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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالـ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوـ الدين ،وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
دور (احلكمة) وعلم املستقبل يف هنضة األمة
(ٕٔ)
صائُِر لِلن ِ
َّاس َو ُه ًدى َوَر ْْحَةٌ لَِّق ْوِْم ُُِِْنُوْ َن)(ٔ) يف ىػهه اييػة الكرديػة الكمػ لػن البصػائر
قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرميَ ( :ه َذا بَ َ
والدقائق واحلقائق واللطائف واإلشارات ،ولنها:
من البصائر :القرآن رْحة للمِْنني وبدرجة أِل لغريهم

أوالً :اف الظػػاىر لػػن اييػػة القرلنيػػة الكرديػػة ىػػو اف القػػرلف الكػػرمي (رمحػػة) لقػػوـ يوقنػػوف ،فمػػن ال يػػوقن فاػػو فانػػو لػػي رمحػػة لػػو
لطلقاً أو ليست رمحة لو حبسب إحدى درجاهتا أو يف بعض لراحلها وزلطّاهتا ،ولي ذلك استناداً إىل إثبات ايية الكرديػة الرمحػة
للمػوقنني فػاف إثبػات ال ػيء ال ينفػي لػا عػداه ،بػل ألنػو ادلفهػوـ عرفػاً مناسػبات احلكػم وادلوضػوع وشػهادة احلقػائق اخلارجيػة أي ػاً:
فاف اندفاع ادلوقنني ابيخػرة وابلمػواب والعقػاب ،ضلػو اإلاطاعػة وااللتمػاؿ أقػوى لػن إاطاعػة الظػا ّف بػال ارايػاب ،فػالقرلف رمحػة للمػوقن
بدرجة أقوى حيث أسل قِياده لو ب كل أف ل أو أكمل ،واحلاصل :إف اليقني حيػث كػاف لقت ػياً أقػوى لالنقيػاد كػاف لقت ػياً
أقوى الستجالب الرمحة اإلذلية ،بل اف اليقػني يف حػد ذااػو قػد يكػوف ىػو ادلسػتجلب للرمحػة وذلػك فيمػا كػاف ادلطلػوب ىػو ىػو يف
حد ذااو ك ؤوف العقائد ،وإف مل ِ
ينف ذلك لطلوبيتو جلهة الطريقية أي اً.
القرآن بصائر وهدى للمِْنني فقط

اثنيواً :وقػػد يقػػاؿ ابف الظػػاىر لنهػػا أي ػاً ىػػو اف القػػرلف الكػػرمي ىػػو (بصػػائر وىػػدى) لقػػوـ يوقنػػوف وذلػػك إذا كػػاف اجلػػار واجملػػرور
(لقوـ يوقنوف) لتعلقاً ابدلفردات الػمالث مجيعػاً (بصػائر ،ىػدى ،ورمحػة) للمػوقنني ولػي لتعلقػاً ابدلفػردة األخػ ة كمػا ىػو االحتمػاؿ
صائُِر لِلن ِ
َّاس َو ُهو ًدى )ىػي مجلػة لسػتقلة و( َر ْْحَوةٌ لَِّق ْوِْم ُُِِْنُوْ َن) مجلػة أخػرى لسػتقلة لعطوفػة علػى
ايخر والهي لفاده اف ( َه َذا بَ َ
األوىل.
هل تبصري املِْنني حتصيل حاصل؟
وبناء على اعلق ِّ
لبصر للموقنني وىو ىدى ذلم ،ولكن كيف ديكن اف
اجلار بكل ادلفردات المالثة فهلك يعين اف القرلف الكرمي ّ
ً
يكوف ذلك؟ إذ ادلتيقن بص ابلفعػل فػال زلػل ألف يُبصػر كمػا اف ادلػوقن بوجػود هللا ووحدانيتػو وعدلػو وبرسػولو واألئمػة  وادلعػاد
وشبو ذلك ،ىو ٍ
لهتد ابلفعل فكيف يقاؿ ىها ىدى للموقن يهديو إىل سواء السبيل؟
اجلْاب ابختالف املتعلق
وديكن اإلجابة على ذلك بوجوه نقتصر على إحدى الك الوجوه ىهنا فقػ

(ٔ) سورة األعراؼ :لية ٖٕٓ.

ِ
ِ ِ
يم) فراجع.
الص َرا َ
(ٕ) واستفاد الوجوه األخرى مراجعة افس ان يية (اهد ََن ّ
ط املُستَق َ
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كونو السبب وادلسبب ،وذلك انطالقاً لن السبب ضلػو ادلسػبب حسػب لعادلػة النىػاف اللِّمػي أو لػن ادلسػبب إىل السػبب حسػب
اإلّن.
لعادلة النىاف ّ
ِ
ببصر اإلنساف ادلوقن هبا ،ابدلسببات ،ويف االجتػاه ادلقابػل فػاف اليقػني ابدلعاليػل يهػدي اإلنسػاف
وتْضيحه :اف اليقني ابألسباب ّ
إىل اليقني ابلعلل :فمن أيقن حبرلة الكهب والريبة والنميمة والرشوة والظلم لمالً أبصر أضرارىا الدنيوية الفردية واالجتماعية وأبصر
سلااطرىا االخروية أي اً ،ولن أيقن بعهاب النار وشداو اىتدى إىل ضرورة اإلدياف ابهلل اعاىل ولزوـ ادل ي على الصراط ادلستقيم.
ولػػن أيقػػن ةاايػػة الرسػػوؿ األعظػػم صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم ونػػزوؿ القػػرلف الكػػرمي كدسػػتور خالػػد حليػػاة سػػعيدة رابنيػػة اىتػػدى
اّلل وأ ِ
ِ
وْل َوأ ُْوِ األ َْمو ِر ِمون ُك ْم)(ٔ) و(الْيَو ْوَْم أَ ْْ َم ْلو ُ لَ ُك ْوم
الر ُُ َ
َط ُيعوْاْ َّ
لوجوب االلتزاـ بطاعة األئمة الكراـ إذ يقوؿ اعاىل( :أَط ُيعْاْ َّ َ
ِدُنَ ُكم وأ َْْتَم ُ َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
ضي ُ لَ ُك ُم ا ِإل ُْالَ َم ِدُنًا)(ٕ).
َْ ْ
ْ َ ََ
بصر وأف ِ
وصفوة القوؿ :أف ادلوقن ي ِ
ادلبصر يوقن ،فػادلوقن ابيخػرة يبصػر لػوااطن احلظػر واخلطػر واخلطػ واخلطػل والزلػل ،وادلبصػر
ابضرار ادلعاصػي يػوقن حبسػن هرديهػا ولزولػو ووجػو احلكمػة فيػو .ىػها .ولعلػو تي إبذف هللا اعػاىل بيػاف وجػو صػظة ذلػك لػع وحػدة
ادلتعلق أي اً(ٖ).
ِ
ني َعلَى أ َْربَ ِع ُش َع ٍ
ب))
معنيان لو((الْيَق ُ
ِ
بَ :علَووى تَو ْب ِ
وني َعلَووى أ َْربَو ِع ُشو َوع ٍ
صو َورِة ال ِْفةْنَو ِوة َو َِ حَو ِل ا ْحلِ ْك َمو ِوة َوَم ْْ ِععَو ِوة ال ِْع ْب و َورِة َو ُُ ون َِّة
وقػػاؿ ألػ ادلػػؤلنني عليػػو السػػالـَ (( :والْيَقو ُ
ِ
ني:
ْاأل ََّول َ
فَ َم ْن تَوبَ َّ
سونَّةََ ،وَم ْون َع َور َ
ف ال ِْع ْبو َورةَ َع َور َ
ف ال ِْع ْبو َرةََ ،وَم ْون َع َور َ
ص َر ِيف ال ِْفةْنَ ِة َِ ََّو َل ا ْحلِ ْك َمةََ ،وَم ْن َِ ََّو َل ا ْحلِ ْك َمةَ َع َر َ
سونَّةَ
ف ال ح
ف ال ح
ِ
ني))(ٗ).
اش ِيف ْاأل ََّول َ
فَ َكأَََّّنَا َع َ
ِ
ني َعلَى أ َْربَ ِع ُش َع ٍ
ب)) ألراف:
واحملتمل يف قولو عليو السالـَ (( :والْيَق ُ
األوؿ :اف ادلراد اف اليقني يبتين على ىهه ال عب األربع وىو لا جرينا عليو يف البظث حىت ايف.
ػرجح ادلعػػا األوؿ ورود (علػػى) يف كاللػػو عليػػو السػػالـ بينمػػا
المػػاّن :اف ادل ػراد اف اليقػػني يت ػػعب إىل أربػػع شػػعب ،ولكػ ّػن شلػػا يػ ّ
ادلناسب للمعا الماّن ىو ورود (إىل) ولعلو تي لزيد حبث عن ذلك إذا شاء هللا اعاىل.
وقد سبق الكالـ عن (ابصرة الفطنة) وبقي الكالـ عن اجلمل المالث األخرى:
معاين (احلِكمة):
اثنياً :شلا يبتين عليو اليقني ىو َِ (( :حَو ِل ا ْحلِ ْك َم ِة)) واحلكمة ديكن افس ىا بوجهني:
ٔ -العلم الرادع عن القبيح
(ٔ) سورة النساء :لية .ٜ٘
(ٕ) سورة ادلائدة :لية ٖ.

ِ
ِ ِ
يم)
الص َرا َ
(ٖ) أو ل اجع حبمنا يف (اهد ََن ّ
ط املُستَق َ
(ٗ) احلسن بن شعبة احلراّن ،هف العقوؿ ،لؤسسة الن ر اإلساللي – قم ،صٕ.ٔٙ
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األوؿ :اف احلكمة اعين :العلم الهي دينع ادلرء عن قبيح العمل وعن اخلط واخلطل والزلل.

ٕ -وضع الشيء مْضعه
الماّن :اهنا اعين :وضع ال يء لوضعو.
وادلعا األوؿ افس للظكمة على لستوى العقل النظري بينما ادلعا الماّن ىو افس ذلا على لستوى العقػل العملػي ،وكال ػا
صظيح؛ وي هد ذلما اجلهر اللروي للظكمة فاهنا ل خوذة لن (حكم) ولادة (حكم) اعين ادلنع ويسمى جلاـ الدابة ابحلَ َكمة ألنػو
دينعها لن اف هترب أو اف اس على غ ىدى يف أي اجتاه بدوف قيادة لن صاحبها.
ٖ -ٗ-القرآن والسنة واإلمام وطاعته
وقػػد ورد افس ػ احلكمػػة يف بعػػض الػػروافت ب ػػ(القرلف والسػػنة) كمػػا ورد يف بع ػػها افس ػ ىا ب ػػ(اطاعة اإللػػاـ ولعرفتػػو) وكال ػػا
صظيح أي اً إذ ا لن التفس ابدلصداؽ األجلى فاف القرلف والسنة واطاعة اإللاـ ولعرفتػو انػع اإلنسػاف لػن االضلػراؼ والعصػياف
والطريػػاف ،كمػػا اف القػػرلف والسػػنة ات ػػمن ادلمػػل العليػػا والقػػيم الف ػػلى والتعػػاليم وادلنػػاى الػػمت انػػع اإلنسػػاف عػػن قبػػيح العمػػل وعػػن
اخلطل والزلل وىي المت لو فهمها اإلنساف أللكنو وضع األشياء يف لواضعها.
املراد بو(( َِ حَو ِل ا ْحلِ ْك َم ِة))
فهلك كلو ىو ادلقصود لن (احلكمة)
وألا (( َِ حَو ِل ا ْحلِ ْك َم ِة)) فادلراد بو ْأوذلا ورجوعها ،وذلك لتظقق يف ضمن حالتني:
األوىلْ :أوؿ احلكمة إىل جهورىا.
المانيةْ :أوؿ احلكمة إىل هنافهتا معا لآذلا ادلستقبلي.
فتفيد على األوؿ :علم ادلاضي ادلسمى بعلم التاريخ واالنمروبولوجيا وغ ا ،كما ا على الماّن إىل علم ادلستقبل.
احلكمة وعلم املستقبل
وسينصرؼ احلديث ايف إىل ادلعا الماّن ،فقد سبق اف نقلنا عن أل ادلؤلنني عليو السالـ قولوُ(( :ستدل على إدابر الدول
ودول دليوول
أبربووع :تضووييع األصووْل والتمسو ابلغوورور وتقوودري األراضل وِخووري األفاضوول))(ٔ) و((تووْ األراضل واألحووداث الو َ
(ٖ)
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ني َو َه َال ِك ال ِّدُ ِن ،أ َّ
اب))...
احنالهلا وإدابرها)) و((إِ َّن م ْن ضُ ِّل ال ُْم ْسل ِم َ
َن ابْ َن أَِِب ُُ ْفيَا َن َُ ْد ُعْ ْاأل ََراض َل َو ْاألَ ْش َر َار فَويُ َج ُ
و(اليقػػني) مسػػتقبل ىػػهه األلػػة أو احل ػػارة أو لسػػتقبل ىػػهه احلكولػػة أو ادلنظمػػة أو ىػػهه العائلػػة أو ال ػػركة لبػػين علػػى ( وؿ
احلكمػػة) معػػا اننػػا نسػػتطيع اف نستك ػػف ْأوؿ ألورىػػا علػػى ضػػوء احلكمػػة الػػمت اس ػ علػػى ضػػوئها الػػك ال ػػركة أو ادلنظمػػة أو
احلكولة أو األلة فإذا ضلّػت األفاضػل وسػلطت األراذؿ فلػم ا ػع األلػور لواضػعها كمػا ىػو لقت ػى احلكمػة لؿ ألرىػا إىل اخلػراب
وعمراهن ػػا إىل اليب ػػاب ،ف ػػال ا ػزاؿ زراعته ػػا وجتارهت ػػا وص ػػناعتها وألنه ػػا وألاهن ػػا وأخالقياهت ػػا يف اراج ػػع ويف ا ػػدىور إىل اف انه ػػار اال ػاً
وا مظل ،على العك شلا لو عملت مقت ى احلكمة فاف أوؿ ألورىا سيكوف إىل التقدـ واالستقرار والعزة والسمو واالزدىار.
(ٔ) عبد الواحد دمحم التميمي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،لكتب اإلعالـ اإلساللي – قم ،صٕٖٗ.
(ٕ) ادلصدر نفسو :صٖ٘ٗ.
(ٖ) العاللة اجمللسي ،حبار األنوار ،عدد األجزاء ،ٔٔٓ :لؤسسة الوفاء – ب وت ،جٖٗ صٗٔ.
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واليقػػني يبتػػين علػػى لعرفػػة ىػػهه ادلعادلػػة البسػػيطة – ادلعمقػػة يف الوقػػت نفسػػو :علػػى لعرفػػة (احلكمػػة) ولقت ػػياهتا ،وعلػػى لعرفػػة
( وذلا) و ويلها ونتائجها ولآالهتا يف عمق رلاىيل الزلن.
دروس وعرب من هنضة الياابن بعد الدمار الشامل
ولن ػػرب لػػهلك لػػمالً لليع ػاً ابلعػػن واحلِ َكػػم والتجػػارب لػػن هن ػػة عمالقػػة ل ػػعب عريػػق أصػػيب بنكسػػة كػػنى اسػػتمرت عقػػوداً
اطويلة لكنو با ألره لن جديد على احلكمة فنهض لن ح يض التخلف وقلب اخلراب والدلار إىل رلد العزة الدنيوية وقمة الرا
والمروة والتقدـ العلمي واحل اري واالزدىار حسب ادلقايي الدنيوية ادلعروفة.
(تْْْ جاوا) احلاْم املستبد
وذلػػك ال ػػعب ىػػو ال ػػعب اليػػاابّن ،فلقػػد ابتلػػي ىػػها ال ػػعب حبػػاكم لسػػتبد يسػػمى (اوكػػو جػػاوا) أسػ لسػػلطة اسػػتبدادية يف
الياابف لو ولعائلتو لنه بدافت القرف السابع ع ر وحىت أواخر القرف المالن ع ر أي حىت ٔٛٙٛـ...
وقػػد جػػاء (اوكػػو جػػاوا) بطبقػػة السػػالوراي والعسػػكريني وسػلّطهم علػػى رقػػاب ال ػػعب ،كمػػا لنػػع اليػػاابنيني لػػن السػػفر للخػػارج
وعزذلم عن العامل اخلارجي االاً حىت انو لنع بناء السفن القوية خ ية اف يقطعوا هبا احملي ضلو العامل اخلارجي.
(مْتسْ هيتْ) احلاْم اإلصالحي ورْائز إصالحاته
ولكن وبعد ىهه العقود الطويلة لن االستبداد واالستعباد ويف العاـ ٔٛٙٛـ جاء إىل احلكم حػاكم إصػالحي يسػمى (لواسػو
ىيتو) قاد ثورة إصالحية شاللة وأرسى دعائم حكم لتطور حىت عرؼ بػ(ادليجي) أي (احلاكم ادلستن ).
وقد با ىيتو اسرتاايجيتو على األس التالية:
أ -إهناء حكم الةبقة العسكرُة والسامْراي

أوالً :إهناء حكولة الطبقة العسكرية يف البالد وجتريػد السػالوراي لػن التيػازاهتم ليعػودوا إىل أانس عػاديني كعالػة أفػراد ال ػعب،
وقد اقت ى ذلػك اػاف سػنوات كاللػة لػن التخطػي ال ػالل والعمػل الػدبوب ليسػتطيع الػتخلم لػن ىيمنػة العسػكر والسػالوراي،
ورغم اف ذلك كاف زلفوفاً ابدلخااطر الكنى ،إذ كاف لن احملتمل اف يقود العسكر انقالابً ل اداً ضده ،بل قالوا ابلفعل مظػاولتني
خط اني ،إال اف ذلك مل يمنو عن لواصلة لس او اإلصالحية.
ب -إصالح جذري لنعام التعليم

اثنياً :إصالح نظاـ التعليم حيث قاـ بمورة حقيقية هن ػوية يف ىػها اجملػاؿ ووضػع أسسػاً لنظػاـ اعلػيم علمػي – اطبيقػي لتميػز،
وال ازاؿ الياابف لن أكمر ،إف مل نقل أكمر ،الدوؿ ادلتطورة يف حقل التعليم حىت ايف.
والسػبب يف ذلػك واضػػح فػإف الطالػػب اتكػوف شخصػػيتو العلميػة والمقافيػة ونفسػػيااو وأخالقيااػو أي ػاً بػدءً لػػن الروضػة والصػػف
األوؿ االبتدائي لروراً ابدلتوسطة والمانوية وانتهاء ابجلالعة ،فهنالك يرتىب على النظاـ والنظافة واجلػ ّد وادلمػابرة وحػ ّ التعػاوف واحػرتاـ
الوالػػدين وايخػػر ب ػػكل عػػاـ ،كمػػا يػػتعلم أحػػدث العلػػوـ واألفكػػار وادلنػػاى  ،أو العك ػ  :ىنالػػك يػػرتىب علػػى الفوضػػى واالحتيػػاؿ
وادلؤالرات وىتك احلرلات ،ويتعلم علولاً أكل عليها الدىر وشرب..
مناهج املدارس يف السعْدُة والعراق مثاالً
وادلؤسػػف اف ادلػػدارس يف بػػالدان اعػػاّن األلػ ّػرين فمػػن جهػػة جتػػد اف ادلنػػاى الرتبويػػة ،كمػػادة الرتبيػػة والتػػاريخ ،اعػػاّن لػػن أخطػػاء
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فادحػػة بػػل لػػن ازويػػر فاضػػح وأكاذيػػب لهىلػػة اؤس ػ لتقػػدي ادلسػػتبد واإلاطاعػػة للظكػػم واحلػػاكم لهمػػا كػػاف ..فالح ػ لنػػاى
السعودية والدوؿ المت ادور يف فلكها لمالً ..بل الح حىت لناى العراؽ رغػم لػرور ٗٔ عالػاً علػى سػقوط الطاغيػة ادلقبػور لكػن
لناىجو ال ازاؿ همػل بصػمات عميقػة لػن سياسػة التجهيػل ولػن الكػهب واخلػداع وهريػف احلقػائق وازويػر التػاريخ حػىت اف بعػض
الكتب المت ال ازاؿ ادرس حىت ايف ات من إضػفاء صػورة ل ػرقة ح ػارية علػى (احلجػاج) ذلػك السػفاح الػدلوي الرىيػب وذلػك
لػػن أغػػرب الررائػػب حقػاً! وحػػىت اف بعػػض ادلنػػاى أي ػاً ا ػػمنت اسػػقيطاً لل خصػػية اإلنسػػانية – اإلسػػاللية – احل ػػارية اخلالػػدة
صوراو بصورة سيعة ..إىل غ ذلك.
(ال ريف الرضي) حيث ّ
فهػػها كلػػو لػػن جهػػة ولػػن جهػػة أخػػرى جتػػد اف نظػػم التعلػػيم يف بػػالدان ابئسػػة واف الكتػػب الدراسػػية ال اواكػػب العصػػر إذ جتػػد
الكتاب الهي كتب قبل سنني اطويلة ال يزاؿ يدرس بنفسو بعد ع رين أو ثالثني سنة! لع اف الدوؿ ادلتطػورة جتػري اطػويراً جػهرفً
واعػػديالت أساسػػية علػػى الكتػػب الدراسػػية يف فػرتات لتقاربػػة ،بػػل اف بعػػض الكتػػب اجلالعيػػة يف الػػدوؿ ادلتطػػورة :يػػتم هػػديمها كػػل
سنتني أو حىت أحياانً بني سنة وأخرى ،ولن الك الكتب كتاب (االقتصاد) لػػ :بػوؿ ل .سالويلسػوف ،ولايكػل ج .لانػدؿ ،ووليػاـ
د .نوردىاوس ،والهي كاف يدرس يف اجلالعات األلريكية لسنني اطويلة ولكن كاف لؤلفوه يقولوف بتظديمو اطواؿ العامل ليعاد اطبعػو
كل سنة أو سنتني وىو حيمل اري ات ات من أحدث النظرفت وايراء واإلحصاءات وغ ىا.
جتربة مدارس علْي يف طهران وإرُال وفد للياابن
وذلػػك ىػػو ابل ػػب الػػهي دعػػى احػػدى القالػػات ال ػػاسلة لػػن علمائنػػا الصػػاحلني لت سػػي سلسػػلة لػػن ادلػػدارس سيػػت مػػدارس
(علوي) يف العاصمة اطهراف قبل حوايل مخسني عالػاً ..فلقػد كػاف ال ػيخ كرابسػجياف أحػد اطػالب اخلػارج لػدى ادلرجػع األعلػى يف
زلانو السيد النوجػردي وقػد اتلمػه لديػو لػا يقػارب اخلمػ ع ػرة سػنة مث ار ى اف اربيػة أجيػاؿ لتميػزة لػن االخصػائيني ادلتميػزين
إضافة إىل العلم والكفاءة أبعلى درجاهتا ،ابألخالؽ والتقػوى واحلػ اإلنسػاّن الرفيػع ،ىػو أكمػر لػن ضػرورة ،لػهلك افػرغ لت سػي
لدارس أصبظت منوذجية يف وقت قص وال ازاؿ حىت بعد رحيلو لمالية وقد اوالدت واكاثرت والتدت لدوؿ أخرى ولنها العراؽ
أي اً..
والرريػػب يف ألػػره والػػهي يك ػػف عػػن اقػػب نظراػػو انػػو ارسػػل قبػػل ح ػوايل مخسػػني سػػنة بعػػض لعلمػػي لدرسػػتو إىل (اليػػاابف)
ليدرسػوا عػػن كمػػب ادلنػػاى التعليميػػة ىنالػػك وحييط ػوا بنقػػاط قوهتػػا وكافػػة ا اريسػػها ..وبع ػد اف عػػاد أولعػػك الرسػػل عقػػد جلسػػات
لطولػػة السػػتممار النػػافع لػػن الػػك ادلعلولػػات القيمػػة يف هػػديث لدارسػػو ..مث بعػػث لعلمػاً لخػػر ليػػدرس نظػػم التعلػػيم يف بريطانيػػا..
فهىب وعاد ..وادارس الكرابسجياف األلر أي ػاً لػع لست ػاريو واختػار لػا ينسػجم لػع القواعػد العالػة ..وىكػها اسػتطاع التعػرؼ
على أكمر النظم التعليمية اطوراً يف ذلك الزلن واكت ف نقاط قوهتا وضعفها وفوارقها عن نظم التعليم يف بالدان..
ولكػػن لنسػ ؿ أنفسػػنا ايف ..اننػػا وبعػػد مخسػػني سػػنة لػػن لبادراػػو ىػػل كػػرران ،يف احلػػوزة العلميػػة أو بعػػض لدارسػػها ،علػػى األقػػل
ىهه التجربة؟ وىل بعمنا رسالً إىل سلتلف دوؿ العامل للتعػرؼ علػى أف ػل لػا لػديهم وعلػى نقػاط ضػعفهم أي ػاً وعلػى الفػوارؽ بػني
اح
انظمتنا وانظمتهم لنستطيع ،بعد الرجوع إىل القواعد اإلسػاللية العالػة ،األخػه ابألحسػن لنهػا قػاؿ اعػاىلَ ( :وَْتَو ْبونَوا لَوهُ ِيف األَلْ َوْ ِ
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ٍ
ٍ
ِمن ُْ ِل َشي ٍء َّمْ ِععَةً وتَو ْف ِ ِ
سونِ َها)(ٔ) وورد يف احلػديث ((اطْلُبُوْا ال ِْع ْل َوم َو
صيالً لّ ُك ِّل َش ْيء فَ ُخ ْذ َها بُِق َّوْة َوأْ ُم ْور َِو َْْمو َ َخْ ُخو ُذواْ ِأب ْ
ّ ْ ْ
َ
َح َ
(ٖ)
ِ ِ ِ (ٕ)
ِ
ضالَّتَهُ فَولْيَأْ ُخ ْذ َها)) .
لص
َح ُد ُْ ْم َ
ني)) و((ا ْحلِ ْك َمةُ َ
ل َْْ اب ّ
ضالَّةُ ال ُْم ْؤم ِن فَ َح ْيوثُ َما َو َج َد أ َ
ج -إصالح النعام اإلداري
اثلثواً :إصػالح النظػػاـ اإلداري ..وقػد حػػاوؿ اليػاابنيوف اعلػػم أف ػل الػنظم اإلداريػػة عػن إرسػػاؿ خػناء إىل الػػدوؿ ادلتطػورة ك دلانيػػا
لػػمالً لاحااطػػة أببعػػاد ىػػها العلػػم ادلتنػػالى يف األ يػػة والػػهي يػػزداد أ يػػة يول ػاً بعػػد يػػوـ لػػع اع ّق ػد احليػػاة وزفدة التظػػدفت واوسػػع
اجملاالت احليوية المت اتوقف على أمناط إدارية لتطورة ذات لرونة عالية.
علم اإلدارة علم حيْي ومعقد
واجلػػدير ذكػػره اف بع ػػنا يتصػػور اف اإلدارة علػػم بسػػي سػػهل أو ىػػي فػػن أو لهػػارة ديكػػن اعلمه ػا بػػبعض التجػػارب أو مطالعػػة
بعض ادلقاالت أو الكتب ،لع اف اإلدارة أضػظت علمػاً واسػع األبعػاد لتعػدد اجلوانػب بػل صػارت اصصػاً لػن أىػم التخصصػات
احليوية ،بل ىي علم وفن ولهارة..
ويظهر الفارؽ يف اف بع نا ال يستطيع اف يدير شػركة لػن ع ػرة أشػخاص ابل ػكل ادلطلػوب أو ال يسػتطيع حػىت إدارة عائلتػو
بينما جتدىم يف ال ركات ادلتطورة يديروف وبنظم إدارية لتطورة مخسني ألفاً أو لائة ألفاً أو حىت ثالاائة ألف لوظف(ٗ) لن سلتلف
ادلستوفت ورغم كوهنم لنت رين عن دوؿ كم ة يف أرجاء العامل.
ولن الواضح اف ضعف اإلدارة ينعك فوراً على ضعف اإلنتاج بل قد حيطم ال ركة ابلكالل.
ويكفػػي اف نعػػرؼ اف ال ػػركات حػػىت الصػػر ة لنهػػا إذا مل هسػػن إدارهتػػا فانػػو سػػيكمر فيهػػا غيػػاب ادلػػوظفني وإ ػػاؿ األعمػػاؿ
وسػػيزداد فيهػػا الرػػر والسػػرقة واالحتيػػاؿ وسػػتدب الفوضػػى يف أرجائهػػا خػػالؿ أفـ لػػن غيػػاب الػػنظم اإلداريػػة ادلتطػػورة ،فمػػا ابلػػك
ب ػػركة ذات فػػروع يف كػػل العػػامل ا ػػم علمػػاء ولهندسػػني ولفك ػرين ولست ػػارين ،وأي ػاً :ا ػػم حراس ػاً واطبػػاخني وعمػػاؿ نظافػػة،
وأي اً :زلاسبني وزلالني ورجاالً ونساءً وغ ذلك؟ ولكن كيف اسا ذلم إدارة ع رات األلوؼ لن ادلػوظفني وضػب األلػور كمػا
ا ب عقارب الساعة؟
د -إصالح نعام الشرطة

لدربػةً لن ػبطةً،
رابعاً :إصالح نظاـ ال راطة ..ألف حف ألن البالد بيػد ال ػراطة ..فػإذا كانػت ال ػراطة نزيهػةً ،جػاد ًة ،للتزلػةً ّ
البالد ،عك لا لو كانت أو الكم لن أفرادىا بل حىت لو كاف البعض لنها لرا ياً أو قاسياً أو
األلن َ
عم ُ
حكيمةً ورفيقةً أي اًّ ،
لرتاخي ػاً أو غ ػ كفػػوء فانػػو سػػتكمر حػػاالت التسػػلل ،واالخرتاقػػات ،والسػػرقات والتعػػدفت ،بػػل سػػيتوااطد أفرادىػػا لػػع اإلرىػػابيني
والعصاابت والسياسيني الفاسدين وغ ذلك
لهلك جعلت حكولة الياابف الناى ة لن أولوفهتا إصالح نظاـ ال راطة.
(ٔ) سورة األعراؼ :لية ٘ٗٔ.
(ٕ) دمحم بن احلسن الفتاؿ ،روضة الواعظني ،دار الرضي – قم ،صٔٔ.
(ٖ) ثقة اإلسالـ الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلساللية – اطهراف ،ج ٛص.ٔٙٚ
(ٗ) لمالً شركة فورد كاف ذلا ثالاائة ألف لوظف يف زلن قريب.
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هو  -إجياد احتاد بني الدولة ومؤُسات اجملتمع املدين

خامساً :وأي اً :أوجدوا اهاداً بني أجهزة الدولػة وبػني اهػاد شػركات القطػاع اخلػاص ،وىػو لػا عػرؼ بػػ(اهاد زايبػا اسػوا) الػهي
اضطلع مهمة النهوض ابلصناعة الواطنية وبرتشيد ال ركات التجارية واألن طة ادلالية ب كل عاـ.
ولي ادلقصود اصظيح كل لا قاـ بو قادة النه ة لوجود نواقم وأخطاء بال شك ،بل ادلقصود اهنػم اعطػوا األولويػة القصػوى
ذلػػهه اجلهػػات( :إصػػالح نظػػاـ التعلػػيم ،التطػػوير اإلداري ،إهنػػاء حكػػم العسػػكر ،إصػػالح نظػػاـ ال ػراطة ،اعػػاوف احلكولػػة لػػع اجملتمػػع
ادلدّن) فتقدلوا على غ ىم.
َّنْضج من اإلدارة الكارثية األمرُكية للياابن
وقد ظهرت الممرات العظمى لتلك السياسة الرشيدة ،حىت بعد قصف ألريكا دلدنيمت ى وشيما وانجازاكي ابلقنابل الهرية المت
اسػػببت يف قت ػل لعػػات األلػػوؼ وجػػرح وا ػريد ادلاليػػني ،مث كػػاف اف احتلػػت ألريكػػا اليػػاابف عسػػكرفً ونصػػبت اجلن ػراؿ لالػػك ارثػػر
كظاكم فعلي للياابف لن ٜ٘ٗٔـ حىت ٜٔ٘ٔـ.
وقد انتجت اإلدارة األلريكية السػيعة بػل ادلتعمػدة لليػاابف نتػائ كارثيػة علػى كافػة األصػعدة حيػث اهنػار االقتصػاد اليػاابّن االػاً
وحدثت رلاعات كنى نتيجة النقم اذلائل يف إنتاج السلع والطعاـ والرهاء ،وارافعت األسعار نتيجة ذلك ب كل لهىل.
كمػػا قالػػت اإلدارة األلريكيػػة ةطػػوة ل سػػاوية أخػػرى وىػػي :إصػػدار ق ػرار حبػ ّػل اجلػػير اليػػاابّن فسػػرحت مخسػػة لاليػػني جنػػدي
فابّن ،لتهرعةً ابحلج ادلعروفة ،ولكنها كانت بهلك السػبب األسػاس يف انت ػار اجلرديػة والفسػاد وزفدة الفقػراء نظػراً ل ػخ مخسػة
لاليني عااطل عن العمل ،فج ة يف ال ػوارع واجملتمػع ..ولػن الواضػح اف العااطػل عػن العمػل ال ػد عػاد ًة ألالػو إال الفػراغ وال ػياع
شلػػا يبعػػث الكمػ لػػنهم ضلػػو الفسػػاد واجلرديػػة والسػػرقة واالعتػػداء علػى ايخػرين وشلػػا علهػػم اطعمػاً جػػاىزاً ل ػػىت التنظيمػػات اإلرىابيػػة
وادلافيات ادلنظمة...
عيّنة من اإلدارة الكارثية األمرُكية للعراق
والرريب اف ألريكا كررت نف ادلخط ونف السػيناريو يف العػراؽ فظلّػت اجلػير العراقػي ابلكالػل شلػا اسػبب يف واحػدة لػن
أعظم ادلخااطر المت واجهها العراؽ اطواؿ اترخيو ..إذ اف لن الواضح اف لعات األلوؼ لن اجلنود األقػوفء عنػدلا يُسػرحوف ويُرتكػوف
بال عمل وبدوف خطة الستيعاهبم واحتوائهم يف أعماؿ ِ
وحَرؼ وصػنائع وبػرال لنتجػة أخػرى ،فػاهنم بػهلك يتظولػوف ،كمػا حػدث
ابلفعػػل ،إىل أف ػػل احتيػػااطي ديكػػن جتنيػػده لػػن قبػػل اجلماع ػات اإلرىابيػػة وال ػػالة كالقاعػػدة والبعػػث ادلنظػػل الػػمت ىربػػت قيادااػػو
للسػػعودية واألردف واأللػػارات وغ ىػػا ،ولػػداعر الحقػاً ..وال عجػػب إذا رأينػػا اف قػواـ كافػػة احلركػػات اإلرىابيػػة وادلسػػلظة كػػاف ىػػو
ضباط وجنود لن اجلير العراقي ادلنظل بهااو.
وذلػػك لػػع اف الصػػظيح كػػاف ىػػو التس ػريح الت ػدر ي لػػبعض قػػادة اجلػػير وضػػبااطو أو حػػىت ادل ػػبوىني لػػن اجلنػػود ولػػي حلػػو
أبكملػػو وذلػػك يف ضػػمن خطػػة احتػواء بديلػػة يف شػػىت ادليػػادين ادلنتجػػة :يف الزراعػػة والصػػناعة والتجػػارة ،ويف شػػىت احلػػرؼ :كاخليااطػػة
والنجارة واحلدادة ،ويف شىت الوظائف أي اً.
من نتائج السياُات اإلصالحية يف الياابن
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وايف وبعد ذلك كلو ِ
لنلق نظرة على نتائ الك السياسػات احلكيمػة الػمت اقرتنػت يف اليػاابف لػع ارسػيخ لبػدأ التػداوؿ السػلمي
للسلطة واالنتخاابت العالة احلرة ،ولنقرأ األرقاـ التالية:
فقػد كػػاف لتوسػ دخػل الفػػرد اليػػاابّن ابلنسػبة إىل الفػػرد األلريكػػي يف العػاـ ٓ٘ – ٜٔواليػػاابف ال اػزاؿ هػت االحػػتالؿ – ىػػو
ٔ ٔٗ/أي كاف دخل األلريكي أربعة ع ر ضعفاً لن دخػل الفػرد اليػاابّن ،فػإذا كػاف دخػل األلريكػي ابل ػهر لػمالً ٓٓ ٕٛدوالراً
كاف دخل الياابّن ٕٓٓ دوالراً فق .
مث يف غ وف ع ر سنوات فق ويف العاـ ٓ ٜٔٙوصل دخل الفرد اليػاابّن إىل ٔ ٙ/لػن دخػل الفػرد األلريكػي أي ا ػاعف
دخل الياابّن فصار دخل األلريكي ستة أضعافو فق !
مث يف الع ػػر سػػنوات الالحقػػة ويف عػػاـ ٜٓٔٚـ وصػػل دخػػل الفػػرد اليػػاابّن إىل ٔ ٕ.٘/لػػن دخػػل الفػػرد األلريكػػي أي صػػار
دخل األلريكي ضعفاف ونصف فق فإذا كاف دخل الياابّن ٕٓٓ دوالر عاـ ٓ٘ ٜٔفانو وصػل عػاـ ٓ ٜٔٙإىل أقػل لػن ٓٓ٘
دوالراً بقليل(ٔ) مث وصل عاـ ٓ ٜٔٚإىل حوايل ألف ولائة دوالر ابل هر(ٕ) ..وىو اقدـ لهىل بكل ادلقايي .
ولكػػي نعػػرؼ ىػػها اإلصلػػاز ادلػػهىل لػػا علينػػا إال اف نقػػارف اليػػاابف خػػالؿ الع ػرين سػػنة بعػػد انتهػػاء االحػػتالؿ لػػع العػراؽ خػػالؿ
ال ػٗٔ سػػنة بعػػد االحػػتالؿ والتظريػػر فهػػل اطػػور وارد الفػػرد العراقػػي خػػالؿ ىػػهه السػػنوات؟ بػػل ىػػل بقػػي علػػى حالػػو أو ازداد ضػػعفاً
واهنياراً مرور الزلن؟ وذلك رغػم حجػم الػوارد ادلػهىل لػن الػنف اطػوؿ عقػد ونصػف والػهي مل يسػبق للعػراؽ يف اترخيػو خػالؿ ألػوؼ
السنوات اف حصل على لمل ىها الوارد أبداً!
فهذا هْ الداء يف بالدَن وهذا هْ الدواء
اف ادل كلة األساسية اكمن إذاً يف عدـ وجود احلكمة معنييها:
األوؿ :عدـ وضع األشياء لواضعها.
وانيػاً :عػػدـ العلػػم والكفػػاءة الػػمت انػػع لػػن اخلطػ والزلػػل إذ ال اػػرى اخلػناء لػػن التخصصػػات الرفيعػػة ىػػم الػػهي يػػديروف البلػػد يف
االقتص ػػاد والص ػػناعة والتج ػػارة والزراع ػػة وغ ى ػػا ،ويكف ػػي اف نتص ػػفح س ػػجالت غال ػػب ال ػػوزراء وربس ػػاء ال ػػوزراء – إف مل يك ػػن ش ػػبو
ادلستوعب لنهم – لنرى افتقادىم لهلك ،وكما اف لن الطبيعي اف غ اجملتهد ال ديكنو ادري البظث اخلارج كهلك فاف الطالب
ابلمانوية ال ديكنػو التػدري ابجلالعػة ،فكيػف ديكػن اف يكػوف وزيػر الداخليػة أو الزراعػة أو الصػناعة أو غ ىػا خر ػاً عػادفً يف ذلػك
احلق ػػل؟ وكي ػػف ديكن ػػو اف ي ػػدير االقتص ػػاد أو الزراع ػػة أو الداخلي ػػة أو الكهػ ػرابء وادل ػػاء والطاق ػػة يف دول ػػة اعػ ػ هب ػػا ادل ػػاكل واواج ػػو
التظدفت لن كل حدب وصوب؟.
وبعػػد ذلػػك إذا عرفنػػا لقت ػػى احلكمػػة وعرفنػػا لقت ػػى الالحكمػػة سػػنعرؼ لػػآالت ألػػور ىػػها البلػػد أو ذاؾ وانػػو يس ػ ضلػػو
االستقرار واالزدىار والتطور والتدىور؟ أو انػو يػراوح لكانػو؟ أو انػو ينتقػل لػن لع ػلة إىل أخػرى ولػن لػ زؽ إىل لخػر ولػن خػراب
إىل لخػػر؟ وبػػهلك كلػػو سنصػػل إىل لرحلػػة (العلػػم واليقػػني) مسػػتقبل الػػبالد أو األلػػم أو األحػزاب وادلنظمػات والنقػػاابت أو الع ػػائر
(ٔ) أي  ٗٙٙدوالراً وقليل ،وابل ب  ٗٙٙ.ٙٙٙٙٙٚ :دوالراً.
(ٕ) وابل ب ٕٓٔٔ دوالراً.
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وادلؤسسات وال ركات والعوائل! وللبظث صلة إبذف هللا اعاىل.

وآخر دعْاَن ان احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم واله الةيبني الةاهرُن
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