج ّية ّ

ّ -5
مهمة جدّ ًا،
إن املعاين التي د َّلت عليها هذه املفردة تُعطينا حقيقة إدار ّية ّ

مفادهاّ :
والرشد،
أن اجلهاز
ّ
اإلداري كان عىل درجة عالية من احلكمة واحللم ّ
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والرغبات؛ إ ْذ كان بإمكان اإلمام 
الترسع أو اتّباع األهواء ّ
وأبعد ما يكون عن ّ
سمعت ،قيل يل ،طرق
أن يستعمل مفردات ُأ َخر ،مثل« :أخربين ،وصلني،
ُ

سمعي ،نقل يل ،حدَّ ثني ،»...فلها من املعاين ما يوصل املعنى إىل املتل ِّقي ،ولك ّن
وتتحمل أكثر من معنى وداللة يف وقت واحد ،فهي
هذه املفردات حتتمل وحتمل
ّ

واحلق والباطلّ ،
والش ّك واليقني ،وهذا ماال يتّفق
الصدق والكذب،
ّ
جتمع بني ِّ
والتأن والتع ّقل
الصرب
ِّ
مع جوهر شخص ّية أمري املؤمنني ،الذي ُعرف عنه ّ
ٍ
السياس ّية واإلدار ّية ،ولع ّلنا
والقدرة عىل حسم األمور بمستوى عال من احلرف ّية ِّ
ِّ
يف حديثنا عن هذه املفردة نلمس هذه احلرف ّية ِّ
وأجل صورها.
بأدق معانيها
أن هذه املعاين إنّام هي خطوات أول ّية ملعرفة األخبار إىل ْ
ُيضاف إىل ذلكّ ،
أن

تصل إىل مرحلة النُّضج ،معنى ذلكّ :
أن بلوغ األمر إنّام هو املرحلة النّهائ ّية من
مراحل انتقال اخلرب.

ّ
ولعل معنى البالغة اصطالح ًا ال خيتلف عن هذه التعريفات ،وحيمل املعاين

اجلرجاين(« :)32البالغة يف املتك ِّلم :م َلكَة ُيقتدر هبا إىل تأليف
الشيف
ذاهتا ،قال ّ
ّ
أن ك َُّل بليغ كالم ًا كان أو متك ِّل ًام فصيح؛ ّ
كالم بليغ ،ف ُع ِلم َّ
ألن الفصاحة مأخوذة
ٍ
فصيح بليغ ًا»(.)33
يف تعريف البالغة ،وليس ك ُُّل

 ويف الكالم :مطابقته ُملقتىض احلال ،واملراد باحلال :األمر الدّ اعي إىل التك ّلمعىل ٍ
ٍ
خمصوص مع فصاحته ،أي :فصاحة الكالم(.)34
وجه
 -وقيل البالغة :تُنبئ عن الوصول أو االنتهاءُ ،يوصف هبا الكالم واملتك ِّلم

فقط ،دون املفرد(.)35
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ب  -املعنى القر�آ ّ
ين
إذا ما رجعنا إىل القرآن الكريم ،نجده قد استعمل لفظة (بلغ) ومشت َّقاهتا يف

مواضع متعدِّ دة من اآليات القرآن ّية ،ومحل هذا االستعامل معاين عديدة ،وفق ًا
لسياق اآليات القرآن ّية.
 -1بلوغ املبتغى

ِ
ِ
ين ،)36(فاستعامل مفردة
كام يف قوله تعاىل :إِ َّن ِف َه َذا َل َب َلغًا ل َق ْو ٍم َعابِد َ

(بالغ ًا) جاء يف هذه اآلية للدَّ اللة عىل َّ
أن العبد يبلغ مبتغاه باحلصول عىل ما
يرجو من ال ّثواب( ،)37والوصول إىل رضوان اهلل تعاىل بالقرآن الكريم؛ ملا
احتواه من ُأمور عباد ّية تنتظم بموجبها عالقة اإلنسان بالترشيعات واألحكام

الرشع ّية»(.)38

 -2ختام األمر

كام يف قوله تعاىلُ  :ق ْل َأي َش ٍء َأكْب َشهاد ًة ُق ِل اهللُ َش ِهيدٌ بينِي وبينَكُم و ُأ ِ
وح َي
َْ ََْ ْ َ
َُ َ َ
ُّ ْ
ون َأ َّن َم َع اهللِ َآ َ ِل ًة ُأ ْخ َرى ُق ْل َل
إِ َ َّل َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ُن ِلُن ِْذ َرك ُْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ َأئِنَّك ُْم َلت َْش َهدُ َ
ِ
ِ
يء ِمَّا ت ْ ِ
ُون.)39(
ُشك َ
َأ ْش َهدُ ُق ْل إِن ََّم ُه َو إِ َل ٌه َواحدٌ َوإِنَّني َب ِر ٌ
ذكر ّ
نصه:
الشيخ نارص مكارم
(و َم ْن َب َلغ) ،ما ُّ
الشريازي يف إشارته إىل مفردة َ
ّ
ّ
ونبي اإلسالم العامل ّية
(و َم ْن َب َلغ) ِّ
«فإن سعة مفهوم تعبري َ
توضح رسالة القرآن ِّ
من جهة ،ومسألة اخلامتية من ٍ
جهة ُأخرى»(.)40
ّ
والذي ُيمكن فهمه من هذا التفسريّ :
أن من املعاين اخلف ّية ملفردة (بلغ) الواردة

يف هذه اآلية ّ
أن رسالة اإلسالم التي محلها رسول اهلل رسال ٌة عامل ّي ٌة ،ومل تكن
ظهرت هباّ ،
وصلت
خاصة باملنطقة اجلغراف ّية التي
الرساالت السامو ّية قدْ
ْ
ْ
ّ
وأن ّ
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مرحلة البلوغ عندما ُختمت برسالة اإلسالم ،وهنا قدْ ُيطرح تساؤل ،هو :ما
الدّ ليل القائم عىل ّ
الرسالة عامل ّية مع ّأنا مل تتجاوز حدود شبه اجلزيرة
أن هذه ِّ

ّبي ؟
العرب ّية يف زمن الن ّ

يف جواب ذلك ،نقول :نعمّ ،
ّبي مل تتجاوز
إن رسالة اإلسالم يف زمن الن ِّ

احلدود اجلغراف ّية لشبه اجلزيرة العرب ّية ،ولكن هذا ال يعني أنّه مع رحيل

العاملي ،بل إنّه قدْ وضع إكامل املسرية
الرسالة ُبعدها
النبي قدْ
ْ
ِّ
ّ
فقدت هذه ّ
الرسالة بأيدي اخللفاء من بعده ،عندما دعا
اإلسالم ّية وحتقيق مبدأ العامل ّية هلذه ِّ

األمة اثنا عرش
املروي عنه: 
األ ّمة إىل اتِّباعهم ،كام ورد يف احلديث
ُ
ِّ
«يكون هلذه ّ

خليفة»(.)41

يعز ُز هذاّ ،
حممد قدْ ذهبوا يف تفسريهم هلذه اآلية إىل
وما ِّ
األئمة من آل ّ
أن ّ

الصادق
حممد الباقر وجعفر ّ
تأكيد هذا املعنى ،من ذلك ما روي عن اإلمامني ّ
يف معنى قوله تعاىل ومن ب َلغَ  ،قال« :يعني :األئمة ِمن بعده ،وهم ي ِ
نذرون
ََ ْ َ
ُ
ّ
النّاس»(.)42

وعن اإلمام أيب جعفر الباقر أنّه سئل« :و ُأ ِ
وح َي إِ َ َّل َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ُن
َ
ُ
ٍ
ِ
ِ ِ
(الراوي):
لُنْذ َرك ُْم بِه َو َم ْن َب َلغَ  ،حقيقة ِّ
أي يشء عنى بقوله و َم ْن َب َل َغ؟ قال ّ
ذر ّية األوصياء ،فهو ُينذر بالقرآن كام أنذر به
فقالَ :م ْن َب َلغَ ْ
أن يكون إمام ًا من ِّ
رسول اهلل .)43(»وعن أيب جعفر الباقر« يف قول اهللِ :
لُن ِْذ َرك ُْم بِ ِه َو َم ْن
عيل ممَّن َب َلغ»(.)44
َب َلغَ  ،قالٌّ :

الطربيس حديث ًا ُّ
يدل عىل هذا املعنى ،بقوله« :وروي عنهمّ 
أن
وذكر
ّ
َ
املعنىَ :و َم ْن َب َل َغ ْ
أن
حمم ٍد ،فهو ُينذر -أيض ًا -بالقرآن»(.)45
يكون إمام ًا من آل َّ
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القرآينّ ،
وخالصة القول يف هذا ّ
احلجة اإلهل ّية عىل البرش يف اإلنذار
الشاهد
أن ّ
ّ

احلجة
حممد ،وهذه ّ
االئمة اهلداة من آل ّ
بالرسالة اإلهل ّية إنّام تبلغهم عن طريق ّ
ِّ
ّبي اخلاتم ِّ 
لكل من
اإلهل ّية تتم ّثل بالقرآن الكريم ،ومنه يتّضح عموم رسالة الن ِّ
سمعه منه ،أو سمعه ِمن ِ
غري ِه إىل يوم القيامة(.)46
 -3كامل اليشء

و ََّلا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َآ َت ْينَا ُه ُحك ًْم َو ِع ْل ًم َوك ََذلِ َ
ك ن َْج ِزي
كام يف قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ني.)47(
ا ُْل ْحسن َ

الطويس« :أخرب اهلل تعاىل َّ
قال ّ
أن يوسف ّملا بلغ أشدَّ ه ،وهو كامل
الشيخ
ّ

والقوة(ّ ،)48
ظهرت عليه عالمات ّ
والقوة سواء
الشدّ ة
فإن اإلنسان إذا ما
العقيدة
ْ
ّ
ّ
كانت عىل مستوى القوى العقل ّية أو اجلسد ّيةّ ،
سمى بلوغ ًا،
فإن مجيع ذلك ُي َّ

بمعنى ّ
نموها ونشاطها»(.)49
أن البلوغ إنّام هو تكامل تلك القوى يف ِّ

ّ
فس هذه اآلية؛ إ ْذ قالّ ...« :ملا
لمي التفت إىل هذه احليث ّية عندما َّ
الس ّ
ولعل ّ

تكامل عقله ،وصحت بصريته ،وحصلت نحريته ،وآن أوان خطابه ،آتيناه حك ًام

الزوائد عليه من ر ِّبه»(.)50
بيان ًا يف نفسه ،وعل ًام بام يتجدَّ د عنده من موارد ّ

ويمكن ْ
تضمنته اآليات القرآن ّية من معاين هبذا َّ
الشأن« :بلوغ
بأهم ما َّ
أن نخرج ِّ

احلجة ،منتهى ِّ
والقوة،
الشدَّ ة
َّ
املبتغى ،الوصول ،الكفاية ،اخلتام واخلامت ّية ،متام ّ
احلكمة ،العلم ،التكامل ،اإلصابة يف القول ،العقل ،الفهم ،االنتقال.»...،

َّص القرآين هبذا التفصيل
وهنا البدَّ من توضيح أمرين فيام يتع َّلق باعتامد الن ِّ

ومها:

القرآين
ّص
األول :قدْ ُيطرح تساؤل :أنّه ملاذا هذا التأكيد عىل اعتامد الن ِّ
األمر ّ
ّ
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وتفسرياته يف توضيح معنى هذه املفردة.

األمر الثاين :ماهو وجه االرتباط (احليث ّيات) بني اإلشارات القرآن ّية ،وبني

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

 -1ال خيتلف اثنان يف ّ
القرآين ُيعدُّ من أقوى األد ّلة إلثبات حقيقة
أن الدّ ليل
ّ

مع َّينة أو نفيها ،فعدم ّ
تدخل األيدي البرش ّية يف صياغة هذه النّصوص قدْ أعطاها

الركون إىل ملجأ آمن.
العصمة ،ما جيعل عمل ّية اعتامدها بمنزلة ُّ

ّ -2
ّصُ ،يعطي مساحة للباحث
السياق الوارد يف الن ِّ
إن د َّقة املعنى بام يناسب ِّ

يعزز األفكار التي يبحث فيهاّ .
التوسع يف ذكر
وإن
يف الوقوف عىل املعنى الذي ِّ
ّ
القرآين بشكل ملفت لالنتباه حيتاج إىل عمل ّية تأ ّمل
ّص
بعض املفردات يف الن ِّ
ّ
أن تقومِ ،
يف الغايات واملقاصد التي ُيراد هلا ْ
والعلل التي تنشأ منها ،واألهداف
التي ُيراد هلا ْ
أن تتح ّقق ،ومثل هكذا أمر ُيمكن وصفه بأنّه كنز من كنوز املعرفة،

اخلاص ّية خلدمة األفكار املطروحة ،وتفتح هلا
ومنهل من مناهل العلم ،فتأيت هذه
ّ
آفاق ًا رحبةُ ،
وترجها من ضيق ال َّلفظ إىل فسحة املعنى.

ّ -3
القرآين وكالم أمري املؤمنني ال حيتاج
َّص
إن بيان وجه االرتباط بني الن ِّ
ّ

إىل كثري أد ّلة ،فال خالف يف موضوع التالزم بني كالمهم وفعلهم ،والقرآن

«إن ٌ
ُ
واحلديث
الكريم،
تارك فيكم ال َّثقلني ،أحدمها أكرب
ّبيِّ :
مشهور عن الن ّ
ٌ
السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي،
من اآلخر :كتاب اهلل ،حبل ممدود من َّ
عيل احلوض»(.)51
َّ
وإنام لن َيفرتقا حتّى يردا َّ

أن تفقدوينَ ،س ُلوين عن
«س ُلوين قبل ْ
ومنها -أيض ًا -قول أمري املؤمننيَ :
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كتاب اهلل ،فإنَّه ليس ِمن ٍ
ِ
ٍ
عرفت ٍ
سهل أو
نزلت أم بنهار ،أو يف
بليل
ْ
ُ
آية ّإل وقدْ

يف جبل.)52(»...

عيل بن احلسني ،قوله« :لو مات َمن بني املرشق
وروي عن اإلمام ِّ
القرآن معي.)53(»...
يكون
أن
واملغرب ملا
ُ
ُ
َ
استوحشت بعد ْ

قطعي إىل ماه ّية العالقة بني أهل البيت
هذه األحاديث تُشري بشكل
ٍّ

والقرآن الكريم؛ لذا ليس من الغريب ْ
القرآين واضح ًا يف كالمهم،
أن نجد األثر
ّ

وعليهّ ،
فإن أ ّية قراءة أو دراسة لكالمهم عا ّمة ،وأمري املؤمنني حتديد ًا ،البدَّ
من ْ
أن تُدرس -ابتدا ًء -وفق ًا لآليات القرآن ّية.

عقل ٍ
وإن كال َمهم فيه من املعاين واألرسار ما ال ُيدرك كنهها ُ
ّ
برشّ ،إل

املعصوم ذاته؛ ولذا قيل فيه« :إمام الفصحاء ،وس ّيد البلغاء» ،ويف كالمه

قيل :إنّه فوق كالم املخلوقني ،ودون كالم اخلالق»(.)54

ّ -4
بمن هو أعىل منه بالغة ،وليس
إن املقياس لبيان جودة ِّ
أي كالم أنّه ُيقاس َ

بمن دونه؛ لذلك وجدنا أنّنا إذا ما أردنا ْ
أن نُعطي لكالم أمري املؤمنني ح َّقه
َ

القرآين يف ذلك.
ّص
من البحث
املوضوعي ،البدَّ من اعتامد الن ِّ
ّ
ّ

ال عن ذلك ،فإنّنا حاولنا ْ
-5فض ً
القرآين يف
ّص
أن نتّبع منهج استدعاء الن ّ
ّ

التارخيي ،ابتعاد ًا عن التقليد ،وابتغا ًء للدِّ ّقة والتّأصيل.
ّص
دراسة الن ّ
ّ
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اخلامتة
ُسجل جمموعة من النتائج التي أظهرهتا:
يف هناية هذه الدِّ راسة ،ن ِّ

ّ -1
إن اإلمام أمري املؤمنني أوجد جهاز ًا رقاب ّي ًا فاع ً
ومتطور ًا ومتعدِّ َد
ال
ِّ

األطراف؛ بغية استحكام املنظومة الرقاب ّية.

ّ -2
إن اعتامده عىل العنرص ّ
عبي قدْ أوجد حالة من الفاعل ّية يف اجلانب
الش ّ

يب ،وتنمية ّ
املجتمعي باملسؤول ّية الرشع ّية واألخالق ّية.
الشعور
الرقا ّ
ّ
ّ

إن وصول املجتمع إىل مستوى تقويم أداء وعمل الدّ ولة ُّ
يدل عىل ّ
ّ -3
أن

استطاعت بحكمتها ووعيها استجالب
وراء ذلك تقف قيادة حكيمة واعية
ْ

أفراد املجتمع إليها وربطهم هبا.

 -4وضع أمري املؤمنني مستويات حمدَّ دة نجدُ من خالهلا تلك النظرة
العميقة والتشخيص الدّ قيق ،ما مكَّنه ِمن وضع اسرتاتيج ّيات فاعلة تناسب ّ
كل

مستوى من مستويات التقويم.

املؤمنني مفردة( :بلغني) ُّ
ّ -5
يدل عىل ّ
إن استعامل أمري
أن عمل ّية املراقبة
َ

مر ْت بعدّ ة مراحل :غربلة ،تدقيق ،متحيص ،حتّى وصلت إىل مرحلة التكامل
قدْ َّ

واالستواء.

-6كثرة املعاين التي د َّل ْت عليها مفردة (بلغني) الواردة يف النّصوص القرآن ّية

ُّ
تدل عىل الدِّ ّقة العالية والال متناهية عند أمري املؤمنني يف اختياره هلذه املفردة

دون غريها.
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ُ
الهوام�ش
الرقابة اإلسالم ّية يف إنجاح البنوك اإلسالم ّية يف قطاع
 -1اهلايل،
ّ
املرصي ،أثر تطبيق مبدأ ّ
غزة :ص.1102
ّ
اإلسالمي:
الوضعي واملفهوم
الرقابة اإلدار ّية بني املفهوم
املطريي،
ُ -2ينظر:
ّ
ّ
ّ
خاشقجيّ ،
ّ
ص.66
اإلسالمي:
الوضعي واملفهوم
الرقابة اإلدار ّية بني املفهوم
املطريي،
-3
ّ
ّ
ّ
خاشقجيّ ،
ّ
ص.67
الفراهيدي ،العني( ،ما ّدة رقب)؛ ابن فارس ،معجم مقاييس ال ّلغة :ص( 396ما ّدة
-4
ّ
رقب).
الرقابة اإلدار ّية :ص.75
املطريي،
-5
ّ
خاشقجيّ ،
ّ
الرقابة اإلدار ّية يف اإلسالم :ص.557-556
ُ -6ينظر :أنس املختارّ ،
الصحيح215/1 :؛ ابن حزم،
 -7أمحد بن حنبل ،املسند5/2 :؛
البخاري ،اجلامع ّ
ّ
ّ
املحل.347/11 :
اإلسالمي :ص.653
الرقابة الشعب ّية يف ميزان الفقه
ّ
 -8أوزدمري ،محزةّ ،
 -9سورة التوبة ،اآلية (.)71
 -10سورة آل عمران ،اآلية (.)110
 -11سورة آل عمران ،اآلية (.)104
السنن.323/2 :
الس
جستاينّ ،
ّ -12
ّ
السنن الكربى.93/1 :
السنن317/3 :؛
البيهقيّ ،
ّ
 -13الرتمذيّ ،
عيل ومشكلة نظام احلكم :ص.186
ُ -14ينظرّ :
حممد طي ،اإلمام ّ
 -15هنج البالغة ،الكتاب رقم (.)45
عيل ومشكلة نظام احلكم :ص.176
ُ -16ينظرّ :
حممد طي ،اإلمام ّ
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 -17هنج البالغة ،الكتاب رقم ()53
عيل:
ُ -18ينظر :عيسى مكّي عبد اهلل ،نظر ّية التنظيم واإلدارة يف فكر اإلمام ّ
ص.314 -314
ُ -19ينظر :شمس الدّ ين ،دراسات يف هنج البالغة :ص.96
ُ -20ينظر :شمس الدّ ين ،دراسات يف هنج البالغة :ص.97 - 96
الراعي والرع ّية :ص .58 -57
ُ -21ينظر :توفيق الفكيكيّ ،
 -22دراسات يف هنج البالغة :ص.97
احلق :ص.382 - 381
عيل سلطة ّ
ُ -23ينظر :عزيز الس ّيد جاسمّ ،
الثقفي ،الغارات.433/2 :
-24
ّ
 -25هنج البالغة ،اخلطبة (.)214
 -26هنج البالغة ،اخلطبة (.)214
 -27هنج البالغة ،اخلطبة ()27
للبيهقي.90/10 :
والسنن الكربى،
ّ
خيس ،املبسوطُّ ،27/2 :
ّ -28
الس ّ
 -29هنج البالغة ،احلكمة رقم (.)137
احلق :ص.385
عيل سلطة ّ
ُ -30ينظر :عزيز الس ّيد جاسمّ ،
الفراهيدي ،كتاب العني :ص ،88ما ّدة (بلغ)؛ ابن فارس ،معجم مقاييس ال ّلغة:
-31
ّ
ص ،137ما ّدة (بلغ)؛ إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط :ص.70-69
 -32كتاب التعريفات :ص.38 - 37
 -33كتاب التعريفات :ص.38 - 37
 -34كتاب التعريفات :ص.38 - 37
 -35كتاب التعريفات :ص.38 - 37
 -36سورة األنبياء ،اآلية (.)106
الثعلبي.313/6 :
ُ -37ينظر :تفسري
ّ
الطويس ،التبيان.285-284/7 :
الطربي139/17 :؛ الشيخ
-38
ّ
ّ
 -39سورة األنعام ،اآلية (.)19
 -40تفسري األمثل.279/13 :
ال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع

143

�ش ّوال 1439ه  -حزيران2018م

ري امل�ؤمننيَ... 
قابي يف ِفك ِْر �أم ِ
ا�سرتاتيج ّي ُة املراقبةِ  ،وفاعل ّي ُة النِّظا ِم ّ
الر ِّ
 -41أمحد بن حنبل ،املسند.106/5 :
ايش.356/1 :
ايش ،تفسري الع ّي ّ
 -42الع ّي ّ
الكاشاين ،التفسري
ايش356/1 :؛ ُينظر كذلك :الفيض
ّ
ايش ،تفسري الع ّي ّ
 -43الع ّي ّ
الصايف.112/2 :
ّ
ايش.356/1 :
ايش ،تفسري الع ّي ّ
 -44الع ّي ّ
 -45تفسري جوامع اجلامع558/1 :؛ ُينظر كذلك :ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب
طالب.486/3 :
الطباطبائي ،امليزان.39/7 :
ُ -46ينظر:
ّ
 -47سورة يوسف ،اآلية (.)22
ُ -48ينظر :البيان.117/6 :
 -49معاين القرآن.409/3 :
لمي.101/2 :
الس ّ
 -50تفسري ّ
الرسخيس ،املبسوطّ ،69/16 :
وكاين ،نيل
الش
 -51أمحد بن حنبل ،املسند14/3 :؛
ّ
ّ
األوطار.328/2 :
البالذري ،أنساب األرشاف :ص99؛ أبو ال ّليث
ايش ،تفسري283/2 :؛
ّ
 -52الع ّي ّ
مرقندي ،تفسري.324/3 :
الس
ّ
ّ
الكليني ،الكايف.602/2 :
-53
ّ
 -54كاشف الغطاء ،جعفر ،كشف الغطاء.16/1 :
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
الصادق ،إيران ،طهران
مؤسسة ّ
 إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،طّ ،6.#1429
 أمحد بن حنبل (ت ،)#241مسند أمحد ،النّارش :دار صادر ،بريوت ،لبنان.حممد
السجستاين ،ابن األشعث (ت  ،)#275سنن أيب داود ،حتقيق وتعليق :سعيد ّ
ّ
ال ّل ّحام ،ط ،1أخرجه وراجعه ووضع فهارسه :مكتب الدّ راسات والبحوث يف دار الفكر،
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1990 -#1410 ،م.
الرقابة ّ
اإلسالمي ،جم ّلة جامعة
الشعب ّية يف ميزان الفقه
ّ
 أوزدمري ،صالح؛ محزة ،محزةّ ،دمشق للعلوم االقتصاد ّية والقانون ّية ،املج ّلد ( ،)28العدد الثاين2012 ،م.
البحراينّ ،
الشيخ يوسف(ت ،)#1186احلدائق النّارضة يف أحكام العرتة الطاهرة،
ّ
املرشفة ،قام بنرشهّ :
عيل
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
املطبعةّ :
الشيخ ّ
املدرسني بقم ّ
اآلخوندي.
ّ
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر(ت ،)#279أنساب األرشاف ،حتقيق وتعليق :الشيخ
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان1974 ،م.
مؤسسة
حممد باقر
املحمودي ،طّ ،1
ّ
ّ
ّ
السنن الكربى ،دار الفكر ،بريوت.
البيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن احلسني (تّ ،)#458
ّ
السنن ،حتقيق :عبد الوهاب عبد
ّ
حممد بن عيسى (تّ ،)#279
الرتمذي ،أبو عيسىّ ،
ال ّلطيف ،ط ،2دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1983 ،م.
حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ
علبي( ،ت ،)#427حتقيق :اإلمام أيب ّ
 ال ّث ّيب ،بريوت ،لبنان2002 -#1422 ،م.
نظري
الساعدي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
الروازق ،ط ،1مطبعة
عيل سلطة ِّ
احلق ،حتقيق :صادق جعفر ّ
 جاسم ،عزيز ّالس ّيدّ ،
الغدير ،قم2007 ،م.
 كاشف الغطاء ،جعفر (ت ،)#1228كشف الغطاء (ط.ق) ،النّارش :انتشاراتال�سنة الثّانية  -املجلد الثاين  -العدد الرابع
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ري امل�ؤمننيَ... 
قابي يف ِفك ِْر �أم ِ
ا�سرتاتيج ّي ُة املراقبةِ  ،وفاعل ّي ُة النِّظا ِم ّ
الر ِّ
مهدوي  -اصفهان ،طبعة حجر ّية.
خمرشي ،جار اهلل ،أبو القاسم ،حممود بن عمر (ت  ،)#538أساس البالغة ،ط،1
الز
 ّّ
يب ،بريوت2001 - #1422 ،م.
دار إحياء الرتاث العر ّ
الرسخيس ،شمس الدّ ين (ت ،)#483املبسوط ،،النّارش :دار املعرفة للطباعة والنرش
ّ
والتوزيع ،بريوت ،لبنان1986 -#1406 ،م.
لمي ،حتقيق :س ّيد عمران ،ط ،1دار الكتب العلم ّية،
الس ّ
لمي(ت ،)#412تفسري ّ
الس ّ
 ّبريوت ،لبنان2001 -#1421 ،م.
التاث ،بريوت
الشيف
حممد ،كتاب التعريفات ،ط ،1دار إحياء ّ
 ّعيل بن ّ
اجلرجاينّ ،
ّ
2003م.
حممد مهدي ،دراسات يف هنج البالغة ،ح ّققه وع ّلق عليه :سامي
 شمس الدّ ينّ ،يب ،قم.#1428 ،
مؤسسة دار الكتاب العر ّ
ّ
الغريري ،طّ ،1
الشوكاين (ت  ،)#1255نيل األوطار ،النارش :دار اجليل ،بريوت ،لبنان1973 ،م.
ّ
 ابن شهر آشوب (ت ،)#588مناقب آل أيب طالب ،تصحيح ورشح ومقابلة :جلنة منأساتذة النجف األرشف ،املطبعة احليدر ّية ،النجف األرشف1956 -#1376 ،م.
حممد حسني (ت ،)#1412تفسري امليزان ،النّارش :منشورات مجاعة
الطباطبائيّ ،
ّ
املدرسني يف احلوزة العلم ّية ،قم املقدّ سة.
ِّ
عيل ،الفضل بن احلسن (ت ،)#548تفسري جوامع اجلامع ،ط ،1حتقيق:
الطربيس ،أبو ّ
ّ
املرشفة ،سنة .#1418
مؤسسة النرش
ّ
ّ
اإلسالمي ،بقم ّ
عيل ومشكلة نظام احلكم ،ط ،2مركز الغدير للدّ راسات
 طيّ ،حممد ،اإلمام ّ
اإلسالم ّية1997 ،م.
عيل ،ط ،1مكتبة
عيل ،نظر ّية التنظيم واإلدارة يف فكر اإلمام ٍّ
 عبد اهلل ،عيسى ّفخراوي ،املنامة2009 ،م.
وصححه وقدّ م لهّ :
الشيخ عبد الوارث
يب (ت  ،)#638تفسري ابن عريب ،ضبطه
ّ
 ابن عر ّعيل ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان2001 -#1422 ،م.
ّ
حممد ّ
 ابن فارس ،أبو احلسني ،أمحد بن فارس بن زكر ّيا (ت  ،)#395معجم مقاييس ال ّلغة،يب ،بريوت2008 ،م.
دار إحياء ّ
التاث العر ّ
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حممد بن عمر بن احلسني (ت  ،)#606التفسري الكبري
 فخر الدّ ينّ
الرازي ،أبو عبد اهللّ ،
(مفاتيح الغيب) ،الطبعة الثالثة( ،د.ت).
الرمحن ،اخلليل بن أمحد (ت  ،)#175كتاب العني ،ط ،2دار إحياء
ّ
الفراهيدي ،أبو عبد ّ
يب ،بريوت2005 ،م.
ّ
التاث العر ّ
والرع ّية ،ط ،1مطبعة رشيعت،قم املقدّ سة2004 ،م.
الراعي ّ
الفكيكي ،توفيقّ ،
ّ
حممد بن يعقوب (ت ،)#817القاموس املحيط ،أعدَّ ه:
ّ
الفريوزآبادي ،جمد الدِّ ينّ ،
يب ،بريوت2003 -#1424 ،م.
الرمحن
املرعشيل ،ط ،2دار إحياء ّ
التاث العر ّ
حممد عبد َّ
ّ
ّ
مؤسسة اهلادي ،قم املقدّ سة،
الفيضالكاشاين ،التفسري ّ
الصايف(ت ،)#1091طّ ،2
ّ
الصدر ،طهران.#1416 ،
مكتبة ّ
عيل أكرب
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ
حممد بن يعقوب (ت ،)#329الكايف ،تصحيح وتعليقّ :
الغفاري ،ط ،5النّارش :دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران 1363 ،ش.
مرقندي،
الس
 أبو ال ّليثّ
ّ
حممد بن إبراهيم (ت ،)#383تفسري ّ
السمرقندي ،نرص بن ّ
حتقيق :د.حممود مطرجي ،بريوت ،دار الفكر.
يت،
الرمحن الطاهر بن حممد السور ّ
 جماهد بن جرب (ت ،)#104تفسري جماهد ،حتقيق :عبد ّجممع البحوث اإلسالم ّية ،إسالم آباد.
الرقابة اإلدار ّية يف اإلسالم ،املج ّلة العلم ّية ،جامعة األزهر ،العدد
 املختار ،أنسّ ،السنة 1994م.
(ّ ،)19
الوضعي واملفهوم
الرقابة اإلدار ّية بني املفهوم
املطريي ،حزام؛ هاين
ّ
ّ
خاشقجيّ ،
ّ
اإلسالمي ،جم ّلة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة ،جم ّلد (1997 ،)10م.
ّ
الشريازي (معارص) ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل( ،د.ت).
 نارص مكارمّ
ابوين،
عيل ّ
 الن ّّحاس ،أبو جعفر( ،ت ،)#338معاين القرآن ،حتقيق :الشيخ ّالص ّ
حممد ّ
السعود ّية.#1409 ،
ط ،1النارش :جامعة أ ّم القرى ،اململكة العرب ّية ّ
حممد بن احلسني بن
 هنج البالغة ،خطب أمري املؤمنني ،مجعّ :يضّ ،
الشيف ّ
الر ّ
امليالين ،العتبة العلو ّية املقدّ سة ،ط ،2النّجف األرشف،
موسى (ت  ،)#406حتقيق :هاشم
ّ
العراق2009 ،م.
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