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  : مالحظة

  . هـ١٤١٠ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام * 

  (( )).العناوين اليت أضيفت جعلت ما بني * 

  .حباجة إىل ختريج مصادر الروايات* 

  

  

  

  

  

  الفقه

  

  الرابع بعد املائةاجلزء 



٢



٣

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  اين بعد املائةالثاجلزء 

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  كتاب اإلدارة

اجلزء الثاين



٤

  األوىلالطبعة 

  م١٩٨٩  ـ هـ١٤١٠

  

  

  

  

  

  

  .توزيع. نشر.  طباعة:دار العلوم

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  

  



٥

  

  

  

  

  اإلدارةكتاب 

  اجلزء الثاين

  

  

  

  

  

  

  



٦

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

واللعنة ، الطيبني الطاهرين آله والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى، احلمد هللا رب العاملني

  .قيام يوم الدين إىل الدائمة على أعدائهم

  



٧

  

  ))أنواع القيادة اإلدارية((

، واألبوية، تشاريةسواال، واملتسلطة، وغري الشخصية ،القيادة الشخصية: أنواع مثانية على القيادة :)مسألة(

  .وغري الرمسية، والرمسية، واجلافة

وقد جعل اهللا سبحانه يف كل من اإلنسان واحليوان ،  مما نتعرض هلا يف اجلملة،وكل قسم من القيادة هلا ميزاا

 كما أن بعضهم يولدون ،يعة القيادةفبعض الناس يولدون بطب، وطبيعة التبعية، طبيعة القيادة: طبيعتني متخالفتني

يف  حىت  يف األطفال منذ الصغر أن بعضهم يقوم بإدارة دفة القيادةى ولذا نر،وكذلك يف احليوان، بطبيعة التبعية

  . وكثرياً ما يكونان من أبوين ويربيان يف بيئة واحدة،وبعضهم ينتظر من يقوده ،اللعب

 كما عجز عن درك ما ذكرها من طبيعة ، عجز العلم عن دركهمااألمرين اآلخرين اللذين إىل إذا انضم ذلك

  : البعد كانت أمور ثالثة يف هذا ،القيادة واملقودية

  

  ))احلد الطبيعي لكل شيء((

فأي جهاز خيلق يف ، يتجاوزه يف احلجمال حد طبيعي  إىل وصول كل إنسان وحيوان بل وشجر: أحدمها

 والديك ، واحلمام بقدر الديك،يكون العصفور بقدر احلمام حىت ، فأكثرثركأ اجلسم منذ الوالدة مينعه عن النمو

مع أنه ينمو يف ، اإلنسان إىل وهكذا بالنسبة، غري ذلك إىل  البعري، والفرس بقدر، والنعامة بقدر الفرس،بقدر النعامة

﴿الذي أعطي كل شيء خلقه :  قال سبحانه،األشجار إىل كذلك بالنسبة، ابتداء والدته منواً سريعاً كما هو املشاهد

  . )١(﴾ىمث هد

  

  ))التوازن بني الذكر واألنثى((

 يف كل جيل طول ،بل يف األشجار  يف اإلنسان واحليوانىجعل التوازن التقرييب بني الذكر واألنث: والثاين

  . امرأة ذكراًينعكس األمر فتلد كل أو ى،كل امرأة أنث بأن تلد، يف جيل واحد أن ينقطع الذكر حىت فال ميكن، اخلط

  بل ميكن أن ،  نوع من القيادةاإلدارة ف،حالوعلى أي 

                                                

  .٥٠:  سورة طه)١(



٨

   . ومديراً باعتبار آخر، قائداً باعتبارىن كان يسمإو، ما متساويان من الكليات األربع املنطقيةإ: يقال

 ظهوراً ةخزونتظهر الكفاية امل حىت ية والصقل واملمارسةبالتعليم والتر إىل حتياجنعم أصل الطبيعة ال ينايف اال

 اآلخرون بأن ىنه ألمر طبيعي أن يقوم البعض بالقيادة بينما يرضإو، حاهلا حال سائر امللكات والصفات، كامالً

  .يكونوا تابعني

هلم ما  فهم يريدون شخصاً ما لرييهم الطريق وحيدد، ن معظم الناس يريدون أن يكونوا مقادينإويف الواقع 

 فإن الكثرة الكثرية من الناس إمنا يقتنعون من احلياة ،يام باألعمال اليت ينبغي القيام االقى  علساعدهمي و،ينبغي عمله

 والكثريون يتبعون ،وال يستعدون ألن يكونوا قادة، باملأكل واملشرب واملسكن واملنكح واملركب وما أشبه ذلك

ت نفسه ووجوده تبعه الكثريون فإذا أثب، يفشل أو يثبت نفسه ووجوده حىت القائد الذي أبرز نفسه لفترة ما

  .الذين هم التفوا حوله يف اليوم األول حىت وإذا فشل انفضوا من حوله، اآلخرون

 فإن األشخاص جيدون أن جتارم اليومية تتكون من ،والالزم أن تكون هناك قوة نشطة يف كل مجاعة عمل

 ويف بعض هذه العالقات سيقوم بعض ،قيادة إىل وكل واحدة منها حتتاج، الكثري من العالقات اإلنسانية يف اتمع

ولذا نشاهد أن يف اتمع قادة ، ن كقادةو آخرهر أفرادظللجماعة سيى أخربينما يف عالقات ، األفراد لتحمل القيادة

  . وغري ذلك،وقادة يف التربية، جتماعوقادة يف اال، وقادة يف السياسة، قتصادقادة يف اال، متعددون

 ،ستعداد للتعاوننظمة جيب أن تزود أفرادها بالرغبة يف التقدم والنجاح وحتقيق النتائج واالم أي ولكي تنجح

  صالحاً  أو يظهر من بينهم األفراد الذين هم صاحلون صالحاً كامالًحىت 



٩

أقرم و ،جعلين من أفضل عبيدك نصيباً عندكا:  يف الدعاءى ولذا نر، األنزلىصالحاً يف املستو أو متوسطاً

  . )١( وأخصهم زلفة لديك،لة منكمرت

 فإن أعضاء املؤسسة ،اإلدارةوإذا فشل الذين أبرزوا أنفسهم كقادة يف تقدمي القيادة الضرورية والقيام بشؤون 

املنظمة بنفسها  ولذا يلزم أن تظهر القيادة يف ،همحفزفادة إلرشادهم ومساعدم ولاكأعضاء اتمع يبحثون عن 

  .ينفض الناس من حوهلاال   حىتنفسها إىل احلاجة

  

  ))ازدهار القيادات((

 وإمنا تزدهر القيادة يف املعتركات واألزمات ،فإن القيادة ال ميكن أن تزدهر يف فراغ، حال أي ىوعل

  .)إن األمم تظهر قادا بأنفسها: (املثل املعروفيف  و،واملشكالت

 حىت ضع مجع من العلماء معيار القيادة الصحيحة فقد و،معيار إىل جتماعي حيتاجن تنمية التعاون االإوحيث 

 ال حيتاج كل إنسان حىت  كالطب الذي وضع له كتب،التجاربمتحكه أن  إىل وال حيتاج، يتبع كل قائد هذا املعيار

  . أن يعيد التجارب بعمر ال يكفي مثل ذلكإىل 

  

  ))من عوامل جناح القيادة((

 ،كاملة خطة سليمةوتقدمي أهداف حمدودة وواضحة ى  علنطويوالعوامل اليت تساهم يف القيادة الناجحة ت

 فإن الشخصية ليست بالذي ال ،وإذا ظهر اخلالف فالالزم التغيري فوراً، ووضع اإلنسان املناسب يف املكان املناسب

 ىجر ومن هنا ، وإمنا الشخصية هي اليت إذا أخطأت أصلحت اخلطأ)عليهم الصالة والسالم(خيطأ يف غري املعصومني 

  ). عتراف باخلطأ فضيلةاال: (املثال املعروف

  

  ))القيادة الشخصية: ١((

  فالقيادة الشخصية هي اليت تزاول القيادة عن ، حال أي وعلي

                                                

)١(.   



١٠

 وهي من األنواع الشائعة ،التوجيه هلم وحيفزهم بالكالم وما أشبه ذلكوتصال الشخصي باآلخرين طريق اال

  .بساطتها إىل افةواليت متتاز الفاعلية الكثرية باإلض

  

  ))القيادة غري الشخصية: ٢((

خالل مرؤوس القائد وعن من القيادة اليت تزاول  إىل فهي اصطالح يستخدم لإلشارة، أما القيادة غري الشخصية

  . مثل اخلطط واألوامر وما أشبه ذلك،طريق وسائل غري الشخصية

، القيادة يف أصغر منظمة إىل ذاً من رئيس احلكومة أخ،وهذه الطريقة أيضاً شائعة تستخدم تقريباً يف كل قيادة

  .غريها أو العسكرية أو جتماعيةاال أو السياسية أو من غري فرق بني أقسام املنظمات الثقافية

ويف بعض األحيان يكون من الصعب استخدام القيادة غري الشخصية استخداماً موجباً للنتائج املطلوبة بسبب 

  . التابعني الناتج عن وجود وسيط يفصل بينهماى  علائدانعدام التأثري الشخصي للق

  

  ))القيادة املتسلطة املستبدة: ٣((

 وهي تقوم بكل األعمال بنفسه ،واليت يعرب عنها بالدكتاتورية، فهي القيادة املتسلطة املستبدة: أما القسم الثالث

  . مع شخصالتوجيهات دون التشاورفتوزع األوامر وتعطي  ، رأيها هي األصوبن وأ،تزعم أا تعرف كل شيءو

  .أقرانه أيضاً إىل أنه دكتاتور بالنسبة إىل  باإلضافة،قوم بتنفيذ العمليالذي و

ماذا و ،غالباً يعتقد القائد املتسلط أنه بسبب مركزه وما يتمتع به من سلطة ميكنه أن يقرر أفضل من غريهو

  .ينبغي عمله

كما أا إذا كانت ، يب الرقابية املستخدمة عديدة وعنيفة وجامدةويف ظل هذا النوع من القيادة تكون األسال

 خبالف شأن األنبياء ،وهذه هي شأن الفراعنة دائماً،  وباطناًدكتاتورية بوليسية ظاهراً إىل لت احلكومةدب يف احلكومة

  .  وأتباعهم)عليهم الصالة والسالم(واألئمة 

  ما أ  غري كفوءة، نفسها الكفاءة بينما هي يفىتراألوىل ن إحيث 



١١

 والعصمة يف )عليهم الصالة والسالم(تصال بالوحي يف األنبياء فإا مع كفاءا الذاتية وباال، القيادة الثانية

  . )٢(شاورهم يف األمر و،)١( بينهمىأمرهم شور : فشعار القيادة النبوية،ستشريت )عليهم السالم(األئمة 

منهم ن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة إ: لعهمالفراعنة فطاوالدكتاتوريني  وقيادة

  . )٣(ي نساءهمييذبح أبناءهم ويستح

 وما أهديكم سبيل ىما أرإالّ ريكم  ﴿قال فرعون ما أُ:قال سبحانه حول فرعونى أخركما أن يف آية 

  .ن قيادته أفضل من غريهأو، أنه يعلم كل شيء حيث كان يظن. )٤(الرشاد﴾

 يعلمون الواقع ،فإن كثرياً من املنحرفني ومنهم القيادة، ن جيب أن يعرف أن هناك فرقاً بني العقيدة والعلملك

﴿يعرفونه كما يعرفون : قال سبحانه، جوارحهمى  عل مما يظهر أثر العقيدة،خالف الواقعى  عللكنهم يعقدون قلوم

. )٥(هم﴾ءأبنا

  . )٦(ستيقنتها أنفسهم﴾﴿وجحدوا ا وا: وقال تعاىل يف آية أخرى

  

  ))القيادة االستشارية: ٤((

وهذه القيادة تستفيد من املرؤوسني ومن  ،)قراطيةالدمي (ستشارية فهي القيادة اال:أما القسم الرابع من القيادة

والقائد يقترح األعمال احملتملة مع ، الزمالء وتتشاور معهم وتأخذ بآرائهم وتشجع املبادرة من جانب التابعني

  .هذه األعمال موضع التنفيذيضع ولكنه ينتظر موافقة اجلماعة قبل أن  وصياتهت

   ،اهفسن  إالّى خبالف القيادة الدكتاتورية اليت ال تر،أشياعهاى  عل وتعمل،وتم هذه القيادة مبصاحل اجلماعة

                                                

  .٣٨: سورة الشورى )١(

  .١٥٩: سورة آل عمران )٢(

  .٤: سورة القصص )٣(

  .٢٩: سورة غافر )٤(

  .٢٠: ، وسورة األنعام١٢٦: سورة البقرة )٥(

  .١٤: سورة النمل )٦(



١٢

  .أفضل النتائجى  عل إا تم للحصول،ستشارية ضد الدكتاتورية خبط مستقيمفاال

وإمنا من األعضاء الذين ، ستشارة من كل من هب ودبستشارية ليس معناها اال الواضح أن القيادة االلكن من

وهذه املسألة غري مسألة األصوات حيث  ،)أهل احلل والعقد ( مما اصطلح عليه يف الفقه اإلسالمي،هل لذلكأهم 

  .  لألطفال بسبب أوليائهماحلق فيها وحىتللناس 

  

  ))ويةالقيادة األب: ٥((

فتهتم بالنفوذ األبوي يف ، العائلة إىل  واليت تكون مبرتلة األب بالنسبة، هي القيادة األبوية:والقيادة اخلامسة

وجعلهم مبرتلة أبنائه وهم ، اهتمام القائد براحة ورفاهية التابعني على  والذي ينعكس،العالقات بني القائد واجلماعة

  . أباً الشعور فيجعلونهايشعرون ذ

وقبل ذلك قال يف القرآن احلكيم  ،)١(أنا وعلي أبوا هذه األمة: ) عليه وآلهصلى اهللا(يف احلديث عن النيب و

  .)٢(﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾: )عليه الصالة والسالم(إبراهيم  إىل بالنسبة

النوع عند ينجح هذا ويف الغالب ، احلماية واإلرشاد إىل وهذا النوع من القيادة يكون كقيادة األب هادفاً

،  حاله حال األب يف البيت،استمرار اخلدمات األبوية للقائد على يتوقف ولكن استمرار جناحه يف املستقبل ،ممارسته

ما دام يعتين مباديات عائلته ومعنويام فإذا انقطع عن ذلك انقطع هو عن األبوية وينقطعون هم   أباًنه يصبحإوحيث 

  . عنه

  

  ))القيادة اجلافة: ٦((

وهي القيادة اليت ال نصيب هلا من ، واليت نعرب عنها بالقيادة اجلافة،  القيادة يف القسم السادس: قبال هذهويف

 ألم خلقوا من عقل ،جانب العقل العطف إىل فإن الناس يريدون، ومثل هذه القيادة يكون دائماً مفروضة، العطف

  فالقائد إذا مل يعامل أتباعه بكال األمرين ، وعاطفة

                                                

)١(.   

  .٧٨ :سورة احلج )٢(



١٣

وضع العاطفة مكان العقل كان  أو ن وضع العقل مكان العاطفةإكما أنه ، عقل والعاطفة كان قائداً فاشالًال

  وإالّ،إذا مل يكن القائد عاطفياً من أعماقه جيب عليه التظاهر بالعاطفية يف موقع العاطفةحىت و ،قائداً فاشالً أيضاً

  .انفض الناس من حوله

 فإن غلظة القلب عبارة عن ،)١(نفضوا من حولك﴾اً غليظ القلب ال﴿ولو كنت فظ: ولذا قال سبحانه

 وقتاً ما ىومن الواضح أن اإلنسان إذا كان متصفاً بأحدمها دون اآلخر يبق،  والفظاظة عبارة عن املظهر،األعماق

 ، ويظهرإالّفإن التصنع بظاهر العطف مع غلظة القلب ال مير زمان ،  مستمرةىلكن مثل هذه القيادة ال تبق، قيادته

. وكذلك حال العكس

  

  ))القيادة الرمسية: ٧((

 ىكرؤساء القو، جتماعياًافهي اليت تكون حسب نوع من العمل املفوض إليه ،  وهي القيادة الرمسية:أما السابع

  .ما أشبه ذلك أو ، وهي التنفيذية والتأطريية والقضائية،الثالث يف احلكومات

صطالح  يف هذا االى قيادة مرجع التقليد تسموحىت، جتماعي االاالقتضاء حسب وهذه القيادة ال تكون إالّ

  .  أن األمة تفوض إليه القيادة بعد انطباق شرائط الشريعة عليه مبعىن،بالقيادة الرمسية

  

  ))القيادة غري الرمسية: ٨((

 ،واسطة مجاعات التنظيمويقصد ا ذلك النوع الذي يظهر أصالً ب، وهو القسم الثامن، أما القيادة غري الرمسية

وهي تشكل العمل ، وهذه اجلماعات أنواع وأشكال متعددة، ويعرب عنهم يف بعض األحيان جبماعات الضغط

  .يف غريها أو يف املنشئة أو يف الدولة أو يف النادي أو ويف املرتل، خرين أثناء العملآاملتداخل بني شخص و

ما حسب إجتهادات وما حسب االإ ، لألغراض املختلفةومن الغالب أن تكون نفس اجلماعة قادة خمتلفني

  وهذا ، وقد تقدم الفرق بني األمرين، املصاحل

                                                

  .١٥٩: سورة آل عمران )١(
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  .عتبار وينبغي أخذه يف اال،النوع من القيادة مهم جداً

ذلك متارس عن طريق  إىل جتماعية كقيادات الدول واملنشآت والفئات الدينية وما القيادة االنوبالرغم من أ

تعاون هؤالء القادة الذين يطلق عليهم  على  أن جناح الكثري من التنظيمات يتوقف إالّ، م رمسياًالقادة املعترف

  ).النفوذ الفعلي( و)أهل احلل والعقد(ورمبا يطلق عليهم بالرموز كما يطلق عليهم أيضاً ، بالقادة غري الرمسيني

 وكثرياً ما يقع القائد واملدير يف ،رية يبدو ضخماًالنتائج اإلدا على واحملتمل هلذا النوع من القيادة غري الرمسية

قطاب القادة غري أكما أنه يقع يف تناقض بني ، تناقض بني اختالف هذين النوعني من القيادة الرمسية وغري الرمسية

  . عن غرض أو سواء عن عقيدة، قرصه إىل ألن كالً جير النار، الرمسية

  

  ))مؤهالت القيادةأهم ((

 كان بقدر  وإالّ، إذا توفرت يف القائد واملدير سببت له قيادة ناجحة، يف حبثنا مؤهالتاإلدارةون للقيادة إمث 

  .القيادة على  تستلزم الطاقة واملقدرةاإلدارةفإن ،  ضعيفةاإلدارةا انقص

  : ومؤهالت القيادة اليت تبدو أهم من غريها أمور

  

  ))الطاقة اجلسمية((

إذ بعض القيادات ال ، يكون جسمه مقاوماً للقيادة بقدر ما حتتاج القيادة إليهابأن ، الطاقة اجلسمانية: األول

  . مرار وما أشبهستاحلركة واال إىل حتياجهااجلسم ال إىل  وبعض القيادات حتتاج،اجلسم إىل حتتاج

  

  ))الطاقة العقلية((

  .بأن يتمكن القائد بعقله من إدارة األمور، الطاقة العقلية: والثاين

واليت حتتاج إليها ، ة اجلسمانية والعقالنية إذا مل تتوفر يف القائد ال يتمكن من مزاولة مهنتهاضح أن الطاقومن الو

  ولذا نشاهد أن كثرياً من القادة خصوصاً القادة الذين ، من النشاطات العديد
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ت ظروف ليست  حت،ويف أوقات غري منتظمة، العمل ساعات طويلة إىل األمام حيتاجون إىل هم يشقون الطريق

  .  ويسهرون ويتعبون أنفسهم،سهلة

  

  ))الرغبة الشخصية((

 ثل هذامبويف الروايات ، فإنه جيب أن تأيت الرغبة يف القيادة من داخل الشخص، الدافع الشخصي: الثالث

  .)١(أن يكون له وازع من نفسه: )عليهم الصالة والسالم(الصدد قالوا 

 على  كما أن األجواء تشجع، وإن كانت تشجع للتقدم،عقلية أو سمية سواء كانت ج، اخلارجيةىفإن القو

 ويتضح هذا من مثابرته، لكن العنصر املهم الذي حيرك القائد هو الدافع واحلافز الشخصي النابع من نفسه، العمل

  .  وأخذه مبوازين التقدم، الشديده ومحاس،العمل واستعداده ألن يسهر ويتعب ساعات طويلة مستمرةعلى 

  

  ))مهارة االتصال((

 ويتمكن من تلخيص آراء ، القائد ألن يتكلم ويكتب بوضوحأفإنه يوجب أن يتهي، تصالاملهارة يف اال: الرابع

  . وإسقاط اهلامشيات واألخذ باجلوهر، وحتديد أهم ما ا من نقاط،اآلخرين بدقة

نقل  إىل باإلضافة،  والتحضري والتوجيه من اإلقناع والتشجيع،ألغراض خمتلفة تصال مبهارةويستخدم القائد اال

  .تصالاجلماعة وحاجاا عن طريق وسائل اال على  وهو يتعرف،املعلومات وتلقي املعلومات

فالالزم أن ، غري ذلك إىل ، اجلماعةهوقد ال يكون يف البلد الذي في،  ال يكون عضواً يف اجلماعةألن القائد قد

  . ضاراً أو  العضو غري نافعىف كيف ينقطع فيها إذا رأكما أن الالزم أن يعر، يعرف كيف يتصل

  

  ))املهارة االجتماعية((

  القاعد أن يتفهم  على فإنه يلزم، جتماعيةاملهارة اال: اخلامس

                                                

)١(.   
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ملكات  أو ،عاطفية أو عقلية أو سواء كانت قوة جسمانية،  ويعرف نواحي القوة والضعف فيهم،املرؤوسني

  . كانت أضدادهاوأ، غري ذلك إىل ماحةفاضلة كالشجاعة واألقدام والس

العمل مع الناس والتصرف معهم بالطريقة اليت متكنه من اكتساب ثقتهم  على والالزم أن يتمتع القائد بالقدرة

نظراً ألنه ، يتعاون األشخاص معه باختيارهم حىت  وجيعل األعداء أصدقاًء،الصداقات على ن يبقيأو، ووالئهم

كما أنه يقف منهم موقف الصديق الذي ، واألخذ بآراء أكثريتهم ستماع لوجهة نظرهم واالساعدمملاستعداد دائم 

  .  ألجل تقدمهمى جناحهم ويسعيتمىن

  

  ))االستقامة((

 إىل حد كبري من التحيز إىل القائد الصحيح القيادة أن يكون عادة متحرراً على فإن الالزم، ستقامةاال: السادس

أن ال  على منكم شنآن قوم﴿وال جير: ويف القرآن احلكيم،  الشيءهذا أو هذا الشيءإىل و  أ،هذه الفئة أو هذه الفئة

  .)١(﴾ىعدلوا هو أقرب للتقوا اتعدلو

فيحترم ، ستمرارستقرار والثبات واال وتكون أعماله ملونة باال،)٢(نفعال والغضب والعاطفةويكون بعيداً عن اال

ذلك فهو يثق يف نفسه ويعتقد يف  إىل وباإلضافة، تعامله مع مرؤوسيه ويكون متفهماً عند ،ويعرف مقام مسؤوليته

  .مقابلة معظم املواقف بنجاح على مقدرته

  

  ))التوكل على اهللا((

﴿ومن : ية الكرمية يف اآل، مرتبطاً إليه، مستعيناً به،اهللا على القائد الديين أن يكون متوكالً على جيب: السابع

 قد جعل اهللا هن اهللا بالغ أمرإاهللا فهو حسبه  على رزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكلوي* يتق اهللا جيعل له خمرجاً 

  . ما سبق ذلك يف إىل  كما أشرنا،)٣(لكل شيء قدراً﴾

  

  ))قوة العالقة اإلنسانية((

  ن جزءاً مهماً من عمل إحيث ، قوة عالقاته اإلنسانية: الثامن

                                                

  .٨: سورة املائدة )١(

  .أي العاطفة اليت تكون يف غري حملها وتكون على خالف العقل واحلكمة )٢(

  .٣ ـ ٢: سورة الطالق )٣(
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 وعن عالقتهم ببعضهم ، القائد أن يعرف الكثري عن الناسىلفع، خمتلف أبعادهميف القائد هو تنمية الناس 

  .جتماعية وعواطفهم وميوهلم وعن مكانام اال،البعض

 له معرفة شعور بعض يتسىنل، وهو كقائد جيب أن يكون ملماً إملاماً جيداً بالسلوك اإلنساين بصورة عامة

فيعرف مباذا يصف ، د فعلهم للمواقف املتنوعةما هو روحنو غريهم من األفراد  أو األفراد حنو نشاطات معينة

غري  إىل ،هم فيكسلونا وما ال يوافق هو،هم فينشطوناوما يوافق هو، اآلخرون عمله وما ال يستطيعون القيام به

  . ذلك

  

  ))املوضوعية((

وضوعية األمام جيب أن يتصف امل إىل فإن القائد الفعال النشط الذي يتمكن أن يشق طريقه، املوضوعية: التاسع

  .احلقائق ومعرفة األسباب اليت تقف خلف التصرفات املختلفة إىل بأن حياول الوصول، يف عالقاته مع اآلخرين

 على ضوئه يقوم ،املواقف واملشكالت تشخيصاً موضوعياًوهذه الصفة هي اليت متكن القائد من تشخيص 

ن يعرف الضعف اإلنساين وأنه أحياناً يرتلق كما أنه من خالل معرفته باآلخري، الفعالة لألزماتبوضع احللول 

فيحارب اجلرم ال ،  وإمنا جيب إصالحه مهما متكن،فالواجب أن ال يكون حبيث يأخذ املذنب بأول ذنبه، اإلنسان

  . اجلرم عن اتمع وإبعاد الرذيلة عن الناس  شلّحياول وإمنا ، والرذيلة ال املتصف ا،ارم

  

  ))املعلم اجليد((

فإن هناك فرقاً بني املقابالت ، فإن القائد اجليد هو املدرس اجليد، أن يصبح معلماً على أن يكون قادراً: العاشر

فإن التدريس يعترب طريقة من أحسن الطرق ، التدريس ومزاولته على  وبني القدرة،الفردية اليت حيتاج القائد إليها

  ، ضرار ما يرتكبون إذا كانت ضارةأ و،ألهداف املعينةبينة من ا على لتنمية الناس وإرشادهم وتشجيعهم وجعلهم
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ويكون مستخدماً ، لك طرق أحسن من طرقهم اليت يسلكوارق األحسن من طرقهم إذا كانت هناوالط

وعند تصحيح األخطاء وإعداد ،  إصدار األوامرنقتراحات بدالً مملهارته التعليمية عندما يوجه األسئلة ويقدم اال

 ،تالميذه إىل غري ذلك مما يفعله املدرس اجليد بالنسبة إىل ،يفية إجناز األعمال هلم يف جماالت أعماهلمالتابعني وشرح ك

  . وبذلك يتمكن أن يهديهم سواء الصراط

  

  ))املقدرة الفنية((

 حمددة مما جيب تفهمهما وتتبعها ئفإن القيادة تستلزم التمسك مبباد، املقدرة الفنية يف إدارته: احلادي عشر

النصيحة واختاذ  على التخطيط والتنظيم والتحليل واحلصول على فإن القدرة، غرض حتقيق أكرب جناح يف مهمتهل

، تستلزم قدرات هائلة  كل ذلك،وعدم الغرور وما أشبه القرارات والرقابة والفوز بالتعاون والتواضع يف أخذ املشورة

  . متياز الفين للقيادةواليت تكون اال

  

  ))نفسهحل املشاكل ب((

سواء كان مديراً ، فإن القائد الفعال هو الذي يكون كأحد مرؤوسيه، القيام حبل املشكالت بنفسه: الثاين عشر

  .غري ذلك أو رئيس دولة أو ،مصنع أو مدرسة أو يف شركة

 ويشاركهم يف ،املشكالت من أصحابه إىل أنه كان أقرب )صلى اهللا عليه وآله(  يف قيادة الرسولىولذا نر

  .)١(العدو إىل كان أقربنا: )صلى اهللا عليه وآله( فيه ) الصالة والسالمعليه(علي   وقد قال،موراأل

 كقصته يف كسره تلك الصخرة العظيمة اليت ،يبدو ذلك )صلى اهللا عليه وآله( ويف متعدد من قصص الرسول

 ، عن البناءبعض الصحابة عجزواأن  حىت وقصته يف بناء املسجد، ومل يتمكن عليها غريه، ظهرت عند حفر اخلندق

   من الصحابة هغريمع أخذ يعمل  )صلى اهللا عليه وآله( والرسول

                                                

)١(.   
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ولئك الصحابة الذين جلسوا عن العمل والرسول أفقال عمار يف هذا الصدد معرضاً ب، الذين كانوا يعملون

  : يعمل شعراً وهو) صلى اهللا عليه وآله(

  إذا جلسنا والرسول يعمل 

  )١(ل املضلّلفإن ذاك العم

صلى ( وقصته حيث أمر رجالً أن حيمل حجراً ليعلم ا قرب عثمان بن مظعون الذي مات يف زمن رسول اهللا

، عن ذارعيه فوضعها عند رأس القرب )صلى اهللا عليه وآله(  فحسر الرسول،فعجز الرجل عن احلمل )اهللا عليه وآله

  . )٢()أهلي (لهدفن إليه من مات من أهأعلم ا قرب أخي وأ: وقال

واليت منها قصة الصخرة اليت ظهرت عند مسجد براثا  ) الصالة والسالمعليه(علي  وهكذا نشاهد يف أعمال

وظهرت عني شرب منها  ) الصالة والسالمعليه(علي   فقلعها،حيث مل يتمكن األصحاب من قلعها، قرب بغداد

  ). كان فينا كأحدنا: ()والسالم الصالة عليه(علي  وقد قال ضرار ملعاوية يف وصف، اجليش

  

  ))حتمل املسؤولية((

فالالزم أن ، فإن كثرياً من املواقف ال يقدم عليه اآلخرون خلوفهم من الفشل، حتمل املسؤولية: الثالث عشر

  . ويتحمل الفشل احملتمل ه املواقعذيكون القائد شجاعاً يتحمل املسؤولية ويقدم يف مثل ه

  

  ))الرجوع إىل احلق((

 على مل يكن أو ،ن ما سار عليه مل يكن صحيحاًأو احلق إذا ظهر له خطأه إىل السرعة يف الرجوع: ابع عشرالر

  .  فضيلةعتراف باخلطأ قوالً وعمالً فاإل، أفضلهكان غري أو ،الوجه املطلوب

                                                

)١(.   

)٢(.   
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  ))الوترية الواحدة((

فإذا كان قبل توليه القيادة ، قائدفإنه أهم شيء يوجب ثقة الناس بال، وترية واحدة على البقاء: اخلامس عشر

  إذا كاننزواء والدكتاتورية سقط عن أعني الناس وعملوا إلزالته حىتنكماش واالاال إىل شعبياً واجتماعياً مث تغري

  .ضرابات واملظاهراتفإم يسعون إلزالته بقوة السالح وباإل، رئيس حكومة

يف ملبسه ومأكله ومسكنه ومركبه حىت تلك الوترية ى  على ويبق،وترية واحدة على فالالزم أن يكون القائد

مثالً إذا كان القائد قبل القيادة ، ما كان التغيري من شأن القيادة مما يعذر منه عند الناس  يف إالّ،ويف لقاءاته مع الناس

إذ ، مركز القيادة إىل يزورهم كثرياً فبعد القيادة ال يكون مثل ذلك متوقعاً منه إذا وصل أو جيلس مع الناس طويالً

  . والناس يعذرونه يف الترك،ذلك يوجب ضياع قيادته ومهماا

 وبني مثل هذا األمر الذي يتطلبه ،ستبدادنزواء بالدكتاتورية واالنكماش وااللكن هناك فرق واضح بني اال

  . ظروف القيادة مما مل يكن قبل توليه القيادة

  

  ))أجواء القيادة((

  سواء يف داخل املؤسسة،جيعل اجلو املالئم يف أطرافه أي ، نفسه للقيادةأائد أن يهيالق على جيب: السادس عشر

  . ليتمكن من مزاولة القيادة مزاولة صحيحة،خارجهاأو 

عند عدم توفر سائر وسائل  ستفزاز أوالغضب عند اال أو العطشأو اجلوع  أو الربد أو مثالً إذا كان يتأثر باحلر

راحته  على  أنه يلزم أن ينام يف وقت النوم إذا كان السهر يؤثروحىت، يوفر كل ذلك لنفسهفالالزم عليه أن ، الراحة

 أو نفعاالت النفسيةفتكون القيادة حمكومة باال، ال يغضب حىت  كما يلزم أن يتجنب مواضع الغضب،املؤثرة يف قيادته

  .يظهر باملظهر غري الالئق مما يسقط مكانته من القلوب

 تلكلكن ، فإن القضاء أيضاً نوع قيادة، تكراره إىل ب القضاء حبثاً حول ذلك فال حاجةوقد ذكرنا يف كتا

  األمور ليست خاصة 
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  .بالقضاء بل عامة يف كل قيادة

  .هذه األمور بقدر أكربإىل   احتاجتىوكلما كانت القيادة أكرب وأوسع وأعل

 على لكن الالزم، بكل هذه الكماالتف يتصـ ) عليه السالم(عصوم املغري ـ أنه ال يوجد قائد خيفى وال 

يكونوا قادة ناجحني وحيققوا  حىت ستمرار فيهااال على  ويثابروا،القادة أن أن يهتموا بتحصيل ما ميكن حتصيله منها

  . نتائج ممتازة

  

  ))الثانويةاحلاالت ((

فإن القائد ، ةئ املواقف الطارمث ما ذكرناه من لزوم كون القائد الناجح استشارياً إمنا هو يف غالب املواقف ال يف

، القيادة املستبدة املتسلطة يف بعض املواقف إىل  لكن قد حيتاج،ستشارية يف معظم أعمالهالناجح يستخدم القيادة اال

فإن هناك عدداً من ، ما أشبه ذلك أو زلزال أو حرب أو  كسيلئألا هي اليت تكون مفيدة مثل ظروف الطوار

  .ان واألفرادك كالزمان وامل،اختيار نوع القيادةعلى  عتبارات اليت تؤثراال

ستشارة تفوت الوقت وتوجب اخلراب أكثر  االذ جيب استخدام القيادة املتسلطة إفمثالً يف حالة احلريق أحياناً

 وكذلك إذا كان للمنشئة مثالً عشرات الفروع، فهنا ال وقت ألخذ آراء اجلماعة ومناقشتها والعمل بأكثريتها، فأكثر

فإن املكان مينع استخدام القيادة ، يف خمتلف أماكن مدينة واحدة كبرية كالعواصم أو ،منتشرة يف خمتلف البالد

 يف مثل الشخصية اليت جيب أن ال تستخدم إالّغري الشخصية فاستخدامها توجب خباالً، وإمنا الالزم استخدام القيادة 

  . هذه احلاالت

فإنه إذا كان الفرد ذا جتربة وذكاء وتدريب ومركز أديب وتعليم ، ين املرؤوسنياألفراد املستشار إىل أما بالنسبة

غري الذكي وقليل اخلربة  إىل أما بالنسبة، ىستشارة معه واألخذ برأيه حسب موازين الشورصحيح فإن الالزم اال

  فاعاً طائشاً فإن القيادة املتسلطة هي اليت ميكنها دفع اندنوامل
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 وإمنا تكون،  ومعلوم أن مثل هذه األمور ال تكون مستقرة ومستمرة،ئج مع مثل هذا الفردمن حتقيق أفضل النتا

  . ستثناءحنو االعلى 

قيادة  إىل كما أن القيادة األبوية أحياناً جتب أن تتبدل، األصل إىل وما ذكرناه يف البنود السابقة إمنا هي بالنسبة

  . غري ذلك من األضداد اليت ذكرناها إىل ،حازمة
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  ))القيادة واالستعداد للطوارئ((

ضرورة استعداد  إىل  فبهذه املناسبة نشري يف هذه املسألةئ،ذكرنا يف املسألة السابقة استثناء الطوار :)مسألة(

  .سائر اإلدارات أو دارة حكوميةإسواء كانت ، ئ للطواراإلدارة

 كما أن غري احلرب من ،ه ولو بعد حني احلرب مما تظهر نتائجئفمن األفضل أن نذكر يف هذه املسألة طوار

  :  فنقول، هلا نتائجها املخربة واملدمرةئالطوار

 الكفاية أن تتمكن من ممارسة فعالياا بنسق ومعىن،  أن تكون كفؤاً كما تقدمت اإلشارة إليهاإلدارةالالزم يف 

األمور املعتادة  على فال تقتصر كفاءا، ةئطارلاملعرب عنها با،  العادية منها وغري العادية،واحد يف مجيع احلاالت

لك ظروفاً  املفاجأة، فإن هنااإلدارةاألحوال وصادفت  كذلك مهما تبدلت ىبل جيب أن تبق، يةوالظروف الطبيع

 ملهامها صعباً ورمبا اإلدارةجناز إفتجعل ، العمل اإلداري من حني آلخر على تستجد أو وحاالت غري متوقعة تطرأ

  . وتنظيماا وأدواا قاصرة عن مواجهة هذه احلاالت والظروفاإلدارةأساليب جتعل  أو ،معقداً

 إىل  وكثرياً ما ينتهي األمر ا،دارة ناقصةإ فإا عتبار مثل هذه الظروفن تأخذ باالدارة مل تتمكن أإوكل 

فاءة مناسبة يف مواجهة قدر بكاستمرار األداء ولو ب على جراءات تساعدإالفشل ما مل تكن قد أعدت سلفاً تدابري و

  .ئ الطوارتلك

أقسام بفعل املستعمرين وعمالئهم يف  إىل تأزومن الواضح أن بالد اإلسالم اليت هي وحدة واحدة وإن ج

  . كما أا دائمة املعرضية ألخطار مثل السيل وحنو السيل، مبجموعها معرضة ألخطار احلرب،الداخل

، واحلرب اللبنانية اللبنانية، واحلرب األفغانية الروسية، رانية العراقيةوكذلك احلرب اإلي ،واحلربان العامليتان

   وغريها من احلروب ،واحلرب التشادية الليبية، فليبنيال ضدأمريكا وحروب ، املسلمنيسرائيل ضد إوحروب 
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هذه مؤسسة ملثل  أو  دولة، اإلداراتؤكلها تعطي لزوم ي، املستمرة أكثر من نصف قرن يف هذه البالد

 اإلدارةفال بد لذلك من تكليف ، ستثنائية واردة يف كل فترة مستقبليةفإن احتماالت احلرب وظروفها اال، ئالطوار

ستمرار يف أداء وظائفها تكون مستعدة لال حىت عتياديةة والظروف غري االئوجعلها جاهزة ملواجهة احلاالت الطار

، ال احلرب وحنوها أقل من الكفاءة يف حال السلم كما هو واضحولو كانت الكفاءة يف ح، وواجباا بكفاءة مطلوبة

من أجل اكتساب  أو ،مت بأداء مهامها من أجل اكتساب احلرب بأقل قدر من الضررا من ذلك قاإلدارةفإذا متكنت 

  . بأقل قدر من الضرر أي ،احلالة العادية يف مثل السيول والزالزل وغري ذلك

 والتنظيمي واملادي للوحدات اإلدارية ملواجهة الظروف ،عنوي للعاملنيملسي وا النفدستعداومن الواضح أن اال

وأا ال تضطر عندها ،  وقوعهاى ملدى بالذعر والفوضئ ال تفاجاإلدارةوحاالت احلرب وغريها جيعل  الطارئة

بل ، ون األوان قد فاتتهايك حىت جراءات مقدميةإالقيام ب إىل وال حتتاج، إلضاعة الوقت يف التفكري مبا جيب القيام به

 لتنفيذها مع ىالفور إليها وتسع على  فتعمد،وبرامج ملا جيب تطبيقه، تكون لديها صورة واضحة ملا ميكن حدوثه

اً وأفضل بفتكون بذلك أسرع جتاو، بتداءفإن مهمة التعديل أسهل من مهمة اال، قتضاءالتعديل لتلك الربامج عند اال

  .دارة أهليةإ أو دارة حكوميةإسواء كانت ، عاتقها على يف املهمة امللقاةستمرار اال على وضعاً وأقدر

تلك  على حتماالت بالظروف الطارئة من شأنه املساعدة كثرياً يف التغلبواإلكثار من التوقعات والتنبؤات واال

   وتفويت ،ها بأمن وسالمالظروف املفاجئة واجتياز
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 يف حتقيق غاياته من األعمال ،ة واحلرائقلئة يف مثل السيل والزلزالطارعلى  أو ،العدو يف احلربالفرصة على 

  .القتالية وغريها

التخطيط والتنظيم واإلشراف واملتابعة  على وإمنا تسري،  مستعدة مل ترتبك عند وقوع احلادثاإلدارةفإذا كانت 

  . حسب القدرة على والتدريب واإلنتاج والتمويل والنقل والتوزيع والصيانة وغريها

ومن الواضح أن املسألة املعنية يف كالمنا ليس يف واجبات الدفاع املدين وأجهزته وأساليبه ووسائطه ونتائجه 

  . اإلقليمي وله عناصره ومتطوعوه أو فإنه موضوع آخر له حاالته اخلاصة وجهازه اخلاص املركزي، وخصوصياته

ويف مجيع القطاعات والفعاليات ، اسع هلذا التعبري الو باملعىناإلدارةوإمنا البحث يف هذه املسألة يف جاهزية 

الداخلية واملهنية واخلدمات واملرافق والعمارة والثقافة  أو والنشاطات اليت تشملها الصناعة والزراعة والتجارة اخلارجية

  . بل واملنظمات الشعبية واألحزاب واجلمعيات واهليئات وغريها، احلكومية وغريهااملستويات يف مجيع 

وثيق مع جهاز الدفاع املدين الذي تتبناه بشكل م ال شك بأن اجلاهزية للحرب وحنوها جيب أن ينسق نع

 التعاون  ومثل هذه األمور حباجة إىل،وسائر القوات وقوات األمن الداخلي، وكذلك مع القوات املسلحة، احلكومة

سعاف إ و،طفاء احلرائق وإزالة األنقاضإع والدفا إىل اإلدارةويف احلرب وغريها حتتاج ، بني احلكومة وبني الشعب

جياد تنظيم جديد يناسب إ و، وتسيري قوافل سيارات الشحن، من الرعاية واإليواء هلمىاملصابني وتقدمي درجة أعل

  . الطارئة احلالة
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  ))مقومات اجلاهزية((

،  هي أهم ما يف األمر،ر أربعةعناص إىل  حيتاج، وحتقيق اجلاهزية للمستقبل احملتملاإلدارةن تكييف جماالت إمث 

  : احليوان إىل فإا كالعمود الفقري بالنسبة

  

  ))العنصر البشري: ١((

 فيجب توزيع العاملني،  اليوم والليلىمد على  فإنه قد تقتضي اجلاهزية استمرار العمل،العنصر البشري: األول

 ىني وعاملني جدد إذا كانت األفراد لدكما جيب استخدام موظف، أقسام العمل والوظائف خالل هذه املدةعلى 

وقد ، ن التوزيع متساوياً يف املصانع مثالًوفإنه قد يك، خيف أو املؤسسة قليلة مع مراعاة األزمنة اليت يشتد فيها العمل

صدار لوائح إومن مث ، بقدر بسيط من فترات تقلص النشاط أو حيث يكتفي باملناوبة، اإلدارةيكون غري متساو يف 

  .بذلك

، ذلك يف مسألة سابقاً إىل كما أملعنا، ب أن تم باألهم فاألهم األفراد بقدر الكفاية جياإلدارةوإذا مل جتد 

 فيجب استدراك النقص من اجلهات اليت خيف نشاطها يف ،لب زيادة يف عدد األفرادطواستمرار العمل ليل ار قد يت

املستخدمني من  أو سواء يف نفس املؤسسة، ىات األخرالوحد أو احلاالت الطارئة ضمن نفسه الوحدة اإلدارية

وكذلك إذا جاء السيل يف حمل ، ىمثالً إذا كانت احلرب يف املدينة ميكن أن يستخدم األفراد من املدن األخر، اخلارج

وال ، أنه البد من التنسيق مع القوات املسلحة يف حالة احلرب على ،ما أشبه أو الزلزلة أو اتفقت احلرائق أو خاص

ستدعاء العاملني يف احلاالت أسلوب مبسط ال على عتماداال إىل وهكذا بالنسبة، دارة التعبئة العامةإسيما يف صورة 

وتدريب من يستدعون إذا ، وبالعناوين واهلواتف، نتقال الالزمة لذلكتصال واال وتزويد املناوبني بوسائط اال،ةئاملفاج

   أو يف أيام قالئلالتدريب ولو تدريبات بسيطة إىل احتاجوا
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  .يف ساعات 

مجاعات  إىل وهذه اجلماعات الكبرية تقسم أيضاً، مجاعات أو قطاعات إىل ويلزم أن تقسم األفراد البشرية

ومن مث حتديد قنوات ، لسكناهم أو  يف ذلك التوزيع اجلغرايف هلمىعاري  حبيث،أفراد إىل  وهي تقسم،صغرية وفرعية

وهؤالء بدورهم يبلغون املسؤولني ، حبيث يبلغ املناوبون املسؤولون عن القطاعات مثالً ،تصال فيما بينهموسائط اال

سائل النقل إذا مل تكن  هلم وأ كما جيب أن ي،لتحاقفيختصر بذلك الزمن الالزم للتبليغ واال، عن اجلماعات وهكذا

  .  كله يف العنصر البشري هذا،موفورة

  

  ))التنظيم اهليكلي: ٢((

 للعمل يف احلاالت الطارئة اليت حيتاج اإلدارةفإن تكييف ، األمر الثاين وهو التنظيم اهليكليإىل  أما بالنسبة

 واستمرارها يف أداء واجباا اإلدارةفتأمني جاهزية ،  يقتضي زمناً طويالً إلجنازها،استعدادات وحتضريات متشاة

ة ذه اجلاهزية يف مالكات املستويات اإلدارية خمتص ةيوجياد وحدات عضإ اإلدارةيتطلب من  وترية مناسبةوبكفاءة 

وإن مل حتدث األخطار طيلة قرن ، أخطار حال ذلك حال اجليش الذي يكون مدرباً ومستعداً ملواجهة أية، األساسية

  .مثالً

حداث مثل هذه الوحدات  إل،هذا األساس على  جاهزة لتعديل املالكات الفعليةاإلدارةفالالزم أن تكون 

عناصر متفرقة يف  أو تسمية جمموعات إىل باإلضافة، د وظائفها واختصاصاا وسائر مزاياها وخصوصيااوحتدي

 أو ،متفرغة يف احلاالت الطارئة إىل قلبنوت، أعماهلا املعتادة على عالوة، باألمور اجلاهزية الوحدات القاعدية للعناية

  .ما أشبه ذلك أو وحدة إىل تنقل من وحدة

مكانياا يف اإلشراف واملتابعة إولتسهيل ،  وحدات فرعيةىلإالوحدات اإلدارية بشكل موقت وميكن تقسيم 

  والتنفيذ 
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 الكبرية مثالً كأن تقسم املدينة، حبيث يضيق النطاق املكاين لكل منها، قليميإ أو أساس جغرايف على تصالواال

ق استمرارية نشاط ووظائف الوحدة األساسية اليت  يف كل منها نواة فرعية تستطيع حتقي،دارية متعددةإقطاعات إىل 

 بعد تزويدها بالعناصر والوسائط واملعدات واألدوات الالزمة ملمارسة نشاطها واتصاهلا عند حدوث ،انبثقت عنها

  . احلادث

جانب الوحدات العضوية  إىل  فإنه يفضل، يف مثل هذه احلاالت الطارئةىن للزمان أمهيته القصوإوحيث 

ويف خمتلف مناحي النشاطات ، يف قمة اهلرم اإلداري اجلماعية أو  املشتركةاإلدارة أو جياد صيغة من القيادةإالدائمة 

مبا يكفل التنسيق بني الفعاليات ، يف املواضع املختلفة من املدينة الواحدة أو ، يف البالد املختلفةاإلدارةاليت متارسها 

  .  وقوع احلادثىومعرفة كل واحد من الواحدات تكليفها لد، والنشاطات واملؤازرة املتبادلة فيما بينها

  

  )) اإلداريةاألدوات: ٣((

  .ئوهي األدوات واآلالت احملتاجة إليها يف حالة حدوث الطار :وبعد ذلك يأيت دور األمر الثالث

،  الطارئة كفاءا ومالءمتها للظروف واألحوالى سلفاً باألدوات اليت تستعملها مبداإلدارةفيجب أن تفكر 

 ،مما سبق اإلملاع إليها فليس املراد هنا األدوات املكتبية فقط، واملراد باألدوات واملعدات الصيغة الواسعة منها

  .لإلدارات الشعبية ومن احلكومة ،ألخرىدارة إفاألدوات احملتاج إليها يف األحوال الطارئة ختتلف من 

 بتجهيز أدواا ومعداا مبا يكفل استمرارية العمل لديها  أن تفكر،شعباًأو   حكومةً،فعلى كل وحدة إدارية

ووسائط النقل ، تصال اهلاتفي والربقي والالسلكي والتلكسوذلك مثل أدوات اال، بكفاءة خالل الظروف الطارئة

   كالسيارات الشاحنة ،املختلفة لألفراد واملواد
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ت اإلسعاف وأدوات املعيشة ومعدات اإلنارة واإلسعاف وما تنقل األفراد وأجهزة اإلنذار واإلطفاء ومعدا

وجتهيزات العتالة واملناولة والوزن وأدوات الكتابة واملستشفيات واملستوصفات ، واملياه واألثاث املكتيب املتنقل اخلفيف

  .  وسيارات امتصاص املاء يف مثل السيولئالثابتة واملخاب أو والصيادلة املتنقلة

  

  ))قوانني الطوارئ: ٤((

فإن الروتني إذا كان مرضياً ، وهي القوانني واألنظمة واللوائح، عد هذه األمور الثالثة يأيت دور األمر الرابعمث ب

نظمة والتعليمات مع هذه تكييف األ إىل  األمر الذي يدعو،يف احلاالت الطارئةقتاالً يف احلاالت الطبيعية فإنه يصبح 

عطاء السلطات الكبرية إ بالالمركزية وحرية التصرف وىلوتتح، حبيث جتعل بسيطة وواضحة ومرنة، احلاالت

  .تصال معهصعوبة اال أو تصال مع املركزوال سيما يف ظروف انقطاع اال، للموظفني الذين يشتغلون يف هذه الظروف

يعلم  حىت آخر إىل سبيل التجربة من حني على  لتطبيقهى وأن يسع،جلهات املعنيةا على وجيب أن يعمم ذلك

  .قلته أو مكانية التطبيق وعدم النقصإواملرونة 

وأنظمة املبيعات ،  أنظمة احملاسبة والصرف والتوليد والتخزين والتوزيع واملراقبة،ومن القوانني واألنظمة

  . مما تكون يف حاالت احلرب والزالزل والسيول وما أشبه غريها يف حاالت عادية،غري ذلك إىل واملشتريات

 من العنصر البشري والتنظيم اهليكلي واألدوات ،ألمور الثالثة السابقة اليت ذكرناهافإن ذلك هو الروح العام ل

  مل تكن فائدة يف كل تلك األمور، كاجلسم الذي ال،ع ـ إذا مل يكنالرابوهو األمر  ـ فإن هذا الروح، اإلدارية

  .غري ذلك إىل رجلهذنه ولسانه وقلبه وكبده ويده وأ حيث ال تشتغل أجهزته وآالته من عينه و،روح له

  كما أن القوانني واألنظمة تشمل 



٣٠

 كحاالت السرقة اليت تكثر يف مثل هذه ئ يف الطوارئاملخطئة وحاالت الطوار أو حاالت املخالفة العمدية

  . احلاالت الطارئة وغري ذلك

 مهامها اإلدارةاء عبارة عن اجلاهزية ألد فإن حالة التعهد لإلدارة الصحيحة يف احلاالت الطارئة، ويف اجلملة

 ،والواضح أن احلاالت الطارئة متنوعة طبيعة، د مناسب يف احلاالت الطارئة كما يف احلاالت العاديةابتنسيق واطّر

  .اجتماعية وفنية وحربية وصحية واقتصادية معيشية وغريها

 على  واإلطالع،طعة املتقئتحقق النجاح يف حتقق اجلاهزية باإلكثار من التصورات والتساؤالت حول الطواريو

، حرب متوقعة أو برد متوقع أو  كحالة سيل متوقعة،بعيداً أو وخصوصاً إذا كان األمر متوقعاً قريباً، الظروف

 واملهمات األساسية اليت اإلدارة بتكييف جماالت ئاحتمال طار أو وكذلك حتديد اإلجراءات املضادة لكل تصور

وترك ،  واملوازية والقاعديةى والتزامن بني اجلهات التعاونية مع األعلستركز عليها اإلمكانات واجلهود والتنسيق

لوضوح أن ميزانية ، والتفكري يف امليزانية اليت حتتاجها احلاالت الطارئة،  غري املتوقعةئياطات الكافية للطوارتحاال

  .احلاالت الطارئة غري ميزانية احلاالت العادية

 أو اهليكل التنظيمي أو سواء يف العنصر البشري، نطاق اجلاهزية ضيق ىوكذلك مالحظة األهم واملهم لد

، ذلك إىل حتياج األمن يف صورة االىمثل تنسيق التدابري مع القوات املسلحة وقو، غري ذلك أو اآلالت واألدوات

، ا أشبه ذلكم أو يف نقله أو ستهالكية الرئيسية اليت حيتاجها اإلنسان يف معيشتهوتأمني احتياطي كاف من السلع اال

كالكهرباء  وتأمني مصادر طاقة احتياطية، ةواختاذ تدابري الدفاع املدين والوقاية يف حاالت احلروب وتأمني مواد أولي

  سرية  أو مفاجئة علنية أو جراء جتارب معلنةإو، واملاء وغريمها



٣١

  . الناس عند حدوث مثل ذلكؤلتهي

 وتأمني وسائل اتصال ،ليها بالكتابة والدارسة وغري ذلكواإلعالن املسبق عن التدابري لفهمها والتدرب ع

 وتعديل القوانني ، وتنظيم لوائح استدعاء العناصر،وتدارك النقص يف العناصر، متنوعة واحتياطية بالقدر الكايف

وذاً ن مل يكن مأخإفإن غري العمد و، غري العمدية أو  وجعل القوانني للجنحة واملخالفات العمدية،واألنظمة وغريها

واملسلم من  ،)١( مسلمئ حق امرىال يتو  فإنه،عليه لكنه جيب أن جتعل القوانني له من جهة اخلسارات والغرامات

  . فإنه يشمل الكافر احملترم املال والعرض وما أشبه ذلك وإالّ،باب املثال

 ئاملخاب إىل  كنقله،ان آخرمك إىل ينقل أو  يف هذا املكانىواحتمال أنه يبق، وتعديل اهليكل التنظيمي واملالك

 وغري ذلك من منطلقات توجب ، واحلياةاإلدارةجياد مقررات احتياطية وجتهيزات ومتطلبات إو، يف حاالت الغارات

  . أقلية اخلسارة يف األحوال الطارئة أو النجاح

  

                                                

)١(.   



٣٢

  

  ))مآخذ اإلدارة الغربية((

واإلفقار العام للكثري من شعوم ،  املوقف كجعل السالح سيد،ة مآخذ كثريةي الغرباإلدارةعلى ): مسألة(

، وإمنا خصوا احلرية ألنفسهم، نقاذ األمم املستضعفةإومن ذيول اإلستعمار عدم ، ستعمارواال، وشعوب سائر العامل

غري الوارثية الظاملة اليت  أو ، وسكوم عن احلكومات الوراثية،نقالبات العسكريةذلك من اعترافهم باال على وال أدل

  .عل بالشعوب ما تشاء من القتل والسلب والكبت واإلرهاب والتشريد والسجن والتعذيب وغري ذلكتف

  : وحنن نكتفي بذكر نقدين فقط من تلك النقود الكثرية

  . عدم صحة قوانينهم: األول

  . اا ال تطبق أيضاًعلّ على إن تلك القوانني: والثاين

األمر األول مبا ذكره املرحوم  إىل  نكتفي حنن بالنسبة،ايةغ الوحيث ليس هذا الكتاب منصباً إلفادة مثل هذه

الثاين نذكر مقتطفات  إىل وبالنسبة، احلقوق اليت أقرا الثورة الفرنسية على من املآخذ ) اهللاهرمح( األخ السيد حسن

  . جداً نذكر بعضها فقط  وهي كثرية،من مآسي الغرب املعاصر

  : ) اهللاهرمح( ليك الوثيقة ومواضع النقد فيها حسب ما ذكرهإف، األمر األول إىل أما بالنسبة



٣٣

  

  )١(الوثيقة الدولية حلقوق االنسان

  

يعاجل صراعاً دائباً  ـ يف مجيع أدواره ـ وقد كان اتمع !.. تاريخ حقوق اإلنسان مع تاريخ البشريةئيبتد

 فتتغلب، انت الطبقات الكادحة تنتفضوآونة ك، الشعوب على فطوراً كانت امللوك تنتصر ..بني الشعب والبالط

 وتدوي نعرات إالّ وتلوح بوراق النصرة ىاألخر على وما أن كمل تألب إحدامها لتزحف، جهاز احلكمعلى 

  ..  وينتشر دورهم يف معرض احلياة من جديد،اآلخرين

قت صداها وأطل{. رت دوراً كامالً من الزمانكاحت، ولكن حفظ التاريخ للمستضعفني ضربات وانتصارات

  . )٢(}لألجيال والقرون

العامل اإلنساين  إىل أدتا، ن يف مجيع الثورات التحريرية للبشر جند ضتني بارعتنيإ:  للبعض أن يقولالوورمبا حي

، البشرية والكمالرسول ) صلى اهللا عليه وآله( بزعيمها النيب األعظم ىالدعوة اإلسالمية الكرب، رسالتهما كاملة

  !  احلقوقنايالبشر ب إىل اليت أدلت  بقادا الفرنسينيىية الكربوالثورة الفرنس

                                                

. ه١٣٧٩ / ٢٤) ٤( الدورة ،٤عدد ال )أجوبة املسائل الدينة(نشرت يف جملة  )١(

). الناشر(هو من املؤلف دام ظله { } بني ما وضع  )٢(



٣٤

 ،حتفال بذكريات هذا اإلعالنواال،  وتأسيس الربملانات)اللويسيني(ولكن الثورة الفرنسية نضبت بايار كيان 

ا كان قبل وإهدار حقوق اإلنسان كم، مث انتشار اجلنود والتهاب احلروب ومتزيق هذه الوثيقة يف كل ميدان وجمال

وظلت الثورة ،  احلياة وانتشرت يف شعاا ومعارجهاأعماق إىل اإلسالمية امتدت جذورها والدعوة. كل شيء

  .اليوم وبعد اليوم حىت ،تتوسع يوماً بعد يوم، اإلسالمية خالدة متمادية

الفرنسية   الثورةأنعلى  ، إن صحت املقارنة،وبذلك كانت الدعوة اإلسالمية أكمل وأمشل من الثورة الفرنسية

وهكذا تعترب الثورة الفرنسية من والئد  ، اليت دوت يف مجيع األقطار،اإلسالمية  من أصداء الثورةىكانت صد

 انتقلت من أسبانيا اإلسالمية فإن احلضارة ،يف بعضها وهذه الوثيقة مقتبسة من قوانني اإلسالم بصورة حمرفة، اإلسالم

  . عالن هذه الوثيقةإالثورة الفرنسية و حىت واستمر الصراع ،ثارت ضجة الكنيسة حىت فرنساإىل 

يف أن  اآلن غري أن النقاش ،نستأخرها لغري جمال ،شيت املقاييس واملواد واملفاهيموهناك مفاضالت بينهما يف 

شأن ، كري ألن توضع يف املتاحف األثرية كتراث فوال تصلح اليوم إالّ ،هذه احلقوق تعترب من األدوار البدائية للبشر

، لنحكمها بيننا حنن املسلمني، ختبارطاولة التشريح واال على ما أن نستعرضهاإو ،عصر الذرة واألقمار السيف يف

  . فذلك هو األمر غري الصحيح

  فإن قرآننا اخلالد احلكيم مل يهمل أية خلية شاغرة لتستعمرها 



٣٥

 على ،لنستجدي الدساتري من هذا وذاك، هورناوراء ظ ومن اجلنب أن نترك دستورنا ايد ،الثورة الفرنسية

  . )١(ويف فرنسا نفسها، اليت وقعت هدفاً هلجوم عنيف خارج فرنسا، األخص من مثل هذه الوثيقة الضعيفة

لتزام اال على الذين ال جيربهم أحد، فإن أول من خيالفه هم املقننون ،أن وضع القانون وحده ال ينفع إىل إضافة

  .سالم يف ذلك هو أنه يضع القانون وفضل اإل،بالقانون

انقالب يف سري احلكم يف  أي مل حتدث، وهذه الوثيقة بالذات بكلها ن الثورة الفرنسيةأواحلقيقة امللحوظة هنا {

إال شيئاً واحداً  ، متبجحني جزارين،مترفني فقد بقي حكام فرنسا كما كانوا قبل الثورة؛ قساة ،غريها سواء أو فرنسا

أصبحت فرنسا تضرب األرقام  حىت ،ستهتارأطلقوا أوسع احلريات الرمسية ملختلف أنواع امليوعة واالهو أم ، فقط

 ، يف األلف٨ ـ ٧أن نسبة املتزوجني واملتزوجات : الدقيقةحصاءات  دلت االوحىت ،القياسية يف اخلالعة واون

بل ال ،  يتورع عن التجاهر مبعاطاة الفجورال ويف نفس الوقت، ىالعدد القليل ال يتزوج إال ملصاحل أخر هذا ىتوح

  . ومناقض لألخالق والتحفظ، يشعر بأنه شيء منكر

وسريا احلقيقية ، الوجدانويتقزز  من خمازي البشرية اليت يشمئز منها الضمري ن الثورة الفرنسية ليست إالّإمث 

  كونوا غري مل ي جبني البشرية؛ كما أن أكثر أبطال الثورة على  لطخة سوءليست إالّ

                                                

. ٤ ص:)عالن حقوق اإلنسانإتاريخ ( الفرنسي يف كتابه )بابيةالبري (يقوله األستاذ  )١(
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 ،ارتكبوا من اجلرائم ما تورع عنها لويس وزبانيته وأذنابه ،بقيادة أبطاهلم األحرار ن الثوارإف ، مستأسدةوحوش

رؤوس  على مث رفعوا جباها بالذات ، (...)م جردوا زوجة لويس وفعلوا ا ألوانإ: وفعلوا ما يكفي أن نعلم

 ، هلمىوتوغلوا يف كل ما سول هلم الشيطان وأمل، وسحبوا، وبوا، قواوأحر، كما أم قتلوا ،الرماح طوال الشهور

 وجعلوا ،ةئتلك اجلرائم الدني على لقوا الستارأ، حتكار الكراسيغري أن الذين استغلوا الثورة الفرنسية فتوسلوا ا ال

ويشيدوا ألنفسهم كياناً شاخماً  ،مكانتهم املنخورة ذا اهلراء الفارغ ليعززوا، وأهدافها وأبطاهلا يتبجحون بالثورة

  . طلي والتزييفل با،خالداً

ال  حىت ،ليضعضعوا ا مركزية اإلسالم وثورته الطويلة، وتظافرت الدعايات العاملية لإلشادة بالثورة الفرنسية

 على للزحف باعتبارها نقطة التجمع  وذا التألب حول الثورة الفرنسية،صالحية الوحيدة يف التاريخإلاتكون الثورة 

 ،ادة ليننييبق  من نوع حركة الشيوعية يف روسياالّإوإال مل تكن هي .. ثورة، اإلسالم؛ أصبحت الثورة الفرنسية

 )السامري(اليت يصوغها  إا العجول الذهبية ،ا التاريخهمنظمة مجاهريية؛ شهد مهجية ىفكلتا احلركتني كانت أقس

   .ليحارب ا اهللا

واملتقمصني   املنافقنيفحىت ،بأوسع ما يف الكلمات من معين ،ورة اإلسالمية نزيهة نبيلة الثىكل هذا؛ بينما نر

 يف منطق اإلسالم فالثائر ..ألم ثوار، مل يكن يف وسعهم أن يتالعبوا مبقدرات اخللق،  خلف األمحالباإلسالم سعياً

  ملن  ىجيب أن يضرب املثل األعل



٣٧

وهكذا ال ، كراماتأو  فليس له أن يستهتر حبقوق ،املصاحل املهدورة على غرية الطغاة على  ثائروهو، خلفه

  . }الفرنسية إال ما يندي هلا اجلبني بينما ال جتد يف الثورة ،جتد يف تاريخ الثورة اإلسالمية إال املثل العليا

  

  :املادة اخلامسة

  . )١()حمظوران مهايف كافة صور والرق والنخاسة، ستعباداال أو نسان يف الرقإال جيوز أن يعيش (

                                                

 ، ال لشيء إال للحفظ على ترفهم الفاجر، وذلك إذا كثر املتمردون على النظام،ستعباد حبكم الضرورة املتحفزةولكن قد يفرض جعل نظام اال )١(

 لعاد جبرمية ، فلو فرض القانون قتلهم عن عقر أبيهم، حىت النفس األخري من أنفاسهم، ومتادوا يف غلوائهم اخلليع،وا جيرفون معهم ارم والربيءوجعل

انوا عثرة فسدوا يف األرض، وك وهو شنق عدد ضخم من بين اإلنسان وفيهم الكثريون من األبرياء، ولو أطلق سراحهم أل،كبرية ال يستحلها أي نظام

 ، ويذوي كربياء املستعلني،فعند ذلك يفرض قانون اإلسترقاق، حىت يعرف املغفلون منهم حقيقة األمر، رهيبة يف طريق تقدم البشرية، والنظام الصحيح

 كما هو املقرر يف ،ة وعند ما عرف القانون رضوخهم له، يتوسل يف إطالقهم من الرقي،وتتبلور يف هليب الرقية عواطف املترفني، فيستسلموا للحق

وأما من بقي يف استبداده ضد العقل والطبائع البشرية فسيبقي حتت نري ،  لتعود إليهم كرامتهم اإلنسانية، وحريتهم الفطرية،دساتري اإلسالم املقدسة

حملاكم والسجون من ارمني، وتربح  وكذلك تفرغ ا،نشاء التحزبات ضد احلريات والرأي العامإستعباد مكبالً، ال يستطيع من استغالل السذج، واال

   .احلكومة النفقات الضخمة اليت ينثرها على ارمني يف السجون عندما تكون حباجة ماسة إليها

 ألن يف تسجني البشر ـ ،ن مننع من زج الناس يف السجون، ولو ارتكبوا آالف اجلرائمأسترقاق، فيجب بالطريق األوىل مث إنا إذا منعنا من اال

والبشرية حتتاج ، عماله ومشاعره، وتقدمه وتكتله مع بين نوعه يف احلاجات العامةأخص إذا كانت املدة طويلة ـ القضاء على كيانه ومواهبه، ووباأل

تصرفاته ضمن نه حيصر أنه ال مينع الرقيق من أي عمل قانوين ال يضر باتمع، وغاية ما يكون إ ف،خبالف اإلسترقاق، ا يف مجيع شؤواهفرادأإىل مجيع 

 كان الرق مباحاً ومىت. ، وذلك اإلطار رمبا يكون وسيعاً لو أخذناه عن وحي من األحكام اإلسالمية، وحقوق العبيد على املوايلنطاق من إجازة املوىل

. ن كان مكروهاً بغيضاً إىل درجة ماإجتار بالرقيق مباحاً بطبيعة احلال ولوانه كان االأيف بعض 



٣٨

  

  :سادسةاملادة ال

  . )١()بالكرامةمزرية  أو نسانيةإغري  توقع عليه عقوبات قاسية أو ،نسانإأن يعذب  ال جيوز(

  

  :املادة السابعة

  . )نسان احلق يف أن يعترف له يف كل مكان بشخصيته القانونيةإلكل (

  

  املادة الثالثة عشرة

 ىوال أن يعتد، هت مراسالمرتله أو أو يف أسرته أو ، يف حياته اخلاصةال جيوز أن يتعرض أحد لتدخل حتكمي(

  . )عتداءنسان احلق يف محاية القانون ضد مثل هذا التدخل وذلك االإولكل  ،شرفه ومسعتهعلى 

  

  املادة الرابعة عشرة

  . )٢()ويف اختيار مسكنه داخل الدولة ،حبرية لكل فرد احلق يف التنقل: ( ١

                                                

. } ما ذكر يف فقه اإلسالمىعل{يف نطاق معني حتت تأثري العناوين الطارئة، } العقوبة{ ولكن قد جتب ،بتداًءكلها حمرمة ا )١(

 ضاق ذرعاً ببالده، أو مل تتوفر له وسائل الراحة والسعادة، أو راجت مهنته  خارج الدولة مىتهملاذا ليس لكل فرد أن ينتقل حبرية، أو خيتار مسكن )٢(

براز هويته إألخص إذا شبك السالح بني دولته وتلك البالد ومل يرد البقاء فيها، أو بلغ من الضعف والتفاهة حداً ال يستطيع معه من  وبا،خارج الدولة

عمال مواهبه واعتناق مقدساته، أو كان من الشذوذ حبيث خيبو صوته حتت السيطرة األجنبية، أو سلبته الفردية حىت إوالتظاهر مببادئه وآرائه، و

 . واملعتقلني، أو مل يرد البقاء يف دولته لغري عذرىشبه باألسارأريات الالزمة وكان احل



٣٩

  . )وأن يعود إليه ،مبا يف ذلك بلده بلد أي احلق يف أن يغادرنسان إلكل : (٢

  

  املادة اخلامسة عشرة

 يف بالد أوأن يستفيد من وجود هذا امللج، زاء اإلضطهاد يف أن يبحث عن ملجأإنسان احلق إلكل : (١

  . )ىأخر

ة جلرمية من جرائم  نتيج،أساس حقيقي على جراءات قائمةإال جيوز أن حيتج ذا احلق يف حالة اختاذ : (٢

  . ) وأهداف األممئألعمال مضادة ملباد أو القانون العام

  

  املادة الثامنة عشرة

  . )١()مجاعية أو سواء بصفة فردية ،لكل فرد احلق يف امللكية: (١

  . )٢()جراء حتكميإال جيوز حرمان أحد من ممتلكاته ب: (٢

                                                

. طالقهإال يصح هذا على  )١(

. بل ال جيوز حرمان أحد من ملك أن ميلك على التفصيل املذكور يف فقه اإلسالم )٢(



٤٠

  

  املادة التاسعة عشرة

  .)١()عتقاد والديانةكري واالاحلق يف حرية التفنسان إلكل (

عتقاد سواء اال أو  كما يتضمن احلرية يف اجلهر بالديانة،)٢(عتقادواال الديانةيتضمن حرية تغيري وهذا احلق (

  وذلك بواسطة التعليم ومزاولة ، يف العلن أو وسواء أكان ذلك يف السر، يف مجاعة أو بصفة فردية

                                                

باحياً أو عاطفياً وجيمع إ وإال فباستطاعة أي عبقري أن خيترع مبدأ ،هليس لإلنسان أن يدين بأي مبدأ خرايف أو فوضوي، تبعاً لغرائزه وشراهات )١(

ن له حرية الديانة كما إ وليس ألحد أن يكبته يف دعوته، ف!عارة والفجور والفساد يف األرضحوله كتلة من الناس، مث يغري حزبه باالستهتار والد

   .لدمار وكذلك يكون الفساد مث اهلرج وا،تنص عليه وثيقة حقوق اإلنسان

 بل الواجب أن يكون الدين السائد ، املبيد لكل شيءىنشقاق يف الصفوف مث الفوضمث إن األديان املتناقضة البد وأن حتدث التضارب والتحارب فاال

ال دين له يكثر  ألن احلق فوق كل شيء، والذي ، وجيب أن يطبق الدين الصحيح على الكفار الذين ال يؤمنون بدين أو كتاب،واحداً هو الدين احلق

  . عمالهأخضاعه للدين وإحالته على مبدأ ينظم حركاته وإ فالالزم ،يف األرض الفساد

ن شاؤوا إ إن شاؤوا دخلوا يف الدين احلق، و، هلم حرية الديانةى فتبق، فلهم الوازع الديين إىل درجة ما،أما أهل الكتاب الذين يؤمنون بنيب وكتاب

مث األمر {) شرائط الذمة(بـ  تسمي يف عرف الفقهاء ،ن ديانتهم ناقصة أو حمرفة يلزم أن توضع هلم حدودإلكن حيث  و،استمروا على تقاليد آبائهم

. } ولكل حكمه يف شريعة اإلسالم، احملارب، والذمي، واملعاهد، واحملايد: بل هناك غري املسلم على أربعة أقسام،ليس خاصاً بالذمه

ن الدولة والقانون يتركزان على الدين الصحيح الرمسي، ويف مغادرته إىل األديان الفاسدة توليد إ ف، الصحيح أبداًليس لإلنسان العدول عن الدين )٢(

  . }يوجب ذلك الفساد واإلفساد{ضطرابات واألرجاف، ويتسبب عن ذلك نشوب التهرجيات والقالقل اليت تكف الناس عن العمل لال

لغائه واخلروج منه دون أن يكون هناك برهان أو دليل، وهذا الذي إ جلواز ال ينقصه شيء ال معىنكل ذلك زيادة على أن الدين الصحيح الذي 

 ولكن ألهل الكتاب أن يبقوا على اعتقادام ما داموا ،عتقاد الصحيح أبداًحد أن ينتزع من اال فليس أل،عتقاد الديينذكرناه يف الدين يأيت يف اال

. }أكانوا معاهدين أو حمايدين{لذمة متحالفني مع املسلمني على شرائط ا



٤١

  . )١()الطقوس والشعائر واملراسم

  

  دة الثالثة والعشروناملا

احلقوق  على  بأن حيصل،جتماعياحلق يف الضمان اال ـ بصفته عضواً يف اهليئة اإلجتماعية ـ نسانإلكل (

 وذلك بفضل اهود القومي ،تنمية طليقة ولتنمية شخصيته ،والثقافية الالزمة لكرامته جتماعيةواال قتصاديةاال

  . )وموارد ثروا مع مراعاة نظام كل دولة والتعاون الدويل

  

  املادة الرابعة والعشرون

 كما أن له احلق يف احلماية من ،ه بشروط عادلة جمزيةواحلرية يف اختيار ،لكل شخص احلق يف العمل: (١

  .)البطالة

  .) يف احلصول على أجر متساو عن عمل متساو،للجميع احلق دون أي متييز: (٢

  ن له وألسرته لكل من يعمل احلق يف أجر عادل جمز، يضم: (٣

                                                

ه للناس، أو يزاول الطقوس والشعائر واملراسم، وباألخص إذا كانت مغرية إليه وداعية له وهو ال ميلك ءليس للمتدين بالدين الفاسد أن يعلم مباد )١(

 وخداع السذج ،ف األطفال وشهوات املراهقنيغراء عواطإ وإمنا شأنه ،ساس من الوعي رصنيأ وال تتركز فكرته على ،حجة ودليالً على مبدأه

  . والرعاع

ه جواز ئ وخاصة عندما يكون من مبد،هواء املتراقصة أو التجاوب مع األ، التسرب إىل القلوب املضطربةىما خيش كما ليس له التجاهر باألخص عند

عتراف  أو كان يف عقيدته اال، واندفاع مع الشراهات غرير،طلقةباحية مإه من ئ أو علم الناس ما يف مبد،تيان الفواحش والسفاح بالنساء واألطفالإ

.غري ذلك مما ينايف متسك الناس مببادئهم الراشدة  أو،بالشذوذ السليب أو اإلجيايب



٤٢

  . )١()جتماعيةويكمل عند الضرورة هذا األجر بأية وسيلة من وسائل احلماية اال، حياة تتفق مع الكرامة البشرية

٤ :النقابات للدفاع عن مصاحله إىل ويف أن ينضم، ن مع غريه نقاباتلكل فرد احلق يف أن يكو( .  

  

  املادة اخلامسة والعشرون 

جازات دورية إويف ،  وخباصة يف حتديد معقول ملدة العمل،}الفراغ{ويف أوقات ، لكل فرد احلق يف الراحة(

  . )٢()بأجر

  

  املادة السادسة والعشرون

 وخباصة فيما يتعلق باملأكل ، من احلياة يضمن له وألسرته الصحة والرخاءىلكل فرد احلق يف مستو: ١

كما أن له حق الضمان يف حالة البطالة ، لضروريةجتماعية اواخلدمات اال، واخلدمات الصحية، وامللبس واملسكن

 اليت يفقد فيها وسائل كسب قوته نتيجةى خرويف احلاالت األ، واملرض والعجز عن العمل والترمل والشيخوخة

  .)٣()دته فيهارالظروف ال دخل إل

                                                

 العامة  فلو كان هناك رجالن يعمالن للمصلحة، معيشة العامل ـ إضافة إىل ما ذكر ـ مالئماً لتربته وشخصيته الفنيةىجيب أن يكون مستو )١(

ولكن أحدمها عامل ضئيل، يسحب وراءه عربة تسعة من النساء واألطفال، وتنفذ طاقته قبل إكمال وجبته اليومية، وكان الرجل الثاين مهندساً فناناً 

 معيشة امرأة ى وهل يكون مستوى معيشة هذا املهندس كمستو، هلذا املهندس البارع عشر ما يدفع إىل ذلك العامل املتسكعىفهل يعط} هو وحده{

 ،سرته حياة العمال لذلك العامل أجر يضمن له وألى فمثالً يعط،جتماعي بل الواجب أن تقابل األعمال باألجور مع مالحظة الوسيط اال،عاهل

   .اة الفنان لذلك املهندس ما يضمن له حيىويعط

فرد إىل اتمع شريفة راقية، تتضاعف األجور مبقدارها، ومهما  العمل، فكلما كانت اخلدمة اليت يسديها الى املعيشة مبستوى ذلك يقدر مستوىعل

ن وظائف الدولة الرمسية اليوم أ كما ، مع اعتبار رتبة العمل وتكاليف األسرة ومالحظة املناخ والبيئةىكان اإلنتاج واطئاً يسف مبعادلة إىل ذلك املستو

عينة طبعياً لزيادة كل فرد على أفراد األسرة، فللرجل العزب راتب أقل من راتب صاحب تقدر ذا املقياس الذي بيناه، فيزداد راتب املوظف بنسبة م

 وكذلك خيتلف الراتب حسب اختالف ، وراتب صاحب األسرة الصغرية أقل من راتب رب األسرة الكبرية،األسرة، إذا كان يف وظيفة واحدة

 هذا النظام يكون ى وعل،عف الراتب باختالف البيئة من حيث الغالء والرخص وهكذا يتضا، العمل، فراتب املهندس أكثر من راتب العاملىمستو

  .  وهكذا.. وكذلك،راتب الدبلوماسيني متضاعفاً حسب مناخهم الذي يؤدون وظائفهم فيه

 على احلكومة السائدة  فيجب، والذين ليسوا يف إعالة عامل، من الشيوخ واألرامل واأليتام واملستضعفني،وأما املنقطعون عن العمل جبميع وجوهه

. تكفلهم الكامل

أن :  فللعامل،لصاحب العمل أن يتفق مع العامل ـ حبرية كاملة هلما ـ يف األجور، وأوقات العمل، وساعات الفراغ، واإلجازات الدورية )٢(

ن لصاحب العمل أن يدفع األجور، جازات دورية، كما أإ ودون أن يقدر ، بالعمل طيلة السنة، دون أن يوفر لنفسه عطلة يوم كل أسبوعىيرض

 . فاملقياس العادل هو التراضي بينهما، مع ضمان كافة احلريات هلما،ويضمن على نفسه عطلة يومني يف كل أسبوع، وإجازات مضاعفة

ا، ومن أتاح له سوء احلظ أن  فإن من يعيش يف ظالل نظام تتوافر فيه هذه احلقوق فهو يتمتع ،ذلك ما ال حيتاج إىل النظام وال يقبل القانون )٣(

. }واملراد ذا القانون تشريع ذلك{نتحار، يعيش يف أجواء قامتة فله أن يتمتع بتلك احلياة وال جيب عليه اال



٤٣

 أو دون منهم يف الزواج ومجيع األطفال سواء املولو،)١(لألمومة والطفولة احلق يف اإلعانة واملساعدة اخلاصة: (٢

  . )جتماعيةيتمتعون بنفس احلماية اال، خارج الزواج

  

  املادة التاسعة والعشرون

   ،جتماعي والدويليف اال اال نسان احلق يف أن يسودإلكل (

                                                

من الرفاه  فلو كان الطفل واألم يف حالة سعيدة ،جتماعي املقرر للعجزةليست لألمومة والطفولة حىت اإلعانة واملساعدة اخلاصة غري التكافل اال )١(

. }مث خارج الزواج ال جيوز اإلجازة به{ نعم هلما هذا احلق يف حالة العدم والعوز ،والرخاء فال حق هلما يف اإلعانة واملساعدة



٤٤

  . )١()نظام يضمن النفاذ الكامل للحقوق والواجبات املنصوص عنها يف هذه الوثيقة

  

  املادة الثالثون

  . )جتماعية اليت من املمكن أن تنمو فيها وحدها شخصيته منواً حراً كامالًرد واجبات حنو اهليئة االالف ىعل: (١

عتراف لضمان اال،  للقيود اليت ينص عليها القانونال خيضع الفرد عند مزاولة حقوقه والتمتع حبرياته إالّ: (٢

يف جمتمع ، والرفاهية العامة، والنظام العام، دقيقةمث حلماية مقتضيات األخالق ال، حبقوق الغري وحريام واحترامها

  . )٢()دميقراطي

 األمم ئحنو يتعارض مع أهداف ومباد على ال ميكن يف أية حال مزاولة هذه احلقوق واحلريات: (٣

  . )٣()املتحدة

  

  املادة احلادية والثالثون

  أنه  على نص من نصوص هذه الوثيقة أي ال جيوز أن يفسر(

                                                

البد  م نع، إذن ال جيب النفاذ الكامل للحقوق والواجبات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة،علمت بعض ما يف هذه الوثيقة من هفوات ال تقال لقد )١(

حجام عن  وال اإل، إذ ال يصح الرضوخ ألي قانون ال تتفق مع اإلنسانية الواردة يف اإلسالم، ولكن كما يرمسها اإلسالم،عتراف حبقوق اآلخرينمن اال

 .القيود اليت تضعها اإلنسانية على لسان اإلسالم

 .سره اإلسالم يف أكمل صوره وألوانهاين الذي يفنساتمع اإل:  أردنا الصاحل العام أن نقولالالزم مىت )٢(

 األمم املتحدة نطاق قابل للتوسعة والتضييق، حسبما ئ فإن عدم التعارض مع أهداف ومباد،إن هذه الفقرة تقضي على مجيع احلقوق املاضية )٣(

. اليت وضعت هذه الوثيقة للقضاء عليها. . و..وبذلك يعود اإلقطاع والطبقات و، اخلاضعون طبعاً للمسيطرين على السلطة السائدة يرتئيها املفسرون



٤٥

 إىل أن يقوم بأي عمل يرمي أو نشاط أي فرد احلق يف أن يزاول أو أي أية هيئة أو ة ألية دولةيتضمن بالنسب

  . )١()حتطيم احلقوق واحلريات الواردة فيها

  

  ))حقوق اإلنسانعدم تطبيق ((

ه  أن الغرب جمتمع تنخرىفإنا نر :)الطائفية سالح العدو األخري اخلطري: (ففي كتاب، الثاينإىل  وأما بالنسبة

وال روادع ، عراف اجتماعية سليمةأحيث ال ضوابط وال ، وتنهكه العالقات اجلنسية الالمشروعة، الرذيلة والفحشاء

بروز مشاكل اجتماعية فيما يتعلق بالذين يبحثون عن  أو قطةل الئوأبسط نتائج ذلك عدد مالج ،دينية أو خلقية

بادل الزوجات وانتشار ظاهرة الشذوذ اجلنسي بني الذكور غتصاب وتوحوادث الطالق واخليانة الزوجية واال، آبائهم

  .وتفشي أمراض اجلنس اليت ال دواء هلا، واإلناث

أن مخساً وعشرين شخصاً يسجلون يف نوادي العراة ) ف يب آيإ (وقد ذكرت مكتب التحقيقات الفدرايل

يف كل دقيقة تتعرض  أي ،انغتصاب كل ست ثوواحدة تتعرض ال وامرأة، وثلثهم من املتزوجني رمسياً كل سنة

  عشر نساء 

                                                

لكل شخص احلق يف ( على أن )٢٠ ( أمل تصرح املادة، وذلك دليل آخر على فشل هذه الوثيقة،هذه املادة وحدها تناقض أكثر املواد السابقة )١(

ن هذه الوثيقة مغلوطة إ: أنا اآلن شخصياً رأيي: }فهل ألحد أن يقول {)حرية الرأي والتعبري مبا يتضمنه ذلك من احلق يف أن ال يزعج بسبب آرائه

   .جيب حتطيمها، ويل حرية الرأي والتعبري وليس ألحد أن يزعجين فيما أقول

 أراد شعب دولة إلغاء هذه الوثيقة وحتطيمها، فلهم ذلك دون  فمىت،)إدارة الشعب مصدر السلطات( تنص على أن )٣( والفقرة )٢٢(أليست املادة 

  .أميا مانع

 فقوانني اإلسالم ،)دانة عمل مل يكن معاقباً عليها وقت ارتكاا مبوجب القانون الوطينإال جيوز أن حيكم ب(:  تقول)٢( والفقرة )١٢(أليست املادة 

قة ال تدين هذا  ونفس الوثي، فما مينع اإلنسان من ذلك،تسمح ألي أحد بأن يزاول أي نشاط يرمي إىل حتطيم ما يف هذه الوثيقة من اخلراقات{مثالً 

. }الشخص بشيء



٤٦

مرأة من اوأن اثنتني ومخسني ألف ، يتم اغتصاب ستمائة امرأة كل ساعة عرب الواليات املختلفةو، غتصابلال

نسان مصاب مبرض الكيز إويوجد أكثر من ثالثة ماليني ، املطلقات كن قد مارسن اخليانة الزوجية قبل طالقهن

ويتم ، كما أن الشاذين والشاذات جنسياً يبلغ عددهم مخسة عشر مليون شخص، شفاء منهواهلربز الذي ال أمل يف ال

مائتني وعشرين فتاة مراهقة بعد احلمل ووجتهض يومياً ثالثة آالف ، يومياً طالق ستة آالف وتسعمائة وست مثانني

  !.الزهري من األمراض اجلنسيةويصاب يومياً مثانية وستني ألف وأربعمائة وثالثة وتسعني مبرض ، الالشرعي غالباً

 ، اإلحصاءات األخر أن واشنطن وحدها تشهد اغتصاب عملية كل مخس عشرة دقيقةىكما أنه جاء يف إحد

ويف بعض املناطق هناك مخسة ، مرة أن هناك فتاة يف الثالثة والعشرين من عمرها أجهضت مخس عشرة ووجد

  .ومثانون يف املائة من األطفال ال يدخلون املدارس

 حىت ستقاللالذين تولوا الرئاسة منذ اال وذكر مركز الدراسات الرئاسية يف واشنطن نسبة كبرية من الرؤساء

وسرقة سيارة كل مثان وعشرين ،  وسرقة كل أربع ثوان،وهناك جنحة كل ثانيتني، اآلن تعرضوا حملاوالت اغتيال

وسرقة مع استخدام السالح كل مثان ، أربعني ثانيةواعتداء مع ضرب وجرح كل مثان و، وسرقة كل مثان ثواين، ثانية

وعملية ، وتقتل ثالث ومخسون امرأة يومياً لعدوان جنسي، وعملية اغتيال كل ثالث وعشرين دقيقة، ومخسني ثانية

وعشرين مليون أمريكي  وهناك أكثر من مخسة، بنوك كل مائة ومثان عشرة دقيقة أو منازل أو سطو ومدامهة حمالت

  أن ما يقارب العشرة يف  أي ،لقمة خبزأو بدون بدون عمل  أو ىبدون مأو أي ،لة عوز وفاقة سيئة لغايةيعيشون حا



٤٧

دة ثالثة عشر ألف ايبلغ متوسط دخل الفرد األبيض العو، املائة من جمموع السكان يكونون يف غاية الفقر

 بعض أقليات ى دوالراً سنوياً فقط لدبينما ال يزيد متوسط دخل الفرد عن ستني، دوالراً ومائتني ومخسة وسبعني

  . الواليات املتحدة

ويقدر عدد الرجال بأربعة أضعاف عدد النساء ، ويوجد حوايل مخسة وعشرين ألف شخص ينتحرون سنوياً

نقص يف  أو نتحار بسبب طردهم من العملكما أن هنالك مائة ألف شخص حياولون اال، من هؤالء الذين ينتحرون

  .مداخلهم

، د البطالة فتذكر الدراسة نفسها أن أمريكا تعاين من وجود أكثر من ثالثة عشر مليون عاطل عن العملأما عد

، رعاة عاطل كل أسبوع يتسكعون بني الواليات واملدن واحلارات والشوثاوالرقم يتزايد حيث يضاف إليه ثالمث

كما يهرب ألفان ، السجون أو شوارع يعيشون يف الىاألقل بال مأو على ويذكر اإلحصاء أن ثالثة ماليني شخص

  .ألم ضاقوا ذرعاً باحلياة معهم، والديهموسبعمائة وأربعني طفل من منازل 

ويدفع سائق السيارات ، حصاء آخر أنه يشرب األمريكيون تسعني مليون زجاجة برية فقط كل يومإوقد ذكر 

 أمريكا كل عام ثالثة عشر ينتج يفو، الر يومياًوتسعون مليون دو بسبب القيادة يف حال السكر غرامة مبلغه مثانية

 أي ،اثنني وسبعني قرصاً يف السنة على وهذه الكمية تكفي ألن حيصل كل أمريكي،  لألعصابئ قرص مهدمليار

ألف ومائتني وثالثة ومخسني شخصاً بتهمة بيع  على لقاء القبض يومياًإويتم ، حبة لكل مخسة أيام لكل شخص

  . وترويج احلشيش

   التجارة أرباع ثالثة على  تقرير أنه تسيطر الواليات املتحدةويف



٤٨

، ستهالك الغذائيحتياجات العاملية لالرأس اال على ج زراعياً القمح الذي يعتربويأيت يف مقدمة ما تنت، الدولية

ما نسبته وتفضل أن تتلف ، ن أمريكا ترفض أن تقدم مساعدات للدول الفقريةإنتاج القمح فإوحيث يوجد فائض يف 

 يف حني يعيش أكثر من سبعمائة مليون جائع ومشرد، إلقائه يف البحرأو يف املائة من جمموع اإلنتاج حبرقه أربعني 

وتشترط الواليات املتحدة األمريكية أن خيضع برنامج املساعدات ، األرصفة فوق هذا الكوكب األرضيعلى 

ومن أجل إبقاء سعر القمح عاملياً يف ، ستعمارة يف مقابل االيعين أن تتم املساعد، عتبارات السياسيةلال القمحية

وقد بلغت قيمة ما حترقه أمريكا ، ستعمارتقنينه مثناً لال أو ختزين أو تالف الفائضإ إىل مستواه الثابت تلجأ أمريكا

حدها نتيجة لنقص املواد فريقيا وإ من املواليد يف ة فيما ميوت أربعني باملائ، دوالروياً من القمح مبلغ أربعني مليارسن

  .الغذائية

 ،ستهالكيةخمتلف أنواع املواد االوللحوم اللحليب و  أن السياسة نفسها هي املتبعة بالنسبة إالّ،هذا يف القمح

خارج البالد هي  أو ستعماري سواء يف داخل البالدفاإلنتاج غزير ولكن طبيعة احلكم اال، صناعية أو زراعية كانت

  . درجة املوت كما ذكرناهإىل  أو ، كما قد عرفت يف داخل أمريكا،درجة الفقر إىل وزيع احفاليت تتحكم يف الت

، لكنه يف احلقيقة كان عام الطفل الذي ميوت، عالن العام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعني عاماً للطفولةإوقد مت 

مبعدل ، أعمارهم عن مخس سنواتفقد ذكر بعض اإلحصاءات أنه مات خالل هذا العام اثنا عشر مليون طفل تقل 

  حصائيات أجرا اجلهات املختصة التابعة لألمم املتحدة وبعض املنظمات اإلنسانية إوجاء ضمن ، كل شهر مليون



٤٩

وذا املبلغ من املمكن أن يتم تعليم ستني ، عداد جندي فقط تبلغ مخسة عشر ألف دوالرإأن نفقات ى خراأل

 وهذا املبلغ يكفي لبناء عدة سدود ،حاملة الطائرات العادية ملياراً من الدوالراتوتكلف ، تلميذاً خالل عام واحد

وبنفقات ، أما الطائرة النفاثة املقاتلة فتكفي لبناء مثامنائة شقة جمهزة بشكل جيد، ضخمة كالسد العايل بأسوان مصر

بيدات من املمكن مجع وجتهيز  للطورملنتاج الزورق احلاإوبدالً من ، قيمة دبابتني ميكن بناء مدرسة للتعليم العام

نفقات رعاية الصحة يف مجيع  على والنفقات العسكرية يف العامل تزيد، أربعمائة وأربعني سيارة لإلسعاف العاجل

مرض خطري  على وألجل حتقيق برامج منظمة الصحة العاملية اخلاص بالقضاء، دول العامل مبقدار مائة ومخسني يف املائة

  . سباق التسلح يف العامل على أقل من املبلغ الذي ينفق أي ،بغي حتصيل أربعمائة ومخسون مليون دوالركاملالريا ين

 ،مثائة قتيل كانت التركة اليت خلفها جنودهم مليونني وثال،حصاء أنه بعد رحيل األمريكيني من فيتنامإويف 

وقد قدمت ، أما الالجئون فهم مليون نسمة، ىومثلهم جرح، ويف كمبوديا ستمائة ألف قتيل، مثائة ألف عاهرةوثال

احلضارة املادية للعامل مخسني ألف قطعة سالح نووي تصل الطاقة التفسريي هلا جمتمعة أكثر من مليون ضعف قنبلة 

وهي تكفي لقتل ، لكل رجل وامرأة وطفل) ن يتإيت  (وهذه الكمية يعين وجود ثالثة أطنان من مادة، هريوشيما

  . !مرةمخسمائة ن انسان واحد أكثر م

كما أن بريطانيا ، بان الثورة اجلزائريةإوفرنسا قتلت يف اجلزائر أكثر من مليون ونصف مليون من تسعة ماليني 

  حتاد السوفييت قتلت يف أفغانستان واال، فيون يف ثورة اإلاًقتلت يف الصني أكثر من عشرين مليون



٥٠

ا جمموعهما بقدر ثلث نفوس أفغانستان البالغ واحداً م أي ، وشردت أكثر من مخسة ماليني،أكثر من مليون

  . وعشرين مليوناً حسب بعض اإلحصاءات

، أما روسيا فقد قتل ستالني وحده من الفالحني فقط يف تطبيق نظام املزارع اجلماعية أكثر من مخسة ماليني

  .اًزهاء أربعني مليون قتلت )وتسي تنغما(ورة الشيوعية يف الصني بقيادة أن الث على وبعض التقارير دل

  . غريها من القتل واإلفقار والفساد واألعمال التخريبية املهولة للحضارة احلديثة بقيادة الغرب والشرقإىل 

  



٥١

  

  ))أمراض اإلدارة((

  .ىوقد يكون املرؤوسون مرض، وقد يكون اجلو مريضاً، قد يكون املدير مريضاً): مسألة(

وحبثه مرتبط ، أما البحث الثاين فهو خارج عن طوق هذا الكالم، ولوكالمنا يف هذه املسألة يف البحث األ

شكال يف أن إنعم ال ،  األعم فذلك مرتبط بنظام التربية باملعىنىوأما كون املرؤوسني مرض، يف اجلملة جتماعبعلم اال

  .وذلك مما ميكن، جيب أن يتمكن من رفع املرض عن اجلو واملوظفني ولو بقدرالسليم املدير 

سبيل اإلملاع غالباً ال  على  نذكر مجلة منها، واملدير كثريةاإلدارةض اليت تصيب ا فاألمر، حالي أىوعل

  .مما مل يوضع هذا الكتاب هلا، ما أشبه أو علم األخالق أو فإن التفصيل أحياناً يرتبط بعلم النفس، التفصيل

والغالب أن يكون مريضاً بقسم ، قسمي  أوأن مرضه من، ال أو ىنه من املرضأوالالزم أن يالحظ املدير هل 

 بأمراض متعددة كالبخل نسان يف علم النفس واألخالق مبتلىكما قد يكون اإل، بأقسام منها أو من هذه األمراض

 سبب املرض  وإالّ،فإذا وجد املدير نفسه مريضاً فالالزم أن يسرع يف العالج، واجلنب والغرور واألنانية وما أشبه ذلك

  .آجالً أو  عاجالًدارةاإلسقوطه من 

  

  ))أمراض املدير اجلمسية والنفسية((

  : صدده اآلنبوالفرق بني األمراض اجلسمية والنفسية اليت تصيب املدير مما حنن 

أما األمراض ،  شاء أم أيب،العالج إىل إن األمراض اجلسمية غالباً تقض مضجع اإلنسان وراحته مما يضطر: أوالً

نه مل يشخص إاملدير أيضاً حيث أمراض  إىل اإلدارة وترجع أمراض ،اإلدارةمراض املدير وواليت منها أـ  الروحية

 له أا أمور ىتتجل أو ، للمدير بأا حماسنىففي كثري من األحيان تتجل  ـاإلدارةتشخيصاً صحيحاً فتمرضت 

  ﴿قل هل :  من صغرياتهىقال سبحانه يف حق أمثال هؤالء مما املدير صغر، عادية



٥٢

  .)١(سنون صنعاً﴾الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حي* بئكم باألخسرين أعماالً نن

  .)٢(﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً﴾: ىوقال يف آية أخر

  .)٣(﴿كل حزب مبا لديهم فرحون﴾: وقال يف آية ثالثة

مستشفيات ومستوصفات ومصحات وأجهزة  وأدوية وصيادلة و،ن األمراض اجلسمية هلا أطباء كثريونإ: الثاين

رفعها  إىل وإمنا اإلنسان حباجة، طالقاًإبينما األمراض الروحية ال توجد له شيء من ذلك ، ذلك إىل وآالت وما

وغالباً ما يكون املرض ،  كالزهاد وعلماء النفس ومن أشبه،مبعاونة بعض املدربني يف بيان املرض والعالج أو ،بنفسه

  . )٤(ع قلوم﴾ أن تقطّالّإ﴿:  اهللا سبحانهى قول وعل،نه صار ملكة يف اإلنسانأل، صعب العالج

اإلسراع يف  إىل جتماع دائماً يطلب رفعها مما حيفز اإلنسان املريض اال،إن يف األمراض اجلسمية: الثالث

القسم العام منه مما حيفز ب أو ألن اتمع بكله مريض ،بينما األمراض الروحية بالعكس يف كثري من اتمعات، العالج

 كاملستبد الذي ، ويتطلبون منه أن يوسع يف مرضه،بل يسببون له مزيداً من املرض، البقاء يف مرضه على املريض

  .فيهاتورية والتوسيع تاستمرار يف الدكحيفزه املتملقون واملتزلفون إىل اال

وقد يكون ضاراً ، يكون ضاراً ملؤسستهوقد ،  فاملدير املريض قد يكون مرضه ضاراً لنفسه،حال أي ىوعل

  .بقطاع كبري منه أو ،وقد يكون ضاراً باتمع ككل، الرؤساء أو باملرؤوسني

   ىعل، سبيل منع اخللو على بل، سبيل منع اجلمععلى  أو ،سبيل القضية احلقيقية على وليس املراد

                                                

 .١٠٤ ـ ١٠٣: سورة الكهف )١(

 .٨: سورة فاطر )٢(

 .٣٢، سورة الروم ٥٣: سورة املؤمنون )٣(

 .١١٠: سورة التوبة )٤(



٥٣

  .ن جهة واحدةفإن مجلة من األمراض اليت نذكرها تضر أكثر م ،اصطالح املنطقيني

  

  ))من أمراض املدير((

  :  همى فاملدراء املرض،حال أي وعلي

متيازات  بعض االىعطأن إو، متيازات اإلدارية لنفسه وهو من خيصص كل اال،حنصارياملدير اال): ١

  . عطاؤه هلم هامشياًإللموظفني كان 

 ولذا ال ، فال يستحقون التشويق وهو من يزعم أن كل عمل يقوم به املوظفون إمنا هو واجبهم،املطالب): ٢

فإنا ، عطاء اجلزاء لهإاإلنسان ال ينايف تشويقه وتأييده وشكره ب على وكون الشيء واجباً، وق املوظفني مبا عملواشي

أن من أمسائه  حىت أعماله على  مع ذلك يشكره، أن اهللا سبحانه مع أن كل شيء يف العبد من نعمه سبحانهىنر

  .الشكور

 فهو كالنبتة اليت ال رائحة هلا وال ،وهو من ال يستعد حلل مشكالت املوظفني وال لقضاء حوائجهم، التافه): ٣

  . خاصية وال مظهر مجيل

  . املوازين والتعقل  دون مالحظة،وهو الذي يرأس املوظفني باإلرعاب والتهديد، املرعب): ٤

 املوظفني ىاملدير أن ير على إذ يلزم،  النقد للموظفني فقط دون التحسنيى وهو من ير،األعور اليساري): ٥

  .  ال بعني واحدة،الرضا والتحسني إىل  وعني الرضا والتحسني فيما حيتاج،النقد إىل  عني النقد فيما حيتاج،بعينني

  إذ ،  التحسني ال النقدى وهو من ير،األعور اليميين): ٦



٥٤

 وينتقدهم عند ،ياهم عند فعلهم احلسنإر فالالزم أن حيسن املدي، املوظفون هلم جوانب حسنة وجوانب سيئة

  . فعلهم السيء

  .  وهو نوع من البخل،وهو الذي ال يصرف املال ألجل احلوائج اإلدارية، اجلاف): ٧

 اإلدارةأن  حىت ، واملوظفنياإلدارة عن ، واملوظفنياإلدارةأعماله املرتبطة ب يخيفوهو الذي ، الباطين): ٨

لشيء من جهة خوفه من فساد ا وغالباً ما يكون هذا ،بل أحياناً ماذا عمل، د عمله يعرفون ماذا يريواملوظفني ال

  . من بعض اجلهات األخر أو ،وهو ال يريد أن ينسب الفساد إليه، عمله

 إىل بل نظره فقط، نسانية املوظفنيإوال يالحظ ، اإلدارةوهو الذي ال يهتم مبن يعمل يف ، اإلنتاجي): ٩

  . ال كأم بشر من الناس،  معمل من املعاملفكأن املوظفني، اإلنتاج

  .  الواحد اثننيىكاألحول الذي ير،  عمل نفسه أكثر من واقعهىوهو الذي ير، األحول): ١٠

 بدون اختيار هلم يف الزيادة ،وهو الذي يريد من املوظفني أن يأتوا بالقوانني واألنظمة حرفياً، احلريف): ١١

فراد والزمان واملكان ختتلف فإن األ، فراديةق بني اخلصوصيات الزمانية واملكانية واألمع عدم مالحظته الفر، والنقيصة

ولذا نري يف القوانني اإلسالمية بل يف كل قوانني العقالء ، فال ميكن أن يقيد الناس حبرفية القوانني، اختالفاً كبرياً

   أو الصيام والصالة التمام إىل  كالسفر واحلضر بالنسبة،القسمني



٥٥

  . ضطرار واإلكراه وما أشبه ذلكاال إىل بالنظر والقوانني الثانوية، لقصرا

فإنه ،  من دون مالحظة األمهية وغريهامن أعماله وأعمال موظفيهوهو الذي يكتب كل شيء ، املذكر): ١٢

  .  وكبري وصغري، وصحيح وسقيم،يكتب كل رطب ويابس

وإمنا ، مضاء األوراقإ حىت بعمل كل شيء من قبلدارته إي يكلف املوظف الذي حتت ذال، اإليكايل): ١٣

أنه كان هلم بيت اخلتم فال يتعبون  حىت ،وهذا ما يذكره التاريخ عن اخللفاء العباسيني، سم للمدير فقطيكون اال

  . خبتم األوراق حىت أنفسهم

 اإلدارةشر املوظفني بل و ويعا،ومل حتقق أمانيه وهو الذي يتفجر غيظاً إذا مل ينفذ أوامره وطلباته، العنيف): ١٤

  . بل وأحياناً اآلالت بالعنف بدون لني ورفق بصورة عامة

 أو  حبجة أم ليسوا أهالً لذلك لعدم خربم،وهو الذي يقف دون ترفيع املوظفني وترقيتهم، املضايقي): ١٥

  . ما أشبه

، أهدافه اإلدارية إىل صولهو الذي يتخذ السب واهلمز والطعن واللعن وما أشبه ذريعة للو، السباب): ١٦

  . ألعماله الشخصيةومنصبه  اإلدارةحيث يكون املدير يستغل ، أهدافه الشخصية إىل وأحياناً

 : عن لسان بعض أمثال ذلك)سعدي(وقد قال ، ألنه فعله،  أن كل ما يفعله حسنىوهو من ير، الفنان): ١٧

  ). كل عيب خيتاره السلطان فهو فن(



٥٦

 دون ما إذا أشرف ،عمل أجنز خبري وسالم على ن يزعم أنه وحده الذي إذا أشرفوهو م، اإلجنازي): ١٨

  .  غريه دون الواقعى كما ير، نفسه فوق الواقعىفهو ير، مثل ذلك العمل على غريه

 أحد املوظفني على  يوقع اللوم ـوغالباً هو الذي خيطأـ وهو الذي إذا وقع خطأ يف العمل ، املتنصل): ١٩

ويؤدب املوظفني ، ويزعم أنه بذلك يتمكن من التنصل من اخلطأ، يقطع من راتبه أو يرتله أو فصلهي أو ،وينتقده

غري ذلك  إىل ،وفعله قاسم مع الذين أعدمهم يف أم الطبول،  كما فعله عبد الناصر يف حرب اليمن مع عامر،اآلخرين

  . من األمثلة

وقد تقدم ، يتنفسوا حىت  وال يعطي اال للموظفني،وهو الذي يظن أنه يلزم العمل باستمرار، املعملي): ٢٠

 أو ألن اإلنسان ليس حجراً، العشرين للموظف احلق يف الترفيه عن نفسه إىل  وأحياناً،مخسة عشر إىل أن عشرة باملائة

  .  يف مكانه باستمرارىمروحة يشتغل باستمرار ويبق

  . لطفل الذي يلعب مبالعيبه كا،لعوبة بيدهأوهو الذي يأخذ املوظفني ، لعايباأل): ٢١

اآلخرين من  على لقاء تبعات املشاكل والفسادإوهو الذي يريد نزاهة نفسه ويستر عيوبه ب، ستعالئياال): ٢٢

  . فهما أمران،  شيء آخر)ستعالءاال( شيء و)التنصل(ومن الواضح أن ، من إليهم أو املوظفني

  وراء  لكنه من ،وهو الذي يظهر نفسه نزيهاً، الدجال): ٢٣



٥٧

  . ذلك اجلمع بني مظهره الرتيه وخمربه الكريهبيريد ، الستر حيرك هذا ضد هذا وذاك ضد اآلخر

٢٤ :(ال بالكيف،وهو الذي يهتم بالكم يف اإلنتاج وحنوه، يالكم  .  

اإلنسان أن يكمل الدائرة بالصرف  على  بينما جيب،ستحصالوهو الذي يعرف الصرف ال اال، الصريف): ٢٥

  . ال ولو بقدرستحصواال

غافالً من أن ، فإذا أخطأ مل يغفر له، وهو الذي يزعم أن املوظف يلزم أن يكون معصوماً، املعصومي): ٢٦

فإذا استمر يف األخطاء اختذ القرار ، منا الواجب غفران اخلطأ وتعديلهإو، اإلنسان له أخطاء إذ مل خيلق معصوماً

  . املناسب

ستخدم سيارة يمثالً ،  ألجل حاجات شخصيةاإلدارةمكانات إ مقامه ووهو الذي يستغل، ستغاليلاال): ٢٧

ما أشبه  أو ،املدرسة إىل الذهاب بولده أو ،يستخدم بعض خدم املؤسسة ألجل خدمة بيته أو ،املؤسسة لنقل عائلته

  . ذلك

، لربادفال يهمه أن يضع الطابعة مكان ا، وهو الذي جيعل كل شيء لكل شيء ويف كل مكان، املبعثر): ٢٨

وجيعل ،  ومكان املوظف املدير،األفراد فيجعل مكان املدير املوظف إىل وهكذا بالنسبة، واملدفئة مكان احلاسبة

كما نشاهد كل ذلك يف البالد الدكتاتورية يف الشرق األوسط ، دارة الكهرباء وبالعكسإاألخصائي بالربيد يف 

  . وغريها

   حناإلجيابيات وجيوهو املدير الذي يتهرب عن  ،املتهرب): ٢٩



٥٨

  . ل غري املنطقيةيتعال بعض الالسلب إالّ على جيايب بدون أن يكون له دليلإ فينقض كل نظر ،سلبياتإىل 

 يئة الوسائل الواصلة أو بدون أن يفكر يف كيفية الوصول إليها،  وهو الذي يريد النتائج فقط،النتائجي): ٣٠

م فثبطهم وقيل اقعدوا هعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثرادوا اخلروج أل﴿ولو أ: فقد قال سبحانه، تلك النتائجإىل 

  . )١(مع القاعدين﴾

 إىل ولذا ال يصل، وهو الذي جيمع من هنا وهناك من أقوال وأفعال غري مرتبطة بعضها ببعض، القماشي): ٣١

  . وكثرياً ما يكون ضره أقرب من نفعه، النتائج

، بأن النتائج احلاصلة من ادارته صحيحة مائة يف مائة واحلال ليس األمر كذلكوهو من يتبجح ، املتبختر): ٣٢

لكنه يريد بقوله ذلك ، النتائج السقيمة إىل تصلهي ناقصة يف اجلزئيات، بل يف مجلة من الكليات أيضاً، مبا ال بل 

  . الكربياء والتبختر ليس إال

املوظفني بال مالحظة سائر  على وحيمل نظرياته،  من غريها كل نظرية له أوىلىوهو من ير، األولوي): ٣٣

  .  ويضرب بأنظار اآلخرين عرض احلائط،هئخط على  ويصر،)٢(﴿إذا قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلمث﴾ و،املوازين

 بال مالحظة أن بعض املشكالت غري قابلة ،وهو الذي يزعم أنه يتمكن من حل كل املشكالت، يلاحلالّ): ٣٤

  وبعضها ميكن حلها بسبب غريه من ، وية خاصة ال مطلقاًئا حتل بنسبة موبعضه، للحل

                                                

 .٤٦: سورة التوبة )١(

 .٢٠٦: سورة البقرة )٢(



٥٩

  . العواقب إىل األمور من غري نظر على وهلذا يكون متهوراً يف اإلقدام، األخصائيني وحنوهم

كالطبيب الذي يعطي الدواء لرفع محرة ، وهو الذي يشتغل حلل املشكالت باملعلول دون العلة، املعلويل): ٣٥

بضاعته  على  مثل هذا املدير أن املشترين ال يقبلونىفإذا رأ، ىم دون عالج نفس احلىحلاصلة من احلمالوجة ا

 ،جادة نوعية البضاعة اليت هي العلة يف عزوف املشترين عن اإلقبال عليهاإ ال يف ،يشتغل يف الدعاية لرفع هذه املشكلة

  . فة وغريهااالثقإىل  وكذلك بالنسبة

فهو يف واد ، ه الذين هم جمبورون منهءرؤسا أو  الذي يعمل أعماالً يعاكس ا موظفيه وهو،املعاكسي): ٣٦

  . مرؤوسيه يف واد آخر أو رؤسائه أو وسائر املوظفني من زمالئه

 كالسيارة اليت من صاحل ،وهو الذي يصلح بني رأيه وآراء موظفيه مبا يوجب ضرر املؤسسة، املصاحلي): ٣٧

فتسري مخساً وسبعني حيث يضر بالركاب وال ، ول بعضهم بذلك وبعضهم باخلمسنيالركاب أن تسري مائة فيق

  . نيلوإمنا جيمع بني القو، نيليالحظ األصلح من القو

بينما أن األشياء ، وهو الذي يري وحدة كيفية العمل مع األفراد واملوظفني واملؤسسات، الوحدوي): ٣٨

يعامل مع املثقف كما يعامل مع  أو ، واملطار بشكل واحدىمستشف فيشتري اآلالت املكتبية لل،كاألشخاص خيتلفون

   .)١(﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾: قال سبحانه، غري املثقفالريفي 

                                                

 .٩: سورة الزمر )١(



٦٠

 ،وإذا علم خبطأه حىت بل، ال أو م بصوابهل سواء ع، التصميم يف كل شيءىوهو الذي ير، التصميمي): ٣٩

يا واخلصوصيات االنتائج واملز إىل فهو عاشق ألخذ التصميم من غري نظر،  الال تصميممنأفضل تصميم ال أن ىألنه ير

  . واملوازنات وغريها

وعكسه ، هتمام بالكلياتاال إىل  بدون حاجة،هتمام باجلزئيات كافوهو من يزعم أن اال، التجزيئي): ٤٠

املدير أن يهتم باجلزئيات وبالكليات  على بينما جيب، هتمام باجلزئياتأيضاً صحيح وهو من يهتم بالكليات دون اال

  . سبب خباالً أو مبتوراً أو  كان العمل ناقصاًوإالّ، كل يف مقامه

الكفاءة  إىل  من دون نظر،وهو الذي يقرب املصفقني حول نفسه ممن يسبح حبمده ويثنيه، التصفيقي): ٤١

 وأنه مام الناس بأن الناس ملتفون حولهنفسه أوإمنا يريد أن يظهر ، النتائج إىل  ومن دون نظر،وسائر املؤهالت

  . شخصية بارزة يف اتمع مهما كانت النتائج وخيمة

بدل أن يفكر يف احللول ، الذرائع يف تربير تأخره وتأخري مؤسسته إىل وهو الذي يتوسل، الذرائعي): ٤٢

  . الواقعية للمشكالت لينتشل نفسه ومؤسسته من السقوط

حيث كان ، كما يف بعض البالد اإلسالمية يف الستينات، لذي يظهر شيئاً ويبطن آخروهو ا، الوجهيين): ٤٣

 ويضرب ،ين املسلمني باسم التقدميةفوي، شتراكيةقتصاد باسم االوحيطم اال، رئيسها يعمل ألمريكا باسم روسيا

   األجواء ؤويهي، سرائيلإاملسلمني باسم حماربة 



٦١

وأفراده كثريون يف رؤساء احلكومات ، غري ذلك إىل ،كثر باسم القوميةسالمية أإ أراض على سرائيلإإلستيالء 

  . وهكذا حال املؤسسات الصغرية األهلية، ورؤساء الوزارات ومن أشبه ذلك

ولذا حيتم عليهم أن يعملوا بالروتني الكامل ، وهو الذي يزعم أن موظفيه أشياء ال أشخاص، األشيائي): ٤٤

  .  واجلمود مبدأ السقوط دائماً،وبذلك جتمد املؤسسة، لشيء ال كما يعمل الشخصكما يعمل ا،  ابتكاربدون أدىن

ظهار إما بقصد إ ،ملعاونني أكثر من املتعارفوهو الذي جيمع حول نفسه املستشارين وا، )١(ستشارايتاال): ٤٥

  . لغري ذلك أو ما بقصد ترفيع مسعة مؤسستهإ و،ستشارينفسه باملظهر اال

، وائح كاف يف اإلجابة عن خمتلف األسئلةعيني األصول واملقررات واللذي يزعم بأن توهو ال، اخلطي): ٤٦

 الصحيحة اإلدارة مع أن تعيني اخلط ال يكفي عن ،وحل كل املشاكل وجعل املوظفني ميشون يف الصراط املستقيم

  . كربياا الكلية إىل رجاع الصغرياتإاليت هي عبارة عن وضع اخلط العام موضع التنفيذ و

وهو الذي يريد من املوظفني أن يكونوا كاألخشاب اليت ينجرها املعمل حيث استواء ، األخشايب): ٤٧

فالالزم أن يكونوا يف أعماهلم وأفعاهلم بالوترية الواحدة بدون مالحظة أم بشر لكل منهم ، األحجام واألشكال

  . خصائص وميول واجتاهات وآراء وأفكار وتقلبات

  هو الذي إن رحبت املؤسسة يف نتيجة و، املتأرجح): ٤٨

                                                

. ة وحنوهافظاالضطرار إىل عمل خالف قاعدة النسبة أوجب هذه الل )١(



٦٢

وإن خسرت ابتعد ، نفسه إىل بل رمبا نسب الربح، مسعة عند الناس جعل نفسه مسامهاً فيها أو أريدت منها

 فليس له روح موحدة مع ،وإن كان هو صاحب املشكلة، عنها بل أخذ يف النقد بأن ذلك من أفراد آخرين

  . احدةواملدير جيب أن يعمل بروح و، ةاملؤسس

  . ب مثل هذه األفكاراوهو الذي يقاوم كل فكر جديد والتجديد يف املؤسسة وحيارب أصح، رجتاعياال): ٤٩

شكلها تنحل  أو وهو الذي يزعم أن يف تغيري األشخاص وفصلهم أو تغيري صورة املؤسسة، التغيريي): ٥٠

ورمبا يكون السبب عدم استقامة ، للمشكلةبل رمبا يكون هو املولد ، طالقهإ على  مبا ليس األمر كذلك،املشاكل

 نصف املشاكل وحلوهلا ىوهو ير، ال أن املشكلة يف أحد األمرين السابقني، العام والروح السائدة يف املؤسسةاملنهج 

كمن مترض ،  نصف املرضى نصف املشكلة كالطبيب الذي يرىملن ير) النصفي (رمبا يطلقو، ال النصف اآلخر

 مرض القلب ويترك مرض فيعاجل،  مرض القلب فقط دون مرض الكبدى ومرض يف كبده فريومبعثه مرض يف قلبه

   . اهلالك إىلمما قد يودي باملريض، الكبد

أو املوظفني دارته ومكاملته مع إسواء يف ، وهو الذي يوجب الضوضاء يف عمله وكالمه، الضوضائي): ٥١

  . غريهم أو اجلماهري

ويضع ، عبارة على فيقدم عبارة، اإلدارة الدقة املتزايدة يف األوراق املربوطة بوهو الذي يالحظ، التنقيطي): ٥٢

  . غري ذلك إىل ،يبدل كلمة بكلمة أو ينقص أو يزيد أو ،نقطة مكان نقطة

  وهو الذي يعمل ما يوجب برود املوظفني عن ، الرباد): ٥٣



٦٣

  . النتائج على مما يؤثر أخرياً، نفور القلوب منهو، مهلأعما

ومن املعلوم أن ، وهو الذي يصمم ويراقب ويقدم ويعمل ويؤخر وحيلل ويفعل كل شيء، الكل شيء ):٥٤

  ). كل شيء ال شيء (: ولذا قالوا يف املثل، وأحياناً تافهاً،من يعمل كل شيء يكون كل شيء منه ناقصاً

 فريي نفسه فوق كل ،له املرؤوسون واجلماهري يف كل شيء لزوم أن يتواضع ىوهو الذي ير، الكربيائي): ٥٥

  .  أن من يقصر يف ذلك يستحق العقاب بالفصل وعدم ترفيع الدرجة وما أشبه ذلكىوير، حدأ

وقد قال ، اآلخرين إىل حتياج صوابية رأيه من دون االى وير،وهو الذي يتفرد يف آرائه وأعماله، املنبت): ٥٦

ريق بدون مالحظتهم وال مالحظة فرسه وال مالحظة من يسبق أصحابه يف الط يف )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

  . )١(ىاملنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبق: نفسه

، ودائماً يكون متردداً بني اإلقدام واإلحجام،  بقلب مترددالعمل إالّ على وهو من ال يقدم، املذبذب): ٥٧

  . فوت الفرصة عن يدهت حىت وأخذ التصميم وعدمه

العامل : )عليه الصالة والسالم( ولذا قال، ال حيسب حساب التيارات اجلارية يف اتمعوهو من ، الغافل): ٥٨

  . )٢(بزمانه ال جم عليه اللوابس

                                                

)١(.  

)٢(.  



٦٤

  . الذي ال يعلم نواقصه وال يريد أن يعرفها وال أن يصلحها وهو، اجلاهل): ٥٩

 بينما جيب، يعمل للحاضر فقط و، احلاضر فقطى بل ير،وهو الذي ال يفكر يف املستقبل، قصري النظر): ٦٠

 واعمل آلخرتك ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً:  كما يف احلديث،اإلنسان أن يفكر يف احلاضر واملستقبلعلى 

  . )١(كأنك متوت غداً

  . )٢(من ال معاش له ال معاد له: ويف حديث آخر

  . )٣(دنياه وال من ترك آخرته ل،ليس منا من ترك دنياه آلخرته: ويف حديث ثالث

  .وأمثاهلا جيري فيما حنن فيه فإن مالك هذه األحاديث

ومنهم من يقول ربنا  * وما له يف اآلخرة من خالقيف الدنيا  من يقول ربنا آتنا  الناس﴿فمن: ويف اآلية الكرمية

  . )٤(ولئك هلم نصيب مما كسبواأ* آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

 مع العلم أن الظروف ،فإن من ال مرونة له ميشي حسب الضوابط، وهو العامل بدون املرونة، الضوابطي): ٦١

  . مثل ذلك يف بعض النقائص السابقة مما بينه وبني هذا عموم من وجه إىل  وقد أملعنا،فالالزم املرونة، غالباً تتغري

  .  وال يعريه اهتماماً يفكر يف احلاضر وال، يف املستقبلوهو الذي يصرف كل تفكريه، متدادياال): ٦٢

                                                

)١(.  

)٢(.  

)٣(.  

 .٢٠٢ ـ ٢٠٠: سورة البقرة )٤(



٦٥

، وهكذا فله رأي يف هذا اليوم وغداً رأي آخر، راءهآوهو الذي كل يوم له وجهة نظر ويغري ، رائياآل): ٦٣

أن ال يبقي له وقت وال مال إىل ويبين ويهدم  ،بل يبين ويهدم ،نتيجة إىل ومن الواضح أن مثل هذا اإلنسان ال يصل

  .  مشاكل ال قبل له ايقع يفو، وال مسعة

بدون مراعاة تغري ،  حلول املشاكل وكيفية العمل يف الطرق السابقة الذي يفحص دائماًوهو، الفحوصي): ٦٤

  . الزمان احلايل مبختلف التيارات اليت حيملها الزمان إىل الظروف من الزمان السابق

وال يعمل املمكن حتذراً ، يفكر يف الذي ينبغي والذي ،األماين دون العمل على وهو الذي يعيش، األماين): ٦٥

 وما أقدر عليه ،ألن ما أريده ال أقدر عليه: قال ،النظم على وقد كان قادراً وقد قيل إلنسان ملاذا ال تنظم الشعر، عنه

  . نسان سليبإوهذا يأيت يف كل ، ال أريده

فإذا مل ينتهز ، رة عن انتهاز الفرصمع أن الرئاسة عبا، وهو الذي يقرر لكل ساعة عمالً، الساعايت): ٦٦

  . وكثرياً ما تكون الفرصة أهم من العمل الذي قرره ملثل هذه الساعة، اإلنسان يف ساعة الفرصة فاتته الفرصة

قول بعضها وجيمل ي بل ال ،وهو الذي ال يصرح باملقررات للموظفني بصراحة اللهجة وبوضوح، اجلنيب): ٦٧

مث يعتب عليهم يف عدم ، ظهار نفسه باملظهر املرتفع الذي ال يفهم كالمه الناسإك يريد بذل، بعضها ويبني بعضها

  . وهذا نوع من الغرور والكرب، تطبيقهم أوامره



٦٦

مع أنه جيب أن يكون تابعاً ، بالعكس أو وهو الذي له بعد واحد مع رؤسائه ضد مرؤوسيه، البعدي): ٦٨

منكم ﴿وال جير: قال سبحانه،  يدور مع احلق حيث ما دار،طرفيف ذلك ال أو سواء كان يف هذا الطرف، للعدالة

  ). واحديالالبعد (بـ   ورمبا يعرب عن مثله،)١(﴾ىأن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو على شنآن قوم

بل ال يعاملهم ، وهو الذي ال ينسجم مع املوظفني ومع رؤسائه ومع الناس الذين هم حمل ابتالئه، املنعزل): ٦٩

  . بعد من أبعاد احلياة أي مدير يف أي  بدون انبساط وأخذ وعطاء مما حيتاج إليه،در املعاملة فقط بقإالّ

بل ، وإن كان بابه مفتوحاً، وهو الذي ال يتمكن الناس من الوصول إليه جلفاف أخالقه، التشريفايت): ٧٠

  . وجهه حاجب دونه

  . عمله وفكرته ورأيه على  وهو ينغلق،سدلالناس وحجابه من على وهو الذي بابه مسدود، املنغلق): ٧١

الذي يرجح  أو ،احلديث على وهو الذي يرجح كل قدمي، يقابله ذو البعد احلديثو، ذو البعد القدمي): ٧٢

الشباب من غري  على يرجح الشيوخ أو ،الشيوخ على ومن فروع ذلك أنه يرجح الشباب، القدمي على كل حديث

  . )٢(يعجبين رأي الشيخ وجلد الغالم: يف كلمة جامعة ) الصالة والسالمعليه(علي  وقد قال، مالحظة الكفاءة

وهلذا ، وإال فقد يكون للغالم الرأي وللشيخ اجللد، هو الغالب )عليه الصالة والسالم( ومن الواضح أن ما قاله

  كان أحياناً جيعل رؤساء جيشه مثل  )صلى اهللا عليه وآله( نري أن رسول اهللا

                                                

 .٨: سورة املائدة )١(

)٢(.  



٦٧

  . رؤساء دولته مثل أسيد أو ،أسامة

، وال يالحظ اآلخرين،  يكون يف طرف نفسهوهو الذي يكون كالفأس يضرب كل شيء ال، الفأسي): ٧٣

  . يأخذ أيضاً ممن يعطي وال) احملكماك (وال يكون كاملسحق، بينما جيب أن يكون اإلنسان كاملنشار يعطي ويأخذ

أليس يل ملك : كما قال فرعون بلسان القال حاله ولسان ، كأنه فرعونىوهو الذي ير، املتفرعن): ٧٤

يف شأن بعض  )عليه الصالة والسالم( وكما قال اإلمام، فريي الناس عبيداً له ،)١( جتري من حتيترمصر وهذه األا

لدين عبارة فإن ا، اإلدارةوالدين هنا يؤخذ باملالك يف  ،)٢( ودينه دغالً، وعباده خوالً،اختذوا مال اهللا دوالً: اخللفاء

  . طريقة خاصة كالطرق اجلارية يف املؤسسات وحنوه أو ،سواء كانت طريقة عامة كاألديان اإلهلية، عن طريقة احلياة

ستشارة فما وصل  وال باال،والضوابطباملوازين وهو الذي يعمل بالظنون بدون تثبت وأخذ ، الظنوين): ٧٥

كما أنه قد يكون ، اإلدارةيف غري ذلك من شؤون  أو  املوظفنيأو يف سواء يف األعمال اإلدارية، إليه ظنه يتبعه

  . مع سائر الناس أو ومشربه وملبسه وأخالقه مع عائلتهمأكله اإلنسان الفردي يعمل بالظنون أيضاً يف 

 بدون رعاية ،اخلارج سعةإىل  أو ،الداخل ضيقاً إىل املفرط حيث يتجاوز أو وهو املفرط، املتجاوز): ٧٦(

   منه عنتاً مث باعه ى فرأ،عبداً كان يطيع حرفياًاشترى ما ينقل يف الشخص الذي ك، الوسط

                                                

 .٥١: سورة الزخرف )١(

)٢(.  



٦٨

  . بيعه أيضاً إىل  منه إرهاقاً مما اضطرى فرأ، عبداً آخر كان يطيع حسب اللوازم أيضاًىواشتر

د وطول البحث  لكنا اكتفينا ذه الكمية خمافة املاللة يف ذكر األزي،أن األقسام أكثر من هذه األعدادخيفى وال 

  .  وخيرج الكتاب عن وضعه املتوسط،مبا يوجب اإلطناب اململ

 مما هو جمموع يف ،بشبيه له يف علم األخالق أو كما أن كل ما ذكر يف هذه األعداد جيده اإلنسان بنفسه

 األخالقية اليت ما أشبهها من الكتب أو ، النراقيللموىل) جامع السعادات( و، الكاشاينللموىل) احملجة البيضاء (كتاب

  .)قدس اهللا أسرارهم (كتبها علماء األخالق

 وهذا العلم ، للعمومإن ذينك العلمني كتبا وحيث ،يف كتب علم النفس كما أن مجلة من هذه األمور مذكورة

  .  كان ما ذكر هنا من صغريات تلك الكربيات الكلية،كتب خلصوص املديرين

  

  ))النقص املالزم((

مث هو فوض ، فإن الكمال املطلق هللا سبحانه، ير مهما كان كامالً البد وأن يكون له نواقصأن املدخيفى مث ال 

  ).عليهم السالم(املعصومني  إىل الكمال النسيب املطلق بقدر الطاقة البشرية

طول  على فإذا كان مهذباً البد له من أن يعمل جاهداً للترفع، أما اإلنسان العادي فالبد وأن يكون له نواقص

 إىل فيحتاج، أن اإلنسان كالبناء مهما كان كامالً يكون عرضة للتحطم املستمر بعوامل الزمن إىل باإلضافة، خلطا

  .طول اخلط على الترميم

ستغفر اهللا كل يوم سبعني أين إقليب و على نه لريانإو: أنه قال )صلى اهللا عليه وآله( وقد روي عن رسول اهللا

  الدنيا  إىل ) اهللا عليه وآلهصلى( فإن توجه الرسول ،)١(مرة

                                                

)١(.  



٦٩

فالرين ) يران (ولعل هذا هو معىن، ابتعاد نسيب عما كان يريده من اجلهات الرفيعةأنه  ن كان مأموراً به إالّإو

  . أنه جيلب الكدورة يف اجلملة إليهان كان خفيفاً إالّإفإنه و، كالغبار الذي يعلو املرآة

  .دائم بنفسهاإلصالح ال إىل فاملدير حباجة ، أيوعلي

التكميل لنفسه وملؤسسته وموظفيه حسب  إىل  وذلك ما حيوج املدير،مث هناك شيء ثالث مربوط بتقدم الزمن

  . ها العلم مستمراًق وهو التقدمات اليت يطر،ذلك

  

  ))حتمل النقد((

 فإن قوله، ر رحبفالالزم عليه أن يتحمل النقد بصد، البد وأن ينتقده الناسكامالً مث املدير احلسن مهما كان 

 وإمنا يلزم عليه أن يرد باليت هي أحسن، يشمل مثل هذا أيضاً )١(آلة الرئاسة سعة الصدر: )عليه الصالة والسالم(

  .وإال سكت، نتقاداتفإن اإلقناع حل لكثري من اال، الرد إىل إن كان األمر حمتاجاً

أنت ال : يقول أو ،نتقد فأدر املؤسسة مكاينتفضل أنت يا أيها امل: وليس املدير احلسن من يقول يف اجلواب

 حىت نتقاد مهما أمكن جواب االنيبل عليه أن يب، نتقاد سهل والبناء صعباال: يقول أو ،اإلدارةتعلم مشكالت 

  . نتقاد مهما أمكنيقلل من اال أو ،يرتفع

  

                                                

)١(.  



٧٠

  

  )) اإلدارة وتشخيص القدرة((

متحان قدر اجلهة اليت تدير املؤسسة ال أو زم أن يهتم املديرفالال،  الصحيحةاإلدارةالقدرة من أسس ): مسألة(

إذ غري القدير ،  الليهم لكي يقودوا املؤسسة بسالم أميظهر يف أنه هل يتمكن تسليم املنصب إ حىت ،املوظفني قدرة

  .ذلكمهما كان خملصاً ال يتمكن من 

 وإمنا هي عامل مركب من متغريات ،داءومن الواضح أن القدرة ليست متغرياً وحيداً يؤثر يف كل جماالت األ

ومن هنا كان الالزم ، األداء بتفاوت طبيعة هذا األداء ومتطلبات القدرات الالزمة له على عديدة يتفاوت أثرها

  .أنواع القدرات وجماالا وعالقتها باألداء ومتطلباته على التعرف

 كان الالزم ،ويف تنميتها  تشكيل القدرات الفطريةوملا كانت اخلربات واملمارسة وعوامل البيئة هلا دور هام يف

تعلمهم واليت حتكم أيضاً عالقة اخلربات املتعلمة واملمارسة  أي ،استعراض العوامل اليت حتكم تنمية قدرات األفراد

  :ولذا جنعل األمر يف فصلني، واألداء

  .أنواع القدرات ومكوناا: الفصل األول

  .واملمارسة تنمية القدرات على وأثرهاعلم تعملية ال: والفصل الثاين

  .ألن البيئة ثالث األثايف يف هذا اال ،علم تام بالبيئة اليت نشأت فيها القدرة على كما أنه جيب أن يكون املدير

  

  ))أنواع القدرات((

  . وقدرات غري عقلية،قدرات عقلية، نوعني رئيسيني إىل أما أنواع القدرات فيمكن تقسيمها

قال احلاج  حىت ،كما كان يعتقد بعض الفالسفة واحلكماء، ة عن شيء واحدثت العقلية هي منبعوهل القدرا

كما أن الذوق مثالً ،  القدرة العقليةهاأا قدرات متعددة جامع أو ،)ىالنفس يف وحدا كل القو (:زواريبالس

 وإمنا كل ،أشبه ليس مبكان واحدما  أو احلامض أو ولن تذوق احلإ حيث ،سطح اللسان على أذواق متعددة مفروشة

  . الواقع أن اللسان هو جبملته يتذوق األطعمة جبملتها على وإن زعم اإلنسان غري املطلع، مكان له تذوق خاص



٧١

  .ددةعقدرات مت أو ،ا هل هي قدرة واحدة ذات متعلقاتإ، وهناك رأيان يف القدرات العقلية

  

  ))أقسام القدرات العقلية((

  :  وهي،أصوهلا األولية إىل بعضهم قسم القدرات العقلية ف،حال أي ىوعل

  . ه الذي حتتوياملعىنوفهم الكلمات  على وهو ميثل القدرة، اللغويالفهم عامل : أوالً

  . تكوين الكلمات على وهو ميثل القدرة، عامل الطالقة اللغوية: وثانياً

مثل اجلمع ، اختالف أنواعها على لعمليات احلسابيةجراء اإوهو ميثل السرعة يف ، عامل القدرة احلسابية: وثالثاً

  . والطرح والضرب والقسمة

  . تصور األشكال اهلندسية يف أوضاع مكانية خمتلفة على وهو ميثل القدرة، املكانية عامل القدرة: ورابعاً

ألشياء وأوجه التفصيالت الدقيقة ل على اك التعرفروهو ميثل السرعة يف إد، عامل السرعة اإلدراكية: وخامساً

  . ختالف بينهاالشبه واال

  . أشياء أخر أو أي حفظ الكلمات واألرقام واحلروف والرموز على وهو ميثل القدرة، عامل التذكر: وسادساً

  : ثالثة أمور على وهو يعتمد، ستنباطيعامل التفكري اال: وسابعاً

  . ت جزئيةاكتشاف واستخراج القاعدة العامة من حاال على ميثل القدرة: األول



٧٢

 مثل اكتشاف احلساب املوكول إليه من اجلرب ، األمور اجلزئية عن القاعدة العامةفاكتشا على القدرة: والثاين

  . حنو ذلك أو واملقابلة

نسان يسكن إمثل اكتشاف حاالت ، ىاكتشاف حاالت جزئية عن حاالت جزئية أخر على القدرة: والثالث

 وهذا إن كان باملالك صح،  آخرين كانوا ذه الصفة حيث سكنوا يف تلك املدينةبأن أفراداً، مدينة كذا من املعرفة

  .اجلزئي الذي هو حمل البحث إىل ومن الكلي، الكلي إىل ويف صورة املالك ينتقل الذهن من اجلزئي، وإال مل يصح

ومن هذا ، حمرما يذائهمإأن مطلق  إىل  فإن الذهن ينتقل من هذا،)١(﴿ال تقل هلما أف﴾: قال سبحانه مثالً

  . هذا اجلزئي على  إلنطباق كلي اإليذاء املستنبط،أن النظر إليهما بغضب حمرم أيضاً إىل الكلي ينتقل الذهن

فإن بعض ، فهم متطلبات اتمع من اآلداب والسنن والتقاليد على وهو القدرة، جتماعيالعامل اال: وثامناً

وبعض الناس ليس هلم هذه ، كلي ما يتطلبه اتمع على و حمل احلاجةدراك تطبيق اجلزئي الذي هإالناس يسرعون يف 

  . القدرات العقلية إىل هذا بالنسبة، السرعة

  

  ))أقسام القدرات غري العقلية((

  :جمموعتني إىل فقد صنفها بعضهم، أما القدرات غري العقلية

  .قدرات احلواس :األوىلاموعة 

  .قدرات حركية: واموعة الثانية

  . درات احلواس هي عبارة عن قدرة البصر والسمع والشم واللمس والذوقفق

حاسة األبصار أن أهم القدرات اليت تتدرج  على لت نتائج األحباث اليت أجريتدأما قدرة األبصار فقد : ١

  : حتت هذه احلاسة هي

                                                

 .٢٣: سورة اإلسراء )١(



٧٣

  .  تقع يف اال البصريالتمييز املكاين للعناصر الدقيقة اليت على القدرةمتثل وهي ، حدة األبصار: أوالً

  . دراك العالقات املكانية من حيث البعد النسيب لألشياءإ على وهي متثل القدرة،  املسافاتييزمت: وثانياً

  . متيري األلوان والدرجات املختلفة هلا على  وهي متثل القدرة،متييز األلوان: وثالثاً

 أو ىأعلإىل يتحرك عينني يف حركتهما لتتبع جسم املرئي وهي متثل التنسيق بني ال، التنسيق األبصاري: ورابعاً

  . ما أشبه ذلك أو رحوياً أو مورباً أو اليسارإىل  أو اليمنيإىل  أو أسفلإىل 

أن القدرات السمعية هي  على حاسة السمع دلت على السمع فهي نتائج األحباث اليت أجريت أما قدرة: ٢

  . ريات صوتية خمتلفةقدرات تتعلق حبدة السمع والتمييز بني مث

  : مث يأيت نوبة قدرة الذوق وهي القدرة: ٣

  . أصل تفهم الطعم على :أوالً

  .التمييز على :وثانياً

ز مث ميي، مثالً من يتذوق مائعاً حيس أنه أوالً أنه حامض أم ال، سيء أو  بأن هذا حسن،مث يأيت دور حتليل العقل

 ومييز أنه ،فاسد أو ه حسنن وبعده يأيت دور أ،متر أو ز أنه خل عنب مييوإذا كان خالً، ماء حصرم أو بني أنه خل

  . يف حلظة واحدةال، وليس املراد الترتب يف التمييز بل مجع أقسام التمييز  العايل أوحسن من النوع 

  وتأيت قدرات الذوق يف ، وبعد قدرة الذوق يأيت قدرة الشم: ٤
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خلية يف وقاية اإلنسان مدوهلا ، هذه احلاسة على ملشموم تتوقففساد ا أو فإن معرفة صحة، قدرات الشم أيضاً

يدرك الوساخة بشمة  فإن من ال قوة يف مشه إذا كان يف مكان مننت ال يتجنب املوضع لفرض أنه ال، من األخطار

  .فيبتلي باملرض

إذا استشمها فإن قسماً من احليوانات املفترسة هلا رائحة خاصة ، ضع اخلطراوكذلك حال جتنب اإلنسان مو

 إىل وهكذا بالنسبة، وإن مل يستشم وقع يف احملذور، نب موضع ذلك اخلطر الذي يتواجد ذلك احليوان فيهاإلنسان جت

قدرة  إىل وإن كانت بالنسبة، الشم يف نفسها قدرة يستهان ا فليست قدرة،  القنابل الكيماوية وما أشبهروائح

  . ئدةس أقل يف الفاالذوق والبصر والسمع واللم

تعرف احلرارة والربودة والنعومة واخلشونة والرطوبة واليبوسة وما ا إاللمس حيث  قدرة، وهو األخري: ٥

ن وعلماء ومما ذكر تفصيله الفالسفة واحلكماء واملتكلم، كما أا هي اليت يج يف اإلنسان نوازع اجلنس، أشبه ذلك

  . احلديث يف كتبهم مفصالً

  

  ))هاقدرة احلركة وأنواع((

  .القسم الثاين وهو قدرة احلركة إىل  نأيت،وحيث قد عرفت املوجز من قدرات احلواس

سواء من ، دراكه ملثريات معينةإ على ستجابات احلركية اليت يقوم ا الفرد بناءاًوهي عبارة عن اليت تتضمن اال

اهد أو يسمع أو يتذوق أو يشم قد يتحرك بسبب ما يشوأن اإلنسان  ،احلواس وهو من خارج الفكر أو داخل الفكر

تكون  حىت ،قد أدركت شيئاًأو يلمس، كما أنه قد يتحرك بسبب تفكري يسبب له احلركة، وإن مل تكن احلواس 

  .إلدراك احلواسيااحلركة رد فعل لذلك 

  : نتائج البحوث اليت أجريت عليها حديثاً على وهنا نعرض مجلة من القدرات احلركية بناًء
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وأهم ، وهي تتكون من عدد من العوامل، فإن السرعة أحد اخلصائص املهمة للقدرات احلركية، ةالسرع: األول

  .السريعة ألخذ املوثرات ستجابةاال على هذه العوامل وأكثرها عمومية القدرة

واملهارة اليدوية اليت تدخل ، األصابع أو سرعة حركة الساعد أو ،ويكون من هذا الكلي حركة اجلسم ككل

  .  والرجل وما أشبه ذلكوكذلك سرعة حركة الوجه، اصر السرعة والدقة معاًفيها عن

 أو فإنه تظهر قدرات التنسيق احلركي يف احلاالت اليت يكون مطلوباً من الفرد القيام بعملتني، التنسيق: والثاين

  .أكثر يف توازن وتوافق ألداء مهمة معينة

القيام بسلسلة من احلركات الدقيقة  على تمثل يف القدرةوأحد العوامل املهمة املكونة لقدرات التنسيق ي

وميثل عامل ، ما أشبه ذلك أو واليت تتضمن التنسيق بني حركة العني وحركة اليد، والسريعة املوجهة توجيهاً حمكماً

 حلركةالقيام بالتكييف الدقيق  على وهو يتضمن القدرة، التحكم الدقيق عنصراً آخر من عناصر قدرات التنسيق

 وعنصر ثالث من قدرات التنسيق يتمثل يف التنسيق بني حركة جمموعات عضلية خمتلفة مثل حركة األيدي، العضالت

  . غري ذلك إىل ،اليدين مع الرجلني أو ، الرجلنيى اليدين وإحدىإحد أو حركة األرجلأو 

فاءة اجلسمانية تتضمن قدرات الك على فإن البحوث اليت أجريت، الكفاءة اجلسمانية أو اللياقة: والثالث

  : العوامل التالية

  . بذل جهد جسماين مكثف على وهي القدرة، القوة: ١

  . حتريكه يف اجتاه معني أو  تغيري موضع اجلسمىعل وهي القدرة، واملرونة: ٢



٧٦

  . يف حالة احلركة أو ،حفظ توازن اجلسم يف وضع ثابت على وهي القدرة، والتوازن: ٣

  .التنسيق يف حركة اجلسم ككلعلى  رةوهي القد، والتنسيق: ٤

  . ستمرار يف بذل اجلهداال على وهي القدرة، والتحملك ٥

وحيث قد سبق اإلملاع إليها يف تربية املوظف مل . وبعد القدرات املذكورة يأيت دور التعلم والبيئة واملمارسة

  .تكرارها إىل يكن داع

ات وغريها يف املوظف الذي يريد استخدامه موضع من القدرذكرناه واملدير الالئق هو الذي يضع كلما 

متحان  تفصيالً حول كيفية االاإلدارةوقد ذكر علماء ، غريه إىل  جتاوزه وإالّ،فإن فاز بنجاح استخدمه، متحاناال

  . نها خوف التطويلعرض نع
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  ))احلكومة أكرب مؤسسة إدارية((

وأعماهلا  لكنها أكرب من سائر املؤسسات، سساتومؤسسة من املؤ، دارة من اإلداراتإاحلكومة ): مسألة(

  . بصيغتها العامةاإلدارةمن جزئيات ا إحيث ، اإلدارة يف ولذا فعليها ينطبق ما ذكرناه، أكثر

استبدادية  أو ، الصحيحةاإلدارةبلوازم تقوم  وهي اليت ، هذا فالالزم مالحظة هل أن احلكومة استشاريةىوعل

بسبب  أو ،بسبب الوراثة أو ،احلكم بسبب انقالب عسكري إىل مجاعة خاصة وصلواصلحة مبوإمنا تقوم ، ال تقوم ا

  .لكنهم استبدوا باحلكم بعد الوصول إليه انقالب شعيب

 والشعب ثانياً بأا حكومة منحرفة، ، فعليها أن تعلم هي أوالً،ستشاريةاالفإذا مل تقم احلكومة بلوازم احلكومة 

استبدادية طال زماا وأا مل تسقط بسرعة  أن حكومة يرئ اإن طال الزمان نوعاً ما، وإذط، ووأا يف سبيل السقو

   .فليعلم أا لو كانت استشارية لكان هلا أضعاف عمرها

 ذلك وقد ذكرنا يف بعض الكتب املعنية ذا الشأن أن عمر حكومة بين أمية وبين العباس وبين عثمان مل يطل

وأقضت ، الثورات اليت قامت ضدهم إىل باإلضافة، كانت مقسمة باختالف اخللفاءا إبل  ،كما رمبا يزعم

  .والتقطيعات اليت حدثت يف حكومتهم، مضاجعهم

كما كانت حكومات ، والترك تارة، والفرس تارة، العرب تارةحكومة  حكومات بين العباس كانت ىمثالً نر

الناصر مثالً كان من ، ىوكانت شيعية تارة وسنية أخر، كخليفة ليس كذل إىل خمتلفة من خليفة له نوع من السماح

  . وكان شيعياً بين العباس

  فلم حيكم ، عدة قطع إىل كما أن احلكومة الواحدة اقتطعت
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، ومصر رابعة، واليمن ثالثة، ىواملغرب أخر، حيث انفصل عنها العراق تارة، العباسيون العامل اإلسالمي ككل

كأيام ى أخر وصورية تارة ،أي واقعية آخذة بالزمام تارة ، الكلمة حكومة مبعىنوكانت، واحلجاز خامسة وهكذا

  .فهل مثل هذه احلكومة تكون حكومة واحدة قوية، غري ذلك إىل البويهيني

ن حكومة مصر طالت إ: ن هذا التعبري مثل أن يقالإبل ، ا طالت كذا من القرونإ: وعليه فال ميكن أن يقال

  . وإمنا كانت حكومات وحكومات،  تكن حكومة واحدةبينما هي مل، ألف سنة

ومثل ، التفصيلال  ونذكر مجلة منها لإلملاع ،ستشارية واضحة من كل مواقفهافاحلكومة اال، حال أي ىوعل

كما أن املشاكل تكون يف ، إذا توفرت فيها سائر املؤهالت وتدوم كثرياً هذه احلكومة تكون مرضية لغالب الناس

  .وهذه احلكومة بنفسها تعيش يف أمن ورفاه وحسن مسعة، مة قليلةمثل هذه احلكو

  

  ))من مسات احلكومة االستشارية((

  : ومن أهم مسات هذه احلكومة

  . رادمإ ئما أشبه حسب املقرر يف القانون الذي جعله الناس مبل أو تبدل الرئيس كل أربعة أعوام): ١

  . نتخابات احلرةاال): ٢

  . احلرةاألحزاب ): ٣

  . الصحف احلرة): ٤

 احلرية ( وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك يف كتاب،اتمع أو توفر احلريات املختلفة مبا ال يضر الفرد): ٥

  ). سالميةإنريدها حكومة  (وكتاب) اإلسالمية
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  . ال متدح احلكومة نفسها): ٦

  . لكل الشعب بل هي ظاهرة، ال ختفي احلكومة أعماهلا): ٧

  . وال تلصق م التهم واألكاذيب، أحد على ةتتآمر احلكوم ال): ٨

  . عالمها وسيلة للكذب والدجل والسب والتهريجإذاعتها وسائر إال تكون ): ٩

  . كل الناس مشتركون يف أمر الدولة حسب مؤهالم): ١٠

تكون  ففيها ال  وإالّ،هذا يف غري احلكومة اإلسالمية، كون الضرائب معقولة حسب اختيار وكالء األمة): ١١

  . )قتصادالفقه اال( كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب ،الضرائب إال أربع

  . األشياء حسب اقتضاء الظروف العصرية  وإمنا قيمة،طالقاًإال تضخم ): ١٢

  . بوفرة أو يعيش بتوسط حىت حيصل كل إنسان قدر ما يكفيه ألمرار معاشه): ١٣

  . الرأي والكالم على قنال خ): ١٤

  . يعيشون فيها بسالم وأمن ورفاهاألقليات ): ١٥

وفيه عقوبات مقررة يف  يف غري اإلسالم ،العقاب حسب القوانني املوضوعة من وكالء األمة حقيقة): ١٦

  . الفقه

  . ال تعذيب وال عنف وال هدر حلقوق اإلنسان): ١٧
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 بقدر ما أعطاه إالمتياز ابدون ،  للدولة كأحد األفرادىالرئيس األعل حىت يعيش كل أعضاء احلكم): ١٨

 ،متياز إمنا يكون حقاً يف قبال الواجب الذي يكون عليهاال وقدر، القانون الذي يوضعه الس بوكالء األمة احلقيقيني

  .  يف الشريعةرويف اإلسالم حسب املقر

ال أن يستبد به مجاعة فيخفون حقيقة الدخل والصرف عن ، املال يف الدولة واضح مورده ومصدره): ١٩

  . ألم يريدون التالعب باملال كما هو شأن احلكومات الدكتاتورية، ةاألم

  . ال انتخابات مزيفة): ٢٠

  . احلكم باملؤهالت والكفاءات إىل بل يأتون، منسوبية يف املوظفني أو ال حمسوبية): ٢١

 أعماهلم ىبل تقض، وال يقفون يف صفوف أمام الوزارات واإلدارات، الدولة قليلة إىل حاجات الناس): ٢٢

  . بسرعة

  . ال تعطي مثل هذه احلكومة الوعود الناس بال حساب): ٢٣

  .  بل يلتفون حوهلا،عدم نفرة املثقفني من احلكومة): ٢٤

وإمنا ألفراد ، حساب الناس على كما ال تتمكن من السرف، أموال الناس من سرقة عدم متكن احلكومة): ٢٥

  . إمكانية السرف إىل مبا ال تصلاحلكومة الرواتب املعقولة مقابل أعماهلم 

 أو متنفذ من أعضاء احلكومة يف التدخل يف شؤوا زيادة أي  بدون متكن،احملاكم تعمل باستقالل كامل): ٢٦

  . تغيرياً أو تالعباًأو نقيصة 

   ،مة ملؤامرات مزيفة لتصفية خصومهاعدم إظهار احلكو): ٢٧
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  . ستبداديةكما هي عادة احلكومات اال

 أو الناس يف صورة تلفزيونية على ال أن تكون سرية مث تعلن نتائجها، يشهدها كل إنسان اكم علنيةاحمل): ٢٨

  . سائر وسائل اإلعالم

  . هم يف كمال احلرمة واألمنؤأعراض الناس ودما): ٢٩

  . الدولة ااورة حتت ألف اسم واسم على ال عدوان): ٣٠

جتماعية فقط كالسرقة إمنا اجلرائم منحصرة يف اجلرائم اال و،ليست هناك يف احلكومة جرائم سياسية): ٣١

  . والقتل وحنومها

  . حرية النقابات واحتادات الطلبة واملنظمات واهليئات واجلمعيات واجلماعات): ٣٢

  . هم يف أمن وسالمئرشعابائف ويعمل خمتلف الط): ٣٣

  . ت وغريها كلها حرةقامة والتجارة والزراعة والصناعة وحيازة املباحاالسفر واإل): ٣٤

ال أن تعمل أعضاء الدولة ، فكل مأخوذ بعمله، غري حسن أو كل من أعضاء الدولة يظهر أعماله حسناً): ٣٥

  . كما يف احلكومات الدكتاتورية، األبرياء على مث تلقي تبعتها أعماالً سيئة

  . ال بوليس سري لكبت أنفاس الناس): ٣٦

  . ما أشبه ذلك أو القانونال مجاعات إرهابية باسم حفظ ): ٣٧
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 ال كالدكتاتوريني ، حيث تستقيم احلكومة يف أمورها وصداقاا وأعماهلا وأقواهلا،ال تناقص يف احلكومة): ٣٨

 وتتأرجح احلكومة بني األخذ ،ويرفعونه هذا اليوم وخيفضونه غداً، حيث ميدحون شخصاً هذا اليوم ويذمونه غداً

  . يواء واإلوالعطاء والبسط والقبض والطرد

  . ضرابات ومظاهرات يئها احلكومة لتقوية مركزهاإوال ، معات حول احلكومة يصفقون ويهللونإال ): ٣٩

  . فتات وحنوهالالاوكذلك ما يشبه املطبوعات كأشرطة الفيديو و، املطبوعات حرة): ٤٠

حيث تكثر  لدكتاتوريةكما يف احلكومات ا، عدادهم بقدر احلاجة والضرورة ال أكثرأموظف الدولة ): ٤١

  . حساب أمن الناس وراحتهم وثروم على املوظفني

  . ن احلكومة توفر احلريات للناس يكون الرفاه لكل الناسإفحيث ، وجود الرفاه العام ألنه وليد احلريات): ٤٢

، النواديووالقطارات  واملطارات، واملستشفيات واملساجد واملعاهد  كاملدارس،كثرة املؤسسات األهلية): ٤٣

  . والتلفزيونات اتعواإلذا والصحف

قوانينها  أو ا دوائر الدولةأال مشاكل هي، وتكون هي مشاكل طبيعية لإلنسان مهما وجد، قلة املشاكل): ٤٤

  . للناس الكابتة

  . توفر الصحة والعلم لكافة الناس): ٤٥

  . األمن سيادة): ٤٦
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  . سيادة القانون): ٤٧

  .  وتقرب بعيدهم وحتفظ قريبهم،الناس وال تفرقهمتؤلف احلكومة بني ): ٤٨

  .  عقابه العادلى غري ارم الذي يعط،كل الناس يعيشون حتت ظل مثل هذه احلكومة بسالم): ٤٩

  . ال مجاعة خاصة كما هي شأن احلكومات الدكتاتورية، تسهم احلكومة يف ترفيع كل الشعب): ٥٠

االعتباطية كما هو املشاهد يف العسكرية ا جتنح للحلول أ ال ، احلكومة أفضل احللول للمشاكلىتتحر): ٥١

  . الدكتاتوريةاحلكومات 

  . من رؤساء السلطات الثالث يف احلكم إال فترة حمدودة حددها القانون باختيار حر للشعب أي ىال يبق): ٥٢

اب شعراء والكتتوضع أسامي املؤسسات والشوارع واملشاريع بأسامي املتفوقني من العلماء وال): ٥٣

طبقة رفيعة  أو سواء كانت طبقة رفيعة سابقة، واملخترعني واخلطباء ومن إليهم من الطبقة الرفيعة يف اتمع

  . )١(معاصرة

ضرابات واملظاهرات السلمية مبوازينها القانونية املوضوعة من جملس األمة املختار من للشعب احلق يف اإل): ٥٤

  . قبل الشعب بإرادة حرة

                                                

 .ني فهي من عالئم الدكتاتورية أما تسمية الشوراع واملؤسسات العامة وما أشبه بأمساء احلكومة الفعلية وحكامها السياسي)١(
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  . ستشارية واليت يعرب عنها يف العصر احلاضر بالدميقراطية غري ذلك من مسات احلكومات االإىل

وبالعكس من كل ذلك ما ،  بالعامل احلرىبعض احلكومات فيما يسم على أن ما ذكرناه غالباً ينطبقخيفى وال 

  .مية املعاصرةيشاهد يف حكومات الشيوعيني وحكومات العامل الثالث واليت منها احلكومات اإلسال

 مثل كتاب، ذا الشأن وقد ذكرنا بعض معاملها يف كتبنا املعنية، فشأنه يف كيفية احلكومة أرفع أما اإلسالم

  . وغريها ،)فقه السياسة (وكتاب ،) حكم اإلسالمإىل (وكتاب ،)احلكم يف اإلسالم(
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  ))رضا العمال واملوظفني((

سواء كانوا ،  مراعاته رضا العمال عن العملاإلدارةأو املدير   علىمن األمور املهمة اليت جيب): مسألة(

  .عادينيموظفني  أو كبارموظفني  ىمبستو

 تابومشاعره اليت تتكون ألفراده من جهة رغفإن حتقق رضا األفراد عن أعماهلم تنبع من طبيعة البشر 

  .ذلك سابقاً إىل شرناأ كما ،وانفعاالت خاصة

،  يف قلة اإلنتاج وقلة اخلدمة والغياب وعدم االنتظام يف العمل وما أشبهاألكثر يظهر على وعدم الرضا

  .وبالعكس من كل ذلك الرضا

ما أشبه  أو ندفاعباال أو ،جتاه النفسي حنو العملباال أو ،وطبيعة الرضا عن العمل قد يعرب عنها بالروح املعنوية

فكلما كان ، ور الفرد أنه حيققه من عمله اإلشباع الذي يتصىوهي تعرب عن مد، صطالحاتذلك من سائر اال

وكلما كان ، ته اجلسدية والروحية كانت مشاعره حنو العمل إجيابيةاتصور الفرد أن عمله حيقق له إشباعاً كبرياً حلاج

 ،اجلسدية أو تصور أنه حيرمه عن إشباعاته النفسية أو ،تصور الفرد أن عمله ال حيقق له اإلشباع املناسب حلاجاته

  . مشاعره حنو عمله سلبيةكانت

  .وشعب خمتلفة  وإمنا له درجات متفاوتة،ولذا فليس الرضا له درجة واحدة

فكلما كانت ، وك الفرد اخلارجيلس على وقوة هذه املشاعر ودرجة تراكمها تؤثران يف درجة انعكاسها

يف   وبانتقاله،حثه عن عمل آخرسلوك الفرد بب على ستياءستياء من العمل قوية زاد احتمال ظهور هذا االمشاعر اال

وأحياناً إذا مل جيد ملجأً ، ما أشبه ذلك أو معدل تأخريهبزيادة  أو بزيادة نسبة غيابه أو ،قسم آخرإىل  نفس العمل

ستياء لفترة طويلة وكلما تراكمت مشاعر اال، مادياً أو ،املؤسسة ختريباً معنوياً ما ختريب مسعةإ ،التخريب إىل التجأ

  . الت قيامه بالسلوك املذكورزاد احتما
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  ))من عوامل الرضا واالستياء((

  : ء حسب االستقراء عشرةاستيوعوامل الرضا واال

  . اإلستياء عن األجرة أو الرضا: األول

  .  عملهىعن حمتو: والثاين

  . عن فرصة الترقي: والثالث

  . عدم الرضا عن رئيسه أو الرضا: والرابع

  . ة اليت يعمل معهما عن اجلماععدم الرض أو الرضا: واخلامس

  . عدم الرضا عن ساعات العمل أو الرضا: والسادس

  . الرضا وعدم الرضا عن ظروف العمل: والسابع

  . عدمه عن مسعة املؤسسة أو الرضا: والثامن

  . عدم الرضا عن العطل أو الرضا: والتاسع

  . يرتبط به عن العملعدم رضا أهله ومن  أو عدم الرضا بواسطة رضا أو الرضا: والعاشر

إذ من املمكن ، ىمث من الواضح أنه ال يرتبط الرضا عن جانب معني من العمل وعدم الرضا عن اجلوانب األخر

فما ذكره بعضهم من أن درجة رضا األفراد الذين يشغلون أعماالً عن ،  اإلنسان عن جانب دون جانبىأن يرض

 إىل إذ الرضا ينحل، هم عن اجلوانب األخر غري ظاهر الوجهالعمل تتوافق مع درجة رضامن جوانب جانب معني 

  .ال يكون دائماً أو جزئيات وليس شيئاً بسيطاً يكون دائماً

  ، فهما شيء واحد ستياءا ذكره بعضهم من أن الرضا عبارة عن عدم االمل هوجال أنه كما 
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، ستياء سليبالرضا إجيايب وعدم االإذ  .عبارة عن عدم الرضا ستياء واال،ستياءفالرضا عبارة عدم اال: قال

  . والسلب واإلجياب ال يتحدان

 ومن ، فمن شبع ال يتأمل باجلوع،وهو هل أن اللذة عدم األمل، واألمل ومثل هذا املبحث ذكره بعضهم يف اللذة

 ،عدم امللكةنه أ ال ،ن اللذة شيء وجودي يف قبال األمل الذي هو شيء وجودي أيضاًأ وأ، نام ال يتأمل بالسهر وهكذا

  .ابتلي بوجع البطن يكون كذلك حىت  بطنهومن امتأل،  باألملىكمن جاع جيد يف داخله شيئاً وجودياً خيزه يسم

 ئن اجلوع عدم ملإ حيث ،كيف أن العدم والوجود يؤثران أثراً واحداً ن األملني من نوعني ال يقالإوحيث 

 ،)الواحد ال يصدر من اثنني (خرم قاعدةيوجب فإنه ، د فكيف يؤثران يف شيء واح، البطنئ والبطنة مل،البطن

لكن هذا املبحث فلسفي ، العدم ال يكون فاعالً وال منفعالً وال مالزماً كما حقق يف األصول وغريهأن  إىل باإلضافة

  . تركه ملكانهنال يرتبط مببحثنا 

فإن ، املدير مالحظته على نبغيوذلك مما ي،  كانوا بسبب وفرة اإلنتاجى العمال بأي مستوافرض، وكيف كان

أن يقرروا رضا  إىل التكيف والذين ال يقنعون مبا يتاح هلم من إشباعات مييلون على األفراد الذين لديهم قدرة عالية

 اختالف درجة التكيف ،التكيف على  خبالف األفراد ذوي القدرة احملدودة، عن اجلوانب املختلفة للعملىأعل

 إىل وتؤدي،  الفرد الواحدىلد ساهم يف متاثل درجة الرضا عن جوانب العمل املختلفةوالطموح بني املوظفني ت

أنه راض عن  على فإذا رأينا فرداً راض من جانب من اجلوانب ال يدل ذلك، تفاوت درجة الرضا بني األفراد

  ملا عرفت من أن الرضا ليس أمراً بسيطاً ، اجلوانب األخر



٨٨

  . جزئيات بعضها كائن وبعضها ليس بكائنإىل  وإمنا ينحل، ال يكون أو يكون

ألن هذا اجلانب أهم يف نظر ، عدم الرضا أو بعض من جهة الرضا على نعم أحياناً يغلب بعض اجلوانب

  . غريه على املوظف فيقدمه

  

  ))ةاألجر: ١((

الطموح  ن بقدرفإن األجر إذا كا، الالرضا هو األجر أو اليت يتعلق ا الرضااجلوانب  فأول ،حال أي ىوعل

وليس املعيار هو احلاجة األساسية ، وإذا مل يكن كذلك يسبب عدم رضاه، سبب رضاهيوما يراه الفرد مناسباً لنفسه 

  .كثر من ذلكأوإمنا يريد أجراً ،  فكثرياً ما ال يقتنع الفرد باحلاجات األساسية،وعدم احلاجة األساسية

 ،جتماعيةاملكانة اال إىل ولريمز،  باألمنرليعطي الشعوميتد وإمنا  ،إشباع احلاجات الدنيا على واألجر ال يقتصر

جتماعية من خالل ويف بعض األحيان يكون األجر وسيلة إلشباع احلاجات اال، فلألجر جانب نفسي وجانب مادي

لوظائف ايشتغلون من األفراد وخاصة من  أن مجلة إىل باإلضافة، ما يتيحه للفرد من تبادل اامالت مع اآلخرين

فإذا كان ، جتماعية وجوانب نفسيةافاألجر له جوانب مادية وجوانب ، العليا يعتربون األجر كرمز للنجاح والتفوق

  .  وإذا مل يكن بقدر طموحه مل يرض،بقدر طموح الفرد رضي

أو  داء غري الئقةاأل  أن كيفيةوقد يكون األجر حسب الطموح إالّ، داء األجر فهو موضوع آخرأأما كيفية 

  . )١(خري املعروف تعجيله وتيسريه وتصغريه: ولذا ورد يف احلديث، ستياءفإن ذلك أيضاً مبعث اال، مهينة

                                                

)١( 
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كان اسم  أو ،مل يكن أو كما إذا كان األجر يف الظرف، ستياءاال أو سبب الرضايورمبا يكون شيء تافه 

، من زاول اتمععلى خيفى غري ذلك مما ال إىل  ،الظرف باحترامه الذي يراه الئقاً به أم ال على املوظف املكتوب

  . والحظ اختالف األفراد يف أمثال هذه األمور

  

  ))حمتوى العمل: ٢((

 ، بأن قل تكرارها زاد الرضا عن العمل،فإنه كلما كانت درجة تنوع مهام العمل عالية،  العملىحمتو: الثاين

  .والعكس بالعكس

أما الغالبية فريون التنوع هو الباعث ،  تكرار العمل خرياً هلم من تنوعهكما أن هناك بعض األفراد الذين يرون

ويف ، داء كل مهمة من املهام مرات كثريةأ عن تكرار ئفإنه كلما تنوعت مهام العمل قل امللل النفسي الناش، للرضا

تأثري درجة تنوع مهمات و، ىداء مهمة أخرأ إىل داء مهمةأهذا التنوع عنصر جديد يثري اهتمام الفرد بانتقاله من 

  .درجة تكامل هذه املهمات ودرجة ذكاء األفراد واستعدادام النفسية على الرضا يتوقف على العمل

فالرضا العايل عن العمل ال حيققه تنوع مهام العمل إذا كانت هذه املهام تفتقد التكامل والرابطة بني بعضها 

 على ،ستيائهم ذكاء منخفض قد يكون مبعثاً الىراد من مستوألف كما أن تنوع مهمات العمل بالنسبة، والبعض

  .داء املهمات الروتينية املتكررةأعكس ذوي الذكاء املرتفع الذين يصيبهم السئم سريعاً من 

كما أن درجة السيطرة ، استثناءذكرنا ذلك من باب الغالب، فإن يف كل موضع يكون غالب ويكون وإمنا 

فإنه تتفاوت األعمال يف درجة السيطرة الذاتية اليت تتيحها للفرد ، ستياءاال أو الرضا على الذاتية املتاحة للفرد تبعت

ختيار السرعة اليت يؤدي ا العمل زاد اداء العمل ويف أختيار طرق افكلما زادت حرية الفرد يف ، دائه للعملأيف 

  الفرد يف هذا اال تتيح  فإن زيادة حرية، رضاه عن العمل
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  . داء مبا يتناسب مع قدراته ومنطه اخلاص يف تأدية العمل األله تكييف

عتبار اختالف مجيع األفراد مما يأخذ يف اال على داء مهام العملأأما فرض منط موحد من الطرق والسرعة يف 

 ولذا جند أن بعض الدول الصناعية، فهو خيلق مشكالت تكيف لديهم ويزيد من احتماالت استيائهم، هؤالء األفراد

نوعية أراد مبا يالئم نفسياته وأذواقه  أي خيتار الطالب حىت ،النوع املنظم والنوع احلر ،نوعنيعلى الثقافة جعل منهاج 

  .وطموحه وحنو ذلك

فإنه كلما تصور الفرد أن العمل الذي ،  العمل استخدام الفرد لقدراتهىسبيل حمتو أي ،كما أن يف هذا السبيل

شباع حاجة حتقيق اواستخدام الفرد بقدراته ميثل ،  والعكس بالعكس،رضاه عن العمليقوم به يستخدم قدراته زاد 

فإن تصور الفرد بدرجة تطبيقه مبهاراته وخرباته وقدراته يف العمل يرتبط ،  عليه الفردىالذات والطموح الذي انطو

فتحقيق الفرد ، بالرضا واالستياءوهكذا خربات النجاح والفشل يف العمل مرتبطة ، رتباطاً فردياً مع رضاه عن العملا

داء يزيد عن أ ى وحتقيقه ملستو،هؤوبالتايل استيا حساس بالفشل طموحه يثري لديه االىداء يقل عن مستوأ ىمبستو

 ىخصوصاً إذا كان املستو، حساس بالنجاح وحيرك بالتايل مشاعر الغبطة لديهيثري لديه اال يعادله أو  طموحهىمستو

  .أزيد مما يراه عادالً

فكلما كان ، درجة تقدير واعتناء الفرد بذاته على وأثر خربات النجاح والفشل عن الرضا عن العمل يتوقف

وكلما كان تصور الفرد أن العمل ، الرضا على تقدير الفرد واعتزازه بذاته عالياً زاد أثر خربات النجاح والفشل

  . مشاعر الرضا لديه على د أثر خربات النجاح والفشليتطلب القدرات اليت يتمتع ا واليت يعطيها قيمة عالية زا
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  ))فرص الترقية((

 فإن العامل احملدد ألثر فرص الترقية، فلها عالقة مباشرة بالرضا عن العمل، وهو فرص الترقية: أما األمر الثالث

توقعات الترقية و  أفكلما كان طموح الفرد، توقعات الفرد عن فرص الترقية أو ،الرضا عن العمل هو الطموحعلى 

وكلما كان طموح الترقية لديه أقل مما هو متاح فعالً زاد رضاه عن ، لديه أكرب مما هو متاح فعالً قل رضاه عن العمل

  .العمل

فكلما كان توقع الفرد بالترقية عالياً كان ،  توقعه هلاىمد على رضا الفرد تتوقف على فإن أثر الترقية الفعلية

ترقية مل  على فحصول الفرد، الترقية أقل من رضا الفرد الذي كان توقعه للترقية منخفضاًالرضا الناتج عن هذه 

 على وعدم حصول فرد كان توقعة للترقية كبرياً، يتوقعها حتقق له سعادة أكرب عن حالة كون هذه الترقية متوقعة

  . عةالترقية املترقبة حيدث لديه استياًء أكرب من حالة كون هذه الترقية غري متوق

، املطلوب من أصعب األمورالترقي ن جعل الدولة النظم والدساتري وإمكانيات ليتمكن كل فرد من أخيفى وال 

ألن اإلنسان مل خيلق هلذه احلياة بل حلياة آخرة ، فإن طبيعة الدنيا وإن كانت ال تعطي احلاجات النفسية ألي إنسان

يا احلاضرة اجلنني ن كما ال يتمكن أن يتصور الد، يف هذه احلياةاليت تعطي كل احلاجات مبا ال يتمكن أن نتصوره حنن

  وال خطر، وال أذن مسعت،ما ال عني رأت اإلنسان فيها ىير: اآلخرة إىل ولذا ورد بالنسبة، الذي يف رحم األم

  . نه فرق بني يئة الوسائل املمكنة للترقي وعدمهاأإال  ،)١(قلب بشرعلى 

   .بتدائيةأن يدخل االفلماذا ال يتمكن كل فرد 

                                                

)١(.  



٩٢

   .وملاذا ال يتمكن بعد ذلك من دخول الثانوية

   .وملاذا بعد ذلك ال يتمكن من دخول اجلامعة

   .العمل ومرتعج عن البطالة على مث ملاذا البطالة وهو قادر

   .زوجة ومسكن ومركب ومأكل ومشرب مناسب له أو زوج على إنسان وملاذا ال حيصل كل

  . وهكذا

  . قاً به وهو مستعد لهئ ترقياً الى ملاذا ال يتمكن كل إنسان أن يترقمث بعد ذلك

  

  ))منط اإلشراف((

شراف الذي يتبعه الرئيس مع مرؤوسيه حيصل وجود عالقة بني منط فإن من منط اإل، شرافمنط اإل: الرابع

  .شراف ورضا املرؤوسني عن العملاإل

واهتمامه ، ة بينه وبينهميصدة الشخنساتنميته لعالقات امل ب،فإن املشرف الذي جيعل مرؤوسيه حموراً الهتمامه

وخصوصاً ،  وسعة صدره يف خمتلف املواضيع ال يف األمور املالية فحسب، وتفهمه هلم وتفهمهم له،الشخصي م

  . يكسب والء مرؤوسيه وحيقق رضا عالياً عن العمل بينهم،عند حدوث أخطاء من جانبهم

 ، ويعترب مرؤوسيه جمرد أدوات لتحقيق أهداف العمل،اإلنتاج وأهدافه على هأما املشرف الذي يقصر اهتمام

  .تنشر بينهمتستياء  وجيعل مشاعر اال، ال يكسب والء مرؤوسيه،عطاؤهم الرواتب فقطإأن الواجب عليه هو  ىوير

م واملودة حتراأساس الصداقة والثقة واال على  الذي يقيم عالقاته معهم،فاملشرف املتفهم ملشاعر مرؤوسيه

 خبالف ذلك املشرف الذي يفتقد تلك الصفات يف ، حيقق رضا عالياً بني مرؤوسيه،خوة واملشاركة الوجدانيةواأل

  منط سلوكه مع 

  



٩٣

  .مرؤوسيه

ه ك لدرجة سلووكالمها إمنا يكون تابعاً، مشاعر مرؤوسيه حنوه وحنو العمل إىل ومن الواضح أن املشرف حمتاج

  . والعكس بالعكس،إشرافاً مرضياًإشرافه  إذا كان ، له ورضاهم عن عملهفإنه يكسب والءهم، معهم

فكلما كان منط سلوك املشرف متوافقاً مع تفصيالت وخصائص ومزايا املرؤوسني زاد رضاهم عن العمل كما 

فضلون االستقالل يف العمل يفإن املشرف الذي يفوض سلطات وحريات واسعة للمرؤوسني ، يزاد رضاهم عنه

  . حتياجام وحيقق رضاهم عن العملانه يشبع أشك  عون بقدرات عالية الويتمت

 ،أما املشرف الذي يفوض تلك احلريات الواسعة ألفراد يفضلون املسؤولية احملدودة ويتمتعون بقدرات منخفضة

  .ستياءهم اجتاه العملاويثري بذلك ،  مرؤوسيهىرتباكاً وتوتراً لدافهو خيلق 

 ،ستقاللوقدر ما ميكن أن يفوض إليه من العمل واحلرية واال، ل موظف موظفواحلاصل جيب مالحظة ك

  .الصغري يوجب خبال العمل وفساد العامل إىل وتفويض الكبري، ستياءهاالكبري يوجب  إىل فتفويض الصغري

قدرة السيطرة الواسعة والتلك  على ملاذا زال ملك بين أمية وقد كانوا: نه قيل لبعض احلكماءأويف التاريخ 

 وفوضوا األعمال الكبرية، فأبوا من القيام ا ترفعاً، األشخاص الكبار إىل ألم فوضوا األعمال الصغرية: فقال، اهلائلة

  . وبني هذين ذهبت الدولة، األشخاص الصغار فلم يكونوا كفوءاً هلاإىل 

ه ؤ بعدم كفاءته كان من املمكن إعطا فإذا مل جيد الرئيس بداً من إقناعه،مث إذا كان الصغري متوقعاً فوق مرتبته

   ليظهر ،الشيء الكبري مدة قليلة



٩٤

  . عدم رضاه مبا يزاوله من العمل كماً وكيفاً على  فال يبقي،له بنفسه عدم كفاءته

  

  ))مجاعة العمل((

 أو فهامن حتت إشر أو سواء كانوا مبرتلة مديرين، وهم الذين يعملون مع املوظف، مجاعة العمل: اخلامس

 وال يراد ،مصدر توتر له أو  منفعة للفردصدررضا الفرد بالقدر الذي متثل هذه اجلماعة م على م يؤثرونإف، الئهزم

  . بل تشمل املنفعة الروحية أيضاً،باملنفعة املادية فقط

صدراً العمل م  كانت مجاعة،فكلما كان تفاعل الفرد مع أفراد آخرين يف العمل حيقق تبادالً للمنافع بينه وبينهم

 أو يعوق إشباعه حلاجاته كل ما كان تفاعل الفرد مع أفراد آخرين خيلق توتراً لديه  وبالعكس،لرضا الفرد عن عمله

فإن الفرد املتوتر ، وذلك يؤثر يف إنتاجه، كانت مجاعة العمل مسبباً إلستياء الفرد من عمله، وصوله ألهدافهأو 

  .راداألعصاب ال يتمكن من اإلنتاج مع هؤالء األف

 ومرضاً يف ،أن توتر اإلنسان يسبب له ضعفاً يف بدنه إىل جتماع والطبوقد ذهب مجاعة من علماء النفس واال

 فإن مثل هذا اإلنسان كيف يتمكن أن يعمل وينتج ما هو ، وكثرياً ما يسبب له بياضاً يف شعره،خمتلف أجهزته

  . يف بقاء اسوداد شعرهنه يؤثر يف صحته وحىتإ وبالعكس إذا كان راضياً ف،مطلوب له

 كان أثر التفاعل مع ،اجلماعة الذين يعمل معهم إىل نتماء من الفرداالإىل  مث كلما زادت قوة هذه احلاجة

ما تكون   أما عند،الناجتة عن التفاعل مع مجاعة العمل تكون كبريةفاملنافع  ،رضا الفرد كبرياً درجة على مجاعة العمل

الفرد يكون الفكري وال املادي بقدر  على  التعامل مع مجاعة العملئمساو أو منافعهذه احلاجة ضعيفة فإن أثر 

  . فكيف بالفرد املشعر بالرضا، الفرد غري املتوتر األعصاب



٩٥

الفرص املتاحة للفرد للتفاعل مع أفراد آخرين يف  على الرضا على ومن الطبيعي أن يتوقف أثر مجاعة العمل

فإن رضا الفرد عن عمله ، لعمل إمكانية تفاعل الفرد مع آخرين ميثلون مصدر إشباع لهما تعوق طبيعة ا فعند، العمل

تيسر طبيعة العمل فرص االتصال والتفاعل مع هؤالء اآلخرين الذين ميثلون مصدر منافع  ما  وعند،سيكون منخفضاً

نية التفاعل واالتصال مع آخرين ما تعوق طبيعة العمل إمكا أما عند، فإن رضا الفرد عن عمله سيكون مرتفعاً، للفرد

  . التعامل ضعيفاً أو التفاعل إىل اضطرلو ستياء الذي قد يصيبه فإن هذا يقي الفرد من اال، يعتربون مصدر توتر للفرد

ومن املعلوم أن غري ،  فبعضهم يكون منسجماً وبعضهم غري منسجم،نه رمبا يكون مجاعة العمل خمتلفاًإمث 

  . فإن جرحاً بسيطاً يف اجلسم تلفت اإلنسان مبا ال تلفته بقية أجزاء اجلسم الساملة، الباًاملنسجم هو الذي يؤثر غ

  

  ))ساعات العمل((

استخدام وقت الراحة وتزيد من هذا حرية فبالقدر الذي توفر ساعات العمل للفرد ، ساعات العمل: السادس

مع وقت الراحة وحريات الفرد يف استخدامه  وبالقدر الذي تتعارض ساعات العمل ،الوقت يزيد الرضا عن العمل

  .ستيائهابالقدر الذي يريده ينخفض به الرضا عن العمل ويزيد من 

، الفراغ أو األمهية اليت يعطيها الفرد لوقت الراحة على وبني الفرد تتوقف املذكورة بني ساعات العمل والعالقة

بالنقصان  أو الرضا عن العمل بالزيادة على اعات العمل الفرد عالية كان أثر سىفكلما كانت منافع وقت الراحة لد

  .الرضا حمدوداً على كان أثر ساعات العملقليلة وكلما كانت أمهية منافع وقت الراحة ، كبرياً

  وكما تؤثر 



٩٦

فكلما طال وقت العمل زاد اإلجهاد ، اإلجهاد على الرضا كذلك تؤثر ساعات العمل على ساعات العمل

 اإلجهاد على ة كان أثر وقت العمليوكلما زادت كثافة اجلهد يف كل وحدة زمن،  عن العملوبالتايل قل الرضا

كل من الرضا  إىل  تأثرياً مباشراً وتأثرياً غري مباشر بالنسبة،فساعات العمل تؤثر تأثريين، ستياء أكرب درجة االىوعل

  . ستياءواال

  

  ))ظروف العمل املادية((

على  يؤثر هوهو بدور، عدم قبوله هلا أو قبول الفرد لبيئة العمل على ا تؤثرإف، ظروف العمل املادية: السابع

  .ستيائه عنهارضاه عن العمل أو 

فإن متغريات ظروف العمل مثل اإلضاءة واحلرارة والتهوية والرطوبة والضوضاء والنظافة ووضع الفرد أثناء 

فإن ، رضا الفرد وعدم رضاه على تأثرياً كبرياً تؤثر ،به ذلكتأديته للعمل وأمراض املهنة املتصلة بإدائه العمل وما أش

  .رضاه وعدم رضاه على وبالنتيجة، اجللب اليت تربط الفرد بعمله قوة على ها تؤثرئسو أو درجة جودة ظروف العمل

، ومعدل دوران العمل بترك اخلدمة ومعدل الغياب يرتفعان يف األعمال اليت تتصف بظروف عمل مادية سيئة

  . الن يف األعمال اليت تتصف بظروف عمل مادية جيدةويق

  

  ))مسعة املؤسسة((

ريدها يف مقابل يجانب سائر اآلثار املادية واملعنوية اليت  إىل طيبة فإن اإلنسان يريد مسعة، مسعة املؤسسة: الثامن

ان يتوقعه من السمعة  نقص رضاه بقدر نقص ما ك وإالّ،فإذا كان للمؤسسة مسعة طيبة كان راضياً عن عمله، عمله

  . الطيبة

وقد يكون ،  كسمعة تنظيف الشوارع واآلبار وحنوها،ن عدم السمعة الطيبة قد يكون ألجل العمل نفسهإمث 

  ات سألجل بعض املالب



٩٧

ما  أو اليت رافقت املؤسسة بسبب احتيال الرئيس وسرقته وعدم نظافة أخالق العاملني وعدم جودة إنتاجهم

  .  والعكس بالعكس،ما كانت أسباب توجب حسن السمعة زاد الرضافإنه كل، أشبه ذلك

  

  ))العطل((

فإن العطل قد ال تكون ، ستيائهماا تؤثر يف رضا العاملني وإف، للدولة أو العطل املقررة للمؤسسة: التاسع

 فإذا فرضت الدولة، ميةمثالً يف البالد اإلسالمية يريد العاملون العطل اإلسال، الكيف أو مرضية للعاملني من جهة الكم

كما أن فرض ، البالد كانوا غري راضني من  كما هو املشاهد يف مجلة،العمال عطالً غري إسالمية على املؤسسةأو 

  . ستياء عند العاملنيرتياح واالاملؤسسة العمل يف أيام العطل اإلسالمية أيضاً يثري نفس مشاعر عدم اال أو الدولة

  

  ))رضا املالبسني((

 ومن أشبه راضني عن عمله  إذا كان أهل الشخص كأبويه وعائلتهفإنه، رضا املالبسني للعامل: رالعاش

ن إو، مما يوجب عدم الرضا أيضاً وإذا مل يكونوا راضني ضغطوا بدورهم عليه، وميدحونه يف عمله شعر هو بالرضا

  . كان لو خلي وطبعه كان راضياً لتوفر الشرائط السابقة

بأن كانت الشرائط السابقة غري موفرة لكن األهل يصرون عليه بذلك مما يوجب  ،وكذلك حال العكس

ن الشرائط أأيضاً  ولذا يشاهد يف بعض األحزاب السرية كما يف األحزاب العلنية، رضاهم عن عمله رضاه به أيضاً

ص الذي هو احلزب عن وذلك برضا العرف اخلا، ضا مما يزيد يف إنتاجهبالرالسابقة غري موفرة ومع ذلك الفرد يشعر 

  . مما يؤثر رضاهم يف رضاه عن عمله مهما كان صعباً، الفرد املنظم الشاق عمله



٩٨

  

  ))وسائل العمل((

ما يرام كان  على ا إذا كانتإف، وسائل العمل من البناية واملوقع واآلالت وما أشبه ذلك: احلادي عشر

  . حنو ذلك أو املكان غري مناسب أو لبناية بعيدة أواآلالت قدميةكما إذا كانت ا،  مل يكن راضياً وإالّ،املوظف راضياً

  

  ))إقبال الناس((

شيء مما يوجب تشوق املوظفني ورضاهم عن ذلك  على فقد يقبل الناس، النتائج على إقبال الناس: عشر الثاين

وعدم إقبال ، قة موفرةوقد ال يقبلون عليه مما يسبب عدم رضا املوظف من عمله مهما كانت الشرائط الساب، العمل

  . الناس بأي سبب كان يوجب عدم الرضا

  



٩٩

  

  ))إدارة األحزاب وما يلزمها((

فالالزم أن يهتم ألن ،  فهو منظمة من املنظمات وإدارة من اإلدارات،احلزب مبا أنه جتمع من اتمع): مسألة(

  .اهلدف إىل يتوفق للوصول حىت يسد خلله

 كما رأيناه يف ،نقالب العسكريوباال  مبعونة املستعمردنا غالباً ال تنجح إالّواألحزاب غري اإلسالمية يف بال

  .األحزاب الشيوعية والقومية وغريها

حيث ذكرنا يف بعض الكتب ، احلزب الوطين وإذا أراد احلزب النجاح من غري فرق بني احلزب اإلسالمي أو

 بشرط أن ال ،ة الوطن اإلسالمي يف خمتلف األبعادأنه حيق جلماعة أن ينظموا حزباً وطنياً ألجل خدم السياسية

  : فالالزم عليه مراعاة األمور التالية ،يعارض قانوم ومشيهم اإلسالم

  

  ))مجع الكلمة((

 ،هم بالتآزر مع بقية الشعب وتأييدحلكم إالّا إىل فإن مجاعة ال يتمكنون من الوصول، مجع الكلمة: األول

  .حلكما إىل وبدون ذلك ال ميكن الوصول

ما ما نشاهد من دخول أ، احلكم تظافر جهود كل األمة وشرائح اتمع ال بعضها فقط إىل فالالزم يف الوصول

احلكم  إىل فال يقاس من يريد الوصول، ن املستعمر وراءهم فأل،احلكم بدون ذلك إىل نقالبات العسكريةبعض اال

فالالزم أن يتجنب احلزب كل أقسام التفرقة والتشقيق  ،احلكم بسبب السفارات األجنبية إىل ن يصلبسبب الشعب مم

  . يف اتمع

  

  ))احترام الناس((

  .نشقاقاتن مل يكن احلزب سبباً لالإو، فإن عدم احترام الناس يوجب تفرقهم عن احلزب، احترام الناس: الثاين

عن إجياد  وهذا عبارة ،ن األمر األول عبارة عن عدم جتميع الناسإحيث ، بني األمر األول ووفرق بني هذا

  م هم العاملون الوحيدون دون أون الناس ال يفهمون وال يعملون أبالسباب وحنوه، كذكرهم التفرقة بني الناس 



١٠٠

  .م هم املخلصونأو، غريهم

 بإجياد العداوة والتفرقة بني ،اهلدف نظرة موضوعية إىل  األمر يف بعض األحزاب الذين ال ينظرونىوقد يتعد

  . الناس

  

  ))االستقامة((

حنو  أو حكومة إىل من حكومة أو ،جهة إىل ن يتقلب احلزب من جهةأا مأ، ستقامة يف خط املشياال: الثالث

  .احلكم إىل وال يستعدون إليصاله، وال يلتفون حوله،  فذلك مما يضعف ثقة الناس به،ذلك

وقد ، أميا تقرب احلكم تقرب إليهاإىل   فلما وصل تلك اجلهة، اإلنسان حزباً كان عدواً جلهةىوكثرياً ما ير

ألستم كنتم تسبون هذه :  والناس يقولون هلم،سبب ذلك أن ينظر الناس إليهم بأم انتهازيون وصوليون نفعيون

  . من مدح وذم كذب مرتني :ويف احلديث، البارحة إىل اجلهة

  

  ))االستشارية((

 كون هناك يف داخل احلزب انتخابات حرة لتعيني الرئيسفإنه يلزم أن ي، ستشارية يف داخل احلزباال: الرابع

مثل ذلك يف بعض  إىل وقد تقدم اإلملاع، أفراد احلزب إىل وغريها من اإلدارات املوكولة وإدارة الثقافة وإدارة املال

  . املسائل السابقة

  

  ))الواقعية((

الناس دون   خيفض شخصية وال،وذلك بأن ال يرفع احلزب شخصياته فوق مستواهم، الواقعية: اخلامس

 أو ،فإذا رأوا حزباً يرفع أفراده عن مستواهم الالئق م، فإن الناس إمنا ينظرون ويلتفون حول الواقعيني، مستواهم

كتب و ، وكذلك يف كتبهم ومؤسسام وما أشبه بأن رفعوها،خيفض أفراد غريه دون مستواهم الالئق م

  . احلكم إىل ه يف الوصولنفال يساعدو، ئنون ذا احلزبم ال يطمإ ف،ومؤسسات غريهم فبخسوها
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  ))سعة الصدر((

  ). الصالة والسالمعليه(علي  هكما قال )١(اسةئسعة الصدر آلة الر نإف، سعة الصدر: السادس

 كالتجاوز ،أبعاد احلياةبل يف كل  سعة الصدر يف البذل فقط وليس معىن ـ فإذا مل يكن للحزب سعة الصدر

  . ينجحوا النجاح املطلوب حىت مل يلتف الناس حوهلم ـ يء وما أشبهعن املس

  

  ))التعامل مع األعداء((

منكم ﴿وال جير: ويف القرآن احلكيم،  فال يذموا األعداء فوق استحقاقهم،األعداء إىل الواقعية بالنسبة: السابع

  .)٢(ى﴾أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو على شنآن قوم

 ىوقد تبني مما تقدم لزوم أن ال يكون احلزب حبيث ير،  يبالغوا يف مدح األصدقاء فوق قدرهمكما يلزم أن ال

 :العدل والوسط فيها فهذه أربعة أمور جيب مراعاة، ى وأعمال غريه دون املستوىأعمال نفسه فوق املستو

  . اء واألعمال منهم ومن غريهم احلياديني واألعد،األشخاص من األصدقاء وغريهم واألعداء

  

  ))اتباع احلقيقة((

 أو لتفاف حول كل جتمعأما اال،  وما عليهم وما ليس عليهم،اتباع احلقيقة فيما هلم وما ليس هلم: الثامن

 فذلك يوجب انفضاض الناس من ، كما نشاهده يف بعض األحزاب،حسام على وهاريشخصية ليجأو مؤسسة 

  .حوهلم

﴿يا أيها الذين آمنوا : وقد قال سبحانه، الناس يكون مثل ذلكلى  عكما أن التربي مما عليهم وإلقاء التبعة

ا فال م فقرياً فاهللا أوىل أو ن يكن غنياًإالوالدين واألقربني  أو أنفسكم على كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو

  .)٣(تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً﴾ أو ن تلوواإن تعدلوا وأاهلوى تتبعوا 

  

   ))لناسمع ا((

  ال ، وكوم يف أوساطهم، اإلقتراب من الناس: التاسع

                                                

)١(.  

 .٨: سورة املائدة )٢(

   .١٣٥: سورة النساء )٣(
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يروهم أهالً للحكم  حىت بتعاد من الناس يوجب عدم اقتراب الناس منهمفإن اال، اإلنزواء عنهم واالبتعاد منهم

  . ستشاريةوينتخبوهم يف وقت االنتخابات يف الدول اال

  

  ))الضوابط ال الروابط((

فالالزم عليهم أن يهتموا بالضوابط والقوانني ال ،  يف كل أمورهم ال الروابطمالحظة الضوابط: العاشر

من أشبه  أو إمام مجاعة أو معلم أو خبري أو مهندس أو مثالً إذا طلب منهم خطيب، بالروابط واحملسوبية واملنسوبية

 أو صدقائهم والذين هم يف احلزب ال تقدمي أقربائهم وأ،لزم عليهم حتري الواقعية بتقدمي من هو املناسب هلذا املقام

األكفاء  على فإن تقدمي غري األكفاء،  لعدم كونه ذا كفاءة لذلك الشيء الذي يراد منه،وإن مل يكن مناسباً مؤيدون

  .  يكون تبعته عليهماإلدارةوعدم ، اإلدارةفإن غري الكفوء ال يتمكن من ، يوجب انفضاض الناس من حوهلم

  

  ))الشباب والشيوخ((

: ) الصالة والسالمعليه(علي  وقد قال، لزوم إدارة احلزب للشباب وللشيوخ كل يف مقامه: دي عشراحلا

يعجبين رأي الشيخ وجلد الغالم)بعضهم يذمون ىبل أحياناً نر، قتناع بالشباب فقط يف قبال الشيوخال اال ،)١ 

 إىل فإن انفصال الشيوخ ينتهي باآلخرة ،وال يصلحون للحياة وال يفهمون وخرافيون رجعيونم إ: الشيوخ ويقولون

  .ال ميكن أن يكون بعضهم دون بعض،  إذ الشباب والشيوخ وحدة واحدة متشابكة،انفصال الشباب

 مثالً إذا ،كما أن عكسه،  ويهتم بالشيوخ مثل اهتمامه بالشباب،احلزب أن يالحظ هذا األمر على فالالزم

  . اهلدف إىل ضاً يوجب الفشل وعدم الوصول أي،فرض اهتمام مجاعة بالشيوخ دون الشباب

  

  ))الواقعيات((

  هتمام بالواقعيات يف كل أخذ وعطاء وجذب اال: عشر الثاين

                                                

)١(.  
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فيجب أن يتخذه احلزب حموراً ألعماله، إذ الواقع هو الذي ينتج، ورد.  

احلكم شيء  إىل صول ألن الو،ستعانة بالواقعيات بزعم أنه ميكن الوصول من احلكم بدون الواقعيةما عدم االأ

  . خالفه على  فذلك ما دل املنطق واخلارج،سهل

  

  ))احلكم اإلسالمي((

 إىل هتمام لتغيري احلكم اال،احلكم لتطبيق اإلسالم إىل احلزب الذي يريد الوصول على جيب: الثالث عشر

 على فإن اتمع انصب، اعيةجتم مثل تغيري البنية اال،وهذا األمر ال يدع جماالً للتفكر يف أمر آخر، اإلسالم فقط

  .لكن هل لإلنسان الوقت يف تغيريين، تقاليد وراثية لعل األفضل غريها

 فيفشل يف مهمته وال ، يقوله من األمر الصحيحامل حىت واتمع إذا أحس بأن مجاعة يريدون تغيري بنيته مل يرضه

  . يريدما  إىل يصل

  ))اجتناب التهريج((

فإن الناس يفرون من ، طالقاًإجلماعة الذين يريدون التغيري اجتناب التهريح والضوضاء ا على يلزم: الرابع عشر

 لو فرض  وحىت،هريج ووقت للعملتلل وقت ،فإن اإلنسان ليس له وقتان، أنه يأخذ وقت العمل إىل باإلضافة، ذلك

  . اهلدف إىل للوصول املوجب هنه متكن من اجلمع بينهما مل يتمكن من إجادة العمل مبا يلتف الناس حولأ

  

  ))تعييب اآلخرين((

فإن اإلنسان جيب عليه أن جيتنب ، أن يتجنب اجلماعة تنقيص الناس مبا يعملون هم بأنفسهم: اخلامس عشر

قال ،  يف املكروهات وترك املستحبات يلزم عليه أن ال ينتقص من يكون مثله لكن إذا ارتكبها وحىت،ئاملساو

  . )١(كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون﴾* وا مل تقولون ما ال تفعلون ﴿يا أيها الذين آمن: سبحانه

                                                

 .٣ ـ ٢: سورة الصف )١(
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  . )١( الناهني عن املنكر العاملني به،لعن اآلمرين باملعروف التاركني له: ) الصالة والسالمعليه(علي  وعن

  : وقد قال الشاعر

   مثلهال تنه عن خلق وتأيت 

   عار عليك إذا فعلت قبيح

أعني أخيكم وال ترون  يف ىما لكم ترون القذ: )عليه الصالة والسالم(  املسيحىنقولة عن عيسويف كلمة م

  .)٢(اجلذع يف أعينكم

  

  ))السلم العام((

فإنه إذا كانت ، وعدم العنف، وسائر الشؤون والكتابة يف الكالم، كل شيءالسلم العام يف : السادس عشر

نشقاق يف نفس يقع اال حىت  وال مير زمان،أن زرع العنف يولد العنف إىل ةباإلضاف، اجلماعة عنيفة تنفر الناس عنها

ال جيتين اجلاين من : (ويف املثل املعروف،  ويكون األمر بينها أشد من األمر بني اجلماعة وبني الطرف اآلخر،اجلماعة

  ). الشوك العنب

فقال فيهم ،  اليهود فقالوا فيه شراًمجاعة من على أنه مر )عليه الصالة والسالم(  املسيحىوقد روي عن عيس

 كل ىبل: )عليه الصالة والسالم( فقال ،اخلريفيهم يقولون فيك الشر وتقول ، يا روح اهللا: فقال له تالميذه، خرياً

  . ينفق مما عنده

  : ويف الشعر املعروف، العنف البد وأن يسترجع العنف منهممجاعته فإن وضع احلزب عند 

  ) ه ينضحل إناء بالذي فيكو(

                                                

)١(.  

)٢(.  
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  . يف بعض كتبنا األخرو )حكم اإلسالمإىل ( وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب

  

  ))بني املبدأ واهلدف((

، فإنه إذا الحظ اإلنسان ذلك متكن من السري بسالم، مالحظة البعد بني مبدأ احلركة واهلدف: السابع عشر

  .  العطبأصابه إذا مل يقدر املسافة حاله حال من يريد السفر فإنه،  وقف وسط الطريقوإالّ

  

  ))العمل امليداين((

م يقفون وراء أال كما اعتاده بعض األحزاب من ، يلزم دخول اجلماعة بأنفسهم يف امليدان: الثامن عشر

 اتمع بسبب وقوفهم خارج ى ويزعمون بذلك أم يرحبون نزاه مسعتهم لد،امليدان إىل احلواجز ويلقون بصغارهم

  .مآرم بسبب ما يأتيه صغارهم واملتحركون بأمرهم إىل  ويصلون،دان ظاهراًاملي

 وحيث يعرفون أن ، فيفهمون األمر كامالً،ألن الناس هلم عقول وعيون، م بالعكس خيسرون كال األمرينإ

ار يعاكسون ربئون بأنفسهم من مقابلة الصغين الناس إوحيث ، التحريك من الرؤساء يكرهوم ويروم غري نزيهني

، عن اهلدفيبتعدون  الوصول إليها ذا السبب بل اظنواليت األهداف  إىل فال يصل الكبار، أهداف أولئك الرؤساء

  . نقذوا مسعتهمأاهلدف  إىل  فإذا مل يرحبوا الوصول،بينما إذا دخلوا هم بأنفسهم فبان

ن كانت بظنه إو، املؤامرات إطالقاً على من يريد خدمة اإلسالم أن ال يقدم على فالواجب، حال أي ىوعل

إىل أقرب فإنه ، الرتيهقدام بل يعتمد الظهور والصراحة واملداراة واإل، فإن طبيعة املؤامرة غري نزيهة، مؤامرة نزيهة

  . النتيجة وبقاء السمعة

  

  ))توحيد النشاطات((

   واملرجعية توحيد النشاطات احلركية: التاسع عشر
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فإن أمام املسلمني يف طرف الغرب فقط ، احلزب اإلسالمي إىل وما أشبه ذلك بالنسبة، والثقافية جتماعيةواال

  .أقل تقدير على هذه احلالة على وقد وحدوا اجلهود إلبقاء العامل، زهاء ألف مليون يرتبط بعضهم ببعض

 من سائر بل وغريهم أيضاً، تصافق الشرق والغرب ضد املسلمني املوجبة لتخلف املسلمني إىل هذا باإلضافة

  . العقبة بدون توحيد اجلهود يف هذا الطرفهذه على وهل بإمكان مجاعة التغلب، العامل الثالث

قول  على لكن، ومن الواضح أن توحيد اجلهود والنشاطات وجعلها كلها يف تيار واحد من أصعب الصعوبات

  . )ن طال السفرإالبد من صنعاء و(الشاعر 

: ويف حديث،  ومن الواضح أن اقتحام العقبة من أصعب األمور،)١(عقبة﴾﴿فال اقتحم ال: وقد قال سبحانه

أفضل األعمال أمحزها)٢( .  

))دور املؤسسات((

والدولة ، فهي عبارة عن عشرات األلوف من املؤسسات، لقد انطلق الغرب عن واقعية املؤسسات: العشرون

  .من بينها مؤسسة كبرية

سسات الكثرية مل تتمكن من القيام والنهوض واإلفالت من قبضة ؤون املوما دام يف البالد اإلسالمية ال تك

أما مؤسساا ، مثائة ألف شركة بني كبرية ومتوسطة وصغريةن يف أمريكا وحدها ثالإ: وقد رأيت يف تقرير، الغرب

ىل  إاحلركات أن تم بتحويل البالد اإلسالمية على فالالزم، الكبار جداً فهي ست وعشرون ألف مؤسسة

  .مؤسسات

   احلرة تنتخابانه من الصحيح أنه ما مل يكن يف البالد األحزاب اإلسالمية احلرة اليت تدخل حلبة االإ

                                                

 .١١: سورة البلد )١(

 .٥٣ ب١٩١ ص٦٧ج:  حبار األنوار)٢(
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وباألخص املؤسسات ، املؤسسات على أيضاً أن احلرية أيضاً متوقفة من الصحيحن أ إالّ، ال ميكن أن تزدهر

  .الدستورية

احلركات  على الزملفا، عالم يف خمتلف جوانب احلياةإفقد هيأ الغرب أضخم ، عالمسسات اإلؤومثل امل

ن يف أمريكا وحدها أكثر من إ :وقد قرأت يف تقرير ثان قبل أكثر من عشر سنوات، عالم أيضاًاإلسالمية أن تم باإل

وأكثر من مخسة آالف تلفزيون ودار ، جملةا إىل سبعمائة صفحة، وأكثر من عشرة آالف جريدة تصل بعضهألفي 

  . يومنا هذا إىل واليت تصاعدت قطعاً، غري ذلك من األرقام إىل ،عةاإلذا

  

  ))الوفاء بالوعود((

 فإن األحزاب من طبيعتها أن تقطع الوعود للناس قبل وصوهلم،  الوعود األحزاب وأياًأياً: احلادي والعشرون

  .احلكم فعلوا كذا وكذا إىل  كما يعدوم بأم إذا وصلوا،احلكمإىل 

 إىل وذلك ما يوجب انتكاس احلزب قبل وصوله، أن اإلنسان ال يتمكن من إجناز وعود ضخمةاضح الوومن 

فإذا رأوا أن وعوده قبل ، قيسون وعوده قبل الوصول بوعوده بعد الوصوليألن الناس ، فكيف ببعد الوصول، احلكم

  .بأن هذا احلزب ال يتمكن من حل مشكلة: قالواتنجز الوصول ال 

 فكيف بوعوده الضخمة بعد الوصول اليت هي،  يتمكن من اإلجناز بوعود ضئيلة قبل الوصول الواحلزب الذي

تدع اإلنسان ال يتمكن من اإلجنازات الصغرية وكثرة املشكالت ، ومساحة الدولة أن تعقد احلياة، حجم األمةعلى 

  .الكبريةفكيف باإلجنازات 

 حىت احلكم مل تتمكن إىل بأشياء مث ملا وصلتوقد رأينا كيف سقطت حكومات وعدت الناس قبل الوصول 

  فإذا ملك عشرة وعد الناس ، جيب أن يكون دائماً قوله أقل من عمله فإن اإلنسان، من إعطاء أقل تلك الوعود
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ينجز  حىت  عنده العشرةىيبق إذ كثرياً ما ال، أما إذا وعد الناس بعشرة كان ذلك خالف احلكمة، خبمسة مثالً

وال يرون أنه ، كما يف املثل) دين وعد احلر ( فإن، الناس فيه حقاً واجباً هلمىن من اإلجناز مثالً رأوإذا متك، وعده

  . فهو السقوط بعينه،سوف أعطي عشرين: أما إذا قال اإلنسان، فعل شيئاً أكثر من واجبه

نه إ :فقلت جلماعة، اخلمسني يف املائة أي ،النصف إىل  انه يرتل قيمة اللحم:ومسعت ذات مرة رئيس دولة قال

مليارات من املال مما ال متلكها  إىل مخسة يف املائة حباجة أي نصف العشر إىل ن ترتيل اللحمإ ،قتصادال يعرف اال

 حىت فإن اللحم أخذ بالترقي، وكان األمر كما قلت، مخسني يف املائة إىل نه يرتلهإفكيف يقول هذا الرئيس ، الدولة

  . ذلك الرئيس قوالً وشخصاً  وسقط،يةضعاف قيمته األولأ إىل وصل
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  ))الفروق بني اإلدارات((

يف  أو  مما تصل يف غالب اإلداراتاإلدارةقد ذكرنا يف مباحث سابقة من هذا الكتاب كليات ): مسألة(

خرى، حتتاج إىل أمور ال جتد غالباً يف إدارة أ مما كل إدارة ، ويف هذه املسألة نذكر الفروق بني اإلدارات،مجيعها

  . األصول إىل  الفروعكرد أو يل املسائل التمرينيةبمن قوهذه املسائل 

  

  ))مشروع صناعي صغري((

مثل شؤون ، ونذكر فيه أوجه النشاط املختلفة يف هذا املشروع، تنظيم مشروع صناعي صغري: التطبيق األول

 العالقات شراء املواد اخلام الالزمة للصنع، ،مراقبة جودة اإلنتاج، عمليات التجميع الصناعية، صيانة االالت، العمال

، اخلزينة، احملاسبة، الدعاية للترويج، املبيعات، كيفية توسيع السلع، األحباث الصناعية املتعلقة بتحسني السلعة، العامة

  . التخزين للبضائع اجلاهزةوالنقل 

  

  ))كلية الثقافة((

، الكتب، الدراسات، املراقبة، نياملعاون، نياملعلم، اإلدارةوهي عبارة عن ، تنظيم كلية ثقافية: التطبيق الثاين

  . الترفيعات، احتاد الطلبة، متحاناتأيام اال، املخيمات الكشفية، العطل، أوقات الدراسة، آالت الصيانة، املخزن

  

  ))املتاجر الصغرية((

 الدعاية والترويج، ،م، األدواتاللوازشراء ، التخزين، شراء البضائع، تنظيم املتاجر الصغرية: التطبيق الثالث

  . البيع، أعمال اللف واحلزم للبضاعة املباعة، النقلية، صيانة املتجر، الواردةاحلسابات، استالم البضائع 

  

  ))متاجر اجلملة((

  ، النقدية، صيانة املتجر، احلسابات، الدعاية والترويج، التخزين، شراء البضائع، تنظيم متجر مجلة: التطبيق الرابع
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  . الشحن، التحصيل، ئتماناال، العالقات مع املريدين، العالقات مع جتار التجزئة، البيع

  

  ))شركة التأمني((

 على شرافاإل، وإلغائها تسجيل البوالص، الدعاية والترويج، احلسابات ،تنظيم شركة تأمني): التطبيق اخلامس(

التأمني ضد ، التأمني ضد احلريق، احلياة على  التأمنيحبوث، استثمار األموال الزائدة، مطالبة العمالء، الوكاالت

، حل املشاكل فيما إذا وقع بني الشركة وبني املطالبني، الدراسات القانونية، التأمني ضد السرقة، حوادث السيارات

واالحتادات العمالية  ىعالقات ودية مع شركات التأمني األخر، اخلدمات الطبية للموظفني، تدريب رجال العمل

  . إدارة الفروع إذا كانت للشركة فروع، واملهنية والعلمية

  

  ))السكك احلديدية((

شراء قطع ، الوقود،  احملركةىالقو، اهلندسة امليكانيكية ،تنظيم مرفق السكك احلديدية): التطبيق السادس(

، سعافات األوليةاإل، تدريب السائقني، احلسابات، النشرات الدورية، مواعيد القطارات، نقل الركاب، الغيار

، ر والبوالصكطبع التذا، التمويل واحلسابات النقدية، صيانة القطارات، حبوث احلركة، واهلندسية البحوث الفنية

  . إدارة طبية يف حاالت طارئة، احلانوت، قبول اإلعالنات داخل القطارات ويف عنابر احملطات

  

  ))شركات الطريان((

، وال سلكية اتصاالت هندسية، املاكنات واملوتورات، كيفية وكمية ،ريانتنظيم شركات الط): التطبيق السابع(

اتصاالت جوية ال ، والشحن عمليات تفريغ محولة الطائرة، صيانة املاكنات واملوتورات، أحباث املاكنات واملوتورات

  خروج  على شرافاإل، سلكية
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بيع ، تعرفات السفر، النشرات الدورية، راتمواعيد الطائ، حجز التذاكر، أرض املطار على د نزوهلمعالركاب ب

توزيع اجلرائد واالت يف ، عمليات املأكوالت واملشروبات يف الطائرة، الدعاية واإلعالن والترويج، التذاكر للركاب

شراء قطع غيار الطائرات ، حبوث احلركة، حتويل العمالت األجنبية، اإليرادات واملصروفات واحلسابات، الطائرة

  .هاوصيانت

  

   ))األجهزة املرتلية واملكتبية((

 ،تنظيم مشروع إنتاج وتوزيع األجهزة املرتلية وغري املرتلية كاملكاتب واحلوانيت وما أشبه): التطبيق الثامن(

اخلدمات ، احملاسبة واحلسابات، تعيني املوظفني والعمال، الدعاية والترويج، مبيعات يف الداخل، مبيعات يف اخلارج

أعمال التأمني ، قديريةتامليزانيات ال، األعمال اإلحصائية، تزويد املوظفني والعمال، وظفني والعمالالصحية للم

عمليات صيانة ، عمليات الشراء املختلفة، عمليات شراء املواد اخلام الالزمة للصنع، مانئتعمليات اال، والضمان

مبيعات ، عمليات النقل والتخزين للبضائع اجلاهزة، ععمليات نقل وختزين املواد اخلام الالزمة للصن، اآلالت واألثاث

، أعمال متعلقة بأحباث السوق، تخدمنيسالعالقات الصناعية مع العمال وامل، يف اخلارج أو يف اجلملة سواء يف الداخل

  . فاضهامراقبة األوراق النقدية يف ارتفاعها واخن، مراقبة السوق، دارية متعلقة باملشروع ككلإأعمال ، طريقة الصنع

  

  ))إدارة املدراء((

، فإنه رمبا يكون املدير العام للمشروع له املرؤوسون املتعددون،  من حيث املديريناإلدارة): التطبيق التاسع(

   مثل مدير العالقات ،مالحظة أعدادهم وخصوصيام ومزاياهم مراتبهمم فالالز
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مدير ، وكيل الشراء، احملاسب، رئيس اخلزينة، اتمدير ترويج املبيع، للعمالالصحية مدير الشؤون ، الصناعية

رئيس ، رئيس قسم الصيانة، رئيس تعيني العمال، املشرف العام للعمال، مدير املبيعات احمللي، مدير اإلحصاء، اإلنتاج

  . رئيس النقدية، رئيس املخزن، التخطيط ومراقبة اإلنتاج

  

  ))املستشفيات((

عدد عدد الدكاترة، ، الدكاترة، الرئيس، الغرف اخلاصة، دهات الرىتنظيم مستشف): التطبيق العاشر(

اآلالت واألجهزة ، ىأنواع العمليات اجلراحية اليت جتري يف هذه املستشف، عدد األسرة، الصيدلية، اخلفر، الدكتورات

 ىالقة بني املستشفالع، امليزانية، النقدية، عدد املستخدمني والفراشني، الثالجة لألموات، املمرضون، العملياتإلجراء 

  .  وبني إدارة الشرطةىالعالقة بني املستشف، وبني الطب العديل

  

  ))السيارات((

أعمال متعددة  اذ  إذا كان املشروع كبرياً،تنظيم مشروع إنتاج وتوزيع وبيع السيارات): التطبيق احلادي عشر(

،  احملاسبة،مراقبة التكاليف الصناعية، التصيانة اآل،  احملركة لآلالتىالقو،  أعمال الصرف،نيوالعمال فيه كثري

، شراء قطع الغيار، شراء املواد، واملواصفات األعمال املتعلقة بالرسومات واملقاسات، اهلندسيات، تصميم السلع

دراسة ، تقسيم املواد اخلام، استالم املواد اخلام، املصنع، املشتريات، نقل املواد اخلام، عمليات التجميع الصناعية

شراء الزيوت ، أعمال النظافة املتعلقة باملصنع، دد الالزمة للعمالحفظ الع، وضع املعايري اإلنتاجية، قت واحلركةالو

  شراء األدوات الكتابية ، اإلسعافات األولية الالزمة للعمال يف املصنع شراء، الالزمة للتشحيم
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أحباث الشراء املتعلقة باملواد ، ودة اإلنتاجمراقبة ج، ختطيط اجلداول لإلنتاج، واملطبوعات اخلاصة باملكاتب

نقل البضائع ، أحباث يف اإلعالن والدعاية، تدريب عمال املصنع، العمال يف املصنع على تدريب املشرفني، اخلام

 دراسة تسلسل، امليزانيات التقديرية للمبيعات،  امليزانيات التقديرية لإلنتاجنقل املواد اخلام داخل املصنع،، اجلاهزة

 التعزيز الكتايب ،ستشارية خاصة باهليكل التنظيمياأعمال ، دراسة تسلسل األعمال املكتبية، العمليات الصناعية

 ىشكاو، اخلدمات الصحية للعمال، بناء املكاتب الصناعية يف املصنع، ستشارية خاصةاأعمال ، للمكاملات التلفونية

عمليات البيع داخل ، تطوير السلع هندسياً، خدمني العمالية املستىشكاو، واإلضرابات  العمالىشكاو، املستهلكني

عمليات البيع خارج ، ة بسجالت املخزون من املواد اخلاماألعمال املتعلق، امليزانيات التقديرية للمواد اخلام، رالقط

، ئل اإلعالمالدعاية بسبب وسا، مطبوعات دورية للعمال واملوظفني، إصدار أوامر التشغيل الصناعي، الفروع، القطر

 شراء، مراجعة فواتري شراء املواد اخلام، ئتمانخدمات بيعية باال، جمهودات ترويج املبيعات كنشرات ودعاية وما أشبه

التخلص من ، شراء العدد واآلالت الصغرية، شراء اللوازم الكهربائية اخلاصة بالصنع، الالزمة للصنع املواد الكيمياوية

عمال  تعيني، شراء مواد اللف واحلزم املتعلق بالبيع، دد الثقيلةشراء املاكنات والع، لتشغيلاملواد اخلام غري الصاحلة ل

مراقبة ، مراقبة تكاليف التسويق، أعمال مراقب احلسابات اخلارجي، تعيني وتدريب املديرين يف املشروع، املصنع

  . التكاليف اإلدارية

  

  ))األلقاب واملناصب((

  لنفرض أن ، يني األلقاب واملناصبتع): التطبيق الثاين عشر(
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 مثل مشرف ، واملطلوب قائمة بألقاب رؤساء الوحدات اإلدارية،هناك مشروعاً صناعياً يدير رؤساء ومديرين

مدير ، اإلنتاجمدير ، مشرف البيع باجلملة، مدير ختطيط اإلنتاج، مدير اخلدمات الصحية، ئتمانمدير اال، النقل

، مدير امليزانية، ستخدام والتعينيمدير اال، كبري احملاسبني، أمني اخلزينة، ير قسم املبيعاتمد، اإلدارةجملس ، األحباث

، مدير ترويج املبيعات، مشرف العمال، مشرف املبيعات، وهكذا مدير فرع جيم، مدير فرع باء، مدير فرع ألف

حماسب فرع ، حماسب فرع باء،  فرع ألفحماسب، املدير العام، اإلدارةرئيس جملس ، مدير املستخدمني، جلنة امليزانية

، مدير املبيعات يف خارج البلد، مدير املبيعات يف املنطقة يف داخل البلد، مدير العالقات الصناعية، وهكذا جيم

غري  إىل ،ئتمانمدير اال، مشرف الصيانة، مشرف املخازن، وكيل شراء، خبري إحصائي، البضائع على مشرف التأمني

  . ذلك
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  ))ملدير والقائدبني ا((

  .الزعيم أو  وبني صفات القائد،الرئيس أو هناك فرق بني صفات املدير): مسألة(

أما صفات القائد ، والشرع عند املدير املتشرع،  هي ما يستمدها من النفس واتمع والقانوناملديرفصفات 

  .وغري ذلك مما ال يشترط يف املديرقدام ذلك يشترط فيه بعض املواهب الشخصية والفطرية واإل إىل فهي باإلضافة

 والتجاوز عن اجلزئيات يف سبيل ،اهلدف إىل  والتصلب يف املشي، واملرونة مع الظروف،فإن قدرة اإلبداع العام

  .بينما ال حيتاج املدير إليها، غري جيب توفرها يف القائد إىل ،القضيه العامة

فهم دون القائد ، احلكم جبدارة إىل ههم الذين وصلواوهنا قسم ثالث من األفراد وهم رؤساء الدول ومن أشب

  :مثالً، وفوق املدير

  .  وفالن فهو مدير،ما فالن فهو رئيس دولةأ، يف أمريكا قائد) نللنك(

  .  ومدير الشرطة الفالنية فهو مدير،فكان رئيس دولة) رو (ماأ، كان قائداًَ) غاندي (ويف اهلند

  . الفروق البينة بني األقسام الثالثة إىل وإمنا نريد اإلملاع، أشباه هؤالء على يقوحنن ال نريد ذه األمثلة التصد

الذي أسس دولة يف  )عليه الصالة والسالم( ابن عم اإلمام الصادق) إدريس (ثلة اإلسالمية ذكرموميكن يف األ

 وليسوا بقادة سسات مديرونغريمها من مدير الشركات واملؤ، و بينما كان فالن رئيس دولة،املغرب فقد كان قائداً

  .دولةبرؤساء وال 

   فقد ذكر بعضهم يف صفات املدير الناجح مما يعرف منها صفات املدير الفاشل من ،وكيف كان
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ن بني هذه الصفات إلكن حيث ، بعضها فيما سبق إىل األمور التالية مما قد أملعنا) وبضدها تعرف األشياء (باب

  : ن وجه نذكرها تباعاً بدون التفصيل يف خصوصيااوبني املذكورة سابقاً العموم م

  

  ))صفات املدير الناجح((

  . الفشل أو حتمل املسؤولية عن األعمال): ١

  . تقان العمل وجتويدهإالرغبة يف ): ٢

  . كاهله على  ال ثقالً،اعتبار العمل متعة يتمتع ا): ٣

  . التنفيذ يف الوقت املناسب على القدرة ):٤

  . ت ضغط الوقتالعمل حت): ٥

  . التنفيذ بعد الفهم والقناعة على اإلرادة قوة): ٦

  . أساس حتقيق النجاح على الثقة بالناس والعمل): ٧

  . تقان وسائل تقوية الذاكرةإ): ٨

  . القوة البدنية والصحة العامة): ٩

  . الوضوح يف الرأي بأن يكون صاحب رأي يف األمور): ١٠

  . الطموح): ١١

  . مع الثبات يف السري حنو اهلدفاملرونة ): ١٢

  . الوساطة بني اإلفراط والتفريط): ١٣

  . األفق الواسع والنظرة الشاملة): ١٤

  . التزام الشخصية وعدم الترجرج): ١٥
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  . الصرب والنفس الطويل): ١٦

  . األعصاب يف املواقف احلرجة خصوصاً املثرية منها على ضبط النفس والتحكم): ١٧

 بأن يكون مندفعاً حلل املشكلة وكما قال ،نفعال الداخلي الشديد حللهام األزمات مع االاهلدوء أما): ١٨

  . ) لكنه يضرب رجله يف املاء بسرعةئجيب أن يكون كالبط ظاهره هاد(: بعضهم يف املثل

  . اإلدارةالواقعية والنظرة الشاملة ملواجهة نسبية األمور يف عامل ): ١٩

  . اآلخرين بالقدر املمكنعلى بتطبيقه اً بنفسه وملتزماً ئ مبتد،تنضباط واحترام الوقاال): ٢٠

 على فإن املدير الذي ال يطبق القوانني،  غريهىشخصه وعل على احترام القوانني واألنظمة وتطبيقها): ٢١

 أيضاً هغري وذلك يسري يف ، فإنه مهما كان ناجحاً يف أعماله فإن مهابته عن القلوب ساقطة،نفسه يعترب مديراً فاشالً

  . أىب أو شاء

  . احترام القوانني واألنظمة والتخطيط بروحها وليس حبرفيتها): ٢٢

  . احلاضر للمستقبل أو ال أن يترك املستقبل للحاضر، التفكري الدائم باملستقبل واحلاضر): ٢٣

  . احلزم وعدم التردد يف اختاذ القرار): ٢٤
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  . ين يف الوصول إليهالرأي والقرار بعد التأ على االستقرار): ٢٥

  . تنفيذه بعد ذلك على اإلصرار ):٢٦

  . ن ظهر خطأهإنسحاب عن القرار سرعة متكن اال): ٢٧

  . الثقافة العامة والسعي لزيادا باستمرار): ٢٨

  . واملسلكية والسعي لتجديدها حسب التصاعد يف الثقافاتاملتخصصة املعرفة ): ٢٩

  . احلياة العامة واخلاصة  علىالرغبة امللحة يف اإلطالع): ٣٠

  . املتاحة أو التكيف مع الواقع لتحقيق اهلدف باإلمكانات املتوفرة): ٣١

  . املمارسة والتجارب واخلربة): ٣٢

 أو مؤسساته إىل الناجحة سواء بالنسبة أو استخالص الدروس والعرب من التجارب الفاشلة على القدرة): ٣٣

  . سائر املؤسسات

  .  مردود عمليىأعل على دمج بني النظرية والتطبيق للحصولالكفاءة يف ال): ٣٤

  . التصدي ملواجهة الصعوبات وعدم اهلروب عنها): ٣٥

  . التصرف اجتاه املواقف الطارئة بسرعة ومرونة حسب املوقف املتطلب): ٣٦

  . تلخيص املناقشات واملواقف على القدرة): ٣٧



١١٩

  . جة واملنطقعرض الرأي واإلقناع بقوة احل على القدرة): ٣٨

  . النقد مبوضوعية إىل النقد الذايت وعدم التحاشي عن توجه النقد إليه وإمنا ينظر على القدرة ):٣٩

جهة  أو جهة خارجية أو سواء كان النقد من جهة داخلية، خطأ على اإلرتياح لظهور احلق له إذا كان): ٤٠

  . نفسية

٤١ :(ينضاً وذا تأثري يف اآلخرأن يكون فعاالً حمر .  

  . تثبيت التوجيهات الشفهية خطياً بالقدر الالزم): ٤٢

  . عدم التراجع عن التوجيهات الشفهية إذا لزم عنها مسؤولية): ٤٣

  . الصدق يف إجناز الوعود والسعي لتحقيقها بكل إمكاناته): ٤٤

  . حباط خصوصاً إذا كان موضع القنوط اإل،نوطقال أو ستسالم لليأساألمل وعدم اال): ٤٥

  . التفاؤل والتطلع للمستقبل): ٤٦

  . طبع عليهاساب العادات والصفات اجليدة والتالسعي الدائب الكت ):٤٧

  . بااالت الرئيسية لإلدارةواملستمرة العناية املتوازنة ): ٤٨

  . اجلماهري املرتبطة به أو مرؤوسني أو  سواء كانوا رؤساء،اإلنصاف بينه وبني سائر الناس): ٤٩



١٢٠

  . التطلع الدائم مبعرفة املستقبل من األسباب املوصلة إليه عادةوهتمام به نبؤ للمستقبل واالالت): ٥٠

  . ىحتديد األهداف األساسية بعيدة املد على القدرة): ٥١

  . تسبب اخلبالاجلانبية فإن النظرة اجلانبية كاملعاجلة ، مشولية النظرة واملعاجلة): ٥٢

  . متوازنةلويات أوالسعي لتنفيذ األهداف ضمن ): ٥٣

  . البيئة احمليطة والتكيف معها على لتعرفا): ٥٤

  . مجع اإلمكانات لتنفيذ األهداف): ٥٥

  . استخدامهاوترشيد قتصاد يف اإلمكانات اال): ٥٦

  . باملنشئة ككل أو برجمة األعمال اخلاصة به على التعرف): ٥٧

يأيت حىت التنظيم والترتيب تطبع ذا الروح  على ه نفس فإن اإلنسان إذا رىب،الروح التنظيمية والترتيب): ٥٨

  . منه األشياء تلقائياً

  . هذه القدرات وتطويرها على  والسعي للتعرف،املرؤوسني حسب قدرام على حسن توزيع العمل): ٥٩

بية وما وبية واملنسوساحمل أو األهواء أو شغال الوظائف ال بنحو احملاباةختيار العناصر إلايف  املوضوعية): ٦٠

  . أشبه

  . تصاالت وأدواتهتبسيط وحتديث نظام اال): ٦١

  . التنسيق بني نشاطات األقسام املختلفة): ٦٢



١٢١

  . العناصر املشاركة بالتنفيذ أو ،تأمني التنسيق والتزامن بني أعمال اجلهات): ٦٣

  .  واملوازية واجلهات األدىنىالتنسيق والتعاون مع اجلهات األعل على القدرة): ٦٣

  . كجزء من كل متماسكى خرجعل فعالية وحدته منسجمة مع الوحدات األ): ٦٤

  . مع عدم التضييق املوجب لعدم الرضا، حسن استخدام الوقت وتوزيعه): ٦٥

  .  بعيدة عن املزاجية واألهواء وامليول،أن تكون قراراته واضحة ومتأنية): ٦٦

  . يكون دوماً مدرباً ومتدرباً حىت راداً ومجاعاتهتمام بالتدريب املستمر لشخصه وملرؤوسيه أفاال): ٦٧

  . األمور املعاصرة حملياً وعاملياً على تشجيع البحث العلمي والتطلع): ٦٨

  . ستفادة منهاالناجحة واال أو السعي لتحليل جتارب اآلخرين الفاشلة): ٦٩

  . ترتيب السلطة ومتابعة حتقيق األهداف الرئيسية على أن يكون قادراً): ٧٠

 األرفع الذي هو ى ألنه إذا دخل يف التفاصيل فاته املستوى،قلة الدخول يف التفاصيل كلما ارتفع املستو): ٧١

  . مقصوده



١٢٢

  ). الدميقراطية (ستشاريةحنو اال على تشجيع العمل اجلماعي): ٧٢

 خلق مثل هذا  وأحياناً يتمكن من،الذين هم معه أو خلق روح التنافس بني اموعات العاملة حتت يده): ٧٣

  . الروح يف املراتب العليا أيضاً

  . بتكاراتتشجيع املبادرات الفردية واجلماعية واال): ٧٤

  . األمام إىل يتمكنوا من التقدم حىت إفساح اال لظهور املرؤوسني األكفاء): ٧٥

  . إصدار القرار يف الوقت املناسب على القدرة): ٧٦

  . هوم للمنفذينختاذ القرار املفا على القدرة): ٧٧

  . تأمني اإلمكانات الواقعية لتنفيذ قراراته على القدرة): ٧٨

  . تنفيذ األهداف والواجبات والقرارات اليت يريدها على أن يكون مصراً): ٧٩

  . توجيه ومساعدة مرؤوسيه يف تذليل الصعوبات والتعاون معهم على القدرة): ٨٠

  .  املادية واملعنويةاملوضوعية يف استخدام وتوزيع احلوافز): ٨١

من يتمكن من  إىل تكون ملكة عادية بالنسبة إليه وبالنسبة حىت تقوية نظام اإلحصاء وترتيب املعلومات): ٨٢

  . التأثري عليه

  . تنظيم دوري عن أعماله وأعمال وحدته على التعود): ٨٣



١٢٣

  . حب العمل امليداين والقرب من مواقع التنفيذ): ٨٤

  . يذ توجيهاته وقراراته حبزم واستمرارمتابعة سري تنف): ٨٥

  . معرفة أسباب اخلطأ ومعاجلتها على القدرة): ٨٦

  . أسرار الوحدة السارية يف روح املنشئة على احملافظة): ٨٧

  . موجودات املنشئة على احملافظة): ٨٨

  . السعي الدائب لتطوير التعليمات وأساليب العمل وتبسيطها): ٨٩

  . باستئجار أو  سواء كانت األدوات باشتراء، باستمراراإلدارةات السعي لتحديث أدو): ٩٠

ملعنا إليه سابقاً حيث أما  على ،ختصاصينيحتياطية من اإلداريني واالتكوين وتقوية الفئة اال على العمل): ٩١

  . حتياطياال إىل حيتاج العمل

  . حتفاظ بإمكانات إحتياطية ملواجهة الظروف الطارئةاال): ٩٢

  . الطارئة أو جاهزية إداراته الستمرار عملها بوترية مناسبة يف احلاالت العادية على ملالع): ٩٣

  . ممارسة الوظائف العامة لإلدارة بشكل متكامل ومتوازن): ٩٤

  . اآلالت إذا اقتضت الظروف ذلك أو األشخاص أو التغيري املناسب لإلدارات): ٩٥

  ء واملرؤوسني االحترام املتبادل مع الرؤسا على احلرص): ٩٦



١٢٤

  . تقان العمل الشخصيإ منطلقاً من احترام الذات و،حتياجهما إذا كان حمل ،والزمالء واجلماهري

 وكذلك مجاهرياملتعاملني ،زميل له أو مرؤوس أو عدم املس والتشهري مبن سبق ومبن هو يف احلال رئيس): ٩٧

  . معه

  . ملاديةهتمام بالروح املعنوية للمرؤوسني وأوضاعهم ااال): ٩٨

  . مثل ذلك إىل ما سبق اإلملاع على ، وليس كأشياء،التعامل مع العاملني كبشر): ٩٩

  . هم وأعرافهمجتماعية هلم وتقاليدهتمام بالعالقات االاال): ١٠٠

  . البساطة): ١٠١

  . رباك املرؤوسني وعدم تكثري األوامر عليهم وانتقادهمإعدم ): ١٠٢

  . مرار وإظهار مواهبهم ومبادرامالسعي لرفع كفاءام باست): ١٠٣

وهذا  ،ر األقسام ومن أشبهدي ومن ي،يكونوا رؤساء حىت ةوءحتياطي من العناصر الكفاالسعي خللق ): ١٠٤

  . حتياطيغري ما تقدم من اال

نفسه بني  على نه إذا كان النقد وارداًأ كما ،نه جيعل النجاح من حصتهأ ال ،الناجح إىل نسبة النجاح): ١٠٥

  . غريه إىل ك من دون أن ينسبهذل



١٢٥

  .  ويقول عن نفسه حنن وال يقول أنا،التكلم باحترام): ١٠٦

  . ة يف املناقشاتستشارياملشورة والروح اال): ١٠٧

  . احلزم يف حتمل مسؤولية القرار وتنفيذه): ١٠٨

  . جتماعي والتعاون بني العناصرتشجيع العمل اال): ١٠٩

  . ة وإجياد التنافس الشريف بني العناصروءلكفالعناصر ا على االعتماد): ١١٠

  . حسن التعامل مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني واجلمهور): ١١١

  . نضباطالسيطرة وفرض اال على كون قادرةت حىت مترين النفس): ١١٢(

  . احترام سلطات وصالحيات املرؤوسني وعدم جتاوز رؤساء التسلسل): ١١٣

  . الثقة بالنفس): ١١٤

  . الثقة باآلخرين مع حسن الرقابة وحسن الظن مبا ال يكون موجباً للخبال ):١١٥

  . حسم اخلالفات بالسرعة املمكنة وبالعدالة واإلنصاف واإلحسان): ١١٦

  . خوة بني العناصرلقاء روح الوئام واألإ): ١١٧

  فإن ، أن يكون هو املقدم يف كل أمر يأمر به املرؤوسني): ١١٨



١٢٦

  . يف النواهي  وكذلك، كسلوا وإالّ،نه يعمل مبا يقول عملوا هم أيضاًأرأوا فإذا ، سوةأالرئيس 

  . أفضل الطرق إىل  وتوضيح طريقة التنفيذ وإرشادهم،ممساعدة املرؤوسني يف تنفيذ واجبا): ١١٩

  . تصحيح األخطاء وجتاوز الصعوبات على  بل والرؤساء أيضاً، والزمالءمساعد املرؤوسني): ١٢٠

،  الرؤساء الزمالء وحىت بل وحىت،املرؤوسني فحسب إىل تمام بأن يكون قدوة حسنة بالنسبة الهاال): ١٢١

  . فإن اإلنسان احلسن السرية يكون قدوة ملن فوقه أيضاً

  . املصارحة بدون التجريح وإمنا مع املداراة): ١٢٢

  . إجياد الثقة املتبادلة بينه وبني اجلوانب األخر): ١٢٣

  .  املرؤوسني والرؤساء والزمالءىاحملبوبية لد إىل لزوم الوصول): ١٢٤

  . االبتعاد عن الشعبية الرخيصة): ١٢٥

  . توفر اجلرأة األدبية اجتاه الرؤساء والزمالء واملرؤوسني): ١٢٦

  . ن اإلستماع احلسن من أسباب استقطاب املتكلم حول نفسهفإ ،كالم اآلخرين إىل ستماعحسن اال): ١٢٧

  .  وعدم الغرور يف جعل رأيه فوق آرائهم،ن كانت خمالفة آلرائهإهم جهات نظر اآلخرين وهتمام بفاال): ١٢٨



١٢٧

  .  وال حيدث الضوضاء واجللبة، وال يصرخ خالل املناقشة مع املرؤوسني،اآلخرين على ال يرفع صوته): ١٢٩

نه هو أ و، يفهمون بدون الغرور وتصور أم ما كانوا،ستفادة من جتارب الذين سبقوه وخرباماال): ١٣٠

  .  كما يتفق ذلك يف كثري من املغرورين واجلهالء،الذي يفهم

  .  مرؤوسيهى وتنميته لد،نتماء والوالء للمنشئةالشعور باال): ١٣١

  . الدعاية الواقعية للمنشئة وشرح أوضاعها مبوضوعية): ١٣٢

  ).  وال ليناً فتعصر، تكون قاسياً فتكسرال ( ويف املثل، والدماثة يف موضع الدماثة،اجلدية يف موضع اجلد): ١٣٣

 وجيعل الرجوع إليه يف حاالت استثنائية ،ممارسة الصالحيات وحتمل املسؤوليات على تأييد املرؤوسني): ١٣٤

  . فقط

 بدون احملاباة وحنو ذلك مما يوجب قلة اهليبة ،احلزم يف تطبيق مبدأ الثواب والعقاب يف املرؤوسني): ١٣٥

  . والعنف

  .  وقد ذكرنا شرحاً حول التبسيط يف بعض مسائل هذا الكتاب،تبسيط إجراءات التعامل مع اجلمهور): ١٣٦

  .  وإبعاد النظرة الفوقية بالنسبة إليهم،إجياد اجلو املناسب لتعامل املواطنني مع املنشئة): ١٣٧

  . اجلمهور معنوياً ومادياً على تقصي صدور القرارات واإلجراءات): ١٣٨



١٢٨

  . األفضل كلما حدث ذلك إىل  والسري باملنشئة،يح األخطاء كلما عن له اخلطأتصح): ١٣٩

  . احترام النفس): ١٤٠

  . لتزاماال): ١٤١

  . حب العمل يف املنشئة اليت يرأسها): ١٤٢

 ولو بقدر تتحمله ، فإن اإلنسان قابل بأن ينمي يف نفسه أمثال هذه الصفات،الذكاء وسرعة البديهة): ١٤٣

  . ظرفيته

  . اإلخالص): ١٤٤

  . تعايلال أو اء بالنفس والبعد عن الغرورنعتالتواضع مع اال): ١٤٥

  . نفعالياً مزاجياًا أو  بأن ال يكون ذاتياً،املوضوعية): ١٤٦

  . الصدق مع الرؤساء والزمالء واملرؤوسني واجلماهري): ١٤٧

  . بتعاد عن الوشايةالصراحة واال): ١٤٨

  . الرتاهة): ١٤٩

  . ستقامة والصرب واملثابرة واالتحملالقوة ): ١٥٠

  .  وميكن حتصيل ذلك بسبب الرياضات اخلفيفة وحنوها،النشاط والقوة البدنية والتريض باعتدال): ١٥١

  . طيبة القلب وكرم النفس): ١٥٢



١٢٩

  .  ومعاشاًاعتبار الوظيفة مسؤولية أكثر منها وجاهةً): ١٥٣

  . مصلحته الذاتية على  وتقدمي مصلحتهم،صةكأا مصلحة خاالعامة اعتبار املصلحة ): ١٥٤

  . بالعكس أو ال يتصور أن مصلحته مصلحة العامة حىت ،الفصل بني املصلحتني على القدرة): ١٥٥

خارة بأن يطلب اخلري من اهللا سبحانه تسواال، ستعانة بهاهللا سبحانه واال على التوكل ،وأخرياً بل أوالً): ١٥٦

ويرزقه من حيث ال حيتسب * ﴿ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً :  ويف اآلية الكرمية،يدع  أويفعل فيما يريد أن تعاىلو

  . )١(ن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدراً﴾إاهللا فهو حسبه  على ومن يتوكل

 ستخارة مبعىنوروايات اال ،)٢(اهللا كفاه األمور على من توكلمن وثق باهللا أراه السرور، و: ومن الواضح أن

   .)٣( متعددةتعاىلطلب اخلري من اهللا سبحانه و

  

  ))صفات املدير االكتسابية والذاتية((

  .وقسم موهبة خاصة، وهي األكثر عدداً قسم مكتسب: قسمني على ن من غري الشك أن الصفاتإمث 

 والتعود باملمارسة، زيادة الصفات اليت ميكن اكتساا تدرجياً مع الزمن على فالالزم التركيز يف احلياة اإلدارية

  .مجاعياً أو باهود فردياً والصرب واإلرادة والتكرار والتعلم

، واإلمكانات الفطرية املودعة فيه بشيت الوسائل والسبل، املدير صقل وبلورة مواهبه على كما أن الواجب

أصالً لدي املتوفرة ة اخللقي أو اإلمكانات الفطرية أو وبذلك يزيد املردود الذي ميكن احلصول عليه من الصفات

  نفس الفإن ، اإلدارة

                                                

 .٣ ـ ٢: سورة الطالق )١(

 ).عليه السالم( عن أمري املؤمنني ٦٣ ب١٥٦ ص٦٨ج: ، وحبار األنوار٣٤٦ ص٢ج:  كشف الغمة)٢(

 . أبواب صالة االستخارة وما يناسبها٦٣ ص٨ج:  انظر وسائل الشيعة)٣(



١٣٠

وإن كانت األراضي ختتلف بني طيب ، اخلبيث أو اإلنسانية كاألرض اخلالية ميكن أن يزرع فيها الطيب

  . )١(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة: أنه قال )صلى اهللا عليه وآله( ولذا ورد احلديث عن رسول اهللا، وأطيب

  

  )) الفضائلاإلنسان واكتساب((

أو إجيابية يف هذه املسألة  أو  سلبية،أنه جيب أن ال يأخذنا اهلول من كثرة الصفات اليت ذكرناهاخيفى مث ال 

فإن اإلنسان يتحمل أكثر من هذه ، واإلنسان ال يتمكن أن يتحمل مثل هذه الكثرة، ألا كثرية السابقةاملسائل 

وإن ،  وإجيابيةةوكذلك الصفات الكثرية سلبي، تحمل العلوم الكثريةأليس اإلنسان ي، إذ الصفات كالعلوم، الكثرة

الفهم  إىل بل هي ممكنة وحتتاج، مستعصية يف معظمها أو كانت أحياناً تبدو أا مثالية لكنها ليست مستحيلة

 ويف ،فصالً واملمارسة الدائمة كما ذكروا ذلك يف علم األخالق م،والقناعة والدأب واجلهد واإلرادة للوصول إليها

  .علوم النفس احلديثة

العدد إىل  أو ،يتمكن من الوصول إليها مجيعاً حىت طول اخلط على فعلي اإلنسان السعي لذلك بطريقة عملية

  . املمكن منها

 بينه وبني نفسه ى فيسع،يكشف عن نفسه نقاط الضعف والقوة حىت مث من املمكن لإلنسان يراقب نفسه

تصاف االإرادته ومن الواضح أن اإلنسان إذا كان خملصاً مع نفسه يف ، قاط الضعفلتقوية نقاط القوة وجتنب ن

وقد ذكر علماء النفس أن اإلحياء النفسي له أكرب ، بالصفات احلسنة والتجنب عن الصفات السيئة يتمكن من ذلك

  . ميكن أن يصبح اجلبان شجاعاً حىت األثر يف التخلق باألخالق احلميدة

  

  ))دةالقائد والقيا((

  هل هي ، وما هي القيادة ،نه من هو القائدأم اختلفوا يف إمث 

                                                

)١(.  



١٣١

 أم هي ، وقد ذكرنا بعض الصفات اليت جيب أن تتوفر يف القائد، ا الفرد يصبح قائداًىجمرد صفات إذا حتل

 فإذا ،عنين القائد يظهر يف حالة وجود هدف مأ أم ،وإذا تغريت تغري القائد، ظروف معينة إذا وجدت ظهر القائد

  .فإذا تغري األشخاص تغري القائد، أم هي موقف معني موعة أشخاص ،تغري اهلدف تغري القائد

وعند توفر هذه األمور جتتمع ، واهلدف اخلاص، والظرف اخلاص، الصفات إىل والظاهر أن القائد حباجة

فات والظروف واموعة واهلدف فكل من نظريات الص، شبهه إىل القائد اجنذاب الشيء إىل وينجذبون، األشخاص

  .ما اختارهعلى ن يستدل كل واحد أو، ال تكفي أن تكون مربراً لظهور القائد

توفر طاقة : توفرت يف إنسان كان قائداً وهيإذا  حىت ، صفات القيادة أمور:تقولمثالً نظرية الصفات 

، واحلزم، واخلربة الفنية، والشعور الرقيق، والصداقة، واحلماس، جتاهوباال باهلدف وشعور قوي، وعصبية، جسمانية

  . واإلميان، تعليم اآلخرين على والقدرة، والذكاء، إختاذ القرارات على لقدرةاو

،  اجلسميةىوالقو، تفاعرواال، والوزن،  السن: أن الصفات اليت جتعل من القائد قائداً عبارة عنىوبعضهم ير

، التعبري على والقدرة، واإلصابة يف التفكري، عد النظروب،  السليمواحلكم، واملعرفة، والذكاء، والصوت، واملظهر

، األعصاب على والسيطرة، والثقة بالنفس، واألمانة، حتمل املسؤولية على والقدرة، اء الشخصيونطوعدم اال

  . والتعاون والدبلوماسية حسن التصرف مثل، جتماعيةواملهارات اال، جتماعيواملركز اال، والتفاؤل

   أكثر كمية من ك الشخص الذي ميل:فتقول ظرية الظروفأما ن



١٣٢

  .فإذا تغريت الظروف تغري القائد، املعلومات عن موقف معني يصبح قائداً يف هذا الوقت بالذات

  .فإذا تغري األشخاص تغري القائد، العربة يف أشخاص جمموعة :والنظرية اموعية تقول

  .لجماعة تغري القائدنه إذا تغري اهلدف لإ: ونظرية اهلدف تقول

لكنك خبري بأن هذه النظريات ال تتمكن أن تثبت أمام الواقع الذي ذكرناه من لزوم الظرف اخلاص والصفات 

 ىحدإفإذا فقدت ، فيصبح قائداً وعند ذلك تنجذب جمموعة من األشخاص حول القائد، اخلاصة واهلدف اخلاص

  . يادةالشروط الثالثة األول ال يكون اجنذاب وال تكون ق

والقائد قد يكون كذلك يف وقت ، ومن الواضح أن وجود صفات القيادة يف شخصية معينة ال جيعل منها قائداً

،  القيادة وليسوا بقادةتكما أن هناك الكثري من األشخاص يتصفون بصفا، وقد ال يكون قائداً يف وقت آخر ،معني

بالظروف  أو تل مركز القيادة ألسباب تتعلق باملوقففإن صفات القيادة يف ذاا قد تتوفر يف شخص دون أن حي

  . احمليطة

  

  ))القائد والتابعون((

احلد الذي  إىل  بل وتابع،والتابع ال يظهر تبعيته يف شكل طاعة عمياء، مث القائد يستلزم بطبيعته وجود التابعني

فإن اجلماعة بعضهم يكون تابعاً ، عهماألهداف اليت مج إىل يقبل فيه عن طيب خاطر التأطري التوجيهي للقائد للوصول

  . كما هي حالة احلياة يف كل بعد من أبعادها،وبعضهم يكون متبوعاً

لكن يف بعدين ال يف ، فالتابعون يتبعون القائد والقائد يتبعهم، وهناك عالقة متشابكة دائماً بني القائد والتابعني

 وإال فقد التابعون طريقهم ،هذا األساس على و حيدد طريقه وه،وميثل القائد الفلسفة األساسية لتابعيه، بعد واحد

  فالقيادة مسألة ، وبالتايل القيادة عن القائد، وأحياناً يفقدون ثقتهم، رتباك وحريةاووجدوا أنفسهم يف 



١٣٣

من الناس ال يعين مجاعة  لوضوح أن جمرد وجود ، وتابعة للظروف اخلاصة واألهداف اخلاصة،نسبية يف ذاا

 ،فيجب أن يكون هناك هدف، كما أن وجود من فيه صفة القائد ال يعين أن يصبح قائداً فعلياً، ئدوجود قا

إذ قد تفرض الظروف قيادة ال عنف وقد تفرض ، والظروف نفسها حتدد الصفات الواجب توفرها يف الشخص

  .وهكذا، الظروف قيادة عنف

نعم الصحيح أنه ميكن أن ، بط القائد باهلدففري، هدف إىل جتماعية للوصولاوتظهر القيادة نتيجة ظروف 

بينما يف ، احلكم إىل ففي اجلزائر مثالً العنف أوصل اجلزائريني، يكون كل من العنف والالعنف مثالً وسيلة للوصول

  .احلكم إىل  أوصل الالعنف اهلنوداهلند

 بعضهم عزالً تاماً ال فانعزال األشخاص عن، جتماعي بني شخص وآخرينوتظهر القيادة نتيجة التفاعل اال

نه يصبح إ ف،ت مشكلة معينة وظهر شخص معني يبني احللول واألفكار اجلديدة هلائنشأفإذا ، ميكن أن يظهر القائد

هداف األ إىل نه هو الشخص املنشود الذي يتمكن من اإليصال باموعةأقائداً هلذه اموعة إذا رأت اموعة 

  .سالمباملنشودة 

اعتبار بن فالناً قائد إ: فال ميكن أن يقال،  هو اشتراك القائد والتابعني يف حتقيق أهداف مشتركةفأساس القيادة

  . ما أشبه أو نزيه أو مستقيم أو مثابر أو خملص أو كرفم أو ماهر أو نه ذكيأ

  .نعم ال شك أن هذه الصفات معتربة يف القائد دون العكس

اإلقالل  أو  البشر أن جيتمع اإلنسان يف جمموعات بغية إشباع حاجاتهأما العالقة بني القائد وتابعيه فمن طبيعة

 إىل فإن اإلنسان وحده ال يتمكن من الوصول، بعض رغباته أو ه اليت هي عدم إشباع جمموعة من رغباتهتمن خسار

   .ن متكن يف األمور الصغريةإو، اهلدف يف األمور الكبرية



١٣٤

هذا األساس  على  فيعترب القائد،ع حاجام سيتم عن طريق اآلخرينألن إشبا، ويقبل األفراد توجيه اآلخرين

فإذا اعتقد األشخاص أن حاجام ستشبع عن طريق شخص ما يصبحون تابعني له ، وسيلة لتحقيق رغبات تابعيه

  .ويصري ذلك قائداً هلم

، مكان إىل ر من مكانمثل اإلنسان الذي يريد السف، اهلدف إىل كما أن هناك بدائل ميكن اتباعها يف الوصول

 وأحياناً تكون الطرق متساوية كالسفر ذه ،الرجل أو الدابة أو القطار أو السيارة أو فإنه يتمكن أن يسافر بالطائرة

  . هذه الدابةعلى  أو هذه الدابة على السفر أو ،هذه السيارة أو السيارة

 ه ويرون في،ما يريدون أكثر من غريه على لن التابعني يتبعون القائد ألنه يعدهم ويقوم فعالً باحلصوإمث 

ومن غري شك أن الشخص الذي تتوفر لديه صفات حمددة للقيادة يتوقع منه ، الكفاءة والشهامة واملتطلبات القيادية

  . بل قد تكون الصفات منحصرة، الصفاتهذه أن حيقق أكثر ممن ال تتوفر فيه 

  

  ))ظهور القائد ومدة القيادة((

 وقد يكون ، وقد يكون الرضا يف شكل صامت بدون انتخابات،ائد نتيجة رضا اموعمث قد يظهر الق

 فيصبح ذلك قابالً يف هذا ،ذلك على كما لو طاب شخص من زمالئه أن يقوموا بزيارة مسافر ووافقوا، العكس

  .باخلصوصوهلذا اهلدف الظرف بالذات 

ما إذا مت أ، نقالبات الشعبية كما يف قيادات اال،ات كما قد يكون قائداً ملدة سنو،وقد يكون ذلك ملدة دقائق

أما القائد  ،من سلطة عليا فوقه أو ألنه يستمد سلطته من جهة رمسية، تعيني شخص كرئيس فإنه ال يعترب قائداً

  .فيستمد سلطاته من التابعني له

  

  ))بني القائد والرئيس واملدير((

  :واملدير والرئيس القائد:  سبق أن األقسام ثالثةماوقد ذكرنا في

   فالرئيس اإلداري هو الذي يعتمد كثرياً



١٣٥

  .من اموعة أو ىالسلطة املفوضة إليه من أعلعلى 

  . مع تفاوت بني صفات هذا وصفات هذا،أما القائد فيستمد سلطاته من اجلماعة ذاا

 اجلماعة وتشعر  وتؤمن بأهداف، ويشعر األعضاء باحلاجة إليها،فالقيادة تنبع من اجلماعة،  كلىوعل

  .مدير أو  ال كشكل رئيس، مستمدة منها سلطاا،بشعورهم

  

  )) وحلهامشاكل املرؤوسني((

 مشاكل البد ملن فوقهم أن ،اإلدارة أو ةالرئاس أو  سواء كانوا حتت القيادة، ما للمرؤوسنينه يقع كثرياًإمث 

  .مر مبا ال ميكن حلهاأن يستفحل األوإال فمن املمكن ، يعاجلها بسالم وبسرعة مهما أمكن

 تضييق مبعىن، ل األمر باليت هي أحسنحيمن يف الفوق أن  على  فالالزم،احللنعم يف بعض األحيان ال ميكن 

﴿ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه : قال سبحانه، الصفات الرفيعة إىل وذلك حباجة، الدائرة مهما أمكن

  . )١(﴾ ذو حظ عظيم الذين صربوا وال يلقاها إالّالّوال يلقاها إ* عداوة كأنه ويل محيم 

 فذلك ،عاصمته إىل يأيت ا حىت  فيتصرف رئيس الدولة تصرفاً سيئاً،ن تقع احلرب مثالً يف حدود البالدأأما 

  . معاكس احلكمة متاماً

 الرئيس ى فعل،ائرةتضييق الد أو احلل إىل حتتاجأموراً عشرة، مما ونذكر يف هذا املقام من مشكالت املرؤوسني 

  : أن يقوم باملمكن من األمرين

  

  ))العناد((

فإذا كان العناد صفة شخصية ، فمن األمهية مبكان معرفة الرئيس بعناد املرؤوسني، عناد املرؤوسني: األول

  إثارة  أو  بدالً من إعطاء األوامر،سني فإنه من املمكن جتنب عناده بتوجيه اإلقتراحات لهوخاصة باملرؤ

                                                

 .٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت )١(



١٣٦

  .التعاون املطلوب على  للحصول،فع اهتمامه مما ميس بكرامتهدا

 إىل ورمبا يضطر الرئيس، نه يستحيل إمتام األعمال يف جو يسوده العنادأالرئيس إفهام املوظف العنيد  على ويلزم

 الفاسد فيكون ذلك كمثل بتر العضو، فصله اضطراراً إذا كان ال ميكن إطفاء العناد أو مكان آخر إىل نقل املوظف

  . ىسائر األعضاء من العدو على ىورمبا خيش، الذي ال ينتفع منه

  

  ))الال مباالة((

  .ما يالحظ الرئيس اإلداري ظاهرة الالمباالة عند بعض موظفيه فإنه كثرياً، ال مباالة املرؤوسني: الثاين

 اإلدارة من أهم وظائف ،ستعداد للتعاون مع املؤسسة ومع الزمالء ومع الرئيساال إىل وحتويل الالمباالة

نعم قد تكون الالمباالة عند ، مرغباتوالتعاون وخلق مشجعات  إىل وذلك بإجياد وتدعيم الدوافع، والرئاسة والقيادة

بصالحه ينصلح  حىت  ويف هذه احلالة جيب أن يصلح الرئيس نفسه،ذاتهالرئيس الالمباالة عند  إىل املرؤوس راجعة

  .املرؤوس

ضرورة تنفيذ األعمال مهما  على  يستخدمها الرؤساء يف عالج الالمباالة هو إصرارهمومن أهم الطرق اليت

  . الالمبايل املرؤوس إىل يكون تقريعاً بالنسبة حىت ومن اإلصرار أن يقوم نفس الرئيس بتنفيذ العمل، كانت الظروف

  

  ))عدم املبادرة((

  األحيان يكون عند املرؤوس حالة تسبب عدم املبادرةفإنه يف كثري من، انعدام املبادرة عند املرؤوسني: الثالث

 فمن الضروري تشجيع وإالّ، تركيز كبري يف السلطة إىل وقد يرجع ذلك، الرئيس على فيعتمد املرؤوس، األعمالإىل 

  .العمل إىل يبادر حىت التفكري البناء على املرؤوس

 وغالباً ،األمام إىل ار اجلديدة حلل املشاكل والتقدمومن الالزم أن يعلم املرؤوسون استعداد الرؤساء لتقبل األفك

  ما خيصص صندوق 



١٣٧

  . املبادرة إىل جتاهات السلبية احملتاجةاال على طالعقتراحات لالاال

وكان ، كان قد صنع يف الكوفة غرفة يف وسط املدينة )عليه الصالة والسالم( وقد ذكر بعض املؤرخني أن علياً

أشبه  ما أو اقتراحات أو فكان الناس الذين عندهم حاجات،  ببيت القفصى تسميف أطراف الغرفة ثقب وكانت

ويقرأها ويعمل حسب ما  ) الصالة والسالمعليه(علي  فيجمعها، ذلك يكتبون ذلك يف رسائل يلقوا يف هذه الدار

  . ما أشبه أو  من إجابات تلك الرسائلىير

  

  ))اجلفاء((

تصرف بشكل غري  أو لزميله أو ملرؤوسيه أو هر ألحد املوظفني جفاء لرئيسهفإنه رمبا يظ، جفاء املرؤوس: الرابع

  .اإلدارة أو القيادة أو غري املنشئة من األمور املرتبطة بالرئاسة أو الئق يف املنشئة

الرئيس يف هذه احلالة أن يعرف هل أن التصرف غري الالئق جمرد رد فعل لتصرف غري  على فمن الضروري

 ورمبا حيتاج ،ذلك مهما أمكن  بتحسني حالةى فيسع،له أسباب خارجية  أو،هي حالة مستفحلةأو  ،الئق من الطرف

  . يتمكن املشرف من إزالة هذه اجلفوة حىت  وأحياناً تكون املباحثات طويلة،مباحثات إىل األمر

  

  ))العصيان((

فات الرئيس بشكل تصر على فإنه إذا اعترض مرؤوس، عصيان املرؤوس بسبب تصرفات الرئيس: اخلامس

  .العصيان إىل  آل،بشكل خفي أو ظاهر

 الرئيس أن العصيان له سبب وجيه تصرف مبا يرفع ذلك ىذا رأإف، عتراضالبد أن يفهم الرئيس سبب االو

الرئيس جتنب ذلك  على  فالالزم،مثالً إذا كان السبب هو موضوع يعمل الرئيس مما يثري اعتراض املرؤوس، السبب

. وكثرياً ما يكون الوقت كفيالً بإصالح هذا األمر، تضح املوقفي حىت املوضوع



١٣٨

فحينذاك ، القيادة أو اإلدارة أو نعم أحياناً يكون األمر الذي أثار اعتراض املرؤوس أمراً ضرورياً حيوياً للرئاسة

ما ذكرناه يف  على ،لهفص أو الرئيس نقل مثل هذا املوظف على أما إذا استمر العصيان فالالزم، جيب اإلقناع والتفاهم

  . أمر سابق

  

  ))التحيز((

فالتحيز ، الرئيس عدم اعتبار التحيز نوعاً من العداء الشخصي على ومن الضروري، حتيز املرؤوس: السادس

اختالف  أو جتهاداتفإذا كان التحيز من قبيل اختالف اال،  واآلراء خمتلفة واألفكار متعددة، اإلنسان طبيعةىلد

 فالالزم أن يعاجل األمر كما قلنا ،أما إذا كان التحيز جمرد عناد يف الرأي وما أشبه ذلك، ر ميكن تقبلهاملصاحل فهو أم

  . يف بعض األمور السابقة

  

  ))الغرور((

غري وجه  على فإن الغرور عند بعض العاملني مبثابة دافع قوي لقيامهم بأعماهلم، غرور بعض املوظفني: السابع

  .إدارة أو قيادة أو  سواء كان مشروع دولة،املشروع على رور خطراًوأحياناً يكون الغ، حسن

  .ومن أقسام الغرور تصور املرؤوس أن املشروع ال ميكنه أن يستمر بدونه

وقد يكون التصرف من الرئيس يف هذه احلالة هو ، عدم مباالته أو بطؤه أو كان من أقسامه سرعته يف األمرو

  . ما أشبه ذلك أو فصله أو وقد يكون بنقله، ما أشبه ذلك أو لة مبرتبطوي أو إعطاء املوظف إجازة قصرية

  

  ))عدم األمانة((

، ما أشبه ذلك أو العملعلى  أو العرضعلى  أو املال على فإنه قد يكون املوظف غري أمني، األمانة عدم: الثامن

، األمانة إىل يعود حىت غريهم أو الئهجهراً أمام زم أو فإن مثل هذا املرؤوس جيب أن ينبه حسب موازين التنبيه سراً

  حتياطات الالزمة حول الشيء  االمع لزوم أخذ



١٣٩

 الرئيس أنه ال ينقلع فالالزم عالج األمر مبا يصلح املوضوع من ىذا رأإف، الذي هو يظهر عدم أمانته فيه

  . ما أشبه ذلك أو العقاب أو النقل أو التشهري أو الفصل أو اإلجازة

  

  ))الغباء((

نه من األمهية أن ال يذكر الرئيس إفإنه إذا الحظ الرئيس غباء بعض املرؤوسني ف، غباء بعض املرؤوسني: سعالتا

ن الرئيس إ ف،فإذا كان املرؤوس بطيئاً يف الفهم لكن يستطيع القيام بعمله بشيء من الصرب والتعلم، أن مرؤوسه غيب

 أو يطلب من املرؤوس إعادة صياغة السؤال بالتعليماتو، ومرة شفهياً مرة كتابة، يقوم بإعطاء تعليماته واضحة

  .ما أشبه أو العمل

 دون أن يذكر له ،خرى تناسبهأنقله إىل وظيفة  نه من املفضل دائماًإ ف،أما إذا كان املوظف غري صاحل للوظيفة

  . ال أقل من حزنه وانكسار نفسه أو هءبغضاأو ه ءالسبب مما يوجب عدا

  

  ))اإلشاعات((

 على فمن الضروري، القيادة أو الرئاسة أو اإلدارةنه كثرياً ما تشاع اإلشاعات حول إف، إلشاعاتا: العاشر

أن  أو ،تزول اإلشاعات حىت  ويزيل تلك األسباب،يعرف أسباا حىت اإلشاعات صحيحةهل أن الرئيس أن يالحظ 

  .ولكل من هذه اإلشاعات عالج خاص، من عدم املباالة أو اإلشاعات من الغرض

بل قطع ، بني الناس أو الرئيس عدم ترك جمال إلشاعات بني املوظفني على  فمن الضروري،حال أي ىوعل

  . إظهار أن اإلشاعة غري واقعية أو إسكات املغرضني أو ما باإلصالحإجذورها 

  . اإلدارةأملع إليهما مجلة ممن كتب حول آخران مث هنا أمران 

  

  ))مدح املوظفني ونقدهم((

  واملراد باملوظف أعم من ، مدح املوظفني وانتقادهميف : أحدمها
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  . فإن املديح يقوي الرابطة عند املرؤوسني بالرضا والقبول من اآلخرين،األقسام الثالثة

نه واجب أو، ن ال يعتقد أن األعمال املمتازة شيء بديهيأ ،األقسام كان أي املشرف من على وعليه فالالزم

ن القليل من إف،  بأن ال يكون فيه مغاالة،صةينق أو  من دون زيادة، مبا يستحق املدح بل ميدحه،املرؤوس أن يأيت به

  . فيه إفراط وال تفريطفالالزم أن ال يكون، الصادق أكثر مفعوالً من الكثري الكاذباملديح 

 يكون ومن املفضل أن، وال يلزم أن يكون مباشرة بعد إمتام العمل، وجيب أن يأيت املديح يف الوقت املناسب

  .املديح أمام اآلخرين إذا مل يكن هنالك حمذور يف ذكر هذا املديح

 أن ىحيث ير، املادح إىل وهذا موكول، ى وبصفة رمسية أخر،واملديح جيب أن يكون بصفة شخصية أحياناً

  .أيهما هو األفضل

وعدم التحيز واحملاباة  يتصف املديح باملوضوعية حىت نفعاالت الشخصيةكما أن الالزم أن يبتعد املديح عن اال

  .الترقي على يشجعه حىت  أحسن مما كانيفعلأن املوظف ميكنه أن  إىل يشري املديح وجيب أن، وما أشبه

وأن ال يوجه ،  لكن جيب أن يتم النقد بدون انفعال وبدون جتريح،كما أنه يلزم أحياناً نقد الرئيس للموظف

، ااهرة إىل إال إذا اضطر ،)١( ومن نصح أخاه جهراً شانه، زانهمن نصح أخاه سراً: ففي احلديث، أمام اآلخرين

  .ااهرة أمام عشرين وهكذا إىل  ذلكىا كفي ااهرة أمام عشرة ال يتعدذفإ، وحينئذ جيب أن تكون ااهرة بقدر

الرئيس إىل  بل يوجه النقد، الرئيس أن ال يعطي النقد ألشخاص غري املرؤوسني املباشرين على كما أنه جيب

نه جيب أن ال يوجه النقد بأساس شخصي وإمنا بصفته عضواً يف أكما ، هو فوقه أو زميل له أو املباشر الذي هو دونه

   إذا كان التصرف تصرفاً غري الئق اجلماعة إالّ

                                                

)١(.  
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 بينهما( :وباإلصطالح املنطقي، مها معاًر الشخص وقد تضر املؤسسة وقد تضرفإن التصرفات قد تض، شخصياً

  ). عموم من وجه

  .فال يكون بقسوة يف غري حمله، كما أن النقد جيب أن خيفف مهما أمكن

 وكثرياً ما يسبب النقد ابتعاد ،دف البناء والتحسني واإلصالح ال اهلدم أي وهكذا جيب أن يكون النقد إجيابياً

  :  كما قال الشاعر،املنتقد أكثر فأكثر

  غراءإدع عنك لومي فإن اللوم 

    باليت كانت هي الداءوداوين

إذ قد يثري النقد ،  وال انفعال اآلخرين، فالالزم أن يوجه النقد بشكل ال يثري انفعال املوجه له النقدي، أىوعل

  .انفعال اآلخرين

  . األمر األول إىل هذا بالنسبة

  

  ))الشكاوي((

اوي املرؤوسني ما هي إال فإن شك، الرؤساء إىل  من املرؤوسنيةفهي الشكاوي املوجه: أما األمر الثاين

ولذا فإن من األمهية مبكان عدم الوقوف يف طريق الشاكي ، العقالنية أو نفعاالت العاطفيةتصرفات ناجتة من ضغط اال

  .وإال فإنه كثرياً ما يتعقد األمر أكثر فأكثر، وعرض شكواه

  :  هذا فمن الضروري اختاذ اخلطوات التالية فيما يتعلق بالشكاويىوعل

واملغرضة االعتباطية أما االنتقادات ، جيب أن يعلم املرؤوسون أن الرئيس مستعد لتقبل الشكاوي املعقولة: فأوالً

  . الرئيس ردها باليت هي أحسن على فالالزم
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  . الرئيس على ىجيب التأكد من عدم وجود أية معوقات تعطل من عرض الشكو: الثاين

، نفعالحاالته قبل اال أي ،حاالته العادية إىل  جيب إعادته،ني من مرؤوس معىشكو إىل ستماععند اال: الثالث

أن ال ينظر يف  على حالته الطبيعية أن يصمم الرئيس إىل وقد رأي بعض اإلداريني أن من طرق إعادة الشاكي

  . حالته الطبيعية إىل حيث االبتسام والرجوع إىل رج الشاكيى إال إذا ابتسم الشاكي ويستدالشكو

بصرف ، قرار بشأن الشكاية أي يكون الرئيس راغباً حقيقة يف معرفة احلقائق والدوافع قبل اختاذأن : الرابع

  . حيث حالة اهليجان واهلامشيات وما أشبه ذلك، اللسانية أو النظر عن األمور اليت ترد أحياناً يف الشكاية الكتبية

نه من األمهية مبكان إوري التعجيل فوإذا كان من الضر، ىجيب عدم تعجيل اختاذ قرار يف الشكو: اخلامس

  . جدية دراسة املوضوع إىل يطمئن الشاكي حىت ختاذ القرار الىحتديد موعد أقصو

  .  غري عادلى إذا اعتقد الشاكي أن موضوع الشكوى،استعداد الرئيس لرفع موضوع الشكو: السادس

 وكل األمر مبن يكون حصيفاً ،حل املشكلة أو ىإذا مل يكن للرئيس وقت كاف الستماع الشكو: السابع

  . ىويرضي عنه الشاكي ليحل هو الشكو

  ، معنوياً أو متيازاً مادياًارضاء الشاكي بإعطائه إقد ميكن : الثامن
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  . حنو ذلك أو الظهور إىل  اجلذور يف نفسه وتعود مرة ثانيةىشكواه حيث تبقحل وقد يكون ذلك أفضل من 

حتياطات الالزمة حول وذلك بأخذ اال، املرؤوسنيسائر  إىل ىمن الضروري جتنب تعدي الشكو: التاسع

  .  قليلها كثري وصغريها كبري، مثله مثل النارىفإن الشكو، ال تسرعه حىت ىالشكو

فإن كثرياً من الناس يرضون باحللول ، ىجيب اتباع احللول الوسط إذا مل ميكن احلل النهائي للشكو: العاشر

  .  الشاكي وجهة شكواهلنصفة بنياالوسط حيث يرون فيه 
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  ))اإلدارة وضرورة الرقابة((

 ،ما أشبهأو  مدرسةأو  وسواء كانت إدارة صغرية كإدارة شركة، اإلدارة إىل الرقابة ضرورية بالنسبة): مسألة(

  .إدارة كبرية كإدارة الدولةأو 

 الدولة إىل بالنسبةفقد وجدت احلسبة ، الرقابة كانت منذ الزمن القدمي خصوصاً يف الزمن اإلسالميو

فإن احلسبة اليت ، وحيث كان اإلسالم دين عبادة ومعاملة،  وغرضها األمر باملعروف والنهي عن املنكر،اإلسالمية

وإمنا يعطي من ، تعاىلاهللا سبحانه و إىل فعل ذلك قربةييقوم ا احملتسب وهي مشتقة من احلساب باعتبار أن احملتسب 

  .املشهور على  للمنافاة بني األجرة والقربة،ال من باب األجرةرتزاق  املال من باب االتبي

واملراد باملعاملة يف قبال ، ى ويف ميدان املعاملة تارة أخر،فاحملتسب كان ميارس مهمته يف ميدان العبادة تارة

  .العبادة الشاملة جلميع أبواب الفقه

 ويرفع أمور العاصني كتارك الصالة ،وطاعتهداء فرائضه أ اهللا وىففي ميدان اآلخرة كان احملتسب يأمر بتقو

  .اجلهة املنصوبة من قبل الدولة ملعاقبته أو اخلليفةإىل  أو األمري إىل وشارب اخلمر وما أشبه

ويف ميدان املعاملة الدنيوية كان يالحق عمليات الغش وخسران امليزان وشهادة الزور واليمني الكاذبة واملماطلة 

  . ما أشبه ذلك إىل ،الشابة أو أخالقية اليت كان ميارسها الشاب ألمور الالا  ومعاقبة،يف وفاء احلق

بنفسه ميارس هذه األمور يف بلدة الكوفة عاصمة دولته يف قصص  ) الصالة والسالمعليه(علي  وقد كان

  .مشهورة

لك كان احلكم  مع مبدأ حكم الشعب ألنه قبل ذ،فقد تولدت الرقابة مبعناها العصري، أما يف الدول األوروبية

ا ملا كانت الكنيسة حتكم أ كما ،اع متارس من قبل أقارم وذي اخلطوة وأهل الثقة لديهمط وأمراء األق،باسم امللك

  ، ملسألة الرقابةاملتصدية بعض البالد الغربية فترة من الزمن كانت هي 
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ه الرقابة هي مسؤولية احلكومة أمام وأول أشكال هذ، ويف األحكام الدميقراطية تكون الرقابة من مهمات الدولة

رقابتني على وأغلب دساتري احلكم تنص، سالا :  

 احلكم ة عند توليةيواليت هي عبارة عن السلطة التنفيذ، مسؤولية مسبقة تتمثل بالثقة اليت متنح احلكومة: األول

  . الس قبل ممارسة مهمتها إىل تقدم بهتالربنامج الذي  على بناًء

، السلطة التنفيذية أي ،ضوء األعمال اليت تقوم ا احلكومة على مسؤولية مرافقة متارس أثناء احلكم :والثاين

فإن ، اليت ختالطها الشكوك يف جملس األمة أو ،طلب اإليضاحات عن األمور الغامضة أو وذلك بطريق االستجواب

  .أي شكل كان ذلك السرئيس اجلمهورية يستجوب يف جملس األمة ب أو رئيس الوزراء أو الوزير

التشريعية أن ث هذا الشكل من الرقابة بل على السلطة حالدستورية ال يبن املسألة تتعلق باحلقوق إوحيث 

ستعانة بوسائط  ولذا كان البد من اال،القضاء والسلطة التنفيذية أي السلطتني األخريني على تستمر يف الرقابة

بع مواضع السالمة واملرض فيها توت،  التصرفات احلكومية والقضائيةالدخول يف أعماق على متخصصة ذات قدرة

أجهزة ترتبط ا وترفع إليها نتائج مشاهداا بشكل تقارير  إىل  فتفوض ذلك،بشكل بعيد عن التأثريات والضغوط

  .فورية بالنظر للحادثات والوقائع أو ، فترات زمنية معينةىدورية عل

  

  ))شروط الرقابة((

، فالسلطة الواقعية هي سلطة مجاعات الضغط، سلطة ظاهرية أو  ال تتأثر جهة الرقابة بسلطة واقعيةوالالزم أن

  .والسلطة الظاهرية هي السلطات اليت منحتها الشعوب للدولة

  :  تستطيع هذه األجهزة أن تؤدي واجبها بفعالية وصدق جيب أن تتميزوحىت
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 إىل فهماً صحيحاً وعميقاً يصل) يةأو التأطري (النصوص التشريعيةبالكفاءة العلمية اليت متكنها من فهم : أوالً

  . آرائها احلقيقية

  .  اليت تنتاا عن املغريات وسائر أشكال التحيز، يف األخالقةالرتاه: وثانياً

  . االستقالل عن السلطة التنفيذية: وثالثاً

  .والقضائية ومتييز الصحيح من الفاسد منهااملهارة الفنية اليت تؤهلها بإدراك التصرفات احلكومية : ورابعاً

  

  ))أدوار الرقابة((

  : والسلطة التشريعية يف كثري من دول العامل جتعل الرقابة يف دورين

رئيس  أو دواوين احملاسبة املنتشرة يف كل دول العامل مع اختالف جهة ارتباطها بالسلطة التشريعية: األول

  . نصف رئاسي أو رئاسياً أو  احلكم مما يكون برملانياً شعبياًرئيس الدولة حسب نظم أو جملس الوزراء

سوء  أو وهي حتقق يف القضايا اليت تتضمن احنراف األجهزة التنفيذية،  الرقابةتتوىلى أخرأجهزة : والثاين

الس النيابية وحنوهااتصرفاعلى  املالحظات اليت تقدم إليها أو  واالعتراضاتىوتدرس الشكاو،  بتكليف من ا

ا اجلهاز يبت  أو ،السلطة التشريعية على  ونتيجة هذه التحقيقات تعرض،تطبيقهاعلى  أو ،بعض التشريعات

  .وفقاً لألنظمة اخلاصة الناظمة هلذه الرقابة، الشخص املرفوعة ضده أو املذكور حسب موضوع القضية

متارسها ى أخربل هناك جهات  ،ومن الواضح أن الرقابة ليست تستمد قدرا من السلطة التشريعية فقط

اهليئات واملنظمات الشعبية احمللية  أو ، فالشعب ذاته ميارس الرقابة مباشرة عن طريق الصحافة،بأشكال خمتلفة

  عن طريق  أو ،واخلاصة



١٤٧

كما أن احلكومة بنفسها متارس رقابة ، األحزاب السياسية واملنظمات ووسائل اإلعالم كالراديو والتلفزيون

 الواحدة اإلدارةفتسلسل الوظائف والرئاسات ضمن ، أجهزا املنفذة على تعددة األشكال واملستوياتواسعة وم

  . وأجهزة التفتيش املتخصصة التابعة لإلدارة ذاا متارس رقابتها، يؤدي هذا الدور

ة من هذه  جيب أن تكون هناك رقاب، الفقهاء هو الذي حيكم البالدىإذا كان احلكم إسالمياً بأن كان شورو

 كما قد حتدث ،تنفذها وتقضي بني الناس أو ،كل األطراف اليت تؤطر القوانني يف الس التشريعي على اجلهة أيضاً

  . بامسهىأجهزة مركزية ترتبط برئيس احلكومة متارس رقابة كرب

اء يسري يف  والتنفيذ والقضجهة كانت هو التأكد من أن التصرفوالغرض من كل أقسام الرقابة مرتبطة بأية 

التشريعات باإلطار الصحيح يف أطرت  أو ،طريق األهداف اليت وضعت من أجلها التشريعات يف الدول الدميقراطية

  .وبقدر جيد من الكفاءة، سليمبشكل والتنفيذات واألحكام القضائية إمنا تسري ن هذه التأطريات أولة اإلسالمية، ودال

، أهداف معينة نافعة وحمددة يف النصوص إىل إذا مل يكن متوجهاًإذ من الواضح أن التصرف يكون بال قيمة 

وتكون مهمة املراقب ، ويف خالف ذلك تكون كالماً فارغاً، فإن النصوص قوالب تتضمن أحكاماً ذات مقاصد معينة

  . املوظفني بأمور خاصة كالسيارات والقطارات واملطارات وما أشبه على يف هذه احلالة كالعسكري الذي يشرف

ن سالمة الناتج من إ ف،نه مهما بلغت التشريعات واألنظمة واخلطط من اإلتقانإف، الرقابية يلزم كفاءة األجهزةو

  النتائج الصحيحة  إىل لذا فليس كافياً الوصول، األجهزة املنفذة تطبيقها منوطة بكفاءة



١٤٨

  . صحة التطبيق لتلك التشريعاتوجود تشريعات قيمة إذا مل تتوفر أجهزة تنفيذية خبرية ونظيفة للتفتيش عن 

  

  ))من مهمات الرقابة((

إبعادها عن  على والعمل،  كشف العطاالت واجلهاالت والشوائب يف األجهزة املنفذة:مث من مهمات الرقيب

  .أو ما أشبه ذلكمكان  إىل نقل بعضها من مكان  أو،حالل العناصر اجليدة مكااإو، الساحة

وليس املقصود ،  من عمل املنفذىن عمل الرقيب يأيت يف درجة أعلإف، كفاية رفيعةلذا جيب أن تكون الرقابة ذا 

إىل  أو ضرر إىل فكل تصرف يقوم به الرقيب اجلاهل يؤدي، وإمنا هو التقدم الفين، رتفاع الوظيفيمن هذا القول اال

وبتصويره أعماهلم ، اخلطأىل  إاملنفذين إذا مل يكن ذا كفاية يوجههم على نه حبكم سلطته التوجيهيةإف، عطب أكثر

، وتكون نتيجة جهالته، معكوسة مما تكون اإلجراءات موجبة ألكثرية العطب أو  يعطي صوراً مشوهة،أمام السلطات

 يف أعمال وأوقات صاحب ىمما يوجب اإلضطراب والفوض ،ىأخركالساعة املختلة اليت تسبق أحياناً وتقصر 

تقديراته اخلاصة والقرائن اخلارجية وختمينه السليم يف  على ملها ويعتمدفخري لصاحب هذه الساعة أن يه، الساعة

  .آلة معطوبة إىل  من أن يركن ويطمئن،تعيني األوقات

  

  ))توفري وسائل الرقابة((

نه ال ميكن عمل جهاز الرقابة بدون الوسائل املادية إف، كما أن من الالزم توفر الوسائل الالزمة للتنفيذ صحيحة

فعند ما يبحث الرقيب الزراعي مثالً يف موضوع انتشار احلشرات الضارة يف نوع من املزروعات يف ، دائهاالالزمة أل

 جيب األخذ بعني ،وحتديد املسؤولية،  وحياول معرفة اإلجراءات املتخذة من قبل اجلهاز املختص املسؤول،منطقة ما

وإال كان مثله مثل الطبيب الذي يشخص ،  للمعاجلةاالعتبار اإلمكانات املتاحة له والوسائل املوضوعة حتت تصرفه

  الداء 



١٤٩

  .لكنه ال ميلك أدوية للعالج، والدواء

، اهلدف إىل يصل حىت اجلهاز الرقايب أن يسري يف طريق سليم بدون التواء ووعورة على كما أن من الضروري

اهلدف  إىل  والعمل للوصول،إليهاالطرق واإلشارة  فإذا كانت هنالك طرق متعددة فمن واجبات الرقيب متييز هذه

  : الرقابة على ولذا كان الالزم، بأقل جهد ممكن وكلفة من املال وحنو ذلك

  

  ))مما يلزم على الرقابة((

  . تعيني اخلطة واألهداف املمكنة ال املثالية التابعة لألماين واألحالم: أوالً

  . غريها أو الفنية أو البشرية أو  سواء املالية،احلساب الدقيق لتكاليف ومستلزمات حتقيق األهداف: وثانياً

  . إجراء موازنة سليمة بني كلف األهداف واإلمكانات املتاحة ملقابلتها: وثالثاً

 ألنه ،تبديل مجيع األهداف واملشروعات اليت ال تتوفر إمكانات كاملة هلا أو تأجيل اجلرأة يف حذف أو: ورابعاً

 من أن ،وتركز العزم بإجنازها واإلستفادة منها،  عنهاختيار املشروعات اليت ال غىنخري أن تقوم الرقابة يف البداية ال

جمموعة من  على  وبالنتيجة حتصل،واستهالك جزء من اإلمكانات الالزمة هلا، أقل أمهيةى أخرتتركها ملشاريع 

  .من أحد املشروعات املفيدةيستفاد من جمموعها أقل من استفادة  أو ،املشروعات الناقصة ال يستفاد من واحد منها

 مفيد خري من إشادة هياكل بناء مخس مستشفيات وبقائها هياكل بدون فائدة ىومن الواضح أن بناء مستشف

قرية عامرة خري من ألف قرية : (ويف املثل القدمي،  دون إمكان جتهيزها واستثمارها،لإلنتاج مدة عشر سنوات مثالً

  ). بةخر



١٥٠

وزمنية  توضع برامج فنية ومالية ،رجحيات وقياسات سليمة للمشروعاتأ على بناءفمن الالزم ال،  هذاىوعل

  .إلجنازها

 على من التخطيط وإتاحة مجيع إمكانات ومسلمات التنفيذ ميكن حتقيق رقابة صحيحة أسس سليمة على وبناًء

  . املشروعات من جهة كفاءة تنفيذها ونتائجها

 يتعلق بأغراض التنمية يبواجتاه إجيا، حنرافوف دون العطب والفساد واالاجتاه سليب للوق ،فالرقابة هلا اجتاهان

واحلد ، سري عمليات التنمية يف اجتاه األهداف واستعمال املوارد واإلمكانات املخصصة بشكل سليم على من التأكد

لون كان من  أي ة وحتقيق الكفاءة اإلنتاجي،تطوير العمل اإلداري وحتسينه على والعمل، من اإلسراف يف األعمال

جدية النشاط وإبعاده عن  على واحملافظة، غريها أو صناعياً أو زراعياً أو عسكرياً أو سواء كان إنتاجاً ثقافياً، اإلنتاج

  . وتقييم النتائج واإلجنازات، وتستهلك جزءاً من قدراته يف غري صاحل العمل،األهواء والتيارات اليت جترفه عن غاياته

 سواء بني ، الرقابة اإلجيابية مالحظة عدم وقوع التناقض بني التشريعات واألعمال التنفيذيةكما أن الالزم يف

 إىل  وأحياناً جتد سبيلهاى،ويف الشركات الكرب اليت هي كثرية يف احلكوماتى خرها واألاحدإبني  أو بعضها البعض

  .اإلدارات اخلاصة أيضاً

  . القسمني يف السابق إىل  كما أملعنا، اإلجتهاداتلتضارب أو ،إما لتوارد املصاحل والتناقض حيدث

واضحاً شكل عيباً ونقصاً يبعضها البعض  أو ،ومن الواضح أن التناقض بني السلطات الثالث أنفسها بأنفسها

نظر  إىل باإلضافة،  من قيمتهرأهدافها األساسية ويفقدها أكرب قد على ها عن مدلوهلا ويؤثرجيف التخطيط حبيث خير

   .مثل هذه القدرة بعد ذلك نظر ازدراءإىل  الشعب



١٥١

خصوصاً الدول الدكتاتورية بسبب يقظتها ، أكثر الدول املبتدئة يف طريق النمو وهذا التناقض غالباً يقع لدي

، نقاض هذا التخلف دفعة واحدةأ وحماولتها إزالة ،يف كل املرافق والنواحياملتخلف  ووقوفها أمام الواقع ،املفاجئة

وقعت الدولة يف متاهات التخبط ومهاوي الفساد والتضخم ، ناء وطين حديث متقدم علمياً صحيحة كفوءةوإشادة ب

  . والرشوة وما أشبه ذلك

  

  ))الرقابة يف الدولة((

إذ لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ن الرقابة يف الدولة جيب أن تشمل كل أنشطتها اخلاصةإمث 

إذ بدون ذلك تقع ، مث جتتمع هذه الرقابات يف رقابة عليا توحد وتنسق بني هذه الرقابات،  خاصة اواإلعالمية رقابة

  .جتهاداتاختالف اال أو  الختالف املصاحل،الرقابات األربع يف تناقض

  .واملنشئات الضخمة أيضاًى الشركات الكرب يصح بالنسبة إىل ،الدولة إىل وهذا األمر كما يصح بالنسبة

ال تنحرف  حىت ،الرقابة العامة أيضاً على اجلهة اخلاصة فيها أن جتعل رقابة أو رئيس الدولة على الزمومن ال

ال تنحرف املباحث العامة بنفسها  حىت املباحث العامة على كما جتعل الدول الدكتاتورية مباحث، الرقابة بنفسها

  .أيضاً

، ببعض املنشئات يف جمال الرقابةاملرتبطة عض التمارين ب إىل وحيث ذكرنا الرقابة بصورة عامة فال بأس أن نشري

 فإن من الضروري أن تشمل ، مسؤولة عن استخدام املوارد املالية والبشرية استخداماً أحسناإلدارةنه ملا كانت إف

  . وقد حدد بعض العلماء اإلداريني ذلك بأمور، قابة مجيع ااالترال

  

  ))موارد الرقابة((

تكاليف  على والرقابة، املصروفات على والرقابة، اإليرادات على  وتشمل الرقابة،األموالعلى  الرقابة: فأوالً

  وتكاليف ، اإلنتاج



١٥٢

  . املصروفات على والرقابة، األجور واملرتبات على والرقابة، والتكاليف اإلدارية، التسويق

الطاقة اإلنتاجية  على والرقابة، خداماً أمثلوتشمل درجة استخدام املواد است، املواد واآلالت على الرقابة: وثانياً

  . لآلالت املستخدمة والعاطلة

جودة األحباث املتعلقة باملنشئة  على والرقابة، جودة اإلنتاج والسلع على كالرقابة، اجلودة على الرقابة: وثالثاً

  . بكل جزء جزء من أقسام املنشئة أو ،ككل

وقت  على والرقابة، وقت املوظفني على  والرقابة،وقت العمالى  علكالرقابة، الوقت على الرقابة: ورابعاً

  . اإلداريني

  .  واإلدارينياإلدارةجودة  على الرقابة: وخامساًَ

  :إن جماالت الرقابة بالنسبة ملشروع صناعي ميكن أن تكون كاآليت: وذكر بعضهم

والرقابة ، التسويق على والرقابة، عة احلساباتومراج، والرقابة املالية، األفراد على والرقابة، اإلنتاج على الرقابة

 على والرقابة،  اإلنتاجية وحنومهاىوعل املركز السوقي على األهداف كالرقابة على والرقابة، للمشروع ككلالشاملة 

 على ةوالرقاب، الربامج الزمنية على والرقابة، امليزانيات التقديرية على والرقابة، اإلجراءات على والرقابة، السياسات

 على أخرياً الرقابةو، حنرافاتاال على والرقابة،  الروح املعنويةىعل والرقابة،  اإلدارينيىعل والرقابة، التنظيم اهليكلي

شخصية متاماً مثل شخصية ـ أهلياً  أو كبرياً حكومياً أو صغرياً كانـ فإن لكل مشروع ، الصور الذهنية للمؤسسة

  فكما أن الفرد له ، الفرد



١٥٣

نطباعات واملراد بالصورة الذهنية للمشروع اال، هنية عند الرأي العام كذلك املشروع مبا هو مشروعصورة ذ

  .الشعورية والالشعورية عند اجلماهري

 شامل لقدرة ألا مقياس،  اجلماهريىومن أحسن املؤشرات عن جناح املشروع وفشله هي الصورة الذهنية لد

لذلك فمن الضروري لكل املشروعات ، جتماعية والثقافية وغريهاادية واالقتصحتقيق مسؤولياا اال على اإلدارة

   .الصورة الذهنية له عند اجلماهري على الرقابة

، أساس انطباعات الناس عن احلقائق على  أم،قائقاحل على نه هل تتكون الصورة الذهنية بناًءأوهنا سؤال هو 

ن الرأي اعتاد إحيث ، واقع يقع بني الرأي العام وبني الواقع تدافعنه يف بعض املإف، إذ قد ختتلف الثانية عن األوىل

وهنا تقع املنشئات يف أزمة بني مراعاة الضمري وبني مراعاة النجاح ، داخلية أو حنراف بسبب مغريات خارجيةاال

ة لواقع أمحد عاقبإن اف،  حازمة يلزم عليهما مالحظة الواقعاإلدارةقة وئلكن املنشئة إذا كانت ال، حسب الرأي العام

  . وأدوم زماناً

بل أحياناً تكون هلا عدة صور ذهنية ختتلف باختالف نوع ، نه ليس للمؤسسة صورة واحدة عند الناسإمث 

  .ومجاهري املستثمرينومجاهري املوظفني اجلماهري املستهلكني ومجاهري املوردين 

عناصر ختتلف باختالف الوقت والظرف   أو،كما أن الصورة الذهنية عند اجلمهور الواحد هلا عدة وجوه

  .وسائر الشرائط

 وخيتلف ،مؤسسة تؤثر عليها وتتأثر ا أو واجلمهور عبارة عن جمموعة من األفراد تقع يف حميط نشاط مشروع

ومجهور ،  كجمهور املستخدمني، هذا ميكن وجود اجلماهري اآلتية ألي مشروعىوعل، يف تكوينه حسب طبيعة األمر

  ومجهور  ،املسامهني
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ومجهور الطبقات ،  ومجهور املنافسني،ومجهور املوردين، ومجهور املستهلكني املتوقعني، ناملستهلكني احلاليي

ومجهور ، ومجهور الراديو، ومجهور الصحافة، ومجهور احلكومة احمللية، ومجهور احلكومة املركزية، جتماعيةاال

  .حتادات واملؤسسات املهنية والعلمية وغريهاومجهور اال، ومجهور النوادي والصحف، التلفزيون

 إىل ى من الرئيس اإلداري األعل،مسؤوالً عن تكوين شخصية املنظمةاملنظمة  هذا يعترب كل شخص يف ىوعل

  .وإن اخنفضت اخنفضوا، إن ارتفعت ارتفعوا، م أسرة واحدة مرتبطة ذه املؤسسةأل، عامل التلفون وعامل النظافة

  

  ))الرأي العام((

 سواء كان مطابقاً ،أساس من الرأي العام وهو الغالب على وملا كانت مسعة املشروع وشخصيته قد تتكون

،  مجاهري الناس وحتليلهىفمن الضروري معرفة الرأي العام لد، كما ذكرنا ذلك كن مطابقاً للحقائقيمل  أو للحقائق

نه إذا صار التدافع بني اجلانبني جيب أكما قد عرفت ، اهريهاختاذ ما يلزم لتدعيم التفاهم املتبادل بني املنظمة ومجامث 

  . الرأي العامىوال يضر الصورة املنطبعة لد، تعديل األمر مبا ال يضر احلقائق

عن اجتاهات ومعتقدات  والرأي العام عبارة،  الرأي العامنيومن هنا تتكون العالقات العامة بني املؤسسة وب

 نتيجة تفاعل أفكار األفراد ،بذلك تيار جمرد غري ملموس وهو،  يرتبطون باملؤسسةوجهات نظر موعة من الناسو

  . وآرائهم الفردية

، هنه يكون من الصعب تغيريإف، حقائق ملموسة إىل فإذا كان الرأي العام مستنداً، وللرأي العام صفات يتميز ا

 ىستشارية لدة يف إرادا تغيري املعتقدات االولذا تشتبه احلكومات الدكتاتوري، بل أحياناً يكون شبه املستحيل

  وجتعل ، مبا تنفعها اجلماهري يف خمتلف أبعاد احلياة



١٥٥

  .منها حكومة عادلة شعبية

، أساس مصاحل ذاتية حسب مصلحة اجلمهور من جهة انطباعه عن احلقائق على والرأي العام يتكون غالباً

  . تتعرض ملصاحل األفرادتلك اليت أو وللرأي العام حساسية للحوادث اهلامة

  

  ))مقياس الرأي العام((

  : ، كـويقاس الرأي العام بعدة طرق

شريط تسجيل حول موضوع  على حيث تسجل مناقشات عدد من األفراد، ستقصاء اجلماعيطريق اال: ١

  . ومتتاز هذه الطريقة بأا تظهر أثر التفاعل اجلماعي بني اآلراء، معني

 على وتتم بتوجيه أسئلة لشخص واحد حيث ال يكتفي مبجرد احلصول، دي العميقستقصاء الفروطريق اال: ٢

  . وإمنا يهدف معرفة الدوافع،إجابة األسئلة

 هذه أن علماء النفس يرون أن إىل باإلضافة، امللحوظالتكاليف الباهضة والبطء  ومن عيوب هذه الطريقة

  . احلقيقيةدوافعه معرفة  على لعدم قدرته أو ،لشخص نفسه ملغالطة ا،الطريقة قد تفشل يف معرفة الدوافع احلقيقية

سقاطية طريقة تداعي ومن بني الطرق اإل، وهي تفيد يف معرفة حقيقة الشعور عند الفرد، سقاطيةوطريق اال: ٣

  .بطريقة إكمال اجلمل املعاين عن طريق الكلمات

  .ا من الطرق املذكورة يف الرأي العامغريهإىل 

وذلك مما ،  املنشئة أن تكسب الرأي العام إذا أرادت االستمرار يف حياا بتوسع واندفاعى فعل،حال أي ىوعل

  . بالعالقات العامةال ميكن إالّ

 وبني ،منظمة أو والعالقات العامة عبارة عن اجلهود اليت تبذل يف سبيل إقامة تدعيم التفاهم املتبادل بني مشروع

  : إدارة للعالقات العامة تكون مهمتها أو ع إنشاء قسماملشرو على  هذا فالالزمىوعل، مجاهريها



١٥٦

 خمتلف ىمعرفة الرأي العام لد أي ،آرائها وعاداا وتقاليدها ووجهات نظرها دراسة اجلماهري من ناحية: أوالً

  . التعديل إىل يعدلوا يف خطتهم إن كانت حمتاجة حىت اإلداريني إىل نطباعاتوإيصال هذه اال، اجلماهري

والتأكد من أن املعلومات اليت ، إعالم هذه اجلماهري يف الوقت املناسب بوجهة نظر املشروع وسياساته: وثانياً

  .تصل للجماهري حقائق وليست أخباراً كاذبة

أما أشبه  أو زياراتأو حفالت  أو بسبب منشورات أو ويتم هذا اإلعالم إما بواسطة وسائل اإلعالم العامة

  .ذلك

 إن زيداً: لوفال تق، املنشئة أن تراعي كل فرد فرد على فالالزم، لعام من كل فرد فردمث حيث يتكون الرأي ا

ولذا جند ،  والصحاري تتكون من الرمال،ار تتكون من القطراتبحفإن ال، فإنه مهم ومهم جداً، عمرواً ليس مبهمأو 

  .تاريخ العظماء أم كانوا يهتمون بكل فرد فرد يف

صلى اهللا ( واليت منها ما ورد من أنه، أمثلة متعددة من هذا القبيل )اهللا عليه وآلهصلى ( ويف حياة رسول اهللا

ما أحسنت وال :  قال السائل،هل أحسنت: لهعدم ارتياحه عن العطية قال  سائالً شيئاً مث ملا رأى ىأعط )عليه وآله

بيته وأعطاه ما ارتاح إليه  إىل  مث أخذه،دعوه: هلم )صلى اهللا عليه وآله( قال النيبالصحابة تأديبه أراد  وملا ،مجلتأ

اذهب وقل ألصحايب : ل الرسولافق، وجزاك اهللا خرياً، مجلت يا رسول اهللاألقد أحسنت و:  فقال السائل،السائل

أراد  )صلى اهللا عليه وآله(  فالرسول،عندهم )صلى اهللا عليه وآله( فذهب السائل وأظهر رضاه عن الرسول، ذلك

  :بذلك

  . فرد واحد منه غري راض حىت ىال يبقأن : أوالً



١٥٧

  . هذا الفرد رضي عنه حىت أن يشعر أصحابه بأنه: وثانياً

وعن قدر احملبوبية ، شأ يف البالد مؤسسات مليزان رضا وسخط اجلماهري عن مؤسسة مامث من اجلدير أن تن

 فتراجع ،قاء يف مقامام احلاليةيريدون الب أو ،مقامات رفيعة إىل واملبغوضية يف األفراد الذين يريدون الوصول

 أو تأخذه من املؤسسة الطالبة لقاء أجر ريستفسار عن اجلماههذه املؤسسة املعنية لتقوم هي بدور االالفرد  أو املؤسسة

  . نتائج الرأي العام على حياته أو ارد يف حيافال أو رد لتستمر املؤسسةفال أو ةوتعطي النتائج للمؤسس، الفرد الطالب

  



١٥٨

  

  ))مراقبة األسواق((

تفقد األسواق العامة وملراقبة األسعار  تقوم ا أجهزة الشرطة تستمر احلمالت التموينية املكثفة اليت): مسألة(

صطالح امن ضد التجار الذين يثبت إصرارهم على حتقيق أرباح غري مشروعة، سواء ختاذ اإلجراءات الالزمة او

إحداث  إىل م يعمدونإو، م غري ملتزمني بالتسعريةإم يتالعبون بقوت الشعب وإ  وتقول الدولة،واقعاً أو الدولة

  .اختناقات مفتعلة يف السلع

إذا فرضت الدولة إسالمية  حىت  وأكثرها غري مشروعة،ال شرعية هذه احلمالت أو ومع الغض عن شرعية

 على  فهي،وق ولتوزيع السلع كما ينبغيإن تلك احلمالت التموينية ليست هي العالج الستقرار الس: نقول، باالسم

ألن املشكلة يف حد ذاا مركب متكامل يتكون من أجزاء ، اهأحسن الفروض متثل أحد العناصر اهلامة وليست مجيع

 الترابط والتناسق وجناح كل جزء يف ىمد على النجاح على أي جزء وقدرته  ويتوقف كفاية،مترابطة ومتصاعدة

  .داء دورهأ

 على نهإف، ىاملسم إىل مل الثالث مبثل هذه احلمالت بالثورة اإلدارية املالية يف الدولة اسم حيتاجفتسمية العا

حظته أن فإن من أهم ما جيب مال،  يف شيء فهو جزء صغرياإلدارةوإذا كان من ،  يف شيءاإلدارةاألغلب ليس من 

، العلمانية اإلسالمية أو أو أو الدميقراطية البيةنقاال أو  سواء مسيت بالثورية،حكومات بالدنا بصورة عامة دكتاتورية

من  أي  يفةنفسها الذين ال حول هلم وال قوحول معات خنق الكفاءات ومجع اإل على واحلكومة الدكتاتورية تعمل

 ،وتكثري املوظفني للتصفيق للحكومات والتسبيح حبمدها، غريها أو السياسية أو قتصاديةاال أو الشؤون الثقافية

اللحوم والقمح بينما  حىت ولذا نراهم أم يستوردون، غري مباشرة أو لة للحكومات الغربية والشرقية مباشرةوالعما

  كانت بالدنا قبل هذه 



١٥٩

  . غري ذلك إىل ،األكثر على احلكومات تصدر القمح واللحم

، لناس مسلمونن اإحيث ، واحلكومة إذا كانت دكتاتورية ال يعتمد عليها الشعب خصوصاً يف بالد اإلسالم

 إىل ستماع البد وأن يعاكسوها فضالً عن عدم اال،ن نادت باسم اإلسالم ليل ارإفإذا رأوا احلكومة غري إسالمية و

 ىولذا حيتكر التجار وتفشو الرشوة يف اإلدارات احلكومية من الرئيس األعل، وعدم اإلكتراث بقوانينها، كالمها

  .كناس البلدية وغري ذلك إىل للدولة

 وهي أن يف حرب عبد الناصر وإسرائيل يوم احلرب ذهب جتار ،قد حدثت قصة كتبتها الصحف أبااو

بينما أذكر وحنن كنا ، قتصاد واملالتراها صاحلاً بشأن السلع واال نا مستعدون لكل ماإ: الدولة وقالوا هلا إىل إسرائيل

أليس ألن حكومة إسرائيل  ،لماذا كان ذلكف ،تهايف العراق أن جتار العراق أخفوا السلع واحتكروها ليضعفوا قيم

الدستورية والصحف احلرة واألحزاب احلرة   ويف إسرائيل املؤسسات،جاءت برغبة من اليهود وانتخاب حر منهم

بينما جاءت ، وهي منهم مائة يف مائة م منهاأو ،ا يف صاحلهمأا حكومتهم وأ التجار ىولذا ير، ذلك إىل وما

فإذا كان ، اق بانقالبات عسكرية مألت السجون ونصبت املشانق ووسعت املقابر وأكثرت الفسادحكومات العر

ويرون تقويضها واستفزاز الناس ضدها من أهم ما جيب عليهم،  الشعب التخلص منها بأي وسيلةهم.  

 ،هادين ملوك على والناس،  وهم يرون احلكومة فاسدة،اصلحوا: وكيف ميكن للمصلح أن يقول للتجار

 وهل حال ، وهم يرون أكرب السراق يأخذ بزمام البالد والعباد،ال تسرقوا:  للمتدين أن يقول لبعضهموكيف يتسىن

   اخلليفة العباسي يقطع يد ى كحال ذلك العامل حني رأاملصلحني يف هذه احلكومات إالّ



١٦٠

  .يقطع سارق السر اهللا أكرب سارق العالنية: سارق فقال

احلكم  إىل احلكومة اليت جاءت على  فضعف ذلك اللوم،بة املستغلنيسالتجار والكعلى  وعليه فإذا كان لوم

 على  بل ألف لوم، بالوراثةتجاء أو  الناست باحلكم وضربتنقالب الشعيب مث استبدباال أو ،نقالب العسكريباال

  . كل أعمال تلك احلكومة يف كل أبعاد احلياة

  .احلكومة على الناس ويترك اللوم على يضع اللوموعليه فليس من شأن الكاتب اإلداري أن 

، بل كل تلك املشاكل وليدة هذه املشكلة، وحنن نعدد هنا املشاكل بعد الغض عن هذه املشكلة األساسية

  : نقول

  

  ))مشكلة زيادة االستهالك وأسباا((

فهي أحد ، قتصادية التنمية االخطة على ستهالك يف بالدنا تعد أحد العناصر املهمة اليت تؤثرزيادة اال إن مشكلة

 يف الوقت الذي جيب أن يتم فيه اإلنتاج بدرجة ،قتصاديةأطراف املعادلة الصعبة اليت تعترضنا إلصالح املسائل اال

ستهالك توجب بل أقليتها عن اال، ستهالكألن عدم الزيادة يف اإلنتاج بل معادلتها لال، ستهالكتفوق الزيادة يف اال

   :عدة أسباب إىل وهذه املشكلة بعد الغض عن املشكلة اليت ذكرناها ترجع، داملخمصة يف البال

وزيادة دخول فئات كثرية من املستهلكني بدرجة تفوق ما كانت ، الزيادة املطردة يف عدد السكان: منها

  .فال يقتنعون باملشي املعتدل، ألن احلكومة علمتهم السرقة، ومبعدالت مرتفعة حتصل عليه يف املاضي

مثالً هناك فئات التجار واحلرفيني واملقاولني أصحاب املهن احلرة واألسر اليت تتلقي األموال من اخلارج بسبب ف

وليس من خصائصهم ، فإن مجلة من هذه الفئات أصبح لديهم قوة شرائية ضخمة، كون كفالئها يعملون يف اخلارج

   إىل بل يتجهون، ستثماراال أو دخاراال



١٦١

وكان نتيجة ذلك دخول بعض السلع اليت كان ، ما أشبه ذلك أو احملاكاة أو داع التقليدستهالك املترف باال

هذا يف الوقت الذي تقوم فيه الدولة ، ستهالك العادي هلذه األسرنطاق اال إىل أا كمالية على ينظر إليها يف املاضي

الكمالية بأسعار  أو  السلع األساسيةاملعيشة بتوفرينفقات مبا تصطلح عليه مبسؤولية محاية املستهلك من ارتفاع 

  :ويف ذلك خطئان، منخفضة مدعمة تقل عن تكلفتها احلقيقية

  . إن احلكومة سلبت احلرية: األول

  . صطالحاال على ،إن احلكومة هي اليت تسبب األسواق السوداء: الثاين

كون هناك ندرة يف السلع مما ستهالك أن ي فمن النتائج الطبيعية للزيادة املطردة يف معدالت اال،وكيف كان

وظهور فئة الوسطاء ، يتيح للتجار الذين هم غالباً من أعوان احلكومة وأعضادها لترفع األسعار والتحكم فيها

  .والداللني والسماسرة ومن أشبه مما سبب زيادة القيمة

أن احلكومة تفعل هذه فإن الناس ملا يرون ، )دين ملوكها على الناس( و،)بالراعي تصلح الراعية (ويف املثل

  .  فال بد أم يعملون أيضاً مثل تلك األعمال،األمور مبئات وألوف األضعاف اليت هم يعملوا

واحملسوبيات واملنسوبيات هي ، مث يف احلكومات الدكتاتورية مبختلف ألواا إمنا حتكم احملسوبيات واملنسوبيات

احلكم من دون  إىل فكما هو قفز، انيات والكفاءات وما أشبه ذلكألا ليست لديها الوجد، اليت تعمل هذه األعمال

   أو معيار ديين أي مالحظة



١٦٢

  . كذلك يتصرف مبثل هذه األعمال املوجبة للمشكلة،ضمريي أو وطين

وأن مثل هذه احلمالت ال ، زدراءستهزاء واال أن محلة الشرطة وما أشبه كلها تقابل عند الناس باالىولذا نر

بل املشكلة ستظل قائمة ما مل يكن هناك تعاون بني جهود الدولة من ناحية واملستهلكني من ناحية ، تنفع شيئاً

، احلكم باالنتخابات واملعايري احلرة واألحزاب املتنافسة إىل وذلك بعد أن تكون الدولة دولة صحيحة جاءت، ىأخر

  .تهلكنياملس إىل وبعد ذلك، احلكومة أوالً وبالذات إىل فجوهر املشكلة يرجع

بأن يكون ، ترشيد استهالكهم إىل  ـلو فرض بقاء شيء من مثل ذلك ـ ويتمثل ذلك بعد إصالح احلكومة

 سلوكاً حيكمه العقل واملنطق ، والشراء والتجارة وحنو ذلك بصفة خاصة،ستهالك بصفة عامةسلوكهم يف مواقف اال

  . والدراسة والتحليل والتروي

ومن مل يصلح منهم ميكن إصالحه بسبب اإلرشاد ، ت صلح الناس تلقائياًأن احلكومة إذا صلح ومن الواضح

واحداً  أو يكون إصالحاً واحداً يف ألف وذلك ال، دائرة الشرطة حلمالت التموينية إىل فأخرياً يصل األمر، وما أشبه

  .يف عشرة آالف من الذي نشاهده اآلن

حتياجاته الفعلية من اوم بعمل موازنة منطقية بني املستهلك أن يق على ، فإذا صلحت احلكومة،حال أي ىوعل

  .سراف يف شراء سلع قد ال يكون يف حاجة إليهاإالسلع وبني إمكانياته املادية حبيث ال يكون هناك 

،  بالدميقراطيةى البالد الغربية اليت تسمىحدإوقد نقل يل أحد الثقات أنه يف احلرب العاملية الثانية كان زائراً 

عب من استعمال البيض ألن مسعت من اإلذاعة رجاء احلكومة أن خيفف الش: قال، ا التعلق حبكومتهاواليت لشعبه

   إىلض وذهبتيمن الب فاشتريت كمية، ل يف البلدالبيض ق



١٦٣

ألن الدولة : قلت ، ملاذا هذا: البيض قالوالبنت الزوح واىفلما رأ، وهي كانت متزوجة هناك، ابنيتبيت  

فإذا حنن خنا دولتنا فمن يقيم ، حنن ال نأكل من هذا البيض: فقالوا يل، يف استهالك البيض التخفيف أعلنت رجاًء

  .البائع وارجع البيض إليه إىل  نفسك فارجعوإذا أردت أن حتسن إلينا وإىل، وكله أنت، دولتنا

  

  ))ترشيد االستهالك((

ية كل أفراد اتمع  مسؤول،يب العام الشعىاملستو على ستهالكفبعد إصالح احلكومة ترشيد اال، حال أي ىوعل

إدارة شؤون  على ألنه األقدر، ستهالك يف داخل البيتسرة الذي يعد املسؤول األول عن ترشيد االوخاصة رب األ

وخاصة السلع ، اختالف أنواعها على  من خالل املسامهة يف احلد من استهالك السلع،سليمة قتصاديةااملرتل إدارة 

  .وذلك بشراء ما حتتاجه األسرة فقط ،الغذائية وما أشبه

ر يشترون السلع بكميات كبرية خلوفهم من عدم توفرها س اإلنسان يف بعض البالد أن أرباب األىورمبا ير

  .للغد

حتياجاا يف ظل اومن الواضح أنه لو تصرف كل أسرة ذا املنطق فإن الدولة تستطيع أن توفر األسواق جبميع 

 إىل  ذلكى أد،املنطقوالعقل  إىل وإذا صلحت الدولة ورجع بعض الناس املفرطني، السلعالطلب املتزايد من تلك 

  . اعتدال القيموإىل، ظاهرة الوسطاء والداللني وما أشبه على ضاءق وال،وفرة العرض من السلع

تشغل كل ستهالكية قضية مهمة إن مشكلة عدم توفر السلع الغذائية وما إليها وسوء التوزيع يف اتمعات اال

كما أن هناك العديد من ، وال شك أن هناك العديد من املشاكل، إنسان يعيش يف هذه الدول يف الوقت احلاضر

التاجر  أو املستهلك إىل وجزء من ألف جزء من املشكلة يرجع، الدولة إىل  أن جوهر املشكلة يرجعإالّ، احللول

  ، الدولة إىل وهذا اجلزء أيضاً راجع، اجلشع



١٦٤

 ى يف البالد اليت تسمىوإال فلماذا نر، ولة ملا كانت غري صحيحة يعمل الناس حسب نظر دولتهمألن الد

 كال وإمنا حكومات تلك البالد ،هل أناس تلك البالد غري أناس بالدنا، ذا حلجمبالدميقراطية ليست هذه املشكلة 

سميها ن وبني الدميقراطية احلقيقية واليت وإن كانت بينها،  بالدميقراطيةىفإن حكومام تسم، غري حكومات بالدنا

  .وغريه) الصياغة اجلديدة (ذلك يف كتاب إىل ملعناأكما ، ستشارية املتواجدة يف اإلسالم بون شاسعباال

وهذا ما ، ستهالكية يف اتمعات االه فبعد إصالح الدولة تقوم الدولة بإصالح نظام البيع وحنو، هذاىوعل

حداث تغيريات وإصالحات جذرية إلزالة املعوقات إ إىل اليت دف) ثورة اإلداريةال (يصطلحون عليه مبفهوم

 وحينئذ ميكن أن تقوم اجلهة املرشدة للجماهري سواء كان ،وعالج املشكالت اليت تعاين منها اجلماهري، املختلفة

ستهالك د عن اال وذلك عن طريق احل،كاسباً بدور كبري وفعال يف حل تلك املشاكل أو تاجراً أو مستهلكاً

  . السوق السوداء على واملساعدة يف القضاء

وهي أول من تلقي ، وهي أول من تسندها، وهي أول من توجدها، احلكومة لكن السوق السوداء يف بالدنا

  .بثقلها فيها

عتمد ت ،بعد فرض صحة احلكومة واستقامتها وانتخابيتها واستشاريتها، اإلصالح اإلداري أو مث الثورة اإلدارية

 يأيت دور إصالح التاجر واملستهلك اللذين ه وبعد، وتغيري السلوك والعادات ثانياً،إعادة التنظيم أوالً على أساساً

وإصالحهما ممكن حبلول ، ه احلكومات جداً وجداًذوقد عرفت أم قليلون يف مثل ه، صنعتهما املنحرفة على يبقيان

  ة تتوفر فيها السلع باألسعار ستهالكياات ي واليت منها تشكيل مجع،متعددة



١٦٥

وهل بعد ذلك ال يكفي ، مع املستهلكجيوهل بعد ذلك ، وهل بعد ذلك يتمكن التاجر من التالعب، العادلة

 الفاسدة اليت تقوم ا الدول اإلدارةقتصادية وحنن إمنا ذكرناها من جهة ان املسألة إوحيث ، العرض للطلب

  .  واهللا املستعان، نكتفي منها ذا القدر،الدكتاتورية

  



١٦٦

  

  )) وشروطهااإلدارة الدينية((

ال ، طريق احلياة السعيدة إىل  الدينية عبارة عن أن مجاعة من امللتزمني بالدين يرشدون الناساإلدارة): مسألة( 

م أ بل مبعىن، )١(كراه يف الدينإال  ن من شعار اإلسالمإف، السلوك يف طريق معني على  أم جيربوممبعىن

  . السالم بأمن ورفاهئشاط إىل إذا وقع يف طريقها وصلو، يساعدوم يف فهم احلياة اليت إذا خالفها اإلنسان عطب

، ومن شرب أدوية خمصوصة، احلمية من أشياء خاصة على فمثل رجل الدين مثل الطبيب الذي ال جيرب املريض

ة موفورة وسالمة نئه مباهج احلياة يف خمتلف الطريق الذي ترد إليه صحته وسالمته ليعيش بصح إىل بل يهديه

  .األبعاد

 مدير مؤسسة زمنية أو مدير مؤسسة دينية أو اًظواع أو وكيالً أو  كانمرجع تقليد ـ ويشترط يف املدير الديين

  : ىأن يتحلـ 

 كالزنا ،يراها جرميةألن العقل  أو ،إبتداءاً اجتناب املعاصي واجلرائم اليت يراها الشرع جرمية أي ى،بالتقو: أوالً

  .  يف ذلكا أشبه ذلك مما يتبع الشرع العقلوالربا والقتل والسرقة والكذب وم

  . غري ذلك إىل ،ويف حالة الرضا والغضب،  والصديق والعدو،والقريب  مع الغريب،باألخالق الطيبة: وثانياً

 والعزوف عن ، السماوات واألرضجنة عرضها إىل ن رجل الدين يدعوإحيث ، لتزام بصورة خاصةباال: وثالثاً

األئمة الراشدين  إىل ولذا ورد يف الدعاء بالنسبة، فالالزم أن يكون هو أول عامل مبا يدعو إليه، الدنيا على التكالب

   .)٢(بعد أن شرطت عليهم الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها: )عليهم الصالة والسالم(

  ين ودنيا يلزم أن يدخل رجل الدين أيضاً ن اإلسالم دإمث حيث 

                                                

 .٢٥٦: سورة البقرة )١(

)٢(.    



١٦٧

قتصادية واملعامل  يدير الدول واملعاهد واملستشفيات واألمور اال،بأن يكون رجل دين ودنيا، بكل أبعادها

  . أن يكون هو واملثقف الزمين جناحي التقدمبل مبعىن،  أن يستبد باألمر ال مبعىن،واملطارات وغريها

  .)١( وأركان البالد،وساسة العباد: )عليهم السالم (ذكرت حول األئمة الطاهرينويف الزيارة املشهورة اليت 

وقد يتنفر مجع من تدخل رجل الدين يف الدولة من جهة ما رأوه من سوء تصرف اخللفاء األمويني والعباسيني 

 م أن الدين إذا عادهنهذفانطبع يف ،  وحاخامات اليهود ومن إليهمىوالعثمانيني ورجال الكنيسة يف القرون الوسط

 كسوء تصرف مجاعة من ،غماض عن احلقائقلكن سوء تصرف مدعني ال يوجب اإل، احلياة عادت تلك املآسيإىل 

 ىمن يرإىل  بالنسبة، حسنةغري ك أن الدميقراطية بنفسها ل ذفهل معىن، احلكام الذين كانوت يدعون الدميقراطية

النظام  على فإذا مل ينسب العقالء سيئات املدعني للدميقراطية ،ديغة احلسن يف إدارة البالصالدميقراطية أخري 

ين الذي هو قانون دالعلى ليهم إأن ال ينسب إنسان سيئة اخللفاء واألمراء والكنيسة ومن  كان الالزم، الدميقراطي

  .احلياة السعيدة

 ، وكيفية إدارم للحياة،وحنن ذه املناسبة ننقل هنا ما وضعناه سابقاً يف كتيب حول مهمة رجال الدين

  . الدين ويريد منه إدارة دفيت الدنيا واآلخرة إىل داً ملن يكون يف هذا السلك ولغريه ممن ينظرشليكون مر

  

                                                

)١(.  



١٦٨



١٦٩

  

  

  )١(علماء الدين إىل احلاجة

فزعموا أن رجال الدين  ، كتبتها تنويراً للذين جرفهم التيار الغريب)أهل العلم إىل حتياجاال(هذه رسالة 

وقد جعلوا حجتهم أن زمان رجل ، ه وتعبهلّوجيب بتره ليستريح اجلسم من كَ، ضو األشل الذي ال ينتفع بهكالع

 إذن فمن األفضل أن يقطع هذا العضو، وال ينتفع اتمع به،  ولذا ال ينتفع هو من اتمع،نصرماوأمده  ىنقضاالدين 

  . اآلخرين على وكالً، اعجتماال على وال يكون عالة، ال يسبب فساداً وخباالًحىت 

 أن العقبة الكؤود ى ألنه رأ،أما الغرب فقد لفق هذه األكذوبة عمداً واحتياالً، نييهذا هو منطق الغرب والغرب

ة  رجل الدين مبا أويت من شعبيليس إالّ، وويده وتنصريه لبالد املسلمني، ستعماره واستثمارهاوالسد املنيع أمام 

حتيال أهل الغرب لزحزحة أهل العلم اوهناك ألف شاهد ملا ذكرناه من ، جتماع االقأعما إىل ونفوذ هائل، واسعة

  . جتماععن اال

                                                

.  بريوتء ـ وآخرها يف مؤسسة الوفا، مستقلة يف أكثر من بلدتطبع )١(



١٧٠

وبني من خلب لبه سراب ، وصدق طوية األكذوبة عن بساطة نفس نساق وراءافهم بني غافل ، أما املسلمون

حتيال وسار  عليه االىوانطل، فق وهلل فص،املستعمرين فظن التخلص من الدين نصراً مبيناً يوفر له السعادة واخلري

  . بدون متحيص واختبار وراءه

 ،لون ما هي فائدة رجال الدينءأخذ مجاعة كثرية من املسلمني أنفسهم يتسا حىت ،وبني ذا وذا وقعت الواقعة

ن جنة عرضها السماوات واألرض فقط بدو إىل أم باملوت فهم يشريون ،وهل هم مبشرون باحلياة السعيدة وما هي

   .أن يكون هلم أقل شأن يف هذه احلياة الدنيا

 وما ى فزعموا أن دورهم انقض،بعض البسطاء من رجال الدينعلى  حىت ومن غريب األمر أن املكيدة انطلقت

ليذيباه  ء عاطالً ينتظر دفء الشمس وهوج الرياحالذي أمطر وابله مث بقي يف السما كالسحاب إالّ بعد ذلك هم

  . )١(غن باألمستن مل كا، شيئاً فشيئاً

ضاعت ، وغفلة من بعض رجال الدين،  وجهلة من الداخل،مستعمرة من اخلارج ،ومبثل هذا اجلو القامت

  . اقعرال على ىتواتسع اخلرق ح، املقاييس

وألن  ،أهل العلم إىل جتماعاج االجحتاوجه  على  الضوءلتلقي بعض، إن هذه الرسالة كتبت ألجل هذه الغاية

  . ستثمارستعمار واالاملزاعم املستوردة اليت حاكها الغرب ألجل االتفند بعض 

اتمع  إىل وأن ننظر،  بدقة واتقانىعاتق أهل العلم ال تؤدعلى   املهمة امللقاة، بعد ذلكىومن الطبيعي أن نر

  فإنه كيف  ،اليت ألجلها يعمل أهل العلم ويكدون ليل ار،  الفائدة املتوخاةىفال نر

                                                

 .٢٤: سورة يونس )١(



١٧١

 أو ،فهل رأيت طائرة تطري بدون وقود، له من مقومات ومؤهالت يعمل جهاز قد عطب بعض ماميكن أن 

وال تتساقط عليها ، هل رأيت حبة تنمو يف أرض جافة ال نصيب هلا من املاء والعذوبة أو ،قمراً يطري بدون آالت

   .أشعة الشمس وال متر عليها نسائم اهلواء

ذا غلت يداه وسجن يف غيابة مطمورة ال يتمكن من أن يعمل ولو مقدار إن الرجل مهما كان شجاعاً مقداماً إ

  . اجلبان املطلق األيدي واألرجل

ال ، خليق بأن يدع رجال الدين مكتويف األيدي، نابه لبالد اإلسالمذه املستعمر وأأإن اجلو اخلانق الذي هي

ومثار ،  نتائج جهود أهل العلمى أن نرفمن أين ميكن، اخليط العادي حىت وال يعقدون، أرجل دجاجة حىت حيلون

  :  كما قال الشاعروهل مثلهم يف مثل هذا اجلو املظلم إالّ ،خدمات رجال الدين

  ألقاه يف البحر مكتوفاً وقال له

  إياك إياك أن تبتل باملاء

واهللا املوفق ، نالديرجال  إىل حتياج البشريةاووجه ، دور أهل العلم يف اتمع إىل وهذه الرسالة حماولة لإلملاع

  . وهو املستعان

  

   كربالء املقدسة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي



١٧٢

  

  ))دور رجل الدين((

، واإلسالم يوفر للناس احلياة السعيدة يف الدنيا ويف اآلخرة، رجل الدين ممثل لإلسالم ومبني لقوانينه وأنظمته

   .سعادم إىل حتياجهماهو  رجل الدين إىل فاحتياج الناس

  . هذا جممل املطلب وإليك التفصيل يف ضمن أرقام

  

)١ (  

  ))الرتيه املثايل((

 ولتعشق اإلنسان للخري واجلمال، أوالً لألسوة اإلنسان الرتيه إىل واتمع حباجة، نسان نزيه مثايلإرجل الدين 

  .ثانياً الذين ميثلهما الروحاين

كذلك  ،وانسياب األار امللتمعة، وأريج األزهار الفواحة، اهلادئة فهل رأيت كيف يعشق اإلنسان منظر الطبيعة

 هذا الفراغ ىنه لوال الرتيه يبقإحبيث ، وميأل الرتيه فراغاً يف نفس اإلنسان، يعشق اإلنسان الشخص الرتيه املثايل

جتماع يسمو االوبذلك  ،فيتخذهم أسوة له يف احلياة، كباراملثاليني بعني الرتاهة واإل إىل إن اإلنسان ينظر ،شاغراً

  . األمام إىل ويتقدم البشر قدماً، العلو إىل صعداً

  

)٢ (  

  ))أسئلة يف املبدأ((

 هو قصة ، من الفكر والفطنةاًوأول ما يفكر فيه كل إنسان أويت حظ، ستطالعحب اال على اإلنسان جبل

  .وكيف ابتدع البشر ،ومن الذي خلق الكون ،ماهو املبدأ: نه يفكرإ ،)املبدأ(

   على حاين جييبوالرو



١٧٣

 بل جوابه ،)احللقة املفقودة( إىل وخترصات حتتاج، ودعاوي ال يسندها الدليل، وال أجوبة فارغة، هذه األسئلة

  . وكالمه مدعوم باألدلة القطعية واحلجج الواضحة، مشفوع بالربهان

  

)٣ (  

  ))املصري واملستقبلحول ((

العدم والفناء  إىل فهل يذهب هذا اجلمال ، املستقبلوأنه كيف يكون يف،  املصريملعرفةواإلنسان يتلهف 

  .ى وكيف يبقى،أم هل يبق ،األبدي

  .ألف سؤال وسؤال حول املصري والنهايةإىل 

 مما يسد هذا الفراغ اهلائل يف النفس ،يف نفس الوقت أجوبة كافية ومقنعة، والروحاين جييب عن هذه األسئلة

   .والتطلع املتلهف حنو املستقبل اهول

  .  فالروحاين باآلخرة حيدد السلوك يف هذه احلياة،اإلنسان ومسريهسلوك ن معرفة املبدأ واملصري حيدد إمث 

  

)٤(  

  ))اإلنسان والروحارتباط ((

  .شيء الروح أي ومن ،وما هي النفس ،ما هو اإلنسان

 ،أن الروح غري اجلسدو  أ،فهل الروح عني اجلسد،  وكلها مشاكل بانتظار احلل،اجلواب إىل كلها أسئلة حتتاج

  .فتراق أين حني اال وإىلومىت ،فكيف املغايرة

  .وتطلع اإلنسان لذاته، أسئلة كلها تدور يف فلك معرفة اإلنسان لنفسه

واملنطق العلم يف ضوء ، وحل هذه األلغاز، والروحاين هو الوحيد الذي يتمكن من جواب هذه األسئلة

  . والربهان

  

)٥ (  

  ))وصياءاألنبياء واألج ((

  ، صالحهاإل الدنيا إىل جاءوا، وأبطال عظام رجال عمالقة



١٧٤

 ،يسمون هؤالء الرجال باألنبياء واألوصياء، سعادهم يف خمتلف جوانب احلياةإو، وانتشال الناس من هوة الظلم

ن وما هو املقدار الذي يتمكن اإلنسان م ،وأين هي الداللة واإلشارة يف حيام ،وما هي قصصهم ،فمن هم

  .ويسعد اآلخرين بإرشاده وداللته ليسعد هو بنفسه، ستنارة بأنوارهماال

  .تدور يف هذا الفلك، أسئلة وأسئلةإىل 

والنسخة طبق ، فإن رجل الدين هو تلميذهم، ك إجابات كافية رشيقة حول هذه األسئلةبوالروحاين جيي

  . واألئمة الراشدين ألولئك األنبياء املصلحني ـ بفارق ـ األصل

  

)٦ (  

  ))األمم اخلالية والقرون املاضية((

الوجود مث ذهبت أدراج ثنايا  إىل وشالالت من البشرجاءت، وقرون مضت مع األجيال، أمم خلت مع التاريخ

وما اشتملت ،  عليه احلضارة من املقارنات واملالبساتىمبا تنطو، وقد أقاموا حضارات وهدموا حضارات، الزمان

  .وكيف كانت تلك األمم، فمن كانت أولئك األجيال ..ام من إشارة ومم،عليه حيام من عربة

تخذ منها دروس السعادة تمواضع العربة ل إىل ويرشدك، إا أسئلة جييب عنها رجل الدين إجابات واضحة

  . والصالح

  

)٧ (  

  ))سعة الفكر((

رتباطاً وثيقاً يكاد اإلنسان  والعامل مرتبط بعضه ببعض ا،اإلنسان ذرة صغرية يف عامل كبري مدهش يف الكرب

تؤيت مثاراً شهية من ، فاق التفكريآأا توسع  إىل باإلضافة، الكون واحلياة إىل والنظرة الكبرية، الغافل ال يصدقه

  . رتياحبتهاج واالتورث اال ونتائج طيبة، السعادة



١٧٥

  من األول ويستمرئ الذي يبتدم الكبريالعالَ إىل ويرشد، والروحاين يوسع آفاق التفكري حول الكون واحلياة

  .األبد إىل فتصبح نظرة اإلنسان كونية ممتدة من األول، بالعمق والشمول املعاصرين، اآلخرإىل 

توجب سعة احلركة والعمل مما يأيت بأمجل الثمار ، ما تورثه من البهجة والسعة إىل وهذه النظرة باإلضافة

  . وأحسن النتائج

  

)٨ (  

  ))عمران البالد((

 إىل إمنا حتتاج، فإن املساجد واملدارس واحلسينيات وسائر الصدقات اجلارية، م رجل الدين يف تعمري البالديساه

 شاداإلبنائها و ويصرفوا األوقات، يبذلوا األموال حىت  ويستدرون عطف الناس إليها،حمفزين يبينون للناس أمهيتها

  .  الروحانيون وليس احملفز ملثل هذه املشاريع إال،وتعاهدها وتعهدها

  

)٩ (  

  ))جتميل املدن((

ويتطلبه ، فإن اجلمال مما يتوخاه كل انسان،  احلكومات والشعوب هلاىجتميل املدن من األمور املهمة اليت تسع

  .األفراد واألمم

، جمال مبا يبينها من املناهج والدساتري املقررة لل،رجل الدين يساهم مسامهة فعالة يف جتميل املدن وإناقة البالدو

  .)١(لاجلماحيب إن اهللا مجيل  :)عليه الصالة والسالم(ويف رأس القائمة قوله 

  . غريها إىل ،مجال األفراد، مجال وسائل العيش بأي لون كانت، مجال الشوارع، مجال احلدائق، مجال املدن

                                                

)١(.  



١٧٦

  

)١٠ (  

  ))الرفاه يف احلياة((

ميكن أن يكون بشع  كما، املارة ميكن أن يكون مجيالًفإن الشارع الوسيع املوجب لرفاه ، الرفاه غري اجلمال

  .  الركاب وإرهاقهمتوجب عنت، السيارة اجلميلة ميكن أن تكون بدون رفاهو. املنظر

  . كل فردىكما أن ما يوجب اإلرهاق والضيق مكروه لد، والرفاه مطلوب لإلنسان

، ودابة سريعة، من سعادة املرء دار وسيعة: ديثهذا احل إىل انظر، احلياة املرفهة ورجل الدين يعلم الناس كيفية

  .)١(وامرأة مطيعة

 ويشري، غريها مما يرشد رجل الدين إليها إىل ،توسعة الشوارع، العائلة على التوسعة، الترته، سعة الدار وبرامج

  . توجب الرفاه والسعادة لإلنسان، مزاياها وفوائدهاإىل 

  

)١١ (  

  ))احلث على الزراعة((

 باإلضافة فإن كثرة املزارعة، من مقومات احلياة السعيدة ،راضي وتعاهد املزارع والبساتني واحلدائقزراعة األ

  .والصحة العامة، وتكثري اللحوم واأللبان، رتياح تساهم يف البهجة واال،جياا الرفاه وكثرة احلبوب والفواكهإإىل 

فإن الربامج الزراعية املوجودة يف ، ة فعالةويساهم يف الزراعة مسامه، ورجل الدين ممن يقود هذه احلركة

، بينها للناس أهل العلمي إمنا )املساقاة( و)املزارعة( و)إحياء املوات( و)التجارة(اإلسالم واليت ذكرت يف كتاب 

  . ويذكرون ما لذلك من الفضل والثواب عند اهللا سبحانه، الناس الزراعة واإلنتاج إىل حيبذون

  

)١٢ (  

  ))إزالة الفقر((

   :فإن مناهج اخلمس، يساهم رجل الدين يف إزالة الفقر من البالد

                                                

)١(.  



١٧٧

  . واحد يف املائة إىل من عشرة يف املائة الزكاة مبقاديرها املختلفة و،العشرين يف املائة من األرباح وغريها

 رجل الدين مما يبينه ،وما أشبه هذه األمور، والضيافات، واهلدايا، واهلبات، والنذور، والكفارات، والصدقات

  .  والثواب العائد ملن عمل ا،منافعها وفوائدها إىل ويرشدهم، وحيثهم عليها، للناس

  .  الفقراء واملساكنيىوترفيع مستو، ر لنفي الفقر والعوزوومن املعلوم مسامهة مثل هذه األم

)١٣ (  

  ))مجع الكلمة((

من أهم ما ، نشقاقالة أسباب التفرقة واالوإز نبذ الفوارقب، وتوحيدهم يف صف، مجع الناس حتت لواء واحد

 األلفة والوحدةفإن ، ماماأل إىل مث ليكون هناك التعاون يف التقدم، ويستقر ضمريه، لتطمئن نفسه، حيتاج إليه البشر

  .ومبدأ السعادات منبع الفضائل

وا حببل اهللا مجيعاً وال ﴿واعتصم: واليت جندها صرحية يف القرآن احلكيم،  هلذه الغاية النبيلةىورجل الدين يسع

  .)١(﴾تفرقوا

  . )٢(الناس سواسية كأسنان املشط: )صلى اهللا عليه وآله( ويف كالم الرسول األعظم

  . )٣(نظري لك يف اخللق أو ،ما أخ لك يف الدينإالناس ): عليه السالم( ويف كلمة اإلمام أمري املؤمنني

                                                

 .١٠٣: سورة آل عمران )١(

)٢(.  

)٣(.  



١٧٨

  

)١٤ (  

  ))الوطين الغيور((

  .)١(حب الوطن من اإلميانويف رأس براجمه ، الوطن إىل  إالّال ميكن أن يدعو، ررجل الدين وطين غيو

جانب واملستعمرين ومطاردة األ،  املكافحة ألجل األوطانوإمنا مبعىن،  األقليمية الضيقةاً مبعىنيإنه ليس وطن

  .همحساب تقدمهم وارتفاع على حنطاطويريدون له التأخر واال، الذين يستدرون خريات الوطن

  

)١٥ (  

  ))اإلنسانيةالرتعة ((

  وهي عبارة عن الشعور جبمال اإلنسان،حظ عظيم وال يناهلا إال ذو، الرتعة اإلنسانية من أمجل صفات اإلنسان

وهذه الرتعة إذا وجدت يف ، مع الغض عن مجيع املالبسات واملزايا والنواقص اليت تعتري أفراد اإلنسان ،مبا هو إنسان

  .كل خري إىل أثره الفعال يف سوق اإلنسانأمة تفعل  أو فرد

متخذاً من قوله ، ويتعاهدها باحلكمة والرعاية، وينميها يف الفرد واألمة، م اتمع هذه الرتعةورجل الدين يعلّ

  . وامنائها يف النفوس،  دستور ومنهاج لغرس هذه الفضيلةري خ)٢(﴿ولقد كرمنا بين آدم﴾ :تعاىل

  

)١٦(  

  ))الرتعة العاملية((

شجره ، حروبه وسلمه، مدنه وصحاريه، إنسانه وحيوانه، عبارة عن اهتمام اإلنسان بالعامل الرتعة العاملية

. وسائر أجزائه وطوارئه،وحجره

، الكون مبا فيه من مساء وأرض إىل نظرةاألوىل  يف أن ،)الرتعة العاملية( و)النظرة الكونية(وهناك فرق بني 

  ، وخالق وخملوق

                                                

 .٧٠: سورة اإلسراء )١(

)٢(.  



١٧٩

  .تمام بعاملنا احمليط بناهاال إىل يف النفس تبعث والثانية حالة، غريهاإىل  ،وحياة وموت

 الفكر ىارتفاع مستو على والرتعة العاملية دليل ،وكثري من الناس هلم نزعة عاملية وليست هلم نظرة كونية

  . وتؤيت مثارها الطيبة يف مرافق احلياة العامة،فق النفسأوسعة 

هو الذي جعل  :وعنوان صحيفته، د هذه الرتعة املباركة يف األفراد واتمعاتورجل الدين ممن يساهم إلجيا

  . )١(فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه لكم األرض ذلوالً

)١٧ (  

  ))املستوى الثقايف((

 ،فهو كبذرة طيبة للعلم، العلم واملعرفة على وحيرض الناس،  الثقايف لألمةىورجل الدين يساهم يف ترفيع املستو

  .حنطاطوتقلص من اجلهل واال، وتوسع دائرة املعلومات، تؤيت مثار املعرفة

  : هذه اآليات والروايات إىل وانظر

  .)٢(﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾

  .)٣(﴾أوتوا العلم درجاتوالذين ﴿يرفع اهللا الذين آمنوا منكم 

كل مسلم ومسلمة على طلب العلم فريضة)٤(.  

علم ولو يف الصنيأطلبوا ال)٥(.  

لو كان العلم يف الثريا لنالته رجال من فارس)٦(.  

) ١٨ (  

  ))األسرة والعائلة((

 وحتذيره الدائم عن الطالق ،النكاح على الدائمبتحريضه وذلك ، ويوجد العائالت، ورجل الدين يكّون األسر

 إن عنوان صحيفة رجل الدين، جتماع الكبريلالاألوىل نة فإا اللب، ومنافع العائلة ومن املعلوم فوائد األسرة، والعزوبة

   : الصدديف هذا

                                                

 .١٥: سورة امللك )١(

 .٩: سورة الزمر )٢(

 .١١: سورة اادلة )٣(

)٤(.  

)٥(.  

)٦(.  



١٨٠

  .)١(ن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله﴾إ مائكمإ منكم والصاحلني من عبادكم وىنكحوا األيامأ﴿و

  . )٢(اهللا الطالق إىل أبغض احلالل: و

)١٩ (  

  ))الصلح واإلصالح((

ن إ﴿، اإلصالح على بتحريضهموذلك ، ضت املشاكل يف حيامإذا عر، ورجل الدين حيل مشاكل األسرة

  .)٣(صالحاً يوفق اهللا بينهما﴾إيريدا 

 واألقرباء ،والوالدين واألوالد، وضع احللول العادلة للمشاكل ببيان حق كل من الزوج والزوجةيوأخرياً 

  . ذه املشاكلل أمثال هحلاملفزع اآلمن  رجال الدين يف كل مدينة وقطرولذا جند ، واألرحام

  

)٢٠ (  

  ))الطالق العالج األخري((

ة اليت أخري ث كالدملة اخلبي،حيل رجل الدين املشكلة العصية بالطالق، ومل يقبال احللول العادلة وإذا مل يصطلحا

  تقدمياً لألهم، بالطالقأتطف، قدت بسبب املنكر وسوء األخالق أو اليتتفجحيم البي، دوائها البتر والعمل والقلع

  . ب الدمار واهلالكبويس، يفسد اللحم والعظم حىت  اجلرح يدمي ويتقيحىولئال يبق، املهملى ع

  . والربامج املخففة حلدة التوتر الذي يسببه الطالق،مث رجل الدين يضع احللول العادلة للفرقة

   

)٢١ (  

  ))نصرة املظلوم((

  ونصرة ، جتماع ملكة الدفاع عن البالدورجل الدين يغرس يف اال

                                                

 .٣٢: سورة النور )١(

 .٣٥: سورة النساء )٢(

)٣(.  



١٨١

وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا  : وعنوانه يف هذا اجلانب املهم من احلياة،املظلوم والضعيف

  .)٢(ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا و،)١(واملستضعفني

سواء كان ،  ويف حالة هجمات األعداء، سناد للبالد يف الكوارثىول اخلط أقوط على ولذا كان رجال الدين

  .ختفاءبالتلصص واال أو افرةاهلجوم بصورة س

   

)٢٢ (  

  ))التوازن يف اتمع((

طبقة  على  فإن اتمع البد وأن يشتمل،جتماع من غلواء الطبقاتورجل الدين خري عامل حلفظ التوازن يف اال

مما ، هلماويثور الفاقد ،  صاحب القوة والثراءىومن الطبيعي أن يطغ، ا شيئاًموطبقة ال متلك منه، متلك القوة واملال

  .صطداموأخرياً اخلصام واال، يسبب حدة التوتر

كما خيفف من ، بالنصح واإلرشاد والتهديد والوعيد، يقف دون طغيان صاحب الثروة والقوة ورجل الدين

  . األثرياء واألقوياء أو ،وال فرق يف ذلك بني أن يكون صاحب املال والقوة الدولة، حدة عنف الطبقة العزالء

  

)٢٣ (  

  ))م تكدس الثرواتعد((

يضر وجوده بذلك  إذا اجتمع يف مكان كاملاء، جانب الثري وجانب املعوز، يضر اجلانبني والتكدس يف الثروة

  .كما يضر عدمه باملكان اخلايل منه، املكان

فاخلمس يأخذ من ، مبا معه من املناهج اإلسالمية، وموزع لألموال املكدسة، ورجل الدين خري مفتت للثروة

 الصدقات والكفارات واخلريات مث خيرج من املال، يقارب معدل مخسة يف املائة والزكاة ما،  عشرين باملائةاملال

   من ىمما ال يبق املطلقة

                                                

 .٧٥: سورة النساء )١(

)٢(.  



١٨٢

  . مدة مديدةىن يبقأ املال قل أن رأس حىت ،رثمث بعد ذلك يفتت الباقي باإل ،تقريباً املال إال اخلمسني يف املائة

  

)٢٤ (  

  ))الصحة والسالمة((

وذلك مبا يبينونه للناس من املناهج الصحية الواردة  ، وعالجاًوقايةً ،ورجل الدين ممن يساهم يف حفظ الصحة

 )بتعاد عن املصابنياال( و)الترته( و)السفر( و)الزواج( و)النظافة( و)املشارب( و)املآكل (يف أبواب، يف اإلسالم

  .وما أشبه ذلك) الصيام( و)التوضي( و)غتسالاال( و)ظةالنوم واليق( و)املالبس( و)التجنب عن مواضع اإلصابة(و

مما ، ضطراب النفسي وإزالة أسباب القلق واال،عند اإلصابة البسيطة النافعة يف العالج) العقارات (مث بيان

  .يسبب كثرياً من األمراض

  .  وعالجاً وقايةً،غريها من أسباب حفظ الصحةإىل 

  

)٢٥ (  

  ))السالم الشامل((

، وبني املدن، وبني الشركاء، وبني األصدقاء، السالم بني أفراد العائلة، السالم إىل من أكرب الدعاةورجل الدين 

 عد : ويف احلديث،)١(دخلوا يف السلم كافة﴾اوهل عنوان أفضل من قوله سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا ، وبني البالد

  . )٢(إفشاء السالم للعامل: من املنجيات

  

)٢٦ (  

  ))لبشريةالكرامة ا((

ويعرف  ،أن اإلنسان خليفة اهللا يف األرض فإنه هو الذي يعرف، للكرامة البشريةالوحيد ورجل الدين احلفيظ 

  من قتل نفساً ﴿أن 

                                                

 .٢٠٨:  سورة البقرة)١(

)٢(.    



١٨٣

 وأنه ﴿ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ،)١(فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً﴾ أو بغري نفس

  .)٢(﴾ورزقناهم من الطيبات

  . غيبة حمرمة يف الشريعة ازدراًء،إنسان قصري بالقصر إىل  أن اإلشارةحىتو

أيضاً له كرامة ، بعد املوت أو ةف إذ يبني أن اإلنسان يف حال كونه نط،أبعد من ذلك إىل بل رجل الدين يذهب

  .  ومعاقب فاعله،وأن كل عمل ينايف كرامته حمظور فيه، اإلنسان

  

)٢٧ (  

  ))أفضل القضاء((

بدون اللف ، حلل الدعاوي واملخاصمات حالً سريعاً واقعياً، يعرف أحسن املناهج القضائية وحده الدينورجل 

  .وبدون هدر الطاقات والكرامات، لفتوال

 فالقضاء عنده متسم ،)٤(لعن اهللا الراشي واملرتشي و،)٣(القاضي بني مجرتني من نارنه يعلم أن إوحيث 

  . حلدود املمكنة اىأقص إىل ،بسمة العدل واحلق

  

)٢٨ (  

  ))اللغة العربية((

البالد  إىل وفائدة ذلك بالنسبة،  بآداا وأنظمتها وأساليبها)اللغة العربية( على ورجل الدين هو القائم احلافظ

 إىل واملسلم حباجة، ندثارفظ لغتها عن االحيمن  إىل ن العرب حباجةإحيث ، واضحة العربية وسائر البالد اإلسالمية

  .ودعائه وصلواته وحديثه حيفظ لغة قرآنهمن 

غري العريب وغري إىل   فإن فائدة ذلك بالنسبة،ندثار من مهمات العاملأن حفظ لغة عن الضياع واال إىل باإلضافة

  . وخلفت ماليني من اآلثار،زدهرت قروناً من األزمانا وحضارة بشرية ،كيان واسع وعميق على هي التحفظ املسلم

   على ري املسلم التعرفكما أنه يفيد غ

                                                

 .٣٢: سورة املائدة )١(

 .٧٠: سورة اإلسراء )٢(

)٣(.  

)٤(.  



١٨٤

  . مليوناً) ١٥٠٠ (أمة كبرية من البشرية يقدر ب

  

)٢٩(  

  ))املبادئ واألديان((

ألنه املسؤول عن  ، واألفكار واألنظمة والقوانني واملعتقدات، واألديان واملذاهبئورجل الدين يعرفنا باملباد

  .مكن من دحض الباطل باحلجة واإلقناعويت، يعرف احلق من بينها حىت  ـقدميها وحديثها ـ معرفة كل ذلك

وهذا يفيدنا ، موجزة أو ولذا جند يف كتب الفلسفة والكالم اإلسالميتني التعرض لذلك كله بضرورة مبسطة

سائر بين اإلنسان يف  على والتعرف، أنه موجب لتوسيع آفاق الفكر واملعرفة إىل باإلضافة، احلق ومتييزه عما عداه

  . متهمعقائدهم وأفكارهم وأنظ

  

)٣٠ (  

  ))احلد من اجلرائم((

 والروحاين يساهم مسامهة كبرية يف احلد من ،جتماع من أبشع ما مين به البشرية من قدمي الزمانواجلرمية يف اال

والتذكري  والنصح كاإلرشاد، وذلك مبناهج خاصة قدرها اإلسالم، واحليلولة دون انتشارها وعدواها، غلواء اجلرمية

واألمر باملعروف والنهي عن ،  النعيم ملن عاش طاهراً نقي الثوبتجنا إىل والترغيب، د نكالهبعذاب اهللا وشدي

  . ذلك من املناهج املعروفة إىل  وما،واحلث والتشويق، جتماعاال على والرقابة، املنكر

هي ،  وقع منهاعن اجلرمية والعالج ملا  فمنهاج الوقايةوإالّ، هذا فيما إذا مل يكن بيد رجل الدين زمام احلكم

  . من أفضل املناهج اليت عرفت هلذه الغاية



١٨٥

  

)٣١ (  

  ))التسلية عن املصاب((

واحليلولة دون وقوع ، طمئنان قلباًمما يوجب السكينة واال، ورجل الدين بيده ترياق التسلية عن املصاب

  .غالباً كوارث تسببها الفوادح

يلقي بنفسه يف أحضان  أو ،ضطراب النفسيب القلق واالمثالً التلميذ الراسب كثرياً ما يتعرض لألمراض بسب

  .نفسه على نتحار واجلرمية فراراً عن وقع الرسوباال

وهنا يأيت دور ، واملوظف الذي أزيل عن منصبه، واإلنسان الذي فقد قريبه، وهكذا التاجر الذي خسر ماله

طمئنانبلسم الصرب واالاملنكوب واملصاب يد السكينة واهلدوء ويشفيه ب إىل رجل الدين ليمد .  

  

)٣٢ (  

  ))احلث على العطف والتربية((

، جتماع ليكونوا أعضاًء نافعني يف االوتربيتهم تربية صاحلةً، األبناء على ورجل الدين يعلم اآلباء العطف

  .اآلباء إىل وأوالداً بررة بالنسبة

وحتمل ، سعافهم حبوائجهمإ عليهم ووالتعطف، وعدم التعرض لعقوقهم وغضبهم،  بر اآلباءكما يعلم األبناء

  .)١(﴾ ﴿وصاحبهما يف الدنيا معروفاً،جزاًء ملا سلف من خدمة اآلباء هلم، املشاق واملتاعب يف سبيلهم

اليت يؤديها   هلذه اخلدمةىيعرف القيمة الكرب ،يف عصرنا احلاضر بني اآلباء واألبناءالدائر  العقوق ىوالذي ير

. تقاضي يف قباهلا جزاًء وال شكوراًين أن بدو، اتمع إىل رجل الدين

  

)٣٣ (  

  ))ضرورة صلة الرحم((

  مبا يوجب احلب ، صلة الرحم على ورجل الدين حيرض األقرباء

                                                

 .١٥: سورة لقمان )١(



١٨٦

، فإن الصلة تنتج األلفة، األمام إىل والتقدم زدهار االنما يف ذلك مخيفى وال ، قترابواأللفة واال، والوداد

  . األممىوتترق ون تتقدم احلياة ويسمو اتمع وبالتعا،واأللفة توجب التعاون

   

)٣٤ (  

  ))احلث على الزواج((

 مث اتمع، يكفكف عن غلواء اجلرمية ويبين العوائل، وسكن نفسي أنه متطلب جنسيإىل  باإلضافة والزواج

  .الصاحل

وعنوان صحيفته يف  ،وتشكيل األسر والعائالت، ورجل الدين يساهم مسامهة فعالة يف تزويج الفتيان والفتيات

  .)١(تناكحوا تناسلوا :هذا األمر املهم

نتشال الفتيان والفتيات عن اوهنا يف ، فإن الكالم هناك يف تكوين األسر ،)١٨ (وهذا غري ما تقدم يف الفصل

  . وتدرجيهم يف مدارج احلياة اهلادئة املرحية، السقوط

  

)٣٥ (  

  ))عدم سيطرة األجانب((

، حيث الرخاء والسعادة إىل نطالق الشعوباويشارك يف ، حترير البالد من نري األجنيبورجل الدين يساهم يف 

 على حتفزه، من جراء تشبعه باملثل اإلسالمية السامية،  عليها الروحاينىنطوااليت  نطالقستقالل واالاال فإن ملكة

  .التقدمنطالق واال إىل الرفع باألمم على  وحتثه،املشاركة يف ميادين الكفاح والنضال

   

)٣٦ (  

  ))مبادئ احلرية((

 املتوسطة بني اإلفراط املضر، يف حدودها املعقولة  احلرية الصحيحةئوكذلك يعلّم رجل الدين للناس مباد

  .والتفريط املقصر

  

                                                

)١(.  



١٨٧

ولئال جيمد ، ىبالقتل والنهب والفوض  الناس عن حدود احلرية املعقولةىفرجل الدين هو اآلخذ بالزمام لئال يطغ

  .ضطراب واالىن الركود واخلمود يضران مبثل ضرر الفوضإف، س ويهمدواالنا

  : يف هذا الصدد وعنوان صحيفة رجل الدين

  .)١(غالل اليت كانت عليهم﴾﴿ويضع عنهم أمرهم واأل

  .)٢(ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حراً: و

   

)٣٧ (  

  ))موارد احلسن والقبح((

رتشاء للحكم  واال،واحلكم باحلق مجيل، حوالظلم قبي،  فاإلحسان حسن،واقعأمران ثابتان يف ال احلسن والقبح

  .بالباطل بشع

ويعلمه مواقع ، ورجل الدين يقوي هذا الضمري، حتسني احلسن وتقبيح القبيح إىل ويف كل نفس نداء وحنني

احملاسن  إىل إلقداموا، ئجتناب عن القبائح واملساواال على جتماعويشجع اال،  واجلميل والبشع،احلسن والقبح

  . وتقليص منطقة املقابح، احملاسن مما يسبب باآلخرة توسيع دائرة، واحملامد

  

)٣٨ (  

  ))حنو التقدم((

  . حداً للمسريىبدون أن ير، جتماع واألفراد للتقدمورجل الدين حيفز اال

  .)٣(ون يوماه فهو مغبىمن ساو :ثحلوا وهذه الكلمة العسجدية منهاج رجل الدين يف التحفيز

، أن أمامك صنائع مل تصل إليها البشرية إىل أرشدك وإن كنت صانعاً، هناك علم آخر: قال لك فإن كنت عاملاً

  رتياد ارات بالعلم اإمكان  إىل الفضاء هداك إىل وإن كنت رائداً

                                                

 .١٥٧: سورة األعراف )١(

)٢(.  

)٣(.  



١٨٨

  . ومجيع اآلفاق يف كل ااالت  وهكذا،والتجربة والكد والنصب

)٣٩ (  

  ))سانمؤسسات الرب واإلح((

 كاحلسينيات ودور العجزة، واحملالت اليت تشاد ألجل الرب واإلحسان، ويهتم رجل الدين بالبنايات اخلريية

  .وما أشبه ذلك ودور املشردين ئواملالج واملستوصفات وامليامت

  . )٢(ىالرب والتقو على وتعاونوا، )١(اخلري إىل ولتكن منكم أمة يدعون :وعنوانه

)٤٠ (  

  ))بالدتصنيع ال((

  .والعمل للدنيا واآلخرة العلم على باحلث املتواصل،  رجل الدين لتصنيع البالدىويسع

  . )٣( واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً: ويف احلديث

)٤١ (  

  ))تقليل البطالة((

 ،)٤(عياله كااهد يف سبيل اهللا على الكادفإن ، بل نفيها إطالقاً، وكذلك يهتم رجل الدين لتقليل البطالة

  .)٥(احملترف األمنيحيب إن اهللا و

، ال عمل له: فقيل له ،ل عن شخصأإذا س )صلى اهللا عليه وآله( ن الرسول األكرمإ :وقد ورد يف احلديث

  . )٦(سقط عن عيين: قال

)٤٢ (  

  ))حماربة الربا والغش((

   ،غش واخليانة وال،حتكاركما أن رجل الدين حيارب الربا واال

                                                

 .١٠٤: سورة آل عمران )١(

 .٢: سورة املائدة )٢(

)٣(.  

)٤(.  

)٥(.  

)٦(.  



١٨٩

وبيان حترمي ، وذلك بتنفري الناس عن هذه الرذائل، والتالعب باألسواق يف مجيع صورها وبكل مظاهرها

  .اقترفهاوالعقاب الشديد املتوعد ملن ، اإلسالم هلا

* نني ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤم :وهل هناك أشد من هذه اآلية الكرمية

  .)١(ذنوا حبرب من اهللا ورسوله﴾أفإن مل تفعلوا ف

  . )٢(من غش مسلماً فليس منا: و

)٤٣ (  

  ))األحكام الشرعية((

، م العباديةا أنه يبني األحك باإلضافة إالّ،املربوطة مبباحث املعامالت للناس ورجل الدين يبني األحكام الشرعية

  .وما إليها) الشركة( و)املضاربة( و)ديعةالو( و)اإلجارة( و)الرهن (وذلك مثل أحكام

،  من حيث استنباطه األحكام عن النصوص واإلمجاع والعقل،بل هو كمشرع القانون، فهو كمعلم القانون

ويا ، علمنا أن رجل الدين معلم ألفضل القوانني، وإذا علمنا أن القوانني اإلسالمية أفضل من كل قانون يضعه البشر

  . جتماعية ساميةاورتبة ، هلا من مرتلة رفيعة

  

)٤٤ (  

  ))طب النفوس((

أمهر أطباء  على م يعاجلون املشاكل النفسية اليت تستعصيإحيث ، جتماعألطباء النفس اليوم شأن رفيع يف اال

 وخري الوسائل يتمكن من عالج األمراض النفسية بأسهل الطرق، وعامل روحي ورجل الدين طبيب نفساين، اجلسد

   ىلد لذا يعرب عنهمو، وأحسن السبل

                                                

 .٢٧٩ ـ ٢٧٨: سورة البقرة )١(

)٢(.  



١٩٠

  . وذلك بفضل املناهج اليت قررها اإلسالم هلذا الشأن،بأطباء الروح العامة

  

)٤٥ (  

  ))مناهج احلياة((

  .مناهج جيريها األحياء املختصني به إىل حيتاج، وبعد أن ميوت، اإلنسان قبل أن يولد

 أو ،مؤذياً لألحياء أو ،عن الطريق األصوابمنحرفاً  أو ،موجباً إليذائه أو ،واملنهاج قد يكون مشيناً لكرامته

يرمون  أو ،لتكون طعمة الكالب والغربان يقطعوا قطعاً أو ،الذين حيرقون األموات خذ مثالً، خملوطاً خبرافة مشينة

  . الوالدةحني أو ،ائل الوحشية باحلاملبما تصنعه بعض الق إىل  وهكذا بالنسبة،)الدمخة(ا يف 

 إىل فهو ينفع اإلنسان من قبل الوالدة، احلالتني إىل بالنسبة طريق األصوب األمجل األحسنورجل الدين يبني ال

  . تما بعد املما

  

)٤٦ (  

  ))واعظ مرشد((

الوعظ واإلرشاد مهما كانت مكانته  إىل واإلنسان حيتاج،  بصورة عامة)مرشد واعظ(ورجل الدين 

  .وثروته املالية، وثقافته العلمية، جتماعيةاال

عن جتارب  والوعظ عبارة، ببعض هذه املهمة اليوم  اإلذاعات الناضجة والصحف الراقية تقومى نرولذا

  . يسكبها الواعظ يف آذان السامعني، احلياة اآلخرة أو باحلياة الدنيا مدروسة مربوطة

  

)٤٧ (  

  ))شاعر أديب((

   وقد قال الرسول ،أديب شاعر أن رجل الدين إىل باإلضافة



١٩١

  .)١(ن من الشعر حلكمةإ):  عليه وآلهصلى اهللا( األعظم

  .)٢(أنا أفصح من نطق بالضاد): صلى اهللا عليه وآله( وقال

طراز البل رجل الدين من ، أويل العقل على ىوفائدما ال ختف، جتماعومكانة الشاعر واألديب معلومة يف اال

ليمزج الضر بالنفع  األهواء املنحرفة واألفكار الزائفةوال ينساق وراء ، فإنه ال يهيم يف كل واد، األرفع يف هذا امليدان

  .والشر باخلري

   

)٤٨ (  

  ))معرفة مواقع اخلطر((

، واألفكار املظللة  اهلدامةئيعرف مواقع اخلطر واملباد، وجتارب العلماء مبا أويت من سعة اإلطالع ورجل الدين

  .درجة احلرارة على  الذي يؤشر)ميزان احلرارة(فهو مثل 

 أو األعمال أو األخالق أو سواء يف العقيدة، ومواضع الزيغ والزلل، مكان اخلطر على جل الدين يؤشرلكن ر

  .ما أشبه

  .)٣(أنا النذير العريان ):صلى اهللا عليه وآله( وقد قال الرسول األعظم

  . )٤(عبده ليكون للعاملني نذيراً﴾ على ل الفرقانتبارك الذي نز﴿ :ويف القرآن احلكيم

)٤٩ (  

  ))إمخاد الفنت((

  بفضل املناهج اإلسالمية،اتضطراباال إىل جنرافجتماع عن اال وحيفظ اال،ورجل الدين يساهم يف إمخاد الفنت

  .اليت قررت هلذا الشأن

)٥٠ (  

  ))املصلح((

   ، وسعةمبا يف الكلمة من معىن) مصلح (رجل الدين.. وأخرياً

                                                

)١(.  

)٢(.  

)٣(.  

 .١: سورة الفرقان )٤(



١٩٢

  .وعمق ومشول

ومن القدمي ،  نفسه طبيباً وال يقوم مبهمة العالجىهمة حاله كحال من أمسورجل الدين الذي ال يقوم ذه امل

  .وال يقوم بشرائط ذلك اللباس قد يلبس إنسان لباساً

  . وإمنا اؤمتن اخلائن، كال: قال احلكيمف ،املؤمتن خان:  إنه قيل حلكيم:ويقال

ال يف دور  ،حال رجال الدين على لعمن اط إىل بالنسبة، ظاهرة للعيان، والصفات اليت ذكرناها لرجال الدين

  . دور القيام باملهام ونشر اإلسالم بل يف ،الدراسة والتعلم

 ،شأن سائر أفراد األسرة الواحدة ، واملتوسط السري والسريع، والعادي والنشط،ألكملانعم هناك الكامل و

  . ما أشبه أو أسرة اهلندسة أو أسرة الطب أو كأسرة التعليم

  : بقصة قصريةوخنتتم الكتيب 

وعند ، أمروا بتسفري عامل جليل، يد بعض عمالئهم على ن املستعمرينإ: فقد حدث يف أحد البالد اإلسالمية

  :  مث قال ما ملخصه،واستأذن العامل اجلالوزة ليقول كلمة الوداع، ضجت املدينة هلذا احلادث املؤمل، إلقاء القبض عليه

 إىل الدعوةو اإلصالح واإلرشاد واإلسعاف إالّ فلم يكن عملي، نواتإين كنت يف هذه املدينة مدة عشرات الس

  .ليس كذلكأ ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، اخلري

   .ماذا يسفرين هؤالء على قلت هذا الكالم لتعلموا: وملا أجاب الناس باإلجياب قال العامل

  . ن واملوفق وهو املستعاى،ب ويرضواهللا املسؤول أن يوفقنا مجيعاً ملا حي

  



١٩٣

  

  ))اإلدارة املركزية والال مركزية((

 اإلدارةكما أن ، تقدم يف بعض املسائل السابقة أن احلكم قد يكون مركزياً وقد يكون ال مركزياً): مسألة(

  .القسمني املذكورين أيضاً على عامة الشاملة إلدارة املؤسسات بصورة

جملد  إىل  وإال فتفصيل الكالم بصورة مسهبة حباجة،طةتفصيل الكالم حول ذلك بصورة متوس إىل ونشري هنا

  .د بيان كل اخلصوصيات املربوطة بذلكيأحياناً يكون ضخماً إذا أر

تنظيم من  أي  فاملركزية والالمركزية يرتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة واختاذ القرارات يف،حال أي ىوعل

يف  تنظيم من التنظيمات اإلدارية أي األقل يف ستويات اإلداريةامل إىل فإذا مل يكن هناك تفويض للسلطة، التنظيمات

  .مركزي فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم ،غري الدولة أو الدولة

  .بالالمركزية  فإن هذا التنظيم يوصف يف هذه احلالة،أما إذا كان هناك تفويض كامل هلذه السلطة

الالمركزية  أو فإن النظام املركزية، هاز اإلداري للدولة وحدات اجلىمستو على ويف جمال تطبيق هذا املفهوم

 ،لتنظيم العالقة اليت تنشأ بني التنظيمات اليت يكون هلا سلطات يف مثل الوزارات كبرية بالنسبة اإلدارية يكون له أمهية

  .وبني الفروع التابعة هلا يف املناطق احمللية املختلفة

الوزارات للتصرف يف املوضوعات  إىل  رجوع احمللياتىمد على فالالمركزية تتوق أو فإن درجة املركزية

كل قرار يصدر من احملليات واملوافقة عليه بواسطة  على  سيطرة الوزاراتىويف مد ،املختلفة املتعلقة بتلك احملليات

  .السلطة املركزية للعاصمة

النظام الالمركزية اإلدارية  تطبيقدرجة تفويض السلطة و على وهناك الكثري من العوامل اليت تؤثر بشكل واضح

على و ،منها  كما سنتكلم عنها بعد ألي،حتاديةبالواليات يف احلكومات اال أو بالوحدات اإلدارية أو باحملافظات

   إىل سبيل املثال درجة احلاجة



١٩٤

جناز إة يف الرغبودرجة  ،ودرجة استقرار وجناح وفاعلية االس واللجان احمللية، السرعة يف اختاذ القرارات

وظهور الكثري من تعقد ،  املركزيةةاألعمال املطلوبة بعيداً عن التعقيدات املكتبية لصانعي القرارات يف احلكوم

ا ممارسة أ لعل أمهها ،حيقق الكثري من املزايا ق سياسة الالمركزيةيوتطب، العالقات يف وحدات اجلهاز اإلداري للدولة

 واملشاركة يف صنع القرار ،أساس اشتراك املواطنني إلدارة شؤوم على ة الذي يقومستشارية السياسيعلية ملبدأ االف

  .بالدميقراطية  وهذا ما يعرب عنه يف السياسات احلديثة،بأنفسهم

 يستمدها من شخصيته يف السيطرة والتحكم يف ، فيه سلطة مطلقة للفرد،ا تعبري عن نظام متكامل يف الدولةإف

،  النظام الدميقراطي السياسي مينح الفرد السلطة عن طريق اآلخرين الذين مينحونه هذه السلطةفإن، ختاذ القراراتا

ومن  عن طريق احلكم بواسطة الشعب هدافهمأولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من خالله املواطنون حتقيق 

  . أجل الشعب

 فيكون الس ، يف تطبيق الفقهاء لهىوإمنا حكم اهللا يتجلّ، لكن يف اإلسالمي كما عرفت ليس حكم الشعب

بعد توفر شروط ومعايري معينة تتمثل يف أمهية ) دميقراطي (نظام بأنه استشاري أي ويوصف، جملس تأطري التشريع

ويف حرية التعبري ، ويف حرية املعارضة، ختيار ممثليهماتوفر مبدأ السيادة الشعبية املمثلة يف وجود حرية للمواطنني يف 

  .شعبية على صانعي القرارات أو مؤطري القراراتويف وجود رقابة ، ويف األخذ برأي األغلبية، يعن الرأ

سلطة مركزية يف  إىل احملليات ومنح احملافظني كافة السلطات واملسؤوليات دون الرجوع إىل نقل السلطاتفإن 

   أو ختيار احملافظني من أبناء احملافظاتاو، العاصمة



١٩٥

ستشارية مبفهومها الشامل ملا يف ذلك هو تطبيق عملي لال احلكومات احمللية أو اإلداريةما أشبه من الوحدات 

 الشعب ءستشارية اليت تستمد السلطة يف صنع القرار من أبنا درجة من االى اليت تكفل له أعلئالنظام من توافر للمباد

  .السلطة املركزية إىل مباشرة باحملافظات دون الرجوع

فإن هذا ، قتصادي كاال اال،سائر ااالت إىل اال السياسي كذلك بالنسبة إىل بةوهذا كما هو بالنس

ما أشبه ذلك من أو احمللية احلكومات  أو جتماعي للمحافظاتقتصادي واالالنظام يعد دعامة أساسية للنهوض اال

 وما أشبه ذلك من سائر ما ،ائيلغذوحتقيق برامج األمن ا، داء اخلدماتأوتطوير ، خالل االهتمام بالتنمية اإلقليمية

  .للحكم الشعيب  مقوماًيكون

 وتنسيق العمل ،حتياجات احلقيقية لكل حمافظةاال على التعرف على فإن هذا النظام هو يف احلقيقة أقدر

والبدء يف مرحلة جديدة من ، والتيسري عليهم، حتياجات املواطنني ااوتوجيه اجلهود حنو إشباع رغبات و، داخلها

  . العمل لزيادة اإلنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء

فإن ، احملافظة للحكم املركزي وبالعكس أو ومن الواضح أنه جيب أن يكون هناك تدعيم من احلكومة احمللية

ىل  إواليت دف يف النهاية، أساس تنسيق السياسة العامة بني احلكومة املركزية واحملليات على الالزم أن يقوم الطرفان

  .  كفاءة ممكنةىأقص إىل صولو وال،جتماعية للدولةقتصادية واالحتقيق خطط التنمية اال

  

  



١٩٦

  

  ))احلكومة االحتادية((

فإن ،  فالالزم أن نبني الكيفية هلذه الدولة،تعاىلبإذن اهللا  عاملية إسالمية ن من املزمع إقامة دولةإحيث ): مسألة(

  . فهذه الصيغة من املمكن تطبيقها وإالّ،فهو ميةأمكن صيغة خري منها توافق األصول اإلسال

هي  حتاديةفاحلكومة اال،  أن حماسنها أكثر من مساوئها إالّ، وحماسنئمساو حتاديةه وإن كانت للحكومة االإنف

 يف حني حتتفظ ،مبدأ يف التنظيم السياسي يسمح ابتداًء للواليات املستقلة أن تتحد حتت حكومة مركزية مشتركة

حتاد الذي تضمنه بعض الدساتري يف بعض وهذا النظام يتصف باملرونة يف ضمن مفهوم اال، طاا ووحداببعض سل

  .احلكومات

فإن استخدام السلطات وأمهيتها النسبية ، ومع أن كالً من املستووين من احلكومة يتمتع بقدر كبري من السلطة

املرونة بسبب البيئة إذا رافق التغيري النمو  إىل  األمر حباجةخصوصاً،  لظروف العصور املتغريةقد ينتقل بينهما استجابةً

تنظيم  إىل والزيادة حباجة، السكان معناها زيادة اخلدمات احلكومية فإن من املعلوم أن زيادة، الضخم يف عدد السكان

جمتمع  إىل تخلفخصوصاً إذا أريد حتول األمة من جمتمع م، قتصادية وغريهاجتماعية واالخمتلف نواحي احلياة اال

 وبني الصناعة احمللية واتمع اإلدارةفيه عالقات شديدة التعقيد مثل العالقات بني العمال و إذ تنشأ، صناعي متقدم

  .احمللي وغري ذلك

متداد املستمر  واالىفإنه ينتج عن التصنيع نشوء املدن الكرب، ىحتادية تغريات أخروالبد أن توائم احلكومة اال

وتذبذب  االئتمان على الزراعة أن جتابه مشكالت امليكنة والكهربة والضغوط على مثالً جيب، بعاديف خمتلف األ

  .يف عدد منها أو ،وتتطلب هذه املشكالت وغريها الرقابة واخلدمة يف أحد مستويات احلكومة، األسعار

  احلكومات احمللية واحلكومة املركزية  على وعليه فالالزم



١٩٧

  .زيد من ألوان النشاط واخلدماتضطالع مببصفة خاصة اال

فإنه البد أن تقوم هناك حماكم لتفسري الدساتري ، جتهاداتبني اال أو نه قد تقع التضارب بني املصاحلإوحيث 

فإن ملثل هذه احملاكم وتفسرياا األثر الكبري يف سري ، يف احلكومات احمللية أو سواء يف احلكومة املركزية، املوضوعة

  .حتاديستوي اال يف املاإلدارة

  

  ))حماسن ومساوئ احلكومة االحتادية((

  .  وحماسنئحتادية يف مقابل احلكومة املركزية مساوومن الواضح أن ملثل هذه احلكومة اال

  : ئفمن املساو

حكومة يقع يف تناقض بني قانون البلد اخلارج والبلد  إىل  مثالً إخراج بضاعة من حكومة،التناقض: أوالً

  .  فإن ذلك يصبح كتعدد الرئيس لدولة واحدة،اآلخر  أحدمها دون إجازةالداخل بإجازة

  . زيادة النفقات ملختلف الوزارات: والثاين

  . زيادة املوظفني: الثالث

 ،ىخرمشكلة القانون القضائي الذي يقع يف التناقض بني فرد من هذه احلكومة وفرد من احلكومة األ: الرابع

  . ما أشبه ذلك إىل ،ىأخرشريك من والية وشريك من والية  أو ،ىأخر  من والية وزوج من واليةجةكزو

  :  يذكر منها،أما احملاسن فهي كثرية جداً

  .  رغبات املواطننيفرصزيادة : األول

إدارة حكومة شاسعة  على  احلكومة الواحدة املركزية ال تقدر إذ،اإلدارة على زيادة قدرة احلكومة: والثاين

   .األطراف إدارة حسنة



١٩٨

  .  حيث تعطي رغبات املواطنني فال داعي لالنقالب واالضطراب،التناسق الدائم: الثالث

، مما ليس هلا ذلك القانون الضيقى أخر والية إىل فرد متكن من الذهاب على إذا ضاق قانون والية: الرابع

   . بينما ليس األمر كذلك يف الدولة الوحدوية،وذلك مما يعطي احلرية األكثر لألفراد

 حيث يلزم عليهم إرضاء حكومة الوالية وإرضاء احلكومة العامة ،إعطاء الكياسة السياسية للموظفني: اخلامس

وربط بني ، حيث هناك ربطان ربط بني الوالية واحلكومة العامة، الواليات والتنسيق بينهما وبني حكومات سائر

وترفع التناقضات ، تراقب التنسيق حىت لشأننيهلذين اوزارة ومن الضروري أن تنشأ ، الواليات بعضها مع بعض

  . املمكنة الوقوع

ن ميكن ذلك إ و، ألن قانون اإلسالم واحد،ال ميكن اختالف القوانني يف احلكومة االحتادية اإلسالمية: ال يقال

   .يف احلكومات العلمانية

  : نه يقالأل

  . ميكن ذلك بواسطة جمتهدين خمتلفي الرأي يف واليتني: أوالً

  . ميكن ذلك بواسطة اختالف املذاهب يف واليتني: انياًوث

 مثالً إذا كان الزوج من مذهب والزوجة من ،مكانني جاريان يف والية واحدة أيضاًأن هذين اإلخيفى لكن ال 

  . وإن كان كالمها يف والية واحدة، مذهب وكان أحدمها مثالً مقلداً ملرجع واآلخر مقلداً ملرجع آخر



١٩٩

 مثالً متنع ،بعض الصغريات على للكلية اإلسالمية  ميكن ذلك بواسطة تطبيق كل والية،العمدةوهو : وثالثاً

بينما قانون بلد آخر ال مينع  ،وبطالتهمدولة من استرياد قسم خاص من البضائع ألن ذلك يوجب ضرر عمال الوالية 

ا ميكن االختالف يف  ممغري ذلك إىل ، هذه الواليةىصغر على  الكليةىمن إصدار البضائع لعدم انطباق هذه الكرب

   .ن كان كلي القانون يف مجيع الواليات واحداًإالقوانني الثانوية و

ن الوزارة املنشئة للتنسيق تالحظ العالقات بني احلكومات اليت هلا سلطات خمتلفة وتعطي التوصيات إمث 

 حتاديةمة وبالنسبة ملركز االشتراطات االها القضائي عن الوزارة العاريوالدساتري لالشتراطات الدستورية وتفس

  . مثالً قدمت اللجنة الغربية هلذا الشأن عدة مالحظات، للدستور

جرائية إ فإا يف جوهرها قيود ،حتاديةأية حكومة يف هذه الواليات اال على القيود الدستورية اليت تطبق: أوالً

أثري ضئيل يف تقسيم العمل والسلطة بني هذين املستويني من وليس هلا إال ت، وهلا أثر مماثل يف الدولة ويف الواليات

  . احلكومة

وما والنقد الواليات مثل إبعادها عن أمور التجارة بني الواليات والتجربة  على احملذورات الدستورية: وثانياً

  . كزية من ناحية ثانيةفإن الواليات تنهض بتنظيم التجارة ما بينها من ناحية وما بينها وبني احلكومة املر، أشبه ذلك

ومع أن سلطات الضرائب ،  اليت تدخل بصفة أساسية يف نطاق سلطات الواليات كبرياتناشطإن جمال ال: ثالثاً

  والتجارة اليت ختتص ا احلكومة املركزية كبرية إال أنه ما زال هناك قدر كبري من النشاط 



٢٠٠

حتادية تكوين جلان ألجل  ويلزم يف مثل هذه احلكومة اال، يشمل قدراً كبرياً ومتنوعاً من النشاطالرقايب كماً

  . غري ذلك إىل ،قتصادياء احلدود والتعرفة اجلمركية وتوحيد النقد والتنسيق االغإل

  .تقابل باملستحسنات اليت ذكرناها حتاديةواملصارف اإلضافية يف احلكومة اال

 البد :فال يقال مثالً، خلدمات اإلدارية نفقات باهضةحتادية يلزم من اإلزدواج يف اإن يف احلكومة اال: وال يقال

ويلزم أن يكون عدد هذه األجهزة أكثر ، شرافلصحة والتعليم وغريمها باملوظفني واملنازل واإلات امن تزويد وزار

   .حتادية تزيد من التعقيد اإلداري للحكومة ألن احلكومة اال،مما إذا كانت احلكومة مركزية

  .ما عرفت على أكثر من مساوئها حتادية وحمسنات احلكومة اال،ور دائماً بني األهم واملهمإن األم: إذ اجلواب

وذلك ، حتادية التعاضد الوثيق بني املستويني يف احلكومة املركزية واحلكومات احملليةوالالزم يف احلكومة اال

كفاءة  على تعتمد درجة النجاح فيها و، العامةاإلدارةباجلهود املشتركة والربامج املشتركة اليت ينهض ا رجال 

  .اجلانبني يف اللجان املشتركة

 إىل مهااحدإبل ينظر ، السلطة على نظر التنافسى خراحلكومة األ إىل  احلكومتنيىحدإومن املهم أن ال تنظر 

 تزايدةإلجناز الطلبات املى خروتكمل كل منهما األى خرمها األاحدإاحلكومة تعاون يف بأما متساويان ى خراأل

  .ال حال احلكومتني املتنافستني، فحاهلما حال وزارة الصناعة ووزارة التعليم، كلتيهماعلى 

استقالل احلكومات  على حتادية يف اجتاهها التعاوين أن تقلل ما أمكنها من الرقابة اليت تؤثروينبغي للحكومة اال

  . احمللية
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  ))احلكومة املركزية ومستثنيات التدخل((

  : احلكومة املركزية جيب أن تتدخل يف أمور احلكومات احمللية يف حاالت استثنائيةنعم 

  . ما تكون احلكومة املركزية هي اجلهاز الوحيد الذي يستطيع أن جيمع املوارد الالزمة لنشاط معني عند: أوالً

دات حكومية ما يكون من غري املستطاع حصر النشاط يف حدود جغرافية وجمال اختصاص وح عند: الثاين

  . أصغر

ما يتطلب النشاط سياسة متسقة يف مجيع أحناء األمة ال ميكن الوصول إليها عن طريق العمل بني  عند: الثالث

  . الواليات

  . السليب أو سواء عن طريق العمل اإلجيايب ،ىأخرضرار والية إما تتسبب والية يف  عند: الرابع

  . احلقوق السياسية واملدنية األساسية اليت تطبق يف مجيع أحناء األمةمحاية  إىل ما حتتاج الواليات عند: اخلامس

من تاليف النقص  ما أشبه ال تقدر احلكومة احمللية أو زلزال أو سيل أو  من حربئعندما يقع طار: السادس

  . وحل املشكلة

 فعليها حتسني ،اونوالوزارة املشتركة بني احلكومتني املركزية واحلكومات احمللية هي اليت تنسق هذا التع

  .حتادية وبني كلها وبني احلكومة اال،العالقات بني الواليات بعضها مع بعض

عقد اجتماعات فوقية وإقليمية متتد ب و،ذكر عن طريق برنامج للبحوث والنشر واملعلومات  ماوالوزارة تعمل

 إىل ،ثالث سنوات أو القانون كسنتنيمن اجتماعات اجلمعية العمومية للواليات اليت تعقد كل فترة زمنية حمددة يف 

  اموعات واملؤمترات اليت 
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  .ختصص لبحث موضوعات معينة م املشرعني املؤطرين واإلداريني يف الواليات

مثل مؤمتر ، التعاون بني الواليات على كما تعمل هذه الوزارة أيضاً كقائم باألعمال ملنظمات عديدة تم

 واالحتاد ، ومؤمتر االحتاد ملوظفي امليزانية يف الواليات،ومؤمتر رؤساء احملاكم ،)واملؤطرين (احملافظني واحتاد املشرعني

  . غري ذلك إىل ،ملوظفي الربيد السلكي والالسلكي يف الواليات

موظف  على  ويف هذه احلال يتحتم،اإلدارةدرجة املشاركة يف  إىل حتاديون واحملليونوقد يتعاون املوظفون اال

  . يت تقع يف نفس املنطقة أن ال يكون متجوالً بل ساكناً يف بعض األحيانالوالية ال

  

  ))التعاون األمين بني احلكومات احمللية((

إذ تتعاون ، حتادية واحلكومات احمللية موضوع مهم أيضاًوترتيبات التعاون املتبادل املختلفة بني إدارة املباحث اال

رف اخلطوط والعصابات واألسلحة النارية ويف كيفية استخدام معاملها إدارة املباحث مع الشرطة احمللية يف تعا

  . ختطاف والقتل وسرقة البنوك وما أشبهارمني خصوصاً اإلجرامات الكبرية كاال إىل هتداءلال

ألف ومخسمائة مليون من البشر يف رقعة  على وجيب علينا أن ال يهولنا كون بالد اإلسالم شاسعة حتتوي

 كما حلها يف كل ،فإن احلكم احمللي حيل هذه املشكلة، رض ومبختلف اللغات واملناخات وغري ذلكفسيحة من األ

بعض على  مثائة مليون يف احلال احلاضر والصني ذات ألف وثال،يف احلال احلاضر من اهلند ذات تسعمائة مليون

  ،التقارير

  ففي أمريكا حسب إحصاء كتاب،ميةبل نالحظ أن أمريكا متكنت من حل املشكلة بتكثري املؤسسات احلكو

  إبراهيم  (ترمجة)  العامةاإلدارة(



٢٠٣

وهناك ما ، وتداخل الكثري منها معاً ،مائة ألف وألفان وثالمثائة وثالث ومخسني وحدة حكومية حملية) علي

لس سبع عشرة ألف بلدية وجم  وكذلك أكثر من،مندجمة سبع عشرة ألف بلدية وأكثر من ،ثالث آالف مقاطعة يبلغ

 أو تتكون من مناطق واألخرية ،وحنو أربع عشرة ألف منطقة خاصة ،مخسني ألف منطقة مدرسة مستقلة و،بلدي

ويكون هلا مركز مستقل بدالً من ، مجع القمامة أو  مثل توفري املياه والوقاية من احلريق،نشأت لغرض خاصأسلطات 

  . البلدية أو املدنية  أواملقاطعة أو أن تكون أجزاء إدارية من حكومات الوالية

 حنو أفضل إذا منحت حرية على فإن كثرياً من احلكومات احمللية تتمكن أن تؤدي عملهاى أخرومن ناحية 

ويسمح للموظفني احملليني بأن ،  احمللية عاجزة عن احلركةاإلدارةقالل من احلكم الذايت يترك  لوضوح أن اإل،أوسع

تفاصيل  إىل مناشط اهليئة التشريعية للوالية من الشؤون اليت م الوالية بأسرع وحيول اهتمام و،يتهربوا من املسؤولية

  .اإلدارةفإذا أعطيت احلكومات احمللية حرية أكثر متكنوا من ، املشكالت احمللية

، األراضي اإلسالمية على هاؤنشاإحتادية املزمع أفراداً وأراضي مشكلة أمام احلكومة اال وال تكون سعة احلكومة

 فهذه هي الصيغة اليت وإالّ، تلك الصيغة إىل نه إذا وجدت صيغة أفضل من ذلك فالالزم اإللتجاءإ تقدم أن قلنا وقد

  . تعاىل بإذن اهللا سبحانه و،ميكن اتباعها يف احلكومة املرتقبة
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  ))الفحص عن أمراض اإلدارة((

 فإذا ، حاهلا حال اإلنسان واحليوان،يةأو أهل حكومية، كبرية أو  سواء كانت إدارة صغرية،اإلدارة): مسألة(

فحصاً جزئياً للكشف عن أسباب املرض  أو شامالًفحصاً سواء لزم ، تعاجل بالفحص عن املرض اإلدارةمرضت 

وتقييم  مراجعة (: اإلداريحطالص يف االى وتسم،وهذا الفحص مبثابة الفحص الطيب عن املواليد الثالثة. والضعف

  .)اإلدارة

 وهي تشمل مجيع أوجه النشاط اإلداري ال ،ونشاطها اري عبارة عن عملية جرد ذايت لإلدارةوالتقييم اإلد

 أو لسانه أو أذنه أو  كاإلنسان فكما يصيب املرض أحياناً عينهاإلدارةألن ،  كما تتمثل بعض أجزائه،جزءاً منه فقط

رض وحدة من وحداا اخلاصة دون كل  قد يصيب املاإلدارة كذلك ، وأحياناً كله،كبده أو قلبه أو رجله أو يده

  .كما قد يعرض لكل اجلسم، اجلسم

أسباب  على  بغية تقويتها والتغلباإلدارةاكتشاف نقاط الضعف يف  إىل والفحص عبارة عن دراسة دف

  . صحتها املرتقبةاإلدارة إىل  لترجع،الضعف يف الوقت املناسب

 فإذا أمكن معرفة وجوه الضعف يف هذه ، مع بعضهملة بعضوملا كانت طبيعة النشاط اإلداري متداخلة ومتشا

ة املتصلة من األعمال اإلدارية فإنه يكون من السهل إحداث التحسينات قبل أن يستفحل األمر ويصبح العالج لالسلس

 يصبح عوجل يف الوقت املناسب قد  يف هذه اجلهة أيضاً حال اإلنسان يف أنه إذا مااإلدارةفحال ، مستحيالً أو صعباً

  .مستحيالً أو العالج صعباً

فإذا ، ما أشبه أو ىمستشف أو مدرسة أو والنشاط اإلداري عبارة عن النشاط الذي يقوم به أشخاص يف معمل

ط ضعف قوجود ن إىل أعراض تشري على  دل،خري وجه على مل يكن حمل األعمال أو ،خري وجه على مل تتم األعمال

  ية حاهلا حال  وهذه األعراض اإلدار،اإلدارةيف 
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 ويتطلب األمر حينئذ ،ضعف أو وجود مرض إىل وهذه العالئم تشري، األعراض اإلنسانية اليت هلا عالئم

  .واضحاًملعرفة نوع املرض أو الضعف إذا مل يكن نوع املرض أو الضعف الفحص الشامل 

  

  ))أعراض اإلدارة وأنواعها((

  .أعراض خارجية أعراض داخلية و:اإلدارةوهناك نوعان من أعراض 

كما أن األعراض اخلارجية تنشأ من عالقة املشروع ، فاألعراض واملشاكل الداخلية تنشأ داخل املشروع ذاته

  . بعمالئه ومستثمريه ودائنيه ومريديه واملتعاملني معه

  

  ))أقسام األعراض الداخلية((

  : أما األعراض الداخلية فهي

  وهذا يشري،حتكاك بني الوحدات اإلدارية يف املشروعلتضارب واالتعدد واستمرار اخلالفات واوكثرة : أوالً

 أو العالقات الرأسية أو السلطات أو سواء يف حتديد املسؤوليات، أخطاء يف التنظيم أو وجود نقاط ضعفإىل 

  . العالقات األفقية

االستقاالت  اض مثل كثرةخنف ويظهر ذلك مبالحظة مظاهر هذا اال،اخنفاض احلالة املعنوية بني املوظفني: الثاين

كثرة األشخاص الذين مت  أو ،كثرة اإلجراءات التأديبية أو ،كثرة الفصل أو ،كثرة طلبات النقل أو ،ختياريةاال

اخنفاض يف معدل  أو ،كثرة الوظائف اخلالية اليت مر وقت كبري عليها وهي شاغرة أو ،ستغناء عن خدماماال

األشياء واملواد التابعة الناجتة من استخدام كمية معينة من  أي كثرة العوادم أو ،اخنفاض يف معدل العمل أو ،نتاجاإل

كثرة مرات الغياب  أو ،تكرارها وتنوعها أو كثرة احلوادث أو ،املواد بينما أن حالة الصحة تقتضي قلة العوادم

كثرة التأخري بالنسبة  أو ،تعدده أو ضرابكثرة أيام اإل أو ،كثرة األشخاص الذين يتغيبون أو ،للمستخدم الواحد

  كثرةأو  ،الواحد للمستخدم
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املرسلة  أو كثرة الشكاوي من املوظفني املرسلة لإلدارة أو ، عدد األشخاص الذين يتأخرون عن العمل عادة

 أو تكرر حوادث اخلراب أو ،كثرة الوفيات أثناء العمل مما يكون العمل سبباً لتلك الوفيات أو ،ملكاتب العمل

  .بالتخري

ما  أو الغاز أو املاء أو  مثل تكرر حوادث اخلراب بسبب الكهرباء،نقص يف صحة البناء على حيث يدل األول

ألجل حل  أو م ينفجرون بالتخريب انتقاماًإحبيث ، مشكلة داخلية للموظفني على ويدل الثاين، شبه ذلكأ

واحلكومات ، حنو ذلك أو من تنافسسباب خارجية عن املؤسسة من جهة عداء أوقد يكون ذلك ب، مشكالم

) ستشاريةاال (بينما احلكومات الدميقراطية، وذلك ما يزيد األمر عنفاً، الدكتاتورية يقابلون حوادث التخريب بالعنف

  .مث حلها باليت هي أحسن، أقل قدر ممكن على وقصرها يقابلون تلك احلوادث بالفحص عن اجلذور وتطويق املشكلة

مة يف هذا اال ألن احلكومة أيضاً إدارة من اإلدارات يصيبها الضعف ملرض كسائر وإمنا ذكرنا احلكو

  . اإلدارات اخلاصة

تركيز شديد للسلطة يف  أو ، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة لقلة عدد اإلداريني،تأخر إختاذ القرارات: الثالث

ضعف  أو ،رات صحيحة لعدم مالئمته ملسؤوليامختاذ قراا على اإلداريني عدم قدرة أو ،املستويات اإلدارية العليا

  . مجيع نواحي املوضوعدراسة تغري السياسات باستمرار دون  أو ى،من األعل السياسات املوضوعة

 ،فإن تأخر التنفيذ غالباً يوحي بوجود نقاط ضعف يف التخطيط،  امللحوظ فيهؤتأخر تنفيذ العمل والبط: الرابع

   أو ،املوظفني لألعمال املستندة إليهم عدم مالئمة أو ،ريةعدم ربطه باملناصب اإلداأو 
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  .  واخنفاض احلالة املعنوية اليت ذكرناها يف األمر الثاين،كثرة اإلجراءات وتعقدها

  . العجز املايل يف اخلزائن واألرصدة: السابع

مواد  أو حتت الطلبو  أ سواء كانت هذه البضاعة جاهزة،تعدد وتنوع السرقات يف البضاعة املخزونة: الثامن

  . مواد تسهيل وصيانة أو خام

  . كثرة اخلالفات الشخصية وتعددها ومشوهلا عدداً كبرياً من املستويات اإلدارية: التاسع

ما أشبه  أو  واملعاهد بني املعلمني والطالب،سوء أخالق يف مثل املستشفيات بني الدكاترة واملمرضني: العاشرة

،  األعموقد يكون سوء األخالق باملعىن ،من حوهلا ء مسعة املؤسسة وانفضاض الناسحيث ينتهي األمر بسو، ذلك

  .  األخص من قضايا اجلنسوقد يكون باملعىن

  

  ))أقسام األعراض اخلارجية((

  . أما األعراض اخلارجية فهي عدة أمور أيضاً

 عترب من األعراض اليت تشري شكاوي العمالء املستمرة واملتكررة تفإن، مشكاوي العمالء وعدم رضاه: األول

   ىمبستو أو ،باألسعار أو ى،باخلدمة اليت تؤد أو ، سواء كانت هذه الشكاوي متعلقة بالسلعة،اإلدارةيف  ضعفإىل 
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ضعف اخلدمات مثل عدم جناح أو  ،تأديتهاميعاد  أو ،بكيفية تقدميها أو ،بدرجة تنوعها أو ،جودة السلع

  .غري ذلك إىل ،عدم الوالدات الصحيحة يف دار الوالدة أو ى،املرضي يف املستشفبالل إعدم  أو ،الطالب يف املعهد

قالل من التعامل مع اإل أو  باإلمتناع،بشكل صامت أو ،ق بني أن تكون الشكاوي يف شكل ظاهررمن غري ف

  .املشروع

إذا  ن أكثر خطورة وتكو،سيئة إذا كانت فكرة العمالء عن املشروع رديئة أو وقد يكون األمر خطرياً للغاية

  . الرأي العام مما أسقط مكانة املؤسسة وسبب انفضاض الناس من حوهلا إىل تعدا

 املراجعني يف مثل املعهد ىنقص الطالب واملرض أو ،قتصاديةنقص املبيعات املستمر يف مثل املؤسسة اال: الثاين

 خارجة عن إرادة ىتمر وبشكل ال تربره قواخلدمات بشكل مس أو فإن تدهور أرقام املبيعات،  وحنومهاىواملستشف

  .اإلدارةضعف  إىل  من أهم األعراض اليت تشرياإلدارة

بل أحياناً يكون ، امفإن األمر ليس من الضدين اللذين ال ثالث هل، وجيب أن ال يفهم أن عكس ذلك صحيح

 وما حنن فيه من ،سواد والبياضأكثر كال أو  وأحياناً يكون هناك ثالث،هناك ضدان ال ثالث هلما كالنور والظلمة

إذ رمبا يكون ذلك ، اإلدارةقوة  على مراجعي الصحة ليس دليالً أو الطالب أو فإن زيادة املبيعات، القسم الثاين

  . بسبب عدم توفر املعاهد األخر واإلدارات املوازية حلاجات الناس

فإن ، ستثماراتاألموال الالزمة لال على يف احلصول فإذا وجد املشروع صعوبة، صعوبة متويل املشروع: الثالث

  ضعف  إىل ذلك يشري
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 أو ،األفراد عن متويل املشروع أو الشركات أو امتناع بعض البنوك  وتظهر هذه الصعوبة يف حالة،اإلدارةما يف 

  . تقييد حريته يف شروط العقد دون مربرات صحيحة

وجود  على فإنه يدل قلت أرباح املشروع بصفة مستمرةفإنه إذا ، خنفاض املستمر يف رحبية املشروعاال: الرابع

  . ملعرفة نقطة الضعفاإلدارة ويتطلب األمر فحص ،نقص يهدد املشروع

رأس املال املستثمر  إىل  بالعائدوهو ما يعرب عنه، كما أنه جيب ربط أرباح املشروع مبقدار األموال املستثمرة فيه

قتصادية تقتضي أن يكون للمال قدر فإن القوانني اال، ال املستثمررأس امل على األرباح احلاصل من خارج قسمة

 ،اإلدارةالضعف يف  على فإذا رأينا أن الربح صار أقل من ذلك دل ذلك، خاص من الربح لعشرين يف املائة مثالً

وىل األالسنة  كما إذا كان يف ،اخنفاض دائم، فإن ذلك دليل على ضعف متزايدخصوصاً إذا كان هذا املعدل يف 

  .  مث صار عشرة يف املائة وهكذا، مث صار مخسة عشر يف املائة،ن يف املائةيمثالً عشر الربح

مثل سياسة  ، مشاكل خفيةىعل  مما يدل،املواد الواردة للمشروع أو التأخري املستمر واملتكرر للبضاعة: اخلامس

  .ختطيط غري سليم للعمليات أو ،ختزين غري واقعية

  . تكررة املتصلة جبودة األصناف الواردة غالباً ما يكون نتيجة اتباع سياسات شرائية خاطئةكما أن الشكاوي امل

اليت مت إضافتها  أو ، واألرباح اليت مت توزيعها،شكاوي املستثمرين من قلة األرباح اليت مت حتقيقها: السادس

  . مما تقدعلى  األرباح وهذا ال ينايف مع صحة نسبة، يار املركز السوقي املشروعا أو حتياطلال
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 مثالً كان املقرر نصب املعمل ،ولو يف مكان املؤسسة نقطة ضعف على فإن ذلك يدل، التنافس شدة: السابع

 أخذت املؤسسة  وإالّ،فإن ذلك عرض خارجي جيب تالفيه، عمل املتنافسحبيث ال يكون قريباً من امل، يف مكان آخر

  . ضمحالل أحياناًيف الضمور واال

 خصوصاً يف احلكومات ،فإا وإن كانت رمبا حتدث ألجل فساد احلكومة، كثرة املشاكل احلكومية: نالثام

  .  توجب رفع مثل هذه املشكلة بالصداقات واهلدايا وغري ذلكاإلدارة أن قوة  إالّ،الدكتاتورية

بعد أن بين بعيداً ، يوت مثل تأذيهم من املطار الذي صار تدرجياً يف قرب الب،اإلدارةتأذي الناس عن : التاسع

  .  أيضاًإذ ليس املهم املادة فقط بل املعىن، ما أشبه ذلك أو ،عن البيوت

 أو إحداث طريق عامر للقطار أو الزالزل أو  مثل خراب القرية بالسيل،ابتعاد الناس عنها بسبب: العاشر

غري  أو معمالً أو ىمستشف أو درسة م،املؤسسة على مما أوجب عدم اإلقبال، حنو ذلك يف مكان بعيد أو للسيارات

  . ذلك

  

  ))مكاتب االستشارة((

 على أصحاب السلطة العليا هم الذين يقومون بالفحص لإلطالع أو اإلدارةن الغالب أن رئيس جملس إمث 

 وكذلك اإلدارةوا أنه ال يصح للمدير العام القيام بعملية فحص ألكن بعضهم ر، مكان العطب يف املؤسسة مث عالجه

 عليهم متييز  ولذلك يصعب،اجلو الذي خلق املشاكلألم غالباً ما يكونون منغمسني يف ، حاب السلطات العلياأص

  .املشاكل طاملا أم تعودوا عليها مصادر

   كما أنه حياول املرؤوسون ، وذلك ما ال يريدونه،هؤالء يف العمل د الفحص من حريةمث غالباً ما حي
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أصحاب السلطة العليا وال يتمكنون  أو اإلدارة القائمة مما يؤثر يف رئيس جملس غالباً الدفاع عن األوضاع

 يف ةأصحاب السلطة العليا مع مكاتب اإلستشارة املتمرس أو اإلدارةفإذا أمكن قام رئيس جملس ، مقاومة هذا الدفاع

 املؤسسة هم وحدهم وال يكون ال يكون املنغمسون يف حىت مع جلنة من اإلداريني باملشروع ذا الشيء  أو،اإلدارة

  . بل جلنة مركبة منها يقومون بالفحص،املتخصصون كذلك أو املستشارون

جلنة  أو ،اإلدارةما مكاتب اإلستشارة واملتخصصني يف إ،  طريقتنيىحدإوذلك ألن الفحص جيب أن يتحقق ب

  . ولكل طريقة من هذين الطريقني مزايا وعيوب،من اإلداريني باملشروع

  : اإلدارةستشارة وخرباء يا استخدام مكاتب االفمن مزا

  . التخصص: أوالً

رتباط بوالء معني ألي وعدم اال، املوضوعية والبعد عن التيارات السياسية والعاطفية داخل املشروع: وثانياً

  . جمموعة

  : ومن عيوب مكاتب اإلستشارة

  . لة بظروف املشروعمعدم املعرفة الكا: أوالً

  . سرب األسراراحتمال ت: وثانياً

  .كثرة املبالغ اليت تتقاضاها تلك املكاتب: وثالثاً

ويأيت اموع بتبني مكان الضعف ، يكمل أحدمها اآلخر حىت ولذا فمن األفضل هو مجع الداخل واخلارج

  . ووضع العالج الناجح
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  ))إدارة املرأة((

أعماهلا يف  على  وأضيف،والوالدة وغريهاة والتسويق عاملرأة كانت وال تزال تعمل يف حقول الزرا): مسألة(

  . كاملستشفيات ودور العجزة واملعامل واملصانع وحنو ذلك،احلال احلاضر عملها يف املؤسسات احلديثة

 مبا تطابق ،ت وال اشتغاهلا بأمور البي،إدارة ال تنايف أنوثتها، كل من األمة والدولة إدارة املرأة ككل على والبد

  . الدين عند املسلمني موازيناإلدارةتلك 

  :  وذلك ممكن بأمور نذكر مجلة منها بقدر النطاق الضيق يف هذا الكتاب:نقول

أقل  أو أكثر أو  ملدة ستة أشهر،اخلارج إىل إجازة بدون مرتب إذا رخص هلا بالسفر يلزم منح الزوجة: فأوالً

  . ما أشبه ذلك  أواخلارج ألجل تعلم إىل  وإمنا تسافر العاملة،جتماعحسب موازين اال

 أو أكثر أو  كعام،وذلك باحلد الذي يكون مالئماً مع البيئه، منحها اإلجازة بدون مرتب لرعاية طفلها: الثاين

  وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمني املشتركة،طول مدا الوظيفية أقل أو أكثر أو لثالث مراتمثالً  وذلك ،أقل

تعويضاً عن أجرها مبا يراه القانون الصحيح عادالً من املرتب الذي متنح  أو ،يةجتماععليها وفق أحكام التأمينات اال

  . ختيارهاامن تاريخ بذل اإلجازة وذلك وفق تستحقه كانت 

بأن تعمل نصف أيام العمل  املرأة يف مواجهة أعباء احلياة املعيشية أن يرخص هلا على يلزم تيسرياً: الثالث

عتيادية واملرضية  وتستحق يف هذه احلالة نصف اإلجازات اال،ألجر املستحق هلاوذلك يف مقابل نصف ا، الرسيمة

 كما هو املعتاد يف كثري من البالد حيث يظلمون املرأة ،ويلزم أن يكون أجرها بقدر عملها ال أقل، املقررة هلا

  فيعطوا أجراً 
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  . أقل من الرجل مع أن أعماهلا مساوية ألعمال الرجل فرضاً

وذلك لثالث ،  بعد الوضع وقبله،أكثر أو أقل أو  ملدة ثالثة أشهرنح احلق يف إجازة للوضعمتلزم أن ي: الرابع

 ،السنوية املقررة هلا خالل العام وال حتسب من اإلجازة، وذلك بأجر كامل، طول مدة خدمتها الوظيفيةمثالً مرات 

  . ألقل أو ثالث مراتأن الالزم إعطاؤها اإلجازة ألكثر من الصحيح  اتمع ىورمبا ير

 حيث تواجه املرأة العاملة مشكلة ترك أطفاهلا ورعايتهم أثناء ،يلزم توفري دور احلضانة لرعاية الطفل: اخلامس

  .إنتاجها على وكذلك رمبا يؤثر، استقرارها النفسي أثناء تأدية أعماهلا على  مما يؤثر،تواجدها يف العمل

 العام يف املناطق واألحياء ىاملستو على ع يف إنشاء دور للحضانةوعالج هذه املشكلة يتطلب ضرورة التوس

مع تطوير العمل ذا الدور وتوفري العناصر اإلشرافية  ،يف الوحدات اإلدارية واإلنتاجية أو ،القربية من حمل السكن

دة جيب أن تتظافر وحتقيق ذلك يتطلب جهوداً من جهات متعد، التربوية والصحية للطفل الصاحلة واإلهتمام بالناحية

  . وتتعاون حلل هذه املشكلة ممثلة يف جهود الدولة واألمة والتنظيمات النسوية وغريها

 إذ أن توفر تلك األجهزة ميكن املرأة العاملة من تأدية أعماهلا املرتلية ،توفري األجهزة املرتلية املسرية: السادس

مثل هذه األجهزة باألسعار والشروط  على أة وعالج ذلك يتطلب ضرورة تسهيل حصول املر،بسهولة ويسر

وميكن لألجهزة احلكومية والوحدات اإلدارية والنقابات واجلمعيات وغريهم املسامهة يف توفري مثل هذه ، املناسبة

  السلع اليت 
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  . حتياجات األساسية لكل أسرةأصبحت من اال

حتياجاا من ا على جلهد الكبري يف سبيل احلصول فإنه تبذل املرأة العاملة ا،ستهالكيةتوفري السلع اال: السابع

وجهات العمل  ستهالكية يف مواقع السكنوذلك يتطلب التوسع يف إنشاء اجلمعيات اال، ستهالكيةالسلع اال

هتمام بتطوير إنتاج تلك السلع من حيث إعداد األصناف اهزة جتهيزاً كامالً والتوسع يف  مع ضرورة اال،واألندية

  . حتياج ورغبات وقدرات املستهلكا يف عبوات مناسبة من حيث احلجم والنوع والسعر مبا يناسب مع تعبئة السلع

 ،أنه فرض شرعي ونور إىل فإن العلم باإلضافة، الئم لتعلمها وإن كانت كبرية السنتوفري املناخ امل: الثامن

  . األمام إىل يوجب تقدم اإلنسان يف اتمع وتقدم اتمع

فإن املواصالت يف العصر احلاضر خصوصاً يف املدن الكبار تعد من أهم ، ات املواصالتخدم: التاسع

، نفسية املرأة بصورة أكثر على واليت تؤثر،  وخصوصاً املرأة بصفة خاصة،املشكالت اليت يعاين منها اتمع ككل

 أو سامهة يف عالج هذه املشكلةوميكن امل، للمرأة أو ة اإلنتاجية سواء للرجلءالكفا على تأثريها إىل باإلضافة

قتصادية واجلمعيات والنقابات ومن أشبههم التخفيف من حدا عن طريق قيام األجهزة احلكومية والوحدات اال

عتمادات املالية الالزمة استئجار وسائل مواصالت خاصة للعاملني والعامالت ومن إليهم مع توفري اال أو بشراء

  .لذلك

ام القيام بدور هام وفعال يف هذا اال عن طريق وضع خطة عاجلة لتجديد سيارات وتستطيع هيئة النقل الع

  النقل العام وتعميم فكرة 
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يف فترات الذهاب والعودة  أو وتشغيلها طوال اليوم، بيعها وتأجريها للجهات املعنية يف مقابل اشتراكات رمزية

اخلاصة للمجيء باملرأة والذهاب ا سواء كانت كما أن املؤسسات تتمكن من جعل السيارات ،  العملمن وإىل

  . غري ذلك أو دار والدة أو مصنعاً أو معمالً أو معهداً أو ىمستشف

وشأن الزواج لتزويج ، وشأن اخلطابة، تكون مجعيات نسائية ملختلف شؤون املرأة كشأن الدراسة: العاشر

شأن و، وشأن األمومة والطفولة، وشأن القواعد، ومهاعليم املهن كاخلياطة والتطريز وحنوشأن ت، الفتيات والعانسات

وشأن حل ، وشأن العنوسة الباقية بدون زوج،  وشأن التربية هلن،وشأن العجزة منهن، ن لغري املشتغلةالعمل الالئق 

، دة وشأن الوقاية عن اإلنزالق يف بؤر الفساد والتيارات الواف،وشأن أمراضهن، وشأن الوالدة، املشاكل العائلية

  .غري ذلك من الشؤون إىل ،وشأن حل مشاكلهن احلكومية، جتماعيةاال أو قصهن املادية الفرديةاوشأن تكميل نو

فإن هذه اجلمعيات تساهم مسامهة فعالة يف إعطاء املرأة احلاجات ورفع النواقص والقيام ن من الشلل اليت 

ا ما بالرعاية الكافية و الدولة واألمة أن تقىفعل، لةالدو أو أصان من جراء الضغوط املتزايدة عليهن من األمة

  .وبشؤوا وبدراستها دراسة علمية وعملية واقتراح احللول املناسبة هلا

ولكن اهتماماً باموعة البشرية ، مام ليس اهتماماً ا فقطاأل إىل  وحلها وتقدميهاهتمام مبشكالت املرأةفإن اال

، واخلالة ومن أشبههنوالعمة  أة بالنسبة للبشر هي األم والزوجة واألخت واالبنةألن املر، وللرجال بصورة خاصة

  مام األ إىل دائها وتقدميهاأالعمل ورقابة كفاءة  على واحلفاظ عليها وحل مشاكلها وحفزها
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  . يف احلدود املقررة شرعاً حفظ هلا ولألسرة ولألمة بصورة عامة

 )صلى اهللا عليه وآله( وقد كانت املرأة منذ زمن الرسول، ية والدينيةهتمام بأمورها األخالقاال: احلادي عشر

إمامة للنساء ملن تريد ) أم ورقة (ىامرأة تسم )صلى اهللا عليه وآله( وقد جعل الرسول، خلفه حتضر صالة اجلماعة

صلى اهللا ( كما أا كانت تسافر مع رسول اهللا. كما كان هلا احلضور يف صالة مجاعته منهن احلضور يف مجاعتها

  .اشؤون الالئقة التعمر وحتضر احلروب ملساعدة الرجال يف ووحتج  )عليه وآله

  .يف الكوفة كانت بعض املساجد اخلاصة بالنساء )عليه السالم( ويف أيام اإلمام أمري املؤمنني

دور الوالدة إىل  باإلضافة، فالالزم تكوين احلسينيات واملدارس النسوية اليت تكون حسب املتطلبات العادلة

شاهلا من هوة التأخر نتا إىل باإلضافة، ها حاجتهاءودور احلضانة ودور العجزة ودور الرعاية وما أشبه مما يوجب إعطا

  .ليت أوقعوها فيها مما أذهب بدين بعضهن وبدنيا بعضهنا

 إدارا من  إىل اإلملاعامقوإمنا كان املقصود يف امل، وحيث ذكرنا يف بعض كتبنا املرتبطة باملرأة بعض شؤوا

 ونتمم هذه املسألة ، نكتفي منه ذا القدر، بصورة عامة مما يليق بكرامتها ومكانتهااإلدارةكل األمة مبناسبة حبث 

، هتمام بشأن املرأةاال )صلى اهللا عليه وآله(  من الرسول)ارضي اهللا عنهـ(بالقصة املشهورة من مطالبة أم سلمة 

 واملؤمنني واملؤمنات ﴿إن املسلمني واملسلمات: ية املباركة فأنزل اهللا سبحانه هذه اآل،كما للرجلا ملاذا ليس هلا أو

 واملتصدقني واملتصدقات واخلاشعني واخلاشعات والصابرين والصابرات والصادقني والصادقات والقانتني والقانتات

  واحلافظني فروجهم  والصائمني والصائمات
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الرجل واملرأة أن  إىل  إملاعاً،)١(أعد اهللا هلم مغفرة وأجراً عظيما﴾  والذاكرات كثرياًوالذاكرين اهللا واحلافظات

مما هو معروف يف ،  فيما استثناه الشرعإالّ، الواجبات واحلقوق يف كل ،متساويان أمام قانون اهللا سبحانه وتعاىل

 واهللا العامل ،)٢(للرجال عليهن درجة﴾﴿و: ذلك يف القرآن احلكيم بقوله سبحانه إىل وقد أملع، الفقه اإلسالمي

  . املستعان

  

                                                

 .٣٥: سورة األحزاب )١(

 .٢٢٨: سورة البقرة )٢(
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  ))الوحدات اخلطية واالستشارية((

 أو  ا يف إصالح نواقصهااإلدارةومشورة تستهدي ، ذلك اخلط على اإلدارةيف كل إدارة خط متشي ): مسألة(

فإن العالقة ، ث داخل املنشئةفإن هذه عالقة من العالقات الكثرية اليت حتد، حالة أحسن إىل حتسينها من حالة حسىن

  . ىستشاري أساس جلميع العالقات األخربني العمل التنفيذي والعمل اال

،  مما نشأت املنشئة ألجلها، فهي تلك اليت تنهض بالعمل األساسي للمنشئةاإلدارةأما الوحدات اخلطية يف 

  . النتائج بسببها إىل وتصل

فراد والبحوث  خدمات متخصصة يف جماالت القانون واملالية واألستشارية فهي تلك اليت تقدمأما الوحدات اال

  . جتماع والقطاعات احلكوميةوالتخطيط والعالقات العامة يف كل من قطاع األعمال وقطاع اال

ستشارة ونوع خط املشي  نوع اال،وما زال ما ينبغي أن تكون عليه العالقات بني هذين النوعني من النشاط

االعتقاد بأن  إىل  مييلوناإلدارةأصبح بعض علماء  حىت ،ويل للحالة املناقضة بني األمرينموضوع حبث منذ أمد ط

  . اإلدارةمن أصعب جماالت  املوائمة الصحيحة بني اخلط العام واملشورة تشكل ناحية

هذا ،  التيسريى التخطيط ومستوىستشاري متداخالن يف عمليات من مستووالعمل التنفيذي والعمل اال

تقسيم أكثر دقة للعمل والتخصص يزيد بدوره من  إىل ألن تزايد احلاجة، أن املشورة تتدخل يف اخلط إىل فةباإلضا

  ستشاري يف حيث يصبح العمل اال، أمهية عمل املشورة يف كثري من املؤسسات الكبرية كاملؤسسات احلكومية



٢١٩

  . املوحدة واملتوازنة ذات الشعب الكثريةاإلدارة عنه يف الربامج اليت تتسم بالتخصص والتنوع عنصراً ال غىن

فإن بعض هذا العمل يتداخل مع أنواع ،  فإنه يتضاعف عدد موظف املشورة بسبب تنوع أعماهلا، ذلكىوعل

هذا احلد فإن العمل  إىل وحيث يصل األمر، املدير تلقائياً أو كان ينهض به موظف التنفيذ سابقاً، من الوظائف

ويتضمن النصيحة كما يتضمن التوجيهات ،  ما مزجياً من النشاط املباشر وغري املباشردرجة إىل ستشاري يصبحاال

  .ملوظف اخلط

لكن الغالب أن يكون مزجياً ،  أحد النوعنيوظيفة خالصة تقتصر علىوينظر يف هذا احلال يف التطبيق أن توجد 

  .مشوقاً متعباً منهما يف أكثر احلاالت

، اوهكذ توجيهات تعترب وحدة خطية مجاعة تصدر أي  بأن،كلة بالقولبسيط املشتوحياول بعض املفكرين 

والعالقات اإلنسانية املعقدة هي اليت ، ة والتوجيهية تكاد تشملهما دائماً جمموعة واحدةيستشارفكل من الوظائف اال

  .شرياً ومستشاراًرمبا يكون هو موفرمبا يكون هو منفذاً ، وإن كانا يف شخص واحد، ستشارية والتنفيذمتيز بني اال

مثالً ، من اجلهتني أي وحدود، ستفسار عن واقع األمرط األمران وامتزجا طرحت أسئلة بصدد االوحيث اختل

وهل ينيغي أن تكون  .يتساءلون هل حيدث دوماً أن تعمل وحدات للخط واملشورة معاًكما ينبغي أن يعمال معاً

وهل ينبغي أن تشكل ، ستشارية جديدةانبغي أن تنشأ وظائف  يومىت ،ال مركزية أو ستشارية مركزيةاخلدمات اال

   .يبني حد هذا وحد هذا حىت جلنة إدارة تضم كبار املوظفني من اخلط واملشورة معاً
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كما أن من الصعوبات اليت حدثت يف هذا الباب حالة موظف اخلط الذي مل يطلب النصيحة أبداً من مستشار 

وحالة رئيس ، ة نفسه يف اخلط الذي يعمل فيهروإمنا هو يعمل بوحي من مشو، قسم للمشورة أي رئيس الشركة من

غريه من املديرين ولو باملغريات واملرهبات وما  على قسم مشورة حياول بسبب فرط محاسته لوظيفته أن يفرض آراءه

  . أشبه ذلك

 مث مل ،املشورة معاًأن ينفذ ما تقرره مجاعات اخلط و على وحالة رئيس قسم وافق دون اكتراث يف اجتماع

   .شيء من ذلك أي ينفذ

 ولكنه غري األمر مبا يوافق ،مدير مصنع مرؤوس إىل الذي كلفه رئيسه بأن ينقل أمراً وحالة موظف املشورة

   .أمر الرئيس على رأيه ألنه مل يوافق

من احتكاك ذلك  على إشراف وما يترتب نشأ إدارات مشورة ولكنه استخدمها كأجهزةأوحالة املدير الذي 

   .يف كل مكان

 اخلط جدورات بدم أو  بأن تنشأ معاهد،وهل من املمكن تبين اإلدارات احلديثة مجع الوظيفتني يف إنسان واحد

   .يكون املوظف يقوم بكال األمرين حىت واملشورة

 الذي يوجه التنبيه ىومد،  صالحية املشورة يف إعطاء األوامرى مثل مد،كما أن يف املقام أسئلة من نوع آخر

   .اإلداري فيما إذا تصدر املشورةإىل 



٢٢١

  . غري ذلك إىل ،أو تدخل املشوري يف التنفيذ، شورةملأو مل يسمع اإلداري ا

  

  ))خرباء االستشارية((

تدريب خرباء يف موضوعات مشورة حمددة مثل إدارة األفراد واملالية  إىل وهناك اجتاه يف الكليات واجلامعات

ومن السهل إعطاء ، حجم كانت أي ومثل هذه الوظائف جزء من تشكيل كل منظمة من ،والقانون وغري ذلك

  .إدارة األعمال أو  العامةاإلدارةاملعلومات عنها يف مناهج مترابطة يف 

دخول هذا اال  على ويشجعون، ستشارية ذلك يعد عدداً كثرياً من املدربني جامعياً يف األعمال االىوعل

ستشاري شأم شأن أصحاب املهن الرفيعة بصفة عامة يضخمون وخرباء العمل اال ،بهيداً ويكسبون اهتماماً شد

وهذا ، املوقف اإلداري مجيعه إىل أمهية عملهم من حيث قيمته وأثره واستقالله مبا يتجاوز كثرياً التقدير العادل بالنسبة

كنه يعين أنه ينبغي أن ينال العمل التنفيذي ول، ستشاريةهتمام بالتدريب للوظائف االال يعين أنه ينبغي تقليل اال

أن يستخدموا  أو لتحاق بالعمل التنفيذي مباشرةاال على وأن يشجع الناون من الطلب، األقل على اهتماماً مساوياً

ال يرغب  حىت ستشاري وحيط من شأن التنفيذي ال أن يرفع من شأن اال،ستشارية كنقطة انتقال إليهالوظيفة اال

  .  الثايناملتعلم يف

  

  ))أنواع العمل االستشاري((

وقد يكون هذا ، ستشاري يف قطاع األعمال هو عمل املساعد للرئيس التنفيذيمث أبسط أنواع العمل اال

  وهو يقع عادة خارج خط ، مستشاراً يف ناحية ما أو مساعداً شخصياً أو املساعد سكرترياً خاصاً
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 حينئذ تبدأ ،رمبا ثالثة من هؤالء املساعدين أو اثنني إىل ه حيتاج أنىولنفترض أن املنفذ اخلطي ير، السلطة

،  املنفذ الوقت املناسب الكايف يف مقابلة مجيع املساعدين الثالثةىنه إذا أمضأو، العالقة بني اخلط واملشورة تتعقد

 فإنه يتوقف عند  ذلكىوعل، فسوف ينقص ذلك من وقت مقابلته مع املوظفني التنفيذيني الذين يتصلون به مباشرة

 نه ينشئفإذا كانت هناك ضرورة لزيادة موظف املشورة فإ، هذا احلد عن االستمرار يف زيادة موظف املشورة ومكتبه

، فإذا ما زاد التوسع يف املنظمة حبيث أصبحت تتطلب معونة أكرب من وظائف املشورة،  األقسامىوحدة يف مستو

س وظيفي لشؤون األفراد والشؤون القانونية وشؤون العالقات العامة أسا على ينئذ أقساماً مستقلةح ئفإنه ينش

  .ولكل منها رئيس، وغريها

ستشاري ليس له وقت إدارة كليهما األولني بأوامر االون الرئيس للقسمني من املوظفني التنفيذي إوحيث 

رون يقومون بدالً عنه  فالالزم أن يكون له مساعدون آخ،وتوجيهات واآلخرين مبباحثات وإقناعات وإقتناعات

قبول املشورة وردها  أو ، عن التخبط واإلسراع يف األوامر ملالحظة جانب املشورةئىباملهمتني حيث يكون هو مبن

  . اعتباطاً بسرعة مبالحظة جانب التنفيذ

إثارة تفكري املنفذ وكشف احلقائق و إعطاء النصيحة ىتتعد  فيندر أن تكون وظيفة للمشورة ال،وكيف كان

ن إف، ليهمإالرؤساء واملديرين وإصدار األوامر  على بل وأعمال القدرة أحياناً، مامه للمساعدة يف عملية التخطيطأ

 النصيحة أخذ يقوم بأعمال ختتلط مع أعمال التنفيذ مبا يف ذلك إعطاء أوامر طاءعإ إىل املستشار باإلضافةعمل 

  بوظيفة املشورة يف ابتكار طرق  املالية مثالً تقوم اإلدارةف ،السلطةمباشرة يف خط 
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  .مساك الدفاتر ومالحظة فواتري الصرفإذ وهي يولكنها أيضاً تقوم بوظيفة تنف، أفضل يف حماسبة التكاليف

رتفاع بالروح كما يقوم قسم شؤون األفراد بوظيفة مشورة هي تقدمي النصيحة للرئيس التنفيذي يف كيفية اال

  .جتماعي ونظام التقاعدترتيب الوظائف وتقدير الكفاءة واحتياجات التأمني اال نظام ولكنه يدير أيضاً، املعنوية

مام أحلضور ا ويف نفس الوقت يباشر ،ويقدم القسم القانوين املشورة يف طريقة النهوض بالعمل يف إطار القانون

  .احملاكم

ولكنه يف نفس ، واملسامهنيسعاد العمال إالعالقات العامة النصيحة ملوظفي التنفيذ يف كيفية قسم كما يقدم 

 وكلما كربت املنشئة وزاد التنوع يف ،الوقت يدير محلة إعالم ضخمة يف اإلذاعة والصحف والتلفزيون وغريها

 وزادت أمهية ملء الفراغ بني منظمات اخلط الرمسية ومنظمات املشورة ،نشاطها تنوعت وظائف املشورة فيها

خصوصاً إذا كان ، غالباً باملهارة يف توفري األنسجة اليت تربط بني أجزاء التنظيمألن كفاءة املنشئة يعرب عنها ، الرمسية

  . مثل هذه األجزاء يف كون بعضها تنفيذية وبعضها استشارية مما ليس يف سياق واحدأجزاء 

يتمكن أن يعمم  حىت ، من ناحيةواخلصوصية ،ف موظف املشورة بالعمومية من ناحيةصنه البد أن يتإمث 

ضطالع اال على أوسع تساعد من فوقهمعان  إىل فينقل التفكري والعمل التخصصي الضيق، وخيصص العاماخلاص 

 املستشار حالة جزئية ىثرياً ما يركإذ ، كما أنه جيب أن يتمكن من ختصيص العام، بوظيفة القيادة يف داخل املنشئة

 ليعمم اجلهة املستشرية احلكم يف كافة األشباه ،فيعطي لإلدارة مشورة حول ذلك املالك، عموم إىل فيعممها باملالك

  . والنظائر

   عموماً يف حالة لكن ذلك العموم ى فري،وكثرياً ما يكون بالعكس
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  . بل مرتبط ا جزئياً من اجلزئياتاإلدارةيرتبط ب ال

وظف  بل املرتبط ا امل، لكن هذه الكلية ال ترتبط باملؤسسة، أن احلزب الفالين حزب خمربىمثالً ير

 تصال بسائر املوظفنييتمكن من اال مكان ال إىل فيعطي املستشار لإلدارة لزوم نقل هذا املوظف، الشخص الفالين

  .يكون خمرباًحىت 

 فإنه ال، نواحي متعددة أو عطي للمستشار صالحية املشورة يف ناحية خاصةتمث اجلهة املستشرية هلا صالحية أن 

 جلهتها إذا مل يكن صاحلاً إالّى أخرن يتحكم يف وظائف استشارية أمعينة تشارية ينبغي أن يسمح ملدير يف ناحية اس

  .وال جيمع ألي منهم قوة كبرية ،بل يظل كل مدير يف نطاق خربته، اخلاصة

وتقييم كل ، وكثرياً ما يكون عمل موظف املشورة ختفيف الضغوط عن اجلهة اليت وظفت هذا املوظف

وكذلك ، املختلفة والسياسية العامة اخلارجة عن إدارة املنشئةالوظائف الداخلية موضوع يف ضوء مجيع عالقاته ب

  . التحول احلاصل إىل حتديد ظروف كل حالة بتقدميها للجهة املستشرية مشفوعاً وتوصية عن التصرف فيها إستناداً

  

))رئيس احلكومة واحلاجة إىل املشورة((

املشورة  إىل حتياجما أشبه يف اال أو ىاملستشف أو املدرسةو  أن حال رئيس احلكومة حال رئيس املصنعإمث 

فإن الذي يتميز به ، صغر تلك احلكومة أو وأحياناً بعدد أصغر حسب كرب،  أكرب من املوظفني املشرييندأحياناً بعد

ظفني للقيام أعداد أكرب من املو إىل وزير يف إدارته هي حاجته أو رئيس حكومة عند ما نقارن بينه وبني رئيس إدارة

وذلك بسبب التنوع والزيادة يف حجم العمل الذي يتطلب التخطيط والتنسيق وإعطاء ، ستشاريةبالوظائف اال

  .التوصيات واملشورة وما أشبه

  مثالً ، احلكومة إىل والكثري من هذه احلاجات ميكن أن تتكفل ا الوزارات بالنسبة
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 ،الواليةحكومة  أو حتاديةا إذا كانت حكومة كبرية ،عام يف احلكومةيقدمها النائب الأن  املشورة القانونية ميكن

  . القانونيةاإلدارةكما ميكن أن يقدمها 

  .من أجهزة األفراد املركزية أو ،األفراد حتصل من جلنة اخلدمة املدنيةواملشورة يف شؤون 

  .غري ذلك إىل ،ة املالية املركزيةمن إدار أو ،واملشورة يف شؤون املشتريات حتصل من إدارة املشتريات املركزية

فإنه حيتاج أن ،  يف احلكومة مثالًةالرئيس التنفيذي مهما حاول أن يستفيد من الوزارات القائم ن أومن املعلوم

، عتبارات األخروتتصل هذه املشورة مبوضوعات رسم السياسة واال، واملشورةجواره موظفون للرأي  إىل يكون

رؤساء ينهض  ولذا فمن املعتاد أن ، والعمل الذي ينهض به مكتبه،ة وتنسيق التنفيذوالتوقيت والعالقات العام

سداء النصيحة إاحلكومات يف البالد الدميقراطية من بني من ميتازون بالتعليم املكتمل واخلربة الوافرة حبيث يستطيعون 

  . السليمة عن موضوعات خمتلفة

 نفسه مشغوالً نه جيد حينئذأل، ني يف كل موضوع يهتم بهباملتخصصحييط الرئيس نفسه  لكن الالزم أن ال

ومثل ذلك ليعزله عن االتصال بالناس مما ،  وقتاً ضئيالً يتصل فيه بالعامل اخلارجيتترك له إالّ  بدرجة الهمبستشاري

 املشورة من  وبني،بل الالزم أن يقسم وقته بني االتصال بالناس من ناحية، يسبب التقليل من حمبوبيته وأخرياً سقوطه

 ويكون كالطائر الذي ،فإن كل واحد من األمرين إذا استبد بالرئيس مل يتمكن من اآلخر،  من ناحية ثانيةهمستشاري

  .ال ميكنك ما لوذ، يريد أن يطري جبناح واحد

ن املنفذين إحيث ، بني املنفذين واملستشارين ومن ناحية أخرى يقع الرئيس بني تناقض ثان ،هذا من ناحية

   واملستشارون يريدون عدم تدخل املنفذين يف ،ريدون عدم تدخل املستشارين يف شؤومي
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  .نه قد تقدم أن أحدمها يكمل اآلخرأمع ، شؤوم

يف القطاع الشعيب أن يوضع التنسيق والتوازن  أو املدير سواء كان يف القطاع احلكومي أو الرئيس على فالالزم

  .يتدخل يف كل شؤون اآلخر  وال،آلخر بقدر فكل يتدخل يف أمر ا،بني اجلهتني

 ،وسيلة للتخوف كثرياً من موانع التعاطف بني موظف اخلط وموظف املشورة إىل وبعض احلكومات يتجهون

 نتقل موظف اخلط حسب برنامج حمدد إذ ي،ذلك اخلط وبالعكس إىل وهي تبديل العمل لكل موظف من هذا اخلط

 فكل ،امليدان باكتساب خربة تنفيذية أكثر إىل مث يعود، كثرأ أو سي لفترة من سنةيف وظائف املشورة يف املركز الرئي

 وهذا ،بني اخلطنيالتعاطف  يف نفسه ىمن موظف املشورة وموظف التنفيذ قد عمل يف كلتا الوظيفتني مدة مما ألق

سبب ي للتنفيذ واملشورة معاً التعامل الذي قد حيدث مرات عديدة خالل احلياة الوظيفية للموظفني الرئيسيني الصاحلني

 إىل ويف بعض احلاالت يستمر التبادل ،دعم فهم كل طرف وجهة نظر الطرف اآلخر واملشكالت اليت يتعرض هلا

 كبري من ىستشاري أخرياً يف مستواستيقاء موظف اخلط الذي حقق جناحاً بارزاً يف قيامه بالعمل اال إىل درجة تؤدي

  .وظائف املشورة

 وهي عامل يف ، الوظيفيةةتنقل جتربة مفيدة وبصفة خاصة يف سين تكوين الفرد يف مستهل احلياومثل هذا ال

  .العامة اإلدارةتكوين نظام املستقبل الوظيفي يف 

 فقد ،ق متميزة بني أمناط الشخصية ملوظف اخلط وملوظف املشورةووقد كان املعتقد يف زمان ما أنه توجد فر

بينما املوظف التنفيذي ، نفسه على  موظف املشورة أنه شخص معتزل وجمد ومنطوكان البعض يتصور أنه يفترض يف

ه يف هذا ؤلكن مثل هذه النظرية إذا كانت يف يوم ما مورد القبول فليس من الصحيح إجرا، حركي ونشط ومتفتح

   إذ،اليوم
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 فإذا كان يف اخلطي ،تفتحفإن لإلنسان جهتني جهة انطواء وجهة ، د ما يساندها يف احلال احلاضرجت يندر أن 

  . والعكس بالعكس،املشوري انسدت جهة التفتح

إذا جاء األول يف التنفيذ  حىت ، وبعضهم انفتاحيون بفطرم،شك أن بعض األفراد انطوائيون بطبعهم نعم ال

ال التنفيذي أو  ،يصلح للتنفيذ ستشاري اللكن ذلك ليس معناه أن اال، ستشارة مل يغري ذلك من طبعهوالثاين يف اال

  . ى بأن يشري تارة وينفذ أخر،يف زمان واحد أو ،سواء يف زمانني كما مثلنا يف حالة التنقل، ستشارةيصح لال
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  ))العمال املاهرون((

 يقومون مبختلف األنشطة اليت حتتاج األمة إليها يف العصر ينعمال ماهر إىل شك أن األمة حباجة ال): مسألة(

  . عمالئهم من احلكام وغريهم يف الوقوف سداً دون هذا التقدم إىل واملستعمرون يوحون، امماأل إىل احلاضر للسري

  

  ))هجرة اخلربات((

 ىمن جهة تدين مستو  ال، فيهاىيتمكن أن يبق  الىيدرس ويترقن البالد حيث كانت متخلفة فالذي إمث 

وعدم توفر أجواء ، قف االحترام الالئق بهجهة عدم تلقي املثمن  بل ،البالد الصناعية فحسب إىل األجور بالنسبة

البالد  إىل مما يوجب هجرة املثقفني األكفاء، وعدم متكنه من التقدم املنشود يف مثل هذه البالد، احلرية الصحيحة له

  .الدميقراطية

 وقد انتشرت وانعكست آثارها، وهذه املشكلة ملموسة لكل أنسان يعي جوهر هذه البالد يف كافة املستويات

يشعرون مبشكلة عدم توفر األيادي العاملة فاجلميع ، بل والفرد أيضاً،  أجهزة الدولة والشركات واملعاملىمستوعلى 

كل  إىل وذلك بالنسبة، املؤسسات اليت حتتاج البالد إليها إىل  بالنسبة،صفة خاصةبمنها الرفيعة بصفة عامة، والفنية 

األمر الذي ترتب عليه أن أصبحت هذه ، كنولوجيا وما أشبهتالزراعة والخصوصاً يف جماالت الصناعة و، املهن تقريباً

خصوصاً مع مالحظة التضخم ، ارتفاع أجورها بصورة كبرية إىل باإلضافة، العمالة نادرة يصعب احلصول عليها

  .طالقاً مع احتياجات الفردإمما مل تعد األجور تتناسب ، اهلائل الذي اجتاح البالد

ن بعض الفئات تزايدت دخوهلا مبعدالت كبرية إحيث ، الطبقية احلادة اليت حدثت يف البالد  إىلهذا باإلضافة

ن وإمنا يهمهم من يصفق ويهمهم املثقف وال، ومطردة بسبب دكتاتورية احلكام الذين يقربون مجاعة ويبعدون مجاعة

  فقد زادت ، هلم
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 شديد معدالت األجور واملرتبات ءت فيه ببطيف الوقت الذي زاد ،دخول هذه الفئة ذه املعدالت املطردة

ج عنها ظهور طبقة جديدة من نتمما  ،األجهرة يف املنشئات اخلاصة أو جلميع العاملني بوحدات اجلهاز اإلداري

وأمناط جديدة من املسؤوليات قلبت ، ستهالكحيث تكونت لديها مظاهر خمتلفة يف اال، أصحاب الدخول املرتفعة

ويف سياسات التعليم ، وأحدثت خلالً يف التقسيم الطبقي للمجتمع، كار والعالقات بني األفرادموازين القيم واألف

ألن الطبقية احلادة كما هو مقرر يف ، انتشار موجات التضخم وارتفاع األسعار على مما ساعد يف النهاية، والتوظيف

  .قتصاد توجب االختالف الكبري بني األمة الواحدةعلم اال

وما هي احللول العلمية ، ما هي عليه على  ستظل هذه املشكلةمىت إىل ي تطرحه الدراسة أنهوالتساؤل الذ

فتعطي خلريج اجلامعة ، جتماعي للمجتمعيف اخللل الذي حدث يف الترتيب االى أخراملمكنة اليت تعيد التوازن مرة 

  .ات يف مكانه الصحيحعمل اخلدم أو ةفوتضع صاحب احلر،  ومكانته كاملةورجل العلم والفضيلة حقوقه

، ذلك فيما سبق إىل املعنأن إو ،ضرحلافهذه مشكلة حنن لسنا بصدد كيفية حلها يف احلال ا، حال أي ىوعل

ستشارية من أسس احلل الصحيح لكل املشكالت اال إىل  وحتوهلا من الدكتاتورية،فإن احلكومة هي أساس املشكلة

  .املمكن حلها

 اإلدارة والعقبات اليت حتد من تطبيق نظرية ،اإلدارة على اسة أثر الظروف احمليطةوإمنا الغرض يف هذه املسألة در

  .وأصوهلا وأسسها العلمية

  

  ))الظروف الصحيحة لإلدارة((

 كسائر الشؤون اإلدارةفإن ، تكون هناك إدارة صحيحة حىت  الظروف الصحيحةر أن نوف:عليناجيب واليت 

   اإلدارةجتماعية صحيحة كانت فإذا كانت الظروف اال ،جتماعيةجتماعية خاضعة للظروف االاال
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 اإلدارةوإذا كانت الظروف غري صحيحة ال ميكن أن تسري ، األمام خبطوات ثابتة إىل وأمكن أن تسري، صحيحة

  .سرياً حسناً

فإذا كانت األرض غري صاحلة واألجواء غري مهيئة فإن الشجرة ،  مثل األرض والشجرةاإلدارةفمثل الظرف و

خبالف ، وأن تزهر وتثمر كما يترقب منها، هما كانت بنيتها يف ذاا قوية وصحيحة ال تتمكن أن تنمو بصحةم

  .كتمال يف الكم والكيف والنتائجفإا تعطي الشجرة ما تستحقها من النمو واال، األرض واألجواء الصحيحة

  

  ))أقسام الظروف احمليطة باإلدارة((

  : أربعة أقسام إىل  ميكن تقسيمهااإلدارةة ب فالظروف احمليط،حال أي ىوعل

  . قتصاديةف االالظرو: ١

  . جتماعيةوالظروف اال: ٢

  . ةيوالظروف السياس: ٣

  .  واملراد باألخالقية األعم من الدين واألخالق،والظروف األخالقية: ٤

  

  ))الظروف االقتصادية((

ثالثة  إىل ،مما هي حمل كالمنا اإلدارةالقة بفيمكن تقسيمها اليت هلا ع، قتصاديةوهي الظروف اال: فاألول

  : عناصر

  .  اإلنتاجىمستو: األول

  .  الثروةىمستو: الثاين

  . الندرة والوفرة: الثالث

سبب متخلفاً إذا كان مستواه  ، والتقدم غالباً ما يولد التقدم،ن التخلف غالباً ما يولد التخلفإحيث ، فاإلنتاج

  . كس والعكس بالع،اإلدارةذلك ختلف 
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مثل املباين ،  يف استخدام التسهيالت وعدمهااإلدارةإمكانية  على فإنه يؤثر،  الثروةىمستو إىل أما بالنسبة

  .قتصادية كالنفط واحلديد واخلشب وما أشبه ذلك واملزارع واملوارد االئوالطرق والسدود واملوان

  .نطالقواالبتكار اال على له تأثري يف القدرة ، الثروة العقلي وهو عبارة عن رأس املال اإلنساينىكما أن مستو

ففي اتمعات الغنية ،  يف التصرف وعدم التصرفاإلدارة على الوفرة أيضاً تأثرياً خطرياً أو وتؤثر الندرة

كما ، املواد اخلام وللمستهلكنيعلى للحصول يستطيع اإلداري استخدام التلفون وعمل مكاملة تلفونية للمستوردين 

  .خصائيني يف كل صناعةأعمال  على سوق العمل واملكاتب املتخصصة للحصول إىل لتجاءري االميكن لإلدا

جيد اإلداري املستهلكني بقدر  أنه قد اليف البالد املتخلفة فقد ال يكون هناك مستوردون متخصصون، كما أما 

 أو ،التصال م يف زمان قليليكون عندهم تلفونات ميكن ا د القوإذا كان هناك مستوردون ومستهلكون ف. الكفاية

غري عاطلة فقد ال توجد تلفونات لديهم وإذا كان ، أن عندهم تلفونات لكن التلفونات عاطلة بسبب عدم الرعاية

كما قد اليكون هناك عمال ، املعمل إىل نقل املواد اخلام أو ،املستهلكني إىل وسائل املواصالت السريعة لنقل بضائع

  .إنسان جامعي يقوم بأعمال املديرعلى  حىت احلصوللصعب اوقد يكون من ، خمتصون

الصحة  إىل وذلك كما يقولون بالنسبة،  كذلك الوفرة تأيت مبشاكل،أن الندرة كما تأيت مبشاكلخيفى  لكن ال

د ق  واإلنتاج الزائد عن احلد،حرية كبرية إىل فإن وفرة املوارد أحياناً تؤدي ، له أمراضأن الفقر له أمراض والغىن

  بطالة  إىل مثالً تؤدي يف بعض األحيان، التأثري عليها تأثرياًَ عميقاً أو إفالس كثري من املؤسسات إىل يؤدي
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  . غري ذلك إىل ،نتاج زائد عن احلدإ أو ،جزئية

  

  ))الظروف االجتماعية((

ألن ، اإلدارة صولفمن الواضح أن للعائلة األثر الكبري يف تطبيق أ،  اإلجتماعيظرف هو ال:أما األمر الثاين

 أو اجتاهات وعادات وتقاليد وسلوك الفرد سواء حنو املسؤوليةفتحدد ، اليت يوضع الفرد عليهااألوىل العائلة هي اللبنة 

  .الالمباالة أو املباالة أو ،الالمسؤولية

لد يقفل باب مثالً النظام الطبقي يف الب، اإلدارةعملية كما أن الصراع بني الطبقات يؤثر كثرياً يف سهولة 

حيث خيصص القانون تلك الوظائف بفئة ، لتحاق بوظائف معينة فال يتمكنون من اال،الصعود لبعض الطبقات

 وكما جند يف النظام الطبقي يف اهلند ، السنة والشيعة،املسيحيني واملسلمني إىل كما نشاهد يف لبنان بالنسبة، خاصة

  .غري ذلك إىل ،مثالً

 اإلدارة ذلك شلل وإذا مل ميكن التقدم كان معىن،  يكون حجر عثرة أمام التقدمجتماعي أحياناً االظرففال

  . الصحيحة

  

  ))الظروف السياسية((

فمن الواضح أن األحزاب السياسية واملنظمات ، السياسيةهي الظروف و، الثالث إىل أما األمر بالنسبة

وإمنا كل اهتمامها ملء ، غري صحيحوقد تكون يف طريق صحيح  قد تكون يف طريق ،واجلمعيات ومن إليهم

  .بصرف النظر عن الكفاءات والقدرات اإلدارية، الوظائف الرئيسية باحملاسيب واألصدقاء

  . التنفيذىمستو حىت أسفل املستويات اإلدارية إىل  اجلهل والالخربوية والالمباالةىوبذلك تسري عدو

  .  واملهارة واخلربويةةالكفاء أو ،لروابط هي سيدة املوقفواحلاصل أن املهم هو أن تكون احملسوبية واملنسوبية وا

  

  ))الظروف األخالقية((

  فمن الواضح ، وهي القيم األخالقية والدينية :وأما األمر الرابع
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فهذه القيم ، ألية أمة مثقفة أن تتجاهل القيم األخالقية والدينية السائدة يف اتمع أو ميكن ألية مؤسسة أنه ال

إذ القيم اليت تسود اتمع ليست جمرد شيء ، خطأ أو جتاهات العامة فيما يتعلق مبا هو صحيح تيارات لالما هي إالّ

وإمنا تدخل يف املنظمة وتعيش فيها عن طريق موظفيها وعن طريق املوردين ، يف اخلارج غري مرتبط باملنظمة واملنشئة

  .والعمالء واملستهلكني

 شبه اتمعات اليت يغلب عليها القيم املادية ،املاديات على  وقد يركز،اتاملعنوي على فإن اتمع قد يركز

 أو سواء كانت تلك املاديات أبسط الضروريات، القيم الروحية إىل غري نظرمن الراحة املادية  على فاألفراد يركزون

 وذلك يكثر فيها ،الروحيةومثل هذا اتمع وإن كان ميأل اجلهة املادية لكنها فاقدة للجهات ، أكرب الكماليات

  .ذلك إىل وما اإلحنراف من الطبقية احلادة وسحق حقوق الناس

تتمكن من  الطائر ال أو  اجلناحني كان كالطائرةفإذا فقد أحد، التقدم إىل واملادة والروح جناحا اإلنسان

له يف  نا آتنا يف الدنيا وما من يقول رب الناس﴿فمن: فقال سبحانه،  أن اإلسالم جعل لكل موردهىولذا نر، الطريان

ولئك هلم أ* ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار   *اآلخرة من خالق

  . )١(نصيب مما كسبوا﴾

  . )٢(ترك دنياه آلخرته أو ،ليس منا من ترك آخرته لدنياه: ويف احلديث الشريف

  

  ))العامةالتعارض بني املصلحة الفردية و((

ومن ، سوئها أو اإلدارةكما أن التعارض بني املصلحة الفردية واملصلحة العامة أيضاً أمران يسببان يف حسن 

  ، أيضاً إجياباً أو  سلباً،الدين واألخالق إىل  املصلحتني راجعةىاملعلوم أن ترجيح اإلنسان ألحد

                                                

 .٢٠٢ ـ ٢٠٠: سورة البقرة )١(

)٢(.  
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أفراد الشارع يف أعماهلم  أو حىت يني أم موظفني سواء كانوا إدار،األفراد على املصلحة الفرديةسيطرت فإذا 

أساس  على ألن كل أمر من األمور يدرس وينفذ، وحينذاك يتغلغل الفساد يف املنظمات، اليومية باملصلحة العامة

لوضوح أن ، املصاحل الشخصيةخلدمة ويتم حتوير املصلحة العامة وحتريفها ،  مسامهته يف حتقيق املصاحل الشخصيةىمد

، الفرد إىل فاملصلحة الفردية جتر كل شيء، تناقضاً واضحاًوملصلحة الفردية واملصلحة العامة تعارضاً صرحياً بني ا

  .العموم إىل واملصلحة العامة جتر كل شيء

  .ال أزيد من ذلك، فمن الالزم أن تكون هناك املصلحة الفردية واملصلحة العامة كل يعطي بقدره

  وإالّ، ومن للمصلحة العامة املناقض للمصلحة الفردية،ملناقض للمصلحة العامةواملراد من املصلحة الفردية ا

  .فاجلمع بينهما يف الصورة الصحيحة املعقولة هو الطريق األمثل للتقدم

 مثل النظرية القدرية بأن كل شيء خارج عن ،كما أن القيم األخالقية اليت تسود اتمع قد تكون قيم زائفة

 مثل أن اإلنسان يكون سيد ،وقد تكون بالعكس قيماًَ صحيحة، يأتيه ما قدر له حىت أن جيلسب وجيقدرة اإلنسان 

جتاه وحتسني األحوال تغيري اال على فإن اإلميان بقدرة اإلنسان، اإلدارةو املوقف بالقدر الذي جعل اهللا له من احلرية

سواء كان ،  اليت يتوقف عليها كل أنواع التقدموتوجيه احمليط يف ضمن قدرة اإلنسان وطاقته من أهم القيم األخالقية

  .غري ذلك أو ثقافياً أو سياسياًأو حضارياً  أو اقتصادياً

جتماعية والسياسية واألخالقية مبعناها الشامل قتصادية واالومن ذلك يعلم أن الظروف األربعة املذكورة من اال

  . اإلدارةوبفسادها تفسد ، اإلدارةحها تصلح فبصال، غري الصاحل لإلدارة أو  تشكل احمليط الصاحل،للدينية
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  ))مناذج من اإلدارات((

طبق األصول  على نذكر يف هذه املسألة مناذج من اإلدارات اليت ينبغي أن يكون اهليكل التنظيمي فيها): مسألة(

  : وذلك للتمرين، املذكورة يف األحباث العلمية هلذه اإلدارات

  

  ))إدارة املزرعة((

 هذه مرحلة التفكري وإختاذ القرار وتنفيذ ذلك يف اخلارج العملي اإلدارةويراد ب، إدارة املزرعة: ولالنموذج األ

  .ملزرعة من املزارع

وأن تكون هناك جمموعة من العناصر املادية ، أهداف املزرعة واضحة ،قبل الشروع يف املزرعة فيجب أن تكون

وأن تكون جمموعة من السياسات الزراعية ، لك األهدافوالبشرية الواجب استخدامها يف املزرعة لتحقيق ت

يف إنتاج الزمنية  والربامج ، وخطوات تنفيذ العمليات الزراعية،والسياسات التسويقية والسياسات املالية وما أشبه ذلك

مور  هذه األىوتسم، أمور حواليهاعدة  إىل والتسويق حيتاجاإلنتاج مع أن كالً من ، وتسويق احملاصيل الزراعية

  .وهو ذا خيتلف من عملية الزراعة ذاا، بالنشاط اإلداري

 من ىفهذه صغر، مثل ذلك إىل ملاع واملفاهيم األساسية اليت تقدم اإلئللمبادللمزرعة وخيضع التخطيط 

  .صغريات تلك الكربيات الكلية اليت ذكرناها يف املسائل السابقة

فإنه يقابل مدير ،  والسياسات الزراعيةيات كالقرارات فاملعروض يف هذا البحث بعض اخلصوص، هذاىوعل

  : ألمور اآلتيةاومن األسئلة اخلاصة باملزرعة ، بشأاعليه اختاذ قرارات جيب سئلة أاملزرعة عدة 

وإذا ما تقرر نوع احملصول ، الذرة وما أشبه ذلك أو الشعري أو مثالً القمح،  تنوعهىومد نوع احملصول :األول

  .  وهكذا،األنواع أي  والشعري من،األنواع أي يعين أن القمح مثالً من، يت دور خصوصيته النوعبصورة عامة يأ
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، )١(ب فال يكفي أن يكون يف النظر زراعة عدد كذا جري،مساحة األرض الواجب زراعتها وحدودها :الثاين

مثالً فرد يف ، الكلي الذي له أفراد أو ،وإمنا تزال املشكلة بتحديد موقع هذه املساحة بني املساحة الكلية للمزرعة

  . بغداد وفرد يف النجف وفرد يف كربالء وهكذا

والسعر ، ووقت شرائها،  ومصادر احلصول عليها،وكمياا، أنواع البذور الواجب استخدامها: الثالث

  . وسائر اخلصوصيات املرتبطة بالبذور، مكان أي ويف، وقت البذر إىل وكيف ختتزن، املناسب

ومصادر احلصول ، وكمياته، السماد الصناعي أو من السماد الطبيعي، أنواع السماد الواجب استخدامه: الرابع

مث ، من اخلارج أو  مع وضوح أن األمسدة ومكان جلبها من الداخل،والسعر املناسب له، شرائه وختزينهوقت ، عليه

   .غري ذلك من اخلصوصيات إىل ،الشرقي أو الغريباخلارج ، خارج أي من

ويف حالة قرار ، يدوية أو هل تستخدم آالت ميكانيكية زراعية، كيفية القيام بالعمليات الزراعية: اخلامس

 منه أين ىالتأجري فاملكان الذي ينبغي أن تشتر أو وإذا أريد االشتراء، يتم تأجريها أو ىاستخدام آالت فهل تشتر

  . غري ذلك إىل ،هو

ويف احلفظ ، ويف إعطاء املاء، ويف احلصاد،  ويف التسميد،ة يف الزراعة وكيف تطبق الطرق الفنيمىت: والسادس

  . والرعاية

 على فهل يستخدمون، امهمدومدة استخ، وعددهم، الشروط الواجب توفرها يف العمال الزراعيني: السابع

  مع كوم ، موسم إىل يبدلون من موسم أو ،يكونون مومسيني أو ،مدار السنة

                                                

 .مقدار معني من األرض، قيل إنه ست قصبات:  اجلريب)١(
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  .  ومراقبتهم، وكيفية تدربيهم،وأجورهم، السنةمدار  على مستخدمني

قتراض من اال أو ،هل حيصل عليها من البنوك، ومصادر احلصول عليها، كمية األموال املطلوبة للزراعة: الثامن

من وزارة خاصة  أو ،حلكومة هل حتصل عليها من معادا كالبترول وحنوه إىل اوبالنسبة، ما أشبه ذلك أو من األفراد

  . حيث عندها كمية متوفرة من املال، زاراتمن الو

ويف حالة الشراء يكون ، تأجريها أو يف حالة عدم وجود أرض يأيت الكالم يف شراء أرض زراعية: التاسع

  . غري ذلك إىل ى،موقع تشتر أي  ويفى،ا ممن تشترأالكالم يف 

وكم حيتاج من املال ، املزرعة على حالياًعادة البناء والترميم والصيانة بالنسبة للمباين املوجودة إ: العاشر

  . والوقت والعمال وحنو ذلك

  . جزأةلتجار الت أو ،البيع لتجار اجلملة أو ،البيع لوكالء أو ،هل هو البيع املباشر، منافذ التوزيع: احلادي عشر

  . أساس التكليفعلى  أو ،أساس السعر السائد يف األسواق على تسعري السلع: الثاين عشر

  . فيما إذا مل يكن الوقت مناسباً للبيع وما أشبه، مكان ختزين السلع: لث عشرالثا

ومن ، اإلدارات املرتبطة ذه األمور من الزراعة والتسويق واملالية واألفراد والتخزين وغري ذلك: الرابع عشر

  مجيع أنواع التخطيط يف  على وله أولوية، الواضح أن التخطيط للمبيعات أساسي
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من غري فرق بني أن يكون البيع ، فالكميات احملتمل بيعها حتدد الكميات الواجب زراعتها،  الزراعياملشروع

يف اخلارج حسب أسعار  أو بيعها للمستهلكني يف الداخل أو ،كما هي العادة يف الغرب، للدولة ولو لإلحراق مثالً

  .وختزينها وغري ذلكوتسويقها بيعها وتكاليف زراعتها 

كما أن ، ألن املساحة تابعة للكمية يف املكان، اجب زراعتها حتدد املساحة الواجب زراعتهاوالكميات الو

وعدد العمال ، وكميات السماد الواجب استخدامه، هاؤالكمية الواجب زراعتها حتدد كميات البذور الواجب شرا

  . الواجب استخدامهم

فتراضات اليت تكونت ففيها تسجيل لال، ي للتنبؤ املستقبليا هي املظهر املادإف، مث يأيت دور امليزانيات التقديرية

 ،وال خيتلف مفهوم امليزانية التقديرية يف املشروع الزراعي عنه يف املشروع الصناعي وسائر املشاريع، عن املستقبل

  .كاملشروع الثقايف واملشروع الصحي وغري ذلك

ودرجة تعقيد العملية ، حجم املزرعة على فومن الواضح أن درجة تعقيد اهليكل التنطيمي للمزرعة تتوق

كما أن الربنامج الزمين يوضح العمليات األساسية ،  التكامل بالنسبة لعمليات الشراء والتسويقى ومد،الزراعية

ومفهوم الربنامج الزمين ضروري يف إدارة ، والتفصيلية الواجب تنفيذها بتحديد الوقت املتوقع إلاء كل عملية

فإن هذه كلها بعضها ، عمليات شراء السماد وعمليات زرع البذور والري والتسميد ومكافحة اآلفاتاملزرعة لربط 

يتم محل احملصول واتباع اإلجراءات الالزمة نتهاء كل من هذه العمليات حىت اوقت ابتداء و وحتديد ،مرتبطة ببعض

  .جلعل احملصول قابالً للبيع

  فالالزم ، حلصد بعملية النقل والتخزين والبيعكما أن من الضروري ربط عملية الزراعة وا
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، ختاذ الالزم ملقابلة املتطلبات الزمنية قبل فوات األواناميكن  حىت ،نتهاء من كل عمليةبتداء واالظهور وقت اال

لو تأخر مثالً ، الثقافة والصحة وغريمها إىل وكذلك بالنسبة، والربنامج الزمين يف املزرعة مهم متاماً مثله كمثل املصنع

قد تؤدي عنيفة فإن املزرعة تتعرض هلزات غريها  أو التخزين أو النقل أو احلصاد أو التسميد أو وقت زرع البذر

  . للفشل

نه يلزم عليه أن أ إىل باإلضافة، املدير وضع خطط وبرنامج لتحديد املسؤوليات والسلطات على كما أن الالزم

تصرف معهم وأمامهم مبثابة ال و، ورفع روحهم املعنوية، وضرب األمثلةسني بالشرح والتعليمواد للمرؤشرباإليقوم 

  .خري وجه إىل ميكن أن تتم األعمال يف املزرعة حىت ،القائد

  

  ))الرقابة الزراعية((

ما  أو ميكن التأكد من أن ما مت حىت ،األعمال يف املزرعة طبقاً للخطط املوضوعة على مث من الضروري الرقابة

 على  كالرقابة،كل جزء جزء من األجزاء اليت ذكرناها على  والرقابة يف املقام تشمل الرقابة،متامهإ أريد يتم مطابق ملا

 العمال ىوعل، واحلركة  الزمنىوعل،  عدد اآلالت املستخدمةىوعل،  مواد املكافحةىوعل،  السمادىوعل، البذور

،  الوقتىوعل،  تكاليف التسويقىوعل،  الزراعةتكاليف على والرقابة،  جودة اإلنتاج الزراعيىوعل، الزراعيني

غريها من أنواع  إىل ،ةأجتار التجز أو جتار اجلملة إىل مث الوصول، املخازن إىل  الوصولىوعل،  الكفاءة اإلنتاجيةىوعل

  .اهلدف املنشودالرقابة احملتاج إليها يف إعطاء النتائج احلسنة والوصول إىل 

وقد رأينا يف العراق ، اإلدارةل احلكومية لكل خطوة خطوة من خطوات املشاككما أن من الضروري حساب 

  املزارعني باسم اإلصالح  على املشكالت اليت وضعتها احلكومة
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أعطت الكالم  حسب ما كانت احلكومة ،الزراعي بقصد شل حركتهم لتستجلب احلبوب وحنوها من اخلارج

فإن ،  بتحطيم الزراعة يف داخل العراقوذلك ما ال ميكن إالّ، ألسيادها املستعمرين من ترويج أسواق بالد الغرب

 اإلدارة على وقد يكون حبيث يلزم، مالحظة املشكلة احلكومية قد يكون حبيث يلزم صرف النظر عن املزرعة

  . ستشاريةوقد يكون بالقدر الطبيعي كما يف البالد اال، اهلدف إىل للوصولالكثرية احملاوالت 

  

  ))علميةإدارة احلوزة ال((

 أو صفهانإ أو خراسان أو قم أو كربالء أو وزة العلمية يف مثل النجف منوذج التخطيط للح:النموذج الثاين

  : املدير أمور على فإن الالزم،  يف بلد يراد ابتداء احلوزة فيه،تربيز

  . مالحظة أهداف احلوزة اليت تنشأ ألجل تلك األهداف: األول

  . ادية اليت تكون كفاًء لتلك األهدافالعناصر البشرية وامل: الثاين

  . خطوات تنفيذ العمليات احلوزوية: الثالث

  . الربامج الزمنية يف تكوين إنتاج احلوزة: الرابع

مع ، نه كيف ميكن تنظيمها مبا تعطي أكثر قدر ممكن من اإلنتاجأيف احلوزات القائمة مالحظة : اخلامس

تتمكن احلكومة من إجياد  دكتاتورية يلزم أن توضع اخلطط حبيث الأن احلوزة إذا كانت تعيش يف دولة  مالحظة

فكيف ما إذا ، جانبها مستقلة عنها إىل  منشئةىا ال تتمكن أن ترأإذ من شأن احلكومات الدكتاتورية ، املشاكل هلا

  كانت 
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فإن احلكومة حتاول ،  كما هي احلال يف الدين اإلسالمي،تريد بيان حاجات اإلنسان وبيان القوانني هلااملنشئة 

  .فإن مل تتمكن أخذت يف هدمها مبختلف األسباب والسبل، املنشئات على السيطرة

،  كانت أبعد من سيطرة الدكتاتور،فإذا كانت احلوزة العلمية يف مثل هذه الظروف مبعثرة وبال نظام ظاهر

جيعل من احلوزة آلة القصر ن الدكتاتور الدكتاتور على احلوزة أسوأ للحوزة من تبعثرها، فإومن املعلوم أن سيطرة 

 يف دمشق ،والعثمانيني وبين العباس كما رأينا ذلك يف فقهاء السلطة أيام بين أمية، حكومتهووسيلة الستحكام 

  .وحنوها والقسطنطينية وبغداد

تنظيم احلوزة يف ملا طلبوا منه بتحريك من الدكتاتوريني  ) اهللاهرمح(األصفهاين احلسن  واملرجع الكبري السيد أبو

حيث ، أراد بذلك ما ذكرناه ،)نظام النظام يف الال: ( أجام ذه الكلمة الصغرية الكبرية قال،النجف األشرف

وياسني ، وهم أتاتورك يف تركيا، نيكانت احلوزة يف ذلك احلني معاصرة ألربعة من عمالء االستعمار الدكتاتوري

نه لو كانت احلوزة منظمة هلدموها أبشع إحبيث ، وأمان اهللا خان يف أفغانستان ، إيرانهلوي يفبوال، اهلامشي يف العراق

د املرحوم أن األفضل السي ىفرأ، وسيطروا عليها واستفادوا منها للسري يف ركاب املستعمر وعمالئه، نوع من اهلدم

  . تلك األهداف إىل يكون للحوزة صورة وتنظيم ظاهر ميكن األخذ برقبتها أن ال

  

  ))ات تنظيم احلوزةمقوم((

  : مالحظة هذه األمورجيب مث إذا أريد تنظيم احلوزة 

  . كم عدد الطلبة: )١

.  وكم منهم من النساء،كم منهم من الرجال: )٢
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. الدراسي ىما هو املستو: )٣

. نه من أين ميكن حتصيل املال الالزم هلاأمتويل احلوزة و: )٤

. املدارس عدة املدارس احملتاج إليها وأمكنة: )٥

ومدرس ، ومدرس األدبيات، ومدرس األصول،  من مدرس الفقه،املختلفةعدد املدرسني وسطوحهم : )٦

. غري ذلك إىل ،ومدرس التاريخ، ومدرس احلديث، التفسري

.  كالكاتبة واحلاسبة وما أشبه،اآلالت احلديثة احملتاج إليها يف الشؤون الدراسية: )٧

. الكتب احملتاج إليها: )٨

والعطلة يف ، ووفيام )ليهم السالمع (ويف مواليد األئمة، مثالً العطلة يف أيام رمضان، اسيةرالعطل الد: )٩

. غري ذلك إىل ،العطلة يف أيام الصيف أو ،شهري حمرم وصفر

  . وهكذا، وكم سنة يف دروس اخلارج، فكم سنة حباجة إليها يف دروس السطوح، مدة الدراسة جمموعة): ١٠

من وقت  أو ،الثانية عشرة أو احلادية عشرة أو حيث تبدأ سين القبول من العاشرة، ين القبول للطالبس): ١١

  . اغريه أو ،قبل ذلك أو ،البلوغ

ذلك  على فإذا تبني العلوم بين، وغري ذلك وعلم الصرف  مثل علم النحو،العلوم احملتاج إليها يف احلوزة): ١٢

  النحو نتكلم  إىل مثالً إذا احتجنا، يف املادة الثامنةمما ذكرناه ، الكتب احملتاج إليها
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 أو ،املغين أو ، ابن الناظمأو، ابن عقيل أو ،السيوطي أو ،حول أن الكتاب املناسب للنحو هل هو شرح اجلامي

  . ما أشبه ذلك أو ،حنو الرضي

 أو ،إمام مجاعة أو ،مرجعاً  أو،مؤلفاً أو ،خطيباً أو ،هل يكون وكيالً، نه ماذا يصبح اخلريجأمالحظة ): ١٣

  . غري ذلك أو ،مديراً للمدرسة أو ،مدرساً

  . يتخرج الطالب متقياً خلوقاً حىت ، للطلبة يف خمتلف مراحل الدراسةىمواظبة األخالقيات والتقو): ١٤

  . طباءيكونوا خ حىت وباخلطابة، يكونوا مؤلفني حىت حيث جيب تزويد الطلبة بالكتابة، الكتابة واخلطابة): ١٥

اتباع سائر  أو اإلقامة أو اجلنسية إىل حيث حيتاج الطلبة يف احلكومات احلاضرة، األعمال احلكومية): ١٦

  . الكاتبة املنافية للحريات اليت منحها اإلسالم لإلنسان بصورة عامة يف غري احملرمات القوانني

  . حفظ املدارس املوجودة واألجهزة املربوطة باحلوزة وصيانتها): ١٧

وسائر ، وأمكنتها، لتكون كفاًء للقدر احملتاج إليها يف احلوزة، حلاق مطبعة ودار نشر وما أشبه باحلوزةإ): ١٨

  . اخلصوصيات الالزم اتباعها فيها

  ، عدد االت احملتاج إليها يف احلوزة هلداية الناس): ١٩



٢٤٤

  . جمالت عامة  أو،من جمالت يف خمتلف العلوم، املؤلفنيولتنشيط ، ولتقوية األقالم

  . شرط أن ال يكون خارجاً عن الدائرة اإلسالميةعلى للمتخلف وضع العقوبات ): ٢٠

سن الزواج يتزوجون حسب السنة املقررة  إىل إذا وصلوا حىت تسهيل شؤون الزواج للطالبات وللطالب): ٢١

  . يف الشريعة اإلسالمية

  . املسكن للطالب والطالبات بعد اإلعالة): ٢٢

 ،يف وقت خاص من العمر أو ، هل من الصغر وابتداء الدراسة،وقت يلبسون العمامة أي م يفأيني تع): ٢٣

  . ما أشبه ذلك أو ،من الدراسةأو 

وذلك فإن ، يقبلون من بعض اجلنسيات أو ، هل يقبلون من كافة اجلنسيات،كيفية القبول للطلبة): ٢٤

 باإلسالمية ىاملشكالت يف احلال احلاضر يف احلكومات اليت تسم أن ن كان ال يعرف حدوداً للقبول إالّإاإلسالم و

،  أوجدت احلكومات مشكالت مجة أمام السري وتقدم احلوزةوإالّ، احلوزة إىل مشكالت جتب رعايتها بالنسبة

  .  األمر بتحطيم احلكومة للحوزةىوأحياناً إذا مل يالحظ املدير هذه القوانني الكابتة انته

 هذا اإلدارةفإذا مل تالحظ ، فإن السياسة يف هذا اليوم دخلت يف كل شأن من الشؤون، اسيةالسياألمور ): ٢٥

  فالالزم أن تالحظ ، للعيانظاهر وهذا أمر ، األمر املهم ميكن أن جترف السياسة باحلوزة



٢٤٥

 ويف أية ،نس أي رتباط ففيوإذا جاز اال، الطالبة بالسياسة أم ال أو إدارة احلوزة هل جيوز أن يرتبط الطالب

 منظمة أو مثالً هل يكون داخالً يف حزب مرجعي، رتباطرتباط فما هي حدود االوإذا كان من املقرر اال، رتبة يرتبط

  . آخر ما هنالك من األمور السياسية إىل ،ذاك أو وإذا كان داخالً فهل يدخل يف هذا احلزب، ما أشبه ذلكأو 

وماذا يكون ، خارجاً أو  سطحاً،يةوتحانات يف الدروس احلوزنه كيف تقرر االمأو، امتحانات احلوزة): ٢٦

  .  شاغالً ببعض الوظائف الدينيةىأو يبق ، هل يطرد من احلوزة،حال الراسب األخري

واملؤسسات الدينية ، واملنابر خطباء، كاملساجد أئمة، البالد والوظائف األخر إىل نيجيكيفية تقسيم اخلر): ٢٧

  . وما أشبه ذلك، كمديرين

  . كيف ميكن متويل اخلرجيني الذين هم يتقلدون بعض املناصب املتقدمة): ٢٨

  . دارة اجلماهريإ على يكونوا إذا خترجوا قادرين حىت اجلماهريية على كيفية تدرب الطالب): ٢٩

 يف أو ،وبغداد وسامراء والكاظمية وكربالء كالنجف، ما هي النسبة بني احلوزات املتعددة يف قطر واحد): ٣٠

  .غري ذلك إىل ،وباكستان وأفغانستان، ولبنان واهلند، كإيران والعراق، قطرين

  .  العامة للحوزةاإلدارةهذا متام الكالم يف 

  

  ))إدارة املدارس((

واملراد ، فالالزم التخطيط للمدرسة، من املدارس التابعة للحوزة  اخلاصة يف مدرسةاإلدارة إىل مث ننتقل

  اليت بالتخطيط مرحلة التفكري 



٢٤٦

ر املادية والبشرية ص وجمموع العنا،ختاذ قرارات عن أهداف املدرسة املطلوب حتقيقهااتتبع التنفيذ واليت تتعلق ب

كاتبها وعددها وآالت وأدوات مواملراد بالعناصر املادية حجرات املدرسة و، الواجب استخدامها لتحقيق األهداف

  .درسون واملوظفون والعمال ومن أشبههمواملراد بالعناصر البشرية امل، كل مدرسة مدرسة

داء األعمال من قبول الطلبة ختاذ قرار حول القواعد اليت تتبع يف املدرسة بالنسبة ألاكما أن من الالزم 

متحانات والتصحيح والتخطيط والربامج الزمنية فيما يتعلق بالتدريس واال، متحانات وغري ذلكوالتدريس واال

  .للمدرسة

 أما التخطيط فهي ،فالتدريس عملية خاصة، التخطيط للمدرسة خيتلف عن عملية التدريسومن الواضح أن 

  .عملية إدارية تشمل التدريس وغري التدريس

،  طويل األجل لسنواتطوختطي،  ختطيط قصري األجل كسنة مثالً،مستويني على والتخطيط السليم جيب أن يتم

فالتنبؤ بعدد الطلبة ، ة هو احملور الذي تبين عليه عملية التخطيط كلهاويعترب التنبؤ بعدد الطلبة الذي يطلبون الدراس

األموال حيدد كما ، وعدد الكتب، وعدد األساتذة واملدرسني، وعدد املكاتب الالزمة، حيدد عدد احلجرات املطلوبة

ة وخطباء ومرشدين ومدرسني مث التنبؤ بعدد الطلبة جيب أن يكون وفقاً ملا تتطلبه البالد من أئمة مجاع، الالزمة هلؤالء

  .ممن يشتغلون بالوظائف الدينية والدنيوية، ومن أشبه ذلك

 ما هي التطورات :واألسئلة عبارة عن، إجابات هلذه األسئلة على والتخطيط الطويل األجل غالباً ما حيتوي

التسجيل، وكيف تؤثر هذه القبول و على ه التطوراتذتؤثر هوكيف ، التعليم على واليت تؤثر، املتوقعة يف اتمع

  وما هي اخلدمات التعليمية والتسهيالت اجلديدة ، الربامج والدروسالتطورات على 



٢٤٧

وإذا مل تكن متمشية مع هذه ، التطوراتوهل حالة البناء وقاعات الدرس احلالية تتمشي مع هذه ، املطلوبة

  .وافق التطورات املستقبليةت حىت التطورات فكيف ينبغي أن نعمل

وهل من املفضل ، ما أشبه ذلك أو حتسني البناء إجياراً واشتراًءإعادة  أو ،ل من املستحسن إعادة البناءوه

ف ميكن متويل اإلضافات اجلديدة يوك، بعض األبنية يف بعض املدارس أو ،ستغناء من بعض األبنية احلاضرة إطالقاًاال

  . للمستقبل

نه من األمهية مبكان حتديد إف، ية مدرسة دون تنظيم للمجهوداتنه ال ميكن أن تتم األعمال يف أأومن الواضح 

 أنه يف كل األحوال ميكن إالّ، املسؤوليات والسلطات لكل األعمال مما يتوقف تنظيم املدرسة عليها وهو أمر معقد

ون األفراد وقسم شؤ، وقسم اخلدمات املكتبية، والقسم املايل، مثالً قسم التدريس، التمييز بني عدة أقسام رئيسية

  .وهيئة التدريس، كالطالب

  .أقسام فرعية حسب التخصصات املوجودة يف املدرسة إىل وقد ينقسم، يعترب قسم التدريس القسم الرئيسيو

  

  ))احتاد الطلبة((

مما يوجب ، ثالث فئات أو بني فئتني يكون هناك تنافس حر حىت ،نه يلزم جعل احتاد الطلبة يف املدرسةأكما 

 فإن التنافس احلر مل يرد يف شي ،ماماأل إىل والتأليف واخلطابة وسائر الشؤون واألمور املالية  والدراسةرةاإلداتقدمي 

  .  سبب تكميله وتكاملهإالّ

كما ، مث من األمهية مبكان ملدير املدرسة أن يقوم بوضع معايري رقابية تعترب مبثابة قياس لعملية التدريس وغريها

ينفع ذلك يف التنقل وتوحيد  حىت يف القطر أو هذه املدرسة وبني سائر املدارس يف البلديلزم مالحظة النسبة بني 

  . ىاملستو

  

  ))احلوزات العلمية وما ينبغي((

  مث قبل ختام هذا النموذج ال بأس بأن نذكر حبثاً ذكرناه يف بعض 



٢٤٨

  .كان املناسب ذكره، جهوذلك عموم من و ن بني ما ذكرناه هناإوحيث ، هذا املوضوع نفسه إىل تنااخمطوط

فإن أحد أقسام اإلدارات هي إدارة احلوزات العلمية اليت هي مبعث املراجع واخلطباء واملبلغني واملفسرين 

من  هذه احلوزات، على حنطاط فرض اهلامشيةففي عصر اال، ومعلمي األخالق ومحلة احلديث واألدباء ومن إليهم

ومن ناحية عمالئهم الذين ، ارة اإلسالمية لتقدمي احلضارة الغربية عليهاناحية املستعمرين الذين أرادوا ضرب احلض

للفكر فلم يدع جماالً ،  من جهة التأثر الفكري حيث استبد الفكر الغريب بالساحةوتأثروا م من جهة اعتمال أ

  .ر الفكر اإلسالمي عن الساحة بالقوةسفاحن، اإلسالمي

فالالزم اتباع ، نشاطها املترقب يف العصر احلاضر إىل مية الرجوع فإذا أرادت احلوزات العل،حال أي ىوعل

  : أمور

  ))شورى املراجع((

 فمن الواضح أن احلوزة مقسمة وإالّ، تكون احلوزة مستجيبة آلرائهم حىت ، املراجع بينهمىتكوين شور: األول

املقررات واملناهج اليت توضع من إىل  وزةفإذا مل يكن كل املراجع يف احللبة ال تستجيب احل، غالباً بني مراجع متعددين

  . وأخرياً ال تكون للحوزة إدارة تقوم بشؤوا حتت نظر املراجع، هملال ك بعض املراجع

  

  ))تنظيم الدراسة((

 ، وشروط الذين يتقبلون يف احلوزة،هاهلا وآخر أو فالالزم تنظيم الدراسةىن مثل هذه الشوروبعد تكو: الثاين

يدرس الدراسة  أو اإلدارةختيار الطالب أن يدخل يف ا ئ بل مبل،م أن ال يكون شيء إجبارياًً أن الالزحمع وضو

  .يدومفإن القسر ال ، كما هو احلال اآلن، احلرة

كونه  أو  لكل واحد حسب جتردهىالزمان واملكان والعطالت واملعاش الذي يعطتنظيم ويتبع تنظيم الدراسة 

   ومن الطبيعي ،قليالً أو  عياالً كثرياً،معيالً



٢٤٩

ما  و مقلديهمر يف صندوق واحد وإن كانوا خمتلفني يف كمية العطاء باختالف قدحينئذأن أموال املراجع جتمع 

ال  حىت ،ذلك إىل ما أو ربعه أو وآخر من ثلثه، فأحدهم يتمكن من بذل نصف املعاش، حيصلونه من احلقوق الشرعية

  .األخذ من أماكن متعددة إىل يضطر الطالب

 ،غري ذلك أو الوقف عليهم أو شتراء هلمما باالإ ،ور املناسبة للمعيلني أن يأ الدىالشور على كما أن الالزم

أكثر حيث  ومن الضروري أن تكون كل غرفة لطالب واحد ال، م يسكنون غرف املدارسإأما الطالب اردون ف

البحث  أو املنام أو هم يريد املطالعة واآلخر احلفظفأحد، كليهما على أن وجود نفرين يف غرفة واحدة يكون ضغطاً

  . غري ذلك إىل ،ما أشبه أو مع زمالئه

تم وكذلك ، تم بأخالق الطالب وتقواهم أكرب اهتمامو، متحانات الدراسية تعني االىكما أن الشور

ويضاف ، غرافية وغري ذلك وما يتصل بذلك من األدب واحلساب واهلندسة واجل،بتعليمهم العلوم اإلسالمية املختلفة

  . عليها معرفة سائر العلوم العامة اليت ال يستغين عنها املثقف يف العصر احلاضر

  

  ))تنظيم املال((

والالزم مساعدة احلقوق اليت تتجمع تدرجياً من ، وكم يصرف، وكيف يستخرج، من أين، تنظيم املال: الثالث

اإلنتاج البد وأن  املعلوم أن الناس إذا رأوا صحة التنظيم وجودةومن ، املتدينني باألوقاف والتجارات وغري ذلك

ماالً ثالث وحنوها مما إذا مجعت ومنت يكون النذور واأل إىل  باإلضافة، املصارفليكثروا من التربعات مما يقوم بك

  . كثرياً



٢٥٠

  

  ))تنظيم التبليغ((

  :قسميه على مث الالزم تنظيم التبليغ: الرابع

 كأشهر ،ني وإرشادهم واالستمرار يف توجيههم خصوصاً يف األشهر اليت هي ربيع ذلكقسم وعظ املسلم: ١

  .رمضان وحمرم وصفر

  . يدخلوا يف دين اهللا أفواجاً حىت وقسم تبليغ اإلسالم ملن ليس مبسلم: ٢

  

  ))تنظيم الوكالء((

نفس بالد اإلسالم ىل  إباإلضافة، فإن املسلمني منتشرون يف شرق األرض وغرا، تنظيم الوكالء: اخلامس

 ،الوكيل الذي يعلمهم شرائع دينهم ويقضي يف قضاياهم ويقيم الصالة هلم إىل والكل حباجة، مدا وقراها وأريافها

  .غريها من شؤون املراجع والوكالءإىل 

ولذا ، ملاإن املسيحية التابعة للفاتيكان هلا ثالثة ماليني وستمائة ألف مبلغ ووكيل يف الع: وقد رأيت يف منشور

  .األمام بسرعة مدهشة إىل  أن املسيحية تتقدمىنر

النواقص  ملالحظة، مجاعات رقابة يدورون عليهم بني احلني واحلنيومن الواضح أن هؤالء الوكالء حباجة إىل 

كن تتم، ومن خالل هؤالء الوكالء، وقائمة بسد اخللل ثانياً، تكون املرجعية مشرفة أوالً حىت ،والثغرات يف عملهم

  . املرجعية من إدارة شؤون املسلمني يف العامل

  

  ))خمتلف أبواب احلياة((

كافة  إىل قتطرتبل ،  املتعارف حاالًقتنع بالبعد الديين باملعىنت املرجعية أن ال ىشور على مث الالزم: السادس

يف كافة بالدهم حاجام عطي للمسلمني تفعليها أن ، )صلى اهللا عليه وآله( كما كان يفعله الرسول، أبواب احلياة

تكون هلم اإلذاعات أن  إىل ىسعتمن مستوصفات واملستشفيات واملدارس واملعاهد واملكتبات والنوادي و

 أن الالزم السعي وحىت، املساجد واحلسينيات وغريمها إىل باإلضافة، ذلك إىل طابع والصحف ومااملوالتلفزيونات و

   وتبليط ، املعامل هلمبلنص



٢٥١

صارت كالسيول يف حنرافات اليت وبذلك ميكن حفظهم عن اال، صالح دنياهم وآخرمإ إىل يؤديالطرق مما 

فمن ال  (،فإنه إذا مل تكن جلماعة منهم املعاش الكايف والعمل الكايف وما أشبه ذلك ال يستقيم دينهم، العامل املعاصر

  . )١(واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً: ويف احلديث ،)معاش له ال معاد له

  

  ))مجع الشباب((

شرت يف كل العامل والغربية بل وشبكات الفساد واإلفساد ن فإن الشبكات الشرقية، مجع الشباب: السابع

  .اإلسالمي وغري اإلسالمي لصيد الشباب من اجلنسني جلعلهم ذيوالً للمستعمرين

ات املاليني فالبد وأن يكون الشباب آلة هدم عوض أن ئمإىل  فإذا مل جيمع املراجع شبام الذين يصلون

ومجاعة للمؤسسات يف احلال  فكما أن املرجع جيعل من معتمديه مجاعة للمال ومجاعة للدراسة، يكونوا آلة بناء

وصرف نشاطام ، ألخذ أزمة الشباب وتنظيمهم وإعطاء حاجام  كذلك يلزم عليه أن جيعل مجاعة،احلاضر وهكذا

قف بثقافات العصر منهم تثد اليمن ير على واإلنفاق،  وتشغيل عاطلهم،وتزويج عزام، ما ينفع الدين والدنيافي

  . غري ذلك إىل ، املسلمنيعألجل انتفا

  

  ))العلوم احلديثة((

طب  من ال،يف العلوم احلديثةيتضلّعوا  مجاعة من محلة العلوم اإلسالمية أن ىكما يلزم أن ينتدب الشور: الثامن

 كي ، وهم يف نفس الوقت مشبعون بالعلوم اإلسالمية،والصحافة وعلم النفس وغري ذلكجتماع االواهلندسة وعلم 

  : حد قول الشاعر على ،هلااملماثل  فإن الدنيا ال تقبل إالّ، توجيهاً إسالمياً صحيحاً يتمكنوا من توجيه احلياة

   أشكاهلا تقع على إن الطيور

                                                

)١(.  
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  ))ارتباطات احلوزة((

احلكومات واألحزاب واملنظمات  على  املشتمل،رتباط احلوزات بالعامل احمليط ااوبعد ذلك يأيت دور : التاسع

املفروض أن احلوزة هي جزء من و فإنه إذا مل حتفظ املوازنة بني جزء من اتمع، الدولية واإلعالم العاملي وغري ذلك

  . وسالم مما هو مطلوب من احلوزاتباستقالل املنفصل أن يعيش  وبني سائر أجزائه ال يتمكن هذا اجلزء ،اتمع

  

  ))بني شورى املراجع واحلكام((

كما ذكرنا تفصيل ذلك ،  املرجعية هي السلطة العلياىوأخرياً فالالزم أن يكون يف بالد اإلسالم شور: العاشر

قلية حيث احلكام هم أليت فيها املسلمون البالد ا إىل بالنسبةأما إذا مل يتفق ذلك وكذلك ، يف كتب السياسة وغريها

وكيف تكون  ،وكم يأخذون ،كم يعطون،  وبني أولئك احلكامى فالالزم أن جيعل نسبة معينة بني الشور،املسيطرون

  . وبني احلكامىالنسبة بني الشور

صيل حول  يف هذه املسألة مل نرد التفنوحن،  املرجعيةىوهذا شيء دقيق جيب حله بواسطة األكثرية يف شور

 من اإلدارة رؤوس األقالم املرتبطة جبهة إىل وإمنا أردنا اإلملاع، كتاب مستقل إىل ن ذلك حيتاجإ فوإالّ، دارة املرجعيةإ

  . جراا يف البالد العراقية والبالد اإليرانية يف هذه القرون األخريةأاملرجعية اليت ضربت ب جهة

وهم ، نتشار كماً وكيفاًاألمر سوف تأخذ أبعاده يف النمو واالمث من الواضح أن املراجع إذا شرعوا يف هذا 

فإذا مات أحد املراجع الذين هو من ،  رأسهم احلوزات العلمية يرشحون املراجع يف املستقبلىوعل، مبعونة األمة

لثانية ومن املعلوم أن املراجع من الدرجة ا .وهكذا،  يأيت مكانه أحد املراجع من الدرجة الثانيةىأعضاء الشور

  .  قبل ذلكىيكونون أعواناً ومساعدين للشور
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جتماعية اآلراء يف كل الشؤون املراد القيام ا من الشؤون اال  حيكم بأكثريةىألن الشور ،قفزاًفليس األمر 

  .وغريها

 ءيف املعامالت كالبيع والشرا أو ، سواء يف العبادات كالصوم والصالة، فكل مقلد ومرجعه،أما مسألة التقليد

لة دأ على ىأدلة الشور  حلكومة،الثاين على  يكون األول مقدماًى مع الفتوىنعم مع تعارض الشور، غري ذلكإىل 

  .كما ذكرنا تفصيله يف بعض الكتب، ىالفتو

فر احلصص يف اإلعانة واملساعدة وأخذ أزمة الشباب وإصالح احلياة  أوأن املثقفني الزمنيني هلمخيفى وال 

 ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة﴿: قال سبحانه، فإن اإلسالم دين ودنيا، هاعطاء الرأي وغريإو

  . )١(أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب﴾  *حسنة وقنا عذاب النار

يف كل  سريان الطبيعة  لفرضلفيشمل الك، إن املفرد غري العلم وحنوه يراد به الطبيعة: وقد ذكرنا يف األصول

  ليفيد العمومأن يكون مجع حملى إىل وال،  بالالمىبعض يف املفرد احمللكما قاله ، ماأللف والال إىل فال حاجة، األفراد

 وقوله سبحانه ،اخلالف صرف املفرد عن اإلطالق على نعم إذا كانت هناك قرينة، كما قاله آخرون، اإلطالقأو 

  . فيشمل املقام، ال خصوصية شيء خاص،  املوضعني يراد ما إطالقاً ﴿حسنة﴾ يف: يف هذه اآلية املباركةتعاىلو

  

  ))الرأي العام ودوره((

ن للرأي العام ضغطاً شديداً إ ف، وسائر الشؤونىن من املعلوم أن الرأي العام كفيل بتكوين مثل هذه الشورإمث 

  .كتبنا املعنية ذا الشأنكما فصلنا البحث حول ذلك يف بعض 

 ىونشروا فكرة شور، صحاب العلوم الدينية يف احلوزات وغريها واملثقفون الزمنيون األجواءأ أفإنه إذا هي

   فيتكون من ذلك الرأي العام ، ما ذكرناه بني اجلماهريىعل املرجعية

                                                

 .٢٠٢ ـ ٢٠١: سورة البقرة )١(
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صعب املنال صعوبة بالغة كما قد يتصور يف  أو ،ما ذكرناه بعيداً غاية البعد على فليس األمر، بإذن اهللا سبحانه

  . ادي الرأيب

  

  ))إدارة املصارف التجارية((

والبنك ، كالبنك التجاري، أقسام على ن من الواضح أن البنوكإحيث ، إدارة بنك جتاري: النموذج الثالث

  .وما أشبه ذلك، والبنك العقاري، الرهين

  :  وميكن تلخيص وظائف البنك التجاري يف،والكالم اآلن يف إدارة بنك جتاري

  : ثالثة أنواع إىل  وتقسم الودائع،ودائع من العمالءقبول ال :األول

  . طلبه على وقت بناًء أي حتت الطلب يقوم العميل بسحب أمواله يف أو ودائع جارية): أ

وجيب ،  اإليداعدبعد مرور مدة معينة سبق حتديدها عن إىل الهوجيوز للعميل سحب أم  ال،أجل إىل ودائع): ب

  . عند املسلمني رط وحنوه حسب ما قرر يف الفقهحنو مشروع بش على أن يكون ذلك

بل ،  وال ميكن للعميل أن يسحب ماله دفعة واحدة،ويكون اإليداع هنا يف دفتر توفري، ودائع التوفري): ج

ألن البنك يف كثري من األحيان ال يتوفر لديه ، خطار البنك قبل سحب املبالغ الكبرية بوقت كافإتطلب البنوك عادة 

  .إعالم بوقت كاف يتمكن البنك من توفري املال الذي يريده العميل إىل ا حيتاج وإمن،املال

 لكن جيب أن ،وبالنسبة لودائع األجل وودائع التوفري تقوم البنوك بدفع فوائد ختتلف نسبتها حسب مدة اإليداع

  . مما ذكر يف فقه اإلسالعلى  ،الرباحنو  على حنو مشروع باملضاربة وحنوها ال على يكون ذلك
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  وهو يف هذا يعتمد اعتماد كبرياً،قراض عمالئه من أفراد وهيئاتإنه يقوم البنك بإف، قراض العمالءإ :الثاين

  . قراضن هناك عالقة كبرية بني حجم الودائع وقوة البنك يف اإلإلذلك ف، الودائع اليت جتمعت من عمالئهعلى 

سندات لبعض الشركات  أو  أمواله يف شراء أسهمنه يقوم البنك باستثمار بعضإف، ستثماراتاال :الثالث

كما يقوم باستثمار أمواله يف سندات وأوراق حكومية وغري ذلك من أوراق ، واملشروعات اليت تتمتع بسمعة طيبة

  .حنو ذلك أو مطار أو ىقتصادية مثل مستشفاالبنك باملسامهة يف إنشاء مشروعات وقد يقوم ، الدرجة األوىل

  .ستثمارواال، قراض العمالءإو،  قبول الودائع:البنوك التجارية عبارة عن هذا فوظائف ىوعل

والسياسات املصرفية عبارة عن مجلة من ، وأهداف البنك التجاري ال خترج عن ااالت السابقة ذكرها

  . السياسات

  : سياسات الودائع :فأوالً

  . ستيعاباال على البنك ةقدر  أن يكون حبجمجيبألن األخذ ، كم يأخذ البنك من الودائع): أ

ممن كان  أو ،شرف اإلفالس على ممن كان أو ،الدولة إذ رمبا ال يتمكن من األخذ من أعداء، ممن يأخذ): ب

  . سيء السمعة

ث ال يريد البنك بقاء املال ضطراب حيالثانية إمنا يكون يف أيام االو، موقتة أو مطلقة، ولكم مدة يأخذ): ج

  . ملخاطر آخر أو  يف البالدضطرابمدة طويلة لالعنده 

  : قراضسياسات اإل :ثانياً
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  . من أشبه ذلك أو شركات أو هيئات أو  من أفراد،نوع العمالء اجلائز تقدمي قروض إليهم ):أ

 أو ،اعتمادات بضمان بضائع أو ،هل هو اعتمادات شخصية بدون ضمان عيين، نوع القرض املقدم): ب

اعتمادات  أو ،اعتمادات بضمان مقاوالت أو ،اعتمادات بضمان كمبياالت أو ،اعتمادات بضمان أوراق مالية

  . بضمان مرتبات حكومية

 ،وغري مؤيدة اعتمادات غري قابلة لإللغاء أو ،هل هي اعتمادات قابلة لإللغاء، نوع االعتمادات املستندية): ج

  . اعتمادات غري قابلة لإللغاء ومؤيدةأو 

  : ستثمارسياسات اال :ثالثاً

  . ما أشبه ذلك أو واستثمار العقارات ستثماروحجم هذا اال، ستثمار فيهاأنواع األوراق املالية الواجب اال: )أ

يف سوق  أو ،ارتفاع األسعار يف سوق األوراق املالية أو كيفية التصرف يف حالة اخنفاض األسعار): ب

  . حنوها أو العقارات

وهذه السيولة ،  البنك كانت سيولة البنك كبريةى اجلارية لدنه كلما زادت األموالإف، سيولة البنك :رابعاً

وقد يتعثر نتيجة ، البنك قلت سيولة البنك ى فإذا قلت األموال السائلة لد،حتياجات العمالءاضرورية للبنك ملقابلة 

حياناً يكون ذلك وأ،  البنك أن يالحظ دائماً توفر السيولة الالزمةىولذا فعل، حتياجات عمالئهاعدم استطاعته مقابلة 

  .باقتراض البنك من بنوك أخر

  فإن كثرة ى أخر مث من ناحية
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لذلك ، وبالتايل فإا تعترب عاطلة وتقل أرباح البنك،  البنك يعين جتميدها دون استثمارهاىاألموال السائلة لد

إن هذه العالقة : ولذلك يقال، ختاذ قرار فيها هو العالقة بني سيولة البنك ورحبيتهاالواجب  نه من األمور األساسيةإف

حتقيق األرباح نظراً لتجمد  على البنك نه كلما زادت األموال السائلة يف البنك قلت قدرةأ مبعىن، عكسية أيضاً

عطاهم وإذا نقص أفإذا زاد عنده ، رتباط ببنوك أخراال إىل كثرياً ما يلتجأ البنوك لدفع هاتني املشكلتنيو، األموال

  .عنده أخذ منهم

فاألولون ، ستثماراال إىل وخرباء بالنسبة، املقترضني إىل البنك أن يكون له خرباء بالنسبةعلى جيب نه أما ك

 يف األسواق واآلخرون حياولون فهم حركة املال، يقدروا حجم القرض حىت داءحياولون فهم قدرة املقترض من األ

  . ستثماريتمكنوا من االحىت 

  

  ))امليزانيات التقديرية((

، ستثماراتلال وامليزانية، للقروض وامليزانية، للودائع كامليزانية، الالزم أن يالحظ البنك امليزانيات التقديريةمث 

  .وامليزانية العمومية التقديرية للكل، وامليزانية للحسابات اجلارية، وامليزانية للكمبياالت

، ودائع حكومية إىل التقدير للودائع تنقسم انيةمثالً ميز، أقسام إىل وكل هذه امليزانيات باستثناء األخري تنقسم

وودائع ، وودائع هيئات، مث ودائع أفراد، وودائع حتت الطلب، أجل إىل وودائع، وودائع توفري، وودائع خاصة

وقروض بضمان ، وما هي نوع تلك البضاعة، قروض بضمان بضاعة إىل كما أن ميزانية القروض تقسم. مؤسسات

  .وهكذا يف سائر امليزانيات. ضمان أوراق جتاريةوقروض ب، الكمبياالت

،  البنوكىوأرصدة لد،  فاألصول مثالً نقدية للصندوق،يف قبال غريه) األصول (وامليزانية العمومية جتعل

  ، وأوراق مالية
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  . ى وأصول أخر،وسلفيات، وقروض، خمصوصة وأوراق جتارية، ستثماراتا

والقدر ،  والعدد املستحق للبنوك، وأرباح غري موزعة،حتياطيات واال،فتجعل رأس املال) مقابل األصول (أما يف

يظهر مقادير األصل ى خرالقائمة األمن ستثناء أحد القائمني اوب، ىاملستحق للبنك املركزي والودائع وخصوم أخر

  .وذلك تنفع بصورة عامة للرقابة، ومقادير اخلصم

  

  ))الرقابة على البنك((

وكالمنا اآلن يف البنك  ،غري جتاري أو  سواء كان جتارياً،أعمال البنك على الدقيقة ة من الضروري الرقابنهإف

القروض تبني  على والرقابة، الودائع تبني اجتاهاا بالزيادة والنقصان حسب أنواعها على مثالً الرقابة ،التجاري

قروض تبني اجتاهاا بالزيادة والنقصان عائد ال على والرقابة، اجتاهاا بالزيادة والنقصان حسب أنواعها وطبيعتها

كما ذكر يف الفقه  ،مثل ما يرد املقترض للمقرض بدون شرط، فيما إذا كان للقرض عائد حالل، حسب أنواعها

وحدات البنك  على والرقابة، ستثمارات تبني اجتاهاا بالزيادة والنقصان حسب أنواعهااال على والرقابة ،اإلسالمي

  . وكذلك عدد العمالء وقروض البنك ومعدالت التوظيف وأرباح البنك وغري ذلك ،يف األجل الطويل

  

  ))إدارة األحزاب واملنظمات((

  .إلدارة الشباب والشاباتاملنظمة  أو احلزب: النموذج الرابع

لزوم إدارم  إىل  باإلضافة، بصورة عامةاإلدارة توجد كل املقومات اليت ذكرت سابقاً يف اإلدارةويف هذه 

متأل رغباته يف إبداء مل فإن الشاب قطعة من النشاط إذا ، أن تتمكن املنظمة من ملء نشاطام أي ، اخلاصباملعىن

ن مل يصرف يف إمثل املاء الذي يرتل من السماء ، ما يصرف يف التخريبإ و، أن يذهب نشاطه هدراًماإ ف،نشاطه

  الزرع والضرع وسائر الفوائد 
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ما أن إو، ما أن يتسرب يف مسارب األرض حبيث يكون هدراًإف،  إال أحد حالنيهكن أماماملاء مل ي على بةتاملتر

  . هذا من ناحية األخذ من الشباب، األرض فتكون مستنقعاً مبعثاً لألمراض واجلراثيم والوساخة والعفونة على ىيبق

 وسائل الدراسة ملن ئويهي، ويشغل عاطلهم، بأن يزوج عزام، الشباب إىل العطاء بالنسبةى أخر مث من ناحية

  . غري ذلك إىل ،ووسائل الطباعة ملؤلفهم، ووسائل العمل ملن يريد العمل، يريد الثقافة منهم

  

  ))ما يلزم مراعاته يف إدارة األحزاب والشباب((

  : إدارة الشباب القائمني جبمعهم وضبطهم مراعاة أمور على مث

يكون كل إنسان يترقب  حىت دورات انتخابية يف داخل املنظمة جعل مبعىن، الدميقراطية يف داخل احلزب): ١

 إىل ،التنظيم إدارة إىل املالية من إدارة ،مثالً سنتني أو مث يغريون يف كل أربع سنوات، التقدم ويتنافس مع اآلخرين

  .  وهكذا،إدارة اإلعالم إىل الثقافة إدارة

 يقبل من األفراد ما يكون بقدرته إدارم باألخذ منهم أنجيب ألن احلزب ، مالحظة عدد األفراد املقبولني): ٢

وإذا كانت األفراد أكثر ذهبت طاقة ،  فإذا كانت األعداد أقل كانت طاقة احلزب تذهب هدراًوإالّ، والعطاء هلم

  . األفراد هدراً

 إىل بالنسبة، عرعر إىل مثالً تأخذ املكتبات من زاخو، لزوم فتح املكتبات للحزب يف طول البالد وعرضها): ٣

  وحمل حل ،  الشباب وجممعهمىيكون يف كل مدينة وكل قرية مكتب يكون مأو حىت ،العراق



٢٦٠

  . مع مالحظة أن يكون املكتبات قسم منها للرجال وقسم منها للنساء، مشكالم وحمل تالقيهم

حلزب من حل يتمكن ا حىت ،الشابات أو احلزب من ناحية الشباب إىل فتح ملف للشكاوي اليت ترد): ٤

  . وملف آخر لشكاوي الناس، مشاكلهم وجعل العدالة يف نصابه

ت والتلفزيون ا واإلذاعفاحلزب يف الوسائل املمكنة من الصح إىل بالنسبة مالحظة اإلعالم والدعاية): ٥

  .  كان ضره أكثر من نفعهأن يكون واقعياً وإالّجيب لكن اإلعالم  ،والنشرات اجلدارية وغريها

من أين يتمكن من حتصيل املال كالتربعات واملضاربات إذا كان للحزب مال ، ظة متويل احلزبمالح): ٦

  . ما أشبه ذلك أو ،مسبق

  . قسام األفراد من املثقفني الدينيني واملثقفني الزمنيني والعمال والفالحني ومن إليهمأ): ٧

 والالزم أن ، بالدميقراطيةىالد اليت تسمإذ من املمكن جعل احلزب علنياً يف الب، سري أو هل احلزب علين): ٨

  . يكون احلزب سرياً يف البالد اليت يكون احلاكم فيها دكتاتوراً

 باجلماهري ال احلكم إالّ إىل الوصولوفإن احلزب ال يتمكن من التوسع ، استقطاب اجلماهري كيفية): ٩

 حوله ا ويلتفو،يكونوا مؤيدين له حىت ولذا فالالزم عليه أن يعرف كيف يستقطب اجلماهري، بالطاليعيني فحسب

  . ه عند حدوث مشكلة لهوويساعد، وينتخبوه عند االنتخابات

  . النظام الداخلي للحزب): ١٠



٢٦١

 على الصناعة وأ،  الصناعةىعل هل هو مثالً يريد ترجيح الزراعة، احلكم إىل املنهج حني الوصول): ١١

ن من ن من الدول ويقاطع مويصادق م، الصناعات الثقيلة أو خلفيفةالصناعات ا إىل الصناعة هل مييلعلى و، الزراعة

  . غري ذلك إىل ،الدول

ألنه يلزم أن يكون للحزب فلسفة ، مالحظة النسبة بني هذا احلزب وبني سائر األحزاب والتنظيمات): ١٢

ض من غري هدف وال بعضهم مع بع  فالناس ال يلتفون مبجرد التفاف مجاعةوإالّ، يسري عليها وهدف ميشي إليه

  . فلسفة

ختالف لال، ما أشبه ذلك أو منظمة أو حزب أو مجعية تنظيم وإدارة اإلدارةهل هذا التنظيم و مالحظة): ١٣

  ). الفقه السياسة (ملعنا إليه يف كتابأالواسع بني هذه األمور كما 

واجلريدة الناطقة ، والفروع ب من املكات،أوليات التنظيم إىل حتياج احلزبااخلطط القصرية األمد حول ): ١٤

 ى تلقنأجيب والدروس اليت ، واملقر الرئيسي، واملال احملتاج إليه يف املرحلة األوىل، واملدير لكل فرع، والة بامسه

  .  وما أشبه ذلك،واإلعالن عن احلزب، أفراد احلزبعلى 

وعدد من املدارس ،  احلزب مثل وضع خطة لعدد األفراد املترقب دخوهلم يف،اخلطط طويلة األمد): ١٥

 واإلذاعات ،أن تنصبجيب وعدد من املطابع اليت ، أن تفتحجيب واملستوصفات واملكتبات والبنوك اليت 

  . غري ذلك إىل ،احملتاج إليها احلزبوالتلفزيونات 

  . واملخيمات الكشفية وما أشبه فتح املؤمترات الدورية): ١٦



٢٦٢

املثقفني الذين تغلق مدارسهم ويكونون معطلني يف إىل  الصيف بالنسبة كأشهر ،عداد للعطل الطويلةاإل): ١٧

وتزويج عزام ، احلزب أن ميأل هذا الفراغ باملؤمترات واملخيمات لتشغيل العاطلني منهم على  فإن الالزم،هذه املدة

  . غري ذلك إىل ،وعازبام

بأمور   كان احلزب يطلب من احلكومةفيما إذا، ةيتنظيم أوقات اإلضراب واملظاهرات جلهات إجياب): ١٨

تقوم مبا هو يف جلهات سلبية فيما إذا كانت احلكومة أو أو الصناعة أو ما إىل ذلك، مثل تشجيع الزراعة ، خاصة

مثل ما إذا ، ضرابات ومظاهرات للصد دون تنفيذ احلكومة تلك اخلطط الضارةإحيث ينظم احلزب ، ضرر األمة

 كالصداقة مع إسرائيل ،كومات اليت تضر األمةبعض احل صداقة أو ،ريات املشروعةأرادت احلكومة إلغاء بعض احل

  . ذلك إىل ما أو ،مثالً

فإن املرأة ، بالد اإلسالمإىل  تنظيم الفتيات يف احلزب كتنظيم الشباب يف إطار القانون اإلسالمي بالنسبة): ١٩

فالالزم تنظيمها ، وهلا حاجاا ونشاطاا ،الرياضيواملراد النصف العريف ال النصف  ،ونصف البشرية هائلة طاقة

  : وقد قال الشاعر، لتستفيد هي ويستفيد اتمع منها

   إذا ربيتها واألم مدرسة

   أعددت جيالً طيب األعراق

كما هو احلال يف األحزاب ، عام يشمل غريها من البالد أو ،تعيني هل أن احلزب خاص باملنطقة ):٢٠

   بل ،وغريها سالم ال يعرف احلدود اجلغرافية والفوارق القومية واللغوية واللونيةفإن اإل، اإلسالمية



٢٦٣

  . )١( أتقاكم﴾م عند اهللا أكرمكُنَّإ﴿ :ضابطه

  ))إدارة املستشفيات((

 يالئم احلاجات ىيكون مستشف حىت ى فيما إذا أريد التخطيط للمستشفىإدارة املستشف: امسخلنموذج الا

   :الزم أن يالحظ أمورفال، األمام إىل ويسري

  .  الواجب حتقيقهاىأهداف املستشف: األول

لوضوح أن كل هدف يالئم ، لتلك األهداف العناصر الواجب استخدامها يف املستشفيات لتكون مقدمة: الثاين

 أنجيب بلد آخر  إىل فإن السائر من بلده، جنس املقدمة ال شخص املقدمة  واملراد باملقدمة اخلاصة،مقدمة خاصة

 الطائرة أو القطار أو بسبب السيارة أو بسبب الدواب أو سواء كانت احلركة بسبب األرجل ،يكون سريه باحلركة

  . بالسري تلك املدينة املقصودة إىل فإن اجلامع هو املوصل، الباخرةأو 

  . ىالقواعد اليت ترشد تصرفات رجال املستشف :الثالث

  . ى تنفيذ األعمال يف املستشفاإلجراءات التفصيلية اليت تتبع يف :الرابع

 فبني ،الطيب إدارة كاملة ختتلف عن النشاط ىومن الواضح أن املستشف، اخلطط والربامج الزمنية: اخلامس

  . قول املنطقينيىعل ، العموم املطلقىاملستشف النشاط الطيب وبني إدارة

عن التفكري  والتخطيط عبارة،  املطلق أخص مطلقاً من النشاط اإلداريىالنشاط الطيب يف املستشفأن واملراد 

فالتخطيط العام هنا نوع من التخطيط ، األساسية ئواملبادوهو خاضع للقواعد ،  التنفيذىعل ختاذ القرارات السابقةال

  .الذي سبق بعض الكالم فيه

  ختطيط شامل  إىل وينقسم التخطيط هنا

                                                

 .١٣: سورة احلجرات )١(



٢٦٤

  . من فروعها وختطيط جزئي يتعلق بفرع معني، وأقسامهاىيتعلق باملستشف

وقد يكون التخطيط ، وغري ذلك  بفروعها املختلفة الطبية والصيدلةىنه رمبا يكون التخطيط شامالً للمستشفإف

  .ما أشبه ذلك أو غرف العمليات أو ألجل غرف األطباء

  .ما تقدم يف بعض املناهج األخر على ، وختطيط قصري األجل،ختطيط طويل األجل إىل وينقسم

وتسجيل للعناصر الواجب ، ففيها تسجيل لألعمال املطلوب إمتامها، هر املادي للتخطيطواخلطة هي املظ

وتسجيل لتكاليف ، ىكانت بشرية تستجلب لتنفيذ األعمال املرتبطة باملستشفأو  سواء كانت مادية، استخدامها

ألعمال وقت البدء ووقت وتسجيل للوقت املقرر إلمتام خمتلف ا، وتسجيل ألمكنة األعمال، القيام مبختلف األعمال

  .نتهاءاال

أو  ،سواء كانت خططاً أساسية وشاملة، تشمل املسؤولني عن القيام بكل جزء من أجزاء العمل كما أن اخلطة

  .غري ذلك إىل كخطط طبية وخطط للخدمات واملساعدات خططاً فرعية

القواعد اليت  عن جمموعة عبارة ىباملستشف والسياسات املرتبطة، سياسات كما لكل مؤسسة ىولكل مستشف

الذين  أو ،املستخدمني أو التمريض أعضاء هيئة أو كانوا أطباء  سواء، ونسائهاىحتكم تصرفات رجال املستشف

  . غري ذلك أو ،يديرون أمور الصيدلة

فيكون ، ىال تسود الفوض حىت ىل يف تصرفات أفراد املستشفثالتماضروري لتحقيق ورسم هذه السياسات 

  .  وهكذا،العمل الفالين وللممرضة الفالنية، ولذاك الدكتور ذلك العمل، ر هذا العملهلذا الدكتو



٢٦٥

  . وما ال جيوز عمله يف حاالت مماثلة،ب عملهعما جي ن رسم هذه السياسة تقلل اهودات الفكريةإمث 

خدمات أو  ،فهل هي خدمات عاجلة، للجمهورم داليت تق الطبية نوع اخلدمة على ىوتشمل سياسات املستشف

أن  أو ، طول العمرىأن يرقدوا يف املستشفجيب  ىفإن بعض املرض، غري مدةإىل  أو مدة إىل تتطلب عالجاً مستمراً

  . الطبيب يراجعهم طول العمر

 أو ،ة لألطفالخدمات طبي أو ،عيون أو ،أسنان أو ،باطنية أو ،جلدية أو ،مث قد تكون اخلدمة الطبية جراحية

دوراً خاصاً ال ترتبط باملستشفيات دور الوالدة وإن كان من املتعارف أن تكون ،  غري الوالدةأو للنساء ،للوالدة

  . أيضاً للوالدة ردهة نعم قد تشمل املستشفيات العمومية، العمومية

قسماً  أو ى يقبل مجيع املرضىوهل أن املستشف، جتماعية والصحية االىاملرض السياسات تشمل حالةأن كما 

 من مجيع ى تقبل املرضىوهل أن املستشف، لألغنياء فقط أو أسس للفقراء أو ،من الفقري والغيننه أعم أو ،خاصاً منهم

 املزمنني يف ى املرضىوهل تقبل املستشف، ىاملنطقة اليت يقع فيها املستشف على ىاملستشف تتوقف خدمة أو ،أحناء الدولة

  . اجلدد فقطىأم املرض، املرض

 هل يقوم خبدمات األكل ىمثل أن املستشف، ىالطبية واخلدمات األخر  اخلدمةىتووالسياسات املرتبطة مبس

وكم هي أسعار ، وما قدر هذه األسعار، خمتلفة أو جمانيةأو  منخفضة أو وهل أن سياسات األسعار مرتفعة، وحنوه

 حسب ساعات مقدار خاص من املال الكليةأو  املعدة أو القلب أو من عملية العني فلكل عملية، العمليات

  حسب األطباء الذين يزاولون هذه  أو ،ستغراقاال



٢٦٦

املهم أن يكون   وإمنا،حنومها أو قلب أو كون عملية عنيتيهم أن   ألنه ال،للساعة إذ قد حيدد األجرة، األعمال

ا دراسته كذ على ن الطبيب صرفإحيث ، وقد يكون املهم الطبيب الذي جيري العملية، كذا من األجرة لكل ساعة

، عملياته على فيقسم ذلك،  من عمرهىفالالزم أن يقسطه مع أرباحه مزيداً عليه نفقات الطبيب ملا يتبق، من املال

 ولألذن كذا من األجرة ، وللقلب كذا من األجرة، فللعني كذا من األجرة،وقد يكون املهم كل عملية عملية

  . وهكذا

  

  ))أبنية املستشفى((

 كالقرب من وسائل ،من األمور يف موقعه ها يلزم أن حيدد مجلةؤأو بنا عمارةار استئج إذا أريد ىمث املستشف

، ىاهليئات اليت ستتعامل مع املستشف أو  واملمرضات واألطباء وسائر األشخاصىللمرض املواصالت املختلفة بالنسبة

كسهولة ، بقدر اإلمكان لطبيعيةوأماكن التهوية واإلضاءة ا ،والبعد عن الضوضاء واألتربة واجلو غري النقي بصفة عامة

 ميكن ىوهل أن املستشف، وتكليف البناء،  وحجم األرض وإمكانية التوسع يف املستقبل،الكهرباء واملاء على احلصول

   .غري ذلك أو  الذين ال يتمكنون من الصعود وال تتوفر املصاعد الكهربائيةىاملرضإىل  أن تكون طوابق بالنسبة

كان ميكن م يف ى املستشفكما يشجعون أن يكون مبىن،  من طابق واحدىبناء مستشفوغالباً يشجع األطباء 

الطابق   يف بنايةىسهولة التصميم الداخلي للمستشف إىل هذا باإلضافة، األرض ااورة على التوسع يف املستقبل فيه

إلسعاف وسيارات  وعربات اىدخول وخروج املرض وسرعة، وتيسر اإلضاءة الطبيعية واهلواء كذلك، الواحد

، ألن املباين املتعددة غالباً تسبب كثرة التكاليف، واحتمال قلة التكاليف، ات وحنوهمضاملوظفني من األطباء واملمر

  نعم قد 



٢٦٧

 ، من جعله طوابقى يف منطقة سكنية وأسعار األرض مرتفعة مبا تضطر إدارة املستشفى املستشفيكون مبىن

لطبيعية من املناظر ا ستفادة يف اإلضاءة وحتسن التهوية واال،ربة يف الطوابق العلياغياب الضوضاء واألت إىل باإلضافة

  .بةاخلال

  

  ))الرقابة على املستشفيات((

 وسائر ىأعمال املستشف على  ومن تلك الكلية الرقابة،كل إدارة على نا قد ذكرنا لزوم الرقابة العامةإمث 

،  مطابق ملا أريد إمتامهىيتم يف املستشف للتأكد من أن ما مت أوى أخربة ة رقايهذه األمور كأ على فإن الرقابة، جهاته

مث مالحظة أن ، مل يطبق أو ألن الرقابة عبارة عن أن التخطيط هل طبق، رتباطاً وثيقاً بالتخطيطاوهي ترتبط 

  . العمل تظهر جهات خلله وصحتهىألن الشيء لد، مل يكن سليماً أو التخطيط هل كان سليماً

 على  وأن العمليات اجلراحية قد مت القيام ا، قد حتققتىابة تتأكد من أن األهداف املوضوعة هلا املستشففالرق

ن األموال اليت صرفت قد مت صرفها أو، ن املمرضات قد أدين ما عليهنأو، ن األطباء قد قاموا بواجبامأو، خري وجه

كما كانت يف ،  مرتفعةىن معنويات املرضأو، ا قد متتن األحباث اليت تقرر القيام أو، املوضوعةطبقاً للخطة 

ومعرفة ، وقياس األداء، لتطبيق املعايري الرقابية: فالرقابة تفيد،  املستخدمنيوكذلك األطباء واملمرضات وسائر، اخلطة

  .تبديلها أو ،تصحيحها على والعمل، أسبااودراسة ، حنرافاتاال

  .بالتقارير املكتوبة أو الحظة الشخصيةملوتتم الرقابة إما با

  ،  وجتعل لكل عمل قائمة خاصة كقائمة عالج األطفالىنه توزع األعمال اليت متت يف املستشفإمث 



٢٦٨

 بأمور ىوقائمة عالج األشخاص الذين راجعوا املستشف، وقائمة عالج األمراض املزمنة، وقائمة الوالدات

  . اتغري ذلك من األمور املرتبطة باملستشفي إىل ،ميدانية

  

  ))إدارة املؤسسات اخلريية((

 قد شكلت من مجاعة من الناس اخلريين إلسعاف الناس ،إدارة مؤسسة خريية عامة: النموذج السادس

  :  حتتاج إىلاإلدارة ومثل هذه ،حباجام

  . قسم اإلعالم): أ

  . قسم التحقيق): ب

  . قسم التمويل): ج

  . قسم الرقابة): د

   .قسم استثمار األموال): هـ

  . قسم فتح الفروع): و

  .قسم اإلصالح بني الناس): ز

  . غري ذلكإىل 

  : مث إذا شكلت هذه األقسام يف مرحلة التخطيط تقوم هذه املؤسسة اخلريية باألمور التالية

لفقراء لمع بذل شيء  أو مساعدة بدون بذل شيء اإلدارةسواء كانت ، شؤون الزواج للعزاب والعازبات): ١

  . اباتوالشمن الشباب 

العاطلني العاديني الذين ال يعرفون  أو ،املثقفة سواء كانوا عاطلني من الدرجة الرفيعة، تشغيل العاطلني): ٢

  ، القراءة والكتابة
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  . لوضوح أن تشغيل كل قسم من هذين القسمني له مؤهالت خاصة وجمارية خمصوصة

، واملستوصفات واملستشفيات، ودور الوالدة، ساجدوامل، أمثال احلسينيات، وصيانتها اخلريية بناية األبنية): ٣

  . والبنوك، واملدارس، وروضات األطفال، ودور الرضاعة، والنوادي للشباب، ومكتبات املطالعة

 ما أو ،األطباء واملستشفيات إىل الذهاب م أو ،والذهاب باألطباء هلم، والنقود  باألدويةىسعاف املرضإ): ٤

  . ذلكإىل 

 إىل حتياجللفرق الواضح بني التموين يف حالة احلر حيث اال، برداً أو حراً ،راء بصورة عامةمتوين الفق): ٥

 والفحم ئواملداف املالبس الشتوية إىل ج يف حال الربدحتيابينما اال، وما أشبه والثالجات والربادات املكيفاتو املراوح

  . وحنو ذلك والنفط

إذ كثري من املظلومني ال يتمكنون من ، واسطة هيئة من احملامنيالدفاع عن املظلومني مبختلف األبعاد ب): ٦

فتتشكل هناك فئة من احملامني ألن تقوم ، احملامني وهم ال يتمكنون من إعطاء أجور،  باحملامنيحقوقهم إالّ إىل الوصول

 يتمكنوا أن يصلوا حىت شبه أمثال هؤالء بالنقود وما أاإلدارةتساعد  أو ،بأجور رمزية أو ،بالدفاع عن املظلومني جماناً

  . حقوقهم أمام الظاملني الذين تتوفر لديهم املال والقدرةإىل 

 ،خصوصاً يف أحوال احلرب وحنو ذلك، إدارة األيتام باملدارس واملؤسسات املربوطة م من البنني والبنات): ٧

   وتعليمهم املهن الالئقة
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  . غري ذلك مما تكون إدارة األيتام كفيلة بكل هذه الشؤون  إىل،وتزويج عزام وعازبام، م بعد أن يكربوا

فإن ذلك يساهم ، واحلدادة وما أشبه ذلك  كالنجارة،الترشيد للناس لتعليمهم الصناعات اخلفيفة املختلفة): ٨

  .  الثقايف لألمةى بل واملستو،قتصادي االىيف ترفيع املستو

  . طالباً دينيني أو  طالباً زمنينيسواء كانوا، الطلبة لتكميل الدراسة مساعدة): ٩

  . والبنك وغري ذلك حضارية من جهة املاء والكهرباء والتلفون ى لتكون قرىمساعدة القر): ١٠

  . غري ذلك إىل ، اليت حتتاج إليهمىالقر إىل  وإرسال املبلغني،هتمام بنصب األئمة يف املساجد الفارغةاال): ١١

 أو  كأولئك الذين امتهنوا بيع اخلمور،طريق الصواب إىل آمثقعوا يف املهتمام جبلب الشباب الذين واال ):١٢

 إىل ن هذه املؤسسة تبدل أعماهلمإحيث ، ستدرار أرزاقهمأشبه بتطلب عمل هلم الما  أو مرالز أو اختذوا مهنة الغناء

كما ، ها زوجاً يليق ا وتزوجي،عمل حر شريف إىل كما أا تم بتبديل عمل املرأة املنحرفة، ة شريفةلأعمال حمل

  . الكوفة فزوج أمثاهلندخل حني  ) الصالة والسالمعليه(علي  روي عن

 ،ال حسينية أو ،ال خمبز أو ،هتمام بتكميل األحياء اجلديدة واليت هلا حمالت ومساكن وال مدرسة هلااال ):١٣

  . فيقوم هؤالء بالتكميل املذكور، ال حديقة أو ،ال مسجدأو 
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 حيث حيتاج أمثال هؤالء،  كالزالزل والسيول واحلرائق واحلروب، بإسعاف املنكوبني بالكوارثالقيام): ١٤

  . إسعافات عاجلة ضروريةإىل 

صطناعية واأليادي والعيون اال، كالعربيات للمزمنني، همؤ برىيئة الوسائل للمعلولني الذين ال يرج): ١٥

من عجزهم  أو اليت ختفف من سوء منظرهم صطناعيةالوسائل االوسائر ، والباروكات الشعرية، صطناعيةواألرجل اال

  . عن احلركة يف النطاق املمكن

، ة للعميانفشغاالت ممكنة للمعلولني كاألشغال اليدوية اخلفيإإذ من املمكن ، شغاهلم بأشغال مناسبة هلمإ): ١٦

التحسينات املمكنة يف تكميل شيء من بعض  إىل واألخذ بأيديهم، كما تقوم اهليئة املذكورة بتعليمهم حسب املمكن

بعضهم من الكاملني الذين يرغبون يف مثل هذا  أو ،وكذلك تزويج عزام وعازبام بعضهم من بعض، نواقصهم

  . غري ذلك إىل ،الزواج

  

  ))إدارة الدولة((

معهد من أو  ىمستشف أو إدارة خاصة كشركةأو  ال فرق بني إدارة الدولةو ،إدارة الدولة: النموذج السابع

كالفرق بني احلمام ،  اخلاصة شيء صغرياإلدارة و،الدولة شيء كبري وإمنا الفرق هو أن إدارة، جهة أصل البنية

 على يف كليهما مع كون البنية،  ويف الثاين صغرية،األجهزة يف األول كبرية نإحيث ، بني النمر والقط أو ،والعصفور

  . يات متزايدة يف أصل البنية اإلداريةولذا ليس إلدارة الدولة خصوص، منط واحد

أجهزة  على فالدولة تشتمل، قليلةما أشبه أجهزة  أو املدرسة أو يف الشركةبينما  ،نعم يف الدولة أجهزة كثرية

   ،جتماعيةاوأجهزة ، قتصاديةا



٢٧٢

أجهزة و، وأجهزة دفاعية، وأجهزة صحية، وأجهزة مالية، وأجهزة جتارية، وأجهزة صناعية، وأجهزة زراعية

  .جوية وأجهزة، وأجهزة برية، حبريه

وبإنتاج خمتلف أنواع ، وباملدارس، وباملستشفيات، وبالسجون، وباملباحث، كما أن الدولة ترتبط بالشرطة

حتقيق هذه  إىل وإدارة الدولة بصورة عامة دف،  وغري ذلك،الطفولة واألمومة وبرعاية، وبإنشاء الطرق، األسلحة

  . األهداف وغريها

السياسة العامة للدولة بتنسيق بتنفيذ وذلك إمنا يكون ، الالزم أن يكون التنسيق العام بني هذه األجهزةو

  .كل شيء يف موضعه، اهودات الفردية واجلماعية هلذه األهداف

التشريعية والتنفيذية  اإلدارةولذا عرفها بعضهم بأا نشاط اجلماعات املتعاضدة يف خدمة هدف واحد يف 

  . وغريهاوالثقافية ضائية واإلعالمية والق

إذ يف كل من ، أما ما ذهب بعضهم إليه من الفرق بني إدارة الدولة واإلدارات اخلاصة بوجوه فهو غري تام

وحنن نذكر تلك األمور اليت قال بأا فارقة ليظهر عدم كوا ، اإلدارتني يشاهد هذه األمور اليت ذكرها هذا البعض

  .كذلك

  

  ))ومة بني اإلدارة العامة واخلاصةفروق مزع((

  .  العامة وإدارة األعمال اخلاصةاإلدارةالفروق بني : قال

  .  بينما تسود املشروعات اخلاصة روح املنافسة احلرة،يعمل املشروع العام عادة يف ظروف احتكارية: أوالً

وليس ،  يلتمس روح اخلدمة العامة العامة أناإلدارةاملوظف العام وهو يؤدي واجبه يف نطاق على جيب : وثانياً

  .  اخلاصةةاإلدار خبالف ، بل تقدمي منفعة عامة للمواطنني، العامة حتقيق أرباحاإلدارةاملقصود من 
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وعدم إيثار بعضهم املواطنني  العامة التزام بقاعدة املساواة بني اإلدارةشؤون  على القائمنيعلى جيب : وثالثاً

  . بأنواع ممتازة من اخلدمات

ن اجلمهور ال يهمه أن إومن مث ف،  العامة أن يعمل املوظف بصفته ال بامسهاإلدارةالغالب من نطاق : ورابعاً

  . وهلذه القاعدة استثناءات يف بعض األحوال، يعرف اسم املوظف الذي يعامله

ن عن تصرفام  العامة مسؤولواإلدارة فرجال ،املسؤوليات العامة  العامة قاعدةاإلدارة على يهيمن: وخامساً

  .  السياسية منها والقضائية وغريمها،وتتحقق هذه املسؤولية بعدة طرق، أمام اجلمهور

استعمال حقهم يف  على لقاعدة تزويد األفراد بكافة املعلومات اليت تعينهمالعامة  اإلدارةختضع : وسادساً

ما يشاؤون  على يل مهمة األفراد يف احلصولهعداد وسائل اإلعالم وتسإولذا فإن من واجب اإلدارات العامة ، الرقابة

  .  يف احلدود اليت تقتضيها املصلحة العامة وعدم حجب تلك املعلومات إالّ،من معلومات

من املشاكل اليت هذه الصفة كثري  على ويتفرع، نطاق واسع على ختضع املشروعات العامة لتنظيم يتم: وسابعاً

  . احلاضر العامة يف الوقت اإلدارةيواجهها علم 

كقاعدة اليت تسود املشروعات اخلاصة  لظروف املنافسة احلرةملا كانت املشروعات العامة ال ختضع : وثامناً

ات يف ءة اليت يقصد من ورائها الكشف عن الكفاءختبار الكفاا فقد أصبح من املقرر االستعاضة عنها بقاعدة، عامة

  . وإجياد احلوافز لزيادة اإلنتاج، األشخاص
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كافة  على ذهاب القانون أثره املباشرو العامة تسري سرياً مستمراً يف طريق القانون اإلداري اإلدارةإن : عاًوتاس

  .  العامةاإلدارةاملوضوعات اليت تثريها دراسة 

  .  اخلاصةاإلدارة إىل  بينما ليس األمر كذلك بالنسبة،للدولة  العامةاإلدارةإن الناس جمبورون من : وعاشراً

  

  ))وق اجلوهرية على رأي بعضالفر((

منا ذكر أن الفروق تنحصر إو،  اخلاصةاإلدارة العامة واإلدارةغلب هذه الفروق املذكورة بني أوأنكر بعضهم 

  : يف ثالثة جوهرية ناجتة من اال احلكومي وهي

  . رتباط بالسياسةاال: أوالً

  . ةرتباط بدستور الدولة وقوانينها األساسية والفرعياال: والثاين

  . حجم التنظيم: وثالثاً

ن تفصيل هذه األمور بقولهوبي :  

 ،بالسلطة التشريعية والترتيب السياسي للمجتمعباطاً وثيقاً ترا العامة اإلدارةفألنه ترتبط ، رتباط بالسياسةما االأ

وغالباً ما ، بينما حتديد األهداف ورسم السياسات يف املشروع اخلاص يدخل يف صميم أعمال اإلداري يف املشروع

فإن حتديد األهداف والسياسات العامة يدخل يف صميم  العامة اإلدارةأما يف ، قتصادية حمضةااعتبارات  على يتوقف

ومن ، قتصاديةخبالف االعتبارات اال، جتماعيةااعتبارات سياسية و على وكثرياً ما تتوقف، نشاط السلطة السياسية

  .  العامة حيث يتم حماسبة الوزراء أمام االس النيابيةاإلدارةب أعمال فإن السلطة السياسية تراق ،ىأخر ناحية
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رتباطاً جوهرياً بدستور الدولة وقوانينها ا العامة اإلدارةنه ترتبط فأل، رتباط بدستور الدولة وقوانينهاوأما اال

ومن املشاهد أن القوانني ، فيحكم الدستور والقوانني اإلدارية تصرفات اإلداريني واملوظفني العموميني، اإلدارية

 أو نقلهم أو بتعيني املوظفني أو قبضها أو سواء كان ذلك يتعلق بصرف األموال ،تتغلغل يف خمتلف األمور احلكومية

  . غري ذلك إىل ،ترقيتهم

 فإذا، يف اتمع السائدة القيم الفلسفية على العامة اإلدارة ءنه يتوقف عبفأل، وأما الفرق يف حجم التنظيم

حد  إىل العامة متوقفاً اإلدارة ألصبح عبء ،هي اليت حتكم أحسن ما ميكن كان اتمع يؤمن بأن أحسن حكومة

للقيام ببعض األعمال للمنظمة يف النشاط احلكومة وقد تتدخل ، والقضاء والدفاعالبوليس أفراد  محاية على كبري

من اتمع بأنه من واجب احلكومة حتقيق الرفاهية فقد يؤى أخر ومن ناحية ،قتصادي لتمشية أمورها املاليةاال

العامة كبرياً كان التنظيم  اإلدارة ءوكلما كان عب،  العامة كبرياًاإلدارةويف هذه احلالة يكون عبء ، للمجتمع ككل

  .  حيث يكثر عدد الوظائف واملوظفني وتزيد املستويات اإلدارية،اإلداري تنظيماً ضخماً معقداً

  

  ))تركاتفروق أم مش((

 ألن كل ما قيل يف احلكومة موجود يف ، فروقاً جوهريةتعشر ليس لكن من الواضح أن كل الفروق الثالثة

  :  اخلاصة أيضاًاإلدارة

 إمنا وضعت احلكومة )فقه السياسة(ما فصلناه يف  على بل، إن احلكومة مل توضع لظروف احتكارية فقط: أوالً

  . ماماأل إىل  باألمةملالحظة النظام ورد الظامل والتقدمي
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  .  العامة واخلاصة يفترض أن يلتمس روح اخلدمة العامةاإلدارةكل من املوظفني يف : وثانياً

  . املساواة بني الناس جيب مراعاا يف كلتا اإلدارتني: وثالثاً

  . االسم ليس مبهم يف كلتا اإلدارتني: ورابعاً

 العامة املسؤولية أمام مجاهري أكرب اإلدارةلكن يف ، جلماهريرجال كل من اإلدارتني مسؤولون أمام ا: وخامساً

  . مسألة احلجم إىل مما يرجع

  . شاً وخداعاًغ كان  وإالّ،باملعلوماتالطرف  تزويد إىل يف كلتا اإلدارتني األمر حباجة: وسادساً

  . اإلدارتني يف السعة والضيق ال يف أصل التنظيمالفرق بني : وسابعاً

  . الكشف عن الكفاءاتإىل  اإلدارتني حباجةكلتا : وثامناً

  . كلتا اإلدارتني تعيش يف فلك القانون: وتاسعاً

العامة   كما هم جمبورون لإلدارة،إن الناس جمبورون للشركات واملستشفيات واملعاهد اخلاصة: وعاشراً

  . بالدستور السائد يف كلتا اإلدارتني أو رتباط بالسياسةواال

وإمنا ، قاً جوهرياًرلكن ذلك ليس ف، األمور العشرة صحيح على  الذي ذكره من أضافنعم احلجم وهو األخري

، وحكومة صغرية كبرية كما أن مثل هذا الفرق موجود بني حكومة،  الكبرية والصغريةاإلدارةفرق بني هو 

  .غري ذلك إىل ، أهلي صغريى أهلي كبري ومستشفىومستشف

  أمور فوق األمور اليت   إىليف الدولة  فال حاجة،حالي أ وعلى
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  .ذكرت يف مطلق التنظيم

  : املتقدمة بعضهم بقوله ولذا رد مثانية من األمور العشرة

 ودراسة املتطلع يف األعمال ببعض البالد ،كثري من املشروعات اخلاصة تعمل أيضاً يف ظروف احتكارية: أوالً

  . القتناع ذا اإلعتراضلالغربية تكفي 

فليس املقصود ، مديريه وموظفيه أن يشعروا بروح اخلدمة العامة على املشروع اخلاص جيبلكي ينجح : وثانياً

 إىل  والدافع،بل تقدمي سلع وخدمات، األرباح على ن الغرص من األعمال اخلاصة احلصولأ كما هو مفهوم خطأً

  . خيلط الكثريون بني الغرض والدافعو ،األرباح على هذا هو احلصول

أفراده التزام قاعدة املساواة بني املستهلكني وبني املوردين  على ح املشروع اخلاص جيبلكي ينج: وثالثاً

  .  األخالقية املعروفةدئفهذه أحد املبا، وال خيتلف ذلك باختالف نوع املشروع، واجلمهور بصفة عامة

مينع أن يتم ال كما  ، أساس أمساء األشخاصىعل ال مينع إطالقاً أن يتم العمل يف املصاحل احلكومية: ورابعاً

أساس األشخاص فيه كثري من  على ن إمتام األعمالإ بل،  أساس صفة الشخصىعل العمل يف املشروعات اخلاصة

  . سواء كانت خاصة أم عامة، األعمال على واليت جيب أن تغلب، الروح اإلنسانية

، والعمال، واملستخدمني، جاروالت، واملوردين، املشروع مسؤولون أمام جمموع املسامهني ومدير: وخامساً

  ، واملستهلكني
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 مع مسؤولية اإلداري يف ىجتماعية تتساوااملشروع مسؤولون مسؤولية  وفمدير، واتمع بصفة عامة

  . احلكومة

بل ، األعمال العامة على يقتصر هذا وال، املعلومات املتبادلة ونظم االتصال على إن العمل يتم بناًء: وسادساً

  . ملشروعات اخلاصةا إىل تعداهي

ن بعض الشركات يف الغرب إبل ، نطاق واسع ليس من صفات املشروعات العامة على إن التنظيم: وسابعاً

  . تبدو أكثر تعقيداً من بعض احلكومات الصغرية

  . كفاءختيار املوظفني األا على يتوقف إن جناح األعمال اخلاصة: وثامناً

 بعد ما عرفت من ،كان عليه بعض املالحظات مما ال يهمنا ذكرهان إو، وما ذكره صحيح يف اجلملة: أقول

  . عدم استقامة ما ذكر من الفروق إطالقاً

  

  ))إدارة املنظمات احلقوقية((

   .إدارة منظمة العفو: النموذج الثامن

تهمني هم أن امل إىل ملاعإك لالعفو فذ أما تسميتها مبنظمة،  املنظمة باملنظمة اإلنسانيةىينبغي أن تسم: أقول

والسجناء وحنوهم هم ، ستبدادية هم ارمونن الغالب أن احلكومات االأ بينما ، وإمنا تطلب املنظمة العفو،جمرمون

يقول للذي قتل آخر ظلماً  أو ،عطه مالهأ املال وبعف عن صاحا :صوهل يصح أن يقول اإلنسان للّ، األبرياء

  .  جبسدهعف عن املقتول وال متثلا :ويريد التمثيل جبسده
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عدم  أو ،نشاطها وال حتصره يف طلب الرفق بالسجناء بعدم تعذيبهم مث ينبغي أن توسع املنظمة اإلنسانية

بالعفو عن املسجونني واملطرودين واألسراء  أن يكون أعماله خاصة أو ،وأن يرفه هلم يف السجن، إعدامهم

اللقاء بأهلهم  هم فرصةء وإعطا، التخفيف من السجنذلك إىل بل تطلب باإلضافة، جوزين واملختطفني وما أشبهواحمل

كما اعتيد يف بعض البالد ،  وجعل السجن يف البيت واملعمل وما أشبه،بل وتقسيط السجن، مثالً كل أسبوع مرة

 ويربط مبكان من جسمه آلة الكترونية ،حنوه حسب رغبته أو حيث يطلق سراح السجني أن يكون يف البيت، الغربية

  .ه بدون أن خيرج عنهر الشرطة عن أن السجني ال يزال يف حملإلخبار خمف

 حىت احلكومات الدكتاتورية على أعماهلا مواصلة احلملة على أن ينبغي للمنظمة أن تضيف إىل هذا باإلضافة

وال حق للوكيل يف ، وكيل األمة ن احلكومةإحيث ،  باعتبارها مصدر النصب والعزل،األمة إىل تضطر لتسليم األمر

  . هذا بصورة مطلقة يف كل احلكومات، رض نفسهف

بأن يكون جامعاً لشرائط احلاكم الشرعي ، فاحلاكم جيب أن يكون مقبوالً من قبل اهللا سبحانه، أما يف املسلمني

  .املذكور يف فقه اإلسالم

  

  ))فضح االستعمار((

حقوق السجناء وحقوق الشعوب  أي قنياألمرين الساب إىل باإلضافة، كما أن هناك أمراً ثالثاً مرتبطاً باملنظمة

  .اخلفي أو ستعمار الظاهرفضح اال  املنظمة أن تتبىنمبعىن، ستعمارهتمام مبكافحة االوهو اال ،ختيار احلكمايف 

ستعمار اليهود او، ستعمار االحتاد السوفييت للشعوب املسلمة يف اجلمهوريات الستاستعمار الظاهر مثل فاال

  . وما أشبه ذلك،نيلبالد املسلمني يف فلسط

  مار اخلفي مثل ب بالد عستواال
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  .الرأمسالية والشيوعية الثروات من آسيا وأفريقيا مبختلف الوسائل واألمساء

 سند يف كافة ىفلها أقو، مل يرد أو  أراد،اإلنسان املوجودة يف كل إنسان ا تدعم بفطرةإن املنظمة حيث إ

املسؤوليات اليت  ولذا فال يأس وال خوف من ضخامة،  وصغريها كبرياً،رياً فيكون قليل املنظمة كث،األمم والشعوب

  . منظمة العفو الدولية على ضفناهاأ

﴿مع : خاصة من أن اهللا سبحانه وحنن املسلمني بصورة، ما يعتقده كل دين من خمتلف األمم إىل هذا باإلضافة

  . )١(الذين اتقوا والذين هم حمسنون﴾

  . )٢(ا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم﴾ن تنصروإ﴿: تعاىلوقال 

  .  وهو املوفق املستعان،)٣(ن ينصركم اهللا فال غالب لكم﴾إ﴿: وقال سبحانه

  

  ))غربة اإلنسان عن نفسه((

ولعل هذا الشيء من أهم أسباب املشكالت يف كل ، أن تم بشيء رابع املنظمة اإلنسانية على مث الواجب

 ويف العامل الثالث تبعاً هلما ، والشرقي ثانياً،اليت سادت يف العاملني الغريب أوالً يةوهو أن احلياة املاد، العامل احلاضر

للجماد  إذ بدون اإلنسان ال قيمة ،فبينما اإلنسان هو كل شيء يف هذه احلياة،  سببت غربة اإلنسان عن نفسه،ثالثاً

، أدبر: مث قال له، فأقبل، أقبل: قل ملا خلقهن اهللا سبحانه قال للعإ :ولذا ورد يف احلديث القدسي، والشجر واحليوان

  . )٤(بك أثيب وبك أعاقب، منك  إيلّما خلقت خلقاً أحب: مث قال له، فأدبر

  .)٥(خلقت األشياء ألجلك: وقال سبحانه يف حديث آخر

   إىل ،شيء إىل فتبدل هذا اإلنسان يف واقعه الذي جيب أن يكون إنساناً

                                                

 .١٢٨: سورة النحل )١(

 .٧: سورة حممد )٢(

 .١٦٠: سورة آل عمران )٣(

)٤(.  

)٥(.  
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فهو شيء من أشياء ، ال باإلنسان نه صار ذا عالقة باملادةإ أي ،وفكر وإدراكإنسان له روح وعقل وعاطفة 

فإن كل فرد من اإلنسان صار هو ، قطت اإلنسانيةولذا س، واشتراك بالوجدانية، ال إنسان له شعور باإلنسانية، العامل

  .ءاً جزءاًزوإمنا صار ج، األفراد اآلخرينبرتباط اوحده بدون 

قتصادي املرتبط وحيرق احملاصيل ويلقيها يف البحر ألجل التوازن اال، نسان ألجل املادة اإلنسان يقتل اإلىفتر

ويصنع ما يكفي ، هلم الكافية لعدم الدواء والرعاية أو ،بينما ماليني األطفال والشيوخ ميوتون جوعاً، باملادة أيضاً

 ـ تقرير رأيته على  ـتكفيلقنابل الذرية فإن ا، العامل مخسمائة مرة بسالح واحد فقط من أسلحته الكثرية إلبادة

ما حروباً أساسية كاحلربني إ، طول اخلط على  احلرب هنا وهناكىنه يدير رحأكما ، مرةإلبادة اإلنسان مخسمائة 

  .غري ذلك إىل  كاحلروب يف أمريكا وافريقيا وآسيا،حروباً بالوكالة كما هو املصطلح يف احلال احلاضر أو ،العامليتني

اإلنسان  إىل  كما أن احلسن ينعكس،اإلنسان إىل فإن السوء ينعكس، اإلنسان نفسه على نعكس ذلكولذا ا

ألن العائلة صارت ، كما ال حيس بدفء العائلة، فهو غريب يف داخله، طمئنان اإلنساينفال حيس اإلنسان باال، نفسه

 صارت أيضاً ،غربة الفرد وغربة العائلة أي ، الغربتنيولذا فاإلنسانية العامة تبعاً هلاتني. أيضاً هي الثانية ضحية للمادة

 كالبناء الذي هو عبارة عن لبنات من اآلجر ،ألن اإلنسانية مبجموعها عبارة عن اللبنات اإلنسانية، غريبة يف جمموعها

  . والطني

  .سقطت نفسها ألجل املادةأ ألن اإلنسانية ،وكذلك ال يلتذ اإلنسان باإلنسانية

تكون اآللة  حىت ،العامل اإلنساين إىل املنظمة اإلنسانية أن تم إلرجاع العامل املادي على جب هذا فالواىوعل

  والصنعة والعلم 
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 إىل ال يف ضرر اإلنسان وحتطيمه وتأخريه، األمام إىل  ولتقدمي اإلنسان،ختراع وما أشبه يف خدمة اإلنسانواال

  .الوراء

، دثارها ال )عليه السالم( وشعارها املسيح، خالق ال يف سرياإن الكنائس املفتوحة يف الغرب يف صورة األ

وإمنا تكون أنت ، اً لكؤال يكون كف حىت إذا متكنت من غريك فاسرق كل شيء منه واقتله: ولذا يقول الغرب

ن  ما ينقل عنه مىعل، أعط ثيابك ملن أخذ معطفك: يقول )عليه السالم( بينما كان املسيح، احلاكم يف كل العامل

  . كالم ذا املعىن

كل شعبة ، ومن املمكن أن املنظمة اإلنسانية جتعل هلا شعباً أربعاً، إنسانيته إىل فاملهم إرجاع اإلنسان ، أيىوعل

  .ملهمة من املهام األربع اليت ذكرناها

من ق يوففإن اهللا سبحانه ،  ظن يف غري مورده،الراقع على  واتسع اخلرق،طوق البشروظن أن األمر خرج عن 

 إصالحاً ان يريدإ: الزوجني املتخالفني إىل الكلي بالنسبةمن مصاديق هذا  كما قال يف مصداق ،أراد اإلصالح

  . )١(يوفق اهللا بينهما

وكلما متكن اإلنسان من جعل األمور يف نصاا يكون حالً ،  اهللا اإلمتام والتوفيقىمث اإلنسان عليه اجلهد وعل

  ،للمشكلة بقدر

   مبقدار جهدهى أن يسعفعلي املرء

  . وليس عليه أن يكون موفقاً

ربكم  إىل قالوا معذرةعذاباً شديداً معذم  أو ون قوماً اهللا مهلكهمعظمل توإذ قالت أمة منهم ﴿: قال سبحانه

  . )٢(﴾يتقونولعلهم 

 جهد اإلنسان ختراعات املفيدة إمنا هي منمن الواضح أن ما نشاهده يف عامل اليوم من املشاريع الضخمة واال

   احلجة ،احلجتني (وما يف بعض األحاديث من، )عليهم السالم ( بسبب هداية األنبياءتعاىلوتوفيق اهللا سبحانه و

                                                

 .٣٥: سورة النساء )١(

 .١٦٤: سورة األعراف )٢(



٢٨٣

ستقامة فأي مانع من أن يوفق اهللا البشرية من اال ،) واحلجة الباطنة وهو العقل،الظاهرة وهم األنبياء واألوصياء

  .يف طريق اإلنسانية

  

  ))جحيم الدنيا((

واملرفه وغري ، والوسطيبني الشرقي والغريب فرق  من غري ،يا احلاضرة فأصبحت جحيماً لكل اإلنسانيةنأما الد

  : نا نشاهدإ ف،ختالف يف احلجمن كانت هناك فروق من جهة االإو، واملتدين وغري املتدين، املرفه

مباهج  إىل ليداً لعدم وصول اإلنساننتحار يكون وواال، ويف كل العامل، االنتحار الكثري يف كل الطبقات): ١

ولذا ينتحر ختلصاً ،  للحياة املرفهة وال جيدهاى فال حياة مرفهة له حبيث يسع،سواء من جهة الفقر، اليت يريدها احلياة

نتحارات بني ولذا نشاهد اال، األمام التقدم الذي يريده الغين إىل  اجلامد الذي ال يتقدممن جهة الغىن أو ،من احلياة

  . حد سواءعلى  غنياء وطبقات الفقراءبقات األط

  :  اليت يهرب اإلنسان بسببها عن احلياة احلاضرة وأسباب شيوعها،املخدرات الكثرية): ٢

 كما يف ،جعلهم آلة اهلدم أو ،غراء بسبب الشبكات اليت تريد ختريب الشباب ألجل التمتع اجلنسياإل): أ

  . بالد األجنبيةبال واألحزاب املرتبطة، األحزاب السرية

  . اليأس من الرفاه وحياة الكفاف): ب

  . كما يف املرفهني الذين يطمعون فوق معيشتهم وال يصلون إليها، املعارف إىل عدم الوصول): ج

  . رتكاب ما ال يليق باإلنساناو، والنوم يف الشوارع،  الكهوفوسكىن، الفرار من احلياة باهليبية وحنوها): ٣
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م ال إمث ، حيث كثرة البطالة بني املثقفني،  ألا ال تؤمن هلم طرق املعيشة،الدراسةعلى  عدم اإلقبال): ٤

  . وهلذا يفرون من املدارس بصورة كبرية، جتماعيةما يتصورون من املكانة اال إىل يصلون

لتزام مية ينشأ من االهتمام بعدم اجلرإذ اال، ألن اإلنسان بال عالقة وال معيار ال يهتم باجلرمية، كثرة اجلرائم): ٥

بل جيعل من نفسه ، فإذا حتطمت كلها فال يهتم اإلنسان بعدم اجلرمية، جتماعية والدينيةباملعايري اإلنسانية واخللقية واال

  .يف كثري من األحيان آلة لإلجرام

  ))الفراغ الروحي وأسبابه((

  : اغ الروحي ينشأوالفر، ومن الواضح أن كل هذه األمور وغريها معاليل للفراغ الروحي

  . )١(ال بذكر اهللا تطمئن القلوب﴾أ﴿: ولذا قال سبحانه،  واليوم اآلخرتعاىلمن عدم اإلميان باهللا سبحانه و: أوالً

فإن العائلة ،  كما ذكروا تفصيل ذلك يف الكتب املفصلة،من عدم عاطفية العائلة واملدرسة وحمل العمل: وثانياً

 واألب يف ، والولد يف املدرسة،فالطفل يف الروضة، ة فلقد فرقت بني أفراد العائلةأما املاد، كانت معدناً للعاطفة

  . فال عاطفة جتمع هذه العائلة، للتمريض مثالًىواألم يف املستشف، املعمل

، وحمل العمل يسبب املالل مما يريد الكل الفرار منه ساعة قبل ساعة، فال عاطفة فيها، واملدرسة للدراسة اجلافة

فإذا مل يكن عقالنياً كان ، ألن اإلنسان كما هو عقالين هو عاطفي، لعاطفية يولد املشاكل اليت ذكرناهاوعدم ا

  . وإذا مل ميأل من العاطفة هرب من احلياة باألمور اليت ذكرناها، ومستشفيات األمراض العقلية مصريه اجلنون

                                                

 .٢٨: سورة الرعد )١(
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يف امللبس واملأكل واملركب واملسكن وحنوه فال ن الكبار صاروا كالصغار إحيث ، من عدم معيار للحياة: وثالثاً

فكان هلم منهج ، حيث كان الكبار يف الزمان السابق يف زيهم اخلاص أسوة ملستقبل الشباب، أسوة ملستقبل الشباب

  .واآلن يسود الشباب الالمنهجية، للحياة

 وال له احترام ،د وأحفادفليس حوله أوال، أن سن الشيخوخة أوجب طرد الشيخ عن احلياة إىل هذا باإلضافة

بب ألن التجارب السابقة تصبح قدمية بس، وال له احترام التجارب، معيار كل شيء والعمل، ألنه ال يعمل، العمل

  .جتماعات غالباًين حيث الدين ذهب عن اال وال له احترام الد،تطور احلياة

  .مطرودونوالشيوخ ، فالشباب هاربون، وهذا هو سبب غربة الشباب أيضاً ويأسهم

مما ، حتري جذور املشكلة وعالجها إىل ومثل هذا األمر الشائن املهول يف اتمع الذي يؤدي باإلنسانية حيتاج

وإدارة املنظمة اإلنسانية اليت حنن بصددها تتمكن أن تساهم يف قطع ، من الثمار البشعة اليت أمثرايسبب ختلص الناس 

  .ولو بقدر هذه اجلذور

جوزين واملختطفني املنظمة اإلنسانية بفروعها إلنقاذ املسجونني واملطرودين واألسراء واحملف، حال أي ىوعل

  : يف األمر تمكن من املسامهةت

  . باحملامني الذين يدافعون عن حقوق اإلنسان: أوالً

  . بالصحف احلرة من اجلرائد واالت: وثانياً

  . ا أشبهباإلذاعات املرئية والالمرئية والنوادي وم: وثالثاً

  . بالكتب والنشرات الدورية وحنوها: ورابعاً

  اخلريية اجلمعيات يستحصله بسبب الذي باملال : وخامساً



٢٨٦

  . واخلريين واألوقاف وحنو ذلك للصرف يف شأن اإلنسان

بأن يكون للجمعية فرع مركزي إلجياد الفروع يف  ،تمكن من ربوع العاملتنشرها فيما تبالفروع اليت : وسادساً

  .  تتمكن من أحنناء العاملما

  . نتجت أمثال هذه األمور الشائنةأهتمام والضغط لتعديل القوانني اليت باال: وسابعاً

  . مكامن الضعف يف البالد على عالستطباال: وثامناً

  . اإلسعاف إىل  لتقوم هي أيضاً بإسعاف احملتاجني،عالم هذه املشاكلإرتباط باجلمعيات اإلنسانية بباال: وتاسعاً

بالطلب من احلكومات الفاسدة بالسفر إليها لرؤية وضع السجناء واملطرودين واألسراء واحملجوزين : وعاشراً

  . واملختطفني وما أشبه ذلك

  . فإن املنظمة اإلنسانية تتمكن أن جتعل هلا هذه الفروع العشرة إلدارة هذه األمور اليت ذكرناها

  

  ))مشجعات وعقوبات((

من يعمل طبق  إىل أن جتعل ثواباً ولو باملدح واإلطراء واحلمد والثناء بالنسبة ظمة اإلنسانيةاملن على مث الالزم

  . نداء اإلنسان إىل نصياعوأن جتعل العقوبات ملن يتخلف وال يريد اال، املوازين

  : والعقوبات ميكن

ما أشبه حلقوق  أو الفاليناحلزب أو  الفالنية اجلماعة أو مبواصلة اإلعالن عن نقض احلكومة الفالنية: أوالً

  . اإلنسان



٢٨٧

دعوة الدول واملنظمات األحزاب واجلمعيات وغريها مبقاطعة مثل تلك احلكومة اليت متارس أعماالً ضد : وثانياً

  . شبه ذلكأقتصادية وإعالمية وما اوكذا مقاطعة احلزب الذي ميارس مثل ذلك مقاطعة ، اإلنسانية

  . اجلهة املمارسة لنقض حقوق اإلنسان أو احلكومة لكجعل أسبوع ملهامجة ت: وثالثاً

  . ما أشبه ذلك أو مقرات تلك األحزاب أو أمام السفارات لتلك احلكومةقليلة ولو بأعداد ، املظاهرات: ورابعاً

مثالً إذا أراد فرد منهم اخلطابة يف ، احلزب الناقص أو حترام ألعضاء تلك احلكومة الناقضةعدم اال: وخامساً

 قام هذا الفرد املرتبط باملنظمة اإلنسانية وترك املكان ،ما أشبه ذلك أو لألمم املتحدةجلمعية العمومية مكان كا

  . غري ذلك إىل ،خطابه إهانة له على اعتراضاً
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  ))من مشاكل اإلدارة((

  :  حل مشكلتني مهمتنياإلدارة على وأخرياً جيب): مسألة(

  

  ))مشكلة التنازع وحلها((

 على مما يسبب تنافر الطرفني عن التجمع لإلقدام، ة التنازع الذي يقع بني أجنحة من املوظفنيمشكل :األوىل

لوضوح أن التنازع يوجب ، مؤسسة كان أي العمل يوجب قلة اإلنتاج يف على وعدم التجمع لإلقدام، العمل

  . )١(﴿وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم﴾:  قال سبحانه،الفشل

   .كأما كيف ميكن حل ذل

نقاط  على تفاق أكثر من التركيزنقاط اال على ن احلل هو خبلق اإلمجاع يف املوظفني بالتركيزإ :فاجلواب

  .ختالفاال

فال ينتظر أن ينجح ، خمالفة ا تقع يف ناحيةأ على ىخرا يف األموما دامت توجد جمموعتان تفكر كل منه

 يأخذ ،ا للسري حنو هدف مشتركمأساس اجتماعه على فكرويبدأ كل منهما يولكن عندما ، لتقاء والتفاهمبينهما اال

وجتنب التباعد ، تفاهم وتقارب بتفهم كل طرف وجهة نظر الطرف اآلخر باملوضوعية إىل الرتاع يف التحول

  .اهلدف باآلخرة إىل تفاقات سلمية تصلا إىل لوفيجتمع اجلميع بالوص، الشخصي املزيف

بينما ، فشل مجيعهم إىل وأن التنازع يؤدي، ةين يبني هلم األهداف احلقيق املدير أن جيمع املتنافسني وأىفعل

  .بعض سبباً لسيادة روح األلفة والتعاون بينهم إىل  وجيعل من تقارب بعضهم،جناح مجيعهم إىل جتماع يؤدياال

 حىتو، كان يرقب الصدع كلما ظهر بني أصحابه )صلى اهللا عليه وآله( ن الرسولأ:  يف التاريخىوقد نر

  من إمخاد نار  )صلى اهللا عليه وآله(  متكن،يف حرب بين املصطلق  أيب بنعبد اهللاففي قصة ، زوجاته

                                                

 .٤٦: سورة األنفال )١(
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يف قصة الطائفتني اللتني اقتتال مجع ) صلى اهللا عليه وآله( كما أنه، وقد نزل يف شأا سورة املنافقني، الفتنة

 مهااحدإان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت ﴿وإن طائفت:  وقد نزل يف هذا الشان قوله سبحانه،كلمتهما

  . غري ذلك مما جيده اإلنسان يف التاريخ إىل ،)١(أمر اهللا﴾ إىل تفيء حىت فقاتلوا اليت تبغيى خراألعلى 

  

  ))مشكلة الروتني وحلها((

  .متدد العمل بأكثر من القدر الالزم أي ،مشكلة الروتني :الثانية

  يف خالل عشرة أيام أن احلل ال يكون إالّى بينما نر،حتل حىت ساعة إىل لعملاولة حيتاج مثالً يف دوائر الد

  .وهكذا

، ما رأينا بعضها على  كما هو املشاهد يف البالد اإلسالمية،وقد سبب ذلك تربم اجلماهري عن الدولة أكرب التربم

  .ثالعامل الثال  وهكذا حال بقية، غرينا ممن أخربنا البعض اآلخرىورأ

 أي  وتعدد املراحل واملراجع للبت يف،يف املعامالتالتعقيد  املشكلة نشأت عن املركزية الشديدة الكثري هوهذ

 ،دفة احلكم بسبب احملسوبية واملنسوبية إىل  والوصول،وتطلب الرشوة، تكالية والالمباالة والتسيب واال،موضوع

  .املقنعةدوجة وتضخم أعداد العاملني الذي هو عبارة عن البطالة املز

 كما ذكرنا تفصيل ، ألن العاملني يف الدولة يصرفون بقدر نفرين من سائر الشعب،وإمنا مسيناها بطالة مزدوجة

  .)قتصادفقه اال (ذلك يف كتاب

فهم ، حساب املضمون والواقع على وسيادة الشكل، خنفاض اإلنتاجية يف العملاخنفاض الكفاءة مما سبب او

 أن الالزم العمل بروح )الفقه(وقد ذكر مجع من العلماء يف باب القضاء من ،  ال بروحهيهتمون بصورة القانون

 والقضية ،فإذا ختالفا يلزم جعل اهلدف الروح ال اجلسد، إذ اجلسد وضع لوقاية الروح،  تعارضااالقانون ال جبسده إذ

   بل يف ،أيضاًفيه صادقة فيما حنن 

                                                

 .٩: سورة احلجرات )١(
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، مثالً علم القاضي بقرائن قطعية أن احلق مع املنكر، وح واجلسد وتعارض الر،كل ما كان هناك روح وجسد

 فهل حيكم القاضي حسب الشهود مما هو جسد القانون، شهودال بالشهود مما جيعل احلق معه حسب ىلكن املدعي أت

  . آخره إىل ،حسب قناعته اليت هي روح القانونأو 

 إىل والنظرة الفوقية، هذا إىل  وذاك يقذفها،ذاك  إىل هذا يقذفها،مث التخلي عن املسؤولية وتقاذف الكرة

وقلة العمل ، والغرق يف األوراق،  واستخدام أدوات إدارية عتيقة ومرهقة للعاملني،رجاء والتسويف واإل،املواطن

وال ميكن عالج ذلك  ،)متدد العمل( أو )الروتني(بـ  صطالح احلديث كله يف االى وما أشبه ذلك مما يسم،امليداين

  :  بأمورإال

  .  مما ذكرناه سابقاً وفصلناه يف بعض الكتب السياسية،األحزاب املتعددةوبتقسيم القدرة : أوالً

  . مما أشرنا إليه يف هذا الكتاب،الصحيحة بالتربية: وثانياً

  

  ))من أسباب الروتني((

  : وقد عدد بعض الباحثني أسباب الروتني

قتصادية اليت زادت كثرياً من حجم أجهزة جتماعية وااللتنمية االبأن التنمية اإلدارية قد ختلفت عن ا: أوالً

  . الدولة والقطاع العام ومهماا

حيث مل يتطور بذلك املقدار الذي تطورت معه مهام ، بتنظيم اهليكل لإلدارة العامة والقطاع العام: وثانياً

 والتنظيم يكون ،ة اخلاطئة يف تعقيد الصورةبل زادت يف بعض األحيان من خالل املمارسات اإلداري، هاؤالدولة وأعبا

  . إعادة نظر يف البنية اهليكلية ككل أو ،املؤقتة بنظرة شاملة أو بتأليف املدارس واللجان الدائمة
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ألن األنظمة والتعليمات والربامج التخطيطية مل تساير بدورها وضمن نظرة شاملة أيضاً التطور : وثالثاً

والواقعية اليت يتصفها كل الكون مبا يف ذلك ،تمع يف توسيع احلريات املمنوحة لإلنسانوالطموحات اليت يتوخاها ا 

  .  فلم يواكب مهام القطاع العام والدولة عموماً مع تلك احلريات،اإلنسان

إطالة زمن البت يف املعامالت  إىل ىاألمر الذي أد، رافق ذلك مركزية شديدة يف بعض األحيان: ورابعاً

  . نتهاز الراحةتكالية الاال على مل املسؤولية والتعودوإضاعة معا

النقص يف املالكات  إىل باإلضافة،  املوظفني عادة بعدىاإلداري مل يصبح لدألن التدريب والتأهيل : وخامساً

تأجيل  الاملسؤولية وإىل داء والتخوف من ممارسة األىخنفاض مستوا إىل  يؤدي تدرجياًهنإف، املؤهلة ابتداًء وباستمرار

  . والتسويف والتسيب

انفصام الروابط بني املواطنني ومنتسيب  أو ،ألنه مل يكافح يف الدولة بالشكل املطلوب النظرة الفوقية: وسادساً

حقه جتاه  إىل ومل تقم املنظمات املسؤولة بدورها كامالً لتوعية املواطنني، اإلدارات اليت ورثته البالد منذ عهود سابقة

   .دوائر احلكومة

وال يزال يعامل وكأنه رخيص وال بأس يف تبذيره ،  العناية الكافيةوقت مل يلق بعدهتمام بالألن اال: وسابعاً

  . نه ليس له أية قيمةأو، وهدره

  املعاشي للعاملني ولإلدارة العامة والقطاع العام مل يرافق يف تطوره وبشكل عام مع تطورىألن املستو: وثامناً

  يشة  املعىرتفاع مستواو
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 ولذا تسود تصرفام ، والقطاع العاماإلدارةخارج  إىل ويفكرون باهلجرة، نتماءبعدم االيشعرون فأصبحوا 

  . الالمباالة

عتمادات  مل تسمح بتخصيص اال،األموال العامة على ومن خالل حرصها الشديد، املالية ألن العقلية: وتاسعاً

  . لتحقيق ذلكحثيثاً أن اإلدارات نفسها مل تسع كما و، اإلدارةالكافية لتحديث وسائل وأدوات 

الوازع الديين هو الذي فإن ، يف كثري من املوظفني عدم الوازع الديين واألخالقي يف البالد اإلسالمية: وعاشراً

 إىل نه مسؤول أمام اهللا سبحانه عن إساءتهأو ، ويكره له ما يكره لنفسه،حيب ألخيه ما حيب لنفسه  ألن،يلزم الفرد

  : بعض عماله إىل يف كتابه ) الصالة والسالمعليه(علي  وقد قال، وإيل سائر الناس لعملا

اِمكِلِإموِلِه وسِلرِللَِّه و فِْسكِفي ن مهحصأَن وِدكنج لِّ ِمنباً،فَويج مقَاهأَنِحلْماً، و ملَهأَفْضِن ،  وِطئُ عبي نِمم

 ثُم ، ولَا يقْعد ِبِه الضعف، وِممن لَا يِثريه الْعنف، وينبو علَى الْأَقِْوياِء، ويرأَف ِبالضعفَاِء،ِريح ِإلَى الْعذِْر ويست،الْغضِب

ساِبِق الْحوالسِة واِلحاِت الصوتيِل الْبأَهاِب وسالْأَحوَءاِت ورِبذَِوي الْم قِةالْصاِء ،نخالسِة واعجالشِة ودجِل النأَه ثُم 

 ولَا ، ثُم تفَقَّد ِمن أُموِرِهم ما يتفَقَّد الْواِلداِن ِمن ولَِدِهما، وشعب ِمن الْعرِف، فَِإنهم ِجماع ِمن الْكَرِم،والسماحِة

يش فِْسكِفي ن نفَاقَمتِبِه ي مهتيِإنْ قَلَّ،ٌء قَوِبِه و مهتداهعنَّ لُطْفاً تِقرحلَا تو ، ِة لَكِصيحذِْل النِإلَى ب مةٌ لَهاِعيد هفَِإن 

  .... وحسِن الظَّن ِبك

طُوبالْخ ِمن كِلعضا يوِلِه مسر ِإلَى اللَِّه و ددارو  ،كاد مييلك من األمور اجلسامأي ما يثقلك وي.  

وِرالْأُم ِمن كلَيع ِبهتشيو،مهادشِإر بٍم أَحالَى ِلقَوعت قَالَ اللَّه فَقَد :  واأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينهيا أَي

ِفي ش متعنازفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالرِإلَى اللَِّه ي وهدٍء فَر  
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  .  والرد ِإلَى الرسوِل الْأَخذُ ِبسنِتِه الْجاِمعِة غَيِر الْمفَرقَِة،فَالرد ِإلَى اللَِّه الْأَخذُ ِبمحكَِم ِكتاِبِه ،)١(﴾والرسوِل

ِتكِعيلَ راِس أَفْضالن نيكِْم بِللْح رتاخ ثُمفِْسكِضي، ِفي نلَا ت نِمم ورِبِه الْأُم ق،و ومصالْخ كُهحملَا ت،ا لَ و

لَا يكْتِفي ِبأَدنى فَهٍم دونَ  و،شِرف نفْسه علَى طَمٍعلَا ت و،ِء ِإلَى الْحق ِإذَا عرفَه لَا يحصر ِمن الْفَي و،يتمادى ِفي الزلَِّة

 ،أَصبرهم علَى تكَشِف الْأُموِر و،الْخصِم أَقَلَّهم تبرماً ِبمراجعِة و، وآخذَهم ِبالْحجِج،أَوقَفَهم ِفي الشبهاِت و،قْصاهأَ

كِْمواِح الْحضات دِعن مهمرأَص،اٌء ِممِهيِه ِإطْردزلَا ي ن،ِميلُلَا وتساٌء يِإغْر ه،قَِليلٌ و أُولَِئك.

اِلكموِر عِفي أُم ظُران اراً،ثُمِتباخ مِملْهعتةً، فَاسأَثَراةً وابحم لِِّهمولَا تِر، ووِب الْجعش ِمن اعا ِجممهفَِإن  

ِةوانالِْخي،ِة وِربجلَ التأَه مهِمن خوتا ويِة،ِءالْحاِلحاِت الصوتيِل الْبأَه ِمن ِة ومقَدتلَاِم الْمِم ِفي الِْإسالْقَد، مأَكْر مهفَِإن 

لْأَرزاق فَِإنَّ ذَِلك  ثُم أَسِبغْ علَيِهم ا،أَبلَغُ ِفي عواِقِب الْأُموِر نظَراً و،أَقَلُّ ِفي الْمطَاِمِع ِإشراقاً و،أَصح أَعراضاً و،أَخلَاقاً

فُِسِهملَاِح أَنِتصلَى اسع مةٌ لَهقُو،و ِديِهمأَي تحا تِل ماونت نع مى لَهِغن،وا  وثَلَم أَو كرالَفُوا أَمِإنْ خ ِهملَيةٌ عجح

   .أَمانتك

اِبكاِل كُتِفي ح ظُران ثُم،لَى أُملِّ عفَو مهريخ وِرك، كاررأَسو ككَاِيدا مِخلُ ِفيهدالَِّتي ت اِئلَكسر صصاخو 

  ولَا تقْصر ِبِه، ِممن لَا تبِطره الْكَرامةُ فَيجتِرئ ِبها علَيك ِفي ِخلَاٍف لَك ِبحضرِة ملٍَإ،ِبأَجمِعِهم ِلوجوِه صاِلِح الْأَخلَاِق

كلَيع اِلكماِت عبكَاتاِد مِإير نفْلَةُ عالْغ،كناِب عولَى الصا عاِتهابواِر جدِإصو ،ذُ لَكأْخا يِفيم و كِطي ِمنعي،لَا  و

لَك هقَدتقْداً اعع ِعفضي،و كلَيع ِقدا عِإطْلَاِق م نع ِجزعلَا ي،و هجِرلَا يلَغَ قَدبلُ م  

                                                

 .٥٩: سورة النساء )١(



٢٩٤

  . فَِإنَّ الْجاِهلَ ِبقَدِر نفِْسِه يكُونُ ِبقَدِر غَيِرِه أَجهلَ،نفِْسِه ِفي الْأُموِر

ِتكاسلَى ِفرع ماهِإي كارِتيكُِن اخلَا ي ثُمو ِتكامِتناسو كِمن ِن الظَّنسونَ ،حضرعتالَ يجلَاِة  فَِإنَّ الراِت الْواسِلِفر

ِعِهمنصِبتو ِتِهممِن ِخدسح،ٌء ويِة شانالْأَمِة وِصيحالن ِمن اَء ذَِلكرو سلَي،و لَكقَب اِلِحنيلُّوا ِللصا وِبم مهِبرتلَِكِن اخ، 

  .ِلمن ولِّيت أَمره و فَِإنَّ ذَِلك دِليلٌ علَى نِصيحِتك ِللَِّه،ِهم ِبالْأَمانِة وجهاًأَعرِف و،فَاعِمد ِلأَحسِنِهم كَانَ ِفي الْعامِة أَثَراً

كنيا بِفيم فِْسكلْ ِلنعاجواِقيِت ووالْم لَ ِتلْكاللَِّه أَفْض نيب،اِم والْأَقْس لَ ِتلْكزأَج،ا ِللَِّه وكُلُّه تِإذَا ِإنْ كَان 

 ،لْيكُن ِفي خاصِة ما تخِلص ِبِه ِللَِّه ِدينك ِإقَامةُ فَراِئِضِه الَِّتي ِهي لَه خاصةً و،سِلمت ِمنها الرِعيةُ وصلَحت ِفيها النيةُ

ِلكِفي لَي ِنكدب ِمن ِط اللَّهفَأَعو اِركهن،تبقَرا تم فو ثْلُوٍم وم ركَاِملًا غَي ذَِلك ِبِه ِإلَى اللَِّه ِمن و  اِلغاً ِمنقُوٍص بنلَا م

  .بدِنك ما بلَغَ

  . )عليه الصالة والسالم( آخر كالمهإىل 

  . ما قصدناه إىل ولذا اقتطفنا منه مجالً متناثرة لإلملاع

  

  ))مما ذكر يف عالج الروتني((

  : نهأ ذكر يف عالج الروتني ،ف الذكر فالشخص اآلن،حال أي ىوعل

هيئة دائمة مستقلة متخصصة ذا  أو والبد هلا من جهاز، العناية بالتنمية اإلدارية إىل األمة بأمس احلاجة: أوالً

والقطاع ، العامة اإلدارةاملوضوع وخباصة ما تعلق منها بأنظمة وأساليب العمل اإلداري تتبعها فروع من سائر أجهزة 

حبيث توفر األطر الالزمة ، املهنية أو العامةالتعليمية ضمن املؤسسات  أو ،ومؤسسات تعليمية إدارية مستقلة، العام

  . لإلدارة وتدرا وتصقلها باستمرار



٢٩٥

  . اهليكل التنظيمي لإلدارةإىل  إعادة نظر شاملة إىل احلاجة: وثانياً

منطلقاً من ، وللمستويات كافة، وتناسق بوضوحختصاصات واملسؤوليات تقنني وكتابة األنظمة واال: وثالثاً

مراعياً التوسع املتدرج يف اختصاصات ، التخطيط وال مركزية التنفيذ ومن مبدأ مركزية، ستشارية املركزيةمبدأ اال

  . السلطات احملليةوصالحيات 

وال سيما ، وياتختصاصات وحتمل املسؤوليات يف كل املستاإلحلاح ملمارسة هذه اال أو ترك الفرصة: ورابعاً

  . استثنائية أو  يف حاالت نادرةرؤسائهم إالّ إىل فال يعودون، املتوسطة والقاعدية منها

وإعالا ، يتبع ذلك تبسيط اإلجراءات وسري املعامالت مبا يكفل حتقيق السرعة والثقة والوضوح: وخامساً

املواطنني  إىل احمللية مبهمة إيصاهلا بإحلاححبيث تقوم وسائل اإلعالم واملنظمات والسلطات ، جلماهري املواطنني

  . وتوضيحها هلم

 ، واهللا املوفق املستعان،فما دام احلكم دكتاتورياً والتربية غري صحيحة ال ميكن عالج األمر، حال أي وعلي

  . صوابال إىل اهلادي

  

  ))خامتة يف بعض األسئلة اإلدارية((

 وكذلك، ل نفسهء املدير أن يتساىفعل،  يف املباحث السابقةنطرح أسئلة سبقت أن تكلمنا حوهلا) خامتة (هنا

  متريناً وتدريباً وتقويةً، ما هي األجوبة عنهاىسائر املشرفني كاملفتش واحمللل واملتدرب عن هذه األسئلة لريعلى 

  : واألسئلة هي عبارة عن ، اإلداريةتهلذهني

  . ما هو املقصود بالتنظيم): ١



٢٩٦

  . األعمالتنظيم  ما هي فائدة): ٢

فإن ، ن بينهما العموم املطلقإحيث ، ما هو الفرق بني التنظيم يف مفهومه العام والتنظيم يف إدارة األعمال): ٣

  . الثاين أخص من األول

  . اإلدارةليس جزءاً من  أو اإلدارةالتنظيم جزء من هل ): ٤

  . ما املراد بالبناء واهليكل أو نشاط فما املراد بال،يكلاهلبناء وال وكذلك ،التنظيم نشاط ال شك فيه): ٥

  .  التنسيق يف قبال التنظيم وما هو معىن،ما هي العالقة بني التنسيق والتنظيم): ٦

  .  وأية نسبة بينهما،اإلدارةما هو الفرق بني التنظيم و): ٧

  . هدف آخر إىل نه طريقيأ أو اية يف ذاتهغهل التنظيم ): ٨

  . لكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية خارج املشروعكيف حيقق التنظيم اإلشباع ا): ٩

  . كاملة ال تكون كفاءة أو أن بدون التنظيم ال تكون كفاءة حىت ملاذا يزيد التنظيم من الكفاءة): ١٠

  .  بعثرت ومل تكتمل وإالّ،التنظيم إىل إن اهود يف اجلماعية حتتاج: ما هو املراد من قوهلم): ١١

 هل رئيس العمال يقوم بالتنظيم، حنومها أو دولة أو  مؤسسة كانت،لتنظيم يف املشروعمن الذي يقوم با): ١٢

  . جهة خاصةأو  اإلدارةرئيس أو 



٢٩٧

  .  العليااإلداريةإقرار التنظيم يف املستويات  هل من الضروري أن ترتكز سلطة): ١٣

  . نهما كل منهما والفرق بي ومعىن،ما هي العالقة بني التنظيم وبني التخطيط): ١٤

  . قتصادما هو الفارق بني املنظم يف إدارة األعمال واملنظم يف اال): ١٥

  . مؤسسة تتعقد عملية التنظيم أو ملاذا كلما تعقدت العمليات يف منشئة): ١٦

  .  يكون التنظيم هامشياً ومىت، يكون التنظيم موضوعياًمىت): ١٧

  . كيف تتم عملية التنظيم): ١٨

 أم ال اإلدارةاملنظم  أو  وهل من الضروري أن يعرف اإلداري التنظيم،املنظم واإلداريما هو الفرق بني ): ١٩

  . حاجة ألحدمها بذلك

  . ما هو املقصود بتنظيم الواجبات): ٢٠

  . وما هو املربر من التقسيم): ٢١

  . اآلخرى  عل بأن ال يزيد أحدمها، واحلق يف قبال الواجب،ب أن يكون الواجب يف قبال احلقملاذا جي): ٢٢

وال ميكن مجعها  ،مراعاا يف تقسيم أوجه النشاط املختلفة يف وحدات إداريةجيب ما هي العوامل اليت ): ٢٣

  . يف إدارة واحدة



٢٩٨

  . من التخصص يف التنظيم ستفادةكيف ميكن اال): ٢٤

  . التنسيق يف التنظيم على كيف ميكن احلصول ):٢٥

  . يمكيف تسهل عملية الرقابة يف التنظ): ٢٦

  . الرقابة إىل ملاذا حنن حباجة): ٢٧

  . آخر مراحل العمل إىل مستمرة أو ،وهل الرقابة يف أول األمر): ٢٨

  . املالئم للعمليات املهمةهتمام االكيف ميكن إعطاء اإلداريني ): ٢٩

  . مشروع أي كيف ميكن أن يزيد التنظيم من التكاليف يف): ٣٠

  . جتميع عمليات الشراء والبيع يف متجر التجزئة بقسم إداري واحد  إىلما هي األسباب اليت تؤدي): ٣١

  . ما أشبه ذلك أو قتصاديةاوحدة  أو ىمستشف أو ما هو الفارق بني التنظيم يف مثل معهد): ٣٢

  . تنظيم املشروعات على هل يؤثرمهنيني عدم وجود إداريني ): ٣٣

  . عضهل أوجه النشاط يف املؤسسات تتعارض بعضها مع ب): ٣٤

  . ذا كانت متعارضة فلماذا التعارضاو): ٣٥



٢٩٩

  .  وما هو ذلك الفرق،جتهاد واختالف املصاحلهل فرق بني اختالف اال): ٣٦

  . مشروع أي ما هي احللول املمكنة يف وضع وحدة إدارية للخدمات يف): ٣٧

  . ما هي طرق تقسيم أوجه النشاط املختلف يف وحدات إدارية): ٣٨

ذلك وك ،لة تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب السلعة يف شركة تنتج سلعة واحدةهل تظهر مشك): ٣٩

  . سائر املنشئات كاملعاهد واملستشفيات واملطارات والقطارات وما أشبه ذلك إىل بالنسبة

  . حنوها يف سائر املنشئات أو  مزايا وعيوب تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب السلعةيما ه): ٤٠

  . ن التخلص من العيوبوكيف ميك): ٤١

  . ما هي مزايا وعيوب تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب املنطقة): ٤٢

  . وكيف ميكن التخلص من العيوب): ٤٣

٤٤ :(اما هي مزايا تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب املرحلة وعيو .  

  . وكيف ميكن التخلص من العيوب): ٤٥

  . املختلفة حسب الوقت وعيووما هي مزايا تقسيم أوجه النشاط ا): ٤٦



٣٠٠

  . وكيف ميكن التخلص من العيوب): ٤٧

٤٨ :(اوما هي مزايا تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب نوع العمالء وعيو .  

  . وكيف ميكن التخلص من العيوب): ٤٩

  . اويما هي مزايا تقسيم أوجه النشاط املختلفة حسب طبيعتها وع): ٥٠

  . من العيوبوكيف ميكن التخلص ): ٥١

  . ستشاريةما هو الفرق بني السلطة التنفيذية والسلطة اال): ٥٢

  . وما هي أمهية التفرقة بينهما): ٥٣

ليست  أو ستشاريةا فهل سلطة مدير اإلنتاج ،ستشري املدير العام يف بعض األموريإذا كان مدير اإلنتاج ): ٥٤

  . ستشاريةاب

  . ه سلطة تنفيذيةؤ فهل يلزم إعطا،رباء التنظيمستعانة بأحد خ االاإلدارةإذا قررت ): ٥٥

  . وإذا أعطيناه السلطة التنفيذية فماذا حيدث): ٥٦

  .  وما هي أمهية التفرقة بينهما،هل هناك فرق بني السلطة التنفيذية والسلطة الوظيفية): ٥٧

  .ستشاريةلطة الوظيفية والسلطة االوما هو الفرق بني الس): ٥٨



٣٠١

  . لسلطةما هي مظاهر ا): ٥٩

  . ي ااالت اليت ميكن لإلداري أن يظهر فيها سلطتههما ): ٦٠

  . ا تظهر حبكم وجوده يف منصبهأ أو ،شخصية يتمتع ا الفرد هل السلطة سلطة): ٦١

  . وما هو النسبة بني السلطة الفردية والسلطة املنصبية ):٦٢

أن يكون كل واحد منهما غري جيب  أو ،سباًاملدير حما أو هل من الصحيح أن جنعل احملاسب مديراً): ٦٣

  . اآلخر

 وملاذا االحتاد ،غري املديراملكتب يلزم أن يكون ماسك  أو ،مديراًاملكتب وهل ميكن أن يكون ماسك ): ٦٤

  . وملاذا االفتراق

  . ما هي العوامل اليت تؤثر يف تنفيذ السلطة): ٦٥

  .  السلطةتركيز على ما هي العوامل اخلارجية اليت تشجع ):٦٦

 ،األوىلعلى  الثانية أو الثانيةعلى األوىل  وهل من األفضل تقدمي ،ما هي الفرق بني املركزية والالمركزية): ٦٧

  .  يف مكان آخرىخرمها يف مكان واآلاحدإ أو مطلقاً

  .  العليااإلدارةتركيز السلطة يف مسألة التمويل يف  إىل ما هو سبب ميل املشروعات): ٦٨

  . صت سلطة اآلخرين وملاذاقشخص يف تنظيم معني ن أي نه إذا زادت سلطةأيح يف هل صح): ٦٩



٣٠٢

  . هل هناك مقاييس ميكن بسبب استخدامها معرفة درجة الالمركزية يف أية منشئة): ٧٠

  . ما هي العوامل اليت تؤثر يف درجة تفويض السلطة): ٧١

من  أو ىنسياب السلطة من أعلاكن أن يكون  وهل مي،نسياب املسؤوليةانسياب السلطة واتبني يكيف ): ٧٢

  . أسفل

  . ما هو الفارق بني مصدر السلطة وبني تقدير السلطة): ٧٣

  .  وكيف يتم التفويض، وما هو املقصود بتفويض السلطة،ما هو التعريف املثايل للسلطة): ٧٤

  . شراف وبني املستويات اإلداريةما هو الفرق بني نطاق اإل): ٧٥

  . القة بينهماوما الع): ٧٦

  . كيف يعرف املنظم اإلداري خمتلف أوجه النشاط املطلوب القيام ا): ٧٧

  . ما هو املقصود بتقسيم أوجه النشاط يف وحدات إدارية): ٧٨

  . هل سلطة املدير العام أوسع وأمشل من سلطة مدير اإلنتاج): ٧٩

  .  وما هي النسبة بينهما،وإذا كان أوسع وأمشل فلماذا): ٨٠

  . كيف ميكن احلد من سلطة اإلداريني يف املشروع): ٨١



٣٠٣

  . يكون لكل إداري سلطة وملاذا  أنهل من الضروري): ٨٢

  . ما هو الفرق بني السلطة وبني املسؤولية): ٨٣

  .  وما عالقة ذلك بتفويض السلطة،ميت يكون القرار خطرياً): ٨٤

  .  وما هو حمسنات هذا النظام،لالمركزيةاتباع النظام ا إىل  املشروعات الكثريةملاذا تلجأ): ٨٥

  . اء والالمركزية يف السلطةدما هو الفرق بني الالمركزية يف األ): ٨٦

  .  اخلطورةه وكيف ميكن رفع مثل هذ،هل هناك خطورة يف اتباع مبدأ الالمركزية): ٨٧

  . ل مقبولالقيام بالعمل بشك على ملاذا يعتقد كثري من اإلداريني بعدم قدرة مرؤوسيهم): ٨٨

  . جتاه املؤسسة أو ملاذا يتصور كثري من املوظفني أن رؤساءهم ال يقومون بالواجب عليهم جتاههم): ٨٩

  . ما هي فوائد الالمركزية ):٩٠

  .  فما هي تلك املهام،هناك كثري من املهام اإلدارية ال ينبغي لإلدارة العليا التفويض فيها): ٩١

حد أ أو تسعة أو شراف عن مجاعة خاصة كسبعة زاد نطاق اإلاقيقية إذما هي شروط الالمركزية احل): ٩٢

  . ما أشبه أو عشر
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  . عادة التنظيم وملاذاجيب إهل ): ٩٣

  . شرافما هي العوامل اليت حتدد نطاق اإل): ٩٤

  . ما هو املقصود باللجنة وما هي مزاياها وعيوا): ٩٥

  . ها يلزم عدم استخدام ومىت، تستخدم اللجانمىت): ٩٦

  . ما هو الفرق بني اللجان الرمسية واللجان غري الرمسية): ٩٧

ستخدام جلان كوسيلة من وسائل ا وكيف ميكن ،ستخدام اللجان يف دنيا األعمالما هو أهم سبب ال): ٩٨

  . وكيف ميكن جعل عمل اللجان أكثر مفعوالً، التنسيق أو صالتاال

  .  بطريق اللجاناإلدارةامهة صورة من صور  يف الشركة املساإلدارةوهل يعترب جملس ): ٩٩

  .  يكون هامشياً ومىت، يكون التنظيم موضوعياًمىت): ١٠٠

  . مرةالتضحية بوحدة السلطة اآل إىل مركزية السلطة هل تؤدي ال): ١٠١

  . ستخدام اللجاناما هو السبب يف أن أحسن طريقه لعالج مشكلة السلطات ازأة هي ): ١٠٢

حد كبري تكون الوحدات اإلدارية  إىل  الشركات الكبرية حيث تكون السلطة الالمركزيةوملاذا يف): ١٠٣

  . األمرين أي وملاذا، مستقلة يف اجلملة أو مستقلة متاماً

  .  املستويات اإلدارية نظراًدملاذا تتعد): ١٠٤
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 ،دها تقسم الواجبات عليهم التنظيم بدارسة األفراد املوجودين يف املشروع وبعأملاذا من املفضل أن يبد): ١٠٥

 وغري ، دراسة موقع املنشئة وإىل، دراسة الوقت وإىل، دراسة األعمال وإىل،دراسة األفراد إىل وملاذا حتتاج املؤسسة

  . ذلك

  .  وملاذا ال ميكن تفويض املسؤولية،ملاذا ميكن تفويض السلطة): ١٠٦

  . دير مستشاراًملاذا ال ميكن أن يكون الشخص املستشار مديراً وامل): ١٠٧

يف متعددون  وإذا كان هناك أشخاص ،شخص واحد أو هل من األفضل أفكار أشخاص متعددين): ١٠٨

  . بينهم بأكثرية اآلراءإعطاء الفكر فلماذا يلزم أن يكون األمر استشارياً 

 ذا الرأي وكيف نرجح ه، فماذا نفعل،وختالفا يف الرأيمتساويتان فئتان  أو وإذا كان هناك شخصان): ١٠٩

  . بالعكس أو ذاكعلى 

  . هل ميكن أن يكون هناك تنظيم دون تفويض السلطة): ١١٠

  . ستشارية وملاذا األحباث من املشروع تعترب من األعمال االهل): ١١١

  . مرونة التنظيم إىل  وملاذا حنتاج،ما هو املقصود من مرونة التنظيم): ١١٢

  . عارض وكيف ميكن رفع هذا التعارض وملاذا الت،ري متعارضةغ أو هل السلطة واملسؤولية متعارضة): ١١٣
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  . أقل أو  دون أكثر من ذلكملاذا األفراد يتعاونون مع بعضهم بالقدر الذي تتحقق فيه حاجام): ١١٤

  . وما هي النتائج للنظرتني، أنه إنسان ال جمرد آلة على الفرد يف املنظمة إىل ملاذا جيب النظر): ١١٥

  . صر الوظائف وحتويل الوظائفح الفرق بني ما هو): ١١٦

 وما هو شغل املدير ، وما هو شغل املستشار، وما هو شغل الرقيب،ما هو شغل احمللل اإلداري): ١١٧

  . املدير األنزل أو ،املدير األوسط أو ى،األعل

  . فقطتنفيذه كمية العمل املطلوب  على هل يتوقف عدد األشخاص املطلوب تعيينهم): ١١٨

  . ما هي سياسات األفراد املختلفة): ١١٩

 وأيهما ، وما هو املقصود بالتعيني من خارج املشروع،ما هو املقصود بالتعيني من داخل املشروع): ١٢٠

  . ذاك أفضل أو أفضل وملاذا هذا أفضل

  . املوظفني على ما هي مصادر احلصول): ١٢١

 صحية أو ثقافية أو قتصاديةاسواء كانت منشئة  ،ةاألموال الالزمة للمنشئ على ما هي مصادر احلصول): ١٢٢

  . غريهاأو 

األساس  على  وملاذا يلزم ترقية املوظفني وماذا حيدث لو مل تكن ترقية املستخدمني،ما هي أسس الترقية): ١٢٣

  . األصلح
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  . هذا أو  وملاذا هذا،املرتب املترجرج أو هل املرتب الثابت خري): ١٢٤

  .  وملاذا هذا وملاذا هذا،نظام املركزية وأخذ بنظام الالمركزية يف شؤون األفراد ألاهل من األفضل ): ١٢٥

 وما هو املقصود ،اخلرائط إىل وأي أطراف املنشئة حباجة، وملاذا اخلرائط، اخلرائط إىل هل املنشئة حباجة): ١٢٦

  . ط اإلنسانيةاخلرائط عن اخلرائط اجلغرافية وعن اخلرائهذه  وهل ختتلف ،باخلرائط التنظيمية

وهل صحيح ما يراه ، ما هي الفوائد اليت ميكن جنيها من رسم اخلرائط التنظيمة للمنظمات واملنشئات): ١٢٧

  . وإذا كان كذلك فما هو العالج،  املرؤوسنيىالبعض من أن اخلرائط التنظيمة ختلق شعوراً سيئاً لد

  . نها ومزاياها وما هي عيوب كل م،ما هي أنواع اخلرائط التنظيمية): ١٢٨

  . ومدير أفراد، ومدير مايل، ومدير إنتاج، ومدير تسويق، حتتاج املنشئة إليهم كمدير عام كم مدير): ١٢٩

الوظيفي وما هو الفرق بني الوصف ، من وضع األوصاف الوظيفية للمناصب اإلدارية ما هي احلكمة): ١٣٠

وهل هناك إرتباط بينهما ، ستغناء عن أحدمهاكن االفهل مي،  شاغل املنصب اإلداريواملنصب اإلداري ومواصفات

  . وما هو نوع اإلرتباط

  . التصميم الداخلي للمصنع وما املربر منهبما هو املقصود ): ١٣١
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 كإنشاء املصنع احلريب ،لكل مصنع مكان خاص أو ،مكان أي هل من الصحيح إنشاء كل مصنع يف): ١٣٢

  . درسة يف غري منطقة سكنيةوإنشاء م، غري سكنية أو يف منطقة سكنية

  . تصميمه الداخلي على كيف تؤثر الطاقة اإلنتاجية للمصنع): ١٣٣

  . مصنع أي ختيار موقعاما هي العوامل اليت تؤثر يف ): ١٣٤

 وهل خيتلف التخطيط لإلنتاج عن النشاط الفين املتعلق بعملية ،ما هو املقصود بالتخطيط لإلنتاج): ١٣٥

  . التصنيع

  . سم من الرقابة حتتاج إليه املؤسسةكم ق): ١٣٦

  . ما هو املقصود بالرقابة): ١٣٧

  . مؤقتة وأهل الرقابة عملية مستمرة ): ١٣٨

  . هل صحيح أن املراقب يف املشروع هو الذي يقوم بالرقابة اإلدارية): ١٣٩

  . ما هي عناصر الرقابة): ١٤٠

  . رتباط بني هذه العناصرما هي درجة اال): ١٤١

  .  كل إداري يقوم بعملية الرقابة يف حدود اخلطط اليت وضعهاااذمل): ١٤٢

  . وهل ميكن أن تتم عملية الرقابة دون وجود هذه املعايري، ما هي معايري الرقابة): ١٤٣
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  . ما هو املقصود بلفظ معايري رقابية): ١٤٤

  . ما الفرق بني معايري الكمية واملعايري الكيفية): ١٤٥

  . معايري التكاليف وبني معايري اإليراداتما الفرق بني ): ١٤٦

  . ستراتيجيةما هو املقصود باملعايري اال): ١٤٧

  . ما هو املربر من وجودها): ١٤٨

  . وما هي تلك املراحل، ملاذا للرقابة مراحل ثالث): ١٤٩

  . دالت التشغيلبني معدالت التحاليل املالية ومع وما الفرق، ما هو املقصود مبعدالت التحاليل املالية): ١٥٠

  . ما هو الفارق بني معدل السيولة واملعدل النقدي): ١٥١

  . رأس املال املستثمر على ما هو الفارق بني األرباح ومعدل العائد): ١٥٢

  . معدالت التحاليل املالية دون ميزانية عمومية على هل ميكن احلصول): ١٥٣

  . ما هو املقصود بالصورة الذهنية للمشروع): ١٥٤

  . هل ميكن حتسني هذه الصورة بإنشاء إدارة للعالقات العامة): ١٥٥

  . عند مجلة من الناس أو هل الصورة الذهنية للمشروع عند مجاعة خاصة): ١٥٦

  . لكل مشروع عدة مجاهرييكون كيف ): ١٥٧
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  . هل تكفي احلمالت التموينية لكفاية املستهلك): ١٥٨

  .الدولةملاذا توجد احلمالت التموينية يف ): ١٦٠

 ا ذهن الطالب وتكون عوناً له يف استيعاب رتبطة باجلهات اإلدارية مما مييزغريها من األسئلة الكثرية املإىل 

  . هذا العلم

  .خر ما أردنا إيراده يف هذا الكتابآوهذا 

للبالد  )اهللا عليه وآلهصلى ( ومن املأمول أن ينهض بعض املطلعني لكتابة كتاب يف كيفية إدارة رسول اهللا

  .يكون أسوة للمسلمني إذا أرادوا النهوض من حالتهم املعاصرة املزرية حىت ،املشرقةالعشر والعباد يف سنوات حكمه 

وباب إلدارته ، قتصاديةوباب إلدارته اال، فباب إلدارته السياسية: اثين عشر باباً على وليكن الكتاب

وباب ، وباب إلدارته العمرانية، وباب إلدارته العسكرية، لدينيةوباب إلدارته ا، وباب إلدارته العائلية، جتماعيةاال

  . وباب إلدارته الثقافية، وباب إلدارته األمنية، وباب إلدارته الصحية، وباب إلدارته الصناعية، إلدارته الزراعية

  .ىيوفق اجلميع ملا حيب ويرض نتعاىل أوسبحانه واملسؤول من اهللا 

حممد  على صلى اهللاو، واحلمد هللا رب العاملني، املرسلني على وسالم، نسبحان ربك رب العزة عما يصفو

  .وآله الطيبني الطاهرين

  قم املقدسة 

  أول ذي القعدة من سنة ألف وأربعمائة ومثانية 

  .مت بقلم مؤلفه حممد بن املهدي احلسيين الشريازي
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  )١(فصل

  كيف تدير األمور

يف هذا ، حنن املسلمني جتماعي الذي نعاشرهن الوضع االعي عانبعاث طبي) األمور كيف تدير (هذا الكتاب

  .النصف الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري

أو ،سباببعض األ إىل وأخرياً وصلت، واستشرت كثرياً من األصدقاء، يف العالج  طويالًفقد فكرت 

  . حنطاطنين ظننت أا بعض أسباب التأخر واالإ: ىباألحر

هلذا كم  ولست أعلم ،ستشارة والتفكري إليهااليت قادت اال، من تلك اجلوانبواحداً جانباً وهذا الكتاب يعاجل 

وإمنا كان مهي يف هذا الكتاب أن أبني ما وصل إليه فكري عند ، ومنت احلقيقة  يف نظر الواقعالكتاب من االعتبار

  . حنطاطالتحري عن احلقيقة يف سبب التأخر واال

ملن أنيطت به ، لبيان كيفية إدارة األمور، حماولة متواضعة يف أبسط مظاهرها، هوالكتاب كما يشري إليه امس

  .كان يف صراط أن تناط به أو ،موراأل

ومنطقتنا وسط  ،قتصادية تتفجر يف أراضيناواملنابع اال ،واألفراد مسلمون ،فإذا كانت عقيدتنا حقة مائة يف مائة

   ، بعد منىيتل أو  البشرىونظامنا أحسن نظام تلي عل ،نوعاً ما مما يسبب إحتياج أهل العامل إليها

                                                

 . املصنف أن يلحقه بكتاب اإلدارة لتتميم الفائدة هذا الفصل كتاب مستقبل طبع عدة مرات، رأى)١(
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   .ىحنطاط يا ترسبب التأخر واال فما هو ،تالوة أرضية يف صورة قانون  أو،)١(تالوة مساوية يف صورة دين

كالذي يعجز عن ، وجه الصواب على ننا عاجزون عن إدارة األمورإف ،)اإلدارةعدم  (إن من أسباب التأخر

  .وإن توفرت لديه مواد اإلنشاء يف أحسن صورها، تمكن أن يبين القصرفإنه ال ي البناء

توقظ أصحاب  وجيعله فاحتة سلسلة، وسائر إخواين بهينفعين وأن ، وكل رجائي أن يتقبله اهللا بقبول حسن

  . وهو املستعان، لكل السلسلة اآلالم هلذا التأخر املشني

   الشريازياملهدي احلسيينبن حممد 

  

                                                

 ).صلى اهللا عليه وآله( أي عرب البيان والتطبيق ملا جاءت به األديان السماوية وخاصة خامتتها على يد خامتها النيب حممد )١(
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)١ (  

   يف احلياةإلدارةادور 

  

ويقصد  ـ اسةئالر:  قال ذات مرة)قدس سره(إن اإلمام ادد احلاج السيد مريزا حممد حسن الشريازي : يقال

هدية  :راجع(. اإلدارة اًومثانية وتسعون جزء ،عدالةال وجزء ،علمالجزء  ،مائة جزء إىل حتتاج ـ منها املرجعية الدينية

  ). الرازي

مث ال نراهم مراجع إلدارة أمور ، شخاصيف كثري من األ  توفر العلم والعدالةىفإنا نر، اًوهذا الكالم صحيح جد

  .تأخروا حىت ،فماذا الذي كان ناقصاً فيهم، املسلمني

. اإلدارةإن النقص كان يف ناحية 

  . هذه النقطة املهمة على  فهذا من قبل التأكيد)اًمثانية وتسعون جزء(: أما قوله

 إىل يكون يف الطريق أو ، بل هو عام لكل من يناط به أمر، مبرجع التقليداصاًليس خ) اإلدارة( إىل حتياجواال

  . اإلناطة

 ..والواعظ ،الةومدير ، مام اجلماعةإو، ورئيس الصحة، ومدير املدرسة، والوزير، اجلمهوريةورئيس ، فامللك

  ساعي  إىل



٣١٤

متكنوا أن يقوموا باملهمة خبري وسالم   حسنت إدارمفإن ،)اإلدارة( إىل كلهم حيتاجون ،والطباخ، الربيد

  . حيث اجلمود األبدي إىل حنطاطمث اال، وإال فالوقوف، وتقدم

إن سار يف مثل ، غاية ما فوقها مرحلة إىل ينتهي حىت ،يتقدم مرحلة فمرحلة اإلدارةكما أن اإلنسان احلسن 

، آخر مراحل خط سريهإىل  أو ،جع عام للمسلمنيمر إىل  طالب علم متواضع مث ينتهيئكمن يبتد، هذا اخلط

  . وزير املعارف إىل ينتهي كالتلميذ املتواضع يف الصف األول

 فاألمر ال خيلو من اإلدارةوهو سيء ) صدفة (من تربع يف قمة إىل أما بالنسبة، اخلط التصاعدي إىل هذا بالنسبة

   :ثننيا

  .  إدارتهىفتتالش،  من حوله سراعاًوجزاء هذا أن ينفض الناس، أن ال تصحبه القوة :١

: قيلولذا  ،حتصلها الفئة اليت تؤثر فيهم سوء إدارته، وهذا يزاح عن منصبه بقوة مقابلة، أن تصحبه القوة: ٢

  ). ولكن ال يتمكن أن جيلس عليه، يتمكن اإلنسان أن يصنع باحلراب كل شيء(

  . فحاًصدق املقال أضربنا عنها ص على وملا ذكرناه أمثلة شاهدة

  : اإلدارةف

  .تأيت بالقدرة :١

  .حتفظها: ٢

  .تنميها: ٣

  . بأفضل النتائجيتتأ: ٤

   .يف أقصر وقت: ٥

  . بأقل قدر من املصاعب: ٦

  

 )٢ (  

   غريزة أم اكتساب اإلدارة

  قابلة ) خامات (يف حالة، كأعضاء البدن الصفات النفسية
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والكيفية ، يف الطول والعرض، قدرها املعني إىل تنتهي حىت ،فكما أن اليد يف الطفل تنمو رويداً رويداً، للنمو

  . يصبح علماً من كبار أعالم املعرفة حىت قابل ألن ينمو، كذلك علم الطفل ،واملزايا

  . الصفات والغرائزسائر  إىل وهكذا بالنسبة

  : يف) العضو (والصفة مثل

  . تعلميكذلك العلم ال ينمو إذا مل ، قطع عنها الغذاءإذا ان فكما أن اليد ال تنمو، الغذاء إىل أن منوها حيتاج :١

، فكما أن اليد ال تصري بالغذاء أذرعاً، وغاية إذا وصل إليها توقف، ن لكل منهما قدراً خاصاً من النموأ :٢

  .  مهما جد املتعلم وتعب وطال عمره)١(علوم كثرية إىل ال ميكن أن ينتهي، كذلك العلم

 ، جاهالًىفمن مل يتعلم يبق ،ن من املمكن بقاء الصفة يف حالة بدائية أيف) العضو( ختالف) الصفة (بينما أن

  .ومات نه إذا انقطع عنه معني الغذاء ضمرإخبالف العضو ف

خمتلف األفراد مثل  فمثلها يف ،يف اجلملة غريزة حدودها إىل فهي بالنسبة، )الصفات (من) اإلدارة (وأصل

  . فطن والبليدالفرق يف الذكاء بني اإلنسان ال

 إىل حيتاج) اإلدارةحسن  ( لكن اكتساب،اكتساب) النمو املمكن( و)البدائية( إىل  بالنسبة)اإلدارة(بينما أن 

  . قيت يف أواسط املراحل املمكنةب وإالّ، وزيادة ممارسة وكثرة تعلم طول جهاد

  وقابل ، عينهبن اتصل إ متدادقابل لال عيناً كالعلم

                                                

 . أي بالنسبة إىل كل العلوم، فكل ما حيصله اإلنسان قليل بالنسبة إىل حبر العلوم)١(



٣١٦

  . بقدر ما زود من الوقود، ىسطية بني املبدأ واملنتهيف مراحل تو للوقوف

 وبقدر مراعاة هذه النقاط ،بكل شدة وعناية أن يراعيها )اإلدارةحسن  (من يريد على وها نذكر نقاط مهمة

 أن يواظب مدة مديدة) اإلدارةحسن  ( اإلنسان إذا أرادى فعل،اإلدارةتسوء  كما أن بقدر إمهاهلا، اإلدارةتتحسن 

يصدر ، يف كل مناسبة ملكة له، مبراعاة هذه النقاط سنةاحل اإلدارةتصبح  حىت ،هذه النقاط تفات ودقةبكل إل

  .كسائر امللكات اإلنسان منها بكل عفوية

يصبح احملفوظات ملكة ، مدة مديدة وحفظه قراءته على لكن احلافظ إذا واظب،  أمر صعببتداًءا احلفظ: مثالً

  . ما يقرأ إىل لتفاتوذهل عن اال  القراءة بشيء آخرشغل يف أثناءولو ان، يصدر منها عفوياً له

يف كل  بل يأيت منه،  يكلفه رهقاًاإلدارةمل يكن ضبط النفس وحسن ،  املرتبةههذ إىل وإذا وصل اإلنسان

  . وها هي النقاط متسلسالً،  صعباً عندهالف ذلك أمراً شاقاًيصبح خ حىت ،مناسبة عفواً

  

)٣ (  

  الصرب

نفس  أو ،املرؤوسني أو ،الزمالء أو ،سواء من الرؤساء،  تستلزم املكارهاإلدارةفإن ، املكاره على الصرباعتياد 

  . وجه حسن على فبدون الصرب ال يتمكن اإلنسان من إجناز إدارته، األعمال

  ليس بإمكانه اإلتيان  فغالباً الرؤساء يتوقعون من اإلنسان أشياء



٣١٧

 هو ممدوحاً حلسن ى الرؤساء ويبقت طلباىيتالش، ومل يظهر التربم والضجر، توقعام على فإذا صرب، ا

  . إدارته

فإن صرب اإلنسان عليهم تالشت ، وتكبري العثرة  احلسد وحساب الزلةدكما أن الغالب كون الزمالء يف صد

  .وبقي هو مرفوع الرأس حلسن إدارته، أتعام يف حتطيمه

 ،واحنراف بعض األعمال، مما يسبب تأثر أعصابه، ىنسان فيما يأمر وينهكثرياً ما ال يطيعون اإل واملرؤوسون

  . اإلدارةووصم بضعف  وإلّا سقطت إدارته، خرج من املعركة ظافراً فإن صرب عليهم

أجنز  حىت  فإن صرب اإلنسان، بيسر وسهولةىقد ال يتأت فمن األعمال الالزمة يف مهمة اإلنسان، أما طبيعة العمل

 املديرين الناجحني إىل وإذا نظر اإلنسان ،ضعف إدارته على ل ذلكدو،  فشلوإالّ، القمة إىل صلتلك األعمال و

  . يف حسن إدارم) الصرب (رآهم يتحلون ذه الصفة

  

)٤ (  

  )) يف بعض املواقفالسكوت((

والقول يف  ،األقوال على األعمال ال على فإن النتائج تترتب ،)السكوت (اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  . كثرياً ما يسبب الفشل غري موضعه

  : والسكوت إمنا يكون عن أمور

نتقاد اإلنسان افإن ، غري مربوط به أو نتقاد إنسان مربوط بالعملاب فال يفتح اإلنسان فاه، نتقادعن اال :أوالً

  قيامه ضد  أو ،مما يسبب التقليل من نشاطه، ريهثي ن كان حقاًإو املربوط بالعمل



٣١٨

فيؤثر كالم ذلك املنتقد يف أعصاب هذا املنتقد ، نتقاد غري املربوط بالعمل يسبب إثارته مبا ال داعي لهاو، تقداملن

  . جتماعاالأو  اإلدارةوكال األمرين موجب لضعف ، وينتقص منه

ا أجابه املنتقد  خبالف ما إذ،إذا سكت ال يؤثر يف اإلنسان نتقاد مهما بلغ االهفإن، نتقاد املوجه إليهعن اال :ثانياً

  . عليه أو فإذا تكلم كانوا له، والناس دائماً مع الساكت، يصرف النشاط بال فائدةفإنه ، بالرد

، الكبار) ندونيسياإ ( وقد كان أحد أحزاب، به كثري من أصحاب األعمالىمما يبتل، عن اهلدر يف الكالم :ثالثاً

  .)العمل بكل صمت وهدوء عالمة النجاح (ويف املثل ،روما أمجله من شعا) قلة الكالم وكثرة العمل: (شعارهم

  وليس املقصود من،فإن الكالم يف مثل هذا املوقع ضروري، أما من يتكلم إلجناز مهمة بقدر الضرورة

  .املنع عن مثل هذا الكالم املضطر إليه، اإلدارةالذي جنعله من شرائط حسن ) السكوت(

   

)٥ (  

  ))املعرفة الشمولية((

، فقد جعل اهللا سبحانه لكل شيء سبباً ،)مداخل األمور وخمارجها معرفة (اإلدارةر املهمة يف حسن ومن األمو

  .وجعل من كل عويصة خمرجاً ،وجعل لكل مشكلة حالً

سبب تلك الغاية أجنزها  إىل فإن توصل، يريد اخلروج عن مشكلة أو ،كثرياً ما يريد غاية اتهر يف إدوالرجل

  . وجه احلل لتلك املشكلة خرج منها مرفوع الرأسىل  إن توصلإوكذلك ، بسالم



٣١٩

  .وبذلك يفشل، وال يعرف حل املشكلة، الغاية إىل فال يصل أما إذا مل يعرف املداخل واملخارج

 إىل وصلت ،وممن ،ن عرفت كيف ينبغي أن تستأجر السيارةإف ، إذا كنت تريد السفر:وإليك مثالً لذلك

  . بقيت يف مكانكوإالّ، املقصد

  .  بقيت يف الصحراءوإالّ، املقصد إىل وصلت ،ن عرفت كيف تصلحهاإف ،إذا عطبت السيارة يف أثناء الطريقو

 إىل حتتاجو ،اإلدارةمن نقاط حسن  النقطة وإمنا هذه، اليسريباألمر ن معرفة مداخل األمور وخمارجها ليس إمث 

  . ستشارةواالمزيد من العلم والتجربة والوعي 

، اإلدارةيتسم حبسن مل وإال ،  أفضلهاىاإلنسان أن ير على فالالزم، حلول أو  هناك أسبابوكثرياً ما يكون

كان ، وإذا كانت املشكلة هلا طرق يف احلل، كان أقرا وأيسرها هو األفضل، بلدة متعددة إىل مثالً إذا كانت الطرق

  . أمجلها وأسهلها هو األفضل

  

)٦ (  

  ))أحوال املدراء العظماء((

فإن حيام تنري لإلنسان  ،ستمرار يف مطالعة أحوال العظماء املديرين اال:اإلدارةمور املهمة يف حسن ومن األ

فإن ، كذلك التجارب اليت جرا غريه، تنري طريقه يف املستقبل فكما أن التجارب لإلنسان نفسه، اإلدارةكيفية 

  . واحللول السابقة هي احللول الالحقة ،األمور نظائر وأشباه

 أما إذا مل يطالع، واحللول الصحيحة املرحية اإلدارةعرف منهم كيفية ، ذا درس اإلنسان أحوال العظماءفإ

  فهل من املمكن أن يبين ، كان كمن يريد بناء الدار بدون التعلم من أستاذ، نفسه على واعتمد



٣٢٠

  .ذوقه على اعتماداً  مجيلةاًدار

وهذه ،  مثلها مثل ر جار إمنا يتكون من قطراتاإلدارةفإن  ،مطالعة الكتب النافعة ومن امللحق ذا الفصل

  .  ومائة جتربة وجتربة،القطرات إمنا تتجمع من ألف حكمة وحكمة

فكما ال يكفي يف ، نقطاع الشجرة اليانعة من املاءاك نقطاع عنهاألجل أن اال، ستمرار يف املطالعةوالالزم اال

فإنه ني للتعلم، معستمرار انقطع عنها املاء جتف، كذلك املعرفة حتتاج إىل ا فإنه إذا، مدة من السقي بقاء الشجرة حية

  .  فالفشلاإلدارةوهناك سوء ، نقطاع يكون اجلفافباال

  

)٧ (  

  )) على املهمترجيح األهم((

 فأيتها كثري من األحيان تتعارض املصاحليف فإنه  ،املهم على ترجيح األهم: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

   .تتعارض املفاسد فأتيها البد منها اضطراراً أو ،تقدم

وكالمها يوجب ، وقع يف األفسد أو ، فاته األصلحوإالّ، األقل فساداً أو ،أن يقدم األكثر صالحاً  اإلنسانىفعل

  . اإلدارةضعف 

ل بقاء العامل يف ه ، أيهما أرجحىأن ير  املديرىفعل، لكنه غري نزيه مثالً هناك عامل نشيط يفيد املعمل نشاطه

فقد يكون عدم نزاهته يوجب وصمة  ،معتمداً يف ذلك املقارنة والفكر والعقل ،إقالته لعدم نزاهته أو ،املعمل لنشاطه

وقد يكون ،  بقائهىوهنا يقدم املدير فصله عل ،ألنه خائن نقصاً كبرياً يف الربح أو ،سائر العمال إىل ىعدو أو املعمل

  . وهنا يرجح بقاءه،  نفسهعدم نزاهته ال يضر إالّ

  يف  فإن مل يعمل باحلزم، يف كل خطوة  للمديرىتترائ وأمثال هذه األمور



٣٢١

  . اإليار إىل بل رمبا آل، ختيار األصلح ضعفت إدارتها

  

)٨ (  

  ))العفو((

 )لسالمعليه ا( باستثناء املعصوم ـ فإن اإلنسان مهما بلغت رتبته ،العفو اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  . ورمبا أخطاء فادحة ،يكون معرضاً لألخطاءـ 

  : يقول الشاعر، اإلدارةمل تستقم له  أخذ الناس بأخطائهم فإن أراد املدير

   ولست مبستبق أخاً ال تلمه

   الرجال املهذب أي شعثعلى 

  .  الشرط من قيمةيعرف ما هلذا اإلدارة بىلكن املبتل، تافهاً ،اإلدارةملن مل يبتل ب ورمبا يبدو هذا الشرط

   : شأنهزحيث يقول ع، بأخذ العفو) صلى اهللا عليه وآله(وليس اعتباطاً أمر اهللا سبحانه ورسوله 

عرض عن اجلاهلنيأو وأمر بالعرف خذ العفو)١( .  

فإن كثرياً ، العفو مهما أمكنبل املراد ، شلل العمال أو ما يوجب فساد املرؤوس حىت وليس املراد العفو مطلقاً

  .ن املديرين يتصفون بطيش يفسد عليهم إدارمم

 ىضتكالم اإلمام املر إىل واستمع ،ال ميكن أن يوجد يف األخذ والعقوبة وكثرياً ما يسبب العفو جناحاً وتقدماً

  . )٢(عاتب أخاك باإلحسان إليه: )عليه السالم(

                                                

 .١٩٩: األعرافسورة  )١(

)٢(.  



٣٢٢

  

)٩ (  

  ))بني كبار األمور وصغارها((

فإن يف  ،مرؤوسيه إىل يكال صغارهاإتنفيذ املدير رأيه يف كبار األمور و :ارةاإلدومن األمور املهمة يف حسن 

  .وأمور غري مهمة صغار، كل إدارة أمور مهمة كبار

من صغار األمور إعطاء و، تعيني الوكيل يف قطر من األقطار من كبار األمور،  مرجع التقليدإىل بالنسبة مثالً

  . دينارين أو  دينارفقري مستعط

ذلك الفقري  إىل يكال الكمية املعطاةإو، نظر نفسه يف تعيني الوكيل إىل أن يتكل املرجع اإلدارة فمن حسن

  . الواثق منه طبعاً نظر وكيله إىل تعطيسامل

فيتفرد ، وكسلهم مما يسبب برودهم، مرؤوسيهكان جرحاً ألنظار  ألن املدير لو استبد بكل األمور وذلك

  .  توزيع األمور ذا النحواإلدارةفمن حسن ، كان ضياعاً وخباالً  األمور إليهمولو أوكل كبار، اإلدارةاملدير ب

فإنه كان ينفذ رأيه ، يشاهد هذا األمر بكل وضوح )صلى هللا عليه وآله( واملطالع يف سرية رسول اإلسالم

ولذا مل يقبل ، أصحابهأنظار  إىل فكان يكلها أما األمور الصغار اليت يصح كل وجه منها، احلكيم يف األمور الكبار

إىل  ،يف قصة فتح مكة سفيان من عمه العباس أيب بينما قبل الشفاعة يف، سفيان يف قصة جتديد املعاهدة أيب شفاعة

  . غريها من القصص واألمثال الكثرية

  

)١٠(  

  ))تنظيم األمور وتوزيعها((

  فقد  ،تنظيم األمور وتوزيعها: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 



٣٢٣

فإن قاموا  فإن املرؤوسني إذا عرفوا تكليفهم ،)١(اهللا يف نظم أمركم اهللا: )عليه السالم( ل اإلمام أمري املؤمننيقا

  . ئنيعرفوا كوم مسيأن بعد  جوزوا وإن مل يقوموا به، به جوزوا باجلزاء والثناء

لك من أفظع أنواع الفشل يف وذ،  بعيدةىوالغايات تبق،  جممدةىفاألمور تبق، والتوزيع أما بدون التنظيم

  . اإلدارة

لكن النتائج الطيبة اليت ، يف ابتداء األمر وإن كان يالقي املنظم هلا صعوبة وصداً والتنظيم والتوزيع لألعمال

وأرأيت مدير املدرسة  ،عماله على كيف يوزع األعمال أرأيت البناء، جينيها اإلنسان من هذا األمر فوق ما يتصور

إن  ،وأرأيت صاحب املطعم كيف ينظم عماله ويوزع عليهم القيام باملهام ،املعلمني على الدرسكيف يوزع حصص 

  . تقانإوأجنح املديرين من يفعل ذلك بكل دقة و، هذا عام لكل إدارة ولكل مدير

  فإصداروإالّ، ليقوم كل بقسطه من العمل، مراقبة مستمرة للعمال إىل حيتاج املدير وبعد التوزيع والتنظيم

  . ال تغين فتيالً وختطيط اخلرائط األوامر

  

)١١ (  

  ))التفكر الدائم((

، والتعمق يف األمور، وحتليل التجارب، اءحنيف خمتلف األ التفكر الدائم :اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  . )٢(الفكر مرآة صافية): عليه السالم( ىمام املرتض فقد قال اإل،واستخراج النتائج

  وجه  إىل  يف أمر ال يهتدي سبيالًن اإلنسان متحرياًفرمبا يكو

                                                

)١(.  

)٢(.  



٣٢٤

  . والصراط املستقيم وجد السبيل السوي وأجال الرأي فإذا تفكر، الصواب فيه

  .وبذلك يكون ذا آراء صائبة، واإلنسان بالتفكر الدائم ينمي يف نفسه ملكة الفكر

 فإذا كان ممن اعتاد التفكر ،لديه وجه العملوتتضارب ، ومن املعلوم أن املدير كثرياً ما تستشكل عليه األمور

. ومشاكل مجة نفسه مشاق كثرية على وخيفف، اإلدارةوبذلك يتسم حبسن ، حل أكثر املشكالت، الدائم

  

)١٢ (  

  )) اإلداريالتخطيط((

، لمالعختطيط البناء قبل الشروع يف  إىل فإنه كما حيتاج املعمار ،التخطيط: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

كذلك حيتاج من أنيط ، ختطيط املعمل قبل نصب املكائن وتركيب األجهزة واآلالت إىل وكما حيتاج صاحب املعمل

 وجاء املعمل منظماً ،نفسه أتعاباً كثرية على فإن فعل ذلك وفر، ختطيط عمله قبل الشروع فيه إىل إلدارته به أمر

  . مجيالً

  . األقلعلى  غري مجيلة أو ،وجاءت النتيجة مشوهة، وإال تعب كثرياً

، وختطيط إدارة املدرسة له شكل، فتخطيط إدارة احلكم له شكل، ومن املعلوم أن ختطيط كل شيء حبسبه

  .  وهكذا،وختطيط احلرب له شكل، وختطيط إدارة األمور الدينية له شكل



٣٢٥

  

)١٣ (  

  ))حسن األخالق((

  واملدير حيتاج،كل شيء على بلسماحلسنة ن األخالق فإ ،حسن األخالق: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

 فإن اإلنسان مركب من ، باألخالقوذلك ال يكون إالّ، جتماعألنه يريد تقدمي اال، هذا البلسم أكثر من غريهإىل 

  . من رفق وعطف وتبسم وسالم وغريها األخالق إىل وكلها حتتاج، وقلب وروح حلم ودم

  : لواحيث قا، وما أمجل ما مثّل لذلك

لكن بائع اخلل كان يف ، وكان اآلخر يبيع دبس العنب، وكان أحدمها يبيع خل العنب، كان إخوان هلما أهل

تعرف السبب يف  وذات مرة أرادت زوجة بائع الدبس، وبالعكس من بائع الدبس حيث كان يف ضنك، رفاه وسعة

ائن مما يسبب انقطاعهم عنه، بينما رأت بزالفرأت أنه يسيء معاملة ، دكان زوجها على وقفت حىت فجاءت ،ذلك

  . مما حيبب الزبائن ويكثرهم وتسهيل يف البيع، بكل طالقة وجهأن بائع اخلل حيسن املعاملة 

ن أخاك يبيع اخلل احلامض إو ،حامضاً إنك تبيع الدبس احللو: قالت، الدار إىل وظهراً حيث رجع زوجها

  . حلواً

جامدة بيد حسن األخالق فيوسعها  بينما تقع إدارة، يء األخالق فيجمدهافكثرياً ما تقع إدارة تقدمية بيد س

  . ويقدمها

  

)١٤ (  

  ))معرفة األشخاص((

  بدون ترتيب األثر،أحوال األشخاص بروح منطلقة متطلعة على التطلع: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  له من  ما يبدوعلى 



٣٢٦

ن مل يعرفهم املدير إوالرجال ، الرجال مهما كانت نوعها إىل  حتتاجرةاإلدافإن  ،اإلدارة من جهة إالّ، العورات

  . جبودة وحسن اإلدارةمبختلف مستويام ال يتمكن من تسيري دفة 

 املال القابل للحجز ممن هومن عند، البد أن يعرف الذي يفي دينه ممن يأكل أموال الناس صاحب املصرف مثالً

   ،ليس عنده

  . يعرف التقي العامل الذي يصلح للوكالة واإلمامة من غريه أنجيبواملرجع الديين 

  . غريهم إىل ،ويترك الطاحل يتمكن أن يستخدم الصاحل حىت ب أن يعرف املعلمنيواملدير للمدرسة جي

ومرادنا  ،)أحوال األشخاص بروح منطلقة متطلعة على التطلع: (من هذا الفصل، الشق األول إىل هذا بالنسبة

نغالق اال أو ،وعدم السرف والتفريط يف املعرفة بالتعمق غري الالزم، عدم اجلمود يف اإلطالع) التطلعنطالق واال (من

  . توسع املعرفة إىل فيما حيتاج

فإن ، )اإلدارة من جهة له من العورات إالّ ما يبدو على بدون ترتيب األثر: (وأما الشق الثاين من هذا الفصل

ما  أو وبعض األشخاص يشهرون لسام يف التنقيص، عن أحواهلم اطلع عليهاإذا فحص اإلنسان  يف الناس عورات

بل الالزم أن يتخذ اإلنسان اطالعه وسيلة لتجنيب إدارته  ،اإلدارةحسن  وهذا خالف، من اطلعوا عليه على أشبه

  . الناس على عن العطب ال لشهر لسانه

  من ) وعدم ترتيب األثر، التطلع (واجلمع بني هذين الشقني



٣٢٧

اجتناب مشاركة من تلوكه األلسنة  ولده إمساعيل )عليه السالم(  وقد أمر اإلمام،اإلدارةأهم النقاط يف حسن 

  .معاملته الشخصية إىل بالنسبة ،قائلة أنه يشرب اخلمر

، مل أقله: وقال، فإن شهد سبعون قسامة أنه قال شيئاً ،ب مسعك وبصرك عن أخيككذّ :فيما ورد يف احلديث

  .)١(كذمو فصدقه

، الشق األول إىل فحديث إمساعيل يشري ،وغريه) رمحه اهللا( ىرسائل شيخنا املرتض والقصة مذكورة يف

  . الشق الثاين إىل يشري..) كذب (وحديث

  

)١٥ (  

  ))عدم إظهار الضعف والقوة((

  :نه مبثالنيوهذا باب طويل نكتفي م ،وال القوة، عدم إظهار الضعف: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

وجتري  إن أظهر الضعف كان خليقاً بانقضاض األصدقاء، قواه العسكرية إىل رئيس احلكومة بالنسبة مثالً

  . اإلستعداد أكثر فأكثر إىل وحتفيز األعداء ثارة األصدقاء حسداًإكان خليقاً ب وإن أظهر القوة، األعداء

كان  وإن فشل، ألنه كان منتظراً منه، صاره حالوةنتإن انتصر مل يكن ال فمظهر القوة، مث إن وقعت حماربة

  .وخدعت الناس يقولون له مل أظهرت كذباً ،مثار سباب وحتقري

ومل مل  ،وإن فشل أخذ بأنه مل حارب مع علمه بضعفه، نظار كالكاذبإن انتصر كان يف األ، ومظهر الضعف

   . ما يكفي لصد عدوهئيه

  سحب  إدارتهإن أظهر الضعف يف ، مدير املدرسة ومثالً

                                                

)١(.  



٣٢٨

 أنه كيفما رىب حىت ،كان مثاراً للتوقع املتزايد وإن أظهر القوة، مما يورث الفشل بناءهم عن املدرسةأاآلباء 

  . كان دون مقدار توقع الناس التالميذ

إذا قدرت أن (ولذا ورد يف املثل ، ولكن ليسكت عن ذلك، أبعد حد إىل فاإلنسان جيب عليه أن حيكم أموره

العلم ( و) والفقرالغىن( و)الفرح واحلزن (بابال ومن هذا ،)ولكن ال تقل للناس ذلك، فكن  الناستكون أحكم

  . وما أشبه ذلك) واجلهل

كثرت املزدرين أ وإذا أظهرت نقاط ضعفك ،وال داعي لذلك ،فإذا أظهرت نقاط قوتك أكثرت املتوقعني منك

وإن أظهرت ، وحسدك أصدقاؤك، كءلفرح أثرت أعداإنك إن أظهرت ا ،نفسك على وملاذا تزيد اإلزدراء ،عليك

  . والقوةسائر نقاط الضعف إىل  وهكذا بالنسبة ،عداءكأوفرحت ، احلزن أحزنت أصدقاءك

حنطاط يضعفهم اال أو ،فيظهروا تبطرهم القوة غالباً فإن الناساتني النقطتني هوما أشد ضبط النفس بني 

   .فكيف باملدير، سان العادي مضراإلن إىل وهذا بالنسبة، فيبدونه والضعف

  

)١٦ (  

  ))الفصلعند قرار ((

  .أن يكون الفصل بسالم: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

إذا كسب الصديق مل من وأعجز منه ، ن أعجز الناس من عجز عن كسب األصدقاءإ: ورد يف احلديث

   وهذا صحيح ،)١(يتمكن من حفظه

                                                

)١(.  



٣٢٩

 على وأن حيافظ بكل قوة، طولو أن يكسب األصدقاء بكل ما أويت من حول  اإلنسانىفعل، مائة يف املائة

وإن عدواً ، إن ألف صديق قليل: (ويف املثل، شأن عال إىل يطري م فإن األصدقاء مبرتلة أجنحة اإلنسان، ئهأصدقا

  . )واحداً كثري

 أو ،ل الصاحل فصلهم بيد املديرجلرم اقترفوه مما جيع، توجب انفصال بعض األصدقاء  والعملاإلدارةلكن طبيعة 

 وهذا شيء ال ميكن الوقوف واحليلولة ،يف العمل ذاته أو ،ملا يظنون من نقص وخلل يف املدير نفصاهلم بأنفسهمال

  : تباع أمرينا، يف كلتا الصورتني نفصالوإمنا الالزم بعد حماوالت عدم اال، دون وقوعه

 نفسه يعرف ةويف قرار بذاته يكون املنفصل حىت ، واملعاذيرحلججبعد إلقاء ا نفصالكون الفصل واال: األول

  . عتراف باخلطأ من الناس قليل جداًولو أن اال ،ال املدير، أنه السبب

نفصال فيهم حيدث اال، إدارة أو مؤسسة أو فإن غالب الناس إذا انفصلوا عن شخص، نفصال بسالماال: الثاين

  .وهناك التهاجم والتنقيص، وكثرياً ما ينضم إليهم بعض األعداء ،لنفصاولو كانوا هم الطالبني لال ،رد الفعل

انقسم  فإنه إن رد، وإن بلغ أوجه عتداءفال يرد اال، املدير احلازم أن مير مبثل هذه األمور بسالم على ولذا جيب

 على س أنصار احللمفإن من فوائد احللم أن النا، جانبه إىل وإن مل يرد كان الناس، قسم له وقسم عليه، الناس قسمني

  حيدث يف نفسه رد فعل كثرياً ما  أن السكوت عن هجوم ذلك املنفصل إىل  باإلضافة،اجلاهل



٣٣٠

  . صديق محيم إىل قلبهأو  جتمدهيوجب 

 يلقاها إال الذين ماو*  كأنه ويل محيم فإذا الذي بينك وبينه عداوة  ﴿ادفع باليت هي أحسن:تعاىلقال اهللا 

  . )١( ذو حظ عظيم﴾ يلقاها إالماو صربوا

وهذا ، مة أمام الناسصمه بوصمبا ال يو بل يربر موقفه، املدير أن ال يظهر للناس عيب اإلنسان املنفصل على مث

  . قدر كبري من اللباقة إىل حيتاج

  

)١٧ (  

  ))احترام النفس((

ن اإلنسان حيث وضع فإ، بتذالواملراد به يف مقابل اال ،إحترام النفس: اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  .نفسه

 ومن املعلوم أن اهليبة، ال التكرب والترفع، مقدار من الضبط الذي يالزم اهليبة والشخصية إىل  حتتاجاإلدارةإن 

  . والشخصية ال حتصالن إال باحترام اإلنسان نفسه

 األمور وهو ما يوجب عدم متكنه من ضبط، عف شخصيتهضوبذلك ت، فلو صار الشخص مبتذالً سقطت هيبته

إن من فضائل املؤمن ،  ولذا ورد يف األحاديث،وهناك الفشل، فإن مرؤوسيه ال يقدرون كالمه حينئذ، كما ينبغي

  . تواضع من غري ابتذال

 حتتاج) بتذالاال (وبني) التواضع (كما أن معرفة الفرق بني ،)التكرب (وبني) احترام النفس (ومعرفة الفرق بني

  . وال الناسوجودة نظر يف أح، دقةإىل 

  

)١٨ (  

  ))مستوى االحنطاطالترفع عن ((

   ىمستو إىل حنطاطعدم اال: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

                                                

 .٣٥ ـ ٣٤: سورة فصلت )١(



٣٣١

ألن هلم  أو ،األوضاع على لعدم اطالعهم أو ،ما لقلة أعمارهمإ فإن يف اتمع أناساً مل يبلغوا النضج ،املنحطني

  .  يعاشرون الناس بروح الهبة حارةوقسم من هؤالء األشخاص، أغراضاً حتول دون النضج

  . ةبروح ني يناقشون املدير ولعدم نضجهم وهم حلرارة روحهم، بأمثال هؤالء  املديرىوغالباً ما يبتل

ضرر  إىل باإلضافة مستواهم إىل ألنه يوجد يف الرتول، فمن الالزم ترفع املدير عن مثل هؤالء ومناقشام

  : أحد ضررين ،بتذالاال

  . كالمهم ومل يقبل مناقشام إىل ن مل يستمعإائهم ضرر أعد: ١

ألا غري ناضجة ، خذ بآرائهمأإن جاملهم و اإلدارةحيث فشل  إىل ضرر اإلحنراف عن املنهاج الصحيح :٢

  . مترجرجة أو انبعثت من روح جاهلة، نية

  

)١٩(  

  ))احليوية((

مهمته اإلدارية اليت أوكلت  على سان قد يقتصرفإن اإلن ،أن يكون حافالً اإلدارةومن األمور املهمة يف حسن 

  .  بالغاية املرادة منه خبري وجهىوإن أت، وهذا إنسان جامد، إليه

ستخراج إدارات او، أقسام إىل اإلدارةبل يف تشعيب  ،ال يف اإلبداع يف مهمته فقط ،هنا وهناك إىل وقد يتطرق

  .مبتكرةة وثاببروح مستعلية ، جديدة

  يف اإلشرافاإلدارة وإن أحسن ،وهذا مجود،  قد يقتصر عليهاهفإن، دارة مدرسةإشخص   إىلنيطأإذا  مثالً

   املعلمنيعلى 



٣٣٢

  . يف جانيب العلم واألخالق األمام إىل والسري بالطالب

وإخراج ، وفتح املكتبة للمدرسة، كتأسيس الكشافة، خارج نطاق املدرسة إىل ويتطرق، وقد يوسع يف املدرسة

ويرفع ، ومثل هذا اإلنسان هو الذي يساهم يف تقدمي احلياة ،وما أشبه ذلك ،صنع التمثيلية مبناسباتو، نشرة مدرسية

  .  الذي وصل إليه اإلنسان قبلهىمن املستو

واعتبار  تفكري ومطالعة ومفاوضة مع األذكياء إىل حيتاج، اإلدارةيف خمتلف أقسام  لكن مثل هذا التوسع

  . باألحداث

  

)٢٠ (  

  ))طأإصالح اخل((

وصحة ، فإن اإلنسان مهما بلغ من قوة اإلدراك، فور العلم به إصالح اخلطأ: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . )عليهم السالم( فيما عدا أهل العصمةئ العمل البد أن خيط

 على ولذا يصرون، انتكاس ووهن وذهاب شخصية، صالحهإعتراف باخلطأ ووهناك بعض الناس يرون أن اال

   .اخلطأ

مث علم ذلك كان الالزم  فإذا أخطأ السائق الطريق، اخلطأ خطأ آخر على لكن العقالء يعلمون أن اإلصرار

  . فإن معناه اهلالك والعطب ريقطستمرار يف السري يف ذلك الأما اال، عتراف باخلطأالرجوع واال

 كان نصيبه وإالّ ،خبطأهه فور علم إذا عرف اخلطأ خطة سار فيها أو  املدير الناجح أن يرجع عن عملىفعل

  . اإلدارةيار االفشل و



٣٣٣

عتراف بل رمبا كان الصالح عدم اال، راف اللفظيتع االوليس املراد ،ةعتراف باخلطأ فضيل االوقد اشتهر أن

  .ستقامةحيث الصواب واال إىل عتراف العملي بتغيري املسلكوإمنا املراد اال، لفظاً

  

)٢١ (  

  ))الوقتتنظيم ((

 ولو دقيقة  فإن بقدر اهلدر،فال يهدر من أوقاته دقيقة واحدة ،تنظيم األوقات: اإلدارةر املهمة حلسن ومن األمو

  . مما تضعف إدارته ويوصم املدير بالكسل،  بالنقصاإلدارةتتسم 

ولذا التكافؤ غري ، غري حمدودة حلسن إدارته واألعمال اليت ميكن أن ينجزها، حمدودةفإن أوقات الشخص 

   .إن انتهز مجيع األوقات فكيف ما إذا أغفل وقتاًو، موجود

، وفتح مؤسسات، ونصب وكالء، إذا كان الفقيه يريد تأليف الكتاب مثالً، فمن الالزم معرفة عمل كل وقت

ما  أو وفراغات التحصيل كالساعات بعد الصلوات، كان الالزم أن خيصص أيام التحصيل للتأليف، وما أشبه ذلك

، حينما يدب يف نفسه امللل فال يتمكن يف مثل هذه األوقات من التأليف،  وكتابة وكاالملنصب الوكالء أشبه

وفتح ، ولو عكس بأن ألف يف العطلة، وتأليفه ال يزاحم ذلك حتصيله حىت ،وخيصص أيام العطالت لفتح املؤسسات

 ،يوجب سهولة التأليف ريسفإن قرب وقت التأليف لوقت التد، كان ضياعاً لكال األمرين، املؤسسة يف التحصيل

  . وهكذا

  

)٢٢ (  

  ))تشجيع املوظفني((

   ،يق املوظفني ومدحهمتشو: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 



٣٣٤

  . كان يكين أصحابه احتراماً هلم )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: فقد ورد يف احلديث، ستحقاقبقدر اال

 جودة اإلنتاج إىل مما يؤدي بدوره، انبساط نفس العامليوجبان  ستحقاق والتشويقوذلك أن املدح بقدر اال

  . وكثرة العمل املخلص

فإن ذلك من ضعف ، القوة واملال والنظام على عتمادأما اال، وهذه حقيقة يعرفها الناضجون من املديرين

  . بتكار والتفايناجلودة واال إىل إذ هذه الثالثة ال توجب انشراح النفس املؤدي، اإلدارة

وال ، زدياد فيها جتاوز احلقال يوجب اال حىت ،أن يكون املدير عارفاً بقدر التشويق واملدح الضروري لكن من

  . نتكاسالعطب واال إىل  ال حمالةفراط يف الشيء كالتفريط فيه مؤدفإن اإل، مما يقعده عن العمل يسبب كربياء املوظف

  

)٢٣(  

  ))تقانواإلالسرعة ((

 ،قسم يسرع يف العمل طبيعياً، فإنه وإن كان الناس قسمني ،السرعة بإتقان: رةاإلداومن األمور املهمة حلسن 

فإن السرعة ملكة ، معقولةيف حدود  لكن من املمكن اعتياد السرعة،  حسب تركيبه اجلسدي والنفسيئم يبطسوق

  .وما أمجلها، قسم من السرعة احلديثة والتكلم يف الكتابة ختزالاال  وعادة،قابلة للنمو

فمن أجنز ، واألعمال كثرية ،مهما طال عمر اإلنسان ألن الوقت قصري، السرعة إىل اإلدارة حيتاج حسن مناإو

  . دارةإكان أحسن  أكثر عمالً

  كقوله ، ولعل بعض اآليات الكرميات تشمل مثل هذا األمر



٣٣٥

  . )٢(استبقوا اخلريات﴾ف﴿ : وقوله سبحانه،)١(مغفرة من ربكم﴾ إىل  ﴿سارعو:سبحانه

  

)٢٤ (  

  ))وقابلية التحليلالتوسط ((

 ،يف األمورفإن من الناس من يسيطر عليه روح التردد  ،التوسط يف الفكر: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

وال  ومثل هذا خليق بأن جيمد يف مكانه، وكل حركة عنده هلا وجه صواب ووجه خطأ، فكل شيء لديه حمتمل

بدون متام املوازين ، فيجزم باألشياء اعتباطاً بكل سرعة،  عكس األول ومن الناس من هو،طالقاًإ يصلح لإلدارة

  .  مثل هذا اإلنساناءلكثرة أخط، اإلدارة وهذا أيضاً خليق بالفشل وضعف ،واألدلة

ظنوا دعابة أثارا ي و،كانوا يشكون يف وجود احلرب يف احلرب العاملية الثانية أن بعض الناس ومن الطريف

لسرعة جزمه ،  من الدنيا بسبب هذه احلربىبينما بعض آخر كان يظن أن احلياة متح ،غراض ألىالدول الكرب

  . دليل أي وإن مل يقم عليها بالدعايات الفارغة

  . عتباطياحلكم اال حالة سرعة أو حالة التردد، بني هاتني احلالتني غالباً وغري الناضج من الناس

  . لناجحة ااإلدارةفالتوسط يف الفكر من أهم مقومات 

  

)٢٥(  

   )) بالعملعدم التبجح((

   فإنه، طالقاًإ عدم التبجح: اإلدارةاملهمة حلسن  ومن األمور

                                                

 .١٣٣: سورة آل عمران )١(

   .٤٨: ، سورة املائدة١٤٨: سورة البقرة )٢(



٣٣٦

 فالالزم ،اإلدارةفشل  إىل مما يؤدي بدوره، يوجب انفضاضهم من حوله أو ،مما يفسد قلوب الناس عن اإلنسان

  . فتخار مبا عملواال التبجح

نه إذا سكت اإلنسان عن أو، ويكرهون العامل املتبجح، العامل الساكتحيبون  بفطرم ومن الغريب أن الناس

  .ذمه الناس وإن مدح عمله، مدحه الناس عمله

، وأخذ يف بعد ذلك ميدح عمله، ميدحونهفكان الناس ، كان ساكتاً عن عمله  أن عامالًىومن طريف ما حيك

 ،وسئل من بعض عن سبب ذلك ،بال تفاوتبعد أن كان العمل هو العمل  فتعجب عن سكوم، فسكت عنه الناس

ولذا سكتوا ، فعملك ال يستحق مدحني مدحت نفسكإذا أما ، إن الناس كانوا ميدحونك حني كنت ساكتاً: فقال

  . عنك

كما إذا تثائب  ،املدح على وفعل ما يدل، والتلميح واإلشارة بل بالكتابة، والتبجح ليس باللسان الصريح فقط

  . ذلكلفعله متبجحاً  نة وجهه بعد عمل قام به وغري سحى واتكىومتط

  . كان نصيبها الفشلوإالّ، وعدم فشلها اإلدارةن أراد حسن إ املدير أن جيتنب التبجح ىفعل

وهو يريد الكناية بذلك عن  ،إين ال علم يل: نساناً يقولإ ى فرمبا تر،يف معرض املدح ذمبجح الالتبل من أقسام 

  . وهكذا، وهو يريد بذلك إثبات خدماته ،إين مل أخدم: يقول أو ،علمه

  

)٢٦ (  

  ))النظرة الثاقبة((

 وكثرياً ما تكون أمور ،بعضها ببعض فإن األمور مرتبطة ،العواقب إىل النظر: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

   أو كثرية تنتج عاقبة جيدة



٣٣٧

 حيناًحسنة  أو ،فال يقدم حيناً رديئة عاقبةبساته ظن الشيء جمرداً عن ظروفه ومال إىل  فإذا نظر اإلنسان،ةئردي

وهنا يكون ، الشيء من مجيع جوانبه وحمتمالته إىل بينما يلزم أن ينظر اإلنسان ،اإلدارةوذلك مما يسبب فشل  ،فيقدم

  . رجاء األمن عن العطب والعاقبة احلسنة

  . ىأنه كان بعيد املد )عليه السالم( ىوقد ورد يف وصف اإلمام املرتض

بزعم أنه بعد أيام يربح الربح ، رمبا يقترضه فيشتري السلعة بثمن،  السوق رائجاًىير  قد يكون التاجرمثالً

عتبار ومل يأخذ باال، ربح السلعة يف هذا اليوم وذلك ألنه إمنا أخذ بالنظر، مما يرتطم يف مضاعفاته مث خيسر، الكثري

قلة رغبة الناس يف هذه  أو ،ورود بضائع مماثلة أو ،دنتهاء كارثة حاقت بالبال ال،بعد أيام احتمال وقوع رخص

  . ما أشبه ذلك أو ،نتهاء الفصل املرغوب فيه هذه السلعةالبضاعة بعد زمان ال

 باعتبار أن له جذوراً ،املصاعب أو معاداة إنسان رأس سلسلة من اإلجنازات أو ورمبا يكون مصادقة إنسان

، من جهة جذوره وأجنحته ه ال يعرف العواقب املرتبطة ذا اإلنسانألن، فالناظر السطحي ال يهتم به، وأجنحة

  .  يف جلب رضائه وودهئيبط أو فيسرع يف عدائه

  .مما هو كثري جداً،  أشباه ذلكإىل

  . هو الذي يالحظ هذه األمور من مجيع اجلوانب فاملدير الناجح



٣٣٨

  

)٢٧ (  

  ))املدير األذُن((

مما ال و، فيما ال يهمه،  يسمع ما يسمع بدون مناقشة،)ناًأذُ( يكون املدير أن، اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

 بينما ال يهم اإلداري كالم ،نقد األمور أو إبداء اآلراء أو فإن كثرياً من الناس حيبون الثرثرة، املناقشة فيه إىل يضطر

  . واحد من ألف كالم منها

، هلذا الكالماملناوئني  الرضا أثار ىألنه إن أبد، نفسه على الناسوأثار ، أضاع وقته عبثاً فإذا أراد النقاش والنقد

  . )١(ذن خري لكم﴾أ ﴿قل :بقوله) صلى اهللا عليه وآله(اهللا رسوله مدح  ولذا ،ثار املتكلمأ السخط ىوإن أبد

 يفيكلم السكوت حني كان  )قدس سره (اإلمام الشريازي زعيم الثورة العراقية وقد كانت من عادة املرحوم

  . تأثره عن رده ونقده على مل يتكلم مفضالً تأثر املتكلم عن سكوته ،وكلما طلب القائل منه اجلواب ،مقترحات

  

)٢٨ (  

  ))اإلداريةراقبة امل((

 فإن املدير هو حمل ثقة ،احلاشية واحلد من نشاطهمعلى الشديدة املراقبة : اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

وفشلها أخرياً ، اإلدارةسببوا ضعف  فإنه لو أغفل شأم أما احلواشي، اإلدارةلكايف يف  النضج اهول، الناس غالباً

   :ألمرين

 وبذلك يسببون غلق منافذ الفكر، ويكونون هم منفذ األحكام منه وإليه فيحيطون به، املدير على سيطرم :١

  املدير على 

                                                

 .٦١: سورة التوبة )١(



٣٣٩

  . اإلدارة حسن ىوعل، مسعة املدير  علىمبا له أكرب الضرر، اإلدارةويستبدون باملال واجلاه و

 اإلدارةوانفضاضهم عن   الناسىوذلك مما يسبب شكو، حسب أهوائهم بال نضج إم يستبدون باألمور: ٢

  . واملدير

 ىمما قد خيش وهذا وإن سبب انفصال بعضهم ،بكل قوة املدير أن حيد من نشاطهم على ولذا من الضروري

 ،خلصني حول املديروالتفاف قسم من امل ،وجلب الثقة الزائدة من الناس، معة لكن يف ذلك نزاه الس،املدير منه

  . خالص ونزاهإيديرون معه األمور بكل 

ن أحل إو، نفصال يلزم أن يتم يف جو من اهلدوء والسالم من جانب املديروقد ذكرنا يف فصل سابق أن اال

  . املنفصل يف الضوضاء واحملاربة

  

)٢٩ (  

  ))طيب املعاشرة((

،  حمسود من أصدقائه ومن أعدائهوقف فإن اإلنسان املت،طيب املعاشرة: اإلدارةر املهمة حلسن ومن األمو

أما ، ولو من بعضهم والبد يف يوم أن تنفجر الثائرة، دهم لكنهم ال ميلكون ثائرة أنفسهمسخفوا حأواألصدقاء وإن 

  . الشرح إىل األعداء فالكالم فيهم واضح ال حيتاج

أن يقلل منها بوبذلك يسلم املدير عن العداوات ، د من نشاطهحيو مما خيفف من سودة احلسد رةوطيب املعاش

 فإن اإلنسان ال يتمكن ،األمام إىل اإلدارة يتمكن من تقدمي اإلدارةمتكنه من حسن  إىل فباإلضافة، حسب املستطاع

  من حتسني وضعه وال تقدمي 



٣٤٠

  . ةءعمله يف جو مشحون بالتذبذب واملناو

فإن العدو لعداوته يؤمن من استرسال ، لزم أن يكون املدير حذراً من صديقه أكثر من حذره من عدوهوي

أما الصديق فإن اإلنسان يسترسل عنده يف ، وال ميكن أن حيطمه من دخيلة أمره، الشخص عنده حول نقاط ضعفه

  : ولذا قال الشاعر، دماهل على فإذا انقلب عدواً كان قادراً، ويكشف ضعفه مبا يبدي عورته، احلديث

   احذر عدوك مرة

  واحذر صديقك ألف مرة

  فلرمبا انقلب الصديق

  فكان أعلم باملضرة

  . )١( وأوصاين مبداراة الناسما نزل جربئيل مرة إالّ :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب

  : ويقول الشاعر السعدي يف بيت فارسي له تعريبه

  .عمال املداراة مع األعداءإو، عمال املروة مع األصدقاءإ: لمتنيراحة الكونني يف تفسري هاتني الك

   

)٣٠ (  

  )) الصغاراخللل((

مبا ال  صغرياً مث يكربيبدو  فإن األمر املفسد ، سد اخللل الصغار قبل أن تكرب:اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . ميكن أن يسد

  ك  وذل،)كبار صغارها واملرض والنار العدواة(: ويف املثل

                                                

)١(.  



٣٤١

  .  املوتوإىل،  حريق حيرق كل شيءوإىل، عداوة ال تدع وال تذر إىل نتهاء األمر فيهاال

 يف ىمتاهل واستهان أد  ولو،فور حدوثها بل يسدها، فاملدير جيب أن يكون حذراً ال يترك صغار املفاسد

  : تعريبهه  لت يقول الشاعر السعدي يف بي،اإلدارةما يفسد  إىل الغالب

   )رستم الكردي( مع )زال(قاله هل مسعت ما 

  ).العدو ال ميكن أن حيقر ويظن أنه ال حول له(

  املياه القليلة املنبعثة من عيون صغرية، نا قد رأينا كثرياًإف

  . ملا سالت وتقدمت أذهب بالبعري ومحله

، ان العادياإلنس على كل مفسدة تتطرق إىل لكنه جار بالنسبة ،العداوةإىل وهذا الكالم وإن كان بالنسبة 

   .األمام إىل فكيف باملدير املسؤول من حتريك جهاز وتقدمي احلياة

  

)٣١ (  

  ))النفرةيوجب ما ترك ((

تكون ، نه وإن كانت النفرة ألسباب تافهةإ ف، اجتناب ما يسبب نفرة الناس:اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  .  واملديراإلدارةمضرة ب

  . لباقة املدير إىل ونكل الباقي، نذكر منها مجلة، ومما يسبب النفرة أبواب كثرية

  والتواضع امللحق  ،ستبدادوإظهار اال ،مثل خلف الوعد



٣٤٢

عتزاز بالنفس واال ،جتماعات املنعقدة باملناسباتوعدم حضور اال ،وهجر الناس والتجنب عنهم ،باملهانة

والبصاق ، والضحك العال، كاألكل يف الطريق ،واإلتيان مبا ال يليق عند الناس ،عمل أو وبالعمل مظهراً ذلك بقول

 وترفيع ،واجللوس فوق جملسهووضع النفس فوق مستواها كاصطحاب من فوقه  ،وما أشبه واملزاح املثري، أمامهم

 ،وتنقيص الناس حقهم ،يسبب جلب عداوة من نقصهم حقهمواملصادقة وما أشبه مما بعض على بعض يف املعاشرة 

واإلتيان باألمور  ،والكذب ،وإن كان حقاً من القصص والتواريخ وما أشبه  ال يصدقه الناسوالتكلم مبا ،واادلة

  . عرفاً أو عقالً أو املنكرة شرعاً

ليس مرادنا  إذ ،يف الفعل والترك ومن املعلوم لزوم مراعاة الشريعة املطهرة ، غريها من األمور الكثرية املنفردةإىل

  . والعياذ باهللا فعل حمرم يعتادون اإلتيان به  أو، الناسترك واجب يستهجنه بعض

  

)٣٢ (  

  ))جلب ثقة الناس((

من ال  فإن من الناس املديرين،  وهذا غري الفصل السابق،جلب ثقة الناس: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . أيضاًلكنه ال جيلب ثقة الناس، يأيت باملنفر

ستمرار يف عملهم بسبب ثقة عاملني إمنا يتمكنون من االاس النن كل الفإ، وجلب ثقة الناس ضروري للمدير

  .الناس م

ت ل فإذا زا،واحلكومة إمنا تعيش بثقة الناس، مثالً إمام اجلماعة إذا زالت ثقة الناس عنه مل حيضر أحد مجاعته

   والتاجر إمنا يتمكن من األخذ والعطاء لثقة الناس به وإالّ، وها عن احلكمثقتهم حنّ



٣٤٣

  .وهكذا، تركوا معاملتهو هعندانفضوا من 

 ومتكن أن يشق ، إدارتهىنفسه وعل على ىأبق، فإذا جلب املدير ثقة الناس حبسن معاشرته واستقامة أعماله

  . وأخرياً الفشل، يارلالومسعته ،  عرض إدارته للخطروإالّ، األمام إىل طريقه

  

)٣٣ (  

  ))قوة القرار اإلداري((

ب أن تكون يقظة  مهما كانت جياإلدارة فإن ، بقوةاإلدارةاألخذ بأطراف : ارةاإلدومن األمور املهمة حلسن 

  .يارهاانفسها مما يسبب  إىل  وأخرياً يصل،اإلدارةأطراف  إىل  آل الفسادوإالّ، حذرة

ستحق ي ويقدم ما ،كل ما فسد باستمرار مث يصلح، وأمور البالد بكل دقة، أن يعلم أحوال الرعيةجيب فامللك 

  . ميالتقد

وشؤون البالد العمرانية والدينية ، وأحوال الناس، ومرجع التقليد يلزم أن يكون بإطالع دائم عن أحوال وكالئه

  . وما إليها

  .تقانإبكل دقة و، وأحوال أعدائه، أحوال جنده على وقائد اجليش يلزم أن يكون حذراً متطلعاً

  . وهكذا غريهم من سائر املديرين

  

)٣٤ (  

  ))االستشارة((

فإن اإلنسان مهما أويت من  ،لكل صغرية وكبرية، ستشارة بصورة مستمرةالا: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  .  ومرتلةًستشارة ممن هو دونه علماً وجتربةًوإن كانت اال، ىستشارة تبدي له وجوهاً أخرفإن اال، علم وجتربة

  ويف القرآن  ،)١(فوق كل ذي علم عليمأن  باإلضافة إىل

                                                

 .٧٦:  سورة يوسف)١(



٣٤٤

  .)١( ﴿شاورهم يف األمر﴾:احلكيم

 ى وفائدة ظهور رأي أقو،فائدة تقوية رأيه إذا مل جيد رأياً آخر أحسن من رأيه: واملستشري ال خيلو من فائدتني

  .إن وجد رأياً أحسن من رأيه من رأيه

، ه وخفف من حدة نقد الناس ل، إن أخطأ مل يتحمل خطأه وحده، فائدتنيىوكذلك ال خيلو املستشري إحد

 ،ولو رد األنانية من املناوئني ،صواب وجد مناوءاً لرأيه على  فإن اآليت بالعمل مهما كان،وإن أحسن مل جيد مناوءاً

إن مل يأخذ برأيه لعدم   املستشريئستشارة ممن ال يناولكن يلزم أن تكون اال ، معاضداًئقلب املناونفإن استشار ا

  . أكثر أو فعهاستشارة بقدر ن كان ضرر االوإالّ، صحته

والثاين أعرف باألمور وأنضج يف ،  ذهناًفإن األول أحد، ستشارة من شاب وشيخكما يندب أن تكون اال

  . كانت النتيجة يف قمة احلسن  النضج واحلدةىتقلفإذا ا، التجارب

  

)٣٥(  

  ))ستفزازجتنب اال((

إن الغالب أن املديرين هلم شركاء ولو  ف،أن يفعل ما يريد بدون استفزاز: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . وتكون الكلمة للمدير أخرياً،  أحطىكانوا يف مستو

فقد يأيت املدير مبا يظهر له بعنف ، أكثر أو كان البد وأن يكون هناك خمالف، فإن ظهر وجه الرأي للمدير

وهذا من أسباب جناح ،  ولنيوقد يأيت مبا يظهر له بكل لطف، اإلدارةة وفشل ووهذا خطأ موجب للعدا، استفزازو

  .  ووالء امللتفني حوهلااإلدارة

                                                

 .١٥٩: سورة آل عمران )١(



٣٤٥

هلم آراء حول تعيني الوكالء وإجراء املشاهرات وما  ى،مهما أوتوا من الصالح والتقو ،للمرجع حاشية مثالً

بدون  فسهفالالزم أن ينفذ رأي ن، ما أشبه ذلك أو عزله أو وكثرياً ما يكون رأي املرجع خمالفاً يف تعيني وكيل، أشبه

  .  مضاعفات ذلكىوتلق، عن حوله فرضاً الصاحلة ضت احلاشيةف انوإالّ، استفزاز

ولكن ألخذ رأي األعضاء كنت ، كثرياً ما كنت أنوي نصب شخص معني :يقول أحد الرؤساء بصدد هذا

فنعم ، صوتوا ملن قصدته فإذا، بدون أن أذكر اسم الذي قصدته ،ينصبأن ستشريهم يف الشخص الذي ينبغي أ

وطبيعي أن  ـ دون اشتراك مين يف املناقشة حبثهم أنفسهم ـ وإال كنت أضع من يعينوه يف بساط البحث، املطلوب

قصده أحد أكان من  أو ، وأخرياً كان من قصدته هو الذي يعينوه باإلمجاع،يرضون به حىت ،تقع حوله املناقشة

فكنت يف ، بعد أن كان التعيني منهم تضي مبن قصدتهرأ  فكنت أنا يف آخر احللبة،شخصني يرشح لألمر من قبلهم

  .وأجلب رضاء األصدقاء بل مدحهم إياي بأين أخذت بآرائهم، وقت واحد أفوز مبا أردت

  . حول ما يريدون أو سواء حول ما يريد، ومن هذا الباب أيضاً عدم جماة الناس مبا جيرح كرامتهم

  

)٣٦ (  

  ))عدم األنانية((

  .  بكل لوازم املضادةاإلدارة فإن األنانية ضد ،عدم األنانية: اإلدارة حلسن ومن األمور املهمة

  ال اهلدف الذي وضعت ألجله ، فإن األناين إمنا مقصده نفسه



٣٤٦

  

 ،اإلدارةولذا سرعان ما يظهر الفشل يف ، اجتاه اهلدف إىل  تسرياإلدارةو، اجتاه نفسه إىل فاألناين يسري، اإلدارة

  . يار أخرياًواال

 بينما هو يريد أن يقدره الناس ،زدراءجبميع أحناء اال ن الناس يزدرون األناينأ ومن املعاكسات األليفة يف األناين

  . جبميع أحناء التقدير

   .فكيف باملدير، سقاط الفرد العاديإخليقة ب واألنانية

 وإمنا عليك أن تقارن بينه، ة واألنانياإلدارة كيف مجعت :فليس لك أن تقول، وإذا رأيت أنانياً يف قمة إدارة

  . وبني هذا املتربع فعالً،  وتقدماً وإدارةًلتعرف الفرق الشاسع بني ذلك مسعةً ،لو كان يف مكانه وبني رجل غري أناين

جيتمع فيها كان غري األناين يديرها حبيث ، طالب بسمعة متوسطة لو كان املتربع يدير مدرسة فيها مائة فمثالً

  . وهكذا، اقيةبسمعة ر ألف طالب

  

)٣٧(  

  ))احلزم((

، ومراقبة األمور، معرفة األشياء على واحلزم لفظ يشتمل، احلزم بكل أبعاده: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

   .غريهاو، وانتهاز الفرص، النتائج إىل نتقال من املقدماتوسرعة اإلدراك واال، والنظر يف العواقب

  كل هجومهم داء يترقب أرأيت كيف يعيش من يسكن يف وسط أع



٣٤٧

  مجيع ما لديه من مال وسالح ورجالؤويهي، لتقاط والتعرفلال إنه يعري ذهنه ومسعه وبصره وأعصابه ،ساعة

  . غري ذلك إىل ،ورقابة للتحصن والصد

  . عد غري حازم، بالقوة الدفاعيةيناط  غفل ولو موضوعاً صغرياًأإنه لو  حىت ،إن كل ذلك من لوازم احلزم

إدارة  أو ،إدارة املتجر أو ،إدارة األمور الدينية أو ،سواء إدارة املدرسة، ذا املثال قس احلزم يف كل إدارة هىوعل

  . البالد

  

)٣٨ (  

  ))الدعايةأمهية ((

 إىل  يلفت األنظارنالبد له أ،  فإن املدير الذي له هدف يف إدارته،قوة الدعاية: اإلدارةومن األمو املهمة حلسن 

، يف وسط الثقة العامة اإلدارةوبذلك يتمكن من تسيري دفة  ، واهلدفاإلدارةيف ، ومواضع الفائدة، نقاط اجلودة

  . أحسن وجه على اهلدف إىل ويتمكن من الوصول

فإنه بدون ،  وعمالً بني املسلمنيقراءةً، رض تعميم القرآنغنك تريد ترويج مجعية للقرآن الكرمي بأ خذ مثالً

  . ال تتمكن أن تؤدي هذه اخلدمة الدعاية الواسعة املستمرة

 واحلج مث الصيام، عالم بأوليات اإلسالمإو فاألذان دعاية للصالة، اإلسالم كيف قرر الدعاية ألركانه إىل وانظر

  . حنو اهلدف الذي جاء من أجله اإلسالم من سائر وسائل األعالم والبث ذلك إىل وما



٣٤٨

ال  كما البد له من أن جيعل الدعاية بصورة معقولة، تشويهلكن البد للمدير من أن يفرق بني الدعاية وال

  . شارات األنانيةإ على  وال تشتمل،يص اآلخرينقتن على وال حتتوي، ستفزازتوجب اال

  

)٣٩(  

  ))دور اإلميان((

  .يف كل حلظة وخطوة مراعاة جانب اهللا سبحانه: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

ه ؤورجا، وكبريةورعاية رضي اهللا يف كل صغرية ، الص الشديد يف العملاإلخ:  مراعاة هذا اجلانبومعىن

  . غري ذلك إىل ،والتوكل عليه طول الوقت ،اهلدف املنشود إىل سبحانه يف الوصول

ه بروح  سبحانه انقطاع العبد إليه أمدىفإذا رأ، تعاىلإذ األمور كلها بيد اهللا ، اإلدارةيوجب حسن : فإنه أوالً

صانع وجهاً : ويف احلديث، مما جيعله يف الواقع ويف أعني الناس أحسن مدير ألحسن إدارة،  عملهوبارك يف، منه

   .ما كان هللا ينمو و،)١( كلهاواحداً يكفك الوجوه

  . يدركه بدون مراعاة مرضاته سبحانه مما ال، يكون لعمله الثواب واألجر: وثانياً

أما إذا كان الشيء ، وما عمره نسان البد أن يأيت يوم يفين الذي عمرفمهما عمرها اإل، الدنيا دار فناء: وثالثاً

 ،وفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني، ه اجلنة اليت ال تزول وال حتولؤ ويكون جزاى،فإنه يبق متصالً برضاه سبحانه

  وهل العاقل يصرف نظره عن شيء باق ذه 

                                                

 .ن احلكماء عن أويس القرين ع١١٣ ص٢ج:  جمموعة ورام)١(



٣٤٩

   . مشوب باآلالم والكدوراتٍنالشيء ف، املرتلة

 وأن يصبح ملكة له، املدير أن يراعيه بكل دقة وحيطة على فالالزم، هذا الفصل أهم الفصول يف هذا الكتابو

  .  منه عفوياًىيتأتحىت 

 ،)١(وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً﴾ ﴿الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا:  كان من مصاديق قوله سبحانهوإالّ

  . )٢(هم﴾يخسروا أنفسهم وأهلن اخلاسرين الذين إ﴿قل : وقوله سبحانه

  

)٤٠ (  

  ))اجلهاز اإلدارينزاهة ((

فإن احنرافهم يسبب ، هتمامتم املرء بذلك غاية االه بأن ي،نزاهة احلاشية: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  .يارمث الفشل واال، اإلدارةضعف 

  :اإلنسان عمالً وتلوثاً إىل أن عدم نزاههم يسري إىل باإلضافة

وخروجها عن  ،مما يسبب احنراف أعماله ، فألم يؤثرون يف فكر املدير تدرجيياً مهما كان صامداً:مالًأما ع

  .جادة الصواب

فإنه ولو كان يف غاية الرتاه لكنه يفقد مسعته شيئاً ، احلاشيةبه  فإن الناس يرون املدير بعني ما يرون :أما تلوثاًو

   ، منها باقيةىال تبق حىت بعد شيء

كيف يصلح و ،فال يصلح لإلدارة حاشيته فإنه يدور األمر بني أن ال يعلم فساد ،طق مع الناس يف ذلكواملن

 ن مل يتمكن من اإلصالحإ ف،وبني أن يعلم وال يصلح ،أحوال أقرب اخلواص إليهعلى يستطلع لإلدارة من ليس 

  : حد قول الشاعر على ،رميةاجليف فهو شريك هلم  وإن متكن من اإلصالحلإلدارة،  به أن ال يصلح ىفأحر

  فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة

  وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم 

                                                

 .١٠٤: سورة الكهف )١(

 .٤٥: ، سورة الشورى١٥: سورة الزمر )٢(



٣٥٠

 ضطرار ساقهفالالزم أن يظهر ذلك للناس وأن اال، بعض احلواشي غري الرتيهة إىل نعم كثرياً ما يضطر اإلنسان

 من ىوهذا هو سر ما نر، ريحوتلوحياً إن خاف من التص،  من التصريح إن مل خيفتصرحياً، مثل تلك احلاشيةإىل 

 جبنب ذلك تصرحيام حول تلك ىكما أنا نر، من هذا القبيل) عليهم السالم(واألئمة  كون حواشي بعض األنبياء

  . احلاشية

 غريها مما وإىل، كما وأظهر التربي من أعمال آخرين، بعض حاشيته )صلى اهللا عليه وآله( فقد لعن رسول اهللا

  . ذكاء املدير إىل والتفصيل موكول، مسطور يف التأريخهو 

  

)٤١ (  

  ))النجاح النسيباملالك هو ((

،  فإن البشر بطبيعتهم خمتلفون،عدم توقع العمل من املوظفني مائة يف مائة: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . وهكذا،  وبعضهم بارد،وبعضهم حار، وبعضهم كاهل، فبعضهم مطيع

أنه  إىل  باإلضافة،ومل حيصل ما رام، أتعب نفسه عمل اجلدي السليم مائة يف مائةفإن أراد املدير من مجيعهم ال

أخرياًاإلدارةمما يسبب الفشل يف ، ن بذلك أعداًء لنفسهيكو  .  

 إن مل يأمتر املوظف يف هذه املرة: ويقول لنفسه، ختالف البشري حق قدرهاملدير أن يقرر الضعف واال على نإ

فاألجدر أن أبقي عليهم  ى،وإن مل ينجز العمل كما أردت فسوف ينجز أعماالً أخر، ىفسوف يأمتر يف مرة أخر

  . مجيعاً رجاء الصالح واإلصالح



٣٥١

بعني ختالف الطبيعي بني النفوس بل يعين أخد اال، وهذا ال يعين أن ال يسد اخللل املوجود يف املوظفني

  . عتباراال

، صفاء قلبه وخالص وده على ىيبق حىت ،ابة وما أشبهبالكت ومن األفضل أن يستصلح املدير خلل املوظف

  .  يف هذا النوع من اإلصالحى األعلاملثل إىل يرشد )لى اهللا عليه وآلهص( والنظر يف تاريخ رسول اإلسالم

  

)٤٢ (  

  ))التوسط يف النظر((

، كل أحد إىل ن الظن فال حيس،الناس إىل املدير متوسطاً يف النظرةيكون أن : اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . وال يسيء به الظن بدون اختبار، مل حيسن به الظن عاجالً نساناًإ ىفإذا رأ ،بل يكون متوسطاً يف حسن الظن

ويوجب  داعي هلا وسوء الظن شدة ال، اإلدارة إىل فإن حسن الظن ضعف ووهن وموجب لتسرب األشرار

  . ياروكالمها موجب للفشل واال، اإلدارةانفضاض األخيار عن 

  . )مفرط أو فرطا مماجلاهل أ: (ويف املثل، من اجلهل حنراف يف أية من الصفتنيوإمنا ينشأ اال

  

)٤٣ (  

  ))الصمود أمام الكوارث((

وكلما كانت ،  بطبيعتها معرضة للهزاتاإلدارة فإن ،الصمود أمام الكوارث: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . ر وأعنفكانت اهلزات أكث  أوسعاإلدارة



٣٥٢

بل ،  وهذا فشل وخور،انسحب عن امليدان فإذا أصيب بشيء منها، من ال يعد العدة للكوارث فمن املديرين

  : املدير احلازم على الالزم

مث حمو ، كان مهيئاً للتخفيف من حدا إذا نزلت الكارثة حىت ،للكوارث احملتملة سلفاً أن يعد العدة: أوالً

  . آثارها بكل سرعة

فإن ، أمام الكارثة ع وال ينهزم نفسياًضال يتضع حىت ،أن يعد القوة النفسية أمام الكوارث حني نزوهلا: اًوثاني

  . الكارثةمما خيفف وقع  الصمود النفسي

  . يالماً من الصدمة ذااإإن الصدمة اليت يتلقاها اإلنسان أمام الكوارث أشد : يقول علماء النفس

، ستعداد من اجلزء األكرب منهاخفف اال، مث وردت الصدمة عليه دمات احملتملةواإلنسان إذا استعد لتلقي الص

  .  القيام منهى اار نفسياً وإدارياً مبا ال يرجوإالّ،  مبضي الزمانىواجلزء الباقي يتالش

  

)٤٤ (  

  ))نظام الترقية والترفيع((

مديرين  إىل  فإن احلياة حتتاج،ارة املوظفني ليصلحوا لإلدىترفيع مستو: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . همتكوين واملدير هو الذي يتمكن من، كثريين يف خمتلف شعبها

 اإلدارةنه عالمة لقوة إ، وما أمجل مثل هذه اخلدمة، أنه خدمة هلم وللحياة إىل باإلضافة وتكوين املديرين

  . ومجيل الذكر مما يوجب حسن السمعة، وحسن نفس املدير



٣٥٣

ولذا ، مع حتصيل املؤهالت الدخيلة يف هذه الناحية، قوة تربوية يف النفس إىل ملوظفني حيتاج اىوترفيع مستو

 وكتب  من معلومات،مجيع األمور اليت هلا مدخلية يف ترفيعهم إىل ،تربيته هلم بالذات إىل باإلضافة حيتاج املدير

دارة حسب إكل  ،لباقة املدير وذكائهموكول بهو مما ، لقاء توجيهات وغريهاإو يضاحيةإووسائل  وأدلة وخرائط

  . شأا ومؤهالا املناسبة

  

)٤٥ (  

  ))الترفيه عن النفس((

 اإلدارة وخصوصاً إذا كانت ،شديداً ن لإلدارة ضغطاًإ ف،الترفيه عن النفس: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . وباألخص إذا كانت شائكة، كبرية

كما أن املصباح إذا مل ، اإلدارةمما يضر  تناقص النشاط يهف مل جيدد بالتروالنفس هلا مقدار خاص من النشاط إذا

  . تناقص نوره مبا يضر شدة اتقاده وكثرة ضيائه جيدد فيه الزيت

لذة يف غري  :ويف األحاديث، يرفه املدير عن نفسه إن أراد استمرار نشاطه ن أولذا كان من الضروري

  . )٢(خارج املدينة للرتهة إىل كان خيرج )عليه السالم( ن اإلمامأ و،)١(حمرم

 ومطالعة القضايا املرفهة كاحلروب ،والتمشي والسباحة، والزيارات والسفر، فالزوجة واألوالد، أما أحناء الترفيه

  . ذلك إىل وما، والفكاهات املفيدة، والبطوالت

                                                

)١(.  

)٢(.  



٣٥٤

  

)٤٦ (  

  ))حماربة الكسل((

السوط الذي حيدوه حنو اهلدف كلما  إىل  فإن املدير حيتاج،سوط التقدم: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

بشرط مطالعة تفاصيلها املذكورة  ،والنار بعذاا، وال أفضل يف ذلك من ذكر اجلنة بنعيمها، احنراف أو أخذه كسل

  . يف الكتاب الكرمي والسنة املطهرة

 ، يف وقت واحدمرفه وحاٍد،  مزاياهومطالعة، وسعة الكون ومجاله، وعظيم قدرته، اهللا سبحانه إىل والتوجه

  . كما أن تذكر اهلدف واخلوف من السقوط من السياط املوجبة لطرد الكسل

  

)٤٧ (  

  ))العناية الشاملة((

  فإن لكل شيء من األمور،حنو العناية بكبارها على العناية بصغار األمور: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . ومن الصغار تتكون الكبار، ةمدخالً يف احليا صغارها وكبارها

عدم ضبط الكبار  إىل ىأد فمن ال يهتم بالصغار، والذرة اهرية أصل الكون، فاخللية الصغرية أصل اإلنسان

  . فإن الكبار تتكون من الصغار، من األمور

اً ما يغض اإلنسان وغالب، مثلما يعطي الكبار العناية بقدرها، املدير أن يعطي الصغري العناية بقدره على فالالزم

  . ميكن سده وإذا به يفتح باباً كبرياً من اخللل ال، استهانة به الصغري إىل عن النظر

أن تصبح هذه احلالة  والالزم،  العناية بكل أمراإلدارة فإنه من الضروري حلسن ،وليس الكالم حول اخللل اآلن

   حىت ملكة لإلنسان



٣٥٥

  . ويتمكن من تقدمي احلياة حتسن إدارته

  

)٤٨ (  

  ))التطوير النوعي((

خامات  أو ، سواء كانت خامات بشرية،أجناسإىل اخلامات حتويل : اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

  . خامات عملية أو ،)١(جنسية

أجناس  إىل ويعمل لتحويل األجناس ،داريإغري  أو إدارياً كان ،قابلني للعمليصبحوا فيعمل لنضج الناس كي 

ويعمل لتحويل املعلومات ، القاطرة والطائرة وهكذا إىل كتحويل احلديد ،دارته من هذا القبيلإفيما كانت  نافعة

  . ا هو املدير القويم واملنمي هل،ينمو شيئاً فشيئاً فإن العلم واملعرفة، معلومات مركزة نافعة إىل البدائية

  . حد سواء على يإدار أو عملي أو بل مدير جهاز علمي، وال أقصد باملدير هنا مدير دائرة

كالبناء الذي يضع ، اً ذا نفع يف احلياةيصبح شيئ حىت ضم خامة خبامة، أجناس إىل ومن أقسام حتويل اخلامات

واملؤلف ، تصبح مكتبة قيمة حىت والكتيب الذي يضع كتاباً جبنب الكتاب ،تصبح داراً عامرة حىت اللبنة على للبنة

  . وهكذا،  مثيناًتصبح كتاباً حىت يضع موضوعاً حبنب موضوع

فإن فعل كانت مسامهة يف تقدمي ، ةله هذه الصالحية يف ما خيتص به من اإلدار ،دارتهإ واملدير مهما كانت

  . والذكر اجلميل حسن السمعة إىل باإلضافة، احلياة

  

)٤٩ (  

  ))املواقف احلرجةاللباقة يف ((

   ،التهرب من املشاكل بلباقة: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

                                                

 . أي ما يرتبط باألجناس واألمتعة)١(



٣٥٦

 املشاكل جيب التهرب منها هومثل هذ، حبيث يكون كل جانب منها مشكلة، فإن هناك مشاكل يقع فيها املدير

  .وظهر ضعف املدير،  يف املشكلةاإلدارةوقعت  وإالّ

ألنه يثري ، مل يكن له أن جييب بالنقص الذي كان فيه ،فإذا سئل عنه ،ملصلحة رمبا يطرد املدير أحد موظفيه مثالً

وإال ، ومل يكن له أن جييب بأنه مل يكن فيه نقص ، ويوجب خلق مشاكل ال داعي هلا، ذلك املوظف املطرودعليه

  . نفسه ألف باب من املسألة على فتح

الذهاب عن  أو ، الكالمىبتغيري جمر أو ،السكوتبما إ،  أن يهرب املدير من اجلوابفليس ملثل هذا املوقف إالّ

  . أشبهما  أو حمل السؤال حبجة عمل

﴿يا أيها : وقد نزل قوله سبحانه، ال جييب عن بعض األسئلة )صلى اهللا عليه وآله( وقد كان رسول اإلسالم

  . )١(ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ الذين آمنوا

  .عالج عمليإىل  بل كثرياً ما حيتاج التهرب، وليس ما ذكرناه خاصاً بالكالم

 العامل موقفه ىوحيث رأ، جنازة ملك على الصالة إىل دعي أن أحد العلماء ، الصدداومن طريف ما ينقل ذ

وال يريد مصادمة أوالد امللك بعدم اإلجابة ألن ذلك ، شتهاره مبخالفة اإلسالمال ألنه ال يريد الصالة عليه، حرجاً

جرحت يده  حىت ليها بنفسه من عىدعا بدابة فركبها مث ألق ،يعكر صفو عالقاته اليت كان يريدها خلدمة الدين

  داره  إىل نقلوه حىت ،مبا ظن الناس أنه وقوع ال اختياري ،ورجله

                                                

 .١٠١: سورة املائدة )١(



٣٥٧

  . املوازين الشرعية على وحتفظاً، وقاية إلدارته فتحمل هذا اآلالم، جمروحاً مرضوضاً

  

)٥٠ (  

  ))عدم االخنداع((

  : امأقس على خنداع واال،خنداعضبط النفس عن اال: اإلدارةومن األمور املهمة حلسن 

 واحلياة تأىب، وما أشبه الراحة وحسن السمعة إىل ن النفس ميالةإ ف،خنداع باجلانب املبهرج من احلياةاال :األول

  . العمل اجلدي املستمر الصامت بكل هدوءإالّ

فيكسل يف العمل ، يغتر حبسن السمعة أو الراحة إىل ليمفي، باجلانب املبهرج  اخنداع املديرىوكثرياً ما ير

بعد أن كان خمفزاً  احلياة على وينقلب وباالً، وبذلك تضعف إدارته، ويترك العمل اجلاد املستمر، اإلدارةوضبط 

  . األمام إىل للحياة ودافعاً هلا

 ،حط األمةنت وباحنطاط اإلدارات، اإلدارة ىيوجب ذلك احنطاط مستو، واملديرون الذين يبتلون ذا اإلخنداع

تقدم أوله احلزم لفا، وهذه هي نواة كل تقدم وتأخر ،ل والتأخر فتتقدم عليهم سائر األممورويداً رويداً يشملها اخلمو

  . والتأخر أوله الكسل والغرور باجلانب املبهرج، خنداعوعدم اال

حنراف إذا وجد من االإىل  أو ،إذا وجد مادحني له الكسل إىل فكثرياً ما مييل اإلنسان ،خنداع باملدحاال :الثاين

  . تهميدح طريق

  ففي كثري من األحيان يترك اإلنسان  ،خنداع بالذماال :الثالث



٣٥٨

  . زدراءورباً من اال،  خوفاً من الذمىالطريقة املثل

فكثري من الناس يلقون أنفسهم يف املهالك بتحريض حمرض وتشجيع مشجع  ،خنداع بالتحريضاال :الرابع

  . ويوقظ خنوم صاموهم يعلمون ضرر ذلك لكن التحريض يثري أع، وإغراء مغر

، يارحنطاط وذهاب السمعة وأخرياً الفشل واال وتوجب اال،اإلدارةخنداع مما تضر بوكل هذه األقسام من اال

  . )١(﴿أخذته العزة باإلمث﴾:  وإليه أشري يف قوله سبحانه،)النار وال العار(وقد كان هذا منطق القائل 

  .خنداعاتال ينخدع ذه اال حىت ،املدير أن يهتم بضبط نفسه على فمن الضروري

ستعانة باهللا إال باال ـ اتباع الفصول السابقة يف هذا الكتاب على كما ال يقدر اإلنسان ـ وال يكون ذلك

 وهو ،ويأخذ بيد من استعان به، وهو سبحانه يكفي من توكل عليه، والتوكل عليه، وطول ذكره ليل ار، هسبحان

  . خري موفق ومعني

  قدسةكربالء امل

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                

 .٢٠٦: سورة البقرة )١(
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  ١٧٢....................................................................................................دور رجل الدین

  ١٧٢.......................................................................................................النزیه المثالي

  ١٧٢....................................................................................................أسئلة في المبدأ

  ١٧٣............................................................................................حول المصیر والمستقبل

  ١٧٣..............................................................................................ارتباط اإلنسان والروح

  ١٧٣.............................................................................................نهج األنبیاء واألوصیاء

  ١٧٤......................................................................................األمم الخالیة والقرون الماضیة

  ١٧٤.........................................................................................................سعة الفكر

  ١٧٥.......................................................................................................عمران البالد

  ١٧٥.......................................................................................................تجمیل المدن

  ١٧٦....................................................................................................الرفاه في الحیاة

  ١٧٦.................................................................................................الحث على الزراعة

  ١٧٦..........................................................................................................إزالة الفقر

  ١٧٧........................................................................................................جمع الكلمة

  ١٧٨.....................................................................................................الوطني الغیور

  ١٧٨....................................................................................................النزعة اإلنسانیة

  ١٧٨.....................................................................................................النزعة العالمیة

  ١٧٩....................................................................................................المستوى الثقافي

  ١٧٩......................................................................................................األسرة والعائلة



٣٦٤

  ١٨٠..................................................................................................الصلح واإلصالح

  ١٨٠..............................................................................................الطالق العالج األخیر

  ١٨٠......................................................................................................نصرة المظلوم

  ١٨١.................................................................................................التوازن في المجتمع

  ١٨١.................................................................................................عدم تكدس الثروات

  ١٨٢...................................................................................................الصحة والسالمة

  ١٨٢......................................................................................................السالم الشامل

  ١٨٢.....................................................................................................الكرامة البشریة

  ١٨٣......................................................................................................أفضل القضاء

  ١٨٣.......................................................................................................اللغة العربیة

  ١٨٤....................................................................................................المبادئ واألدیان

  ١٨٤....................................................................................................الحد من الجرائم

  ١٨٥...............................................................................................التسلیة عن المصاب

  ١٨٥.........................................................................................الحث على العطف والتربیة

  ١٨٥.................................................................................................ضرورة صلة الرحم

  ١٨٦..................................................................................................الحث على الزواج

  ١٨٦................................................................................................عدم سیطرة األجانب

  ١٨٦......................................................................................................مبادئ الحریة

  ١٨٧.................................................................................................موارد الحسن والقبح

  ١٨٧.........................................................................................................نحو التقدم

  ١٨٨............................................................................................مؤسسات البر واإلحسان

  ١٨٨.......................................................................................................تصنیع البالد

  ١٨٨.......................................................................................................تقلیل البطالة

  ١٨٨.................................................................................................محاربة الربا والغش

  ١٨٩....................................................................................................األحكام الشرعیة

  ١٨٩.......................................................................................................طب النفوس

  ١٩٠.......................................................................................................مناهج الحیاة

  ١٩٠........................................................................................................واعظ مرشد

  ١٩٠........................................................................................................شاعر أدیب

  ١٩١................................................................................................ الخطرمعرفة مواقع

  ١٩١........................................................................................................إخماد الفتن

  ١٩١............................................................................................................المصلح



٣٦٥

  

  ١٩٣........................................................................................كزیةاإلدارة المركزیة والال مر

  ١٩٦..................................................................................................الحكومة االتحادیة

  ١٩٧.................................................................................محاسن ومساوئ الحكومة االتحادیة

  ٢٠١................................................................................الحكومة المركزیة ومستثنیات التدخل

  ٢٠٢..............................................................................التعاون األمني بین الحكومات المحلیة

  ٢٠٤.........................................................................................الفحص عن أمراض اإلدارة

  ٢٠٥.............................................................................................أعراض اإلدارة وأنواعها

  ٢٠٥............................................................................................أقسام األعراض الداخلیة

  ٢٠٧...........................................................................................أقسام األعراض الخارجیة

  ٢١٠...................................................................................................مكاتب االستشارة

  ٢١٢.........................................................................................................إدارة المرأة

  ٢١٨.......................................................................................الوحدات الخطیة واالستشاریة

  ٢٢١...................................................................................................خبراء االستشاریة

  ٢٢١.............................................................................................أنواع العمل االستشاري

  ٢٢٤.................................................................................اجة إلى المشورةرئیس الحكومة والح

  ٢٢٨...................................................................................................العمال الماهرون

  ٢٢٨......................................................................................................هجرة الخبرات

  ٢٢٩..........................................................................................الصحیحة لإلدارةالظروف 

  ٢٣٠.....................................................................................أقسام الظروف المحیطة باإلدارة

  ٢٣٠................................................................................................الظروف االقتصادیة

  ٢٣٢................................................................................................الظروف االجتماعیة

  ٢٣٢..................................................................................................الظروف السیاسیة

  ٢٣٢.................................................................................................الظروف األخالقیة

  ٢٣٣..............................................................................التعارض بین المصلحة الفردیة والعامة

  ٢٣٥.................................................................................................نماذج من اإلدارات

  ٢٣٥.......................................................................................................إدارة المزرعة

  ٢٣٩.....................................................................................................الرقابة الزراعیة

  ٢٤١...............................................................................................مقومات تنظیم الحوزة

  ٢٤٥......................................................................................................إدارة المدارس

  ٢٤٧........................................................................................................اتحاد الطلبة

  ٢٤٧..........................................................................................الحوزات العلمیة وما ینبغي



٣٦٦

  ٢٤٨......................................................................................................شورى المراجع

  ٢٤٨......................................................................................................تنظیم الدراسة

  ٢٤٩........................................................................................................تنظیم المال

  ٢٥٠.......................................................................................................تنظیم التبلیغ

  ٢٥٠......................................................................................................تنظیم الوكالء

  ٢٥٠................................................................................................مختلف أبواب الحیاة

  ٢٥١.......................................................................................................جمع الشباب

  ٢٥١......................................................................................................العلوم الحدیثة

  ٢٥٢....................................................................................................ارتباطات الحوزة

  ٢٥٢.........................................................................................بین شورى المراجع والحكام

  ٢٥٣...................................................................................................الرأي العام ودوره

  ٢٥٤............................................................................................إدارة المصارف التجاریة

  ٢٥٧.................................................................................................المیزانیات التقدیریة

  ٢٥٨..................................................................................................الرقابة على البنك

  ٢٥٨...........................................................................................إدارة األحزاب والمنظمات

  ٢٥٩...........................................................................ما یلزم مراعاته في إدارة األحزاب والشباب

  ٢٦٣...................................................................................................إدارة المستشفیات

  ٢٦٦.....................................................................................................أبنیة المستشفى

  ٢٦٧............................................................................................الرقابة على المستشفیات

  ٢٦٨............................................................................................إدارة المؤسسات الخیریة

  ٢٧١.........................................................................................................إدارة الدولة

  ٢٧٢........................................................................... والخاصةفروق مزعومة بین اإلدارة العامة

  ٢٧٤...................................................................................الفروق الجوهریة على رأي بعض

  ٢٧٥.................................................................................................فروق أم مشتركات

  ٢٧٨............................................................................................إدارة المنظمات الحقوقیة

  ٢٧٩...................................................................................................فضح االستعمار

  ٢٨٠.............................................................................................غربة اإلنسان عن نفسه

  ٢٨٣........................................................................................................جحیم الدنیا

  ٢٨٤...............................................................................................الفراغ الروحي وأسبابه

  ٢٨٦.................................................................................................مشجعات وعقوبات

  ٢٨٨..................................................................................................من مشاكل اإلدارة

  ٢٨٨................................................................................................مشكلة التنازع وحلها



٣٦٧

  ٢٨٩...............................................................................................مشكلة الروتین وحلها

  ٢٩٠.................................................................................................من أسباب الروتین

  ٢٩٤.........................................................................................مما ذكر في عالج الروتین

  ٢٩٥....................................................................................خاتمة في بعض األسئلة اإلداریة

  

  ٣١١............................................................................................كیف تدیر األمور فصل

  ٣١٣...............................................................................................دور اإلدارة في الحیاة

  ٣١٤............................................................................................أم اكتساباإلدارة غریزة 

  ٣١٦.............................................................................................................الصبر

  ٣١٧.........................................................................................السكوت في بعض المواقف

  ٣١٨...................................................................................................یةالمعرفة الشمول

  ٣١٩..............................................................................................أحوال المدراء العظماء

  ٣٢٠............................................................................................ترجیح األهم على المهم

  ٣٢١..............................................................................................................العفو

  ٣٢٢..........................................................................................بین كبار األمور وصغارها

  ٣٢٢..............................................................................................تنظیم األمور وتوزیعها

  ٣٢٣........................................................................................................ر الدائمالتفك

  ٣٢٤...................................................................................................التخطیط اإلداري

  ٣٢٥.....................................................................................................حسن األخالق

  ٣٢٥...................................................................................................معرفة األشخاص

  ٣٢٧..........................................................................................عدم إظهار الضعف والقوة

  ٣٢٨...................................................................................................عند قرار الفصل

  ٣٣٠.......................................................................................................احترام النفس

  ٣٣٠........................................................................................الترفع عن مستوى االنحطاط

  ٣٣١............................................................................................................الحیویة

  ٣٣٢......................................................................................................إصالح الخطأ

  ٣٣٣.......................................................................................................تنظیم الوقت

  ٣٣٣...................................................................................................تشجیع الموظفین

  ٣٣٤....................................................................................................السرعة واإلتقان

  ٣٣٥..............................................................................................التوسط وقابلیة التحلیل

  ٣٣٥.................................................................................................عدم التبجح بالعمل

  ٣٣٦.......................................................................................................النظرة الثاقبة



٣٦٨

  ٣٣٨.......................................................................................................ُالمدیر األذن

  ٣٣٨....................................................................................................المراقبة اإلداریة

  ٣٣٩.....................................................................................................طیب المعاشرة

  ٣٤٠.....................................................................................................الخلل الصغار

  ٣٤١................................................................................................ترك ما یوجب النفرة

  ٣٤٢....................................................................................................جلب ثقة الناس

  ٣٤٣..................................................................................................قوة القرار اإلداري

  ٣٤٣..........................................................................................................االستشارة

  ٣٤٤....................................................................................................تجنب االستفزاز

  ٣٤٥........................................................................................................عدم األنانیة

  ٣٤٦..............................................................................................................الحزم

  ٣٤٧......................................................................................................أهمیة الدعایة

  ٣٤٨........................................................................................................دور اإلیمان

  ٣٤٩...............................................................................................نزاهة الجهاز اإلداري

  ٣٥٠..........................................................................................المالك هو النجاح النسبي

  ٣٥١..................................................................................................التوسط في النظر

  ٣٥١...............................................................................................الصمود أمام الكوارث

  ٣٥٢................................................................................................نظام الترقیة والترفیع

  ٣٥٣..................................................................................................الترفیه عن النفس

  ٣٥٤......................................................................................................محاربة الكسل

  ٣٥٤.....................................................................................................العنایة الشاملة

  ٣٥٥....................................................................................................التطویر النوعي

  ٣٥٥..........................................................................................اللباقة في المواقف الحرجة

  ٣٥٧.......................................................................................................عدم االنخداع

  ٣٥٩.........................................................................................................المحتویات

  




