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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:

ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
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الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

اإلنســان  بـ)حقــوق  املوســوم  البحــث  وكان 
ــة وإشــكالية املامرســة حقــوق اإلنســان  جــدل النظري
ــاول  ــه الســام( أنموذجــًا( تن ــد اإلمــام عــي )علي عن
فيــه الباحــث  مفهــوم حقــوق اإلنســان يف احلضارات 
ــوم  ــذا املفه ــتهم هل ــة ممارس ــم وطبيع ــة ونظرهت الغربي
وأجــرى مقارنــة بينهــا وبــن املفهــوم اإلســامي 
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حلقــوق اإلنســان منطلقــا مــن منهــج اإلمــام عــي 
ــة اإلنســان ومنحــه حقوقــه  ــه الســام( يف رعاي )علي

املرشوعــة.

بــذل  فقــد  اجلــزاء  الباحــث خــر  اهلل  فجــزى 
جهــده وعــى اهلل أجــره، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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املقدمة
شــهد العــامل يف مرحلتــه املعــارصة حقبــة جديــدة يف 
ــي  ــية، إذ حظ ــه األساس ــان وحريات ــوق اإلنس ــال حق جم
هــذا املوضــوع باهتــام الــدول الغربيــة التــي تتمتــع 
بحضــارة ماديــة راقيــة، وتظافــرت جهــود املنظــات 
الدوليــة يف متابعتهــا وتدعيمهــا، هبــدف حتقيــق حيــاة 
حــرة كريمــة لإلنســان يتمتــع فيهــا بحقــوق معــرف هبــا.

يف هــذه األثنــاء كان املجتمــع اإلســامي يعيــش 
ــة  ــاك دول ــد هن ــة، إذ مل تع ــام والتجزئ ــن االنقس ــة م حال
ــع علــاين بعــد أن  ــاك دويــات ذات طاب ــا هن ــه وإن متثل
ــا، وعــى رأســها أنظمــة  ركنــت الرشيعــة وراءهــا ظهري
اســتبدادية ال هتتــم أكثــر مــن توكيــد ســلطتها ومصاحلهــا 
وان جــاءت عــى خــاف مصالــح شــعوهبا، وأصبحــت 
أبســط  مــن  احلرمــان  تعــاين  اإلســامية  الشــعوب 
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ــوق.  احلق

أمــام حتــدي  املســلم  قــد وضــع اإلنســان  ذلــك 
صعــب، إذ هــو مــن جهــة يواجــه باســتمرار هتديــدا قويــا 
لوجــوده وانتهــاكا صارخــا حلقوقــه مــن لــدن األنظمــة 
التــي  الصيغــة  فــان  أخــرى  جهــة  ومــن   ، املتســلطة 
ــة وتســعى  ــة واملنظــات الدولي ــدول املتقدم تطرحهــا ال
إىل تعميمهــا، هــي صيغــة النمــوذج الليــرايل الغــريب 
ــات  ــع املتبني ــض م ــة تتناق ــة فكري ــى بمنظوم ــذي حيظ ال
اإلســامية.  وهكــذا اضطربــت نظــرة اإلنســان املســلم 
إىل معيــار حقوقــه بــن تناقضــات واقعــه املــر ومــا تتوفــر 
ــه  ــات مرجعيت ــة، وتناقض ــة املتقدم ــدول الغربي ــه ال علي

ــرة.  ــامل احل ــم الع ــة وقي الفكري

 )( مــن هنــا تطلــب النظــر يف جتربــة اإلمــام عــي
الغنيــة واملميــزة يف تارخينــا اإلســامي، فهــي غنيــة عــى 
ــة يف  ــا غني ــا أهن ــي ، ك ــري والقيم ــر الفك ــد التنظ صعي
ــتويات  ــا مس ــى فيه ــي تتج ــة الت ــة الفعلي ــدود املارس ح
خمتلفــة ســواء أكانــت يف مســتوى املواطــن املعــارض 
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للدولــة  والقائــد  اخلليفــة  كان  أم  القائــم،  للحكــم 
ــام يف  ــخصية اإلم ــه ش ــا متثل ــزة مل ــي ممي ــامية. وه اإلس
واقــع العــامل اإلســامي، إذ هــو أحــد اخللفــاء الراشــدين 
املســلمن وهــو اإلمــام املعصــوم لبعضهــم،  لعمــوم 
ولــذا فــان لقولــه وفعلــه بعــد ترشيعــي مهــم يف أدبيــات 

ــا.   ــامي عموم ــر اإلس الفك

وتتوفــر الدراســة عــى مبحثــن، األول تنــاول ملحــة 
ــاين،  ــخ اإلنس ــدى التاري ــى م ــان ع ــوق اإلنس ــن حق ع
بــدءا مــن الفكــر الرشقــي القديــم يف الصــن واهلنــد 
حتــى بــاد الرافديــن ووادي النيــل، وشــملت األديــان 
الســاوية الثــاث وصــوال إىل العــر احلديــث. أمــا 
اســتعراض حقــوق  عــى  ركــز  فقــد  الثــاين  املبحــث 
اإلنســان عنــد اإلمــام عــي )( يف ضــوء عهــده إىل 

ــر.  ــى م ــه ع عامل
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املبحث األول
حملة يف تاريخ حقوق اإلنسان

أوال: تعريف حقوق اإلنسان
قبــل أن نقلــب صفحــات التاريــخ البــرشي مــن 
أقــوال  يف  اإلشــارات  بعــض  عــى  التنقيــب  أجــل 
وأفعــال املاضــن ممــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، البــد أن 
نحــدد مفهــوم احلــق واملقصــود مــن حقــوق اإلنســان. 
القانونيــة  الرابطــة  بأنــه  احلــق  القانونيــون  )يعــرف 
ــراد  ــبيل االنف ــى س ــخص ع ــول لش ــا خي ــي بمقتضاه الت
واالســتئثار التســلط عــى يشء أو اقتضــاء أداء معــن 
مــن آخــر. ويقســمون احلقــوق إىل سياســية ومدنيــة. 
واحلقــوق املدنيــة إمــا عامــة وهــي احلقــوق الازمــة 
ــة  ــا خاص ــه، وإم ــة حريت ــخصه وكفال ــة ش ــرد كحاي للف
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وهــي حقــوق األرسة واحلقــوق املاليــة()1(.    

ــرب  ــد احل ــان بع ــوق اإلنس ــح حق ــد ذاع مصطل لق
العامليــة، وذلــك بعــد صــدور اإلعــان العاملــي حلقــوق 
اإلنســان واملعاهــدات املتصلــة بــه. وكان املقصــود منهــا 
جمموعــة القواعــد واملعايــر ذات املضمــون اإلنســاين 
ــت  ــي اعرف ــوق الت ــذه احلق ــاس ه ــى أس ــامي. وع الس
الــدول، تعهــدت حكوماهتــا للشــعوب  هبــا دســاتر 
ــر  ــة ح ــن صعوب ــم م ــا. وبالرغ ــا ورعايته ــل هب بالعم
تلــك احلقــوق إال انــه يمكــن اســتنتاجها مــن جممــل 
مــن  واعتبارهــا  الــدول،  املدونــة ودســاتر  القوانــن 
مصاديــق حقــوق اإلنســان. كحريــة الضمــر، وحــق 
العمــل وحمــل اإلقامــة والســكن والســفر،  انتخــاب 
ــب أو  ــن التعذي ــة م ــون، واحلصان ــام القان ــاواة أم واملس

التعســفي)2(.   االعتقــال 

ــن الرشيعــة اإلســامية  ــان، د. حممــد فتحــي، حقــوق اإلنســان ب )1( عث
ــريب، ص15.  ــوين الغ ــر القان والفك

)2( الدامــاد، مصطفــى حمقــق، احلقــوق اإلنســانية بــن اإلســام واملجتمــع 
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تلــك احلقــوق  أن  املصــادر عــى  بعــض  وتؤكــد 
عليــه  وبنــاء  نفســه،  اإلنســان  طبيعــة  مــن  مســتمدة 
تكــون: مطالــب أخاقيــة أصيلــة وغــر قابلــة للتــرف 
مكفولــة جلميــع بنــي البــرش بفضــل إنســانيتهم وحدهــا، 
فصلــت وصيغــت هــذه احلقــوق فيــا يعــرف اليــوم 
ــوق  ــة احلق ــا بصيغ ــرت ترمجته ــان، وج ــوق اإلنس بحق
موافقــة  عــى  احلقــوق  هــذه  القانونية،...وتعتمــد 
هبــذه  املســتهدفن  موافقــة  يعنــي  بــا  املحكومــن 

احلقــوق)1(. 

ــن  ــوازم ع ــض الل ــرى بع ــادر أخ ــتنتج مص ــا تس في
تلــك احلقيقــة، وبالتــايل يمكــن تعريفهــا عــى إهنــا: 
التــي يمتلكهــا اإلنســان  الطبيعيــة  جمموعــة احلقــوق 
ــم  ــودة وان مل يت ــل موج ــي تظ ــه، والت ــة بطبيعت واللصيق
ــر مــن ذلــك حتــى إن انتهكــت  االعــراف هبــا، بــل أكث

املدين، ص83.
)1( حســونة، نرسيــن حممــد عبــده، حقوق اإلنســان ..املفهــوم واخلصائص 

والتصنيفــات واملصادر.
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مــن ســلطة مــا)1(. 

عــى أن تأصيــل حقــوق اإلنســان بإرجاعهــا إىل 
ــن  ــري، أراد م ــاه فك ــة اجت ــي حماول ــة ه ــة البرشي الطبيع
خاهلــا تعميــم تلــك احلقــوق وجعلها لصيقة بشــخصه، 

ــرى. ــفية أخ ــات فلس ــن اجتاه ــدا م ــة نق ــد واجه وق

ثانيا: حقوق اإلنسان يف الفكر الشرقي القديم
ولــو عدنــا إىل التاريخ للبحث عــن بعض املؤرشات 
الحــرام احلقــوق اإلنســانية، لوجدنــا أن البوذيــة وهــي 
العقيــدة الثانيــة مــن حيــث االنتشــار يف اهلنــد، وقــد 
املجــاورة.  الــدول  إىل  مولدهــا  حدودهــا  جتــاوزت 
والواقــع أهنــا مثلــت ثــورة عــى العقيــدة اهلندوســية التــي 
أقــرت نظــام الطبقــات، إذ ال فــرق بــن إنســان وإنســان 
آخــر، وان الطبيعــة يف األصــل فارغــة، وهــذا يزيــل عــن 

ــب  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــد اإلم ــان عن ــوق اإلنس ــان، حق ــعد، غس )1( الس
)دراســة علميــة(، ص36.
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ــن  ــل م ــم، وجيع ــا بينه ــز في ــاف احلواج ــرش كل أصن الب
أحقــر الديــدان قريــن لألدميــن؛ ولــذا جــاءت تعاليمهــا 
عامــة جلميــع الطبقــات والرشائــح، ال فــرق بــن األمــر 
ــا،  ــروح أيض ــل بال ــب ب ــم فحس ــس يف اجلس ــر لي والفق
وهــي للمــرأة كــا للرجــل، ولــو كان هنــاك انقســام 
ــاك  ــي البــرش، فهــو عــى أســاس الصــاح فهن فعــي لبن
فريــق صالــح وآخــر رشيــر. وقــد نســبوا إىل بــوذا وصايــا 
هــي يف جمملهــا قضايــا أخاقيــة ذات صلــة باملثــل العليــا 
القتــل والرسقــة وحرمــة  اإلنســاين، كرفــض  للحــق 
الســكر والعاقــات اجلنســية غــر املرشوعــة. ولكــن 
ــى  ــد حت ــا بع ــا في ــد عليه ــوهت وزي ــا األوىل ش تعاليمه
أصبحــت ال ختتلــف كثــرا عــن التعاليــم اهلندوســية 

ــارت عليهــا)1(.   ــي ث الت

الكونفشيوســية  العقيــدة  فتتجــى  الصــن  أمــا يف 
ــاس  ــن الن ــاء ب ــام واإلخ ــن والس ــو إىل األم ــي تدع الت

)1( البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق اإلنســان بــن الفلســفة واألديــان، 
ص22-21.
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ــد  ــل الوحي ــى أن احل ــد ع ــدد تؤك ــذا الص ــة. ويف ه كاف
وال  احلكــم،  إصــاح  يف  يكمــن  املجتمــع  إلصــاح 
ــوزراء  ــتعينون ب ــكام يس ــدن ح ــن ل ــك إال م ــق ذل يتحق
وإداريــن مســتنرين ومتحلــن بأخــاق فاضلــة. ويف 
هــذه احلالــة يملــك امللــوك وال حيكمــون، ألهنــم يركــوا 
ــم أن ال  ــن عليه ــوزراء الذي ــك ال ــم ألولئ ــؤون احلك ش
ــا  ــوا احلاكــم أو خيدعــوه، وهلــم أن يعارضــوه علن يداهن
اذا اقتــى األمــر، الن إســاءة احلاكــم مــع عــدم وجــود 
الناصــح يــؤدي ال حمالــة إىل الثــورة وتدمــر الدولــة. 
وهبــذا املعنــى كان كونفشــيوس يؤمــن بالنظــام الطبقــي، 
إال أن االنتــاء إىل طبقــة معينــة يكــون بموجــب كفايتــه 
الشــخصية التــي تتحــدد مــن علمــه وحكمتــه وأخاقــه 
الفاضلــة وليــس بموجــب اإلرث األرسي، وبالتــايل 
فــان انتشــار التعليــم كفيــل بتحقيــق التوافــق االجتاعــي 

ــة)1(.  ــوارق الطبقي ــى الف ــاء ع والقض

)1(  عبــد احلــي، د. عمــر، الفلســفة والفكــر الســيايس يف الصــن القديمــة، 
ص190.
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يصبــح  حينئــذ  االجتاعــي  التاثــل  ســاد  واذا 
النــاس  فيهــا  العــامل مجهوريــة واحــدة، خيتــار  جممــل 
حكامهــم مــن ذوي املواهــب والفضائــل، ويعملــون 
ــة  ــذه احلال ــامل. ويف ه ــلم الش ــد الس ــم قواع ــى تدعي ع
يــرى  تــكاد ال  العاقــات االجتاعيــة حتــى  تتوســع 
فيهــا األفــراد أن آباءهــم مــن ولدوهــم دون غرهــم وال 
أبناءهــم مــن ولــدوا هلــم، وإنــا يســعون إىل هتيئــة ســبل 
العيــش للجميــع مــن دون اســتثناء، فيتكفلــون باملســنن 
حتــى يســتوفون آجاهلــم، وهييئــون ســبل النــاء للصغــار 
والعيــش الكريــم لألرامــل واأليتــام واملقعديــن مــن 
املــرىض. هنــاك فقــط يكــون لــكل إنســان حقــه، وتصــان 

ــا)1(.  ــدى عليه ــا يعت ــرأة ف ــخصية امل ش

فالعقيــدة الكونفشيوســية التــي مــا فتــأت تؤكــد 
يســتدِع  مل  ذلــك  أن  غــر  البــرش،  بــن  التمييــز  عــى 
لدهيــا التقســيم الطبقــي عــى أســاس الوراثــي، وإنــا 

)1(  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق اإلنســان بــن الفلســفة واألديــان، 
ص23.
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ــة للبــرش،  ــات احلقيقي يقــوم عــى التعــرف عــى اإلمكان
وفــق  شــامل  إنســاين  جمتمــع  لقيــام  منهــا  واإلتفــادة 

االشــراكي.          التصــور 

النــاس  بــن  العــدل  ودعــا زرادشــت إىل حتقيــق 
ووضــع الفواصــل بــن احلقــوق والواجبــات للفــرد 
ــروف  ــق املع ــادي بتحقي ــا. وكان ين ــة واحرامه واجلاع
واجتنــاب الــرشور التــي هــي برأيــه اجلهــل والفقــر 
والظلــم والبغضــاء، التــي هــي عقبــات يف طريــق ســعادة 
اإلنســان. ويعتقــد أن العلــم يرفــع مــن مرتبــة اإلنســان، 
ــه نــرش الفضيلــة  ألن مــن يمتلــك زمامــه يصبــح بإمكان
ذلــك  وليــس  وبلــده،  نفســه  فيخــدم  النــاس،  بــن 
فحســب وإنــا يــريض ربــه أيضــا. كــا ويعــد اإلحســان 
إىل املحتــاج هــي أهــم فضيلــة يكتســبها اإلنســان، ذلــك 
ألن مســاعدة الفقــر البائــس تســهم يف إقامــة إرادة اإللــه 
يف الدولــة، وتكســب صاحبهــا القــرب منــه. ولكــن 
ــرة  ــرت النظ ــارس تغ ــرش ف ــى األكارسة ع ــا اعت عندم
إىل عامــة النــاس وحــورت العقيــدة الزرادشــتية فأقــروا 
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ــات)1(.  ــام الطبق نظ

كانــت  القديمــة  الزرادشــتية  الكتــب  أن  وينقــل 
ــاول  ــون، تتن ــة والقان ــة للرشيع ــزاء خمصص ــن أج تتضم
امللــك، اجلــار  الدولــة،  التــي ترتكــب جتــاه  اجلرائــم 
اجــل  مــن  والتعذيــب  االمتهــان  ولكــن  ..الــخ. 
االعــراف بالذنــب وإظهــار البينــة يبــدو أهنــا كانــت 

الســامين)2(.  عنــد  مألوفــا  أمــرا 

تتعلــق  قوانــن  مــن  وصلنــا  مــا  اشــهر  ولعــل 
باحلقــوق يف العصــور القديمــة كانــت رشيعــة محــورايب، 
ــع  ــن الرشائ ــورة ع ــخة مط ــت نس ــا كان ــدو أهن ــي يب الت
الســومرية الســابقة بــا يتناســب مــع ذلك العــر. وكان 
محــورايب قــد ســطر يف مقدمتهــا: محــورايب امللــك الكامــل 
أنــا، مــن أجــل البــرش الذيــن منحهــم الــرب إنليــل 
ووالين رعايتهــم مــردوك، مل أكســل ومل أقعــد مكتــوف 

)1(  املصدر السابق، ص27-26.
األديــان(،  )موســوعة  أســيوية  معتقــدات  كامــل،  د.  ســعفان،   )2(

.1 8 8 ص
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اليديــن، بحثــت هلــم عــن مواقــع اخلــر، فرجــت الضيــق 
عنهــم، نــرشت النــور فوقهم،....أؤمــن هلــم العيــش 
بســام، وأطمئــن عليهــم يف أعــاق معرفتــي، ال أســمح 
للقــوي يســلب حــق الضعيــف، أضمــن حــق األرامــل 
واليتامــى يف بابــل التــي رفــع كل مــن اإللــه آنــو وإنليــل 
رأســها عاليــا يف اســانجيا، البيــت األزيل ثابــت األركان 
مثــل الســاء واألرض، مــن أجــل تثبيــت حقــوق البــاد 
وتقريــر مصرهــا، وإعــادة احلــق إىل أهلــه، كتبــت كلايت 
العذبــة هــذه أمــام صــوريت كملــك يقيــم العــدل، امللــك 

الشــامخ بــن امللــوك)1(.    

ومــن األحــكام التــي تضمنتهــا رشيعــة محــورايب 
أن العــن بالعــن والســن بالســن. ومــن بينهــا عقوبــات 
تتعلــق بالرسقــة والنهــب واالغتصــاب، واالعتــداء عــى 
الوالــد، واختــاس الســاحر ألمــوال النــاس واإلرضار 
ــة  ــت عقوب ــن وضع ــرأة ح ــا للم ــدت حقوق ــم. وأك هب
يثبــت  بالفحشــاء ومل  امــرأة  يرمــي  الــذي  للشــخص 

)1(  املصدر السابق، ص75.
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عليهــا ذلــك، كــا حــددت عقوبــة الشــخص الــذي يــديل 
بشــهادة كاذبــة تتعلــق بتهمــة القتــل. وتنظــم رشيعــة 
محــورايب ظاهــرة الــرق يف املجتمــع البابــي، ففيهــا فقرات 

ــم)1(.  ــم وواجباهت ــرق حقوقه ــدود ال ــل ح تفص

ويف احلضــارة املريــة القديمــة كانــت كثــر مــن 
املثــل املرتبطــة بحقــوق اإلنســان تقــدم مــن املعلمــن 
واحلكــاء يف اطــار الربيــة والتعليــم إىل الناشــئة عــى 
ــم  ــفت تعالي ــري. وكش ــر اجل ــزف واحلج ــن اخل ــع م قط
اخناتــون الــذي قــال بنــوع مــن التوحيــد عــن دعــوة إىل 
الســام والتســامح واملســاواة. فاإللــه الواحــد ال يتجــى 
ــزرع  ــا يف ال ــة وال يف االنتصــارات وإن ــع احلربي يف الوقائ
ــن دون  ــع م ــم للجمي ــر العل ــب بتوف ــب. وطال واخلص
متييــز. كــا ألغــى املراســيم والتقاليــد امللكيــة اخلاصــة 
بالفراعنــة، وأكثــر مــن ذلــك نــزل إىل الطرقــات مــع 

الفلســفة  بــن  اإلنســان  حقــوق  مصطفــى،  حســن  البــاش،    )1(
ص29-28. واألديــان، 
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ــع)1(.  ــراد املجتم ــائر أف ــه كس عائلت

يظهــر ممــا تقــدم أن هنــاك إضــاءات إنســانية متطورة 
ظهــرت يف مراحــل تارخييــة مبكــرة، وعــرت مــن دون 
ــانية، وان  ــوق اإلنس ــر للحق ــؤرشات تقدي ــن م ــك ع ش
اختلفــت يف مســتوياهتا ويف توجهاهتــا. ولكــن املعيــار 
ــارب  ــك التج ــى تل ــم ع ــذي حيك ــي ال ــي واحلقيق الفع
ويقيمهــا ســلبا وإجيابــا ، ال يتعلــق بقيمــة الفكــرة ومــدى 
ترابطهــا املنطقــي والعقــي، فاملحك األســايس هلــا يكمن 
يف مــدى انعكاســها عــى ارض الواقــع، وبروزهــا كقيــم 
حاكمــة عــى البــرش ســواء كانــوا يف الســلطة أم خارجها. 
نعــم هــي يف جمــال التقييــم األخاقــي يمكــن أن جتــد هلــا 
ــة فهــي ليســت  ــه، أمــا يف جمــال املارســة العملي حمــا في
نظرنــا  ولــو  اإلنســاين.  للنشــاط  حمــددة  وال  حاكمــة 
ــا أهنــا يف  ــال لوجدن إىل رشيعــة محــورايب عــى ســبيل املث
احلقيقــة ) ليســت رشيعــة باملعنــى املعتــاد للكلمــة. إذ 
هــي ال حتــاول أن تغطــي مجيــع احلــاالت املمكنــة، فكثــر 

)1(  املصدر السابق، ص33-32.
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مــن احلــاالت املحذوفــة ذات أمهيــة عظيمــة، وحماوالت 
ــا  ــن ظاهري ــذه القوان ــف ه ــة جدا...تتأل ــا قليل تنظيمه
ــاة يف  ــا قض ــرارات اختذه ــن الق ــة م ــلة خمتلط ــن سلس م
ــراض  ــو لاف ــا يدع ــاك م ــس هن ــتقلة. ولي ــاالت مس ح
بــأن هلــذه القــرارات أيــة ســلطة كحجــج قانونيــة ملزمــة 
ــن  ــزي...ومل يك ــون اإلنكلي ــا يف القان ــة ك ــكام تالي ألح
ــن  ــى م ــأي معن ــا وال ب ــون ملزم ــوب للقان ــص املكت الن
ــد  ــرارا يعتم ــجل ق ــرة تس ــرد مذك ــا كان جم ــاين، وإن املع
ــذا  ــا أن ه ــو قلن ــدل( )1(. ول ــة للع ــم البابلي ــى املفاهي ع
يتســنى  كيــف  إذ   ، التعســف  مــن  نــوع  فيــه  احلكــم 
للفكــر اإلنســاين يف تلــك املرحلــة التارخييــة إحصــاء 
مجيــع احلــاالت وتغطيتهــا قانونيــا؟! وكذلــك ليــس 
صحيحــا مقارنــة التــزام القضــاة بمقتــى نــص القانــون 
بــن مرحلــة رشيعــة محــورايب والقانــون اإلنكليــزي 
ــوظ  ــور ملح ــتوى تط ــة بمس ــه البرشي ــت في ــذي حظ ال

)1(  جمموعــة مؤلفــن، رشيعــة محــورايب وأصــل الترشيــع يف الــرشق 
القديــم،ص11-10.
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ال يمكــن قياســه بتلــك املرحلــة. ومــع ذلــك يمكــن 
ــري،  ــكل فط ــوق بش ــل إىل احلق ــان يمي ــول أن اإلنس الق
فالعدالــة نابعــة مــن الــذات اإلنســانية واملســاواة قائمــة 
ــدل،  ــاف يف رضورة الع ــا خ ــرة، ف ــاس الفط ــى أس ع
ــع  ــفا رف ــورا أو متعس ــخ دكتات ــوال التاري ــاهد ط ومل يش
ــرؤ  ــور، ومل جي ــم واجل ــل الظل ــن أج ــاء م ــه ج ــعار أن ش
ــة عــى اإلعــان الريــح عــن  ــرة والفراعن حتــى اجلباب
معارضتهــم للمفاهيــم الراســخة يف ضمــر اإلنســانية 
ــون  ــم هيدف ــع أهن ــم اجلمي ــا يزع ــة، وإن ــدل واحلري كالع
ــع الظلــم، عــى الرغــم مــن أهنــم  إىل إقامــة العــدل ورف
والنتيجــة  يناقضهــا)1(؛  مــا  ترســيخ كل  عملــوا عــى 
التــي أريــد أن أتوصــل إليهــا هــي أن مــا شــهده الــرشق 
القديــم بــل العــامل أمجــع مــن تســلط الدكتاتوريــات 
والفراعنــة طــوال التاريــخ، ومــا شــهده مــن امتهــان 
حلقــوق اإلنســان وكرامتــه كان جيــري حتــت عناويــن 

)1(  الدامــاد، مصطفــى حمقــق، احلقــوق اإلنســانية بــن اإلســام واملجتمــع 
ص86-85. املدين، 
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ــك  ــا إىل ذل ــاد وم ــا للب ــح العلي ــدل واملصال ــق والع احل
وإن  احلقيقــي.  حمتواهــا  مــن  إفراغهــا  خــال  مــن 
الظهــور احلقيقــي ملفهــوم احلقــوق واحلريــات كان يف 
العــر احلديــث بعــد أن شــهد الغــرب ثــورات كــرى، 
نتجــت عنهــا حتديــد ســلطة احلــكام ووضعهــا حتــت 
ــن  ــه م ــبق قول ــا س ــان كل م ــذا ف ــة. ول ــة الصارم الرقاب
ــت  ــا كان ــاين، فإهن ــق اإلنس ــق باحل ــامية تتعل ــم س مفاهي
ــوس  ــا النف ــح إليه ــامية تطم ــل س ــة ومث ــق أخاقي حقائ
الســليمة، ومل تــرق إىل أن تكــون ممارســات فعليــة إال يف 
أوقــات قليلــة أو ربــا نــادرة بالقيــاس إىل عمــوم التاريــخ 

ــاين.             اإلنس

ثالثا: حقوق اإلنسان يف األديان السماوية

بــن  فــارق أســاس يف مصدريــة احلقــوق  هنــاك 
الرؤيــة الدينيــة والرؤيــة الوضعيــة. ففــي الوقــت الــذي 
فنصــوص  رشائعهــا،  مــن  احلقــوق  األديــان  تســتمد 
ــوق  ــرر احلق ــي تق ــي الت ــة ه ــا الكلي ــة وقواعده الرشيع
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ــاس  ــي أس ــور ه ــذا املنظ ــق ه ــة وف ــان. والرشيع لإلنس
يف  وجــوده  وضانــه  ســنده  وهــي  ومصــدره،  احلــق 
املجتمــع. يف حــن أن الرؤيــة الوضعيــة جتعــل مــن احلــق 
ــر أو  ــور مفك ــو تص ــدره فه ــا مص ــع، أم ــا للترشي أساس
قــرار حلاكــم أو فلســفة  مجاعــة معينــة. ومهــا كانــت 
األســس احلقوقيــة فطريــة ونابعــة عــن طبيعــة اإلنســان 
إال أن تفاصيلهــا وتفرعاهتــا ومصادقيهــا ليســت كذلك، 
واملــكان؛  الزمــان  خلصوصيــات  خاضعــة  هــي  إذ 
وبالتــايل فــإن معياريــة احلقــوق يف التصــور الوضعــي 
واملــكان،  الزمــان  بحســب  للتغــر  وقابــل  نســبي، 
وباختــاف املــراث الثقــايف للجاعــة اإلنســانية، بــل قــد 
ــة للحــق، ومــن ثــم  تنقســم اجلاعــة عــى نفســها بالرؤي
ــده، بخــاف الرشيعــة  ــة يف حتدي ــدأ األكثري يلجــأ إىل مب
الدينيــة فــإن االعتقــاد بربانيتهــا واإليــان بذلــك، خيضــع 

ــا.     ــررة فيه ــوق املق ــع للحق اجلمي

ــا  ــة تضــاد القوانــن الســابقة، فبين فالقوانــن العري
كانــت القوانــن احليثيــة وقوانــن بــاد مــا بــن النهريــن 



28

حقوق اإلنسان جدل النظرية وإشكالية املمارسة

علانيــة بطبيعتهــا تــدون قــرارات املرشعــن أو مراســيم 
ــه  ــدون أن اهلل نفس ــن يعتق ــد العراني ــوك، كان يعتق املل
مــع  انســجاما  تبــدي  التــي  القوانــن،  عليهــم  يمــي 
ــة  ــة ثابت ــن العــري، وتلــك طبيعــة أخاقي مطالــب الدي
هبــم.  املحيطــة  الشــعوب  ترشيعــات  لــدى  مفقــودة 
ــم  ــد القدي ــفار العه ــن أس ــوذة م ــة مأخ ــن العري القوان
املعروفــة عنــد اليهــود بالتــوراة )القانــون(، وإن األقســام 
ــه  ــى )علي ــد موس ــود إىل عه ــن تع ــا للقوان ــر قدم األكث
الســام(، حينهــا كان العرانيــون جمموعــة مــن القبائــل 
مســتقرا  وجــودا  تكتســب  أن  عليهــا  وكان  الرّحــل 
ــن  ــا قوان ــت إليه ــم أضيف ــة، ث ــكيل دول ــال تش ــن خ م
تفســر  أعيــد  كــا  الســنن،  مــرور  خــال  جديــدة 

القوانــن القديمــة)1(. 

ــع إىل األحــكام املتعلقــة  لقــد أشــارت تلــك الرشائ
ببعــض القيــم األخاقيــة يف تنظيــم العاقــات اإلنســانية 

)1(  جمموعــة مؤلفــن، رشيعــة محــورايب وأصــل الترشيــع يف الــرشق 
ص15-14. القديــم، 



29

حقوق اإلنسان عند اإلمام علي )( أمنوذجًا

وفــرض العقوبــات عــى املتعــدي بــا يتناســب وأســس 
العــدل، إذ أقــرت القصــاص فالنفــس بالنفــس والعــن 
بالعــن والســن بالســن وكــذا اليــد والرجــل والكــي 
واجلــرح والــرض. وميــزت الترشيعــات بــن الفعــل 
القتــل  إىل  املــؤدي  والتعــدي  ســواه،  عمــن  املتعمــد 
عــن ســائر الــرر، وتناولــت عقوبــات االعتــداء عــى 
الوالديــن أو العبيــد ، حتــى اجلنــن الــذي مل يولــد بعــد، 
وفصلــت موقــف ويل الــدم وكيفيــة أخــذ القصــاص مــن 
اجلــاين واألداة التــي تســتخدم يف القصــاص، وشــملت 
بعــض فقراهتــا اعتــداء احليوانــات وحماســبة مالكيهــا)1(. 
وحدودهــا،  القضــاء  أمــام  الشــهادة  كيفيــة  وثبتــت 

ــى)2(.   ــزور والرش ــهادة ال ــذب وش ــة الك وحرم

أضــف إىل ذلــك نجــد أحكامــًا نلمــس منهــا شــيئا 
ــي  ــه إىل الغن ــوم املوج ــل الل ــانية، مث ــوق اإلنس ــن احلق م
واملقتــدر اللذيــن يــران الفقــر ويســيئان اســتعال مــا 

)1(  املصدر السابق، ص45-43.
)2(  املصدر السابق، ص31.
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أوتيــا مــن ســلطة، وتدعــو إىل الرأفــة والرمحــة بالفقــراء 
ســفر  يف  ورد  فقــد  اســتحقاقاهتم.  ودفــع  والدخــاء 
ــل الــذي يعمــل  ــة ال هتضــم أجــرة الفقــر والدخي التثني
ــا  ــادك ف ــن حص ــة م ــيت حزم ــه إذا نس يف األرض، وأن
ترجــع عليــه، وإن فرطــت الزيتــون أو الكــرم يف حقلــك 
ــب  ــة الغري ــن حص ــه م ــه؛ ألن ــي من ــا بق ــع م ــا تراج ف

ــة. )1( ــم واألرمل واليتي

أيــدي  عــى  تطــور  التــورايت  الترشيــع  أن  غــر 
الربانيــن املنتســبن لليهــود، ويمكــن أن نلمــس ذلــك يف 
كتــاب التلمــود وهــو الكتــاب املعتمــد أكثــر مــن التــوراة 
لــدى أتبــاع الديانــة اليهوديــة، وفيــه جــرى التفريــق بــن 
اليهــودي وغــره مــن البــرش، فجســد اليهــودي خيتلــف 
كليــا عــن أجســاد اآلخريــن مــن حيــث أكلهــم ورشهبــم 
وطينتهــم، ومــا يصــح عــى اجلســد )املــادة( يصــح عــى 
النفــس )الــروح(، إذ إن أصــل أرواح ســائر شــعوب 

ــان  ــم صــال، حقــوق اإلنســان يف األدي ــرزاق رحي ــد ال )1(  املوحــي، عب
الســاوية، ص51.
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العــامل هــو مــن طبقــات النجاســات الثــاث بينــا أصــل 
ــا،  ــدس ذاهت ــروح الق ــن ال ــو م ــل ه ــي إرسائي أرواح بن
وهــو شــعب اهلل املختــار. واســتنتجوا مــن ذلــك أن روح 
ــن ال  ــا أن أرواح اآلخري ــاة، في ــتحق احلي ــودي تس اليه
تســتحق ذلــك، الن روحهــم ليســت ذات قيمــة إال 
كقيمــة أدنــى احليوانــات كاخلنزيــر، ولــذا فــرس قولــه 
ــي  ــن بن ــخص م ــل ش ــن قت ــى ع ــاىل هن ــه تع ــل إن ال تقت
اليهــودي  يقتــل  أن  العــدل  مــن  وأصبــح  إرسائيــل، 
نســل  مــن  يكــون  أن  املحتمــل  مــن  ألنــه  األجنبــي 
الشــعوب التــي ســكنت أرض كنعــان والبــد أن يقتلــوا 
ــا  ــا أو وثني ــيحيا أو أجنبي ــل مس ــن قت ــم، وم ــن آخره ع
ــة  ــأ بالفــردوس)1(. وأضحــت أحكامهــم الترشيعي يكاف
ــع  ــن تق ــع م ــا مجي ــل فيه ــادة، يقت ــروب إب ــم بح تآمروه
والشــيوخ  والنســاء  األطفــال  مــن  عليهــم  أيدهيــم 
ــق  ــاىل إذا حق ــل هلل تع ــو إرسائي ــذر بن ــد ن ــم. لق والبهائ

)1(  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق اإلنســان بــن الفلســفة واألديــان، 
ص42.
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ــوايش، ومل  ــعب وامل ــع الش ــدوا مجي ــم أن يبي ــم طلباهت هل
يــرد أهنــم ســعوا إىل إصــاح أعدائهــم أو التفــاوض 

معهــم يف شــؤون الصلــح)1(.  

االعتنــاء  يف  اهتامهــا  جــل  املســيحية  وكرســت 
ــاب  ــى حس ــك ع ــان، وكان ذل ــة لإلنس ــاة الروحي باحلي
ــى  ــا ع ــرت فيه ــي اقت ــة، الت ــاة االجتاعي ــم احلي تنظي
والطــاق  الــزواج  بطقــوس  تتعلــق  جوانــب ضيقــة 
وإجــراءات الصلــح ومــا إىل ذلــك.  ويرجــع الســبب يف 
هــذا القصــور إىل كــون املســيحية قــد ظهــرت يف حميــط 
اجتاعــي انتــرشت فيــه الرشيعــة اليهوديــة أو العهــد 
القديــم كــا يطلــق عليــه املســيحيون. ويعتــر العهــد 
القديــم إضافــة إىل العهــد اجلديــد الــذي ســطر مــا يتعلــق 
للديانــة  املقــدس  الكتــاب  املســيح،  الســيد  بتعاليــم 
ــم  ــى الرغ ــارى)2(. فع ــان النص ــدرا إلي ــيحية ومص املس

ــان  ــم صــال، حقــوق اإلنســان يف األدي ــرزاق رحي ــد ال )1(  املوحــي، عب
الســاوية ،ص69.

)2(  طالبي، رسور، حقوق اإلنسان يف ضوء املسيحية.
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التوراتيــة  اليهوديــة  بالرشائــع  املســيحية  )أخــذ  مــن 
يف طقــوس العبــادة وغرهــا، إال أن الدافــع إىل قيــام 
ــاص  ــق اخل ــه حتقي ــا غرض ــا خالص ــيحية كان ديني املس
الــذي تنشــده كل الديانــات، ومقــت ســلوك اليهــود 
وترفاهتــم، فكانــت صــورة اخلــاص املنشــودة تتمثــل 
ــا تضمــن  ــل العلي ــم اإلنســانية واملث بمجموعــة مــن القي

احلقــوق اإلنســانية واحلريــات للجميــع( )1(.  

يف  ووضعتــه  اإلنســان  املســيحية  قدســت  لقــد 
مكانــة مميــزة مل تضعــه فيهــا أي مــن الديانــات الســاوية 
الســابقة أو الاحقــة هلــا، أي الديانــة اليهوديــة والديانــة 
اإلســامية. فــإن اإلنســان يف العقيــدة املســيحية، هــو 
صــورة هلل رب الكــون، وهــذا مــا جيعلــه مميــزا عــن باقــي 
املخلوقــات ســواء أمــن حيــث التكويــن، أم مــن حيــث 
ــا  ــع هب ــروض أن يتمت ــن املف ــي م ــة الت ــة أو املنزل الدرج
ألنــه خملــوق مبــارك ذو شــأن وقيمــة عليــا. وملــا كان 

ــان  ــم صــال، حقــوق اإلنســان يف األدي ــرزاق رحي ــد ال )1(  املوحــي، عب
الســاوية، ص110-109.
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ــة  ــع بالكرام ــرد بالتمت ــإن اإلنســان ينف ــك، ف األمــر كذل
ــة بشــخصه ملجــرد  ــه ولصيق ــي تتأصــل في اإلنســانية الت
كونــه إنســانا، مهــا كان جنســه أو لونــه أو عرقــه. وما إىل 
ذلــك. ومــن هنا نجــد أن الكرامة اإلنســانية يف املســيحية 
هــي خصوصيــة أو ميــزة عامليــة يتســم هبــا مجيــع أعضــاء 
ــرة األوىل مــن  ــا بالفق ــا يذكرن ــة، وهــذا م األرسة البرشي

ــان)1(.  ــوق اإلنس ــي حلق ــان العامل ــة اإلع ديباج

لكــن إضفــاء صفــة )املحوريــة( عــى األنســان مبــدأ 
فلســفي قديــم أكدتــه األســاطر اإلغريقيــة القديمــة، 
ــور  ــول حم ــامل ح ــوادث الع ــة اإلهلــة وح إذ تــدور حرك
واملذاهــب  ســقراط  واعتمــده  ورغباتــه،  اإلنســان 
ــون  ــذا الل ــلل ه ــم تس ــده، ث ــاءت بع ــي ج ــفية الت الفلس
مــن التفكــر إىل املســيحية األوربيــة، فحلــت حموريــة 
اإلنســان بــدال مــن حموريــة اهلل، وأصبــح )اهلل( عــى 
وحاجاتــه.  اإلنســان  خدمــة  يف  التصــور  هــذا  وفــق 
إن تصــور الذنــب عــى أنــه أمــر فطــري يف اإلنســان، 

)1(  طالبي، رسور، حقوق اإلنسان يف ضوء املسيحية.
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ــة  ــور آلي ــا إىل ظه ــه، أدي ــاة من ــرورة النج ــاد ب واالعتق
إىل  حتــول  الــذي  الــرب  تضحيــة  توجــب  الهوتيــة 
إنســان يف هيئــة الســيد املســيح. وهكــذا أضحــى الــرب 
يف خدمــة اإلنســان. وهبــذه الطريقــة حلــت حموريــة 
اإلنســان الغربيــة حمــل حموريــة اهلل التــي هــي مبــدأ الديــن 

الســامي)1(. 

ثــم إن الكنيســة املســيحية كانــت يف بدايــة األمــر 
املظلومــن واملهمشــن، حاملــة  حماميــة عــن حقــوق 
حقــوق  قانــون  بــوادر  الغربيــة  احلضــارة  إىل  بذلــك 
اإلنســان. وقــد ذهــب القديســون إىل القــول أن احلاكــم 
مكلــف بمراعــاة القوانــن اإلهليــة ألنــه يتلقــى ســلطانه 
ــه  ــن فأن ــك القوان ــن تل ــرج ع ــا خ ــاذا م ــرب، ف ــن ال م
ــه،  ــل إرادت ــرب وال يمث ــلطان ال ــن س ــرج ع ــوف خي س
ــه  ــب مقاومت ــه وجت ــقط طاعت ــرا تس ــا جائ ــح حاك فيصب
ــة  ــيحين يف الدول ــوكة املس ــت ش ــا قوي ــه. وعندم وعزل

)1(  الدامــاد، مصطفــى حمقــق، احلقــوق اإلنســانية بــن اإلســام واملجتمــع 
ص97. املدين، 
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الرومانيــة بعــد أن كانــوا مســتضعفن فيهــا، اختــذوا 
ــوا  ــان ونجح ــة الطغي ــم بمقاوم ــا يف حقه ــا حاس موقف
حتولــت  أن  بعــد  هلــم  األمــور  واســتقامت  ذلــك  يف 
ــة املســيحية. ولكنهــم تنكــروا ملــا دعــوا  رومــا إىل الديان
ــاء،  ــة واإلخ ــن احلري ــيحية م ــور املس ــة ظه ــه يف بداي إلي
واعتــروا حــق الغــر يف االعتقــاد باطــا جيــب مقاومتــه 
واضطهــدوا كل مــن خيالفهــم الــرأي)1(. وكان ممــا يميــز 
ــد  ــة كقائ ــه الكنيس ــرت في ــي ظه ــطى الت ــور الوس العص
ــاث  ــاد إىل ث ــام احل ــو االنقس ــة، ه ــات الغربي للمجتمع
طبقــات، ولــكل طبقــة عــدة درجــات، فــكان البــون 
ــة.  ــدة العام ــو القاع ــوع ه ــاس واخلض ــن الن ــعا ب شاس
ومــن خملفاتــه ظهــور حماكــم التفتيــش التــي عملــت 
عــى نــرش املذهــب الكاثوليكــي واضطهــاد الفئــات 
ــخ  ــهد التاري ــا ش ــه. ك ــة ل ــان املخالف ــب واألدي واملذاه
ــاه األرسى  ــنيعة جت ــاهتا الش ــة وممارس ــروب الصليبي احل

ــان  ــان يف األدي ــوق اإلنس ــال، حق ــم ص ــرزاق رحي ــد ال ــي، عب )1( املوح
الســاوية، ص110
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واألطفــال والنســاء.)1(  

احلــق  أســاس  الرشيعــة  فــأن  اإلســام  يف  أمــا 
ومصــدره، وهــي ربانيــة ومتعاليــة عــى حــدود الزمــان 
ــاس عليهــم رعايتهــا  ــق الن ــة يف عن واملــكان، وهــي أمان
ــا  ــن القضاي ــر م ــى كث ــدت ع ــد أك ــا. وق ــك هب والتمس
فاإلنســانية كلهــا  ارتبطــت بحقــوق اإلنســان.  التــي 
ُكــُم  ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ َهــا النَّ ــا َأيُّ ترجــع إىل اصــل واحــد، ﴿َي
ــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنَْهــا َزْوَجَهــا  الَّ
َوَبــثَّ ِمنُْهَمــا ِرَجــااًل َكثِيــًرا َونَِســاًء ﴾)2(، وان هــذا التنوع 
ــط،  ــل والراب ــاة للتواص ــاس مدع ــن الن ــاف ب واالخت
بالتقــوى،  إال  بعــض  عــى  لبعضكــم  مزيــة  ال  وأن 
فطاعــة اهلل والقــرب منــه هــو معيــار التفاضــل فيــا 
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأْنَثــى  َهــا النَّــاُس إِنَّ بينكــم ، ﴿َيــا َأيُّ
ــَد  ــْم ِعنْ ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوًبا َوَقَباِئ ــْم ُش َوَجَعْلنَاُك
ــِه َأْتَقاُكــْم﴾)3(. وال جيــوز التعــدي عــى حيــاة النــاس،  اللَّ

)1( املصدر السابق، ص122.
)2( النساء: 1.

)3( احلجرات: 13.
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 ،)1(﴾ ــُه إاِلَّ بِاْلَحــقِّ َم اللَّ ــرَّ ــي َح تِ ــَس الَّ ــوا النَّْف ﴿َواَل َتْقُتُل
َهــا  ــا َأيُّ كــا أن اجلــزاء مقــرر ملــن ينتهــك هــذا احلــق، ﴿َي
ِذيــَن َآَمنـُـوا ُكتـِـَب َعَلْيُكــُم اْلِقَصــاُص فـِـي اْلَقْتَلــى ﴾)2(.  الَّ
ــقٌّ  ــْم َح ــه، ﴿َويِف َأْمَواهِلِ ــوص علي ــل منص ــق التكاف وح

َوامْلَْحُروِم..املعــارج﴾)3(()4(.  ــاِئِل  لِلسَّ

ــتبعد  ــد أن اس ــام، فبع ــلط يف اإلس ــال للتس وال جم
اســتعاء العــرق واجلنــس والطبقــة، اســتبعد )الكهنــة( 
أيضــا، فلــم يعــرف املجتمــع اإلســامي طبقــة )رجــال 
ــة  ــن( حتوطهــم العصمــة ويزعمــون ألنفســهم صل الدي
ــئون  ــن ش ــا ع ــون ترفع ــرش، ويدع ــائر الب ــر س ــاهلل غ ب
يتخــذ  مل  ذلــك  جانــب  إىل  النــاس.  وعامــة  الدنيــا 
اإلســام موقفــا معارضــا ضــد الديانــات األخــرى، ﴿

)1( األنعام: 151.
)2( البقرة: 178.

)3( الذاريات: 19.
)4(  الركــي، د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن، حقــوق اإلنســان يف اإلســام، 

ص18، 25.
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ــِن  ي ــي الدِّ ــْم فِ ــْم ُيَقاتُِلوُك ــَن َل ِذي ــِن الَّ ــُه َع ــُم اللَّ اَل َينَْهاُك
وُهــْم َوُتْقِســُطوا  َوَلــْم ُيْخِرُجوُكــْم ِمــْن ِدَياِرُكــْم َأْن َتَبرُّ
ــَه ُيِحــبُّ اْلُمْقِســطِيَن﴾)1(، ولــذا ظــل أتبــاع  إَِلْيِهــْم إِنَّ اللَّ
الديانــات حمتفظــن بعقيدهتــم وطقوســهم ويتمتعــون 
بعاقــات طبيعيــة مــع أفــراد املجتمــع اإلســامي، عــدا 
ــع  ــاه املجتم ــا جت ــا عدائي ــذون موقف ــن يتخ ــك الذي أولئ
ِذيــَن َقاَتُلوُكــْم  ــَا َينَْهاُكــُم اهللَُّ َعــِن الَّ اإلســامي، ﴿إِنَّ
ِدَياِرُكــْم َوَظاَهــُروا َعــَى  يــِن َوَأْخَرُجوُكــْم ِمــْن  يِف الدِّ
ُهــُم  َفُأوَلِئــَك  ُــْم  َيَتَوهلَّ َوَمــْن  ْوُهــْم  َتَولَّ َأْن  إِْخَراِجُكــْم 

الظَّاملُِــوَن﴾)2(()3(. 

اإلســامي  للتاريــخ  بســيطة  مراجعــة  أن  غــر 
تبدلــت،  مــا  رسعــان  اإلســامية  القيــم  أن  تكشــف 
مقــدرات  عــى  هيمنــوا  ملــا  واألمويــن  معاويــة  وأن 

)1( املمتحنة: 8.

)2( املمتحنة: 9.
ــن الرشيعــة اإلســامية  ــان، د. حممــد فتحــي، حقــوق اإلنســان ب )3( عث

ــريب، ص23-22. ــوين الغ ــر القان والفك
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األمــة اإلســامية، ابدلــوا مقوماهتــا التــي قامــت عليهــا 
ــر  ــذات، لتظه ــكار ال ــة وإن ــوة اإلياني ــم واألخ كالراح
ــة،  ــة العربي ــرة العصبي ــو نع ــب وتعل ــط النس ــا رواب حمله
ــرب  ــل الع ــل وتفضي ــاس ب ــي األجن ــى باق ــايل ع والتع
ــي  ــس الت ــوا األس ــم غيب ــا أهن ــض. ك ــى بع ــم ع بعضه
قامــت عليهــا اخلافــة، ولذلــك أهتمــوا أهنــم طغــاة 
مســتبدون ســلبوا احلكــم ووأدوا الشــورى، وجعلــوا 
بمنزلــة  املــوايل وجعلوهــم  ملــكا، وأقصــوا  اخلافــة 
ومل  املقدســات  وانتهكــوا  الدمــاء  وســفكوا  األرقــاء 

احلرمــات)1(.  يرعــوا 

ــن  ــر إىل األموي ــلمن ينظ ــب املس ــك كان أغل وبذل
عــى أهنــم مغتصبــن وغــر أهــل ملركــز اخلافــة الروحية 
ــم  ــون هل ــون أن تك ــب األموي ــن جان ــة، وكان م والزمني
)عقيــدة تســند حكمهــم إىل جانــب القــوة، ومل تكــن 
ــى أدق إال اجلــر،  ــة بمعن ــدة أو األيديولوجي هــذه العقي

)1(  نــوار، د. صــاح الديــن حممــد، نظريــة اخلافــة أو اإلمامــة وتطورهــا 
الســيايس والدينــي، ص90-89.
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ــاس  ــرف الن ــر وت ــام األم ــك زم ــدة متس ــن عقي ــا م ف
ــدة اجلــر،  ــل عقي ــورة عليهــم وعــى والهتــم مث عــن الث
نتيجــة  إن وصوهلــم إىل احلكــم وأعاهلــم ليســت إال 

ــدر()1(.  ــد ق ــن اهلل ق ــدرة م لق

رابعا: حقوق اإلنسان يف العصر احلديث 

ــث  ــر األوريب احلدي ــذور الفك ــس ج يمكــن أن نلم
يف جمــال حقــوق اإلنســان بالتصــورات الذهنيــة املجــردة 
ــة  ــفة اليوناني ــرت يف الفلس ــي ظه ــة، الت ــكار العام واألف
وانتقلــت فيــا بعــد إىل القانــون الرومــاين، وتتحــدث 
ــد  ــر، فيع ــه التغي ــذي ال يعري ــت ال ــون الثاب ــن القان ع
منوالــه جممــل  عــى  تنســج  أن  أعــى جيــب  نموذجــا 
ــادئ مل تأخــذ مــن  ــم عــى مب ــه قائ ــن املجتمــع، ألن قوان
كتــاب حمــدد وال مــن تقاليــد متواضعــه، وإنــا مصــدره 
الطبيعــة اإلنســانية ويكتشــفه العقــل مــن روح املســاواة 

)1( صبحــي، د. امحــد حممــود، الفلســفة األخاقيــة يف الفكــر اإلســامي، 
ص156.
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والعــدل الكامنــة يف النفــس. ولــذا أطلــق عــى هــذا 
فكــرة  انتقلــت  وقــد  الطبيعــي.  بالقانــون  القانــون 
القانــون الطبيعــي إىل أوربــا عــن طريــق األدب اليونــاين 
والقانــون الرومــاين، وبــرزت فكــرة العدالــة يف إنكلــرا 
والتــي تقــول أن العدالــة ينبغــي أن تتفــوق عــى القانــون 
احلــريف املتشــدد كــا يوصــف أحيانــا، والــذي يرشــد إىل 
مبادئهــا الضمــر والوجــدان ممثــا بضمــر امللــك الــذي 
ــف  ــاه بمختل ــن رعاي ــة ب ــع العدال ــاز توزي ــص بامتي خيت

الوســائل)1(. 

غــر أنــه رسعــان مــا هــب أرشاف الدولــة ورجــال 
حكــم  عــى  الثــورة  معلنــن  املــدن  وأهــل  الكنيســة 
الطاغيــة ملــك إنكلــرا ملــا فرضــه مــن رضائــب باهظــة. 
املطلــق  حكمــه  تقييــد  اســتطاعوا  1215م  عــام  ويف 
وطغيانــه عندمــا أجــر عــى توقيــع وثيقــة )املاجناكارتــا( 
أو العهــد األعظــم، الــذي تقــرر بموجبــه أن ال رضيبــة 

)1(  عثــان، د. حممــد فتحــي، حقــوق اإلنســان بــن الرشيعــة اإلســامية 
ــريب، ص12-11. ــوين الغ ــر القان والفك
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إال بقانــون مــن الرملــان. ومــع أن الوثيقــة كانــت ترمــي 
الشــعب  أن  إال  اإلقطــاع  نبــاء  مصالــح  خدمــة  إىل 
اإلنكليــزي اســتطاع أن يفيــد منهــا يف اســرجاع حقوقــه 
املســلوبة. وقــد عــدت هــذه الثــورة أول احتجــاج ضــد 
احلاكــم الفاســد يف تأريــخ إنكلــرا، كــا اعتــرت الوثيقــة 

ــة فيهــا)1(. ــاء احلري ــة يف بن حجــر الزاوي

األمريكــي  الشــعب  أعلــن  1776م  عــام  ويف 
وثيــق  البرشيــة  األجنــاس  خمتلــف  مــن  املتألــف 
االســتقال مــن االســتعار اإلنكليــزي، وقــد تضمنــت 
هــذه الوثيقــة عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان كحــق احليــاة 
ــة واملســاواة، التــي صاغهــا تومــاس جيفرســون  واحلري
وأكــدت عــى أن اخلالــق منــح النــاس حقوقــا متســاوية 
يف احليــاة واحلريــة ال تنتــزع. ولتأمــن هــذه احلقــوق 
ــي تســتمد ســلطاهنا مــن رىض  وجــدت احلكومــات الت
الغايــة  تلــك  عــى  احلكومــة  قضــت  فــأن  الشــعب، 

)1(  البــاش، حســن مصطفــى، حقــوق اإلنســان بــن الفلســفة واألديــان، 
ص105.
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صــار مــن حــق الشــعب اســتبداهلا بأخــرى جديــدة 
ــادئ يراهــا أجــدى لصــون ســامته  تعتمــد أســس ومب
وســعادته. وأثــرت أفــكار الثــورة األمريكيــة يف املجتمــع 
ــكل  ــد وش ــي الفاس ــم امللك ــى احلك ــار ع ــي، فث الفرن
اجلمعيــة الوطنيــة الفرنســية، التــي أقــرت وثيقــة حقــوق 
ــول جوزيــف ســييس،  ــل امان ــة مــن قب اإلنســان املكتوب
ثــم ســجلت هــذه الوثيقــة يف الدســتور الفرنــي الــذي 

أصدرتــه الثــورة ســنة 1791م)1(. 

وأقــرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 
1948م مبــادئ اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان، 
بعــد أن ظهــرت القناعــة بــأن مــا ورد يف ميثاقهــا مل يكــن 
كافيــا، وقــد تنــاول اإلعــان حقــوق أعضــاء األرسة 
اإلنســانية عــى إهنــا حقــوق غــر قابلــة لانتهــاك، ومتثــل 
معيــارا مشــركا تقيــس عــى أساســه الشــعوب واألمــم 
يتضمــن  ال  كان  وإن  الصعيــد،  هــذا  عــى  منجزاهتــا 
ــر  ــدة وال يتوف ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــا لل إلزام

)1(  املصدر السابق، ص108-107.
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ــت  ــذا اجته ــه. ول ــدم انتهاك ــة لع ــات الكافي ــى الضان ع
املنظمــة إىل مهمــة حتويــل املبــادئ التــي جــاء هبــا اإلعان 
إىل معاهــدات تفــرض التزامــات عــى الدولــة املصدقــة 

هبا)1(.  

الوثائــق  ويقســم الدكتــور عامــر حســن فيــاض 
يتمثــل  األول  اجليــل  إىل:  اإلنســان  حلقــوق  الدوليــة 
 1948 عــام  اإلنســان  حلقــوق  العاملــي  باإلعــان 
بالعهــود  املتمثــل  الثــاين  اجليــل  ثــم  البعــد،  الفرديــة 
ــة  ــة واالجتاعي ــة واالقتصادي ــية واملدني ــة السياس الدولي
ــة  ــوق مجاعي ــة بحق ــة مطعم ــوق فردي ــملت حق ــي ش الت
واجتاعيــة مثــل إعانــات حقوق املــرأة وحقــوق الطفل 
وحقــوق الســكان األصليــن ، ثم مع التســعينات تدخل 
حقــوق اإلنســان اجليــل الثالــث مــن حيــث الركيــز عــى 
حقــوق مثــل التنميــة واحلــق يف البيئــة النظيفــة، واألمــر 
ــال رابعــة وخامســة تعــزز احلقــوق  ــر إىل أجي ــاج أكث حيت

)1( حســونة،نرسين حممــد عبــده، حقــوق اإلنســان .. املفهــوم واخلصائص 
والتصنيفــات واملصادر.
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ــة)1(.  ــوق الفردي ــع احلق ــوازن م ــكل مت ــة وبش اجلاعي

الغــريب  للتفســر  قويــة  انتقــادات  وقــد وجهــت 
حلقــوق اإلنســان، الــذي جــرى فيــه التمييــز بــن حقــوق 
هــذا  هــو  مــن  ولكــن  املواطــن.  وحقــوق  اإلنســان 
ــاين  ــان األن ــه اإلنس ــن؟ إن ــن املواط ــز ع ــان املتمي اإلنس
املنفصــل عــن املجتمــع، إنــه عضــو املجتمــع الرجــوازي 
وثيقــة  حســب  تتحــدد  فاحلريــة  ماركــس.  نظــر  يف 
اإلنســان  أن  املتحــدة  األمــم  الصــادرة عــن  احلقــوق 
ــن. فهــي  باســتطاعته أن يفعــل كل مــا ال يــر باآلخري
ال ترتكــز عــى عاقــات اإلنســان باإلنســان اآلخــر، 
وإنــا عــى انفصــال اإلنســان عــن اإلنســان، إهنــا احلــق 
يف هــذا االنفصــال. والتطبيــق العمــي للحريــة جيــري يف 
ــع  ــة، إذ هــي حــق اإلنســان يف التمت ــة الفردي حــق امللكي
بثروتــه والتــرف هبــا وفــق مشــيئته، مــن دون االهتــام 
بســائر النــاس وبصــورة مســتقلة عــن املجتمــع؛ إنــه 

)1( السعد،غســان، حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب 
)دراســة علميــة(، ص46.
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احلــق األنــاين، الــذي يتجــى فيــه اآلخــر ليــس حمــل 
بالنســبة  وهكــذا  هلــا.  مقيــد  وإنــا  احلريــة،  لتحقيــق 
ــي  ــدأ اجتاع ــمى مب ــو أس ــن وه ــوق. فاألم ــائر احلق لس
ــة التــي يمنحهــا املجتمــع لــكل عضــو  يقــوم عــى احلاي
حلفــظ حياتــه وحقوقــه وحريتــه، وبالتــايل فهــو الضــان 

ــه)1(.  ــه وأنانيت ــى فرديت ــاظ ع للحف

اإلنســان  حقــوق  مــن  حــق  أي  ثمــة  ليــس  إذن 
ــى فــردا مفصــوال عــن  ــاين، بمعن يتخطــى اإلنســان األن
بمصلحتــه  ومنشــغا  ذاتــه  عــى  ومنطويــا  املجتمــع 
الشــخصية فقــط. وإن غايــة التجمــع الســيايس هــي 
احلفــاظ عــى حقوقــه الطبيعيــة التــي ال يمكــن إلغاؤهــا. 
)فاإلنســان ليــس منظــورا إليــه يف هــذه احلقــوق بمثابــة 
ــأن  ــا، ف ــس متام ــى العك ــل ع ــي؛ ب ــرشي اجتاع ــن ب كائ
بمثابــة  تظهــر  املجتمــع  أي  نفســها،  البرشيــة  احليــاة 
حريتــه  حتديــد  بمثابــة  الفــرد،  عــن  خارجــي  إطــار 

)1( دفاتــر فلســفية )نصــوص خمتــارة (، حقــوق اإلنســان )7(، إعــداد 
وترمجــة حممــد ســبيا وعبــد الســام بنعبــد العــايل ، ص51،53
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األوليــة. والرابطــة الوحيــدة التــي توحــد بينهــا إنــا هــي 
الــرورة الطبيعيــة، حاجــة املصلحــة اخلاصــة( )1(.

حقــوق  مفهــوم  بــأن  القــول  يمكــن  هنــا  مــن 
اإلنســان يف العــامل الغــريب ال يمكــن تعميمــه، ذلــك ألنــه 
ــه  ــان وحيات ــاص باإلنس ــور خ ــط بتص ــة مرتب يف احلقيق
االدعــاء  الصــواب  غــر  فمــن  وبالتــايل  االجتاعيــة، 
بــأن قيــم حقــوق اإلنســان يف النظــر الغــريب مطلقــة، 
إذ ال يمكــن اعتبارهــا مفاهيــم علميــة صارمــة، ختضــع 
يف التقويــم ملعايــر واحــدة، يف كل املجتمعــات عــى 

اختــاف أسســها النظريــة ومرجعيتهــا الفكريــة. 

أمــا يف جمــال املارســة فقــد أصبحــت قضيــة حقــوق 
للــدول  اخلارجيــة  السياســة  أســلحة  أحــد  اإلنســان 
يف  معيــارا  اســتخدامها  خــال  مــن  ذلــك  الكــرى، 
تقديــم املســاعدات الدوليــة للدولــة الناميــة. وال خيفــى 
مــا يرتــب عــى تنفيــذه مــن مشــكات يف الواقــع املعقــد 

)1( املصدر السابق، ص54.
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ــية  ــه األساس ــه وقيم ــى اجتاهات ــق ع ــي مل يتف ــام عامل لنظ
ــر  ــل غ ــن التدخ ــور م ــاب لص ــح الب ــا يفت ــه، مم وموازين
شــعار  حتــت  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  يف  املســوغ 
ــول  ــع دخ ــا م ــان، خصوص ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع الدف
أطــراف غــر حكوميــة أصبحــت بمقتــى أهدافهــا 
وأنشــطتها ذات صلــة كبــرة باملوضــوع، ممــا يفتــح ملزيــد 
ــاع باحلــق يف التدخــل اخلارجــي يف السياســة  مــن االقتن
معيــار  وفــق  ذلــك  جيــري  طبعــا  للــدول،  الداخليــة 
للخصوصيــة  اعتبــار  دون  ومــن  الغــريب،  النمــوذج 

الثقافيــة واالجتاعيــة والدينيــة للمجتمعــات)1(.

فضــا عــن اختــاذ موضــوع الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان كســاح ضــد الــدول، مــن أجــل متريــر الــدول 
الكــرى ملصاهلــا السياســية. ويمكــن النظــر إىل ازدواجية 
ــدة حدثــت  ــا عدي املعايــر يف احلكــم والتطبيــق يف قضاي
يف العــامل، مثــل القضيــة الفلســطينية واملشــكلة البوســنية 

)1( الركــي، د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن، حقــوق اإلنســان يف اإلســام، 
ص10-9
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وغرهــا التــي جــرت فيهــا انتهــاكات حلقــوق اإلنســان 
أفزعــت الضمــر اإلنســاين، إال إهنــا مل تواجــه بموقــف 
حقــوق  عــن  للدفــاع  الكــرى  الــدول  مــن  عــادل 
اإلنســان ورد العــدوان عليهــا. وشــمل هــذا املوقــف 
املنظــات الدوليــة التــي اكتفــت بمجــرد اإلدانــة الباهتــة 
ــم  ــد، فل ــازر والترشي ــم املج ــع حج ــب م ــي ال تتناس الت
ــس  ــرى بنف ــم الك ــذه اجلرائ ــن ه ــؤولن ع ــق املس تاح
احلــاس الــذي تظهــره يف شــأن أحــداث أقــل أمهيــة 

جتــري يف دول أخــرى)1(.  

)1(  املصدر السابق، ص20.
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املبحث الثاني
 )( حقوق اإلنسان عند اإلمام علي

يف ضوء عهده ملالك األشرت
جــاءت خافــة اإلمــام عــي يف ظــروف عصيبــة 
مــرت هبــا األمــة اإلســامية، حيــث شــهدت ثــورة 
عارمــة اشــركت فيهــا خمتلــف األمصــار، حــن قدمــت 
ــم  ــى احلاك ــخطها ع ــن س ــر ع ــة لتع ــا إىل املدين وفوده
عثــان الــذي مل يــف بمســؤولياته يف إقامــة العــدل، فقتــل 
عــى أثرهــا األمــر الــذي احــدث فتنــة عميــاء هــزت 
كيــان األمــة اإلســامية ، وكانــت بمثابــة الزلــزال الــذي 
أضعــف أساســات البنــاء الســيايس اإلســامي، وبالتــايل 
كان مــن العوامــل التــي عجلــت بإهنــاء مرحلــة اخلافــة 
باستشــهاد اإلمــام ثــم تســلط بنــي أميــة عــى الدولــة 
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اإلســامية)1(.

إن تلــك الظــروف املضطربــة واملابســات التــي 
أحاطــت بخافــة اإلمــام، قــد ســلطت الضــوء عــى 
فكانــت  ســرته،  وثــراء  اإلمــام  شــخصية  عظــم 
املشــكات الكــرى والراعــات العنيفــة التــي حلــت 
باألمــة اإلســامية تتطلــب قــرارا حاســا وموقفــا صلبــا، 
ال يقــوم بــه إال األفــذاذ مــن النــاس، وكشــفت عن ســرة 
ــيء  ــار ت ــف كمن ــرارات واملواق ــا الق ــدت فيه ــة تب ثري
الطريــق ملــن جــاء بعــده، ينهــل منهــا مــا شــاءت قدرتــه 
وموهبتــه االســتفادة مــن ذلــك املنهــل الرحــب والعطــاء 

ــر. الث

كــا إن شــخصية اإلمــام قــد أحيطــت هبالــة قدســية 
نــادرة، وجــد فيهــا األبعــدون صوتــا للعدالــة اإلنســانية، 
ــن  ــم م ــا زق العل ــا جلي ــون صحابي ــا األقرب ــس فيه ومل
ــره إىل  ــذ أن ريّب يف حج ــم، من ــالة األعظ ــب الرس صاح

)1(  نــوار، د. صــاح الديــن حممــد، نظريــة اخلافــة أو اإلمامــة وتطورهــا 
الســيايس والدينــي، ص88-87.
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ــن  ــر م ــه ُطهِّ ــون ألن ــا األدن ــك هب ــه، ومتس خليفــة ألمت
اجلليــل األعــى الــذي أراد لــه أن يكــون هاديــا لرســالته 

ــارا لبــاده.   ومن

اإلنســان  حقــوق  موضــوع  عــن  البحــث  أمــا 
ــه  ــق، تتداخــل في ــدى اإلمــام فهــو بحــث شــيق وعمي ل
األقــوال واألفعــال، وتتجانــس فيــه العقائــد واملواقــف. 
واألســئلة التــي تســتوجب اإلجابــة عنهــا هــي: هــل 
اإلنســان يف  متبنيــات حلقــوق  نعثــر عــى  أن  يمكننــا 
أقــوال اإلمــام؟ وإن كانــت كذلــك فهــل التــزم هبــا 
ــح  ــة؟ وإن ص ــرته العملي ــل يف س ــادئ عم ــام كمب اإلم
للدولــة حــن  اعتمــدت كمنهــج عمــل  ذلــك فهــل 
ــا  أصبــح عــى قمــة اهلــرم الســلطوي؟ ومــن ثــم أيمكنن
االدعــاء بــأن اإلمــام ليــس كاآلخريــن، الذيــن إذا قالــوا 
ــه  ــرته بقول ــدو س ــل تب ــوا. ب ــدوا نكل ــوا وإذا عاه نقض
وفعلــه وتقريــره مزجيــا واحــدا يعكــس صــورة مــن 
صــور الكــال املتفــرد، والتمســك املعصــوم بثوابــت 
مهــا  نقضــه،  ويســتحيل  فصلــه  يعــز  الــذي  الــرشع 
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جــاءت النتائــج وغلــت التضحيــات؟

أوال: احلقوق املدنية

حق العمل وامللكية اخلاصة:

مــع أن اإلمــام كان يستشــف مــن بعــض حديثه تلك 
النظــرة الدونيــة إىل احليــاة، إال أن ذلــك مل يمنعــه مــن 
التأكيــد عــى أمهيــة العمــل والكســب ورفــض الرهبانيــة 
ــر  ــام( يأم ــه الس ــو )علي ــادة، فه ــى العب ــار ع واالقتص
ــه بـ)اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأويص  والي

هبــم خــرا، ... فإهنــم مــواد املنافــع()1(.

ومل يكتــف باحلــث عــى العمــل الــذي ينفــع اجلاعــة 
ــل ،  ــذا العم ــأن ه ــن ش ــاء م ــن، وإلع ــة العامل ورعاي
ــذي  ــل ال ــه، فالعم ــى عمل ــل ع ــر العام ــرط أال جي اش
ال يواكبــه رضــا وجــداين عميــق مــن قبــل العامــل، فيــه 
إســاءة للحريــة والعمــل نفســه؛ وإنصافــا للشــخص 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص24.
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ــد  ــا الب ــرر، ك ــر م ــن غ ــل م ــى عم ــه  ع ــرم إكراه حي
أن تكــون ثمــرة العمــل مــن حــق العامــل وحــده)1(. 
وكمثــال تطبيقــي عــى ذلــك نذكــر أهــل القريــة الذيــن 
طلبــوا مــن حاكمهــم إعــادة فتــح جمــرى هنــر ســابق قــد 
ــخرة،  ــل بالس ــى العم ــن ع ــر القادري ــك بأم ــر، وذل اندث
ولكــن اإلمــام رفــض ذلــك، وطلــب منــه، أن يدعــو 
ــا  ــم يكــون األجــر والنهــر في ــر النهــر، ث ــاس إىل حف الن

بعــد ملــن عملــوا بمــيء إرادهتــم)2(. 

وال تعنــي حريــة العمــل عنــد اإلمــام أن يكــون 
الســوق مفتوحــا عــى مراعيــه جلشــع بعــض التجــار، 
كــا هــو حــال الســوق يف الــدول الرأســالية، وإنــا البــد 
ــا  ــا وفق ــوق، وتنظيمه ــة الس ــة حرك ــن مراقب ــة م للدول
ملوازيــن التكافــؤ يف الفــرص وحتقيــق العدالــة. فقــد نبــه 
اإلمــام يف العهــد: )وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن 
عــدل، وأســعار ال جتحــف بالفريقــن مــن البائــع واملبتاع 

)1( جرداق، جورج، اإلمام عي صوت العدالة اإلنسانية، ص144.
)2( املصدر السابق، ص157.
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]املشــري[، فمــن قــارف ]خالــط[ حكــرة ]االحتــكار[ 
بعــد هنيــك إيــاه فنــّكل ]عاقبــه[، وعاقب يف غــر إرساف 

]جتــاوز حــد العــدل[()1(. 

ويركــز اإلمــام يف ســياق توصياتــه إىل عاملــه أن 
يكــون  وال  واألعــار  البنــاء  األســاس  هدفــه  يكــون 
مبلــغ مهــه أخــذ الرائــب، فيقــول: )وليكــن نظــرك يف 
عــارة األرض أبلــغ مــن نظــرك يف اســتجاب اخلــراج، 
ــدرك إال بالعــارة( )2(. ويضيــف اإلمــام  الن ذلــك ال ي
بــرورة مراعــات النــاس يف أخــذ الرائــب: )فــأن 
أن  ترجــو  بــا  عنهــم  علة...خففــت  أو  ثقــا  شــكو 
ــه أمرهــم( )3(. ألن ذلــك فيــه صــاح احلاكــم  يصلــح ب
واملحكومــن، )فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك يف عــارة 
بــادك وتزيــن واليتــك، مــع اســتجابك حســن ثنائهم 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص25.

)2(  املصدر السابق، ص23.
)3(  املصدر نفسه.
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وتبجحــك باســتفاضة العــدل فيهــم( )1(. 

وقــد ورد عــن اإلمــام )عليــه الســام( يف روايــة 
مفصلــة أنــه بعــث أحــد عــال جبايــة الــزكاة، وأوصــاه 
بتقــوى اهلل ورعايــة حقوقــه، فــأن وصــل لتلــك املنطقــة 
نــزل بعيــدا عــن البيــوت، ثــم يأتيهــا وهــو عــى ســكينة 
ووقــار فيســلم عــى أهلهــا ويقــول هلــم، أرســلت إليكــم 
ألخــذ منكــم حــق اهلل يف أموالكــم، فــأن قــال قائــل ليــس 
عــّي حــق، فــا تراجعــه، وإن أنعــم منعــم فانطلــق معــه 
ــل إال  ــرا، وال تدخ ــده إال خ ــه أو تع ــر أن ختيف ــن غ م
بأذنــه، وإن دخلــت فــا تدخــل دخول متســلط عليه وال 
ــه، ثــم أقســم املــال قســمن وخــره يف أحدهــم  عنــف ب
وخــذ اآلخــر، وهكــذا حتــى يبقــى مــا فيــه حــق اهلل)2(.  
ويف احلقيقــة فــأن هــذا التعامــل مــع املواطنــن عنــد أخــذ 
ــن  ــل يمك ــى تعام ــو أرق ــم، ه ــة عليه ــة املفروض الريب

أن يتصــور يف نظــام رضيبــي حضــاري.

)1(  املصدر نفسه.
)2( القزويني، حممد كاظم، اإلمام عي من املهد إىل اللحد، ص155.
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ــه  ــه ومال ــه وأهل ــة يف نفس ــلم حرم ــك الن للمس ذل
ال جيــوز التعــدي عليهــا، بــل متتــد هــذه احلرمــة لتشــمل 
كافــة مواطنــي الدولــة اإلســامية ســواء مــن املســلمن 
وغرهــم، فقــد جــاء يف هنــج الباغــة، )ال تربــن أحــدا 
ســوطا ملــكان درهــم، وال متســن مــال أحــد مــن النــاس 
أو ســاحا  فرســا  أن جتــدوا  إال  معاهــد،  مصــل وال 

ــه عــى أهــل اإلســام( )1(. يعــدى ب

حينئــذ خيــرج املــرء مــن كونــه مواطــن ويصبــح 
أن  نجــد  بــل  والــردع.  العقوبــة  يســتحق  معــادي 
بلغــه  حينــا  اجلهــاد  عــى  النــاس  حــث  قــد  اإلمــام 
)أن رجــا منهــم ] األعــداء[ كان يدخــل عــى املــرأة 
ــا  ــا وقلبه ــزع حجله ــدة، فينت ــرى املعاه ــلمة واألخ املس
وقائدها...ثــم انرفــوا وافريــن مــا نــال رجــا منهــم 
كلــم وال أريــق هلــم دم، فلــو أن أمــرأ مــات مــن بعــد هــذا 

)1( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن 
ص566.  ،
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أســفا مــا كان بــه ملومــا، بــل كان بــه عنــدي جديــر( )1(.

الضمان االجتماعي:

عهــده  يف  الســام(  )عليــه  عــي  اإلمــام  يؤكــد 
إىل عاملــه عــى رضورة إحاطــة الطبقــة الفقــرة مــن 
ــة األزمــة،  املحتاجــن واملــرىض وذي العاهــات بالرعاي
حيــث يقــول: )اهلل اهلل يف الطبقــة الســفى مــن الذيــن 
ال حيلــة هلــم واملســاكن واملحتاجــن وأهــل البــؤيس 
...والزمني...واحفــظ هلل مــا اســتحفظك..من حقــه 
فيهــم( )2(. ورضورة عــدم التقصــر يف ذلــك بحجــة 
ــا للمجتمــع، )فــا يشــغلنك  االنشــغال باملصالــح العلي
ــان النعمــة[، فأنــك ال تعــذر بتضييــع  عنهــم بطــر ]طغي
املهــم(  الكثــر  احلقــر[ ألحكامــك  ]البســيط  التافــه 
ــح  ــن الرشائ ــرى م ــة أخ ــام إىل رشحي ــر اإلم ــم يش )3(. ث

)1( املصدر السابق، ص69.
)2( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 

إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص25.
)3(  املصدر نفسه.
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ــن  ــة م ــة خاص ــة إىل رعاي ــي بحاج ــي ه ــة الت االجتاعي
الدولــة، )وتعهــد أهــل اليتــم وذوي الرقــة يف الســن 
]املتقدمــون فيــه[ ممــن ال حيلــة لــه وال ينصــب للمســألة 

ــل( )1(.  ــوالة ثقي ــى ال ــك ع ــه، وذل نفس

أمــا يف جمــال املارســة العمليــة، فقــد كان شــديد 
الضعيفــة  الرشائــح  هــذه  مراعــات  عــى  احلــرص 
ومواســاهتا، وقــد نزلــت فيــه آيــات مــن التنزيــل تقديــرا 
لعطــاءه، فقــد ذكــر الواحــدي أن عليــا )عليــه الســام( 
ــام  ــل ق ــى عم ــرا ع ــعر أج ــن الش ــة م ــى كمي ــل ع حص
بــه، فأتــى بــه إىل بيتــه فأخــذوا ثلثــه وعملــوا منــه خبــزا 
فعملــوا  إليــه،  فدفعــوه  مســكن  فجاءهــم  ليأكلــوه، 
ــوا  ــم عمل ــاه، ث ــوه إي ــا فأعط ــم يتي ــاين وأتاه ــث الث الثل
الثلــث الثالــث فســأهلم أســر فأطعمــوه ذلــك. فطــووا 
يف كل ذلــك الوقــت مــن غــر طعــام، فنزلــت هــذه 
ــِه ِمْســِكينًا َوَيتِيًمــا  َعــاَم َعَلــى ُحبِّ اآليــة: ﴿َوُيْطِعُمــوَن الطَّ

)1(  املصدر السابق، ص26.
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  .)2( َوَأِســيًرا﴾)1(( 

ــة  ــا الدول ــن رعاي ــد م ــاء أح ــن العط ــتثني م ومل يس
ــه  ــر ب ــام م ــه الس ــه علي ــن خافت ــي زم ــامية، فف اإلس
ــا  ــام م ــاس، فســأل اإلم ــر مكفــوف يســأل الن شــيخ كب
ــه نــراين، فقــال اإلمــام: اســتعملتموه  ــوا ل هــذا؟ فقال
حتــى إذا كــر وعجــز منعتمــوه، أنفقــوا عليــه مــن بيــت 

ــال)3(. امل

أمــر  أن  الســام(  )عليــه  الباقــر  اإلمــام  وعــن 
ــا  ــن أحدمه ــاع ثوب ــوق فابت ــا إىل الس ــاء يوم ــن ج املؤمن
بثــاث دراهــم واآلخــر بدرمهــن، فدفــع األول إىل عبده 
قنــر، فقــال لــه قنــر، أنــت أوال بــه، ألنــك تصعــد املنــر 
وختطــب النــاس، فأجابــه اإلمــام: أنــت شــاب ولك رشه 
الشــباب، وأنــا أســتحي مــن ريب أن أكــون أفضــل منــك 

)1( اإلنسان: 8.
القــرآن،  نــزول  أســباب  أمحــد،  بــن  عــي  احلســن  أيب  الواحــدي،   )2(

.470 ص
)3( العامي، احلر، وسائل الشيعة إىل حتصيل الرشيعة، ج11، ص49.
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ــه  ــه وآل لباســا، لقــد ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل علي
وســلم( يقــول: ألبســوهم ممــا تلبســون وأطعموهــم ممــا 

ــون)1(.  تأكل

كــا كان شــديد املحاســبة لعالــه عندمــا يلمــس 
منهــم يشء مــن التقصــر يف ذلــك، ويف ســرته كثــرا 
ــه  ــا أن ــام. ومنه ــذا املق ــاال يف ه ــون مث ــح أن يك ــا يص مم
ســام اهلل عليــه بلغــه أن عاملــه عبــد اهلل بــن العبــاس قــد 
ــخص  ــذا الش ــة، وه ــوال العام ــض األم ــى بع ــاوز ع جت
ــه،  ــن عم ــه اب ــام، أوال ألن ــن إىل اإلم ــرب املقرب ــن أق م
وثانيــا ألن ابــن عبــاس كان لصيقــا باألمــام كونــه أحــد 
مستشــاريه وقادتــه، فبعــث إليــه كتابــا يذكــر فيــه خاصيــة 
ــت  ــأين كن ــا بعــد ف ــول: )أم ــرب هلــذا الرجــل، فيق الق
ــي، ومل  ــعاري وبطانت ــك ش ــي وجعلت ــك يف أمانت أرشكت

ــي( )2(. ــك يف نف ــق من ــل أوث ــي رج ــن أه ــن م يك

)1( القزويني، حممد كاظم، اإلمام عي من املهد إىل اللحد، ص142.
)2( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن ، 

ص 546-545.
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ــض  ــن غ ــه م ــك مل يمنع ــأن ذل ــت ف ــس الوق ويف نف
الطــرف عــى جرأتــه عــى املــال العــام فيوبخه، وقــد جاء 
يف الكتــاب: )أهيــا املعــدود عندنــا مــن ذوي األلبــاب 
ــأكل  ــا وطعامــا، وأنــت تعلــم أنــك ت كيــف تســيغ رشاب
حرامــا وتــرشب حرامــا، وتبتــاع اإلمــاء وتنكــح النســاء 
ــن،  ــن واملجاهدي ــاكن واملؤمن ــى واملس ــال اليتام ــن م م
الذيــن أفــاء اهلل عليهــم هــذه األمــوال...واهلل لــو أن 
احلســن واحلســن فعــا مثــل الــذي فعلــت، مــا كانــت 
ــذ  ــى آخ ــإرادة حت ــي ب ــرا من ــوادة وال ظف ــدي ه ــا عن هل

ــا( )1(.  ــن مظلمته ــل ع ــح الباط ــا وأزي ــق منه احل

ومنهــا أيضــا أنــه أتتــه العيــون بخــر عــن عاملــه يف 
ــي إىل  ــه دع ــه أن ــث بلغ ــف، حي ــن حني ــان ب ــرة عث الب
وليمــة فأجــاب الدعــوة!! وملجــرد أنــه شــك يف مصــدر 
هــذه األمــوال ورضورة االحــراز مــن الشــبهات، كتــب 
ــن  ــذره م ــرا، وحي ــدا م ــه نق ــده في ــا ينتق ــا طوي ــه كتاب إلي
عاقبــة الوقــوع يف الشــبهات، هــذه فقــرة منــه: )فانظــر إىل 

)1( املصدر السابق، ص548-547.
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مــا تقضمــه مــن هــذ املقضــم فــان اشــتبه عليــك علمــه 
فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه فنــل منــه()1(. 

ــول:  ــراء، إذ يق ــاته للفق ــرته ومواس ــره بس ــم يذك ث
ــن  ــه وم ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد أكتف ــم ق )أال وإن إمامك
طعمــه بقرصيــه، أال وإنكــم ال تقــدرون عــى ذلــك، 
ــداد...ولو  ــة وس ــاد وعف ــورع واجته ــوين ب ــن أعين ولك
العســل  هــذا  مصفــى  إىل  الطريــق  الهتديــت  شــئت 
ولبــاب هــذا القمــح ونســائج هــذا القــز، ولكــن هيهــات 
أن يغلبنــي هــواي ويقــودين جشــعي إىل ختــر األطعمــة، 
ولعــل باحلجــاز أو اليامــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص 
ــون  ــويل بط ــا وح ــت مبطان ــبع، أو أبي ــه بالش ــد ل وال عه
رثــى وأكبــاد حرى...أأقنــع مــن نفــي بــأن يقــال أمــر 
أكــون  أو  الدهــر،  املؤمنــن وال أشــاركهم يف مــكاره 

ــش( )2(.  ــوبة العي ــم يف جش ــوة هل أس

)1( املصدر السابق،552.
)2( املصدر السابق، 554-552.



65

حقوق اإلنسان عند اإلمام علي )( أمنوذجًا

حرية التنقل والسكنى:

ــن  ــث ع ــياق احلدي ــد يف س ــص العه ــد ورد يف ن فق
رعايتهــم  ورضورة  واحلرفيــن،  األعــال  أصحــاب 
مــن قبــل الســلطة فضــا عــن اعراضهــم ومنعهــم 
ــاد  ــراف الب ــرزق يف أط ــا لل ــا طلب ــعون حثيث ــم يس وه
مــن  ]األرزاق[  )وجاهبــا  يقــول:  حيــث  املراميــة، 
املباعــد واملطــارح ]األماكــن البعيــدة[، يف بــرك وبحــرك 
وســهلك وجبلــك، وحيــث ال يلتئــم النــاس ملواضعهــا 
]ال يمكــن وصــول النــاس إليهــا[ وال جيرئــون عليهــا، 
فأهنــم ســلم ]أي التجــار والصنــاع[ ال ختــاف بائقتــه 
ــم  ــد أموره ــه، وتفق ــى غائل ــح ال ختش ــاؤه[، وصل ]ده

بحرتــك ويف حــوايش بــادك( )1(. 

يظهــر مــن كام اإلمــام أن توصيتــه هبــذه الرشحيــة، 
لكوهنــا أوال ألهنــا تقــدم يف حركتهــا وتنقلهــا اخلدمــات 
للمجتمــع، وثانيــا ألهنــم أنــاس مســاملن ال خيشــى مــن 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص25.
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جانبهــم، فتكــون حركتهــم نافعــة عــى العمــوم. ولكــن 
ســرة اإلمــام تبــن أنــه مل يمنــع أحــد حتــى حــن شــك 
يف نواياهــم. فقــد اســتأذن طلحــة والزبــر اإلمــام يف 
ــن، ولكــن اإلمــام أظهــر هلــا  اخلــروج إىل مكــة معتمري
ــا ال  ــه أهن ــدا ل ــه، فأك ــا علي ــا صم ــك في ــن الش ــيئا م ش
يريــدان غــر العمــرة، فســمح هلــا يف اخلــروج، مــع أنــه 
كان معتقــدًا بــا يضمــران)1(. وتذكــر املصــادر التارخييــة 
أنــه أكــد عليهــا البيعــة لــه، لتكــون احلجــة عليهــا أوثــق 
ــه  ــه. وفعــا كان يقــن اإلمــام يف حمل ــا علي ــو انقلب ــا ل في
فلــم يتجهــا إىل مكــة، وإنــا كانــت وجهتهــا إىل البــرة، 
ــام،  ــة اإلم ــن طاع ــروج ع ــى اخل ــا ع ــوا أهله ــي حث الت

وحــدوث معركــة اجلمــل)2(.  

منــع  عــدم  اقتضــت  اإلمــام  فلســفة  إن  بــل 
ــة،  ــروف العصيب ــى يف الظ ــل حت ــن التنق ــخاص م األش
فقــد بلغــه أن رجــاال مــن أهــل املدينــة خيرجــون خلســه 

)1( حسن، طه، الفتنة الكرى ..عي وبنوه )2(، ص25.
)2( الدينوري، أيب حنيفة بن داود، األخبار الطوال، ص144.
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لانضــام إىل صــف معاويــة، فكتــب إىل عاملــه عــى 
املدينــة، ال ليأمــره بمنعهــم عــن اخلــروج واالنضــام إىل 
العــدو، وإنــا كتــب لــه بــأن ال تــأس لفــراق مثــل هــؤالء 
الذيــن مالــوا إىل الطمــع، فرجحــوا الباطــل عــى احلــق. 
وجــاء فيــه: )أمــا بعــد، فقــد بلغنــي أن رجــاال ممــن قبلــك 
يتســللون إىل معاويــة، فــا تأســف عــى مــا يفوتــك مــن 
عددهــم ويذهــب عنــك مددهــم، فكفــى هلــم غيــا ولــك 
منهــم شــافيا فرارهــم مــن اهلــدى واحلــق، وإيضاعهــم 

إىل العمــى واجلهل...فهربــوا إىل األثــرة( )1(.   

حرية االعتقاد:

يأمــر اإلمــام عاملــه بقولــه: )وأشــعر قلبــك الرمحــة 
للرعيــة، واملحبــة هلــم واللطــف هبــم، وال تكونــن عليهم 
ــو  ــا أخ ــان أم ــم صنف ــم، فإهن ــم أكله ــا تغتن ــبعا ضاري س
لــك يف الديــن، وإمــا نظــر لــك يف اخللــق(. )2( ويمكــن 

)1( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص618.

)2( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
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ــك الن  ــد؛ ذل ــة املعتق ــص حري ــذا الن ــن ه ــتفيد م أن نس
ــة بحســب النــص هــم صنفــان، والصنــف األول  الرعي
ــلم  ــم املس ــع احلاك ــون م ــن ينتظم ــلمون، الذي ــم املس ه
حتــت عنــوان )األخــوة اإلســامية(، أمــا الصنــف الثــاين 
فأنــه يشــمل كل مــن ال ينتمــي إىل صنــف املســلمن. 
ــاين  ــف الث ــأن الصن ــدة، ف ــن وعقي ــام دي ــا كان اإلس ومل
ــامية  ــر إس ــدة غ ــن وعقي ــه دي ــن ل ــى كل م ــتمل ع يش
رعايــا  فــأن  إذن  اإلســامية.  الدولــة  مواطنــي  مــن 
الدولــة اإلســامية ومواطنيهــا هــم مــن ديانــات وعقائــد 
خمتلــف، وهــي معروفــة ومشــخصة وليســت خافيــة عى 
ــن  ــه ح ــام اهلل علي ــام س ــامي، وإن اإلم ــم اإلس احلاك
وجــه حاكمــه عــى مــر ليــس الســاح هلــم وغــض 
ــة،  ــم بحري ــم وعقائده ــة دينه ــم يف ممارس ــرف عنه الط
وإنــا يتوجــب عليــه أن يتوجــه هلــم مجيعــا بمختلــف 
ــم  ــة عليه ــة والرمح ــة باملحب ــة والعقائدي ــم الديني انتاءاهت

ــم. ــف هب واللط

إعداد املستشار فليح سوادي، ص16-15.
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وعددنــا  اإلســامي،  التاريــخ  إىل  رجعنــا  ولــو 
حركــة اخلــوارج حركــة عقائديــة تصحيحيــة )طبعــا 
مــن وجهــة نظرهــم(، وليســت سياســية ألهنــم كانــوا ال 
يســتهدفون الوصــول إىل الســلطة، وإنــا تصحيــح مســار 
األمــة، وذلــك مــا نبــه إليــه اإلمــام حــن قــال: ال تقتلــوا 
اخلــوارج بعــدي، فليــس مــن طلــب احلــق فأخطــأه كمن 

ــل فأدركــه)1(.  ــب الباط طل

ــا )( إال  ــام مل يقاهب ــوارج لألم ــة اخل ــن معارض ولك
بمنتهــى الرويــة يف حماولــة الســتيعاهبم. لقــد كان اإلمــام 
خليفــة وكانــوا هــم مــن رعايــاه، وكان بإمكانــه أن ينفــذ 
فيهــم أشــد أنــواع العقوبــات، ولكنــه مل يســجنهم ومل 
ــرب  ــم أق ــل إليه ــرب. فأرس ــم بح ــم، ومل يبادره جيلده
عبــاس  بــن  اهلل  كعبــد  مستشــاريه  وأعلــم  معاونيــه 
وصعصــة بــن صوحــان جيادلوهنــم مــن أجــل عودهتــم 
ــتطاع  ــا اس ــه م ــم بنفس ــم حاوره ــة، ث ــوف األم إىل صف

)1( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص103.
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ــبيل)1(.  ــم س هلدايته

باخلــروج  هيــم  أحدهــم  أن  اإلمــام  يعــرف  وكان 
واالنضــام إليهــم، فــا يســتكرهه وال يســتبقيه، ويفســح 
وحيســن  يشــاؤون،  حيــث  يتوجهــوا  الن  املجــال  هلــم 
معاملــة مــن أقــام منهــم، وال يــرىض أن يتعــرض لــه مــن 
أصحابــه أحــد، . ثــم أنــه كان يعطيهــم نصيبهــم مــن الفيء 
ــن  ــرون م ــا ي ــرار يف م ــاس أح ــاس. فالن ــائر الن ــوة بس أس
ــى  ــاوزوا ع ــاداة، إال أن يتج ــواالة ومع ــل، وم ــول وعم ق
ــذاك  ــدوا يف األرض، حين ــم ويفس ــدوا عليه ــاس ويعت الن
ــن)2(.  ــر ل ــدود يف غ ــم باحل ــام إلزامه ــى اإلم ــب ع يتوج

حق احلياة:

ــاة  ــة حي ــر حرم ــك األش ــام ملال ــا اإلم ــن وصاي وم
اإلنســان وعــدم ســفك الدمــاء، فكتــب: )إيــاك والدمــاء 

)1( القزوينــي، حممــد كاظــم، اإلمــام عــي من املهــد إىل اللحــد، ص290-
.291

)2( جرداق، جورج، اإلمام عي صوت العدالة اإلنسانية، ص152.
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وســفكها بغــر حلهــا، فليــس يشء أدعــى لنقمــة وال 
ــدة  ــاع م ــة وانقط ــزوال نعم ــرى ب ــة، وال أح ــم لتبع أعظ

ــا)1(.  ــر حقه ــاء بغ ــفك الدم ــن س م

ــن  ــان ح ــة إىل بره ــو بحاج ــرًا ه ــي أم ــت أّدع ولس
أقــول أن اإلمــام رجــل حــرب وبطــل معــارك، فقــد 
شــارك يف حــروب املســلمن واملرشكــن وغزواهتــم، 
ــن،  ــال املرشك ــازي أبط ــروب واملغ ــك احل ــل يف تل وقت
ــدر  ــت ب ــا. وكان ــار بيوتاهت ــش وكب ــام قري ــش بأع وبط
وأحــد واخلنــدق شــواهد عــى مــا أقــول. ولكــن لــو 
ــخ  ــروب والتاري ــة باحل تســاءلنا عــن تلــك الســرة املليئ
ــدم  ــن ع ــف ع ــك كاش ــل كان ذل ــاء، ه ــة بالدم املضمخ
رعايــة حــق اإلنســان يف احليــاة أم كان ناتــج عــن عقيــدة 
يف  اإلمــام  يــرح  بدايــة  اجلهــاد؟  برشعيــة  راســخة 
النــص الســابق عــى حتذيــره عاملــه مــن مقاربــة ســفك 
ــن  ــف ع ــا يكش ــك ب ــردف ذل ــم ي ــق. ث ــر ح ــاء بغ الدم

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص29.
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فلســفته اخلاصــة التــي تذهــب إىل أن ســفك الدمــاء مــن 
غــر وجــه حــق، هــي أكــر جريمــة يمكــن أن يقرفهــا 
إنســان، وهــي مدعــاة أكثــر مــن أي يشء آخــر للنقمــة، 

ــا.     ــاع مدهت ــة وانقط ــب زوال النعم ــي توج الت

ولــو عدنــا لســرة اإلمــام )عليــه الســام( لنبحث عن 
الشــواهد حيــة، التــي ال ســبيل إليهــا بتأويــل، وال يتطــرق 
إليهــا شــك. إذ تذكــر كتــب التاريخ أن رجا مــن اخلوارج 
ســمع حديــث اإلمــام وهــو يعــض بعــض مجاعتــه، فبهــره 
ــا إعجــاب الــكاره الــذي ال يملــك  حديثــه فصــاح معجب
بغضــه وال إعجابــه: قاتلــه اهلل كافــرا مــا أفقهــه. فانتفــض 
بعــض اتبــاع اإلمــام ليقتلــوه، فنهاهــم اإلمــام وقــال هلــم: 

إنــا هــو ســب بســب أو عفــو عــن ذنــب)1(.    

بعــض  عــن  يتحــدث  اإلمــام  تاريــخ  أن  كــا 
املشــاغبن يف مجاعتــه، الذيــن يعرضــون عليــه يف كل 
ــق  ــف تضي ــة يف مواق ــه باللجاج ــون علي ــوة، ويثقل خط

)1( العقاد، عباس حممود، عبقرية اإلمام عي، ص19.
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فيهــا الصــدور. )ومل يكــن األشــعث بــن قيــس بالوحيــد 
يف هــذا البــاب، بــل كانــوا لــه رشكاء مــن اخلــوارج 
وغــر اخلــوارج، يظهــرون بالعنــت يف غــر موضعــه 
ــا،  ــال هن ــى الب ــر ع ــده...أال خيط ــه وراء ح ــون ب ويذهب
أن رضبــة مــن الربــات القاضيــة كانــت تنجــع يف هــذا 
ــة أو  ــة الرشعي العنــت املكــرب، حيــث ال تنجــع العقوب
ــيفه  ــرد س ــام ج ــو أن اإلم ــاذا ل ــية؟ م ــل السياس االحايي
ــن  ــعث ب ــرأس األش ــاح ب ــاغبن، وأط ــك املش ــن أولئ ب
قيــس قبــل أن يفيــق أحــد إىل نفســه، ثــم وىل عــى الفــور 
مــن يقــوم مقامــه ...؟ أكان بعيــدا أن تفعــل الرهبــة 
ــاغب وهيــاب املتطــاول وجيتمــع  فعلهــا، فيســكن املش
املتفــرق، ويقــل اخلــاف بعــد ذلــك عــى اإلمــام؟()1(.

واستســاغته  امليكافيليــة،  اعتمدتــه  املنهــج  هــذا 
حلفــظ  رضورة  االشــراكية  واعترتــه  الرغاتيــة، 
املجتمــع. ولكــن هيهــات فليــس ذلــك يف فلســفة احلكــم 
عنــد اإلمــام، وال طريقتــه يف التعامــل مــع موضــوع 

)1( املصدر السابق، ص144.
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الدمــاء، مــع علمــه بنجاعتــه، وعــدم غيابــه عــن نظــره.

أصولــه  لــه  اإلمــام  عنــد  العــدو  قتــال  حتــى 
وأخاقياتــه، )فليــس الغــدر قتــاال، وال املباغتــة دون 
اإلعــذار جائــزا عنــده، بــل البــد مــن االلتــزام باألصــول 
األخاقيــة. ومــن هنــا فــأن اإلمــام حينــا أرســل األشــر 
ــاك أن  ــا: إي ــاه قائ ــه أوص ــش إىل مناوئي ــة اجلي يف مقدم
ــم  ــم فتدعوه ــى تلقاه ــدؤوك، حت ــال إال أن يب ــدأ بقت تب
وتســمع منهــم، وال حيملــك بغضهــم عــى قتاهلــم قبــل 

ــرة( )1(. ــد م ــرة بع ــم م ــذار إليه ــم واإلع دعائه

ــل  ــى القت ــل ع ــا حيم ــة م ــض أو العصبي ــس البغ فلي
ــرة  ــة م ــذار بالنصيح ــة واإلع ــا احلج ــام ، وإن ــد اإلم عن
تلــو األخــرى، حتــى إفــراغ الوســع وقيــام احلجــة عــى 
ــه الســابق ملالــك نصيحــة خاضعــة  ــال. وليــس قول القت
فلســفة  هــي  وإنــا  وتقلباهتــا،  احلــرب  الشــراطات 
ــط رشع ال يمكــن جتــاوزه. فحــن ســمع  عمــل وضواب

)1( املدريس،هادي، أخاقيات أمر املؤمنن، ص45.
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فبادرهــم  عليــك  )خارجــون  اخلــوارج  مجاعــة  أن 
ــوين،  ــى يقاتل ــم حت ــال: ال أقاتله ــادروك، فق ــل أن يب قب
ــل  وســيفعلون. وكذلــك فعــل قبــل وقعــة اجلمــل، وقب
وقعــة صفــن، وقبــل كل وقعــة صغــرت أو كــرت ، 
ووضــح فيهــا عــداء العــدو أو غمــض، يدعوهــم إىل 
الســلم وينهــي رجالــه عــن املبــادأة بالــرش، فــا رفــع يــده 
بالســيف قــط، إال وقــد بســطها قبــل ذلــك للســام()1(.  

العدالة:

جــاء يف نــص العهــد: )وإن أفضــل قــرة عــن الــوالة 
اســتقامة العــدل يف البــاد، وظهــور مــودة الرعيــة( )2(. 

ــوع  ــام( موض ــه الس ــى )علي ــام ع ــز اإلم ــد رك لق
توجيهــه  مســتوى  عــى  ســواء  تركيــز،  أيــا  العــدل 
ــه  ــن، أم عــى مســتوى عمل ونصحــه ومواعظــه لآلخري

)1( العقاد، عباس حممود، عبقرية اإلمام عي، ص19.
)2( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 

إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص21.
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ــة، حــن كان خــارج الســلطة  الفعــي وممارســاته العملي
أم حينــا تســلم مقاليــد خافــة املســلمن؛ ذلــك الن 
ــة،  ــار للرشيع ــن ومعي ــم الدي ــن قي ــة م ــدل أوال قيم الع
فــكان متســك اإلمــام هبــذه القيــم بمقــدار متســكه بدينــه 
قيــم  التــزام  يف  تشــدده  أن  كــا  املقدســة.  ورشيعتهــا 
العدالــة االجتاعيــة وحتقيــق املســاواة، ورفضــه التــام 
ــو بصــورة  ــد عنهــا ول ــق عمــي حيي ألي ممارســة أو تطبي
ــارات السياســة  ــا والعتب ــح العلي ــة، اقتضــاء للمصال آني
ومتطلبــات الظــروف التــي حتيــط بالدولــة؛ كــون أن 
خافــة اإلمــام جــاءت بعــد ثــورة عارمــة مل يشــهدها 
ــة  ــاد سياس ــة ابتع ــل، نتيج ــن قب ــامي م ــع اإلس املجتم
ــي قامــت عــى  ــة الت ــم اإلســام األصيل ــة عــن قي الدول
ملحــوظ  انقســام  خاهلــا  فظهــر  واملســاواة،  العــدل 
عرقيــة  أســس  عــى  متايــزة  طبقــات  إىل  للمجتمــع 
وماديــة، فــكان تشــدد اإلمــام يف التمســك بتلــك القيــم 
مــن أجــل إعادهتــا وإحيائهــا يف نفــوس النــاس مــن 
ــه إىل مــر بالنــص  ــده عــى والي ــذا جــاء تأكي ــد. ل جدي
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الســابق، عــى إقــرار احلــق رشيعــة بــن النــاس وحتقيــق 
للحاكــم،  العليــا  القيمــة  تكــون  أن  جيــب  العدالــة 
ويف ذلــك توفــر األرضيــة الصحيحــة لكســب رضــا 
املواطنــن وجلــب مودهتــم، وهــي يف الوقــت ذاتــه حتقــق 

رضــا اهلل تعــاىل.  

ــا،  ــض بأعبائه ــة وهن ــى اخلاف ــام ع ــع اإلم ــا بوي ومل
كان عازمــا عــى إعــادة احلــق إىل نصابــة مهــا كلفــه 
ــه  ــا يف النــاس فحمــد اهلل وأثنــى علي األمــر، فقــام خطيب
قــد غمرهتــم  قــال: أال ال يقولــن رجــال منكــم  ثــم 
الدنيــا فاختــذوا العقــار وفجــروا األهنــار وركبــوا اخليــول 
ذلــك  فصــار  الروقــة  الوصائــف  واختــذوا  الفارهــة، 
عليهــم عــارا وشــنارا إذا منعتهــم ما كانوا خيوضــون فيه، 
وأرصهتــم إىل حقوقهــم التــي يعملــون، فينقمــون ذلــك 
ويســتنكرون ويقولــون حرمنــا ابــن أيب طالــب حقوقنــا. 
ــا  ــدق ملتن ــول فص ــتجاب هلل وللرس ــل اس ــا رج أال وأي
اســتوجب  فقــد  قبلتنــا  واســتقبل  ديننــا  يف  ودخــل 
حقــوق اإلســام وحــدوده، فانتــم عبــاد اهلل واملــال مــال 
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اهلل يقســم بينكــم بالســوية، ال فضــل الحــد عــى أحــد( 
)1(. بــل وأقســم عــى نفســه أن يعيــد كل احلقــوق التــي 

اغتصبــت إىل مســتحقيها ، إذ يــرح: )واهلل لــو وجدتــه 
قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه اإلمــاء لرددتــه، فــأن يف 
ــه  ــه العــدل فاجلــور علي العــدل ســعة، ومــن ضــاق علي

ــق()2(.  أضي

وطلــب مــن اإلمــام تفضيــل بعــض األرشاف ممــن 
يتخــوف منــه خمالفتــه وحيتمــل افراقــه عــن مجاعتــه، 
ــة  ــا وملــا رأوا مــا يفعلــه معاوي الن النــاس أصحــاب دني
بمــن انقطــع إليــه منهــم، فــأن اســتتب األمــر لــك عــدت 
ــدل يف  ــن الع ــه م ــت علي ــا كن ــن م ــرتك إىل أحس إىل س
أن  )أتأمــروين  فأجاهبــم:  بالســوية.  والقســم  الرعيــة 
أطلــب النــر باجلــور فيمــن وليــت عليــه مــن أهــل 
ــا أم  ــمر وم ــمر س ــا س ــه م ــور ب ــا أط ــام، واهلل م اإلس

)1( القزويني،حممد كاظم،اإلمام عي من املهد إىل اللحد،ص247.
)2( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 

ص50.
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ــويت  ــايل لس ــم م ــو كان ماهل ــا ، ول ــاء نج ــم يف الس نج
ــم()1(.  ــي أمواهل ــا ه ــف وإن ــم فكي بينه

ــى  ــا ع ــن والي ــام( إذا ع ــه الس ــام )علي وكان اإلم
إقليــم مــن أقاليــم أو مدينــة من مــدن الدولة اإلســامية، 
أعطــاه عهــدا يقــرأه عــى النــاس، فــأن أقــره النــاس، كان 
ذلــك العهــد بمثابــة العقــد بينــه وبــن النــاس، ال جيــوز 
هلــم أن ينحرفــوا عنــه، وال جيــوز للحاكــم أن يتأولــه 
أو خيالفــه، وإن خالفــه وانحــرف  عنــه يف يشء قليــل 
ــد  ــة. لق ــاب والعقوب ــا للحس ــك موجب ــر، كان ذل أو كث
ــط  ــا أرتب ــل م ــه بالشــعب بمث ــه وعال ــط اإلمــام والت رب
ــوة  ــك اخلط ــت تل ــم، فكان ــة هل ــديد املراقب ــكان ش ــه، ف ب
احلقــوق  يف  العــام  دســتوره  مــع  منســجمة  الرائعــة 
ــات، وهــي تنســجم مــع أرقــى دســاتر األمــم  والواجب
يف وقتنــا احلــارض، حــن جعــل مــن املحكــوم نفســه 
رقيبــا أعــى عــى احلاكــم)2(. وهكــذا فعــل حــن وىل 

)1( احلراين، بن شعبة، حتف العقول عن آل الرسول، ص114.
)2( جرداق،جورج، اإلمام عي صوت العدالة اإلنسانية،، ص137.
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ــر. ــى م ــر ع ــك األش ــام مال اإلم

فكانــت أوىل الفقــرات مــن وصايــا اإلمــام إىل واليــه 
هــي املحافظــة عــى القانــون وااللتــزام بــه، فـ)أمــره 
ــه مــن  ــاع مــا أمــر يف كتاب ــه واتب ــار طاعت بتقــوى اهلل وإيث
ــي ال يســعد أحــد إال باتباعهــا وال  فرائضــه وســننه، الت
يشــقى إال مــع جحودهــا وإضاعتهــا( )1(. فالــوايل ليــس 
حــرا يف ترفــه مــع النــاس، وإنــا هــو مقيــد بســنن 
الرشيعــة وقوانينهــا فيــا خيــص احلقــوق والواجبــات 
بــن املواطنــن. ويف ذات الوقــت فــأن طاعــة املواطنــن 
للحاكــم مرشوطــة بالتزامــه بالرشيعــة، ففــي كتــاب 
اإلمــام إىل أهــل مــر )فاســمعوا لــه، أطيعــوا أمــره 
ــاس  ــق أس ــة احل ــك الن إقام ــق( )2(. ذل ــق احل ــا طاب في
اهلل  نعمــة  تغيــر  إىل  أدعــى  يشء  )وليــس  الســعادة، 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص15.

)2( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص543.
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وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة عــى الظلــم( )1(.

األشــر  ملالــك  عليــه  اهلل  ســام  وصايــاه  ومــن 
ــن  ــاس م ــف الن ــف اهلل وانص ــه: )انص ــوان اهلل علي رض
نفســك، ...، فإنــك إن مل تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 

اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده()2(.

ويف هــذا البــاب روي أن امــرأة اســمها )ســودة( 
جــاءت إىل اإلمــام، تشــكو رجــا قــد واله عليهــم جلمــع 
الصدقــات فجــار عليهــم، وكان يصــي فلــا انتهــى مــن 
ــى  ــره، فبك ــه بخ ــك، فأجابت ــا حاجت ــأهلا م ــه، س صات
مل  وأين  وعليهــم،  عــي  الشــاهد  أنــت  اللهــم  وقــال: 
آمرهــم بظلــم خلقــك. ثــم كتــب كتابــا عــى ورقــة مــن 
اجللــد، ودفعــه إىل املــرأة مــن دون ختــم، فدفعتــه إىل 
صاحبــه فانــرف عنهــم معــزوال. وهــذا نصــه: )بســم 
بينــة مــن ربكــم  اهلل الرمحــن الرحيــم. قــد جاءتكــم 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص17.

)2( املصدر السابق، ص16.
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ــاس أشــياءهم  ــزان وال تبخســوا الن ــل واملي ــوا الكي فأوف
وال تفســدوا يف األرض بعــد إصاحهــا ذلــك خــر لكــم 
إن كنتــم مؤمنــن، فــإذا قــرأت كتــايب هــذا فاحفــظ بــا يف 
يــدك مــن عملنــا حتــى يقــدم عليــك مــن يقبضــه منــك، 

والســام()1(.  

ويتحــدث اإلمــام عــن قضيــة هــي يف غايــة األمهيــة 
بالنســبة للحــكام وذوي النفــوذ، ألهنــا كثــرا مــا كانــت 
حمــل ابتــاء وامتحــان هلــم، وغالبــا مــا فشــلوا يف ذلــك، 
وهــي أن قواعــد العدالــة توجــب أن تكــون عامة شــاملة 
ــن  ــد م ــرة الح ــا إث ــتثناء، ف ــر اس ــن غ ــا م ــكل الرعاي ل
ــت  ــه، أو كان ــى مع ــة القرب ــه صل ــت ل ــا كان ــاس مه الن
ــع  ــى م ــرة حت ــدم األث ــه بع ــل يوصي ــه، ب ــوة لدي ــه حظ ل
نفســه، فيقــول: )وإيــاك واالســتئثار ]ختصيــص النفــس 
بزيــادة[ بــا النــاس فيــه إســوة ]متســاوون[( )2(. ثــم 

)1( القزويني،حممد كاظم، اإلمام عي من املهد إىل اللحد، ص157.
)2( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 

إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص30.
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واملقربــن،  األهــل  مــع  األنصــاف  بــرورة  يذكــره 
النــاس مــن نفســك،  بقولــه: )أنصــف اهلل وأنصــف 
ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى ]متيــل إليــه[ 
مــن رعيتــك، فإنــك إن مل تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد 
اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده( )1(. ويؤكــد عــى هــذا 
املعنــى بعبــارة أخــرى: )وألــزم احلــق مــن لزمــه مــن 
القريــب والبعيــد، وكــن يف ذلــك صابــرا حمتســبا، واقعــا 

ــع( )2(. ــث وق ــك حي ــك وخاصت ــن قرابت ــك م ذل

ولكنــه )عليــه الســام( ينبــه إىل أن قواعــد العدالــة 
ــاس، حيــث  ــة بــن الن قــد ال تقتــي املســاواة يف املعامل
ــة  ــدك بمنزل ــيء عن ــن وامل ــن املحس ــول: )وال يكون يق
يف  اإلحســان  ألهــل  تزهيــدا  ذلــك  يف  فــإن  ســواء، 
اإلســاءة،  عــى  اإلســاءة  اإلحســان، وتدريبــا ألهــل 
والــزم كا منهــم مــا الــزم نفســه()3(. ثــم يضيــف: )وإن 

)1( املصدر السابق، ص16.

)2( املصدر السابق، ص28.

)3( املصدر السابق، ص18.
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ظنــت الرعيــة بــك حيفــا ]ظلــا[، فأصحــر هلــم بعــذرك 
ــه[()1(.   ــذرك في ــم ع ــن هل ]ب

كانــت  اإلمــام  شــخصية  أن  القــول  مــن  والبــد 
العدالــة  تطبيــق  يف  قويــة  مؤهــات  فيهــا  تتجســد 
االجتاعيــة، وكان إلتزامــه هبــا بالغــا مــا بلــغ هــو الســبب 
الــذي أبعــد عنــه ذوي األطــاع واألغــراض الذيــن 
املناصــب  ذوي  وأخــاف  باألثــرة،  أنفســهم  يمنــون 
والكنــوز، وقطــع آمــال حــوايش الســاطن، وهــدد 
اإلهليــة.  احلــدود  إقامــة  اســتحقوا  الذيــن  الفجــرة 
ــام  ــد اإلم ــج ض ــى التأجي ــل ع ــذه العوام ــت ه فاجتمع

واحلــروب.   النوائــب  عليــه  وجــرت 

ثانيا: احلقوق السياسية والقضائية

احلقوق السياسية:

مــن أصعــب القضايــا التــي تتنــاول يف جمــال حقــوق 
اإلنســان وأكثرهــا حساســية، هــي القضايــا التــي تتعلــق 

)1( املصدر السابق، ص28.
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ــث  ــة وأن البح ــن، خاص ــية للمواطن ــوق السياس باحلق
يتنــاول مرحلــة تعــود إىل مرحلــة ســابقة بأكثــر مــن 
ألــف عــام، ولعــل ذلــك يرجــع إىل أهنــا ترتبــط ارتباطــًا 
مبــارشًا بموضــوع الســلطة وصاحيــات الســلطان، 
للحقــوق.  األول  الراعــي  الفــرض  حســب  وهــم 
فاحلاكــم قــد ال يعــرس عليــه أن يكــون كريــا يف عطائــه، 
ومنصفــا يف توزيــع املــال، وأرحييــا يف تقبلــه ألشــخاص 
ــا يصــل األمــر إىل  ــدة خمالفــة، ولكــن حين حيملــون عقي
ــه للمعارضــة أمــر  ــه يف ممارســة ســلطته وتقبل صاحيات

ــال.     ــن أن تق ــارة يمك ــط عب ــر بأبس ــس باليس لي

ــرى  ــام( كان ي ــه الس ــام )علي ــول أن اإلم ــة نق بداي
ــه أحــق باخلافــة بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(،  أن
ألنــه منصــب مــن لــدن اهلل تعــاىل وربيــب النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( وأخــوه وصهــره، وصاحــب الســابقة يف 
اإلســام والبــاء احلســن يف املشــاهد كلهــا. وقــد رصح 
النبــي يف حقــه كثــرًا مــن األقــوال، ومنهــا قولــه ))صــى 
اهلل عليــه وآلــه(: )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 
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ــه  ــى اهلل علي ــه )ص ــا قول ــدي(، وأيض ــي بع ــه ال نب إال أن
ــن  ــواله(. وم ــي م ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــه(: )م وآل
ــي  ــض النب ــن قب ــه ح ــاس عم ــب العب ــك طل ــل ذل أج
ــفيان  ــو س ــو وأب ــه، ه ــة من ــه( البيع ــه وآل ــى اهلل علي )ص
الــذي أراد بيعــة عــي )عليــه الســام( عصبيــة لبنــي عنــد 
ــا  ــة. ومل ــة الفتن ــة خماف ــى البيع ــام أب ــن اإلم ــاف. ولك من
بويــع اخللفــاء الثاثــة قبلــه، طابــت نفســه بــا كان يــراه 
ــا  ــن وحقن ــة وحفظــا للدي ــة الفتن ــه، ، فصــر خماف حقــا ل
لدمــاء املســلمن)1(، وكان ناصحــا هلــم)2(. وحــن قتــل 

)1( حيــث يقــول عليــه الســام: )فــا راعنــي إال انثيــال النــاس عــى فــان 
يبايعونــه، فأمســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت 
عــن اإلســام، يدعــون إىل حمــق ديــن حممــد )(، فخشــيت إن 
ــه  ــون مصيبت ــا، تك ــا أو هدم ــه ثل ــه أن أرى في ــام أهل ــر اإلس مل أن
ــف  ــع الرشي ــج الباغة،مج ــم(. هن ــوت واليتك ــن ف ــم م ــي أعظ ــه ع ب

ــن، ص604. ــن احلس ــد ب ــن حمم ــريض أيب احلس ال
)2( مــع أن اإلمــام كان يعتقــد بأحقيتــه يف اخلافــة، وقــد اغتصبــت منــه، 
ولكنــه كان ناصحــا )وهــو بحســب االصطــاح احلديــث معارضــا( 
ملــن تصــدى منهــم للخافــة، وكان عمــر كثر مــا يستشــره يف القضايا 
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عثــان كان طبيعيــا إذا أن يفكــر يف نفســه ومــا غلــب 
ــة  ــب اخلاف ــك مل يطل ــع ذل ــه م ــه، ولكن ــن حق ــه م علي
ومل ينصــب نفســه للبيعــة، إال حــن اســتكره عــى ذلــك، 
حــن فــزع إليــه املهاجــرون واألنصــار يلحــون عليــه يف 
تــويل أمــور األمــة، وإخراجهــم مــن تلــك الفتنــة املظلمــة 
التــي عمــت بعــد مقتــل عثــان، وهــدد بالقتــل مــن قبــل 
بعــض الثــوار يف حــال عــدم إجابتــه هلــم)1(. وهــو يقــول 
العــوذ  إقبــال  إيل  )فأقبلتــم  احلــال:  تلــك  يف وصــف 
املطافيــل ] األنثــى صاحــب األوالد[ عــى أوالدهــا، 
تقولــون: البيعــة البيعــة!  قبضــت كفــي فبســطتموها 

ــا( )2(. ــدي فجاذبتموه ــم ي ونازعتك

الكــرى فيشــر عليــه وينصحــه بــا يلــزم ذلــك، ومنهــا استشــارته يف 
أمــر خروجــه بنفســه لغــزو الــروم، فأشــار عليــه اإلمــام بعــدم اخلــروج 
ــن  بنفســه. هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد ب

احلســن، ص252.
)1( حسن، طه، الفتنة الكرى ..عي وبنوه )2(، ص18-17.

)2( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص255.
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ويكشــف اإلمــام )عليه الســام( رس طلبــه للحكم، 
وقبولــه للخافــة بقولــه: )اللهــم إنــك تعلــم أنــه مل يكــن 
الــذي كان منــا منافســة يف ســلطان، وال التــاس يشء 
ــك،  ــن دين ــامل م ــرد املع ــن لن ــام، ولك ــول احلط ــن فض م
ونظهــر اإلصــاح يف بــادك، فيأمــن املظلومــون مــن 

ــادك، وتقــام املعطلــة مــن حــدودك()1(.      عب

ثــم أنــه عليــه الســام ملــا بويــع مل يكــره أحــدا عليهــا، 
وإنــا قبــل البيعــة ممــن بايعــه وتــرك مــن مل يــرد أن يبايعــه، 
فــرك عبــد اهلل بــن عمــر وســعد بــن أيب وقــاس وحممــد 

بــن مســلمة األنصــاري)2(. 

ــر  ــك النف ــوا أولئ ــوار أن يرغم ــض الث ــا أراد بع ومل
ــى  ــا، أب ــرسا عليه ــم ق ــة، وحيملوه ــن البيع ــن ع املتخلف
اإلمــام ذلــك أشــد اإلبــاء، الن قاعدتــه العامــة يف شــأن 
البيعــة تســتند إىل حريــة األفــراد، فمــن بايــع قبلــت منــه، 

)1( املصدر السابق، ص248.
)2( الدينــوري، أيب حممــد عبــد اهلل بن مســلم ابــن قتيبة،اإلمامة والسياســة، 

ج1،2، ص53.
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ومــن أبــى فهــو حــر يف رأيــه. كــا يذكــر لنــا التاريــخ أن 
ــر أن  ــام أراد نف ــة لإلم ــى البيع ــا أب ــر مل ــن عم ــد اهلل ب عب
ــة، فأبــى أيضــا مــن تقديــم  يقــدم كفيــا لئــا يثــر الفتن
الكفيــل، فقــال هلــم اإلمــام خلــو ســبيله، وأنــا كفيلــه)1(. 

وإن كانــت فلســفة اإلمــام تســتلزم احلرية السياســية 
قضيــة  ويف  الســلم  وقــت  يف  الرشعيــة،  واملســؤولية 
البيعــة، التــي هــي عقــد وحريــة االختيــار فيــه ركــن 
أســاس، فــا هــو موقفــه مــن حريــة الــرأي يف وقــت 
احلــرب؟ إذ إن الــدول الديمقراطيــة احلديثــة تعلــن فيهــا 
ــق فيهــا كثــر مــن حــاالت  ــة الطــوارئ، التــي تضي حال
خمتلــف.  فاألمــر  اإلمــام  عنــد  أمــا  املعتــادة.  احلريــة 
ــن مســلم الفهــري إىل اإلمــام حــن  فقــد جــاء حبيــب ب
اشــتدت الفتــن وســعرت نــار احلــرب، وطلــب منــه أن 
يعتــزل اخلافــة ويكــون األمــر شــورى بــن املســلمن، 
فأشــار عليــه اإلمــام بــأن هــذا ليــس حملــك وال أنــت لــه 
أهــل، فقــام حبيــب وقــال: واهلل لرينــي بحيــث تكــره. 

)1( جرداق، جورج، اإلمام عي صوت العدالة اإلنسانية، ص136.
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وليــس بخــاف مــا يف هــذا القــول مــن التهديــد الريــح، 
ــاذا  ــرب. ف ــن احل ــة ويف زم ــرم الدول ــة يف ه ــى قم ألع
يكــون الــرد عــى مثــل هــذا التهديــد؟ هــل أمــر بســجنه 
هتديــده؟  رصيــح  يف  مبتغــاه  حتقيــق  دون  واحليلولــة 
أمل يكــن اإلمــام قــادر عــى منعــه؟ مــاذا كان جــواب 
اإلمــام؟ إنــه مل يفعــل يشء مــن هــذا القبيــل، وإنــا نظــر 
ــق  ــرف بح ــه املع ــن عدالت ــق م ــال بلهجــة الواث ــه وق إلي
النــاس يف القــول والفعــل: اذهــب فصــوب وصعــد مــا 

بــدا لــك)1(. 

ــا  ــدا في ــا موح ــة موقف ــورة عام ــدول بص ــذ ال وتتخ
وتســوقهم  اجلميــع  تســتحث  إذ  خطــر،  دامههــا  إذا 
بــكل الســبل لــدرء ذلــك اخلطــر، أمــا اإلمــام فقــد 
ــا،  ــة وحده ــال القناع ــن خ ــه م ــة لدي ــق التعب كان طري
ــاس  ــا للن ــث كتاب ــل، بع ــرب اجلم ــرج إىل ح ــا خ فعندم
يســتحثهم ، أورد فيــه: ) وأنــا أذكــر اهلل مــن بلغــه كتــايب 
ــت  ــي وإن كن ــنا أعانن ــت حمس ــإن كن ــر إيّل، ف ــا نف ــذا مل ه

)1( املصدر السابق، ص150.
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ــأ يف  ــام ليلج ــن اإلم ــث مل يك ــتعتبني()1(. حي ــيئا اس مس
ذلــك إىل أي نــوع مــن القهــر املــادي أو املعنــوي، فالقهــر 
بمختلــف ألوانــه منــاف ألصــول رؤيــة اإلمــام إىل احلرية 
ورشوطهــا. لقــد كان يتوجــه إىل عقــول النــاس بمنطــق 
ــه إىل  ــان، ويتوج ــة وبره ــن حج ــه م ــا يملك ــل وب العق
قلوهبــم وضائرهــم بمنطــق القلــب والضمــر، فيلحــق 
بــه مــن يلحــق ويتخلــف مــن يتخلــف. فاألمــام ال يقبــل 
ــه أحــد مــن  اإلكــراه وال جييــزه، وهــو يأبــى أن يلحــق ب
ــدا  ــر أح ــك مل جي ــان، لذل ــرة وإي ــر بص ــن غ ــاس م الن
مــن النــاس عــى اللحــاق بــه يف حــرب اجلمــل وحــرب 
صفــن وحــرب اخلــوارج)2(. وتذكــر املصــادر التارخييــة 
ــة  أن اإلمــام مل يتخــذ موقفــا ضــد مجاعــة رفضــت حمارب
اخلــوارج، منهــم عبيــدة الســلاين والربيــع بــن خثيــم 
ومعهــا نحــو أربعائــة رجــل، قالــوا لألمــام إنــا شــككنا 

)1( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص599.

)2( جرداق، جورج، اإلمام عي صوت العدالة اإلنسانية، ص153.
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ــا بفضلــك وســابقتك. فلــم  ــال هــؤالء، مــع علمن يف قت
ــوارج)1(.         ــرب اخل ــروج حل ــم اخل ــرض عليه يف

ــا  ــكاهنا وأرضه ــة بس ــرون الدول ــكام يعت وكان احل
ملــكا خاصــا هلــم، يترفــون بــه كــا يشــاؤون دون 
ــم  ــة وأمواهل ــوال الدول ــت أم ــب، وكان ــيب أو رقي حس
شــيئا واحــدا ينفقــون منهــا كــا يــرون، وكانــت مراكــز 
ــة واملســؤوليات العامــة ملــكا هلــم، يعينــون فيهــا  الدول
ــا  ــام نظام ــد أق ــام فق ــا اإلم ــم. أم ــى هواه ــون ع ويعزل
إداريــا حمكــا، حــدد فيــه الوظائــف العامــة وطــرق تعين 
املســؤولن، وبــن واجباهتــم وحقوقهــم، وأقــام عليهــم 
ــاب)2(.  ــواب والعق ــس الث ــع أس ــا، ووض ــا دقيق تفتيش

ويف نــص عهــده ســام اهلل عليــه إىل مالــك األشــر 
األســس  لتلــك  دقيــق  تفصيــل  عليــه  اهلل  رضــوان 
ــا،  ــة، ال جمــال لذكرهــا هن والقواعــد والــرشوط اإلداري
واإلداري  الســيايس  النظــام  بحــث  يف  تدخــل  ألهنــا 

)1( الدينوري، أيب حنيفة بن داود، األخبار الطوال، ص165.
)2( طي، د. حممد ، اإلمام عي ومشكلة نظام احلكم، ص171.
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عنــد اإلمــام. أمــا الوصايــا التــي ترتبــط بموضوعنــا 
ــه اإلمــام  حقــوق اإلنســان، فكانــت تــدور حــول توجي
ــرشع يف  ــون وال ــد القان ــم بقواع ــك احلاك ــرورة متس ب
ــلط[  ــر ]مس ــن إين مؤّم ــاس، )وال تقول ــع الن ــه م تعامل
ــروج  ــه اخل ــرض علي ــذي يف ــر ال ــاع()1(، األم ــر فأط آم
عــن إطــار الفعــل الفــردي املحكــوم بالنظــرة الشــخصية 
ــق  ــل بتحقي ــك كفي ــرشع، ألن ذل ــد ال ــزام بقواع وااللت
ــة. ويمكــن  ــتلزم رضــا الرعي ــة، ويس ــة االجتاعي العدال
ــد  ــم عن ــفة احلك ــتورية يف فلس ــس الدس ــول أن األس الق
اإلمــام عــي تقــوم عــى ثاثــة أمــور هــي : احلــق، العدل، 
رضــا القاعــدة الشــعبية، )وليكــن أحــب األمــور إليــك 
ــرىض  ــا ل ــدل وأمجعه ــا يف الع ــق وأعمه ــطها يف احل أوس
ــة.  ــية للدول ــم األساس ــم الدعائ ــن ه ــة( )2(. الذي الرعي
الديــن ومجــاع ]مجاعــة[  يقــول: )وإنــا عــاد  حيــث 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص16.

)2( املصدر السابق، ص17.
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املســلمن والعــدة لألعــداء، العامــة مــن األمــة، فليكــن 
إن  كــا  معهــم()1(.  وميلــك  هلــم،  ]امليــل[  صفــوك 
]يذهــب  اخلاصــة  بــرىض  جيحــف  العامــة  )ســخط 
رىض  مــع  يغتفــر  اخلاصــة  ســخط  وأن  برضاهــم[، 
العامــة()2(. وبالتــايل فــأن معيــار صــاح احلــكام يف 
دســتور اإلمــام، يستشــف مــن رىض العامــة، إذ يقــول: 
ــى  ــم ع ــري اهلل هل ــا جي ــن ب ــى الصاحل ــتدل ع ــا يس )إن
ألســن عبــاده( )3(. ورفضــه التــام ألســاليب العنــف 
والبطــش مــن قبــل احلــكام يف توطيــد دعائــم حكمهــم، 
)فــا تقويــن ســلطانك بســفك دم حــرام، فــأن ذلــك ممــا 

ــه( )4(.  ــه وينقل ــل يزيل ــه، ب ــه ويوهن يضعف

ويف هــذا املجــال أيضــا يطالــب اإلمــام مــن احلاكــم 
النــاس  قضايــا  الســتاع  وقتــه  مــن  جــزء  يفــرغ  أن 

)1( املصدر نفسه.

)2( املصدر نفسه.
)3( املصدر السابق، ص15.
)4( املصدر السابق، ص29.
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وشــكاياهم، ويصــف آداب التعامــل معهــم، إذ يقــول: 
ــه  ــم في ــرغ هل ــن تتف ــات ]املتظلم ــذوي احلاج ــل ل واجع
ــم  ــرغ هل ــا تف ــك قس ــم[ من ــر يف مظامله ــخصك للنظ بش
ــع  ــا، فتتواض ــا عام ــم جملس ــس هل ــخصك، وجتل ــه ش في
فيــه هلل الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم جنــدك ]ال يتعرض 
هلــم جنــدك[ وأعوانــك مــن حراســك ورشطــك، حتــى 
يكلمــك متكلمهــم غــر متعتــع ]غــر مــردد أو خائــف 
عــن التعبــر بــا عنده[،.....ثــم احتمــل اخلــرق ]العنــف 
ضــد الرفــق[ منهــم والعــي ]العجــز عــن النطــق[، ونــح 

ــق)1(.   ــك الضي عن

الدســتورية،  القواعــد  هــذه  تطبيــق  أجــل  ومــن 
يف  )العامــل(   املســؤولية  مواقــع  وخطــورة  وألمهيــة 
رشوطــا  اإلمــام  يضــع  اإلســامي،  اإلداري  النظــام 
مشــددة يف عمليــة اختيارهــم، فيقــول: )ثــم أنظــر يف 
ــان[، وال  ــارا ]باالمتح ــتعملهم اختب ــك فأس ــور عال أم
ــتبدادا  ــرة ]اس ــخي[ وإث ــل الش ــن املي ــاة ]م ــم حماب توهل

)1(  املصدر السابق، ص26.
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أهــل  منهــم  ]اطلــب وحتــر[  بــا مشــورة[،...وتوخ 
التجربــة واحليــاء، مــن أهــل البيوتــات الصاحلــة، والقدم 
]الســابقون[ يف اإلســام()1(. وفضــا عــن ذلــك جيــب 
وضعهــم حتــت املراقبــة، )وابعــث العيــون ]الرقبــاء[ مــن 

أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم( )2(. 

وقــد طبــق اإلمــام تلــك الــرشوط بدقــة ورصامــة، 
كانــت األســباب  يتنــازل عنهــا، مهــا  أن  يــرض  ومل 
وجــاءت النتائــج، إذ كانــت لتلــك األســس والــرشوط 
ــا يف نظــر اإلمــام، ال تقــوم مقامهــا رضورات  قيمــة علي
ــية.  ــة السياس ــات املصلح ــا مقتضي ــروف وال تعادهل الظ
ــة والزبــر  ــا طلح ــة أقب ــام للخاف ــا بويــع اإلم فعندم
هلــا  بــدا  ولكنهــا  طائعــن،  راضيــن  وبايعــاه  عليــه 
بعــد ذلــك مــن اإلمــام مــا مل يكونــا ينتظــران، فقــد 
ــاج،  ــاج إليهــا أشــد االحتي ــا يقــدران أن اإلمــام حمت كان
ــر  ــة، وللزب ــل الكوف ــد أه ــة عن ــة مكان ــت لطلح إذ كان

)1(  املصدر السابق، ص22.

)2(  املصدر السابق، ص23.
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مثلهــا عنــد البريــن، فكانــا يطمحــان يف أن اإلمــام 
ــة  ــل الكوف ــى أه ــلطتها ع ــا وس ــا مكانته ــيعرف هل س
ويقاســمها  أمــره  يف  وســيرشكها  البــرة،  وأهــل 
مــن  النفــر  هلــؤالء  ثاثيــة  ســتكون  التــي  اخلافــة، 
ــا  ــام هين ــر الش ــون أم ــايل يك ــورى. وبالت ــاب الش أصح
ــام، وأن  ــن اإلم ــه م ــا يتوقعان ــا كان ــا م ــا مل يري ــه. ومل علي
ــن،  أمرمهــا ســيكون كأمــر غرمهــا مــن أعــام املهاجري
وســيأخذان عطاءمهــا بالتســاوي كل عــام، ومل يلقيــا منــه 
مــا كان يمنحهــا عثــان مــن الرفــق واللــن والتســامح، 

ــاة)1(.        ــة وأن ــا يف روي ــرا أمرمه فدب

وتبــدو الصــورة أكثــر وضوحــا ملــا جــاءه عليــه 
ــال  ــة، ق ــى اخلاف ــه ع ــعبة وبايع ــن ش ــرة ب ــام املغ الس
الــرأي  وأن  والنصيحــة،  الطاعــة  حــق  لــك  )إن  لــه 
ــع  ــوم تضي ــاع الي ــد، وأن الضي ــا يف غ ــه م ــرز ب ــوم حت الي
بــه مــا يف غــد. أقــرر معاويــة عــى عملــه، وأقــرر العــال 
ــود  ــة اجلن ــم وبيع ــك طاعته ــى إذا أتت ــم، حت ــى أعاهل ع

)1( حسن، طه،الفتنة الكرى ..عي وبنوه )2(، ص20.
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ــي  ــن يف دين ــال: ال أداه ــأيب وق ــت. ف ــتبدلت أو ترك اس
ــت  ــأن كن ــرة: ف ــال املغ ــري. ق ــة يف أم ــي الدني وال أعط
ــأن يف  ــة، ف ــرك معاوي ــئت وات ــن ش ــزع م ــي فان ــت ع أبي
معاويــة جــرأة، وهــو يف أهــل الشــام يســتمع لــه، ولــك 
حجــة يف إثباتــه، إذ كان عمــر قــد واله الشــام. فقــال 

عــي: ال واهلل.. ال أســتعمل معاويــة يومــن( )1(.  

وكان نتيجــة الرفــض الشــديد ملقتضيــات املصالــح 
السياســية ومتطلبــات الظــروف، ومتســكه الصــارم بقيمــه 
ــرأي  ــاع ال ــا؛ ش ــو آني ــا ول ــازل عنه ــي مل يتن ــه،  الت ومبادئ
القائــل أن اإلمــام رجــل شــجاع، ولكــن ال علــم لــه بخدع 
بــن أصحابــه ومناوئيــه، معززيــن  احلــرب والسياســة 
ــه نصائــح الدهــاة مــن أنصــاره، ومــا  قوهلــم هــذا بمخافت

آلــت إليــه أحــوال األمــة وعــدم اســتقامة األمــر لــه)2(.   

وكان جــواب اإلمــام عــى ذلــك: )واهلل مــا معاويــة 
بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــوال كراهيــة 

)1( العقاد، عباس حممود، عبقرية اإلمام عي، ص122.
)2( املصدر السابق، ص120.
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الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن كل غــدرة 
فجــرة، وكل فجــرة كفــرة، لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه 

ــة()1(.  ــوم القيام ي

احلقوق القضائية:

عنــد مراجعــة ســرة اإلمــام نجــد أن أكثــر مــا تكلــم 
بــه هــو حــث النــاس عــى طاعــة اهلل تعــاىل والعمــل 
ــه،  ــننه ورشائع ــه يف س ــى عن ــا هن ــاء ع ــره واالنته بأوام
ــك  ــث يف ذل ــدأ باحلدي ــام أن يبت ــادة اإلم ــرت ع ــد ج وق
ــع  ــك الرشائ ــانحة. تل ــة س ــه يف كل فرص ــد علي والتأكي
إال  يشــقى  وال  باتباعهــا،  إال  أحــد  يســعد  ال  )التــي 
مــع جحودهــا وإضاعتهــا()2(، ولعــل أهــم جــزء منهــا 
ــا يف  ــاس، ورضورة تطبيقه ــن الن ــاء ب ــق بالقض ــا يتعل م
ــك إال  ــة، )فأن ــا للعدال ــات وحتقيق ــل يف اخلصوم الفص

)1( هنــج الباغــة، مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن، 
ص421.

)2( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر، 
إعــداد املستشــار فليــح ســوادي، ص15.
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تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون 
عبــاده()1(؛ وذلــك لكــي يكــون )اإلنســان عــى بينــة مــن 
قانونيــة أو عــدم قانونيــة ترفــه، ومــن العقوبــات التــي 
قــد يســتحقها إذا مــا اقــرف جرمــا مــا، وليحــر عــى 
ــن  ــال مل تك ــى أفع ــب ع ــن تعاق ــدر قوان ــم أن يص احلاك
تعــر جرائــم عنــد إتياهنــا، أو تضــع عقوبــات معينــة عــى 

جرائــم مل تكــن توضــع عــى مرتكبيهــا مــن قبــل()2(. 

وألمهيــة املؤسســة القضائيــة يف الدولــة اإلســامية، 
ــه  ــده إىل عامل ــا يف عه ــوء عليه ــام الض ــلط اإلم ــد س فق
ــو  ــا وه ــم مفاصله ــى أه ــده ع ــاء تأكي ــر، وج ــى م ع
ــي  ــا هــي املواصفــات الت ــاره، وم ــة اختي القــايض وكيفي
بــن  إذ ذكــر: )أخــر للحكــم  يتمتــع هبــا،  أن  جيــب 
ــه  ــق ب ــن ال تضي ــك، مم ــك يف نفس ــل رعيت ــاس أفض الن
األمــور، وال متحكــه اخلصــوم ]لــج يف اخلصومــة وأرص 
عــى رأيــه[، وال يتــادى ]يســتمر ويسرســل[ يف الزلــة[ 

)1( املصدر السابق: ص16.
)2( طي/ د. حممد/ اإلمام عي ومشكلة نظام احلكم، ص117.
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الســقطة يف اخلطــأ[، وال حيــر ]ال يعيــا يف املنطــق[ مــن 
الفــيء ]الرجــوع إىل احلــق إذا عرفــه، وال تــرشف نفســه 
عــى طمــع، وال يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه ]اقربــه 
وأبعــده[، أوقفهــم يف الشــبهات وأخذهــم باحلجــج، 
وأقلهــم ترمــا ]امللــل والضجــر[ بمراجعــة اخلصــم، 
وأصرهــم عــى تكشــف األمــور، وأرصمهــم ]أقطعهــم 

ــم( )1(.      ــاح احلك ــد اتض ــم[ عن ــة وأمضاه للخصوم

ــن  ــه ع ــم يف حديث ــر مه ــب أخ ــام جان ــرك اإلم ومل ي
القــايض، وهــو مــا يرتبــط بشــخصه وحياتــه اخلاصــة، 
حيــث يقــول: )وأفســح لــه يف البــذل مــا يزيــل علتــه 
]أوســع لــه يف العطــاء بــا يكفيــه[، وتقــل معــه حاجتــه إىل 
النــاس، وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره 
مــن خاصتــك، ليأمــل بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك( 
)2(. وبعــد ذلــك يؤكــد اإلمــام عــى أن يكــون حتــت املراقبة 

)1( عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر/
إعــداد املستشــار فليح ســوادي/ص26.

)2( املصدر السابق/ص22.
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ــاف  ــه باالستكش ــد ]تتبع ــر تعاه ــول: )أكث ــديدة، فيق الش
ــل  ــام حتصي ــل اإلم ــك يأم ــه( )1(؛ وبذل ــرف[ قضائ والتع
اإلنســان حلــق التقــايض، بالصــورة التــي حتقــق لــه العدالــة 

ــاس. ــن الن ــاواة ب ــؤ واملس ــم والتكاف يف احلك

ــة لإلمــام، فقــد ورد  وعــى صعيــد الســرة العملي
ــد  ــلمن وج ــة للمس ــا كان خليف ــام حين ــه الس ــه علي أن
القــايض  إىل  فأخــذه  النصــارى،  أحــد  عنــد  درعــه 
ليخاصمــه عليهــا، فســأله القــايض: هــل لــك مــن بينــة 
يــا أمــر املؤمنــن؟ ومل جيــد اإلمــام بينــة عــى مــا ادعــاه، 
فقــى بالــدرع للنــراين، فأخذهــا ومشــى واإلمــام 
ينظــر إليــه، إال أن النــراين مل خيــط خطــوات حتــى عــاد 
ــكام  ــي أح ــذه ه ــدرع، وأن ه ــه بال ــام بأحقيت ــر لإلم ليق

ــه)2(.  ــى يدي ــلم ع ــم أس ــاء، ث األنبي

ــاء فقــد  ــد القضــاء يف موضــوع الدم ــا عــى صعي أم
كان موقــف اإلمــام حاســا، وعــى وفــق تفاصيــل فقهيــة 

)1( املصدر نفسه.
)2( العقاد/ عباس حممود/عبقرية اإلمام عي/ص46.
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قانونيــة متعــددة. إذ أشــار عــى اخلليفــة الثــاين بقتــل 
أكثــر مــن شــخص ثبتــت جنايتهــم بقتــل رجــل واحــد، 
بعــد تــردد بعضهــم يف احلكــم بالقضيــة. وروي عــن 
اإلمــام أخــذ القصــاص مــن ثاثــة أشــخاص اشــركوا 
يف قتــل واحــد. واقتــص مــن حــرا قتــل عبــدا متعمــدا، 
ومــن رجــل اعتــدى عــى امــرأة فقتلهــا. بــل يــروى عــن 
اإلمــام أن مــن رأيــه االقتصــاص مــن املســلم الــذي 
يقتــل هيوديــا أو نرانيــا)1(. هــذه اآلراء لإلمــام تكشــف 
ــة، مــن حيــث أهنــا تنطــوي  عــن مضامــن إنســانية عالي
عــى رؤيــة تســاوي بــن البــرش، إذ ال فــرق بــن الرجــل 
واملــرأة، وبــن احلــر والعبــد، وبــن املســلم واملعاهــد مــن 

ــود. ــارى واليه النص

ومل يقتــر النظــام القضائــي اإلســامي عــى أخــذ 
القصــاص يف القتــل العمــد أو اخلطأ، إذ ســن للــويل الدم 
ــل.  ــى تفصي ــة ع ــذ الدي ــاص أو أخ ــن القص ــر ب التخي

ــب  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــد اإلم ــان عن ــوق اإلنس ــان، حق ــعد، غس )1( الس
)دراســة علميــة(، ص61.
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وقــد طــور اإلمــام هــذه الترشيعــات وكشــف عــن الكثر 
مــن تفصياهتــا. ومنهــا أن املســلم واملعاهــد واملســتأمن 
يف الديــة ســواء. ويعــد هــذا املبــدأ مبــدءا إنســانيا يف غايــة 
الســمو، ألنــه ينظــر إىل اإلنســان كإنســان مــن دون النظر 

إىل معتقــده أو مكانتــه يف املجتمــع)1(. 

ــى وهــو عــى فــراش  ومل تتغــر مواقــف اإلمــام حت
املــوت بعــد أن رضبــه قاتلــه غــدرا، حيــث أوىص أن 
أهلــه  فيــويص  القانونيــة،  اإلجــراءات  بحقــه  تطبــق 
ــون  ــم ختوض ــب ال ألفيك ــد املطل ــي عب ــا بن ــول: )ي بالق
دمــاء املســلمن خوضــا، تقولــون: قتــل أمــر املؤمنــن. 
أال ال تقتلــن يب إال قاتــي. انظــروا إذا أنــا مــت مــن 
رضبتــه هــذه ، فارضبــوه رضبــة بربــة، وال يمثــل 
بالرجــل، فــأين ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
والــه( يقــول: إياكــم واملثلــة ولــو بالكلــب العقــور()2(.  

)1( املصدر السابق:ص67.
2( هنــج الباغــة: مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن حممــد بــن احلســن(

ص563-562.
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اخلامتة:
ــض  ــد بع ــى توكي ــأيت ع ــة ن ــذه الدراس ــام ه ويف خت
األمــور التــي انطــوت عليهــا، تتضمنهــا النقــاط اآلتيــة:

أ- شــهدت احلضــارات الرشقيــة املختلفــة التــي 
ظهــرت يف مراحــل تارخييــة مبكــرة مــن عمــر اإلنســانية، 
تبلــور طروحــات تكشــف من دون شــك عــن مؤرشات 
تقديــر للحقــوق اإلنســانية، وان اختلفــت يف مســتوياهتا 
ويف مرجعيتهــا الفكريــة. ولكــن إىل جانــب ذلــك شــهد 
ــة امتهنــت  الــرشق القديــم تســلط دكتاتوريــات وفراعن
ــار  ــى أن املعي ــل ع ــا يدل ــه؛ مم ــان وكرامت ــوق اإلنس حق
احلقيقــي الــذي حيكــم عــى التجــارب ويقيمهــا ســلبا أو 
ــي،  ــكها املنطق ــرة أو متاس ــة الفك ــق بقيم ــا، ال يتعل إجياب
بقــدر مــا تكــون قيمــة حاكمــة عــى ســلوك البــرش، ولــذا 
فــان كل مــا ســبق قولــه مــن مفاهيــم ســامية تتعلــق 
ــل  ــة ومث ــق أخاقي ــت حقائ باحلــق اإلنســاين، فإهنــا كان
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ســامية تطمــح إليهــا النفــوس الســليمة، ومل تــرق إىل 
أن تكــون ممارســات فعليــة إال يف أوقــات قليلــة أو ربــا 

ــاين.     ــخ اإلنس ــاس إىل عمــوم التاري ــادرة بالقي ن

ب-  وتضمنــت التــوراة اليهوديــة مــؤرشات مهمــة 
يف جمــال حفــظ حقــوق اإلنســان وصيانة كرامتــه، غر أن 
الترشيــع التــورايت قــد جــرى تطويــره عــى يــد الربانيــن 
ــود  ــاب التلم ــك يف كت ــس ذل ــن أن نلم ــود،  ويمك اليه
ــاع  ــدى أتب ــوراة ل ــن الت ــر م ــد أكث ــاب املعتم ــو الكت وه
ــودي  ــن اليه ــق ب ــرى التفري ــه ج ــة، وفي ــة اليهودي الديان
وغــره مــن البــرش، فاليهــودي )روحــا وجســدا( خيتلــف 
كليــا عــن اآلخريــن؛ واســتنتجوا مــن ذلــك أن اليهــودي 
فقــط يســتحق احليــاة، فيــا اآلخريــن ال يســتحقوهنا، ويف 
ضــوء ذلــك فــرس قولــه ال تقتــل أنــه تعــاىل هنــى عــن قتــل 
شــخص مــن بنــي إرسائيــل حــرا، شــعب اهلل املختــار، 
وأصبــح مــن العــدل قتــل اليهــودي لألجنبــي ألنــه 
ــم  ــكن أرضه ــذي س ــعب ال ــل الش ــن نس ــون م ــد يك ق
تأمرهــم  الترشيعيــة  أحكامهــم  وأضحــت  املقدســة، 
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ــادة ضــد الشــعوب األخــرى.   بحــروب إب

يف  ووضعتــه  اإلنســان  املســيحية  وقدســت  ت- 
مكانــة مميــزة مل تضعــه فيهــا أي مــن الديانــات الســاوية 
املســيحية، هــو  العقيــدة  فــإن اإلنســان يف  األخــرى. 
صــورة هلل رب الكــون، وهــذا مــا جيعلــه مميــزا عــن باقــي 
املخلوقــات، وملــا كان األمــر كذلــك، فــإن اإلنســان 
ــه  ــل في ــي تتأص ــانية الت ــة اإلنس ــع بالكرام ــرد بالتمت ينف
ولصيقــة بشــخصه ملجــرد كونــه إنســانا. وهبــذه الصــورة  
حلــت حموريــة اإلنســان حمــل حموريــة اهلل تعــاىل التــي هي 
مبــدأ األديــان الســاوية، وأدت إىل ظهــور آليــة الهوتيــة 
توجــب تضحيــة الــرب- الــذي حتــول إىل إنســان يف 

ــان.     ــامة اإلنس ــل س ــن أج ــيح- م ــيد املس ــة الس هيئ

ثــم أن املســيحين ملــا هيمنــوا عــى الدولــة الرومانيــة 
بعــد أن كانــوا مســتضعفن فيهــا، تنكــروا ملــا دعــوا 
ــاء،  ــة واإلخ ــن احلري ــيحية م ــور املس ــة ظه ــه يف بداي إلي
واعتــروا حــق غرهــم يف االعتقــاد باطا جيــب مقاومته 
ــا  ــذوا موقف ــرأي، واخت ــم ال ــدوا كل مــن خيالفه واضطه
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حاســا يف حقهــم بمقاومــة الطغيــان. وكان ممــا يميــز 
ــي  ــة وه ــه الكنيس ــرت في ــي ظه ــطى الت ــور الوس العص
تقــود املجتمعــات الغربية، هو االنقســام احلــاد إىل ثاث 
طبقــات والبــون الشاســع بــن النــاس، وظهــور حماكــم 
التفتيــش التــي عملــت عــى نــرش املذهــب الكاثوليكــي 
واضطهــاد املذاهــب فضــا عــن األديــان املخالفــة. كــا 
ــة وممارســاهتا الشــنيعة  شــهد التاريــخ احلــروب الصليبي

بالضــد مــن حقــوق اإلنســان.

احلديــث  العــر  يف  الغــريب  العــامل  وشــهد  ث- 
ثــورات كــرى، نتجــت عنهــا حتديــد ســلطة احلــكام 
حقــوق  لصيانــة  الصارمــة  الرقابــة  حتــت  ووضعهــا 
العامــة  اجلمعيــة  وأقــرت  اإلنســان وحفــظ كرامتــه، 
حلقــوق  العاملــي  اإلعــان  مبــادئ  املتحــدة  لألمــم 
اإلنســان، الــذي يمثــل معيــارا مشــركا تقيــس عــى 
ــد، واجتهــت  أساســه األمــم منجزاهتــا عــى هــذا الصعي
املنظمــة إىل مهمــة حتويــل املبــادئ التــي جــاء هبــا اإلعان 

إىل معاهــدات تفــرض التزامــات عــى الــدول.  
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غــر أن مفهــوم حقــوق اإلنســان يف العــامل الغــريب ال 
ــة  يمكــن تعميمــه، إذ ال يمكــن اعتبارهــا مفاهيــم علمي
ملعايــر واحــدة، يف كل  التقويــم  صارمــة، ختضــع يف 
املجتمعــات عــى اختــاف أسســها النظريــة ومرجعيتهــا 
الفكريــة؛ ذلــك ألنــه يف احلقيقــة مرتبــط بتصــور خــاص 
باإلنســان وحياتــه االجتاعيــة. أمــا يف جمــال املارســة 
حقــوق  عــن  الدفــاع  موضــوع  اختــذ  فقــد  العمليــة 
اإلنســان كســاح ضــد الــدول، مــن أجــل متريــر الــدول 
ــلحة  ــد أس ــت أح ــية، وأصبح ــا السياس ــرى ملصاهل الك
ــارا يف  ــتخدامه معي ــال اس ــن خ ــة م ــة اخلارجي السياس

ــة. ــة النامي ــاعدات للدول ــم املس تقدي

ج- أمــا يف اإلســام فاإلنســانية كلهــا ترجــع إىل 
اصــل واحــد، وان هــذا التنــوع واالختــاف بــن النــاس 
مدعــاة للتواصــل والرابــط، وأن ال مزيــة لبعضكــم 
عــى بعــض إال بالتقــوى. وال جيــوز التعــدي عــى حيــاة 
ــذا  ــك ه ــن ينته ــرر مل ــزاء مق ــم، وأن اجل ــاس وأمواهل الن
احلــق. غــر أنــه رسعــان مــا تبدلــت، حيــث أن معاويــة 
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واألمويــن ملــا هيمنــوا عــى مقــدرات األمــة اإلســامية، 
ابدلــوا مقوماهتــا التــي قامــت عليهــا كالراحــم واألخوة 
اإليانيــة وإنــكار الــذات، لتظهــر حملهــا روابــط النســب 
وتعلــو نعــرة العصبيــة العربيــة، والتعــايل عــى باقــي 
األجنــاس وجعلوهــم بمنزلــة األرقــاء، هــذا فضــا عــن 

ســفك الدمــاء وانتهــاك املقدســات واحلرمــات.

ولكــن تيــارا إســاميا آخــر ظــل متمســكا بمبــادئ 
اإلســام قــاده اإلمــام عــي، الــذي تكشــف ســرته بــكل 
املواطــن )الــذي  تفاصيلهــا، ســواء أكان يف مســتوى 
يوصــف بالتعبــر احلديــث بأنــه معــارض للحكــم(، 
أم كان خليفــة للمســلن وقائــدا للدولــة اإلســامية، 
تكشــف ســرته عــن التــزام صــارم بالقيــم الرفيعــة، 
وحفظــا  اإلنســان  لكرامــة  احرامــا  تتضمــن  التــي 
حلياتــه، وإيانــا عميقــا حلريتــه يف التعبــر عــن رأيــه 
وعقيدتــه، وتعــر عــن تضامنهــا املطلــق مــع املحرومــن 
واملعوزيــن. ترابــط فيهــا األقــوال واألفعــال، وتتجانس 
فيهــا العقائــد واملواقــف، بصــورة مــن صــور الكــال 
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املتفــرد، والرابــط املعصــوم الــذي يعــز فصله ويســتحيل 
ــن إذا  ــن، الذي ــس كآخري ــام لي ــه الس ــو علي ــه. فه نقض
قالــوا نقضــوا وإذا عاهــدوا نكلــوا. بــل تبــدو ســرته 
بقولــه وفعلــه وتقريــره مزجيــا واحــدا، تتجــى فيهــا القيــم 

ــا.  ــى صوره ــانية بأهب اإلنس

وملــا كانــت شــخصية اإلمــام حتوطهــا هالــة مــن 
االحــرام والتقديــس لعامــة املســلمن، كونــه خليفــة 
لتلــك  كان  بعضهــم،  لــدى  معصومــا  وإمامــا  هلــم، 
ــاء  ــتلهم فقه ــدى اس ــإىل أي م ــة. ف ــوة ترشيعي ــرة ق الس
حيــاة  تصــون  حقوقــا  الســرة  تلــك  مــن  املســلمن 
ــن أن  ــاؤل يمك ــذا التس ــه؟ ه ــه وحريت ــان وكرامت اإلنس
جيــاب عليــه يف بحــث مســتقل آخــر إن شــاء اهلل تعــاىل.    
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25- هنــج الباغة/مجــع الرشيــف الــريض أيب احلســن 
/مركــز  احلســون  فــارس  حتقيــق  احلســن/  بــن  حممــد 
األرشف/ العقائدية/ط1419/1/النجــف  األبحــاث 

العــراق.
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ــة  ــة اخلاف ــن حممد/نظري ــاح الدي ــوار/ د. ص 26- ن
أو اإلمامــة وتطورهــا الســيايس والديني/منشــأة املعــارف/ 

ــكندرية. 1996/اإلس
ــباب  ــن أمحد/أس ــي ب ــن ع ــدي/أيب احلس 27- الواح
نــزول القــرآن/ حتقيــق ودراســة كــال بســيوين زغلــول/دار 

ــان. ــب العلمية/ط1991/1/بروت/لبن الكت
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