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 المستخلص
 الساااااا مد رااااااد          منظااااااا  أن يّ ااااااين  اااااا ن يحااااااباح    بحاااااا        

علاد  ان   اد اصاية أميا    ماؤمنين  ا  ذي تجلا  راد، مؤسسبت    ا ة 
ع ب   عن منيجية  ( ضد  هلل عنو) )عليو   س م (  مب ك  ألشت طب ب 

شاااؤان    ا اااة ساااا ا راااد ذ اااك   يصااا  أا عصااا نب   ياااام  إل    متكبملاااة 
عصاا    ميلامبتيااة ا ااا    التصاابالت ااساابلح  العاا م   م تل ااة ، اماان 

راااد        اتكنا اجياااب   ميلامااابت  ااا ح  عتماااب  منيجياااة   حكااام    شاااي 
مؤسساابت    ا ااة ، اىااذه   منيجيااة   تااد تتاا  م ماان عنبصاا  امسااتايبت 

  ااا اح جبىااا   مااان  جاااح   ساااي    طااا   امتطل ااابت أمنياااة ، تيماااح   ياااام
ا سااية  تطاا س ن ساايب   ساالاب م تلاام ألعتمااب  اتط ياا  منيجيااة تحاابكد 

جاابا  يااب  الساا م علااا   ساابن ن ااد    حماااة  منيجيااة   حكاام    شااي    تاااد
أاصاا   يااب أمياا  اط قيااب ا     سااح  العظاام )صاال   هلل عليااو ا  ااو اسالم(

   مؤمنين  ألمبم علد  )عليو   س م(.
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 المقدمة

شي    يب م ما  مطلا   ال  ياة    بنياة تطاا  ت ك يا   اىبللاة  حا  ت       
تحاااالم ملماساابم رااد سيبساابت         اا اح الساايمب   ك اا ك منيااب اكاابن ذ ااك 

  تد تحققت رد مجبح تكنا اجياب   ميلامابت ا التصابالت    ق ز تنتيجة 
ممب حذ   ب  اح   ك  ك  ن تط س ن سايب   سالاب ج يا  يا كاب   تطاا  ت 
  يلمياة ا  مي رياة   تااد حصالت علييااب مجتميابتيم  صاصاابم ا ن      ت 
تلاك    ا اة  ام تن ااك مان   تلناد  ب  يمق  طيااة )حكام   شايب( ، ا ال ل يااة 

   ال      ج ج يا بىة تلك   تطا  ت اط حت  سب يب امنارسب ت رد ما ك 
 لاااا  نيب ماااان  اااا ح نماااابذن  ال      ال كت انيااااة أا   حكامااااة  ال كت انيااااة 

 (Good Governanceرب حاكمااااة  ال كت انيااااة أا   حكاااام    شااااي  )
 تض   يب منيجية متطا   اتت لم م    قيماة   يلياب   نسابن اكبنات تلاك 

م أممد من ق ح منظمة  المام   متحا   ، ا متا ت   منيجية   عبية ا ش  
ىااذه   تطااا  ت   تكنا اجيااة   اا    يااب م   ي  ااد االساايمب  اح    لاايج   تااد 
   كاات  ضاا ا   ما ك ااة   يااب م ا  تطااا  ت   متسااب عة  ااح اعمااح   اا ي  

يجيااة   تقاا م   يلمااد ا نماااذن نمنيااب علاا  طاا س  ساالاب          ا ااة ا م
 حاكماة  ال كت انياة ا بسات   م   تط يقابت   ذكيااة   حكاماة  ال كت انياة ا 

 تط س   حكامة   ذكية كماب  علنتاو  ا اة  الماب  ت   ي  ياة   متحا   ا  تاد 
تسي  ىد ا ي   اح    ليج  تّكان  نمااذن       متطاا  راد   منطقاة 
  ي  ية عل   قح تق ي  ا تكان شايا يب   ضاية عنياب ا اا  ب حا    مق ااح 

ي م رااد تقااب ي   الماام   متحاا    اا ح  العااا م   سااب قة ، اىااذ  مااب ظياا  جلاا
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أا  (Electronic Governance) رااد مجاابح   حاكمااة  ال كت انيااة
 ( .Good Governance  حكم    شي  )

ع ا أن   مل ت  لنظ    ن   منيجية   تد تط حيب  المم   متح   راد ماضا
نيبت   تد قبمت    حاكمة  ال كت انية أا   حكم    شي  ىد جزا من   مت

علييب   نظ ية  الس مية رد          ا ة  الس مية  يابم    سااح  العظام 
( رد   م نية   منا   ا  سمبت   تد ع رت  يب )شاا ك، ا  ي   اة  م ح  

، ا  مسابا   ، ا  مؤ  ااب  ، اتقاا يم   مصااب ح   يبمااة علاا     بصااة ...  اا  
  ة.رد منيجية    ا ة    شي   أا    ا ة   يب 

 حكاااااام    شااااااي  اتكنا اجيااااااب   ميلاماااااابت   ميبصاااااا    لحاااااا  بأن تنااااااباح    
نماذجااابم تط يقيااابم راااد        امحبكبتياااب  لنظ ياااة  السااا مية يتطلاااب   اااذ 

علاد  ان  تجل  راد اصاية أا عيا  أميا    ماؤمنين  ألنماذن   ا ة اىذ  
ىااااا 37عاااابم  ( حااااين االه مصاااا (  مب ااااك  الشاااات  ))   ااااد طب ااااب

 صاصبم ا ن   ي ي  من رق  ت ىذ    يي  ق  ج ك  عتمب ىب رد منظماة 
كانااااو ماااان  ا لااااح   اصاااابيب أا   ييااااا    حقاقيااااة ا  تااااد ؛  الماااام   متحاااا   

حاا  ت   حقااا  ا  ا ج اابت  ااين    ا ااة ا  شاايب ، علماابم  ن ىااذ    يياا  قاا  
م سنتنبا و ج ك تنبا و من ق ح   ي ي  من    بح ين ا  كتبب  ي   ننب   يا 

 ط يقااة م تل ااة اميبصاا    تكنا اجيااب   ميلاماابت ، ا كااد نشااي    اا   ن 
 ىااذه   منيجياااة رااد          ا اااة ع اااب   عاان  صاااح قاا يم  م ياااام حااا ي  ،
ايمكن تاظي و ا سات مب ه أّيماب  سات مب    نابا  ا اة قاياة منساجم امتا را  

ت ااابذ ريياااب كااا م مااان   شااايب ا  حكاماااة ايكاااان   شااايب ريياااب جااازا م مااان  
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، امان   جا ي   بم اتط يقا   ق    ت اتساا    مجتما    سامبت    ريياة نظ ياةم 
 ب اذك   ن ىااذ     حاا  قا  راابز ماان ضامن   يشاا    حااا     ابلز  ماان  ااين 
 ك اا  ماان مبلااة ا   ااين  حاا  رااد   مااؤتم    اااطند   مشاات ك  الاح رااد 
   ي    ا  عبية م كز    سبت جبمية   كارة امؤسسة علام نيج      ة

 .م  2116رد كبنان  الاح من عبم 
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 األولالفصل 

 المنهجية - المبحث األول
 :تمهيد

فػي العاـ الثالث عشر مف البعثػ  الببيةػ  الشػرةو  يفػي شػ ر      
محػػػػـر اػػػػاف اجةػػػػذاف ب  ػػػػرة المكػػػػامةف مػػػػف ماػػػػ  المارمػػػػ  الػػػػ  ةثػػػػرب   

ػػػػر ؼ ٕٕٙيالمػػػػػػيافؽ لاعػػػػاـ  ـ   يالػػػػذت اعفبػػػػر فةمػػػػا بعػػػػد بداةػػػػ  لف ػػػػيةـ ع 
  ياابػػػت الةاةػػػ  مػػػف ةػػػذل ال  ػػػرة ةػػػي لبشػػػر ا كػػػ ـ  باااقويم امهجوي ااا  

فػي م فمػم مػف المماػف اف ةف بػؿ ابشػا  ديلػ  الحاػـ يفعالمةه  الكػمحا  
الرشةد )الديل  العادل (   يالفي فعفمد فشرةعاف ا يفطبة اف ا عا  مب  ة  

( مف خ ؿ المؤاخػاة ) ياحااـ الكما    يالذت  كدل الركيؿ ا عظـ 
يبشػػػػر العدالػػػػ  يالمكػػػػاياة بػػػػةف   بػػػػةف الم ػػػػا رةف يا بلػػػػار   يالشػػػػير  

ب  المبيرة فضػ   عػف مكػاعدة الضػعوا    يالمعػام ت الم فمم في المدة
ا بكػػػابة  حفػػػػ  فػػػػي يوػػػػت الحػػػػرب   يمحاربػػػػ  الاوػػػػار يالواكػػػػدةف حةػػػػث 
اكفمرت ةذل المب  ة  امػا ةػر  العدةػد مػف البػاحثةف لةاةػ  يفػاة الركػيؿ 

( )   ةاثـ ف دد ظ ير ( اةاـ حاـ ا ماـ عاي ابف ابي طالب ). 
مػف مدةبػ  ( ) عاي بف ابي طالػب أمةر المؤمبةفعبدما افخذ 

الايفػػػ  عالػػػم  لاديلػػػ  ا كػػػ مة  حةػػػث كػػػع  لفطبةػػػؽ مب  ةػػػ  الحاػػػـ 
عاػػػ  لكػػػاف خػػػافـ ا ببةػػػا   ة ركػػػال  ا كػػػ مفػػػي الالرشػػػةد الفػػػي  ػػػا ت 

(   يةف اػػػػ  ةػػػػذا الػػػػب ي فػػػػي يلػػػػة  أمةػػػػر الركػػػػيؿ ا عظػػػػـ محمػػػػد )
( لمالػػؾ ا شػػفر عبػػدما ي ل ملػػر المػػؤمبةف عاػػي ابػػف ابػػي طالػػب )
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 ههبحدلااق)جسيصاح هجلهياقه ه بقااااهه ج ياقه ه  اق  هحةػث ايلػال بػػ 
(ه نههحله صايههبض    ه ضعه يقده د لق(هحاثهّبانهجال قمه)

ب نق جهالدج  هجوحكمهقاقممه هااهجوبناقلهجو ي لافهوهوا ده جو  ي اعه جا اقده
جناااوهجال ي ق اااااهبامااااه ي لاااااهلضاااحنه ااانهجو قناااوهجالقيصاااقد ه جو  ه

ه جوهد ااه السا قهجو قنوهجويسك ااهأ هجال نفه.
يلاف الواكديف اكفمريا فػي محاربػ  مب  ةػ  الكػما  يعماػيا مػف ه

ا ؿ فشية  ا يفحرةو ا يكػرو  مػا فح ػؽ مػف ببػا  عاػ  المكػفي  الػدةبي 
يا  فمػػػػاعي يالكةاكػػػػي يافبعػػػػيا كةاكػػػػ  الفرةةػػػػب يالفر ةػػػػب فػػػػي الزةػػػػؼ 

لػػػربا ةػػػذا يلاػػػف الكػػػؤاؿ الػػػذت ةفبػػػادر الػػػ  اذةػػػاف يلةاةػػػ  عيالفحرةػػػؼ 
الاثةػػػرةف مػػػا ةػػػي ديربػػػا الةػػػيـ ياةػػػؼ ةماػػػف أف بي ػػػد أبميذ ػػػا  لمب  ةػػػ  

يةػػذا مػػا كػػة رت فبايلػػه فػػي ةػػذا   حدةثػػيفػػؽ فطبة ػػات ا كػػ ـ اجلػػةؿ 
 .البحث

 

هأ النه/ه شكهاهجود جساه:
ةماػػػف اة ػػػاز مشػػػاا  الدراكػػػ  أي البحػػػث الفػػػي ةحػػػايؿ الباحػػػث   

 معال ف ا ييضم حايؿ مباكب  ل ا مف خ ؿ الب اط اجفة  :
ابفشػػػػار حػػػػا ت الوكػػػػاد اجدارت يالمالةػػػػ  فػػػػي المؤككػػػػات العامػػػػ   .ٔ

 يالفي امكت ظياةر في الم فمم.
 عػػػػػػيز فػػػػػػي الم فمػػػػػػم يظ ػػػػػػير الطب ةػػػػػػ ازدةػػػػػػاد حػػػػػػا ت الو ػػػػػػر يال .ٕ

 بةف افراد الم فمم. ةةادة الو ي الم فمعة  يز 
 الديل . العام  مةزابة الضةاع يةدر في  .ٖ
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  ؛ارام  المياطف ياذ له في اليويؼ يا بفظػار طػية   ا كف اب  ب .ٗ
 لةرض الحليؿ عا  خدم  معةب .

 الفعلب في الرأت يعدـ وبيؿ اآلخر بح   اجفضاة  ياجح ة . .٘
ف ػدةـ  مكػفي  ممػا ةعػيد كػابا  عاػ  اخفةار مكؤيلةف  ةػر اوػينةف .ٙ

 الخدمات.
ضػػعؼ المبظيمػػ  اجمبةػػ  الفػػي أيلػػػات الباػػد الػػ  مػػا ةػػي عاةػػػه  .ٚ

 الةيـ. 
هثقناقه/هلدفهجود جساه:

ة ػػػػػدؼ الباحػػػػػث مػػػػػف خػػػػػ ؿ دراكػػػػػفه الػػػػػ  الف اةػػػػػد عاػػػػػ  أف ههههه
الركػػػػال  المحمدةػػػػ  يالمفمثاػػػػ   الفػػػػي  ػػػػا ت فػػػػي مب  ةػػػػ  الحاػػػػـ الرشػػػػةد 

لمو ػػيـ حػػدةث ةكػػم  الةػػـي بػػالحاـ الرشػػةد فػػي الع ػػد ةػػي الػػؿ وػػدةـ ب
علػػػر ثػػػيرة المعايمػػػات )الحيامػػػ  اجلافريبةػػػ (   ياةػػػؼ ةماػػػف فطػػػيةر 
المب  ة  الحدةث  مف خ ؿ فبايؿ محاير الع د   يالذت مػف المماػف أف 
ةؤكس لمب  ة  الحاـ الرشةد )الحيام  اجلافريبة ( يبشاؿ مفاامؿ مف 

ةػػػػا جة ػػػػاد حامػػػػا  رشػػػػةدا  جدارة شػػػػؤيف المماػػػػف ا كػػػػفوادة مب ػػػػا ياعفماد
 الديل  ااف .

ه
ه
ه
ه
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هثقوثقنه/هأل ااهجود جسا:
فامػػف أةمةػػ  الدراكػػ  فػػي معال ف ػػا لمياضػػةم م مػػ  يخطةػػرا  هههه

 ػػػػدا  فمػػػػس أمػػػػف الػػػػيطف يالمػػػػياطف كػػػػيا  اػػػػاف ةػػػػذا اجمػػػػف ) ػػػػذاني أي 
كةاكة  أي بةني أي اوفلادت أي لحي أي شخلػي فضػ   عػف  اجمػف 

ييفؽ مبظم  فحرص عا  ف دةـ اجفضؿ يفكع  لايلؿ   اج فماعي( 
 حاـ الرشةد.ال  رضا المكفوةدةف يفؽ مب  ة  ال

 
ه
ه
ه

ه  
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هجو بحثهجوثقنف
ه((هو قوكهجألشي )ه يدهجإل قمه هفه)

هسندهجوييده:هأ النه/
مػػػػف أعػػػػ ـ ال ػػػػرف  محّمػػػػد بػػػػف الحكػػػػف الطيكػػػػي ةػػػػذا الع ػػػػد ريال

عبػػد المشػػ ير لاع ػػد  الخػػامس   فةػػذار الشػػةس الطيكػػي كػػبدا  لػػحةحا  
ياذلؾ الب اشي الذت ةي أحد ر ا ت العاـ فػي الطانوػ  اامامةػ  أةضػا  
ري  الع ػػد بطرةػػؽ صخػػر لػػحةم عبػػد المشػػ ير  يريال الشػػرةؼ الرضػػي 

  يريال أةضػػا  ابػػف أبػػي  ب ػػي الب  ػػ  أخػػي الشػػرةؼ المرفضػػ  فػػي افػػاب
شعب  الحّرابي الذت ااف ةعةش في أياكػط ال ػرف الرابػم المعالػر لاشػةس 

  يةػػي مػػف  ال اضػػي البعمػػاف   يريال فحػػؼ الع ػػيؿ اللػػديؽ فػػي افابػػه
فػي ال ػرف  ملػر فػي الوػاطمةةف عاما  اامامة    يااف واضةا  أةاـ حاـ

  إذف ع ػد مالػؾ اجشػفر  دعانـ ااك ـ الرابم يالخامس  ريال في افابه
 (7)له العدةد مف الملادر.

ه
ه
ه

                                                           
 .ٖٗٙ-ٖٖٙالكاح  الديلة    ص  الشةس محمد الكبد   بحيث معالرة في (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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ه(1)ثقناقنه/هنصهجوييده:
هبكـ اهلل الرحمف الرحةـ

ةػػذا مػػا أمػػر بػػه عبػػد اهلل عاػػيم أمةػػر  المػػؤمبةفث مالػػؾث بػػف الحػػارث 
 بقاااهه ج ياقهوه  ياقده اد لقهاجشفر في ع دل إلةه حةف ي ل ملػر: 
 وه جسيصح هألهيقهوه   ق  هبحدلق.

ةثار طاعفه  يافباع ما أمر به في افابه: مف     أمرل بف ي  اهلل يا 
الفػػػػػي   ةكػػػػػعد أحػػػػػد إ  بافباع ػػػػػا  ي  ةشػػػػػ   إ  مػػػػػم فرانضػػػػػه يكػػػػػببه 

ضاعف ا  يأف ةبلر اهلل كبحابه ب ابه يةدل يلكابه  فإبه  ػؿ   حيدةا يا 
عػزاز مػف أعػزل. يأمػرل أف ةاكػر بوكػه  اكمه ود فاوؿ ببلر مف بلرل يا 
مف الش يات يةزع ا عبد ال محات  فإف البوس أمارة بالكي  إ  ما رحـ 

    .اهلل
ا مالػػؾ أبػػي وػػد ي  فػػؾ إلػػ  بػػ د وػػد  ػػرت عاة ػػا ديؿ ثػػـ اعاػػـ ةػػ

وباؾ مف عدؿ ي ير  يأف البػاس ةبظػريف مػف أمػيرؾ فػي مثػؿ مػا ابػت 
بمػا  فبظر فةه مف أمير الي ة وباؾ  ية يليف فةؾ مػا ابػت ف ػيؿ فػة ـ. يا 
ةكفدؿ عا  اللالحةف بما ة رت اهلل ل ـ عا  ألكف عبادل. فاةاف أحب 

ؿ اللػالم. فاماػؾ ةػػياؾ  يشػم ببوكػؾ عمػػا   الػذخانر إلةػؾ ذخةػرة العمػػ
 .ةحؿ لؾ  فإف الشم بالبوس ا بلاؼ مب ا فةما أحبت أي ارةت

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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يأشعر وابؾ الرحمػ  لارعةػ  يالمحبػ  ل ػـ يالاطػؼ ب ػـ  ي  فاػيبف 
مػا  عاة ـ كبعا ضارةا فةفبـ أاا ـ  فإب ـ لبواف إما أخ لؾ في الػدةف يا 

عػرض ل ػـ العاػؿ  يةػؤف  عاػ  بظةر لؾ في الخاؽ ةورط مػب ـ الزلػؿ  يف
أةػدة ـ فػػي العمػد يالخطػػ  فػ عط ـ مػػف عوػيؾ يلػػوحؾ مثػؿ الػػذت فحػػب 
أف ةعطةػػػؾ اهلل مػػػػف عوػػػػيل يلػػػوحه  فإبػػػػؾ فػػػػيو ـ  ييالػػػي اجمػػػػر عاةػػػػؾ 
فيوؾ  ياهلل فيؽ مف ي ؾ. يود اكفاواؾ أمرةـ يابػف ؾ ب ػـ. ي  فبلػبف 

ف عوػػػػيل بوكػػػػؾ لحػػػػرب اهلل فإبػػػػه   ةػػػػدت لػػػػؾ بب مفػػػػه  ي   بػػػػ  بػػػػؾ عػػػػ
  .يرحمفه

ي  فبػػدمف عاػػ  عوػػي  ي  فػػب حف بع يبػػ   ي  فكػػرعف إلػػ  بػػادرة 
ي دت مب ا مبديحػ   ي  ف ػيلف إبػي مػؤمر صمػر ف طػاع فػإف ذلػؾ إد ػاؿ 

 .في ال اب يمب ا  لادةف  يف رب مف الةةر
ذا أحػػدث لػػؾ مػػا أبػػت فةػػه مػػف كػػاطابؾ أب ػػ  أي مخةاػػ  فػػابظر  يا 

مبػؾ عاػ  مػا   ف ػدر عاةػه مػف بوكػؾ  إل  عظـ ماؾ اهلل فيوؾ يودرفه 
فإف ذلؾ ةطامف إلةؾ مف طماحػؾ  يةاػؼ عبػؾ مػف  ربػؾ  يةوػ  إلةػؾ 
بما عزب عبؾ مف ع اػؾ إةػاؾ يمكػاماة اهلل فػي عظمفػه يالفشػبه بػه فػي 
 بريفه  فػإف اهلل ةػذؿ اػؿ  بػار ية ػةف اػؿ مخفػاؿ أبلػؼ اهلل يأبلػؼ 

رعةفػؾ  فإبػؾ  الباس مف بوكؾ يمف خال  أةاؾ يمف لؾ فةه ةي  مػف
 إ  فوعؿ فظاـ  يمف ظاـ عباد اهلل ااف اهلل خلمه ديف عبادل .
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يمػػػػػف خالػػػػػمه اهلل أدحػػػػػض ح فػػػػػه ياػػػػػاف هلل حربػػػػػا  حفػػػػػ  ةبػػػػػزع 
يةفيب. يلةس ش  أدعػ  إلػ  فةةةػر بعمػ  اهلل يفع ةػؿ ب مفػه مػف إوامػ  

 .عا  ظاـ  فإف اهلل كمةم دعية المضط دةف يةي لاظالمةف بالمرلاد
اجمػػير إلةػػؾ أيكػػط ا فػػي الحػػؽ  يأعم ػػا فػػي العػػدؿ يلػػةاف أحػػب 

ف  يأ مع ا لرض  الرعة   فإف كخط العام  ة حؼ برضػ  الخالػ   يا 
كخط الخال  ةةفور مم رض  العام . يلةس أحد مف الرعة  أث ؿ عا  
الػػيالي مؤيبػػ  فػػي الرخػػا   يأوػػؿ معيبػػ  لػػه فػػي الػػب    يأاػػرل ل بلػػاؼ  

ا عطػػػا   يأبطػػػ  عػػػذرا عبػػػد المبػػػم  يأكػػػ ؿ باالحػػػاؼ  يأوػػػؿ شػػػارا عبػػػد 
بمػا عمػاد الػدةف  يأضعؼ لبرا عبد مامات الدةر  مف أةػؿ الخالػ . يا 
ي مػػاع المكػػامةف يالعػػدة لاعػػدا  العامػػ  مػػف اجمػػ   فاػػةاف لػػةيؾ ل ػػـ 

 (1) .يمةاؾ مع ـ
يلػػةاف أبعػػد رعةفػػؾ مبػػؾ يأشػػبؤةـ عبػػدؾ أطاػػب ـ لمعانػػب البػػاس  

كفرةا. ف  فاشوف عما  اب عبؾ  فإف في الباس عةيبا اليالي أحؽ مف
مب ػا فإبمػػا عاةػػؾ فط ةػػر مػػا ظ ػػر لػؾ  ياهلل ةحاػػـ عاػػ  مػػا  ػػاب عبػػؾ. 
فاكػػفر العػػيرة مػػا اكػػػفطعت ةكػػفر اهلل مبػػؾ مػػا فحػػػب كػػفرل مػػف رعةفػػػؾ. 
أطاؽ عف الباس ع دة اؿ ح د. ياوطم عبؾ كبب اؿ يفر. يفةاب عف 

عي  ػػاش اػػؿ مػػا   ةضػػم لػػؾ  ي  فع اػػف إلػػ  فلػػدةؽ كػػاع فػػإف الكػػا
ف فشػػػبه بالبالػػػحةف. ي  فػػػدخاف فػػػي مشػػػيرفؾ بخػػػة   ةعػػػدؿ بػػػؾ عػػػف  يا 

                                                           
المكفشػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػي بػػف ابػػي طالػػب  )عاةػػه الكػ ـ( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر  (ٔ)

 .ٕٕٔٓمالؾ ا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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الوضؿ يةعدؾ الو ر ي   بابا  ةضعوؾ عف اجمير  ي  حرةلا  ةزةف لؾ 
الشػػرل بػػال ير  فػػإف البخػػؿ يال ػػبف يالحػػرص  رانػػز شػػف  ة مع ػػا كػػي  

 .الظف باهلل
إف شػػر يزرانػػؾ مػػف اػػاف لاشػػرار وباػػؾ يزةػػرا   يمػػف شػػرا ـ فػػي 

خياف الظامػ   يأبػت  آلثاـا ! ف  ةايبف لؾ بطاب   فإب ـ أعياف اجثم  يا 
يا ػػد مػػب ـ خةػػر الخاػػؼ ممػػف لػػه مثػػؿ صران ػػـ يبوػػاذةـ  يلػػةس عاةػػه مثػػؿ 
صلارةـ يأيزارةـ  ممف لـ ةعايف ظالمػا  عاػ  ظامػه ي  صثمػا عاػ  إثمػه. 
أيلنؾ أخؼ عاةؾ مؤيب   يأحكف لؾ معيب   يأحب  عاةػؾ عطوػا  يأوػؿ 

 .رؾ إلوا   فافخذ أيلنؾ خال  لخايافؾ يحو فؾلةة
ثـ لةاف صثػرةـ عبػدؾ أوػيل ـ بمػر الحػؽ لػؾ  يأوا ػـ مكػاعدة فةمػا 
ةايف مبؾ مما ارل اهلل جيلةانه  ياوعا  ذلؾ مف ةياؾ حةث يوم  ياللْؽ 
ػيؾ بباطػؿ  ح  ب ةؿ اليرع ياللدؽ  ثـ ر ْض  ـ عا  أف  ةطػريؾ  ي  ةثْب ث

ػػر ة. ي  ةاػػيف لػػـ فوعاػػه  فػػإف اثػػرة ا اطػػرا  ف حػػدث الزةػػية  يفػػدبي مػػف الة 
المحكف يالمك  عبدؾ بمبزل  كيا   فإف في ذلؾ فزةةدا  جةؿ ااحكاف 
فػػي ااحكػػاف  يفػػدرةبا  جةػػؿ ااكػػا ة عاػػ  ااكػػا ة  يألػػـز اػػ   مػػب ـ مػػا 

 .ألـز بوكه
ياعاػػػػـ أبػػػػه لػػػػةس شػػػػ  بػػػػ دع  إلػػػػ  حكػػػػف ظػػػػف راع برعةفػػػػه مػػػػف 

ةوه المؤيبػات عاػة ـ  يفػرؾ اكػفاراةه إةػاةـ عاػ  مػا إحكابه إلة ـ  يفخو
لةس وبا ـ  فاةاف مبؾ في ذلؾ أمر ة فمم لؾ به حكف الظػف برعةفػؾ  
ف أحػؽ مػف حكػف ظبػؾ بػه  فإف حكف الظف ة طم عبؾ بلبا  طية    يا 
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ف أحػػؽ مػف كػا  ظبػػؾ بػه لمػػف كػا  بػػ ؤؾ  لمػف حكػف بػػ ؤؾ عبػدل   يا 
لػػدير ةػذل اجمػ    يا فمعػػت عبػدل. ي  فػب ض كػب  لػػالح  عمػؿ ب ػا 

ب ػػػا اجلوػػػ   يلػػػاحت عاة ػػػا الرعةػػػ . ي  فحػػػدثف كػػػب  فضػػػر بشػػػ  مػػػف 
ماضػػي فاػػؾ الكػػبف فةاػػيف اج ػػر لمػػف كػػب ا. يالػػيزر عاةػػؾ بمػػا ب ضػػت 

 (1) .مب ا
يأاثر مدارك  العاما  يمبافث  الحاما   في فثبةت ما لام عاةػه 

وام  ما اكف اـ به الباس وباؾ. ياعا ـ أف الرعة  طب ات   أمر ب دؾ  يا 
ةلػػام بعضػػ ا إ  بػػبعض  ي   بػػ  ببعضػػ ا عػػف بعػػض. فمب ػػا  بػػيد 
اهلل  يمب ػػػا افػػػاب العامػػػ  يالخالػػػ   يمب ػػػا وضػػػاة العػػػدؿ  يمب ػػػا عمػػػاؿ 
ا بلػػاؼ يالرفػػؽ  يمب ػػا أةػػؿ ال زةػػ  يالخػػراج مػػف أةػػؿ الذمػػ  يمكػػام  

ذيت  البػػاس  يمب ػػا الف ػػار يأةػػؿ اللػػباعات  يمب ػػا الطب ػػ  الكػػوا  مػػف
الحا ػػ  يالمكػػاب  ياػػ  وػػد كػػم  اهلل كػػ مه  ييضػػم عاػػ  حػػدل فرةضػػفه 

 !   ع دا  مبه عبدبا محويظا  ’في افابه أي كب  ببةه 
فال بيد بإذف اهلل حليف الرعة   يزةف الي ة  يعز الدةف  يكػبؿ 
اجمػػف  يلػػةس ف ػػـي الرعةػػ  إ  ب ػػـ. ثػػـ   وػػياـ لا بػػيد إ  بمػػا ةخػػرج اهلل 

الػذت ة ػييف بػه فػي   ػاد عػديةـ  يةعفمػديف عاةػه فةمػا  ل ـ مػف الخػراج
ةلػػػػاح ـ  يةاػػػػيف مػػػػف يرا  حػػػػا ف ـ. ثػػػػـ   وػػػػياـ ل ػػػػذةف اللػػػػبوةف إ  
باللبؼ الثالث مػف ال ضػاة يالعمػاؿ يالافػاب لمػا ةحامػيف مػف المعاوػد  

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓفب  العاية  الم دك   ا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  الع
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ية معيف مف المبافم  يةؤفمبيف عاةػه مػف خػياص اجمػير يعيام ػا. ي  
ف ػػار يذيت اللػػباعات فةمػػا ة فمعػػيف عاةػػه مػػف وػػياـ ل ػػـ  مةعػػا  إ  بال

مراف  ـ  ية ةميبه مف أكياو ـ  يةاويب ـ مف الفرفؽ ب ةدة ـ مػا   ةباةػه 
 .رفؽ  ةرةـ

ثػػـ الطب ػػ  الكػػوا  مػػف أةػػؿ الحا ػػ  يالمكػػاب  الػػذةف ةحػػؽ رفػػدةـ 
يمعيبف ـ  يفي اهلل لاؿ كع   يلاؿ عاػ  الػيالي حػؽ ب ػدر مػا ةلػاحه. 

ف ح ة ػػػػ  مػػػػا ألزمػػػػه اهلل مػػػػف ذلػػػػؾ إ  با ةفمػػػػاـ يلػػػػةس ةخػػػػرج الػػػػيالي مػػػػ
يا كػػػفعاب  بػػػاهلل  يفػػػيطةف بوكػػػه عاػػػ  لػػػزـي الحػػػؽ  ياللػػػبر عاةػػػه فةمػػػا 
خػػػؼ عاةػػػه أي ث ػػػؿ. فػػػيّؿ مػػػف  بػػػيدؾ أبلػػػح ـ فػػػي بوكػػػؾ هلل يلركػػػيله 
يامامػػػػؾ  يأب ػػػػاةـ  ةبػػػػا   يأفضػػػػا ـ حامػػػػا   ممػػػػف ةبطػػػػ  عػػػػف الةضػػػػب  

ببػػي عاػػ  اجويةػػا . يممػػف   يةكػػفرةم إلػػ  العػػذر  يةػػرأؼ بالضػػعوا  ية
ةثةػػػرل العبػػػؼ ي  ة عػػػػد بػػػه الضػػػػعؼ. ثػػػـ اللػػػؽ بػػػػذيت اجحكػػػاب يأةػػػػؿ 
البةيفات اللالح  يالكيابؽ الحكب   ثػـ أةػؿ الب ػدة يالشػ اع  يالكػخا  

 .يالكماح   فإب ـ  ماع مف الاـر  يشعب مف العرؼ
 ثـ فو د مف أميرةـ ما ةفو دل اليالداف مف يلدةما  ي  ةفوػاومف فػي
ف وػؿ فإبػه داعةػ   بوكؾ ش  وػيةف ـ بػه. ي  فح ػرف لطوػا فعاةػدف ـ بػه يا 
ل ـ إل  بذؿ البلةح  لؾ يحكف الظف بؾ. ي  فدع فو د لطةػؼ أمػيرةـ 
افاا   عا   كةم ا فإف لاةكةر مف لطوؾ ميضعا  ةبفوعيف به  يلا كةـ 
ميوعا    ةكفةبيف عبه. يلةاف صثر رؤيس  بدؾ عبدؾ مف ياكػاةـ فػي 

بفػػػه  يأفضػػػؿ عاػػػة ـ مػػػف  دفػػػه بمػػػا ةكػػػع ـ يةكػػػم مػػػف يرا ةػػػـ مػػػف معي 
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خاػػػيؼ أةاػػػة ـ  حفػػػ  ةاػػػيف ةم ػػػـ ةمػػػا  ياحػػػدا  فػػػي   ػػػاد العػػػدي. فػػػإف 
 (1)ه.عطوؾ عاة ـ ةعطؼ وايب ـ عاةؾ

ف أفضؿ ورة عةف الي ة اكف ام  العدؿ في الب د  يظ ير ميدة  يا 
به   فظ ر ميدف ـ إ  بك م  لديرةـ  ي  فلم بلػةحف ـ  الرعة . يا 

إ  بحةطػػػف ـ عاػػػ  ي ة أمػػػيرةـ  يواػػػ  اكػػػفث اؿ ديل ػػػـ  يفػػػرؾ اكػػػفبطا  
اب طػػػاع مػػػدف ـ. فافكػػػم فػػػي صمػػػال ـ  ييالػػػؿ فػػػي حكػػػف الثبػػػا  عاػػػة ـ  
يفعدةػػد مػػا أباػػ  ذيي الػػب   مػػب ـ. فػػإف اثػػرة الػػذار لحكػػف أفعػػال ـ ف ػػز 

ف شػػػا  اهلل. ثػػػـ أعػػػرؼ لاػػػؿ امػػػرئ مػػػب ـ مػػػا الشػػػ اع يفحػػػرض البااػػػؿ إ
أبا   ي  فضةوف ب   امرئ إل   ةرل  ي  ف لرف بػه ديف  اةػ  ب نػه  
ي  ةػػدعيبؾ شػػرؼ امػػرئ إلػػ  أف فعظػػـ مػػف ب نػػه مػػا اػػاف لػػةةرا   ي  

 .ضع  امرئ إل  أف فكفلةر مف ب نه ما ااف عظةما  
عاةؾ مػف  ياردد إل  اهلل يركيله ما ةضاعؾ مف الخطيب يةشفبه

ب ػػػيا  ةفث صمث اجمػػير ف ػػػد وػػػاؿ اهلل فعػػػال  ل ػػػيـ أحػػب إرشػػػادةـ: ي ةثػػػا أثة  ثػػػا ال ػػػذ 
ـْ فثػػإ ْف فثبثػػازثْعف ـْ ف ػػي شثػػْي    ػػْبا  ةع ػػيا الر ك ػػيؿث يثأ يل ػػي اجثْمػػر  م  ةع ػػيا الا ػػهث يثأثط  أثط 

 }..  اجخػذ بمحاػـ فػالرد إلػ  اهلل( ٜ٘)البكػا  صةػ  فثر د يل  إ لث  الا ه  يثالر ك يؿ 
 .افابه  يالرد إل  الركيؿ اجخذ بكبفه ال امع   ةر المورو 

ثػػػـ اخفػػػر لاحاػػػـ بػػػةف البػػػاس أفضػػػؿ رعةفػػػؾ فػػػي بوكػػػؾ ممػػػف   
فضػػػػػةؽ بػػػػػه اجمػػػػػير  ي  فمحاػػػػػه الخلػػػػػيـ  ي  ةفمػػػػػاد  فػػػػػي الزلػػػػػ   ي  

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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ةحلػػر مػػف الوػػ  إلػػ  الحػػؽ إذا عرفػػه  ي  فشػػرؼ بوكػػه عاػػ  طمػػم  ي  
يف أولػال  يأيوو ػـ فػي الشػب ات  يصخػذةـ بػالح ي  ةافوي بػ دب  ف ػـ د

يأوا ـ فبرما بمرا ع  الخلـ  يألبرةـ عاػ  فاشػؼ اجمػير  يألػرم ـ 
عبػػد افضػػاح الحاػػـ. ممػػف   ةزدةةػػه إطػػرا  ي  ةكػػفمةاه إ ػػرا . يأيلنػػؾ 

 .واةؿ
ثػـ أاثػػر فعاةػػد وضػػانه  يافكػػم لػػه فػػي البػػذؿ مػػا ةزةػػؿ عافػػه يف ػػؿ 

طػه مػف المبزلػ  لػدةؾ مػا   ةطمػم فةػه  ةػرل معه حا فه إل  البػاس  يأع
مف خالفؾ لة مف بذلؾ ا فةاؿ الر اؿ له عبػدؾ. فػابظر فػي ذلػؾ بظػرا  
باةةا   فإف ةذا الدةف ود ااف أكةرا  فػي أةػدت اجشػرار ة عمػؿ فةػه بػال ي   

 ! يف طاب به الدبةا
ثػػـ ابظػػر فػػي أمػػير عمالػػؾ فاكػػفعما ـ اخفبػػارا   ي  فػػيل ـ محابػػاة 

فإب ما  ماع مػف شػعب ال ػير يالخةابػ   يفػيخ مػب ـ أةػؿ الف ربػ  يأثرة  
يالحةػػا  مػػف أةػػؿ البةيفػػات اللػػالح  يال ػػدـ فػػي ااكػػ ـ المف دمػػ   فػػإب ـ 
أاـر أخ وا  يألم أعراضا  يأوؿ في المطامم إشرافا  يأباغ في عياوب 
اجمير بظرا. ثـ أكػبغ عاػة ـ اجرزاؽ فػإف ذلػؾ وػية ل ػـ عاػ  اكفلػ ح 

ـ  ي ب  ل ػـ عػف فبػايؿ مػا فحػت أةػدة ـ  يح ػ  عاػة ـ إف خػالويا أبوك 
 .أمرؾ أي ثاميا أمابفؾ

ثـ فو د أعمال ـ  يابعث العةػيف مػف أةػؿ اللػدؽ ياليفػا  عاػة ـ  
فإف فعاةػدؾ فػي الكػر جمػيرةـ حػدية ل ػـ عاػ  اكػفعماؿ اجمابػ  يالرفػؽ 
  بالرعةػػػػ . يفحوػػػػظ مػػػػف اجعػػػػياف  فػػػػإف أحػػػػد مػػػػب ـ بكػػػػط ةػػػػدل إلػػػػ  خةابػػػػ
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ا فمعػػت ب ػػا عاةػػه عبػػدؾ أخبػػار عةيبػػؾ اافوةػػت بػػذلؾ شػػاةدا  فبكػػطت 
عاةػػه الع يبػػ  فػػي بدبػػه يأخذفػػه بمػػا ألػػاب مػػف عماػػه  ثػػـ بلػػبفه بم ػػاـ 

 (1)المذل  ييكمفه بالخةاب   يوادفه عار الف م  
يفو ػػد أمػػر الخػػراج بمػػا ةلػػام أةاػػه فػػإف فػػي لػػ حه يلػػ ح ـ 

كػػياةـ إ  ب ػػـ  جف البػػاس اا ػػـ  لػ حا  لمػػف كػػياةـ  ي  لػػ ح  لمػػف
عةػػػاؿ عاػػػ  الخػػػراج يأةاػػػه. يلػػػةاف بظػػػرؾ فػػػي عمػػػارة اجرض أباػػػغ مػػػف 
بظرؾ في اكف  ب الخراج  جف ذلؾ   ةػدرؾ إ  بالعمػارة  يمػف طاػب 
الخراج بةةر عمارة أخرب الب د يأةاؾ العباد  يلـ ةكػف ـ أمػرل إ  واػة    

أي بالػ  أي إحالػ  أرض ا فمرةػا  فإف شايا ث    أي عا  أي اب طاع شػرب
 رؽ أي أ حؼ ب ا عطش  خووت عب ـ بما فر ي أف ةلام به أمرةـ  
ي  ةػػػث اف عاةػػػؾ شػػػ  خووػػػت بػػػه المؤيبػػػ  عػػػب ـ  فإبػػػه ذخػػػر ةعػػػيديف بػػػه 
عاةػػػؾ فػػػي عمػػػارة بػػػ دؾ يفػػػزةةف ي ةفػػػؾ  مػػػم اكػػػف  بؾ حكػػػف ثبػػػان ـ 

رت عبػػدةـ يفب حػؾ باكفواضػ  العػػدؿ فػة ـ معفمػػدا  فضػؿ وػيف ـ بمػػا ذخػ
مػػف إ مامػػؾ ل ػػـ يالث ػػ  مػػب ـ بمػػا عػػيدف ـ مػػف عػػدلؾ عاػػة ـ فػػي رف ػػؾ 
ب ػػـ  فربمػػا حػػدث مػػف اجمػػير مػػا إذا عيلػػت فةػػه عاػػة ـ مػػف بعػػد احفماػػيل 
بمػػػا ةػػػؤف  خػػػراب  طةبػػػ  أبوكػػػ ـ بػػػه  فػػػإف العمػػػراف محفمػػػؿ مػػػا حمافػػػه  يا 

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   ا شفر) رض
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بمػػا ةعػػيز أةا ػػا اشػػراؼ أبوػػس الػػي ة عاػػ   اجرض مػػف إعػػياز أةا ػػا  يا 
 (1)ه.م  يكي  ظب ـ بالب ا   يوا  ابفواع ـ بالعبرال م

ثػػػـ ابظػػػر فػػػي حػػػاؿ افابػػػؾ فػػػيؿ عاػػػ  أمػػػيرؾ خةػػػرةـ  ياخلػػػص 
ركػػػػاناؾ الفػػػػي فػػػػدخؿ فة ػػػػا ماانػػػػػدؾ يأكػػػػرارؾ بػػػػ  مع ـ لي ػػػػيد لػػػػػالم 
اجخػػػػ ؽ  ممػػػػف   فبطػػػػرل الارامػػػػ  فة فػػػػرئ ب ػػػػا عاةػػػػؾ فػػػػي خػػػػ ؼ لػػػػؾ 

عمالػػػؾ عاةػػػؾ  بحضػػػرة مػػػا  ي  ف لػػػر بػػػه الةواػػػ  عػػػف إةػػػراد ماافبػػػات 
لدار  ياباف ػا عاػ  اللػياب عبػؾ يفةمػا ة خػذ لػؾ يةعطػي مبػؾ. ي   يا 
ة ضعؼ ع دا  اعف دل لؾ  ي  ةثع ز عف إط ؽ ما ع د عاةؾ  ي  ة  ؿ 
مباػػغ وػػدر بوكػػه فػػي اجمػػير  فػػإف ال اةػػؿ ب ػػدر بوكػػه ةاػػيف ب ػػدر  ةػػرل 
ف أ  ػؿ. ثػـ   ةاػف اخفةػػارؾ إةػاةـ عاػ  فراكػػفؾ ياكػفبامفؾ يحكػف الظػػ

مبػػػؾ  فػػػإف الر ػػػاؿ ةفعرفػػػيف لوراكػػػات الػػػي ة بفلػػػبع ـ يحكػػػف خػػػدمف ـ  
يلػػػةس يرا  ذلػػػؾ مػػػف البلػػػةح  ياجمابػػػ  شػػػ . يلاػػػف اخفبػػػرةـ بمػػػا يلػػػيا 
لالالحةف وباؾ  فاعمد جحكب ـ ااف فػي العامػ  أثػرا   يأعػرف ـ باجمابػ  
ي  ا   فإف ذلؾ دلةػؿ عاػ  بلػةحفؾ هلل يلمػف يلةػت أمػرل. يا عػؿ لػرأس 

ر مف أميرؾ رأكا  مب ـ   ة  ػرل ابةرةػا  ي  ةفشػفت عاةػه اثةرةػا  اؿ أم
 .يم ما ااف في افابؾ مف عةب ففةابةت عبه ألزمفه

ثػػـ اكػػػفيص بالف ػػػار يذيت اللػػػباعات يأيص ب ػػػـ خةػػػرا   الم ػػػةـ 
مػػػب ـ يالمضػػػطرب بمالػػػه يالمفرفػػػؽ ببدبػػػه  فػػػإب ـ مػػػياد المبػػػافم يأكػػػباب 

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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طػػػػارح  فػػػػي بػػػػرؾ يبحػػػػرؾ  يكػػػػ اؾ المرافػػػػؽ  ي  ب ػػػػا مػػػػف المباعػػػػد يالم
ي باؾ  يحةث   ةافنـ الباس لمياضع ا  ي  ة فرنيف عاة ا  فإب ـ كػاـ 
  فخاؼ بان فه  يلام   فخش   انافػه  يفو ػد أمػيرةـ بحضػرفؾ يفػي 
حياشػػي بػػ دؾ. اعاػػـ مػػم ذلػػؾ أف فػػي اثةػػر مػػب ـ ضػػة ا  فاحشػػا  يشػػحا  

عات  يذلؾ بػاب مضػرة لاعامػ  وبةحا   ياحفاارا  لامبافم  يفحاما  في البةا
مبم مبه  يلةاف ’ يعةب عا  الي ة. فامبم مف ااحفاار فإف ركيؿ اهلل 

البةػم بةعػػا  كػمحا   بمػػيازةف عػدؿ يأكػػعار   ف حػؼ بػػالورة ةف مػف البػػانم 
يالمبفػػاع. فمػػف وػػارؼ حاػػرة بعػػد ب ةػػؾ إةػػال فباػػؿ بػػه  يعاوػػب فػػي  ةػػر 

 .إكراؼ
ف الػذةف   حةاػ  ل ػـ  يالمكػااةف ثػـ اهلل اهلل فػي الطب ػ  الكػوا  مػ

يالمحفػا ةف  يأةػؿ البؤكػػ  يالزمبػ   فػػإف فػي ةػذل الطب ػػ  وابعػا  يمعفػػرا . 
ياحوظ هلل ما اكفحوظؾ مف ح ه فة ـ  يا عؿ ل ـ وكما  مف بةت مالػؾ  
يوكما  مف   ت ليافي ااك ـ في اػؿ باػد  فػإف لاولػ  مػب ـ مثػؿ 

فػ  ةشػةابؾ عػب ـ بطػر  فإبػؾ   الذت لادب   ياؿٌّ ود اكفرعةت ح ػه  
فعذر بفضةةعؾ الفافه احاامؾ الاثةر الم ـ  ف  فشػخص ةمػؾ عػب ـ  
ي  فلعر خدؾ ل ـ  يفو ػد أمػير مػف   ةلػؿ إلةػؾ مػب ـ ممػف ف فحمػه 
العةػػيف يفح ػػرل الر ػػاؿ  فوػػرغ جيلنػػؾ ث فػػؾ مػػف أةػػؿ الخشػػة  يالفياضػػم  

لػػػ  اهلل ةػػػيـ فا ػػػال  فػػػإف فاةرفػػػم إلةػػػؾ أمػػػيرةـ  ثػػػـ اعمػػػؿ فػػػة ـ بااعػػػذار إ
ةؤ   مف بةف الرعة  أحيج إل  اابلػاؼ مػف  ةػرةـ  ياػؿ ف عػذر إلػ  
اهلل في ف دة  ح ه إلةه. يفع د أةػؿ الةػفـ يذيت الروػ  فػي الكػف  ممػف   
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حةاػػ  لػػه ي  ةبلػػب لامكػػ ل  بوكػػه  يذلػػؾ عاػػ  الػػي ة ث ةػػؿ يالحػػؽ ااػػه 
  فلػػبريا أبوكػػ ـ  ييث ػػيا ث ةػػؿ. يوػػد ةخووػػه اهلل عاػػ  أوػػياـ طابػػيا العاوبػػ

  .بلدؽ ميعيد اهلل ل ـ
فورغ ل ـ فةه شخلؾ  يف اػس  يا عؿ لذيت الحا ات مبؾ وكما  

ل ػػػػـ م اكػػػػا  عامػػػػا  فففياضػػػػم فةػػػػه هلل الػػػػذت خا ػػػػؾ  يف عػػػػد عػػػػب ـ  بػػػػدؾ 
يأعيابؾ مف أحراكؾ يشػرطؾ حفػ  ةاامػؾ مػفاام ـ  ةػر مففعفػم  فػإبي 

ة ػػيؿ فػػي  ةػػر مػػيطف:  اـ()لػػا  اهلل عاةػػه يصلػػه يكػػ كػػمعت ركػػيؿ اهلل
"لف ف دس أم    ةؤخذ لاضػعةؼ فة ػا ح ػه مػف ال ػيت  ةػر مففعفػم". ثػـ 
احفمػػؿ الخػػرؽ مػػب ـ يالعػػّي  يبػػمق عبػػؾ الضػػةؽ ياجبثػػؼث ةبكػػط اهلل عاةػػؾ 
بذلؾ أاباؼ رحمفه  يةي ب لؾ ثياب طاعفه. يأعػط مػا أعطةػت ةبةنػا   

عذار  (1)ه.يامبم في إ ماؿ يا 
أمػػير مػػف أمػػيرؾ   بػػد لػػؾ مػػف مباشػػرف ا: مب ػػا إ ابػػ  عمالػػؾ  ثػػـ

بمػا ةعةػػ  عبػه افابػػؾ. يمب ػا إلػػدار حا ػات البػػاس ةػـي يريدةػػا عاةػػؾ 
ممػػا فحػػرج بػػه لػػدير أعيابػػؾ. يأمػػض لاػػؿ ةػػـي عماػػه فػػإف لاػػؿ ةػػـي مػػا 
فةه  يا عؿ لبوكؾ فةما بةبؾ يبةف اهلل أفضؿ فاؾ المياوةت  يأ زؿ فاؾ 

ف اابت  اا ا هلل إذا لاحت فة ػا البةػ  يكػامت مب ػا الرعةػ . اجوكاـ  يا 
يلػػةاف فػػي خالػػ  مػػا فخاػػص بػػه هلل دةبػػؾ  إوامػػ  فرانضػػه الفػػي ةػػي لػػه 
خالػ . فػػ عط اهلل مػػف بػػدبؾ فػػي لةاػؾ يب ػػارؾ  ييؼق مػػا ف ربػػت بػػه إلػػ  

                                                           
ملػػر مالػػػؾ ( الػػ  يالةػػػه عاػػ  المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػػد ا مػػاـ عاػػي بػػػف ابػػي طالػػب ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   



22 
 

ذا  اهلل مف ذلؾ اام    ةر مثايـ ي  مب ػيص  بالةػا  مػف بػدبؾ مػا باػغ. يا 
فػػ  فاػػيبف مبوػػرا  ي  مضػػةعا   فػػإف فػػي البػػاس  أومػػت فػػي لػػ فؾ لابػػاس

حػػػةف ي  بػػػي إلػػػ  ’ مػػػف بػػػه العاػػػ  يلػػػه الحا ػػػ . يوػػػد كػػػ لت ركػػػيؿ اهلل 
الػػػػةمف: اةػػػػؼ ألػػػػاي ب ػػػػـص ف ػػػػاؿ: لػػػػؿ ب ػػػػـ الػػػػ ة أضػػػػعو ـ  ياػػػػف 

 .بالمؤمبةف رحةما
بعػػد فػػ  فطػػيلف احف ابػػؾ عػػف رعةفػػؾ  فػػإف احف ػػاب الػػي ة  يأمػػا

عػػػف الرعةػػػ  شػػػعب  مػػػف الضػػػةؽ  يواػػػ  عاػػػـ بػػػاجمير. يااحف ػػػاب مػػػب ـ 
ة طػػػم عػػػػب ـ عاػػػػـ مػػػػا احف بػػػػيا ديبػػػػه  فةلػػػػةر عبػػػػدةـ الابةػػػػر  يةعظػػػػـ 
بمػػا  اللػػةةر  ية ػػبم الحكػػف يةحكػػف ال بػػةم  يةشػػاب الحػػؽ بالباطػػؿ. يا 

ه الباس بػه مػف اجمػير  يلةكػت عاػ  اليالي بشر   ةعرؼ ما فيار  عب
بمػػا أبػػت أحػػد  الحػػؽ كػػمات فعػػرؼ ب ػػا ضػػريب اللػػدؽ مػػف الاػػذب  يا 
ر اةف: إما امرؤ كخت بوكؾ بالبذؿ في الحؽ فوةـ احف ابؾ مف يا ب 
حػػػؽ فعطةػػػ   أي فعػػػؿ اػػػرةـ فكػػػدةه ص أي مبفاػػػ  بػػػالمبم  فمػػػا أكػػػرع اػػػؼ 

ت الباس إلةػؾ الباس عف مك لفؾ إذا أةكيا مف بذلؾ  مم أف أاثر حا ا
ممػػػػا   مؤيبػػػػ  فةػػػػه عاةػػػػؾ  مػػػػف شػػػػااة مظامػػػػ   أي طاػػػػب إبلػػػػاؼ فػػػػي 

 ٕ.معاما 
ثـ إف لايالي خال  يبطاب  فة ـ اكفنثار يفطايؿ  يواػ  إبلػاؼ 
فػػي معاماػػ   فاحكػػـ مػػادة أيلنػػؾ ب طػػم أكػػباب فاػػؾ اجحػػياؿ. ي  ف طعػػف 
جحػػد مػػف حاشػػةفؾ يحامفػػؾ وطةعػػ   ي  ةطمعػػف مبػػؾ فػػي اعف ػػاد ع ػػدة 

بمف ةاة ا مف البػاس  فػي شػرب أي عمػؿ مشػفرؾ ةحماػيف مؤيبفػه  فضر
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عاػػػػ   ةػػػػرةـ  فةاػػػػيف م بػػػػ  ذلػػػػؾ ل ػػػػـ ديبػػػػؾ  يعةبػػػػه عاةػػػػؾ فػػػػي الػػػػدبةا 
ياآلخرة. يألـز الحؽ مػف لزمػه مػف ال رةػب يالبعةػد  ياػف فػي ذلػؾ لػابرا  
محفكػػبا   ياوعػػا  ذلػػؾ مػػف ورابفػػؾ يخالػػفؾ حةػػث يوػػم  يابفػػغ عاوبفػػه بمػػا 

 .إف مةب  ذلؾ محميدةةث ؿ عاةؾ مبه  ف
ف ظبػػػت الرعةػػػ  بػػػؾ حةوػػػا  ف لػػػحر ل ػػػـ بعػػػذرؾ  ياعػػػدؿ عبػػػؾ  يا 
ظبػػيب ـ بإلػػحارؾ  فػػإف فػػي ذلػػؾ رةاضػػ  مبػػؾ لبوكػػؾ  يرف ػػا  برعةفػػؾ  
عذارا  فباغ به حا فؾ مف ف يةم ـ عا  الحؽ. ي  فدفعف لاحا  دعاؾ  يا 
إلةػػه عػػديؾ يهلل فةػػه رضػػ   فػػإف فػػي اللػػام دعػػ  ل بػػيدؾ  يراحػػ  مػػف 

مؾ  يأمبا  لب دؾ. يلاف الحػذر اػؿ الحػذر مػف عػديؾ بعػد لػاحه  ةمي 
 (1).فإف العدي ربما وارب لةفةوؿ  فخذ بالحـز ياف ـ في ذلؾ حكف الظف

ػػػْط  ف ع ػػػدت بةبػػػؾ يبػػػةف عػػػديؾ ع ػػػدة أي ألبكػػػفه مبػػػؾ ذمػػػ  فح  يا 
ع دؾ باليفا   يارع ذمفؾ باجماب   يا عؿ بوكؾ  ب  ديف ما أعطةت  

اهلل شػػػ  البػػػاس أشػػػد عاةػػػه ا فماعػػػا  مػػػم فوػػػػرؽ فإبػػػه لػػػةس مػػػف فػػػرانض 
أةػػػػػيان ـ يفشػػػػػفت صران ػػػػػـ  مػػػػػف فعظػػػػػةـ اليفػػػػػا  بػػػػػالع يد. يوػػػػػد لػػػػػـز ذلػػػػػؾ 

!  المشػػرايف فةمػػا بةػػب ـ ديف المكػػامةف  لمػػا اكػػفيبايا مػػف عياوػػب الةػػدر
ف  فةدرف بذمفؾ  ي  فخةكف بع دؾ  ي  فخفاف عديؾ  فإبػه   ة فػرئ 

ؿ اهلل ع ػػدل يذمفػػه أمبػػا  أفضػػال بػػةف عاػػ  اهلل إ   اةػػؿ شػػ ي. يوػػد  عػػ

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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العباد برحمفه  يحرةمػا ةكػابيف إلػ  مبعفػه يةكفوةضػيف إلػ   ػيارل. فػ  
 .إد اؿ ي  مدالك  ي  خداع فةه

ي  فع ػػد ع ػػدا  ف ػػػيز فةػػه العاػػػؿ  ي  فعػػيلف عاػػ  لحػػػف وػػيؿ بعػػػد 
الف اةػػد يالفيث ػػ   ي  ةػػدعيبؾ ضػػةؽ أمػػر لزمػػؾ فةػػه ع ػػد اهلل إلػػ  طاػػب 

بةةر الحؽ  فإف لبرؾ عا  ضػةؽ أمػر فر ػي ابورا ػه يفضػؿ  ابوكاخه
عاوبفه خةر مف  در فخاؼ فبعفه  يأف فحةط بؾ مف اهلل فةه طاب   ف  

 .فكف ةؿ فة ا دبةاؾ ي  صخرفؾ
إةاؾ يالدما  يكػوا ا بةةػر حا ػا  فإبػه لػةس شػ  أدعػ  لب مػ  ي  

ما  بةةػر أعظـ لفبع  ي  أحر  بػزياؿ بعمػ  ياب طػاع مػدة  مػف كػوؾ الػد
! ياهلل كػػبحابه مبفػػدئ بػػالحاـ بػػةف العبػػاد فةمػػا فكػػافايا مػػف الػػدما   ح  ػػا

ةػػـي ال ةامػػ   فػػ  ف ػػيةف كػػاطابؾ بكػػوؾ دـ حػػراـ  فػػإف ذلػػؾ ممػػا ةضػػعوه 
يةيةبه بؿ ةزةاه يةب اه. ي  عػذر لػؾ عبػد اهلل ي  عبػدت فػي وفػؿ العمػد  

ف ابفاةػت بخطػ  يأفػرط عاةػؾ كػيطؾ  أي كػةوؾ أي جف فةه ويد البػدف. يا 
ةػػػدؾ بع يبػػػ   فػػػإف فػػػي الػػػيازة فمػػػا فيو ػػػا م فاػػػ  فػػػ  فطمحػػػف بػػػؾ بخػػػية 
ةػػػاؾ يااع ػػػػاب  كػػػاطابؾ عػػػف أف فػػػػؤدت إلػػػ  أيلةػػػا  الم فػػػػيؿ ح  ػػػـ. يا 
ببوكؾ يالث   بما ةع بؾ مب ا يحب ا طػرا   فػإف ذلػؾ مػف أيثػؽ فػرص 

 .الشةطاف في بوكه لةمحؽ ما ةايف مف إحكاف المحكبةف
ةاؾ يالمف عا  ر  عةفؾ بإحكابؾ  أي الفزةد فةمػا اػاف مػف فعاػؾ يا 

أي أف فعػػػدةـ فففبػػػم ميعػػػدؾ بخاوػػػؾ  فػػػإف المػػػف ةبطػػػؿ ااحكػػػاف يالفزةػػػد 
ةػػػذةب ببػػػير الحػػػػؽ  يالخاػػػؼ ةي ػػػب الم ػػػػت عبػػػد اهلل يالبػػػاس  وػػػػاؿ اهلل 
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ػػا   فثْوعثا ػػيفث  )فعػال : ْبػػدث اهلل  أثْف فث  يل ػػيا مث ْ فػػا  ع  . ( ٖ( )اللػػؼ  صةػػ  اثب ػػرث مث
ةػػػاؾ ي  الع اػػػ  بػػػاجمير وبػػػؿ أياب ػػػا  أي الفكػػػ ط فة ػػػا عبػػػد إمااب ػػػا  أي يا 

الا ا   فة ا إذا فبارت  أي اليةف عب ا إذا اكفيضحت. فضم اػؿ أمػر 
ةػاؾ يااكػفنثار بمػا البػاس فةػه أكػية   ميضعه يأيوم اؿ عمػؿ ميوعػه. يا 
يالفةابي عما ةعبػ  بػه ممػا وػد يضػم لاعةػيف  فإبػه مػ خيذ مبػؾ لةةػرؾ. 

 .باشؼ عبؾ أ طة  اجمير يةبفلؼ مبؾ لامظايـيعما واةؿ ف
اماػػػؾ حمةػػػ  أبوػػػؾ  يكػػػيرة حػػػدؾ  يكػػػطية ةػػػدؾ ي ػػػرب لكػػػابؾ. 
ياحفرس مف اؿ ذلؾ باؼ البادرة يف خةر الكػطية  حفػ  ةكػاف  ضػبؾ 
ففماػػؾ ااخفةػػار. يلػػف فحاػػـ ذلػػؾ مػػف بوكػػؾ حفػػ  فاثػػر ةميمػػؾ بػػذار 

 ػػدمؾ مػػف المعػػاد إلػػ  ربػػؾ. ياليا ػػب عاةػػؾ أف ففػػذار مػػا مضػػ  لمػػف ف
  أي فرةض  في افاب ’حايم  عادل   أي كب  فاضا   أي أثر عف ببةبا 

اهلل  فف فدت بما شاةدفه مما عمابا به فة ا  يف ف د لبوكؾ فػي افبػاع مػا 
ع ػػػدت إلةػػػؾ فػػػي ع ػػػدت ةػػػذا ياكػػػفيث ت بػػػه مػػػف الح ػػػ  لبوكػػػي عاةػػػؾ  
لاة  فايف لؾ عا  عبد فكرع بوكؾ إل  ةياةا   فاف ةعلـ مػف الكػي  

 (1)ه.ي  ةيفؽ لاخةر اّ  اهلل فعال 
يوػػػد اػػػاف فةمػػػا ع ػػػد الػػػّي ركػػػيله فػػػي يلػػػاةا " فحضةضػػػا  عاػػػ  
الل ة يالزااة يما ماات اةماباـ" فبذلؾ اخػفـ لػؾ مػا ع ػد   ي  وػية اّ  

 باهلل العظةـ .

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ )  المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
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يأبا أك ؿ اهلل بكع  رحمفه يعظػةـ ودرفػه عاػ  إعطػا  اػؿ ر بػ   
ةػػاؾ لمػػا فةػػه رضػػال   مػػف ااوامػػ  عاػػ  العػػذر الياضػػم إلةػػه أف ةػػيف بي يا 

ل  خا ػه  مػم حكػف الثبػا  فػي العبػاد  ي مةػؿ اجثػر فػي الػب د  يفمػاـ  يا 
با إلةه  البعم  يفضعةؼ الارام   يأف ةخفـ لي يلؾ بالكعادة يالش ادة  يا 
را بػػيف. يالكػػ ـ عاػػ  ركػػيؿ اهلل يصلػػه الطةبػػةف الطػػاةرةف  يكػػاـ فكػػاةما  

 (1) .اثةرا
هه(2)د جساهجوييده نهقبلهبيضهجوبقحثانه: ثقوثقنه/

فبػػػػايؿ دراكػػػػ  الع ػػػػد العدةػػػػد مػػػػف البػػػػاحثةف يالمواػػػػرةف كػػػػيا  ههههه
ا ك مةةف مب ـ أي  ةر ا ك مةةف يود لبويا في الع د ال  أاثر مف 

حامػػػػا  رشػػػػةدا   ػػػػا ت بػػػػه  عفمػػػػاد ث ثػػػػةف محػػػػيرا  اكاكػػػػةا  فبايلػػػػه الع ػػػػد 
 البظرة  ا ك مة  ياما ة في :

 (.ا مر بالف ةد بال ابيف يضبط البوس) الكةرة الحكب  .ٔ
 )العمؿ اللالم يالرحم  بالباس يالعوي(. الع و  مم الرعة  .ٕ
 )اطاع  ال ابيف يعدـ الفابر(. عدـ الفابر .ٖ
 )الحذر مف ظاـ العباد ي كخط الباس (. ا بلاؼي العدؿ   .ٗ
 )المخبر يالياشي( . اليشاة .٘
 المكفشار البخةؿ يال باف( . مف اخفةار ) الحذر ا كفشارة .ٙ

                                                           
( الػػ  يالةػػه عاػػ  ملػػر مالػػؾ المكفشػػار فاػػةم كػػيادت   ع ػػد ا مػػاـ عاػػي بػػف ابػػي طالػػب  ) (ٔ)

 .ٕٕٔٓا شفر) رضياف  اهلل عاةه(  العفب  العاية  الم دك   
(ٕ)   
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)عػػػػدـ اكػػػػفخداـ مكػػػػؤيؿ كػػػػابؽ خػػػػانف  دير الػػػػيزرا  يلػػػػواف ـ .ٚ
 لشعبه( .

 )ا حكاف يحكف الظف(. ا حكاف  الكب  .ٛ
 )م الك  العاما  يالخبرا (. دير العاما  .ٜ

)مراعػػػػػػاة المكفضػػػػػعوةف مػػػػػػف  الع وػػػػػ  بػػػػػةف طب ػػػػػػات الم فمػػػػػم .ٓٔ
 (.الباس

ال ػػةش يرعػػاةف ـ )لػػواة وػػادة  دير وػػادة ال ةػػيش يالع وػػ  ب ػػـ .ٔٔ
 لا بيد(.

 )اكفخداـ الف اة اللادوةف(. اخفةار ال ضاة .ٕٔ
 )ب ي المكؤيؿ عف الفكرع يا كفنثار(. الشب ات .ٖٔ
)اخفةػػار المحػػافظةف   اخفةػػار المػػدةرةف  اخفةػػار العمػػاؿ يالػػي ة .ٗٔ

 يال ضاة (.
)مراوبػػػػػػػػ  اعمػػػػػػػػاؿ المحػػػػػػػػافظةف يالمكػػػػػػػػؤيلةف  خةابػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػاؿ .٘ٔ

 الم ربةف(.
 )فيفةر الخدمات لاباس أي   ثـ الضرانب( الديل الخراج يمالة   .ٙٔ
)اخفةػػار الكػػارفةر يال  ػػاز ا دارت  اب يألػػحاب الػػدةيافالافّػػ .ٚٔ

 يالمالي(.
 )مبم ا حفاار يمعاوب  المحفار(. الف ار يا حفاار .ٛٔ
 )رعاة  ذية  الدخؿ المحديد مف الباس(. ا ةفماـ بالو را  .ٜٔ
 )رعاة  ا ةفاـ يالمكبةف(. الحاب الحا ات يالملالم .ٕٓ
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 )ل ا  المكؤيؿ المباشر مم الباس يادابه(. ات الحااـبيا  .ٕٔ
 )امام  الباس في الل ة يبكاطف ا(. أدا  الورانض .ٕٕ
)عػػػػػدـ اطالػػػػػ  ا حف ػػػػػاب عػػػػػف  عػػػػػدـ ا حف ػػػػػاب عػػػػػف البػػػػػاس .ٖٕ

 الباس(.
 )الحذر مف الحاشة  يمراوبف ـ(. دير الحاشة  .ٕٗ
حوػػػػػاظ عاػػػػػ  الع ػػػػػد مػػػػػم )ال  ػػػػػـالع وػػػػػ  باجعػػػػػدا  يالع ػػػػػيد مع .ٕ٘

 العدي(.
 في الحاـ.اخذ العبرة ممف كب ه  .ٕٙ
 ا اب  المكؤيلةف في در   اوؿ. .ٕٚ
  ديل  العمؿ الةيمي يبذؿ ال  د. .ٕٛ
 الرايف ال  اللام يمبم الحرب. .ٜٕ
 حوظ حرم  دـ المياطف. .ٖٓ
 الب ي عف المب  ياع اب المكؤيؿ ببوكه. .ٖٔ
 الف ارة ياللباع . .ٕٖ
 رعاة  ي  ا  الباس. .ٖٖ
 د الكابؽ.ادام  العمؿ ال ة .ٖٗ
 الدعا  لبوكه يلمالؾ بالفيفةؽ يعاوب  الش ادة. .ٖ٘

باحظ مف خ ؿ مػا ف ػدـ مػف ةػذا الفبلػةؼ الػذت  ػا  بػه بعػض 
البػػػػػاحثةف بػػػػػ ف الع ػػػػػد فبػػػػػايؿ موالػػػػػؿ ادارة الديلػػػػػ  اافػػػػػ  ؛  عفمادةػػػػػا 
امب  ةػػػػػػ  الحاػػػػػػـ الرشػػػػػػةد فػػػػػػي ادارة شػػػػػػؤيف الديلػػػػػػ  يلفطبةػػػػػػؽ البظرةػػػػػػ  
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ةفػػرؾ الع ػػد شػػاردة ي  ياردة اّ  يفبايل ػػا بػػدأ  ا كػػ مة  اللػػحةح    فاػػـ 
مػػػف الحػػػااـ يكػػػةرفه الخالػػػ  ييعةػػػه يارادفػػػه فػػػي اعفمػػػاد ةػػػذل المب  ةػػػ  
مريرا  بع وفه بعام  الباس )المياطبةف( يالع وػ  بػةف بعضػ ـ الػبعض   

بػػػةف  ياةوةػػػ  الفيالػػػؿبعض الشػػػرانم الم مػػػ  فػػػي الم فمػػػم  يا ةفمػػػاـ بػػػ
خفةػػػار العػػػاماةف فػػػي ادارة الديلػػػ    معػػػززا  الع ػػػد المػػػياطبةف يالحػػػااـ   يا

فيظةػػػؼ  با ةفمػػػاـ بال ابػػػب ا وفلػػػادت يال ػػػانمةف عاةػػػه   فضػػػ   عػػػف
ياةوة  حماة  ارض الديل  مف خ ؿ ا خفةػار  الميارد في عمارة الديل  

 المباكب ل ادة ال ةش يال بيد.    
ه/هققو جهلفهجوييده: جبيقنه

احثةف يالم فمةف في الركػانؿ الح يوةػ  بعد اف اطام العدةد مف الب
  يادارة شؤيف المبظمات يالمؤككات الحايمة  ي ةر الحايمة    اابت 
 ل ـ الاثةر مف ا وياؿ يالفم ةد بيلؼ الع د ياما ة في لبعض مب ـ :

 ا  في افاب :مةشةؿ ةامافيف مير اف  los history  المي يد
اػي حالةا فػي مافبػ  الاػيبةرس ا مرةاػي بياشػبطف لمؤلوػه الاافػب ا مرة

المعالػػػػر مةشػػػػةؿ ةػػػػامافيف مير ػػػػاف الػػػػذت ةػػػػذار فةػػػػه اع ابػػػػه الوػػػػانؽ 
بالكةاك  الحاةم  لشخص خاةو  المكػامةف عاػي بػف ابػي طالػب بعػد اف 
اطام عا  ركاناه الفي حررةا ال  ي فه فػي ا ملػار ا كػ مة  يمػب ـ 
مالػػػؾ ا شػػػفر مؤاػػػدا عاػػػة ـ اف ةعػػػامايا المػػػياطبةف مػػػف  ةػػػر المكػػػامةف 

يالمكػػاياة فػػي الح ػػيؽ ياليا بػػات. فالاافػػب ا  ببػػي اعفبػػر بػػريح العػػدؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ذلػػػػػؾ ابعااكػػػػػا لػػػػػادوا لكػػػػػاياةات الخاةوػػػػػ  الحمةػػػػػدة المػػػػػؤطرة بوضػػػػػانؿ 
 (ٕ()ٔ)ا خ ؽ الفي اةافه لادخيؿ في فارةس ا بكابة  مف ابيابه العرةض 

 ااف عاي بػف ابػي طالػب   :'''فيفةؽ أبي العاـ''' المؤرخ الملرت
بكػػابي   بعػػد شخلػػة  خلػػب   ابػػه اػػاف مظ ػػرا  مػػف مظػػاةر الفاامػػؿ ا 

اف ابفخبػػه المكػػاميف خاةوػػ  لامكػػامةفط بػػدأ بفطبةػػؽ بربام ػػه ا لػػ حي 
فػػي اشػػاع  العػػدؿ يالمكػػاياة بػػةف اببػػا  ا مػػ  ا كػػ مة  بلػػرؼ البظػػر 
عػػػػػػف دةػػػػػػب ـ يمػػػػػػذةب ـ يلةػػػػػػف ـ يلػػػػػػيف بشػػػػػػرف ـ ياف اةػػػػػػاف ـ الكةاكػػػػػػة  
 يا  فماعةػػ . ل ػػد امػػر الػػي ة اف ةايبػػيا رحمػػا  مػػم رعاةػػاةـ امػػا ف اػػ 

 0.ـ ال  يالي ملر مالؾ ا شفر ٙ٘ٙذلؾ في ركال  ا ماـ عاـ 
(2) 

  ّواؿ : ةؿ عرفػت إمامػا  لػدةف ةيلػي   يرج  رداؽ الاافب المكةحي
إّب ـ إّمػػػا أخم لػػػؾ فػػػي الػػػدةف   أي ))فػػػي فػػػه بمثػػػؿ ةػػػذا ال ػػػيؿ فػػػي البػػػاس: 

بظةر لؾ فػي الخاػؽ   أعط  ػـ مػف عوػيؾ يلػوحؾ مثػؿ الػذت فحػّب أف 
  ((.ةعطةؾ اهلل مف عويل يلوحه

                                                           
 .ٕٚٓٓمةشةؿ ةامافيف   الفارةس الضانم   مافب  الابةرس ياشطف    (ٔ)
  .-------اك ـ بيؾ   لبفعرؼ عا  شخلة  ا ماـ عاي عاةه الك ـ    (ٕ)
 .ٖٕٓٓفيفةؽ ابي العاـ   في عاي بف ابي طالب   اةؿ البةت   ال اةرة    (ٖ)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27%27%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%27%27%27&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27%27%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%27%27%27&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82
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 الفصل الثاني
 األولالمبحث 

 الحكم الرشيد
 المقدمة :

الح ، طسننناوا في هنننا منننذا اكم انننث اكاةنننص اكر ننن د ك ننن  فا ننن           
فمعاى اكاةص اكر  د ها اكقرآن اكةنر ص هالناًل  نن اكاةنص اكر ن د 

فمننن  منننا اكما   ننن   اكمعلفمننن ت فااو ننن ات ،هنننا   نننر  نننفرة 
اكوا وو ع   اك فص اكدفي اكوا وسعى كوط  ق اكاةص اكر ن د ، فمن  

 .  وف ي اك ه اخر اك  ا  ن ها مذا اكم  ي

  أواًل/ معنى الحكم الرشيد لغة واصطالح :
( اكاةص فاكا ةص.  معاى مف من  ف ت اهلل ) اكاةص اكر  د    

اكق الا  اةص األ   ء ف وقا  . فق ي اة ص ذف اكاةم  أي معره  
أهالي األ   ء  أهالي اكعلفص ، ف معاى ق در  ل ه . اةمت 
 معاى ماعت : ق ي اكا ةص   ن اكا س ، ألاه  ماع اكظ كص  ن 

اكظلص . أ ي اكاةفم  رد اكر ي  ن اكظلص ، فاكاةص : مف اكقال ء 
،  أاة ص ، اةص : قالى ، فاكا ةص مافذ اكاةص". فاد   ً  ف معه

اكاةص مف م  وفعله اكدفك  ، فاكاةص اكر  د مف م    ب أن وفعله 
اكدفك  ، ف ع ر  عض اك  ا  ن فاكةو ب  ن اكاةص اكر  د  ن 
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ص اك  كح( فاكوا )اكا ةم   ، اكاةص اكرا د ، اكاةص اكسل ص ، فاكاة
 (2)  (1)ك   افس اكمالمفن .

 (3)ثانيًا/ الحكم الرشيد في القرآن الكريم: 
ان اهلل سنن ا اه فوعنن كى أفمننب اكاةننص كنن عض اك نن كا ن مننن              

  ننن دع ف لنننى رأسننن ص  ااا  ننن ء ، فاالانننظ ان اهلل ) نننز ف ننني (  نننذةر 
ةننذكه م وننه ك ننص اكعلننص اكانن هع فاكر نن د كاةم ننص  فواةننص ا  نن ت  ر نند 
 –اةم ص ةم    ء ها قفكه وع كى : )فكقد او ا  دافد فسل م ن  لمً ( 

وع كى : )فاو ع اهلل اكمله فاكاةم  ف لمه  ( ، فقفكه15آ   اكق ص )
( ، فقفكه وع كى  ن اي ا رام ص : ) هقد 251آ   اك قرة ) -مم     ء(

 اكاسننن ء ) –او اننن  اي ا نننرام ص اكةوننن ب فاكاةمننن  فاو اننن مص ملةنننً   ظ مننن ( 
(  قفكنننه ) ( ، فةنننذكه هنننا اكاننند ث  نننن ا نننا اهلل  فسننن 54آ ننن  

-لمواا من وأف ي ااا د ث(  وع كى : )رب قد او واا من اكمله ف 
( ، فقفكننه وعنن كى  ننن ذي اكقننرا ن )ف سننأكفاه  ننن 101آ نن    فسنن )

ذي اكقنننرا ن قننني سنننأولفا  لننن ةص مانننه ذةنننرًاي اارننن  مةرارننن  كنننه هنننا األرض 
( ،  نني ان اهلل 84-83)آ نن  اكة نن  ) –فاو انن ع مننن ةنني  نن ٍ  سنن   ( 

                                                           
اكع لفاا، د. مامد ، أ ر اكاةص اكر  د  لى اكوام   ااقو ن د   اكمسنودام  هنا اكندفي اكعر  ن  ،    (1)

 .2010  مع  اك رمفه ، ااردن 
اكعقنننن  ا ، د.منننن زن ، "اكافةمنننن  ااكةورفا نننن  فاكاةفمنننن  ااكةورفا نننن  "، مرةننننز اكاننننفر كلدراسنننن ت ،  (2)

2015. 
اكر نننن د اكعنننن دي مننننن اكقننننرآن " ، م لنننن   نننندر ،  ، " أرةنننن ن اكاةننننص-----------،-------- (3)

2013. 
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اي  سنن ا اه فوعنن كى أفالننح ااننه سنن ا اه ارسنني اكرسنني فمع ننص اكةوننب
فا سننع دة فا ر ننند ، قننفص اكانن س   كقسنننط هننال  نندي اكمننا ا اكر نن د ك ر 

 ننندفن او ننن ع سننن ي ااا  ننن ء ةمننن  هنننا قفكنننه وعننن كى )كقننند ارسنننلا  رسنننلا  
  ك  انن ت فأازكاننن  مع نننص اكةوننن ب فاكم ننزان ك قنننفص اكاننن س   كقسنننط فأازكاننن  
 اكاد نند ه ننه  ننأس  نند ٌد فمانن هعل كلارنن س فكنن علص اهلل مننن  ا ننرعل فرلسننلهل 

 ( .25آ   اكاد د  ) –  ك  ِب إن اهلل قفٌي  ز ز( 

 : ثالثًا/ الحكم الرشيد في عصر ثورة المعمومات
اكمسنننوق ي اكنننذي وسنننعى إك نننه اك لننندان   مننندة اانننف و نننة ي منننف            

ااسنوخداص اكوةافكنف ا اكنذي  سن  د منف اةفم  خ ك   من اكفسن د أف 
ف نننفًا اكنننى رالننن  اكمسنننوف د ،   امننن   عنننر   راننن ما  هنننا ادارة اكاةنننص

" مف مم رس  اكسلط  ااقو ن د    (UNDPاامص اكموادة ااام ئا )
فاكس  سننن   فاادار ننن  ة شدارة  نننؤفن اكدفكننن   لنننى اكمسنننوف  ت ة هننن  ، 
ف  نننمي ااك ننن ت  فاكعمل ننن ت ، فاكمؤسسننن ت اكونننا منننن خالك ننن   ع رنننر 

، ف م رسنننننننفن اقنننننننفق ص  اكمفاطانننننننفن فاكم مف ننننننن ت  نننننننن م ننننننن كا ص
،  (1)اكق افا ننن  ف فهنننفن   كوزامننن و ص ف ق لنننفن اكفسننن ط  كاننني خالهننن و ص 

فهنا ا وق دي ان اكاةص اكر  د "   رة  ن ما     وسنوخدص هنا ادارة 
 ننننننؤفن اكدفكنننننن  ا ةمننننننً  فماةننننننفم ن فوسننننننعى كلف ننننننفي اكننننننى رالنننننن  
اكمسننننننوف د ن مننننننن خننننننالي اا ومنننننن د  لننننننى م مف نننننن  مننننننن اكعا  ننننننر 

                                                           
اكعق  ا ، د.م زن ، موطل  ت أما   اكمعلفمن ت هنا ظني اكافةمن  ااكةورفا ن  ، أطرفان  دةونفراع ،  (1)

 .2014اكعراق ، 
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اكم نن رة  ، اكعداكنن  فاكمسسنن فاة ، اكمف فق نن  ، اكف  ل نن  ، )اك ننف ه   ، 
اكمسنننننننن ءك  ، ااوقننننننننن ن ااداري ، اكخدمنننننننن  اكواظ م ننننننننن  ، اكوة ملننننننننن  ، 

،  سنودام ( معززة   كمةفا ت اكرئ س  كماظفم  اكوا م   اكماألسو را 
فقد  وافع وط  ق مذع اكما     من هورة اكى اخرى فاسب اكوطنفرات 

 (1)اكوا وادث".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ا داد اك  اث. (1)
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 رابعًا/ مكونات الحكم الرشيد في عصر ثورة الممعومات:

 هعناصر ل خالي مخطط اكاةص اكر  د من مةن وم  ي ما           
 رقص اا ة ي فةم  مفالح ها منيةاألومتطمبات  وومستويات

(1 ،2  ،3 ).(1) 

   

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
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رقح رر   رقهي ررك رقمرر  ك  ق ةه يرر  (3يظهررم  ررل  ررشك  رقمرر ك م رر    

رقممررريل رقترررف تتررررق   رررل ثمرررمت ثة  رررم يةرررش    رررتيي   ية  ةيررر  

 ع بعضه  رقبعض قت يل هي شً  ع ييم ر   ي     تطلب   أ ةي   متبط

ق ررك ثة ررم  ررل هررصر رقعة  ررم   اللرمت رقليقرر  يمي رر  يرررتف ت   رريش

يرق تطلب   رال ةي  مضشً ثرل رق  رتيي   ح حير  رل ق رك ثة رم  رل 

رقعة  ررم أي  طلررن أ ةررف قرر   عرر ييم يمررميط ي ررن رل تتبعهرر  رقليقرر  

 .(Good Governance)  الي  ل رقبيئ  رقلرث   ق  هي  رقح   رقمميل
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 المبحث الثاني
 ية(منهجية الحكم الرشيد )الحوكمة األلكترون

 (E-Good Governance) 

ووأك  ما     اكاةص اكر  د )اكافةم  األكةورفا  ( من   رة    
 ا  ر ف ال   مسوف  ت ف م ا   موطل  ت أما   فاكوا س  ري وا فك   

 (1)ف   ن ةي ما   ها األ ة ي األو   :
 E-Good  ا  ر اكاةص اكر  د )اكافةم  ااكةورفا   .1

Governance ) (2) 
 Good ووأك   ا  ر اكاةص اكر  د أف اكافةم  )

Governance من   رة  ا  ر  فما ةم  مفالا  ها )
 األو   ها أدا ع :اا ة ي  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( ، دفال نند 1اك نن رها ، مامنند ، ا ننالح اكوطننف ر األداري  ةمنندخي كلاةفمنن  األكةورفا نن   ، ط ) (1)

 كلا ر ، م ر.
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (2)



45 

 : ا ر اك ف ه   فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اك ف ه   فة ف   ا وم دم  من ق ي اكمؤسس ت من 

 ( 5خالي اك ةي رقص )
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 : ا ر اكم  رة  فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكم  رة  فة ف   ا وم دم  من ق ي  

 (1) (6اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )

 
 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)



45 

 : ا ر اكمف فق   فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكمف فق   فة ف   ا وم دم  من ق ي  

 (1).( 7اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )
 

 
 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
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 : ا ر اكعداك  فاكمس فاة فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكعداك  فاكمس فاة فة ف   ا وم دم  من  

 (1).( 8ق ي اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
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 : ا ر اكف  ل   فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكف  ل   فة ف   ا وم دم  من ق ي  

 (1). (9اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )

 
 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
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 : ا ر اكمس ءك  فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكمس ءك  فة ف   ا وم دم  من ق ي  

 (1).(10اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)

 (55رقم ك م     
 ثة مرق   ءق  مف  ةه ي  رقح   رقمميل  الثت  لييضح رق ح يم رقمئي    
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 ااداري فم ذا وعاا :  ا ر األوق ن 
 مةن ان ا  ن معاى األوق ن ااداري فة ف   ا وم دم  من 

 (1). ( 11ق ي اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)

 ( 55رقم ك م     
 ثة م رالتق ل راللرمي مف  ةه ي  رقح   رقمميل ألثت  ل ييضح رق ح يم رقمئي   



44 

 : ا ر اكخدم  اكواظ م   فم ذا وعاا  
 مةن ان ا  ن معاى اكخدم  اكواظ م   فة ف   ا وم دم  من 

 (1).( 12ق ي اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)

 ( 55رقم ك م     

 ثة م رق ل   رقتةظي ي  مف  ةه ي  رقح   رقمميل ألثت  ل ييضح رق ح يم رقمئي   



44 

 

  ا ر اكوة مل   فم ذا وعاا :
 مةن ان ا  ن معاى اكوة مل   فة ف   ا وم دم  من ق ي 

 (1). (13اكمؤسس ت من خالي اك ةي رقص ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فم ذا  عاا : األسو را  أف  ا ر اكوا فء 
                                                           

 .2014د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ، اكعق  ا ،  (1)

 ( 54رقم ك م    
 ثة م رقت   لي  مف  ةه ي  رقح   رقمميل ألثت  ل ييضح رق ح يم رقمئي    
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 مةن ان ا  ن معاى اكوا فء من ااطالع  لى اكو ر   
 (1)اكم ر   اكخ     أسوم رة اكا ر اكا  زي فةم   أوا :

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فمةننذا  مةاانن  ان اوا ننأ  ةم نن ت اكم نن ع اكوننا واو   نن  هالنناًل 
 ننننن اننننفع اكما  نننن ي اكوننننا سننننوزرع هننننا اي مةنننن ن فاسننننب 
  مز ننننننن  اارض فااو   ننننننن ت اكمنننننننفاطا ن  أاالننننننن ه  اكنننننننى 

 اام ةن اكوا سوسفق ك   .

                                                           
 .2015اكعق  ا ، د.م زن، "من ا ن ا دا   كافةم  األكةورفا   ، مرةز اكافر كلدراس ت ،  (1)
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-E مستويات الحكم الرشيد )الحوكمة االلكترونية .2

Good Governance ) 

 (2)  (1)ووأك  من  ال   مسوف  ت :
فمننننف   (G-Gاةننننفما( فمخو ننننرع ) -اكمسننننوفى )اةننننفما  . أ

اكمسوفى اكموعلق م    ن اكفزارات فاكمؤسس ت اكاةفم ن  فة ف ن  
فاكعمننننني   ا ننننن  منننننن ا نننننث اكف ننننن ئق فاكمعلفمننننن ت  مننننن ه اكواسننننن ق 

ةة افاننننننن  فااننننننندة منننننننع ااخنننننننذ  اظنننننننر اا و ننننننن ر اك نننننننالا  ت 
 .فاكوفف ض

فمننننذا   (C- Gمننننفاطن( فمخو ننننرع ) -اكمسنننوفى )اةننننفما  . ب
اكمسنوفى موعلننق   كعالقنن  من   نن ن اكمننفاطن فاكاةفمن  مننن ا ا نن  
وقد ص اكخدم ت كلمفاطا ن  طر ق  س ل  فذات  نفدة   ك ن  ف من  
 افنننننظ ةرامننننن  فاقنننننفق اكمنننننفاطا ن فوةنننننفن منننننن خنننننالي اكمفقنننننع 

  فا   اكاةفم  ااكةورفا  .  طلق  ل ه أسصاكرسما أف م  
ف خننوص   (G-Bفمخو نرع )  ا منن ي( -اكمسنوفى )اةنفما  . ت

مذا اكمسوفى   ك  انب اكموعلنق  ن كعقفد فاكما ق ن ت هالناًل  نن 

                                                           
 .2005( ، م ن ، 1اكع فد ، ه د  ن ا  ر ، اكاةفم  األكةورفا    ، ط ) (1)
 .2014، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ، اكعق  ا ، د.م زن (2)
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اكوسنن  ي فاكوعنن مالت مننع اك ننرة ت سننفاء ة اننت  ننرة ت مال نن  
 م ر. ن اكوس  الت اكوا وخص   اب ااسوأف دفك   هالاًل  

 . من مذا اكف ي (2فةم  مفالح ها اك ةي رقص ) 

-E االلكترونيةالمتطلبات اآلمنية للحكم الرشيد )الحوكمة  .3

Good Governance ) 
 ووننننننننننأك  اكموطل نننننننننن ت األما نننننننننن  كلاةننننننننننص اكر نننننننننن د أف اكافةمنننننننننن  

(Good Governance  مننننن  منننن ن موطل نننن ت فمننننا ةمنننن )
 . ( 3مفالا  ها اا ة ي  )
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ى افظ اكمعلفم ت من افظ اكمعلفم ت : ف مةن    ن معا . أ
    (1)(  14اك ةي ر قص )

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)

 (  53رقم ك م    

 ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل ح ظ رق علي    مف  ةه ي  رقح   رقمميل 
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اكمعلفم ت من  ا  زة ب. ا  زة اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى    
  (2) (1)( 15قص )اك ةي ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا اكعقننن  ا ، د.منننن زن (2)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 

( ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل أ هزت  54رقم ك م    

 رق علي    مف  ةه ي  رقح   رقمميل 
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اكمعلفم ت من  أاظم ت . أاظم  اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى   
 (2)  (1) .(16اك ةي ر قص )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن (2)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 
 

 رةظ  ( ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل  55رقم ك م    

 رق علي    مف  ةه ي  رقح   رقمميل 
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اكمعلفم ت من اك ةي ر  ادارةادارة اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى  ث.
 (2()1)(17قص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا  اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع (2)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 
 

 (  17الشكل رقم )

 أمن ادارة  المعلومات في منهجية الحكم الرشيد  يوضح المحاور الرئيسة ألعتماد
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اكمعلفم ت من  أدام ادام  اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى ج.
 (2()1)( 18اك ةي رقص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا  (1)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 
 .2014د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ، اكعق  ا ،  (2)

( ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل ألر   رق علي    مف  54رقم ك م    

  ةه ي  رقح   رقمميل 
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اقو  د   اقو  د   اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى  . ح
 (2)  (1)(  19)    اكمعلفم ت من اك ةي ر قص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (1)
اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا  (2)

 .2016اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ،  اس م  األماا" ، مرةز
 

 ( ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل أ ت  لي  54رقم ك م    

 رق علي    مف  ةه ي  رقح   رقمميل
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اكمعلفم ت من  مخ طرمخ طر اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى  . خ
 (2)  (1)(  20اك ةي ر قص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا  (1)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 
 .2014كةورفا   ،   داد ، اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األ (2)

 (  20الشكل رقم )

 ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل    طم رق علي    مف  ةه ي  رقح   رقمميل 
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اكمعلفم ت  واد  تواد  ت اكمعلفم ت : ف مةن    ن معاى د. 
 (2()1)( 21من اك ةي رقص )

 

 

 

 

 

                                                           
اكعقننن  ا ، د.منننن زن، "منننؤومر  ننننن دفر اكافةمننن  األكةورفا نننن   هنننا رهننننع مسنننوفى ااداء اكمؤسسننننا  (1)

 .2016اس م  األماا" ، مرةز اكا ر ن كلدراس ت األسوراو     ،  داد ، 
 .2014اكعق  ا ، د.م زن، اكموطل  ت األما   ها ظي اكافةم  األكةورفا   ،   داد ،  (2)

( ييضح رق ح يم رقمئي   ألثت  ل أ ل تحلي   رق علي    مف  ةه ي   55رقم ك م    

 رقح   رقمميل 
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 الفصل الثالث

 المبحث األول

 عصر ثورة المعموماتومحاكاتو ل لمالك األشتر (ععيد اإلمام عمي )
 المقذمة :

من الفصل الثاني معنى الحكم  األولبعد ان بيّنا في المبحث         
ممارسة باالمم المتحدة والذي مضمونو "الرشيد ، والتعريف الخاص 

السمطة االقتصادية والسياسية واالدارية ؛ إلدارة شؤون الدولة عمى 
المستويات كافة ، ويشمل االليات  والعمميات ، والمؤسسات التي من 
خالليا يعّبر المواطنون والمجموعات عن مصالحيم ، ويمارسون 

 (1)بمون الوساطة لحل خالفاتيم" حقوقيم القانونية ويوفون بالتزاماتيم ويق
تشكمت بعد  قـدمنظمة األمم المتحدة وال يخفى عمى الكثيرين من أن ، 

عتمدىا اليوم الحرب العالمية الثانية ، فضاًل عن ان المبتنيات التي ت
من خالل ممارسة تطبيق منيجية الحكم الرشيد  منلقياس ترتيب الدول 

بعد قد شرعت بيا فالتي تقوم بأعدادىا ونشرىا كل عامين ، تقاريرييا
 يعماأللفية الثانية الميالدية ، في حين نجد أن األمام أمير المؤمنين 

بن ابي طالب )عميو السالم( قد تناول ىذه المنيجية كميا في اجزاء من 
 أكثر دقة ومحاكاة لواقا ادارة الدولة ، ومما تقدم في تفصيالً بو العيد 

                                                           
االلكترونية ، أطروحة دكتوراه ،  العقابي ، د.مازن ، متطمبات أمنية المعمومات في ظل الحوكمة (1)

 .4112العراق ، 
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رض سنجري عممية محاكاة ما بين منيجية الحكم الرشيد بمفيوم الع
اإلمام  وعيد (Good Governance)اليوم ) الحوكمة االلكترونية( 

ين كيف ان نبّ   عمي )عميو السالم( لمالك األشتر) رضي اهلل عنو(
ر شمولية في مفيوم ثالعيد قبل اكثر من الف واربعمائة عام كان اك

  ادارة الدولة وفق منيجية الحكم الرشيد. 
 العيد واألمم المتحدة:أواًل /    

في األمم المتحدة ؛ كونيا من أوائل  العيد اعتمدت رسالة         
الرسائل الحقوقية ، والتي تحدد الحقوق الواجبات بين الدولة والشعب ؛ 
ىذا العيد وصل إلى أذن األمين العام لأُلمم المتحدة عبر زوجتو 

إّن ىذه العبارة من ، وقد قال األمين العام لألمم المتحدة "  [5]السويدية
" ،  ؤسسات الحقوقية في العالمالعيد يجب أن تعّمق عمى كّل الم

"وأشعر قمبك الرحمة لمرعية، والمحّبة ليم، والمطف بيم :  والعبارة ىي
، وال تكوننَّ عمييم َسُبعًا ضاريًا تغتنم أكميم، فإّنيم صنفان: إّما أٌخ 

ّما نظير لك في الخمق ، وىذه العبارة جعمت كوفي  [6]"لك في الدين، وا 
حقوقية والقانونية عيد اإلمام لمالك عنان ينادي بأن تدرس األجيزة ال

األشتر، وترشيحو لكي يكون أحد مصادر التشريا لمقانون الدولي، وبعد 
مداوالت استمّرت لمّدة سنتين في األمم المتحدة صّوتت غالبية دول 
العالم عمى كون عيد عمي بن أبي طالب لمالك األشتر كأحد مصادر 

لك إضافة فقرات ُأخرى من ، وقد تّم بعد ذ [7]التشريا لمقانون الدولي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AA%D8%B1#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AA%D8%B1#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AA%D8%B1#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AA%D8%B1#cite_note-7
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نيج البالغة غير عيد عمي بن أبي طالب لمالك األشتر كمصادر 
  .لمقانون الدولي

لمحكم   والسعي ألقامةلمعيد  الرئيسية والفرعية المحاور ثانيًا / 
 :الرشيد 

 ىي :و اليجاد الحكم الرشيد  رئيسةتألف العيد من اربعة محاور ي       
        عمارة بالدىا..  3 جباية خراجيا..  2 استصالح أىميا ..1
 جياد عدوىا.. 4

أما المحاور الفرعية فقد تناول العديد من الباحثين والكتّاب واشاروا الى 
يفترض عمى الحاكم  وفي اعتقادي  ما يزيد عن الثالثين محور فرعي

لتطبيق الحكم الرشيد وىذه  ان يراعييا من اجل ايجاد بيئة مؤاتية
  :المحاور ىي

 السيرة الحسنة )االمر بالتقيد بالقانون وضبط النفس(. .1
 العالقة ما الرعية )العمل الصالح والرحمة بالناس والعفو(. .4
 عدم التكبر )اطاعة القانون وعدم التكبر(. .3
 (.الحذر من ظمم العباد و سخط الناسالعدل واالنصاف )  .2
 والواشي( .الوشاة )المخبر  .5
 االستشارة ) الحذرمن اختيارالمستشار البخيل والجبان( . .6
 .استخدام مسؤول سابق خائن لشعبو( دور الوزراء وصفاتيم )عدم .7
 االحسان، السنة )االحسان وحسن الظن(. .8
 دور العمماء )مجالسة العمماء والخبراء(. .9
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 العالقة بين طبقات المجتما )مراعاة المستضعفين من الناس (. .11
قادة الجيوش والعالقة بيم )صفاة قادة الجيش ورعايتيم  دور .11

 لمجنود(.
 اختيار القضاة )استخدام التقاة الصادقين(. .14
 الشبيات )نيي المسؤول عن التسرع واالستئثار(. .13
فظين  ، اختيار المديرين اختيار العمال والوالة )اختيار المحا .12

 (.والقضاة
 والمسؤولين المقربين(.خيانة العمال )مراقبة اعمال المحافظين  .15
 الخراج ومالية الدولة )توفير الخدمات لمناس أواًل ثم الضرائب( .16
الكتاب وأصحاب الديوان )اختيار السكرتير والجياز االداري  .17

 والمالي(.
 التجار واالحتكار )منا االحتكار ومعاقبة المحتكر(. .18
 االىتمام بالفقراء )رعاية ذوية الدخل المحدود من الناس(. .19
 الحاجات والمصالح )رعاية االيتام والمسنين(. اصحاب .41
 واجبات الحاكم )لقاء المسؤول المباشر ما الناس وادابو(. .41
 أداء الفرائض )امامة الناس في الصالة وبساطتيا(. .44
 عدم االحتجاب عن الناس )عدم اطالة االحتجاب عن الناس(. .43
 دور الحاشية )الحذر من الحاشية ومراقبتيم(. .42
 والعيود معيم)الحفاظ عمى العيد ما العدو(. العالقة باألعداء .45
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 اخذ العبرة ممن سبقو في الحكم. .46
 اجابة المسؤولين في درجة اقل. .47
 جدولة العمل العمل اليومي وبذل الجيد. .48
 الركون الى الصمح ومنا الحرب. .49
 حفظ حرمة دم المواطن. .31
 النيي عن المنة واعجاب المسؤول بنفسو. .31
 التجارة والصناعة. .34
 وجياء الناس. رعاية .33
 ادامة العمل الجيد السابق. .32
 الدعاء لنفسو ولمالك بالتوفيق وعاقبة الشيادة. .35
اطالعننا عمنى المحناور الرئيسنة والفرعينة ان منن  خنالل و لنا  يتّبين    

شننؤون الدولننة ووفننق معننايير حقننوق  العينند قنند أسننس منيجيننة  ألدارة
االنسان وجعل السمات االنسانية الرفيعة ىي المعيار االساس في كنل 

 Goodليعزز مفيوم ومنيجينة الحكنم الرشنيد ؛ شأن تتناولو  الدولة 
Governance   في ايجاد الدولة العادلة. 
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عصر ثورة  ثالثًا / العيد ومحاكاتو لمنيجية الحكم الرشيد في
 المعمومات:

ان اشرنا سمفًا يتألف العيد من اربعة محاور رئيسة ، وكما           
(  تتألف من ثالثة E-Good Governance)  منيجية الحكم الرشيد

مفيوم لفييما من تشابو كبير بين أصل قديم  ولما ، محاور رئيسة 
 خالل األتي : يمكن محاكاتيما منحديث ، 

 : لمعيد المحاور الرئيسة .1
بيّنــــا ســــمفاه ان العيــــد حــــدد اربعــــة محــــاور رئيســــية فــــي منيجيــــة ادارة   

 ، .  جباينننننة خراجينننننا ، باستصنننننالح أىمينننننا   .أ الدولـــــة  ، وىـــــي )
 .(. جياد عدوىاث ،بالدىا  . عمارةت

في عصر  ( E- Good Governanceالرشيد ) منيجية الحكم .2
 :ثورة المعمومات

منيجية الحكم الرشيد )الحوكمة األلكترونية( الثاني ان  الفصلفي  بيّنا
 تتألف من 

       ) أ . عناصر الحكم الرشيد  ، ب. مستويات الحكم الرشيد ،
 (.لمحكم الرشيد ت. المتطمبات االمنية 

عمل  محاكاة ما بين المحاور الرئيسة لمعيد  ومنيجية واذا اردنا   
 األتي : فنالحظ  في عصر ثورة المعمومات الحكم الرشيد 
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  الحكنم الرشنيد  عناصنرفـي العيـد  يحـاكي  )استصالح اىمينا(محور أن
 الحكـــــــــــم الرشـــــــــــيد حكـــــــــــومي( لمنيجيـــــــــــة  -) حكـــــــــــومي والمسنننننننننننتو 

 (E-Governance.  في عصر ثورة المعمومات  ) 
  في العيد  يحاكي  و عمارة بالدىا( )جباية خراجيا ،محوري أن

ثورة  ( في عصرE-Governanceمستويات الحكم الرشيد )
 (،G-Gحكومي()  -) حكومي المعمومات ، وىي ثالثة مستويات

 .  (G-B)اعمال(  -، و ) حكومي(G-C) مواطن(  -حكوميو)
  في العيد  يحاكي المتطمبات األمنية لمحكم  )جياد عدوىا(محور أن

 ( في عصر ثورة المعمومات .E-Governance) الرشيد
 ( 43وكما موضح في الشكل رقم ) 
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مخطط لمنيجية الحكم الرشيد )الحوكمة االلكترونية ( في  عصر 
(1)ثورة المعمومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4112اعداد  الباحث ، متطمبات أمنية المعمومات في ظل الحوكمة االلكترونية ،  (1)

 االلكترونية(الحوكمة عناصر الحكم الرشيد )
 الفاعمية -           الموثوقية    -         العدالة والمساواة   -           المشاركة   –               الشفافية -

 التنبوء -  التكاممية -         الخدمة التنظيمية –             االتقان االداري  -          المساءلة  -

 معموماتلم المتطمبات االمنية
 إدارة المعمومات-أنظمة المعمومات           -أجيزة المعمومات             –حفظ المعمومات             -
 تحديات  المعمومات –مخاطر المعمومات          –مات         إقتصادية  المعمو –إدامة المعمومات           –

 

 االلكترونية(الحوكمة الحكم الرشيد )  مستويات

 
 مستو 

 حكومي –حكومي 
(G.-G.) 

 مستو 
 مواطن –حكومي 

(G.-C.) 

 مستو 
 اعمال –حكومي 

(G.-B.) 

 1الحكم الرشيد )الحوكمة االلكترونية( 

 (77الشكل رقم )

 يوضح منهجية الحكم الرشيد )الحوكمة االلكترونية(
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( يوضـح محاكـاة المحـاور الرئيسـة لمعيـد مـا مخطـط منيجيـة 43الشكل رقـم ) ادناه 
( 43يظيـــر مـــن خـــالل الشـــكل رقـــم )(1)الحكـــم الرشـــيد )الحوكمـــة االلكترونيـــة( 

  Goodمحاكـــــاة العيـــــد فـــــي منيجيتـــــو لمنيجيـــــة الحكـــــم الرشـــــيد   
Governance  فــــي عصــــر ثــــورة تكنولوجيــــا المعمومــــات واالتصــــاالت

 سواء في عناصره و مستوياتو فضاًل عن متطمباتو األمنية .
ادناه مخطط يىضح محاكاة المحاور الرئيسة للعهذ مع منهجية الحكم الرشيذ في 

عصر ثىرة المعلىمات 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اعداد الباحث. (1)
(7)

 اعداد الباحث 
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 المبحث الثاني 
 الفرعية لمعيد لمحاورا  

 أواًل/ المحاور الفرعية لمعيد والتنمية المستدامة: 
المحاور الفرعية لمعيد قد زادت عن في الفصل األول تناولنا      

الكثير أن الثالثين محور كما يرى الكثير من الباحثين ، وفي اعتقادي 
 محتوى تطبيق منيجية الحكم الرشيد )الحوكمة تشكلمن ىذه المحاور 

عصر ثورة  ماولكي نحاكي المحاور الفرعي لمعيد ،  االلكترونية( 
المعمومات  نعتقد بأن ىذه المحاور ولعل الكثير منيا عمى وجو 

 والتي تشمل : المستدامة مة التنميةو منظالخصوص يكون ضمن  
 األمن الغذائي. . أ

 األمن السياسي. . ب
 األمن البيئي. . ت
 األمن االقتصادي. . ث
 األمن الصحي. . ج
 الشخص. األمن . ح
 األمن االجتماعي. . خ

 (1)يوضح ذلك : (24رقم ) ولعل الشكل
 

  

                                                           
 .4112المناور ، فيصل، " مؤتمر لبناء وتنمية القدرات المؤسسية " الكويت ،  (1)
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ينظر اليو "كعممية لتوسيا حريات   مستدامةأن مفيوم التنمية ال 
البشر"، حيث ينصب االىتمام عمى توسيا "قدرة" الناس ليحيوا حياة 

في تحقيقيا، حيث يمعب مفيوم "القدرة" دورا يثمنونيا، أو يرغبون 
محوريا في التحميل كبديل لمفيوم الدخل في تعريف رفاه الناس وفيما 

 يسعون إلى تحقيقو وفي تقييم األداء التنموي عموما.
وبــذلك تــم التركيــز عمــى خمســة جوانــب اعتبــرت ذات عالقــة بعــدد مــن  

صـــا، وتتميـــز ىـــذه قضـــايا السياســـات التنمويـــة التـــي تتطمـــب اىتمامـــا خا
الجوانب بأن كال منيا يساىم فـي توسـيا قـدرة الفـرد لمعـيش بحريـة، وىـي 

 منظومة التنمية

األمن 
 الغذائي

األمن 
 السياسي

األمن 
 البيئي

األمن 
 االقتصادي

األمن 
 الصحي

األمن 
 الشخصي

األمن 
 االجتماعي

 ( يوضح منظومة التنمية المستدامة77الشكل رقم )
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،  ، والفــرص االجتماعيــة والتســييالت االقتصــادية ، الحريــات السياســية”
 ”.وضمانات الشفافية ، واألمن الوقائي

 الحريات السياسية 

الحريات السياسية بمعناىا العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية،  تعنى
ليقرروا من سيحكميم وعمى أي مبادئ، وليراقبوا  بالفرص المتاحة لمناس

عن آرائيم من خالل صحافة  وينتقدوا ويحاسبوا السمطات، وليعبروا
وتشتمل الحريات  حرة، وليقرروا االنضمام لمختمف األحزاب السياسية.

ة عمى االستحقاقات المتوفرة في النظم الديموقراطية بمعناىا السياسي
بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية  الواسا

 المشاركة السياسية.

 التسييالت االقتصادية  
تيتم التسييالت االقتصادية بالفرص المتاحة لألفراد الستغالل الموارد  

نتاج والتبادل. وتعتمد االستحقاقات االستيالك واإل االقتصادية ألغراض
موارد أو ما ىو متاح منيا  االقتصادية لمفرد عمى ما يممكو من

 ،األسواق الستخدامو وعمى ظروف التبادل مثل األسعار النسبية وعمل
ولممدى الذي يترتب فيو عمى عممية التنمية زيادة ثروات األمم، تنعكس 

 ات االقتصادية لمسكان.الزيادة في تعزيز مقابل لالستحقاق ىذه
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 الفرص االجتماعية : 
تتعمق الفرص االجتماعية بالترتيبات االجتماعية في المجاالت التي 

المتاحة لألفراد ليعيشوا حياة طيبة،  تؤثر في الحريات الحقيقية
مثل ىذه  كالترتيبات المتعمقة بالتعميم والصحة. وال تقتصر أىمية

نما تمتد لتؤثر عمى تفعيل الخدمات لمحياة الخاصة لألفراد  فحسب وا 
 النشاطات االقتصادية والسياسية . مشاركتيم في

أن مفيوم التنمية من خالل بيان معنى التنمية الموسعة و  نالحظ       
في اعتماد  تطبيق معيد  المحاور الفرعية لبشكل عام قد استند الى 

يا التنمية  تتتناولظير جميًا في األبواب السبعة التي يو  ،منظومة التنمية 
  يمن أمن )غذائي ، وسياسي وصحي ، وبيئي ، واقتصادي ، وشخص

، واجتماعي (  وفي الواقا ان العيد قد خاض في تفاصيل اكثر 
لعامة الناس شمولية ودقة من حيث مراعاة حتى االحاسيس والمشاعر 

وضا منظومة اخالقية وفكرية فضاًل عن ومراعاتيم  ،  )الموطنين( 
بدًأ من   األشخاص الذين يعممون في الخدمة العامة ألختيار؛ ية ومعرف

، وحتى كيف يمكن  حافظين ...الخم، والالوزراء والقضاة والمستشارين 
حفظ والتواصل ما عامة الناس )المواطنين( ، وبما يضمن ، متابعتيم 

وجعل دين ، كرامتيم دون تمييز بالمون أو العرق أو الطائفة أو ال
 األنسانية ىي المعيار األساس في ادارة شؤون الدولة.السمات 
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 قراءة العيد في ظل الحكم الرشيد )الحوكمة األلكترونية( :ثانيًا / 
ومـــا  تناولنـــا فيمـــا تقـــدم العيـــد وقـــراءة بعـــض البـــاحثين والكتـــاب لـــو ،    

ووظفيـا أنـاس ال يـدينون بالديانـة اشاروا بـو مـن مميـزات قـد اسـتفاد منيـا 
، وجعموا من العيد منياج ألدارة شؤون بالدىم ، وطرحوا ىذا  األسالمية

ــــو مــــن  ــــى مــــا توصــــموا الي ــــو عم المنيــــاج بأســــموب معاصــــر يعتمــــدون في
تكنولوجيا  ، ويسوقوه الينـا عمـى أنـو منيـاج التطـور واالدارة السـميمة مـن 

ليطرحــوا   والعمــل وفــق حقــوق األنســان خــالل اســتثمار الوقــت والطاقــة 
التـي تناوليـا أميـر المـؤمنين عمـي بـن ابـي لحكـم الرشـيد منيجيـة المفيوم 

 -ىـــ 36) لمفتــرة طالـب  )عميــو الســالم ( وطبقيــا فــي الكوفـة ايــام خالفتــو
ىـــ( ، وفصــميا وأوصــى بيــا  لمالــك األشــتر )رضــي اهلل عنــو( عــام  21
 يوضننحد بننو الباحننث أن اار ، لــذا فــأن ىــذا البحــث المتواضــا  ىـــ(  37)

اسننتناد منيجينننة الحكننم الرشنننيد )الحوكمنننة األلكترونيننة(  النننى منيننناج 
وكينف ،  فني العيند وفق النظرية االسنالمية والتني تمثمنتالحكم الرشيد

تمّكن الباحث من خالل  قراءة العيد  ومحاكاتو مع منيجينة الحوكمنة 
منن ان  أو الحكنم الرشنيد فني عصنر تكنولوجينا المعمومناتاأللكترونينة 
المنيجيننة ووفننق مننا توصننل اليننو العمننم ألعتمنناد منيجيننة يطننّور ىننذه 

مننن الحكننم الرشننيد )الحوكمننة األلكترونيننة( وبشننكل اكثننر دقننة وواقعيننة 
فننني ادارة ألعتمادىنننا وتطبيقينننا الطنننرح السنننائد فننني الوقنننت الحاضنننر ؛ 

 (25الشكل رقنم )  ، ويمكن بيان ذلك من خاللمؤسسات الدولة كافة 
عمننى ضننرورة  مراعنناة تطبيننق منظمومننة التنميننة  يشننير الباحننثحيننث 

المستدامة في كل محور من محاور منيجية الحكم الرشنيد فني عصنر 
 . Good Govrnance ثورة المعمومات  )الحوكمة األلكترونية(
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 الفصل الرابع
 المبحث األول
 األستنتاجات 

توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات التي يمكن ايجاز  
 ابرزها كما يأتي :

قد التي جاء بيا الدين األسالمي ، أن منيجية الحكم الرشيد  .1
عيد األمام  المنظور األسالمي من خالل ظيرت وتجّمت في

 (.) ( لمالك األشترعمي بن ابي طالب )
لمالك  العيد (أن منح  أمير المؤمنين عمي بن ابي طالب ) .2

( كان عمى يقين من يدل عمى أن األمير ) (األشتر )
دة مالك األشتر في تطبيق العيد ، وىذا ما يفسر اوعي وار 

 ( عمن سواه) تسأل البعض عن سبب اختيار مالك األشتر 
واالنسب لكل وىذا ما يدعوا الدولة الى السعي ألختيار األفضل 

 .ميمة 
المعمومات ؛  أن اعتماد منيجية الحكم الرشيد في عصر ثورة  .3

وجود وعيًا وأرادًة  األساسدرجة باليتطمب  ألدارة شؤون البالد 
 .وسياسية ألعتماده وتطبيق

أن العيد قد تضمن أربعة محاور رئيسة ألعتماد منيجية الحكم  .4
في عصر ثورة  تطابق مع منيجية الحكم الرشيدتوىي   الرشيد

 )الحوكمة األلكترونية(. المعمومات
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قواعد النظرية أن المنظمات الدولية قد وظفت واستثمرت  .5
العيد الى حد اعتبرتو االسالمية في ادارة الدولة والمتمثل ب

، لتأسس منيجية الحكم  ، وتستنير بو نبراسًا تحتذي بحذوه
 .لدييا الرشيد

نور ااّل في فترة حكم أن ىذه المنيجية لم تطبق ولم ترى ال .6
 ىـ(. 37  -ىـ   ( )36) األمام عمي 

اليوم باألنظمة الديمقراطية المتطورة في يطمق عميو أن ما .7
عمى مفاىيم قد تضمنيا  تالبمدان الغربية قد طبقت  واعتمد

ألمنيات الشباب  طموحاليوم ىي  ياالعيد ٌلتصبح  كما نرى
 لمعيش فييا والتنعم بأنظمتيا .

العيد كانت أكثر شمولية ودقًة وتفصياًل مما وصمت أن فقرات  .8
اليو منيجية الحكم الرشيد في عصر ثورة المعمومات )الحوكمة 

 األلكترونية(.
أن شمولية العيد جعمت الباحث يعتقد بضرورة تضمين  .9

منظمومة التنمية المستدامة في منيجية الحكم الرشيد )الحوكمة 
ة وواقعية سعيًا ألقامة األلكترونية( لتكوين منيجية أكثر دق

 .واالتصاالت ثورة المعمومات نا عصرفي عصر  الحكم الرشيد
أن العيد لم يترك شاردة وال واردة تخص ادارة الدولة وشؤونيا  .11

 .أاّل وتناوليا ايما تناول حاكمًا ومحكومين
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أن كل من يسعى ألدارة شؤون الدولة عميو أن يجعل من  .11
اقب تطبيقيا وفق مؤشرات العيد منيجو في تطبيق برامجو وير 

 . ؛ كي ينشأ أنموذجًا لمحكم الرشيد ومحددات العيد
أن اعتماد منيجية العيد  وتطبيقيا في ادارة شؤون الدولة  .12

كافة  تّمكن من القضاء عمى كل ظواىر الفساد في المؤسسات 
وجد بيئة مؤاتية لمتعايش السممي وفق معايير السمات تو ، 

 الرفيعة. األنسانية
في حث طمبة الدراسات العميا لتناول الوثائق التأريخي ضرورة  .13

مثل العيد وغيره ودراستيا بشكل معاصر ، رسائميم وأطاريحيم 
من اجل فيم ومحاكاة ىذه الوثائق لمزمن الحاضر وما 

 ، ال ان يجر  تناوليا بشكل سرد تأريخيبو لممستقبل فر  شستي  
 . بمعزل عمن الحاضر والمستقبل

يرتب عمينا السعي من اجل ايجاد  أن فيمنا لمضمون العيد  .14
بيئة داعمة ومؤاتية لتطبيق منيجية الحكم الرشيد ووفق 
الحوكمة األلكترونية التي تتطابق مع منيجية العيد وتحاكي 

 .االتصاالت عصر ثورة المعمومات
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 المبحث الثاني
 التوصيات

 كما يأتي : التوصياتيمكن ايجاز أبرز ىذه    
يوصــي الباحــث ألعتمــاد منيجيــة الحكــم الرشــيد فــي عصــر ثــورة  .1

؛  ألدارة شـــــؤون الـــــبالد وفـــــي جميـــــع واالتصـــــاالت المعمومـــــات 
 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

ـــوعي  .2 ـــن مـــن نشـــر ال ضـــرورة الســـعي أليجـــاد عناصـــر قـــدرة تمّك
ون عتماد منيجية الحكم الرشيد فـي ادارة شـؤ ألواألرادة السياسية 

 الدولة.
ضــرورة تنــاول ودراســة سياســة الرســول األعظــم )صــل ا  عميــو  .3

فـي ادارة شـؤون الـبالد والعبـاد ، طيـار ألوالو وسمم( وأىـل بيتـو ا
 المستقبل. بطرق تحاكي الواقع وتستشرفو 
لالســـــــتفادة فـــــــي ادارة شـــــــؤون منـــــــو توظيـــــــف العيـــــــد أو اجـــــــزاء  .4

 المؤسسات كافة.
كمنيــاج فــي تطبيــق الحكــم  الســعي أليجــاد أنمــوذج يعتمــد العيــد .5

المؤسســــــات الخدميــــــة )الحوكمــــــة األلكترونيــــــة( ولعــــــل   الرشــــــيد
 األّولى لتكن أنموذجًا. المتعمقة بالمواطن ىي

الســـعي لالبتعـــاد عـــن الشخصـــنة والعمـــل لطـــرح منيجيـــة الحكـــم  .6
تــّدل عمــى معــدن مؤسســييا والمطــالبين كتطبيقــات  لمعيــد الرشــيد
   بيا.
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ضـــــــرورة اعتمـــــــاد مؤسســـــــات الدولـــــــة لمنيجيـــــــة الحكـــــــم الرشـــــــيد  .7
 )الحوكمة األلكترونية(  ، والتي جرى التعديل عمييا  ، وتكامميا 

 بعد دراسة العيد.من قبل الباحث 
يوصــي الباحــث بضــرور التنســق مــع الجامعــات ؛ لغــرض حــث  .8

ــــو فــــي  ــــى تنــــاول العيــــد أو اجــــزاء من ــــا عم طمبــــة الدراســــات العمي
 م.وأطاريحي رسائيم

التنســـق مـــع وزارة التربيــــة لغـــرض تنــــاول اجـــزاء مــــن العيـــد فــــي  .9
 مناىجيم الدراسية.

 جعل العيد معيارًا لمنزاىة ومعالج لظواىر الفساد في البالد. .11
الســـعي بوســـائل مختمـــف مـــن اجـــل األيمـــان بضـــرورة التعـــايش  .11

 السممي واحترام األخر تمييدًا لبيئة الحكم الرشيد.
الحكــــم  س منيجيــــة عمــــى أســــاالتواصــــل مــــع البمــــدان األخــــرى  .12

وايجـــاد فــي تقبـــل األخــر    Good Governance الرشــيد
     أنموذج لمحكم رشيد في التعامالت الدولية.
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 المصادر

الشيخ محمد السند ، بحوث  ماصرو ف  ول السوصحد الدثليود ،    .1
363-364. 

المستشووووص   سووووي، سووووثادم ، ييوووود اطمووووص  يسوووول بوووو  ابوووول  صلوووو    .2
)يسيو السال ( الى ثاليو يسى مر  مصلك اطشت )  ضثا   اهلل 

 .2112يسيو( ،الاتبد الاسثيد المقدسد ،
ال نغوو و ثاشوو   ، ميشوويه ىووصمستث  ، التووص يخ الضووصبة ، م تبوود  .3

2117. 
اسال  بثك ، لنتا ف يسى شخريد اطمص  يسول يسيوو السوال  ،  .4

-------.، 
تث يوووب ابوووث الاسووو  ،  ووول يسووول بووو  ابووول  صلووو  ، اىوووه البيووو  ،  .5

 .2113القصى ف ، 
الاجسووووووثنل، د. محموووووود ، رشوووووو  الح وووووو  ال شوووووويد يسووووووى التنميوووووود    .6

ك ، اطقتروووصديد المسوووتدامد  ووول الووودثه الا بيووود ، جصماووود الي موووث 
 .2111اط د  

الاقصبل ، د.مصز  ، "الحث مد اطل ت ثنيود ثالح ثمود اطل ت ثنيود  .7
 .2115"، م  ز النث  لسد اسص  ، 

، " ر  ص  الح   ال شيد الاصده مو  القو    -------،----- .8
 .2113" ، مجسد بد  ، 
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الاقوووووصبل ، د.موووووصز  ، مت سبوووووص  رمنيووووود الماسثموووووص   ووووول  وووووه  1 .9
 .2114ر  ثحد د تث اه ، الا اب ، الحث مد اطل ت ثنيد ، 

الاقوووووصبل ، د.موووووصز ، المت سبوووووص  اومنيووووود  ووووول  وووووه الحث مووووود  .11
 .2114اول ت ثنيد ، بغداد ، 

الروووووووي  ل ، محمووووووود ، اروووووووالخ الت وووووووثي  اودا م   مووووووودخه  .11
 ( ، دثنسبد لسنش  ، مر .1لسح ثمد اول ت ثنيد  ،   )

يد ، م  ز الاقصبل ، د.مصز ، "م  اي  نبدا بصلحث مد اول ت ثن .12
 .2115النث  لسد اسص  ، 

( 1الابووووثد ،  يوووود بوووو  نصروووو  ، الح ثموووود اول ت ثنيوووود  ،   ) .13
 .2115،يمص  ، 

الاقصبل ، د.مصز ، "مؤتم  ي  دث  الحث مد اول ت ثنيود   ول  .14
  ووة مسووتثد اطدام المؤسسوول طسوويمص اومنوول" ، م  ووز النيوو ي  

 .2116لسد اسص  اوست اتيجيد ،بغداد ، 
 يرووه، " مووؤتم  لبنووصم ثتنميوود القوود ا  المؤسسوويد "  المنووصث  ، .51

 .2114ال ثي  ، 
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